
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 ด.ช. ณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

2 ด.ช. คณพศ ถิ่นหนองจิก

3 ด.ญ. ณิชา โสภานนท์

4 ด.ช. กันตภณ ตราหยก

5 ด.ญ. พมิพช์นก เจริญศิลป์

6 ด.ญ. ปริชญา สิทธกิุล

7 ด.ญ. นนัท์นภสั บญุโกย

8 ด.ช. วสภะ รุ่งฤทัยวฒัน์

9 ด.ญ. กันติชา ทวพีนัธรัุตน์

10 ด.ช. ชนะภยั พรมนยิม

11 ด.ช. ธรีติ ชมบญุ

12 ด.ญ. ธนพร หลักบา้น

13 ด.ญ. ชิสา เพชรขจี

14 ด.ญ. ปณิตา โสตถิรวราภรณ์

15 ด.ช. ชินดนยั ณ ตะกั่วทุ่ง

16 ด.ช. ภริูช หลิมพฒันวงศ์

17 ด.ช. เสฎฐวฒิุ เสวตานนท์

18 ด.ญ. โศภนศิ สมนาม

19 ด.ช. อธภิู พมิพศิาล

20 ด.ช. ปรัชญ์ ศิริพราหมนกุูล

21 ด.ญ. นภสั ธรรมกิจจาธร

22 ด.ช. วรพทัธ์ เจนจิตพรหรัิญ

23 ด.ช. ณัฐดนยั หนบูญุ

24 ด.ช. เด่นภมูิ ทองตะกุก

25 ด.ช. ธนัยวรรธน์ พฒันรักษ์

26 ด.ช. รพภีทัร ด าใส

27 ด.ช. กันตพงศ์ พนัธุศิ์โรรัตน์

28 ด.ช. กันตพฒัน์ นสิภคัรกุล

29 ด.ช. ธรีภทัร แจ่มฟุ้ง

30 ด.ช. ภบูดินทร์ บอ่ทอง

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/1 ปกีำรศึกษำ 2560

โครงกำรหอ้งเรยีนพิเศษหลักสูตรควำมเปน็เลิศดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละคณติศำสตร ์(Gifted : SMP)

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 ด.ญ. ดลพร เอี๋ยนวกิุล

2 ด.ช. กษดิิศ เกษมพทัิกษพ์งศ์

3 ด.ช. เอกกร อารีราษฎร์

4 ด.ญ. ปริยากร ขันติพงษ์

5 ด.ช. วายุ ง้อสุรเชษฐ์

6 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ช่วยศรี

7 ด.ญ. วชิรญาณ์ ราชัย

8 ด.ญ. อภชิญา เพชรอาวธุ

9 ด.ช. เจตนว์รา เจริญการ

10 ด.ญ. นชิาภา สุวรรณรัตน์

11 ด.ช. สิรคุปต์ เจริญสุข

12 ด.ช. ต้นธรรม เวยีงคลังทรัพย์

13 ด.ช. พชร กัลยาณศิริ

14 ด.ญ. ปานปญิชาน์ ฐิติวร

15 ด.ญ. พชิญาภา รัตนกาย

16 ด.ญ. จิตบญุ ตันติกิจ

17 ด.ญ. พนชิชา เริงนพดล

18 ด.ช. ก้องภพ ติรัตนะประคม

19 ด.ช. พทิยุตส์ ถนอมเกียรติ

20 ด.ญ. อัญชิษฐา ส้มแปน้

21 ด.ช. อนญั ฉันทอุไร

22 ด.ช. กรณ์ พฤกษอ์มรกุล

23 ด.ช. ภาสกร ซุ่นส้ัน

24 ด.ช. ชยธร สิทธบิตุร

25 ด.ช. สรวชิญ์ นฤนาท

26 ด.ช. กิตติธชั บญุแสวง

27 ด.ช. รชต นโิครธานนท์

28 ด.ญ. ปิ่นจุฑา ศรีสวสัด์ิ

29 ด.ช. ธนภมูิ แก้วหนนูวล

30 ด.ญ. พรชนก สุขสุวรรณ์

31 ด.ช. พชัรวฒัน์ โป

32 ด.ญ. สุวภทัร ตันตินติิธรรม

33 ด.ช. ชัชชน แซ่อ๋อง

34 ด.ญ. รภสัลดา คงสุด

35 ด.ช. ชัยนนัท์ สมมุ่ง

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/2 ปกีำรศึกษำ 25560

โครงกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถดำ้นคณติศำสตร ์วิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 ด.ช. วนัรัฐ พงษส์นทิ

2 ด.ช. ชัชพล กล่ินจันทร์

3 ด.ช. เสฎฐวฒิุ วาฑิตศุภผล

4 ด.ญ. ปญุญาดา สุทธมิาลา

5 ด.ช. หธัพงษ์ นสิิตโยธากุล

6 ด.ช. กิตติภณ สุทธปิระภา

7 ด.ช. ณัฏฐ์วชัิย พุ่มจันทร์

8 ด.ญ. ญาณิศา ต้ังทับสุนทร

9 ด.ช. กฤตธรรม หวงัสุทธปติิ

10 ด.ญ. นงนภสั แซ่หลี

11 ด.ญ. ชนกิานต์ วลัยะเพช็ร์

12 ด.ญ. สุประวณ์ี คงปาน

13 ด.ญ. ภรพรหม วงศ์บนัเทิง

14 ด.ญ. อัญชิสา สินชลสิทธิ์

15 ด.ช. ปวเรศ ทองมีบวั

16 ด.ช. นพรุจ ส่งบญุแก้ว

17 ด.ช. ศิรเชษฐ์ สวา่งเย็น

18 ด.ญ. กชนนัท์ เทพทัย

19 ด.ญ. นะดา หมิะ

20 ด.ญ. ปพฒัศิรา วงศ์วทิยาภริมณ์

21 ด.ช. ณพกรณ์ เด่นศิริ

22 ด.ช. ปรมินทร์ ธรรมสะโร

23 ด.ญ. กมลพรรณ อังศุพสิิฐ

24 ด.ญ. ณัฐนรี กัณฑธนกิจ

25 ด.ช. กนษิพงศ์ วกิรมธรีานนัท์

26 ด.ญ. ชุติมา ถิรพาณิชย์กุล

27 ด.ญ. ณิชกานต์ หนปูระดิษฐ์

28 ด.ช. ภมีากร อุคระวณิช

29 ด.ช. ณัฐวฒิุ ทับไทย

30 ด.ญ. นดา ทองจันทร์

31 ด.ช. ธทัีต เหล่าวเิศษกุล

32 ด.ช. ณัทภพ เก้าเอี้ยน

33 ด.ช. วชัรพล เกิดทรัพย์

34 ด.ญ. บวับชูา เช้ือกุล

35 ด.ญ. พนูนภา แซ่ตัน

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/3 ปกีำรศึกษำ 25560

โครงกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถดำ้นคณติศำสตร ์วิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 ด.ช. อานภุาพ จัสติน จันทนห์อม

2 ด.ช. จิรเมธ เจริญขวญั

3 ด.ญ. ญาดา โสภานนท์

4 ด.ช. อะสึคะ โคะยะมะ

5 ด.ญ. กัณณภชัน์ คู่อรุณ

6 ด.ช. นติุ พรหมศิวะพลัลภ

7 ด.ช. เฉลิมฉลอง เพชรพาณิชย์

8 ด.ญ. วรงค์พร เนื่องไผ่

9 ด.ญ. ธนสิร สุวรรณ

10 ด.ญ. นลพรรณ กล้าผจญ

11 ด.ญ. ชัชนี ไรซ์

12 ด.ญ. พรรษชล รักษาราษฎร์

13 ด.ช. รัฐพงษ์ มาสู่

14 ด.ช. ภู เขียวฉอ้อน

15 ด.ญ. ปรางใส บญุทรัพย์

16 ด.ญ. อรินทยา แก้วยวน

17 ด.ญ. ปภาพร งานสถิล

18 ด.ช. ปยิะพงษ์ ปรีชา

19 ด.ช. ภวูนนัท อภจิัตวาภรณ์

20 ด.ญ. ชัญญา สุวรรณพยัคฆ์

21 ด.ญ. ปทิตตา อ่ ายิ้ม

22 ด.ช. สุธกีานต์ อยู่เย็น

23 ด.ญ. ฟา้ใส อภยัรัตน์

24 ด.ญ. ภรภณัฐ หอ่ทองค า

25 ด.ช. พชัรพล ตุกวุน่

26 ด.ช. วรเทพ แก้วภกัดี

27 ด.ช. ศุภวชิญ์ ขวญัดี

28 ด.ญ. นนัทัชพร ชูสงค์

29 ด.ช. ศิรัสพล รัตโส

30 ด.ญ. มินตรา ฆงัคะจิตร

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/4 ปกีำรศึกษำ 25560

โครงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. เสฏฐวฒิุ พงศาปาน 611
2 ด.ช. นคเรศ เมืองภกัดี 611
3 ด.ช. ชโย ทองชาติ 611
4 ด.ช. เอกวฒัน์ โมรัษเฐียร 611
5 ด.ช. ฤทธริงค์ พลึิก 611
6 ด.ช. จิรวฒัน์ ล้ีสกุล 611
7 ด.ช. ธรีภทัร เพชรชนะ 611
8 ด.ช. วริทธิ์ แซ่อึ่ง 611
9 ด.ช. ปณุณกานต์ เจียรนนัท์ 611
10 ด.ช. ปรเมศวร์ บญุตันตราภวิฒัน์ 611
11 ด.ช. เสฎฐวฒิุ วจิิตรศิลป์ 611
12 ด.ช. พชรพล จินดา 611
13 ด.ช. วริภทัร หมื่นพนั 611
14 ด.ช. ปรินทร บญุขวญั 611
15 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ทองประสิทธิ์ 611
16 ด.ช. ศิรพล นิ่มนนท์ 611
17 ด.ช. เกียรติศักด์ิ จินดา 611
18 ด.ช. ภานวุชัร์ แก้วเกล้ียง 611
19 ด.ช. กรกฎ กี่ส้ิน 611
20 ด.ช. ภริูณัฐ จุลานพุนัธ์ 611
21 ด.ช. ชาญนนท์ เชิงชาญ 611
22 ด.ช. จิรัฏฐ์ ชัยวรานรัุกษ์ 611
23 ด.ช. ธราวธิ ใจเย็น 611
24 ด.ช. ชยากร สิทธยิากรณ์ 611
25 ด.ช. พงษพ์เิชษฐ์ อัศวเดโชรัตน์ 611
26 ด.ช. ธนกร ไกรทัศน์ 611
27 ด.ช. ปญสร วงัศพา่ห์ 611
28 ด.ช. จรณินทร์ พรัิตน์ 611
29 ด.ช. ศิรวทิย์ คงสมบญุ 611
30 ด.ญ. ธนัยพร ศรีชะรัง 611
31 ด.ญ. ศุภกานต์ พรหมมาศ 611
32 ด.ญ. ซานานา ครองไตรเวทย์ 611
33 ด.ญ. พณัณิตา สร้อยทอง 611
34 ด.ญ. ธดิารัตน์ สุวรรณอมรเลิศ 611
35 ด.ญ. ณิชชา นวลจันทร์ 611
36 ด.ญ. เดียลดา ตรีสุข 611
37 ด.ญ. อภษิฐา บญุชู 611
38 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองหยู 611
39 ด.ญ. กัญวดี คงเพช็ร 611
40 ด.ญ. รัตนา สมบรูณ์ 611
41 ด.ญ. วริญชญา สินอนนัต์ 611
42 ด.ญ. อรรัมภา อภชิิต 611
43 ด.ญ. นทัธมน บญุมาเลิศ 611
44 ด.ญ. ธญัพชิชา เขื่อนมั่น 611
45 ด.ญ. สุภาวนิี วงศ์ดียงชัย 611
46 ด.ญ. ปภสัรา ฉายแสง 611
47 ด.ญ. ปณิสตา สวามีชัย 611
48 ด.ญ. กชกร ทองอ่อน 611

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/5  ปกีำรศึกษำ 2560

ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. ภคณัท ศรีปาน 612
2 ด.ช. พสิิฐ ตุลาโชติกุล 612
3 ด.ช. ธรีธชั หวานดี 612
4 ด.ช. ศรณ์ พลาวธุ 612
5 ด.ช. กรศิวะศักด์ิ ล่ิมวงศกร 612
6 ด.ช. วชัริศ ลู่เกี้ยง 612
7 ด.ช. ธเนศ ตามชู 612
8 ด.ช. กิตติพงศ์ ศิวากรณ์จงจิต 612
9 ด.ช. ไพสิฐ ซ่ือพทัิกษพ์งศ์ 612
10 ด.ช. จิรายุ สิทธกิาร 612
11 ด.ช. ภมูิณัฐ พานทอง 612
12 ด.ช. ศุภฤกษ์ วงษแ์ก้ว 612
13 ด.ช. ศุภณัฐ แซ่พู่ 612
14 ด.ช. จิรกานต์ ชีพพฒันาสุข 612
15 ด.ช. ณัฐชนนัศ์ ด ารงปญัญารักษ์ 612
16 ด.ช. ภวตั สุรขันธ์ 612
17 ด.ช. ศรายุทธ โชคไพบลูย์ 612
18 ด.ช. ณัฐภทัร วรรณศิลป์ 612
19 ด.ช. ภาณุพงศ์ บรีุรัตน์ 612
20 ด.ช. อภรัิกษ์ พลูเขตนคร 612
21 ด.ช. สรวศิ กระแสใส 612
22 ด.ช. ธนดล สุวรรณภกัดี 612
23 ด.ช. พศวร์ี บญุลือ 612
24 ด.ช. กรทิวา เดชสุช 612
25 ด.ช. สาริณ พลอยงาม 612
26 ด.ช. ธกร ล่ิมสืบเช้ือ 612
27 ด.ช. ธนกฤต อิสระ 612
28 ด.ช. เศรษฐพงศ์ พฒักอ 612
29 ด.ช. ธรีภทัร ภมุรินทร์ 612
30 ด.ญ. หยาดน้ าค้าง รัตนวโรภาส 612
31 ด.ญ. ธนวดี รัตนานกุูล 612
32 ด.ญ. อนนัตา เทพณรงค์ 612
33 ด.ญ. สุพรรษา เวฬุกรรม 612
34 ด.ญ. สิริมา สิงฆาฬะ 612
35 ด.ญ. นทัธมน หนกูล่ า 612
36 ด.ญ. รฐา ไชยสอน 612
37 ด.ญ. ชิดนภา ทิพานกุะ 612
38 ด.ญ. ศิรดา ต้ิวสิขเรศ 612
39 ด.ญ. สิริวมิล เอี่ยมปอ้ง 612
40 ด.ญ. วรัทยา เลขมาศ 612
41 ด.ญ. ปาณิสรา ชีวะเจริญไชย 612
42 ด.ญ. ศุภพชิญ์ ภกัดี 612
43 ด.ญ. จิรภญิญา เทียบศรไชย 612
44 ด.ญ. สักขรินี ดุจพยัคฆ์ 612
45 ด.ญ. ศิรดา เมฆซ้อน 612
46 ด.ญ. ภทัร์ธนีนัท์ ชูจ า 612
47 ด.ญ. เบญญาภา สุนทวารีฤทธิ์ 612
48 ด.ญ. ชลลดา จ านงค์รักษ์ 612

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/6  ปกีำรศึกษำ 2560
ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. ชญานนท์ สมนาม 613
2 ด.ช. ศุภชัย สมสกุล 613
3 ด.ช. ชวศิ เกษตริกะ 613
4 ด.ช. จักรภทัร เจริญเมือง 613
5 ด.ช. ปยิังกูร เทพพกิุล 613
6 ด.ช. พชรพล ถิ่นทะเล 613
7 ด.ช. สิรวชิญ์ เจริญกิจ 613
8 ด.ช. พสิิฐกร เขียวเหลือ 613
9 ด.ช. พทัธนนัท์ จิตต์วารินทร์ 613
10 ด.ช. ณัฐกฤต สังขวรกุล 613
11 ด.ช. สิทธพิฒัน์ สุทิน 613
12 ด.ช. ณัฐดนยั จงไกรจักร 613
13 ด.ช. ปองเดช สุขหอม 613
14 ด.ช. สกลพฒัน์ อมรกล 613
15 ด.ช. เวทิต แก้วประจันทร์ 613
16 ด.ช. ภาคิน สือสกุล 613
17 ด.ช. อิทธฤิทธิ์ เขื่อนศิริ 613
18 ด.ช. ชาญวทิย์ แซ่ขู้ 613
19 ด.ช. พชิญ์ จินดาพล 613
20 ด.ช. ณภทัร อ๋องสกุล 613
21 ด.ช. พสิษฐ์ ทองด้วง 613
22 ด.ช. ภคพงศ์ เจริญเกียรติตรัย 613
23 ด.ช. ปวริศ ทองมณี 613
24 ด.ช. ปญุญพฒัน์ จ านงค์รักษ์ 613
25 ด.ช. ธชันนท์ รักษธ์รรมกิจ 613
26 ด.ช. โยชูวา เกตุด า 613
27 ด.ช. สิรศักด์ิ โชติวงศ์พพิฒัน์ 613
28 ด.ช. พทิยา แววสง่า 613
29 ด.ญ. พชัรนนัท์ ทิพย์พทัิกษ์ 613
30 ด.ญ. สิริกร จิตตรักษ์ 613
31 ด.ญ. ชนนิาถ หรัิญ 613
32 ด.ญ. กนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ 613
33 ด.ญ. นสิริน ฤทธิรั์กษา 613
34 ด.ญ. อมลรดา เท่ียงแท้ 613
35 ด.ญ. อันนา อัศวยิ่งเจริญสุข 613
36 ด.ญ. อนนัตญา เมฆลา 613
37 ด.ญ. นนัท์นภสั ศิริศฤงฆาร 613
38 ด.ญ. นา่นน้ า เอ้งฉ้วน 613
39 ด.ญ. เซมี คุณพโิน 613
40 ด.ญ. ปานรวี เก้าเอี้ยน 613
41 ด.ญ. พนดิา วอ่งไว 613
42 ด.ญ. ชนชนก อภบิณุย์ชัย 613
43 ด.ญ. จุฬาพชิญ์ ยี่ฉุ้น 613
44 ด.ญ. ธฤษวรรณ ศรีสุข 613
45 ด.ญ. ปญัญดา ปราบทุกข์ 613
46 ด.ญ. ชาลิสา ณ นคร 613
47 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ ตุรงคราวี 613
48 นาย ธนภทัร รักส าราญ 613

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/7  ปกีำรศึกษำ 2560
ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. ชนาธปิ อึ๋งสืบเช้ือ 614
2 ด.ช. ราเชน อุทัชกุล 614
3 ด.ช. อภวิชิญ์ จุลพลู 614
4 ด.ช. ทัพปราชญ์ ข าขุนจุ้ย 614
5 ด.ช. อนวุฒัน์ อินทรัตน์ 614
6 ด.ช. สพล ทองสมบติั 614
7 ด.ช. เตชินท์ มาตรา 614
8 ด.ช. กิตตินนัท์ รู้ฤกษ์ 614
9 ด.ช. วชิยุตม์ เพช็ร์ล่อเหลียน 614
10 ด.ช. นนัทวฒัน์ ละไม 614
11 ด.ช. ธนกร ศิริอนนัต์ 614
12 ด.ช. วฒันชัย โผภเูขียว 614
13 ด.ช. ธรีพนัธุ์ เลิศรุ่งพาณิชย์ 614
14 ด.ช. พสักร หตัการ 614
15 ด.ช. พงศภคั เพช็รวจิิตร 614
16 ด.ช. ธนกฤต โชคเกื้อ 614
17 ด.ช. ณภทัร หุ่นย้อง 614
18 ด.ช. บญัญพนต์ ทองยอด 614
19 ด.ช. อธภิทัร ภกัดีเรือง 614
20 ด.ช. นติิภมูิ วงศ์ใหญ่ 614
21 ด.ช. เตชินท์ ติณพนัธุ์ 614
22 ด.ช. พพิฒัน์ ปราการ 614
23 ด.ช. พสิษฐ์ เครือยศ 614
24 ด.ช. จิรพทัธ์ จินดาพล 614
25 ด.ช. ธนัญเกียรติ ชุ่มใจ 614
26 ด.ช. ปกรณ์ รักต์เธยีรธรรม 614
27 ด.ช. ทวทีรัพย์ แซ่อ๋อง 614
28 ด.ช. กุรซีย์ ทองย่น 614
29 ด.ญ. ชญานศิ ทองวล 614
30 ด.ญ. พนารัตน์ สร้างล้ิม 614
31 ด.ญ. เบญญาภา ตันติพบิลูย์ 614
32 ด.ญ. นภิาธร ช่วยชุมชาติ 614
33 ด.ญ. ปารมี ธนฉายสวสัด์ิ 614
34 ด.ญ. สกนธว์รรณ สุริยะวงวยัวฒัน์ 614
35 ด.ญ. จันทร์ทิพย์ภรณ์ ราหม์าน 614
36 ด.ญ. ทิพวลัย์ อภไิชยาวาทย์ 614
37 ด.ญ. อธกิาร ด าจวนลม 614
38 ด.ญ. ณัชชา วรธงไชย 614
39 ด.ญ. รัญชนา สรรเสริญ 614
40 ด.ญ. ศิริประภา หวงัเกียรติ 614
41 ด.ญ. ชาลิสา อุ่นเมือง 614
42 ด.ญ. ศิริภนินัทร์ นวลเล่ง 614
43 ด.ญ. ปานปรียา ยอมใหญ่ 614
44 ด.ญ. เปรมิกา วริิยะพฒันาธรรม 614
45 ด.ญ. ทักษญา เช้ือนาคา 614
46 ด.ญ. ศจีพร ปรีชา 614
47 ด.ญ. ภญิญาดา หอมจันทร์ 614
48 ด.ญ. รภาภทัร นครสันติภาพ 614

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/8 ปกีำรศึกษำ 2560
ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. จิรพฒัน์ ชัยสุวรรณ 624
2 ด.ช. สหรัฐ อ าพร 624
3 ด.ช. ธนโชติ เพญ็รัตน์ 624
4 ด.ช. สรอัฐ น้ าใส 624
5 ด.ช. ภานุ อุมาสะ 624
6 ด.ช. พรีพล พรหมมา 624
7 ด.ช. ธรีภทัร กาญจนา 624
8 ด.ช. สราวธุ ลือนคร 624
9 ด.ช. จุฑาภทัร โรจนว์ฒันธนกิจ 624
10 ด.ช. ปวรุตม์ กสิบาล 624
11 ด.ช. เจษฎา ปกสกุล 624
12 ด.ช. สถาพร แสงเพง็เคน 624
13 ด.ช. ณัชภทัร ภพูนันา 624
14 ด.ช. ธนกร แกล้วกล้า 624
15 ด.ช. พงษอ์มร ใจปาละ 624
16 ด.ช. ถิรนษิฐ์ ถนอมสินธุ์ 624
17 ด.ช. ชยุตม์ มูสิกะ 624
18 ด.ช. ธนภพ กุณารักษ์ 624
19 ด.ช. วชิรวทิย์ กิไพโรจน์ 624
20 ด.ช. กษดิิศ ท่ัวไตรภพ 624
21 ด.ช. นนทภทัร เทพอักษร 624
22 ด.ช. กัณฑ์คุปต์ โภไคยวบิลูกุล 624
23 ด.ช. นนทวฒัน์ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต 624
24 ด.ช. พสุิทธิ์ สมหวงั 624
25 ด.ช. ณัฐชนน วงัช่วย 624
26 ด.ช. ปณัศิษฎ์ ปญัญาสงค์ 624
27 ด.ช. พงศ์ปพล ธนรัชตานนท์ 624
28 ด.ช. สรวศิ เดชะเสน์ 624
29 ด.ญ. ศดานนัท์ ลักษณะอารีย์ 624
30 ด.ญ. ธมีาพร สุดตะเมือง 624
31 ด.ญ. ธญัสินส์ี ช่างแห 624
32 ด.ญ. พนารินทร์ ถิ่นค าแบง่ 624
33 ด.ญ. เขมาพร สุทธางกูร 624
34 ด.ญ. เนตรนภสั เอนกวงศ์สวสัด์ิ 624
35 ด.ญ. ชนกานต์ บวัแก้ว 624
36 ด.ญ. ปฐัริภคัร์ รักษธ์รรมกิจ 624
37 ด.ญ. อริยพร เสวตานนท์ 624
38 ด.ญ. นฤมล กาฬศรี 624
39 ด.ญ. นติิลักษณ์ ฉ่ าธรีะธรรม 624
40 ด.ญ. พชิญ์สิณี อยู่จุ้ย 624
41 ด.ญ. อทิตยา แซ่หลี 624
42 ด.ญ. กุสุมาพร เหล็มปาน 624
43 ด.ญ. อารีรัตน์ เนรา 624
44 ด.ญ. นาฎชนก ชัยนรัุตน์ 624
45 ด.ญ. ชญานทั สมประโยชน์ 624
46 ด.ญ. ญาดาวดี สนทิเปรม 624
47 ด.ญ. ภริูชยา ไพรินทร์ 624
48 ด.ญ. วชิระพร ทองหนนูุ้ย 624

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/9 ปกีำรศึกษำ 2560

ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หอ้งรำยงำนตวั หมำยเหตุ
1 ด.ช. ณัชพฒัน์ สงวนนาม 625
2 ด.ช. ชนสิฎฐ์ พงษา 625
3 ด.ช. ธราเทพ งามเรียบ 625
4 ด.ช. ภมุภพ ธรีวาทีกุล 625
5 ด.ช. ลลิตภทัร เผ่าจ ารูญ 625
6 ด.ช. เจษฎา ศรเหล็ก 625
7 ด.ช. ปณุณ์ ศรีอัชรานนท์ 625
8 ด.ช. พรีพงศ์ คงสีจันทร์ 625
9 ด.ช. วริิทธิพ์ล โตมร 625
10 ด.ช. ธรีภทัร์ สวนกระต่าย 625
11 ด.ช. เอกกมล นลิกาญจน์ 625
12 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สงวนธนากร 625
13 ด.ช. ชาภมูิ ชัยทวทีรัพย์ 625
14 ด.ช. พชัรพงศ์ ยกเช้ือ 625
15 ด.ช. นธิพิฒัน์ คงเผ่ือน 625
16 ด.ช. คุณาธปิ พรหมภฒัน์ 625
17 ด.ช. ศิววชิญ์ ช านาญ 625
18 ด.ช. ธรกร ไพรัตน์ 625
19 ด.ช. ชานน ด าสุวรรณ์ 625
20 ด.ช. ณัฐพล กุมลา 625
21 ด.ช. รัชพล ไตรศรี 625
22 ด.ช. เสกสรรค์ เบาะทอง 625
23 ด.ช. ธนภมูิ จิรวฒันวจิิตร 625
24 ด.ช. ออมสิน ทองพฒัน์ 625
25 ด.ช. พฒิุพงศ์ ขอเจริญ 625
26 ด.ช. คมัชฌา นริภยั 625
27 ด.ช. วสุ จันทร์ทา 625
28 ด.ช. ศุภวชิญ์ จ าปาดะ 625
29 ด.ญ. ชนติรา นลิวฒันว์นาพนัธ์ 625
30 ด.ญ. อมราวดี ประทีป ณ ถลาง 625
31 ด.ญ. ญาตาวี อินทร์ฟา้แสง 625
32 ด.ญ. จิดาภา แก้วจินดา 625
33 ด.ญ. พชิญธดิา ทววีฒันกุล 625
34 ด.ญ. รัชนกีร ขาวกิจไพศาล 625
35 ด.ญ. บญุภา สุขาภริมย์ 625
36 ด.ญ. นภสร ศิริกิจวฒันา 625
37 ด.ญ. สโรชา โตนด 625
38 ด.ญ. ปยิกมล พลูศิริ 625
39 ด.ญ. ปวราวดี หวนัตะหา 625
40 ด.ญ. ณิชาพร ฟงปรีชากุล 625
41 ด.ญ. วรัชยา วชิยานรัุกษ์ 625
42 ด.ญ. ญาณิศา มุกดา 625
43 ด.ญ. ภคัจิรา วงศ์จันทร์ 625
44 ด.ญ. ยิ่งณรา คะเณ 625
45 ด.ญ. เจิดจันทร์ บญุสุข 625
46 ด.ญ. วรินทร ตัณฑวชิระพนัธ์ 625
47 ด.ญ. กานต์ธดิา นวลเปน็ใย 625

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ 1/10 ปกีำรศึกษำ 2560

ประเภทหอ้งเรยีนทั่วไป

ชื่อ - สกุล


