
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 38520 ด.ญ. สาริศา ลังกาเป้ีย

2 38521 ด.ช. ธนปพน จันภักษานนท์

3 38522 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เชียงลา

4 38523 ด.ช. แทนธรรม วุฒิเพียรเลิศ

5 38524 ด.ญ. ณภัทร เศวตศุภลักษณ์

6 38525 ด.ช. กิตติธัช ม่ันพลศรี

7 38526 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สามารถ

8 38527 ด.ญ. พิชญา สุวรรณคุณากร

9 38528 ด.ช. เดภาค สุพจนานุรักษ์

10 38529 ด.ญ. พอเพียง ชัยน า

11 38531 ด.ช. ปกป้อง เสือน่วม

12 38533 ด.ช. เศรษฐยศ เอ้ือรักษ์โอฬาร

13 38534 ด.ช. ธนดล สุขขะนิวาสน์

14 38535 ด.ญ. วรรณศมน ปรึกษา

15 38536 ด.ญ. ปริชญา พรหมสาร

16 38539 ด.ช. วชิรวิชญ์ ไชยวงค์

17 38540 ด.ช. สดุดี พุฒิชัยชาญฤทธ์ิ

18 38543 ด.ช. ณัฐพัชร์ อุตวิชัย

19 38544 ด.ช. กรณ์ณัฐพงศ์ เฟ่ืองมณี

20 38545 ด.ช. ณิชกุล ภิระตา

21 38546 ด.ช. แทนคุณ มานะงาน

22 38547 ด.ช. กานต์นิธิ หลานป้อ

23 38548 ด.ช. กันตภณ ทิศอาจ

24 38549 ด.ญ. วรลักษณ์ ชูวิระ

25 38551 ด.ช. ภาคิน โพธิสารัตนะ

ม.1 แผนกำรเรียนปกติ

ช่ือ สกุล



26 38552 ด.ช. ปัญญาวีร์ คุ้มครองเครือ

27 38553 ด.ญ. ปาวลี จายเรือน

28 38554 ด.ญ. ประภัสสร ใจมณี

29 38555 ด.ช. ชนกันต์ ศรีสวนจิก

30 38556 ด.ญ. สุภัคชญา ช่ืนใจ

31 38557 ด.ญ. ปณิตา ศรีนฤวรรณ

32 38560 ด.ช. อมรพงศ์ พันธ์วัตร์

33 38563 ด.ช. ธนกฤต จิรัณธนัฐ

34 38564 ด.ญ. พิชาภรณ์ ภูเวียง

35 38565 ด.ช. พิชยศรัณย์ สุขเปียง

36 38567 ด.ญ. กันตา จุฬพรรค์

37 38568 ด.ช. สุวัศศักย์ สังพาลี

38 38569 ด.ช. กฤตเมธ ตาแก้ว

39 38570 ด.ญ. ทัศนาวลัย ค านนท์คอม

40 38571 ด.ญ. สุริย์วิภา โล่ห์ติวิกุล

41

42 38576 ด.ช. ศรัณย์ หล่อโชควัฒนา

43 38577 ด.ช. ศิริบูรณ์ สร้อยอินต๊ะ

44 38579 ด.ช. ใบพัน ราชดารา

45 38580 ด.ช. จิรัฎฐ์ อุตระธิยางค์

46 38581 ด.ช. กันต์ธีภพ เพียรสวัสด์ิ

47 38583 ด.ช. ภัทรดนัย วรรณวัต

48 38584 ด.ช. พลวัต สุขัมศรี

49 38585 ด.ญ. ณัชถา แสงสินธ์ุ

50 38586 ด.ช. ภามม์มินท์ งามศักด์ิ

51 38588 ด.ช. ชัยธวัช สงบ

52 38590 ด.ญ. คณัชชวัณ เตชะหงษา



53 38592 ด.ญ. กุลธิดา รักษาพล

54 38593 ด.ญ. ทัตติยา พันธ์วิไล

55 38594 ด.ช. ณัฏฐ์ เกียรติอนันต์

56 38596 ด.ญ. ภิรญา จิรดิษยกร

57 38597 ด.ช. ไตรรัตน์ รัตนากาญจน์กุล

58 38598 ด.ช. ปารเมศ ไชยเวช

59 38599 ด.ช. พชรคุณ กล่ินทอง

60 38603 ด.ญ. ณัฐรดา ธิโป

61 38606 ด.ญ. อธิชกร สายเส็ง

62 38607 ด.ช. ศิรัชฌกรณ์ พัฒน์เชาวฤทธ์ิ

63 38608 ด.ช. พลพงศ์ ปานหมอก

64 38610 ด.ญ. กัลยกร ช่อศรี

65 38611 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ศิริรักษ์

66 38612 ด.ช. มกร คงเกตุ

67 38613 ด.ช. ปิติภัทร ยอดนารี

68 38615 ด.ช. ปภิณวัช วังทองค า

69 38616 ด.ญ. ชนิดาภา ช่วงสุวนิช

70 38619 ด.ช. ศุภากร ธรรมรักษ์

71 38620 ด.ช. ณปภัช วัชรปรีดา

72 38621 ด.ญ. พิชญ์สุดา จักรเกษตร

73 38622 ด.ช. ณัฐชนน เขนย

74 38623 ด.ช. นครินทร์ ชวนไชยสิทธ์ิ

75 38624 ด.ช. คณิศร ชุมทอง

76 38625 ด.ช. ภทรดนัย ทาระวรรณ

77 38627 ด.ช. ณัฐดนัย สิงห์รีวงศ์

78 38628 ด.ญ. ภูริชญา จันทร์ทิพย์

79 38629 ด.ช. ปฏิภาณ สุดใจ



80 38630 ด.ช. ปุณณวิทย์ บังคมเนตร

81 38633 ด.ญ. รมิดา มหาเดชสุรชัย

82 38635 ด.ช. กรวิชญ์ ทาระวรรณ

83 38637 ด.ช. กรรณวัฒน์ มาลา

84 38638 ด.ช. คุณัชญ์ สายไฮค า

85 38639 ด.ญ. อภิชญา จันทิมา

86 38641 ด.ช. ภูมิภากร กนิษฐสวัสด์ิ

87 38642 ด.ช. สิระวิชญ์ ศรีช้าง

88 38643 ด.ช. ศตคุณ ศรีวิจิตร

89 38644 ด.ญ. ทักษอร สุภาวงค์

90 38646 ด.ช. ยศกร เทพภิบาล

91 38647 ด.ช. บุรณัชย์ สายเทพ

92 38648 ด.ช. พชรพงศ์ เก็บเจริญ

93 38649 ด.ช. สุภชลย์ เดชะ

94 38650 ด.ช. กวินภพ กะหมาย

95 38651 ด.ช. ศุภณัฐ งามสง่า

96 38655 ด.ช. ชนธัญ เมธาจีรานนท์

97 38656 ด.ญ. พรรษกร ฉัตรตระกุล

98 38659 ด.ช. บารมี ณ เชียงใหม่

99 38660 ด.ญ. ฟ้าคุณาวรรณ วงษ์สุวรรณ

100 38661 ด.ญ. ศุภสุตา นาโคศิริ

101 38662 ด.ช. พิภพภัทร จิตรงาม

102 38664 ด.ญ. พรนัชชา ใจวังโลก

103 38668 ด.ช. ทอตะวัน เรืองกล่ัน

104 38673 ด.ช. วิสัยทัศน์ กองปาง

105 38674 ด.ช. ประกายเมฆ ตาสา

106 38676 ด.ช. ปิยดนัย วรกุล



107 38688 ด.ช. นิธิฤทธ์ิ นันทขว้าง

108 38689 ด.ช. สิรภพ ทาเกิด

109 38690 ด.ช. ณฐนนท์ ไชยเลิศ

110 38692 ด.ช. ธยาน์ณัฏฐ์ ธีรเสถียรกุล

111 38694 ด.ญ. วรุณยุพา ต้ังไพบูรณ์ทรัพย์

112 38696 ด.ช. ภูดิศ จุติเทพารักษ์

113 38697 ด.ช. อัครวัฒน์ พ้นภัยพาล

114 38698 ด.ญ. ภัทรศยา แจ้งสว่าง

115 38699 ด.ช. ไกรสิทธ์ิ โกสัยวัตร์

116 38700 ด.ญ. ชัญญาภัค อินใจ

117 38704 ด.ช. ณัฐภัทร สีธิ

118 38710 ด.ช. กัญจน์ แสงขาว

119 38713 ด.ช. พีรวิชญ์ ต้ือวัน

120 38714 ด.ช. ต้นกล้า ผ่องปัญญา

121 38716 ด.ช. กันย์ดนัย สุขอร่าม

122 38726 ด.ช. ภัทรกร ตันอนุชิตติกุล

123 38727 ด.ญ. ธิญดา เชาวน์ประยูร

124 38728 ด.ญ. พรชนิตว์ ตันอนุชิตติกุล

125 38729 ด.ช. รัชชานนท์ ปัญญาเป็ง

126 38734 ด.ญ. ณชนก อินเขียวสาย

127 38742 ด.ช. ภาวัต ธนาภควัตกุล

128 38744 ด.ญ. พิชามญช์ุ บูรณะชาติ

129 38747 ด.ช. สรัญญู ใจจุมปู

130 38749 ด.ญ. สิริจุฑา ปโยธรสิริ

131 38750 ด.ช. ชวิศ ชวนชิต

132 38752 ด.ญ. พิชญธิดา ปัญโญกลาง

133 38755 ด.ช. จักรภัทร กันเพชร



134 38756 ด.ช. ภัทรภูมิม์ บ าเพ็ชร

135 38757 ด.ช. เอกพิสิฐ ตู้จินดา

136 38759 ด.ญ. ณัฐพิมล บุญยอด

137 38760 ด.ญ. ศิรภัสสร อินต๊ะนา

138 38762 ด.ช. ตฤณ รังษีวงศ์

139 38763 ด.ช. ณัฐวิชช์ วงศ์หิรัญธาริน

140 38764 ด.ช. กันตพงศ์ จตุธนาภิรมย์

141 38767 ด.ช. ตันติกร มหาวรรณ์

142 38768 ด.ช. ณัชธฤต ลักษวุธ

143 38769 ด.ช. วงค์พล กุ่ยแก้ว

144 38770 ด.ช. พีรดนย์ สนธิอาชา

145 38771 ด.ช. พัฒน์ธราดล เสือวัน

146 38772 ด.ช. โอบนิธิ ธิสิงห์

147 38774 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ธนรุจิวงศ์

148 38775 ด.ญ. อรณัชชา พุทธวงค์

149 38776 ด.ช. จิรัฏฐ์ ตนะกุล

150 38778 ด.ช. ธีรุตน์ มงคล

151 38779 ด.ญ. อริสสุภิสรา แมนเซอร์

152 38780 ด.ช. ณัฐปวินท์ เจริญธัญวารี

153 38781 ด.ช. ภาโชติ พวงเสน

154 38782 ด.ญ. พลอยปภัส ลีสวัสด์ิพร

155 38783 ด.ช. ณคุณ ทิพย์อักษร

156 38784 ด.ช. ธณกฤต ทองทา

157 38785 ด.ช. ริชช่ี มันตราเมสมบัติ

158 38786 ด.ญ. นริศรา นวพรรณพงศ์

159 38790 ด.ญ. อธิชา ทนันไชย์

160 38791 ด.ช. ภัทรดิษ กะตะศิลา



161 38792 ด.ช. ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์

162 38794 ด.ญ. อรวรา จันทิมา

163 38795 ด.ช. ธนพลธร สุนทรมนทกานติ

164 38798 ด.ญ. พิมพ์พิศา ไชยมงคล

165 38801 ด.ช. ธนาธรณ์ แสงวิมาน

166 38802 ด.ช. สุภัทรรัชต์ มาง้ิว

167 38803 ด.ญ. ธีรกานต์ ใจปัญญา

168 38805 ด.ญ. ณราริล โพธิมล

169 38806 ด.ญ. ปุณิกา ศรีวรรณ

170 38811 ด.ช. ณฐมน โพธา

171 38813 ด.ญ. กนิษฐา เสียงสูง

172 38814 ด.ญ. ชาลิสา สังข์น้อย

173 38819 ด.ช. กฤษฏ์ ชัยสวัสด์ิ

174 38820 ด.ช. เวชกร สุทธิกุญชร

175 38821 ด.ญ. วรพิชชา ต๊ะวรรณ

176 38822 ด.ญ. ชัชชญา สุนทรศรณ์

177 38823 ด.ช. ภาสกร มะโนจันทร์

178 38824 ด.ช. พิศิษฐ์ ค าตุ้ยเครือ

179 38825 ด.ช. ญาณาธิป มังชินา

180 38826 ด.ช. กิตติคุณ อ่ิมท่ัว

181 38827 ด.ช. อณรรฆวี เหล่าต้น

182 38828 ด.ช. ธนิสร ปราณีชัย

183 38830 ด.ช. ชินณ์ วิศวไพศาล

184 38831 ด.ช. ศิรภัสส์ สุธรรมเม็ง

185 38832 ด.ญ. เขมมุขนภา ศรีบุญนาค



186 38833 ด.ช. พงศ์ปณตช์ แก้วอ้น

187 38834 ด.ญ. พิงค์ลดา ใคร้มา

188 38835 ด.ญ. ศิตารนัน ปินะสุ

189 38837 ด.ช. ภูดิศ สิทธิวงค์

190 38838 ด.ช. หิรัญวิชญ์ พฤกษาพันธ์ทวี

191 38839 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ เบญจศศิกุล

192 38841 ด.ช. จิรายุ นวลใส

193 38849 ด.ช. กรณิศ ศรีอรุณสิริพร

194 38850 ด.ญ. ธนพร งาเนียม

195 38851 ด.ช. ภูมิศิษฐ์ บวรสิทธิรักษ์

196 38852 ด.ช. สิรภพ น้อยเสง่ียม

197 38853 ด.ญ. พิมนภัทร์ ปิยะเลิศมงคล

198 38854 ด.ญ. ฐิตารีย์ ตึกสุอินทร์

199 38855 ด.ช. เกียรติกมล ปันสา

200 38859 ด.ญ. มัณฑนา ปารมี

201 38862 ด.ช. ณัฏฐพล ศรีวิชัย

202 38863 ด.ช. ชยพล มีทอง

203 38864 ด.ช. ภาณุวิชญ์ มหาวัน

204 38867 ด.ช. ธนาธิป ตระกูลแห

205 38868 ด.ช. สุฑิเกียรติ ธีระนันทกุล

206 38869 ด.ช. ปรเมศวร์ ผกาผาด

207 38870 ด.ช. ณัฐวรรธน์ แสนมณีชัย

208 38871 ด.ญ. กชพร พูลโภคะ

209 38872 ด.ช. ภาคิน สุจา

210 38873 ด.ช. ธนวัฒน์ อรรถนิรันดร์

211 38874 ด.ญ. นวภรณ์ เขตวัง



212 38875 ด.ญ. จิดาภา ใจจริง

213 38885 ด.ช. ธีรัตม์ บุนนาค

214 38889 ด.ญ. ปุณญิสา เป่ียมสุขศรีชัย

215 38895 ด.ญ. ฟ้าใส อภิวงค์

216 38897 ด.ญ. พิชญาภา หอมสุ่ม

217 38898 ด.ญ. พรธีรา บุญมากาศ

218 38899 ด.ช. กฤษกวินท์ สิทธิวงษา

219 38900 ด.ญ. วรัทยา พวกคง

220 38901 ด.ญ. อธิชา แก้วบญศรี

221 38902 ด.ช. ธัญญาศิริ ใจกระเสน

222 38903 ด.ญ. ณิชาภา ตรีอนันต์

223 38907 ด.ช. ณฐกร แซ่แต้

224 38908 ด.ช. ตรีปพัฒน์ สว่างกวีพัฒน์

225 38909 ด.ญ. พิชฎา แก้วอภัย

226 38910 ด.ช. ตรัย เสมอวงษ์

227 38911 ด.ช. ชินกฤต กันทาสุข

228 38912 ด.ญ. ภัทรลดา สุนันตา

229 38913 ด.ญ. แสนสุข แก้วสิงห์

230 38914 ด.ญ. อชิวรัลญ์ จันต๊ะโพธ์ิ

231 38915 ด.ช. คีตภัทร ธาตุเหล็ก

232 38916 ด.ช. คมน์คณิน สกุลภัควิรานนท์

233 38917 ด.ญ. ปุณยาพร ขุนชู

234 38918 ด.ญ. โชติมา กันธวงค์

235 38921 ด.ช. ปภาวิน นิลผ้ึง

236 38923 ด.ช. ศิรวิทย์ ธรรมตา

237 38924 ด.ญ. วิรัญกาล เกษมสรรพกิจ



238 38935 ด.ช. ชวกร รัตนรมย์

239 38936 ด.ช. อติกานต์ ลือชัย

240 38937 ด.ช. จิรภัทร ปิมปวง

241 38938 ด.ญ. ณัฐรดา มอญแสง

242 38939 ด.ญ. ภูมิชนก แซ่ล้ี

243 39042 ด.ช. ภานรินทร์ มณีวรรณ

244 39043 ด.ช. เกียรติศักด์ิ ขันธุปัทม์

245 39044 ด.ช. รุจิกร เถียรอ่ า

246 39045 ด.ช. วศิน ชัยชนะพูนผล

247 39046 ด.ช. นนทภูมิ ปะกิระถา

248 39047 ด.ช. วรฤทธ์ฺ มีมา

249 39049 ด.ช. ธนาธิป ใช้เหตุผล

250 39051 ด.ญ. วรวลัญณ์ จันทร์แก้ว

251 39052 ด.ช. วัชเรศวร วงศนุรักษ์

252 39053 ด.ญ. นภัสร์ชนกพร ศรีสง่า

253 39054 ด.ญ. นันท์นภัส ฐิติวงค์วานิช

254 39055 ด.ช. กรวิชญ์ เชยบาล

255 39056 ด.ญ. พัฒน์นรี กตัญญูวิวัฒน์

256 39057 ด.ญ. บุตรศรันต์ ทองเนตร

257 39058 ด.ช. กิตติพิชญ์ เงินเน้ือดี

258 39059 ด.ช. วัยวัฒน์ พิริยะไตรนาถ

259 39060 ด.ช. เดโชชาติ แหล่งห้วยไชย

260 39061 ด.ช. ณัฎฐ์ฑกรณ์ พรหมพนัส

261 39062 ด.ช. นนทพัทธ์ เทพนาริน

262 39092 ด.ช. ภูวิศ สมบัตินันท์น

263 39095 ด.ช. กรนิธิ พิชยวรวิช



264 ขำดหลักฐำนประกอบกำรมอบตัว ด.ช. กณวรรธน์ วิญญรัตน์

265 ค้างเอกสารมอบตัว ด.ญ. ธัญยขวัญ วิลัย

266 39119 ด.ช. ภัทรวัต สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

267 38933 ด.ช. ชมสัก มอญแสง

268 38934 ด.ญ. นัชฌารีย์ ศิริพฤกษชาด

269 38807 ด.ญ. กนกพร ลิขิตเจริญเกียรติ

270 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ ด.ช. ณัฐชัย สุขร่องช้าง

271 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ ด.ช. เจ้าพระยา นันทพันธ์

272 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ ด.ญ. รัชภร ชมเพ่ือน

273 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ ด.ช. ภัทรพล นาคแก้วเทศ

274 38578 ด.ช. ญาณวุฒิ จินา

275 39120 ด.ช. สิทธินนท์ เศรษฐกิจ

276 38880 ด.ช. กฤตเมธ ศรีธิชัย

277 ไม่มีเอกสำรมอบตัวท้ังชุด ด.ช. นิพิชฌม์โชติ ถาวร

278 38788 ด.ญ. ชัญญานุช วงศ์งาม

279 ไม่มีเอกสำรมอบตัวท้ังชุด ด.ช. ศาสตราวิทย์ เบญจพลพาณิชย์

280 ไม่มีเอกสำรมอบตัวท้ังชุด ด.ช. ชยพร ลิดี

281 38816 ด.ช. ศุภโชค โพธารักษ์

282 ค้างเอกสารมอบตัว ด.ช. กวีระกรณ์ จันทร์ค า

283 39115 ด.ช. กฤชณัท พุ่มเจริญ

284 39114 ด.ช. ธนกฤต จินาอิ

285 39113 ด.ช. พีรวิชญ์ สิมศิริวงษ์

286 39112 ด.ญ. ณัฐกฤตา ศรีดีอร

287 39109 ด.ช. ณัฐพัชร์ ปานกลัด

288 39108 ด.ญ. จินดารัตน์ อ่องค า




