
คณะอุเบกขา
สีแสด

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13015 ด.ญ. ศุภรัตน์ พัชนะ
2 13017 ด.ญ. อมราวดี ณ ละเอียด
3 13029 ด.ญ. ธารินี เอ้งฉ้วน
4 13041 ด.ญ. กาญจนา พรมคีรี
5 13045 ด.ญ. ชาลิสา อ านวย
6 13055 ด.ช. กิตติพัฒน์ วราภรณ์พิพัฒน์
7 13061 ด.ช. พงศธร ตันสกุล
8 13062 ด.ช. ชาญณวัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์
9 13066 ด.ช. ธนวัฒน์ บัญญัติณรงค์
10 13071 ด.ญ. ญาณภัทร อนันตยานุกูล
11 13078 ด.ช. พงศ์ขจร แก้วมูสิก
12 13081 ด.ญ. ทิฆัมพร ฤทธี
13 13086 ด.ญ. กรกาญจน์ คล้ิงขลิบ
14 13091 ด.ญ. ภัทรธิดา ชัยชนะ
15 13097 ด.ญ. จิรวัล มุณีพรห์ม
16 13112 ด.ญ. ศุภิสรา จิราภัย
17 13121 ด.ญ. พิชญธิดา ก้ามสกุล
18 13122 ด.ช. ภาคภูมิ ประคีตะวาทิน
19 13125 ด.ญ. ปาณิศา บิลรอโสย
20 13127 ด.ญ. อรชพร น่าเย่ียม
21 13150 ด.ช. ภูริณัฐ นุ้ยสิน
22 13155 ด.ช. ศุภณัฐ เอ๋ียวสกุล
23 13163 ด.ช. เดชาธร นพฤทธ์ิ
24 13169 ด.ญ. กฤตกานต์ กรายวงษ์
25 13172 ด.ช. กวีกร โลหกุล
26 13174 ด.ช. นัฐภูมิ แก้วนก
27 13175 ด.ช. วิษณุรักษ์ สุขสมัย
28 13178 ด.ช. ธนสิทธ์ิ โหระเวช
29 13182 ด.ช. นันทปรีชา พงษจิตเวชกุล
30 14001 ด.ญ. กชพร อนุสันติชัย
31 14006 ด.ญ. กนกวรรณ แซ่เฮ้ง
32 14016 ด.ญ. กนกวรรณ แซ่โง้ว
33 14021 ด.ญ. โซฟิยาห์ สงแก้ว
34 14026 ด.ช. ณกรณ์ เพ็ชร์กุล
35 14038 ด.ญ. ญาณิศา เวชพันธ์
36 14073 ด.ญ. ศุภศิริ ขวัญนิมิตร
37 14100 ด.ช. ฐานพัฒน์ ศรีเปาระยะ
38 14105 ด.ญ. นาฏลดา ดีหนู
39 14111 ด.ช. พรรษกร แสงสว่าง
40 14129 ด.ญ. ธาราทิพย์ ปัดภัย

            ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนมอบตัว ระดับช้ันม. 1/1 ปีการศึกษา 2562
ห้อง 522     ผู้รับมอบตัว นายสาธิต วรรณพบ ,นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ป้ันทอง



คณะสุญญตา
สีฟ้า

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13001 ด.ช. ธันวชาติ ล่ิมสกุล
2 13002 ด.ญ. ทิพวรรณ ทองรักษ์
3 13004 ด.ญ. สิรินทรา เพ็งพา
4 13005 ด.ญ. ณิชกานต์ มีชัย
5 13007 ด.ญ. สุภาวดี บุญเพ็ญ
6 13024 ด.ญ. ฉัตรชนก แสงทอง
7 13036 ด.ญ. ดากานดา เอ๋ียวสกุล
8 13039 ด.ช. ณัฐชนน ส าราญรัตน์
9 13043 ด.ช. ณัฏฐพล ศรียา
10 13046 ด.ญ. กชกร จันเพชร์
11 13052 ด.ญ. ฐิตาภา ธวัชรัตน์
12 13068 ด.ญ. บุณยวีร์ ล่ิมสกุล
13 13074 ด.ช. สิทธิกร ศรีชุมพ่วง
14 13099 ด.ช. ทินภัทร ถือแก้ว
15 13100 ด.ช. นพวินท์ ปนกล่ิน
16 13105 ด.ช. ศุภชัย บัวแดง
17 13108 ด.ช. กฤติเดช ฉ่ัวสกุล
18 13115 ด.ญ. ณัชชา ณ นคร
19 13120 ด.ญ. ศัณยณีย์ ทองบุญชู
20 13135 ด.ช. สิรภพ มุกดาสุทธิกุล
21 13143 ด.ญ. ธนัฐชา ตันสกุล
22 13148 ด.ช. สิทธิวงค์ ฤกษ์จ านง
23 13149 ด.ญ. สริญญา ทุมผาลา
24 13154 ด.ญ. ภัทรมณี จักรทอง
25 13157 ด.ญ. วรัญศิยา แพใหญ่
26 13183 ด.ญ. ดารุณี สังข์เสือ
27 14002 ด.ญ. ธิดารัตน์ สุทธินนท์
28 14009 ด.ญ. ศุภัทรา เก้าจ้อย
29 14019 ด.ช. ชลันธร ชูแก้ว
30 14048 ด.ช. ธนสร ฮ่านตุ้น
31 14064 ด.ญ. เบญญาภา วิศาล
32 14068 ด.ช. ธีร์ธาราธร จุ้ยฮก
33 14076 ด.ญ. นันท์นภัส คมเฉียบ
34 14084 ด.ญ. กุลณัฐ เอ่ียมสวัสด์ิ
35 14086 ด.ช. วชิรวิทย์ เรืองเนตร
36 14087 ด.ญ. ธนัญชนก กิติพันธ์
37 14088 ด.ญ. ประกายกานต์สามสังข์
38 14108 ด.ช. จักรทัศน์ ธรรมวงศ์การ
39 14120 ด.ช. ณัฎฐกร ดีตลอด
40 14123 ด.ญ. ณัฐริกา หลวงศรี

            ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนมอบตัว ระดับช้ัน  ม.1/2   ปีการศึกษา 2562
ห้อง 523     ผู้รับมอบตัว นายธรรมรัตน์ ชนะศึก, นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์



คณะมุฑิตา
สีชมพู

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13013 ด.ญ. ขนิษฐา หม่ืนกล้า
2 13018 ด.ช. ศิวกร ล่ิมสกุล
3 13026 ด.ญ. วัลลภา นารีรัตน์
4 13028 ด.ญ. จณิสตา หมาดด า
5 13031 ด.ญ. นวันธีรา บุญสูง
6 13035 ด.ช. คมชาญ จันทร์ใหม่
7 13040 ด.ญ. ปาณิสรา เจียงสกุล
8 13067 ด.ญ. กัลยรัตน์ จันลา
9 13080 ด.ญ. อธิชา ช่วยศรี
10 13084 ด.ญ. มนัสนันท์ สุวรรณรัตน์
11 13089 ด.ญ. จรรยมณฑน์ แทนสิงห์
12 13095 ด.ญ. อาภัสรา รักแก้ว
13 13096 ด.ญ. ขวัญข้าว โปร่งพันธ์
14 13101 ด.ช. สุทิวัส พิณโท
15 13103 ด.ญ. พัชริดา พันธ์ทอง
16 13106 ด.ช. จารุวัฒน์ สมคิด
17 13109 ด.ช. สนธิศักด์ิ สัทธา
18 13131 ด.ช. สุรสีห์ ชะนะศรีสวัสด์ิ
19 13133 ด.ช. ธีรภัทร อินทร์กานอน
20 13136 ด.ญ. ณัฐธิดา เจียมจ านงค์
21 13151 ด.ช. สุทธิภัทร จันทรสุวรรณ
22 13152 ด.ญ. ฤชยา เกตโอภา
23 13162 ด.ญ. น้ าเพชร อุดมศักด์ิ
24 13167 ด.ญ. เยาวเรศ กักกอ
25 13171 ด.ช. เจตนิพัทธ์ กาญจนลาภ
26 13176 ด.ญ. พัชรา จ่ันเอียบ
27 13179 ด.ช. รัฐวิทย์ เก่งเดียว
28 14004 ด.ญ. ศศิวิมล จ่ันวิลัย
29 14018 ด.ช. สิรภพ ทองพุฒน์
30 14022 ด.ญ. ปรีญานันท์ รักษ์ทอง
31 14023 ด.ญ. อคัมย์ญาณ์ อรุณประเสริฐ
32 14024 ด.ช. รัฐภูมิ รอดเจริญ
33 14041 ด.ญ. ทรงพร จงพงศา
34 14043 ด.ญ. นิชกานต์ ม่ันคง
35 14045 ด.ญ. กชมน ยังเซ่ง
36 14075 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ พูลสุทธ์ิ
37 14077 ด.ช. อติวิชญ์ กองแก้ว
38 14094 ด.ญ. รัดเกล้า สีตลาดล
39 14099 ด.ช. พิสิฏฐ์ สุขสุวรรณ
40 14119 ด.ช. ธราธิป เจ่ียสกุล

รายช่ือนักเรียนมอบตัว ระดับช้ัน  ม.1/3   ปีการศึกษา 2562
ห้อง 524     ผู้รับมอบตัว นางสาวศิริวรรณ ขลิกค า,  นางสาววาสนา แก้วค า

            ช่ือ-สกุล



คณะกรุณา
สีเหลือง

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13011 ด.ญ. ปาริชาติ เสมศักด์ิ
2 13021 ด.ช. ธนภัทร ชุบสงฆ์
3 13022 ด.ญ. สุรัสวดี อุ่นชู
4 13027 ด.ช. อภิสิทธ์ ผูกน้อย
5 13032 ด.ช. ดนนาอีม ใบดุเก็ม
6 13033 ด.ญ. อมลวรรณ สารโพคา
7 13038 ด.ญ. ปัณฑิตา มาดาธนภัทร
8 13042 ด.ญ. ป่ินฉัตร กาหลง
9 13044 ด.ญ. กัญญารัตน์ หัสนีย์
10 13048 ด.ช. ธีรชัย ลือแทน
11 13059 ด.ช. นนทวัฒน์ ทวีถาวร
12 13065 ด.ญ. ณัฐณิชา ก้อนทอง
13 13069 ด.ช. รัฐพงษ์ แสงทัพ
14 13072 ด.ช. อภินันท์ วัยวุฒิ
15 13073 ด.ญ. ชญาญ์พัฎฐ์ ก าจัดทุกข์
16 13090 ด.ญ. ปภาวรินทร์ รัตนพันธ์
17 13092 ด.ญ. รัชญา เชาว์ช่างเหล็ก
18 13093 ด.ญ. กานต์ธิดา ต้ังหลัก
19 13098 ด.ช. เฉลิมราช สร้อยแสง
20 13113 ด.ญ. รสริน พวงเข็มขาว
21 13116 ด.ญ. ปวริศา เจริญพร
22 13117 ด.ญ. ปวริศา มลิวรรณ์
23 13119 ด.ช. กฤษฎา คงจุ้ย
24 13130 ด.ญ. กาญจน์ณัฏฐาเอ๋ียวสกุล
25 13138 ด.ช. ปภังกร ทองเจริญ
26 13139 ด.ญ. ชมพูนุช ชาวชอบ
27 13140 ด.ญ. สุวนันท์ พร้อมจะบก
28 13142 ด.ญ. ณัฐธิดา มีแก้ว
29 13144 ด.ญ. สารินี ใจห้าว
30 13145 ด.ช. ศิวกร เสนคุ้ม
31 13147 ด.ช. ศิวัฒม์ ณ ระนอง
32 13153 ด.ช. วรพจน์ ตักกอ
33 13170 ด.ญ. เสาวณีย์ ก าพวน
34 14010 ด.ญ. สุพิชชา บุญภา
35 14011 ด.ช. ภานุพงศ์ รัตนวรรณ์
36 14013 ด.ญ. พิรัจฉรา เจริญกุล
37 14020 ด.ช. ธนกร แซ่อุ๋ย
38 14062 ด.ช. ปัญญา จันทร์หอม
39 14089 ด.ญ. อัญชริญา จันทร์ด า
40 14095 ด.ญ. ศรัณย์รัตน์ ชุมเพ็ญ

ห้อง 532     ผู้รับมอบตัว นางศศิวิมล มณีไชย, ว่าท่ี ร.ต.วรพล โลหะ

            ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนมอบตัว ระดับช้ัน  ม.1/4   ปีการศึกษา 2562



คณะเมตตา
สีแดง

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13003 ด.ช. ศักด์ิกรินธร์ ล้ีเพ่ง
2 13006 ด.ญ. มนสิชา พวงร้อย
3 13010 ด.ญ. นภาภัทร ทวิสัย
4 13012 ด.ช. พงศภัค อยู่ยอด
5 13020 ด.ช. ภูริวัฒน์ มณี
6 13025 ด.ช. ศรัณยุ ตองติรัมย์
7 13037 ด.ช. ทนงศักด์ิ บ าเรอ
8 13054 ด.ญ. พรลภัส ไกรเภา
9 13056 ด.ญ. นงนภัส ศรีเมือง
10 13057 ด.ญ. คัมภีร์พรรณ ขวัญศรี
11 13064 ด.ช. ธราดล สงกรด
12 13075 ด.ช. มังกร พรวิกรม
13 13077 ด.ญ. ณัฐชยา พาหา
14 13079 ด.ช. ธนกร ทองเต็ม
15 13083 ด.ญ. ธัญยชนก พิทักษ์
16 13088 ด.ช. กษิดิศ พันน าปน
17 13107 ด.ญ. ขนิษฐา เอ๋ียวสกุล
18 13110 ด.ช. ภพฤทธ์ิ กล่ินดอกไม้
19 13124 ด.ญ. จิตชญา อนันทขาล
20 13126 ด.ช. กรศุทธ์ิ ลาภะมณีรัตน์
21 13128 ด.ช. ธีรเดช ฤทธิศาสตร์
22 13129 ด.ญ. ปุญพิชชา ประทีป ณ ถลาง
23 13132 ด.ญ. ปภัชญา เพชรสุก
24 13134 ด.ญ. ธนัชชา อ่ิวสกุล
25 13137 ด.ญ. จุฑาธิบด์ิ สันติภราดร
26 13146 ด.ญ. สุพาพร คงพันธ์
27 13158 ด.ช. เตชทัต อ๋ังสกุล
28 13159 ด.ญ. วริศา ทองเมือง
29 13160 ด.ช. ไชยภัทร เพ็ชรัตน์
30 13161 ด.ญ. นิรพัทร์ ฉ่ ามาลี
31 13164 ด.ญ. ธนัญชนก เจริญธรรม
32 13180 ด.ญ. กษิรา ทองเสน
33 14007 ด.ช. ธนพร สุขล้ิม
34 14008 ด.ญ. ขวัญจิรา วิจารา
35 14044 ด.ญ. ชัญญานุช อินนาวา
36 14051 ด.ญ. พิชชานันท์ เอมสกุล
37 14054 ด.ช. ชิษณุพงศ์ เพชรศรี
38 14061 ด.ญ. พิมพ์พิกา นาวาลอย
39 14107 ด.ญ. ภัทรวดี คุ้มครอง
40 14126 ด.ญ. ชนกนันท์ ภิรมย์

รายช่ือนักเรียนมอบตัว ระดับช้ัน  ม.1/5   ปีการศึกษา 2562
ห้อง 533     ผู้รับมอบตัว นางสาวนุสรา  สอนเสริม,  นางสาวยุพาพร  อุยสกุล

            ช่ือ-สกุล



คณะสุญญตา
สีฟ้า

ล าดับ หมายเลขผู้สมัคร ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือผู้ปกครอง ความสัมพันธ์
1 13008 ด.ช. พงศ์ธร พรมจันทร์
2 13009 ด.ช. พิชญางกูร สร้อยเพ็ชร์
3 13014 ด.ช. ณัฐพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
4 13016 ด.ญ. เพชรนภา ธรรมรักษ์
5 13019 ด.ญ. ฐิตาพร ส่งกล
6 13034 ด.ช. ศักดา ทองเล็ก
7 13047 ด.ญ. พัชรีวรรณ ชาติดร
8 13049 ด.ญ. ดรุณี นวลประจักร
9 13050 ด.ญ. เสาวลักษ์ สุขนาน
10 13051 ด.ช. ฮัมซี โคกเคียน
11 13053 ด.ญ. พรรัตน์ ไกรเภา
12 13058 ด.ช. วงศกร ทองร่วง
13 13082 ด.ญ. วิศรณ์รัศม์ิ ร่วมทอง
14 13085 ด.ญ. พัชริสา นารักษ์
15 13087 ด.ช. คมสัน ตันโชติ
16 13094 ด.ช. รามิล วงศ์ปนทอง
17 13102 ด.ญ. ชมพูนุช เถียรวิชิต
18 13104 ด.ช. ศิรวุฒิ โล่สกุล
19 13111 ด.ช. จิรศักด์ิ ฤทธี
20 13114 ด.ญ. ญาณิกา พรหมสุวรรณ
21 13123 ด.ญ. สายธาร หุ้นก้ิม
22 13156 ด.ญ. เพ็ญพิชชา จินิราช
23 13168 ด.ช. ณรงศักด์ิ จงไกรจักร์
24 13177 ด.ญ. พัตรพิมล ฉิมลี
25 14017 ด.ญ. จุติมาพร ชูภักด์ิ
26 14027 ด.ช. ผาทอง สุรบรรณ์
27 14029 ด.ช. ธาวิน รอดฉวาง
28 14033 ด.ญ. พิมพ์ชนก โชติกรณ์
29 14036 ด.ช. ชานน ปานรักษ์
30 14040 ด.ญ. ปริญสิริ จ่าแก้ว
31 14042 ด.ญ. รวิกานต์ เห็มทอง
32 14063 ด.ญ. รุ่งทิพย์ ขุยยกสุย
33 14066 ด.ช. กมลศักด์ิ แก้วประเสริฐ
34 14072 ด.ญ. อาทิตยา วัฒนชัย
35 14082 ด.ญ. สิริวรรณ ต่ันเก่ง
36 14097 ด.ช. รวินันท์ ทองรงค์
37 14104 ด.ญ. ซาลิซ่า ไกล์เยท์
38 14121 ด.ญ. กัญภร คนมีฉลาด
39 14122 ด.ญ. ญาริณดาร์ แก้ววิลาศ
40 14127 ด.ญ. ปรียาภรณ์ เพชรด า
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