
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/1 ปีการศึกษา 2562
คณะกรุณา (สีเหลือง) ครูทีป่รึกษา นายลพชยั โตทรัพย,์ นางศศิวิมล มณีไชย

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26359 ด.ช. กฤตกร ดินแดง ช
2 26360 ด.ช. กฤติพงศ์ กรอบแก้ว ช
3 26362 ด.ช. กิติศักด์ิ สืบศักด์ิ ช
4 26365 ด.ช. ณัฐพล กิ่งแก้ว ช
5 26366 ด.ช. ธมกร พมิหนิ ช
6 26367 ด.ช. ธรุีตน์ นันทะชิน ช
7 26368 ด.ช. ปณุณรัตน์ ช ำนำญธรุะกิจ ช
8 26369 ด.ช. พชรพล เพชรนิล ช
9 26370 ด.ช. พรีพฒัน์ บญุณมี ช
10 26371 ด.ช. ภมูิภทัร แฝงสีค ำ ช
11 26372 ด.ช. วรกมล แผ่นงำม ช
12 26374 ด.ช. สยมภู จันทรวฒัน์ ช
13 26377 ด.ญ. กุลกำนต์ ทองเสน ญ
14 26381 ด.ญ. ถำวรีย์ ณ นคร ญ
15 26382 ด.ญ. ธญัวรัตน์ ทองค ำพลู ญ
16 26383 ด.ญ. นพวรรณ บวัจันทร์ ญ
17 26386 ด.ญ. นิศำรัตน์ จินดำวงค์ ญ
18 26389 ด.ญ. เพญ็แข ขำมพำลำ ญ
19 26390 ด.ญ. มนัสนัน กุมลำ ญ
20 26391 ด.ญ. มลวำรี กล่ันสุรินทร์ ญ
21 26392 ด.ญ. รมิดำ วเิชียรสกุล ญ
22 26393 ด.ญ. วรำงคณำ ตองติรัมย์ ญ
23 26396 ด.ญ. สิรภทัร นำคสวำท ญ
24 26440 ด.ช. กษพิชัร์ พกิุลทอง ช
25 26443 ด.ช. ชนำธปิ แสงจันทร์ ช
26 26444 ด.ช. ณัฐิวฒิุ ผุดผจญ ช
27 26446 ด.ช. ปกเกล้ำ สีตลำดล ช
28 26454 ด.ช. สิรวชิญ์ เซ้ียมกั้ง ช
29 26470 ด.ญ. ภคัจิรำ สิทธทิตั ญ
30 26472 ด.ญ. รัชนีกร สิงหค์ ำ ญ
31 26567 ด.ช. ปลัินธกร นำครอด ช
32 26568 ด.ช. พรีพฒัน์ จันทนำนนท์ ช
33 26569 ด.ช. ภชูนะ โตวงัจร ช
34 26574 ด.ช. อดิศักด์ิ อยู่ดี ช
35 26579 ด.ญ. กิตติวรรณ บำ้นเพงิ ญ
36 26587 ด.ญ. นะลิน โรยมณี ญ
37 26591 ด.ญ. พฒิุธำดำ ข้อเอี้ยงต๋อง ญ
38 26796 ด.ญ. เบญญำภำ สุกันทำ ญ
39 26797 ด.ช. ธนกิจ บตุรสำลี ช
40 26798 ด.ญ. ชนิดำ พร้ิมพรำย ญ
41 27247 ด.ช. ธนพล นำวำลอย ช
42 27248 ด.ญ. พชัชำ แพทย์เจริญ ญ
43 27249 ด.ญ. ธญัญำรัตน์ ภริมย์ ญ
44
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ช. 23
ญ. 20

ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภำคม 2562



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/2 ปีการศึกษา 2562
คณะเมตตา (สีแดง) ครูทีป่รึกษา นางวรรณพร ล๊ะอาหล,ี นายณัฐพล ไพบูลย์

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26399 ด.ช. กฤษกร พรมสุวรรณ ช
2 26400 ด.ช. กีรดิษ บญุสูง ช
3 26401 ด.ช. ชนาธปิ สุทธเิพชร ช
4 26402 ด.ช. ณัฐนนท์ ณ นคร ช
5 26403 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ทองจันทร์ ช
6 26404 ด.ช. ธรรมภณ วฒิุวงศ์ ช
7 26405 ด.ช. นราธปิ ไชยยศ ช
8 26406 ด.ช. บลัลังก์ เบาใจ ช
9 26407 ด.ช. ปริญญา แก้วลิพอน ช
10 26408 ด.ช. พงศกร จินดาพล ช
11 26409 ด.ช. พรีภทัร เขียวสอาด ช
12 26410 ด.ช. พรีภทัร ศรีสุวรรณ ช
13 26411 ด.ช. ภริูณัฐ ประดิษฐ์ ช
14 26413 ด.ช. ศักดินา ขวญัเมือง ช
15 26415 ด.ช. สราวธุ เต็มพร้อม ช
16 26417 ด.ช. อมรเทพ พรหมคีรี ช
17 26418 ด.ญ. กัญญารัตน์ ทองฤทธิ์ ญ
18 26419 ด.ญ. กัญติชา ฉ่างสกุล ญ
19 26421 ด.ญ. ชญาพร พรมจันทร์ ญ
20 26427 ด.ญ. นิศารัตน์ อรรถวลัิย ญ
21 26428 ด.ญ. ปานนิสา ขวญันาค ญ
22 26430 ด.ญ. เพชราภรณ์ เหม็ทอง ญ
23 26433 ด.ญ. วารุณี ทองพฒัน์ ญ
24 26437 ด.ญ. สุภาพร สงค์ค าจันทร์ ญ
25 26438 ด.ญ. อริศรา นะทะเล ญ
26 26445 ด.ช. ธราวฒิุ แสวงหา ช
27 26451 ด.ช. ภริูพฒัน์ วริิยโชติกุล ช
28 26457 ด.ญ. กษน เจริญลาภ ญ
29 26459 ด.ญ. ชลธชิา รักหนิลาด ญ
30 26461 ด.ญ. ธนพร นาคกลับ ญ
31 26467 ด.ญ. พศิกา ภนุุชอภยั ญ
32 26476 ด.ญ. อรกัญญา เกื้อสกุล ญ
33 26478 ด.ญ. อินทริาพร พร้ิงเพราะ ญ
34 26560 ด.ช. จักรพงศ์ ศรีรักษา ช
35 26561 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีเมือง ช
36 26566 ด.ช. ปยิะพล รักไชย ช
37 26572 ด.ช. วษิณุรักษ์ พลพนัธ์ ช
38 26582 ด.ญ. ชุติมนต์ จรูญ ญ
39 26596 ด.ญ. สุนิษา ขอสกุล ญ
40 26598 ด.ญ. อนันดา หนัหวล ญ
41 27250 ด.ญ. วลัยลักษณ์ บญุปลอด ญ
42 27251 ดช. จิรศักด์ิ ด่านขุนทด ช
43
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/3 ปีการศึกษา 2562
คณะสุญญตา (สีฟ้า) ครูทีป่รึกษา นายตรพีลาย์ กู้แร่, น.ส.จิตราภรณ ์สุวรรณรตัน์, นายสุเมธ พันธุ์แสงศรี

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26439 ด.ช. กฤษฎิ์ นุ้ยสิน ช
2 26442 ด.ช. กีรติกร สุวรรณเนตร์ ช
3 26447 ด.ช. ปฏภิาณ ทองเที่ยง ช
4 26449 ด.ช. พงษพ์ฒัน์ ท าขวญั ช
5 26450 ด.ช. เพิ่มภมูิ อุดมเมธาภรณ์ ช
6 26452 ด.ช. ศักด์ิรภี นาดี ช
7 26453 ด.ช. สิบประวทิย์ เพรี ช
8 26455 ด.ช. สุธี ตันสกุล ช
9 26456 ด.ช. อินทชั นาคเพง็ ช
10 26460 ด.ญ. ณัฐณิชา อินทร์โพธิก์ลาง ญ
11 26463 ด.ญ. นรภทัร กิจเวช ญ
12 26465 ด.ญ. ปนัดดา บญุสิทธิ์ ญ
13 26466 ด.ญ. ปาริฉัตร ชูเหล็ก ญ
14 26469 ด.ญ. ภคพร ศิริกุล ญ
15 26475 ด.ญ. หทยัรัตน์ กล่ันแสง ญ
16 26519 ด.ช. กัมปนาท หอยทอง ช
17 26522 ด.ช. ณัฐพงษ์ ไกรปกกิจพทัธ์ ช
18 26524 ด.ช. ธร์ีธาวชั พลประสิทธิ์ ช
19 26525 ด.ช. ปฎพิทัธ์ สุยะวงษ์ ช
20 26526 ด.ช. ปติิศักด์ิ ทองหล่อ ช
21 26527 ด.ช. พรีณัฐ สังข์รัมย์ ช
22 26528 ด.ช. พรีพฒัน์ วงษาพรหม ช
23 26529 ด.ช. ภานุวฒัน์ สืบพงค์ ช
24 26530 ด.ช. รพพีฒัน์ อุ๋ยสกุล ช
25 26531 ด.ช. ศิริศักด์ิ ผลแตง ช
26 26532 ด.ช. ศุทธธิชั ทองเสม ช
27 26533 ด.ช. หรัิณยวฒั เหล่ากอ ช
28 26536 ด.ญ. ชนาพร โคตรหานาม ญ
29 26537 ด.ญ. ชนิกานต์ มีนุชนารถ ญ
30 26539 ด.ญ. ดลพร วาสวลัิย ญ
31 26540 ด.ญ. ธนพร บ ารุงจินต์ ญ
32 26542 ด.ญ. ธญัชนก ซ้ือหา ญ
33 26543 ด.ญ. ธนัยพตั ณ ตะกั่วทุ่ง ญ
34 26546 ด.ญ. นวรัตน์ จันทร์คง ญ
35 26547 ด.ญ. ปติณญา นาสุวรรณ์ ญ
36 26548 ด.ญ. พรชนก เพช็รรัตน์ ญ
37 26551 ด.ญ. ภาวนา ไทยน้อย ญ
38 26553 ด.ญ. รัตนา โชติรัตน์ ญ
39 26556 ด.ญ. สุชาฎา ทองล่ิม ญ
40 26799 ดช. ชิษณุพงษ์ จันประกาศ ช
41 27252 ดช. ฐาดิดก ภู่อมร ช
42 27253 ดช. กรวษิณุ โสภา ช
43
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ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/4 ปีการศึกษา 2562
คณะมฑิุตา (สีชมพู) ครูทีป่รึกษา นางสุนันทา คงสกุล, ว่าที ่ร.ต.วรพล  โลหะ

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26111 ด.ช. ฤทธเิดช เพช็รประสมกูล ช
2 26479 ด.ช. กันตวฒัน์ ตันตินิพนธ์ ช
3 26480 ด.ช. คณาพงษ์ คงเหมาะ ช
4 26482 ด.ช. ตลับเพชร ขันนุ้ย ช
5 26483 ด.ช. ธวชัชัย เดชประดิษฐ ช
6 26484 ด.ช. ปรเมศร์ กล้าณรงค์ ช
7 26485 ด.ช. ปณุยวร์ี กะตะโท ช
8 26486 ด.ช. พชรพล ศรีเมือง ช
9 26487 ด.ช. ภาณุชิษ ทองมุสิทธิ์ ช
10 26488 ด.ช. ภาณุวชัร เจริญเอกกนก ช
11 26489 ด.ช. รชต ลมหวล ช
12 26492 ด.ช. อภชิาติ จิตรหลัง ช
13 26493 ด.ช. อลงกรณ์ จ้างมีศิลป์ ช
14 26494 ด.ช. อันดามัน เพช็รประสมกูล ช
15 26505 ด.ญ. นฤมล จาริการ ญ
16 26506 ด.ญ. บงกช หมู่หมื่นศรี ญ
17 26508 ด.ญ. พชิญาภา ไกรปก ญ
18 26509 ด.ญ. ภทัรวดี ต๋ันสกุล ญ
19 26511 ด.ญ. รัชนีกร บญุกนิษฐ ญ
20 26512 ด.ญ. ศิรภสัสร ตันสกุล ญ
21 26514 ด.ญ. สาวติรี วงศ์สุวรรณ ญ
22 26517 ด.ญ. หยกมณี กายนิตย์ ญ
23 26518 ด.ญ. อิสรา บญุแสวง ญ
24 26559 ด.ช. กิตติภมูิ นาวาล่อง ช
25 26563 ด.ช. ธรีเดช โบวเิชียร ช
26 26564 ด.ช. ธรีภทัร์ จาราสถิตย์ ช
27 26565 ด.ช. ปวริศ มากจันทร์ ช
28 26570 ด.ช. วชิระ เฟื่องฟา้ ช
29 26571 ด.ช. วษิณุ เนียมสมบติั ช
30 26575 ด.ช. อัษฎากร เครือแดง ช
31 26576 ด.ญ. กัญญารัตน์ แก้วเอียด ญ
32 26577 ด.ญ. กัญติยา แสงแก้ว ญ
33 26584 ด.ญ. ตมิสา เดชฉิม ญ
34 26585 ด.ญ. ตัสกีน จันทร์เล่ือน ญ
35 26586 ด.ญ. ธดิารัตน์ ล าดวน ญ
36 26589 ด.ญ. ปพชัญา อุดมศักด์ิ ญ
37 26590 ด.ญ. พรรณพชัร กรประเสริฐ ญ
38 26593 ด.ญ. ภาวติา นุ้ยพั่ว ญ
39 26594 ด.ญ. วรรณวศิา จิตรสม ญ
40 26595 ด.ญ. ศุภสัตรา ชัยสิทธิ์ ญ
41 27254 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชนะกุล ญ
42 27255 ด.ช. อธวิฒัน์ ดาราแสง ช
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/5 ปีการศึกษา 2562
คณะสุญญตา (สีฟ้า) ครูทีป่รึกษา นายสุเมธ อังสานาม, น.ส.สุดารัตน์ พ่ึงผล

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26364 ด.ช. เชาวว์ฒัน์ ทองอุราฬ ช
2 26375 ด.ช. อภสิิทธิ์ ขอสกุล ช
3 26376 ด.ญ. กัญญาณัฐ บญัชาเมฆ ญ
4 26394 ด.ญ. วศินี ผ่องศรี ญ
5 26398 ด.ญ. อรวกิาร์ พทิกัษา ญ
6 26416 ด.ช. อธษิฐ สุวรรณโคตร์ ช
7 26420 ด.ญ. จณัญญา สถิรสมบติั ญ
8 26422 ด.ญ. ณัฐณิชา หลงเดียว ญ
9 26426 ด.ญ. นันทน์ภสั เกื้อเดช ญ
10 26429 ด.ญ. พวงชมพู แซ่ต๋ัน ญ
11 26434 ด.ญ. ศิริวรรณ ประทมุมาลย์ ญ
12 26435 ด.ญ. สิรยากร จงสุข ญ
13 26436 ด.ญ. สุจิตตรา จันทร์อักษร ญ
14 26448 ด.ช. ปรัตถกร ก่อพงศ์ ช
15 26458 ด.ญ. จิตรลดา พลนุ้ย ญ
16 26462 ด.ญ. นงนภสั ทวทีรัพย์ ญ
17 26468 ด.ญ. พทัธธ์รีา ขุนวงั ญ
18 26471 ด.ญ. รดา ศิลาลาศ ญ
19 26473 ด.ญ. ศรันญา ก๊กใหญ่ ญ
20 26477 ด.ญ. อรวรรณ นรินทร ญ
21 26481 ด.ช. ฐากร งามพร้ิม ช
22 26491 ด.ช. หสัฎาวธุ ศรีวารินทร์ ช
23 26495 ด.ญ. กนกพชิญ์ ค าเล้ียง ญ
24 26496 ด.ญ. เขมจิรา เรืองเนตร ญ
25 26497 ด.ญ. จิรนันท์ ศรีเผือก ญ
26 26500 ด.ญ. ณัฐนรี พฒันพชิัย ญ
27 26504 ด.ญ. นฐนนท์ หนุตระณี ญ
28 26507 ด.ญ. ปาลิตา ซ้ือหา ญ
29 26513 ด.ญ. ศิริภรณ์ ทพิย์รงค์ ญ
30 26515 ด.ญ. สิริมา มัตตาพงศ์ ญ
31 26520 ด.ช. คณาธปิ ตันสกุล ช
32 26544 ด.ญ. นภสักร ประดับเหลือง ญ
33 26552 ด.ญ. รัตน์ฐิญา เคลือบชนิด ญ
34 26573 ด.ช. ศิวกร ทรัพย์นอง ช
35 26578 ด.ญ. กานติมา วชิัยดิษฐ์ ญ
36 26580 ด.ญ. จิณหน์ิภา วชิัยกุล ญ
37 26583 ด.ญ. ฐิติชญา ทองสุข ญ
38 26588 ด.ญ. นันทภคั คงเทพ ญ
39 26617 ด.ญ. นรกมล จันทร์แก้ว ญ
40 26622 ด.ญ. พชิญาภา เทพทอง ญ
41
42
43
44
45

ช. 8
ญ. 32

ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/6 ปีการศึกษา 2562
คณะมฑิุตา (สีชมพู) ครูทีป่รึกษา น.ส.ปารณีย์ เทีย่งตรงจิตต,์ น.ส.พรสุดา ทองมา  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26361 ด.ช. กิตติศักด์ิ รัตนรักษ์ ช
2 26363 ด.ช. จิรกฤต ผิวพนัธมิตร ช
3 26373 ด.ช. ศักด์ิดาวฒิุ ยอดขาว ช
4 26378 ด.ญ. จุฑามาศ ซาพวง ญ
5 26379 ด.ญ. ณัฐชญา สุวรรณา ญ
6 26380 ด.ญ. ณัฐวดี คงกาล ญ
7 26385 ด.ญ. นันทวรรณ แก้วนิมิตร ญ
8 26387 ด.ญ. ปญัญาภา โลหกุล ญ
9 26395 ด.ญ. วรีพรรณ ช่วยสุข ญ
10 26414 ด.ช. สรรเพช็ร ศรีแสงปทมุพล ช
11 26423 ด.ญ. ทฆิัมพร จันทวะโร ญ
12 26424 ด.ญ. ธนัยพร พฒัชนะอินทร์ ญ
13 26425 ด.ญ. นภกมล อัมพไพศาล ญ
14 26431 ด.ญ. ภคัจิรา ทองล่ิม ญ
15 26432 ด.ญ. มาริสา ค าอ่อน ญ
16 26441 ด.ช. กิตติกร แผ่นสุวรรณ ช
17 26464 ด.ญ. เนตรดาว พฒุทอง ญ
18 26474 ด.ญ. สิริจิต นาคชาตรี ญ
19 26498 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ มุมมาลา ญ
20 26499 ด.ญ. ชาลิสา อินทร์เพญ็ ญ
21 26501 ด.ญ. ธมลวรรณ มิดด า ญ
22 26503 ด.ญ. นงลักษณ์ ทองรงค์ ญ
23 26510 ด.ญ. รสิตา ชูเหล็ก ญ
24 26516 ด.ญ. สุณิสา อุดมธรรมากุล ญ
25 26521 ด.ช. คุณากร เบง่ฮวด ช
26 26523 ด.ช. เทพธงชัย คงชู ช
27 26534 ด.ญ. กมลพรรณ รุจานุกูลชัย ญ
28 26535 ด.ญ. กัญติกา แสงแก้ว ญ
29 26538 ด.ญ. ณัฐรดา นพฤทธิ์ ญ
30 26541 ด.ญ. ธนวรรณ ทว้มแจ้ง ญ
31 26549 ด.ญ. พชิชา พทุธจิตต์ ญ
32 26550 ด.ญ. พมิพช์นก ต๋ันสกุล ญ
33 26554 ด.ญ. วรัญญา แก้วเพง็ ญ
34 26555 ด.ญ. ศุภกัญญา สันติเลขวงษ์ ญ
35 26557 ด.ญ. สุภาพรรณ นาวารักษ์ ญ
36 26558 ด.ญ. อฑิณญา เวชพฤกษ์ ญ
37 26592 ด.ญ. เพชรลดา อินทวงั ญ
38 26597 ด.ญ. หทยัวาจ อุยสุย ญ
39 26608 ด.ญ. เขมิสรา ครองยุติ ญ
40 26610 ด.ญ. ชนัญชิดา ปานบตุร ญ
41
42
43
44
45 ช. 7

ญ. 33
ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/7 (MEP) ปีการศึกษา 2562

   คณะกรุณา (สีเหลือง) ครูทีป่รึกษา นายขวัญชยั พรหมภักดิ์, Mr.Michael Openaria Saunar
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26412 ด.ช. วาเลนติโน คาลเดอร์ปอ ช
2 26599 ด.ช. คุณากร ตันนุรักษ์ ช
3 26601 ด.ช. ธนกฤต จิตต์เกื้อ ช
4 26602 ด.ช. นิธสิิทธิ์ สุขชา ช
5 26603 ด.ช. ปรเมษฐ์ ระฆังทอง ช
6 26604 ด.ช. พลวทิย์ ของมา ช
7 26605 ด.ช. มณมณัฏฐ์ ฟลิอน ช
8 26606 ด.ช. สิทธโิชค ขาวสง่า ช
9 26607 ด.ช. อภสิิทธิ์ จันทร์ทา ช
10 26609 ด.ญ. จัสมีท กอร์ อโรร่า ญ
11 26611 ด.ญ. ชนากานต์ เทพพทิกัษ์ ญ
12 26612 ด.ญ. ชนาญา เฮนทเ์ชล ญ
13 26613 ด.ญ. ชลัญตา กัญจนชุมาบรูพ ญ
14 26614 ด.ญ. ฐานิตา ชุมช่วย ญ
15 26615 ด.ญ. ฐิติยา ด าวรรณ ญ
16 26616 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ จรูญศักด์ิ ญ
17 26618 ด.ญ. บณัฑิตา ชนะแก้ว ญ
18 26619 ด.ญ. ปณัณ์รดา ชูเอียด ญ
19 26620 ด.ญ. ปทัมพร สิงหาศร ญ
20 26621 ด.ญ. ปาลิตา บญุสวาสด์ิ ญ
21 26623 ด.ญ. ลลิตา มีทอง ญ
22 26624 ด.ญ. ลูน่า สร้อยแสง ญ
23 26626 ด.ญ. วลิาสิริ แซ่ตัน ญ
24 26627 ด.ญ. เอนญ่า คัทต้ิง ญ
25 27256 ด.ญ. ชวศิา จงไกรจักร ญ
26
27
28
29
30

ช. 9
ญ. 16

ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562



คณะเมตตา (สีแดง)     นางสาววทันยา แซ่ตนั    ครูทีป่รึกษา นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร,์ น.ส.สิรนิาถ จันทรแ์ก้ว
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26628 ด.ช. กิตณภสั คงทอง ช
2 26629 ด.ช. เจตนิพทัธ์ เต๋ียวสกุล ช
3 26630 ด.ช. ณรงค์เดช มาศรังสฤษด์ิ ช
4 26631 ด.ช. ณัฐกรณ์ โบบทอง ช
5 26632 ด.ช. ธนกฤต เทยีบพฒุ ช
6 26633 ด.ช. ธนกฤต หลิมพานิช ช
7 26634 ด.ช. ธนัชชา สาลีคงใช้ ช
8 26635 ด.ช. พงศธร อิ่มเขียน ช
9 26638 ด.ช. ศิรสิทธิ์ หลีหวงั ช
10 26639 ด.ช. ศุภกิตต์ิ มหาแร่ ช
11 26640 ด.ช. ศุภฤกษ์ พรมพลิา ช
12 26641 ด.ช. สัณหณัฐ จุลแสน ช
13 26643 ด.ช. อานุภาพ องค์สันติภาพ ช
14 26644 ด.ญ. เจนสุดา อ่อนหวาน ญ
15 26645 ด.ญ. ชญาภา บญุเกิด ญ
16 26647 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองสกุล ญ
17 26648 ด.ญ. ชุติมดี สุรภาพ ญ
18 26649 ด.ญ. ฑิฆัมพร ขาวเขวา้ ญ
19 26652 ด.ญ. ธญัญาภรณ์ ณ นคร ญ
20 26654 ด.ญ. นลัทพร ศรีคะเณย์ ญ
21 26655 ด.ญ. บญุยาพร สุทนิ ญ
22 26656 ด.ญ. ปติิพร ศรีฟา้ ญ
23 26657 ด.ญ. ปริุมปรัชญ์ บญุสูง ญ
24 26658 ด.ญ. พมิพศิา บญุมี ญ
25 26659 ด.ญ. ภมิลรัช หรัิญ ญ
26 26661 ด.ญ. รุสณี หงะหงอ ญ
27 26663 ด.ญ. อรุโณทยั ทองแก้ว ญ
28 26664 ด.ช. กฤตนู ปั้งวณิช ช
29 26665 ด.ช. เกรียงณรงค์ เสนเกื้อ ช
30 26667 ด.ช. จิรพพิรรธ วจิิตร ช
31 26669 ด.ช. ณัฐภทัร แซ่เจี่ย ช
32 26670 ด.ช. แทนไท บญุล้อม ช
33 26671 ด.ช. ธนาธปิ เชื่อมทอง ช
34 26674 ด.ช. พชร เต่ียวสกุล ช
35 26675 ด.ช. ภคพล ชินโสภณพนัธ์ ช
36 26699 ด.ญ. อุไรทพิย์ วงักะธาตุ ญ
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ช. 21
ญ. 15

ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/8 (SMP)                                             ปีการศึกษา 2562



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2/9 (SMP) ปีการศีกษา 2562
คณะอุเบกขา (สีแสด) ครทูี่ปรกึษา นายอชติพล พอใจ, นางพรนภัส แตส่กุล

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล เพศ หมายเหตุ
1 26636 ด.ช. ภพธร พราวศรี ช
2 26637 ด.ช. ศารินทร์ ไชยารัตน์ ช
3 26642 ด.ช. อัครวนิท์ จริยะเลอพงษ์ ช
4 26646 ด.ญ. ชัญญานุช นวลละออง ญ
5 26650 ด.ญ. ณัฐนันธ์ ยิ่งเจริญภกัดี ญ
6 26651 ด.ญ. ณัฐริกา ราชานา ญ
7 26653 ด.ญ. ธญัญาลักษณ์ พรมปรุะ ญ
8 26660 ด.ญ. รุ่งณภา บญุทองอุไร ญ
9 26662 ด.ญ. อภชิญา หอมสมบติั ญ
10 26666 ด.ช. คณภคั ปญัสุวรรณ์ ช
11 26668 ด.ช. ชิษณุชา ชูมาก ช
12 26672 ด.ช. ปรัชฐกร อกนิษฐากร ช
13 26673 ด.ช. ปณุยวยี์ ตีรณอมรวงศ์ ช
14 26676 ด.ช. ภทัรพล ทองขาวบวั ช
15 26677 ด.ช. วงศ์สดมภ์ บรีุภกัดี ช
16 26678 ด.ช. ศราวธุ ดาหรา ช
17 26679 ด.ช. ศุภเสกข์ ณ ตะกั่วทุ่ง ช
18 26680 ด.ช. สุทธพิจน์ สุวรรณสุทธิ์ ช
19 26681 ด.ช. อภวิฒัน์ ประภาวงษ์ ช
20 26682 ด.ช. อันดามัน ทองเหลือง ช
21 26683 ด.ช. อิสระ ทวธีนบตัร ช
22 26684 ด.ญ. กัลยกร ก่อผล ญ
23 26685 ด.ญ. กุลนิภา ตรีบ ารุง ญ
24 26686 ด.ญ. จิณณพฒัน์ ตัณฑวณิช ญ
25 26687 ด.ญ. จิดาภา จารุพนัธ์ ญ
26 26688 ด.ญ. จินหน์ิภา จารุพนัธ์ ญ
27 26689 ด.ญ. จิรารักษ์ ทองวล ญ
28 26690 ด.ญ. ณัชชา วฒันไวฑูรย์ชัย ญ
29 26691 ด.ญ. บณุยานุช จตุพธิพรจันทร์ ญ
30 26692 ด.ญ. พมินภสั กล่ันแสงวชัพงษ์ ญ
31 26693 ด.ญ. วทันวภิา เศียรอุ่น ญ
32 26694 ด.ญ. ศุภาพชิญ์ ไล่สกุล ญ
33 26695 ด.ญ. สุพชิฌาย์ บญุคง ญ
34 26696 ด.ญ. อรอมล ศุภมณี ญ
35 26697 ด.ญ. อัชฌาพร ศรีนวล ญ
36 26698 ด.ญ. อัญธชิา ต่อระยับ ญ
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ช. 15
ญ. 21

ข้อมูล ณ วนัที่  15 พฤษภาคม 2562


