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1 นาย กิตติธัช อังสุทธิวงค์ ชาย 26/09/2546 17 นายประเสริฐ อังสุทธิวงค์ ม.6/1 1

2 นาย ณัชพล ลิมโกมลวิลาศ ชาย 09/02/2547 17 นางสาวอุไรวรรณ ยศสมบัติ ม.6/1 2

3 นาย นิธิโชติ ไชยเทพ ชาย 22/11/2546 17 นางสาวแสงเพ็ญ คลังเสง่ียม ม.6/1 3

4 นาย นิธิศ พิริยสถิต ชาย 27/06/2546 18 นายนพดล พิริยสถิต ม.6/1 4

5 นาย ปฏิพล ภิรมย์อยู่ ชาย 29/01/2547 17 นางสาวประภาพรรณ มาลีแก้ว ม.6/1 5

6 นาย ภาคิน กิตติชัยกุลกิจ ชาย 25/10/2546 17 นายคุณกร กิตติชัยกุลกิจ ม.6/1 6

7 นาย ศิวกร บุญแก้ว ชาย 29/01/2547 17 นางจุฑามาศ บุญแก้ว ม.6/1 7

8 นางสาว กัญญาภัค ภิญโญ หญิง 25/03/2547 17 นางบรรจง ภิญโญ ม.6/1 8

9 นางสาว กัญญาวีร์ วัฒนชยกุล หญิง 02/10/2546 17 นางสาวชนาสิน สงวนวงษ์ ม.6/1 9

10 นางสาว ขวัญจิรา ขาวประเสริฐ หญิง 02/07/2546 18 นายสงน ขาวประเสริฐ ม.6/1 10

11 นางสาว ไชนิส แซ่เฮ้ง หญิง 04/01/2547 17 นางสาวสุรัตน์ แซ่เอ้ียว ม.6/1 11

12 นางสาว ณัฐรดา กิจสมบูรณ์สุข หญิง 19/08/2546 18 นางอิสรา กิจสมบูรณ์สุข ม.6/1 12

13 นางสาว ณิชาภัทร ทองสุกมาก หญิง 15/08/2547 17 นางสิริพรรณ ทองสุกมาก ม.6/1 13

14 นางสาว ธนพร วงศ์กิตติอุดม หญิง 05/01/2547 17 นายด ารง แซ่แต้ ม.6/1 14

15 นางสาว บุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์ หญิง 25/05/2547 17 นายบุญเลิศ ชัยวงษ์วิบูลย์ ม.6/1 15

16 นางสาว ปราณปริยา สนิทชน หญิง 21/10/2546 17 นางนารี สนิทชน ม.6/1 16

รายช่ือนักเรียนท่ีประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี
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17 นางสาว พนิดา สมดวงศรี หญิง 05/09/2546 18 นางชุรีพร สมดวงศรี ม.6/1 17

18 นางสาว พิชชาภา รวิพัน หญิง 05/12/2546 17 นางชนากานต์ รวิพัน ม.6/1 18

19 นางสาว ภูษณิศา เงินนวม หญิง 16/03/2547 17 นายเตชธรรม เงินนวม ม.6/1 19

20 นางสาว มนัสนันท์ สุขเรือง หญิง 17/12/2546 17 นางมนิด สุขเรือง ม.6/1 20

21 นางสาว สรัลพร ศรีสดใส หญิง 31/05/2547 17 นางสุภาเพ็ญ ศรีสดใส ม.6/1 21

22 นางสาว จิราธร เบ็ญจมธารกุล หญิง 21/12/2546 17 นางสาวเปียทิพย์ ทองนาค ม.6/1 22

23 นางสาว ปานวาด วิเศษภักดีวงศ์ หญิง 22/08/2547 17 นางวีณา รักธรรม ม.6/1 23

24 นางสาว พิมพ์ชนก ชวนชม หญิง 25/06/2547 17 นางสาวธัญดา ชวนชม ม.6/1 24

25 นางสาว ระมินดา ติรพัฒน์ หญิง 28/07/2547 17 นางศริยามน ติรพัฒน์ ม.6/1 25

26 นางสาว ลลีรินทร์ สุนทรเจริญ หญิง 20/05/2547 17 นางสาวลัดดาวรรณ ต้าวขวดแก้ว ม.6/1 26

27 นาย ทศพร เสฎฐัตต์ ชาย 27/10/2546 17 นางสาวภัทรนิษฐ์ โล้วเจริญปกรณ์ ม.6/2 1

28 นาย รัชชานนท์ หนูรักษา ชาย 15/10/2546 17 นายอุเทน หนูรักษา ม.6/2 2

29 นาย ศุภณัฐฐ์ ผลสินธ์ุ ชาย 17/10/2546 17 นายไกรสิทธ์ิ ผลสินธ์ุ ม.6/2 3

30 นาย จิรายุ ญาณัจฉรา ชาย 13/05/2547 17 นางประภาพร ญาณัจฉรา ม.6/2 4

31 นาย ชนะภัทร ลูกศร ชาย 09/05/2547 17 นายสุรสิทธ์ ลูกศร ม.6/2 5

32 นางสาว กฤตพร โรจน์สงคราม หญิง 05/07/2547 17 นายสิทธิชัย โรจน์สงคราม ม.6/2 6

33 นางสาว ธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ หญิง 22/12/2546 17 นายอภิสิทธ์ิ ภู่ระหงษ์ ม.6/2 7

34 นางสาว ธัญญรัตน์ เบ็ญจสกุล หญิง 03/02/2547 17 นางวิลาวัลย์  เบ็ญจ สกุล ม.6/2 8

35 นางสาว บุญนิสา ด้วงเอียด หญิง 30/01/2547 17 นายสมชาย ด้วงเอียด ม.6/2 9

36 นางสาว เบญจวรรณ ปัญจพงษ์ หญิง 14/10/2546 17 นางอุไรวรรณ์ กินขุนทด ม.6/2 10
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37 นางสาว ปารณีย์ วรรณสอน หญิง 12/06/2546 18 นางอรชร วรรณสอน ม.6/2 11

38 นางสาว พัชราพร เดชน้อย หญิง 09/10/2546 17 นายนิพล เดชน้อย ม.6/2 12

39 นางสาว อนงค์พร ศรีมา หญิง 02/05/2547 17 นายพิชิต ศรีมา ม.6/2 13

40 นางสาว อุษาวณีย์ ชวยกระจ่าง หญิง 03/08/2546 18 นายบุญเย่ียม ชวยกระจ่าง ม.6/2 14

41 นางสาว จุฑามาศ บริบูรณ์มุกข์ หญิง 17/10/2546 17 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา บริบูรณ์มุกข์ ม.6/2 15

42 นางสาว ฐิติพร ภานุมาศ หญิง 15/10/2546 17 นางวนิดา ภานุมาศ ม.6/2 16

43 นางสาว ดารณี เกรียงพานิชย์ หญิง 12/07/2546 18 นางจันทิมา เกรียงพานิชย์ ม.6/2 17

44 นางสาว ปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์ หญิง 12/05/2547 17 นายปัณจ์ภักษ์ ณภักษ์ปกรณ์ ม.6/2 18

45 นางสาว พิชญาภา เทพสุวรรณ์ หญิง 29/01/2547 17 นางพิชญนาฏ เทพสุวรรณ์ ม.6/2 19

46 นางสาว พิมพลอย หอมหวล หญิง 08/04/2547 17 นางรภัสสา หอมหวล ม.6/2 20

47 นางสาว ภัณฑิรา ดีเจริญเกียรติ หญิง 20/11/2546 17 นายณัฐชพนธ์ ดีเจริญเกียรติ ม.6/2 21

48 นางสาว ภัทราภรณ์ อ่ิมแมน หญิง 04/09/2546 18 นายสถาพร ปรียะเกตุ ม.6/2 22

49 นางสาว วรกาญจน์ โสตถิธรรมรักษ์ หญิง 25/03/2547 17 นายกิตติคม โสตถิธรรมรักษ์ ม.6/2 23

50 นางสาว สิรินพร ธีรวัฒนคุณ หญิง 21/10/2546 17 นายสินทร์ชัย ธีรวัฒนคุณ ม.6/2 24

51 นางสาว เอ้ือมพร ยันตรา หญิง 29/02/2547 17 นายชุติชัย ยันตรา ม.6/2 25

52 นาย จิณณวัตร์ ศรีต่ายข า ชาย 07/12/2546 17 นายธนินท์รัฐ ศรีต่ายข า ม.6/3 1

53 นาย ณัฐชนน ค าเคล่ือน ชาย 05/04/2547 17 นางธัญสินี ค าเคล่ือน ม.6/3 2

54 นาย ธัชทอง เทียมบรรจง ชาย 01/07/2546 18 นางนงลักษณ์ เทียมบรรจง ม.6/3 3

55 นาย ภูมิรพี ศิริรัตน์ ชาย 30/09/2547 16 นายสมโชค ศิริรัตน์ ม.6/3 4

56 นาย มนต์ชนก มนต์ชนก ชาย 23/02/2547 17 นางณิภาวดี มนต์ชนก ม.6/3 5
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57 นาย ศุภากร ร่ืนเริงใจ ชาย 23/10/2546 17 นางนุกูล เม่นนาเกร็ด ม.6/3 6

58 นาย สุธีภัทท์ จักร์นารายณ์ ชาย 23/04/2547 17 นางพรระตี จักร์นารายณ์ ม.6/3 7

59 นาย อารินทร์ ฟังค าดี ชาย 10/09/2546 18 นางสาวรุ่งวรินทร์ เงินทอง ม.6/3 8

60 นาย พศวีร์ วรรณศิริโชค ชาย 01/04/2547 17 นางสุนทรี วรรณ ศ ิร  ิโชค  ม.6/3 9

61 นางสาว กีรติกาญจน์ ราชกิจ หญิง 23/10/2546 17 นายอดิเรก ราชกิจ ม.6/3 10

62 นางสาว ชณธร อโนทัยอดิกูล หญิง 10/08/2546 18 นายธเนศ อโนทัยอดิกูล ม.6/3 11

63 นางสาว ธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์ หญิง 22/09/2546 17 นางอุบลรัตน์ มงคลตรีลักษณ์ ม.6/3 12

64 นางสาว ธนัญญา วรวุฒางกูร หญิง 19/03/2547 17 นางสาวกนกรัตน์ จินานุวัฒนา ม.6/3 13

65 นางสาว นฏกร จงจ าเริญทรัพย์ หญิง 13/10/2546 17 นางน้อย จงจ าเริญทรัพย์ ม.6/3 14

66 นางสาว นภภัค เกษมสุขไพศาล หญิง 22/05/2547 17 นางสาวสมพิศ โกสุข ม.6/3 15

67 นางสาว นันทกานต์ แป้นกลัด หญิง 03/08/2546 18 นายแสงทอง แคบ ารุง ม.6/3 16

68 นางสาว พรรษอร ศรีสุพรรณ์ หญิง 02/08/2547 17 นางนลินี ศรีสุพรรณ์ ม.6/3 17

69 นางสาว พิชญ์สินี สุชัยสิทธ์ิ หญิง 23/09/2546 17 นายชิตวร สุชัยสิทธ์ิ ม.6/3 18

70 นางสาว ภาณุชญา สมิธานนท์ หญิง 08/01/2547 17 นายธีรัฌ สมิธานนท์ ม.6/3 19

71 นางสาว มสฤณา สุขขี หญิง 01/04/2547 17 นางเจตนิพิฐ สุขขี ม.6/3 20

72 นางสาว ศศิธร อ่วมสืบเช้ือ หญิง 05/07/2546 18 นายอ านาจ อ่วมสืบเช้ือ ม.6/3 21

73 นางสาว กชพร พรมพาน หญิง 23/02/2547 17 นายประดิษฐ์ พรมพาน ม.6/3 22

74 นางสาว ณภัทร ต้ังจิตสมบูรณ์ หญิง 19/04/2547 17 นางสาวพเยาว์ ต้ังจิตสมบูรณ์ ม.6/3 23

75 นางสาว วริษา สุนิหู หญิง 29/10/2546 17 นางนุชจรินทร์ สุนิหู ม.6/3 24

76 นาย กิตติพศ มีรอด ชาย 30/04/2547 17 นางสริตา มีรอด ม.6/4 1
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77 นาย กัณตภณ เรืองพงษ์ ชาย 07/05/2547 17 นางกินรี เรืองพงษ์ ม.6/4 2

78 นาย ชวศิลป์ ปรีดาวัฒนากูล ชาย 16/10/2546 17 นายชวลิต ปรีดาวัฒนากูล ม.6/4 3

79 นาย ไชยพัฒน์ ฉลาดการ ชาย 15/06/2546 18 นายปรีชา ฉลาดการ ม.6/4 4

80 นาย ณัฐนันท์ จิระสมประเสริฐ ชาย 19/01/2547 17 นางอักษรสิน จิระสมประเสริฐ ม.6/4 5

81 นาย พิพัฒน์ ณ น่าน ชาย 08/12/2546 17 นางสาวลดาวัลย์ ณ น่าน ม.6/4 6

82 นาย ภูวิศ พูลสงวน ชาย 11/12/2546 17 นางสาวนิภาภัทร อุดมเลิศสิริกุล ม.6/4 7

83 นาย อนพัช ลือค างาม ชาย 18/06/2547 17 นางบังอร ลือค างาม ม.6/4 8

84 นาย อภิวิชญ์ ผลอินทร์ ชาย 30/10/2546 17 นางนิสากร ผลอินทร์ ม.6/4 9

85 นาย ธนากร บุษบง ชาย 25/01/2547 17 นางสมใจ บุษบง ม.6/4 10

86 นางสาว กัญญณัฐ ใจแก้ว หญิง 05/04/2547 17 นางอรุณวดี ใจแก้ว ม.6/4 11

87 นางสาว ชนกานต์ ใจจริง หญิง 14/05/2547 17 นายสุวิทย์ ใจจริง ม.6/4 12

88 นางสาว ณัฏฐณิชา ใจอารีย์ หญิง 04/03/2547 17 นางสโรชา ใจอารีย์ ม.6/4 13

89 นางสาว ณัฐนพิน ปานทอง หญิง 09/05/2547 17 นางมยุรา ปานทอง ม.6/4 14

90 นางสาว ธิดา ทรัพย์คงม่ัน หญิง 08/09/2546 18 นายธวัช ทรัพย์คงม่ัน ม.6/4 15

91 นางสาว ปิญชาณ์รัศม์ิ แก้วศรี หญิง 20/05/2547 17 นายมณสินฤทธิ แก้วศรี ม.6/4 16

92 นางสาว พัทธ์ธีรา อวยชัย หญิง 31/07/2547 17 นายปพัฒน์ อวยชัย ม.6/4 17

93 นางสาว พิมพ์ดาว ขยันการ หญิง 27/04/2546 18 นางทักษิณา ก้อนดอน ม.6/4 18

94 นางสาว พิมภัสสร โชติสุวรรณศร หญิง 21/06/2547 17 นายอุทัย โชติสุวรรณศร ม.6/4 19

95 นางสาว สรัสนันท์ สินทอง หญิง 10/05/2547 17 นางปิยะเนตร สินทอง ม.6/4 20

96 นางสาว สุปรียา พวงกิจจา หญิง 20/09/2546 17 นายกีรติ พวงกิจจา ม.6/4 21
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97 นางสาว ดนยา วัฒชะนะพงษ์ หญิง 09/03/2547 17 นางสายพิณ วัฒชะนะพงษ์ ม.6/4 22

98 นางสาว ธันย์ชนก บุญทนาวงศ์ หญิง 19/04/2547 17 นายอรรตพล สวัสดี ม.6/4 23

99 นางสาว พรนภา สวนชัง หญิง 26/08/2546 18 นางสาวเพ็ญพร ตันประสาท ม.6/4 24

100 นางสาว พิชชาพร ศรลัมพ์ หญิง 17/07/2546 18 นางดารารัตน์ ศรลัมพ์ ม.6/4 25

101 นางสาว ภวริศา กิจก้องขจร หญิง 09/10/2546 17 นางสาวฐิดาพร กิจก้องขจร ม.6/4 26

102 นางสาว วริศรา กิจประยูร หญิง 15/10/2546 17 นางนันทนัช มีประเสริฐ ม.6/4 27

103 นางสาว สริดา พลเรือง หญิง 09/08/2546 18 นางสาวอภิญญา ช่ืนเจริญ ม.6/4 28

104 นาย กฤติน พรหมโนรี ชาย 03/10/2546 17 นางอรดี พรหมโนรี ม.6/5 1

105 นาย กฤษประชา ชูบัว ชาย 24/08/2547 17 นางสาวสุพรรณษา ชูบัว ม.6/5 2

106 นาย กษิดิศ เขียววงษ์ ชาย 05/09/2546 18 นางธัญญารัตน์ เขียววงษ์ ม.6/5 3

107 นาย กิตติวงศ์ ศิริจันทราวงษ์ ชาย 18/06/2547 17 นางสาววรัทยา ร่ืนบุญมา ม.6/5 4

108 นาย จักรกฤษณ์ นาควัชระ ชาย 19/05/2547 17 นายหิรัญปกรณ์ นาควัชระ ม.6/5 5

109 นาย เทพประทาน หงษ์คู ชาย 07/02/2547 17 นางศศิกานต์ ศรีภานุกูล ม.6/5 6

110 นาย ธนธรณ์ เดชไชยยาศักด์ิ ชาย 14/01/2547 17 นางอรทัย เข็มทองค า ม.6/5 7

111 นาย ปฏิพัทธ์ สายรัดเงิน ชาย 10/08/2546 18 นางสาวรัตนาพร สายรัดเงิน ม.6/5 8

112 นาย ภู ภูศรี ชาย 16/11/2546 17 นางสาวอิงพร เชาว์แข็ง ม.6/5 9

113 นาย ภูมิทัศน์ รักวินัย ชาย 26/05/2547 17 นางสาววาสนา ภูงามดี ม.6/5 10

114 นาย วัฒนพัชร โชติ ชาย 04/05/2547 17 นายกฤตชัย โชติ ม.6/5 11

115 นาย ศุภกฤต เช่ียวชาญ ชาย 02/09/2547 17 นางสาวกาญจนา สีดาสลุง ม.6/5 12

116 นาย จรัฏฐ์ ปุณยอนันต์กิจ ชาย 29/11/2544 19 นายเม่ยมิน ซู ม.6/5 13
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117 นาย เตวิส วาทะสุนทรพงศ์ ชาย 20/02/2547 17 นางสาวมณี บัณฑิต ม.6/5 14

118 นางสาว กัญญาณัฐ ชีวมงคลการุณ หญิง 08/04/2547 17 นางสาวกัลยาณี ชีวมงคลการุณ ม.6/5 15

119 นางสาว กานต์สินี โสเจยยะ หญิง 09/01/2547 17 นายประมุกต์ โสเจยยะ ม.6/5 16

120 นางสาว ณัฐณิชา ใจฝัน หญิง 13/11/2546 17 นางสาวขวัญใจ สุขจ่ัน ม.6/5 17

121 นางสาว ณัฐธิดา พิมพ์ดี หญิง 20/01/2547 17 นางสาวพัชรี บัวแก้ว ม.6/5 18

122 นางสาว เทียนฉาย มโนเกตุ หญิง 04/03/2546 18 นางสาวไพลิน มโนเกตุ ม.6/5 19

123 นางสาว นวลจุฑา เกตุสระ หญิง 29/08/2547 17 นายพนม เกตุสระ ม.6/5 20

124 นางสาว บุณยาพร จิตธัญญา หญิง 18/05/2547 17 นางเจียระพรรณ์ จิตธัญญา ม.6/5 21

125 นางสาว ปวันรัตน์ ภิรมย์คล้อย หญิง 01/08/2546 18 นางสาววาสนา นุ่มนาค ม.6/5 22

126 นางสาว ปุณิกา ไชยน หญิง 25/12/2546 17 จ.ส.อ.อมร ไชยน ม.6/5 23

127 นางสาว พรรณลษา ชาญณรงค์ หญิง 01/04/2547 17 นางสาวสมบัติ ชาญณรงค์ ม.6/5 24

128 นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ชุติพงศ์ หญิง 28/11/2546 17 นายอนุพันธ์ วงศ์ชุติพงศ์ ม.6/5 25

129 นางสาว ศศิกานต์ ฤทธ์ิวิโรจน์ หญิง 14/05/2547 17 นางอาภรณ์ทิพย์ แดงทรงเจริญ ม.6/5 26

130 นางสาว ศุภิสรา เลิศกมลมาศ หญิง 18/03/2547 17 นายประสิทธ์ิ เลิศกมลมาศ ม.6/5 27

131 นางสาว อาทิติยา ดิษฐ์เล็ก หญิง 05/08/2547 17 นางสุกัญญา ดิษฐ์เล็ก ม.6/5 28

132 นางสาว พรหมพร ต่วนเครือ หญิง 08/06/2547 17 นางกาญจนา ยมภา ม.6/5 29

133 นาย จักรินทร์ ล าภาษี ชาย 26/04/2547 17 นางสาววรนารถ ณ น่าน ม.6/6 1

134 นาย ชลัฐพล ม่ันจิรังกูร ชาย 10/05/2547 17 นายอธิจักร ม่ันจิรังกูร ม.6/6 2

135 นาย ชัยสิทธ์ิ เอกธรรมสุทธ์ิ ชาย 08/11/2546 17 นายชูสิทธ์ิ เอกธรรมสุทธ์ิ ม.6/6 3

136 นาย เงินแท้ ศรีม่วง ชาย 05/01/2547 17 นางสาวศิริรักษ์ แซ่เอ๊ียว ม.6/6 4
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137 นาย ณภัทร ค าจันทึก ชาย 07/06/2547 17 นางรุ่งทิพย์ ค าจันทึก ม.6/6 5

138 นาย ฐิติพันธ์ อรุณรังสิกุล ชาย 18/05/2547 17 นางสาวช่ืนกลม ชอบช่ืนสุข ม.6/6 6

139 นาย เดโชดม สมพงษ์ ชาย 02/06/2547 17 นางวรรณวิภา สมพงษ์ ม.6/6 7

140 นาย พัชรวิชญ จันมูล ชาย 05/12/2546 17 นางยุพิน จันมูล ม.6/6 8

141 นาย วรเมธ ภูจอมคา ชาย 09/08/2546 18 นายกฤตเมธ ภูจอมคา ม.6/6 9

142 นาย อัครสิชฌ์ ก๋งเกิด ชาย 02/10/2546 17 นางสาวนภัสนันท์ วงษา ม.6/6 10

143 นาย อิงคภพป์ เกษมจารุเศรษฐ์ ชาย 28/09/2546 17 นางนารีลาภัส เกษมจารุเศรษฐ์ ม.6/6 11

144 นาย ชลธิศ ทองมี ชาย 21/10/2546 17 นางสดใส ทองมี ม.6/6 12

145 นางสาว เกิดสิริ จันทร์กลัด หญิง 16/10/2546 17 นางสาวสิริทรัพย์ จันทร์กลัด ม.6/6 13

146 นางสาว จริยา เพชรแอน หญิง 28/06/2547 17 นายวิทยา เพชรแอน ม.6/6 14

147 นางสาว ชลิตา ภู่ศรี หญิง 23/09/2546 17 นางสาวทิพสุคนธ์ เปล่ียนแฉ่ง ม.6/6 15

148 นางสาว ณัฐพร ธ ารงทรัพย์สกุล หญิง 27/04/2547 17 นายพิเชษฐ์ ธ ารงทรัพย์สกุล ม.6/6 16

149 นางสาว ปอขวัญ วุฒิเกรียงไกรผล หญิง 07/02/2547 17 นายอัครพล วุฒิเกรียงไกรผล ม.6/6 17

150 นางสาว พัสสนันท์ ตรีมาสชยากูร หญิง 21/11/2546 17 นางสาวกัณณ์วรางค์ ตรีมาสชยากูร ม.6/6 18

151 นางสาว ภควรรณ เพ่ิมพูลสุขย่ิง หญิง 16/04/2547 17 นางอรทยา เพ่ิมพูลสุขย่ิง ม.6/6 19

152 นางสาว กัลยณัฐ บุญส่ง หญิง 08/12/2546 17 นางสาวปิติยา ศรีสุทธี ม.6/6 20

153 นางสาว รัตติยากร บุญเศษฐ หญิง 03/10/2547 16 นางสาวมณีเนตร ตาสุ่ย ม.6/6 21

154 นางสาว ลภัสรดา ใจเย็น หญิง 23/06/2547 17 นางบุณยนุช ใจเย็น ม.6/6 22

155 นาย จักรพันธ์ุ แช่มช่ืน ชาย 15/04/2546 18 นางสาวพรลดา เเช่มช่ืน ม.6/7 1

156 นาย ฐนกร ขักขะโร ชาย 08/12/2546 17 นางอุไรวรรณ ขักขะโร ม.6/7 2
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157 นาย ธนกร ส่ังหลิม ชาย 01/09/2546 18 นางสาวพิชาพัชร์ นิธิโชติเบญจรงค์ ม.6/7 3

158 นาย พิชญ์พิเชฐ พงศ์คุโณปการณ์ ชาย 30/04/2547 17 นางสาวชุติมา สิทธิสากล ม.6/7 4

159 นาย พีระณัฐ จิตต์เจริญ ชาย 14/04/2547 17 นางสาวกิติชา จิตต์เจริญ ม.6/7 5

160 นาย วชร นัยปรีดี ชาย 26/04/2547 17 นางอรทัย นัยปรีดี ม.6/7 6

161 นาย ศุภกรณ์ รามจักร์ ชาย 12/01/2547 17 นางสุภาภรณ์ รามจักร์ ม.6/7 7

162 นาย สรัญญ์รักษ์ เทอดไทย ชาย 26/01/2547 17 นายยุกต์ เทอดไทย ม.6/7 8

163 นาย เสฏฐวุฒิ วิจิตรทัศนา ชาย 16/07/2547 17 นายเสกศักด์ิ วิจิตรทัศนา ม.6/7 9

164 นาย อัทธเมศร์ ยังเจริญ ชาย 23/01/2547 17 นางพัณณ์วรา ธนเลิศจิรวงศ์ ม.6/7 10

165 นาย อามิน นิลศิลปวงศ์ ชาย 22/04/2547 17 นายสรายุทธ นิลศิลปวงศ์ ม.6/7 11

166 นางสาว ขวัญชนก ภู่ขวัญ หญิง 17/05/2547 17 นางจตุพร ภู่ขวัญ ม.6/7 12

167 นางสาว ชนัญชิดา เขียวค ารพ หญิง 23/12/2546 17 นายกิตติพงศ์ เขียวค ารพ ม.6/7 13

168 นางสาว ชาลิสา ทองเช้ือ หญิง 08/03/2546 18 นางอภิญญา วานิชชาชีวะ ม.6/7 14

169 นางสาว ปวันรัตน์ วีรงคเสนีย์ หญิง 25/02/2546 18 นางสาวจิฏิมา เทศแก้ว ม.6/7 15

170 นางสาว ปัทมาวรรณ ย้ิมดี หญิง 08/07/2546 18 นางสาวจ าเลียง กิมเฮ๊ียะสวัสด์ิ ม.6/7 16

171 นางสาว ภวิชย์พร คุณะดิลก หญิง 29/07/2546 18 นางสาวโกลัญญา คุณะฑีดิลก ม.6/7 17

172 นางสาว มิณทิตา ระหว่างสุข หญิง 07/05/2547 17 นายวิเชษฐ ระหว่างสุข ม.6/7 18

173 นางสาว มุขริณ ศรีสว่าง หญิง 03/03/2547 17 นายชาญวิทย์ ศรีสว่าง ม.6/7 19

174 นางสาว ลูกแก้ว ปิยะพงศ์สิริ หญิง 25/11/2546 17 นายสมชัย ปิยะพงศ์สิริ ม.6/7 20

175 นางสาว วรัชญา กิจกล้า หญิง 18/12/2546 17 นางศุภาพิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง ม.6/7 21

176 นางสาว หทัยกาญจน์ รักษาพล หญิง 04/10/2546 17 นายวีรพงศ์ รักษาพล ม.6/7 22
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177 นางสาว อัญชิษฐาภรณ์ เล้งรักษา หญิง 18/09/2546 17 นางสาวพูลรัตน์ จันทร์เขียว ม.6/7 23

178 นางสาว ชนนพร จรสัมฤทธ์ิ หญิง 10/11/2546 17 นางสาวอภิริตา สุพะนาม ม.6/7 24

179 นางสาว ธิดาพร สงวนไว้ หญิง 01/07/2547 17 นายสมพร สงวนไว้ ม.6/7 25

180 นาย ชานนท์ ทิพย์ราช ชาย 15/07/2546 18 นางสุภาภรณ์ ทิพย์ราช ม.6/8 1

181 นาย ธิติวุฒิ ภัทรสุปรีด์ิ ชาย 26/05/2547 17 นางศรีวรรณดี ภัทรสุปรีด์ิ ม.6/8 2

182 นาย รัชชานนท์ สุรินทร์ ชาย 25/10/2546 17 นางพันธ์ุประภา สุรินทร์ ม.6/8 3

183 นาย รัชโยธิน สุจิมงคล ชาย 24/09/2546 17 นางสาวยุพา จันทร์บุญเทียน ม.6/8 4

184 นาย วรธันย์ จีนตุ้ม ชาย 20/12/2546 17 พ.จ.อ.หญิงนัยนา อุณาภาค ม.6/8 5

185 นาย วีรภัทร กิจจานนท์ ชาย 19/09/2546 17 นายวิมล กิจจานนท์ ม.6/8 6

186 นางสาว กชพร โพธิรอด หญิง 13/10/2546 17 นางสาวปิยะมาศ จักรช่วย ม.6/8 7

187 นางสาว กชวรรณ นาคช านาญ หญิง 08/03/2547 17 นางสาวจณิสตา นาคช านาญ ม.6/8 8

188 นางสาว กัลยารัตน์ ฤทธิรุจิ หญิง 23/03/2547 17 นายอู่ทรัพย์ ฤทธิรุจิ ม.6/8 9

189 นางสาว ฉัตรียา เกล็ดเครือมาศ หญิง 19/08/2546 18 นายค านูน เกล็ดเครือมาศ ม.6/8 10

190 นางสาว ณัฎณิชา ฟังอารมณ์ หญิง 21/08/2546 18 นางสุลัดดา ฟังอารมณ์ ม.6/8 11

191 นางสาว ณัฐฌา บรรเจิดศีล หญิง 05/10/2546 17 นางสาวศศิธร บรรเจิดศีล ม.6/8 12

192 นางสาว ณัฐนันท์ นิพนธ์บูลย์ หญิง 04/01/2547 17 นางกิรณา นิพนธ์บูลย์ ม.6/8 13

193 นางสาว ตะวัน สุรดิเรกไชย หญิง 25/01/2547 17 นางสาวสุปราณี คงสวัสด์ิ ม.6/8 14

194 นางสาว นารถฤดี กุลศลกู้เกียรติ หญิง 22/10/2547 16 นางนิฤดี กุลศลกู้เกียรติ ม.6/8 15

195 นางสาว น้ าฝน ปรีดาประเสริฐ หญิง 24/01/2546 18 นายธนโชติ ปรีดาประเสริฐ ม.6/8 16

196 นางสาว ปทิตตา เสนพงษ์ หญิง 10/07/2547 17 นางศรุดา เสนพงษ์ ม.6/8 17
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197 นางสาว พิมพ์มาดา ศานติชาติศักด์ิ หญิง 20/03/2547 17 นางสาวกัลย์คเณพร จูมโสดา ม.6/8 18

198 นางสาว เพ็ญประภา วชิรพงศ์พันธ์ หญิง 12/10/2546 17 นายภากร วชิรพงศ์พันธ์ ม.6/8 19

199 นางสาว ภรณ์ภัทร บุตรจันทร์ หญิง 03/09/2546 18 นางสาวภรนภา ม่วงสวัสด์ิ ม.6/8 20

200 นางสาว ภวิษย์พร ฉัตรสมบูรณ์เดชา หญิง 13/11/2546 17 นางเปรมิกา ฉัตรสมบูรณ์เดชา ม.6/8 21

201 นางสาว ลัทธพรรณ ประโยชนานนท์ หญิง 02/07/2546 18 นายสวิช ประโยชนานนท์ ม.6/8 22

202 นางสาว วรรณิดา รูปหล่อ หญิง 25/06/2546 18 นางกุลนาถ รูปหล่อ ม.6/8 23

203 นางสาว วราภรณ์ พูนสมบัติ หญิง 08/09/2546 18 นางสาวสุนาวี อ้นพา ม.6/8 24

204 นางสาว ศิวพร ธีระวัฒนา หญิง 09/12/2546 17 นายสุรเชษฐ์ ธีระวัฒนา ม.6/8 25

205 นางสาว สุธาสินี ภูมี หญิง 08/06/2547 17 ร้อยต ารวจโททวีวัฒน์ ภูมี ม.6/8 26

206 นางสาว อภิสรา พิมูล หญิง 13/12/2546 17 นางสาวอัมพร แสงเจริญ ม.6/8 27

207 นางสาว อินทิรา สมชาติ หญิง 02/11/2547 16 นางสาวพรไพลิน สมชาติ ม.6/8 28

208 นางสาว ณัฐณิชา อ่อนนาเลน หญิง 30/11/2546 17 นางบุญเรือง อ่อนนาเลน ม.6/8 29

209 นางสาว เอมารินทร์ กิตต์ิรวีธนากุล หญิง 18/09/2545 18 นางสาวกัญญ์กุลณัช กิตต์ิรวีธนากุล ม.6/8 30

210 นาย กฤตภาส เอ๊ียะคนอง ชาย 30/05/2546 18 นางสาวปุญญาดา เอ๊ียะคนอง ม.6/9 1

211 นาย ตะวัน หาดทราย ชาย 26/07/2546 18 นางปิยะพร หาดทราย ม.6/9 2

212 นาย ธนภัทร ชมชิต ชาย 28/11/2546 17 นายมาโนชย์ ชมชิต ม.6/9 3

213 นาย เพชร คงสวัสด์ิศรีสุข ชาย 06/07/2546 18 นางสาวกนกพรรณ คงสวัสด์ิศรีสุข ม.6/9 4

214 นาย ภควัต ศิลาทอง ชาย 22/09/2546 17 นางสาวสุประวีณ์ เพชรพงษ์เจริญ ม.6/9 5

215 นาย รัฐกิตต์ิ กาญจนวลัยกุล ชาย 10/02/2547 17 นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ม.6/9 6

216 นาย กฤตเมธ ว่องวรพรกุล ชาย 23/04/2547 17 นายศักด์ิชัย ว่องวรพรกุล ม.6/9 7
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217 นาย วรปรัชญ์ พิพัฒพลกาย ชาย 20/04/2547 17 นายวาริชภูมิ พิพัฒพลกาย ม.6/9 8

218 นางสาว จารุวรรณ ป่ินประชา หญิง 27/04/2547 17 นางสาวนฤมล จูลิบ ม.6/9 9

219 นางสาว ชนนิกานต์ ออกกิจวัตร หญิง 31/10/2546 17 นางจินตนา ออกกิจวัตร ม.6/9 10

220 นางสาว ณัฐกานต์ สังหร่าย หญิง 16/04/2547 17 นายวิเชียร สังหร่าย ม.6/9 11

221 นางสาว ณัฐจิตต์ ชมภูสวัสด์ิ หญิง 23/04/2547 17 นางกาญจนา ชมภูสวัสด์ิ ม.6/9 12

222 นางสาว ณัฐนันท์ เทียนเจริญผล หญิง 20/07/2546 18 นางวรรณพร ล้ิมสวรรค์ ม.6/9 13

223 นางสาว ณัฐรดา แซ่ล้ิม หญิง 09/05/2547 17 นายประพจน์ แซ่ล้ิม ม.6/9 14

224 นางสาว ปริณดา เต็งม่ิง หญิง 29/07/2546 18 นางสาวฉวี ศรีท าบุญ ม.6/9 15

225 นางสาว ปารีณา บุญเก้ือ หญิง 23/10/2546 17 นายธนากรณ์ บุญเก้ือ ม.6/9 16

226 นางสาว ปิยาพัชร วงค์พิพันธ์ หญิง 10/11/2546 17 นางสาวประเสริฐ วงค์พิพันธ์ ม.6/9 17

227 นางสาว แพรสุดา ศรีสรวล หญิง 05/11/2546 17 นางสาวปริม วิรุณพันธ์ ม.6/9 18

228 นางสาว รินรดา แซ่ตัน หญิง 10/08/2546 18 นางสาววราภรณ์ ละออย่ิงกมล ม.6/9 19

229 นางสาว ลลิตา คิดดี หญิง 27/04/2547 17 นายส าราญ คิดดี ม.6/9 20

230 นางสาว ศุภกานต์ อ่ิมใจ หญิง 14/05/2547 17 นางอ านวย พรหมเกิด ม.6/9 21

231 นางสาว สัญจิตา ศันสนศิลปการ หญิง 05/06/2547 17 นายสุรชาติ ศันสนศิลปการ ม.6/9 22

232 นางสาว สุชาวดี อ่วมเจริญ หญิง 16/12/2546 17 นางสาวสุพิชชา อ่วมเจริญ ม.6/9 23

233 นางสาว อศัลยา บุญพักผล หญิง 04/03/2547 17 นายพาณิชย์ บุญพักผล ม.6/9 24

234 นางสาว นิภาภัทร สิริเหล่าตระกูล หญิง 09/05/2547 17 นางณฐิกา สิริเหล่าตระกูล ม.6/9 25

235 นางสาว ปภาณิน อมรรัตนกุลชัย หญิง 06/02/2547 17 นางสาวเสาวลักษณ์ วิลัยบุญ ม.6/9 26

236 นางสาว ปัญรดา เช่ือมวราศาสตร์ หญิง 10/07/2547 17 นางกนกอร เช่ือมวราศาสตร์ ม.6/9 27



หน้าท่ี 13

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
237 นางสาว ภัทรสุดา แก่นจันทร์ หญิง 18/10/2546 17 นายอภิศักด์ิ แก่นจันทร์ ม.6/9 28

238 นางสาว มณฑกาญจน์ เหลืองเรืองโรจน์ หญิง 09/07/2547 17 นางสาวจิรา เกล้ียงเกลา ม.6/9 29

239 นางสาว มนัสนันท์ ไชยปัญญา หญิง 04/06/2547 17 นางสาวฐิฑารีย์ โอษฐ์จันทร์ศรี ม.6/9 30

240 นางสาว ลภัสรดา สฤษฎ์ผล หญิง 24/12/2546 17 นางนิลวรรณ สฤษฎ์ผล ม.6/9 31

241 นางสาว อมิตา ทองสว่าง หญิง 23/12/2546 17 นางศิริรัตน์ ทองสว่าง ม.6/9 32

242 นาย กฤษฎ์ ผ่องสุขสวัสด์ิ ชาย 23/01/2547 17 นางศิรดา ผ่องสุขสวัสด์ิ ม.6/10 1

243 นาย ณัฐชนน นาคกัน ชาย 07/05/2547 17 นางภัชรี นาคกัน ม.6/10 2

244 นาย ปิติกร ชุมภูชนะภัย ชาย 30/06/2547 17 นางอนัญญา ชุมภูชนะภัย ม.6/10 3

245 นาย สรวิศ พัฒนพรพงศ์ ชาย 06/11/2546 17 นางจิระนันท์ พัฒนพรพงศ์ ม.6/10 4

246 นาย สุภกิณห์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ชาย 13/02/2547 17 นางญาณธิชา วงศ์รัตนพิบูลย์ ม.6/10 5

247 นาย ณัฐภัทร มงคลธนานนท์ ชาย 02/09/2546 18 นายชัชวาล มงคลธนานนท์ ม.6/10 6

248 นาย ธนาดล แย้มเล้ียง ชาย 22/12/2545 18 นายยงยุทธ แย้มเล้ียง ม.6/10 7

249 นางสาว กรรวี หนูชัย หญิง 24/04/2547 17 นางสาวรัตนา สังข์เกล้ียง ม.6/10 8

250 นางสาว ธญาภัสสร กูลเก้ือ หญิง 30/11/2546 17 นางสาวสุรางค์รักษ์ ค ารณยุทธ ม.6/10 9

251 นางสาว ญาณิศา เหล็กกล้า หญิง 04/06/2547 17 นางสาววรรณา เหล็กกล้า ม.6/10 10

252 นางสาว ณัชชา ใจบ ารุง หญิง 04/04/2547 17 นางสิริพร ใจบ ารุง ม.6/10 11

253 นางสาว ณัฐนรี บุญตา หญิง 21/09/2546 17 นายทวีสิน บุญตา ม.6/10 12

254 นางสาว ณิชาภัทร ต่อปัญญา หญิง 28/09/2546 17 นายอนันต์ ต่อปัญญา ม.6/10 13

255 นางสาว นีน่า เพชรรุณ หญิง 21/09/2547 16 นางเสาวณิต เกษรมาลา ม.6/10 14

256 นางสาว มัญฑิตา ไทรบุญจันทร์ หญิง 20/04/2547 17 นางวนิดา ไทรบุญจันทร์ ม.6/10 15
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257 นางสาว รักษิณา ปัญญาวงค์ หญิง 25/09/2546 17 นางสาวกรปาฏิมา ปัญญาวงค์ ม.6/10 16

258 นางสาว ศุภกาญ ศิระวัฒนชัย หญิง 22/01/2547 17 นางธษา ศิระวัฒนชัย ม.6/10 17

259 นางสาว อันธิกา ภูบรรฑรณ์ หญิง 25/10/2546 17 นางสาวยุวดี สมเช้ือเวียง ม.6/10 18

260 นางสาว กัญญรัตน์ สีวิลาศ หญิง 01/09/2546 18 นางมัลลิยา สีวิลาศ ม.6/10 19

261 นางสาว ช่ืนนภา อยู่เสนาสน์ หญิง 26/03/2547 17 นางจริยา อยู่เสนาสน์ ม.6/10 20

262 นางสาว ณัฐชยา ขม้ินแก้ว หญิง 25/09/2546 17 นายสมบูรณ์ ขม้ินแก้ว ม.6/10 21

263 นางสาว ณัฐวดี บัวธรรม หญิง 19/12/2546 17 นางสาววันเพ็ญ พุ่มประดับ ม.6/10 22

264 นางสาว ธนพรรณ จันทร์ศร หญิง 03/05/2547 17 นางวัลลา จันทร์เปีย ม.6/10 23

265 นางสาว ธนภรณ์ จันทร์แจ่มศิริกุล หญิง 29/11/2547 16 นายพิษณุ จันทร์เเจ่มศิริกุล ม.6/10 24

266 นางสาว ธนัญญา ชานันโท หญิง 10/01/2547 17 นางปนิภา ชานันโท ม.6/10 25

267 นางสาว นันท์นภัส ลีลาพารุ่ง หญิง 15/08/2546 18 นางวัลลพา ลีลาพารุ่ง ม.6/10 26

268 นางสาว ปาริชาติ รัตนะบัวงาม หญิง 15/04/2547 17 นางสาวปฏิพร ภูพวง ม.6/10 27

269 นางสาว ปิยะรัตน์ อันตรเสน หญิง 28/10/2546 17 นางประนอม จันมาลา ม.6/10 28

270 นางสาว มธุมิรศล์ ศิริอภิรัศม์ หญิง 12/11/2546 17 นางพิมพาสิริ ศิริอภิรัศม์ ม.6/10 29

271 นางสาว อาทิติยา ศรีสุข หญิง 05/10/2546 17 นางนิตย์รดี ศรีสุข ม.6/10 30

272 นาย กฤตบุญ เพ็งลาย ชาย 13/06/2547 17 นายหัสสุพร เพ็งลาย ม.6/11 1

273 นาย ชยพล เอียดขวัญ ชาย 19/07/2547 17 นางภัทร์สิริย์ เอียดขวัญ ม.6/11 2

274 นาย ต้นกล้า ศรีนิศากร ชาย 14/12/2546 17 นายสุชาติ ศรีนิศากร ม.6/11 3

275 นาย พลาทิตย์ เจริญสุข ชาย 24/04/2547 17 นางดุสิตา เจริญสุข ม.6/11 4

276 นาย พีรณัฐ อยู่ประจ า ชาย 21/04/2547 17 นางวาสนา อยู่ประจ า ม.6/11 5
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277 นาย รัฐนนท์ ยรรยงเวโรจน์ ชาย 29/09/2546 17 พ.อ.สุธี ยรรยงเวโรจน์ ม.6/11 6

278 นาย ศักดา พวกพันธ์ ชาย 06/08/2546 18 นายจุไรรัตน์ แป้นมีเพชร ม.6/11 7

279 นาย วสุ อภิกุลรุ่งเรือง ชาย 23/01/2547 17 นางเดือนเพ็ญ อภิกุลรุ่งเรือง ม.6/11 8

280 นาย โสภณวิชญ์ บุเงิน ชาย 04/03/2547 17 นายบุญตา บุเงิน ม.6/11 9

281 นาย อัครพล ย้อยดวงชัย ชาย 31/12/2546 17 นายชัยยา ย้อยดวงชัย ม.6/11 10

282 นาย ภคภัค จึงเจริญ ชาย 07/11/2546 17 นางสุนิสา บุญนิยม ม.6/11 11

283 นางสาว บัณฑิตา ยอดผ้ึง หญิง 27/02/2547 17 นางสาวสาวิตรี ยอดผ้ึง ม.6/11 12

284 นางสาว พรรษจิรา มนปราณีต หญิง 20/12/2546 17 นางทับทิม มนปราณีต ม.6/11 13

285 นางสาว รัญชิดา เทพสันตา หญิง 18/06/2546 18 นางวิจิตรา เทพสันตา ม.6/11 14

286 นางสาว อารีย์รัฐ เนตรน้อย หญิง 28/05/2547 17 นางมีลี แซ่มัค ม.6/11 15

287 นางสาว อิงฟ้า ชยะสุนทร หญิง 12/05/2547 17 นางพจนา ชยะสุนทร ม.6/11 16

288 นางสาว ชฎาพร ธนะชัยศรี หญิง 13/06/2547 17 นายบัญชา ธนะชัยศรี ม.6/11 17

289 นางสาว ทิพรดา วรรณวนากร หญิง 06/01/2547 17 นางสาวทิพย์วัลย์ ชูวารี ม.6/11 18

290 นางสาว นาถจิรา ธรรมสาลี หญิง 13/12/2546 17 นางนุชจรี ธรรมสาลี ม.6/11 19

291 นาย กฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ ชาย 11/12/2547 16 นางสาวศศิธร โรจน์สงคราม ม.5/1 1

292 นาย ฆริทธ์ิ เอกปัญญากุล ชาย 04/08/2547 17 นางสาวรวีวรรณ แสงธรรมอาภา ม.5/1 2

293 นาย แทนไท พรหมมาณพ ชาย 24/05/2548 16 นางสาวศิริวรรณ เสถียรธรรมวิทย์ ม.5/1 3

294 นาย ธนกร รอดสกุล ชาย 28/03/2548 16 นายอรรถสิทธ์ิ ชุณหะ ม.5/1 4

295 นาย ธนพัชร ชัยสุวรรณ์ ชาย 06/12/2547 16 นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์ ม.5/1 5

296 นาย พงศกร กู้เกียรติรัตน์ ชาย 04/08/2548 16 นางรัฐนันท์ กู้เกียรติรัตน์ ม.5/1 6
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297 นาย วีระ บัวพันธ์ุ ชาย 31/08/2547 17 จ่าเอกพิทักษ์ บัวพันธ์ุ ม.5/1 7

298 นาย อภินิช จันทร์ฝาง ชาย 03/07/2547 17 นางสาวจิตประไพ คณะโท ม.5/1 8

299 นางสาว เขมิกา เพ็ชรแก้ว หญิง 29/07/2547 17 นางพยอม ชูช่วย ม.5/1 9

300 นางสาว ชนากานต์ อยู่ประจ า หญิง 01/10/2547 16 นางสาวสมจิตร ผลอินทร์ ม.5/1 10

301 นางสาว ฐีติรัตน์ วงศ์แก้วเกตุ หญิง 01/08/2547 17 นางสาวศิริวรรณ จุ่นมีวงษ์ ม.5/1 11

302 นางสาว ณัฐชา ร่ืนพล หญิง 14/02/2548 16 นางนงนุช ร่ืนพล ม.5/1 12

303 นางสาว นนธิชา ฉัตรสอน หญิง 01/06/2547 17 นางสาวพัชนี จีนอ่วม ม.5/1 13

304 นางสาว ปณาลี วรรธนะสาร หญิง 17/02/2548 16 นางจันทนี วรรธนะสาร ม.5/1 14

305 นางสาว ปวิชญาภา ไทยเก้ือ หญิง 12/01/2548 16 นางภัททิยา ไทยเก้ือ ม.5/1 15

306 นางสาว ปานชนก กล่ินดี หญิง 18/02/2548 16 นางกนกวรรณ กล่ินดี ม.5/1 16

307 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริวิพฤกษ์ หญิง 15/07/2547 17 นางสาวรมิดา แก้วเจริญ ม.5/1 17

308 นางสาว ภัทรวดี อดทน หญิง 06/10/2547 16 นางมยุรี อดทน ม.5/1 18

309 นางสาว ม่ิงมงคล แสนเกรียงไกร หญิง 05/05/2548 16 นายอนุสรณ์ แสนเกรียงไกร ม.5/1 19

310 นางสาว วรญา โพธ์ิอ าพร หญิง 28/08/2547 17 นางสาวอุบล โพธ์ิอ าพร ม.5/1 20

311 นางสาว วรัทยา วัชรีฤทัย หญิง 24/10/2547 16 นางสาวศิวะพร มังคลากร ม.5/1 21

312 นางสาว วิภาพร ภูษณวิทย์ หญิง 29/12/2547 16 นางสาวโชติกา ภูษณวิทย์ ม.5/1 22

313 นางสาว ศุภธิชารัตน์ เฉลิมขวัญมงคล หญิง 02/04/2548 16 นางสาวอุทุมพร ขาวเหลือง ม.5/1 23

314 นางสาว สุพิชญา ทองประภา หญิง 06/01/2548 16 นางสุรีย์รัตน์ ทองประภา ม.5/1 24

315 นางสาว อโยธยา ย่ิงนคร หญิง 12/04/2548 16 นางสาวศรีมุก หาญสุรเดช ม.5/1 25

316 นางสาว อาทิตยา ไทรศรีค า หญิง 22/04/2548 16 นางวรัญญา ไทรศรีค า ม.5/1 26
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317 นาย เจษฎา มุทุตานนท์ ชาย 07/10/2547 16 นางทักษิณา มุทุตานนท์ ม.5/2 1

318 นาย ชโยดม ศิริชยาพงษ์ ชาย 04/10/2547 16 นางวิพัส ศิริชยาพงษ์ ม.5/2 2

319 นาย พีรดนย์ เธียรพงศ์เกษม ชาย 27/07/2548 16 นางสุภานัน กุลชัยไพบูลย์ ม.5/2 3

320 นาย ภควัฒน์ สิทธิเวช ชาย 02/03/2548 16 นางปริศนา สิทธิเวช ม.5/2 4

321 นาย กฤตพัฒน์ งามจิตต์เอ้ือ ชาย 14/02/2548 16 นายภานุรัตน์ งามจิตต์เอ้ือ ม.5/2 5

322 นาย ชาติพนธ์ หิรัญตีโรจน์ ชาย 12/12/2547 16 นางลัคน์ดานา หิรัญตีโรจน์ ม.5/2 6

323 นางสาว กมลพร สุวพัศด ารง หญิง 13/09/2547 17 นายศิรัณ สุวพัศด ารง ม.5/2 7

324 นางสาว กรณ์ภัสสร อชโชติพงศ์ หญิง 12/08/2547 17 นางปรรณพัชร์ อชโชติพงศ์ ม.5/2 8

325 นางสาว ชนิสราพร สีเกตุน่ิม หญิง 18/12/2547 16 นางโชติมากานต์ ไชยเยศ ม.5/2 9

326 นางสาว ชาลิสา ภักดี หญิง 02/08/2547 17 นายพงศ์พันธ์ุ ภักดี ม.5/2 10

327 นางสาว ชุติกาญจน์ มณีรัตน์ หญิง 24/12/2547 16 นางธมลวรรณ มณีรัตน์ ม.5/2 11

328 นางสาว ณัฐณิชา ใจหาญ หญิง 23/12/2547 16 นางภัททิยา ภิรมย์กลัด ม.5/2 12

329 นางสาว ณิชาภัทร อ้นใจกล้า หญิง 13/03/2548 16 นางสาวน่ิมนวล ปานิเสน ม.5/2 13

330 นางสาว ธนัชชา ศรีเผด็จ หญิง 25/09/2547 16 นางธัญชนก ศรีเผด็จ ม.5/2 14

331 นางสาว ปาณิศา มากเปรม หญิง 26/10/2547 16 นางสาวพจมาสย์ แก้วส าอางค์ ม.5/2 15

332 นางสาว ปิยรัตน์ ธนโชติธนินทร หญิง 23/10/2547 16 นางกัญญา ธนโชติธนินทร ม.5/2 16

333 นางสาว ปุณยาพร สุขมี หญิง 18/05/2548 16 นายสุกณ สุขมี ม.5/2 17

334 นางสาว แป้งฝุ่น ชูรัตน์ หญิง 07/03/2548 16 นายคมสันติ ชูรัตน์ ม.5/2 18

335 นางสาว พรรณเพียงเดือน อุดมเกียรติไพศาล หญิง 12/08/2547 17 นายนที อุดมเกียรติไพศาล ม.5/2 19

336 นางสาว ลลิตภัทร สันติวงษ์ หญิง 30/06/2547 17 นางสาวอ าพร แสงโสม ม.5/2 20
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337 นางสาว วรดา วระดี หญิง 15/10/2547 16 นางสาวธิดารัตน์ ศิริกุลสถิตย์ ม.5/2 21

338 นางสาว ศมาวดี ศักด์ิศรี หญิง 01/09/2547 17 นางสาวปุณณดา ศรีเสาร์ ม.5/2 22

339 นางสาว ศวิตา อัครวงษ์ หญิง 22/06/2548 16 นางศิริวรรณ อัครวงษ์ ม.5/2 23

340 นางสาว ศิริพร แสงเพชร หญิง 16/06/2547 17 นางศุภานัน  แสงเพชร  ม.5/2 24

341 นางสาว สุชาวลัญช์ สุขสวัสด์ิ หญิง 01/05/2547 17 นางสาวสมใจ เรืองศรี ม.5/2 25

342 นางสาว อภิญา ม่วงโพธ์ิเงิน หญิง 30/05/2547 17 นายสัน ม่วงโพธ์ิเงิน ม.5/2 26

343 นางสาว ก่ิงกาญจน์ โตอัสมิ หญิง 24/09/2547 16 นายประกิต โตอัสมิ ม.5/2 27

344 นางสาว ณัฏฐณิชา คล้ายสุข หญิง 06/02/2548 16 นายมานพ คล้ายสุข ม.5/2 28

345 นางสาว ตะวัน เปรมมุณี หญิง 13/09/2547 17 นางมีนา เปรมมุณี ม.5/2 29

346 นางสาว ธัญภา งามลาภ หญิง 07/05/2548 16 นางวัชรี งามลาภ ม.5/2 30

347 นางสาว ธันยพร หยูทอง หญิง 15/08/2548 16 นายสมพงษ์ หยูทอง ม.5/2 31

348 นางสาว วิภาดา กษิตินทร์ หญิง 01/09/2547 17 นายคณิศร กษิตินทร์ ม.5/2 32

349 นางสาว อมลวรรณ อุบล หญิง 21/06/2547 17 นายสมศักด์ิ อุบล ม.5/2 33

350 นาย กฤตนธี พงศ์พฤกษา ชาย 10/09/2547 17 นางพรชนก พงศ์พฤกษา ม.5/3 1

351 นาย ชาญวิช มาศมัณฑนะ ชาย 27/02/2548 16 นางสาวกนิษฐา วงษ์ช่ืน ม.5/3 2

352 นาย ธนกร พ่วงพร้อม ชาย 09/04/2548 16 นายณรงค์ฤทธ์ิ พ่วงพร้อม ม.5/3 3

353 นาย ธนดล สุขวิทยี ชาย 13/12/2547 16 นางสาวรัตนา กล่ินเป่ียม ม.5/3 4

354 นาย ธนพัฒน์ องค์ศิริกุล ชาย 24/12/2547 16 นางวิริยา องค์ศิริกุล ม.5/3 5

355 นาย นวชนม์ ภิรมย์น้อย ชาย 11/02/2548 16 นางสาวพิมพ์ใจ ฉ่ิงสุวรรณโรจน์ ม.5/3 6

356 นาย ภิเษก ศรีฤกษ์ ชาย 28/04/2548 16 นางสาวสุรีย์พร ดวงทอง ม.5/3 7
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357 นาย ชัยวัฒน์ วุฑฒิเวชช์ ชาย 20/03/2548 16 นางลัดดา วุฑฒิเวชช์ ม.5/3 8

358 นาย ณฆฏะ แก้วเสมา ชาย 01/05/2548 16 นางสาวณัฐฑิกา วัฒนพลาชัยกูร ม.5/3 9

359 นาย ณัฐชนน คนเท่ียง ชาย 08/11/2547 16 นางเสาวภา คนเท่ียง ม.5/3 10

360 นาย ปรัตถกร โฉมสุข ชาย 01/11/2547 16 นางสาวสายสุด โฉมสุข ม.5/3 11

361 นางสาว จริยาภรณ์ ชินค าหาญ หญิง 22/06/2547 17 นายบัญชา ชินค าหาญ ม.5/3 12

362 นางสาว ส่ือกัญญา สนองพันธ์ุ หญิง 01/08/2547 17 นางพรรษา สนองพันธ์ุ ม.5/3 13

363 นางสาว กมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์ หญิง 30/05/2548 16 นางศิรภัสสร พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.5/3 14

364 นางสาว ชนัญชิดา เทือกกอง หญิง 10/09/2547 17 นางนารีรัตน์ ไทยใหม่ ม.5/3 15

365 นางสาว ณฤษร นพวราหิรัญ หญิง 09/11/2547 16 นางธัญภา นพวราหิรัญ ม.5/3 16

366 นางสาว ธีรยา ทัศนา หญิง 11/10/2547 16 นายธนภัทร ทัศนา ม.5/3 17

367 นางสาว นลินญา ศรีธนาภิรักษ์ หญิง 25/03/2548 16 นางอรไท ศรีธนาภิรักษ์ ม.5/3 18

368 นางสาว ปพิชญา เลาศรีรัตนชัย หญิง 16/06/2548 16 นายศราวุธ เลาศรีรัตนชัย ม.5/3 19

369 นางสาว พรรณพิลาส สกุลตันเจริญชัย หญิง 19/08/2547 17 นายมานพ สกุลตันเจริญชัย ม.5/3 20

370 นางสาว แพรวพรรณ พรหมสุรินทร์ หญิง 16/11/2547 16 นางสาวศิริพร เอ่ีนมพินพันธ์ุ ม.5/3 21

371 นางสาว มุกด์มาดา ถ่ินวงศ์อินทร์ หญิง 18/06/2547 17 นางศิริวรรณ ถ่ินวงศ์อินทร์ ม.5/3 22

372 นางสาว วิทิตา ศรีประสาท หญิง 19/02/2547 17 นางนิภารัตน์ ศรีประสาท ม.5/3 23

373 นาย กิตติธัช เทพจินดา ชาย 19/11/2547 16 นางสาวสุจิตรา เทพจินดา ม.5/4 1

374 นาย กิตติภพ กิจเกษมสิน ชาย 24/12/2547 16 นางสาวธัญนันท์ กิจเกษมสิน ม.5/4 2

375 นาย จิรพัฒน์ พันธ์ุไพโรจน์ ชาย 12/04/2548 16 นางพิศมัย พันธ์ุไพโรจน์ ม.5/4 3

376 นาย ถิรพุทธ์ิ อุตมะ ชาย 16/01/2548 16 นางสาวฐิติรัตน์ ก าปานทอง ม.5/4 4
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377 นาย ธนกฤต โรจน์ประสงค์ ชาย 21/03/2548 16 นางปิยะรัตน์ โรจน์ประสงค์ ม.5/4 5

378 นาย ธารธรรม ภุมรินทร์ ชาย 15/12/2547 16 นายสุวิช ภุมรินทร์ ม.5/4 6

379 นาย ธีรภัฒน์ นิยมนา ชาย 17/11/2547 16 นายธนะพงษ์ นิยมนา ม.5/4 7

380 นาย ธีรัตม์ กุศลศิลปวุฒิ ชาย 13/07/2547 17 นางสาวหทัยชนก โกจ๋ิว ม.5/4 8

381 นาย ปุณณวิช เส็งสมวงศ์ ชาย 11/01/2548 16 นางสาววิยดา รอดก าเนิด ม.5/4 9

382 นาย พีรณัฐ อ่ิมโอชา ชาย 21/05/2547 17 นางสาวน้ าอ้อย เกยดอน ม.5/4 10

383 นาย ภวินท์ เรืองภู ชาย 27/10/2547 16 นายณพดล เรืองภู ม.5/4 11

384 นาย ภัทรกร ชัยรัตน์ ชาย 10/01/2548 16 นายทวี ชัยรัตน์ ม.5/4 12

385 นาย ภูเบศ เลิศวรไกร ชาย 05/08/2547 17 นางณัฐญา เลิศวรไกร ม.5/4 13

386 นาย รวินท์ อ่อนภักดี ชาย 01/02/2548 16 นางบสพร อ่อนภักดี ม.5/4 14

387 นาย นพรุจ ภู่ปุ้ย ชาย 28/08/2547 17 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ตระกูลบุญฤทธ์ิ ม.5/4 15

388 นาย วงศธร ชัยชนะ ชาย 02/08/2547 17 นายทองใบ ชัยชนะ ม.5/4 16

389 นาย อนุภัทร สุรพัฒน์ ชาย 08/08/2547 17 นายธเนษฐ สุรพัฒน์ ม.5/4 17

390 นาย จารุภพ จ าปาขาว ชาย 11/01/2548 16 นางเรวดี จ าปาขาว ม.5/4 18

391 นาย ชยพล กลสรรค์ ชาย 20/09/2547 16 นางนภัสวรรณ ทองสุข ม.5/4 19

392 นาย บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ ชาย 05/06/2547 17 นางสาวอภิรดี ศรีสวัสด์ิ ม.5/4 20

393 นางสาว กนกวรรณ เสือป่า หญิง 09/05/2548 16 ด.ต.หญิงอรนุช เสือป่า ม.5/4 21

394 นางสาว กมลณัฐ พืชพันธ์ไพศาล หญิง 09/05/2548 16 นายภากร พืชพันธ์ไพศาล ม.5/4 22

395 นางสาว ขวัญจิรา พีรพันธ์ุเกริกไกร หญิง 31/08/2548 16 นางอรชนก พีรพันธ์ุเกริกไกร ม.5/4 23

396 นางสาว ชญาดา จงสมบูรณ์โภคา หญิง 05/04/2548 16 นายณรงค์ศักด์ิ จงสมบูรณ์โภคา ม.5/4 24
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397 นางสาว ชญานิษฐ์ จินางศุกะ หญิง 14/12/2547 16 นางสกาวรัตน์ จินางศุกะ ม.5/4 25

398 นางสาว ชนิภา สมบูรณ์ หญิง 17/12/2547 16 นายเกียรติศักด์ิ สมบูรณ์ ม.5/4 26

399 นางสาว ญาณภัทร บุดดาเพศ หญิง 01/08/2547 17 นางเมธิณี บุดดาเพศ ม.5/4 27

400 นางสาว ญาดาวดี นวลหงษ์ หญิง 16/09/2547 17 นางนิตยา นวลหงษ์ ม.5/4 28

401 นางสาว ดิษย์ธร สุทธาเวศ หญิง 24/11/2547 16 นายโชคชัย สุทธาเวศ ม.5/4 29

402 นางสาว นิพาดา จาดใจดี หญิง 16/02/2548 16 นางผกาภรณ์ จาดใจดี ม.5/4 30

403 นางสาว ปรนรร จันทร์นิยม หญิง 26/07/2547 17 นางสุนันท์ จันทร์นิยม ม.5/4 31

404 นางสาว มานิตา จุฬารัตน์ หญิง 19/04/2548 16 นางอริสรา จุฬารัตน์ ม.5/4 32

405 นางสาว ยุพดี ทองพุ่ม หญิง 11/08/2547 17 นายน้อย ทองพุ่ม ม.5/4 33

406 นางสาว สุภัสสรา หกขุนทด หญิง 10/04/2547 17 นายธิกุล หกขุนทด ม.5/4 34

407 นางสาว วิริสา รุจีปกรณ์ หญิง 16/04/2548 16 นางสาวภัทร์สรัส จรัสสิริรัชญ์ ม.5/4 35

408 นาย กรวิชญ์ บวรพิสิฐกุล ชาย 17/02/2548 16 นางมณีรัตน์ บวรพิสิฐกุล ม.5/5 1

409 นาย กฤตภาส นวลสุมา ชาย 13/08/2547 17 นางวัชรี ใจอารีย์ ม.5/5 2

410 นาย ณัฐวุฒิ จันทะโสม ชาย 04/06/2547 17 นายสุพจน์ จันทะโสม ม.5/5 3

411 นาย ธราดล ทองชัยไพโรจน์ ชาย 01/04/2548 16 นายยงยศ ทองชัยไพโรจน์ ม.5/5 4

412 นาย นพพร พัฒนะอ่ิม ชาย 10/07/2547 17 นางสาวเจติยา พัฒนะอ่ิม ม.5/5 5

413 นาย นิธิศ บุตรดา ชาย 11/05/2547 17 นายรัชพล บุตรดา ม.5/5 6

414 นาย นิธิโชติ แช่มช้อย ชาย 09/01/2548 16 นางวิมลรัตน์ สายสวาท ม.5/5 7

415 นาย เผ่าลาภ กุลธีระ ชาย 06/10/2547 16 นางสาวสมรส พุทธรรม ม.5/5 8

416 นาย ภคิณ สิญารัชคุณ ชาย 29/10/2547 16 นางสาวดลชา สิญารัชคุณ ม.5/5 9
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417 นาย รักษิต รุ่งรัตนไชย ชาย 28/05/2548 16 นางวิรัตน์ รุ่งรัตนไชย ม.5/5 10

418 นาย วรชัย ลลวลัย ชาย 26/02/2548 16 นายวณัฐ ลลวลัย ม.5/5 11

419 นาย วรโชติ กิจเจริญ ชาย 22/01/2548 16 นางมาลี กิจเจริญ ม.5/5 12

420 นาย ณัฐภัทร ปัญญาชนเจริญ ชาย 14/07/2547 17 นางสาวภัคจีรา น่ิมสาคร ม.5/5 13

421 นางสาว กุลธิดา อรรถวรกิจ หญิง 06/06/2548 16 นายธีระ อรรถวรกิจ ม.5/5 14

422 นางสาว เขมิกา สายเพ็ชร์ หญิง 25/06/2548 16 นางวัชรีกร สายเพ็ชร์ ม.5/5 15

423 นางสาว ชนาธิป ทรายทอง หญิง 01/02/2548 16 นางสาวสุภาวดี การวิจิตร ม.5/5 16

424 นางสาว ชลธิชา ชูเกียรติไกร หญิง 27/08/2547 17 นางสาวอรทัย โคตระการ ม.5/5 17

425 นางสาว ฐานิดา การินธิ หญิง 24/09/2547 16 นางสาวดีนภา ทองนิล ม.5/5 18

426 นางสาว ฐิติกาญจน์ ทหาร หญิง 28/11/2547 16 นายสมหวัง ทหาร ม.5/5 19

427 นางสาว ฐิติรัตน์ โชชัย หญิง 28/11/2547 16 นางเนาวรัตน์ โชชัย ม.5/5 20

428 นางสาว ณิชาภา ต้ังปัญญาอมร หญิง 01/07/2548 16 นางสาวชิตชญานุช ต้ังปัญญาอมร ม.5/5 21

429 นางสาว ธนพร ชาตรี หญิง 29/11/2547 16 นางขวัญเมือง สวัสด์ิถึก ม.5/5 22

430 นางสาว นันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช หญิง 17/01/2548 16 นางณัฐภัสสร ปรวีร์พงศ์เดช ม.5/5 23

431 นางสาว บุญสิตา แจ่มกระจ่าง หญิง 26/10/2547 16 นางภริตา แจ่มกระจ่าง ม.5/5 24

432 นางสาว เบญญาภา ลออโรจน์วงศ์ หญิง 27/02/2548 16 นายสุรยง ลออโรจน์วงศ์ ม.5/5 25

433 นางสาว ปรวีร์ เกนโรจน์ หญิง 29/01/2548 16 นางปริยา เกนโรจน์ ม.5/5 26

434 นางสาว ปวีณอร ดิถีเพ็ง หญิง 26/07/2548 16 นางสาวประภาพร แซ่ล้ิม ม.5/5 27

435 นางสาว พิชญาภัค มูลผ้ึง หญิง 28/01/2547 17 นายสงัด มูลผ้ึง ม.5/5 28

436 นางสาว ภัทรียา เอชัยภูมิ หญิง 17/07/2548 16 นางสาวภาวนา แซ่จิว ม.5/5 29
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437 นางสาว สโรชา เตชะสุธรรม หญิง 06/11/2547 16 นายประวิทย์ เตชะสุธรรม ม.5/5 30

438 นางสาว อภิสรา รัตนิพนธ์ หญิง 04/08/2547 17 นางวิไลวรรณ รัตนิพนธ์ ม.5/5 31

439 นาย เจตภูมิ ชาญทวีคุณ ชาย 22/04/2548 16 นางอัจฉรา ชาญทวีคุณ ม.5/6 1

440 นาย ฐิติบุญธน ตันไพบูลย์กุล ชาย 17/12/2547 16 นางรวีวรรณ ตันไพบูลย์กุล ม.5/6 2

441 นาย ณภัทร นินละบุท ชาย 17/04/2548 16 นางสาวสิริกานต์ นินละบุท ม.5/6 3

442 นาย ธนกร เพ่ิมพูล ชาย 15/11/2547 16 นางบังอร เพ่ิมพูล ม.5/6 4

443 นาย ธนภัทร ศศิสกุลรักษ์ ชาย 06/12/2547 16 นายสุวัจน์ ศศิสกุลรักษ์ ม.5/6 5

444 นาย ธนวิชญ์ ผลสินธ์ุ ชาย 16/11/2547 16 นายไกรสิทธ์ิ ผลสินธ์ุ ม.5/6 6

445 นาย ธีภพ ปฏิญาณานุวัต ชาย 23/07/2547 17 นางสาวนัฐฐา ม่วงสุข ม.5/6 7

446 นาย นทิบดี ช้างทอง ชาย 10/05/2548 16 นางสาวเนตรดาว ทองเขม่น ม.5/6 8

447 นาย นิธิวิทย์ ปาลิเฉลิมวงศ์ ชาย 23/04/2548 16 นางบุศยรินทร์ ปาลิเฉลิมวงศ์ ม.5/6 9

448 นาย พิสิษฐ์ ดีไร่ ชาย 08/07/2547 17 นางวิภาพร ดีไร่ ม.5/6 10

449 นาย ภพธร ปลอดชุ่ม ชาย 10/11/2547 16 นางสวรรยา ปลอดชุ่ม ม.5/6 11

450 นาย ภัทรภูมิ ค่าเจริญ ชาย 27/12/2547 16 นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์ ม.5/6 12

451 นาย วิลสัน อนันต์สมบูรณ์ ชาย 22/11/2547 16 นางทัศพร มุทธาธาร ม.5/6 13

452 นาย อรรถวุฒิ ค าฉิม ชาย 18/05/2548 16 นายเรียม ค าฉิม ม.5/6 14

453 นางสาว ชญาลัย เจนชล หญิง 28/07/2548 16 นางสาวชาลิสา พรเทพานนท์ ม.5/6 15

454 นางสาว ชรินรัตน์ ทรงทรัพย์ หญิง 18/10/2547 16 นายประคอง ทรงทรัพย์ ม.5/6 16

455 นางสาว ณฐนนท สิงห์นันท์ หญิง 20/02/2548 16 นายอ านาจ สิงห์นันท์ ม.5/6 17

456 นางสาว ธัญญา เหมป้ัน หญิง 04/06/2548 16 นางมลธิกา เหมป้ัน ม.5/6 18
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ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
457 นางสาว ธันยภัทร เดชจูด หญิง 09/09/2547 17 นางศรัญญา เดชจูด ม.5/6 19

458 นางสาว ธีรารัตน์ พันธ์ุกมลศิลป์ หญิง 15/07/2547 17 นางสรารัตน์ พันธ์ุกมลศิลป์ ม.5/6 20

459 นางสาว นันทกานต์ วงษ์พยัคฆ์ หญิง 26/04/2548 16 นางสาวณัฐนรีรัตน์ กรัณฑ์ธนกฤต ม.5/6 21

460 นางสาว วรางคณา สุภาพสวัสด์ิ หญิง 16/01/2548 16 นายอ านาจ สุภาพสวัสด์ิ ม.5/6 22

461 นางสาว สิรินภา สุขศรี หญิง 27/08/2547 17 นางสาวกฤษณา เพชรวงค์ ม.5/6 23

462 นางสาว สุทธิกาญจ์ สมประสงค์ หญิง 12/11/2547 16 นายเชาวลิต สมประสงค์ ม.5/6 24

463 นางสาว สวรรยา เทพหนู หญิง 02/09/2547 17 นางยุคิน เทพหนู ม.5/6 25

464 นาย ชยุต แสงเฟือง ชาย 03/04/2548 16 นางศิริรัตน์ แสงเฟือง ม.5/7 1

465 นาย ชิษณพงศ์ ทวนหอม ชาย 24/09/2547 16 นางอัจฉรา ทวนหอม ม.5/7 2

466 นาย ณัฐพงษ์ สูญส้ินภัย ชาย 06/09/2547 17 นางน้ าฝน นาคสังข์ ม.5/7 3

467 นาย ณัฐภูมิ ศรีพลอย ชาย 12/06/2548 16 นางดวงใจ ศรีพลอย ม.5/7 4

468 นาย ธราเทพ ชาญป้อม ชาย 12/09/2547 17 นางสาวจ าเนียร สวามีชัย ม.5/7 5

469 นาย นัทธพล มาแต้ม ชาย 26/03/2548 16 นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ม.5/7 6

470 นาย ปาลทัต ป่ินสุภา ชาย 16/11/2547 16 นางสาววราภรณ์ เรืองสมุทร ม.5/7 7

471 นาย ภูริณัฐ จาดคร้าม ชาย 30/06/2548 16 นายสมคิด จาดคร้าม ม.5/7 8

472 นาย ภูวดล เครือม่ิงมงคล ชาย 29/03/2548 16 นายวัชรพล เครือม่ิงมงคล ม.5/7 9

473 นาย อภิรักษ์ สุคนธ์นันทิกุล ชาย 20/10/2547 16 นางมณีนุช สุคนธ์นันทิกุล ม.5/7 10

474 นาย อภิวัตต์ คงสุข ชาย 08/01/2548 16 นายอัศวิน คงสุข ม.5/7 11

475 นางสาว จันทรัสม์ ถนอมบุญ หญิง 17/01/2548 16 นายวัชรพล ถนอมบุญ ม.5/7 12

476 นางสาว จิรัชญา ป้อมสุด หญิง 19/06/2547 17 นางศิรินทร ป้อมสุด ม.5/7 13
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ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง
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ในห้อง
477 นางสาว ญาณพัทธ์ น้อยพิทักษ์ หญิง 27/08/2547 17 นางสาวรัตนา แจ่มนิยม ม.5/7 14

478 นางสาว ทยิดา ทองภูเบศร์ หญิง 15/01/2548 16 นายทนง ทองภูเบศร์  ม.5/7 15

479 นางสาว ธีรดา ดีสวัสด์ิ หญิง 05/04/2548 16 นายธีรเดช ดีสวัสด์ิ ม.5/7 16

480 นางสาว นันทริกา แป้นกลัด หญิง 15/12/2547 16 นายแสงทอง แคบ ารุง ม.5/7 17

481 นางสาว บุญสิตา แก้วงาม หญิง 27/02/2548 16 นางสาวอรพรรณ โถนหา ม.5/7 18

482 นางสาว ปัณฑารีย์ อุบลสุวรรณ หญิง 09/09/2547 17 นางธัญญรัศม์ กนกณัฐธนัญธร ม.5/7 19

483 นางสาว เปรมยุดา รสทิพย์ หญิง 19/10/2547 16 นายสรพล รสทิพย๋ ม.5/7 20

484 นางสาว พธิตา บ ารุงหมู่ หญิง 08/04/2547 17 นายไพศาล บ ารุงหมู่ ม.5/7 21

485 นางสาว พิชชาภา ขุนณรงค์ หญิง 22/01/2548 16 นางเพลินจิตต์ สมพงษ์ ม.5/7 22

486 นางสาว มนัสวี กล่ินพูล หญิง 21/09/2547 16 นายทรงวุฒิ กล่ินพูล ม.5/7 23

487 นางสาว วรัญญา จันทรมณี หญิง 15/07/2547 17 นางสาวกฤตยา สายสี ม.5/7 24

488 นางสาว นลินนิภา ก่ีศิริ หญิง 03/06/2547 17 นางสาววันเพ็ญ ศรีสุชาติ ม.5/7 25

489 นางสาว นิชาภา อุดมผล หญิง 31/08/2547 17 นายโอภาส อุดมผล ม.5/7 26

490 นางสาว เรนะ อาซามิ หญิง 21/01/2548 16 นางเป้ิล  อาซามิ ม.5/7 27

491 นาย ธนภัทร ชูกรณ์ ชาย 26/12/2547 16 นางสาวเอ็นดู ทองกัน ม.5/8 1

492 นาย ธนภัทร ส่งพุ่ม ชาย 30/05/2548 16 นางประไพ ส่งพุ่ม ม.5/8 2

493 นาย ธนวิชญ์ เสือประสงค์ ชาย 30/10/2547 16 นายไพโรจน์ เสือประสงค์ ม.5/8 3

494 นาย พศิน ศรีประภาสุขสันติ ชาย 08/10/2547 16 นางสาวพัชรสกุล รักษ์วงศ์ ม.5/8 4

495 นาย วราเมธ กฤษฎากวิน ชาย 15/01/2548 16 นายฐิระพงษ์ นิลคล้าย ม.5/8 5

496 นาย วสุธร แสงแดง ชาย 13/11/2547 16 นายบุญเลิศ แสงแดง ม.5/8 6
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ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
497 นาย อัครวินท์ จิตจรูญ ชาย 02/03/2548 16 นางยศสรัล จิตจรูญ ม.5/8 7

498 นาย พลวัต นาวาทอง ชาย 06/04/2548 16 ร.ต.อ.หญิงรักษ์สุดา นาวาทอง ม.5/8 8

499 นาย ภาคิน วิจิตรสิทธิไพศาล ชาย 22/01/2547 17 นายภัทรภร กิติรัตนกุล ม.5/8 9

500 นาย ศรัณย์ บรรจงรัตน์ ชาย 19/11/2547 16 นายสุวิทย์ บรรจงรัตน์ ม.5/8 10

501 นางสาว กัณณ์อลิน นิธิเตชวงษ์ หญิง 11/05/2548 16 นางสาวดนิตา จันทวงษ์ ม.5/8 11

502 นางสาว กาญจนาภา สวนนุ่ม หญิง 13/08/2547 17 ว่าท่ี ร.ต หญิงญาภิสส์สา นพรัตสวนนุ่ม ม.5/8 12

503 นางสาว จิราพัชร สุขเกษม หญิง 28/07/2547 17 นางอัญธิกา สุขเกษม ม.5/8 13

504 นางสาว ฐิติวัลค์ ชูเชิด หญิง 04/01/2547 17 นายวิเชียร ชูเชิด ม.5/8 14

505 นางสาว ณัฏฐณิชา ต่ายแพร หญิง 13/10/2548 15 นางสาวณัฐธิยา ศิริรัตน์ ม.5/8 15

506 นางสาว นิชานันท์ นาครัตน์ หญิง 23/10/2547 16 นางสาวปิยธิดา แย้มสิงห์ ม.5/8 16

507 นางสาว บุญสิตา ธิติมงคล หญิง 25/03/2548 16 นางสาวสุพัสษา จ่างแสง ม.5/8 17

508 นางสาว บุษราภรณ์ สุขเกิด หญิง 26/08/2547 17 นางเพ็ญณพร สุขเกิด ม.5/8 18

509 นางสาว พราวพิรุณ วงศาคณาจารย์ หญิง 29/06/2547 17 นายเสกสรรค์ วงศาคณาจารย์ ม.5/8 19

510 นางสาว พิชชา ฮะวังจู หญิง 17/09/2547 17 นางเมตตา ฮะวังจู ม.5/8 20

511 นางสาว พิชญ์สินี วัชรกรณ์ฐากูร หญิง 06/05/2548 16 นาวาโทพีรสุทธ์ิ วัชรกรณ์ฐากูร ม.5/8 21

512 นางสาว พิมพ์พิศา สุขประเสริฐ หญิง 18/07/2547 17 นายจรรยาวรรธน์ สุขประเสริฐ ม.5/8 22

513 นางสาว แพรญาดา มณีวงษ์ หญิง 16/11/2547 16 นางญาติกร มณีวงษ์ ม.5/8 23

514 นางสาว มณิสรา โยธาแกล้ว หญิง 31/08/2547 17 นางสมจิตร โยธาแกล้ว ม.5/8 24

515 นางสาว รัญชิดา ประเสริฐสกุล หญิง 24/09/2546 17 นายศิวภณ ประเสริฐสกุล ม.5/8 25

516 นางสาว วิชิตา บัวลอย หญิง 03/08/2548 16 นางสุนทรี บัวลอย ม.5/8 26
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ในห้อง
517 นางสาว วิลาสิณี พุ่มพวง หญิง 28/07/2548 16 นางวาสุนีย์ พุ่มพวง ม.5/8 27

518 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญรุ่งเรือง หญิง 05/08/2547 17 นายจารินทร์ บุญรุ่งเรือง ม.5/8 28

519 นางสาว สุชานันท์ มะลิทอง หญิง 07/08/2547 17 นางสาวน้ าทิพย์ จันทร์เชย ม.5/8 29

520 นางสาว อรรถวดี โสหา หญิง 07/08/2547 17 นายบัณฑิต โสหา ม.5/8 30

521 นางสาว ณัฐกฤตา ชาญชิต หญิง 29/05/2548 16 นายสุขส าราญ ชาญชิต ม.5/8 31

522 นางสาว สวิตตา โอเจริญ หญิง 05/03/2548 16 นางสาววัลย์วิภา เกตุทัต ม.5/8 32

523 นาย คุณภัทร กิติรัตนกุล ชาย 22/09/2547 16 นางมนัสนันท์ กิติรัตนกุล ม.5/9 1

524 นาย จิระเมธ เกียรติสูงส่ง ชาย 23/10/2547 16 นายชุมพล เกียรติสูงส่ง ม.5/9 2

525 นาย ณัฐภัทร เส่งนวล ชาย 08/11/2547 16 นางสุภาภร จิรนิรามัย ม.5/9 3

526 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธ์ิจรูญ ชาย 10/04/2548 16 นางสาวณัฐสุดา ชัยวงษ์ ม.5/9 4

527 นาย บูรณ์พัฒน์ วิทยเลิศปัญญา ชาย 15/09/2547 17 นายนพลักษณ์ วิทยเลิศปัญญา ม.5/9 5

528 นาย ภาณุมาศ สุขค า ชาย 01/12/2547 16 นางสาวชุติมาศ สุขค า ม.5/9 6

529 นาย ยุทธนา เข็มปัญญา ชาย 04/04/2548 16 นางสาวถนอม เข็มปัญญา ม.5/9 7

530 นาย สุรภัศร์ เมืองแก้วฟ้า ชาย 20/02/2548 16 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ม.5/9 8

531 นาย สุรเชษฐ์ ศักด์ิสุภาพชน ชาย 26/11/2547 16 นางเกศิณี ศักด์ิสุภาพชน ม.5/9 9

532 นาย กวิเชษฐ์ แสงเดช ชาย 07/04/2548 16 นางบุญมา แสงเดช ม.5/9 10

533 นางสาว จิรัชยา สารประสพ หญิง 09/11/2547 16 นางสาวธฤตวัน สารประสพ ม.5/9 11

534 นางสาว จีรานันท์ สุวรรณะ หญิง 05/07/2547 17 นางสุวรัช สุวรรณะ ม.5/9 12

535 นางสาว ณัฐพร เช้ือจีน หญิง 21/11/2547 16 นายคารมย์ เช้ือจีน ม.5/9 13

536 นางสาว น้ าเพชร เลาอริยะพร หญิง 12/06/2548 16 นางสาวปาลิตา ชมภูวิเศษ ม.5/9 14



หน้าท่ี 28

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
537 นางสาว ปาณิตา หุตะจูฑะ หญิง 04/01/2548 16 นางอารีญา หุตะจูฑะ ม.5/9 15

538 นางสาว ปาลิดา ใจจิตร หญิง 11/01/2548 16 นางปริยาภัทร ใจจิตร ม.5/9 16

539 นางสาว พัชริญา ฤทธ์ิค ารพ หญิง 05/02/2548 16 นายชุมพล ฤทธ์ิค ารพ ม.5/9 17

540 นางสาว ภัณฑิลา วิเศษศิริ หญิง 19/04/2548 16 นางรุ่งนภา วิเศษศิริ ม.5/9 18

541 นางสาว ภัทรภรณ์ มาลัย หญิง 15/11/2547 16 นางวันวิสาข์ มาลัย ม.5/9 19

542 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อาจทรัพย์ หญิง 08/02/2548 16 นางเครือวัลย์ อาจทรัพย์ ม.5/9 20

543 นางสาว ภัทราภา พุฒทอง หญิง 14/08/2547 17 นายนฤพนธ์ พุฒทอง ม.5/9 21

544 นางสาว ภัลลิกา ระวังภัย หญิง 23/03/2547 17 นางดวงนภา ระวังภัย ม.5/9 22

545 นางสาว มนัสชนก อิจิฮาร่า หญิง 28/06/2547 17 นายมาซาอากิ อิจิฮาร่า ม.5/9 23

546 นางสาว สรัลพร ไกรนุกูล หญิง 30/09/2547 16 นายพรพณิต ไกรนุกูล ม.5/9 24

547 นางสาว อรวีณ์ สามเสน หญิง 29/04/2548 16 นายสหดล สามเสน ม.5/9 25

548 นางสาว ชนากานต์ กิจรักษา หญิง 13/08/2547 17 นางสาวมลธิดา ลือบางใหญ่ ม.5/9 26

549 นางสาว ลัฏฐิกา ปางลิลาศ หญิง 24/11/2547 16 นางปิยมน ระเห็จหาญ ม.5/9 27

550 นางสาว วาซิล อาฆง หญิง 04/04/2548 16 นางสาวทิพวัลย์ ราชรักษ์ ม.5/9 28

551 นาย คชินทร์ ชมวงศ์ ชาย 28/12/2547 16 นางภาสตรี ชมวงศ์ ม.5/10 1

552 นาย ชนัญญู เปิดช่อง ชาย 09/07/2547 17 นายปรีชา เปิดช่อง ม.5/10 2

553 นาย ณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์ ชาย 19/11/2546 17 นายจิรวัฒน์ รุจิพงษ์นัตน์ ม.5/10 3

554 นาย ธนกฤต เถาศิริวงศ์ ชาย 31/10/2548 15 นายสุภัทร เถาศิริวงศ์ ม.5/10 4

555 นาย ปิยชนก แสงชัน ชาย 29/09/2547 16 นางมณฑา เเสงชัน ม.5/10 5

556 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ อยู่สมบูรณ์ ชาย 28/07/2547 17 นายสมภพ อยู่สมบูรณ์ ม.5/10 6
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
557 นางสาว กชพร นรสิงห์ หญิง 14/02/2548 16 นางสาวสุภินทรา นรสิงห์ ม.5/10 7

558 นางสาว กานติมา บรมทองชุ่ม หญิง 03/11/2547 16 นายสาธิต โภคี ม.5/10 8

559 นางสาว ชวิศา ภูวนเพียรเลิศ หญิง 08/12/2547 16 นางสาวพาขวัญ ภูวนเพียรเลิศ ม.5/10 9

560 นางสาว ญาณ์นภัส สุรอด หญิง 11/03/2548 16 นางสาวดารารัตน์ ภารัตน์ ม.5/10 10

561 นางสาว ธันยมัย บุญปราบ หญิง 28/06/2547 17 นายชาตรี บุญปราบ ม.5/10 11

562 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สุทธิพงศ์ หญิง 25/01/2547 17 นางสุรีย์พร สุทธิพงศ์ ม.5/10 12

563 นางสาว นลินีย์ รอดปรีชา หญิง 11/09/2547 17 นางสาวแสงรัตน์ ซ่อนกล่ิน ม.5/10 13

564 นางสาว นาราภัทร โพธ์ิพันธ์ หญิง 10/10/2547 16 นางสาวสุพัตรา ฉิมกล่ิน ม.5/10 14

565 นางสาว บัณยดา ภิรมย์คูณ หญิง 30/11/2547 16 นายพงษ์พันธ์ ภิรมย์คูณ ม.5/10 15

566 นางสาว ปุญญภัทร ฉ่ าคร้าม หญิง 12/01/2548 16 นางสาวทัศนีย์ สุนทรช่ืน ม.5/10 16

567 นางสาว ปุณิกา เจิมจรุง หญิง 22/07/2548 16 นางปริณนา เจิมจรุง ม.5/10 17

568 นางสาว เปมิกา สิงห์บารมี หญิง 10/06/2547 17 นางพิสุทธ์ิ สิงห์บารมี ม.5/10 18

569 นางสาว พลอยไพลิน สุวรรณฤทธ์ิ หญิง 11/05/2547 17 นางกมลทิพย์ สุวรรณฤทธ์ิ ม.5/10 19

570 นางสาว พิชญาภา ผลงามผลิ หญิง 03/08/2547 17 นางพิศมัย บุญพิทักษ์ ม.5/10 20

571 นางสาว มนทิราวรรณ มะไลจันทร์ หญิง 23/02/2548 16 นางสายทอง จาน ม.5/10 21

572 นางสาว วริสรา ดรุณพันธ์ หญิง 04/12/2547 16 นายยงยุทธ ดรุณพันธ์ ม.5/10 22

573 นางสาว ศุภพร ก่ิงแก้ว หญิง 02/12/2547 16 นางสาวสุพรรษา มูลเกษม ม.5/10 23

574 นางสาว หิรัณยวรรณ กระสินธ์ุ หญิง 23/11/2547 16 นางสกุลยา กระสินธ์ุ ม.5/10 24

575 นางสาว ออมม์ทอง เจียมจรัสโชค หญิง 08/09/2547 17 นางสาววันเดือน เจียมจรัสโชค ม.5/10 25

576 นางสาว กัญญาพัชร ศักด์ิศิริรัตน์ หญิง 17/02/2548 16 นายวิโรจน์ ศักด์ิศิริรัตน์ ม.5/10 26
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
577 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีสุภัคสกุล หญิง 25/02/2548 16 นางสิริมาส สรีสุภัคสกุล ม.5/10 27

578 นางสาว ศุภิสรา พ่ึงป้ันบูรณ์วงศ์ หญิง 28/08/2547 17 นางสุปัญญา พ่ึงป้ันบูรณ์วงศ์ ม.5/10 28

579 นาย กันต์กนิษฐ์ นะวะระ ชาย 06/08/2547 17 นางสาวศรัณย์พัชญ์ นะวะระ ม.5/11 1

580 นาย ไชยวัฒน์ ฟักประไพ ชาย 20/02/2548 16 นายชาญชัย ฟักประไพ ม.5/11 2

581 นาย ณัฐชนนท์ กุลสวัสด์ิ ชาย 18/04/2548 16 นายโรจนะ กุลสวัสด์ิ ม.5/11 3

582 นาย บุญญาธิกาญจน์ หนูเจริญ ชาย 22/11/2547 16 นางสาวปฐมาวดี ส่งเสริม ม.5/11 4

583 นาย ศุภสิน ล้ิมศรีสุทธิวงศ์ ชาย 25/12/2547 16 นางสาววรรณา มณีรัตน์ ม.5/11 5

584 นาย อัครพงศ์ แก้วสังข์ทอง ชาย 23/07/2548 16 นางสาวพิมพรรณ วิไลรัตน์ ม.5/11 6

585 นาย ธิติ จินะกา ชาย 31/10/2546 17 นางอรุณี กอสวัสด์ิพัฒน์ ม.5/11 7

586 นาย วาสุ ปัทมวสุภูดล ชาย 23/07/2547 17 นางสาวเกษิตา ปัทมวสุภูดล ม.5/11 8

587 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ภิรมย์สุข หญิง 04/12/2548 15 นางสุกัญญา ภิรมย์สุข ม.5/11 9

588 นางสาว ตรรกกร การะพิมพ์ หญิง 28/02/2548 16 นายธนะศักด์ิ การะพิมพ์ ม.5/11 10

589 นางสาว เบญจพร บุญมีฤทธ์ิ หญิง 29/07/2547 17 นายบุญช้อย บุญมีฤทธ์ิ ม.5/11 11

590 นางสาว รสริน สินทร หญิง 15/09/2547 17 นางสาวปาณิสา สินทร ม.5/11 12

591 นางสาว ศิรภัสสร ต้ังภาวนา หญิง 12/02/2548 16 นางวรรณภา มาลีรุ่งเรืองกิจ ม.5/11 13

592 นางสาว กิริยา กินโนนกอก หญิง 24/03/2548 16 นางสาววรรณา ขุนโนนเขวา ม.5/11 14

593 นางสาว บุณญาพร พรมเสนา หญิง 24/08/2547 17 นางรุ่งธิวา พรมเสนา ม.5/11 15

594 นางสาว ภัทราวดี แก้ววิจิตร หญิง 18/09/2547 16 นางสาวสุภาวดี วงษ์หงษ์ ม.5/11 16

595 นาย ณัฐนันท์ ศิริพร ณ ราชสีมา ชาย 10/02/2549 15 นางสาวสิริมา ธนวิบูลย์ ม.4/1 1

596 นาย ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์ ชาย 30/03/2549 15 นางเทียรดา พรหมมานันท์ ม.4/1 2
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597 นาย ปริญญ์ มหาวรศิลป์ ชาย 23/08/2548 16 นางสาวอมรรัตน์ แย้มเดช ม.4/1 3

598 นาย ปัญจทรัพย์ กันไพรี ชาย 08/11/2548 15 นางสมถวิล กันไพรี ม.4/1 4

599 นาย ปัญจพงศ์ ภูบาลช่ืน ชาย 15/10/2548 15 นางสาวจิรัญญา เกษมวงศ์ ม.4/1 5

600 นาย ปารมี กัณนกิจ ชาย 05/06/2549 15 นางปาริชาติ กัณนกิจ ม.4/1 6

601 นาย ปิยบุตร กังวานกิจวาณิช ชาย 16/11/2548 15 นางสาวสุณัณญา เช้ือค าฮด ม.4/1 7

602 นาย ปิยะวัชร วิวัฒนเกษตรพร ชาย 25/09/2548 15 นางสาวอัญชลี หนันตะ ม.4/1 8

603 นาย ภูมิภัทร สุขสาร ชาย 17/03/2549 15 นายฉลาด สุขสาร ม.4/1 9

604 นาย วัทธิกร ศรีประดับทอง ชาย 15/07/2549 15 นางสาวรัตนา ดวงสร้อยทอง ม.4/1 10

605 นาย ไวทิน จิตติเรืองวิชัย ชาย 28/02/2549 15 นายชัยสุรวิทย์ จิตติเรืองวิชัย ม.4/1 11

606 นาย สุริยะ เผ่าเมือง ชาย 01/06/2549 15 นางขจิตร์สุข เผ่าเมือง ม.4/1 12

607 นาย พรพรหม พรพัฒนาจิรพันธ์ ชาย 07/11/2548 15 นางเพลินตา พรพัฒนาจิรพันธ์ ม.4/1 13

608 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เจียวเจริญ หญิง 23/11/2548 15 นางแก้วตา เจียวเจริญ ม.4/1 14

609 นางสาว กีรติกานต์ เจียกกระโทก หญิง 24/09/2548 15 นาวาตรีบุญธรรม เจียกกระโทก ม.4/1 15

610 นางสาว ชนกานต์ สระสม หญิง 26/08/2548 16 นายทิวัตถ์ สระสม ม.4/1 16

611 นางสาว ณกานต์ อ านาจเรืองฤทธ์ิ หญิง 31/03/2549 15 นางสาวสิริภัสสร์ ประดิษฐวงศ์ ม.4/1 17

612 นางสาว ดลพร ติรพรวดี หญิง 14/02/2549 15 นางธณภัทร ติรพรวดี ม.4/1 18

613 นางสาว ธีรธิดา แดงช่วย หญิง 20/11/2548 15 นายธงชัย แดงช่วย ม.4/1 19

614 นางสาว บุญทิพา เลิศวรญาณ หญิง 31/01/2549 15 นางเรืองรัตน์ เลิศวรญาณ ม.4/1 20

615 นางสาว บุญยานุช ผ่องแผ้ว หญิง 22/02/2549 15 นายบุญส่ง ผ่องแผ้ว ม.4/1 21

616 นางสาว ปัณฑารีย์ สิริสม หญิง 08/02/2549 15 นายธานี สิริสม ม.4/1 22
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617 นางสาว ภคพร ภิญโญ หญิง 07/11/2548 15 นางบรรจง ภิญโญ ม.4/1 23

618 นางสาว มาริสา ผะอบเหล็ก หญิง 02/06/2548 16 นางสุจิตรา แสงศิริ ม.4/1 24

619 นางสาว ศิร์ิกาญจน์ ภัทรสิริมงคล หญิง 01/04/2549 15 นางรวีวรรณ ภัทรสิริมงคล ม.4/1 25

620 นางสาว อันนา เตชะผาสุขสันติ หญิง 22/06/2548 16 นางสาวเขมจิรัสย์ กิตติปัญโยชัย ม.4/1 26

621 นางสาว คชาภรณ์ ผลพัฒนาสกุลชัย หญิง 27/10/2548 15 นางนวพร ผลพัฒนาสกุลชัย ม.4/1 27

622 นาย กฤตภาส ตรุเจตนารมย์ ชาย 11/08/2549 15 นายวีรวัฒน์ ตรุเจตนารมย์ ม.4/2 1

623 นาย ชนัธพงศ์ กันกง ชาย 24/03/2549 15 นางภาวินี เทพาโส ม.4/2 2

624 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ภักดีบุญญานุกูล ชาย 12/09/2548 16 นางรุ่งรัตน์ ภักดีบุญญานุกูล ม.4/2 3

625 นาย ธนกฤต ค าวิชา ชาย 06/02/2548 16 นางเกษราภรณ์ เขียนนุกูล ม.4/2 4

626 นาย ปารินทร์ ปู่หล า ชาย 23/01/2549 15 นายเผชิญ ปู่หล า ม.4/2 5

627 นาย พิชัยยุทธ ทวีพงษ์ไพรัช ชาย 16/04/2549 15 นายพิตรพิบูล ทวีพงษ์ไพรัช ม.4/2 6

628 นาย ลาภวัต เลาหสูต ชาย 16/07/2548 16 นางฐานิญา เลาหสูต ม.4/2 7

629 นาย วรดร วระดี ชาย 09/06/2549 15 นางสาวธิดารัตน์ ศิริกุลสถิตย์ ม.4/2 8

630 นาย วรพงษ์ ป่ินเกตุกาญจน์ ชาย 18/08/2548 16 นางจารุพร ป่ินเกตุกาญจน์ ม.4/2 9

631 นาย วัชรากร พรศิริกาญจน์ ชาย 06/08/2548 16 นางจินตณา พรศิริกาญจน์ ม.4/2 10

632 นาย วิธวิทย์ ทิพากร ชาย 17/09/2548 16 นางธิตินันท์ ทิพากร ม.4/2 11

633 นาย กันตภณ ชัยวัชรผล ชาย 19/07/2549 15 นายกิติศักด์ิ ชัยวัชรผล ม.4/2 12

634 นาย ธีรพงษ์ พันธะไหล ชาย 11/06/2548 16 นางสาวนิภาพร กัลยา ม.4/2 13

635 นางสาว กัญญานัฐ เอกวรรณัง หญิง 19/08/2548 16 นางสาวปุณยนุช สุขห่วง ม.4/2 14

636 นางสาว ชญายิกา ห้ิงสุวรรณ หญิง 01/03/2548 16 นางสาวรัตติยา ธรรมเนียมดี ม.4/2 15



หน้าท่ี 33

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
637 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูคดี หญิง 04/09/2548 16 นางสาวสนทนา เถาเเก้ว ม.4/2 16

638 นางสาว ณัฏฐา ล้ิมคุณธรรมโม หญิง 10/03/2548 16 นายสิทธิเดช ล้ิมคุณธรรมโม ม.4/2 17

639 นางสาว ณัฐณิชา ปิยะราช หญิง 22/02/2548 16 นางสุมาลี ปิยะราช ม.4/2 18

640 นางสาว นัฐกาญจน์ อังกูรเจริญพร หญิง 10/06/2548 16 นางสาวศิวนาถ มะตรง ม.4/2 19

641 นางสาว นิสิตทรา พันธ์ธุม หญิง 22/02/2549 15 นางสายหยุด พันธ์ธุม ม.4/2 20

642 นางสาว ปพิชญา เณรตาก้อง หญิง 02/12/2548 15 นางสาวอนุตรา อนุตธโต ม.4/2 21

643 นางสาว ปวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์ หญิง 08/05/2549 15 นางประภาภรณ์ รัตนภิรมย์ ม.4/2 22

644 นางสาว ปวริศา อินเลิศ หญิง 11/10/2548 15 นายอภิเชษฐ์ อินเลิศ ม.4/2 23

645 นางสาว ปวีณา สิทธิเจริญพรชัย หญิง 20/09/2548 15 นางระพีพรรณ สิทธิเจริญพรชัย ม.4/2 24

646 นางสาว ปุณยาพร เทียนพัด หญิง 01/09/2548 16 นายอ านาจ เทียนพัด ม.4/2 25

647 นางสาว พัทธนันท์ กาญจนสุทธิรักษ์ หญิง 30/01/2549 15 นางสาวสุกานดา ถาวรพิทักษ์กุล ม.4/2 26

648 นางสาว วรัชนันท์ จันทร์ช่วง หญิง 03/10/2548 15 นางเพียงใจ จันทร์ช่วง ม.4/2 27

649 นางสาว เบญญาภา กลสรรค์ หญิง 25/11/2548 15 นางนภัสวรรณ ทองสุข ม.4/2 28

650 นางสาว อริสรา ชอบใจ หญิง 20/07/2549 15 นางสาวชนารัตน์ อบเทศ ม.4/2 29

651 นาย ชิติพัทธ์ แก้วกาญจนเศรษฐ์ ชาย 18/06/2549 15 นางสาวพัชริญา เขียวเม่น ม.4/3 1

652 นาย ทานุ เซ่งลอยเล่ือน ชาย 01/08/2549 15 นางสาวค าฝัน การะเวก ม.4/3 2

653 นาย นรบดี บรรหาร ชาย 09/01/2549 15 นางรัตนา สิงหวรวงศ์ ม.4/3 3

654 นาย ปารณัท เทิดทินวิทิต ชาย 11/04/2549 15 นางสุจิตรา เทิดทินวิทิต ม.4/3 4

655 นาย อริยะ พรหมมา ชาย 27/08/2548 16 นางสาวอุมารินทร์ ล่ันทมทอง ม.4/3 5

656 นาย ชนาธิป ฑีฆะเสถียร ชาย 25/09/2548 15 นางสาวพัทธ์ธีรา ปันกัน ม.4/3 6
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657 นาย ณัฐภัทร นวลสุวรรณ ชาย 09/08/2548 16 นายณัฐนนท์ นวลสุวรรณ ม.4/3 7

658 นาย ทยาธร หล้าแหล่ง ชาย 22/02/2549 15 นางอรพัน หล้าแหล่ง ม.4/3 8

659 นาย สิทธา วิภาวีสันทัด ชาย 11/03/2549 15 นางสมลักษณ์ วิภาวีสันทัด ม.4/3 9

660 นางสาว กฤติพร ข าเสียงหวาน หญิง 20/05/2548 16 นางอรสา ข าเสียงหวาน ม.4/3 10

661 นางสาว ชิสาพัชร์ แสงตระกูล หญิง 28/01/2549 15 นางสาวขวัญเรือน ทับทอง ม.4/3 11

662 นางสาว ดุชนาญา เรืองภักดี หญิง 26/04/2549 15 นางกฤติกา เรืองภักดี ม.4/3 12

663 นางสาว ภัทร์นรินท์ อ่ิมเอิบรัตน์ หญิง 07/02/2549 15 นายภูษิต อ่ิมเอิบรัตน์ ม.4/3 13

664 นางสาว กนกวรรณ มิทรานนท์ หญิง 06/06/2548 16 นางสาวนิตยา มิทรานนท์ ม.4/3 14

665 นางสาว กิตติณัฏฐ์ ช่างท า หญิง 01/03/2549 15 นางสาวพิมพรรณ มโนภินิเวศ ม.4/3 15

666 นางสาว ชลลดา ทัศนา หญิง 19/02/2549 15 นายธนภัทร ทัศนา ม.4/3 16

667 นางสาว ฐิดาพร พงษ์เพ็ชร หญิง 04/09/2548 16 นางพยอม พงษ์เพ็ชร ม.4/3 17

668 นางสาว ธมลวรรณ มูลลีปุ้ม หญิง 11/07/2548 16 นายเฉลิมราช มูลลีปุ้ม ม.4/3 18

669 นางสาว นันทิตา จงชนะภักดี หญิง 23/09/2548 15 นางสาวฐิติรัตน์ เส่นเพรียว ม.4/3 19

670 นางสาว ปรายฝน ผาสุขกิจ หญิง 15/04/2549 15 นายนิพนธ์ ผาสุขกิจ ม.4/3 20

671 นางสาว ปาณิสรา ไกรนรา หญิง 13/09/2548 16 นางวีรวัลย์ ไกรนรา ม.4/3 21

672 นางสาว มนกานต์ ค าภารัตน์ หญิง 01/07/2548 16 นายจรัล ค าภารัตน์ ม.4/3 22

673 นางสาว อชิรญา พูนพัฒน์พิบูลย์ หญิง 09/12/2548 15 นายชัยกร พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.4/3 23

674 นาย กฤติน ล่องลม ชาย 27/05/2548 16 นายธนบดี ล่องลม ม.4/4 1

675 นาย กฤษฎ์ิดนัย แก้วทิพย์ ชาย 12/05/2549 15 นางสาวทวีพร แก้วทิพย์ ม.4/4 2

676 นาย เกียรติศักด์ิ มากมีทรัพย์ ชาย 20/06/2549 15 นางพัชรินทร์ แก่นละออ ม.4/4 3
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677 นาย ก้าวกล้า ภูมิถาวร ชาย 25/02/2549 15 นางสาวชนิตสิรี ภูมิถาวร ม.4/4 4

678 นาย คฑาวุธ บุญเกิด ชาย 07/09/2548 16 นายสมศักด์ิ บุญเกิด ม.4/4 5

679 นาย จิรัฏฐ์ ช่วยเมฆ ชาย 23/10/2548 15 นายธนาวุฒิ ช่วยเมฆ ม.4/4 6

680 นาย ฐิติวัชร์ ร านา ชาย 28/08/2548 16 นายโอภาส ร านา ม.4/4 7

681 นาย ธนกร ติรพรวดี ชาย 14/02/2549 15 นางธณภัทร ติรพรวดี ม.4/4 8

682 นาย ธาราชล เตชะกวิน ชาย 31/10/2548 15 นางรุจิรา พรมหาชัย ม.4/4 9

683 นาย นพรุจ กาศอุดม ชาย 07/03/2549 15 นางสุกฤตา กาศอุดม ม.4/4 10

684 นาย ปภังกร ติรพรวดี ชาย 14/02/2549 15 นางธณภัทร ติรพรวดี ม.4/4 11

685 นาย ภัทรพล ค่าเจริญ ชาย 15/12/2548 15 นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์ ม.4/4 12

686 นาย ภูวาริช กองจร ชาย 02/01/2549 15 นางสรรทิพย์ กองจร ม.4/4 13

687 นาย รัชชานนท์ เหรียญเลิศเจษฎา ชาย 11/01/2549 15 นางสาวอารีรัตน์ คงปิยะไพศาล ม.4/4 14

688 นาย วราชัย มูลต้น ชาย 17/09/2548 16 นางชะเอม มูลต้น ม.4/4 15

689 นาย วรินทร โชคอัมพรทรัพย์ ชาย 20/08/2548 16 นายวรชัย โชคอัมพรทรัพย์ ม.4/4 16

690 นาย วัศรวินทร์ ศิลลา ชาย 08/03/2549 15 นางสาววันเพ็ญ อุ่นศรี ม.4/4 17

691 นาย วุฒิจักร เรืองศิริ ชาย 22/02/2549 15 นางสาวปวิชญา จันทรอ าไพวงศ์ ม.4/4 18

692 นาย ศุภกิตต์ิ สุวรรณ ชาย 05/11/2548 15 นายวีรพงษ์ สุวรรณ ม.4/4 19

693 นาย ศุภากร บุญศิลป์ ชาย 10/11/2548 15 นางเยาวพิณ บุญศิลป์ ม.4/4 20

694 นาย สิรภพ อยู่บ ารุง ชาย 29/06/2549 15 นางสาววิไล กาญจนพิบูลย์ ม.4/4 21

695 นาย สุทธิภัทร์ กันตรี ชาย 18/03/2549 15 นางภัทร์ธมาศ  กันตรี ม.4/4 22

696 นาย อโณทัย เนตรประจักษ์ ชาย 09/06/2548 16 นายนิรันดร์ เนตรประจักษ์ ม.4/4 23
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697 นาย รณกฤษณ์ เวทยสุธี ชาย 03/11/2548 15 นางกฤษณา เวทยสุธี ม.4/4 24

698 นางสาว กิตติมาพร ไพศาลอัศวเสนี หญิง 30/11/2548 15 นางสาวปัญญกัญญ์ สะนติวิไลกุล ม.4/4 25

699 นางสาว ณัฐณิชา นามวงษ์ชัย หญิง 13/10/2548 15 นางสาวรัตนา บ ารุงจิตร ม.4/4 26

700 นางสาว ณัฐพร เล็บขาว หญิง 20/06/2548 16 นางสาวอัญชลี เล็บขาว ม.4/4 27

701 นางสาว สวรรยา พันสุรินทร์ หญิง 18/01/2549 15 นางล ายอง พันสุรินทร์ ม.4/4 28

702 นางสาว อรปรียา เกียรติอาธารชัย หญิง 04/08/2548 16 นางสาวฐิตินันท์ พรมขันธ์ ม.4/4 29

703 นางสาว อาณดา กรพิพัฒน์ หญิง 10/05/2549 15 นางดรุณี บุญมาก ม.4/4 30

704 นาย ฐิตากร แย้มจินดา ชาย 14/05/2549 15 นางณภัทร วรจิรปัญชญา ม.4/5 1

705 นาย ปกรณ์ บัวเลิศ ชาย 10/10/2548 15 นายประกิจ บัวเลิศ ม.4/5 2

706 นาย ปฐวี กาญจนะสมบัติ ชาย 16/03/2549 15 นางสาวสุทิน ข าญาติ ม.4/5 3

707 นาย ประพัฒน์พงศ์ แก้วหล้า ชาย 20/07/2548 16 นางสาวบุญเรือน ทิพย์รักษ์ ม.4/5 4

708 นาย พีรวัส คงเงิน ชาย 07/09/2548 16 นางเพ็ญประภา คงเงิน ม.4/5 5

709 นาย รพีภัทร บัวสด ชาย 10/05/2549 15 นางสาวอรวรรณ พรมเจริญ ม.4/5 6

710 นาย วงศพัทธ์ ตันตะโยธิน ชาย 17/09/2548 16 นางสายฝน ตันตะโยธิน ม.4/5 7

711 นาย ศิรัช หนูราช ชาย 23/02/2549 15 นายวิระ หนูราช ม.4/5 8

712 นาย สุรวัชร์ ชมภูนุช ชาย 03/08/2549 15 นางสุมิตรา ชมภูนุช ม.4/5 9

713 นาย อริยพล ชาวแพร่ ชาย 22/12/2548 15 น.ท.พุฒิเมธ ชาวแพร่ ม.4/5 10

714 นาย อริยะ ปัญญาวัฒนาสกุล ชาย 25/09/2548 15 นายด ารงค์ชัย ปัญญาวัฒนาสกุล ม.4/5 11

715 นาย กมลวิช กัลยา ชาย 04/05/2549 15 นางสาวอภิชญา สระแก้ว ม.4/5 12

716 นาย เมธวัจน์ จิระรัฐวิทย์ ชาย 08/06/2547 17 นายชัยวัฒน์ จิระรัฐวิทย์ ม.4/5 13



หน้าท่ี 37

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
717 นางสาว กนกภรณ์ รวยทรัพย์ หญิง 12/09/2548 16 นางสาวมานินท์ กิจส าอางค์ ม.4/5 14

718 นางสาว กวิสรา รัตนเสถียรกิจ หญิง 06/07/2549 15 นางชนินท์ณัฐ รัตนเสถียรกิจ ม.4/5 15

719 นางสาว กันติชา อ้วนเส้ง หญิง 10/03/2549 15 นายอนุกูล อ้วนเส้ง ม.4/5 16

720 นางสาว จิดาภา วงษ์เพชร หญิง 03/03/2549 15 นายวัชริน วงษ์เพชร ม.4/5 17

721 นางสาว ธนัญชนก วรรณวิจิตร หญิง 05/12/2548 15 นายอดิเรก วรรณวิจิตร ม.4/5 18

722 นางสาว ธารารัตน์ คล้ายสุทธ์ิ หญิง 13/05/2549 15 นายธนะ คล้ายสุทธ์ิ ม.4/5 19

723 นางสาว นฤมล ดอกสี หญิง 09/05/2548 16 นางกิติยา ดอกสี ม.4/5 20

724 นางสาว นลินดา มาตรเจริญ หญิง 17/08/2548 16 นางนฤมล สายกล่ิน ม.4/5 21

725 นางสาว เบญจวรรณ ภายภิภพ หญิง 15/12/2548 15 นางสาวอารยา ภายภิภพ ม.4/5 22

726 นางสาว เบญญาพร จรุงพรโสภา หญิง 03/03/2549 15 นางสุเนตร์ จรุงพรโสภา ม.4/5 23

727 นางสาว ปรีญาพร ตรีเพ็ชร หญิง 27/08/2548 16 นางเพลินตา ตรีเพ็ชร ม.4/5 24

728 นางสาว ปัญญาภรณ์ ดัชถุยาวัตร หญิง 25/10/2548 15 นางสมศรี ดัชถุยาวัตร ม.4/5 25

729 นางสาว ปานระพี ตรีเพ็ชร หญิง 27/08/2548 16 นางเพลินตา ตรีเพ็ชร ม.4/5 26

730 นางสาว วิภาษณีย์ จิตร์ดวงวัน หญิง 09/11/2548 15 นางสาวฐิตารีย์ จิตร์ดวงวัน ม.4/5 27

731 นางสาว อรณิชชา ชูจันทร์ หญิง 15/02/2549 15 นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒนเลิศมงคลค ม.4/5 28

732 นางสาว อุมาภรณ์ ก่ิงสุพรรณ์ หญิง 16/06/2548 16 นายนิเวศน์ ก่ิงสุพรรณ์ ม.4/5 29

733 นางสาว ขนิษฐา สว่างศรี หญิง 04/11/2548 15 นายขจร สว่างศรี ม.4/5 30

734 นางสาว จิตราภัทร อภิรติวุฒิ หญิง 05/12/2548 15 นางสาวกนกรัฐ ร่ ารวยธรรม ม.4/5 31

735 นางสาว ถาวรีย์ จุลศรี หญิง 07/09/2548 16 นางสาววิภารัตน์ บัวงาม ม.4/5 32

736 นางสาว ปิยะธิดา รอดทอง หญิง 25/11/2548 15 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย ม.4/5 33
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
737 นาย กฤติน พุทธศรี ชาย 13/01/2549 15 นายชัยวุฒิ พุทธศรี ม.4/6 1

738 นาย กฤตเมธ พรหมวงศ์นันท ชาย 17/09/2548 16 นางสาวศุภรักษ์ พรหมวงศ์นันท ม.4/6 2

739 นาย ชยุต ก าลังเดช ชาย 03/05/2549 15 นางณัฐภรณ์ ก าลังเดช ม.4/6 3

740 นาย ฑิปังกร ดาวกระจาย ชาย 21/09/2548 15 นางสาวธิณัฐดา ฉิมเกิด ม.4/6 4

741 นาย ณัฏฐ์ ป้ันแววงาม ชาย 27/06/2548 16 นายอธิวัฒน์ ป้ัน แววงาม ม.4/6 5

742 นาย ณัฐกิตต์ิ คิดประดิษฐ์ทิพย์ ชาย 30/06/2548 16 นางสาวสุกฤตา สุภาวงค์ ม.4/6 6

743 นาย ณัฐพนธ์ อังกาบ ชาย 22/09/2547 16 นายโชติ ศิริสุวัฒน์ ม.4/6 7

744 นาย ธนนัต สุลาเลิศ ชาย 04/08/2548 16 นายธนพล สุลาเลิศ ม.4/6 8

745 นาย พศุตม์ เนียมหลาง ชาย 29/07/2548 16 นายพล เนียมหลาง ม.4/6 9

746 นาย พีรธัช เกียรติวุฒิ ชาย 05/11/2548 15 นางศศินิดา เกียรติวุฒิ ม.4/6 10

747 นาย ลาภิศกวินท์ อนุสกุลโรจน์ ชาย 05/11/2548 15 นายอรรณพ อนุสกุลโรจน์ ม.4/6 11

748 นาย วรวิทย์ ทองค า ชาย 25/04/2549 15 นางลัดดาวัลย์ ทองค า ม.4/6 12

749 นาย อาวินน์ อาวอร่ามรัศม์ิ ชาย 09/05/2549 15 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิรภัทร อาวอร่ามรัศม์ิ ม.4/6 13

750 นาย ฮยอน กยู อาคิระ ชิน ชาย 28/12/2547 16 นางแสงระวี ชิน ม.4/6 14

751 นาย พงศธร ย่ิงสุขเจริญ ชาย 20/08/2548 16 นางอัจฉรา ย่ิงสุขเจริญ ม.4/6 15

752 เด็กชาย ศุภโชค ศิลปวิสุทธ์ิ ชาย 15/09/2549 15 นางจันทร์สมร ศิลปวิสุทธ์ิ ม.4/6 16

753 นางสาว กัญญาณัฐ วิสุทธยะรัตน์ หญิง 06/04/2549 15 นางสาวสุตนันท์ วิสุทธยะรัตน์ ม.4/6 17

754 นางสาว กัญญาดา ภู่ข า หญิง 19/08/2548 16 นางสาวภราดา จันทร์ค า ม.4/6 18

755 นางสาว กันติชา กิตติราษฎร์ หญิง 30/04/2549 15 นายกิติศักด์ิ กิตติราษฎร์ ม.4/6 19

756 นางสาว กันยกร โสณเศรษฐ์ หญิง 07/11/2548 15 นางวิภาวดี โสณเศรษฐ์ ม.4/6 20
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
757 นางสาว จารวี ดิษดี หญิง 01/12/2548 15 นางพรรณี ป้ันประสาท ม.4/6 21

758 นางสาว ธัญชนก แป้นทอง หญิง 08/05/2549 15 นายชาตรี แป้นทอง ม.4/6 22

759 นางสาว นราธิป ฉิมเรือง หญิง 30/10/2548 15 นางสาววันเพ็ญ ฉิมเรือง ม.4/6 23

760 นางสาว บวรรัตน์ สิทธิเขตการ หญิง 03/01/2549 15 นางสาวอารีรัตน์ จิตรจารุ ม.4/6 24

761 นางสาว พิลาสินี อินทรวิชัย หญิง 02/08/2548 16 นายสุวัฒน์ อินทรวิชัย ม.4/6 25

762 นางสาว พีรดา วัชโรทัย หญิง 30/11/2548 15 นางวรรณี วัชโรทัย ม.4/6 26

763 นางสาว ภัทรดา บุตรดาวงษ์ หญิง 06/10/2548 15 นางกรชนก บุตรดาวงษ์ ม.4/6 27

764 นางสาว รังสินันท์ สาระพัฒน์ หญิง 18/01/2549 15 นางเบญจวรรณ โชติเจริญบุญญา ม.4/6 28

765 นางสาว อรวรา ศรีธรรมรงค์ หญิง 14/07/2549 15 นางอรุณศรี ศรีธรรมรงค์ ม.4/6 29

766 นางสาว ชญาดา ผายวงศ์ษา หญิง 01/09/2548 16 นางนกนภา ผายวงศ์ษา ม.4/6 30

767 นาย ชนสรณ์ จิรพงศาธร ชาย 17/10/2548 15 นางสาวรักตาภา จิรพงศาธร ม.4/7 1

768 นาย ณัฏฐชัย ฉิมทับ ชาย 04/08/2548 16 นางฐิตินันท์ ฉิมทับ ม.4/7 2

769 นาย นิธิโชติ ไชยสิทธ์ิ ชาย 25/06/2549 15 นายสุเมธ ไชยสิทธ์ิ ม.4/7 3

770 นาย ปกาสิต ศรีศศิธร ชาย 10/05/2549 15 นางสุทธิวรรณ ศรีศศิธร ม.4/7 4

771 นาย ชินวัจน์ พรชัยจรูญศักด์ิ ชาย 14/06/2548 16 นายวันชัย พรชัยจรูญศักด์ิ ม.4/7 5

772 นาย พิรุณฤทธ์ิ เพชรธ ามรงค์ ชาย 27/09/2548 15 นางดอกรัก เพชรธ ามรงค์ ม.4/7 6

773 นาย วีรพัฒน์ สุขสมบัติ ชาย 20/04/2549 15 นายธาดา สุขสมบัติ ม.4/7 7

774 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ จิตตะโสภี ชาย 29/03/2549 15 นายศักด์ิชัย จิตตะโสภี ม.4/7 8

775 นาย สิทธรินทร์ โพธ์ิบ าเพ็ญ ชาย 14/08/2548 16 นายสิทธิ โพธ์ิบ าเพ็ญ ม.4/7 9

776 นาย สุภนัย พาณิชย์ชัชวาลย์ ชาย 06/07/2548 16 นายสุวิทย์ พาณิชย์ชัชวาลย์ ม.4/7 10
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ในห้อง
777 นาย สุวรรณภูมิ พวงเพ็ชร ชาย 24/10/2548 15 นางกันยารัตน์ พวงเพ็ชร ม.4/7 11

778 นาย หฤษฎ์ หอสูงเนิน ชาย 19/05/2548 16 นางสาววาสนา ช่วยอุระชน ม.4/7 12

779 นาย อาณัต เหมือนสุดใจ ชาย 27/05/2548 16 นางสาวพิชชากร กุ่มเเก้ว ม.4/7 13

780 นางสาว กษมา สายทา หญิง 17/07/2548 16 นางกชกร สายทา ม.4/7 14

781 นางสาว ชนัดดา ชอบธรรม หญิง 09/09/2548 16 นางสโรชา ชอบธรรม ม.4/7 15

782 นางสาว ฐิติกานต์ ขันสิงหา หญิง 02/11/2548 15 นางสาวนิตยา คิดประเสริฐ ม.4/7 16

783 นางสาว ณัฐชา ช่ืนเจริญสุข หญิง 25/06/2548 16 นางสาวอาทิตยา พรมมา ม.4/7 17

784 นางสาว ทรียภาพ วรชินา หญิง 17/08/2548 16 นายพันทิพย์ วรชินา ม.4/7 18

785 นางสาว ธมลวรรณ ช านาญวาด หญิง 02/01/2549 15 นางจิระประภา  ช านาญวาด ม.4/7 19

786 นางสาว นันท์นภัส บูรณาภา หญิง 03/07/2549 15 นางปาริชาติ บูรณาภา ม.4/7 20

787 นางสาว ไพรินทร์ หน่อนิล หญิง 27/01/2549 15 นายมาวุฒิ หน่อนิล ม.4/7 21

788 นางสาว ภลินี แสนไทย หญิง 15/11/2548 15 นางสาววาสินี หงษ์บัวภา ม.4/7 22

789 นางสาว มณฑิตา หงษ์ทับทิม หญิง 08/03/2549 15 นางมัสยา หงษ์ทับทิม ม.4/7 23

790 นางสาว รัญชิดา ศรีผ้ึง หญิง 11/07/2548 16 นายรังสรรค์ ศรีผ้ึง ม.4/7 24

791 นางสาว รุจิรา เจนหัตถการกิจ หญิง 02/03/2549 15 นางสาวจิรนันท์ ดอนทองแดง ม.4/7 25

792 เด็กหญิง ลัลนา บุญพักผล หญิง 06/09/2549 15 นางนงเยาว์ บุญพักผล ม.4/7 26

793 นางสาว วิมลณัฐ ทองมอญ หญิง 15/02/2549 15 นายอมร ทองมอญ ม.4/7 27

794 นางสาว สุภัสสรา จ ารัสไว หญิง 08/09/2548 16 นางสาวกัลยกร มุ่งวิชา ม.4/7 28

795 นางสาว ชัญญานุช สายหงษ์ หญิง 03/03/2549 15 นายเชิดศักด์ิ สายหงษ์ ม.4/7 29

796 นางสาว รินรดา แก้วเสริมศักด์ิ หญิง 05/11/2548 15 นายพงษ์ศักด์ิ อก้วดสริมศักด์ิ ม.4/7 30
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797 นางสาว ชลธิชา จันทร หญิง 02/10/2548 15 นายไพฑูรย์ จันทร ม.4/7 31

798 นางสาว กฤตยา สหภัทรชัย หญิง 02/03/2549 15 นางปริษา สหภัทรชัย ม.4/7 32

799 นาย ดนุดล สันติพงศ์ชัยศรี ชาย 29/11/2548 15 นางสาวบุษบา วุฒิฐิโก ม.4/8 1

800 นาย ธัญวิชญ์ เขียวนิล ชาย 11/10/2548 15 นายนิรันดร์ เขียวนิล ม.4/8 2

801 นาย ธีระพัทธ์ ณบุญเดชาวัฒน์ ชาย 25/12/2548 15 นางสาวยุรดา ณบุญเดชาวัฒน์ ม.4/8 3

802 นาย นฤพจน์ แก้วกันยา ชาย 05/12/2548 15 นางสาวบุญโฮม กันนิดา ม.4/8 4

803 นาย พีระวัฒน์ วงศ์ป่ินแก้ว ชาย 14/02/2549 15 นางสาวมณฤดี เเก้วสมบุญ ม.4/8 5

804 นาย สรมัชฌ์ แสงเพชรใส ชาย 06/04/2549 15 ว่าท่ีร้อยตรีสรทัศน์ แสงเพชรใส ม.4/8 6

805 นาย สรวิชญ์ โสพรมมา ชาย 26/01/2549 15 นางสาวเสาวลักษณ์ คันธะเสน ม.4/8 7

806 นาย อชิรวิชญ์ สุทธศิลป์ ชาย 24/08/2549 15 นายภคพร หอมขจร ม.4/8 8

807 นาย สุเทพ กรทอง ชาย 06/04/2548 16 นางสาวนพดนธ์ กรทอง ม.4/8 9

808 นางสาว พรรณชลัยย์ พจนานุภักด์ิ หญิง 02/07/2547 17 นายโยธิน พจนานุภักด์ิ ม.4/8 10

809 นางสาว กรวรรณ นิเวศน์ หญิง 27/02/2549 15 นางสาววิชชุดา นิเวศน์ ม.4/8 11

810 นางสาว ชญานิศ สิงห์รักษ์ หญิง 22/04/2548 16 นางสาวอวยพร แซ่เรือง ม.4/8 12

811 นางสาว บุรัสกร เกิดทองค า หญิง 26/02/2548 16 นายสมพงษ์ เกิดทองค า ม.4/8 13

812 นางสาว พรชนิตว์ เป่ียมวารี หญิง 30/05/2549 15 นางสาวกฤษณี โภโต ม.4/8 14

813 นางสาว พรพรหม ผดุงโกเม็ด หญิง 06/08/2548 16 นางสาวแสงเดือน ดัชถุยาวัตร ม.4/8 15

814 นางสาว กีรติญา จ่างแสง หญิง 09/03/2549 15 นายชยพล จ่างแสง ม.4/8 16

815 เด็กหญิง พิมภาวิณี ดีย่ิง หญิง 27/10/2549 15 นายสุดใจ ดีย่ิง ม.4/8 17

816 นางสาว ภัทรมล พฤกษชาติ หญิง 28/12/2548 15 นายธนภัทร พฤกษชาติ ม.4/8 18
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817 นางสาว ภัทราภรณ์ พรานเจริญ หญิง 23/06/2548 16 นางสาวจารุวรรณ กกขุนทด ม.4/8 19

818 นางสาว รมย์นลิน ศรีนาวา หญิง 10/12/2548 15 นายเดชาวัต ศรีนาวา ม.4/8 20

819 นางสาว รังสิตา เสียมทอง หญิง 14/11/2548 15 นางสาววรรณวิจิตร์  ชัยชนะ ม.4/8 21

820 นางสาว วิรญา สีพรม หญิง 29/10/2548 15 นายสมบัติ สีพรม ม.4/8 22

821 นางสาว ศศิธร ขันวิเศษ หญิง 21/01/2549 15 นางสาวทัศนีย์ กุลเพชรจารุนันท์ ม.4/8 23

822 นางสาว อาทิตยา เอ้ือสถาพรกิจ หญิง 20/11/2548 15 นางฐิตารีย์ ส าราญ ม.4/8 24

823 นางสาว กรองแก้ว โอภาเจริญ หญิง 29/06/2549 15 นางสาวพรพรรณ พันธ์ุโพธ์ิทอง ม.4/8 25

824 นางสาว ณฐมน ต้ังเศรษฐ์สิริ หญิง 28/11/2548 15 นางสาวธนรัตน์ภรณ์ ต้ังเศรษฐ์ สิริ ม.4/8 26

825 นางสาว นันท์นภัส ชลพิวัฒน์ภูวดล หญิง 03/07/2549 15 นางสาววรัญช์ธิตา ชลพิวัฒน์ภูวดล ม.4/8 27

826 นางสาว ภัทรวดี รัมกรี หญิง 09/12/2548 15 นางสาวเรวดี นาคดี ม.4/8 28

827 นางสาว สุภรดา อ่อนผุย หญิง 23/11/2548 15 นางพิมพ์พิสา แสงประเสริฐ ม.4/8 29

828 นาย กษิด์ิเดช ภิรมย์ชุน ชาย 22/10/2547 16 นางศิริพร ภิรมย์ชุน ม.4/9 1

829 นาย กษิด์ิเดช ศรีอ าคา ชาย 23/12/2548 15 นางสาวประนอม. ไม้ไกร ม.4/9 2

830 นาย กิตติพล ทองทศ ชาย 22/06/2549 15 นางสาวอรอนงค์ ทองทศ ม.4/9 3

831 นาย ชยกร สันตยานนท์ ชาย 25/09/2548 15 นางศิริพร สันตยานนท์ ม.4/9 4

832 นาย ชินภัทร พิชญ์พิศาล ชาย 26/02/2549 15 นางรุ่งเรือง พิชญ์พิศาล ม.4/9 5

833 นาย ถิรวิทย์ นิลหยก ชาย 15/10/2548 15 นางสาวกนกกร นิลหยก ม.4/9 6

834 นาย ธีรพงศ์ เข็มเพ็ชร ชาย 23/03/2549 15 นายสมกมล เข็มเพ็ชร ม.4/9 7

835 นาย พสธร จ าปาทอง ชาย 17/04/2549 15 นายรุ่งโรจน์ จ าปาทอง ม.4/9 8

836 นาย วสุรัตน์ แก้ววิชิต ชาย 20/08/2548 16 นายวสันต์ แก้ววิชิต ม.4/9 9
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837 นาย สรวิชญ์ ภาษีรอด ชาย 01/09/2548 16 นายสุพจน์ ภาษีรอด ม.4/9 10

838 นาย สหัสสันต์ิ ฐิติชวธร ชาย 25/03/2549 15 นางธนิดา ฐิติชวธร ม.4/9 11

839 นาย อัครินทร์ มากมีทรัพย์ ชาย 25/08/2548 16 นางสาวพัชรพรรณ มากมีทรัพย์ ม.4/9 12

840 นางสาว กนกพรรณ พิกุลทอง หญิง 07/03/2548 16 นางสาววีรินท์รดา ธีระศักด์ิโสภณ ม.4/9 13

841 นางสาว จิภาดา อ่อนละมูลจิระกุล หญิง 07/10/2548 15 นางพัชรนันท์ อ่อนละมูลจิระกุล ม.4/9 14

842 นางสาว ณรดา มัลลิกะมาลย์ หญิง 14/04/2549 15 นางสาวไพลิน พฤฒารา ม.4/9 15

843 นางสาว แทนชนก เนตรวิจิตร หญิง 04/05/2549 15 นายอนิรุทธ์ เนตร วิจิตร ม.4/9 16

844 นางสาว ธนัชชา ล้ีตระกูล หญิง 07/01/2549 15 นางสาววรนุช ภูมิปัญโญ ม.4/9 17

845 นางสาว นันท์นภัส ธรรมราช หญิง 16/06/2549 15 นายครรชิต ธรรมราช ม.4/9 18

846 นางสาว พรหมภรณ์ ชัยวัชรนันท์ หญิง 01/05/2549 15 นายณัฐจรัญ ชัยวัชรนันท์ ม.4/9 19

847 นางสาว แพรวา ผ่องกมล หญิง 26/05/2548 16 นางสาวปนัดดา ใหญ่เจริญย่ิง ม.4/9 20

848 นางสาว มาดา ใจกล่ า หญิง 15/11/2548 15 นายมานพ ใจกล่ า ม.4/9 21

849 นางสาว วชิรญาณ์ รอดสีเสน หญิง 29/12/2548 15 นายชัยณรงค์ รอดสีเสน ม.4/9 22

850 นางสาว วรวลัญช์ เลิศศรีสุวัฒนา หญิง 03/12/2548 15 นายสิทธิเลิศ เลิศศรีสุวัฒนา ม.4/9 23

851 นางสาว วรัญญา เจริญสุข หญิง 01/11/2548 15 นายชัยพร เจริญสุข ม.4/9 24

852 นางสาว สุภัควดี นิสภกุล หญิง 04/02/2549 15 นางรัตนา นิสภกุล ม.4/9 25

853 นางสาว อริศรา แก้วเนตร หญิง 17/01/2549 15 นางสาวอังสนา แย้มเดช ม.4/9 26

854 นางสาว อาธิตญา เท่ียงพูนวงศ์ หญิง 04/09/2548 16 นางสาวรัตน์ชนก อภิรักษ์วัฒนา ม.4/9 27

855 นางสาว กรชนก สุขศิริ หญิง 29/08/2548 16 นางสาวนุชตา อุดมศิลป์ ม.4/9 28

856 นาย กล้าก้าว ภูมิถาวร ชาย 25/02/2549 15 นางสาวชนิตสิรี ภูมิถาวร ม.4/10 1
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857 นาย จักรพงษ์ เสวะกะ ชาย 22/07/2548 16 นางสาวณิชรัตน์ ช านาญกิจ ม.4/10 2

858 นาย ณัฎฐ์ปวร เจียมพานทอง ชาย 13/09/2548 16 นายนฤพนธ์ เจียมพานทอง ม.4/10 3

859 นาย รุจดนัย กิจรุ่งวิริยะ ชาย 16/07/2548 16 นายวีระ กิจรุ่งวิริยะ ม.4/10 4

860 นาย สาริศ อารีเฉลิม ชาย 04/07/2548 16 นางศิริลักษณ์ อารีเฉลิม ม.4/10 5

861 นางสาว จณิสตา บัวแดง หญิง 04/11/2548 15 นางสาวสุภาพร บัวแดง ม.4/10 6

862 นางสาว ชนมณี นาคเป้า หญิง 11/11/2548 15 นางสาวธณัฏนันทิตา นาคเป้า ม.4/10 7

863 นางสาว ชนาภา ดวงแก้ว หญิง 07/10/2548 15 นางสาวสุพรรณ ดวงแก้ว ม.4/10 8

864 นางสาว ชมดาว บรรดาศักด์ิ หญิง 06/11/2548 15 นางภัทรนิษฐ์ บรรดาศักด์ิ ม.4/10 9

865 นางสาว ณิชมน จิตนอบน้อม หญิง 02/07/2548 16 นายตฤณ จิตนอบน้อม ม.4/10 10

866 นางสาว ตุลยดา สาธรรม หญิง 06/09/2548 16 นางสาวอธิชญา มณีรัตน์ ม.4/10 11

867 นางสาว ธัญพิชชา บุญลือ หญิง 11/06/2549 15 นางสาววรรณภา เวชประสิทธ์ิสุข ม.4/10 12

868 นางสาว นภชนก บุญทาเลิศ หญิง 10/04/2549 15 น.ท.ณฤทธ์ิ บุญทาเลิศ ม.4/10 13

869 นางสาว นารา พรโชคบวร หญิง 30/10/2548 15 นางสาวจิณห์จุฑา พรโชคบวร ม.4/10 14

870 นางสาว น้ าทอง แสงศรี หญิง 25/11/2548 15 นางสาวธัญญรัตน์ บุญธรรม ม.4/10 15

871 นางสาว เบญญาภา ป้านจันทร์ หญิง 12/01/2549 15 นายณรงค์ ป้านจันทร์ ม.4/10 16

872 นางสาว ปริยากร วัฒนเสวี หญิง 30/06/2548 16 นางเพชรี วัฒนเสวี ม.4/10 17

873 นางสาว พัชราภรณ์ นาสมจิตร หญิง 05/11/2548 15 นาวาโทไพบูลย์ นาสมจิตร ม.4/10 18

874 นางสาว ภัทรวดี จารุวรรณ หญิง 17/01/2549 15 นางสาวนภัทร วิเมธาธนากูล ม.4/10 19

875 นางสาว รัษฎาภรณ์ พาชิด หญิง 13/07/2548 16 นางสาวยุพารัตน์ ทับทิม ม.4/10 20

876 นางสาว ศศิกานต์ คุระจอก หญิง 16/09/2548 16 นายวิชชากร สิงหวรธรรม ม.4/10 21
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877 นางสาว สตรีรัตน์ สิงหวรธรรม หญิง 31/12/2548 15 นายสมบูรณ์ พรศิริเจริญพันธ์ ม.4/10 22

878 นางสาว สิริกัลยา พรศิริเจริญพันธ์ หญิง 26/08/2549 15 นางสาวสุพรรษา เจียมสุวรรณ ม.4/10 23

879 นางสาว สุพนิดา เจียมสุวรรณ หญิง 04/02/2549 15 นาวาตรีปัญญา ไถวสินธ์ุ ม.4/10 24

880 นางสาว อมลรดา ไถวสินธ์ุ หญิง 23/02/2549 15 นางสาวอัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ ม.4/10 25

881 เด็กหญิง ณภัทร เพ็ญวันศุกร์ หญิง 25/09/2549 15 นายรณรงค์ คุระจอก ม.4/10 26

882 นางสาว ดวงกมล เถียรทวี หญิง 19/12/2548 15 นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่ินกระสันต์ ม.4/10 27

883 นางสาว รฐา อภัยพัฒน์ หญิง 04/04/2548 16 นางสาวลัดดา สายลือนาม ม.4/10 28

884 นาย ณัฐรัตน์ นันทะศรี ชาย 31/07/2548 16 นางอมรรัตน์ นันทะศรี ม.4/11 1

885 นาย นภวิชญ์ ภูแล่นกับ ชาย 27/09/2548 15 นายชาญชัย ภูแล่นกับ ม.4/11 2

886 นาย นิธิกร เดชขจร ชาย 28/01/2549 15 นางชวิศา เดชขจร ม.4/11 3

887 เด็กชาย บุริศร์ อรรถปิยพันธ์ุ ชาย 20/09/2549 15 นางจรรยา อรรถปิยพันธ์ุ ม.4/11 4

888 นาย ปรเมศวร์ ด ารงวิกรัย ชาย 21/02/2549 15 นายวีณา เขียวมณี ม.4/11 5

889 นาย ธีรวุธ สาระสุรีย์ภรณ์ ชาย 11/03/2549 15 นายวันชัย สาระสุรีย์ภรณ์ ม.4/11 6

890 นางสาว กนกวรรณ วนิชไพจิตร หญิง 20/02/2549 15 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จิตประสงค์ ม.4/11 7

891 นางสาว จณิสตา นามพร หญิง 03/02/2549 15 นายสุมงคล นามพร ม.4/11 8

892 นางสาว จิรัชญา คนหลัก หญิง 21/05/2548 16 นางวาสนา คนหลัก ม.4/11 9

893 นางสาว ชญานิศ จันทร์กลับ หญิง 23/12/2548 15 นายสุพนธ์พัฒน์ จันทร์กลับ ม.4/11 10

894 นางสาว ชญาภา สุจริตจันทร์ หญิง 27/01/2549 15 นางสาวนาตยา ชุติมาทิพากร ม.4/11 11

895 นางสาว ชนิกานต์ แซ่เอ้ีย หญิง 13/05/2549 15 นายเอกภพ แซ่เอ้ีย ม.4/11 12

896 นางสาว ญาดา อาจารสุทธ์ิ หญิง 31/12/2548 15 นางสาวธนาพร นาคทอง ม.4/11 13
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897 นางสาว ญาดาวดี แก้วมณี หญิง 11/10/2548 15 นางมยุรีย์ ตรีอินทร์ทอง ม.4/11 14

898 นางสาว ณฐยา หิรัญนฤมิต หญิง 14/09/2548 16 นางคณัสวรรณ หิรัญนฤมิต ม.4/11 15

899 นางสาว ณัฐณิชา ส าเร็จประสงค์ หญิง 23/09/2548 15 นางสาวพิชญา แย้มเกิด ม.4/11 16

900 นางสาว ธัญภัส ศรีส าราญ หญิง 03/09/2548 16 นางสาวปณิตา จิรอัษวแก้ว ม.4/11 17

901 นางสาว นันท์นลิน ลีลาพารุ่ง หญิง 14/09/2548 16 นางสาววัลลพา ลีลาพารุ่ง ม.4/11 18

902 นางสาว นิวาริน เจริญผล หญิง 25/10/2548 15 นางสาวปวริศา เจริญผล ม.4/11 19

903 นางสาว ประภาวดี อ่อนสัมพันธ์ุ หญิง 28/06/2548 16 นายพิมพ์ อ่อนสัมพันธุ์ ม.4/11 20

904 นางสาว ปริยาภัทร ชาญยะนนท์ หญิง 11/04/2549 15 นางสาวคันธานุช หิรัญรัตน์ ม.4/11 21

905 นางสาว ปริยาภัทร พร้อมรุ่งเรือง หญิง 14/06/2549 15 นายพุทธิพงษ์ พร้อมรุ่งเรือง ม.4/11 22

906 นางสาว ปัญญาดา พุฒิลดา หญิง 16/12/2548 15 นางวลัยลักษ์ พุฒิลดา ม.4/11 23

907 นางสาว พัชริศา เอ่ียมศรีทอง หญิง 25/02/2549 15 นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง ม.4/11 24

908 นางสาว รวิภา สวัสด์ิสละ หญิง 09/11/2548 15 นางสาวช่อฉัตร ทองใบ ม.4/11 25

909 นางสาว ศิรินธรา วกสุดจิต หญิง 11/10/2548 15 นางศิริมา วกสุดจิต ม.4/11 26

910 นางสาว สิริอาภา นิลม้าย หญิง 15/11/2548 15 นางศศิวิมล นิลม้าย ม.4/11 27

911 นางสาว สุวสา ปัญญาวัฒนาสกุล หญิง 11/08/2548 16 นายประวิทย์ ปัญญาวัฒนาสกุล ม.4/11 28

912 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วพฤกษ์ หญิง 18/12/2548 15 นางสาวมุกดา แจ่มกระจ่าง ม.4/11 29

913 นางสาว ธัญญพัทธ์ สิทธ์ิสูงเนิน หญิง 05/12/2548 15 นายคมพิศิษฐ์ สิทธ์ิสูงเนิน ม.4/11 30

914 นางสาว สรัลชนา สุทธิประภา หญิง 06/08/2548 16 นางสาวพนิดา หนูทวี ม.4/11 31

915 เด็กชาย กิตตินันท์ สินธุสอาด ชาย 20/04/2550 14 นางสุวรรณา สินธุสอาด ม.3/1 1

916 เด็กชาย ชนาธิศ ส่งเสริม ชาย 27/12/2549 14 นายฉัตรชัย ส่งเสริม ม.3/1 2
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
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บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
917 นาย ชวิศ นิลช านาญ ชาย 15/07/2549 15 นางสาวทิพวิมล สนธิ ม.3/1 3

918 นาย ณตะวัน วัฒนวงศ์ชัย ชาย 20/07/2549 15 นายสุรัตน์ วัฒนวงศ์ชัย ม.3/1 4

919 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ปิยกาญจน์ ชาย 05/03/2550 14 นายนรินทร์ ปิยกายจน์ ม.3/1 5

920 นาย ปรมัตถ์ กุลกรุต ชาย 25/12/2548 15 นางสุดารัตน์ กุลกรุต ม.3/1 6

921 นาย ภูมิไท หัสดีผง ชาย 29/07/2549 15 นางเอกจิตรา หัสดีผง ม.3/1 7

922 เด็กชาย ราชิต ภากรธนสาร ชาย 16/12/2549 14 นายแสงทอง ภากรธนสาร ม.3/1 8

923 เด็กชาย สุภเวช สาระพงษ์ ชาย 01/02/2550 14 นางสาวสันนิภา แก้วธรรม ม.3/1 9

924 นางสาว กัญญาวัชร นิมิตรชัย หญิง 26/07/2549 15 นางสาวสมาพร มากรุง ม.3/1 10

925 เด็กหญิง กุลประภัสสร์ อภิพัฒน์จิรา หญิง 14/12/2549 14 นายพีรพันธ์ุ อภิพัฒน์จิรา ม.3/1 11

926 นางสาว เกณิกา จารุวาทีเลิศ หญิง 10/08/2549 15 นางฐิตาพร ทองวิเศษ ม.3/1 12

927 เด็กหญิง แก้วตา อินทวงค์ หญิง 05/01/2550 14 นายปิยะ อินทวงค์ ม.3/1 13

928 เด็กหญิง จิดาภา เจนกฤติยา หญิง 20/10/2549 14 นายวิโมธร์ เจนกฤติยา ม.3/1 14

929 เด็กหญิง จิราลักษณ์ อ้ิวสวัสด์ิ หญิง 01/11/2549 14 นายณัฐวีร์ อ้ิวสวัสด์ิ ม.3/1 15

930 เด็กหญิง ชนาธินาถ ป้อมประภา หญิง 14/01/2550 14 นางสาวหทัยกาญจน์ จอมจักร์ ม.3/1 16

931 เด็กหญิง ฐิตินันท์ โพธ์ิอาศัย หญิง 18/02/2550 14 นายประทีป โพธ์ิอาศัย ม.3/1 17

932 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ ปุ๋ยรักษา หญิง 13/12/2549 14 นางสาววนิดา ป่ินเกล้า ม.3/1 18

933 เด็กหญิง ปภาวี สามิภักด์ิ หญิง 05/06/2550 14 นางอมรรัตน์ สามิภักด์ิ ม.3/1 19

934 เด็กหญิง ปาริชาติ ตระกูลเกษมสิริ หญิง 28/03/2550 14 นายวรพงษ์ฺ ตระกูลเกษมสิริ ม.3/1 20

935 เด็กหญิง ปุษยาพร สุขมี หญิง 16/09/2549 15 นายสุภณ สุขมี ม.3/1 21

936 เด็กหญิง พิชชานันท์ เศรษฐกิจงาม หญิง 29/09/2549 14 นางเศรษฐลักษณ์ เศรษฐกิจงาม ม.3/1 22
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ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
937 เด็กหญิง พิชอร เดชมี หญิง 25/03/2550 14 นางสาวปณศร เดชมี ม.3/1 23

938 เด็กหญิง แพรพิไล เบ้ียวน้อย หญิง 26/12/2549 14 นายวรวุฒิ เบ้ียวน้อย ม.3/1 24

939 นางสาว ภัทราภรณ์ หวังสิทธิเดช หญิง 17/01/2549 15 นางสาวดวงพร สุขสีทา ม.3/1 25

940 เด็กหญิง ภัทริดา ขวัญจันทร์ หญิง 29/09/2549 14 นางธิดารัตน์ ขวัญจันทร์ ม.3/1 26

941 เด็กหญิง ยุพากร โรจน์ณรงค์ หญิง 01/11/2549 14 นายจ ารัส โรจน์ณรงค์ ม.3/1 27

942 เด็กหญิง รสกร อรจุล หญิง 30/08/2549 15 ร้อยโทยุทธนา อรจุล ม.3/1 28

943 เด็กหญิง ศุภรัตน์ โพธ์ิบุญ หญิง 16/09/2549 15 นางเตชินี พระโยพัด ม.3/1 29

944 เด็กหญิง สิรีธร สรรพสาร หญิง 15/09/2550 14 นางสาวสุทธินี เต่าทอง ม.3/1 30

945 เด็กหญิง สุธาสินี มีรอด หญิง 26/06/2550 14 นางสริตา มีรอด ม.3/1 31

946 เด็กหญิง เอมิกา แซ่ต๊ัน หญิง 03/11/2549 14 นางอารยา แซ่ต๊ัน ม.3/1 32

947 เด็กชาย กรกนก นุ่มกล่ิน ชาย 15/04/2550 14 นางสาวอภิฤดี สุทธาภาศ ม.3/2 1

948 เด็กชาย คุณานนต์ กล่ินทรัพย์ ชาย 26/01/2550 14 นางสุนีย์ รักสนิท ม.3/2 2

949 เด็กชาย ณฐกร สุวรรณราช ชาย 29/01/2550 14 นางสุจิตรา ต้ังรัตนาพิบูล ม.3/2 3

950 นาย ณัฐภณ โกบแก้ว ชาย 24/07/2549 15 นางบุญญาพร ทองมอญ ม.3/2 4

951 เด็กชาย ติณณ์ ภิรมย์ ชาย 29/04/2550 14 นางกรชนก ภิรมย์ ม.3/2 5

952 เด็กชาย ธนกฤต ณัฐญานุกูร ชาย 11/09/2549 15 นางสาวรมิดา ณัฐญานุกูร ม.3/2 6

953 เด็กชาย ธนิษฐ์ พิมพิศประภานัน ชาย 17/04/2550 14 นางสายพิน พิมพิศประภานัน ม.3/2 7

954 นาย นนทพัทธ์ ทองศรีจันทร์ ชาย 21/08/2549 15 นายจริน ทองศรีจันทร์ ม.3/2 8

955 เด็กชาย พงศ์ไกรณ์ หิรัญพันธ์ุทิพย์ ชาย 23/11/2549 14 นางสาววราภรณ์ วงษาพันธ์ ม.3/2 9

956 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ สนใหม่ ชาย 22/02/2550 14 นางทิพยรัตน์ สนใหม่ ม.3/2 10
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
957 เด็กชาย พีรพัฒน์ วิมลพันธ์ ชาย 04/04/2550 14 นางปัญจพร วิมลพันธ์ ม.3/2 11

958 นาย พีรวิชญ์ วรวิศัลย์กุล ชาย 06/07/2549 15 นางสาวณัฐฎ์สุมณ สิริกุลทินวุฒิ ม.3/2 12

959 เด็กชาย ภคชัย ชาติชวลิตสกุล ชาย 18/06/2550 14 นายชิษณุชา ชาติชวลิตสกุล ม.3/2 13

960 เด็กชาย ภูริวัฒน์ จีราคม ชาย 03/04/2550 14 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมณฑาทิพย์ จีราคม ม.3/2 14

961 เด็กชาย เมธังกร ทองมี ชาย 27/10/2549 14 นางสาวเกศรา ทองมี ม.3/2 15

962 เด็กชาย สุวรรณภูมิ จันทะวงศ์ ชาย 21/12/2549 14 นายสมปอง จันทะวงศ์ ม.3/2 16

963 นางสาว กัญญาณัฐ เนตรสว่าง หญิง 08/06/2549 15 นายพัสกร เนตรสว่าง ม.3/2 17

964 เด็กหญิง เกียรติญาตรา สังวาลย์เพ็ชร หญิง 11/02/2550 14 นางสุจิตรา สังวาลย์เพ็ชร ม.3/2 18

965 เด็กหญิง ชณิสรา โพธ์ิพันธ์ุ หญิง 13/05/2550 14 นางสุกัญญา โพธ์ิพันธุ์ ม.3/2 19

966 เด็กหญิง ชวัลนุช ศักโกระ หญิง 27/02/2550 14 นางสาวพรทิพย์ ชลธี ม.3/2 20

967 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล หญิง 22/02/2550 14 นางประทุม ศรีวัฒนตระกูล ม.3/2 21

968 เด็กหญิง ธันยนันท์ เตรียมล้ าเลิศ หญิง 06/11/2549 14 นายวิฑูรย์ เตรียมล้ าเลิศ ม.3/2 22

969 เด็กหญิง นภัทร อุ่นยวง หญิง 13/08/2550 14 นางสาวมยุรี วัฒนาบรรจงกุล ม.3/2 23

970 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้ังภาวนา หญิง 26/02/2550 14 นางสุธีรา ต้ังภาวนา ม.3/2 24

971 เด็กหญิง ปุณิกา พรหมเจริญ หญิง 08/11/2549 14 นายธนเดช พรหมเจริญ ม.3/2 25

972 เด็กหญิง พรคณา เพ็ชรนาวา หญิง 05/04/2550 14 นางอังคณา เพ็ชรนาวา ม.3/2 26

973 เด็กหญิง พอเพียง ตันธนาธีระกุล หญิง 01/01/2550 14 นางขนิษฐา ตันธนาธีระกุล ม.3/2 27

974 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ล้ิมธีระบัณฑิต หญิง 22/11/2549 14 นายศุภวิชญ์ ล้ิมธีระบัณฑิต ม.3/2 28

975 เด็กหญิง วรัตน์ภวรรค์ รุ่งเรืองใจ หญิง 01/10/2549 14 นายพินิจ รุ่งเรืองใจ ม.3/2 29

976 เด็กหญิง วรินทร สนธิ หญิง 06/09/2549 15 เรืออากาศตรีจ าลอง ชุษณะนาคินทร์ ม.3/2 30
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977 เด็กหญิง ศิรภัสร สิทธิโชค หญิง 01/02/2550 14 นางนฤมล สิทธิโชค ม.3/2 31

978 เด็กหญิง ไหมรดา ถ่ินวงศ์อินทร์ หญิง 03/12/2549 14 นางศิริวรรณ ถ่ินวงศ์อินทร์ ม.3/2 32

979 เด็กชาย กล้าสน วุ่นบ ารุง ชาย 08/02/2550 14 นายโกศล วุ่นบ ารุง ม.3/3 1

980 เด็กชาย กษฌา ต้ังศิริกุลพร ชาย 13/10/2549 14 พ.จ.อ.เจษฎาพร ต้ังศิริกุลพร ม.3/3 2

981 เด็กชาย กษิดิศ อธิกะ ชาย 09/02/2550 14 นางพิกุล อธิกะ ม.3/3 3

982 เด็กชาย คฑาเทพ บุญเกิด ชาย 22/07/2550 14 นายสมศักด์ิ บุญเกิด ม.3/3 4

983 เด็กชาย จิรพงศ์ โพธ์ิเอ่ียม ชาย 08/02/2550 14 นางสาวมณีจันทร์ สิทธิราข ม.3/3 5

984 เด็กชาย จิรัฎฐ์ นพคุณพงศ์ ชาย 03/06/2550 14 นางสาวเฉลิมศรี สิขัณฑกสมิต ม.3/3 6

985 เด็กชาย เจ้าพระยา โสดานาคะ ชาย 19/02/2550 14 นายสุระพงษ์ โสดานาคะ ม.3/3 7

986 เด็กชาย ฐิติณัฐวัฒน์ ลัดดากลม ชาย 30/01/2550 14 นายสันติ ลัดดากลม ม.3/3 8

987 เด็กชาย ณรัฐกรณ์ ไกรไทยนิยม ชาย 18/06/2550 14 นางสาวนันนรักษ์ ไกรไทยนิยม ม.3/3 9

988 เด็กชาย เดชาวัจน์ หิรัญตีโรจน์ ชาย 15/05/2550 14 นางลัคน์ดานา หิรัญตีโรจน์ ม.3/3 10

989 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศรีอนันต์ ชาย 18/01/2550 14 นางสาวฐิตารีย์ พิณพาทย์ ม.3/3 11

990 เด็กชาย พีรพล เจริญ ชาย 21/12/2549 14 นางสาวรรัตกา ค าศรีสุข ม.3/3 12

991 เด็กชาย ศิรฐากูร สุโกมล ชาย 07/09/2549 15 นางโชติกา สุโกมล ม.3/3 13

992 เด็กชาย ศิร์ณัฏฐ์ จันพนาผล ชาย 30/03/2550 14 นางสาวสมลักษณ์ จันพนาผล ม.3/3 14

993 นาย ศิวัช มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ชาย 25/05/2549 15 นางนฤมล มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ม.3/3 15

994 เด็กหญิง กัลยา อุณหกานต์ หญิง 23/11/2549 14 นางทิพย์วัลย์ อุณหกานต์ ม.3/3 16

995 เด็กหญิง กุลนันทน์ พลายงาม หญิง 17/01/2550 14 นางลภัสรดา พลายงาม ม.3/3 17

996 เด็กหญิง เกศกนก กองทรัพย์ หญิง 26/01/2550 14 นางสาวสุวรรณี ประพันธ์ ม.3/3 18
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997 เด็กหญิง เขมจิรา รอชัยกุล หญิง 09/09/2549 15 นางสุนิพิฐ โคระดา ม.3/3 19

998 เด็กหญิง ชญานิศ ภู่พวง หญิง 05/01/2550 14 นางสาวมณฑา จินดากูลย์ ม.3/3 20

999 นางสาว ชลิดา ภักดี หญิง 22/05/2549 15 นายพงศ์พันธ์ุ ภักดี ม.3/3 21

1000 เด็กหญิง ณฐอร ล้ิมพานิชภักดี หญิง 03/05/2550 14 นางผลิดา ล้ิมพานิชภักดี ม.3/3 22

1001 นางสาว ณภัทร ต่ายจันทร์ หญิง 07/08/2549 15 นางสาวกาญจนา ภูมิรุ่งเรืองสุข ม.3/3 23

1002 เด็กหญิง ณัฐมน สงนาที หญิง 09/04/2550 14 นางสุดา สงนาที ม.3/3 24

1003 นางสาว ณิสรากรณ์ พยนต์ศิริ หญิง 27/07/2549 15 นายจรุพัฒน์ พยนต์ศิริ ม.3/3 25

1004 เด็กหญิง ตฤณนภาพร จารุนงคราญ หญิง 12/09/2549 15 นางสาวภัทรียา โตพร ม.3/3 26

1005 เด็กหญิง นัฎธิดา พุ่มจ ารัส หญิง 25/09/2549 14 นายปรีชา พุ่มจ ารัส ม.3/3 27

1006 เด็กหญิง เนตรประภา เนตรเปรม หญิง 08/05/2550 14 นายนิพนธ์ เนตรเปรม ม.3/3 28

1007 เด็กหญิง ปรียนันท์ ตาทิพย์ หญิง 13/02/2550 14 นายวิเชียร ตาทิพย์ ม.3/3 29

1008 นางสาว พันธ์วิรา พันธ์จินดา หญิง 02/08/2549 15 นางสาวดนิตา วรวัตรวิกุล ม.3/3 30

1009 เด็กหญิง พาทินธิดา โพธ์ิพันธ์ หญิง 22/05/2550 14 นางสาวสมประสงค์ บุญหลังรัษฏ์ ม.3/3 31

1010 เด็กหญิง พุฒิตา พุฒทอง หญิง 04/03/2550 14 นางสาวสุปานา ภัทรปัญญากุล ม.3/3 32

1011 เด็กหญิง ภัทรวดี เกิดโชค หญิง 06/12/2549 14 นางสรัณยา เกิดโชค ม.3/3 33

1012 เด็กหญิง รุ้งตะวัน กราบกราน หญิง 30/08/2549 15 นางสาวอุไร พูลสวัสด์ิ ม.3/3 34

1013 เด็กหญิง วิมลภัทร พรมร้ิว หญิง 30/08/2549 15 นายวิทยา พรมร้ิว ม.3/3 35

1014 เด็กหญิง ศิริพรรณ แก้วกนก หญิง 12/10/2549 14 นางรุ่งอรุณ จันทร์ใย ม.3/3 36

1015 เด็กชาย กฤติธี สมุทวงศ์วิริยะ ชาย 20/04/2550 14 นางศิริรัตน์ สมุทวงศ์วิริยะ ม.3/4 1

1016 เด็กชาย จิระภัทร วิลาวรรณ ชาย 05/11/2549 14 นางสาวนันทยา ศรีเจริญ ม.3/4 2
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1017 เด็กชาย ชลากร นาควิจิตร ชาย 08/10/2549 14 นางสาวปุณิกา หร่ังสีสุทธ์ิ ม.3/4 3

1018 นาย ชินาธิป เทพาวัฒนาสุข ชาย 16/04/2549 15 นายชัยยงค์ เทพาวัฒนาสุข ม.3/4 4

1019 เด็กชาย ณัฐนนท์ แซ่เง่า ชาย 12/09/2549 15 นางพรเพ็ญ เเซ่เง่า ม.3/4 5

1020 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุธีรไกรลาศ ชาย 19/03/2550 14 นายวัฒนศักด์ิ สุธีรไกรลาศ ม.3/4 6

1021 เด็กชาย ตรีวิทย์ เนตรกันทา ชาย 08/10/2549 14 นายญาณวรุตม์ เนตรกันทา ม.3/4 7

1022 เด็กชาย ทัศไนย แซ่ย่าง ชาย 01/12/2549 14 นางสุธีรา ทองสร้อย ม.3/4 8

1023 เด็กชาย พงศกร มหอมตพงษ์ ชาย 18/04/2550 14 นางสาวณัฐพร จารุเบญจ ม.3/4 9

1024 นาย พีรวิชญ์ ด ารงเกียรติชัย ชาย 15/08/2549 15 น.ท.หญิงเพ็ญนภา ด ารงเกียรติชัย ม.3/4 10

1025 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ไชยประเทศ ชาย 03/09/2549 15 นางเข็มพร ไชยประเทศ ม.3/4 11

1026 เด็กชาย วีระนันท์ รุ่งเกียรติขจร ชาย 14/04/2550 14 นางสาวสุนันทา รุ่งเกียรติขจร ม.3/4 12

1027 นาย ศุภโชติ มายืนยง ชาย 30/05/2549 15 นางสาวมณฑาทิพย์ บุญฤทธ์ิ ม.3/4 13

1028 เด็กชาย สรวิชญ์ เทพสินธพสกุล ชาย 30/08/2550 14 นางสาวฐิติรัตน์ เทพสินธพสกุล ม.3/4 14

1029 เด็กชาย อธิวัฒน์ อนุวงษา ชาย 19/10/2549 14 นางสาวจิรสุดา อัครนิติ ม.3/4 15

1030 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บ่อสุวรรณ หญิง 23/04/2550 14 นางจันทร์ฉาย ทองธงชัย ม.3/4 16

1031 นางสาว ก่ิงพัชชา ก่ิงชา หญิง 07/07/2549 15 นายทวีป ก่ิงชา ม.3/4 17

1032 เด็กหญิง จิรัชญา แสงค้า หญิง 20/05/2550 14 นางกัญญาณัฐ แสงค้า ม.3/4 18

1033 เด็กหญิง ชญาดา แสนภูงา หญิง 15/09/2549 15 นายธงชัย แสนภูงา ม.3/4 19

1034 นางสาว ชามา อินทร์พิทักษ์ หญิง 07/04/2549 15 นายชัชวาลย์ อินทร์พิทักษ์ ม.3/4 20

1035 เด็กหญิง ชาลิสา วนาประเสริฐศักด์ิ หญิง 05/04/2550 14 นายไพรัตน์ วนาประเสริฐศักด์ิ ม.3/4 21

1036 เด็กหญิง ณัชธีรกานต์ เฉลิมขวัญมงคล หญิง 17/09/2549 15 นางสาวอุทุมพร ขาวเหลือง ม.3/4 22
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1037 เด็กหญิง นวเรศ สมพิกุล หญิง 13/09/2549 15 นายอิศเรศ สมพิกุล ม.3/4 23

1038 เด็กหญิง นัทธ์มนต์ ร่มสุวรรณกุล หญิง 05/02/2550 14 นางสาวพิชญ์ยุพา จันทร์ประทัด ม.3/4 24

1039 เด็กหญิง นิติกาญน์ ทองสองแก้ว หญิง 24/11/2549 14 นางสาวพิมพ์นิภา แสงตะคล้อ ม.3/4 25

1040 เด็กหญิง เบญจาวีร์ สิริเลิศวรการ หญิง 02/11/2549 14 นายภูมิพัฒน์ สิริเลิศวรการ ม.3/4 26

1041 นางสาว ปุณฑริกา แสนเพชร หญิง 16/07/2549 15 นางระพินทร์ แสนเพชร ม.3/4 27

1042 เด็กหญิง พัทธนันท์ เทพบรรดาลผล หญิง 19/05/2550 14 นายพรเทพ เทพบรรดาลผล ม.3/4 28

1043 เด็กหญิง ภัทรพร จินตสกุล หญิง 27/03/2550 14 นางสาวดวงใจ สว่างวงษ์ ม.3/4 29

1044 นางสาว ภัทราพร กันบุญมา หญิง 22/08/2549 15 นางนงลักษณ์ กันบุญมา ม.3/4 30

1045 เด็กหญิง มัญชุพร ไชยเพชร หญิง 23/11/2549 14 นายอุเทน ไชยเพชร ม.3/4 31

1046 เด็กหญิง มีนา จ าปาอ่อน หญิง 10/03/2550 14 นายไพศาล จ าปาอ่อน ม.3/4 32

1047 นางสาว รุ่งรวี ล้ิมเจริญ หญิง 12/08/2549 15 นายทัศนัย ล้ิมเจริญ ม.3/4 33

1048 เด็กหญิง วริศรา รักสวัสด์ิ หญิง 04/10/2549 14 นางสาวสุรีรัตน์ ย้ิมละมัย ม.3/4 34

1049 นางสาว สิริวิมล ธีระวัฒนา หญิง 20/07/2549 15 นายสุรเชษฐ์ ธีระวัฒนา ม.3/4 35

1050 เด็กชาย จิรายุ จงสมบูรณ์โภคา ชาย 10/10/2549 14 นายณรงค์ศักด์ิ จงสมบูรณ์โภคา ม.3/5 1

1051 เด็กชาย ชณานิธิช์ เกษมจารุเศรษฐ์ ชาย 12/09/2549 15 นางนารีลาภัส เกษมจารุเศรษฐ์ ม.3/5 2

1052 เด็กชาย ธนกฤต เกศณรายณ์ ชาย 09/04/2550 14 นางกนกนันท์ เกศณรายณ์ ม.3/5 3

1053 เด็กชาย ธนากร ธารไทรทอง ชาย 04/09/2549 15 นางเรณู ธารไทรทอง ม.3/5 4

1054 เด็กชาย ธนาธิป จักรช่วย ชาย 13/02/2550 14 นางสาวธารณี ไหลหล่ัง ม.3/5 5

1055 เด็กชาย นิธิศ พูลสงวน ชาย 24/01/2550 14 นางสาวนิภาภัทร อุดมเลิศสิริกุล ม.3/5 6

1056 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ จงเกษม ชาย 22/03/2550 14 นางปราณี จงเกษม ม.3/5 7
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1057 เด็กชาย ภรภัทร ประยูรศรี ชาย 24/01/2550 14 นางรุ่งนภา ประยูรศรี ม.3/5 8

1058 นาย ศุภกร เกาะกายสิทธ์ิ ชาย 30/03/2549 15 นายจตุรพิธ เกาะกายสิทธ์ิ ม.3/5 9

1059 เด็กชาย สรวิชญ์ แป้นสุวรรณ ชาย 26/10/2549 14 นางเมตตา แป้นสุวรรณ ม.3/5 10

1060 นาย สลิณ มาชมสมบูรณ์ ชาย 08/06/2549 15 นางลัดดาวัลย์ มาชมสมบูรณ์ ม.3/5 11

1061 เด็กชาย สิรโชค รุจีปกรณ์ ชาย 21/12/2549 14 นางสาวภัทร์สรัส จรัสสิริรัชญ์ ม.3/5 12

1062 เด็กชาย อนัดดา ชนะผลประดิษฐ์ ชาย 20/01/2550 14 นางสาวอังคณา บุญเรือน ม.3/5 13

1063 เด็กชาย เอกพจน์ ศรีค ามุล ชาย 18/09/2549 14 นางสาวศิริวรรณ คุ้มเรืองศรี ม.3/5 14

1064 เด็กหญิง ขวัญชนก นาคสงวน หญิง 25/03/2550 14 นางหทัยกาญจ นาคสงวน ม.3/5 15

1065 เด็กหญิง ชิชา หวันประวัติ หญิง 05/01/2550 14 นางสาวปนัดดา วัฒนวงศ์ ม.3/5 16

1066 เด็กหญิง โชติกา ไทรสมุทร หญิง 27/10/2549 14 นางกฤตศุลี ไทรสมุทร ม.3/5 17

1067 เด็กหญิง ตรีรัตน์ นาคหล่อ หญิง 22/10/2549 14 นางรัตนา นาคหล่อ ม.3/5 18

1068 นางสาว ธมณวรรณ์ วันดี หญิง 17/07/2549 15 นายกิตติณัฏฐ์ วันดี ม.3/5 19

1069 เด็กหญิง ธัญญทิพย์ เกษมศุภมงคล หญิง 20/03/2550 14 นางสาวอรฤทัย สหะเดช ม.3/5 20

1070 นางสาว นันท์นภัส บุญเฉย หญิง 21/08/2549 15 นางสาวลภัสนันท์ พันธ์ุเสือทอง ม.3/5 21

1071 นางสาว นันท์นิชา บุญสว่าง หญิง 17/06/2549 15 นางวริญญา บุญสว่าง ม.3/5 22

1072 นางสาว นาราภัทร ตันติปาลีพันธ์ หญิง 11/07/2549 15 นางประจุพร ตันติปาลีพันธ์ ม.3/5 23

1073 เด็กหญิง น้ าทิพย์ โพธ์ิพล หญิง 25/09/2549 14 นางนภาภรณ์ โตนันท์ ม.3/5 24

1074 เด็กหญิง ปวริศา ระฆัง หญิง 05/10/2549 14 นายเชิดชาย ระฆัง ม.3/5 25

1075 นางสาว พรกนก ต๊ังสมบูรณ์ หญิง 20/03/2549 15 นางสาวอัจฉรา กล่ินพุฒ ม.3/5 26

1076 นางสาว พสุธารา ก้อนค า หญิง 06/04/2549 15 นางสาวจันทร์พันธ์ คงสุข ม.3/5 27
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1077 นางสาว พิชชาอร จันทร์ดี หญิง 17/08/2549 15 นางบุญสม ทองยัง ม.3/5 28

1078 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยเจริญ หญิง 04/08/2549 15 นางสาวนิตยา อยู่ศรีเจริญ ม.3/5 29

1079 เด็กหญิง ภคพิมพ์ เนตรประจักษ์ หญิง 15/02/2550 14 นายอ าพล เนตรประจักษ์ ม.3/5 30

1080 เด็กหญิง ภคมณ ก่ิงสวัสด์ิ หญิง 31/10/2549 14 นายประสิทธ์ิ ก่ิงสวัสด์ิ ม.3/5 31

1081 เด็กหญิง วชรพร วีรวัฒโนดม หญิง 26/03/2550 14 นางตมิสา วีรวัฒโนดม ม.3/5 32

1082 นางสาว ศิริรัตน์ มโนชัยภักดี หญิง 10/06/2549 15 นายสังวร มโนชัยภักดี ม.3/5 33

1083 เด็กหญิง สิริกัญญา ธาระภาพ หญิง 24/09/2549 14 นายสหัสชัย ธาระภาพ ม.3/5 34

1084 เด็กหญิง อรอนงค์ กิตติสัทโธ หญิง 30/10/2549 14 นางนิตยา ทับทิมทอง ม.3/5 35

1085 เด็กชาย กวิน ผลรุก ชาย 29/05/2550 14 นายประเทือง ผลรุก ม.3/6 1

1086 นาย กันตินันท์ ลิขิตเจริญกุล ชาย 14/07/2549 15 นายสาธิต ลิขิตเจริญกุล ม.3/6 2

1087 เด็กชาย คณาธิป ศรีค าเบ้า ชาย 27/04/2550 14 นางสาวผาณิต ยกพวง ม.3/6 3

1088 เด็กชาย ชนาธิป ทับนัง ชาย 29/09/2549 14 นางจันทิมา ทับนัง ม.3/6 4

1089 เด็กชาย ชัยภัทร ข าเสียงหวาน ชาย 08/10/2549 14 นางอรสา ข าเสียงหวาน ม.3/6 5

1090 นาย ณฐกร ทองมณโฑ ชาย 07/08/2549 15 นางสาวสมนึก กรึกว าโรง ม.3/6 6

1091 เด็กชาย ณัฏฐพล ทองแดง ชาย 01/01/2550 14 นางสาวชุติกาญจน์ โชติการธีร์ธวัช ม.3/6 7

1092 เด็กชาย ธีทัต อ ารุงสกุลรัฐ ชาย 15/06/2550 14 นางอร่ามศรี อ ารุงสกุลรัฐ ม.3/6 8

1093 เด็กชาย ธีรศานต์ เทพวงค์ ชาย 22/03/2550 14 นางมาลาตี เทพวงค์  ม.3/6 9

1094 เด็กชาย นันทิพัฒน์ หยิบงามเจริญสุข ชาย 15/11/2549 14 นางสาวนันทพร กบิลสิงห์ ม.3/6 10

1095 เด็กชาย พีรดนย์ ทรงนิธิเมธาวัฒน์ ชาย 08/12/2549 14 นางสาวยุวรินทร์ ทรงนิธิเมธาวัฒน์ ม.3/6 11

1096 เด็กชาย พีระวิชญ์ สังข์กลม ชาย 18/11/2549 14 นางสาวเพ็ญผกา สังข์กลม ม.3/6 12
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ในห้อง
1097 นาย วงศ์ไชยาภัทร เศวตพัชรกูล ชาย 24/06/2549 15 นางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชรกูล ม.3/6 13

1098 เด็กชาย วชรดล วีรวัฒโนดม ชาย 26/03/2550 14 นางตมิสา วีรวัฒโนดม ม.3/6 14

1099 เด็กชาย วรรธนัย ปิดตามานัง ชาย 18/10/2549 14 นางสาวขวัญฤทัย คณโฑมุข ม.3/6 15

1100 เด็กชาย วริทธ์ิธวัฒน์ ศรีตระกูลชัย ชาย 19/09/2549 14 นางชุติมา ศรีตระกูลชัย ม.3/6 16

1101 เด็กชาย วีรภาพ รอดบุญลือ ชาย 18/04/2550 14 นายวัลลภ รอดบุญลือ ม.3/6 17

1102 เด็กชาย ศุภชัย ศรีสังวาลย์ ชาย 29/12/2549 14 นางรุ่งตะวัน ศรีสังวาลย์ ม.3/6 18

1103 นาย ศุภวิชญ์ ฉัตรวุฒิวาณิชย์ ชาย 03/08/2549 15 นางสาวอนงนิตย์ ปรีดาวรรณเลิศ ม.3/6 19

1104 เด็กชาย อาวุธ อยู่แสง ชาย 25/03/2550 14 นางนุชจรินทร์ อยู่แสง ม.3/6 20

1105 เด็กหญิง กาญจณาภรณ์ บรมทองชุ่ม หญิง 04/09/2549 15 นางสาวยุพิน หอมห่วน ม.3/6 21

1106 นางสาว กุลจิรา ธนินพสิษฐ์ หญิง 06/07/2549 15 นางสาวกัญจน์ษณิชา ธนินพสิษฐ์ ม.3/6 22

1107 นางสาว ณัฐธีรา รัตนิพนธ์ หญิง 25/06/2549 15 นางวิไลวรรณ  รัตนิพนธ์  ม.3/6 23

1108 เด็กหญิง ดลอัปสร สุขะนนท์ หญิง 12/12/2549 14 นางชฎาณัฐ สุขะนนท์ ม.3/6 24

1109 เด็กหญิง ต้นข้าว มีไชยโย หญิง 15/12/2549 14 นายอ านาจ มีไชยโย ม.3/6 25

1110 เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณเรืองศรี หญิง 29/12/2549 14 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดโพชา ม.3/6 26

1111 เด็กหญิง นพวัสสา แดงงาม หญิง 01/01/2550 14 นางสาวประภาพรรณ เพ่ิมพูน ม.3/6 27

1112 นางสาว พนิตตา พิสุทธ์ิสกุลรัตน์ หญิง 21/08/2549 15 นางสาวสุธิดา พิสุทธ์ิสกุลรัตน์ ม.3/6 28

1113 เด็กหญิง พิชญ์สินี นะวะระ หญิง 26/12/2549 14 นายกันติพัส สุขดี ม.3/6 29

1114 เด็กหญิง วรินธร เจริญวงค์ หญิง 19/02/2550 14 นายเดวิน เจริญวงค์ ม.3/6 30

1115 เด็กหญิง วริศรา ศรีเหรา หญิง 29/11/2549 14 นางสาวนงค์ลักษ์ หลอมทอง ม.3/6 31

1116 เด็กหญิง ศศิวิมล สระศรีสม หญิง 26/09/2549 14 นางสอนจี สระศรีสม ม.3/6 32
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1117 นางสาว สิริกานต์ บัวป้ัน หญิง 12/08/2549 15 นางวรกาญจน์ บัวป้ัน ม.3/6 33

1118 เด็กหญิง สุธีมนต์ กระสินธ์ุ หญิง 09/03/2550 14 นางสกุลยา กระสินธ์ุ ม.3/6 34

1119 เด็กหญิง อัจจิมา เล้ียงรักษา หญิง 21/09/2549 14 นางจรินธร เล้ียงรักษา ม.3/6 35

1120 เด็กชาย กฤตเมธ เมฆอากาศ ชาย 23/09/2549 14 นายมนตรี เมฆอากาศ ม.3/7 1

1121 เด็กชาย คุณานนต์ อมรชาติ ชาย 08/09/2549 15 นายนิพนธ์ อมรชาติ ม.3/7 2

1122 เด็กชาย เค็นตะ ซูซุกิ ชาย 20/01/2550 14 นางอรอนงค์ ซูซุกิ ม.3/7 3

1123 นาย จิรเมธ กอนกุล ชาย 13/06/2549 15 นายเจษฎา กอนกุล ม.3/7 4

1124 เด็กชาย ชัยพฤกษ์ อมย้ิม ชาย 30/11/2549 14 นายธนกุล เกิดสลุง ม.3/7 5

1125 เด็กชาย ธรรมจักร ช้างแก้ว ชาย 03/06/2550 14 นายสัทธาพันธ์ุ ช้างแก้ว ม.3/7 6

1126 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ เพชรสังข์ ชาย 14/11/2549 14 นายสุนทร เพชรสังข์ ม.3/7 7

1127 เด็กชาย นราธิป เพ็ชร์อยู่ ชาย 03/10/2549 14 นางปาลีลักษณ์ เพ็ชร์อยู่ ม.3/7 8

1128 เด็กชาย นเรศ ภัทรเวโรจน์ ชาย 16/01/2550 14 นางสาวศุภาภัค เข็มงาม ม.3/7 9

1129 นาย นันทพล นนทะสิงห์ ชาย 18/03/2549 15 นางส ารอง นนทะสิงห์ ม.3/7 10

1130 เด็กชาย ปรัชญ์วีร์ ธนสารสาคร ชาย 07/06/2550 14 นางสาวภัทรพร ธนสารสาคร ม.3/7 11

1131 เด็กชาย พลภัทร เกิดสกุล ชาย 23/04/2550 14 นายจิรวัฒน์ เกิดสกุล ม.3/7 12

1132 เด็กชาย ภวัต เดชานนท์วัฒนา ชาย 05/02/2550 14 นางณัฏฐพัชร์ เดขานนท์วัฒนา ม.3/7 13

1133 นาย รัชพล หอระตะ ชาย 26/08/2549 15 นายมานพ หอระตะ ม.3/7 14

1134 เด็กชาย ฤทธิชัย กาญจนพิศาล ชาย 03/04/2550 14 นางสาวมนัญญา กาญจนพิศาล ม.3/7 15

1135 เด็กชาย วราธิษณ์ มาสุข ชาย 28/03/2550 14 นางสาวดุจหทัย มาสุข ม.3/7 16

1136 นาย วีราทร เริงสันเทียะ ชาย 18/03/2549 15 นางเพ็ญสิริ เริงสันเทียะ ม.3/7 17
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1137 นาย สิรภพ สุขอัตตะ ชาย 06/07/2549 15 นางสาววันเพ็ญ เกตุอยู่ ม.3/7 18

1138 เด็กชาย องศา ลักษมีสถาพร ชาย 07/03/2550 14 นายอมร ลักษมีสถาพร ม.3/7 19

1139 เด็กชาย ไอยศูรย์ ทองมี ชาย 08/03/2550 14 นางสดใส ทองมี ม.3/7 20

1140 เด็กหญิง กรองแก้ว เหล็กม่ัน หญิง 02/04/2550 14 นางนิรัญญา เหล็กม่ัน ม.3/7 21

1141 นางสาว กัญญารัตน์ ดวงดี หญิง 02/01/2549 15 นายแสงเมือง ดวงดี ม.3/7 22

1142 เด็กหญิง คีตกัลยา กล่ินถือศีล หญิง 16/04/2550 14 นายสงครามชัย กล่ินถือศีล ม.3/7 23

1143 เด็กหญิง จิณห์นิภา ตันมณี หญิง 23/02/2550 14 นางณัฐกาญจน์ ตันมณี ม.3/7 24

1144 เด็กหญิง ญาณิศา คีรีวรรณ์ หญิง 08/12/2549 14 นายชัยศิริวัฒนา คีรีวรรณ์ ม.3/7 25

1145 นางสาว ธนรินทร์ ฐิติมิตร หญิง 24/06/2549 15 นางสาวธนภรณ์ ฐิติมิตร ม.3/7 26

1146 เด็กหญิง ธัญญ์กมน ชินวรสวัสด์ิ หญิง 15/01/2550 14 นางชุติกาญจน์ ชินวรสวัสด์ิ ม.3/7 27

1147 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ฉัตรจิรโรจน์ หญิง 06/06/2550 14 นายธรรมพัฒน์ ฉัตรจิรโรจน์ ม.3/7 28

1148 เด็กหญิง พิชญา ประเสริฐ หญิง 04/01/2550 14 นางสาวเสาวลักษณ์ พลดอน ม.3/7 29

1149 เด็กหญิง พิมพ์ภัทรา เธียรหิรัญโชติ หญิง 14/11/2549 14 นายไตรสิทธ์ิ เธียรหิรัญโชติ ม.3/7 30

1150 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีพระจันทร์ หญิง 26/01/2550 14 นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์ ม.3/7 31

1151 เด็กหญิง ศุภนาถ ป๋ิวสวัสด์ิ หญิง 27/07/2550 14 นางสาวมณฑ์ศรัณย์ โพธ์ิสาขา ม.3/7 32

1152 นางสาว สุรัสวดี สุทธิแสน หญิง 12/08/2549 15 นางสุกัลยา สุทธิเเสน ม.3/7 33

1153 เด็กหญิง อัจฉริยาพร อ่อนจินดา หญิง 25/12/2549 14 นางพวงเพชร จันทร์เฮง ม.3/7 34

1154 เด็กชาย กิตติวินท์ ปานโต ชาย 02/03/2550 14 นางสาวเกศศิรินทร์ ปานโต ม.3/8 1

1155 นาย โชติพงศ์ ขุนนารักษ์ ชาย 23/06/2549 15 นางสุกันยา ขุนนารักษ์ ม.3/8 2

1156 เด็กชาย ณธณกร อึงขุนทด ชาย 23/10/2549 14 นายสมศักด์ิ อึงขุนทด ม.3/8 3
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1157 เด็กชาย ณัฐธัญ อุทกะปิณฑานนท์ ชาย 19/11/2550 13 นางสาวนภัสนันท์ บุญสว่าง ม.3/8 4

1158 เด็กชาย ทนุธรรม อุ่มอยู่ ชาย 08/10/2549 14 นางสุนีรักษ์ นันทะวงศ์ ม.3/8 5

1159 เด็กชาย ธนภาคย์ เข็มทอง ชาย 02/09/2549 15 นางสาววิลาวรรณ  เนียมเมือง ม.3/8 6

1160 เด็กชาย นันทนัช เวชวงศ์วาน ชาย 15/05/2550 14 นายธนกร เวชวงศ์วาน ม.3/8 7

1161 นาย นันทภพ เหล่าพร ชาย 14/07/2549 15 นางณัฐรุจี เหล่าพร ม.3/8 8

1162 เด็กชาย นิรัตติศัย สุจริตจันทร์ ชาย 03/04/2550 14 นางสาวนาตยา ชุติมาทิพากร ม.3/8 9

1163 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ สามารถกุล ชาย 19/04/2550 14 นายสมศักด์ิ สามารถกุล ม.3/8 10

1164 นาย ปกรณ์เกียรติ พรมเกตุ ชาย 09/08/2549 15 นายนครินทร์ พรมเกตุ ม.3/8 11

1165 เด็กชาย ปภังกร บุญอ่อน ชาย 07/02/2550 14 นางสาวกณิฐพร พรหมสมบัติ ม.3/8 12

1166 เด็กชาย พัสธน เสาทอน ชาย 27/12/2549 14 นางสาวนิรมล เสาทอน ม.3/8 13

1167 นาย ภาคิน ประวิโพธ์ิ ชาย 07/07/2549 15 นายวรวิทย์ ประวิโพธ์ิ ม.3/8 14

1168 นาย สิรวิชญ์ พ่ึงค านวน ชาย 24/08/2549 15 นางสาวจันทร์เพ็ญ เจริญไกรกมล ม.3/8 15

1169 เด็กชาย สุรกิจ เพชรนิล ชาย 04/01/2550 14 นางวรากุล เพชรนิล ม.3/8 16

1170 เด็กชาย อโณทัย กิมเล่งจิว ชาย 16/11/2550 13 นายอโนชา กิมเล่งจิว ม.3/8 17

1171 นาย อภิอัฑฒกร มาปัด ชาย 25/05/2549 15 นางจันทร์ยา ป่ีฆ้อง ม.3/8 18

1172 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภอินทรี หญิง 17/12/2549 14 นายสุกิจ ลาภอินทรี ม.3/8 19

1173 นางสาว กันตินันท์ เนตรสุวรรณ์ หญิง 25/08/2549 15 นางสาวมุกดาภัท หลีเจริญ ม.3/8 20

1174 นางสาว กิตติมา รอดยูร หญิง 30/06/2549 15 นางวิพา รอดยูร ม.3/8 21

1175 เด็กหญิง ชุติภา คมข า หญิง 27/04/2550 14 นางนริศรา เชิดชูสุวรรณ ม.3/8 22

1176 เด็กหญิง ทักษพร แซ่น้ิม หญิง 28/05/2550 14 นางสาวณิชาภา ประเสริฐ ม.3/8 23



หน้าท่ี 60

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
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ช้ัน/ห้อง
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ในห้อง
1177 เด็กหญิง ธัญทิพย์ นิติโชติทรัพย์ หญิง 20/01/2550 14 นางสาวเพียรใจ นิติโชติทรัพย์ ม.3/8 24

1178 นางสาว ธัญรดี พิทักษ์กุลสิริ หญิง 12/08/2549 15 นายวิรัช พิทักษ์กุลสิริ ม.3/8 25

1179 เด็กหญิง นันท์นภัส จันชุม หญิง 01/12/2549 14 นางสาวกันตา จันชุม ม.3/8 26

1180 เด็กหญิง นิธิศา สุดถนอม หญิง 25/05/2550 14 นางสาวรัญจวน ศรีน่วม ม.3/8 27

1181 นางสาว พิจิตรา ผิวผ่อง หญิง 25/01/2549 15 นางสาวเพ็ญนภา ผิวผ่อง ม.3/8 28

1182 เด็กหญิง วรรณรดา สุขาทิพย์ หญิง 16/01/2551 13 นางนงเยาว์ สุขาทิพย์ ม.3/8 29

1183 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล หญิง 22/02/2550 14 นางประทุม ศรีวัฒนตระกูล ม.3/8 30

1184 นางสาว วิมลมาส บุญไทย หญิง 01/07/2549 15 นางสาวนุจรีย์ ม่วงโพธ์ิเงิน ม.3/8 31

1185 เด็กหญิง ศุภัคสรณ์ วิทยาฤทธิพากร หญิง 14/07/2550 14 นางสาวสุพิชชา สืบนาค า ม.3/8 32

1186 เด็กหญิง สู่ขวัญ ภูมิชัย หญิง 27/12/2549 14 นางสาวจารุวรรณ์ ภูมิชัย ม.3/8 33

1187 เด็กหญิง เอ็มม่ี จันโท หญิง 27/10/2549 14 นายชัยโย จันโท ม.3/8 34

1188 เด็กชาย กรวิชญ์ ดาวงษ์ศรี ชาย 12/05/2550 14 นายซันปกรณ์ ดาวงษ์ศรี ม.3/9 1

1189 เด็กชาย คุณาวุฒิ อ่อนชูสูงทรง ชาย 24/09/2549 14 นางสาวสุกันญา ชูราศรี ม.3/9 2

1190 เด็กชาย จิรฐา สามงามทอง ชาย 16/06/2550 14 นางสาวพรทิพย์ แสงพระจันทร์ ม.3/9 3

1191 เด็กชาย ชวัลวิทย์ เอ่ียมมงคล ชาย 20/03/2550 14 นางศิริวรรณ มาเสนาะ ม.3/9 4

1192 เด็กชาย ฐิติวัชร์ สุวรรณยวง ชาย 31/12/2549 14 นางสาวดรุณี สุวรรณยวง ม.3/9 5

1193 เด็กชาย ฑีฆา แสงกระจ่าง ชาย 10/02/2550 14 นายอิสสระ แสงกระจ่าง ม.3/9 6

1194 นาย ณัฏฐขรรค์ จันทร์ประเสริฐ ชาย 23/08/2549 15 นายสิทธิพร จันทร์ประเสริฐ ม.3/9 7

1195 เด็กชาย ณัฐดนัย สิริชัย ชาย 28/02/2550 14 นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีน้อย ม.3/9 8

1196 นาย ธราเทพ สืบสุรีย์กุล ชาย 01/08/2549 15 นายพสิษฐ์ ธนโภคสุรีย์ ม.3/9 9
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1197 นาย บรรณพจน์ ทองสวัสด์ิ ชาย 28/08/2549 15 นายบรรเชา ทองสวัสด์ิ ม.3/9 10

1198 นาย ปวีณ์กร แสงค้า ชาย 06/07/2549 15 นางจิราภา แสงค้า ม.3/9 11

1199 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สัตยวงศ์ ชาย 01/01/2550 14 นางสุพัตรา สัตยวงศ์ ม.3/9 12

1200 นาย พิชญางกูร เย็นใจมา ชาย 03/08/2549 15 นางสาวจินตนา เก่งการรบ ม.3/9 13

1201 นาย ภัทรภูมิ เจษฎาอรรถพล ชาย 10/08/2549 15 นางสาวพจณีย์ เจษฎาอรรถพล ม.3/9 14

1202 นาย ภูริ สะสม ชาย 29/07/2549 15 นางณัชชา สะสม ม.3/9 15

1203 นาย รัฎฐกรณ์ เอ่ียมส าอางค์ ชาย 25/05/2549 15 นางอร่ามศรี เอ่ียมส าอางค์ ม.3/9 16

1204 เด็กชาย วิรุฬห์ มีรัตนารมย์ ชาย 15/11/2549 14 นางพรทิพา มีรัตนารมย์ ม.3/9 17

1205 นาย ศิลา กล่ินสมิทธ์ิ ชาย 03/07/2549 15 นางลลิล กล่ินสมิทธ์ิ ม.3/9 18

1206 เด็กชาย ศิศิร์นพัช น่วมสวัสด์ิ ชาย 19/06/2550 14 นางสาวรวมพร ตู้พิจิตร์ ม.3/9 19

1207 เด็กหญิง กัลยา ตันเจริญ หญิง 03/09/2549 15 นางสาวพิณนิภา รุ่งเรือง ม.3/9 20

1208 เด็กหญิง เกสรา ศรีพรหม หญิง 23/12/2549 14 นางดาหวัน ศรีพรหม ม.3/9 21

1209 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทองเต่าหมก หญิง 17/08/2550 14 นางสาวขวัญนภา รุผักชี ม.3/9 22

1210 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีรักษา หญิง 02/01/2550 14 นายพลสันต์ ศรัรักษา ม.3/9 23

1211 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตันต์ิจิตรเวชกร หญิง 08/12/2549 14 นางสาววลัยพร นาคโร ม.3/9 24

1212 เด็กหญิง ชุติมันต์ ศรีคง หญิง 31/08/2550 14 นายชิตษณุ ศรีคง ม.3/9 25

1213 เด็กหญิง ณภัทร บุญเทียม หญิง 31/10/2549 14 นางสาวสิริญากร ส่วนลา ม.3/9 26

1214 เด็กหญิง ณัฐวรา พุ่มกุมาร หญิง 14/01/2550 14 นางสาวอริสรา สายธรรมานุรักษ์ ม.3/9 27

1215 เด็กหญิง ปราณปริยา พรรณราย หญิง 12/03/2550 14 นายกิตติศักด์ิ พรรณราย ม.3/9 28

1216 นางสาว ปวริศา ฉัตรจรัลชัยศรี หญิง 27/06/2549 15 นางสาวจิฐานันท์ุ พิทักษ์กิจเกษม ม.3/9 29
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1217 นางสาว พิมพ์ชนก มีชัย หญิง 31/03/2549 15 นางสาวสมหญิง พรศรีรัตนรักษ์ ม.3/9 30

1218 เด็กหญิง มนรดา ณัฐกิจปรีชา หญิง 30/08/2549 15 นางสาวปนัดดา อุดมไพร ม.3/9 31

1219 เด็กหญิง วีรดา ประเสริฐสุข หญิง 15/07/2550 14 นางสาวพนิดา อยู่ชัชวาล ม.3/9 32

1220 นางสาว สุพิชฌาย์ กันทะเสน หญิง 15/07/2549 15 นางรุ่งลาวัลย์ กันทะเสน ม.3/9 33

1221 เด็กชาย เกียรติภูมิ วิเศษศิริ ชาย 17/09/2549 15 นายวีระชาติ วิเศษศิริ ม.3/10 1

1222 เด็กชาย คณิศ ข าอ่ิม ชาย 02/02/2550 14 นางสาวบุษรินทร์ เกษมชัยนันท์ ม.3/10 2

1223 เด็กชาย ณัฐดนัย ศิริ ชาย 22/01/2550 14 นางสาวขนิษฐา กระพันธ์แก้ว ม.3/10 3

1224 นาย ณัฐวัฒน์ ทาวี ชาย 21/08/2549 15 นางสาวรัตนาภรณ์ เอกตาแสง ม.3/10 4

1225 เด็กชาย ธนภาค เถียรทวี ชาย 30/03/2550 14 นายเสกสรรค์ เถียรทวี ม.3/10 5

1226 นาย ปุญญพัฒน์ ทองใส ชาย 29/08/2549 15 นางสาวจันทิมา เป้ารุ่ง ม.3/10 6

1227 เด็กชาย ปุณณวัฒน์ สินโพธ์ิ ชาย 17/07/2550 14 นางสาวอัมพวัน เขียนนอก ม.3/10 7

1228 เด็กชาย พัทธนันท์ เจริญกิจวิทยากุล ชาย 02/10/2549 14 นางสาวกัณฐมณี เจริญกิจวิทยากุล ม.3/10 8

1229 เด็กชาย พิชากร พรหมขัติแก้ว ชาย 25/10/2549 14 นางวัลยา พรหมขัติแก้ว ม.3/10 9

1230 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมบัติศิริ ชาย 30/08/2550 14 นางศศิกุล สมบัติศิริ ม.3/10 10

1231 เด็กชาย ภัทรพล สาลวโนทยาน ชาย 27/03/2550 14 นางสมาพร สาลวโนทยาน ม.3/10 11

1232 เด็กชาย ภาคิน วงษ์สุวรรณ ชาย 19/01/2550 14 นางสาวกรวรรณ สุรัตน์ ม.3/10 12

1233 นาย รัฐภูมิ เกิดโพชา ชาย 21/06/2549 15 นางสาวเพ็ญนภา ทองน่ีสุ่น ม.3/10 13

1234 เด็กชาย วนันต์ลวัฒน์ คนิตสุนทร ชาย 04/03/2550 14 นางสาววิระ คนิตสุนทร ม.3/10 14

1235 เด็กชาย ศิวกร ธนัทธนศักด์ิ ชาย 29/03/2550 14 นางจินตนา ธนัทธนศักด์ิ ม.3/10 15

1236 นาย สิรภัทร ดิฐพิพัฒน์กุล ชาย 18/07/2549 15 นายพิสิษฐ์ ดิฐพิพัฒน์กุล ม.3/10 16
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1237 เด็กชาย สิรวิชญ์ จีนตุ้ม ชาย 07/12/2549 14 พ.จ.อ.หญิงนัยนา อุณาภาค ม.3/10 17

1238 เด็กชาย สิร์ิปุณณ์ ธงแก้ว ชาย 28/09/2549 14 นางสาวณฐา ณ พัทลุง ม.3/10 18

1239 นาย อธิวัฒน์ ไชยสมคุณ ชาย 20/08/2549 15 นายจิรายุ ไชยสมคุณ ม.3/10 19

1240 นาย อภิเชฐ ธูปเทียนทอง ชาย 02/07/2549 15 นายลัทธสิทธ์ิ ธูปเทียนทอง ม.3/10 20

1241 เด็กหญิง เขมจิรา สิทธิวราภรณ์ หญิง 02/11/2549 14 นายนิรันดร์ สิทธิวราภรณ์ ม.3/10 21

1242 เด็กหญิง เขมัสศิริ ศิริจารุทรรศน์ หญิง 12/10/2549 14 นางสาวปณิดา จันทร์วาน ม.3/10 22

1243 นางสาว ญาณิศา พุทธิเสน หญิง 29/08/2549 15 นางสาวนวีญา พุทธิเสน ม.3/10 23

1244 นางสาว ณัฐธิดา ม่วงวิโรจน์ หญิง 08/01/2549 15 นางวรางคณา ม่วงวิโรจน์ ม.3/10 24

1245 เด็กหญิง ธีริศรา แก้วทับ หญิง 26/04/2550 14 นางสาวกชพรรณ โต๊ะเงิน ม.3/10 25

1246 เด็กหญิง เนยาภรณ์ มณีชัย หญิง 10/04/2550 14 นางบุศรา มณีชัย ม.3/10 26

1247 เด็กหญิง ปัณณพร พุฒิลดา หญิง 12/07/2550 14 นางวลัยลักษ์ พุฒิลดา ม.3/10 27

1248 นางสาว พรรษา พิเชษฐพงศ์นิมิต หญิง 11/07/2549 15 นางสาววนิดา พิเชษฐพงศ์นิมิต ม.3/10 28

1249 เด็กหญิง พลอยรัศมี ศรีต่างวงศ์ หญิง 31/10/2549 14 นางรุ้งเพชร ศรีต่างวงศ์ ม.3/10 29

1250 เด็กหญิง พิชญาภัค ตรีอนุรักษ์ หญิง 07/09/2549 15 นางจินตนา ทองพันช่ัง ม.3/10 30

1251 เด็กหญิง แพรวทิพย์ เศรษฐกิจงาม หญิง 03/12/2549 14 นางปุณยนุช ทัศนะธาร ม.3/10 31

1252 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เผ่าเพ็ชร หญิง 13/11/2549 14 นายโสภณ เผ่าเพ็ชร ม.3/10 32

1253 นางสาว เมธาพร ขจรมณี หญิง 08/08/2549 15 นางมนพัทธ์ ขจรมณี ม.3/10 33

1254 นางสาว รัตน์ฟ้า แป้นเจริญ หญิง 27/06/2549 15 นางพิณธุรัก พ่ึงมณีเดช ม.3/10 34

1255 นางสาว ศิริลักษณ์ ไทยสวัสด์ิ หญิง 03/08/2549 15 นางน้ าฝน ไทยสวัสด์ิ ม.3/10 35

1256 เด็กชาย ชยพล เสมาเพชร ชาย 19/11/2549 14 นางเกศรินทร์ เสมาเพชร ม.3/11 1
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1257 เด็กชาย ณัฐดนัย หงษ์ทอง ชาย 27/02/2550 14 นางสุรีรัตน์ หงษ์ทอง ม.3/11 2

1258 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ศรีสวัสด์ิ ชาย 14/06/2550 14 นางสาววันดี ศรีสวัสด์ิ ม.3/11 3

1259 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขขี ชาย 06/05/2550 14 นายประจวบ อินต้นวงค์ ม.3/11 4

1260 นาย ธนภัทร ถุงศิลป์ ชาย 11/04/2549 15 นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร ม.3/11 5

1261 เด็กชาย ธรรมวัต ธีรภรณ์เลิศ ชาย 07/11/2549 14 นางศิริพร คนยงค์ ม.3/11 6

1262 นาย นพกร ศรีวิศวพาณิชย์ ชาย 24/08/2549 15 นางสาวสุกัญญา แซ่หว่อง ม.3/11 7

1263 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ กัณฑ์วิเศษ ชาย 30/05/2550 14 นางชญาณ์นันท์ กัณฑ์วิเศษ ม.3/11 8

1264 เด็กชาย ภาณุวิทย์ มนปราณีต ชาย 31/03/2550 14 นางทับทิม ทองมา ม.3/11 9

1265 เด็กชาย ภูมิ เสสมา ชาย 19/09/2549 14 นางสาวกมลวรรณ วิริยะภักดี ม.3/11 10

1266 เด็กชาย ยูตะ มัทซือชีม่า ชาย 24/12/2549 14 Mr.Hiroshi Matsushima ม.3/11 11

1267 เด็กชาย วรพล แจ่มสุวรรณ ชาย 21/02/2550 14 นางวรรนภา พลูหอม ม.3/11 12

1268 เด็กชาย ศิริพันธ์ุ หิรัญโรจน์ ชาย 30/12/2549 14 นายภาณุพันธ์ุ หิรัญโรจน์ ม.3/11 13

1269 เด็กชาย อนุชา พ่ึงงาม ชาย 27/01/2550 14 นางสุภาภรณ์ พ่ึงงาม ม.3/11 14

1270 เด็กหญิง กฤตภัค อุบลศรี หญิง 18/06/2550 14 นายกฤษณ อุบลศรี ม.3/11 15

1271 เด็กหญิง ขวัญชนก อาวรณ์ หญิง 22/01/2550 14 นางสาวศิรินาถ นาคสู่สุข ม.3/11 16

1272 เด็กหญิง ชัญญานุช โชคศาตพร หญิง 12/06/2550 14 นางอรพันธ์ โชคศาตพร ม.3/11 17

1273 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ จริยเต็มสี หญิง 26/11/2549 14 นางสาวพิมพา ปาแจ้ ม.3/11 18

1274 เด็กหญิง นิตย์วรีย์ อยู่แย้มศรี หญิง 14/07/2550 14 นายพีรวัฒน์ อยู่แย้มศรี ม.3/11 19

1275 นางสาว นิธินันท์ ดุกสุขแก้ว หญิง 23/09/2548 15 นางศิริพรรณ ดุกสุขแก้ว ม.3/11 20

1276 เด็กหญิง พาดาวี สังขดิถี หญิง 02/07/2550 14 นายพาทวน สังขดิถี ม.3/11 21
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1277 เด็กหญิง พิมพ์พิญาดา รัศมีทวีสุข หญิง 02/12/2549 14 นางสาวสุพัตรจี รัศมีทวีสุข ม.3/11 22

1278 เด็กหญิง ภัทรลภา วงศ์เนตร หญิง 21/09/2549 14 นายจตุรงค์ วงศ์เนตร ม.3/11 23

1279 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เครือม่ัน หญิง 22/12/2549 14 นางอมรรัตน์ เครือม่ัน ม.3/11 24

1280 เด็กหญิง รัตติยาพร วงศ์สุภาพ หญิง 23/09/2549 14 นางสาวรัตนาวดี ช่วยบุดดา ม.3/11 25

1281 นางสาว วริศา ณัทกลทีป์ หญิง 27/06/2549 15 นางสาวกัลยกร ลายทอง ม.3/11 26

1282 เด็กชาย กันต์ศิวัช พรพนาวุฒิกรณ์ ชาย 02/09/2549 15 นายสุชาติวรัตถ์ พรพนาวุฒิกรณ์ ม.3/12 1

1283 เด็กชาย ณัฏฐพัชร เย็นธีรจิตร ชาย 20/08/2550 14 นางสมใจ เย็นธีรจิตร ม.3/12 2

1284 เด็กชาย ธฤตวรรณ เวียงนิล ชาย 06/11/2549 14 นายกชกร เวียงนิล ม.3/12 3

1285 เด็กชาย พงศ์พล พงษ์พิทักษ์ ชาย 09/07/2550 14 นายชัยธวัช พงษ์พิทักษ์ ม.3/12 4

1286 เด็กชาย พลภัทร จรุงจิตรประชารมย์ ชาย 03/04/2550 14 นายศิวา จรุงจิตรประชารมย์ ม.3/12 5

1287 เด็กชาย ภวัต ชวนชม ชาย 13/09/2549 15 นางสาวธัญดา ชวนชม ม.3/12 6

1288 เด็กชาย อัคนี ดีบุกค า ชาย 27/03/2550 14 พ.ต.อ.มนตรี ดีบุกค า ม.3/12 7

1289 เด็กหญิง กัณญิกา สินธุสุวรรณ์ หญิง 02/03/2550 14 นางวรรณา สินธุสุวรรณ์ ม.3/12 8

1290 เด็กหญิง กีรติกา ภิสสาสุนทร หญิง 03/01/2550 14 นางอัญชลี นิพนุติยันต์ ม.3/12 9

1291 นางสาว กุลฑีรา มาฟู หญิง 03/07/2549 15 นางสาวอรสุม ศิริรัตน์ ม.3/12 10

1292 เด็กหญิง เกล้าลฎา สินศุภโชค หญิง 22/11/2549 14 นางสาวธัชปภา เพ็ญเพียร ม.3/12 11

1293 นางสาว จรรยพร ภู่พูลเพียร หญิง 08/07/2549 15 นายปภาวิน พงษ์ทอง ม.3/12 12

1294 เด็กหญิง ญาณสิริ บัวด้วง หญิง 19/04/2550 14 นางโสภา บัวด้วง ม.3/12 13

1295 นางสาว ฐิติชยา การีสรรค์ หญิง 23/07/2549 15 นางมาลินี การีสรรค์ ม.3/12 14

1296 เด็กหญิง ณัฐรดา ธนาธนะธรรม หญิง 14/01/2550 14 นางสาวสุรัมภา ธนาธนะธรรม ม.3/12 15
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1297 เด็กหญิง ณีรนุช ทองดี หญิง 29/04/2550 14 นางณิชาภัทร ทองดี ม.3/12 16

1298 เด็กหญิง ทินปภา วิสุทธิสระ หญิง 05/01/2550 14 นางอรุณี วิสุทธิสระ ม.3/12 17

1299 เด็กหญิง ธันยชนก เมืองรมย์ หญิง 19/02/2550 14 นางนภาพร หมูทา ม.3/12 18

1300 เด็กหญิง นันทิดา พุ่มพวง หญิง 15/03/2550 14 นางสาวจุฑามาศ ใยบัว ม.3/12 19

1301 เด็กหญิง มัชฌิมา วรรณทอง หญิง 15/05/2550 14 นายเขตศิริ วรรณทอง ม.3/12 20

1302 เด็กหญิง รสริน ผาติสุวัณณ หญิง 14/02/2550 14 นางประไพพรรณ ผาติสุวัณณ ม.3/12 21

1303 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ส าเริง หญิง 16/05/2550 14 นางสาววรัญญา จ่าอินทร์ ม.3/12 22

1304 นางสาว สุพิชชา แสงสุวรรณ์ หญิง 23/06/2549 15 นางสาวจินตนา ทายา ม.3/12 23

1305 เด็กหญิง อภิชญา พูนทอง หญิง 19/10/2549 14 นางชเนตตี พูนทอง ม.3/12 24

1306 นาย กฤตนัย ทัมมะโรง ชาย 28/08/2549 15 นายธณพิชญ์ ทัมมะโรง ม.3/13 1

1307 นาย กัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา ชาย 20/01/2549 15 นางสไบภรณ์ ปุนบุตรดา ม.3/13 2

1308 เด็กชาย เจตนภัส สิงห์คุ้ม ชาย 25/05/2550 14 นางเกตน์กัญญา สิงห์คุ้ม ม.3/13 3

1309 เด็กชาย เตโช เตชะสุรินทร์ ชาย 31/10/2549 14 นางภาวินี เตชะสุรินทร์ ม.3/13 4

1310 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ อังสไพศาล ชาย 15/09/2549 15 นางนรีรัตน์ แซ่โย ม.3/13 5

1311 เด็กชาย พลกฤต สีทอง ชาย 12/02/2550 14 นายสุวัชชัย สีทอง ม.3/13 6

1312 เด็กชาย รวิศ ทรัพย์พรสิน ชาย 25/11/2549 14 นางสาวณัฐธิยา อัชชะ ม.3/13 7

1313 เด็กชาย วัทธิกร โประยานี ชาย 16/09/2549 15 นางสาวขนิษฐา โประยานี ม.3/13 8

1314 เด็กชาย ศุภกร แก้วนพรัตน์ ชาย 20/10/2549 14 นางเกตกนก แก้วนพรัตน์ ม.3/13 9

1315 เด็กหญิง ฉมาพันธ์ุ ฤทธิเศรษฐวัฒน์ หญิง 07/10/2549 14 นางธัญยธรณ์ ฤทธิเศรษฐวัฒน์ ม.3/13 10

1316 เด็กหญิง ณัชชา สุขทิพย์ หญิง 28/12/2549 14 นางสาวภูษิชา สุขทิพย์ ม.3/13 11
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1317 เด็กหญิง ธัญญ์ฐิตา ธราพิริยพงศ์ หญิง 31/05/2550 14 นางพัณณ์ชิตา ธราพิริยพงศ์ ม.3/13 12

1318 นางสาว ปานกมล วิทยา หญิง 26/07/2549 15 นางสาวฐานิกา ชาติผดุง ม.3/13 13

1319 เด็กหญิง ปุณญาภา เลิศปัญญาพล หญิง 09/11/2549 14 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริรันต์สกุล ม.3/13 14

1320 เด็กหญิง พรหมพร โพธ์ิกร่าง หญิง 04/06/2550 14 นางสาววันเพ็ญ ตาใส ม.3/13 15

1321 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา วงศ์จักรแก้ว หญิง 14/08/2550 14 นางธัญญลักษณ์ วงศ์จักรแก้ว ม.3/13 16

1322 เด็กหญิง ภคมน โคตรนิจ หญิง 20/07/2550 14 นางสาวพิมพา เคนวงษ์ ม.3/13 17

1323 เด็กหญิง ภัทรศยา แก้วทัต หญิง 16/06/2550 14 นางสาวสุชาดา เฉยวิชิต ม.3/13 18

1324 นางสาว ภูษิดา พลีดี หญิง 12/08/2549 15 นางสาวกัญญา เชิดบูรณกิจ ม.3/13 19

1325 เด็กหญิง เมทนี เรืองมัจฉา หญิง 14/09/2549 15 นางวัลยา เรืองมัจฉา ม.3/13 20

1326 เด็กหญิง รักษิตา ยาจันทร์ หญิง 18/04/2550 14 นางสาวบุษยา ไวกัลณา ม.3/13 21

1327 เด็กหญิง สิริธัญญ์ แก้วเลิศ หญิง 13/03/2550 14 นางธัญพร แก้วเลิศ ม.3/13 22

1328 เด็กหญิง สุภาวดี คมกลาง หญิง 23/01/2550 14 นางสาวโสภาพรรณ คมกลาง ม.3/13 23

1329 เด็กหญิง อโนชา เจียมเด่นงาม หญิง 02/03/2550 14 นางนิรมล เจียมเด่นงาม ม.3/13 24

1330 เด็กหญิง อิสรีย์ ชานุประภา หญิง 12/04/2550 14 นางสาวณัฐฐา ชานุประภา ม.3/13 25

1331 เด็กชาย กฤษกร วงศ์ที ชาย 18/02/2551 13 นายไพทูรย์ วงศ์ที ม.2/1 1

1332 เด็กชาย จักริน สุคนธวารินทร์ ชาย 25/08/2550 14 นางสาวพรพิมล ประสานวัจนะกุล ม.2/1 2

1333 เด็กชาย ณัฐนนท์ จารย์โพธ์ิ ชาย 30/08/2550 14 นายรัฐธรรมนูญ จารย์โพธ์ิ ม.2/1 3

1334 เด็กชาย แทนบุญ กุญชร ชาย 01/04/2551 13 นางสาววารีรัตน์ กุญชร ม.2/1 4

1335 เด็กชาย ธนกร เบ็ญจมธารกุล ชาย 30/10/2550 13 นางสาวเปียทิพย์ ทองนาค ม.2/1 5

1336 เด็กชาย นันทชัยย์ ประโยชน์เจริญผล ชาย 01/01/2551 13 นางสาวจีรนันท์ ประโยชน์เจริญผล ม.2/1 6
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1337 เด็กชาย ปพน สุวรรณแกม ชาย 27/08/2550 14 นางบงกช สุวรรณแกม ม.2/1 7

1338 เด็กชาย พัสชนม์ ปักการะเน ชาย 01/10/2550 13 นางสาวสายชล อินทร์ภูเมศร์ ม.2/1 8

1339 เด็กชาย พีระ ชาญโลหะ ชาย 22/02/2551 13 นางสาวพรน้ าเพ็ญ หอมข าคม ม.2/1 9

1340 เด็กชาย ภูรินท์ วิชญางกูร ชาย 08/10/2550 13 นายเอกสิทธ์ิ วิชญางกูร ม.2/1 10

1341 เด็กชาย วงศรัณย์ ภูแล่นกับ ชาย 09/08/2550 14 นายชาญชัย ภูแล่นกับ ม.2/1 11

1342 เด็กชาย วิภู สุขกล่ัน ชาย 20/03/2551 13 นางกัณติมา สุขกล่ัน ม.2/1 12

1343 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สีสันต์ ชาย 06/03/2551 13 นางสาวมลิวรรณ จ าปี ม.2/1 13

1344 เด็กชาย ศุภกฤต อัครกุลไชย ชาย 24/10/2550 13 นางวรรษมน อัครกุลไชย ม.2/1 14

1345 เด็กชาย สิงหา ภู่นวล ชาย 11/08/2550 14 นางสาวสกุณา ภู่นวล ม.2/1 15

1346 เด็กหญิง กานต์ธีรา อุตมะ หญิง 16/10/2550 13 นางสาวฐิติรัตน์ ก าปานทอง ม.2/1 16

1347 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ วัยระตา หญิง 03/11/2550 13 นางสาวปิยนันท์ อรรถศุภผล ม.2/1 17

1348 เด็กหญิง ฉัตรกุล ศรีอุดร หญิง 19/08/2550 14 นายเอกธนัช ศรีอุดร ม.2/1 18

1349 เด็กหญิง ชยาอร โสภณวิมลกิจ หญิง 08/11/2550 13 นางสาวชลลดา ศรีบุบผา ม.2/1 19

1350 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ นันทะศรี หญิง 06/07/2550 14 นางอมรรัตน์ นันทะศรี ม.2/1 20

1351 เด็กหญิง นัยน์ภัค สุทธิพานิช หญิง 14/01/2551 13 นางสาวณัฐชามญฑ์ เลิศขจรศักด์ิ ม.2/1 21

1352 เด็กหญิง บุณยวีร์ แก้วโพธ์ิ หญิง 22/01/2551 13 นางสุภา ศิวารัตน์ ม.2/1 22

1353 เด็กหญิง ปัญฑิตา จิระดล หญิง 12/02/2551 13 นางวิรัญญู จิระดล ม.2/1 23

1354 เด็กหญิง พรปวีณ์ บุญส่งสมนุกูล หญิง 20/03/2551 13 นายสมหวัง บุญส่งสมนุกูล ม.2/1 24

1355 เด็กหญิง เมสิยา วานิชพงษ์พันธ์ุ หญิง 20/08/2550 14 นางสาวศันสนีย์ บุญขจาย ม.2/1 25

1356 เด็กหญิง ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม หญิง 17/10/2550 13 นายไพศาล น่วมไม้พุ่ม ม.2/1 26



หน้าท่ี 69

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
1357 เด็กหญิง สุภัสสรา ทองประภา หญิง 18/07/2550 14 นางสุรีย์รัตน์ ทองประภา ม.2/1 27

1358 เด็กชาย กมลวัฒน์ รัตนโชติด ารง ชาย 25/02/2551 13 นางสาวนฤนันท์ พรมรักษ์ ม.2/2 1

1359 เด็กชาย คณัชนาถ เพิงมาก ชาย 18/09/2550 13 นางสาวฉวีวรรณ บุญเหล่ือม ม.2/2 2

1360 เด็กชาย ชยพล อนุพนธ์วิทยา ชาย 27/09/2550 13 นางสาวสุกัญญา เทพารักษ์ ม.2/2 3

1361 เด็กชาย ชวโรจณ์ เสืองามเอ่ียม ชาย 03/07/2550 14 นายวิชัย เสืองามเอ่ียม ม.2/2 4

1362 เด็กชาย ณัฐพัทร อ่ิมโอชา ชาย 10/09/2550 14 นางสาวน้ าอ้อย เกยดอน ม.2/2 5

1363 เด็กชาย นักรบ สัจจาพิทักษ์ ชาย 16/07/2550 14 นางชไมพร สัจจาพิทักษ์ ม.2/2 6

1364 เด็กชาย ปิติ ภู่ภิรมย์ ชาย 19/08/2550 14 นางธัญญ์นรี  ภู่ ภิรมย์  ม.2/2 7

1365 เด็กชาย พีรวิชญ์ ดีไร่ ชาย 11/12/2550 13 นางวิภาพร ดีไร่ ม.2/2 8

1366 เด็กชาย พีรวิชญ์ อินทรโม ชาย 14/02/2551 13 นายพิทักษ์ อินทรโม ม.2/2 9

1367 เด็กชาย มนัสกร วิริยะสุนทรวงศ์ ชาย 01/03/2551 13 นางสาวศิริมนัส จุลกิจวัฒน์ ม.2/2 10

1368 เด็กชาย รวีวัฒน์ ชาวแพร่ ชาย 23/11/2550 13 น.ท.พุฒิเมธ ชาวแพร่ ม.2/2 11

1369 เด็กชาย วรเมธ กาศอุดม ชาย 26/01/2551 13 นางสุกฤตา กาศอุดม ม.2/2 12

1370 เด็กชาย ไวภพ กวีด ารงพัฒนา ชาย 18/10/2550 13 นางพิชชา กวีด ารงพัฒนา ม.2/2 13

1371 เด็กชาย สุประวีณ์ นุ่มจันทร์ ชาย 20/09/2550 13 นางสาวณิชานันท์ ทองค าศรี ม.2/2 14

1372 เด็กชาย อภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์ ชาย 27/02/2551 13 นางชุลีพร วิวรรธนาภิรักษ์ ม.2/2 15

1373 เด็กชาย อารยภัทร ไหลเวชพิทยา ชาย 23/10/2550 13 นางศศิวราณ์ ไหลเวชพิทยา ม.2/2 16

1374 เด็กหญิง เขมณัฎฐ์ เขียวสน่ัน หญิง 27/09/2550 13 นางสาวอรณิชา ประภาทรง ม.2/2 17

1375 เด็กหญิง จารุพิชญา จันทรัศมี หญิง 04/09/2550 14 นายจักรพันธ์ จันทรัศมี ม.2/2 18

1376 เด็กหญิง ชญาภา รามวินิจ หญิง 29/11/2550 13 นางทองจันทร์ รามวินิจ ม.2/2 19
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1377 เด็กหญิง ชริสา ภู่นคร หญิง 08/01/2551 13 นางอมรรัตน์ ภู่นคร ม.2/2 20

1378 เด็กหญิง ณัฐณิชา กงม้า หญิง 09/08/2550 14 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับที ม.2/2 21

1379 เด็กหญิง ณัฐทิตา ไวยกันมา หญิง 24/06/2550 14 นางอชิรญา ไวยกันมา ม.2/2 22

1380 เด็กหญิง นันท์สินี สินสุวรรณเมธี หญิง 25/12/2550 13 นางสาวชุติมาพร ภักดี ม.2/2 23

1381 เด็กหญิง ปทิตตา เจริญลักษณ์ หญิง 10/02/2551 13 นางสาวแสงเดือน อนุตธโต ม.2/2 24

1382 เด็กหญิง พอเพียง คุ้มทรัพย์ หญิง 06/02/2551 13 นางสาวศิราณี หาญเผชิญโชค ม.2/2 25

1383 เด็กหญิง พิมพ์ขวัญ สุทธิธรรมวสี หญิง 30/10/2550 13 นางจุฑา สุทธิธรรมวสี ม.2/2 26

1384 เด็กหญิง เมธาพร พุทธศรี หญิง 26/02/2551 13 นายชัยวุฒิ พุทธศรี ม.2/2 27

1385 เด็กหญิง รักษนันท ตันโห หญิง 12/11/2550 13 พันตรีนันทวุฒิ ตันโห ม.2/2 28

1386 เด็กหญิง วชิรญาณ์ อุทัย หญิง 13/06/2550 14 นางสาวจินระพา ปานเกษม ม.2/2 29

1387 เด็กหญิง สมัชญา พลอยงาม หญิง 08/01/2551 13 นางอรัญญา พลอยงาม ม.2/2 30

1388 เด็กหญิง สุพิชญา ทับมณี หญิง 26/06/2551 13 นายสุธนภูมิ ทับมณี ม.2/2 31

1389 เด็กหญิง อภิญญา แก้วล้อมวัน หญิง 15/05/2551 13 นายจ านงค์ แก้วล้อมวัน ม.2/2 32

1390 เด็กชาย กิตติ ดวงภุมเมศ ชาย 16/11/2550 13 นางสาวรมิดา ดวงภุมเมศ ม.2/3 1

1391 เด็กชาย ญาณาธร ปัญญาวงค์ ชาย 30/03/2551 13 นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์ ม.2/3 2

1392 เด็กชาย เตชิต ต้ังมณีนิมิตร ชาย 07/09/2550 14 นายอาเดช ต้ังมณีนิมิตร ม.2/3 3

1393 เด็กชาย ธีร์ เจริญสุขะวัฒนะ ชาย 18/10/2550 13 หม่อมหลวงข่ายทอง ทองแถม ม.2/3 4

1394 เด็กชาย ปัญจพล รักวินัย ชาย 27/07/2550 14 นางสาววาสนา ภูงามดี ม.2/3 5

1395 เด็กชาย พลาธิป อบแสงทอง ชาย 26/03/2551 13 นางสาวปราณี ใหม่นิคม ม.2/3 6

1396 เด็กชาย พิชญุตม์ วงศ์ชุติพงศ์ ชาย 25/07/2551 13 นายอนุพันธ์ วงศ์ชุติพงศ์ ม.2/3 7
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1397 เด็กชาย พุฒิสรรค์ ดินขุนทด ชาย 17/01/2551 13 นายปฐมพงษ์ ดินขุนทด ม.2/3 8

1398 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เนียมจันทร์ ชาย 20/08/2551 13 นางมุทิตา เนียมจันทร์ ม.2/3 9

1399 เด็กชาย ยูตะ ซูซุกิ ชาย 16/02/2551 13 นางอรอนงค์ ซูซุกิ ม.2/3 10

1400 เด็กชาย ศรวัสย์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ชาย 14/02/2551 13 นางสาวเตือนใจ อยู่ดี ม.2/3 11

1401 เด็กชาย ศุภณัฐ บุญประภาร ชาย 10/04/2551 13 นางสาวหน่อย ใจดี ม.2/3 12

1402 เด็กชาย สิทธา นาคนิล ชาย 05/09/2550 14 นางสุรีรัตน์ นาคนิล ม.2/3 13

1403 เด็กชาย สุมิโต เอียดสี ชาย 14/12/2550 13 นายวิมลกิจ เอียดสี ม.2/3 14

1404 เด็กชาย สุรสิทธิ ทองสุโชติ ชาย 11/06/2551 13 นางสาวพิมณภรณ์ กิตติระพีวิชญ์ ม.2/3 15

1405 เด็กหญิง การดี โฉมนคร หญิง 08/03/2551 13 นางสาวณัชชา โฉมนคร ม.2/3 16

1406 เด็กหญิง กุลธิดา พลนิล หญิง 09/10/2550 13 นางสุจินดา พิทักษา ม.2/3 17

1407 เด็กหญิง ชญานันท์ ทิพโชติ หญิง 05/06/2550 14 นายกุศล ทิพโชติ ม.2/3 18

1408 เด็กหญิง โชติกา รัตนะปราณี หญิง 06/06/2551 13 นางกุลชญา รัตนะปราณี ม.2/3 19

1409 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แก้วเจริญ หญิง 18/05/2550 14 นายวินัย เเก้วเจริญ ม.2/3 20

1410 เด็กหญิง ณฐยา สมบูรณ์วงศ์ หญิง 26/09/2550 13 นายพิพัฒน์ สมบูรณ์วงศ์ ม.2/3 21

1411 เด็กหญิง ณัชชา นาคบุญ หญิง 02/10/2550 13 นางสายพิณ นาคบุญ ม.2/3 22

1412 เด็กหญิง ณัฐพร นครังสุ หญิง 24/01/2551 13 นางประทิน นครังสุ ม.2/3 23

1413 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ เพ่ิมลาภ หญิง 20/02/2551 13 นายธวัขชัย เพ่ิมลาภ ม.2/3 24

1414 เด็กหญิง ทอฝัน สุทธิสาร หญิง 28/08/2550 14 นางสาวจิรธนาภรณ์ มูลมา ม.2/3 25

1415 เด็กหญิง ทักษพร รุ่งวิทยากรผดุง หญิง 24/09/2550 13 นางอภิชญา รุ่งวิทยากรผดุง ม.2/3 26

1416 เด็กหญิง ธัญชนก หวานแหลม หญิง 21/06/2550 14 นางราตรี หวานแหลม ม.2/3 27
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1417 เด็กหญิง พัชญาวีร์ ไชยป่ายาง หญิง 13/09/2550 14 นางนิภา ไชยป่ายาง ม.2/3 28

1418 เด็กหญิง ภนัชชา ภัทรโชคภูวดล หญิง 11/04/2551 13 นางปาณิสรา  ภัทรโชคภูวดล ม.2/3 29

1419 เด็กหญิง รินรดา แสงปรีชา หญิง 24/03/2551 13 นางสาวรวินันท์ แสงปรีชา ม.2/3 30

1420 เด็กหญิง ตฤษณกัญจน์ บางจาก หญิง 11/02/2551 13 นางสาวปวีณา ตุลารักษ์ ม.2/3 31

1421 เด็กหญิง สิรินดา เงินเนย หญิง 25/08/2550 14 นายนพพร เงินเนย ม.2/3 32

1422 เด็กหญิง ไอริสา แก้วงาม หญิง 17/05/2550 14 นางสาวรัศม์ศรินทร์ วงศ์ศรี ม.2/3 33

1423 เด็กชาย กุลธวัช สีสัง ชาย 23/07/2551 13 นางสาวชฎากร สีโลหะ ม.2/4 1

1424 เด็กชาย ขจิตพงศ์ ศรีประเสริฐ ชาย 19/10/2550 13 นางพิชญ์ญานิน ศรีประเสริฐ ม.2/4 2

1425 เด็กชาย โชติวรรธน์ บุตรเพ็ง ชาย 03/05/2551 13 นายชูชาติ บุตรเพ็ง ม.2/4 3

1426 เด็กชาย ดนุภัทร โชติชุติไพศาล ชาย 24/07/2550 14 นางสาวเสาวภา นาคภู่ ม.2/4 4

1427 เด็กชาย ธนิกชนม์ ผ่องแผ้ว ชาย 28/04/2551 13 นางวิภา ผ่องแผ้ว ม.2/4 5

1428 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ ศักดาประเสริฐ ชาย 30/09/2551 12 นางอิสรีย์ ศักดาประเสริฐ ม.2/4 6

1429 เด็กชาย นพรุจ ทรัพย์อภิโชค ชาย 15/01/2551 13 นางณัฐชานันท์ ทรัพย์อภิโชค ม.2/4 7

1430 เด็กชาย นิสสรณ์ เวียงตาลจันทรา ชาย 28/08/2550 14 นางศศิวิมล เวียงตาลจันทรา ม.2/4 8

1431 เด็กชาย พงษภัทร มีพัธสม ชาย 09/02/2551 13 นางสาวสุภาพร แสงหนู ม.2/4 9

1432 เด็กชาย พลวัฒน์ เลาหพันธ์ุสวัสด์ิ ชาย 19/06/2551 13 นายวรวุฒิ เลาหพันธ์ุสวัสด์ิ ม.2/4 10

1433 เด็กชาย พศิน แก้วอ าไพ ชาย 12/07/2551 13 นางสาวภวรัญชน์ แสนบุญส่ง ม.2/4 11

1434 เด็กชาย พีรวิชญ์ เพชรี ชาย 08/11/2550 13 นางสาวพรประภา ศรีราพร ม.2/4 12

1435 เด็กชาย ภณภัทร์ ชัยวุฒิ ชาย 13/05/2551 13 นางสาวภัทราวดี โพธ์ิทอง ม.2/4 13

1436 เด็กชาย ภัทรพล รุจิวงศ์ ชาย 25/12/2549 14 นายไพโรจน์ รุจิวงศ์ ม.2/4 14
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1437 เด็กชาย รัฐภูมิ ดิษฐานพงศ์ ชาย 25/08/2550 14 นางสาวรัตนา อร่ามเรืองสกุล ม.2/4 15

1438 เด็กชาย สธนธร เทพา ชาย 10/03/2551 13 ร้อยโทพันธ์ุเทพ เทพา ม.2/4 16

1439 เด็กหญิง กุลนัดดา กมลวิบูลย์ หญิง 01/09/2550 14 นางเกษมะณี กมลวิบูลย์ ม.2/4 17

1440 เด็กหญิง เกวลี บัวศรี หญิง 26/06/2551 13 นางณัฐพร บัวศรี ม.2/4 18

1441 เด็กหญิง เขมจิรา แจ่มใส หญิง 11/04/2551 13 นางเปมิกา แจ่มใส ม.2/4 19

1442 เด็กหญิง จารุวรรณ ส่งเสริมปัญญากุล หญิง 27/10/2551 12 นายพรชัย ส่งเสริมปัญญากุล ม.2/4 20

1443 เด็กหญิง จิดาพร พิมพาทอง หญิง 12/07/2550 14 นางสาวรุจรดา พิมพาทอง ม.2/4 21

1444 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทองเย็น หญิง 20/05/2550 14 นางอาภาวดี ทองเย็น ม.2/4 22

1445 เด็กหญิง ทรรศนภรณ์ แสงเพชรใส หญิง 24/09/2550 13 ว่าท่ีร้อยตรีสรทัศน์ แสงเพชรใส ม.2/4 23

1446 เด็กหญิง ธัญสินี วิวรรธน์ธรา หญิง 27/06/2551 13 นางวรรณี วิวรรธน์ธรา ม.2/4 24

1447 เด็กหญิง พิรญาณ์ จงเชิดชูตระกูล หญิง 11/12/2550 13 นายวีรพล จงเชิดชูตระกูล ม.2/4 25

1448 เด็กหญิง วลัยณัฐ วงศ์กระพันธ์ หญิง 09/01/2551 13 นางสาวณภาส์ณัฐ วงศ์กระพันธ์ ม.2/4 26

1449 เด็กหญิง สาธิดา ดีไชยโย หญิง 11/01/2551 13 นางสาวพัชรี ดีไชยโย ม.2/4 27

1450 เด็กหญิง สิริรชาพร สินใจ หญิง 19/12/2550 13 นางสาวรัชนีพร อ่อนดี ม.2/4 28

1451 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ภิรมย์ค า หญิง 01/05/2550 14 นางสาวสิริกาญจน์ ภิรมย์ค า ม.2/4 29

1452 เด็กหญิง อันติกา ศุภรัชตการ หญิง 05/09/2551 13 นางสาวธนพร คนซ่ือ ม.2/4 30

1453 เด็กหญิง อิสรีย์ เร่งดารา หญิง 30/06/2550 14 นางสาวสิตางศ์ุ เร่งดารา ม.2/4 31

1454 เด็กชาย ชนาธิป อาจมนตรี ชาย 08/06/2550 14 นางสาวจินตนา พรมประสิทธ์ิ ม.2/5 1

1455 เด็กชาย ธนกร ศิริบูรณะ ชาย 14/04/2551 13 นายจุมพล ศิริบูรณะ ม.2/5 2

1456 เด็กชาย ธนบดี กล่ินสุบรรณ ชาย 28/11/2550 13 นางสาวธัญดา กล่ินสุบรรณ ม.2/5 3
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1457 เด็กชาย ธนาธิป ศักด์ิศิริรัตน์ ชาย 08/04/2551 13 นายวิโรจน์ ศักด์ิศิริรัตน์ ม.2/5 4

1458 เด็กชาย ธีธัช ยุกตานนท์ ชาย 15/02/2551 13 นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์ ม.2/5 5

1459 เด็กชาย นนทพันธ์ ศุภสิริวิทยา ชาย 29/07/2551 13 นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา ม.2/5 6

1460 เด็กชาย นนท์ปวิธ ธัญญาวัฒนา ชาย 26/12/2550 13 นางสาวมนวดี คงเช้ือ ม.2/5 7

1461 เด็กชาย พิรยธรรม โกศรี ชาย 10/09/2551 13 นางนงลักษณ์ โกศรี ม.2/5 8

1462 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่สุพรรณ ชาย 25/07/2550 14 นางสาวอัญชลี ย่ีสุ่นแป้น ม.2/5 9

1463 เด็กชาย ศิวกร พินศิริ ชาย 02/04/2551 13 นายจินตนา พินศิริ ม.2/5 10

1464 เด็กชาย สหวัสส์ เลิศนิมิตรสกุล ชาย 09/08/2550 14 นางวรวีย์ เลิศนิมิตรสกุล ม.2/5 11

1465 เด็กชาย สิรวิชญ์ สังข์แก้ว ชาย 07/08/2550 14 นางดวงจันทร์ สังข์แก้ว ม.2/5 12

1466 เด็กชาย สุรยุทธ์ เรืองศรี ชาย 20/03/2551 13 นางพัฒนา เรืองศรี ม.2/5 13

1467 เด็กหญิง กรชนก ภานุมาศ หญิง 22/10/2550 13 นางวนิดา ภานุมาศ ม.2/5 14

1468 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ หวังจิตร์ หญิง 02/07/2550 14 นางสาวนุชรดี หวังจิตร์ ม.2/5 15

1469 เด็กหญิง จิรัชยา ม่วงสิงห์ หญิง 05/09/2550 14 นายสมหวัง ม่วงสิงห์ ม.2/5 16

1470 เด็กหญิง ฉัตรเกล้า เสนาทิพย์ หญิง 08/05/2551 13 นางสาวจินดารัตน์ มีปิด ม.2/5 17

1471 เด็กหญิง ชนกานต์ จันทรานนท์ หญิง 29/09/2550 13 นายรณภพ จันทรานนท์ ม.2/5 18

1472 เด็กหญิง ชลรัศมี สุขอร่าม หญิง 28/11/2550 13 นายเชาวฤทธ์ิ สุขอร่าม ม.2/5 19

1473 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทธิพรโอภาส หญิง 07/08/2550 14 นายจีรเดช สุทธิพรโอภาส ม.2/5 20

1474 เด็กหญิง ธนัญญา โคนกระโทก หญิง 10/03/2551 13 นางกาญจนานันท์ ม่ันคง ม.2/5 21

1475 เด็กหญิง แพรวา เพ่ิมพูล หญิง 16/03/2551 13 นายสุนทรินทร์ เพ่ิมพูล ม.2/5 22

1476 เด็กหญิง วชิรพัชร สุวรัตน์ หญิง 11/12/2550 13 นางสาวพชรมน ภาสกานนท์ ม.2/5 23
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1477 เด็กหญิง วนิดา อินทะบ้านไร่ หญิง 31/10/2550 13 นายจักรวาล อินทะบ้านไร่ ม.2/5 24

1478 เด็กหญิง วรพิชชา เพ็ชรประพันธ์กุล หญิง 23/12/2550 13 นางสาววีณา เพ็ชรประพันธ์กุล ม.2/5 25

1479 เด็กหญิง ศลิษา มีเจริญ หญิง 29/12/2550 13 นายสามารถ มีเจริญ ม.2/5 26

1480 เด็กหญิง ศักดินี พงศ์ธนากร หญิง 09/11/2550 13 นางสุนีย์ พงศ์ธนากร ม.2/5 27

1481 เด็กหญิง ศิริญากร โยศรีคุณ หญิง 10/11/2550 13 นางสาวศิริกัญญา แย้มกล่ิน ม.2/5 28

1482 เด็กหญิง สุชัญญา อยู่เย็น หญิง 13/03/2551 13 นางบุษราภรณ์ สุนทรวิภาต ม.2/5 29

1483 เด็กชาย กรภัทร พูลสินกูล ชาย 28/06/2551 13 นางวัฒนา สมิตินันทน์ง ม.2/6 1

1484 เด็กชาย ญาณวุฒิ รู้เสง่ียม ชาย 27/12/2550 13 นางสาวรุ่งรัตนภา ร่วมยอด ม.2/6 2

1485 เด็กชาย ฐณะวัฒน์ เหล่ารวีโรจน์ ชาย 13/04/2551 13 นางณัฐพัชร์ เหล่ารวีโรจน์ ม.2/6 3

1486 เด็กชาย ธนกฤต กองไธสง ชาย 05/03/2551 13 จ.อ.เสกสรรค์ กองไธสง ม.2/6 4

1487 เด็กชาย ปัณณธร รัตนภิรมย์ ชาย 04/02/2551 13 นางประภาภรณ์ รัตนภิรมย์ ม.2/6 5

1488 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ใช้บางยาง ชาย 28/02/2551 13 นางสาวสุดารัตน์ ใช้บางยาง ม.2/6 6

1489 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ จันทร์บุบผา ชาย 03/10/2550 13 นางสาววรรณิภา ทองล้ิม ม.2/6 7

1490 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ เป้ียกาวี ชาย 03/04/2551 13 นางจิระพันธ์ุ ทองสุม ม.2/6 8

1491 เด็กชาย พีรพัฒน์ สุจจิตรจูล ชาย 09/01/2551 13 นางสาวสุขุมาลย์ ปรางค์มณี ม.2/6 9

1492 เด็กชาย ภวัต จันทรศรี ชาย 27/11/2550 13 นาวาโทภูวเดช จันทรศรี ม.2/6 10

1493 เด็กชาย มนตรี วีระสัย ชาย 21/04/2551 13 นางสุจิตรา ชมพูงาม ม.2/6 11

1494 เด็กชาย รณกร นาควิจิตร ชาย 31/03/2551 13 นางสาวปุณิกา หร่ังสีสุทธ์ิ ม.2/6 12

1495 เด็กชาย วรดิศ ทิมเล็ก ชาย 30/04/2551 13 นายเอกชัย ทิมเล็ก ม.2/6 13

1496 เด็กหญิง กานต์สลิล ชนะคุ้ม หญิง 14/05/2551 13 นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ม.2/6 14
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1497 เด็กหญิง จุฑาธิป ศรีมวนญา หญิง 02/05/2551 13 นางสาวธันยภรณ์ บุญประคม ม.2/6 15

1498 เด็กหญิง ชญานุตม์ อินทร์จันทร์ หญิง 02/05/2551 13 นางบุญยะรัตน์ อินทร์จันทร์ ม.2/6 16

1499 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ล้ิมตระกูล หญิง 07/12/2550 13 นายสมหวัง ล้ิมตระกูล ม.2/6 17

1500 เด็กหญิง ธนัทอร คงคล้าย หญิง 06/10/2550 13 นางสาวนวลพรรณ สงวนศรี ม.2/6 18

1501 เด็กหญิง น้ าเพชร จงประจันต์ หญิง 08/08/2550 14 นางสาวสถิพร รักวินัย ม.2/6 19

1502 เด็กหญิง บงกชกร จันทร์มาเมือง หญิง 25/02/2551 13 นางสาวนัฐฐินันท์ พวงเพ่ิมทรัพย์ ม.2/6 20

1503 เด็กหญิง ปพิชญา พัวพินิต หญิง 21/09/2550 13 นายกานต์ พัวพินิต ม.2/6 21

1504 เด็กหญิง ปวีณา ปิงสุแสน หญิง 25/06/2550 14 นายปราโมทย์ ปิงสุแสน ม.2/6 22

1505 เด็กหญิง ปาณิสรา บัวปลี หญิง 27/12/2549 14 นางสาวขนิษฐา คงประโคน ม.2/6 23

1506 เด็กหญิง พชรกมล วงศ์อนุสรณ์ หญิง 18/02/2551 13 นางศศิประภา สวัสด์ิแย้ม ม.2/6 24

1507 เด็กหญิง พัชรพร มีอยู่ หญิง 16/10/2550 13 นายณัฐพล มีอยู่ ม.2/6 25

1508 เด็กหญิง พิยดา กัลยาดี หญิง 12/01/2551 13 นางกาญจนี เล็กกันยา ม.2/6 26

1509 เด็กหญิง ภัทรธิดา ธรรมรูปา หญิง 08/01/2551 13 นายปิยะนุช ธรรมรูปา ม.2/6 27

1510 เด็กหญิง วรัชญา รัชตพงศ์บวร หญิง 26/12/2550 13 นางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร ม.2/6 28

1511 เด็กหญิง วิมุตติยา พรเก้ือกูลทรัพย์ หญิง 13/02/2551 13 นางสาวภาทิณี พรเก้ือกูลทรัพย์ ม.2/6 29

1512 เด็กหญิง ศิรประภา เกียรติกสิกร หญิง 07/02/2551 13 นายอ านาจ เกียรติกสิกร ม.2/6 30

1513 เด็กหญิง หทัยชนก พินิจมนตรี หญิง 07/08/2550 14 นางสาวเยาวดี ค าสวนจิก ม.2/6 31

1514 เด็กหญิง หรรษกานต์ เกตุแก้ว หญิง 02/02/2551 13 นายอนุลักษณ์ เกตุแก้ว ม.2/6 32

1515 เด็กหญิง อชิชญาส์ุ มารุ่งเรือง หญิง 09/02/2551 13 นางมนทวี มารุ่งเรือง ม.2/6 33

1516 เด็กชาย กฤต สมานราษฎร์ ชาย 04/01/2551 13 นางสาวนริศรา เจริญขวัญ ม.2/7 1
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ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
1517 เด็กชาย จักริน ปุจฉาการ ชาย 20/01/2551 13 นางสาวศจีณภัค แป้นสุข ม.2/7 2

1518 เด็กชาย เจตน์สฤษฏ์ิ มีจันทร์ ชาย 11/07/2550 14 นางอนงศ์ลักษณ์ มีจันทร์ ม.2/7 3

1519 เด็กชาย ณฤกร ชุ่มวัฒนะ ชาย 15/10/2550 13 นางสาวรัตยา ทันเท่ียง ม.2/7 4

1520 เด็กชาย ณัฐดนัย แสงศิริ ชาย 04/01/2551 13 นางสาวเพชรรัตน์ โฮมแพน ม.2/7 5

1521 เด็กชาย พงษ์พัส ชูราศรี ชาย 08/12/2550 13 นางสาวขวัญฤทัย ชูราศรี ม.2/7 6

1522 เด็กชาย พนฑศิลป์ คล่องแคล่ว ชาย 16/06/2550 14 นายนิพน คล่องแคล่ว ม.2/7 7

1523 เด็กชาย มหาสมุทร ชูรัตน์ ชาย 29/08/2550 14 นายคมสันติ ชูรัตน์ ม.2/7 8

1524 เด็กชาย เมธัส ภู่สุพรรณ ชาย 30/11/2550 13 นางสาวนลินฉัตร์ ธัชสิริปลวัชร ม.2/7 9

1525 เด็กชาย วชิรพันธ์ุ แจ้งภักดี ชาย 11/09/2551 13 นางสาวธาราทิพย์ แจ้งภักดี ม.2/7 10

1526 เด็กชาย วริศ เจียมสุวรรณ ชาย 16/08/2551 13 นางสุพรรษา เจียมสุวรรณ ม.2/7 11

1527 เด็กชาย วิวัฒน์ไชย แงะสัมฤทธ์ิ ชาย 11/12/2550 13 นางสาวกุลนันท์ คงย่ิง ม.2/7 12

1528 เด็กชาย ศิรวิทย์ พินศิริ ชาย 02/04/2551 13 นายศรไพร พินศิริ ม.2/7 13

1529 เด็กชาย อรรถกร ชาญสอน ชาย 06/07/2551 13 นางสาวนวลจันทร์  ช่ังส  ัจจา ม.2/7 14

1530 เด็กชาย อัครชัย ชาวโพงพาง ชาย 20/03/2551 13 นางสาวอัญชลี จันทร ม.2/7 15

1531 เด็กหญิง กัญญ์ชลิกา ทวีโรจน์จรัส หญิง 30/01/2551 13 นางฐิติชญาณ์ ทวีโรจน์จรัส ม.2/7 16

1532 เด็กหญิง กานติมา ศรีมันตะ หญิง 23/06/2550 14 นางภัทรวดี ศรีมัน ตะ ม.2/7 17

1533 เด็กหญิง ชนสรณ์ ดิสถาพร หญิง 26/05/2551 13 นายชลัช ดิสถาพร ม.2/7 18

1534 เด็กหญิง ชัชชญา พันธฤทธ์ิ หญิง 16/05/2551 13 นายอมรินทร์ พันธฤทธ์ิ ม.2/7 19

1535 เด็กหญิง ญาดา ขาวฉิม หญิง 11/01/2551 13 นางสาวกรวีร์ รัตนศรี ม.2/7 20

1536 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ เป่ียมเอม หญิง 07/07/2551 13 นางสาวบุปผา สุมาภรณ์ ม.2/7 21
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1537 เด็กหญิง ณัฐจิรา บุญยงค์ หญิง 19/07/2550 14 นางษมากร บุญยงค์ ม.2/7 22

1538 เด็กหญิง ธันยพร สุริยะภา หญิง 18/08/2550 14 นางกรรณิการ์ สุริยะภา ม.2/7 23

1539 เด็กหญิง บุษปภัทร แก้วนารายณ์ หญิง 13/09/2550 14 นางสาวบุษรา แตงสาขา ม.2/7 24

1540 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ตระกูลสุนทร หญิง 16/03/2551 13 นางจินดามณี เขียวค ารพ ม.2/7 25

1541 เด็กหญิง พรธวัล เหราบัตย์ หญิง 24/10/2550 13 นายรัตน์พล เหราบัตย์ ม.2/7 26

1542 เด็กหญิง พัชรนันท์ โมกขสุทธิวงศ์ หญิง 16/07/2550 14 นายสุริยา โมกขสุทธิวงศ์ ม.2/7 27

1543 เด็กหญิง พิชญานี เสรีสิริพันธ์ หญิง 10/08/2550 14 นายสมบัติ เสรีสิริพันธ์ ม.2/7 28

1544 เด็กหญิง ภณิดา จิตต์ศรีสุนันท์ หญิง 25/09/2550 13 นายสมชาย จิตต์ศรีสุนันท์ ม.2/7 29

1545 เด็กหญิง วิศรุตา สุทธินนท์ หญิง 12/07/2550 14 นางศศิธร สุทธินนท์ ม.2/7 30

1546 เด็กหญิง ศศินา ใจผ่อง หญิง 26/10/2550 13 นางสาวชญธร ใจผ่อง ม.2/7 31

1547 เด็กหญิง ศิรินภา สิทธิพา หญิง 14/06/2550 14 นางลัดดา สิทธิพา ม.2/7 32

1548 เด็กหญิง สุภาวดี เพ็งจันทร์ หญิง 26/10/2550 13 นางชุลีกร เพ็งจันทร์ ม.2/7 33

1549 เด็กชาย ขัตติย คงเดช ชาย 02/05/2551 13 นางมาลัย คงเดช ม.2/8 1

1550 เด็กชาย จารุวัฒน์ ผ่องแผ้ว ชาย 24/06/2550 14 นายจิรวัฒน์ ผ่องแผ้ว ม.2/8 2

1551 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ ศิรินทร์วรเวทย์ ชาย 31/03/2551 13 นางสาวภัทราวรรณ  สมพงษ์  ม.2/8 3

1552 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สวัสด์ิกว้าน ชาย 08/02/2551 13 นางสุชีรา สวัสด์ิกว้าน ม.2/8 4

1553 เด็กชาย ธนกฤต กิจสงวน ชาย 21/01/2551 13 นางปุญนิฏฐ์สา กิจสงวน ม.2/8 5

1554 เด็กชาย ธเนศ เพชรกันก่ิม ชาย 07/08/2550 14 นางเสาวลักษณ์ เพชรกันก่ิม ม.2/8 6

1555 เด็กชาย ธรรมสรณ์ อังคเศกวินัย ชาย 10/03/2551 13 นางจุไรพร อังคเศกวินัย ม.2/8 7

1556 เด็กชาย ปาณพีร์ คณา ชาย 08/05/2551 13 นางเกษสุดา คณา ม.2/8 8
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1557 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ บุญสิน ชาย 21/02/2550 14 นายเชษฐา บุญสิน ม.2/8 9

1558 เด็กชาย พงศธร สัตนาโค ชาย 13/06/2550 14 นางสาวสายใจ วิริยะโรจนาวุฒิ ม.2/8 10

1559 เด็กชาย ภาคิน วงษ์ชวลิตกุล ชาย 19/09/2550 13 นายพีระภัทร วงษ์ชวลิตกุล ม.2/8 11

1560 เด็กชาย ภูศิลา มหาวงค์ ชาย 13/10/2550 13 นางสาวรุ่งกานต์ บุญหล้า ม.2/8 12

1561 เด็กชาย วงศกร ธนวัฒน์โกศล ชาย 03/12/2550 13 นายวิเชษฐ์ ธนวัฒน์โกศล ม.2/8 13

1562 เด็กชาย อชิรพัฒณ์ สีมารัตน์ ชาย 22/11/2550 13 นางจ าเริญ สีมารัตน์ ม.2/8 14

1563 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ตุ้มวารี หญิง 05/10/2550 13 นายนิติภูมิ อุดอ้าย ม.2/8 15

1564 เด็กหญิง กัลยรัตน์ นิติสิทธ์ิ หญิง 28/04/2551 13 นางไพรินทร์ นิติสิทธ์ิ ม.2/8 16

1565 เด็กหญิง กานต์ชนก โพศาราช หญิง 21/06/2551 13 นางพัฒนา โพศาราช ม.2/8 17

1566 เด็กหญิง กุลนิดา พ่ึงสุขแดง หญิง 07/11/2550 13 นางศิรินทิพย์ พ่ึงสุขแดง ม.2/8 18

1567 เด็กหญิง ฐิตาพร จินดา หญิง 06/01/2551 13 นางชุนาภร จินดา ม.2/8 19

1568 เด็กหญิง ดาราพร แก้วมณี หญิง 12/04/2551 13 นางสาวมยุรีย์ ตรีอินทร์ทอง ม.2/8 20

1569 เด็กหญิง ทอแสงรัศมี เลาอริยะพร หญิง 21/10/2550 13 นางสาวชนกานต์ วรรณกิจ ม.2/8 21

1570 เด็กหญิง ธัญชนก ทองค า หญิง 20/10/2550 13 นางสาวพัชรี ทองเรือง ม.2/8 22

1571 เด็กหญิง ธันยพัต พงษ์ศิริ หญิง 15/10/2550 13 นางสาวกัญชพร พงษ์ศิริ ม.2/8 23

1572 เด็กหญิง บัณฑิตา บุตรงาม หญิง 19/06/2550 14 นางอาทิตยา บุตรงาม ม.2/8 24

1573 เด็กหญิง บุญสิตา ทองม่วง หญิง 08/06/2550 14 นายบุญเสริม ทองม่วง ม.2/8 25

1574 เด็กหญิง ปัญชลานี ขุนพินิจ หญิง 09/06/2550 14 นางสาวธัญวาเรส จ าปานิล ม.2/8 26

1575 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา โพธ์ิสูง หญิง 14/03/2551 13 นางสาวปภาวรินทร์ โพธ์ิสูง ม.2/8 27

1576 เด็กหญิง แพรวา นิลมิตร หญิง 02/02/2550 14 นางเครือวัลย์ นิลมิตร ม.2/8 28



หน้าท่ี 80

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
1577 เด็กหญิง สุภาวดี ชวยกระจ่าง หญิง 28/09/2550 13 นายบุญเย่ียม ชวยกระจ่าง ม.2/8 29

1578 เด็กหญิง อภิชญา ล้ิมกุล หญิง 26/07/2550 14 นางณัฐณิชา ล้ิมกุล ม.2/8 30

1579 เด็กหญิง จุฑาพร เมฆฉาย หญิง 30/09/2550 13 นางผการัตน์ เมฆฉาย ม.2/8 31

1580 เด็กชาย กิตติณัฐ แสนสุขทวีทรัพย์ ชาย 05/12/2550 13 นางนัชชาอร คงภูมิ ม.2/9 1

1581 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันต้ัง ชาย 08/08/2550 14 นางธันยนันท์ จันต้ัง ม.2/9 2

1582 เด็กชาย ทศรถ สุคนธานิตย์ ชาย 31/07/2550 14 นางสาวพัชญ์มนัญ พันธ์ุศิริ ม.2/9 3

1583 เด็กชาย ธนพล แสนตา ชาย 04/06/2550 14 นางวาสนา แสนตา ม.2/9 4

1584 เด็กชาย ธีรภัทร์ การกระสัง ชาย 10/07/2550 14 นางสาวทัชธิมากรณ์ เกาะก่ิง ม.2/9 5

1585 เด็กชาย นิติรัฐ พรเจริญศิริ ชาย 06/05/2551 13 นายนพดล พรเจริญศิริ ม.2/9 6

1586 เด็กชาย ปฏิภาณ ช่ืนแสงจันทร์ ชาย 11/11/2550 13 นางสาวอโณชา กางหาบุตร ม.2/9 7

1587 เด็กชาย พัชรพล ลิบน้อย ชาย 04/01/2550 14 นายชาญเดช ลิบน้อย ม.2/9 8

1588 เด็กชาย พัทธดนย์ ประสาทไทย ชาย 24/12/2550 13 นายธนพัต ประสาทไทย ม.2/9 9

1589 เด็กชาย รัฐนันท์ เท่ียงสมพงษ์ ชาย 26/03/2551 13 นางสาวสุธารัตน์ เท่ียงสมพงษ์ ม.2/9 10

1590 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วงษ์ฮ้อเจริญ ชาย 27/10/2550 13 นางฐิติพรรณ วงษ์ฮ้อเจริญ ม.2/9 11

1591 เด็กชาย วีรภาพ ตุ้มโหมด ชาย 28/07/2550 14 นางสาววันดี ตุ้มโหมด ม.2/9 12

1592 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปรือทอง ชาย 13/03/2551 13 นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ม.2/9 13

1593 เด็กชาย อรรถวินท์กิตติ ม่วงศรีจันทร์ ชาย 14/03/2551 13 นางปราณีต ม่วงศรีจันทร์ ม.2/9 14

1594 เด็กชาย อัษราวุฒิ ศรียางนอก ชาย 02/01/2551 13 นางสาววนิดา ศรีมหาพรม ม.2/9 15

1595 เด็กหญิง กฤตพร อารมณ์ดี หญิง 08/10/2550 13 นายอดิศักด์ิ อารมณ์ดี ม.2/9 16

1596 เด็กหญิง กัลยาณี ศรีทองใบ หญิง 16/07/2550 14 นางสาวอัญชลี พันธเสน ม.2/9 17
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1597 เด็กหญิง คณิสรา สมเพ็ชร หญิง 25/04/2550 14 นางสาวอมิตา นามวงศ์ ม.2/9 18

1598 เด็กหญิง นารีญา ศรีละพันธ์ หญิง 27/09/2550 13 นายชลัฐ ศรีละพันธ์ ม.2/9 19

1599 เด็กหญิง ณัฐนรีย์ ศิริพร ณ ราชสีมา หญิง 24/10/2550 13 นางสาวสิริมา ธนวิบูลย์ ม.2/9 20

1600 เด็กหญิง ทักษิณา มุขยวงษ์ หญิง 20/07/2550 14 นางสาวพนิดา มุขยวงษ์ ม.2/9 21

1601 เด็กหญิง ธนวันต์ บุญชู หญิง 20/06/2550 14 นายอภิชัย บุญชู ม.2/9 22

1602 เด็กหญิง ธิติพร งอกค า หญิง 17/11/2550 13 นายกรรณ งอกค า ม.2/9 23

1603 เด็กหญิง บุษกร ยุติศรี หญิง 11/01/2551 13 นายนิรันดร์ ยุติศรี ม.2/9 24

1604 เด็กหญิง ปุณยวีย์ พ่ึงแสง หญิง 01/09/2550 14 นางทัศนีย์ พ่ึงเเสง ม.2/9 25

1605 เด็กหญิง ภัสราภรณ์ สุขร่ืน หญิง 18/10/2550 13 นายพิทักษ์ สุขร่ืน ม.2/9 26

1606 เด็กหญิง วรัชยา สุขแย้ม หญิง 29/03/2551 13 นางสาวบุญรัตน์ ดิษฐรักษ์ ม.2/9 27

1607 เด็กหญิง ศริญญา ล้ิมย่ิงเจริญสุข หญิง 05/01/2551 13 นางสาวอัญชลี โพธ์ิปริสุทธ์ิ ม.2/9 28

1608 เด็กหญิง โศภิษฐา พูลสวัสด์ิ หญิง 09/08/2550 14 นางยุพดี พูลสวัสด์ิ ม.2/9 29

1609 เด็กหญิง สาริศา เอ่ียมวิเศษพันธ์ หญิง 29/09/2550 13 นางสาวจุฑามาศ กาญจนรัศมีโชติ ม.2/9 30

1610 เด็กหญิง อัญชิสา วนาบุญเลิศ หญิง 28/05/2551 13 นายอนาวิล วนสบุญเลิศ ม.2/9 31

1611 เด็กหญิง อารยา เอชัยภูมิ หญิง 20/09/2550 13 นางสาวภาวนา แซ่จิว ม.2/9 32

1612 เด็กชาย กัมปนาท มากลับ ชาย 28/02/2551 13 นายองอาจ มากลับ ม.2/10 1

1613 เด็กชาย กีรณะ อ้ึงวิเชียร ชาย 17/01/2551 13 นางสาวเกษชฎา ชุมแสง ณ อยุธยา ม.2/10 2

1614 เด็กชาย ชานน มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ชาย 21/10/2550 13 นางนฤมล มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ม.2/10 3

1615 เด็กชาย ณัฐชนน อรุณโณ ชาย 14/09/2550 14 นางสุกัญญา อรุณโณ ม.2/10 4

1616 เด็กชาย ธนภัทร์ สมสุขเจริญ ชาย 22/12/2550 13 นางสาววรรณพร วงค์แก้ว ม.2/10 5
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ล ำดับท่ี
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1617 เด็กชาย ธีรโชติ ป่ินแก้ว ชาย 29/07/2550 14 นางสุรินทร เจริญย่ิง ม.2/10 6

1618 เด็กชาย นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ิ ชาย 10/12/2550 13 นายธัญพัฒน์ พรสุวรรณกิตต์ิ ม.2/10 7

1619 เด็กชาย นิธิศ พวงแก้ว ชาย 21/09/2550 13 นางวันดี พวงแก้ว ม.2/10 8

1620 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วงษ์ปาน ชาย 19/10/2550 13 นายไพบูลย์ วงษ์ปาน ม.2/10 9

1621 เด็กชาย พงศกร พุ่มพานทอง ชาย 28/04/2551 13 นายณัฐวุฒิ พุ่มพานทอง ม.2/10 10

1622 เด็กชาย พสธร แก้ววารี ชาย 21/01/2551 13 นางสุพรรษา แก้ววารี ม.2/10 11

1623 เด็กชาย พัทธดนย์ พุทธเจริญ ชาย 25/12/2550 13 นายพีระเดช พุทธเจริญ ม.2/10 12

1624 เด็กชาย ยศกร ลาภอินทรี ชาย 03/12/2550 13 นายสุกิจ ลาภอินทรี ม.2/10 13

1625 เด็กชาย ศิริชัย ฐิตะปุระ ชาย 05/02/2551 13 นางสาวจิตรา ฐิตะปุระ ม.2/10 14

1626 เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี ชาย 12/04/2551 13 นางสาวมยุรี ช่วยศิริ ม.2/10 15

1627 เด็กชาย สรสิช พวงไพบูลย์ ชาย 22/09/2550 13 นางสมใจ พวงไพบูลย์ ม.2/10 16

1628 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภิรมย์สุข หญิง 24/04/2551 13 นางสุกัญญา ภิรมย์สุข ม.2/10 17

1629 เด็กหญิง กันติชา พ่วงแพ หญิง 14/12/2550 13 นางสาวนงลักษณ์ ค าสุดที ม.2/10 18

1630 เด็กหญิง กันยาวีฐ์ จิรวัฒน์วงศ์ หญิง 26/09/2550 13 นางณัฐ กวี ฐ  ์ จิรวัฒน์ วงศ์ ม.2/10 19

1631 เด็กหญิง เข็มจิรา โชคนาคะวโร หญิง 22/05/2551 13 นางสาวทิพย์สุคนธ์ โชคนาคะวโร ม.2/10 20

1632 เด็กหญิง ชนัญธิดา รัตนวราภรณ์ หญิง 10/02/2551 13 นายไชยรัตน์ รัตนวราภรณ์ ม.2/10 21

1633 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิลประเสริฐ หญิง 09/05/2551 13 นางนุชนารถ ศิลประเสริฐ ม.2/10 22

1634 เด็กหญิง ณัฐสุดา ปัญญาโชคชัย หญิง 24/04/2552 12 นางสาวพัชราภรณ์ น่ิมจันทร์ ม.2/10 23

1635 เด็กหญิง เตชินี อินปัญญา หญิง 11/05/2551 13 นางเจริญศรี อินปัญญา ม.2/10 24

1636 เด็กหญิง ธันย์ชนก จือจ า หญิง 10/12/2550 13 นายพทัยเทพ จือจ า ม.2/10 25
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1637 เด็กหญิง นภสร พวงกิจจา หญิง 16/07/2550 14 นายกีรติ พวงกิจจา ม.2/10 26

1638 เด็กหญิง ปณิดา ศิริโภคพัฒน์ หญิง 17/08/2550 14 นางสุนีย์ ศิริโภคพัฒน์ ม.2/10 27

1639 เด็กหญิง ภัทรวดี เนียมสิน หญิง 07/07/2550 14 นายสัญชัย เนียมสิน ม.2/10 28

1640 เด็กหญิง วรพิชชา ตันตระกูล หญิง 15/09/2550 14 นายวีระชัย ตันตระกูล ม.2/10 29

1641 เด็กหญิง สุขธิดา วงค์สุโท หญิง 15/08/2550 14 นางสาวพิกุล พรมวงค์ ม.2/10 30

1642 เด็กหญิง สุรัสวดี บุติพันคา หญิง 05/01/2551 13 นางสาวนัยนา จอกแก้ว ม.2/10 31

1643 เด็กหญิง อรชพร สิริพงษ์ หญิง 23/06/2551 13 นายพลการ สิริพงษ์ ม.2/10 32

1644 เด็กชาย กิตติธัช โพธ์ิราศรี ชาย 11/04/2551 13 นางสาวดาลัด เจริญวงศ์ ม.2/11 1

1645 เด็กชาย ขวัญชล ล่ิมพิทักษ์ ชาย 20/03/2551 13 นายเชาวนนท์ ล่ิมพิทักษ์ ม.2/11 2

1646 เด็กชาย ชนะวัฏ วัฒน์รณชัย ชาย 29/01/2551 13 นางสุพร วัฒน์รณชัย ม.2/11 3

1647 เด็กชาย ณัชพล พิมพ์วงศ์ ชาย 14/04/2551 13 นางสาวแอนนา จงอมรสมบัติ ม.2/11 4

1648 เด็กชาย ธนัช มังคละภูษิต ชาย 27/05/2551 13 นางสายรุ้ง มังคละภูษิต ม.2/11 5

1649 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ทองย่ิง ชาย 11/06/2551 13 นางสาวอรวรรณ ตรังคสันต์ ม.2/11 6

1650 เด็กชาย พงศ์พล กู้เกียรติรัตน์ ชาย 27/10/2550 13 นางรัฐนันท์ กู้เกียรติรัตน์ ม.2/11 7

1651 เด็กชาย รุจธนัตถ์ ภัทรอานนท์ ชาย 19/07/2551 13 นายกัญจน์ ภัทรอานนท์ ม.2/11 8

1652 เด็กหญิง กษิรา พงษ์สุวรรณ หญิง 09/07/2551 13 นางนลินรัตน์ พงษ์สุวรรณ ม.2/11 9

1653 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุภาโชค หญิง 02/12/2550 13 นางสาวปัทมา สุภาโชค ม.2/11 10

1654 เด็กหญิง กุลนิภาณัฏฐ์ พินธุรักษ์ หญิง 29/06/2551 13 นางปรียาลักษณ์ พินธุรักษ์ ม.2/11 11

1655 เด็กหญิง ณฤดี สุวรรณคาม หญิง 05/06/2550 14 นายณรงค์ฤทธ์ิ สุวรรณคาม ม.2/11 12

1656 เด็กหญิง ณัชกานต์ ภูมูล หญิง 09/03/2551 13 นายศักด์ิสิทธิ ภูมูล ม.2/11 13
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1657 เด็กหญิง ณัฏฐนิช เด่นประยูรวงศ์ หญิง 21/10/2550 13 นางวชิราพรรณ เด่นประยูรวงศ์ ม.2/11 14

1658 เด็กหญิง ธันยนันท์ เจตนาย่ิงยง หญิง 14/05/2550 14 นางพรทิพย์ เจตนาย่ิงยง ม.2/11 15

1659 เด็กหญิง ปริษา ปัทมวสุภูดล หญิง 05/01/2551 13 นางสาวเกษิตา ปัทมวสุภูดล ม.2/11 16

1660 เด็กหญิง พีระดา ธีรนันท์ชัย หญิง 13/09/2550 14 นางพรรณี อินต๊ะปวน ม.2/11 17

1661 เด็กหญิง มนัสนันท์ ชัยโชติวิชิต หญิง 23/11/2550 13 นางณัฐสวิตตา ทิตาธรลภัสศิริ ม.2/11 18

1662 เด็กหญิง ศรีกุลณัฐ งามสม หญิง 12/07/2550 14 นางสาวอรศิริ ปรีชาหาญ ม.2/11 19

1663 เด็กหญิง ศุภิสรา สวยอารมณ์ หญิง 18/10/2550 13 นางสาววรฤทัย บุตรฉ่ า ม.2/11 20

1664 เด็กชาย กษิดิศ อังคณานุชาติ ชาย 25/04/2551 13 นางสาวทัศนวรรณ์ เพชรพงษ์พันธ์ุ ม.2/12 1

1665 เด็กชาย เกษมสันต์ สุดสุวนิชย์ ชาย 23/07/2550 14 นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง ม.2/12 2

1666 เด็กชาย ณภัทร เลิศฤทธ์ิชัยยง ชาย 30/07/2550 14 นายมานพ เลิศฤทธ์ิชัยยง ม.2/12 3

1667 เด็กชาย นันทิกร บัญญาพานต์ ชาย 11/06/2551 13 นางสาวภภัสสร บัญญาพานต์ ม.2/12 4

1668 เด็กชาย นิชคุณ มูลรัตน์ ชาย 21/11/2550 13 นางใกล้รุ่ง มูลรัตน์ ม.2/12 5

1669 เด็กชาย พระนาย บุญสุวรรณ ชาย 31/05/2550 14 นางชมภูนุช บุญสุวรรณ ม.2/12 6

1670 เด็กชาย ภราดร ปล้ืมสุดใจ ชาย 17/09/2550 14 นางพรทิพย์ ปล้ืมสุดใจ ม.2/12 7

1671 เด็กชาย ศิวกรณ์ จิรชีวีวงศ์ ชาย 01/11/2550 13 นางสาวศุภราภรณ์ มีสุขมาก ม.2/12 8

1672 เด็กชาย อรรถนนท์ สุภาคารม ชาย 24/09/2550 13 นางสาวรุ่งนภา ธนาเลิศชัยสกุล ม.2/12 9

1673 เด็กหญิง กณิศา แก้วย่ิงยง หญิง 06/03/2551 13 นางสาวสุนันทา อร่ามเรือง ม.2/12 10

1674 เด็กหญิง กรวรรณ ศรีอักษร หญิง 19/11/2550 13 นายกฤติเดช ศรีอักษร ม.2/12 11

1675 เด็กหญิง ชนากานต์ จ๋ิวเจริญ หญิง 18/01/2551 13 นายอุฬาร จ๋ิวเจริญ ม.2/12 12

1676 เด็กหญิง โชติรส ธงพานิช หญิง 29/09/2550 13 นางสาวกรวรรณ ธงพานิช ม.2/12 13
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1677 เด็กหญิง ธนพร อินทอง หญิง 21/04/2551 13 นางสาวกาญจนา เอกโทชุน ม.2/12 14

1678 เด็กหญิง ปิยาพัชร ศรศรี หญิง 19/02/2551 13 นายปรีชา ศรศรี ม.2/12 15

1679 เด็กหญิง พัฒน์นรี ชวานิสากุล หญิง 23/10/2550 13 นายเสรี ต๋ีสงวน ม.2/12 16

1680 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มาตาเดิม หญิง 25/09/2550 13 นางสาวภัทรพร รอดสุพรรณ ม.2/12 17

1681 เด็กหญิง รชดา กานุสนธ์ิ หญิง 26/11/2550 13 นายสุวิทย์ กานุสนธ์ิ ม.2/12 18

1682 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ โชติแสงศรี หญิง 19/09/2550 13 นายดุริยะ โชติแสงศรี ม.2/12 19

1683 เด็กหญิง ลฎาภา ธิติวัชร หญิง 01/05/2551 13 นายธัชพล ธิติวัชร ม.2/12 20

1684 เด็กหญิง วิศัลย์ศญา กิติชาติพรพัฒน์ หญิง 30/12/2550 13 นางสาวศรัญญา เพ็งเจริญ ม.2/12 21

1685 เด็กหญิง อคัมย์สิริ กุลชนะพิภพ หญิง 20/03/2551 13 นางสาวกฤษฎาภา กุลชนะพิภพ ม.2/12 22

1686 เด็กหญิง อันนา มลิผล หญิง 03/07/2550 14 นางวรรณทวี มลิผล ม.2/12 23

1687 เด็กหญิง อิมทิราภรณ์ ผลไพบูลย์ หญิง 18/03/2551 13 นางสาวอังสุมารินทร์ แซ่เตียว ม.2/12 24

1688 เด็กชาย กรณ์ กีรตินิธิ ชาย 14/07/2551 13 นางสาวธัญญวีร์ พัชรอิสรีย์ ม.2/13 1

1689 เด็กชาย กรณ์ ประสิทธิผล ชาย 30/06/2551 13 นายสุรพล ประสิทธิผล ม.2/13 2

1690 เด็กชาย ก้องภพ เวชวิฐาน ชาย 04/02/2551 13 นายรักษิต เวชวิฐาน ม.2/13 3

1691 เด็กชาย ธนธรรม ค าสอน ชาย 24/03/2551 13 นายธนพล ค าสอน ม.2/13 4

1692 เด็กชาย ธัชพล วรรณบูรณ์ ชาย 06/11/2550 13 นางศิริวรรณ ปานชา ม.2/13 5

1693 เด็กชาย ธีภพ ศิริบรรณพิทักษ์ ชาย 17/10/2550 13 นางอมลณัฐ ศิริบรรณพิทักษ์ ม.2/13 6

1694 เด็กชาย ประติมา ตราชูชาติ ชาย 16/05/2551 13 นางประภาพร ตราชูชาติ ม.2/13 7

1695 เด็กชาย ภาคิน มีประเสริฐ ชาย 25/04/2551 13 นายสุริโย มีประเสริฐ ม.2/13 8

1696 เด็กชาย ภูธนพงศ์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ชาย 30/05/2551 13 หม่อมหลวงพงศ์ถวัลย์ ทวีวงศ์ ม.2/13 9
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1697 เด็กชาย วรัท อรรถโกวิท ชาย 19/04/2551 13 นางวาลิกา อรรถโกวิท ม.2/13 10

1698 เด็กหญิง จิดาภา รอดเย็น หญิง 08/02/2551 13 นางอารมย์ รอดเย็น ม.2/13 11

1699 เด็กหญิง จินดารัตน์ อัศวชัยยง หญิง 25/11/2550 13 นางสาวนฤมล อัศวชัยยง ม.2/13 12

1700 เด็กหญิง ญาดา เกตุแก้ว หญิง 15/08/2550 14 นางสาวพิชา สมพงษ์ ม.2/13 13

1701 เด็กหญิง ดวงกมล แป้นเพชร์ หญิง 02/12/2550 13 นางสาวกิตชไม แป้นเพชร์ ม.2/13 14

1702 เด็กหญิง ธัญชนก กอวชิรพันธ์ หญิง 19/11/2550 13 นายเอกภพ กอวชิรพันธ์ ม.2/13 15

1703 เด็กหญิง นพัชนันต์ ชัยศักด์ิเลิศ หญิง 26/09/2550 13 นางสาวมุกธิดา เอ่ียมศิริ ม.2/13 16

1704 เด็กหญิง ปทิตตา กิมะพันธ์ุ หญิง 11/03/2551 13 นางสาวศศิรัฐ กิมะพันธ์ุ ม.2/13 17

1705 เด็กหญิง ปุณยาภรณ์ ก้องพลานนท์ หญิง 21/02/2551 13 นายประเสริฐ ก้องพลานนท์ ม.2/13 18

1706 เด็กหญิง พรชนก เกาะแก้ว หญิง 22/10/2550 13 นางพรพรรณ เกาะแก้ว ม.2/13 19

1707 เด็กหญิง พิชญาภัค โห้หาญ หญิง 14/06/2551 13 นางสาวปทิตตา โห้หาญ ม.2/13 20

1708 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปินตา หญิง 22/08/2550 14 นางสาวณัฏฐนันท์ ปินตา ม.2/13 21

1709 เด็กหญิง สิตานัน สุดารารัตน์ หญิง 14/12/2550 13 นางสุภา วิรเศรษฐ์ ม.2/13 22

1710 เด็กหญิง สิริวรรัตน์ รัตนชัยกิตติ หญิง 12/03/2551 13 นางณิชาภา รัตนชัยกิตติ ม.2/13 23

1711 เด็กหญิง ไอริดา ถาวรชัยวัฒน์ หญิง 09/09/2551 13 นางนันทิดา ถาวรชัยวัฒน์ ม.2/13 24

1712 เด็กชาย การัณยภาส โสภา ชาย 12/02/2552 12 นายวิรวุฒน์ โสภา ม.1/1 1

1713 เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วเรือง ชาย 26/09/2551 12 นางปัทมา แก้วเรือง ม.1/1 2

1714 เด็กชาย ชนม์วริศร์ ธนฉัตรจินดา ชาย 18/11/2551 12 นางชัญญ ธนฉัตรจินดา ม.1/1 3

1715 เด็กชาย ณัฐพัชญ์ ลักษณ์เทียมจิตร ชาย 26/05/2552 12 นายวสันต์ ลักษณ์เทียมจิตร ม.1/1 4

1716 เด็กชาย ณัฐภัทร จอมสังข์ ชาย 02/12/2551 12 นายธีรภัทร จอมสังข์ ม.1/1 5
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1717 เด็กชาย ธนกร บุญเกิดรัมย์ ชาย 22/09/2551 12 นางสาวพิมพ์พรรณ บุญเกิดรัมย์ ม.1/1 6

1718 เด็กชาย ธนกฤต มณฑามณี ชาย 29/09/2551 12 นางสาวนวลอนงค์ มนฑามณี ม.1/1 7

1719 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นสกุล ชาย 16/03/2552 12 นายสาธิต อุ่นสกุล ม.1/1 8

1720 เด็กชาย ปราการ เนาวบุตร ชาย 09/05/2552 12 นางนฤมล เนาวบุตร ม.1/1 9

1721 เด็กชาย พีรดนย์ เจริญกิจวศิน ชาย 21/09/2551 12 นางสาวสุวารีย์ สมบัติชัย ม.1/1 10

1722 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิอินทร์ ชาย 13/11/2551 12 นายพิชิต ลิอินทร์ ม.1/1 11

1723 เด็กชาย ภูมิภัทร หมู่เย็น ชาย 30/03/2552 12 นางอัญชลี ภู่แก้ว ม.1/1 12

1724 เด็กชาย ภูมิอนันต์ ปะติตัง ชาย 08/05/2552 12 นางสาวธัญนรา นิธิพรเมธา ม.1/1 13

1725 เด็กชาย วิชิต แหวนทองค า ชาย 01/01/2552 12 นางรัตนา ควรหา ม.1/1 14

1726 เด็กชาย เศรษฐพล พรหมมานันท์ ชาย 12/02/2552 12 นางเทียรดา พรหมมานันท์ ม.1/1 15

1727 เด็กชาย สัณหนัฐ ส าราญวงศ์ ชาย 11/02/2552 12 นายสมบัติ ส าราญวงศ์ ม.1/1 16

1728 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เลิศบุญรจิต หญิง 15/01/2552 12 นางรัตนา เลิศบุญรจิต ม.1/1 17

1729 เด็กหญิง ชนกานต์ แซ่ล้ี หญิง 28/11/2551 12 นางสาวพิศลยา สายสิริพันธ์ ม.1/1 18

1730 เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ หญิง 12/06/2551 13 นางกัลยรัชต์ คุณวุฒิ ม.1/1 19

1731 เด็กหญิง ธัญจิรา สุขคง หญิง 09/09/2551 13 นายณรงค์ชัช สุขคง ม.1/1 20

1732 เด็กหญิง นภัสสร พรเจริญศิริ หญิง 23/12/2551 12 นายศักดา พรเจริญศิริ ม.1/1 21

1733 เด็กหญิง เบญญาภา ทองสามัญ หญิง 10/06/2551 13 นางรัตนา ทองสามัญ ม.1/1 22

1734 เด็กหญิง ประภาทิพย์ เซ่ียงจ้ง หญิง 13/01/2552 12 นายอาคม เซ่ียงจ้ง ม.1/1 23

1735 เด็กหญิง พรนภา พันธ์วริศ หญิง 29/07/2551 13 นางสุรสา  พันธ์วริศ ม.1/1 24

1736 เด็กหญิง พิชญ์สินี หวังสวัสด์ิ หญิง 01/08/2551 13 นางวนิดา หวังสวัสด์ิ ม.1/1 25
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1737 เด็กหญิง ภัทรวดี แสงแดง หญิง 11/11/2551 12 นายเมธัส แสงแดง ม.1/1 26

1738 เด็กหญิง อริญชย์ญา สง่าแสง หญิง 01/10/2550 13 นางสาวอรนุช สง่าแสง ม.1/1 27

1739 เด็กหญิง อริสา อัครพุฒิพันธ์ หญิง 07/05/2552 12 นางเตือนใจ ไชยเมืองช่ืน ม.1/1 28

1740 เด็กหญิง อัณณ์กาญจน์ วนาอุปถัมภ์กุล หญิง 06/02/2552 12 นางสาวเกษจราภรณ์ สุขส าราญ ม.1/1 29

1741 เด็กหญิง อาทิตยา แซ่ต๊ัน หญิง 13/08/2551 13 นางสาวขนิษฐา ชินวงษ์ ม.1/1 30

1742 เด็กชาย ณัฐวินท์ คงถนอมธรรม ชาย 15/04/2552 12 นางสุจิตรา ลุวณิชย์พัฒนา ม.1/2 1

1743 เด็กชาย ตฤณ พงศ์เดชา ชาย 10/02/2552 12 นางธัญญาภรณ์ พงศ์เดชา ม.1/2 2

1744 เด็กชาย เตชิต พรหมชนะ ชาย 22/04/2551 13 ร้อยตรีนิรุตษ์ พรหมชนะ ม.1/2 3

1745 เด็กชาย ธนาเดช โตจันทร์ ชาย 10/09/2551 13 นางธัญสด โตจันทร์ ม.1/2 4

1746 เด็กชาย ธีภพ ดงสิงห์ ชาย 10/07/2552 12 นายธวัชชัย ดงสิงห์ ม.1/2 5

1747 เด็กชาย นพรุจ ศรีตะพัสโส ชาย 02/09/2551 13 นายจ าเริญ ศรีตะพ้สโส ม.1/2 6

1748 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สิริเลิศโยธิน ชาย 17/02/2552 12 นางสาวภัทรานิษฐ์ สิริเลิศโยธิน ม.1/2 7

1749 เด็กชาย พัฒนา จีนเอม ชาย 09/10/2551 12 นางสาววลี เกตุฉิม ม.1/2 8

1750 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ มัฎฐาพันธ์ ชาย 21/08/2551 13 นางสาววิภารัตน์ ชโลธร ม.1/2 9

1751 เด็กชาย ศิรชัช สันเหล็ม ชาย 30/10/2551 12 นางชุลีพร คงพันธ์ุ สันเหล็ม ม.1/2 10

1752 เด็กชาย ศิลา โชติสุข ชาย 04/01/2552 12 นายสมชาย โชติสุข ม.1/2 11

1753 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โชชัย ชาย 11/12/2551 12 นางเนาวรัตน์ โชชัย ม.1/2 12

1754 เด็กชาย เศรษฐบุตร ผุดผ่อง ชาย 07/04/2552 12 นางวชิรญาณ์ บุษบงก์ไพฑูรย์ ม.1/2 13

1755 เด็กชาย สรธร บางย่ีขัน ชาย 18/12/2551 12 นายขวัญชัย บางย่ีขัน ม.1/2 14

1756 เด็กชาย สิรดนัยต์ เคนผาพงศ์ ชาย 15/10/2551 12 นายสมเกียรติ เคนผาพงศ์ ม.1/2 15
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1757 เด็กหญิง กานต์ศุภา จันทร หญิง 12/11/2551 12 นางสอาด จันทร ม.1/2 16

1758 เด็กหญิง จรรยพรรธ ปะวะเสนะ หญิง 18/08/2551 13 นางเขมญานิษฐ์ ปะวะเสนะ ม.1/2 17

1759 เด็กหญิง ณฐา อ านาจเรืองฤทธ์ิ หญิง 22/10/2551 12 นางสาวสิริภัสสร์ ประดิษฐวงศ์ ม.1/2 18

1760 เด็กหญิง ณิชาบูล นิยมม่ังมี หญิง 26/01/2552 12 นายธนานนท์ นิยมม่ังมี ม.1/2 19

1761 เด็กหญิง ธาตรี นวลสังข์ทอง หญิง 11/06/2551 13 นายก้องชัย นวลสังข์ทอง ม.1/2 20

1762 เด็กหญิง ปรายฝน พวงสุข หญิง 27/08/2551 13 นางสาวประไพ ลูกค า ม.1/2 21

1763 เด็กหญิง ปลายฟ้า ศรีทุม หญิง 15/12/2551 12 นายวัชรพงษ์ จันทร์ทับ ม.1/2 22

1764 เด็กหญิง พลอยทอง สุ่มแก้ว หญิง 15/05/2551 13 นางสาวแพรวทอง ต๊ะสุ ม.1/2 23

1765 เด็กหญิง พิชญา คณะวาปี หญิง 29/12/2551 12 นางสาวระเบียบ คณะวาปี ม.1/2 24

1766 เด็กหญิง พีรดา ตุลานนท์ หญิง 18/12/2551 12 นางศิริพร ตุลานนท์ ม.1/2 25

1767 เด็กหญิง เพ็ญสินี เกิดแก้วฟ้า หญิง 26/09/2551 12 นายจตุรงค์ เกิดแก้วฟ้า ม.1/2 26

1768 เด็กหญิง ศรัณยา วัฒนวงศ์ชัย หญิง 12/02/2552 12 นายสุรัตน์ วัฒนวงศ์ชัย ม.1/2 27

1769 เด็กหญิง ศรีภัทรา วิชัยณรงค์ หญิง 30/06/2551 13 นางสาวอรวรรณ เลิศสถิตโชติ ม.1/2 28

1770 เด็กหญิง อารียา สวัสด์ิกว้าน หญิง 01/06/2551 13 นางรุ้งนภา สวัสด์ิกว้าน ม.1/2 29

1771 เด็กหญิง อิษฎาอร จิตพงศ์สถาพร หญิง 25/06/2552 12 นายวศิน จิตพงศ์สถาพร ม.1/2 30

1772 เด็กชาย กรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชาย 14/04/2551 13 พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/3 1

1773 เด็กชาย กฤษวิน ปิยะอภินันท์ ชาย 10/04/2551 13 นางสาวกมลลักษณ์ วรตนะพิพัฒน์ ม.1/3 2

1774 เด็กชาย กิตต์ิลภัส แสงค้า ชาย 04/12/2551 12 นางสาววรรทิวา หนูตะเภา ม.1/3 3

1775 เด็กชาย ชยกร สระแก้ว ชาย 26/10/2551 12 นางสาวนริศรา สุขสราญ ม.1/3 4

1776 เด็กชาย ชยภณ พิชยานนท์ ชาย 02/03/2552 12 นายชวลิต พิชยานนท์ ม.1/3 5
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 
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ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
1777 เด็กชาย ฐากร ขวัญเขียว ชาย 21/09/2551 12 นางสาวรติชา มานะทัศน์ ม.1/3 6

1778 เด็กชาย นาราภัทร พิมพ์ปรุ ชาย 22/07/2551 13 นางกฤษณา พิมพ์ปรุ ม.1/3 7

1779 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ พันเพ็ชร์ ชาย 22/08/2551 13 นายพีรเชษฐ  พันเพ็ชร  ์ ม.1/3 8

1780 เด็กชาย มานิต ซอนิมิตรเกิดลาภ ชาย 18/04/2552 12 นางกันยา ซอนิมิตรเกิดลาภ ม.1/3 9

1781 เด็กชาย ศรัณย์กร เสวกนัยน์ ชาย 17/11/2551 12 นายธนพัฒน์ เสวกนัยน์ ม.1/3 10

1782 เด็กชาย อริญชัย ปัญญาวัฒนาสกุล ชาย 09/04/2552 12 นายด ารงค์ชัย ปัญญาวัฒนาสกุล ม.1/3 11

1783 เด็กชาย อาวินน์ ใจดี ชาย 10/08/2551 13 นางสาวสุมาลี ใจดี ม.1/3 12

1784 เด็กชาย กฤษฏ์ิ รัชตะวรเดช ชาย 10/10/2551 12 นายโกสิต รัชตะวรเดช ม.1/3 13

1785 เด็กชาย ธนกฤต อยู่ดี ชาย 13/10/2551 12 นางจิตติวรรณ อยู่ดี ม.1/3 14

1786 เด็กชาย พีระพัฒน์ เก้ือเพชรแก้ว ชาย 16/06/2552 12 นางสาวอาทิตยา บารเพียร ม.1/3 15

1787 เด็กหญิง กันต์ฤทัย สังข์ฝ้าย หญิง 04/08/2551 13 นางสาวเมตตา ภานุทัตน์ ม.1/3 16

1788 เด็กหญิง ชนัญชิดา นิลลออ หญิง 31/05/2552 12 นางสาวสุรางค์ ชุดกลาง ม.1/3 17

1789 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทิพยทยารัตน์ หญิง 12/04/2552 12 นางสาวพัชรินทร์ ทิพยทยารัตน์ ม.1/3 18

1790 เด็กหญิง บุณยนุช เอ้ียงมี หญิง 03/03/2552 12 นางสาวอิสรีย์ ธนบดีจรัสภรณ์ ม.1/3 19

1791 เด็กหญิง ปรียาภัทร แย้มบริบูรณ์ หญิง 06/01/2552 12 นายอินทร์ แย้มบริบูรณ์ ม.1/3 20

1792 เด็กหญิง พัชญ์ลิตา พัฒน์วิรุฬห์ หญิง 06/02/2552 12 นางสาวภัควรินทร์ พัฒน์วิรุฬห์ ม.1/3 21

1793 เด็กหญิง พิมพ์ฟ้า ศรีภคนานนท์ หญิง 20/05/2552 12 นางสาวก่ิงแก้ว แสงละออ ม.1/3 22

1794 เด็กหญิง วริศรา สิริพรรุ่งโรจน์ หญิง 21/01/2552 12 นายวิกรม สิริพรรุ่งโรจน์ ม.1/3 23

1795 เด็กหญิง อภิตา แซ่เตีย หญิง 12/11/2551 12 นางสาวดวงชีวัน ทองนิตย์ ม.1/3 24

1796 เด็กหญิง อรนันท์ เซ่งลอยเล่ือน หญิง 28/09/2552 11 นางสาวค าฝัน การะเวก ม.1/3 25
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1797 เด็กชาย กฤษฎ์ เตชะย่ิงไพบูลย์ ชาย 13/07/2552 12 นายชาติชาย เตชะย่ิงไพบูลย์ ม.1/4 1

1798 เด็กชาย กิตติกวิน อินทร์มณี ชาย 25/12/2551 12 นายประภาส อินทร์มณี ม.1/4 2

1799 เด็กชาย จิรกร ศรีทับทิม ชาย 12/02/2552 12 นายปิยะพงศ์ ศรีทับทิม ม.1/4 3

1800 เด็กชาย ชนายุส ไชยพจน์พานิช ชาย 16/12/2551 12 นางจิตรา ไชยพจน์พานิช ม.1/4 4

1801 เด็กชาย ชัชวาล ไชยม่ิง ชาย 30/05/2551 13 นายชนินทร ไชยม่ิง ม.1/4 5

1802 เด็กชาย ธนัช สายเพ็ชร์ ชาย 23/05/2552 12 นางวัชรีกร สายเพ็ชร์ ม.1/4 6

1803 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเต็ม ชาย 24/02/2552 12 นางสาวผไทมาส พุทธจักร ม.1/4 7

1804 เด็กชาย นิพพิชฌน์ กฤษเชิด ชาย 07/04/2552 12 นายวรพจน์ กฤษเชิด ม.1/4 8

1805 เด็กชาย พีรพัทร์ ปกเกษ ชาย 02/07/2551 13 นายโปร่ง ปกเกษ ม.1/4 9

1806 เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทนานนท์ ชาย 08/10/2551 12 นางสุนีย์ จันทนานนท์ ม.1/4 10

1807 เด็กชาย รชานนท์ จิตธนากรโกศล ชาย 25/02/2552 12 นายสมชาย จิตรนากรโกศล ม.1/4 11

1808 เด็กชาย วรุณ ทองสง่า ชาย 13/07/2552 12 นายชัยวัฒน์ ทองสง่า ม.1/4 12

1809 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุดเจริญ ชาย 28/08/2551 13 นายมนตรี สุดเจริญ ม.1/4 13

1810 เด็กชาย อภินันท์ ชุมสุข ชาย 22/04/2552 12 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ทอง ม.1/4 14

1811 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มงคลรัตนสกุล หญิง 16/04/2552 12 นายกันตพัฒน์ มงคลรัตนสกุล ม.1/4 15

1812 เด็กหญิง กัญชนก ชุ่มเมืองเย็น หญิง 11/11/2551 12 นางจุฑามาศ ชุ่มเมืองเย็น ม.1/4 16

1813 เด็กหญิง กานต์พิชชา ชุ่มช่ืน หญิง 17/07/2552 12 นายอัศวิน ชุ่มช่ืน ม.1/4 17

1814 เด็กหญิง จิระนันท์ นาคะนนท์ หญิง 17/03/2552 12 นางรุ่งดาวรรณ นาคะนนท์ ม.1/4 18

1815 เด็กหญิง ชนัดดา รสร่ืน หญิง 02/01/2552 12 นางสาวสร้อยทิพย์ คุ้มญาติ ม.1/4 19

1816 เด็กหญิง ณิชาดา พัฒนจันทร์ หญิง 17/08/2551 13 นางจ านงค์ พัฒนจันทร์ ม.1/4 20
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
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บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง
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ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
1817 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สวาพิทักษ์ หญิง 15/09/2551 13 นางสุดารัตน์ สวาพิทักษ์ ม.1/4 21

1818 เด็กหญิง พรไพลิน หังสเนตร หญิง 05/05/2552 12 นางอุมาพร หังสเนตร ม.1/4 22

1819 เด็กหญิง วาวี แย้มผกา หญิง 07/01/2552 12 นางเอ้ืองอ าไพ แย้มผกา ม.1/4 23

1820 เด็กหญิง ศุภณัฐ นวลสุวรรณ หญิง 04/07/2551 13 นายณัฐนนท์ นวลสุวรรณ ม.1/4 24

1821 เด็กหญิง อาทิตยารัตน์ รอดอ๊าต หญิง 07/09/2551 13 นางสุมาลี รอดอ๊าต ม.1/4 25

1822 เด็กหญิง อบอุ่น ธิติมงคล หญิง 28/01/2552 12 นางสาวสุพัสษา จ่างแสง ม.1/4 26

1823 เด็กชาย กวี แพร่พิพัฒน์ ชาย 09/03/2552 12 นางวิไลวรรณ แพร่พิพัฒน์ ม.1/5 1

1824 เด็กชาย จิรภัทร ล้ิมเจริญ ชาย 10/02/2551 13 นายทัศนัย ล้ิมเจริญ ม.1/5 2

1825 เด็กชาย ชัยพัชร์ หรมาส ชาย 16/09/2551 13 นางปานรดา หรมาส ม.1/5 3

1826 เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ ขุมทรัพย์ ชาย 01/02/2552 12 นายธนาธิป ขุมทรัพย์ ม.1/5 4

1827 เด็กชาย ชาคริต กรุตนารถ ชาย 01/02/2552 12 นางสาวอารยา ทับทิมสี ม.1/5 5

1828 เด็กชาย ณภัทร ตอนสี ชาย 18/08/2551 13 นางสาวปาริษา นันทะเสน ม.1/5 6

1829 เด็กชาย น้ าเพชร สุธีสุนทรกุล ชาย 11/05/2551 13 นางทิพย์อาภาอา สุธีสุนทรกุล ม.1/5 7

1830 เด็กชาย พีระณัฐ พัดชัยภูมิ ชาย 18/02/2552 12 นายชัด พัดชัยภูมิ ม.1/5 8

1831 เด็กชาย ภรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชาย 05/07/2552 12 พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/5 9

1832 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ทิพย์วารีรัตนะ ชาย 18/10/2551 12 นายชุติพนธ์ ทิพย์วารีรัตนะ ม.1/5 10

1833 เด็กชาย สรสิทธ์ิ หอมหวล ชาย 15/11/2551 12 นายพงศธร หอมหวล ม.1/5 11

1834 เด็กชาย สุทัสสิริ จรัญชล ชาย 22/06/2552 12 นายสิริบูรพ์ จรัญชล ม.1/5 12

1835 เด็กชาย รัชภูมิ ถูปาอ่าง ชาย 08/10/2551 12 นายพิชิต ถูปาอ่าง ม.1/5 13

1836 เด็กชาย จิณณะ ทองหยวก ชาย 14/06/2552 12 นางสาวรัชญาวริศ ทองหยวก ม.1/5 14
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ล ำดับท่ี

ในห้อง
1837 เด็กหญิง กรรณิการ์ ลาภมูล หญิง 22/10/2551 12 นางจันทร์เพ็ญ ลาภมูล ม.1/5 15

1838 เด็กหญิง กวินชนก สมพงษ์ หญิง 17/05/2552 12 นางวรรณวิภา สมพงษ์ ม.1/5 16

1839 เด็กหญิง กุลภัสส์ กุตัน หญิง 23/11/2551 12 นางสาวรัสมี มโนเล็ก ม.1/5 17

1840 เด็กหญิง เขมจิรา นาคบัว หญิง 18/09/2551 12 นายอเนญชา นาคบัว ม.1/5 18

1841 เด็กหญิง โชติกา ศุภวิทยาโภคี หญิง 03/12/2551 12 นางสาวพัณณิตา ศุภวิทยาโภคี ม.1/5 19

1842 เด็กหญิง ณัฎฏวรรณ พานิชปฐม หญิง 01/02/2552 12 นางสาวนาริฐา พานิชปฐม ม.1/5 20

1843 เด็กหญิง ทิพย์รดา อชิโต หญิง 12/04/2552 12 นายเทพชัย อชิโต ม.1/5 21

1844 เด็กหญิง ปวริศา ชมศรี หญิง 23/12/2551 12 นางสาวกุลธิดา แสงข า ม.1/5 22

1845 เด็กหญิง ภัทรวดี กันยาประสิทธ์ิ หญิง 23/12/2551 12 นางอุดมศรี กันยาประสิทธ์ิ ม.1/5 23

1846 เด็กหญิง มุกมณี ชีวโรจน์ศรัณย์ หญิง 29/05/2552 12 นางสาวชัชมณฑ์ ชีวโรจน์ศรัณย์ ม.1/5 24

1847 เด็กหญิง ศศิพัชร์ โสพรมมา หญิง 24/03/2552 12 นายระพิน โสพรมมา ม.1/5 25

1848 เด็กหญิง อัญชลี จงประเสริฐ หญิง 06/07/2551 13 นายเอกฐากร แก้วไซข า ม.1/5 26

1849 เด็กหญิง อาทิตยา วิศาลกิตติ หญิง 20/07/2551 13 นางสาวนิภาพร จรดล ม.1/5 27

1850 เด็กหญิง เกวลิน แก้วจันทร์ หญิง 09/09/2551 13 นางสาวรัตนา ม่วงทอง ม.1/5 28

1851 เด็กชาย ชินกฤต ว่องธัญญะกุล ชาย 14/12/2550 13 นางฉัตรกมล ว่องธัญญะกุล ม.1/6 1

1852 เด็กชาย ณัฏฐากรย์ ภัครพสิษฐ์ ชาย 16/04/2552 12 นางชัญญาณัภ์ช ศรลัมพ์ ม.1/6 2

1853 เด็กชาย ธีรภัทร คูหามงคลไพศาล ชาย 16/01/2552 12 นายสุชาย คูหามงคลไพศาล ม.1/6 3

1854 เด็กชาย นันทวัฒน์ ทับสี ชาย 04/08/2551 13 นางสาวเรวดี ตรงวานิชนาม ม.1/6 4

1855 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ บุญศิริ ชาย 24/03/2551 13 นางจิราพร บุญศิริ ม.1/6 5

1856 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศุภนิศารัตน์ ชาย 05/07/2551 13 นายณัฐพงค์ ศุภนิศารัตน์ ม.1/6 6
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ล ำดับท่ี
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1857 เด็กชาย วีรภัทร อินตา ชาย 16/08/2551 13 นางสายหยุด บุญฟุ้ง ม.1/6 7

1858 เด็กชาย สาธุ สุทธิสาร ชาย 03/09/2551 13 นางสาวจิรธนาภรณ์ มูลมา ม.1/6 8

1859 เด็กชาย อัฐวีร์ วณิชเดชารัชต์ ชาย 22/08/2551 13 นางสาวนัทธ์มนต์ วณิชเดชารัชต์ ม.1/6 9

1860 เด็กหญิง สาริศา ทิวาตรี หญิง 14/09/2551 13 นายลักษ์มัญราม ทิวาตรี ม.1/6 10

1861 เด็กหญิง กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ หญิง 28/08/2551 13 นางสามินทร์ สังข์สัมฤทธ์ิ ม.1/6 11

1862 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฉอ้อนชม หญิง 05/07/2551 13 นางสาวสกุลทิพย์ สุวณิชย์ ม.1/6 12

1863 เด็กหญิง ชนม์ชนก เนตรวิจิตร หญิง 27/08/2551 13 นายอนิรุทธ์ิ เนตรวิจิตร ม.1/6 13

1864 เด็กหญิง ฐิติวรดา เจียมรัตนสกุล หญิง 15/03/2552 12 นางสาววิไลรัตน์ วิชิตกุล ม.1/6 14

1865 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ศรีภูชิตสกุล หญิง 14/12/2551 12 นางสาวนิษฐ์กานต์ วสุรมย์ ม.1/6 15

1866 เด็กหญิง ณัฐธิษฌาน์ สุขสราญ หญิง 25/07/2551 13 นางสาวอ าภา สุขสราญ ม.1/6 16

1867 เด็กหญิง ธนัชนก แสงศรี หญิง 04/08/2551 13 นายธนัช แสงศรี ม.1/6 17

1868 เด็กหญิง เนตรไอรีน เธียรหิรัญโชติ หญิง 15/04/2552 12 นายไตรสิทธ์ิ เธียรหิรัญโชติ ม.1/6 18

1869 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ พรหมประทีป หญิง 01/04/2552 12 นางสาววราพร บุญเอ่ียม ม.1/6 19

1870 เด็กหญิง ปองบุณย์ สว่างวงษ์ หญิง 09/07/2552 12 นางสาวปองทิพย์ หม่ืนพินิจ ม.1/6 20

1871 เด็กหญิง ปุณณาสา เช้ือเลิศสกุล หญิง 19/11/2551 12 นางสาวนิตยา เครือแปง ม.1/6 21

1872 เด็กหญิง เปมิกา เติบโต หญิง 22/08/2551 13 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรติรัตน์ ทองเทศ ม.1/6 22

1873 เด็กหญิง พรประภา สุขสิทธิประสงค์ หญิง 21/04/2552 12 นายวีรศักด์ิ สุขสิทธิประสงค์ ม.1/6 23

1874 เด็กหญิง พัชรกันย์ ชมพิกุล หญิง 08/12/2551 12 นางสาววันทนา สงวนศรี ม.1/6 24

1875 เด็กหญิง รุ้งทอง วงศ์ษาพาน หญิง 05/10/2551 12 นางสาวทัศนีย์ นาคสังข์ ม.1/6 25

1876 เด็กหญิง วีรปภา สุริยะภักด์ิ หญิง 02/07/2552 12 นางสาวภัทรมล สุริยะภักด์ิ ม.1/6 26
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ในห้อง
1877 เด็กหญิง สุภัควัน นุชสละ หญิง 26/06/2552 12 นางสุธาสินี นุชสละ ม.1/6 27

1878 เด็กหญิง ต๊ินา อนุชัยกิจธรรม หญิง 13/10/2551 12 นางสาวประหยัด น้อยจันทึก ม.1/6 28

1879 เด็กชาย ชนินธร ขวัญซ้าย ชาย 01/02/2552 12 นางสาวนงนุช ขวัญซ้าย ม.1/7 1

1880 เด็กชาย ชวิศ ประเสริฐกุล ชาย 04/10/2551 12 นายสมชาย ประเสริฐกุล ม.1/7 2

1881 เด็กชาย เทพพฤกษา ศรีจักรโคตร ชาย 27/04/2552 12 นายธรรมนูญ ศรีจักรโคตร ม.1/7 3

1882 เด็กชาย ธีรเดช บุณยสุขเมธี ชาย 06/06/2552 12 นางสาวสุธิ ชาวหันค า ม.1/7 4

1883 เด็กชาย ปัญณภัทร อินพยม ชาย 08/12/2551 12 นายปัญญา อินพยม ม.1/7 5

1884 เด็กชาย เปรมสุข ม่วงน้อยเจริญ ชาย 22/01/2552 12 นางสาวป่ินอนงค์ ม่วงน้อยเจริญ ม.1/7 6

1885 เด็กชาย ศรศิลป์ สุวรรณพงศ์ ชาย 25/02/2552 12 นางสาวสุจิรา สุวรรณพงศ์ ม.1/7 7

1886 เด็กชาย ชามล ยังอ่ิมสุข ชาย 08/01/2552 12 นางสาวมลทิรา วังบุญ ม.1/7 8

1887 เด็กชาย ทรงวศิน ศิลปศร ชาย 07/12/2551 12 นางสาวกนกวรรณ ล าเจียกเทศ ม.1/7 9

1888 เด็กชาย พลวัฒน์ กิตติสิริพรกุล ชาย 08/04/2552 12 นางสาวธิดารักษ์ กิตติสิริพรกุล ม.1/7 10

1889 เด็กหญิง จันทรัสม์ สิงห์ชัยเดช หญิง 09/05/2552 12 นายอลงกรณ์ชนม์  สิงห์ชัยเดช ม.1/7 11

1890 เด็กหญิง ชนิศรา ณัฐชยางกูล หญิง 10/06/2551 13 นางสาวสุภาพร พรายรักษา ม.1/7 12

1891 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เจดีย์โน หญิง 21/08/2551 13 นางขนบพร เจดีย์โน ม.1/7 13

1892 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หอมสุวรรณ หญิง 01/06/2551 13 นางศนิชา หอมสุวรรณ ม.1/7 14

1893 เด็กหญิง ธนัญชนก ต่อปัญญา หญิง 23/03/2552 12 นางสาวโสภา ปุนาตุง ม.1/7 15

1894 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ลักษณะวิลัย หญิง 02/06/2551 13 นางสาวสมบัติ หุบชะบา ม.1/7 16

1895 เด็กหญิง ปรียากร เนียมสี หญิง 12/11/2551 12 นางสาวกัญยาณี ยางงาม ม.1/7 17

1896 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ม่วงโพธ์ิเงิน หญิง 12/08/2551 13 นางสุรัช ม่วงโพธ์ิเงิน ม.1/7 18
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ในห้อง
1897 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ปิติคุณเลิศภากรณ์ หญิง 21/04/2552 12 นายวชิรเชษฐ์ ปิติคุณเลิศภากรณ์ ม.1/7 19

1898 เด็กหญิง ภัทรียา เสรีเผ่าวงษ์ หญิง 09/06/2551 13 นางสาวพิมพ์ภัทรา อาชญาเมือง ม.1/7 20

1899 เด็กหญิง รพีพร ขจรเดชะ หญิง 24/05/2552 12 นางปภพพร ขจรเดชะ ม.1/7 21

1900 เด็กหญิง ลักธพร บ้านเกาะสมุทร์ หญิง 10/10/2551 12 นายจิรายุทธ บ้านเกาะสมุทร์ ม.1/7 22

1901 เด็กหญิง วริยา ทองรอด หญิง 08/03/2552 12 นางอริสา ทองรอด ม.1/7 23

1902 เด็กหญิง วัลวิษา ชุ่มเพ็งพันธ์ุ หญิง 09/08/2551 13 นางธมลวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ ม.1/7 24

1903 เด็กหญิง สรวงรัตน์ สาแก้ว หญิง 17/11/2551 12 นางสาวภัทราสรณ์ สาแก้ว ม.1/7 25

1904 เด็กหญิง สุธีรา หล่อเจริญสุข หญิง 29/11/2551 12 นางอรวรรณ หล่อเจริญสุข ม.1/7 26

1905 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วิศิษฏานนท์ หญิง 01/07/2551 13 นางสาวขวัญวลัย ดารา ม.1/7 27

1906 เด็กหญิง ปิยอร พุ่มรินทร์ หญิง 09/08/2551 13 นางปทุมพร คาร์เตอร์ ม.1/7 28

1907 เด็กชาย กิตติด ารงค์ กองแก้ว ชาย 09/09/2552 12 นางสาวขวัญพิชา ศรีสารคาม ม.1/8 1

1908 เด็กชาย ณฐกร อารีรมย์ ชาย 09/03/2552 12 นายนิวัชร์ อารีรมย์ ม.1/8 2

1909 เด็กชาย ธนกร จุฑาวนิชกุล ชาย 12/01/2552 12 นายสิริศักด์ิ จุฑาวนิชกุล ม.1/8 3

1910 เด็กชาย ธนวรรธน์ นธีนาม ชาย 10/11/2551 12 นางเพ็ญพร นธีนาม ม.1/8 4

1911 เด็กชาย ธฤต ยอดสุรางค์ ชาย 26/05/2551 13 นางพิราวรรณ ยอดสุรางค์ ม.1/8 5

1912 เด็กชาย ปณวรรธก์ วงษ์ปัญญา ชาย 01/04/2552 12 นางฐิฏิกา วงษ์ปัญญา ม.1/8 6

1913 เด็กชาย วิภู สว่างแสง ชาย 15/01/2552 12 นางสาวพิลัยพร สว่างแสง ม.1/8 7

1914 เด็กชาย ศิลา โพธ์ิอัมพร ชาย 01/01/2552 12 นางสาวกาญจนา รักย้ิม ม.1/8 8

1915 เด็กชาย อภิวรรชณ์ ทวีอภิรดีสิริ ชาย 05/03/2552 12 นางสาวบุญญารัตน์ ทวีอภิรดีสิริ ม.1/8 9

1916 เด็กชาย อาชวิน พลเดชรังสี ชาย 13/05/2552 12 นางสาวกรวิภา ก้อนเพ็ชร ม.1/8 10
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ในห้อง
1917 เด็กชาย พีรพล ระฆัง ชาย 08/07/2552 12 นายเชิดชาย ระฆัง ม.1/8 11

1918 เด็กหญิง กฤตปภา นาคจีนวงษ์ หญิง 24/12/2551 12 นางเบญญาภา นาคจีนวงษ์ ม.1/8 12

1919 เด็กหญิง จินต์จุฑา เจริญสุข หญิง 12/09/2551 13 นางสาวนงลักษณ์ แซ่อ้ึง ม.1/8 13

1920 เด็กหญิง ชนนเนษฏ์ ดุษปิยะ หญิง 13/09/2551 13 นางพัชร์พิดา ดุษปิยะ ม.1/8 14

1921 เด็กหญิง ชนัญดา เล่าอุย หญิง 25/07/2551 13 นางธนกาญจน์ เล่าอุย ม.1/8 15

1922 เด็กหญิง ญาณิกา ตุ้มตระกูล หญิง 23/01/2552 12 นางสาวปราณี สุรกิจรุ่งกานต์ ม.1/8 16

1923 เด็กหญิง ญาณิศา หงษา หญิง 03/07/2552 12 นายวิชัย หงษา ม.1/8 17

1924 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ทองนาค หญิง 28/12/2551 12 ร.ต.อ.หญิงศศิร์อร ทองนาค ม.1/8 18

1925 เด็กหญิง ณัฐชยา ทับทิมหิน หญิง 09/04/2552 12 นางสาวดรุณี หัสนัย ม.1/8 19

1926 เด็กหญิง ตรีระศิริ โชคธนพงษ์ หญิง 19/06/2551 13 นางสาวตรีชฎา จันทร์โต ม.1/8 20

1927 เด็กหญิง นพเก้า เฮงไทร หญิง 21/03/2552 12 นางธนวรรณ เฮงไทร ม.1/8 21

1928 เด็กหญิง พลอยรัตน์ อุ่นทรัพย์ หญิง 12/08/2551 13 นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ ม.1/8 22

1929 เด็กหญิง พิชชาภา โสล้อมค้อ หญิง 27/07/2551 13 นางสาวพัชรินทร์ สินทอง ม.1/8 23

1930 เด็กหญิง วนธิดา จันทร์เทพ หญิง 04/02/2552 12 นางสาวกานดา ด ารงชัยณรงค์ ม.1/8 24

1931 เด็กหญิง วิชญาพร ป้านภูมิ หญิง 26/07/2551 13 นายกฤษณพัฒน์ ป้านภูมิ ม.1/8 25

1932 เด็กหญิง สุกฤตา สังข์แก้ว หญิง 26/12/2551 12 นางดวงจันทร์ สังข์แก้ว ม.1/8 26

1933 เด็กหญิง สู่ขวัญสิริ ฐนิตทรัพย์ หญิง 21/01/2552 12 นางสาวสุจิตรา แร่มี ม.1/8 27

1934 เด็กชาย ชญาณินท์ ฉิมมาลี ชาย 26/08/2551 13 นางสาวมาลัย พุทธิกุล ม.1/9 1

1935 เด็กชาย ชยุต เป่ียมคุ้ม ชาย 23/12/2551 12 นางสาวศิริพร เป่ียมคุ้ม ม.1/9 2

1936 เด็กชาย โชติวิทย์ หลวงพล ชาย 04/11/2551 12 นางกุสุมา หลวงพล ม.1/9 3
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1937 เด็กชาย ธนัญกร ไหลประสิทธ์ิพร ชาย 05/01/2552 12 นางสุพนิต ไหลประสิทธ์ิพร ม.1/9 4

1938 เด็กชาย ธนัท ดีเทียนอินทร์ ชาย 16/03/2552 12 นางสาววรนุช ตระกูลเกษมสิริ ม.1/9 5

1939 เด็กชาย ธามภูรินท์ แซ่จันทร์ ชาย 03/09/2551 13 นายอดิศร แซ่จันทร์ ม.1/9 6

1940 เด็กชาย ธีรธรรม พิทักษ์ ชาย 19/08/2551 13 นายสุวิทย์ พิทักษ์ ม.1/9 7

1941 เด็กชาย ธีรภัทร เท่ียงธรรม ชาย 29/11/2551 12 นางสาวตุ๊กตา หลักเพชร ม.1/9 8

1942 เด็กชาย พสุวัชร์ ชัยถิรสกุล ชาย 08/08/2552 12 นางสาวนรภัสสร์ เตชะจุฑาศรี ม.1/9 9

1943 เด็กชาย พีระพัฒน์ เรืองวงษ์ ชาย 17/08/2551 13 นางสาวไขนภา รัชดาศรี ม.1/9 10

1944 เด็กชาย วินทร์ทัย ปิติพิริยธรณ์ ชาย 01/12/2551 12 นางสาวณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ ม.1/9 11

1945 เด็กชาย สุภัควี นุชสละ ชาย 26/06/2552 12 นางสุธาสินี นุชสละ ม.1/9 12

1946 เด็กชาย เทวกฤต หัสดีสุวรรณ ชาย 08/11/2551 12 นางชนัดดา หัสดีสุสรรณ ม.1/9 13

1947 เด็กชาย ชินกฤต เปรมโยธิน ชาย 19/12/2551 12 นางสาวจารุวรรณ จรรยาศักด์ิ ม.1/9 14

1948 เด็กหญิง กาจน์ศจี สิงห์เหลือ หญิง 13/02/2552 12 นางสุวรรทนา สิงห์เหลือ ม.1/9 15

1949 เด็กหญิง ขวัญปภัสร์ รองตะก่ัว หญิง 13/10/2551 12 นางจารุณี รองตะก่ัว ม.1/9 16

1950 เด็กหญิง จิราพัชร เจนชัยมงคล หญิง 31/01/2551 13 นางจิตติมา เจนชัยมงคล ม.1/9 17

1951 เด็กหญิง ชิษณุชา พิษค า หญิง 06/09/2551 13 นางสาวอัจฉรา กะตะศิลา ม.1/9 18

1952 เด็กหญิง ฐานิดา ฑีฆะเสถียร หญิง 30/11/2551 12 นางสาวพัทธ์ธีรา ปันกัน ม.1/9 19

1953 เด็กหญิง ณัฏณลัณธ์ โพธ์ิสุริ หญิง 26/10/2551 12 นางสาวเกศกนก ค าเเก้ว ม.1/9 20

1954 เด็กหญิง ณัฐธิดา บริสุทธ์ิ หญิง 09/03/2552 12 นายฟอง บริสุทธ์ิ ม.1/9 21

1955 เด็กหญิง ทัศพร อ่อนละมูล หญิง 01/09/2551 13 นางวิภาพร อ่อนละมูล ม.1/9 22

1956 เด็กหญิง นภัสนันท์ กิตติรัตน์หมาย หญิง 08/04/2552 12 นางสาวนุช นาต เกรียงไกร  ม.1/9 23
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ในห้อง
1957 เด็กหญิง นันทิตา วิชัยดิษฐ หญิง 27/05/2551 13 นางอัญชัน วิชัยดิษฐ ม.1/9 24

1958 เด็กหญิง เบญญลักษม์ิ ศักด์ิสมพงศ์ หญิง 18/09/2551 12 นางธนันยมนตร์ ศักด์ิสมพงศ์ ม.1/9 25

1959 เด็กหญิง เบญญาภา เอกค าพันธ์ หญิง 03/09/2552 12 นางมนัสวี เอกค าพันธ์ ม.1/9 26

1960 เด็กหญิง ปุณยาพร เจริญสุข หญิง 17/03/2552 12 นางสาวภคมน โพธ์ิแสง ม.1/9 27

1961 เด็กหญิง เมธาวี กันทริกา หญิง 11/06/2551 13 นางสาวผุสดี วงศ์อนันต์ ม.1/9 28

1962 เด็กหญิง วรินทร์ทิพย์ วงศ์แก้วเกตุ หญิง 11/03/2552 12 นางสาวมณฑา ค าย่ิงยง ม.1/9 29

1963 เด็กหญิง วริศรา จ่ันสาน หญิง 01/07/2551 13 นางสาวณิศรา เอียงเป้ ม.1/9 30

1964 เด็กหญิง สุกฤตา พูนทวีมงคล หญิง 04/03/2552 12 นางสาวปุณิกา มีใจรักษ์ ม.1/9 31

1965 เด็กหญิง สุรภา บุญโญปกรณ์ หญิง 14/06/2551 13 นางสาวณัฐสิมา ทองเรือง ม.1/9 32

1966 เด็กหญิง ญาศิณี บัวกนก หญิง 29/05/2551 13 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วสว่าง ม.1/9 33

1967 เด็กชาย กิตติวินท์ ช่ืนเจริญสุข ชาย 05/09/2551 13 นางสาวอาทิตยา พรมมา ม.1/10 1

1968 เด็กชาย คณาธิป ชิดปราง ชาย 06/02/2552 12 นางสาวพรชนก จันทะวงศ์ ม.1/10 2

1969 เด็กชาย จิรพัฒน์ ศรีเหรา ชาย 26/10/2551 12 นางสาวรัตนาวดี ธงไชย ม.1/10 3

1970 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ เงินพูลทรัพย์ ชาย 30/07/2551 13 นางสาวสุรีวัลย์ เงินพูลทรัพย์ ม.1/10 4

1971 เด็กชาย ธีรศักด์ิ สาธร ชาย 04/07/2552 12 นางสาวล าใย สอนเนียม ม.1/10 5

1972 เด็กชาย ธีรุตม์ อรรถปิยพันธ์ุ ชาย 07/07/2552 12 นางจรรยา อรรถปิยพันธ์ุ ม.1/10 6

1973 เด็กชาย นิธิศ เลิศบ ารุงสุข ชาย 28/03/2552 12 นางสาวศุทธดา เลิศบ ารุงสุข ม.1/10 7

1974 เด็กชาย ปกสกนธ์ รุณจักร ชาย 05/03/2552 12 นางจุฬารัตน์ รุณจักร ม.1/10 8

1975 เด็กชาย พิพัฒน์ เข็มพิลา ชาย 28/01/2552 12 นางสาวอัญชนา เข็มพิลา ม.1/10 9

1976 เด็กชาย ภูทนนท์ พุทธา ชาย 17/10/2551 12 นางสาวกรทิพย์ วงษ์โต ม.1/10 10
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1977 เด็กชาย ภูมิรัตน์ ชีวภิญโญกุล ชาย 15/12/2551 12 นางพนิดา ชีวภิญโญกุล ม.1/10 11

1978 เด็กชาย วสุธา แสงเดือน ชาย 18/03/2552 12 นางกานดา แสงเดือน ม.1/10 12

1979 เด็กชาย ธรรมวุธ ใจเป้ีย ชาย 12/07/2551 13 นางสาวเสาวพรรณ ส่งสมบุญ ม.1/10 13

1980 เด็กหญิง กฤตยา ศรีประชา หญิง 08/10/2551 12 นางสาวอาทิตยา หงษ์อุดร ม.1/10 14

1981 เด็กหญิง กันต์ณัฐฐา ต้ังปริมณฑล หญิง 12/09/2551 13 นางศศิญา จงมนตรี ม.1/10 15

1982 เด็กหญิง กานต์สินี ดุลยศรีบัณฑิต หญิง 27/08/2551 13 นางสาวกัญจน์ณัฐชา ดุลยศรีบัณฑิต ม.1/10 16

1983 เด็กหญิง เช่นชนก ขันทนา หญิง 24/04/2552 12 นางสาวอมรรัตน์ ฟักกล่ิม ม.1/10 17

1984 เด็กหญิง ฐการิน สินทร หญิง 20/07/2551 13 นางสาวปาณิสา สินทร ม.1/10 18

1985 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พลพวก หญิง 27/08/2551 13 นางสาวอาภรณ์ กุยุค า ม.1/10 19

1986 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุดใจ หญิง 10/08/2551 13 นายสากล สุดใจ ม.1/10 20

1987 เด็กหญิง ธนสร คู่วรัญญู หญิง 28/07/2551 13 นายนิพัฒน์ คู่วรัญญู ม.1/10 21

1988 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เชิญผ้ึง หญิง 06/05/2552 12 นางสาวสุภาพร ริมธีระกุล ม.1/10 22

1989 เด็กหญิง เธียรรัตน์ วีรนุกูลจิต หญิง 13/06/2552 12 นางสาวศิวพลอย ศรีภัทรชัยกุล ม.1/10 23

1990 เด็กหญิง นาตาชา สุภาภัทรานนท์ หญิง 27/11/2551 12 นางศิริพร สุภาภัทรานนท์ ม.1/10 24

1991 เด็กหญิง พรจิรา กลักวงศ์ หญิง 05/06/2551 13 นางสาวสมทรัพย์ พันธ์ุบุบผา ม.1/10 25

1992 เด็กหญิง พิมพ์เพชร เศรษฐกิจงาม หญิง 05/04/2552 12 นางเศรษฐลักษณ์ เศรษฐกิจงาม ม.1/10 26

1993 เด็กหญิง สมวรรณ เทียมปฐม หญิง 09/02/2552 12 นางสาวเนตรดาว เซ็งนณี ม.1/10 27

1994 เด็กหญิง สุวพิชญ์ จิระกุลสวัสด์ิ หญิง 27/11/2551 12 นางอัญชลา จิระกุลสวัสด์ิ ม.1/10 28

1995 เด็กหญิง อชิรญา โพธ์ิทรัพย์ หญิง 12/03/2552 12 นายเอกราช โพธ์ิทรัพย์ ม.1/10 29

1996 เด็กหญิง อณิภัทรา ดียืน หญิง 10/08/2551 13 นางสุพัตฒ์ ดียืน ม.1/10 30
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1997 เด็กหญิง อังศุมาลิน ศรีปัตติวงศ์ หญิง 14/02/2552 12 นางสาวปิยวรรณ ปกรณ์แก้ว ม.1/10 31

1998 เด็กชาย เกียรติภูมิ ศรีชัย ชาย 15/06/2551 13 นางสาวสุมิตรา นาชัยโชติ ม.1/11 1

1999 เด็กชาย ณณิณ รวยทรัพย์ ชาย 09/07/2551 13 นางสาวมานินท์ กิจส าอางค์ ม.1/11 2

2000 เด็กชาย ต่อตระกูล เตชะผาสุขสันติ ชาย 09/12/2551 12 นายภิญโญ เตชะผาสุขสันติ ม.1/11 3

2001 เด็กชาย ธนกร กล่ าเสือ ชาย 01/09/2551 13 นายพาบุญ กล่ าเสือ ม.1/11 4

2002 เด็กชาย ธนพรพล วงษ์ถนอม ชาย 25/08/2551 13 นายพรอนันต์ วงษ์ถนอม ม.1/11 5

2003 เด็กชาย ปัณณทัต ต้ังเจริญ ชาย 11/03/2552 12 นางสาวธีรกานต์ ต้ังเจริญ ม.1/11 6

2004 เด็กชาย ปีติ เทพณรินทร์ ชาย 30/04/2552 12 นางสาวอุรวี ยะหัตตะ ม.1/11 7

2005 เด็กชาย พีระพันธ์ุ แสงจรูณ ชาย 20/02/2552 12 นายถาวร แสงจรูณ ม.1/11 8

2006 เด็กชาย รชตะ รุ่งสวัสด์ิ ชาย 24/05/2551 13 นางสาวกันฐรัตน์ รุ่งสวัสด์ิ ม.1/11 9

2007 เด็กชาย รวิพล โพธ์ิอ าพร ชาย 12/07/2551 13 นางสาวพรพรรณ แสงสินทรัพย์ ม.1/11 10

2008 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ ห้วยกรดวัฒนา ชาย 20/09/2550 13 ร.ต.ท.ธนากร ห้วยกรดวัฒนา ม.1/11 11

2009 เด็กชาย ณัฎฐวี เอ่ียมแสงจันทร์ ชาย 20/11/2551 12 นางสาวมนต์ณัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.1/11 12

2010 เด็กชาย ธนพล สุดสวาท ชาย 24/11/2551 12 นางสาวอังคณา สุกสวาท ม.1/11 13

2011 เด็กหญิง กัลย์ธิดา ศรีแก้วเขียว หญิง 28/02/2552 12 นางสาวพรพรรณ เกตุแก้ว ม.1/11 14

2012 เด็กหญิง กุลณภัสสร์ เป่ียมสิน หญิง 02/04/2552 12 นางสาวณัฐกาญจน์ เป่ียมสิน ม.1/11 15

2013 เด็กหญิง จิดาภา เซ่ียงจ๊ง หญิง 12/08/2551 13 นายธีระ เซ่ียงจ๊ง ม.1/11 16

2014 เด็กหญิง ชนิสรา ทองชิง หญิง 28/09/2551 12 นางกรรณิการ์ ทองชิง ม.1/11 17

2015 เด็กหญิง เฌอมินทร์ สุริยสกลวัชร์ หญิง 17/10/2551 12 นางสาวพัชร์สิตา สุริยสกลวัชร์ ม.1/11 18

2016 เด็กหญิง ฐานิตา สมนาค หญิง 26/10/2551 12 นางสาววรรณนิภา สุขสอาด ม.1/11 19
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2017 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย หญิง 25/08/2551 13 นางชุติมา ศรีตระกูลชัย ม.1/11 20

2018 เด็กหญิง ณัฐณิชา เอ่ียมวิจารณ์ หญิง 17/10/2551 12 นางพรทิพย์ เอ่ียมวิจารณ์ ม.1/11 21

2019 เด็กหญิง นรพรรณ อุ่นใจ หญิง 02/03/2552 12 นางสายตรี ศรีวะธิ ม.1/11 22

2020 เด็กหญิง บุณยาพร หอมพะนา หญิง 11/09/2551 13 นายวงทิเวช หอมพะนา ม.1/11 23

2021 เด็กหญิง พรพรรณ ยาวรัมย์ หญิง 26/05/2551 13 นางสาววรรณี ยาวรัมย์ ม.1/11 24

2022 เด็กหญิง พาขวัญ ปานกล่ า หญิง 25/08/2551 13 นายชัยยศ ปานกล่ า ม.1/11 25

2023 เด็กหญิง พิชามณฑน์ กิตติธรางกูร หญิง 27/01/2552 12 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ม.1/11 26

2024 เด็กหญิง ภาวิณี บ้านศาลเจ้า หญิง 15/04/2552 12 นางสาวปนิดาภา ฟักเงิน ม.1/11 27

2025 เด็กหญิง ภิสารัตน์ ลุนสอน หญิง 16/05/2552 12 นางวิมลรัตน์ ลุนสอน ม.1/11 28

2026 เด็กหญิง ภูรดา อัมพรกิตติ หญิง 19/08/2551 13 นายชญาภา อัมพรกิตติ ม.1/11 29

2027 เด็กหญิง วัชรียา ไทรทอง หญิง 12/11/2551 12 นายธวัช ไทรทอง ม.1/11 30

2028 เด็กหญิง สุชานุช ศิลปะ หญิง 26/12/2551 12 พ.ต.ท.วีระชัย ศิลปะ ม.1/11 31

2029 เด็กหญิง นิชชาวัลย์ ค ามัน หญิง 19/05/2552 12 นางสาวปิยนาถ วิรุมาศ ม.1/11 32

2030 เด็กหญิง พรพรรณ สีสดใส หญิง 05/01/2552 12 นางศิริมล พรหมสุรินทร์ ม.1/11 33

2031 เด็กชาย กมลภพ ภิญโญ ชาย 08/09/2551 13 นางบรรจง ภิญโญ ม.1/12 1

2032 เด็กชาย กฤตภาส แสงวิภาค ชาย 30/05/2551 13 นางจิรัชฌา แสงวิภาค ม.1/12 2

2033 เด็กชาย ณปภัช ม่วงลี ชาย 16/04/2552 12 นายพบภัทร ม่วงลี ม.1/12 3

2034 เด็กชาย ณภัทร ราโรจน์ ชาย 28/07/2551 13 นางสาวดารุณี เอียดแก้ว ม.1/12 4

2035 เด็กชาย ทัชพล นามวิจิตร ชาย 08/06/2552 12 นางสาวอัญชกรณ์ ศรีทิน ม.1/12 5

2036 เด็กชาย ธีรดนย์ พลเดช ชาย 06/01/2552 12 นายสมชาย พลเดช ม.1/12 6



หน้าท่ี 103

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

ล ำดับท่ี

ในห้อง
2037 เด็กชาย ธีร์ธวัช นิติโกศล ชาย 05/11/2551 12 นางสาวอภิญญา นิติโกศล ม.1/12 7

2038 เด็กชาย นันทะวุฒิ ปัญญาวิเชียร ชาย 11/02/2552 12 นางชัชวาณ ปัญญาวิเชียร ม.1/12 8

2039 เด็กชาย ปภาวิน แพร่หลาย ชาย 17/02/2552 12 นางอัญชลี แพร่หลาย ม.1/12 9

2040 เด็กชาย พงษ์ศิริ สัจจะบริบูรณ์ ชาย 08/01/2552 12 นางสาวสุชาดา บุญเรือน ม.1/12 10

2041 เด็กชาย ภีมพจน์ ส าราญกิจเจริญ ชาย 12/12/2551 12 นางสาวณัคชณัณ เป่ียมพิบูลย์ ม.1/12 11

2042 เด็กชาย ธนกฤต แก้วดวงเทียน ชาย 11/07/2552 12 นางสาวณัฐชา สิริมาลาพัฒน์ ม.1/12 12

2043 เด็กหญิง กวินธิดา ช่วยชบ หญิง 08/08/2551 13 นางสาวธวญา อนันวนัชธรกร ม.1/12 13

2044 เด็กหญิง กิตติวรา จันทนพันธ์ หญิง 11/01/2552 12 นายกิตติศักด์ิ จันทนพันธ์ ม.1/12 14

2045 เด็กหญิง จิรภา รวยใหม่ หญิง 06/11/2551 12 นางสาวศิรประภา รวยใหม่ ม.1/12 15

2046 เด็กหญิง ชญาณีนท์ สดสวย หญิง 12/06/2552 12 นายสรวิชญ์ สดสวย ม.1/12 16

2047 เด็กหญิง ฐิตารีย์ สิริจ าเริญผล หญิง 18/06/2551 13 นายพงศ์สิริ สิริจ าเริญผล ม.1/12 17

2048 เด็กหญิง ณัชชา เลิศสูงเนิน หญิง 28/04/2552 12 นางสาวมนชะตา กัลพฤกษ์ ม.1/12 18

2049 เด็กหญิง ณัฐชยา วาณิชย์ศิริอนันต์ หญิง 18/12/2551 12 นางสาวนภัสวรรณ อบอาย ม.1/12 19

2050 เด็กหญิง นิชานันท์ โพบุตตะ หญิง 06/02/2551 13 นายคนอง โพบุตตะ ม.1/12 20

2051 เด็กหญิง เนตรธิดาวรรณ ปรีชาปรัชญาพร หญิง 21/09/2552 11 นายพงศ์อิทธ์ิ ปรีชาปรัชญาพร ม.1/12 21

2052 เด็กหญิง ปทิตตา เล็กท่าไม้ หญิง 10/10/2551 12 นางสาวลินดา ประกอบกิจ ม.1/12 22

2053 เด็กหญิง ปุณยาภรณ์ ซ่ือตรง หญิง 25/06/2552 12 นางศศิรดา ซ่ือตรง ม.1/12 23

2054 เด็กหญิง เพชรอทิภาพรรณ โยย่ิงย่ิง หญิง 18/02/2552 12 นางสาว ชนิภา  ช้ อยประเสริฐ  ม.1/12 24

2055 เด็กหญิง ภาณิศา ใช้สมบุญ หญิง 04/06/2552 12 นางปพิชญา ใช้สมบุญ ม.1/12 25

2056 เด็กหญิง วชิรกัญญ์ สุวรัตน์ หญิง 28/01/2552 12 นางสาวพชรมน ภาสกานนท์ ม.1/12 26
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2057 เด็กหญิง สรัลชนา เก่งธัญกิจ หญิง 19/11/2551 12 นายสายชล เก่งธัญกิจ ม.1/12 27

2058 เด็กหญิง สิรินรัตน์ มีชัย หญิง 16/12/2551 12 นางสาวสมหญิง พรศรีรัตนรักษ์ ม.1/12 28

2059 เด็กหญิง ธนพร เทียมทนงค์ หญิง 25/08/2551 13 นางสาวศริราณี เนตรทอง ม.1/12 29

2060 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ งามเจริญสุทธิ หญิง 02/02/2552 12 นายพิตรพิบูล งามเจริญสุทธิ ม.1/12 30

2061 เด็กหญิง พัชริญา วโรตม์สุพรรณ หญิง 02/07/2552 12 นายรวีธนัทณ์ วโรตม์สุพรรณ ม.1/12 31

2062 เด็กหญิง กมลชนก เดือนขาว หญิง 24/06/2551 13 นายอภิสิทธ์ิ เดือนขาว ม.1/12 32

2063 เด็กหญิง กุลยานันท์ สามโคก หญิง 13/12/2551 12 นายกุศล สามโคก ม.1/12 33

2064 เด็กหญิง ธนัชชา คุ้มสังข์ หญิง 23/08/2551 13 นายถนอม คุ้มสังข์ ม.1/12 34

2065 เด็กหญิง ธมนวรรณ ข าเหล็ง หญิง 25/10/2551 12 นางสาวปริญญา ไพรยการ ม.1/12 35

2066 เด็กหญิง ภัทราวดี ศรวงษ์ หญิง 26/09/2551 12 นางดวงใจ ศรวงษ์ ม.1/12 36

2067 เด็กชาย จิราภาส แตงมณี ชาย 13/11/2551 12 นางวีรวรรณ พงศาปาน ม.1/13 1

2068 เด็กชาย โจนาธาน สุขเลิศ ชาย 17/03/2552 12 นายสมพล พงษ์ย่ิงพิศ ม.1/13 2

2069 เด็กชาย ชุติเดช ช่างเกวียน ชาย 14/11/2551 12 นางสมพร ช่างเกวียน ม.1/13 3

2070 เด็กชาย นนท์นรินทร์ รอดเสง่ียม ชาย 04/07/2552 12 นางสาวนันทรัตน์ สายัณห์ ม.1/13 4

2071 เด็กชาย พลังวัชร จันทร์แก้วผู้โต ชาย 30/10/2551 12 นายวรพัทธ์ จันทร์แก้วผู้โต ม.1/13 5

2072 เด็กชาย พิรชัช วีระพลเทพ ชาย 11/09/2551 13 นายไพโรจน์ วีระพลเทพ ม.1/13 6

2073 เด็กชาย วรภพ เทวกุล ณ อยุธยา ชาย 01/12/2551 12 นางสาวอรอนงค์ บัวคง ม.1/13 7

2074 เด็กหญิง กนกรัตน์ ภานุรุจ หญิง 10/11/2551 12 นางสาวธัญรดี ภานุรุจ ม.1/13 8

2075 เด็กหญิง กัญญาภัค รักษาศักด์ิ หญิง 06/02/2552 12 นางนิภาพร รักษาศักด์ิ ม.1/13 9

2076 เด็กหญิง จิณัฐตา ชาติพุดชา หญิง 19/09/2551 12 นางสาวชาลิศา ด าข า ม.1/13 10
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2077 เด็กหญิง ชลกร อัสสานนท์ หญิง 06/07/2552 12 นางสาวอุษา วงศ์ธีระวิทย์ ม.1/13 11

2078 เด็กหญิง ชลพินธ์ุ วจีอนุรักษ์ หญิง 24/05/2551 13 นางสาวธัชณภัค วุฒิกุลวรรณ ม.1/13 12

2079 เด็กหญิง ณิชาภา กลีบสุวรรณกุล หญิง 19/02/2552 12 นายวรพล กลีบสุวรรณกุล ม.1/13 13

2080 เด็กหญิง ธนิชา มัณยานนท์ หญิง 19/11/2551 12 นางวลัยพร มัณยานนท์ ม.1/13 14

2081 เด็กหญิง ธีรตี จินะกา หญิง 12/10/2551 12 นางอรุณี กอสวัสด์ิพัฒน์ ม.1/13 15

2082 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วดวงแข หญิง 02/03/2552 12 นางสาวนิตยา ศรีจันทร์ ม.1/13 16

2083 เด็กหญิง นาถฤดี ศรีทองใบ หญิง 28/06/2551 13 นายสุวรรษ ศรีทองใบ ม.1/13 17

2084 เด็กหญิง ภัครจิรา เผ่าเพ็ชร์ หญิง 16/12/2551 12 นายธีรภาพ สิงห์โตอ่อน ม.1/13 18

2085 เด็กหญิง สาธวี อินเทศ หญิง 04/04/2552 12 นางสาวสรวีย์ วิจิตรก าเหนิดกุล ม.1/13 19

2086 เด็กหญิง อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร หญิง 05/03/2552 12 นางอรวรรณ จุฑาวิจิตร ม.1/13 20

2087 เด็กชาย กาณฑ์พัทธ์ อรุณพันธ์ุ ชาย 27/03/2552 12 นางสาวญาณิศา สารอินตา ม.1/14 1

2088 เด็กชาย แทนคุณ จีนยง ชาย 10/05/2552 12 นางสาวสุภาดา จีนยง ม.1/14 2

2089 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สูงนารถ ชาย 21/03/2552 12 นางสาวนภาพร วรรณชนะ ม.1/14 3

2090 เด็กชาย นนท์วัฒน์ งามดวงเด่น ชาย 03/06/2551 13 นางสาวณิชชยาภรณ์ เย็นจิตร์ ม.1/14 4

2091 เด็กชาย นันทกานต์ แซ่ฉ่ัว ชาย 23/10/2551 12 นางสาวตุรัส บุตรศาสตร์ ม.1/14 5

2092 เด็กชาย ปฐวี ย่ีรงค์ ชาย 02/12/2551 12 นางสาวสุพินดา โรจนสโรช ม.1/14 6

2093 เด็กชาย ภูบดินทร์ ดุลย์จันทร์ ชาย 19/02/2552 12 นางสาวสิริรักษ์ ราชค า ม.1/14 7

2094 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ชัยเรืองศิลป์ ชาย 26/01/2552 12 นายธนะมินทร์ ชัยเรืองศิป์ ม.1/14 8

2095 เด็กหญิง ณัฐศมนันท์ ทองค า หญิง 16/01/2552 12 นางสาวพัชรพร แซ่ต้ัง ม.1/14 9

2096 เด็กหญิง นภัสรพี ประสพสินธ์ุ หญิง 09/09/2551 13 นางอิสรีย์ ประสพสินธ์ุ ม.1/14 10
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2097 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน รณศิริ หญิง 25/02/2551 13 นายอนันต์ รณศิริ ม.1/14 11

2098 เด็กหญิง ปทิตตา ยันตรปกรณ์ หญิง 20/07/2551 13 นายอนุชา  ยันตร ปกรณ์  ม.1/14 12

2099 เด็กหญิง ปุณณดา แสงสว่าง หญิง 19/06/2552 12 นางสาวพัชรินทร์พร แสงสว่าง ม.1/14 13

2100 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ สุรสีห์ทินโชติ หญิง 27/01/2552 12 นางกาญจน์สกุล สุรสีห์ทินโชติ ม.1/14 14

2101 เด็กหญิง พิณณ์ประภา นะคะจัด หญิง 14/05/2552 12 นางสาววันวิสาข์ คงทน ม.1/14 15

2102 เด็กหญิง พิณนฎา เจริญพร หญิง 03/04/2552 12 นางสาวกิตสุภา เจริญพร ม.1/14 16

2103 เด็กหญิง พีรดา ธนะศรีสืบวงศ์ หญิง 26/08/2551 13 นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มเดช ม.1/14 17

2104 เด็กหญิง ภัคนภ นพสันติ หญิง 10/12/2550 13 นางสาวธิปณัฐรวี รัชตรวิพัชร์ ม.1/14 18

2105 เด็กหญิง เสียงพิณ พิเศษพงษา หญิง 10/10/2551 12 นางสาววรารัตน์ บัญชาบุษบง ม.1/14 19

2106 เด็กหญิง อภิชญา พับพุ หญิง 02/05/2552 12 นางศิวภรณ์ พับพุ ม.1/14 20


