
หนา้ที ่1

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

1 นาย สุทธิภัทร์ กันตรี ม.4/4
2 นาย อโณทัย เนตรประจักษ์ ม.4/4
3 นาย รณกฤษณ์ เวทยสุธี ม.4/4
4 นางสาว กิตติมาพร ไพศาลอัศวเสนี ม.4/4
5 นางสาว ณัฐณิชา นามวงษ์ชัย ม.4/4
6 นางสาว สวรรยา พันสุรินทร์ ม.4/4
7 นางสาว อรปรียา เกียรติอาธารชัย ม.4/4
8 นางสาว อาณดา กรพิพัฒน์ ม.4/4
9 นาย ปกรณ์ บัวเลิศ ม.4/5
10 นาย ปฐวี กาญจนะสมบัติ ม.4/5
11 นาย ประพัฒน์พงศ์ แก้วหล้า ม.4/5
12 นาย พีรวัส คงเงิน ม.4/5
13 นาย วงศพัทธ์ ตันตะโยธิน ม.4/5
14 นาย ศิรัช หนูราช ม.4/5
15 นาย สุรวัชร์ ชมภูนุช ม.4/5
16 นาย อริยพล ชาวแพร่ ม.4/5
17 นาย อริยะ ปัญญาวัฒนาสกุล ม.4/5
18 นาย กมลวิช กัลยา ม.4/5
19 นาย เมธวัจน์ จิระรัฐวิทย์ ม.4/5
20 นางสาว กวิสรา รัตนเสถียรกิจ ม.4/5
21 นางสาว กันติชา อ้วนเส้ง ม.4/5
22 นางสาว จิดาภา วงษ์เพชร ม.4/5
23 นางสาว ธนัญชนก วรรณวิจิตร ม.4/5
24 นางสาว ธารารัตน์ คล้ายสุทธ์ิ ม.4/5
25 นางสาว นฤมล ดอกสี ม.4/5
26 นางสาว นลินดา มาตรเจริญ ม.4/5

รายช่ือนักเรียนท่ีจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มท่ี 2 

ในวันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)



หนา้ที ่2

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

27 นางสาว เบญจวรรณ ภายภิภพ ม.4/5
28 นางสาว เบญญาพร จรุงพรโสภา ม.4/5
29 นางสาว ปรีญาพร ตรีเพ็ชร ม.4/5
30 นางสาว ปัญญาภรณ์ ดัชถุยาวัตร ม.4/5
31 นางสาว ปานระพี ตรีเพ็ชร ม.4/5
32 นางสาว วิภาษณีย์ จิตร์ดวงวัน ม.4/5
33 นางสาว อรณิชชา ชูจันทร์ ม.4/5
34 นางสาว อุมาภรณ์ ก่ิงสุพรรณ์ ม.4/5
35 นางสาว ขนิษฐา สว่างศรี ม.4/5
36 นางสาว จิตราภัทร อภิรติวุฒิ ม.4/5
37 นางสาว ถาวรีย์ จุลศรี ม.4/5
38 นางสาว ปิยะธิดา รอดทอง ม.4/5
39 นาย กฤติน พุทธศรี ม.4/6
40 นาย กฤตเมธ พรหมวงศ์นันท ม.4/6
41 นาย ชยุต ก าลังเดช ม.4/6
42 นาย ฑิปังกร ดาวกระจาย ม.4/6
43 นาย ณัฏฐ์ ป้ันแววงาม ม.4/6
44 นาย ณัฐกิตต์ิ คิดประดิษฐ์ทิพย์ ม.4/6
45 นาย ณัฐพนธ์ อังกาบ ม.4/6
46 นาย พศุตม์ เนียมหลาง ม.4/6
47 นาย พีรธัช เกียรติวุฒิ ม.4/6
48 นาย ลาภิศกวินท์ อนุสกุลโรจน์ ม.4/6
49 นาย วรวิทย์ ทองค า ม.4/6
50 นาย อาวินน์ อาวอร่ามรัศม์ิ ม.4/6
51 นาย ฮยอน กยู อาคิระ ชิน ม.4/6
52 นาย พงศธร ย่ิงสุขเจริญ ม.4/6
53 เด็กชาย ศุภโชค ศิลปวิสุทธ์ิ ม.4/6
54 นางสาว กัญญาณัฐ วิสุทธยะรัตน์ ม.4/6
55 นางสาว กัญญาดา ภู่ข า ม.4/6



หนา้ที ่3
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56 นางสาว กันติชา กิตติราษฎร์ ม.4/6
57 นางสาว กันยกร โสณเศรษฐ์ ม.4/6
58 นางสาว จารวี ดิษดี ม.4/6
59 นางสาว นราธิป ฉิมเรือง ม.4/6
60 นางสาว บวรรัตน์ สิทธิเขตการ ม.4/6
61 นางสาว พิลาสินี อินทรวิชัย ม.4/6
62 นางสาว พีรดา วัชโรทัย ม.4/6
63 นางสาว ภัทรดา บุตรดาวงษ์ ม.4/6
64 นางสาว รังสินันท์ สาระพัฒน์ ม.4/6
65 นางสาว อรวรา ศรีธรรมรงค์ ม.4/6
66 นางสาว ชญาดา ผายวงศ์ษา ม.4/6
67 นาย ชนสรณ์ จิรพงศาธร ม.4/7
68 นาย ณัฏฐชัย ฉิมทับ ม.4/7
69 นาย นิธิโชติ ไชยสิทธ์ิ ม.4/7
70 นาย ปกาสิต ศรีศศิธร ม.4/7
71 นาย ชินวัจน์ พรชัยจรูญศักด์ิ ม.4/7
72 นาย วีรพัฒน์ สุขสมบัติ ม.4/7
73 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ จิตตะโสภี ม.4/7
74 นาย สิทธรินทร์ โพธ์ิบ าเพ็ญ ม.4/7
75 นาย สุภนัย พาณิชย์ชัชวาลย์ ม.4/7
76 นาย สุวรรณภูมิ พวงเพ็ชร ม.4/7
77 นาย อาณัต เหมือนสุดใจ ม.4/7
78 นางสาว กษมา สายทา ม.4/7
79 นางสาว ชนัดดา ชอบธรรม ม.4/7
80 นางสาว ฐิติกานต์ ขันสิงหา ม.4/7
81 นางสาว ณัฐชา ช่ืนเจริญสุข ม.4/7
82 นางสาว ธมลวรรณ ช านาญวาด ม.4/7
83 นางสาว นันท์นภัส บูรณาภา ม.4/7
84 นางสาว ไพรินทร์ หน่อนิล ม.4/7



หนา้ที ่4
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85 นางสาว ภลินี แสนไทย ม.4/7
86 นางสาว มณฑิตา หงษ์ทับทิม ม.4/7
87 นางสาว รัญชิดา ศรีผ้ึง ม.4/7
88 เด็กหญิง ลัลนา บุญพักผล ม.4/7
89 นางสาว ชัญญานุช สายหงษ์ ม.4/7
90 นางสาว รินรดา แก้วเสริมศักด์ิ ม.4/7
91 นางสาว ชลธิชา จันทร ม.4/7
92 นางสาว กฤตยา สหภัทรชัย ม.4/7
93 นาย ดนุดล สันติพงศ์ชัยศรี ม.4/8
94 นาย ธัญวิชญ์ เขียวนิล ม.4/8
95 นาย ธีระพัทธ์ ณบุญเดชาวัฒน์ ม.4/8
96 นาย นฤพจน์ แก้วกันยา ม.4/8
97 นาย พีระวัฒน์ วงศ์ป่ินแก้ว ม.4/8
98 นาย สรมัชฌ์ แสงเพชรใส ม.4/8
99 นาย สรวิชญ์ โสพรมมา ม.4/8
100 นาย อชิรวิชญ์ สุทธศิลป์ ม.4/8
101 นาย สุเทพ กรทอง ม.4/8
102 นางสาว พรรณชลัยย์ พจนานุภักด์ิ ม.4/8
103 นางสาว กรวรรณ นิเวศน์ ม.4/8
104 นางสาว ชญานิศ สิงห์รักษ์ ม.4/8
105 นางสาว บุรัสกร เกิดทองค า ม.4/8
106 นางสาว พรชนิตว์ เป่ียมวารี ม.4/8
107 นางสาว พรพรหม ผดุงโกเม็ด ม.4/8
108 นางสาว กีรติญา จ่างแสง ม.4/8
109 เด็กหญิง พิมภาวิณี ดีย่ิง ม.4/8
110 นางสาว ภัทรมล พฤกษชาติ ม.4/8
111 นางสาว ภัทราภรณ์ พรานเจริญ ม.4/8
112 นางสาว รมย์นลิน ศรีนาวา ม.4/8
113 นางสาว รังสิตา เสียมทอง ม.4/8



หนา้ที ่5

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

114 นางสาว วิรญา สีพรม ม.4/8
115 นางสาว ศศิธร ขันวิเศษ ม.4/8
116 นางสาว อาทิตยา เอ้ือสถาพรกิจ ม.4/8
117 นางสาว กรองแก้ว โอภาเจริญ ม.4/8
118 นางสาว ณฐมน ต้ังเศรษฐ์สิริ ม.4/8
119 นางสาว นันท์นภัส ชลพิวัฒน์ภูวดล ม.4/8
120 นางสาว ภัทรวดี รัมกรี ม.4/8
121 นางสาว สุภรดา อ่อนผุย ม.4/8
122 นาย กษิด์ิเดช ภิรมย์ชุน ม.4/9
123 นาย กษิด์ิเดช ศรีอ าคา ม.4/9
124 นาย กิตติพล ทองทศ ม.4/9
125 นาย ชยกร สันตยานนท์ ม.4/9
126 นาย ชินภัทร พิชญ์พิศาล ม.4/9
127 นาย ถิรวิทย์ นิลหยก ม.4/9
128 นาย ธีรพงศ์ เข็มเพ็ชร ม.4/9
129 นาย พสธร จ าปาทอง ม.4/9
130 นาย วสุรัตน์ แก้ววิชิต ม.4/9
131 นาย สรวิชญ์ ภาษีรอด ม.4/9
132 นาย สหัสสันต์ิ ฐิติชวธร ม.4/9
133 นาย อัครินทร์ มากมีทรัพย์ ม.4/9
134 นางสาว กนกพรรณ พิกุลทอง ม.4/9
135 นางสาว จิภาดา อ่อนละมูลจิระกุล ม.4/9
136 นางสาว ณรดา มัลลิกะมาลย์ ม.4/9
137 นางสาว แทนชนก เนตรวิจิตร ม.4/9
138 นางสาว ธนัชชา ล้ีตระกูล ม.4/9
139 นางสาว นันท์นภัส ธรรมราช ม.4/9
140 นางสาว แพรวา ผ่องกมล ม.4/9
141 นางสาว มาดา ใจกล่ า ม.4/9
142 นางสาว วชิรญาณ์ รอดสีเสน ม.4/9
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143 นางสาว วรวลัญช์ เลิศศรีสุวัฒนา ม.4/9
144 นางสาว วรัญญา เจริญสุข ม.4/9
145 นางสาว สุภัควดี นิสภกุล ม.4/9
146 นางสาว อริศรา แก้วเนตร ม.4/9
147 นางสาว อาธิตญา เท่ียงพูนวงศ์ ม.4/9
148 นางสาว กรชนก สุขศิริ ม.4/9
149 นาย กล้าก้าว ภูมิถาวร ม.4/10
150 นาย ณัฎฐ์ปวร เจียมพานทอง ม.4/10
151 นาย รุจดนัย กิจรุ่งวิริยะ ม.4/10
152 นาย สาริศ อารีเฉลิม ม.4/10
153 นางสาว จณิสตา บัวแดง ม.4/10
154 นางสาว ชนมณี นาคเป้า ม.4/10
155 นางสาว ชนาภา ดวงแก้ว ม.4/10
156 นางสาว ชมดาว บรรดาศักด์ิ ม.4/10
157 นางสาว ณิชมน จิตนอบน้อม ม.4/10
158 นางสาว ธัญพิชชา บุญลือ ม.4/10
159 นางสาว นภชนก บุญทาเลิศ ม.4/10
160 นางสาว นารา พรโชคบวร ม.4/10
161 นางสาว น้ าทอง แสงศรี ม.4/10
162 นางสาว เบญญาภา ป้านจันทร์ ม.4/10
163 นางสาว ปริยากร วัฒนเสวี ม.4/10
164 นางสาว พัชราภรณ์ นาสมจิตร ม.4/10
165 นางสาว ภัทรวดี จารุวรรณ ม.4/10
166 นางสาว รัษฎาภรณ์ พาชิด ม.4/10
167 นางสาว ศศิกานต์ คุระจอก ม.4/10
168 นางสาว สตรีรัตน์ สิงหวรธรรม ม.4/10
169 นางสาว สิริกัลยา พรศิริเจริญพันธ์ ม.4/10
170 นางสาว สุพนิดา เจียมสุวรรณ ม.4/10
171 นางสาว อมลรดา ไถวสินธ์ุ ม.4/10
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172 เด็กหญิง ณภัทร เพ็ญวันศุกร์ ม.4/10
173 นางสาว ดวงกมล เถียรทวี ม.4/10
174 นางสาว รฐา อภัยพัฒน์ ม.4/10
175 นาย ณัฐรัตน์ นันทะศรี ม.4/11
176 นาย นภวิชญ์ ภูแล่นกับ ม.4/11
177 นาย นิธิกร เดชขจร ม.4/11
178 เด็กชาย บุริศร์ อรรถปิยพันธ์ุ ม.4/11
179 นาย ปรเมศวร์ ด ารงวิกรัย ม.4/11
180 นาย ธีรวุธ สาระสุรีย์ภรณ์ ม.4/11
181 นางสาว กนกวรรณ วนิชไพจิตร ม.4/11
182 นางสาว จณิสตา นามพร ม.4/11
183 นางสาว จิรัชญา คนหลัก ม.4/11
184 นางสาว ชญาภา สุจริตจันทร์ ม.4/11
185 นางสาว ชนิกานต์ แซ่เอ้ีย ม.4/11
186 นางสาว ญาดา อาจารสุทธ์ิ ม.4/11
187 นางสาว ญาดาวดี แก้วมณี ม.4/11
188 นางสาว ณฐยา หิรัญนฤมิต ม.4/11
189 นางสาว ณัฐณิชา ส าเร็จประสงค์ ม.4/11
190 นางสาว ธัญภัส ศรีส าราญ ม.4/11
191 นางสาว นันท์นลิน ลีลาพารุ่ง ม.4/11
192 นางสาว ประภาวดี อ่อนสัมพันธ์ุ ม.4/11
193 นางสาว ปริยาภัทร ชาญยะนนท์ ม.4/11
194 นางสาว ปริยาภัทร พร้อมรุ่งเรือง ม.4/11
195 นางสาว ปัญญาดา พุฒิลดา ม.4/11
196 นางสาว พัชริศา เอ่ียมศรีทอง ม.4/11
197 นางสาว รวิภา สวัสด์ิสละ ม.4/11
198 นางสาว สิริอาภา นิลม้าย ม.4/11
199 นางสาว สุวสา ปัญญาวัฒนาสกุล ม.4/11
200 นางสาว ธัญญพัทธ์ สิทธ์ิสูงเนิน ม.4/11
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201 นางสาว สรัลชนา สุทธิประภา ม.4/11
202 เด็กชาย กิตตินันท์ สินธุสอาด ม.3/1
203 เด็กชาย ชนาธิศ ส่งเสริม ม.3/1
204 นาย ชวิศ นิลช านาญ ม.3/1
205 นาย ณตะวัน วัฒนวงศ์ชัย ม.3/1
206 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ปิยกาญจน์ ม.3/1
207 นาย ปรมัตถ์ กุลกรุต ม.3/1
208 นาย ภูมิไท หัสดีผง ม.3/1
209 เด็กชาย ราชิต ภากรธนสาร ม.3/1
210 เด็กชาย สุภเวช สาระพงษ์ ม.3/1
211 นางสาว กัญญาวัชร นิมิตรชัย ม.3/1
212 เด็กหญิง กุลประภัสสร์ อภิพัฒน์จิรา ม.3/1
213 นางสาว เกณิกา จารุวาทีเลิศ ม.3/1
214 เด็กหญิง แก้วตา อินทวงค์ ม.3/1
215 เด็กหญิง จิดาภา เจนกฤติยา ม.3/1
216 เด็กหญิง จิราลักษณ์ อ้ิวสวัสด์ิ ม.3/1
217 เด็กหญิง ชนาธินาถ ป้อมประภา ม.3/1
218 เด็กหญิง ฐิตินันท์ โพธ์ิอาศัย ม.3/1
219 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ ปุ๋ยรักษา ม.3/1
220 เด็กหญิง ปภาวี สามิภักด์ิ ม.3/1
221 เด็กหญิง ปาริชาติ ตระกูลเกษมสิริ ม.3/1
222 เด็กหญิง พิชชานันท์ เศรษฐกิจงาม ม.3/1
223 เด็กหญิง พิชอร เดชมี ม.3/1
224 นางสาว ภัทราภรณ์ หวังสิทธิเดช ม.3/1
225 เด็กหญิง ภัทริดา ขวัญจันทร์ ม.3/1
226 เด็กหญิง ยุพากร โรจน์ณรงค์ ม.3/1
227 เด็กหญิง รสกร อรจุล ม.3/1
228 เด็กหญิง สิรีธร สรรพสาร ม.3/1
229 เด็กหญิง สุธาสินี มีรอด ม.3/1
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230 เด็กหญิง เอมิกา แซ่ต๊ัน ม.3/1
231 เด็กชาย กรกนก นุ่มกล่ิน ม.3/2
232 เด็กชาย คุณานนต์ กล่ินทรัพย์ ม.3/2
233 เด็กชาย ณฐกร สุวรรณราช ม.3/2
234 นาย ณัฐภณ โกบแก้ว ม.3/2
235 เด็กชาย ติณณ์ ภิรมย์ ม.3/2
236 เด็กชาย ธนกฤต ณัฐญานุกูร ม.3/2
237 เด็กชาย ธนิษฐ์ พิมพิศประภานัน ม.3/2
238 นาย นนทพัทธ์ ทองศรีจันทร์ ม.3/2
239 เด็กชาย พงศ์ไกรณ์ หิรัญพันธ์ุทิพย์ ม.3/2
240 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ สนใหม่ ม.3/2
241 เด็กชาย พีรพัฒน์ วิมลพันธ์ ม.3/2
242 นาย พีรวิชญ์ วรวิศัลย์กุล ม.3/2
243 เด็กชาย ภคชัย ชาติชวลิตสกุล ม.3/2
244 เด็กชาย ภูริวัฒน์ จีราคม ม.3/2
245 เด็กชาย เมธังกร ทองมี ม.3/2
246 เด็กชาย สุวรรณภูมิ จันทะวงศ์ ม.3/2
247 นางสาว กัญญาณัฐ เนตรสว่าง ม.3/2
248 เด็กหญิง เกียรติญาตรา สังวาลย์เพ็ชร ม.3/2
249 เด็กหญิง ชณิสรา โพธ์ิพันธ์ุ ม.3/2
250 เด็กหญิง ชวัลนุช ศักโกระ ม.3/2
251 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล ม.3/2
252 เด็กหญิง ธันยนันท์ เตรียมล้ าเลิศ ม.3/2
253 เด็กหญิง นภัทร อุ่นยวง ม.3/2
254 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้ังภาวนา ม.3/2
255 เด็กหญิง ปุณิกา พรหมเจริญ ม.3/2
256 เด็กหญิง พรคณา เพ็ชรนาวา ม.3/2
257 เด็กหญิง พอเพียง ตันธนาธีระกุล ม.3/2
258 เด็กหญิง วรินทร สนธิ ม.3/2
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259 เด็กหญิง ศิรภัสร สิทธิโชค ม.3/2
260 เด็กหญิง ไหมรดา ถ่ินวงศ์อินทร์ ม.3/2
261 เด็กชาย กล้าสน วุ่นบ ารุง ม.3/3
262 เด็กชาย กษฌา ต้ังศิริกุลพร ม.3/3
263 เด็กชาย กษิดิศ อธิกะ ม.3/3
264 เด็กชาย คฑาเทพ บุญเกิด ม.3/3
265 เด็กชาย จิรพงศ์ โพธ์ิเอ่ียม ม.3/3
266 เด็กชาย จิรัฎฐ์ นพคุณพงศ์ ม.3/3
267 เด็กชาย เจ้าพระยา โสดานาคะ ม.3/3
268 เด็กชาย ฐิติณัฐวัฒน์ ลัดดากลม ม.3/3
269 เด็กชาย ณรัฐกรณ์ ไกรไทยนิยม ม.3/3
270 เด็กชาย เดชาวัจน์ หิรัญตีโรจน์ ม.3/3
271 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศรีอนันต์ ม.3/3
272 เด็กชาย พีรพล เจริญ ม.3/3
273 เด็กชาย ศิรฐากูร สุโกมล ม.3/3
274 นาย ศิวัช มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ม.3/3
275 เด็กหญิง กัลยา อุณหกานต์ ม.3/3
276 เด็กหญิง กุลนันทน์ พลายงาม ม.3/3
277 เด็กหญิง เกศกนก กองทรัพย์ ม.3/3
278 เด็กหญิง เขมจิรา รอชัยกุล ม.3/3
279 เด็กหญิง ชญานิศ ภู่พวง ม.3/3
280 นางสาว ชลิดา ภักดี ม.3/3
281 เด็กหญิง ณฐอร ล้ิมพานิชภักดี ม.3/3
282 นางสาว ณภัทร ต่ายจันทร์ ม.3/3
283 เด็กหญิง ณัฐมน สงนาที ม.3/3
284 นางสาว ณิสรากรณ์ พยนต์ศิริ ม.3/3
285 เด็กหญิง ตฤณนภาพร จารุนงคราญ ม.3/3
286 เด็กหญิง นัฎธิดา พุ่มจ ารัส ม.3/3
287 เด็กหญิง เนตรประภา เนตรเปรม ม.3/3



หนา้ที ่11

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

288 เด็กหญิง ปรียนันท์ ตาทิพย์ ม.3/3
289 นางสาว พันธ์วิรา พันธ์จินดา ม.3/3
290 เด็กหญิง พาทินธิดา โพธ์ิพันธ์ ม.3/3
291 เด็กหญิง พุฒิตา พุฒทอง ม.3/3
292 เด็กหญิง ภัทรวดี เกิดโชค ม.3/3
293 เด็กหญิง รุ้งตะวัน กราบกราน ม.3/3
294 เด็กหญิง วิมลภัทร พรมร้ิว ม.3/3
295 เด็กหญิง ศิริพรรณ แก้วกนก ม.3/3
296 เด็กชาย กฤติธี สมุทวงศ์วิริยะ ม.3/4
297 เด็กชาย ชลากร นาควิจิตร ม.3/4
298 นาย ชินาธิป เทพาวัฒนาสุข ม.3/4
299 เด็กชาย ณัฐนนท์ แซ่เง่า ม.3/4
300 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุธีรไกรลาศ ม.3/4
301 เด็กชาย ตรีวิทย์ เนตรกันทา ม.3/4
302 เด็กชาย ทัศไนย แซ่ย่าง ม.3/4
303 เด็กชาย พงศกร มหอมตพงษ์ ม.3/4
304 นาย พีรวิชญ์ ด ารงเกียรติชัย ม.3/4
305 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ไชยประเทศ ม.3/4
306 เด็กชาย วีระนันท์ รุ่งเกียรติขจร ม.3/4
307 นาย ศุภโชติ มายืนยง ม.3/4
308 เด็กชาย สรวิชญ์ เทพสินธพสกุล ม.3/4
309 เด็กชาย อธิวัฒน์ อนุวงษา ม.3/4
310 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บ่อสุวรรณ ม.3/4
311 นางสาว ก่ิงพัชชา ก่ิงชา ม.3/4
312 เด็กหญิง จิรัชญา แสงค้า ม.3/4
313 เด็กหญิง ชญาดา แสนภูงา ม.3/4
314 นางสาว ชามา อินทร์พิทักษ์ ม.3/4
315 เด็กหญิง ชาลิสา วนาประเสริฐศักด์ิ ม.3/4
316 เด็กหญิง ณัชธีรกานต์ เฉลิมขวัญมงคล ม.3/4
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317 เด็กหญิง นวเรศ สมพิกุล ม.3/4
318 เด็กหญิง นัทธ์มนต์ ร่มสุวรรณกุล ม.3/4
319 เด็กหญิง นิติกาญน์ ทองสองแก้ว ม.3/4
320 เด็กหญิง เบญจาวีร์ สิริเลิศวรการ ม.3/4
321 นางสาว ปุณฑริกา แสนเพชร ม.3/4
322 เด็กหญิง พัทธนันท์ เทพบรรดาลผล ม.3/4
323 เด็กหญิง ภัทรพร จินตสกุล ม.3/4
324 นางสาว ภัทราพร กันบุญมา ม.3/4
325 เด็กหญิง มัญชุพร ไชยเพชร ม.3/4
326 เด็กหญิง มีนา จ าปาอ่อน ม.3/4
327 นางสาว รุ่งรวี ล้ิมเจริญ ม.3/4
328 เด็กหญิง วริศรา รักสวัสด์ิ ม.3/4
329 นางสาว สิริวิมล ธีระวัฒนา ม.3/4
330 เด็กชาย จิรายุ จงสมบูรณ์โภคา ม.3/5
331 เด็กชาย ธนกฤต เกศณรายณ์ ม.3/5
332 เด็กชาย ธนากร ธารไทรทอง ม.3/5
333 เด็กชาย ธนาธิป จักรช่วย ม.3/5
334 เด็กชาย นิธิศ พูลสงวน ม.3/5
335 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ จงเกษม ม.3/5
336 เด็กชาย ภรภัทร ประยูรศรี ม.3/5
337 นาย ศุภกร เกาะกายสิทธ์ิ ม.3/5
338 เด็กชาย สรวิชญ์ แป้นสุวรรณ ม.3/5
339 นาย สลิณ มาชมสมบูรณ์ ม.3/5
340 เด็กชาย สิรโชค รุจีปกรณ์ ม.3/5
341 เด็กชาย อนัดดา ชนะผลประดิษฐ์ ม.3/5
342 เด็กชาย เอกพจน์ ศรีค ามุล ม.3/5
343 เด็กหญิง ขวัญชนก นาคสงวน ม.3/5
344 เด็กหญิง ชิชา หวันประวัติ ม.3/5
345 เด็กหญิง โชติกา ไทรสมุทร ม.3/5
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346 เด็กหญิง ตรีรัตน์ นาคหล่อ ม.3/5
347 นางสาว ธมณวรรณ์ วันดี ม.3/5
348 เด็กหญิง ธัญญทิพย์ เกษมศุภมงคล ม.3/5
349 นางสาว นันท์นภัส บุญเฉย ม.3/5
350 นางสาว นันท์นิชา บุญสว่าง ม.3/5
351 นางสาว นาราภัทร ตันติปาลีพันธ์ ม.3/5
352 เด็กหญิง น้ าทิพย์ โพธ์ิพล ม.3/5
353 เด็กหญิง ปวริศา ระฆัง ม.3/5
354 นางสาว พสุธารา ก้อนค า ม.3/5
355 นางสาว พิชชาอร จันทร์ดี ม.3/5
356 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยเจริญ ม.3/5
357 เด็กหญิง ภคพิมพ์ เนตรประจักษ์ ม.3/5
358 เด็กหญิง ภคมณ ก่ิงสวัสด์ิ ม.3/5
359 เด็กหญิง วชรพร วีรวัฒโนดม ม.3/5
360 นางสาว ศิริรัตน์ มโนชัยภักดี ม.3/5
361 เด็กหญิง สิริกัญญา ธาระภาพ ม.3/5
362 เด็กหญิง อรอนงค์ กิตติสัทโธ ม.3/5
363 เด็กชาย กวิน ผลรุก ม.3/6
364 เด็กชาย คณาธิป ศรีค าเบ้า ม.3/6
365 เด็กชาย ชนาธิป ทับนัง ม.3/6
366 เด็กชาย ชัยภัทร ข าเสียงหวาน ม.3/6
367 นาย ณฐกร ทองมณโฑ ม.3/6
368 เด็กชาย ณัฏฐพล ทองแดง ม.3/6
369 เด็กชาย ธีทัต อ ารุงสกุลรัฐ ม.3/6
370 เด็กชาย ธีรศานต์ เทพวงค์ ม.3/6
371 เด็กชาย นันทิพัฒน์ หยิบงามเจริญสุข ม.3/6
372 เด็กชาย พีรดนย์ ทรงนิธิเมธาวัฒน์ ม.3/6
373 เด็กชาย พีระวิชญ์ สังข์กลม ม.3/6
374 นาย วงศ์ไชยาภัทร เศวตพัชรกูล ม.3/6
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375 เด็กชาย วชรดล วีรวัฒโนดม ม.3/6
376 เด็กชาย วรรธนัย ปิดตามานัง ม.3/6
377 เด็กชาย วริทธ์ิธวัฒน์ ศรีตระกูลชัย ม.3/6
378 เด็กชาย วีรภาพ รอดบุญลือ ม.3/6
379 เด็กชาย ศุภชัย ศรีสังวาลย์ ม.3/6
380 นาย ศุภวิชญ์ ฉัตรวุฒิวาณิชย์ ม.3/6
381 เด็กหญิง กาญจณาภรณ์ บรมทองชุ่ม ม.3/6
382 นางสาว กุลจิรา ธนินพสิษฐ์ ม.3/6
383 นางสาว ณัฐธีรา รัตนิพนธ์ ม.3/6
384 เด็กหญิง ดลอัปสร สุขะนนท์ ม.3/6
385 เด็กหญิง ต้นข้าว มีไชยโย ม.3/6
386 เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณเรืองศรี ม.3/6
387 เด็กหญิง นพวัสสา แดงงาม ม.3/6
388 นางสาว พนิตตา พิสุทธ์ิสกุลรัตน์ ม.3/6
389 เด็กหญิง พิชญ์สินี นะวะระ ม.3/6
390 เด็กหญิง วริศรา ศรีเหรา ม.3/6
391 เด็กหญิง ศศิวิมล สระศรีสม ม.3/6
392 นางสาว สิริกานต์ บัวป้ัน ม.3/6
393 เด็กหญิง สุธีมนต์ กระสินธ์ุ ม.3/6
394 เด็กหญิง อัจจิมา เล้ียงรักษา ม.3/6
395 เด็กชาย เค็นตะ ซูซุกิ ม.3/7
396 นาย จิรเมธ กอนกุล ม.3/7
397 เด็กชาย ชัยพฤกษ์ อมย้ิม ม.3/7
398 เด็กชาย ธรรมจักร ช้างแก้ว ม.3/7
399 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ เพชรสังข์ ม.3/7
400 เด็กชาย นราธิป เพ็ชร์อยู่ ม.3/7
401 เด็กชาย นเรศ ภัทรเวโรจน์ ม.3/7
402 นาย นันทพล นนทะสิงห์ ม.3/7
403 เด็กชาย ปรัชญ์วีร์ ธนสารสาคร ม.3/7
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404 เด็กชาย พลภัทร เกิดสกุล ม.3/7
405 เด็กชาย ภวัต เดชานนท์วัฒนา ม.3/7
406 นาย รัชพล หอระตะ ม.3/7
407 เด็กชาย ฤทธิชัย กาญจนพิศาล ม.3/7
408 เด็กชาย วราธิษณ์ มาสุข ม.3/7
409 นาย สิรภพ สุขอัตตะ ม.3/7
410 เด็กชาย ไอยศูรย์ ทองมี ม.3/7
411 เด็กหญิง กรองแก้ว เหล็กม่ัน ม.3/7
412 นางสาว กัญญารัตน์ ดวงดี ม.3/7
413 เด็กหญิง คีตกัลยา กล่ินถือศีล ม.3/7
414 เด็กหญิง จิณห์นิภา ตันมณี ม.3/7
415 เด็กหญิง ญาณิศา คีรีวรรณ์ ม.3/7
416 นางสาว ธนรินทร์ ฐิติมิตร ม.3/7
417 เด็กหญิง ธัญญ์กมน ชินวรสวัสด์ิ ม.3/7
418 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ฉัตรจิรโรจน์ ม.3/7
419 เด็กหญิง พิชญา ประเสริฐ ม.3/7
420 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีพระจันทร์ ม.3/7
421 เด็กหญิง ศุภนาถ ป๋ิวสวัสด์ิ ม.3/7
422 นางสาว สุรัสวดี สุทธิแสน ม.3/7
423 เด็กหญิง อัจฉริยาพร อ่อนจินดา ม.3/7
424 เด็กชาย กิตติวินท์ ปานโต ม.3/8
425 เด็กชาย ณธณกร อึงขุนทด ม.3/8
426 เด็กชาย ณัฐธัญ อุทกะปิณฑานนท์ ม.3/8
427 เด็กชาย ทนุธรรม อุ่มอยู่ ม.3/8
428 เด็กชาย ธนภาคย์ เข็มทอง ม.3/8
429 นาย นันทภพ เหล่าพร ม.3/8
430 เด็กชาย นิรัตติศัย สุจริตจันทร์ ม.3/8
431 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ สามารถกุล ม.3/8
432 นาย ปกรณ์เกียรติ พรมเกตุ ม.3/8
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433 เด็กชาย ปภังกร บุญอ่อน ม.3/8
434 เด็กชาย พัสธน เสาทอน ม.3/8
435 นาย สิรวิชญ์ พ่ึงค านวน ม.3/8
436 เด็กชาย อโณทัย กิมเล่งจิว ม.3/8
437 นาย อภิอัฑฒกร มาปัด ม.3/8
438 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภอินทรี ม.3/8
439 นางสาว กิตติมา รอดยูร ม.3/8
440 เด็กหญิง ชุติภา คมข า ม.3/8
441 เด็กหญิง ทักษพร แซ่น้ิม ม.3/8
442 เด็กหญิง ธัญทิพย์ นิติโชติทรัพย์ ม.3/8
443 นางสาว ธัญรดี พิทักษ์กุลสิริ ม.3/8
444 เด็กหญิง นิธิศา สุดถนอม ม.3/8
445 นางสาว พิจิตรา ผิวผ่อง ม.3/8
446 เด็กหญิง วรรณรดา สุขาทิพย์ ม.3/8
447 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล ม.3/8
448 นางสาว วิมลมาส บุญไทย ม.3/8
449 เด็กหญิง ศุภัคสรณ์ วิทยาฤทธิพากร ม.3/8
450 เด็กหญิง สู่ขวัญ ภูมิชัย ม.3/8
451 เด็กหญิง เอ็มม่ี จันโท ม.3/8
452 เด็กชาย กรวิชญ์ ดาวงษ์ศรี ม.3/9
453 เด็กชาย คุณาวุฒิ อ่อนชูสูงทรง ม.3/9
454 เด็กชาย จิรฐา สามงามทอง ม.3/9
455 เด็กชาย ชวัลวิทย์ เอ่ียมมงคล ม.3/9
456 เด็กชาย ฐิติวัชร์ สุวรรณยวง ม.3/9
457 เด็กชาย ฑีฆา แสงกระจ่าง ม.3/9
458 นาย ณัฏฐขรรค์ จันทร์ประเสริฐ ม.3/9
459 เด็กชาย ณัฐดนัย สิริชัย ม.3/9
460 นาย ธราเทพ สืบสุรีย์กุล ม.3/9
461 นาย บรรณพจน์ ทองสวัสด์ิ ม.3/9
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462 นาย ปวีณ์กร แสงค้า ม.3/9
463 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สัตยวงศ์ ม.3/9
464 นาย พิชญางกูร เย็นใจมา ม.3/9
465 นาย ภัทรภูมิ เจษฎาอรรถพล ม.3/9
466 นาย รัฎฐกรณ์ เอ่ียมส าอางค์ ม.3/9
467 เด็กชาย วิรุฬห์ มีรัตนารมย์ ม.3/9
468 นาย ศิลา กล่ินสมิทธ์ิ ม.3/9
469 เด็กชาย ศิศิร์นพัช น่วมสวัสด์ิ ม.3/9
470 เด็กหญิง กัลยา ตันเจริญ ม.3/9
471 เด็กหญิง เกสรา ศรีพรหม ม.3/9
472 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทองเต่าหมก ม.3/9
473 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีรักษา ม.3/9
474 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตันต์ิจิตรเวชกร ม.3/9
475 เด็กหญิง ชุติมันต์ ศรีคง ม.3/9
476 เด็กหญิง ณภัทร บุญเทียม ม.3/9
477 เด็กหญิง ณัฐวรา พุ่มกุมาร ม.3/9
478 เด็กหญิง ปราณปริยา พรรณราย ม.3/9
479 นางสาว ปวริศา ฉัตรจรัลชัยศรี ม.3/9
480 นางสาว พิมพ์ชนก มีชัย ม.3/9
481 เด็กหญิง มนรดา ณัฐกิจปรีชา ม.3/9
482 เด็กหญิง วีรดา ประเสริฐสุข ม.3/9
483 นางสาว สุพิชฌาย์ กันทะเสน ม.3/9
484 เด็กชาย เกียรติภูมิ วิเศษศิริ ม.3/10
485 เด็กชาย ณัฐดนัย ศิริ ม.3/10
486 นาย ณัฐวัฒน์ ทาวี ม.3/10
487 เด็กชาย ธนภาค เถียรทวี ม.3/10
488 นาย ปุญญพัฒน์ ทองใส ม.3/10
489 เด็กชาย ปุณณวัฒน์ สินโพธ์ิ ม.3/10
490 เด็กชาย พัทธนันท์ เจริญกิจวิทยากุล ม.3/10
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491 เด็กชาย พิชากร พรหมขัติแก้ว ม.3/10
492 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมบัติศิริ ม.3/10
493 เด็กชาย ภัทรพล สาลวโนทยาน ม.3/10
494 เด็กชาย ภาคิน วงษ์สุวรรณ ม.3/10
495 นาย รัฐภูมิ เกิดโพชา ม.3/10
496 เด็กชาย วนันต์ลวัฒน์ คนิตสุนทร ม.3/10
497 เด็กชาย ศิวกร ธนัทธนศักด์ิ ม.3/10
498 นาย สิรภัทร ดิฐพิพัฒน์กุล ม.3/10
499 เด็กชาย สิรวิชญ์ จีนตุ้ม ม.3/10
500 เด็กชาย สิร์ิปุณณ์ ธงแก้ว ม.3/10
501 นาย อธิวัฒน์ ไชยสมคุณ ม.3/10
502 นาย อภิเชฐ ธูปเทียนทอง ม.3/10
503 เด็กหญิง เขมจิรา สิทธิวราภรณ์ ม.3/10
504 เด็กหญิง เขมัสศิริ ศิริจารุทรรศน์ ม.3/10
505 นางสาว ญาณิศา พุทธิเสน ม.3/10
506 นางสาว ณัฐธิดา ม่วงวิโรจน์ ม.3/10
507 เด็กหญิง ธีริศรา แก้วทับ ม.3/10
508 เด็กหญิง เนยาภรณ์ มณีชัย ม.3/10
509 เด็กหญิง ปัณณพร พุฒิลดา ม.3/10
510 นางสาว พรรษา พิเชษฐพงศ์นิมิต ม.3/10
511 เด็กหญิง พลอยรัศมี ศรีต่างวงศ์ ม.3/10
512 เด็กหญิง พิชญาภัค ตรีอนุรักษ์ ม.3/10
513 เด็กหญิง แพรวทิพย์ เศรษฐกิจงาม ม.3/10
514 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เผ่าเพ็ชร ม.3/10
515 นางสาว เมธาพร ขจรมณี ม.3/10
516 นางสาว รัตน์ฟ้า แป้นเจริญ ม.3/10
517 นางสาว ศิริลักษณ์ ไทยสวัสด์ิ ม.3/10
518 เด็กชาย ณัฐดนัย หงษ์ทอง ม.3/11
519 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ศรีสวัสด์ิ ม.3/11
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520 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขขี ม.3/11
521 นาย ธนภัทร ถุงศิลป์ ม.3/11
522 เด็กชาย ธรรมวัต ธีรภรณ์เลิศ ม.3/11
523 นาย นพกร ศรีวิศวพาณิชย์ ม.3/11
524 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ กัณฑ์วิเศษ ม.3/11
525 เด็กชาย ภาณุวิทย์ มนปราณีต ม.3/11
526 เด็กชาย ภูมิ เสสมา ม.3/11
527 เด็กชาย ยูตะ มัทซือชีม่า ม.3/11
528 เด็กชาย วรพล แจ่มสุวรรณ ม.3/11
529 เด็กชาย ศิริพันธ์ุ หิรัญโรจน์ ม.3/11
530 เด็กชาย อนุชา พ่ึงงาม ม.3/11
531 เด็กหญิง กฤตภัค อุบลศรี ม.3/11
532 เด็กหญิง ขวัญชนก อาวรณ์ ม.3/11
533 เด็กหญิง ชัญญานุช โชคศาตพร ม.3/11
534 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ จริยเต็มสี ม.3/11
535 เด็กหญิง นิตย์วรีย์ อยู่แย้มศรี ม.3/11
536 นางสาว นิธินันท์ ดุกสุขแก้ว ม.3/11
537 เด็กหญิง พาดาวี สังขดิถี ม.3/11
538 เด็กหญิง ภัทรลภา วงศ์เนตร ม.3/11
539 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เครือม่ัน ม.3/11
540 เด็กหญิง รัตติยาพร วงศ์สุภาพ ม.3/11
541 นางสาว วริศา ณัทกลทีป์ ม.3/11
542 เด็กชาย กันต์ศิวัช พรพนาวุฒิกรณ์ ม.3/12
543 เด็กชาย ธฤตวรรณ เวียงนิล ม.3/12
544 เด็กชาย พงศ์พล พงษ์พิทักษ์ ม.3/12
545 เด็กชาย พลภัทร จรุงจิตรประชารมย์ ม.3/12
546 เด็กชาย ภวัต ชวนชม ม.3/12
547 เด็กชาย อัคนี ดีบุกค า ม.3/12
548 เด็กหญิง กัณญิกา สินธุสุวรรณ์ ม.3/12
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549 เด็กหญิง กีรติกา ภิสสาสุนทร ม.3/12
550 นางสาว กุลฑีรา มาฟู ม.3/12
551 เด็กหญิง เกล้าลฎา สินศุภโชค ม.3/12
552 นางสาว จรรยพร ภู่พูลเพียร ม.3/12
553 เด็กหญิง ณัฐรดา ธนาธนะธรรม ม.3/12
554 เด็กหญิง ณีรนุช ทองดี ม.3/12
555 เด็กหญิง ทินปภา วิสุทธิสระ ม.3/12
556 เด็กหญิง ธันยชนก เมืองรมย์ ม.3/12
557 เด็กหญิง นันทิดา พุ่มพวง ม.3/12
558 เด็กหญิง มัชฌิมา วรรณทอง ม.3/12
559 เด็กหญิง รสริน ผาติสุวัณณ ม.3/12
560 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ส าเริง ม.3/12
561 นางสาว สุพิชชา แสงสุวรรณ์ ม.3/12
562 เด็กหญิง อภิชญา พูนทอง ม.3/12
563 นาย กฤตนัย ทัมมะโรง ม.3/13
564 นาย กัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา ม.3/13
565 เด็กชาย เจตนภัส สิงห์คุ้ม ม.3/13
566 เด็กชาย เตโช เตชะสุรินทร์ ม.3/13
567 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ อังสไพศาล ม.3/13
568 เด็กชาย พลกฤต สีทอง ม.3/13
569 เด็กชาย วัทธิกร โประยานี ม.3/13
570 เด็กชาย ศุภกร แก้วนพรัตน์ ม.3/13
571 เด็กหญิง ฉมาพันธ์ุ ฤทธิเศรษฐวัฒน์ ม.3/13
572 เด็กหญิง ณัชชา สุขทิพย์ ม.3/13
573 เด็กหญิง ธัญญ์ฐิตา ธราพิริยพงศ์ ม.3/13
574 นางสาว ปานกมล วิทยา ม.3/13
575 เด็กหญิง ปุณญาภา เลิศปัญญาพล ม.3/13
576 เด็กหญิง พรหมพร โพธ์ิกร่าง ม.3/13
577 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา วงศ์จักรแก้ว ม.3/13
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578 เด็กหญิง ภคมน โคตรนิจ ม.3/13
579 เด็กหญิง ภัทรศยา แก้วทัต ม.3/13
580 นางสาว ภูษิดา พลีดี ม.3/13
581 เด็กหญิง เมทนี เรืองมัจฉา ม.3/13
582 เด็กหญิง รักษิตา ยาจันทร์ ม.3/13
583 เด็กหญิง สิริธัญญ์ แก้วเลิศ ม.3/13
584 เด็กหญิง สุภาวดี คมกลาง ม.3/13
585 เด็กหญิง อโนชา เจียมเด่นงาม ม.3/13
586 เด็กหญิง อิสรีย์ ชานุประภา ม.3/13

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลพุทธมณฑล


