
หนา้ที ่1

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

1 เด็กชาย กฤษกร วงศ์ที ม.2/1
2 เด็กชาย จักริน สุคนธวารินทร์ ม.2/1
3 เด็กชาย ณัฐนนท์ จารย์โพธ์ิ ม.2/1
4 เด็กชาย แทนบุญ กุญชร ม.2/1
5 เด็กชาย ธนกร เบ็ญจมธารกุล ม.2/1
6 เด็กชาย นันทชัยย์ ประโยชน์เจริญผล ม.2/1
7 เด็กชาย ปพน สุวรรณแกม ม.2/1
8 เด็กชาย พัสชนม์ ปักการะเน ม.2/1
9 เด็กชาย พีระ ชาญโลหะ ม.2/1
10 เด็กชาย ภูรินท์ วิชญางกูร ม.2/1
11 เด็กชาย วงศรัณย์ ภูแล่นกับ ม.2/1
12 เด็กชาย วิภู สุขกล่ัน ม.2/1
13 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สีสันต์ ม.2/1
14 เด็กชาย ศุภกฤต อัครกุลไชย ม.2/1
15 เด็กชาย สิงหา ภู่นวล ม.2/1
16 เด็กหญิง กานต์ธีรา อุตมะ ม.2/1
17 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ วัยระตา ม.2/1
18 เด็กหญิง ฉัตรกุล ศรีอุดร ม.2/1
19 เด็กหญิง ชยาอร โสภณวิมลกิจ ม.2/1
20 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ นันทะศรี ม.2/1
21 เด็กหญิง นัยน์ภัค สุทธิพานิช ม.2/1
22 เด็กหญิง บุณยวีร์ แก้วโพธ์ิ ม.2/1
23 เด็กหญิง พรปวีณ์ บุญส่งสมนุกูล ม.2/1
24 เด็กหญิง เมสิยา วานิชพงษ์พันธ์ุ ม.2/1
25 เด็กหญิง สุภัสสรา ทองประภา ม.2/1
26 เด็กชาย คณัชนาถ เพิงมาก ม.2/2

รายช่ือนักเรียนท่ีจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มท่ี 2 

ในวันท่ี 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)



หนา้ที ่2

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

27 เด็กชาย ชยพล อนุพนธ์วิทยา ม.2/2
28 เด็กชาย ชวโรจณ์ เสืองามเอ่ียม ม.2/2
29 เด็กชาย ณัฐพัทร อ่ิมโอชา ม.2/2
30 เด็กชาย นักรบ สัจจาพิทักษ์ ม.2/2
31 เด็กชาย ปิติ ภู่ภิรมย์ ม.2/2
32 เด็กชาย พีรวิชญ์ ดีไร่ ม.2/2
33 เด็กชาย พีรวิชญ์ อินทรโม ม.2/2
34 เด็กชาย รวีวัฒน์ ชาวแพร่ ม.2/2
35 เด็กชาย วรเมธ กาศอุดม ม.2/2
36 เด็กชาย ไวภพ กวีด ารงพัฒนา ม.2/2
37 เด็กชาย สุประวีณ์ นุ่มจันทร์ ม.2/2
38 เด็กชาย อภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์ ม.2/2
39 เด็กชาย อารยภัทร ไหลเวชพิทยา ม.2/2
40 เด็กหญิง เขมณัฎฐ์ เขียวสน่ัน ม.2/2
41 เด็กหญิง จารุพิชญา จันทรัศมี ม.2/2
42 เด็กหญิง ชญาภา รามวินิจ ม.2/2
43 เด็กหญิง ชริสา ภู่นคร ม.2/2
44 เด็กหญิง ณัฐณิชา กงม้า ม.2/2
45 เด็กหญิง ณัฐทิตา ไวยกันมา ม.2/2
46 เด็กหญิง นันท์สินี สินสุวรรณเมธี ม.2/2
47 เด็กหญิง ปทิตตา เจริญลักษณ์ ม.2/2
48 เด็กหญิง พอเพียง คุ้มทรัพย์ ม.2/2
49 เด็กหญิง พิมพ์ขวัญ สุทธิธรรมวสี ม.2/2
50 เด็กหญิง เมธาพร พุทธศรี ม.2/2
51 เด็กหญิง รักษนันท ตันโห ม.2/2
52 เด็กหญิง วชิรญาณ์ อุทัย ม.2/2
53 เด็กหญิง สมัชญา พลอยงาม ม.2/2
54 เด็กหญิง สุพิชญา ทับมณี ม.2/2
55 เด็กหญิง อภิญญา แก้วล้อมวัน ม.2/2



หนา้ที ่3

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

56 เด็กชาย กิตติ ดวงภุมเมศ ม.2/3
57 เด็กชาย ญาณาธร ปัญญาวงค์ ม.2/3
58 เด็กชาย เตชิต ต้ังมณีนิมิตร ม.2/3
59 เด็กชาย ธีร์ เจริญสุขะวัฒนะ ม.2/3
60 เด็กชาย ปัญจพล รักวินัย ม.2/3
61 เด็กชาย พิชญุตม์ วงศ์ชุติพงศ์ ม.2/3
62 เด็กชาย พุฒิสรรค์ ดินขุนทด ม.2/3
63 เด็กชาย ยูตะ ซูซุกิ ม.2/3
64 เด็กชาย ศรวัสย์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ม.2/3
65 เด็กชาย ศุภณัฐ บุญประภาร ม.2/3
66 เด็กชาย สุมิโต เอียดสี ม.2/3
67 เด็กชาย สุรสิทธิ ทองสุโชติ ม.2/3
68 เด็กหญิง การดี โฉมนคร ม.2/3
69 เด็กหญิง กุลธิดา พลนิล ม.2/3
70 เด็กหญิง ชญานันท์ ทิพโชติ ม.2/3
71 เด็กหญิง โชติกา รัตนะปราณี ม.2/3
72 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แก้วเจริญ ม.2/3
73 เด็กหญิง ณฐยา สมบูรณ์วงศ์ ม.2/3
74 เด็กหญิง ณัชชา นาคบุญ ม.2/3
75 เด็กหญิง ณัฐพร นครังสุ ม.2/3
76 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ เพ่ิมลาภ ม.2/3
77 เด็กหญิง ทอฝัน สุทธิสาร ม.2/3
78 เด็กหญิง ทักษพร รุ่งวิทยากรผดุง ม.2/3
79 เด็กหญิง ธัญชนก หวานแหลม ม.2/3
80 เด็กหญิง พัชญาวีร์ ไชยป่ายาง ม.2/3
81 เด็กหญิง ภนัชชา ภัทรโชคภูวดล ม.2/3
82 เด็กหญิง ตฤษณกัญจน์ บางจาก ม.2/3
83 เด็กหญิง สิรินดา เงินเนย ม.2/3
84 เด็กหญิง ไอริสา แก้วงาม ม.2/3



หนา้ที ่4

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

85 เด็กชาย กุลธวัช สีสัง ม.2/4
86 เด็กชาย ขจิตพงศ์ ศรีประเสริฐ ม.2/4
87 เด็กชาย โชติวรรธน์ บุตรเพ็ง ม.2/4
88 เด็กชาย ธนิกชนม์ ผ่องแผ้ว ม.2/4
89 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ ศักดาประเสริฐ ม.2/4
90 เด็กชาย นพรุจ ทรัพย์อภิโชค ม.2/4
91 เด็กชาย พงษภัทร มีพัธสม ม.2/4
92 เด็กชาย พลวัฒน์ เลาหพันธ์ุสวัสด์ิ ม.2/4
93 เด็กชาย พศิน แก้วอ าไพ ม.2/4
94 เด็กชาย พีรวิชญ์ เพชรี ม.2/4
95 เด็กชาย ภณภัทร์ ชัยวุฒิ ม.2/4
96 เด็กชาย ภัทรพล รุจิวงศ์ ม.2/4
97 เด็กชาย รัฐภูมิ ดิษฐานพงศ์ ม.2/4
98 เด็กหญิง กุลนัดดา กมลวิบูลย์ ม.2/4
99 เด็กหญิง เกวลี บัวศรี ม.2/4
100 เด็กหญิง เขมจิรา แจ่มใส ม.2/4
101 เด็กหญิง จารุวรรณ ส่งเสริมปัญญากุล ม.2/4
102 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทองเย็น ม.2/4
103 เด็กหญิง ทรรศนภรณ์ แสงเพชรใส ม.2/4
104 เด็กหญิง ธัญสินี วิวรรธน์ธรา ม.2/4
105 เด็กหญิง พิรญาณ์ จงเชิดชูตระกูล ม.2/4
106 เด็กหญิง สาธิดา ดีไชยโย ม.2/4
107 เด็กหญิง สิริรชาพร สินใจ ม.2/4
108 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ภิรมย์ค า ม.2/4
109 เด็กหญิง อันติกา ศุภรัชตการ ม.2/4
110 เด็กหญิง อิสรีย์ เร่งดารา ม.2/4
111 เด็กชาย ชนาธิป อาจมนตรี ม.2/5
112 เด็กชาย ธนกร ศิริบูรณะ ม.2/5
113 เด็กชาย ธนบดี กล่ินสุบรรณ ม.2/5



หนา้ที ่5

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

114 เด็กชาย ธนาธิป ศักด์ิศิริรัตน์ ม.2/5
115 เด็กชาย ธีธัช ยุกตานนท์ ม.2/5
116 เด็กชาย นนทพันธ์ ศุภสิริวิทยา ม.2/5
117 เด็กชาย นนท์ปวิธ ธัญญาวัฒนา ม.2/5
118 เด็กชาย พิรยธรรม โกศรี ม.2/5
119 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่สุพรรณ ม.2/5
120 เด็กชาย ศิวกร พินศิริ ม.2/5
121 เด็กชาย สหวัสส์ เลิศนิมิตรสกุล ม.2/5
122 เด็กชาย สิรวิชญ์ สังข์แก้ว ม.2/5
123 เด็กชาย สุรยุทธ์ เรืองศรี ม.2/5
124 เด็กหญิง กรชนก ภานุมาศ ม.2/5
125 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ หวังจิตร์ ม.2/5
126 เด็กหญิง จิรัชยา ม่วงสิงห์ ม.2/5
127 เด็กหญิง ฉัตรเกล้า เสนาทิพย์ ม.2/5
128 เด็กหญิง ชนกานต์ จันทรานนท์ ม.2/5
129 เด็กหญิง ชลรัศมี สุขอร่าม ม.2/5
130 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทธิพรโอภาส ม.2/5
131 เด็กหญิง ธนัญญา โคนกระโทก ม.2/5
132 เด็กหญิง แพรวา เพ่ิมพูล ม.2/5
133 เด็กหญิง วนิดา อินทะบ้านไร่ ม.2/5
134 เด็กหญิง วรพิชชา เพ็ชรประพันธ์กุล ม.2/5
135 เด็กหญิง ศลิษา มีเจริญ ม.2/5
136 เด็กหญิง ศักดินี พงศ์ธนากร ม.2/5
137 เด็กหญิง ศิริญากร โยศรีคุณ ม.2/5
138 เด็กหญิง สุชัญญา อยู่เย็น ม.2/5
139 เด็กชาย กรภัทร พูลสินกูล ม.2/6
140 เด็กชาย ญาณวุฒิ รู้เสง่ียม ม.2/6
141 เด็กชาย ฐณะวัฒน์ เหล่ารวีโรจน์ ม.2/6
142 เด็กชาย ธนกฤต กองไธสง ม.2/6



หนา้ที ่6

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

143 เด็กชาย ปัณณธร รัตนภิรมย์ ม.2/6
144 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ จันทร์บุบผา ม.2/6
145 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ เป้ียกาวี ม.2/6
146 เด็กชาย พีรพัฒน์ สุจจิตรจูล ม.2/6
147 เด็กชาย รณกร นาควิจิตร ม.2/6
148 เด็กชาย วรดิศ ทิมเล็ก ม.2/6
149 เด็กหญิง กานต์สลิล ชนะคุ้ม ม.2/6
150 เด็กหญิง จุฑาธิป ศรีมวนญา ม.2/6
151 เด็กหญิง ชญานุตม์ อินทร์จันทร์ ม.2/6
152 เด็กหญิง น้ าเพชร จงประจันต์ ม.2/6
153 เด็กหญิง บงกชกร จันทร์มาเมือง ม.2/6
154 เด็กหญิง ปพิชญา พัวพินิต ม.2/6
155 เด็กหญิง ปาณิสรา บัวปลี ม.2/6
156 เด็กหญิง พชรกมล วงศ์อนุสรณ์ ม.2/6
157 เด็กหญิง พัชรพร มีอยู่ ม.2/6
158 เด็กหญิง พิยดา กัลยาดี ม.2/6
159 เด็กหญิง ภัทรธิดา ธรรมรูปา ม.2/6
160 เด็กหญิง วรัชญา รัชตพงศ์บวร ม.2/6
161 เด็กหญิง วิมุตติยา พรเก้ือกูลทรัพย์ ม.2/6
162 เด็กหญิง หทัยชนก พินิจมนตรี ม.2/6
163 เด็กหญิง หรรษกานต์ เกตุแก้ว ม.2/6
164 เด็กหญิง อชิชญาส์ุ มารุ่งเรือง ม.2/6
165 เด็กชาย กฤต สมานราษฎร์ ม.2/7
166 เด็กชาย เจตน์สฤษฏ์ิ มีจันทร์ ม.2/7
167 เด็กชาย ณฤกร ชุ่มวัฒนะ ม.2/7
168 เด็กชาย ณัฐดนัย แสงศิริ ม.2/7
169 เด็กชาย พงษ์พัส ชูราศรี ม.2/7
170 เด็กชาย มหาสมุทร ชูรัตน์ ม.2/7
171 เด็กชาย วชิรพันธ์ุ แจ้งภักดี ม.2/7



หนา้ที ่7

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

172 เด็กชาย วริศ เจียมสุวรรณ ม.2/7
173 เด็กชาย วิวัฒน์ไชย แงะสัมฤทธ์ิ ม.2/7
174 เด็กชาย ศิรวิทย์ พินศิริ ม.2/7
175 เด็กชาย อรรถกร ชาญสอน ม.2/7
176 เด็กชาย อัครชัย ชาวโพงพาง ม.2/7
177 เด็กหญิง กัญญ์ชลิกา ทวีโรจน์จรัส ม.2/7
178 เด็กหญิง กานติมา ศรีมันตะ ม.2/7
179 เด็กหญิง ชนสรณ์ ดิสถาพร ม.2/7
180 เด็กหญิง ชัชชญา พันธฤทธ์ิ ม.2/7
181 เด็กหญิง ญาดา ขาวฉิม ม.2/7
182 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ เป่ียมเอม ม.2/7
183 เด็กหญิง ณัฐจิรา บุญยงค์ ม.2/7
184 เด็กหญิง ธันยพร สุริยะภา ม.2/7
185 เด็กหญิง บุษปภัทร แก้วนารายณ์ ม.2/7
186 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ตระกูลสุนทร ม.2/7
187 เด็กหญิง พรธวัล เหราบัตย์ ม.2/7
188 เด็กหญิง พัชรนันท์ โมกขสุทธิวงศ์ ม.2/7
189 เด็กหญิง พิชญานี เสรีสิริพันธ์ ม.2/7
190 เด็กหญิง ภณิดา จิตต์ศรีสุนันท์ ม.2/7
191 เด็กหญิง ศศินา ใจผ่อง ม.2/7
192 เด็กหญิง ศิรินภา สิทธิพา ม.2/7
193 เด็กหญิง สุภาวดี เพ็งจันทร์ ม.2/7
194 เด็กชาย ขัตติย คงเดช ม.2/8
195 เด็กชาย จารุวัฒน์ ผ่องแผ้ว ม.2/8
196 เด็กชาย ธนกฤต กิจสงวน ม.2/8
197 เด็กชาย ธเนศ เพชรกันก่ิม ม.2/8
198 เด็กชาย ธรรมสรณ์ อังคเศกวินัย ม.2/8
199 เด็กชาย ปาณพีร์ คณา ม.2/8
200 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ บุญสิน ม.2/8
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201 เด็กชาย พงศธร สัตนาโค ม.2/8
202 เด็กชาย ภาคิน วงษ์ชวลิตกุล ม.2/8
203 เด็กชาย ภูศิลา มหาวงค์ ม.2/8
204 เด็กชาย วงศกร ธนวัฒน์โกศล ม.2/8
205 เด็กชาย อชิรพัฒณ์ สีมารัตน์ ม.2/8
206 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ตุ้มวารี ม.2/8
207 เด็กหญิง กานต์ชนก โพศาราช ม.2/8
208 เด็กหญิง กุลนิดา พ่ึงสุขแดง ม.2/8
209 เด็กหญิง ดาราพร แก้วมณี ม.2/8
210 เด็กหญิง ทอแสงรัศมี เลาอริยะพร ม.2/8
211 เด็กหญิง ธัญชนก ทองค า ม.2/8
212 เด็กหญิง ธันยพัต พงษ์ศิริ ม.2/8
213 เด็กหญิง บัณฑิตา บุตรงาม ม.2/8
214 เด็กหญิง บุญสิตา ทองม่วง ม.2/8
215 เด็กหญิง ปัญชลานี ขุนพินิจ ม.2/8
216 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา โพธ์ิสูง ม.2/8
217 เด็กหญิง แพรวา นิลมิตร ม.2/8
218 เด็กหญิง สุภาวดี ชวยกระจ่าง ม.2/8
219 เด็กหญิง จุฑาพร เมฆฉาย ม.2/8
220 เด็กชาย กิตติณัฐ แสนสุขทวีทรัพย์ ม.2/9
221 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันต้ัง ม.2/9
222 เด็กชาย ธนพล แสนตา ม.2/9
223 เด็กชาย ธีรภัทร์ การกระสัง ม.2/9
224 เด็กชาย นิติรัฐ พรเจริญศิริ ม.2/9
225 เด็กชาย ปฏิภาณ ช่ืนแสงจันทร์ ม.2/9
226 เด็กชาย พัชรพล ลิบน้อย ม.2/9
227 เด็กชาย พัทธดนย์ ประสาทไทย ม.2/9
228 เด็กชาย รัฐนันท์ เท่ียงสมพงษ์ ม.2/9
229 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วงษ์ฮ้อเจริญ ม.2/9
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230 เด็กชาย วีรภาพ ตุ้มโหมด ม.2/9
231 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปรือทอง ม.2/9
232 เด็กชาย อรรถวินท์กิตติ ม่วงศรีจันทร์ ม.2/9
233 เด็กชาย อัษราวุฒิ ศรียางนอก ม.2/9
234 เด็กหญิง กฤตพร อารมณ์ดี ม.2/9
235 เด็กหญิง คณิสรา สมเพ็ชร ม.2/9
236 เด็กหญิง ณัฐนรีย์ ศิริพร ณ ราชสีมา ม.2/9
237 เด็กหญิง ทักษิณา มุขยวงษ์ ม.2/9
238 เด็กหญิง ธนวันต์ บุญชู ม.2/9
239 เด็กหญิง ธิติพร งอกค า ม.2/9
240 เด็กหญิง บุษกร ยุติศรี ม.2/9
241 เด็กหญิง ปุณยวีย์ พ่ึงแสง ม.2/9
242 เด็กหญิง ภัสราภรณ์ สุขร่ืน ม.2/9
243 เด็กหญิง วรัชยา สุขแย้ม ม.2/9
244 เด็กหญิง โศภิษฐา พูลสวัสด์ิ ม.2/9
245 เด็กหญิง สาริศา เอ่ียมวิเศษพันธ์ ม.2/9
246 เด็กหญิง อัญชิสา วนาบุญเลิศ ม.2/9
247 เด็กหญิง อารยา เอชัยภูมิ ม.2/9
248 เด็กชาย กัมปนาท มากลับ ม.2/10
249 เด็กชาย กีรณะ อ้ึงวิเชียร ม.2/10
250 เด็กชาย ชานน มาลาวิโรจน์พันธ์ุ ม.2/10
251 เด็กชาย ณัฐชนน อรุณโณ ม.2/10
252 เด็กชาย ธนภัทร์ สมสุขเจริญ ม.2/10
253 เด็กชาย นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ิ ม.2/10
254 เด็กชาย นิธิศ พวงแก้ว ม.2/10
255 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วงษ์ปาน ม.2/10
256 เด็กชาย พงศกร พุ่มพานทอง ม.2/10
257 เด็กชาย พสธร แก้ววารี ม.2/10
258 เด็กชาย พัทธดนย์ พุทธเจริญ ม.2/10
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259 เด็กชาย ยศกร ลาภอินทรี ม.2/10
260 เด็กชาย ศิริชัย ฐิตะปุระ ม.2/10
261 เด็กชาย สรสิช พวงไพบูลย์ ม.2/10
262 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภิรมย์สุข ม.2/10
263 เด็กหญิง กันติชา พ่วงแพ ม.2/10
264 เด็กหญิง กันยาวีฐ์ จิรวัฒน์วงศ์ ม.2/10
265 เด็กหญิง เข็มจิรา โชคนาคะวโร ม.2/10
266 เด็กหญิง ชนัญธิดา รัตนวราภรณ์ ม.2/10
267 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิลประเสริฐ ม.2/10
268 เด็กหญิง ณัฐสุดา ปัญญาโชคชัย ม.2/10
269 เด็กหญิง เตชินี อินปัญญา ม.2/10
270 เด็กหญิง ธันย์ชนก จือจ า ม.2/10
271 เด็กหญิง นภสร พวงกิจจา ม.2/10
272 เด็กหญิง ปณิดา ศิริโภคพัฒน์ ม.2/10
273 เด็กหญิง ภัทรวดี เนียมสิน ม.2/10
274 เด็กหญิง วรพิชชา ตันตระกูล ม.2/10
275 เด็กหญิง สุขธิดา วงค์สุโท ม.2/10
276 เด็กหญิง สุรัสวดี บุติพันคา ม.2/10
277 เด็กหญิง อรชพร สิริพงษ์ ม.2/10
278 เด็กชาย กิตติธัช โพธ์ิราศรี ม.2/11
279 เด็กชาย ณัชพล พิมพ์วงศ์ ม.2/11
280 เด็กชาย ธนัช มังคละภูษิต ม.2/11
281 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ทองย่ิง ม.2/11
282 เด็กชาย พงศ์พล กู้เกียรติรัตน์ ม.2/11
283 เด็กชาย รุจธนัตถ์ ภัทรอานนท์ ม.2/11
284 เด็กหญิง กษิรา พงษ์สุวรรณ ม.2/11
285 เด็กหญิง กุลนิภาณัฏฐ์ พินธุรักษ์ ม.2/11
286 เด็กหญิง ณฤดี สุวรรณคาม ม.2/11
287 เด็กหญิง ณัชกานต์ ภูมูล ม.2/11
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288 เด็กหญิง ณัฏฐนิช เด่นประยูรวงศ์ ม.2/11
289 เด็กหญิง ธันยนันท์ เจตนาย่ิงยง ม.2/11
290 เด็กหญิง พีระดา ธีรนันท์ชัย ม.2/11
291 เด็กหญิง มนัสนันท์ ชัยโชติวิชิต ม.2/11
292 เด็กหญิง ศุภิสรา สวยอารมณ์ ม.2/11
293 เด็กชาย กษิดิศ อังคณานุชาติ ม.2/12
294 เด็กชาย เกษมสันต์ สุดสุวนิชย์ ม.2/12
295 เด็กชาย ณภัทร เลิศฤทธ์ิชัยยง ม.2/12
296 เด็กชาย นันทิกร บัญญาพานต์ ม.2/12
297 เด็กชาย นิชคุณ มูลรัตน์ ม.2/12
298 เด็กชาย พระนาย บุญสุวรรณ ม.2/12
299 เด็กชาย ภราดร ปล้ืมสุดใจ ม.2/12
300 เด็กชาย ศิวกรณ์ จิรชีวีวงศ์ ม.2/12
301 เด็กชาย อรรถนนท์ สุภาคารม ม.2/12
302 เด็กหญิง กณิศา แก้วย่ิงยง ม.2/12
303 เด็กหญิง กรวรรณ ศรีอักษร ม.2/12
304 เด็กหญิง ชนากานต์ จ๋ิวเจริญ ม.2/12
305 เด็กหญิง ธนพร อินทอง ม.2/12
306 เด็กหญิง ปิยาพัชร ศรศรี ม.2/12
307 เด็กหญิง พัฒน์นรี ชวานิสากุล ม.2/12
308 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มาตาเดิม ม.2/12
309 เด็กหญิง รชดา กานุสนธ์ิ ม.2/12
310 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ โชติแสงศรี ม.2/12
311 เด็กหญิง ลฎาภา ธิติวัชร ม.2/12
312 เด็กหญิง วิศัลย์ศญา กิติชาติพรพัฒน์ ม.2/12
313 เด็กหญิง อคัมย์สิริ กุลชนะพิภพ ม.2/12
314 เด็กหญิง อันนา มลิผล ม.2/12
315 เด็กหญิง อิมทิราภรณ์ ผลไพบูลย์ ม.2/12
316 เด็กชาย กรณ์ กีรตินิธิ ม.2/13
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317 เด็กชาย กรณ์ ประสิทธิผล ม.2/13
318 เด็กชาย ก้องภพ เวชวิฐาน ม.2/13
319 เด็กชาย ธนธรรม ค าสอน ม.2/13
320 เด็กชาย ธัชพล วรรณบูรณ์ ม.2/13
321 เด็กชาย ธีภพ ศิริบรรณพิทักษ์ ม.2/13
322 เด็กชาย ประติมา ตราชูชาติ ม.2/13
323 เด็กชาย ภาคิน มีประเสริฐ ม.2/13
324 เด็กชาย ภูธนพงศ์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/13
325 เด็กชาย วรัท อรรถโกวิท ม.2/13
326 เด็กหญิง จิดาภา รอดเย็น ม.2/13
327 เด็กหญิง จินดารัตน์ อัศวชัยยง ม.2/13
328 เด็กหญิง ญาดา เกตุแก้ว ม.2/13
329 เด็กหญิง ดวงกมล แป้นเพชร์ ม.2/13
330 เด็กหญิง ธัญชนก กอวชิรพันธ์ ม.2/13
331 เด็กหญิง นพัชนันต์ ชัยศักด์ิเลิศ ม.2/13
332 เด็กหญิง ปทิตตา กิมะพันธ์ุ ม.2/13
333 เด็กหญิง ปุณยาภรณ์ ก้องพลานนท์ ม.2/13
334 เด็กหญิง พรชนก เกาะแก้ว ม.2/13
335 เด็กหญิง พิชญาภัค โห้หาญ ม.2/13
336 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปินตา ม.2/13
337 เด็กหญิง สิตานัน สุดารารัตน์ ม.2/13
338 เด็กหญิง สิริวรรัตน์ รัตนชัยกิตติ ม.2/13
339 เด็กหญิง ไอริดา ถาวรชัยวัฒน์ ม.2/13
340 เด็กชาย การัณยภาส โสภา ม.1/1
341 เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วเรือง ม.1/1
342 เด็กชาย ชนม์วริศร์ ธนฉัตรจินดา ม.1/1
343 เด็กชาย ณัฐภัทร จอมสังข์ ม.1/1
344 เด็กชาย ธนกร บุญเกิดรัมย์ ม.1/1
345 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นสกุล ม.1/1
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346 เด็กชาย ปราการ เนาวบุตร ม.1/1
347 เด็กชาย พีรดนย์ เจริญกิจวศิน ม.1/1
348 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิอินทร์ ม.1/1
349 เด็กชาย ภูมิภัทร หมู่เย็น ม.1/1
350 เด็กชาย ภูมิอนันต์ ปะติตัง ม.1/1
351 เด็กชาย วิชิต แหวนทองค า ม.1/1
352 เด็กชาย เศรษฐพล พรหมมานันท์ ม.1/1
353 เด็กชาย สัณหนัฐ ส าราญวงศ์ ม.1/1
354 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เลิศบุญรจิต ม.1/1
355 เด็กหญิง ชนกานต์ แซ่ล้ี ม.1/1
356 เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ ม.1/1
357 เด็กหญิง ธัญจิรา สุขคง ม.1/1
358 เด็กหญิง นภัสสร พรเจริญศิริ ม.1/1
359 เด็กหญิง เบญญาภา ทองสามัญ ม.1/1
360 เด็กหญิง ประภาทิพย์ เซ่ียงจ้ง ม.1/1
361 เด็กหญิง พรนภา พันธ์วริศ ม.1/1
362 เด็กหญิง พิชญ์สินี หวังสวัสด์ิ ม.1/1
363 เด็กหญิง ภัทรวดี แสงแดง ม.1/1
364 เด็กหญิง อริญชย์ญา สง่าแสง ม.1/1
365 เด็กหญิง อริสา อัครพุฒิพันธ์ ม.1/1
366 เด็กหญิง อัณณ์กาญจน์ วนาอุปถัมภ์กุล ม.1/1
367 เด็กหญิง อาทิตยา แซ่ต๊ัน ม.1/1
368 เด็กชาย ณัฐวินท์ คงถนอมธรรม ม.1/2
369 เด็กชาย ตฤณ พงศ์เดชา ม.1/2
370 เด็กชาย เตชิต พรหมชนะ ม.1/2
371 เด็กชาย ธนาเดช โตจันทร์ ม.1/2
372 เด็กชาย ธีภพ ดงสิงห์ ม.1/2
373 เด็กชาย นพรุจ ศรีตะพัสโส ม.1/2
374 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สิริเลิศโยธิน ม.1/2
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375 เด็กชาย พัฒนา จีนเอม ม.1/2
376 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ มัฎฐาพันธ์ ม.1/2
377 เด็กชาย ศิรชัช สันเหล็ม ม.1/2
378 เด็กชาย ศิลา โชติสุข ม.1/2
379 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โชชัย ม.1/2
380 เด็กชาย เศรษฐบุตร ผุดผ่อง ม.1/2
381 เด็กชาย สรธร บางย่ีขัน ม.1/2
382 เด็กหญิง กานต์ศุภา จันทร ม.1/2
383 เด็กหญิง จรรยพรรธ ปะวะเสนะ ม.1/2
384 เด็กหญิง ณฐา อ านาจเรืองฤทธ์ิ ม.1/2
385 เด็กหญิง ณิชาบูล นิยมม่ังมี ม.1/2
386 เด็กหญิง ธาตรี นวลสังข์ทอง ม.1/2
387 เด็กหญิง ปรายฝน พวงสุข ม.1/2
388 เด็กหญิง ปลายฟ้า ศรีทุม ม.1/2
389 เด็กหญิง พิชญา คณะวาปี ม.1/2
390 เด็กหญิง พีรดา ตุลานนท์ ม.1/2
391 เด็กหญิง เพ็ญสินี เกิดแก้วฟ้า ม.1/2
392 เด็กหญิง ศรัณยา วัฒนวงศ์ชัย ม.1/2
393 เด็กหญิง ศรีภัทรา วิชัยณรงค์ ม.1/2
394 เด็กหญิง อารียา สวัสด์ิกว้าน ม.1/2
395 เด็กหญิง อิษฎาอร จิตพงศ์สถาพร ม.1/2
396 เด็กชาย กรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/3
397 เด็กชาย กฤษวิน ปิยะอภินันท์ ม.1/3
398 เด็กชาย กิตต์ิลภัส แสงค้า ม.1/3
399 เด็กชาย ชยกร สระแก้ว ม.1/3
400 เด็กชาย ชยภณ พิชยานนท์ ม.1/3
401 เด็กชาย ฐากร ขวัญเขียว ม.1/3
402 เด็กชาย นาราภัทร พิมพ์ปรุ ม.1/3
403 เด็กชาย มานิต ซอนิมิตรเกิดลาภ ม.1/3
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404 เด็กชาย ศรัณย์กร เสวกนัยน์ ม.1/3
405 เด็กชาย อริญชัย ปัญญาวัฒนาสกุล ม.1/3
406 เด็กชาย อาวินน์ ใจดี ม.1/3
407 เด็กชาย กฤษฏ์ิ รัชตะวรเดช ม.1/3
408 เด็กชาย ธนกฤต อยู่ดี ม.1/3
409 เด็กชาย พีระพัฒน์ เก้ือเพชรแก้ว ม.1/3
410 เด็กหญิง กันต์ฤทัย สังข์ฝ้าย ม.1/3
411 เด็กหญิง ชนัญชิดา นิลลออ ม.1/3
412 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทิพยทยารัตน์ ม.1/3
413 เด็กหญิง บุณยนุช เอ้ียงมี ม.1/3
414 เด็กหญิง ปรียาภัทร แย้มบริบูรณ์ ม.1/3
415 เด็กหญิง พิมพ์ฟ้า ศรีภคนานนท์ ม.1/3
416 เด็กหญิง วริศรา สิริพรรุ่งโรจน์ ม.1/3
417 เด็กหญิง อภิตา แซ่เตีย ม.1/3
418 เด็กหญิง อรนันท์ เซ่งลอยเล่ือน ม.1/3
419 เด็กชาย กฤษฎ์ เตชะย่ิงไพบูลย์ ม.1/4
420 เด็กชาย กิตติกวิน อินทร์มณี ม.1/4
421 เด็กชาย จิรกร ศรีทับทิม ม.1/4
422 เด็กชาย ชนายุส ไชยพจน์พานิช ม.1/4
423 เด็กชาย ชัชวาล ไชยม่ิง ม.1/4
424 เด็กชาย ธนัช สายเพ็ชร์ ม.1/4
425 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเต็ม ม.1/4
426 เด็กชาย นิพพิชฌน์ กฤษเชิด ม.1/4
427 เด็กชาย พีรพัทร์ ปกเกษ ม.1/4
428 เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทนานนท์ ม.1/4
429 เด็กชาย รชานนท์ จิตธนากรโกศล ม.1/4
430 เด็กชาย วรุณ ทองสง่า ม.1/4
431 เด็กชาย อภินันท์ ชุมสุข ม.1/4
432 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มงคลรัตนสกุล ม.1/4
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433 เด็กหญิง กัญชนก ชุ่มเมืองเย็น ม.1/4
434 เด็กหญิง กานต์พิชชา ชุ่มช่ืน ม.1/4
435 เด็กหญิง จิระนันท์ นาคะนนท์ ม.1/4
436 เด็กหญิง ชนัดดา รสร่ืน ม.1/4
437 เด็กหญิง ณิชาดา พัฒนจันทร์ ม.1/4
438 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สวาพิทักษ์ ม.1/4
439 เด็กหญิง พรไพลิน หังสเนตร ม.1/4
440 เด็กหญิง วาวี แย้มผกา ม.1/4
441 เด็กหญิง ศุภณัฐ นวลสุวรรณ ม.1/4
442 เด็กหญิง อบอุ่น ธิติมงคล ม.1/4
443 เด็กชาย กวี แพร่พิพัฒน์ ม.1/5
444 เด็กชาย จิรภัทร ล้ิมเจริญ ม.1/5
445 เด็กชาย ชัยพัชร์ หรมาส ม.1/5
446 เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ ขุมทรัพย์ ม.1/5
447 เด็กชาย ชาคริต กรุตนารถ ม.1/5
448 เด็กชาย ณภัทร ตอนสี ม.1/5
449 เด็กชาย น้ าเพชร สุธีสุนทรกุล ม.1/5
450 เด็กชาย พีระณัฐ พัดชัยภูมิ ม.1/5
451 เด็กชาย ภรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/5
452 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ทิพย์วารีรัตนะ ม.1/5
453 เด็กชาย สรสิทธ์ิ หอมหวล ม.1/5
454 เด็กชาย สุทัสสิริ จรัญชล ม.1/5
455 เด็กชาย รัชภูมิ ถูปาอ่าง ม.1/5
456 เด็กชาย จิณณะ ทองหยวก ม.1/5
457 เด็กหญิง กรรณิการ์ ลาภมูล ม.1/5
458 เด็กหญิง กวินชนก สมพงษ์ ม.1/5
459 เด็กหญิง กุลภัสส์ กุตัน ม.1/5
460 เด็กหญิง เขมจิรา นาคบัว ม.1/5
461 เด็กหญิง โชติกา ศุภวิทยาโภคี ม.1/5
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462 เด็กหญิง ณัฎฏวรรณ พานิชปฐม ม.1/5
463 เด็กหญิง ทิพย์รดา อชิโต ม.1/5
464 เด็กหญิง ปวริศา ชมศรี ม.1/5
465 เด็กหญิง ภัทรวดี กันยาประสิทธ์ิ ม.1/5
466 เด็กหญิง มุกมณี ชีวโรจน์ศรัณย์ ม.1/5
467 เด็กหญิง ศศิพัชร์ โสพรมมา ม.1/5
468 เด็กหญิง อัญชลี จงประเสริฐ ม.1/5
469 เด็กหญิง อาทิตยา วิศาลกิตติ ม.1/5
470 เด็กหญิง เกวลิน แก้วจันทร์ ม.1/5
471 เด็กชาย ชินกฤต ว่องธัญญะกุล ม.1/6
472 เด็กชาย ณัฏฐากรย์ ภัครพสิษฐ์ ม.1/6
473 เด็กชาย ธีรภัทร คูหามงคลไพศาล ม.1/6
474 เด็กชาย นันทวัฒน์ ทับสี ม.1/6
475 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ บุญศิริ ม.1/6
476 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศุภนิศารัตน์ ม.1/6
477 เด็กชาย วีรภัทร อินตา ม.1/6
478 เด็กชาย สาธุ สุทธิสาร ม.1/6
479 เด็กชาย อัฐวีร์ วณิชเดชารัชต์ ม.1/6
480 เด็กหญิง สาริศา ทิวาตรี ม.1/6
481 เด็กหญิง กฤชกร เกษมโชติพันธ์ุ ม.1/6
482 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฉอ้อนชม ม.1/6
483 เด็กหญิง ชนม์ชนก เนตรวิจิตร ม.1/6
484 เด็กหญิง ฐิติวรดา เจียมรัตนสกุล ม.1/6
485 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ศรีภูชิตสกุล ม.1/6
486 เด็กหญิง ณัฐธิษฌาน์ สุขสราญ ม.1/6
487 เด็กหญิง ธนัชนก แสงศรี ม.1/6
488 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ พรหมประทีป ม.1/6
489 เด็กหญิง ปองบุณย์ สว่างวงษ์ ม.1/6
490 เด็กหญิง ปุณณาสา เช้ือเลิศสกุล ม.1/6
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491 เด็กหญิง เปมิกา เติบโต ม.1/6
492 เด็กหญิง พรประภา สุขสิทธิประสงค์ ม.1/6
493 เด็กหญิง พัชรกันย์ ชมพิกุล ม.1/6
494 เด็กหญิง รุ้งทอง วงศ์ษาพาน ม.1/6
495 เด็กหญิง วีรปภา สุริยะภักด์ิ ม.1/6
496 เด็กหญิง สุภัควัน นุชสละ ม.1/6
497 เด็กหญิง ต๊ินา อนุชัยกิจธรรม ม.1/6
498 เด็กชาย ชนินธร ขวัญซ้าย ม.1/7
499 เด็กชาย เทพพฤกษา ศรีจักรโคตร ม.1/7
500 เด็กชาย ธีรเดช บุณยสุขเมธี ม.1/7
501 เด็กชาย เปรมสุข ม่วงน้อยเจริญ ม.1/7
502 เด็กชาย ศรศิลป์ สุวรรณพงศ์ ม.1/7
503 เด็กชาย ทรงวศิน ศิลปศร ม.1/7
504 เด็กหญิง จันทรัสม์ สิงห์ชัยเดช ม.1/7
505 เด็กหญิง ชนิศรา ณัฐชยางกูล ม.1/7
506 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เจดีย์โน ม.1/7
507 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หอมสุวรรณ ม.1/7
508 เด็กหญิง ธนัญชนก ต่อปัญญา ม.1/7
509 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ลักษณะวิลัย ม.1/7
510 เด็กหญิง ปรียากร เนียมสี ม.1/7
511 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ม่วงโพธ์ิเงิน ม.1/7
512 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ปิติคุณเลิศภากรณ์ ม.1/7
513 เด็กหญิง รพีพร ขจรเดชะ ม.1/7
514 เด็กหญิง ลักธพร บ้านเกาะสมุทร์ ม.1/7
515 เด็กหญิง วริยา ทองรอด ม.1/7
516 เด็กหญิง วัลวิษา ชุ่มเพ็งพันธ์ุ ม.1/7
517 เด็กหญิง สรวงรัตน์ สาแก้ว ม.1/7
518 เด็กหญิง สุธีรา หล่อเจริญสุข ม.1/7
519 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วิศิษฏานนท์ ม.1/7
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520 เด็กชาย กิตติด ารงค์ กองแก้ว ม.1/8
521 เด็กชาย ณฐกร อารีรมย์ ม.1/8
522 เด็กชาย ธนกร จุฑาวนิชกุล ม.1/8
523 เด็กชาย ธนวรรธน์ นธีนาม ม.1/8
524 เด็กชาย ธฤต ยอดสุรางค์ ม.1/8
525 เด็กชาย ปณวรรธก์ วงษ์ปัญญา ม.1/8
526 เด็กชาย วิภู สว่างแสง ม.1/8
527 เด็กชาย ศิลา โพธ์ิอัมพร ม.1/8
528 เด็กชาย อภิวรรชณ์ ทวีอภิรดีสิริ ม.1/8
529 เด็กชาย อาชวิน พลเดชรังสี ม.1/8
530 เด็กชาย พีรพล ระฆัง ม.1/8
531 เด็กหญิง กฤตปภา นาคจีนวงษ์ ม.1/8
532 เด็กหญิง จินต์จุฑา เจริญสุข ม.1/8
533 เด็กหญิง ชนนเนษฏ์ ดุษปิยะ ม.1/8
534 เด็กหญิง ชนัญดา เล่าอุย ม.1/8
535 เด็กหญิง ญาณิกา ตุ้มตระกูล ม.1/8
536 เด็กหญิง ญาณิศา หงษา ม.1/8
537 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ทองนาค ม.1/8
538 เด็กหญิง ตรีระศิริ โชคธนพงษ์ ม.1/8
539 เด็กหญิง นพเก้า เฮงไทร ม.1/8
540 เด็กหญิง พลอยรัตน์ อุ่นทรัพย์ ม.1/8
541 เด็กหญิง พิชชาภา โสล้อมค้อ ม.1/8
542 เด็กหญิง วนธิดา จันทร์เทพ ม.1/8
543 เด็กหญิง วิชญาพร ป้านภูมิ ม.1/8
544 เด็กหญิง สุกฤตา สังข์แก้ว ม.1/8
545 เด็กหญิง สู่ขวัญสิริ ฐนิตทรัพย์ ม.1/8
546 เด็กชาย ชญาณินท์ ฉิมมาลี ม.1/9
547 เด็กชาย ชยุต เป่ียมคุ้ม ม.1/9
548 เด็กชาย โชติวิทย์ หลวงพล ม.1/9
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549 เด็กชาย ธนัญกร ไหลประสิทธ์ิพร ม.1/9
550 เด็กชาย ธนัท ดีเทียนอินทร์ ม.1/9
551 เด็กชาย ธามภูรินท์ แซ่จันทร์ ม.1/9
552 เด็กชาย ธีรภัทร เท่ียงธรรม ม.1/9
553 เด็กชาย พสุวัชร์ ชัยถิรสกุล ม.1/9
554 เด็กชาย พีระพัฒน์ เรืองวงษ์ ม.1/9
555 เด็กชาย วินทร์ทัย ปิติพิริยธรณ์ ม.1/9
556 เด็กชาย สุภัควี นุชสละ ม.1/9
557 เด็กชาย เทวกฤต หัสดีสุวรรณ ม.1/9
558 เด็กชาย ชินกฤต เปรมโยธิน ม.1/9
559 เด็กหญิง กาจน์ศจี สิงห์เหลือ ม.1/9
560 เด็กหญิง ขวัญปภัสร์ รองตะก่ัว ม.1/9
561 เด็กหญิง จิราพัชร เจนชัยมงคล ม.1/9
562 เด็กหญิง ชิษณุชา พิษค า ม.1/9
563 เด็กหญิง ณัฏณลัณธ์ โพธ์ิสุริ ม.1/9
564 เด็กหญิง ณัฐธิดา บริสุทธ์ิ ม.1/9
565 เด็กหญิง ทัศพร อ่อนละมูล ม.1/9
566 เด็กหญิง นภัสนันท์ กิตติรัตน์หมาย ม.1/9
567 เด็กหญิง นันทิตา วิชัยดิษฐ ม.1/9
568 เด็กหญิง เบญญาภา เอกค าพันธ์ ม.1/9
569 เด็กหญิง เมธาวี กันทริกา ม.1/9
570 เด็กหญิง วรินทร์ทิพย์ วงศ์แก้วเกตุ ม.1/9
571 เด็กหญิง วริศรา จ่ันสาน ม.1/9
572 เด็กหญิง สุกฤตา พูนทวีมงคล ม.1/9
573 เด็กหญิง สุรภา บุญโญปกรณ์ ม.1/9
574 เด็กชาย กิตติวินท์ ช่ืนเจริญสุข ม.1/10
575 เด็กชาย คณาธิป ชิดปราง ม.1/10
576 เด็กชาย จิรพัฒน์ ศรีเหรา ม.1/10
577 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ เงินพูลทรัพย์ ม.1/10
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578 เด็กชาย ธีรศักด์ิ สาธร ม.1/10
579 เด็กชาย ธีรุตม์ อรรถปิยพันธ์ุ ม.1/10
580 เด็กชาย นิธิศ เลิศบ ารุงสุข ม.1/10
581 เด็กชาย ปกสกนธ์ รุณจักร ม.1/10
582 เด็กชาย พิพัฒน์ เข็มพิลา ม.1/10
583 เด็กชาย ภูมิรัตน์ ชีวภิญโญกุล ม.1/10
584 เด็กชาย วสุธา แสงเดือน ม.1/10
585 เด็กชาย ธรรมวุธ ใจเป้ีย ม.1/10
586 เด็กหญิง กฤตยา ศรีประชา ม.1/10

587 เด็กหญิง กันต์ณัฐฐา ต้ังปริมณฑล ม.1/10

588 เด็กหญิง กานต์สินี ดุลยศรีบัณฑิต ม.1/10

589 เด็กหญิง เช่นชนก ขันทนา ม.1/10

590 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พลพวก ม.1/10

591 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุดใจ ม.1/10

592 เด็กหญิง ธนสร คู่วรัญญู ม.1/10

593 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เชิญผ้ึง ม.1/10

594 เด็กหญิง เธียรรัตน์ วีรนุกูลจิต ม.1/10

595 เด็กหญิง นาตาชา สุภาภัทรานนท์ ม.1/10

596 เด็กหญิง พรจิรา กลักวงศ์ ม.1/10

597 เด็กหญิง พิมพ์เพชร เศรษฐกิจงาม ม.1/10

598 เด็กหญิง สมวรรณ เทียมปฐม ม.1/10

599 เด็กหญิง สุวพิชญ์ จิระกุลสวัสด์ิ ม.1/10

600 เด็กหญิง อชิรญา โพธ์ิทรัพย์ ม.1/10

601 เด็กหญิง อณิภัทรา ดียืน ม.1/10

602 เด็กหญิง อังศุมาลิน ศรีปัตติวงศ์ ม.1/10

603 เด็กชาย เกียรติภูมิ ศรีชัย ม.1/11

604 เด็กชาย ต่อตระกูล เตชะผาสุขสันติ ม.1/11
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605 เด็กชาย ธนกร กล ่าเสือ ม.1/11

606 เด็กชาย ธนพรพล วงษ์ถนอม ม.1/11

607 เด็กชาย ปัณณทัต ต้ังเจริญ ม.1/11

608 เด็กชาย ปีติ เทพณรินทร์ ม.1/11

609 เด็กชาย พีระพันธ์ุ แสงจรูณ ม.1/11

610 เด็กชาย รชตะ รุ่งสวัสด์ิ ม.1/11

611 เด็กชาย รวิพล โพธ์ิอ าพร ม.1/11

612 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ ห้วยกรดวัฒนา ม.1/11

613 เด็กชาย ธนพล สุดสวาท ม.1/11

614 เด็กหญิง กัลย์ธิดา ศรีแก้วเขียว ม.1/11

615 เด็กหญิง กุลณภัสสร์ เป่ียมสิน ม.1/11

616 เด็กหญิง จิดาภา เซ่ียงจ๊ง ม.1/11

617 เด็กหญิง ชนิสรา ทองชิง ม.1/11

618 เด็กหญิง เฌอมินทร์ สุริยสกลวัชร์ ม.1/11

619 เด็กหญิง ฐานิตา สมนาค ม.1/11

620 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย ม.1/11

621 เด็กหญิง ณัฐณิชา เอ่ียมวิจารณ์ ม.1/11

622 เด็กหญิง นรพรรณ อุ่นใจ ม.1/11

623 เด็กหญิง บุณยาพร หอมพะนา ม.1/11

624 เด็กหญิง พรพรรณ ยาวรัมย์ ม.1/11

625 เด็กหญิง พาขวัญ ปานกล ่า ม.1/11

626 เด็กหญิง พิชามณฑน์ กิตติธรางกูร ม.1/11

627 เด็กหญิง ภาวิณี บ้านศาลเจ้า ม.1/11

628 เด็กหญิง ภิสารัตน์ ลุนสอน ม.1/11

629 เด็กหญิง ภูรดา อัมพรกิตติ ม.1/11

630 เด็กหญิง วัชรียา ไทรทอง ม.1/11
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631 เด็กหญิง สุชานุช ศิลปะ ม.1/11

632 เด็กหญิง นิชชาวัลย์ ค ามัน ม.1/11

633 เด็กหญิง พรพรรณ สีสดใส ม.1/11

634 เด็กชาย กมลภพ ภิญโญ ม.1/12

635 เด็กชาย ณปภัช ม่วงลี ม.1/12

636 เด็กชาย ณภัทร ราโรจน์ ม.1/12

637 เด็กชาย ทัชพล นามวิจิตร ม.1/12

638 เด็กชาย ธีร์ธวัช นิติโกศล ม.1/12

639 เด็กชาย นันทะวุฒิ ปัญญาวิเชียร ม.1/12

640 เด็กชาย ปภาวิน แพร่หลาย ม.1/12

641 เด็กชาย พงษ์ศิริ สัจจะบริบูรณ์ ม.1/12

642 เด็กชาย ภีมพจน์ ส าราญกิจเจริญ ม.1/12

643 เด็กหญิง กวินธิดา ช่วยชบ ม.1/12

644 เด็กหญิง กิตติวรา จันทนพันธ์ ม.1/12

645 เด็กหญิง จิรภา รวยใหม่ ม.1/12

646 เด็กหญิง ชญาณีนท์ สดสวย ม.1/12

647 เด็กหญิง ณัชชา เลิศสูงเนิน ม.1/12

648 เด็กหญิง ณัฐชยา วาณิชย์ศิริอนันต์ ม.1/12

649 เด็กหญิง นิชานันท์ โพบุตตะ ม.1/12

650 เด็กหญิง เนตรธิดาวรรณ ปรีชาปรัชญาพร ม.1/12

651 เด็กหญิง ปทิตตา เล็กท่าไม้ ม.1/12

652 เด็กหญิง เพชรอทิภาพรรณ โยย่ิงย่ิง ม.1/12

653 เด็กหญิง ภาณิศา ใช้สมบุญ ม.1/12

654 เด็กหญิง วชิรกัญญ์ สุวรัตน์ ม.1/12

655 เด็กหญิง สรัลชนา เก่งธัญกิจ ม.1/12

656 เด็กหญิง สิรินรัตน์ มีชัย ม.1/12
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657 เด็กหญิง ธนพร เทียมทนงค์ ม.1/12

658 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ งามเจริญสุทธิ ม.1/12

659 เด็กหญิง พัชริญา วโรตม์สุพรรณ ม.1/12

660 เด็กหญิง กุลยานันท์ สามโคก ม.1/12

661 เด็กหญิง ธนัชชา คุ้มสังข์ ม.1/12

662 เด็กหญิง ธมนวรรณ ข าเหล็ง ม.1/12

663 เด็กหญิง ภัทราวดี ศรวงษ์ ม.1/12

664 เด็กชาย จิราภาส แตงมณี ม.1/13

665 เด็กชาย โจนาธาน สุขเลิศ ม.1/13

666 เด็กชาย ชุติเดช ช่างเกวียน ม.1/13

667 เด็กชาย นนท์นรินทร์ รอดเสง่ียม ม.1/13

668 เด็กชาย พลังวัชร จันทร์แก้วผู้โต ม.1/13

669 เด็กชาย พิรชัช วีระพลเทพ ม.1/13

670 เด็กชาย วรภพ เทวกุล ณ อยุธยา ม.1/13

671 เด็กหญิง กนกรัตน์ ภานุรุจ ม.1/13

672 เด็กหญิง กัญญาภัค รักษาศักด์ิ ม.1/13

673 เด็กหญิง จิณัฐตา ชาติพุดชา ม.1/13

674 เด็กหญิง ชลกร อัสสานนท์ ม.1/13

675 เด็กหญิง ชลพินธ์ุ วจีอนุรักษ์ ม.1/13

676 เด็กหญิง ณิชาภา กลีบสุวรรณกุล ม.1/13

677 เด็กหญิง ธนิชา มัณยานนท์ ม.1/13

678 เด็กหญิง ธีรตี จินะกา ม.1/13

679 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วดวงแข ม.1/13

680 เด็กหญิง นาถฤดี ศรีทองใบ ม.1/13

681 เด็กหญิง ภัครจิรา เผ่าเพ็ชร์ ม.1/13

682 เด็กหญิง สาธวี อินเทศ ม.1/13



หนา้ที ่25

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

683 เด็กหญิง อรณัฐฐา จุฑาวิจิตร ม.1/13

684 เด็กชาย กาณฑ์พัทธ์ อรุณพันธ์ุ ม.1/14

685 เด็กชาย แทนคุณ จีนยง ม.1/14

686 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สูงนารถ ม.1/14

687 เด็กชาย นนท์วัฒน์ งามดวงเด่น ม.1/14

688 เด็กชาย นันทกานต์ แซ่ฉ่ัว ม.1/14

689 เด็กชาย ปฐวี ย่ีรงค์ ม.1/14

690 เด็กชาย ภูบดินทร์ ดุลย์จันทร์ ม.1/14

691 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ชัยเรืองศิลป์ ม.1/14

692 เด็กหญิง นภัสรพี ประสพสินธ์ุ ม.1/14

693 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน รณศิริ ม.1/14

694 เด็กหญิง ปทิตตา ยันตรปกรณ์ ม.1/14

695 เด็กหญิง ปุณณดา แสงสว่าง ม.1/14

696 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ สุรสีห์ทินโชติ ม.1/14

697 เด็กหญิง พิณณ์ประภา นะคะจัด ม.1/14

698 เด็กหญิง พิณนฎา เจริญพร ม.1/14

699 เด็กหญิง พีรดา ธนะศรีสืบวงศ์ ม.1/14

700 เด็กหญิง ภัคนภ นพสันติ ม.1/14

701 เด็กหญิง เสียงพิณ พิเศษพงษา ม.1/14

702 เด็กหญิง อภิชญา พับพุ ม.1/14

703 นาย ภูริ สะสม ม.3/9

704 นาย หฤษฎ์ หอสูงเนิน ม.4/7

705 นางสาว พิมพ์มาดา ศานติชาติศักด์ิ ม.6/8


