
รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64042 เด็กชาย ภูเกล้า จิระอังกูรกุล ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64046 เด็กชาย ปฐวี แซ่ล่ิม ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64080 เด็กชาย ภคิน วีรชาติโภคิน ม1/1 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64093 เด็กชาย เตชิต ล ้าประเสริฐ ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64100 เด็กชาย สุนิธิ คชภักดี ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64103 เด็กชาย เตโชดม วัลลีย์ลักษณ์ ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64108 เด็กชาย กันตพัฒน์ โชติสวัสด์ิ ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64111 เด็กชาย อภิณัฐ แสงแก้ว ม1/1 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702
- -

64112 เด็กชาย ชัชชัย แย้มมา ม1/1
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

64118 เด็กชาย คณพศ เกตุแก้ว ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
- -

64162 เด็กชาย กษิดิศ ชัยทัศน์ ม1/1 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64182 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เหมันต์ ม1/1 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702
- -

64191 เด็กหญิง รติมา นานมู ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64199 เด็กหญิง ธนัชพร ปังเอี ยน ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7703
- -

64200 เด็กหญิง กัญญาพัชร สวนพลาย ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7706

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64263 เด็กหญิง ณัฐชนน มงคลประเสริฐ ม1/1 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64276 เด็กหญิง ฐิตารีย์ พรมตา ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64287 เด็กหญิง สิริ เหอสกุล ม1/1 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702
- -

64339 เด็กหญิง รุ้งลดา แก้วสะแสน ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64356 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ มโนพัฒนะ ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64376 เด็กชาย พัชร์ดนัย พัชร์ชัยพล ม1/1 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702

คณิตศาสตร์

DS7-7706



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64059 เด็กชาย ศิวพล ยิ มสวัสด์ิ ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64068 เด็กชาย อภิวิชญ์ ใจเพชร ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
- -

64082 เด็กชาย สิตธพร สังเว ม1/2 - - -
คณิตศาสตร์

DS7-7604

64124 เด็กชาย เอกภพ กองแก้ว ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64133 เด็กชาย อภิวิชญ์ วิจิตรพล ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
- -

64148 เด็กชาย สิรภพ น้อยค้ายาง ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64152 เด็กชาย ไซกุน ธนไชยรุ่ง ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703
- -

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64161 เด็กชาย กษิด์ิเดช สุนทรกะลัมพ์ ม1/2 - - -
คณิตศาสตร์

DS7-7604

64163 เด็กชาย สุรชิต พิริภัณฑ์ ม1/2
คณิตศาสตร์

DS7-7703
- -

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64164 เด็กชาย ชนม์ณพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย ม1/2 - - -
คณิตศาสตร์

DS7-7604

64177 เด็กชาย พงศภัค จะที ม1/2
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64190 เด็กหญิง ธรรม์ธมล ทองเอ่ียม ม1/2
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7602
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64205 เด็กหญิง จิดาภา ชูสุวรรณ ม1/2 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7703
- -

64218 เด็กหญิง วิมลสิริ ลาเอ็ฟ ม1/2 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64236 เด็กหญิง ปวริศา มนาปี ม1/2 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7703
-

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64247 เด็กหญิง ธาดาภรณ์ เจริญปาละ ม1/2 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64290 เด็กหญิง ชัญญานุช มะนิก ม1/2 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64300 เด็กหญิง ณัชชา ศรีลาชัย ม1/2 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64307 เด็กหญิง วรฤทัย นพเก้า ม1/2 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64326 เด็กหญิง ซากิ ชินมุธะ ม1/2 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7703

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64384 เด็กชาย ภูวเดช พงศ์เตรียง ม1/2
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
-

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64392 เด็กชาย ธนกฤต เกียรติศักด์ิโกศล ม1/2
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7602
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7603



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64049 เด็กชาย ณัฐนันท์ มะสะพันธ์ุ ม1/3 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704
- -

64050 เด็กชาย ศุภกร วิทยะดิลก ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704
- - -

64057 เด็กชาย ประกายวิทย์ นามวงศ์ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7704
- -

64072 เด็กชาย จตุพร ศีลธรรมพิทักษ์ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64115 เด็กชาย พุทธกาล จ่ันสกุล ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64122 เด็กชาย วรกิตต์ิ ใจศรี ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64141 เด็กชาย ชวกร สงศิริ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64142 เด็กชาย วิสวัตน์ โชคชัยภักดี ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64167 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ ประจักกะตา ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64179 เด็กชาย ญาณพัฒน์ บาโห้ย ม1/3 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704
- -

64202 เด็กหญิง สิริภากรณ์ ปรึกษา ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705
- -

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64204 เด็กหญิง ณิศารัตน์ ศรีวิชา ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705
- - -

64233 เด็กหญิง ปภัสสิริย์ ลักษโณสุรางค์ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7702
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64253 เด็กหญิง ธันยากานต์ นิธิกุลจิรวงศ์ ม1/3 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7707
-

64274 เด็กหญิง นาดา บุญย่ี ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705
- - -

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64288 เด็กหญิง สิริวรรณ เหอสกุล ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7702
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64291 เด็กหญิง ชัญญานุส นพเสนีย์ ม1/3 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64317 เด็กหญิง บุญญาพร ทาค้าแสน ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7702
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64340 เด็กหญิง ดลกนก เมธภานุพงศ์ ม1/3 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64355 เด็กหญิง ณัฏฐ์กฤตา บุญธนานิธิพัฒน์ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704
- - -

64359 เด็กหญิง จิรมานา สืบสัจจวัฒน์ ม1/3 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64368 เด็กชาย อัครภูมิ อัครวรมาศ ม1/3
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7702

วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64140 เด็กชาย ดนัยณัฐ แสงแก้ว ม1/4
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64147 เด็กชาย วรเชษฐ์ ยุติมิตร ม1/4
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64168 เด็กชาย กรณ์ กลางนอก ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705
-

64174 เด็กชาย ธารา วารีรักษ์จรุงกิจ ม1/4
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64176 เด็กชาย ธันยวัฒน์ จิตรสายธาร ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64208 เด็กหญิง ปวริศา แดงสูงเนิน ม1/4 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7705
-

64279 เด็กหญิง อรณิชชา สัตยวงศ์ทิพย์ ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64306 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พรสาโรจน์ ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64328 เด็กหญิง ณัฐวรางค์ มาใช้เวช ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64353 เด็กชาย ทักษพล เทพศักด์ิ ม1/4
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705
- - -

64354 เด็กหญิง ชลดา สุวรรณชาตรี ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705
- -

64357 เด็กหญิง อารยา ไชยเผือก ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64361 เด็กหญิง วรดา มาดขาว ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64364 เด็กหญิง จุฑาพักตร์ มัจฉาชีพ ม1/4 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64375 เด็กชาย ธิติกร ตันติธรรมผาติ ม1/4
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705

วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64027 เด็กชาย กิตติภพ ธนอมรชัย ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64033 เด็กชาย ภูมินันท์ สุจริตพงศ์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706
- - -

64064 เด็กชาย แบร์ร่ี แฟรงค์ ไนท์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64077 เด็กชาย กรวีร์ เยนา ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706
- - -

64088 เด็กชาย ธนภัทร หอณรงค์ศิริ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706

ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64098 เด็กชาย วิชญ์ภาส ขาวสุด ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64117 เด็กชาย ดลรชต เพชรจ้านงค์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64128 เด็กชาย ธรรมทรรศณ์ รัตนเพ่ิมพูน ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64155 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ เมืองยม ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64175 เด็กชาย ชินธนาสิษฐ์ ทองรักศรี ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64203 เด็กหญิง ชนิดาภา ศักด์ิสองเมือง ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64206 เด็กหญิง ณัฎฐวรรณ สลากรธนวัฒน์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605
- - -

64234 เด็กหญิง ชาลิสา บุญอนันต์ ม1/5
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704
- - -

64239 เด็กหญิง นันทสินี ชนะคช ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64261 เด็กหญิง ธนภรณ์ อ่ิมอุส่าห์ ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7706

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64267 เด็กหญิง กนกพิชญ์ จุรุเทียบ ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64278 เด็กหญิง ชวิศา หิรัญพรหม ม1/5
ภาษาอังกฤษ

DS7-7704
- - -

64293 เด็กหญิง จามีกร นาคประดิษฐ์ ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64312 เด็กหญิง ชีวารตา ภคินวลัญช์ ม1/5 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64369 เด็กหญิง พลอยใส จันทร์เกิดทรัพย์ ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64383 เด็กชาย ณภัทร บะวงษ์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7605
- - -

64388 เด็กชาย ปัฐกรณ์ ฉันทกมลวิทย์ ม1/5
คณิตศาสตร์

DS7-7706

ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64390 เด็กหญิง ปิยะพร เก้าเอี ยน ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64393 เด็กหญิง จุฑาธิบด์ิ บุญสิทธิเมตตา ม1/5 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7706



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64024 เด็กชาย กันติทัต เมืองจีน ม1/6 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7707
-

64025 เด็กชาย นภนวินทร์ วงค์ค้าจันทร์ ม1/6
ภาษาอังกฤษ

DS7-7705
- - -

64054 เด็กชาย ธนกฤต อินทรานุกูล ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64065 เด็กชาย จีรกฤดิ สุมานัส ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
- -

64085 เด็กชาย ชัชพงศ์ สิงหันต์ ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
- -

64086 เด็กชาย ธนวิชญ์ เหรียญนามวงศ์ ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7707

คณิตศาสตร์

DS7-7707
-

64089 เด็กชาย ณราชัย ดาวสุขศรี ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
- -

64094 เด็กชาย ธรรมธัช ตั งเกรียงไกร ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64105 เด็กชาย พลช สมิตินันทน์ ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64109 เด็กชาย อัครวัฒน์ ลิ มสุวรรณ ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
- - -

64114 เด็กชาย ปองคุณ เพชรสังข์ ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707

ภาษาอังกฤษ

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7706

64119 เด็กชาย ศิริกร จรุงคนธ์ ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64209 เด็กหญิง ชิตยาภรณ์ ครุฑค้า ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

64222 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ดีสมโชค ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707
-

64228 เด็กหญิง กัญจน์พร นุตราวงศ์ ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706
- -

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64243 เด็กหญิง อรณัฐ ธัญญเจริญ ม1/6
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64249 เด็กหญิง ณิชนันทน์ อุ่นค้า ม1/6
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64251 เด็กหญิง รักอักษรา รุจิหาญ ม1/6 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7707

คณิตศาสตร์

DS7-7707
-

64318 เด็กหญิง ชัญญา พิมพ์ขัน ม1/6
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64385 เด็กชาย ศุภฤกษ์ จ้าเนียรสาท ม1/6
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707

วิทยาศาสตร์

DS7-7704

64386 เด็กหญิง ธนัญรัศญ์ อาจปรุ ม1/6
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
-

คณิตศาสตร์

DS7-7707
-



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64040 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ลักษณะ ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64062 เด็กชาย ธนพัฒน์ รอดเนียม ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64063 เด็กชาย ธนพล รอดเนียม ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64123 เด็กชาย ณณฐ ตระกูลสม ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602
- -

64137 เด็กชาย ณาศิส จุลเหลา ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64159 เด็กชาย ปัณณสิทธ์ิ แป้นสุข ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602
- -

64226 เด็กหญิง อริชา แอนนา คอนเทอราส ม1/7 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64227 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เคลากลาง ม1/7 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7602
-

64237 เด็กหญิง ณัทตา คงอัครกุล ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64268 เด็กหญิง วิมวิภา สุริวงษ์ ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64320 เด็กหญิง ชวิศา จุ้ยมณี ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64324 เด็กหญิง นันท์นภัส จิตงามสุจริต ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64325 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุปแก้ว ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64327 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ มะโนรีย์ ม1/7 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64329 เด็กหญิง วรวลัญช์ อัมรนันท์ ม1/7 - - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64360 เด็กหญิง พิมพ์นภิศ งามแสงศิริ ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

64370 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุขสว่าง ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64377 เด็กชาย ณัฐพล ปิติแสงชัย ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7602
- -

64378 เด็กชาย ณัฐภณ แก้วยิ ม ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

วิทยาศาสตร์

DS7-7703
- -

64387 เด็กชาย ชยรัฐ น่ิมพิทักษ์พงศ์ ม1/7
ภาษาอังกฤษ

DS7-7602

คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7706
-

64389 เด็กหญิง พิรุฬห์กานต์ พรหมท้า ม1/7 -
คณิตศาสตร์

DS7-7704

วิทยาศาสตร์

DS7-7602

ภาษาอังกฤษ

DS7-7602



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64061 เด็กชาย ธนกฤษ ศุภมงคล ม1/8
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603
- -

64079 เด็กชาย อัคระวุฒิ ทองสอง ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64087 เด็กชาย นภัสวัฐ ค้าปล้อง ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64090 เด็กชาย อภิวิชญ์ ดีสมจรนีย์ ม1/8
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603
- -

64099 เด็กชาย ภูเมธ คชพิมพ์ ม1/8 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64107 เด็กชาย พีรวิชญ์ แซ่หลี ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64132 เด็กชาย ศรรวริศ แก้วนิคม ม1/8 - - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64184 เด็กหญิง พิชญะดา ชัยเทวะกูล ม1/8 - - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64192 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฎาพร ศรีคงเมือง ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64215 เด็กหญิง ปภาดา สุจริตพงศ์ ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64225 เด็กหญิง สุภัทรตา ยอดศรีเมือง ม1/8 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64259 เด็กหญิง ชินาริส แก้วนาวี ม1/8 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64266 เด็กหญิง ณัฐสลิล ชะเอม ม1/8 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

64277 เด็กหญิง พีรยาภรณ์ ใจรังษี ม1/8
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603
- -

64281 เด็กหญิง กัญญาภัค หิรัญพันธ์ุ ม1/8 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7603

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64316 เด็กหญิง ณัฐวรา แสงมูล ม1/8 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64341 เด็กหญิง ปรีย์นันท์ วันเพ็ง ม1/8 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64365 เด็กหญิง ปภัสสร ทิพย์ด้ารงค์ ม1/8 -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7706

คณิตศาสตร์

DS7-7603
-

64373 เด็กชาย ณัฐวีรพจน์ คุณานนทกร ม1/8
คณิตศาสตร์

DS7-7703

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64380 เด็กชาย กิตติภัทร หัทยาสมบูรณ์ ม1/8
วิทยาศาสตร์

DS7-7702

ภาษาอังกฤษ

DS7-7603
- -



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64031 เด็กชาย โกมิน งอยผาลา ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706
- - -

64032 เด็กชาย ธนชาติ สิริศรีเทียนทอง ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64038 เด็กชาย บุญ เกชาคุปต์ ม1/9 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64048 เด็กชาย เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64053 เด็กชาย ชัชพล ศรีพันธ์ุ ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64078 เด็กชาย วรภัทร วูวนิช ม1/9 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64150 เด็กชาย สิรภัทร ศรีตองอ่อน ม1/9 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64160 เด็กชาย กันต์ศักด์ิ รอดตัว ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64171 เด็กชาย จิรนรินทร์ ตั งสวัสดิรัตน์ ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64195 เด็กหญิง ลัพธวรรณ อรรถอินทรีย์ ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64213 เด็กหญิง วริยาดา รุ่งเรืองศักด์ิ ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
- -

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64238 เด็กหญิง มุกตาภา ปัญญา ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64304 เด็กหญิง กัญภร เทียมเดช ม1/9 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64313 เด็กหญิง กัณฐมณี เจียรวรชัย ม1/9 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64330 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จิตรภิรมย์ ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64338 เด็กหญิง ดวงฤทัย ย่ิงถาวร ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7707
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64363 เด็กหญิง ปิยนันท์ พละกลาง ม1/9 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64371 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ปราดเปร่ืองเวทย์ ม1/9
คณิตศาสตร์

DS7-7706

วิทยาศาสตร์

DS7-7604

ภาษาอังกฤษ

DS7-7702
-

64374 เด็กชาย ณัฐชนันท์ วัฒนา ม1/9
วิทยาศาสตร์

DS7-7702
-

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604

64394 เด็กหญิง อินทิรา บัวเพ็ชร ม1/9 - -
ภาษาอังกฤษ

DS7-7604

คณิตศาสตร์

DS7-7604



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

64044 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ จังโกฎก์วิไล ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64055 เด็กชาย ณฐภัทร ม่ันกันนาน ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
- -

64058 เด็กชาย กฤตภัค อนันตคุณากร ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64076 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ จารุธนพัฒน์ ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
- -

64091 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ คงประดิษฐ์ ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64101 เด็กชาย ณัฐพัชร์ สีหาวงศ์ ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64125 เด็กชาย คงณัฐ พาหุพันโต ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605
- -

64166 เด็กชาย จรูญศักด์ิ สารพิมพา ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64178 เด็กชาย ช่วงวิทย์ สิงทอง ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7604
-

64214 เด็กหญิง จิดาภา ชัยะโสตถิ ม1/10 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64224 เด็กหญิง สุนิตา ยอดศรีเมือง ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64242 เด็กหญิง จิดาภา บุญศรี ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64255 เด็กหญิง ธัญปภัสร์ วันวัชรพงษ์ ม1/10 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7705
-

64257 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ฉบับตรง ม1/10 - -
คณิตศาสตร์

DS7-7705
-

64258 เด็กหญิง ณัฐรดา คร้ามศิริ ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

ช่ือ - สกุล



รายช่ือนักเรียนคู่ขนาน ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

เรียนเวลา 15.30 - 17.00 น.

รหัส ห้อง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีช่ือ - สกุล

64298 เด็กหญิง ธณัฐฌา ทองทวี ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64305 เด็กหญิง ปณาลี ต้นสักตระกูล ม1/10 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64308 เด็กหญิง สุภาดา มณีรัตน์ ม1/10 - -
วิทยาศาสตร์

DS7-7605
-

64314 เด็กหญิง อนัญญา เฟ่ืองมะลิ ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64352 เด็กชาย ธนคุณ อ้านวย ม1/10
คณิตศาสตร์

DS7-7605
-

วิทยาศาสตร์

DS7-7605

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605

64358 เด็กหญิง ณัฏฐาจารย์ ศรีภิรมย์ ม1/10 -
วิทยาศาสตร์

DS7-7705

คณิตศาสตร์

DS7-7705

ภาษาอังกฤษ

DS7-7605


