
รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64045 เด็กชายธนกฤต  ลีประวัติ ม.1/1

64093 เด็กชายเตชิต  ล ้าประเสริฐ ม.1/1

64111 เด็กชายอภิณัฐ  แสงแก้ว ม.1/1

64112 เด็กชายชัชชัย  แย้มมา ม.1/1

64162 เด็กชายกษิดิศ  ชัยทัศน์ ม.1/1

64376 เด็กชายพัชร์ดนัย  พัชร์ชัยพล ม.1/1

64182 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมันต์ ม.1/1

64191 เด็กหญิงรติมา  นานมู ม.1/1

64199 เด็กหญิงธนัชพร  ปังเอี ยน ม.1/1

64200 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวนพลาย ม.1/1

64263 เด็กหญิงณัฐชนน  มงคลประเสริฐ ม.1/1

64275 เด็กหญิงทิพย์วดี  อะมะมูล ม.1/1

64276 เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมตา ม.1/1

64287 เด็กหญิงสิริ  เหอสกุล ม.1/1

64339 เด็กหญิงรุ้งลดา  แก้วสะแสน ม.1/1

64356 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มโนพัฒนะ ม.1/1

64029 เด็กชายดนัยณัฐ  วณิชยาวิวัฒน์ ม.1/2

64068 เด็กชายอภิวิชญ์  ใจเพชร ม.1/2

64082 เด็กชายสิตธพร  สังเว ม.1/2

64124 เด็กชายเอกภพ  กองแก้ว ม.1/2

64148 เด็กชายสิรภพ  น้อยค้ายาง ม.1/2

64161 เด็กชายกษิด์ิเดช  สุนทรกะลัมพ์ ม.1/2

64163 เด็กชายสุรชิต  พิริภัณฑ์ ม.1/2

64164 เด็กชายชนม์ณพัฒน์  แจ้งวงศ์ชัย ม.1/2

64177 เด็กชายพงศภัค  จะที ม.1/2

64384 เด็กชายภูวเดช  พงศ์เตรียง ม.1/2

รายช่ือนักเรียน (ระดับม.ต้น) ท่ีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

ส าหรับนักเรียน อายุ 12 ปีข้ึนไป ท่ีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64392 เด็กชายธนกฤต  เกียรติศักด์ิโกศล ม.1/2

64190 เด็กหญิงธรรม์ธมล  ทองเอ่ียม ม.1/2

64205 เด็กหญิงจิดาภา  ชูสุวรรณ ม.1/2

64207 เด็กหญิงชญาดา  มีบุญเอนก ม.1/2

64218 เด็กหญิงวิมลสิริ  ลาเอ็ฟ ม.1/2

64236 เด็กหญิงปวริศา  มนาปี ม.1/2

64246 เด็กหญิงศฎานันท์  อัครเฟ่ืองสิริ ม.1/2

64247 เด็กหญิงธาดาภรณ์  เจริญปาละ ม.1/2

64290 เด็กหญิงชัญญานุช  มะนิก ม.1/2

64300 เด็กหญิงณัชชา  ศรีลาชัย ม.1/2

64307 เด็กหญิงวรฤทัย  นพเก้า ม.1/2

64326 เด็กหญิงซากิ  ชินมุระ ม.1/2

64049 เด็กชายณัฐนันท์  มะสะพันธ์ุ ม.1/3

64051 เด็กชายกิตติพัทธ์  ก้าธรศิริวัฒน์ ม.1/3

64072 เด็กชายจตุพร  ศีลธรรมพิทักษ์ ม.1/3

64126 เด็กชายพุฒิธรรม  บุญทรง ม.1/3

64141 เด็กชายชวกร  สงศิริ ม.1/3

64167 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ประจักกะตา ม.1/3

64179 เด็กชายญาณพัฒน์  บาโห้ย ม.1/3

64181 เด็กหญิงอันนา  อธิคมชาคร ม.1/3

64186 เด็กหญิงพลอยชนก  ชูรัตน์ ม.1/3

64202 เด็กหญิงสิริภากรณ์  ปรึกษา ม.1/3

64233 เด็กหญิงปภัสสิริย์  ลักษโณสุรางค์ ม.1/3

64253 เด็กหญิงธันยากานต์  นิธิกุลจิรวงศ์ ม.1/3

64256 เด็กหญิงฟ้าใส  จึงนิพนธ์สกุล ม.1/3

64274 เด็กหญิงนาดา  บุญย่ี ม.1/3

64288 เด็กหญิงสิริวรรณ  เหอสกุล ม.1/3

64291 เด็กหญิงชัญญานุส  นพเสนีย์ ม.1/3

64340 เด็กหญิงดลกนก  เมธภานุพงศ์ ม.1/3

64355 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  บุญธนานิธิพัฒน์ ม.1/3



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64359 เด็กหญิงจิรมานา  สืบสัจจวัฒน์ ม.1/3

64081 เด็กชายวิชชากร  พันธ์เลิศ ม.1/4

64140 เด็กชายดนัยณัฐ  แสงแก้ว ม.1/4

64147 เด็กชายวรเชษฐ์  ยุติมิตร ม.1/4

64168 เด็กชายกรณ์  กลางนอก ม.1/4

64174 เด็กชายธารา  วารีรักษ์จรุงกิจ ม.1/4

64353 เด็กชายทักษพล  เทพศักด์ิ ม.1/4

64375 เด็กชายธิติกร  ตันติธรรมผาติ ม.1/4

64197 เด็กหญิงขวัญชนก  จิรนฤมิตร ม.1/4

64208 เด็กหญิงปวริศา  แดงสูงเนิน ม.1/4

64254 เด็กหญิงจิรภิญญา  วรพุฒ ม.1/4

64361 เด็กหญิงวรดา  มาดขาว ม.1/4

64033 เด็กชายภูมินันท์  สุจริตพงศ์ ม.1/5

64064 เด็กชายแบร์ร่ี แฟรงค์  ไนท์ ม.1/5

64077 เด็กชายกรวีร์  เยนา ม.1/5

64098 เด็กชายวิชญ์ภาส  ขาวสุด ม.1/5

64128 เด็กชายธรรมทรรศณ์  รัตนเพ่ิมพูน ม.1/5

64388 เด็กชายปัฐกรณ์  ฉันทกมลวิทย์ ม.1/5

64203 เด็กหญิงชนิดาภา  ศักด์ิสองเมือง ม.1/5

64206 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สลากรธนวัฒน์ ม.1/5

64234 เด็กหญิงชาลิสา  บุญอนันต์ ม.1/5

64261 เด็กหญิงธนภรณ์  อ่ิมอุส่าห์ ม.1/5

64269 เด็กหญิงอรัญญิการ์  บุญญานุวัตร ม.1/5

64278 เด็กหญิงชวิศา  หิรัญพรหม ม.1/5

64293 เด็กหญิงจามีกร  นาคประดิษฐ์ ม.1/5

64312 เด็กหญิงชีวารตา  ภคินวลัญช์ ม.1/5

64331 เด็กหญิงชนิสรา  นาชัยเพ็ชร ม.1/5

64369 เด็กหญิงพลอยใส  จันทร์เกิดทรัพย์ ม.1/5

64390 เด็กหญิงปิยะพร  เก้าเอี ยน ม.1/5

64025 เด็กชายนภนวินทร์  วงค์ค้าจันทร์ ม.1/6



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64085 เด็กชายชัชพงศ์  สิงหันต์ ม.1/6

64086 เด็กชายธนวิชญ์  เหรียญนามวงศ์ ม.1/6

64089 เด็กชายณราชัย  ดาวสุขศรี ม.1/6

64094 เด็กชายธรรมธัช  ตั งเกรียงไกร ม.1/6

64105 เด็กชายพลช  สมิตินันทน์ ม.1/6

64114 เด็กชายปองคุณ  เพชรสังข์ ม.1/6

64120 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ตุ้มนิลกาล ม.1/6

64385 เด็กชายศุภฤกษ์  จ้าเนียรสาท ม.1/6

64221 เด็กหญิงนีรนารา  อุ่นแก้ว ม.1/6

64222 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ดีสมโชค ม.1/6

64228 เด็กหญิงกัญจน์พร  นุตราวงศ์ ม.1/6

64249 เด็กหญิงณิชนันทน์  อุ่นค้า ม.1/6

64251 เด็กหญิงรักอักษรา  รุจิหาญ ม.1/6

64318 เด็กหญิงชัญญา  พิมพ์ขัน ม.1/6

64040 เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะ ม.1/7

64062 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเนียม ม.1/7

64063 เด็กชายธนพล  รอดเนียม ม.1/7

64123 เด็กชายณณฐ  ตระกูลสม ม.1/7

64137 เด็กชายณาศิส  จุลเหลา ม.1/7

64157 เด็กชายศุภวิชญ์  พระสุนิล ม.1/7

64377 เด็กชายณัฐพล  ปิติแสงชัย ม.1/7

64378 เด็กชายณัฐภณ  แก้วยิ ม ม.1/7

64226 เด็กหญิงอริชา แอนนา  คอนเทอราส ม.1/7

64227 เด็กหญิงณัฐนันท์  เคลากลาง ม.1/7

64237 เด็กหญิงวรินทร  คงอัครกุล ม.1/7

64248 เด็กหญิงวิกานดา  หมัดป้องตัว ม.1/7

64268 เด็กหญิงวิมวิภา  สุริวงษ์ ม.1/7

64324 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตงามสุจริต ม.1/7

64327 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนรีย์ ม.1/7

64329 เด็กหญิงวรวลัญช์  อัมรนันท์ ม.1/7



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64334 เด็กหญิงอิสรีย์  สธนเสาวภาคย์ ม.1/7

64360 เด็กหญิงพิมพ์นภิศ  งามแสงศิริ ม.1/7

64079 เด็กชายอัคระวุฒิ  ทองสอง ม.1/8

64172 เด็กชายน ้าภูมิ  ทองอ่อน ม.1/8

64173 เด็กชายพชร  บุญประจักษ์ ม.1/8

64380 เด็กชายกิตติภัทร  หัทยาสมบูรณ์ ม.1/8

64184 เด็กหญิงพิชญะดา  ชัยเทวะกูล ม.1/8

64192 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ศรีคงเมือง ม.1/8

64215 เด็กหญิงปภาดา  สุจริตพงศ์ ม.1/8

64225 เด็กหญิงสุภัทรตา  ยอดศรีเมือง ม.1/8

64252 เด็กหญิงณธิดา  แสงอนันต์ ม.1/8

64259 เด็กหญิงชินาริส  แก้วนาวี ม.1/8

64266 เด็กหญิงณัฐสลิล  ชะเอม ม.1/8

64277 เด็กหญิงพีรยาภรณ์  ใจรังษี ม.1/8

64281 เด็กหญิงกัญญาภัค  หิรัญพันธ์ุ ม.1/8

64316 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงมูล ม.1/8

64332 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  นวสกุลจินดา ม.1/8

64341 เด็กหญิงปรีย์นันท์  วันเพ็ง ม.1/8

64365 เด็กหญิงปภัสสร  ทิพย์ด้ารงค์ ม.1/8

64032 เด็กชายธนชาติ  สิริศรีเทียนทอง ม.1/9

64038 เด็กชายบุญ  เกชาคุปต์ ม.1/9

64078 เด็กชายวรภัทร  วูวนิช ม.1/9

64146 เด็กชายพรธวัล  ช่วยรัมย์ ม.1/9

64150 เด็กชายสิรภัทร  ศรีตองอ่อน ม.1/9

64160 เด็กชายกันต์ศักด์ิ  รอดตัว ม.1/9

64371 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  ปราดเปร่ืองเวทย์ ม.1/9

64374 เด็กชายณัฐชนันท์  วัฒนา ม.1/9

64213 เด็กหญิงวริยาดา  รุ่งเรืองศักด์ิ ม.1/9

64231 เด็กหญิงปลายฟ้า  เดชธรรมรงค์ ม.1/9

64289 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธุกานต์ ม.1/9



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64297 เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่ศิริฤทธ์ิ ม.1/9

64304 เด็กหญิงกัญภร  เทียมเดช ม.1/9

64319 เด็กหญิงธรรมธิดา  ดาวฉาย ม.1/9

64330 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตรภิรมย์ ม.1/9

64338 เด็กหญิงดวงฤทัย  ย่ิงถาวร ม.1/9

64363 เด็กหญิงปิยนันท์  พละกลาง ม.1/9

64044 เด็กชายศุภกิตต์ิ  จังโกฎก์วิไล ม.1/10

64055 เด็กชายณฐภัทร  ม่ันกันนาน ม.1/10

64058 เด็กชายกฤตภัค  อนันตคุณากร ม.1/10

64076 เด็กชายพุฒิพัฒน์  จารุธนพัฒน์ ม.1/10

64091 เด็กชายปุณณวิชญ์  คงประดิษฐ์ ม.1/10

64101 เด็กชายณัฐพัชร์  สีหาวงศ์ ม.1/10

64156 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไชยบุญแก้ว ม.1/10

64166 เด็กชายจรูญศักด์ิ  สารพิมพา ม.1/10

64178 เด็กชายช่วงวิทย์  สิงทอง ม.1/10

64352 เด็กชายธนคุณ  อ้านวย ม.1/10

64214 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยะโสตถิ ม.1/10

64224 เด็กหญิงสุนิตา  ยอดศรีเมือง ม.1/10

64255 เด็กหญิงธัญปภัสร์  วันวัชรพงษ์ ม.1/10

64257 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฉบับตรง ม.1/10

64258 เด็กหญิงณัฐรดา  คร้ามศิริ ม.1/10

64298 เด็กหญิงธณัฐฌา  ทองทวี ม.1/10

64314 เด็กหญิงอนัญญา  เฟ่ืองมะลิ ม.1/10

64335 เด็กหญิงวรนัญญา  จรัสโภคา ม.1/10

64358 เด็กหญิงณัฏฐาจารย์  ศรีภิรมย์ ม.1/10

64009 เด็กชายนัฏฐพัชร์  สิงห์โตทอง ม.1/EP(A)

64012 เด็กชายมีคุณ  บุญทัน ม.1/EP(A)

64013 เด็กชายสิรภพ  ธิติรัชต ม.1/EP(A)

64347 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณคีรี ม.1/EP(A)

64350 เด็กชายนิธิศ  คิวประสพศักด์ิ ม.1/EP(A)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64010 เด็กหญิงอรพจี  จริยะเศรษฐพงศ์ ม.1/EP(A)

64017 เด็กชายพัทธนันท์  วัฒนะสวัสด์ิวงค์ ม.1/EP(B)

64022 เด็กชายพิรัฐกรณ์  สุทธิสุวรรณ ม.1/EP(B)

64348 เด็กชายณัฐพัชร์  เตชะเพ่ิมผล ม.1/EP(B)

64023 เด็กหญิงลัลนา  สุขยานี ม.1/EP(B)

64344 เด็กหญิงจิรชยา  คูประสิทธ์ิ ม.1/EP(B)

63015 เด็กชายณัฏฐชัย    กฤชพรรษ ม.2/1

63033 เด็กชายณัฏฐ์    อัตตนาถ ม.2/1

63057 เด็กชายติณห์ณภัทร    สุลัยหมัด ม.2/1

63084 เด็กชายคณิน    วงษ์สันต์ ม.2/1

63088 เด็กชายธนา    พรรณนราวงศ์ ม.2/1

63141 เด็กชายธนากร    สัมมา ม.2/1

63272 เด็กชายพัชรพงษ์    รัตนเรืองสกุล ม.2/1

63297 เด็กชายอริย์ธัช    ศรุติเสรีวงศ์ ม.2/1

63310 เด็กชายรัฐการ    ขามเทศทอง ม.2/1

63345 เด็กชายมิกดาม  กันซัน ม.2/1

63376 เด็กชายศิราวัชญ์    กิติชัยชูทรัพย์ ม.2/1

63051 เด็กหญิงณัชยาภรณ์    บัลลพ์วานิช ม.2/1

63161 เด็กหญิงชิสา    ศุภัทรวราดล ม.2/1

63207 เด็กหญิงศิราภรณ์    กล่ินทอง ม.2/1

63289 เด็กหญิงพลอยธีมา    อภิลภัสวงศา ม.2/1

63028 เด็กชายพชร    วัชโรทัย ม.2/2

63098 เด็กชายทศกัณฐ์    ท้าขวัญ ม.2/2

63174 เด็กชายกรวิชญ์  บุษยานนท์ ม.2/2

63197 เด็กชายภานุนาถ    สว่างเลิศ ม.2/2

63217 เด็กชายธัญญ์พิสิษฐ์    กองทอง ม.2/2

63225 เด็กชายสรชัช    เชาวนศิลป์ ม.2/2

63252 เด็กชายชัยณรงค์    ชิตกุล ม.2/2

63256 เด็กชายภูวิช    ทัดพร ม.2/2

63258 เด็กชายวรวัฒน์    วงศ์ชัยพรพงษ์ ม.2/2



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63277 เด็กชายกัณฑพนธ์    คงทน ม.2/2

63281 เด็กชายสรวิชญ์    จันทร์แรม ม.2/2

63301 เด็กชายกฤติน    ภัทรมณีชาติ ม.2/2

63317 เด็กชายฉัตรดนัย    ชูจิตร ม.2/2

63350 เด็กชายสมศักด์ิชัย    หนุนบุญ ม.2/2

63360 เด็กชายวีรภัทร    เฆ่รี ม.2/2

63049 เด็กหญิงชญาดา    ศรีรักษ์ ม.2/2

63080 เด็กหญิงตรีสุคนธ์    วิถีธรรม ม.2/2

63125 เด็กหญิงธีรกานต์    สมบูรณ์ ม.2/2

63166 เด็กหญิงปันยวีร์    เอ่ียมส้าอางค์ ม.2/2

63168 เด็กหญิงพิมพ์อาภรณ์    คงอัครกุล ม.2/2

63294 เด็กหญิงศุภิสรา    อ่อนแก้ว ม.2/2

63369 เด็กหญิงทูลขวัญ    สุชฎา ม.2/2

63020 เด็กชายไชยวัศ    ชูแสง ม.2/3

63143 เด็กชายปุริต    แก้วรัตน์ ม.2/3

63177 เด็กชายเกรียงศักด์ิ   แก้วนอก ม.2/3

63255 เด็กชายศรรวริศ    กล่ันแก้ว ม.2/3

63284 เด็กชายกฤตพล    ธรรมณารักษ์ ม.2/3

63346 เด็กชายชยณัฐ    ชัยบุตร ม.2/3

63349 เด็กชายพงศวัชร์    วรารังสีโรจน์ ม.2/3

63375 เด็กชายณกรกฤต    พชรพงศ์กฤต ม.2/3

63047 เด็กหญิงไคล่ี เมย์    ไวลด์ ม.2/3

63073 เด็กหญิงพรนิภา    เฉลยพจน์ ม.2/3

63119 เด็กหญิงจิรานันท์    พิมพาสีดา ม.2/3

63128 เด็กหญิงกัญญาพัชร์    รัตนมุณี ม.2/3

63135 เด็กหญิงอภิชญา    ชูไทย ม.2/3

63269 เด็กหญิงทิพวัลย์    บุญพา ม.2/3

63374 เด็กหญิงพิชญ์ศิโรฒม์    งามพร้อม ม.2/3

63012 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยกันยา ม.2/4

63089 เด็กชายพีชฌ์พล    อมรสถิตย์ ม.2/4



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63140 เด็กชายณัฐพัฒน์    พุ่มชัย ม.2/4

63192 เด็กชายพีรวัส    เวียงอินทร์ ม.2/4

63193 เด็กชายเอกพัฒ    วงศ์ชนะ ม.2/4

63229 เด็กชายรามิล    นวลมณี ม.2/4

63298 เด็กชายนภสินธ์ุ    บิลหมาด ม.2/4

63305 เด็กชายฆฤน    มหาวรมากร ม.2/4

63339 เด็กชายธนกร    รอดจร ม.2/4

63358 เด็กชายพงศกร    อ้ายอุด ม.2/4

63048 เด็กหญิงเกิดเก้า    รัตนพันธ์ ม.2/4

63053 เด็กหญิงชนัดดา  บัวปลี ม.2/4

63115 เด็กหญิงธมลวรรณ    อูนากูล ม.2/4

63122 เด็กหญิงธัญญาภรณ์    หอมนาน ม.2/4

63212 เด็กหญิงปุญญิสา  ขันค้ายา ม.2/4

63234 เด็กหญิงชาคริยา    อาชวนิมิตรกุล ม.2/4

63268 เด็กหญิงศิรภัสสร    เต็มใจ ม.2/4

63311 เด็กหญิงอัจจิมา    ทองวิเศษกุล ม.2/4

63381 เด็กหญิงภิญญดา   บุตรสร้อย ม.2/4

63025 เด็กชายภูติชาติ    ประจักษ์ชัยกุล ม.2/5

63063 เด็กชายพงศ์ภีระ    ประยูรพัฒน์ ม.2/5

63065 เด็กชายวงศ์ศกร    สุวรรณบริบูรณ์ ม.2/5

63068 เด็กชายฐิติวัชร์    มูลวณิชย์ ม.2/5

63069 เด็กชายณภัทร    พูลพงษ์ ม.2/5

63094 เด็กชายวริทธ์ิธร    บุญสร้าง ม.2/5

63170 เด็กชายธนาคม  ฤทธิชัย ม.2/5

63183 เด็กชายภัทรพล  จีนเพชร ม.2/5

63274 เด็กชายปภังกร    เบี ยวโกฎิ ม.2/5

63275 เด็กชายทะเล    ทิพย์กองลาศ ม.2/5

63044 เด็กหญิงพิมพ์พิศา    บัวจันทร์ ม.2/5

63139 เด็กหญิงกัลยาณี    บุญเสถียรวงศ์ ม.2/5

63167 เด็กหญิงกชธพร    ด้าสังข์ ม.2/5



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63235 เด็กหญิงพิมพกานต์    เติมศรีทอง ม.2/5

63236 เด็กหญิงธันยนันท์    อธิชนม์สกุล ม.2/5

63261 เด็กหญิงณัฐชา    ชาลีพรหม ม.2/5

63267 เด็กหญิงธีมา   เหล่านิยมไทย ม.2/5

63291 เด็กหญิงพราวรวี    ธนภาคย์พูนสิน ม.2/5

63321 เด็กหญิงกัลยกร    หนูชูเชื อ ม.2/5

63371 เด็กหญิงพลอยไพลิน    พยัคฆวิเชียร ม.2/5

63066 เด็กชายเทพลิบ    เสริมไพรวัลย์ ม.2/6

63092 เด็กชายพิทวัส    ปัจจัย ม.2/6

63099 เด็กชายภูชิตภูมิ    ลิ มลาภผล ม.2/6

63147 เด็กชายอิทธิพัทธ์    แสงดี ม.2/6

63179 เด็กชายพบตะวัน  คุณาธรรม ม.2/6

63308 เด็กชายจิตติณห์    โพธ์ิพยัคฆ์ ม.2/6

63315 เด็กชายธีรเมธ  คุ้มบุญ ม.2/6

63335 เด็กชายตฤณ    วงศ์อภัย ม.2/6

63343 เด็กชายปฏิณพัชร    อ่ิมเย็น ม.2/6

63042 เด็กหญิงชนาทิป    ศรีประทุม ม.2/6

63060 เด็กหญิงสุรีย์ญา    อาภาวิภาต ม.2/6

63106 เด็กหญิงณัฐนันท์    สิทธ์ินันทภัทร์ ม.2/6

63109 เด็กหญิงขวัญศราวณีย์    นิธิกุลธรรม ม.2/6

63118 เด็กหญิงสายน ้า    สุนทร ม.2/6

63293 เด็กหญิงกิตติญา    กัลยารัตน์ ม.2/6

63326 เด็กหญิงอรณิชชา  ทองเท่ียง ม.2/6

63077 เด็กชายกฤษดา    ตรีวิเวก ม.2/7

63096 เด็กชายศุภกานต์    แย้มมา ม.2/7

63180 เด็กชายนรภัทร  นิลผาย ม.2/7

63224 เด็กชายธนวิชญ์    รางชางกูร ม.2/7

63273 เด็กชายณรัฐ    อินทวงศ์ ม.2/7

63303 เด็กชายภูฟ้า    แจ่มใส ม.2/7

63316 เด็กชายรณภพ    นิลเสถียร ม.2/7



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63107 เด็กหญิงณัฐรัตน์    คชวงศ์ ม.2/7

63108 เด็กหญิงอรกุลนันท์    สังข์ศรีแก้ว ม.2/7

63110 เด็กหญิงวิมลสิริ    นาเหล็ก ม.2/7

63210 เด็กหญิงนภัสส์ลดา    แก่นแก้ว ม.2/7

63232 เด็กหญิงบุญสิริ    ชุตินาวี ม.2/7

63240 เด็กหญิงวิสา    วรรณภักดี ม.2/7

63288 เด็กหญิงพิชชาพร    ขันฟอง ม.2/7

63026 เด็กชายศิรสิทธ์ิ    ทับทิมไสย ม.2/8

63032 เด็กชายธาดา    ชินะโยธิน ม.2/8

63059 เด็กชายภรภัทร    วานิชรักษ์ ม.2/8

63104 เด็กชายธงชนัช    ภูวดลรุ่งเรือง ม.2/8

63144 เด็กชายสิทธิพล    อายุโย ม.2/8

63304 เด็กชายธันยพัต    บุตรแสน ม.2/8

63356 เด็กชายอัมดี    หมานเบ็ญหีม ม.2/8

63361 เด็กชายอรรถนนท์    โพธ์ิทอง ม.2/8

63377 เด็กชายปุณภัทร    อาจกล้า ม.2/8

63035 เด็กหญิงณิชากานต์    กาญจนสมจินต์ ม.2/8

63041 เด็กหญิงพิชชาภา    ศิริกุลชา ม.2/8

63045 เด็กหญิงณัฐกฤตา    อดิศรมงคล ม.2/8

63054 เด็กหญิงสุชัญญา   เอ่ียมแสง ม.2/8

63074 เด็กหญิงจันทร์รุจา    ฉายะพงศ์ ม.2/8

63131 เด็กหญิงปราณปรียา    เด่ียวตระกูล ม.2/8

63164 เด็กหญิงภวิตรา    สมอ่อน ม.2/8

63169 เด็กหญิงซารีน่า    ศรีสมัย ม.2/8

63265 เด็กหญิงสุวณารางค์    นิดก้าเหนิด ม.2/8

63285 เด็กหญิงนฤพร    กิตติสถาพรกุล ม.2/8

63017 เด็กชายสิรภัทร    ปุระวัฒน์ ม.2/9

63067 เด็กชายอภิภู    ส่งตรัส ม.2/9

63194 เด็กชายชยกรม    จันทร์เพ็ญ ม.2/9

63195 เด็กชายชวภน    น่ิมเกิดผลดี ม.2/9



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63226 เด็กชายปาฏิหารย์    พิสสะโสระ ม.2/9

63276 เด็กชายเตชิต    ศรีวิเศษ ม.2/9

63278 เด็กชายวชิรวิทย์    ประกาศสัจธรรม ม.2/9

63279 เด็กชายชินดนัย    วรญาณอรห์ ม.2/9

63299 เด็กชายฐิติภัทร์    ไชยวงค์ ม.2/9

63300 เด็กชายปิยวัฒน์    แสนช่ืน ม.2/9

63306 เด็กชายทินภัทร    สีหาวงศ์ ม.2/9

63307 เด็กชายปาราเมศ    หุ่นดี ม.2/9

63309 เด็กชายกิตติกร    จองวรรณศิริ ม.2/9

63357 เด็กชายพุฒิพงศ์    ทองประชาญ ม.2/9

63362 เด็กชายอชิตะ    ชินากร ม.2/9

63036 เด็กหญิงสุธาสินี    ศรีเจ้า ม.2/9

63046 เด็กหญิงร้อยรุจา    บุญพันธ์ ม.2/9

63111 เด็กหญิงรุจิรา    พวงทอง ม.2/9

63114 เด็กหญิงพิชญาภัค    กรัพณานนท์ ม.2/9

63123 เด็กหญิงรตนพร    วิริยะธน ม.2/9

63124 เด็กหญิงปสิตา    ค้าพลอย ม.2/9

63133 เด็กหญิงกนกพิชญ์    นิลไชย ม.2/9

63200 เด็กหญิงรุจีพัชร    สิริมาลังกรณ์ ม.2/9

63231 เด็กหญิงลภัสรดา    ไทยเสน ม.2/9

63286 เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์    ผลผดุงเจริญ ม.2/9

63333 เด็กหญิงนนทพร    จันทร์แก้ว ม.2/9

63014 เด็กชายเศรษฐรัฐ   บุญบูรณวรรณ ม.2/10

63058 เด็กชายพลเชฎฐ์    ถนอมสัตย์ ม.2/10

63151 เด็กชายนภัส    พูลทรัพย์ ม.2/10

63182 เด็กชายอรรถพล  ปุริธรรมเม ม.2/10

63215 เด็กชายภฑิล    อ้านวยชัยกิจ ม.2/10

63313 เด็กชายจักรภพ    เจริญไชยประเสริฐ ม.2/10

63034 เด็กหญิงนราภัทร    โฉมค้า ม.2/10

63039 เด็กหญิงปาลีรัศม์    วิสิทธ์ิธัญกุล ม.2/10



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63040 เด็กหญิงลภัสรดา    วิสุทธิกุล ม.2/10

63043 เด็กหญิงนฤตวรรณ    ศุภลักษณ์นารี ม.2/10

63071 เด็กหญิงกมลรส    ฤทธ์ิเต็ม ม.2/10

63079 เด็กหญิงขวัญข้าว    ถ่ินสอน ม.2/10

63113 เด็กหญิงพัฒน์นรี    วรสินวัฒนา ม.2/10

63116 เด็กหญิงเอลิชา    ลัทธิโสภณกุล ม.2/10

63134 เด็กหญิงนลินนิภา    ข้าคล้า ม.2/10

63159 เด็กหญิงแพรวา    ศิริวัฒนศักดิกุล ม.2/10

63190 เด็กหญิงณิชนันท์  บุญยิ ม ม.2/10

63241 เด็กหญิงป่ินปินัทธ์    คงอาษา ม.2/10

63262 เด็กหญิงวราภรณ์    กอบเกียรติกิตติ ม.2/10

63002 เด็กชายศุภวิชญ์  กล่ินทอง ม.2/EP

63010 เด็กชายพชร  พันธ์ุมณี ม.2/EP

63296 เด็กชายอาณา  ทองหยู่ ม.2/EP

63004 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลือศักด์ิโสภณ ม.2/EP

63008 เด็กหญิงไปรยา  เพ็ชรฤทธ์ิ ม.2/EP

63009 เด็กหญิงเรย์  โยชิดะ ม.2/EP

62040 เด็กชายอดิกันต์  วัฒนสินธ์ุ ม.3/1

62241 เด็กชายบุณยวีร์  หิรัญพันธ์ุ ม.3/1

62243 เด็กชายวสุพล  อ้าพันแสง ม.3/1

62254 เด็กชายภัทรเดช  คงเพ็ชร ม.3/1

62263 เด็กชายชยานนท์  โกฏิตระกูล ม.3/1

62356 เด็กชายสุริยลักษณ์  จิตตะโคตร์ ม.3/1

62028 เด็กหญิงชญาดา  ชัยเทวะกูล ม.3/1

62043 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเจริญ ม.3/1

62100 เด็กหญิงญาณิศา  เปรมสุข ม.3/1

62104 เด็กหญิงพรนัชชา  พุทธวงศ์ ม.3/1

62115 เด็กหญิงหยุนเหล่ง  ก่ัน ม.3/1

62144 เด็กหญิงจิตตินันท์  ศรีเจ้า ม.3/1

62170 เด็กหญิงลาวา  มีพลกิจ ม.3/1



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62173 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮ้ออุดมสิน ม.3/1

62179 เด็กหญิงกีรติกา  ผ่องจิต ม.3/1

62209 เด็กหญิงพัทธนันท์  สอนมัง ม.3/1

62315 เด็กหญิงวัชรภา  โอฬารกิจเจริญ ม.3/1

62349 เด็กหญิงกัญฐภา  รังรงทอง ม.3/1

62365 เด็กหญิงนรินทิรา  ชูศรีอ่อน ม.3/1

62023 เด็กชายธราธิป  พรหมเสก ม.3/2

62026 เด็กชายอามีร  ซอหะซัน ม.3/2

62051 เด็กชายปริชญ์  เพ่ิมศรี ม.3/2

62070 เด็กชายนรวีร์  เย็งยูโซ๊ะ ม.3/2

62113 เด็กชายพสิษฐ์  มุสิก ม.3/2

62169 เด็กชายณฏฐธรณ์  ดีสมโชค ม.3/2

62174 เด็กชายชุติวัติ  เพ่ิมไชยศิริ ม.3/2

62192 เด็กชายชุติมันต์  วายทองค้า ม.3/2

62203 เด็กชายชุติเชษฐ์  ศุภณรงค์พงศ์ ม.3/2

62219 เด็กชายกฤตเมธ  สุทีวรรน์ ม.3/2

62311 เด็กชายกิติพัฒน์  กุลเสฏฐ์ศิริ ม.3/2

62340 เด็กชายวชิราวัช  เติมศักด์ิ ม.3/2

62018 เด็กหญิงทอฝัน  เถลิงเกียรติลีลา ม.3/2

62021 เด็กหญิงณฐมล  เครือคล้าย ม.3/2

62025 เด็กหญิงวริศรา  ลัคนทินวงศ์ ม.3/2

62135 เด็กหญิงอิงครัตน์  เลิศบูรณะวัฒน์ ม.3/2

62138 เด็กหญิงอิศรวดี  สงค์อินทร์ ม.3/2

62199 เด็กหญิงจิรนันท์  พระค้าจันทึก ม.3/2

62202 เด็กหญิงกมลนัทธ์สิริ  ปานเกลี ยง ม.3/2

62231 เด็กหญิงรพีพร  เกียรติธนานุพงศ์ ม.3/2

62233 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวสะมูลา ม.3/2

62237 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนศุภบริบูรณ์ ม.3/2

62266 เด็กหญิงอภิชญา  ลือวิโรจน์ ม.3/2

62272 เด็กหญิงธิชา  สังข์โชติ ม.3/2



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62274 เด็กหญิงนาตาเซีย  ลิม ม.3/2

62341 เด็กหญิงปิยะวดี  เก้าเอี ยน ม.3/2

62047 เด็กชายภควัฒน์  ปราดเปร่ืองเวทย์ ม.3/3

62058 เด็กชายณัฐพัชร์  สีห์โสภณ ม.3/3

62072 เด็กชายศิรวิชญ์  ภิรมย์ตระกูล ม.3/3

62084 เด็กชายวีราทร  สืบแต่ตระกูล ม.3/3

62105 เด็กชายธนกฤต  ลลิตประไพพันธ์ุ ม.3/3

62109 เด็กชายศุกลวัฒน์  หอมจันทร์ ม.3/3

62225 เด็กชายณัฏฐนนท์  นิลสวัสด์ิ ม.3/3

62245 เด็กชายศิรพิบูลย์  บุญศุภาโรจน์ ม.3/3

62304 เด็กชายพงศธร  ปรึกษา ม.3/3

62344 เด็กชายวรเมธ  รัตนพันธ์ ม.3/3

62359 เด็กชายชลลดิษ  เฉลิมไพโรจน์ ม.3/3

62020 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมพิทักษ์ ม.3/3

62044 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธีระพนิตนันท์ ม.3/3

62076 เด็กหญิงนัฐนันท์  บุญธนานิธิพัฒน์ ม.3/3

62093 เด็กหญิงอรณัฐ  นีติวราภรณ์ ม.3/3

62107 เด็กหญิงดากานดา  ขันค้ายา ม.3/3

62154 เด็กหญิงเตชิตา  ภคินวลัญช์ ม.3/3

62178 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธูปสาระ ม.3/3

62222 เด็กหญิงขวัญชนก  สันติประเสริฐ ม.3/3

62285 เด็กหญิงสุภจิรา  ศิริธร ม.3/3

62320 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีสุข ม.3/3

62351 เด็กหญิงเบญญาภา  วังสรรค์ ม.3/3

62055 เด็กชายก๊อดซันอาจู เอ็ม  ดีฟานเต้ ม.3/4

62160 เด็กชายกฤตยชญ์  ธรรมสาร ม.3/4

62194 เด็กชายชินพิภัทร์  เนติชนารัตน์ ม.3/4

62201 เด็กชายกานต์  กาศวิเศษ ม.3/4

62251 เด็กชายชัยวัฒน์  สีมาเหล็ก ม.3/4

62257 เด็กชายธนธัส  ศรีทองสุข ม.3/4



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62312 เด็กชายพงศกร  ปรึกษา ม.3/4

62332 เด็กชายพงศ์ภาวี  พงศ์พิชญศิริ ม.3/4

62339 เด็กชายรณกฤต  ผลผดุงเจริญ ม.3/4

62363 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุญบรรลุ ม.3/4

62059 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธูปสาระ ม.3/4

62085 เด็กหญิงปภาพิชญ์  ลาภพานิช ม.3/4

62088 เด็กหญิงชัณญานุช  มัทธุรนนท์ ม.3/4

62096 เด็กหญิงณัฐรดา  ฉัตรดีงาม ม.3/4

62152 เด็กหญิงมาริสษา  ก้าธรกูล ม.3/4

62213 เด็กหญิงอริสรา  แสงสงวน ม.3/4

62229 เด็กหญิงเกรซ  เคนชา ม.3/4

62240 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คดีพิศาล ม.3/4

62246 เด็กหญิงจันทมณี  โรมพันธ์ ม.3/4

62256 เด็กหญิงณีรนุช  อนาคตงาม ม.3/4

62276 เด็กหญิงโชติรัตน์  ปัดชา ม.3/4

62303 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครืออุ่นเรือน ม.3/4

62372 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยค้ายาง ม.3/4

62124 เด็กชายนันทพัทธ์  คงทน ม.3/5

62147 เด็กชายธีรธรรม  แก้วบุดดี ม.3/5

62261 เด็กชายเทพปฎิวัติ  ทองศรี ม.3/5

62269 เด็กชายธนพัฒน์  อ้านวย ม.3/5

62275 เด็กชายฑณกฤษณ์  รานไพร ม.3/5

62316 เด็กชายวัชรพล  ไชยสุกุมาร ม.3/5

62326 เด็กชายอชิรวิชญ์  สงศิริ ม.3/5

62331 เด็กชายพงษ์พรรณ  ผ่องโชค ม.3/5

62333 เด็กชายวรพัฒน์  พงษ์พฤกษ์ ม.3/5

62367 เด็กชายจิรสิน  สีสุด ม.3/5

62377 เด็กชายพชรพล  ไชยมงค์ ม.3/5

62382 เด็กชายกิตติพศ  นวลจันทร์ ม.3/5

62039 เด็กหญิงวรฤทัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/5



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62079 เด็กหญิงนภัสรพี  ศรีเพชรสุวรรณ ม.3/5

62196 เด็กหญิงณิชาภัทร  หวังการะแน ม.3/5

62270 เด็กหญิงอชิรญา  เพ็ชรบุรี ม.3/5

62327 เด็กหญิงกัณปภัส  พรชัย ม.3/5

62328 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทนุภา ม.3/5

62330 เด็กหญิงพชรพรรณ  สิริศรีเทียนทอง ม.3/5

62342 เด็กหญิงสิริมา  จันทร์สวย ม.3/5

62027 เด็กชายกิจชัยกรณ์  ด้วงตุ่น ม.3/6

62060 เด็กชายกิตติยุต  ศรีสกุล ม.3/6

62064 เด็กชายเวนิส  วรรักษ์ ม.3/6

62075 เด็กชายภูวสุภัสสร์  ใบมาก ม.3/6

62117 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชัยหาญ ม.3/6

62164 เด็กชายภัทรดนัย  กีรติอมร ม.3/6

62188 เด็กชายนฤนาท  เอียดสุข ม.3/6

62204 เด็กชายอชิระ  นุ่นย้อย ม.3/6

62207 เด็กชายเดโชชัย  คูณชัย ม.3/6

62223 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่ิงประสงค์ ม.3/6

62271 เด็กชายพชรพล  ทวีพิทยนันท์ ม.3/6

62279 เด็กชายเคียงชนก  ธรรมราชรักษ์ ม.3/6

62347 เด็กชายชยพัทธ์  วิทุรานิช ม.3/6

62017 เด็กหญิงพิรดา  รูปบาง ม.3/6

62022 เด็กหญิงเขมิกา  พยุงวงษ์ ม.3/6

62054 เด็กหญิงเพชรวรีย์  จันทร์ประดิษฐ์ ม.3/6

62067 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทศพิทักษ์ ม.3/6

62071 เด็กหญิงศิริณ  โมคศิริ ม.3/6

62102 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สิทธิรัตนาณุกูร ม.3/6

62121 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นครธรรม ม.3/6

62132 เด็กหญิงณญาดา  ทรวงเกียรติกุล ม.3/6

62145 เด็กหญิงณญาดา  ชมภู ม.3/6

62168 เด็กหญิงพัฑฒิดา  จ่ันบางยาง ม.3/6



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62227 เด็กหญิงวรกมล  บุญอินทร์ ม.3/6

62239 เด็กหญิงสุธาสินี  อริยกะบุตร ม.3/6

62308 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหล่าวีระกุล ม.3/6

62323 เด็กหญิงกฤตพร  บุญแย้ม ม.3/6

62336 เด็กหญิงวิสาข์  ประเสริฐสังข์ ม.3/6

62343 เด็กหญิงรดา  มังคลาสิริ ม.3/6

62362 เด็กหญิงชีวาพร  นรินทร์นอก ม.3/6

62029 เด็กชายณฐพัชร์  ทองสอง ม.3/7

62139 เด็กชายธนะฤทธ์ิ  แจ่มใส ม.3/7

62149 เด็กชายณัฐพัชร์  เอกนันทรุ่งโรจน์ ม.3/7

62187 เด็กชายณกรณ์  ตระกูลสม ม.3/7

62190 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีบ่อทอง ม.3/7

62195 เด็กชายสรวิศ  เพชรกูล ม.3/7

62212 เด็กชายสิทธิโชค  ชินสาย ม.3/7

62230 เด็กชายศุภพิชญ์  พวงแก้ว ม.3/7

62301 เด็กชายคุณานนต์  ศิริเวชฎารักษ์ ม.3/7

62354 เด็กชายธนวินท์  สมมาตร ม.3/7

62364 เด็กชายภูมิภัทร  บุญพันธ์ ม.3/7

62371 เด็กชายชยากร  แซ่ลิ ม ม.3/7

62378 เด็กชายรัฐกาล  เรืองจิตเดช ม.3/7

62078 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  เงินศรี ม.3/7

62099 เด็กหญิงกานต์สินี  อัศวสกุลวงศ์ ม.3/7

62103 เด็กหญิงไอรดา  ทับสีรัก ม.3/7

62161 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริไพพรรณ ม.3/7

62193 เด็กหญิงศิริรัตน์  หลงสวนจิก ม.3/7

62244 เด็กหญิงพรปณาฬี  อุทธโยธา ม.3/7

62248 เด็กหญิงธิดารัตน  จันทร์สว่าง ม.3/7

62307 เด็กหญิงชรินทิพย์  ทองภู ม.3/7

62334 เด็กหญิงปุณยนุช  คุ้มดี ม.3/7

62346 เด็กหญิงกชามาศ  พูลสวัสด์ิ ม.3/7



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62036 เด็กชายสุทธิวุฒิ  นครชัย ม.3/8

62048 เด็กชายณัฐดนัย  คุณานนท์ ม.3/8

62050 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองสมวงศ์ ม.3/8

62056 เด็กชายพศวีร์  อู่ม่ัน ม.3/8

62068 เด็กชายพิภัช  พงศ์ค้า ม.3/8

62101 เด็กชายฐิติวัชร์  รัศมีจิรธนาธร ม.3/8

62112 เด็กชายขวัญข้าว  เพ็ชร์สุทธ์ิ ม.3/8

62130 เด็กชายรัฐกฤษฏ์ิ  ประเสริฐวราพร ม.3/8

62151 เด็กชายปัญญพนต์  ฤทธิรักษ์ ม.3/8

62153 เด็กชายปุญญพัตน์  ฤทธิรักษ์ ม.3/8

62182 เด็กชายณัฐชนน  เกษประดิษฐ ม.3/8

62183 เด็กชายวงศธร  พันธเดช ม.3/8

62197 เด็กชายปิยปราชญ์  อ๊ิบบรอเฮม ม.3/8

62302 เด็กชายชานล  ศุภมีวงศ์ ม.3/8

62335 เด็กชายพร้อมพงค์  จู่ห้อง ม.3/8

62038 เด็กหญิงกฤตพร  ปานเจริญ ม.3/8

62057 เด็กหญิงณัฐรดา  ซอรักษ์ ม.3/8

62065 เด็กหญิงวานิสสา  วรรักษ์ ม.3/8

62089 เด็กหญิงปิณิดา  ไตรเรกพันธ์ุ ม.3/8

62097 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสลวยกุล ม.3/8

62098 เด็กหญิงภัทรพร  หงษ์เผือก ม.3/8

62140 เด็กหญิงอิงธาร  พันธจิตต์ ม.3/8

62146 เด็กหญิงวรวลัญช์  อิสระสร้างสรรค์ ม.3/8

62148 เด็กหญิงนภัส  คุณติสุข ม.3/8

62159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุตพรหม ม.3/8

62163 เด็กหญิงปานนภัส  มโนมัยพันธ์ุ ม.3/8

62189 เด็กหญิงสุธากุล  สัจจากุล ม.3/8

62205 เด็กหญิงอราริส  แก้วนาวี ม.3/8

62206 เด็กหญิงนฤพร  องค์มรกต ม.3/8

62218 เด็กหญิงพิริศา  เลาะมะ ม.3/8



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62228 เด็กหญิงรพิศา  กรานส้าราญ ม.3/8

62313 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธินวรัตน์ ม.3/8

64438 เด็กหญิงกันยากร  นามบุญเรือง ม.3/8

62010 เด็กชายโชคชัย  โพธ์ิรุ่งเรือง ม.3/EP(A)

62011 เด็กชายพัชรนิษฐ์  จันทพลาบูรณ์ ม.3/EP(A)

62013 เด็กชายณพวิทย์  ปานแร่ ม.3/EP(A)

62015 เด็กชายธีธัช  กาญจนรัตน์ ม.3/EP(A)

62081 เด็กชายภทร  กิติสุธาธรรม ม.3/EP(A)

62001 เด็กหญิงณภัทร  วรวงศ์ ม.3/EP(A)

62003 เด็กหญิงพรรณพัชร  เวชพร ม.3/EP(A)

62005 เด็กหญิงประภัสสร  ธ้ารงค์อนันต์สกุล ม.3/EP(A)

62008 เด็กหญิงณิชา  โลหะเจริญ ม.3/EP(A)

62016 เด็กหญิงสุภัสสร  กล่ินหอม ม.3/EP(A)

62294 เด็กชายภาม  หวังประโยชน์ ม.3/EP(B)

62291 เด็กหญิงวรินทร  จิตรสุภ ม.3/EP(B)

62292 เด็กหญิงปิริยาภัทร  โพธ์ิรุ่งเรือง ม.3/EP(B)

62295 เด็กหญิงมณณิกา  มนัสถาวร ม.3/EP(B)

62298 เด็กหญิงชิญารัตน์  วิทยะสรนิธิกุล ม.3/EP(B)


