
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 13291 ด.ช. สุริยำ สุขสวำสด์ิ

2 13293 ด.ญ. กนกวรรณ ปรีเปรม

3 13297 ด.ญ. ณัฐฎำภรณ์ วงษำ

4 13311 ด.ญ. สุภำวดี ทองเกษม

5 13317 ด.ช. ณัฐพัฒน์ นนเนำว์

6 13328 ด.ช. อินนิทัศ นุชนุ่ม

7 13338 ด.ญ. ปัญญดำ วงษ์บุญตรี

8 13339 ด.ญ. พรนภำ นำทำ

9 13341 ด.ญ. พิมพ์วรีย์ สุวรรณศรี

10 13371 ด.ญ. พรพิมล เกิดสว่ำง

11 13382 ด.ช. ธนำกร เรืองสุวรรณ

12 13388 ด.ช. พิตตินันท์ เช่ียวชำญอภิกุล

13 13393 ด.ช. วีรภัทร ใจเย็น

14 13406 ด.ญ. วริศรำ ประทุมศิริ

15 13417 ด.ช. ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ

16 13420 ด.ช. พลช ป่วนเดช

17 13422 ด.ช. พีรพัฒน์ คิดดี

18 13428 ด.ช. สิทธิชำติ กิตติคุณทวี

19 13854 ด.ญ. อชิรญำ ฉำยเงำ

20 14052 ด.ญ. เมธิศรำภรณ์ เรืองหิรัญวนิช

21 14251 ด.ช. ไอรัก โค้วอำรีย์

22 14361 ด.ญ. ปทิตตำ ย้ิมสีมำ

23 14363 ด.ช. อดิศรณ์ โพธ์ิ

24 15525 ด.ช. กันตพัฒน์ ศรีสกุลกำญจน์

25 15526 ด.ช. กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์

26 16189 ด.ญ. พิมพ์ณศิลป์ คูณทำ

27 16189 ด.ญ. นพวรรณ ทัดสวน

28 16203 นำงสำว บุณรดำ ม่วงสี

29 16243 ด.ช.วีรภัทร สุบรรณพำส

30 16244 ด.ช. ชัยยุต จำรุเกษตรวิทย์

รายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1/1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ - สกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 15

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 16 - 

เลขท่ี สุดท้าย



ท่ี เลขประจ าตัว

1 13279 ด.ช. กฤตณัฏฐ์ สงวนทรัพย์

2 13280 ด.ช. ชินกฤต ผลจันทร์

3 13281 ด.ช. เตชินท์ เรืองจินดำ

4 13283 ด.ช. ธนวัฒน์ ค ำพำ

5 13285 ด.ช. ธีรเมธ สกุณำ

6 13287 ด.ช. พงศกร อิมพิมพ์

7 13292 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ท ำดี

8 13295 ด.ญ. ชนัญชิดำ ชำติแดนไทย

9 13296 ด.ญ. ชลลดำ แหยมแก้ว

10 13300 ด.ญ. นิชำภัทร ภัทรสิริรัชต์

11 13303 ด.ญ. ปำณิสรำ ชันโลน

12 13307 ด.ญ. วิมลทิพย์ วงศำโรจน์

13 13308 ด.ญ. ศศิกำนต์ วงศ์สัมพันธ์เวช

14 13309 ด.ญ. ศศิวิมล ยะนิล

15 13313 ด.ช. จิรพัฒน์ ศิริรัตน์

16 13316 ด.ช. ชัชวิน แซ่เล้ำ

17 13318 ด.ช. ณัฐภัทร ม่วงพิน

18 13319 ด.ช. ธนกฤต เซ่ียงฉิน

19 13320 ด.ช. พงศพัฒน์ เขียวทรัพย์

20 13321 ด.ช. รังสิมันต์ สร้อยปำน

21 13322 ด.ช. วชิรวิชญ์ เวชเพ่ิม

22 13324 ด.ช. วิศรุต พูลทอง

23 13325 ด.ช. ศิวกร โสภำ

24 13326 ด.ช. ศุกภำโชค พยอมหอม

25 13327 ด.ช. ศุกลวัฒน์ พวงแก้ว

26 13329 ด.ญ. กนกวรรณ ผิวผ่อง

27 13330 ด.ญ. กิตติมำ น้อยสนธิ

28 13331 ด.ญ. วรรณวิษำ ตันบุญเสริม

29 13333 ด.ญ. ณัฐธำรีย์ ชิตนันท์บัณฑิต

30 13336 ด.ญ. ธัญมน พ่ึงไทย

31 13337 ด.ญ. เบญจรินทร์ พ่ึงไทย

32 13343 ด.ญ. ศำสตรำพิชญำ นันทศิริศิลป์

33 13398 ด.ญ. กัลยทัศน์ ใบบัว

34 13432 ด.ญ. ณิชชญำนันท์ นิธิกุลธนำโรจน์

35 13602 ด.ช. ภัครดล อ่ิมทรัพย์

36 14247 ด.ญ. ธมลวรรณ กำทอง

37 14349 ด.ช. ธนวัฒน์ เชียงกำ

38 14365 ด.ญ. รัชศรัณย์ ค ำจันทร์

39 14845 ด.ญ. อำริตำ ทันสมัย

40 15795 ด.ญ. ณัฎณิชำ ฉำยภำค

41 16190 ด.ช. อธิปไตย ติระเชษฐ

42 16191 ด.ญ. ณัฏฐกำนต์ แสนเสริม

43 16192 ด.ญ. กุลธิดำ นิยมไทย

44 16199 ด.ญ. จุฑำมำศ พลบูรณ์

45 16202 ด.ญ. สกุลทิพย์ เง็กคลอย

46 16206 ด.ญ. ภัทรธิดำ บุญสู

47 16237 ด.ญ. พีรดำ หนูเกตุ
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ช่ือ - สกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียนกลุ่ม B
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 13288 ด.ช. ศรวำยุ เพ็ชรเทียร

2 13346 ด.ช. นิธิศ นิตย์ประเสริฐ

3 13350 ด.ช. จิรพัฒน์ อ่ิมทรัพย์

4 13351 ด.ช. เจนกิจ บัวเบำ

5 13352 ด.ช. ฉัตฐวัฒน์ บุญล้อ

6 13353 ด.ช. ชโยดม หวังใจสุข

7 13355 ด.ช. ดุลยพัฒน์ สงวนทรัพย์

8 13356 ด.ช. ธนยศกร ชมะรัตน์

9 13357 ด.ช. ธนรัชต์ ขุนศรีรักษำ

10 13358 ด.ช. ธนัช เย็นใจ

11 13360 ด.ช. ปกรณ์ บุญฉำย

12 13361 ด.ช. ภัทรพล อ้ึงจ๋ิว

13 13362 ด.ช. ภำคิน คุ้มครอง

14 13365 ด.ญ. กวินธิดำ จนำกร

15 13366 ด.ญ. กวินนำฎ จนำกร

16 13368 ด.ญ. ณัฐชำ เห็นประเสริฐ

17 13370 ด.ญ. ปุณฑริก ดวงสุวรรณ

18 13374 ด.ญ. ศิรประภำ นำคนำรี

19 13375 ด.ญ. สลิลลำ ลีลำเฉลิมพล

20 13384 ด.ช. นัธทวัฒน์ อุดหนุน

21 13412 ด.ช. กิตติคุณ จันทร์อ่อน

22 13415 ด.ช. ธนเทพ บุญประสพ

23 13416 ด.ช. ธรำดล โพธ์ิเย็น

24 13418 ด.ช. ประภัสสร เจริญสุข

25 13421 ด.ช. พิษณุวัฒน์ แย้มพยนต์

26 13430 ด.ญ. จิดำภำ ละเลิศ

27 13435 ด.ญ. พรนภำ แซ่ตัน

28 13441 ด.ญ. วิจิตรตำ แสงทอง

29 13443 ด.ญ. อัมภิกำ ฤทธิเดช

30 13600 ด.ช. สรศักด์ิ พูลภิิญโญ

31 13849 ด.ช. ธนิก ใจช่ืน

32 13850 ด.ญ. กชกร หอมสำตร์

33 13851 ด.ญ. กมลชนก ภักดี

34 13852 ด.ญ. มัณนิกำ ไทรพวงโพธ์ิ

35 14055 ด.ญ. เบญจภัสก์ กำญจน์ภิบำลไชย

36 14353 ด.ญ. บุญญำพร ช่ืนใจ

37 14354 ด.ญ. เกวลิน อินทเสน

38 14355 ด.ช. ชัยวัฒน์ พิสิฐเมธ

39 14662 ด.ช. ศศิพงษ์ ล้อเธียรประทำน

40 15221 ด.ญ. อลิษำ แสงทอง

41 15511 ด.ญ. ธันยำภัทร์ สมทัด

42 15527 ด.ญ. ชนำนันท์ นุนำบี

43 16194 ด.ญ. ภัทรนิภำ รุ่งเรือง

44 16195 ด.ญ. จุฑำมำส อรุณส่ง

45 16196 ด.ช. อัศวเดช ศรีเทียมเพชร

46 16236 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สังข์กลับ

47 16247 ด.ญ.ณภัสสรณ์ สินสนอง
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ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียน กลุ่ม A
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 13340 ด.ญ. พัชชญำนันท์ บุญธนำพัส

2 13378 ด.ช. ฉัตรเพชร วงษ์ไทย

3 13380 ด.ช. ณภัทร ช้ำงลอย

4 13381 ด.ช. ธนภัทร คูสกุลกำญจน์

5 13387 ด.ช. ปกรณ์ เมฆรำรัตน์

6 13389 ด.ช. เพชรแท้ วงษ์ไทย

7 13392 ด.ช. วรเมธ เตยหอม

8 13395 ด.ช. สุทธิภัทร พุทธำ

9 13396 ด.ช. จิรกฤต คณิฏฐ์ษำ

10 13401 ด.ญ. นภัสำ จังโส

11 13402 ด.ญ. ปวริศำ สังข์ทอง

12 13407 ด.ญ. สิทธิษำ ม่ันแน่

13 13411 ด.ญ. โสภิตำ ยินดี

14 13419 ด.ช. พยุหพล สันทัด

15 13423 ด.ช. ภูวนัยท์ กิตติวิริยะกำร

16 13438 ด.ญ. มนัสนันท์ จ่ันเพชร

17 13603 ด.ช. ปวเรศ บุญแย้ม

18 13610 ด.ช. เธียรวิทย์ จงวิจิตร

19 13847 ด.ญ. เพียงตะวัน กิมเหล็ง

20 13848 ด.ญ. อณัศยำ ทองแฉล้ม

21 13853 ด.ญ. ญำณิศำ ธำตุทอง

22 13857 ด.ช. ฐณะวัฒน์ สุจริต

23 13860 ด.ช. อภิรักษ์ เฮงประเสริฐ

24 13861 ด.ญ. ขนิษฐำ ศิลปเจริญ

25 13913 ด.ญ. ทักษอร มีโชคดี

26 14053 ด.ญ. เขมจิรำ ไผทฉันท์

27 14054 ด.ญ. จิรนันท์ คล่องแคล่ว

28 14056 ด.ช. บุณยกร มีชำญ

29 14239 ด.ญ. ชุติกำญจน์ หอมนำน

30 14348 ด.ญ. ศรุตำ ภู่สมบูรณ์

31 14356 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ อุสำหะ

32 14359 ด.ญ. พรรษวรรณ ธงจันทร์

33 14360 ด.ช. นันทวัฒน์ ย่ังยืน

34 14362 ด.ญ. ศรัณญำ บุญพวง

35 14364 ด.ญ. ไตรลักษณ์ แสงมำลำ

36 14901 ด.ญ. วิภำดำ น้อยก ำเนิด

37 15223 ด.ญ. จริญญำ มงคุณ

38 15225 ด.ญ. นภิัสสร ข ำอ่ิม

39 15226 ด.ช. เพทำย แสนสะอำด

40 15227 ด.ญ. นันทพร รุ่งเรืองย่ังยืน

41 16188 ด.ช. พีรพัฒน์ เสนกันหำ

42 16193 ด.ญ. ยำสุมิน ผันเผำะ

43 16197 ด.ช. ธนำยุต ค ำช่ืน

44 16198 ด.ญ. พิมพ์ชนก บุตรขวัญ

45 16200 ด.ช. ธีรเมธ โพธ์ิแดง

46 16201 ด.ญ. ตรีรัตน์ ศิริทรัพย์หรรษำ

47 16209 ด.ช. ภูมินทร์ คล้อยสวำสด์ิ
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ช่ือ - สกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
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