
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำข่ือ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ช้ัน ห้อง

1 เด็กชาย กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว ม.1 1

2 เด็กชาย กวิน รัตนพยุงสถาพร ม.1 1

3 เด็กหญิง กัญญาภัค บุสดี ม.1 1

4 เด็กหญิง กันตพร อุดมวงษ์ ม.1 1

5 เด็กชาย จิรภัทร เบญจวงศ์เสถียร ม.1 1

6 เด็กชาย ชโนทัย เท่ียงออ่น ม.1 1

7 เด็กชาย ชินาธิป ชนะจน ม.1 1

8 เด็กชาย ณัฐดนัย สุขะเสนา ม.1 1

9 เด็กชาย ปณภัช พูลคล้าย ม.1 1

10 เด็กหญิง ปุณยารี มีทุน ม.1 1

11 เด็กหญิง แพร คิดเก้ือการุญ ม.1 1

12 เด็กหญิง ภรณรินทร์ ภูเขียว ม.1 1

13 เด็กชาย ศิรชาล ปิยกุลมาลา ม.1 1

14 เด็กชาย อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร ม.1 1

15 เด็กชาย ภากร สุขช่ืน ม.1 1

16 เด็กชาย ชนกันต์ แป้นเพ็ชร ม.1 2

17 เด็กชาย ชนาสิน สุธาสิริทรัพย์ ม.1 2

18 เด็กชาย ชัยภัทร สีทา ม.1 2

19 เด็กหญิง ณภัทร วงศ์จรูญโรจน์ ม.1 2

20 เด็กชาย ณัฐชนน สีมี ม.1 2

21 เด็กชาย ธนกฤต โม้พวง ม.1 2

22 เด็กชาย ธนวัฒน์ จ าปาทอง ม.1 2

23 เด็กหญิง ธรณ์ชนกม์ ก าจัดภัย ม.1 2

24 เด็กหญิง ธีรตา สอนเพ็ง ม.1 2

25 เด็กหญิง นพวรรณ อ าคา ม.1 2

26 เด็กชาย ปณวัฒน์ ฉัตรเงิน ม.1 2
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27 เด็กหญิง ปรีด์ิรติ ศรีสิงห์ ม.1 2

28 เด็กชาย ปัณณธร โพธ์ิกมลวงศ์ ม.1 2

29 เด็กหญิง พิจิตรา หาดทราย ม.1 2

30 เด็กชาย พุฒิพงศ์ สุมังเกษตร ม.1 2

31 เด็กชาย ภูมิใจ คิดเก้ือการุญ ม.1 2

32 เด็กชาย ภูมิธาดา ย้ิมแย้ม ม.1 2

33 เด็กชาย ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ม.1 2

34 เด็กหญิง อริสรา อ่ าเพียร ม.1 2

35 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ เสนาะเกียรติ ม.1 3

36 เด็กหญิง ขวัญจิรา สอนสะอาด ม.1 3

37 เด็กชาย จารุพัฒน์ ชาญเชิงค้า ม.1 3

38 เด็กชาย ฉัตรดนัย ภู่กล่ัน ม.1 3

39 เด็กหญิง ชนมน พัทธวีรกุล ม.1 3

40 เด็กชาย โชคตระกูล แสงสุข ม.1 3

41 เด็กชาย เตชินท์ นิธิธันยกานต์ ม.1 3

42 เด็กชาย ธนิสร จันทะลา ม.1 3

43 เด็กชาย นนทกร กุลคง ม.1 3

44 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เถ่ือนวิถี ม.1 3

45 เด็กหญิง ภัทรพร สร้อยเพชรเกษม ม.1 3

46 เด็กชาย ภูตะวัน แสนยศ ม.1 3

47 เด็กชาย ภูริธาดา บุญเริง ม.1 3

48 เด็กชาย ภูวเรศวร์ ยติกุลเกษม ม.1 3

49 เด็กหญิง ภูษิตา จันทะโก ม.1 3

50 เด็กหญิง โมรียาห์ รักผกาวงศ์ ม.1 3

51 เด็กชาย รัชชานนท์ ปาลวัฒน์ ม.1 3

52 เด็กชาย วชิรพงษ์ ลานอุ่น ม.1 3

53 เด็กหญิง ศิรภัสสร กล่ินมาลี ม.1 3

54 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ สมบูรณ์ ม.1 3



55 เด็กชาย อัฎษกร แพทย์สวัสด์ิ ม.1 3

56 เด็กหญิง กชนิภา กาลธิยานันท์ ม.1 4

57 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ระวังภัย ม.1 4

58 เด็กหญิง ธนันท์พร หาชอบ ม.1 4

59 เด็กหญิง ธรรม์สมร การุญบุญญานันท์ ม.1 4

60 เด็กชาย นิสสรณ์ เจือจันทร์ ม.1 4

61 เด็กหญิง พรรณปพร ยศปัญญา ม.1 4

62 เด็กชาย พัชรดนัย สุขยุคล ม.1 4

63 เด็กชาย ภัทรพล ครุฑผาสุข ม.1 4

64 เด็กชาย วงศพัทธ์ จักรบุญญารักษ์ ม.1 4

65 เด็กชาย สกลพัฒน์ ดีเย่ียม ม.1 4

66 เด็กหญิง สิภาลักษณ์ สุภาพ ม.1 4

67 เด็กชาย สิรวิชญ์ พวงทอง ม.1 4

68 เด็กหญิง อัญชิษฐา ทานะมัย ม.1 4

69 เด็กชาย อาทิ ลิมประดิษฐากร ม.1 4

70 เด็กหญิง ฉัตรนภา กองศรี ม.1 5

71 เด็กหญิง ณศิรา สิมารักษ์ ม.1 5

72 เด็กชาย ณัชพล อน้เกตุ ม.1 5

73 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ เงินจันทร์ ม.1 5

74 เด็กชาย ณัฐชนน ส าเภาเงิน ม.1 5

75 เด็กหญิง ณิกกัญญา คุ้มฉาย ม.1 5

76 เด็กหญิง ดารานาถ ศรีโสภา ม.1 5

77 เด็กชาย ธนกฤต พูลเขตนคร ม.1 5

78 เด็กชาย ธัชธนพงศ์ สาระทันธนสุเมธ ม.1 5

79 เด็กชาย ธีร์ สุวรรณนาคะ ม.1 5

80 เด็กชาย ธนากร โชติธรรมธรา ม.1 5

81 เด็กชาย นภัทร อายุยืน ม.1 5

82 เด็กชาย ปัณณธร ช่วยเพล ม.1 5



83 เด็กชาย พชร อุนะพ านัก ม.1 5

84 เด็กหญิง พลอยรุ้ง ล้ิมทองเจริญ ม.1 5

85 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ ภักดี ม.1 5

86 เด็กชาย พิตตินันท์ ศรีดี ม.1 5

87 เด็กหญิง ภพฐนฎา วัฒนกุล ม.1 5

88 เด็กชาย ภรภัทร นวลจีน ม.1 5

89 เด็กหญิง ภัครัฐ ดิบดี ม.1 5

90 เด็กชาย ภัทรพล ช้างเผือก ม.1 5

91 เด็กหญิง ม่ิงกมล เครือยา ม.1 5

92 เด็กหญิง รดา พิพัฒน์ศาสตร์ ม.1 5

93 เด็กชาย รามิล รักรี ม.1 5

94 เด็กชาย วชิรธรรม์ กองเทียม ม.1 5

95 เด็กหญิง วธันย์กร อู่พุฒินันท์ ม.1 5

96 เด็กหญิง สลิล สุขสงวน ม.1 5

97 เด็กชาย อภิชาติ ทองค า ม.1 5

98 เด็กชาย กษมา สุทธิกาญจน์ ม.1 6

99 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา กลีบปาน ม.1 6

100 เด็กชาย เมธาพนธ์ รอดทอง ม.1 6

101 เด็กชาย รัชช์นันท์ วงษ์จันทร์หาญ ม.1 6

102 เด็กหญิง วิรัลพัชร ธนานิธิศักด์ิ ม.1 6

103 เด็กชาย สดายุ สุไทธนา ม.1 6

104 เด็กชาย มนภวัต นักฟ้อน ม.1 6

105 เด็กชาย กมลวิช พงศ์วิไลรัตน์ ม.1 7

106 เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญประเสริฐ ม.1 7

107 เด็กหญิง ณปภัช สุริยะ ม.1 7

108 เด็กหญิง ทัชษรัก ทองโปร่ง ม.1 7

109 เด็กชาย ธนกร นาคะอภิ ม.1 7

110 เด็กหญิง ธฤตวัน สวัสดิดล ม.1 7



111 เด็กหญิง นรีกานต์ แสงผ่อง ม.1 7

112 เด็กหญิง นันท์สินี น้ าวน ม.1 7

113 เด็กหญิง ปรินทร์ชณิสร บุญส่ง ม.1 7

114 เด็กหญิง ปรีชญา งามดี ม.1 7

115 เด็กหญิง ปัณจารีย์ ไตรต้นวงศ์ ม.1 7

116 เด็กหญิง พิชญาภา เฉลิมวัฒนชัย ม.1 7

117 เด็กหญิง พิราวรรณ แก้วก ายาน ม.1 7

118 เด็กหญิง พุทธรักษา สิงห์กวาง ม.1 7

119 เด็กหญิง แพรไหม ข าเพชร ม.1 7

120 เด็กชาย ภัทรณศักด์ิ ทภัทรธนกฤป ม.1 7

121 เด็กหญิง ภูริชญา เป่ียมคล้า ม.1 7

122 เด็กชาย ศรัณยพัชร์ ทองประเสริฐ ม.1 7

123 เด็กหญิง อมรพัทธ์ อรุณสวัสด์ิ ม.1 7

124 เด็กหญิง ณภัชสรณ์ เร่งมาตร ม.1 2

125 เด็กชาย ภคพล บุญประคม ม.1 2

126 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ธรรมราช ม.1 2

127 เด็กหญิง กชมน ภู่ทอง ม.1 2

128 เด็กชาย ภูธเนศ หล่อพัฒนากุล ม.1 3

129 เด็กชาย ภฤช เหมะวัฒนะชัย ม.1 4

130 เด็กชาย ณฐปพัฒน์ บุญนุวงษ์ ม.1 4

131 เด็กหญิง ศศินกานต์ ป่ินแก้ว ม.1 6

132 เด็กหญิง พิมพ์นารา แสงวิจิตร ม.1 6

133 เด็กชาย วริศธวินท์ พงศ์ภัทรกานต์ ม.1 6

134 เด็กชาย กันตพงษ์ เปรมสุข ม.1 6

135 เด็กชาย สิรภพ แก่นเฟ่ือง ม.1 6

136 เด็กชาย ณภัทร อุดมวรรัตน์ ม.1 6

137 เด็กชาย ชยกร เลอศักด์ิธนากร ม.1 6

138 เด็กหญิง นพัฐธิดา พงศ์กิจการเจริญ ม.1 6



139 เด็กหญิง อภิชาดา ณ พัทลุง ม.1 6

140 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ดารุณิกร ม.1 6

141 เด็กหญิง นฤชนก มีสุข ม.1 6

142 เด็กหญิง วรณัน บัวจันทร์ ม.1 7

143 เด็กหญิง ภภัสสร ดัสดูล ม.1 7

144 เด็กหญิง ปัญญาสิริย์ สงคะรินทร์ ม.1 7

145 เด็กชาย กานต์จณสิทธ์ิ นุ่มฤทธ์ิ ม.2 1

146 เด็กหญิง ญาณิศา อนุสรณ์ประดิษฐ์ ม.2 1

147 เด็กหญิง ฐณัฐนันท์ ยอดจันทร์ ม.2 1

148 เด็กชาย ธีธัช อนิทมงคล ม.2 1

149 เด็กชาย ธีรพิชญ์ ใจแน่ ม.2 1

150 เด็กชาย นครินทร์ อมรวิภาดา ม.2 1

151 เด็กหญิง นิษฐนาถ เผือกใจแผ้ว ม.2 1

152 เด็กหญิง ปาณิสรา สุขแจ่ม ม.2 1

153 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ใจสุกใส ม.2 1

154 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ พระนาค ม.2 1

155 เด็กหญิง ภิณญาพัชญ์ พุทธสอน ม.2 1

156 เด็กหญิง เมตตา เมตตาวงศ์ ม.2 1

157 เด็กชาย สิทธินนท์ กระจอนกล่ิน ม.2 1

158 เด็กชาย สุวิจักขณ์ คงสวัสด์ิ ม.2 1

159 เด็กชาย อนาวิล ศรจันทร์ ม.2 1

160 เด็กชาย ฐาปกรณ์ สุดชีแสง ม.2 2

161 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ หอวรรณภากรณ์ ม.2 2

162 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศักดี ม.2 2

163 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ กาวีระ ม.2 2

164 เด็กหญิง พิชญาภัค ผ่ึงบางแก้ว ม.2 2

165 เด็กหญิง ภควดี ด้วงเว ม.2 2

166 เด็กชาย กฤตยชญ์ พิมผาสุข ม.2 3



167 เด็กชาย กันตินันท์ เร่งเงียบ ม.2 3

168 เด็กหญิง ชัญญานุช พุกออ่น ม.2 3

169 เด็กหญิง ณัฐธิสา รัตนพันธ์ุ ม.2 3

170 เด็กชาย ณัฐศิษฐ์ เอี่ยมโหมด ม.2 3

171 เด็กชาย ติณห์ณพัฒน์ เพ็ชร์เอี่ยม ม.2 3

172 เด็กชาย ทวีรัฐ ถาวรยศนนท์ ม.2 3

173 เด็กชาย นิกม์ ศรีวันทนียกุล ม.2 3

174 เด็กชาย เนติภัค  รัตนะ ม.2 3

175 เด็กหญิง ปภาวรินท์  พรหมอนิทร์ ม.2 3

176 เด็กชาย ปิยวิสิฐ ปฏิยุทธพิริยการ ม.2 3

177 เด็กชาย ภูริณัฐ พลอยมา ม.2 3

178 เด็กชาย วายุห์นันต์ สังข์วงษา ม.2 3

179 เด็กหญิง กัญจน์จิรา ปาลวัฒน์ ม.2 4

180 เด็กชาย ชณฑร เเสงผ่อง ม.2 4

181 เด็กชาย ชวินธร ป้ันดี ม.2 4

182 เด็กชาย ณัฐนันท์ สอนริต ม.2 4

183 เด็กหญิง พิชญาภา เป็นกล ม.2 4

184 เด็กหญิง พุทธินันท์ พวงทอง ม.2 4

185 เด็กหญิง แพรพลอย วัฒนวนาพงษ์ ม.2 4

186 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทองฉออ้น ม.2 4

187 เด็กชาย วรปรัชญ์ ชินลาภา ม.2 4

188 เด็กชาย ศุภกฤต บุญประวัติ ม.2 4

189 เด็กหญิง สิริกร กฤตฤกษ์ ม.2 4

190 เด็กหญิง อชิรญา เทพอุโมงค์ ม.2 4

191 เด็กชาย ธฤต จินดาธารานันท์ ม.2 5

192 เด็กชาย กันต์กวี วิรัชวิบูลย์กิจ ม.2 5

193 เด็กชาย กานต์ ชาติวงศ์ ม.2 5

194 เด็กชาย จิรกร เรืองรอง ม.2 5



195 เด็กชาย ชวิน จันทร์นาค ม.2 5

196 เด็กชาย เตชัส ภูมิลา ม.2 5

197 เด็กหญิง นภัทร์ รุ่งรัตนกุล ม.2 5

198 เด็กหญิง บุหงาชนก แกมเงิน ม.2 5

199 เด็กหญิง ปัณณ์ชณิการ์ สมรรคจันทร์ ม.2 5

200 เด็กหญิง พาขวัญ ตันรัตนวงศ์ ม.2 5

201 เด็กหญิง ภัทรธราธารณ์ ศรีสมบัติ ม.2 5

202 เด็กชาย ภูรินทร์ กล่ินหอม ม.2 5

203 เด็กหญิง ฤทัยพันธ์ุ สงวนเสริมศรี ม.2 5

204 เด็กชาย วีร์วริศ วณิชชาภิวงศ์ ม.2 5

205 เด็กชาย ไชยวิชช์ อัศวนันทฉัตร์ ม.2 5

206 เด็กหญิง กวินนาถ รักษ์ใหญ่ ม.2 6

207 เด็กหญิง ณฌกร คัชมาตย์ ม.2 6

208 เด็กชาย ณัฐวินท์ วัฒนาจรรยา ม.2 6

209 เด็กหญิง ปริยากร ปักษาศร ม.2 6

210 เด็กหญิง ปัญญาสิริ อักษร ม.2 6

211 เด็กชาย ปุญญวัจน์ ศรีทอง ม.2 6

212 เด็กชาย ปุณณชญาณัฎฐ์ พูลคล้าย ม.2 6

213 เด็กชาย ปุณยกร อน้เกษ ม.2 6

214 เด็กชาย ภูริภูมิ ควรหาเวช ม.2 6

215 เด็กหญิง ภูษณิศา เชาว์ดี ม.2 6

216 เด็กชาย รามจิตติ เพ่ิมพล ม.2 6

217 เด็กหญิง รินทร์ลภัส รอดทอง ม.2 6

218 เด็กหญิง วรรณนภา สุขประเสริฐ ม.2 6

219 เด็กชาย สิรัฐวีร์ พงศ์พัฒนศิริ ม.2 6

220 เด็กหญิง กรกนก ศรีทอง ม.2 7

221 เด็กชาย กฤติพงศ์ มีอสิระ ม.2 7

222 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีบัวจับ ม.2 7



223 เด็กชาย ณัฐวัศห์ นาคตระกูล ม.2 7

224 เด็กหญิง ทักษพร บุญมี ม.2 7

225 เด็กชาย ธีรัตน์ บุญญานุภาพ ม.2 7

226 เด็กชาย นวสินธ์ุ บุณยรัตพันธ์ุ ม.2 7

227 เด็กหญิง ภัทรียา ญาณวินิจฉัย ม.2 7

228 เด็กหญิง วิรดา บ ารุงศิลป์ ม.2 7

229 เด็กหญิง วิรยา วรสิริวัฒนนนท์ ม.2 7

230 เด็กชาย ฮาริส บุญลาภ ม.2 7

231 เด็กหญิง ชัญญา ชวลิตวรกุล ม.2 1

232 เด็กหญิง ปรียากรณ์ ปิยะขจรวงศ์ ม.2 1

233 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศรีทองค า ม.2 1

234 เด็กชาย ศรัณย์กร ภูมิประเสริฐ ม.2 2

235 เด็กชาย สิงหวัฒณ์ ทองค า ม.2 2

236 เด็กหญิง ปริยากร ทองสนิท ม.2 2

237 เด็กหญิง อชิรญา บุญเก๊ะ ม.2 2

238 เด็กหญิง ปาณิสรา สุขใส ม.2 2

239 เด็กหญิง สุพนิตา บุญไทย ม.2 3

240 เด็กหญิง ปณิตา อมรวิภาดา ม.2 3

241 เด็กหญิง ปัณณธร นาออ่น ม.2 3

242 เด็กหญิง ปรัษฐา พัชรวิชช์ ม.2 3

243 เด็กหญิง พิชญาภา บุญสุวรรณโณ ม.2 3

244 เด็กชาย พงศ์ภัทร โพธ์ิพล ม.2 3

245 เด็กชาย ธีรภัทธ ธนพานิช ม.2 3

246 เด็กหญิง พูนกานฎาธ์ สิริสมบูณณ์ ม.2 3

247 เด็กหญิง ณัฏฐชา ศรีดาเดช ม.2 3

248 เด็กหญิง พิมพ์บุญ โกยเกียรติกุล ม.2 3

249 เด็กหญิง วีรยา บัวส าเริง ม.2 3

250 เด็กชาย มาวิน นีลปานานนท์ ม.2 3



251 เด็กชาย นรภัทร คงสุจริต ม.2 4

252 เด็กหญิง อภิญญารัตน์ ตรีสุคนธ์ ม.2 4

253 เด็กหญิง รวีนาถ ศรีรพีพัฒน์ ม.2 4

254 เด็กหญิง บัวชมพู โสวัณณะ ม.2 4

255 เด็กชาย อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์ ม.2 4

256 เด็กชาย ทัศนพร จิตต์ผ่อง ม.2 5

257 เด็กหญิง ภัทร์ธีรา ศิริรัตนพงศ์ธร ม.2 5

258 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วัฒนสมบูรณ์ชัย ม.2 5

259 เด็กหญิง สาริศา ค าเวียง ม.2 5

260 เด็กชาย ภูกวิน เงินจันทร์ ม.2 6

261 เด็กชาย กรณ์พิสิษฐ์ จรูญศักด์ิชัย ม.2 6

262 เด็กหญิง สิราวรรณ หน่อแก้ว ม.2 6

263 เด็กหญิง ปัณณพร โชติทรัพย์ ม.2 6

264 เด็กหญิง อัยรินทร์ พงศ์ธนกิตต์ิ ม.2 7

265 เด็กหญิง กุลวดีญาย์ นาคคงค า ม.2 7

266 เด็กชาย ณฐพงศ์ กาวน ม.2 7

267 เด็กหญิง ฬีญากรณ์ ธูปหอม ม.2 7

268 เด็กชาย รัชกฤต ก่อวุฒิพงศ์ ม.2 7

269 เด็กหญิง ชาคริยา ค าชุน ม.2 7

270 เด็กหญิง วชิราภรณ์ สมศิลป ม.2 7

271 เด็กชาย ปารเมศ กิจสงสาร ม.3 1

272 เด็กหญิง ปุญญาพร สระสม ม.3 1

273 เด็กชาย พิสิษฐ์ วงค์วัฒนาอังกูร ม.3 1

274 เด็กชาย พีรวิชญ์ ออ่นส าลี ม.3 1

275 เด็กหญิง รัตนมน เด็ดแก้ว ม.3 1

276 เด็กชาย สิสิร กิจสนาโยธิน ม.3 1

277 เด็กชาย อนันต์สิทธ์ิ จันทร์อ่ า ม.3 1

278 เด็กหญิง จิรพัชร เมธาภัทร ม.3 2



279 เด็กชาย ชนกนาถ ชาติวรรณ ม.3 2

280 เด็กชาย เตมียาเวส ปราบุตร ม.3 2

281 เด็กชาย ธนัฐกรณ์ อู่พุฒินันท์ ม.3 2

282 เด็กหญิง ปัญกรญ์ พงศ์วิไลรัตน์ ม.3 2

283 เด็กหญิง พิชามญช์ุ เต็งไตรรัตน์ ม.3 2

284 เด็กหญิง วนิชภัทร กันฟัก ม.3 2

285 เด็กหญิง ศวิตา ใจดี ม.3 2

286 เด็กชาย สิทธินนท์ พูลเขตร์กิจ ม.3 2

287 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุหิรัญ ม.3 2

288 เด็กชาย สุธีรภัทร จินตรักษ์ ม.3 2

289 เด็กหญิง สุพนิดา นุ่มพรม ม.3 2

290 เด็กชาย สุวพิชญ์ สุขคง ม.3 2

291 เด็กหญิง ณัฏฐ์ณิชา จันทร์แอน ม.3 2

292 เด็กชาย ถิรวัฒน์ นาคมี ม.3 2

293 เด็กหญิง ปวริศา รักษ์เจริญ ม.3 2

294 เด็กชาย ญาณภัทร ทองทวี ม.3 3

295 เด็กชาย ญานภัทร จันทร์เจริญ ม.3 3

296 เด็กหญิง อภิชญา เกิดโภคา ม.3 3

297 เด็กชาย อภิรัฐ สุมังเกษตร ม.3 3

298 เด็กชาย กฤตเมธ อังกูลภักดีกุล ม.3 4

299 เด็กชาย กานต์ ดีรักษา ม.3 4

300 เด็กหญิง ขวัญชนก สมถวิล ม.3 4

301 เด็กชาย ชนินทร์ บุญวังเเร่ ม.3 4

302 เด็กหญิง ณัฏฐกัญญา ปล่ังศรีทรัพย์ ม.3 4

303 เด็กหญิง ธมนวรรณ ฉัตรปุญญานนท์ ม.3 4

304 เด็กชาย นนทพัทธ์ แสงอบ ม.3 4

305 เด็กหญิง บุณณดา คันธะด้วง ม.3 4

306 เด็กหญิง พาขวัญ หมีเทศ ม.3 4



307 เด็กหญิง พิชญ์นรี สมประสงค์ ม.3 4

308 เด็กชาย พีรณัฐ โพธ์ิสิงห์ ม.3 4

309 เด็กหญิง วรมลวรรณ วงษ์สวัสด์ิ ม.3 4

310 เด็กชาย สุวพัชร คงแจ้ง ม.3 4

311 เด็กชาย อภิวิชญ์ ล้ิมทองสิทธิคุณ ม.3 4

312 เด็กหญิง แองเจอลีนา ดีวาน ม.3 4

313 เด็กหญิง กชพร จันทมาระ ม.3 5

314 เด็กหญิง จิณณภาดา คุ้มฉาย ม.3 5

315 เด็กชาย ฉัตรชัย ซ่ือตรง ม.3 5

316 เด็กชาย ชยางกูร ประกอบกิจ ม.3 5

317 เด็กชาย ธนกฤต ศรีโสภา ม.3 5

318 เด็กหญิง ธฤตวัน พงษ์นรินทร์ ม.3 5

319 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ อภิบาลไกรศร ม.3 5

320 เด็กหญิง ธีรกานต์ ศรีนวล ม.3 5

321 เด็กชาย วรภัทร ปลิกแสง ม.3 5

322 เด็กหญิง ศตพร จุลพันธ์ ม.3 5

323 เด็กชาย ติณณภพ วงศ์ชัยพานิชย์ ม.3 5

324 เด็กชาย กุลประภัสสร์ จรัลภัทรธนภณ ม.3 6

325 เด็กหญิง ชลมาศ ด้วงช้าง ม.3 6

326 เด็กหญิง ณัฏฐา หล่ี ม.3 6

327 เด็กหญิง พรชนิตว์ ทองอรุณศรี ม.3 6

328 เด็กชาย วรโชติ ทีสุบิน ม.3 6

329 เด็กชาย วสวัตต์ิ พงศ์พัฒนศิริ ม.3 6

330 เด็กหญิง ศศิกัญญพร เรืองหร่าย ม.3 6

331 เด็กชาย อภิวัฒน์ สุขแสงสุวรรณ ม.3 6

332 เด็กหญิง ชาลิศา คันศร ม.3 7

333 เด็กชาย ปุณณภพ ชมพู ม.3 7

334 เด็กหญิง วรวลัญช์ อนิทชัยศรี ม.3 7



335 เด็กหญิง วรัชยา วงษ์จาด ม.3 7

336 เด็กหญิง วิรากร ทัพผ้ึง ม.3 7

337 เด็กชาย ศวัสกร เกตุนาคมณี ม.3 7

338 เด็กชาย อธิภัทร อภิวงศ์ ม.3 7

339 เด็กชาย กันณพงศ์ ทวีไชยภาคย์ ม.3 7

340 เด็กหญิง กุลจิรา บัวเกตุ ม.3 7

341 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ น าบุญจิต ม.3 7

342 เด็กชาย รังสิมันต์ หมอป่า ม.3 7

343 เด็กชาย อริฟาน อัครมนัส ม.3 7

344 เด็กหญิง ฐิติภัทร บุญไทยชุบ ม.3 7

345 เด็กชาย ธนพบ โพล้งมี ม.3 1

346 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ นันทะสิงห์ ม.3 1

347 เด็กหญิง กฤตพร เจริญยศ ม.3 1

348 เด็กชาย กฤติธี ย่ิงยศเรืองรอง ม.3 3

349 เด็กชาย ธนวัฒน์ ใจกล่ า ม.3 3

350 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทินกร ม.3 3

351 เด็กชาย ธริต ค าสายพรม ม.3 3

352 เด็กชาย นพวัชร ศรีสุวรรณภพ ม.3 4

353 เด็กหญิง ชนิกานต์ หลิมศิริวงษ์ ม.3 4

354 เด็กหญิง ธัญพิชยา นันทศักด์ิพรชัย ม.3 4

355 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ สีค า ม.3 4

356 เด็กหญิง วีร์สุดา เอี่ยมละออ ม.3 4

357 เด็กชาย กัณตพงษ์ ฉิมนาค ม.3 5

358 เด็กหญิง พริมา เหมะวัฒนะชัย ม.3 6

359 เด็กชาย ฐาภพ เดชอมรศักด์ิ ม.3 6

360 เด็กหญิง ปณิตา แจ่มจ ารัส ม.3 6

361 เด็กหญิง ธนัญญา นันทพฤทธ์ิ ม.3 7

362 เด็กชาย ปภังกร หมู่พยัคฆ์ ม.3 7



363 เด็กหญิง กัลยกร อนิทร์ตา ม.3 7

364 เด็กหญิง ธนาภา อมระดิษฐ ม.3 3

365 นางสาว กนกนาถ ม่วงภูเขียว ม.4 1

366 นาย กรธวัช กล่ันดี ม.4 1

367 นาย กันตภณ ผ่องศิริ ม.4 1

368 นาย กิตติพัฒน์ หนูภา ม.4 1

369 นาย กิตติพิชญ์ เมฆอรุณกมล ม.4 1

370 นาย ชโนทัย สีใจ ม.4 1

371 นางสาว ชมพูนุท แจ่มใส ม.4 1

372 นางสาว ธนัชพร สุวราพัฒนาภรณ์ ม.4 1

373 นางสาว ธนัญชนก รักแสง ม.4 1

374 นาย ธีรเมธ เอี่ยมเนตร ม.4 1

375 นาย ปณิธิ เครือยา ม.4 1

376 นาย พงษ์พิทักษ์ พระนาค ม.4 1

377 นางสาว พรรณปพร ดอกแก้ว ม.4 1

378 นางสาว พิชชาภา ภู่กล่ัน ม.4 1

379 นางสาว พิชามญช์ุ บุญมี ม.4 1

380 นาย พีชยะภูมิ ฟักเอม ม.4 1

381 นางสาว มนต์สวรรค์ ฟ้าแสนหอม ม.4 1

382 นางสาว ศุภสุตา ตาสี ม.4 1

383 นางสาว อรุณชนก อรุณศิริ ม.4 1

384 นางสาว อลิษาเอลิเซีย คลิงง์ ม.4 1

385 นาย เฉลิมราชย์ ทองขาว ม.4 2

386 นางสาว ญาณิศา บุญประเสริฐ ม.4 2

387 นางสาว ฐิติชญา รอดกสิกรรม ม.4 2

388 นางสาว ณัฐกฤตา โลเกตุ ม.4 2

389 นางสาว ณัฐนิชา ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ม.4 2

390 นาย ธันยภพ จรกิจ ม.4 2



391 นางสาว นรมน จันทร์เคร่ือง ม.4 2

392 นาย นวพล เนติสิงหะ ม.4 2

393 นาย นวภพ วัฒนกุล ม.4 2

394 นาย ปภิณวิช หงษ์แก้ว ม.4 2

395 นางสาว อภิสรา ยศหล้า ม.4 2

396 นาย กฤตภาส ศักด์ิพงศธร ม.4 3

397 นางสาว กัญจน์รัตน์ อ าพันพงษ์ ม.4 3

398 นางสาว ชญาดา ธีรสิริโรจน์ ม.4 3

399 นางสาว ณัฏฐธิดา วุธทา ม.4 3

400 นางสาว ธีรดา น้ าเงินสกุลมี ม.4 3

401 นางสาว นวพรรณ์ กิจโชติ ม.4 3

402 นาย ประภวิษณ์ุ ธัญญธาดา ม.4 3

403 นางสาว ภัททิยา ม่ันค า ม.4 3

404 นาย รัชชานนท์ ม่ันสิริกุล ม.4 3

405 นางสาว วิชชุพรรณ ระลึกมูล ม.4 3

406 นาย สุวพิชญ์ สุวรรณเทพ ม.4 3

407 นาย อนิทัช กล่ินหอม ม.4 3

408 นาย ชยทัต โฆษิตวรกิจกุล ม.4 4

409 นาย ณฐพล จาดมี ม.4 4

410 นาย ธนฤทธ์ิ ดวงปัญญาสว่าง ม.4 4

411 นางสาว บุญสิตา ตันรัตนวงศ์ ม.4 4

412 นาย พงศพัศ ภักดี ม.4 4

413 นาย ศิรัสพล ตาวงค์ ม.4 4

414 นาย ชยุต ต้ังศิริอักษร ม.4 5

415 นาย ณชพล สุดแสง ม.4 5

416 นางสาว ณัฐธยาน์ ทองร้ิว ม.4 5

417 นางสาว ณิชาภัทร แจ๊ดล้อม ม.4 5

418 นาย ปวรุตม์ สันตติภัค ม.4 5



419 นาย พงศธร หนูสอน ม.4 5

420 นางสาว พลอยศรัทธา ไพรอุดม ม.4 5

421 นาย พิริยกร ศุภกิจเจริญ ม.4 5

422 นาย ภูรี คัมภีรพงษ์ ม.4 5

423 นางสาว วรันธร ทุกข์สูญ ม.4 5

424 นางสาว สุปรีดา พลช านาญ ม.4 5

425 นางสาว อรุณวรรณ ศรีสุวรรณ ม.4 5

426 นางสาว กชพร ดีอนิทร์ ม.4 6

427 นาย กรวิชญ์ โพธ์ิสอาด ม.4 6

428 นางสาว กัญญพัตร์ คลังเพ็ชร์ ม.4 6

429 นางสาว กัญญาณัฐ บัวบาง ม.4 6

430 นาย กิตติคมน์ เตชะมณีสถิตย์ ม.4 6

431 นางสาว ขนิษฐา บุรีเทพ ม.4 6

432 นาย ชนกันต์ วงษ์น่ิม ม.4 6

433 นาย ชุติพงศ์ พงศ์วรางกุล ม.4 6

434 นางสาว ฐิตินันท์ แสนอนิทร์ ม.4 6

435 นาย ณฐกฤต นาคเหล็ก ม.4 6

436 นาย ณัฐพงษ์ ทิพพาหา ม.4 6

437 นาย ธนบูรณ์ วิเชียรรัตน์ ม.4 6

438 นาย เธียรธัญญ เธียรชัยพงษ์ ม.4 6

439 นาย นภสกร กาญจนโสภณ ม.4 6

440 นางสาว ปวริศา จันทร์นา ม.4 6

441 นาย ปุณพัฒน์ เซ่ียงฉิน ม.4 6

442 นาย พงศกร วงศ์โดยหวัง ม.4 6

443 นาย พสิษฐ์ ภู่ภัทรกุล ม.4 6

444 นางสาว พิชาภัค ทองสุทธ์ิ ม.4 6

445 นาย รติวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ม.4 6

446 นาย รพีภัทร ต่ายฝอย ม.4 6



447 นางสาว รัตนาภรณ์ เรเรือง ม.4 6

448 นาย ศุภณัฐ พุทธรักษ์ ม.4 6

449 นางสาว กฤตพร ชามพูนท ม.4 7

450 นาย เจษฎากร ศรีสงคราม ม.4 7

451 นางสาว ชุติมา หงษ์เจริญไทย ม.4 7

452 นาย ธีร์ เดชะปรากรม ม.4 7

453 นาย พชร เลิศสุวรรณสิทธ์ิ ม.4 7

454 นางสาว พิชญาภา ยศมา ม.4 7

455 นางสาว พีระญาณ์ น่ิมนวล ม.4 7

456 นางสาว ภัคจิรา ทองสุทธ์ิ ม.4 7

457 นาย รัชพล ศรีสงคราม ม.4 7

458 นางสาว วรันธร วานิชนาม ม.4 7

459 นางสาว ศตชณกมล สรรคพงษ์ ม.4 7

460 นางสาว กัญญ์ไปรยา จงภัทรทรัพย์ ม.4 8

461 นางสาว ณัชชา วงศ์น้อย ม.4 8

462 นาย ธนัท ทองภูสวรรค์ ม.4 8

463 นางสาว ธันย์ชนก แสงสีดา ม.4 8

464 นางสาว นัทธมน อุปฮาด ม.4 8

465 นางสาว เบญญาภา โพธ์ิพรหม ม.4 8

466 นาย ปองคุณ ไชยาเผือก ม.4 8

467 นางสาว ภูภิภรณ์ แก้วหล้า ม.4 8

468 นางสาว สุธานันท์ เทพทองดี ม.4 8

469 นางสาว จิดาภา พุทบัวทอง ม.4 2

470 นาย ภีรภัศ ไวทยกุล ม.4 2

471 นาย ศาศวัต ไพรอุดม ม.4 2

472 นางสาว กุลภรณ์ สาแก้ว ม.4 2

473 นาย ปภังกร รักนิยม ม.4 3

474 นางสาว ศศิณัญญา ทรงสัตย์ ม.4 3



475 นาย อัครเรศ เลิศขจรสิน ม.4 4

476 นางสาว กัลยกร สุขนาค ม.4 4

477 นาย ปารเมศ เพชรดี ม.4 5

478 นาย พิชญ์ แสงวิจิตร ม.4 7

479 นาย กิตติธนา กองกาญจนาทิพย์ ม.5 1

480 นาย จิรัฏฐ์  อนิช านาญ ม.5 1

481 นาย ธฤต นามวงษ์ ม.5 1

482 นาย ปกรธรรม มีบุญ ม.5 1

483 นางสาว แพรวแพรวา ขันบุญ ม.5 1

484 นาย ภีมพศ สกุลเมฆา ม.5 1

485 นาย รัชพล หอมสะอาด ม.5 1

486 นางสาว รัตนาภร ถาวร ม.5 1

487 นางสาว สาริษา ทาสิทธ์ิ ม.5 1

488 นางสาว ฮันน่า เมรี โอเวน ม.5 1

489 นางสาว กชพร ทรงไพรเดช ม.5 2

490 นางสาว กัญญพัชร หม่ันบรรจง ม.5 2

491 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ไพสิฐสุวรรณ ม.5 2

492 นาย กานต์ชนม์ สุขเกตุ ม.5 2

493 นาย กิตติธเนศ กองกาญจนาทิพย์ ม.5 2

494 นางสาว กีรติกา  ออ่นศรี ม.5 2

495 นาย ชวนากรณ์ จอนพงษ์ ม.5 2

496 นาย ณภัทร อนิทร์ขาว ม.5 2

497 นาย ธิษณัช ปิยเธียรสวัสด์ิ ม.5 2

498 นางสาว นิรัชพร ไกรกิจราษฎร์ ม.5 2

499 นางสาว ปภัสษร สุขอาภา ม.5 2

500 นาย ภาคิน รักรี ม.5 2

501 นาย วิชัยดิษฐ์ เอี่ยมโหมด ม.5 2

502 นางสาว อาภัสรา สังข์หร่าย ม.5 2



503 นาย กันทรากร มิตสานนท์ ม.5 3

504 นางสาว ณัฏฐณิชา ค าทิพย์ ม.5 3

505 นาย ณัฐฐินันท์  นาเมืองรักษ์ ม.5 3

506 นาย ธนัท สุวราพัฒนาภรณ์ ม.5 3

507 นางสาว ธวัลรัตน์ ทองค า ม.5 3

508 นาย ปรีดี พาหิระ ม.5 3

509 นาย ภาคิน คงคา ม.5 3

510 นางสาว ภูริชกร โตงามรักษ์ ม.5 3

511 นาย กฤชณัท เสนาะเกียรติ ม.5 4

512 นาย กฤติณ ใจมูลวงศ์ ม.5 4

513 นาย จาตุรนต์ มูลงาม ม.5 4

514 นางสาว ญาณิศา ล้ิมศรีประพันธ์ ม.5 4

515 นางสาว ณัฏฐณิชา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ ม.5 4

516 นางสาว ณัฐชยา สุขสวัสด์ิ ม.5 4

517 นางสาว ณิชาธร  จันหีบ ม.5 4

518 นาย นนทพัทธ์ ภัทรจามร ม.5 4

519 นางสาว นัทธ์หทัย ภู่พุกก์ ม.5 4

520 นาย นานาปาณัสม์ จันทร์หิรัญ ม.5 4

521 นางสาว เนติรดา ป่ินทอง ม.5 4

522 นาย วชิรวิชญ์ จริยาสิริสุข ม.5 4

523 นางสาว ธนัญญา เขียวรอด ม.5 5

524 นาย ธนาพล จันทร์คีรี ม.5 5

525 นางสาว ณมน เพชรเจริญ ม.5 5

526 นางสาว ธันยพร คงเกษม ม.5 5

527 นางสาว นวภัค รอดสังข์ ม.5 5

528 นาย นิติธรรม รัตนะ ม.5 5

529 นาย ปภังกร ทองมา ม.5 5

530 นาย ปัณณวิชญ์ เรืองรัมย์ ม.5 5



531 นางสาว พริณพร พิพัฒน์ศาสตร์ ม.5 5

532 นางสาว พิมพ์ชนก เม่นเกิด ม.5 5

533 นาย เพชรชัย ไกรทอง ม.5 5

534 นาย ภาคิน พีราวัชร ม.5 5

535 นาย รัชพล อจละนันท์ ม.5 5

536 นางสาว วรัตตรา  ทวิทิชากร ม.5 5

537 นางสาว สิริกาญจน์  แน่นดีนพฤทธ์ิ ม.5 5

538 นาย สุกฤษฎ์ จินตรักษ์ ม.5 5

539 นางสาว อนัญญา  สุชาติธรรม ม.5 5

540 นางสาว ณิชิกาญจน์ เดียวสุรินทร์ ม.5 6

541 นาย ทัตพงษ์ พูลสวัสด์ิ ม.5 6

542 นางสาว ธารธารา ตรีสุทธาชีพ ม.5 6

543 นาย ธีรภัทร ศรีมาลา ม.5 6

544 นางสาว ปพิชญา ประหา ม.5 6

545 นางสาว แพรพิไล ปัญญาทิพย์สกุล ม.5 6

546 นางสาว มัชฌิมา มากจุ้ย ม.5 6

547 นางสาว อภิชญา แสงแก้ว ม.5 6

548 นาย กฤษฎา ล้ิมศรีประพันธ์ ม.5 7

549 นาย กิตติมนัส บุญจันทร์ ม.5 7

550 นาย ณัฐชา นาคะเมทินีนนท์ ม.5 7

551 นางสาว นันทิชา รจิตพฤกษา ม.5 7

552 นางสาว ปุณยนุช ธรรมชาติ ม.5 7

553 นางสาว ปุณยนุช อัษญคุณ ม.5 7

554 นาย พล คิดเก้ือการุญ ม.5 7

555 นาย พุทธรักษ์ โสดถานา ม.5 7

556 นางสาว เพชรน้ าหน่ึง สิริโชติธนา ม.5 7

557 นางสาว ภาสินี สกุลเมฆา ม.5 7

558 นาย รัชชานนท์ ภูกองไชย ม.5 7



559 นางสาว วริศรา จงสมบูรณ์โภคา ม.5 7

560 นางสาว สุประวีณ์ กาวิชา ม.5 7

561 นาย กณิศพิพัธน์ ขวัญเมือง ม.5 8

562 นาย กันตพัฒน์ วัฒนาจรรยา ม.5 8

563 นาย โชกุน นวพงศ์กีรติ ม.5 8

564 นางสาว ณิชาภัทร โฆษิตคณิน ม.5 8

565 นาย ดลพันธ์ุ สงวนเสริมศรี ม.5 8

566 นาย ธนดล กฤตพลวิวัฒน์ ม.5 8

567 นาย ปวิช เหนียมพ่วง ม.5 8

568 นางสาว พิชญาภา อนิทรสุข ม.5 8

569 นาย พุฒินาท เฟ่ืองปรางค์ ม.5 8

570 นาย ภาม  พัดเกตุ ม.5 8

571 นางสาว ฤดีพันธ์ุ สงวนเสริมศรี ม.5 8

572 นางสาว โสชญา ถวิลไพร ม.5 8

573 นางสาว พลอยนับพัน อนิไชยเทพ ม.5 2

574 นาย วุฒิพร สุทธิประดิษฐ์ ม.5 2

575 นางสาว สุพิชญา ภู่ทอง ม.5 2

576 นาย ศิรสิทธ์ิ ไพรอุดม ม.5 3

577 นาย เสฏฐวุฒิ โตกราน ม.5 3

578 นาย พลวิชญ์ วอง ม.5 4

579 นาย กมลภพ อักษรเมฆากุล ม.5 4

580 นาย ธนวินท์ วงศ์ครุฑ ม.5 4

581 นาย ธนทัต นันทศักด์ิพรชัย ม.5 5

582 นางสาว ครองขวัญ มุณี ม.5 5

583 นางสาว ศิริจิตร จันผล ม.5 6

584 นาย ศุภวิชญ์ ศรีทองค า ม.5 6

585 นาย แทนไท สมฤทัย ม.5 7

586 นางสาว ปริยากร ราชพรมมินทร์ ม.5 7



587 นาย ปัณณทัต ม่ันคง ม.5 8

588 นาย ทักษพล มุณีสว่าง ม.5 8

589 นางสาว ปะราลี  เเก้วบวรรัตน์ ม.5 8

590 นางสาว กฤติญา บุญกันชูวงศ์ ม.6 1

591 นาย จิรัฏฐ์ สิทธิศักด์ิ ม.6 1

592 นาย ธนกาญจน์ ศรีนวล ม.6 1

593 นางสาว ธัญรดา เจนจบธรรม ม.6 1

594 นางสาว ธัญวรัชญ์ ณีศะนันท์ ม.6 1

595 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์เทศ ม.6 1

596 นาย บุณยกร วิจิตตนันทากุล ม.6 1

597 นาย ปองคุณ ฟูน้อง ม.6 1

598 นาย พชร สุขาภิรมย์ ม.6 1

599 นางสาว พลอยชมพู กองกันภัย ม.6 1

600 นาย พีรวัส ธีระสกุล ม.6 1

601 นางสาว วรรณยุพา ทะนะแก้ว ม.6 1

602 นางสาว อธิชา สุดาสุด ม.6 1

603 นาย อัฒพงค์ หล่อวานิชรัตน์ ม.6 1

604 นางสาว ธันยพร พรหมทอง ม.6 2

605 นาย นราวิชญ์ สุวรรณชาติ ม.6 2

606 นางสาว รมณ เพชรเจริญ ม.6 2

607 นาย วีรภัทร์ ทีสุบิน ม.6 2

608 นางสาว ศุภวดี เถ่ือนวิถี ม.6 2

609 นางสาว ชนมน ฉัตรแก้วนภานนท์ ม.6 3

610 นาย ชัชฤทธ์ิ ดวงปัญญาสว่าง ม.6 3

611 นาย ปฐมภพ ถาวรศักด์ิ ม.6 3

612 นาย ภูมิตะวัน ประสิทธ์ิเขตกิจ ม.6 3

613 นาย ภูมิรพี วันเพ็ง ม.6 3

614 นาย ภูริคุณ เซ่ียงว่อง ม.6 3



615 นาย ศิดล นิธิปัญญา ม.6 3

616 นาย กฤตรพี โอภาสจิรวิโรจน์ ม.6 4

617 นางสาว ชัญญา แก้วล าหัด ม.6 4

618 นาย ปฎิภัทร์ ค าน่ิมนวล ม.6 4

619 นางสาว พรณิชา สายเมือง ม.6 4

620 นางสาว พรรณรมณ ออ๊ดเอก ม.6 4

621 นางสาว เรืองริน เรืองจุติโพธ์ิพาน ม.6 4

622 นาย สุวิจักขณ์ สุวิทยาภรณ์ ม.6 4

623 นางสาว ฑิมพิกา โค้นล้ิน ม.6 5

624 นาย บุริธรรม์ ครุธน้อย ม.6 5

625 นางสาว ปรียากร วุ่นฟัก ม.6 5

626 นาย ปุณณภพ มีฤทธ์ิ ม.6 5

627 นางสาว พิชชานันท์ เชิงชัย ม.6 5

628 นางสาว พิชญา ช. สุธาพันธ์ ม.6 5

629 นาย ภีมภัทร ปิยพฤทธ์ิ ม.6 5

630 นางสาว ชนิดาภา จันทร์เจริญ ม.6 6

631 นางสาว ฐิติชญา จินดาพงษ์ ม.6 6

632 นางสาว ณิชารีย์ หวังตระกูลดี ม.6 6

633 นาย ธณนนทน์ ธะนะ ม.6 6

634 นาย ธนกฤต ฮุยเฮง ม.6 6

635 นางสาว ธนัชพร สุมิตสวรรค์ ม.6 6

636 นางสาว ธราพร เนตรลาวัณย์ ม.6 6

637 นางสาว ธีร์วรา พัดภู่ ม.6 6

638 นางสาว วรินรดา สอนโส ม.6 6

639 นางสาว ญาดา เกตุเอี่ยม ม.6 7

640 นางสาว นิชานันท์ กันทา ม.6 7

641 นาย บุญเทพพิทักษ์ ดวงทิพย์ ม.6 7

642 นางสาว ศรินธร ศรัณย์พร ม.6 7



643 นางสาว วรินทร เเสงวัฒนรัตน์ ม.6 7

644 นางสาว ธิญาดา พีราวัชร ม.6 8

645 นาย ฉัตริน ภาคีฑูต ม.6 8

646 นาย ณชพล รักพินิจ ม.6 8

647 นางสาว นภัสวรรณ บุญเรือง ม.6 8

648 นาย ปัญญา อนิทสิงห์ ม.6 8

649 นางสาว พีรดา ทัพผ้ึง ม.6 8

650 นางสาว แพรภาพรรณ สน่ันนาม ม.6 8

651 นางสาว วชิราภรณ์ ดวงก าเนิด ม.6 8

652 นาย นนทวัชร์ ปัณณราช ม.6 1

653 นาย จิรภัทร โพธ์ิทิพย์ ม.6 2

654 นาย ณภัทร ศรีรพีพัฒน์ ม.6 2

655 นาย ภาคิน นาคสุก ม.6 2

656 นาย ภูดิศ พุ่มจันทร์ ม.6 3

657 นางสาว ณิชาธร ทรงไทย ม.6 3

658 นางสาว โชษิตา เพ่ิมพรม ม.6 4

659 นางสาว พิมพ์ชนก ธีรพงศ์ ม.6 4

660 นาย ศุภณัฏฐ์ ตรีสุคนธ์ ม.6 4

661 นางสาว พรรษมล ทรวงทรัพย์ ม.6 4

662 นางสาว สุชญา สุขนาค ม.6 4

663 นางสาว กัณวรา มะโนเรือง ม.6 5

664 นาย กมลวิทย์ เนียมสลุด ม.6 5

665 นางสาว ณัฐชยา แก้วแดง ม.6 7

666 นาย ภูนุวัฒน์ บุญเกิด ม.6 7

667 นางสาว ชลลดา เมืองสอง ม.6 7


