
เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 13144 เด็กชาย จิรวัฒน์ พิกุลทอง
2 11012 เด็กชาย ณัฐภัทร ช่วยเจริญ
3 13121 เด็กชาย เตชินท์ เวชจันทร์
4 13017 เด็กชาย นิธิกร พันธ์ุพิทย์แพทย์
5 13026 เด็กชาย บริวัฒน์ มาสน์สุวรรณ
6 22135 เด็กชาย ภูริพัทร สายคุ้ม
7 11016 เด็กชาย เรวัตร มีทอง
8 13035 เด็กชาย ศุภจักร พิทักษ์แทน
9 11007 เด็กหญิง กรวรรณ วรรณงาม
10 11005 เด็กหญิง กัญญลักษณ์ สุเภากิจ
11 11008 เด็กหญิง จิรประภา เพียสุระ
12 13020 เด็กหญิง ญาณิศา ทองขจร
13 11015 เด็กหญิง ณณัฐ ชนะกิจ
14 11001 เด็กหญิง ณัชชกมล สิทธิการ
15 11009 เด็กหญิง ตักตวงทอง แก้วแท้
16 13129 เด็กหญิง ธัญพิมล ต้ายไธสง
17 13151 เด็กหญิง ธันยรัตน์ ขวัญยืน
18 13087 เด็กหญิง ปาณิสรา ตันคล่ี
19 22047 เด็กหญิง ป่ินมุข บุญยัษเฐียร
20 11004 เด็กหญิง ภัทรพร เก้ือผล
21 11002 เด็กหญิง มนิชนัญญ์ อันติมานนท์
22 11010 เด็กหญิง รมย์ชลี จุลแก้ว
23 11013 เด็กหญิง รมิตา ประกับสิน
24 13111 เด็กหญิง ศิรัญญา ใจกล้า
25 11006 เด็กหญิง ศิริภัสสร เงาะผล
26 13076 เด็กหญิง อธิชา สิงห์โต
27 13086 เด็กหญิง อรินรัตน์ ร้ิวทอง

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2562 



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 13043 เด็กชาย กฤศกร จาระกิจ
2 13058 เด็กชาย ณภัทร ศิริประภา
3 13032 เด็กชาย ธนกร เงาะผล
4 13019 เด็กชาย พีรณัฐ มโนภักดี
5 13023 เด็กชาย ภูวิศ ทองเจิม
6 13093 เด็กชาย ภูวิศ ทองด้วง
7 13127 เด็กชาย ศุภสัณห์ โชติกะมาศ
8 13044 เด็กชาย แสนตะวัน สงวนพันธ์
9 13030 เด็กหญิง กนกพิชญ์ เกตุกําเนิด
10 13084 เด็กหญิง กันติชา ผลแก้ว
11 13120 เด็กหญิง กิตติมา พลประดิษฐ์
12 13014 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ อินทรักษ์
13 13001 เด็กหญิง จอมขวัญ ณ นคร
14 13034 เด็กหญิง จิณัฐตา ธรรมเพชร
15 13009 เด็กหญิง จุฬารักษ์ ชาติทอง
16 13063 เด็กหญิง ชลิตา มาสังข์
17 13070 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ หัชชะวณิช
18 13042 เด็กหญิง ฐานิดา อุ่นมานิช
19 13122 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เมืองภักดี
20 13092 เด็กหญิง ณัฐชา คณะบูรณ์
21 13056 เด็กหญิง ณัฐณัญ จุลพันธ์
22 13091 เด็กหญิง ณัฐสินี ช่วยชู
23 13049 เด็กหญิง ถิรพร คงสม
24 13115 เด็กหญิง ธนพร จันทร์ทอง
25 13128 เด็กหญิง ธัญพิชชา โก้ยก้ิม
26 13007 เด็กหญิง นภัสสร ปรีดาผล
27 13065 เด็กหญิง นิสริน โบบทอง
28 13040 เด็กหญิง ปฐมาวดี ก้อนทรัพย์
29 13141 เด็กหญิง ปุณยนุช ทองจุน
30 13132 เด็กหญิง พรลภัส ดําฉาย
31 13153 เด็กหญิง พลอยขวัญ ใจเย็น
32 13041 เด็กหญิง พัฑฒิดา อ้นเพ็ชร์
33 13005 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา คงมา
34 13046 เด็กหญิง ภิญญาดา ประกอบศิลป์
35 13123 เด็กหญิง อัญชลี สุมาลี
36 13066 เด็กหญิง อันนา อนุรักษ์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2562 



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 13062 เด็กชาย ก้องภพ ก้อนทรัพย์
2 13077 เด็กชาย กัณตพัฒส์ อนันต์ธนวงศ์
3 13082 เด็กชาย ชัยณภัทร ไพยศาสตร์
4 13029 เด็กชาย ชิตวัน ไอยรา
5 13138 เด็กชาย ชุมพล ไชยมา
6 13133 เด็กชาย ธนิต สิทธิบุตร
7 13053 เด็กชาย ธราเทพ วรุดมสุธี
8 13148 เด็กชาย ธีรภัทร ทิศเมือง
9 13110 เด็กชาย นวพล เพ็ชทูล
10 13109 เด็กชาย ปภังกร พรหมช้าง
11 13081 เด็กชาย ปาราเมศ บุญเก้ือ
12 13036 เด็กชาย พีระภัทร ทองกวม
13 13078 เด็กชาย ภวพล ธรรมลังกา
14 13038 เด็กชาย รัชพล ธูปทอง
15 13103 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สุขช่วง
16 13037 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เสนอินทร์
17 13018 เด็กชาย อนันดา จิตตะกาญจน์
18 13054 เด็กชาย อลัญจกร ศรีรักษา
19 13003 เด็กหญิง กชพร บุญมี
20 13025 เด็กหญิง กนกกาญจน์ กวดกิจการ
21 13012 เด็กหญิง กมลวรรณ ทองวล
22 13069 เด็กหญิง เจนติตา เสมอภาค
23 13027 เด็กหญิง ชนิสร ขลิกคํา
24 13059 เด็กหญิง ณิชาบูล แท่นหิรัญ
25 13016 เด็กหญิง ปราณปริยา จิตตะพันธ์
26 13052 เด็กหญิง ปัณฑิตา ปานโรจนวาณิชย์
27 13064 เด็กหญิง ปาณิสรา สวัสดี
28 13139 เด็กหญิง ปาลิกา จันทะฟอง
29 13050 เด็กหญิง พิชญาภา ดาราวงศ์
30 13118 เด็กหญิง เพชรลดา ณ ตะก่ัวทุ่ง
31 13039 เด็กหญิง วริศรา บุญแต่ง
32 13106 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ สุขสวัสดิ์
33 13006 เด็กหญิง ศุภิสรา ทองแดง
34 13130 เด็กหญิง อตินุช แท่นทอง
35 13083 เด็กหญิง อังคณา พลายชนะ

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2562 



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21036 เด็กชาย กฤตเมศ ตันตานนท์
2 22025 เด็กชาย ก่อเกียรติ กําลังดี
3 22001 เด็กชาย ก้องกิดากร ษัฏเสน
4 21061 เด็กชาย จักรินทร์ บุหลัน
5 22123 เด็กชาย จาตุรนต์ ทองสกุล
6 22101 เด็กชาย จิตรกร สุผาวัน
7 22094 เด็กชาย ชวิศ อินทรัตน์
8 22050 เด็กชาย ณฐพล รามอินทร์
9 22021 เด็กชาย ธนวัฒน์ พุ่มเอ่ียม
10 22081 เด็กชาย ธนาธิป จันทร์กลับ
11 21086 เด็กชาย ปธิกร สิงห์น้ํา
12 21063 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุกัญญา
13 22124 เด็กชาย พิทวัส จันทร์ช่ืน
14 34002 เด็กชาย พุฒิพงค์ ธรรมสกุล
15 21046 เด็กชาย วรภพ ธินมารมย์
16 21103 เด็กชาย ศิรภัทร์ ทองดี
17 22038 เด็กชาย ศุภากร สุรวิศาลกุล
18 21010 เด็กชาย สรศักดิ์ จรัสแสงสมบัติ
19 21043 เด็กชาย สราวุฒิ ทองเสน่ห์
20 22074 เด็กชาย อนุชน พงษ์หนู
21 22102 เด็กชาย อัษฎาวุธ แซ่ขิ้ว
22 21055 เด็กหญิง กษมา เมืองน้อย
23 21077 เด็กหญิง เขมนิจ วิไลกุล
24 21007 เด็กหญิง จิราพัชร เกิดกอบ
25 21041 เด็กหญิง ซิลมีย์ จันทรถ
26 22006 เด็กหญิง ญดาพร เกตุแก้ว
27 22067 เด็กหญิง ณัฐธิดา มีชู
28 22107 เด็กหญิง ดวงนภา เกิดผล
29 21079 เด็กหญิง ธนพร เกิดทรัพย์
30 22055 เด็กหญิง ธมลพรรณ พิชญากร
31 22078 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เจริญยิ่ง
32 21047 เด็กหญิง บุญญิสา อยู่ม่ัน
33 22148 เด็กหญิง รัตติกาล ทองฤทธ์ิ
34 22066 เด็กหญิง วรกมล เพชรดีคาย
35 22143 เด็กหญิง สิริยากร โสมรัก
36 22115 เด็กหญิง สิริรัตน์ คงเมือง
37 22111 เด็กหญิง อมลวรรณ วิโรจน์
38 21076 เด็กหญิง อรอนงค์ คีรีรัตน์
39 22129 เด็กหญิง อุษา สมศรี

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21002 เด็กชาย กฤตธนพล เวชรัตน์
2 22018 เด็กชาย จักรตรี อินทระไชย์
3 22070 เด็กชาย ชยณัฐ ทองสม
4 21100 เด็กชาย ณัชพล สุรัมย์
5 21026 เด็กชาย ธนกฤต ลีสุรพงศ์
6 21082 เด็กชาย ธนธร สิทธาคม
7 21117 เด็กชาย ธวัฒชัย ศรีกัลยา
8 34004 เด็กชาย ธีรยุทธ บุญอินทร์
9 22035 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ อันติมานนท์
10 22014 เด็กชาย นิรกร แสงจันทร์
11 21057 เด็กชาย ปฏิภาณ มงคลบุตร
12 22120 เด็กชาย ปฏิวัติ เกลือนสินธ์ุ
13 22090 เด็กชาย ภัทริศ วาสิการ
14 22136 เด็กชาย ภูริช ตันติสัมมารักษ์
15 21094 เด็กชาย ภูวดล อุดม
16 21033 เด็กชาย ภูวเดช เขตรักษ์
17 22027 เด็กชาย วรวิทย์ ก่อสุข
18 21035 เด็กชาย วรวุฒิ นวนเรือง
19 22144 เด็กชาย ศรัณภากรณ์ หนูน้อย
20 22093 เด็กชาย ศักดินนท์ ทิพย์สวัสดิ์
21 21113 เด็กชาย ศิริวัฒน์ แก้วจินดา
22 22020 เด็กหญิง แก้วตา โรวัชร
23 21078 เด็กหญิง จิรนันท์ จิวะนันทประวัติ
24 22083 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ แผ้วชนะ
25 22019 เด็กหญิง ชนัญชิดา พันธรักษ์
26 22057 เด็กหญิง ธาราทิพย์ บัวจันทร์
27 22091 เด็กหญิง นันธาวรรณ อยู่ม่ัน
28 22023 เด็กหญิง เนตรชนก จันทร์แก้ว
29 22072 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ชัยชนะ
30 21068 เด็กหญิง เพชรลดา บุญมา
31 22041 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คงยศ
32 21054 เด็กหญิง รัชนก บุศบก
33 22003 เด็กหญิง วิภาดา บุญสิงห์
34 22087 เด็กหญิง สุทธิดา คงพิพัฒน์
35 33004 เด็กหญิง สุวนันท์ วุฒิการ
36 22095 เด็กหญิง อรปรียา เพ็ชรนอก
37 22125 เด็กหญิง อรัญญา นิจกิจ
38 22071 เด็กหญิง อัณชนาภรณ์ เจริญการ
39 21091 เด็กหญิง อารยา รัสการ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 31002 เด็กชาย กฤษฎา เจริญฤทธ์ิ
2 22046 เด็กชาย กฤษฎา อารีการ
3 21059 เด็กชาย คณิศร ท้ังรักษ์
4 21069 เด็กชาย จตุรพร สุวรรณกิจ
5 22044 เด็กชาย ชวกรณ์ จันทราทิพย์
6 22137 เด็กชาย ทัศน์พล ขนาดผล
7 22126 เด็กชาย ธนภัทร ทองตัน
8 21115 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ แซ่โก๊ย
9 22080 เด็กชาย ธีรภัทร์ อินทรัตน์
10 21029 เด็กชาย บรรพต ศรีสุพรรณ
11 21090 เด็กชาย บรวัฒน์ ธรรมโสภณ
12 21045 เด็กชาย พชร ชูน้อย
13 22130 เด็กชาย พชรพล หนักแน่น
14 22109 เด็กชาย พีรวัจน์ พันธ์ุบ้านแหลม
15 22089 เด็กชาย วรินทร พัฒนรักษ์
16 22150 เด็กชาย วัชรินทร์ หวังดี
17 22084 เด็กชาย วัศพล มุขแก้ว
18 21052 เด็กชาย วีรภัทร ศรีเมือง
19 21048 เด็กชาย สราวุธ ทัดระเบียบ
20 21018 เด็กชาย อิทธิกร บุญมาก
21 22132 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ จํานงค์รัตน์
22 22088 เด็กหญิง กชนันท์ เจริญสุข
23 22153 เด็กหญิง กชพร ศรีสมุทร
24 22139 เด็กหญิง กรรนิชา กสีรักษ์
25 22002 เด็กหญิง จันทิมา ชูน้อย
26 22142 เด็กหญิง ณัฐฐิกานต์ ทองบุตร
27 21080 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ปรีดาผล
28 21031 เด็กหญิง ธัญสินี คงสุข
29 21016 เด็กหญิง บงกชพรรณ ภู่ทอง
30 21051 เด็กหญิง บุษภาคัม เรืองรัตน์
31 22016 เด็กหญิง ปวันรัตน์ อุดม
32 21013 เด็กหญิง ปาริฉัตร สกุลสอน
33 22099 เด็กหญิง วรรณษา หม่ันหมาย
34 21070 เด็กหญิง ศศิมา เด็นศิริ
35 22131 เด็กหญิง สีน้ํา แซ่ภู่
36 21025 เด็กหญิง เสาวภา ไชยประดิษฐ์
37 22012 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สิทธัง
38 21027 เด็กหญิง อมิตา บุตรมณี
39 22108 เด็กหญิง อโรชา สุกแสง

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21106 เด็กชาย กฤติพงศ์ กสิบาล
2 21085 เด็กชาย จารุพัฒน์ พิละ
3 21049 เด็กชาย เฉลิมพร เบิกบาล
4 21058 เด็กชาย ชัชวัสส์ อินทรโอสถ
5 21112 เด็กชาย ณรงค์ชัย เสมาพัฒน์
6 21072 เด็กชาย ณัฐพล ภู่ทอง
7 22042 เด็กชาย ปวริศน์ ไกรทอง
8 21093 เด็กชาย ปาราเมศ กาญจนะ
9 22118 เด็กชาย ปิยะ สมยอม
10 21083 เด็กชาย พิชญุตม์ พิกุลผล
11 34001 เด็กชาย พีระพันธ์ สิงหการ
12 22149 เด็กชาย มงคล โตทวี
13 22133 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร นราคม
14 22036 เด็กชาย ศักดิ์ดา ส่งเสริม
15 21101 เด็กชาย ศิลา พาหุการ
16 22100 เด็กชาย สวนสน ทองสกุล
17 22063 เด็กชาย สิขรินทร์ อาจกิจ
18 22064 เด็กชาย สุรศักดิ์ ส่องแสง
19 22034 เด็กชาย สุวัฒน์ มีสุข
20 21097 เด็กชาย อรัญ จงกิจ
21 22154 เด็กหญิง กมลชนก วรรณจิตร์
22 21105 เด็กหญิง กรรวี ทับหิรัญ
23 22075 เด็กหญิง กัญญาภัทร นาคฤทธ์ิ
24 21096 เด็กหญิง กันติชา พิมพ์ทอง
25 22114 เด็กหญิง จันทิมาธร ศรีบุญ
26 22106 เด็กหญิง ชนัญชิดา ครุตประการ
27 33002 เด็กหญิง ณิศวรา บุญโท
28 21037 เด็กหญิง ดารารัตน์ พัฒแก้ว
29 22140 เด็กหญิง นภัทรศรา สุเพ็ญภาค
30 21003 เด็กหญิง นฤมล แป้นแก้ว
31 22024 เด็กหญิง นวรัตน์ สิงห์เรือง
32 21015 เด็กหญิง เบญจวรรณ อนุศิลานนท์
33 22121 เด็กหญิง พรพรรษา แดงรักษา
34 21012 เด็กหญิง แพรวา ขมักการ
35 21008 เด็กหญิง ภวรัญชน์ ขุนชุม
36 21001 เด็กหญิง มณีวรรณ หุ่นศิลป์
37 22005 เด็กหญิง สรพัศ ตันหิรัญ
38 22060 เด็กหญิง สาลินี แก้วบํารุง

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 22008 เด็กชาย กฤตเมธ ราชฤทธ์ิ
2 21073 เด็กชาย กันต์ธีร์ นุ่มคง
3 22110 เด็กชาย คมพิพัฒน์ ไชโย
4 22028 เด็กชาย ฉลองชัย ฤกขะวุฒิกุล
5 34005 เด็กชาย ญาณาธิป ชูสมบัติ
6 22026 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ วังเมือง
7 22141 เด็กชาย ธันวา พลขจร
8 21108 เด็กชาย นพพล นพฤทธ์ิ
9 22152 เด็กชาย ปฏิภัทร ดําดี
10 21071 เด็กชาย พัทธดนย์ ชูทอง
11 21021 เด็กชาย พากฤต ไชยกาล
12 21053 เด็กชาย พีรพัฒน์ เสนทอง
13 21081 เด็กชาย ฟาลิศ อ่าวลึกน้อย
14 22030 เด็กชาย ภูธฤต สฤษดิสุข
15 21087 เด็กชาย วงศกร ชินกุล
16 34008 เด็กชาย วรากรณ์ บริรัตน์
17 22122 เด็กชาย อนันต์ มงคลคํา
18 22079 เด็กชาย อภิชาติ กาละสังข์
19 22146 เด็กชาย อัณณพ ศรีฟ้า
20 22061 เด็กชาย อิสรา รุ่งอินทร์
21 22128 เด็กหญิง กชกร หนักแน่น
22 21040 เด็กหญิง กฤติกา เจ้ยฉิม
23 21022 เด็กหญิง เขมจิรา ป้ันทอง
24 22113 เด็กหญิง จันทร์จิรา เหมือนพันธ์
25 22062 เด็กหญิง จาริณี แซ่ล่ิม
26 22076 เด็กหญิง ชนินาถ กรอบแก้ว
27 22013 เด็กหญิง ชรินรัตน์ นุ่มนิ่ม
28 21066 เด็กหญิง ญะฎาวิล เด่นมาลัย
29 21062 เด็กหญิง ฐิติยา เจริญการ
30 21065 เด็กหญิง ทรรศวรรณ บุญเสริม
31 22033 เด็กหญิง นาตาชา ชายเช้ือ
32 22032 เด็กหญิง เปณิกา แก้วเนียม
33 22056 เด็กหญิง วิชญาพร สังข์แก้ว
34 21060 เด็กหญิง ศุภิสรา เหล็กพล
35 31001 เด็กหญิง อลิสา ศรอินทร์
36 22054 เด็กหญิง อันดา เอ่ียมบุญก่อ
37 21064 เด็กหญิง อารีรัตน์ คงนคร
38 21028 เด็กหญิง อุรัสยา ผ่องพันธ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 34003 เด็กชาย กฤษฎา ทองเจิม
2 21084 เด็กชาย จรูญศักดิ์ สิทธิสุข
3 21107 เด็กชาย ชลากร ย่านทรัพย์
4 21019 เด็กชาย ชาคริต แก้วเขียว
5 22043 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เสนา
6 22049 เด็กชาย ณัฐดนัย ส่องรอบ
7 21114 เด็กชาย ธนกฤต จันทนานนท์
8 21038 เด็กชาย ธนวัต พลูหนัง
9 21020 เด็กชาย นักรบ เกตุรักษ์
10 22010 เด็กชาย เปรมศักดิ์ กระแสสังข์
11 21109 เด็กชาย พงศกร สินธุกูต
12 22112 เด็กชาย พิทวัส บางทราย
13 21042 เด็กชาย พีระพัฒน์ เจนจิตร์
14 22134 เด็กชาย รพีพัฒน์ โลหกิจ
15 21098 เด็กชาย รักพงศ์ บุบผัน
16 21030 เด็กชาย วิทวัส ตันเลียง
17 21005 เด็กชาย ศีรสิทธ์ิ ทองยอด
18 22037 เด็กชาย ศุภกฤษณ์ ผลตัน
19 21004 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ณ ตะก่ัวทุ่ง
20 21104 เด็กชาย สุวิทย์ จันทรวิเชียร
21 33001 เด็กหญิง กนกกร ทับไทย
22 22092 เด็กหญิง กรรณิกา มานอก
23 21067 เด็กหญิง จิรภิญญา สวัสดี
24 22103 เด็กหญิง จีระนันท์ หมวดทอง
25 22059 เด็กหญิง ดารินทร์ คํานาดา
26 22045 เด็กหญิง ทัศนีย์ นาคอยู่
27 21006 เด็กหญิง ธันว์ชนก ทอดท้ิง
28 21074 เด็กหญิง นลินธารา จันทรส
29 22017 เด็กหญิง นิราภร คงด้วง
30 22105 เด็กหญิง นีสรีน ศรีรัตน์
31 21009 เด็กหญิง ปราณัสมา ค้าไกล
32 22145 เด็กหญิง มณีนพรัตน์ นาฬิกา
33 22052 เด็กหญิง มลวิภา จันดาพืช
34 22077 เด็กหญิง ม่ิงขวัญ แซ่พู่
35 21024 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรหมรักษา
36 22029 เด็กหญิง ศุภวรรณ ประมูลศิลป์
37 21034 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พัฒน์แก้ว
38 22053 เด็กหญิง อินทรานีย์ อาจหาญ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21023 เด็กชาย กฤตเมธ ขอมชู
2 21075 เด็กชาย กฤษฎา จันทร์ใหญ่
3 21102 เด็กชาย กันตภณ คงทอง
4 22069 เด็กชาย กิตติธัช ดุมลักษณ์
5 22051 เด็กชาย จตุรภัทร เทวบุตร
6 22009 เด็กชาย จิรศักดิ์ นวนนุ่น
7 22040 เด็กชาย ชิตวร ไอยรา
8 22068 เด็กชาย ไชยรัตน์ แซ่หล้าย
9 21039 เด็กชาย ดนัยนันท์ อาจปรุ
10 22116 เด็กชาย เด็จเดี่ยว คงคุ้ม
11 22138 เด็กชาย ทัศน์ชวารินทร์ ครองสิน
12 33003 เด็กชาย ทิน ณ ตะก่ัวทุ่ง
13 21092 เด็กชาย ธนกร กาเกตุ
14 21032 เด็กชาย ธีรไนย ทรายทอง
15 22048 เด็กชาย ธีรภัทร์ ชูช่วย
16 22082 เด็กชาย ปฏิเวช ยวนเศษ
17 21050 เด็กชาย พงศกร พูลสวัสดิ์
18 21116 เด็กชาย สหรัฐ ใจกระจ่าง
19 21110 เด็กชาย สุรบดินทร์ อินทร์แก้ว
20 21089 เด็กชาย เอกอัมรินทร์ ชูขันธ์
21 21095 เด็กหญิง กนกกร นาคพงค์
22 22015 เด็กหญิง กนกพร อินทรคุ้ม
23 21056 เด็กหญิง กฤษณาพร พฤกษนันต์
24 22073 เด็กหญิง จิราภรณ์ แก้วมา
25 22004 เด็กหญิง ชนกแก้ว สิงห์แก้ว
26 22011 เด็กหญิง ชลธิชา ส่องสุริยะ
27 21111 เด็กหญิง ณิชาภัทร รัตนพันธ์
28 21014 เด็กหญิง ธันยากร ถวิลการ
29 22155 เด็กหญิง ปิยานุช อินทรัตน์
30 22086 เด็กหญิง เปมิกา แก้วศิลา
31 21099 เด็กหญิง พิชชาภา สมศรี
32 22098 เด็กหญิง พุทธรักษา เมืองเสน
33 21088 เด็กหญิง มุทิตา แตงทัย
34 22022 เด็กหญิง วรรณวนัท แสวงกิจ
35 22031 เด็กหญิง วันทิตา ธรรมแก้ว
36 22119 เด็กหญิง ศศิภักดิ์ แสงรัตนากุล
37 22117 เด็กหญิง สุกัญญา ฉิมวัย
38 22127 เด็กหญิง สุดารัตน์ ทองคํา

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ - สกุล




