
ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29002 ด.ช. กฤตเมธ ตาต๊ะ

2 29003 ด.ช. คุณากรณ์ ค าน้อย

3 29004 ด.ช. จิรยุทธ ห้วยไชย

4 29005 ด.ช. ชนะชัย อภสุิขเกษม

5 29006 ด.ช. ชัยอนันต์ โหวย่หยื่อ

6 29007 ด.ช. โชคอนันต์ โหวย่หยื่อ

7 29008 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ อภขิจรเกียรติ

8 29009 ด.ช. เทวฤทธิ์ วรรณจักร

9 29010 ด.ช. แทนทนัส พรมยศ

10 29011 ด.ช. ธนภทัร ธนิ้องธรรม

11 29012 ด.ช. ธนาวฒิุ สินพงศ์อมรกิจ

12 29013 ด.ช. พชร เปียกากู่

13 29014 ด.ช. ภทัรพล ชัยวงค์

14 29015 ด.ช. ภาณุวชิญ์ ไชยปรุง

15 29016 ด.ช. สุรเกียรติ สุริยะ

16 29017 ด.ช. โสภณ มิตร์นุ่ม

17 29018 ด.ช. อนุวตั อินต๊ะแก้ว

18 29019 ด.ช. อัครพล จันแปงเงิน

19 29020 ด.ญ. กชกร กันทะป๎ญญา

20 29021 ด.ญ. กชกร เลานันท์

21 29022 ด.ญ. กัลยรัตน์ โกเสนตอ

22 29023 ด.ญ. กัลยา ชิณพงษ์

23 29024 ด.ญ. จิราพร สามตาล

24 29025 ด.ญ. เจียระไน จันทร์ฉ่อง

25 29026 ด.ญ. ดากานดา เจนนานาโชค

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ปีการศึกษา  2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

26 29027 ด.ญ. ธญัสินี จันทรภริมย์

27 29028 ด.ญ. บุณยานุช บรรพตวจิิตร

28 29029 ด.ญ. สุพัชญา ยองแสงจันทร์

29 29030 ด.ญ. อังคนา ลาหู่นะ

30 29031 ด.ญ. อัญญานี ด่านเจริญรักษ์

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29067 ด.ช. ชยางกูร สิทธมิงคล

2 29068 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ สุขใจ

3 29069 ด.ช. ณัฐชานนท์ เสนาน้ า

4 29070 ด.ช. นันทรัชช์ นาคบุญน า

5 29071 ด.ช. ปฏภิาณ โตมร

6 29072 ด.ช. ปวเรศ รุ่งขจีรัตน์

7 29073 ด.ช. พงศ์พิเศษ จักรสาร

8 29074 ด.ช. รังสิมันต์ ซางซ่ือมูล

9 29075 ด.ช. วสุพล อยู่เบาะ

10 29076 ด.ช. สิทธพิงษ์ วเิศษกิตติคุณ

11 29077 ด.ช. สุริยะ อยู่น้อย

12 29078 ด.ช. อัครพนธ์ อุ่นเมือง

13 29079 ด.ช. อัษฎาวธุ ลาหู่นะ

14 29080 ด.ญ. กนธชิา ดุงสูงเนิน

15 29081 ด.ญ. กัญญารัตน์ ป๎นทะทา

16 29082 ด.ญ. เกศศิลารมย์ เปล่งปล่ัง

17 29083 ด.ญ. จิดาภา สิงหนาท

18 29084 ด.ญ. จิรภญิญา สุภารี

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/2  ห้องเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ปีการศึกษา  2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

19 29085 ด.ญ. ชนัญญา ฟ้าหนัก

20 29086 ด.ญ. ชุติมา ชัยมูลมัง่

21 29087 ด.ญ. ฐิติรัตน์ นาใจ

22 29088 ด.ญ. ฑิฆมัพร เสือประโคน

23 29089 ด.ญ. ณฤภร สอนน้อย

24 29090 ด.ญ. ณัฐธดิา จับใจนาย

25 29091 ด.ญ. ธญัมน โนมขุนทด

26 29092 ด.ญ. ธนัยพร นันตา

27 29093 ด.ญ. ธพิาภรณ์ ชมรัตน์

28 29094 ด.ญ. บุญฑริกา นามวงศ์

29 29095 ด.ญ. พิชญาภคั อินอุเทน

30 29096 ด.ญ. มนรดา ต๋าค าจิง

31 29097 ด.ญ. ยอดสร้อย นามใส่

32 29098 ด.ญ. ลักษิกา ตาติดแสง

33 29099 ด.ญ. วชิรญาณ์ กุลธานี

34 29100 ด.ญ. วรรณพร เงินนาค

35 29101 ด.ญ. ศศิการณ์ จันทร์เป็ง

36 29102 ด.ญ. สุดารัตน์ อุตะมะ

37 29103 ด.ญ. สุภสัสรา จากภยั

38 29104 ด.ญ. เอ้ยต่ิง นามแสง

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29105 ด.ช. ฐิติโชติ ทนทาน

2 29106 ด.ช. ณภทัร สีนาทอง

3 29107 ด.ช. ตะวนั มาร์วนิ โชดรง

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องเรยีนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

4 29108 ด.ช. ทนะเทพ พรหมมินทร์

5 29109 ด.ช. ปฏวิติั ปฏนินท์วานิช

6 29110 ด.ช. ภคิน อายี

7 29111 ด.ช. ภานุพงศ์ เชียงใบ

8 29112 ด.ช. วชิยุตม์ สมเล็ก

9 29113 ด.ช. วรีะเดช ค าลือ

10 29114 ด.ช. สรธร มาเยอะ

11 29115 ด.ญ. กชพร วงค์ค า

12 29116 ด.ญ. กัลยรัตน์ หะวนั

13 29117 ด.ญ. กุลสตรี หลีอนันตระกูล

14 29118 ด.ญ. เกศรินทร์ ชัยชะนะ

15 29119 ด.ญ. ชลธชิา มูลกาศ

16 29120 ด.ญ. ชาริสา ใจกุศลด ารง

17 29121 ด.ญ. ญาณิดา กันทากาศ

18 29122 ด.ญ. ทรรศิกา วชิาโห้ง

19 29123 ด.ญ. ธญัชนก สอนสุกอง

20 29124 ด.ญ. ธญัรดา เทพวงค์

21 29125 ด.ญ. นราทิพย์ แสนแพทย์

22 29126 ด.ญ. นิราพร เกษรินนิราศ

23 29127 ด.ญ. ปุณยนุช มงคล

24 29128 ด.ญ. พรสินี แซ่ย่าง

25 29129 ด.ญ. พฤกษา ศรีเจริญตา

26 29130 ด.ญ. พัชราภา วงค์ปินตา

27 29131 ด.ญ. พิชญธดิา ปุระเสาร์

28 29132 ด.ญ. พิมพิลักษณ์ ลอยบัญดิษ

29 29133 ด.ญ. แพรพลอย พินธพุันธ์



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

30 29134 ด.ญ. ไพผกา วบิูลศรีเพชร

31 29135 ด.ญ. มธนิา ชิณท์

32 29136 ด.ญ. ลักษิกา จ าวเิศษ

33 29137 ด.ญ. วาสนา อินทอง

34 29138 ด.ญ. วมิล ตาใส

35 29139 ด.ญ. ศิวพร เหมนิยมานันท์

36 29140 ด.ญ. สิริวมิล บัญชาพล

37 29141 ด.ญ. สุชานันท์ ขันธวิงศ์

38 29142 ด.ญ. อนงค์ทิพย์ โสวาดวงค์

39 29143 ด.ญ. อิงฟ้า ลองใจค า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29144 ด.ช. กิตติคุณ กันทะวงั

2 29145 ด.ช. คณวตั แซ่หยาง

3 29146 ด.ช. คุณภกัดี รีอินทร์

4 29147 ด.ช. ชยพล บุญชัย

5 29148 ด.ช. ชิตษณุ ปินตา

6 29149 ด.ช. ชินกฤต พุ่มพวง

7 29150 ด.ช. ชินภทัร เทพอินชัย

8 29151 ด.ช. ญานภทัร กันวงศ์

9 29152 ด.ช. ดนัย มณีหยก

10 29153 ด.ช. ทวทีรัพย์ พิมลเจริญกิจ

11 29154 ด.ช. ธนวนิท์ กุนณะกันดี

12 29155 ด.ช. ธาราเขต ท้าวแก่นสาร

13 29156 ด.ช. ภานุวฒัน์ รินนายรักษ์

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/4 ห้องเรยีนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

14 29157 ด.ช. ภมูิระพี กลับกลาง

15 29158 ด.ช. มงคล มาเยอะ

16 29159 ด.ช. สิทธชิัย หลวงสา

17 29160 ด.ช. อนุชา เกเย็น

18 29161 ด.ญ. กชกร  เชอมือ

19 29162 ด.ญ. กนกจันทร์ อาโย๊ะ

20 29163 ด.ญ. กัญญารัตน์ เรือนค าใจ

21 29164 ด.ญ. กาญจนาพร นารินค า

22 29165 ด.ญ. เกศรินทร์ วเิศษกุล

23 29166 ด.ญ. แก้ววมิล สิงธสิาร

24 29167 ด.ญ. จิงจิง แซ่ย่าง

25 29168 ด.ญ. จิณณธรรม แซ่วา่ง

26 29169 ด.ญ. ณัชชา บุตรดีขันธ์

27 29170 ด.ญ. ดาวกิา มณีหยก

28 29171 ด.ญ. นิษฐา หล้าค าหลวง

29 29172 ด.ญ. เบญญาภา แซ่หมู่

30 29173 ด.ญ. ผกามาศ ศรีวงศ์ไชย

31 29174 ด.ญ. พรรณวษา เยอส่อ

32 29175 ด.ญ. พาขวญั บวรปฏอมาผาสุก

33 29176 ด.ญ. พิชญา มณีหยก

34 29177 ด.ญ. วรัญํู อินต๊ะแก้ว

35 29178 ด.ญ. วภิาวนี เเซ่ลี

36 29179 ด.ญ. ศศินภา หะวนั

37 29180 ด.ญ. สร้อยค า นามใส่

38 29181 ด.ญ. สิริวนั สันธิ

39 29182 ด.ญ. อริสรา วงศ์ชนะชัย



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

40 29183 ด.ญ. อารดา ยอดค า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29184 ด.ช. กฤตนู ประถมรัตน์

2 29185 ด.ช. กฤติธี จุปะมัตตัง

3 29186 ด.ช. กิตติคม เดชมลธนัญธร

4 29187 ด.ช. เจียเฮา ลิม

5 29188 ด.ช. ชยากร เชื้อเมืองพาน

6 29189 ด.ช. ทิชานนท์ สุกัน

7 29190 ด.ช. ธนกร นามแปง

8 29191 ด.ช. ปฏพิล กาวลีะ

9 29192 ด.ช. ปิติพงศ์ ชัยวรชิตกุล

10 29193 ด.ช. ปุณณวชิ ค าวงั

11 29194 ด.ช. พงศกร ไร่พุทธา

12 29195 ด.ช. พรชัย จือเปาะ

13 29196 ด.ช. พิชญะ บุญรัตน์

14 29197 ด.ช. พีรพัฒน์ แก้วอุทัศน์

15 29198 ด.ช. ภาคิน กันธะวงค์ 

16 29199 ด.ช. ภานุเทพ วงค์แก้ว

17 29200 ด.ช. วรพงศ์ กันแก้ว

18 29201 ด.ช. สุรธชั เชอมือ

19 29202 ด.ช. อดิวศิว์ กาใจทราย

20 29203 ด.ช. อนุพงษ์ ยาดะ

21 29204 ด.ญ. เกวลิน กล่ินฟุ้ง

22 29205 ด.ญ. เขมจิรา ไววงค์

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/5 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

23 29206 ด.ญ. ชวลัลักษณ์ ศรีบุญวงษ์

24 29207 ด.ญ. ซาร่า มาเยอะ

25 29208 ด.ญ. ฐิตินันท์ จันทร์ชุม

26 29209 ด.ญ. ทิพย์มณฑา ธรรมชัย

27 29210 ด.ญ. ธนพร แซ่จัง

28 29211 ด.ญ. นภสัวรรณ สมุดกาศ

29 29212 ด.ญ. ปานไพลิน หวะจา

30 29213 ด.ญ. ภวูเดช จันทาค า

31 29214 ด.ญ. รัชนก อายิ

32 29215 ด.ญ. ลักษิกา โครตมะณี

33 29216 ด.ญ. วริศรา จันทร

34 29217 ด.ญ. ศรัณพร หน่อแก้ว

35 29218 ด.ญ. สิริยากร สุนทรชัยนุกุล

36 29219 ด.ญ. สุธาทิพย์ ราวชิัย

37 29220 ด.ญ. โสรยา สมยง

38 29221 ด.ญ. อรจิรา ย่องนุ้ย

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29222 ด.ช ณัฐทพัชร์ ก้อนแก้ว

2 29223 ด.ช ปวติร ธริินทอง

3 29224 ด.ช. จิรายุส จันต๊ะวงค์

4 29225 ด.ช. ชาญชัย เเซ่ล้ี

5 29226 ด.ช. ณรงศักด์ิ เมืองสุวรรณ

6 29227 ด.ช. ณัฐพล เบทู

7 29228 ด.ช. ติปพล คล้ายทองค า

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/6 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

8 29229 ด.ช. ธนากร พุทธกิา

9 29230 ด.ช. ภานุกร นาใจ

10 29231 ด.ช. เมฆนิทร์ ศีลเศวตสกุล

11 29232 ด.ช. ยศประยูร ทุนประเทือง

12 29233 ด.ช. วทิยา พิมลเกียรติยศ

13 29234 ด.ช. วพิัฒน์ศกร สีปินตา

14 29235 ด.ช. วรีวฒัน์ วรรณ์มา

15 29236 ด.ช. สายลม ค าป๎น

16 29237 ด.ช. เหมือน ปู่จอง

17 29238 ด.ช. อดิสรณ์ ปอแฉ่

18 29239 ด.ช. อนุพัฒน์ อายิ

19 29240 ด.ช. อภสิิทธิ์ แก้วนาต๊ิบ

20 29241 ด.ช. อาน้อย หมือ่แล

21 29242 ด.ญ. กุมวารี ภเูด่นผา

22 29243 ด.ญ. จันจิรา เรือนลูน

23 29244 ด.ญ. ชยานันท์ ค าจันทร์

24 29245 ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วเครือศรี

25 29246 ด.ญ. ณัฐมล สุริยะวงค์

26 29247 ด.ญ. ถิรดา มือ่แล

27 29248 ด.ญ. ปริยาภทัร แปงต๊ิบ

28 29249 ด.ญ. พรสินี ใจสุยะ

29 29250 ด.ญ. ภริูชญา อาสากิจ

30 29251 ด.ญ. ม่อนแสนดาว จือเปาะ

31 29252 ด.ญ. รัตนา แซซ้ง

32 29253 ด.ญ. วภิารัตน์ อุ่นญาติ

33 29254 ด.ญ. สาธติา จันทศร



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

34 29255 ด.ญ. สุจิตรา แซ่ย่าง

35 29256 ด.ญ. สุชาดา แซ่ลี

36 29257 ด.ญ. สุนิสา บุญทาทอง

37 29258 ด.ญ. สุพรรญา ชุมภู

38 29259 ด.ญ. อรวรรยา อินธนิิน

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29260 ด.ช. กิตติกรณ์ อุประ

2 29261 ด.ช. คฑาหัตถ์ สุตะวงศ์

3 29262 ด.ช. จิรภทัร วงค์จันทร์น้อย

4 29263 ด.ช. จีรกิตต์ิ สุทธนิัน

5 29264 ด.ช. จีรชีพ เพชรล้วน

6 29265 ด.ช. เจษบดินทร์ ใจกุศลด ารง

7 29266 ด.ช. ณัฐพงษ์ ชมพู่

8 29267 ด.ช. นนทอง แสงค่อง

9 29268 ด.ช. บรรณวชัร อินต๊ะวงค์

10 29269 ด.ช. บุญเจริญ ยังใบ

11 29270 ด.ช. ภานุกร วงค์แก้ว

12 29271 ด.ช. ภริูณัฐ ประดับเภช

13 29272 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ค าสุก

14 29273 ด.ช. วศินท์ ธริินทอง

15 29274 ด.ช. ศักด์ิกรินทร์ ชุ่มเมืองเย็น

16 29275 ด.ช. ศุภชีพ ป๎นยี่

17 29276 ด.ช. สพลดนัย จ าปานคร

18 29277 ด.ช. อนุพงศ์ ค าเงิน

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/7 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

19 29278 ด.ช. อภวิฒิุ ราคะใจ

20 29279 ด.ช. อภสิิทธิ์ วเิศษเจริญธรรม

21 29280 ด.ญ. กาญจนาภา จีนทอง

22 29281 ด.ญ. จิราภร อายี

23 29282 ด.ญ. จุฑาธปิ ธติาเมือง

24 29283 ด.ญ. ชนัดดา สาใจ

25 29284 ด.ญ. ดุจชีวรรณ เยอะเนอะ

26 29285 ด.ญ. ประภชัรา อุ่นเจริญ

27 29286 ด.ญ. พัชรพร กุ๋ยค าฟู

28 29287 ด.ญ. พิมพ์นิภา น้อยหมอ

29 29288 ด.ญ. มนธกานต์ บุญตัน

30 29289 ด.ญ. เมขลา ศิริโชคผล

31 29290 ด.ญ. ศศิกานต์ พิมลด ารงเกียรติ

32 29291 ด.ญ. ศุภสิรา แก้วรัตน์

33 29292 ด.ญ. สุกานดา เกตุแก้ว

34 29293 ด.ญ. สุธาริน ด้วงเอ้ย

35 29294 ด.ญ. อดิศา เรืองสนธิ์

36 29295 ด.ญ. อนงค์นารถ เจริญศรี

37 29296 ด.ญ. อรพิน วงศ์ษา

38 29297 ด.ญ. อริศรา หมืน่พัวะ

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29298 ด.ช. เกรียงศักด์ิ สมศรี

2 29299 ด.ช. ไกรวชิญ์ ริษณา

3 29300 ด.ช. ชญานนท์ โคนซงแสน

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/8 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

4 29301 ด.ช. ฐิติวสัส์ จันทาพูน

5 29302 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ วงสายา

6 29303 ด.ช. ณัฐนันท์ แซ่จ๋าว

7 29304 ด.ช. ธนัยพงษ์ สุภารัตน์

8 29305 ด.ช. น าชัย วบิูลสิริตระกูล

9 29306 ด.ช. พงศธร เรืองป๎ญญา

10 29307 ด.ช. พนัสนันท์ โคตะมี

11 29308 ด.ช. ภชัรพงศ์ ทัศนส าราญ

12 29309 ด.ช. วชิรพงศ์ สุฉายา

13 29310 ด.ช. วสันต์ ธริินทอง

14 29311 ด.ช. วชัรกรณ์ นาวงค์

15 29312 ด.ช. วชัรพล บุญมา

16 29313 ด.ช. สนธิ อาเคอ

17 29314 ด.ช. สมชาย มาเยอะ

18 29315 ด.ช. สุริยะ มอนะ

19 29316 ด.ช. อนุรักษ์ หมือ่แล

20 29317 ด.ช. เอกราช อยู่เบาะ

21 29318 ด.ช. เอสรา มีเสรี

22 29319 ด.ญ กมลลักษณ์ ปอไว

23 29320 ด.ญ กมลลักษณ์ สมวงค์วาร

24 29321 ด.ญ กฤตธรีา มหาคม

25 29322 ด.ญ กฤติกา อุ่นเรือน

26 29323 ด.ญ ชลธชิา ราวชิัย

27 29324 ด.ญ ชลิตา ซางสุภาพ

28 29325 ด.ญ ณัฏฐ์ณธรณ์ กันทะวงค์

29 29326 ด.ญ ณัฐธดิา จันทาพูน



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

30 29327 ด.ญ ณัฐวราภรณ์ ป๎นทะทา

31 29328 ด.ญ ดวงกมล พลศักด์ิ

32 29329 ด.ญ เปมิกา แดนไกวลัมาศ

33 29330 ด.ญ พรนภา วงค์ษา

34 29331 ด.ญ เมทินี ก้านดอกไม้

35 29332 ด.ญ ศตพร ทาเขียว

36 29333 ด.ญ ศศิพร ซางซ่ือมูล

37 29334 ด.ญ สุนิสา แก้วมงคล

38 29335 ด.ญ อินทุภา สิทธกิรกุลชัย

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

1 29336 ด.ช. จิรานุรักษ์ กองมา

2 29337 ด.ช. เจษฎา ไอ่จ๋าง

3 29338 ด.ช. ธนากร อ่อนฉวี

4 29339 ด.ช. ธรีเทพ สิงห์เคน

5 29340 ด.ช. เบนจามินต์ ชื่นมืน่

6 29341 ด.ช. พงศธร สุขใจมุข

7 29342 ด.ช. พิชญะ โสภณสุขสันต์

8 29343 ด.ช. พีรภทัร มูลเมืองค า

9 29344 ด.ช. พีรภทัร หมวดพล

10 29345 ด.ช. ภาคภมูิ ใยอุบล

11 29346 ด.ช. วชัราคม ป๎ญญาใจ

12 29347 ด.ช. วนัชัย รุ่งมงคลนาม

13 29348 ด.ช. วรีวฒุ แซ่จ๋าว

14 29349 ด.ช. ศรัณยู เมืองรัตน์

ชือ่-สกุล

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/9 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

15 29350 ด.ช. ศราวฒิุ เผอเมีย๊ะ

16 29351 ด.ช. สุวรรณ อินทรัฐ

17 29352 ด.ช. อชิระ กาต๊ิบ

18 29353 ด.ช. อภนิัทธ์ อินพรหม

19 29354 ด.ช. อาจู อาจอ

20 29355 ด.ช. เอกรินทร์ สันสี

21 29356 ด.ญ. จันธมิา นิยม

22 29357 ด.ญ. เจนี่ สุขนภาสวสัด์ิ

23 29358 ด.ญ. ชยาภรณ์ กาวงค์

24 29359 ด.ญ. ดารารัตน์ คิดชอบ

25 29360 ด.ญ. ดิมิตรา สุขประยูร

26 29361 ด.ญ. ธญัชนิต แซ่จู

27 29362 ด.ญ. ธติินันท์ บุญฤทธิ์

28 29363 ด.ญ. นัทฃา ปินตาธรรม

29 29364 ด.ญ. ปรียากร อิก าเนิด

30 29365 ด.ญ. พัชรพร กันทะดง

31 29366 ด.ญ. มรกต ด ารงกิจกุญชร

32 29367 ด.ญ. รัชนี แซ่หวง

33 29368 ด.ญ. วรรณวลี ปูหล้า

34 29369 ด.ญ. วรัญญา ทัพไทย

35 29370 ด.ญ. ศศิกานต์ เนตรสุวรรณ

36 29371 ด.ญ. ศิรินทร์ดา แซห่อ

37 29372 ด.ญ. อรวรรณ โสภณเบญจกุล

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน

รายชือ่นักเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/10 ห้องเรยีนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

1 29373 ด.ช. จิรายุ ทรวงชัย

2 29374 ด.ช. เฉลิมเกียรติ จือเปาะ

3 29375 ด.ช. ณฐพณ เชมย่าง

4 29376 ด.ช. ณัฐนนท์ ภาวงศ์

5 29377 ด.ช. ณัฐพล ราวชิัย

6 29378 ด.ช. เดชาวตั ป๎นสีทอง

7 29379 ด.ช. เตวชิญ กิตติสิริกุล

8 29380 ด.ช. เทพพิทักษ์ มาเยอะ

9 29381 ด.ช. นลิน เดชขจร

10 29382 ด.ช. ปฎภิาณ กันธยิะกาศ

11 29383 ด.ช. พีรพงษ์ เส็นยะตา

12 29384 ด.ช. ภตูะวนั แซ่ล้ี

13 29385 ด.ช. โยฮัน หมือ่โป๊ะกู่

14 29386 ด.ช. รัฐนนท์ ทรัพย์ส าราญ

15 29387 ด.ช. ลัทธพล รุ่งมงคลนาม

16 29388 ด.ช. วงศกร พิสดาร

17 29389 ด.ช. วฒิุพงศ์ เมืองปา

18 29390 ด.ช. สาม นามใส่

19 29391 ด.ช. สิงหา รุ่งมงคลนาม

20 29392 ด.ช. สุภกิจ เก้าเอี้ยน

21 29393 ด.ช. สุวรรณภมูิ ขันค ากาศ

22 29394 ด.ญ. กุลนิดา มือ่แล

23 29395 ด.ญ. ชมพูนิกข์ ต้ะอิน

24 29396 ด.ญ. ถิรดา กันทะขู้

25 29397 ด.ญ. นภสักร แซ่มิง่

26 29398 ด.ญ. นรีกานต์ ใจธรรม



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรยีน ชือ่-สกุล

27 29399 ด.ญ. ปานวาด วฒันมิตร

28 29400 ด.ญ. ปิยะวฒัน์ ปฏนินท์วานิช

29 29401 ด.ญ. พิชญา แซ่ลี

30 29402 ด.ญ. ไพลิน นามเรือง

31 29403 ด.ญ. รัชดา นาก๋า

32 29404 ด.ญ. ศศิวมิล ซางซ่ือมูล

33 29405 ด.ญ. สุมินตรา กุนนะกันตี

34 29406 ด.ญ. อัญชลี อุปนันท์

35 29407 ด.ญ. อากู่ หม่อโป๊ะกู่

36 29408 ด.ญ. อาญดา อุปนันท์


