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ระดับช้ันอนุบาล  1 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1   เด็กชาย จิรพนธ์ จันทร์หอม   

2   เด็กชาย ณัฐนนท์ แสงไทย   

3   เด็กชาย ณัฐนนท์ มีเฉย   

4   เด็กชาย ธัญกรณ์ รุนอากาส   

5   เด็กชาย วีรวัฒน์ ส าราญใจ   

6   เด็กชาย สหัสวัฒน์ สมเกตุ   

7   เด็กชาย อติวัณณ์ สุระศร   

8   เด็กชาย อติวิชญ์ สุระศร   

9   เด็กหญิง ชนิดาภา ทับทิมโต   

10   เด็กหญิง ญาณิศา สุปิงปรัส   

11   เด็กหญิง มลธิดา สมเกตุ   

12   เด็กหญิง วันวิสา แก้วสวัสดิ์   

13   เด็กหญิง สุทธิดา _   

14   เด็กหญิง สุพิชา การะสุข   

15   เด็กหญิง อนัญพร สรชิต   

16   เด็กชาย ชยพล โทอนันต์   

17   เด็กชาย ณฐนนท์ อินทรีย์   

18   เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญธรรมวัด   

19   เด็กชาย ธนกฤต เจตินัย   

20   เด็กชาย นภัทร ศรีประเสริฐ   

21   เด็กชาย สุมงคล งามดี   

22   เด็กชาย อยุธยา สัญญวี   

23   เด็กชาย อานนท์ เสาวพันธ ์   

24   เด็กหญิง กนกรัตน์ สายลาม   

25   เด็กหญิง ณัฐสลิล อินทร์สอาด   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

26   เด็กหญิง นัทชา พรรณนิมิตร   

27   เด็กหญิง บุญญาดา สมงอน   

28   เด็กหญิง พรมา แก้วแดง   

29   เด็กหญิง วรันธร บัวแก้ว   

30   เด็กหญิง วิชาดา หุ่นอิน   

31   เด็กชาย กิตติภูม ิ ละม้าย   

32   เด็กชาย ธนชัย สถิตดร   

33   เด็กชาย ธิติวุฒิ บุญมี   

34   เด็กชาย นนธวัช โพธิข า   

35   เด็กชาย ปารเมศ สุทธิมาศ   

36   เด็กชาย พัทธดนย์ พวงนาค   

37   เด็กชาย พิชชากร หงษาพล   

38   เด็กชาย วาทิตย์ โอสถ   

39   เด็กชาย อริญชย์ ชะราครุ   

40   เด็กหญิง กัญจนาพร แววเพ็ชร   

41   เด็กหญิง กัญญารัตน์ บัวบุญ   

42   เด็กหญิง นิสชากรณ์ วงศ์เดชงาม   

43   เด็กหญิง วิชญาพร ชาญสิทธิ   

44   เด็กหญิง อารีรัตน์ สินประกอบ   

45   เด็กหญิง ไอรดา คอนชนะ   

 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นอนุบาล   2 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1   เด็กชาย จิรายุทธ ปานค า   

2   เด็กชาย นที เพิกเฉย   

3   เด็กชาย ปัณญวรรทน์ ค าบุ   

4   เด็กชาย วศิน อิ่มพุ่ม   

5   เด็กชาย สิทธิชัย พลายชุมพล   

6   เด็กชาย อทิภัทร หมั่นทองหลาง   

7   เด็กชาย อนุชา พรรณนิมิตร   

8   เด็กชาย อาชวิน ทับทิมอ่อน   

9   เด็กหญิง โชติกาญจน์ ลายคราม   

10   เด็กหญิง โยษิตา รักจิตร์   

11   เด็กหญิง ขวัญรตา เขียวประเสริฐ   

12   เด็กหญิง ชวัลนุชศิริ หนักแน่น   

13   เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เซียงอึ่ง   

14   เด็กหญิง ณัฐธิดา จิตรทัศ   

15   เด็กหญิง ณัฐภัสสร จันดีเลาะ   

16   เด็กหญิง ประไพรินทร์ ดอนมอน   

17   เด็กหญิง ปัณณ์ญานิศ บุญรอด   

18   เด็กหญิง พิมพ์วิภา นาฮก   

19   เด็กหญิง ภูกวิน เนียมน่วม   

20   เด็กหญิง ศศิธร ค าเขียว   

21   เด็กหญิง จีรัชญา ภู่ขาว   

22   เด็กหญิง ณัฎฐณิชา หอมกลิ่น   

23   เด็กหญิง พิชญ์นาฎ พันธุ์ชากรี   

24   เด็กหญิง ชุลีพร สีลารักษ์   

25   เด็กหญิง นภัสสร เติมเพ็ชร   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
 ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

26   เด็กชาย อนุกูล บ้วนหลี่ สมัครออนไลน์ 

27   เด็กชาย ธนภัทร เกียรติประมาณ สมัครออนไลน์ 

28   เด็กชาย อวรานันต์ กัลยานุคุณ สมัครออนไลน์ 

29   เด็กชาย ธนกฤต ปงปด สมัครออนไลน์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประถมศึกษาปีที่  1 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 10278 เด็กชาย สุภสิทธิ ์ แจ้งนคร   

2 10279 เด็กชาย วายุ เกตุโทน   

3 10280 เด็กชาย ธนวรรธน์ พงษ์เหล่าข า   

4 10281 เด็กชาย วิทวัช อินไทยวงษ์   

5 10283 เด็กชาย ธนพนธ์ วินทิมา   

6 10284 เด็กชาย ยุทธศักดิ์ หนูสิน   

7 10285 เด็กชาย วัชระพงษ์ ร่มเย็น   

8 10286 เด็กชาย อนัทธกกรณ์ แตงอ่อน   

9 10287 เด็กชาย ชนาภัทร ศรีผดุง   

10 10288 เด็กชาย วัณณุวรรธน์ พงษ์ประเสริฐ   

11 10291 เด็กหญิง กมลรัตน์ โคตรสมบัติ   

12 10292 เด็กหญิง ธิดาพร อินประเสริฐ   

13 10293 เด็กหญิง ปภาวดี พลวิชัย   

14 10294 เด็กหญิง นริศรา พากเพียร   

15 10295 เด็กหญิง วิภาวี นาค า   

16 10296 เด็กหญิง สุภัทรตรา เหมือนเอี่ยม   

17 10297 เด็กหญิง กาญจนา เมฆสุวรรณ์   

18 10298 เด็กหญิง จักรนรี ชดจะโป๊ะ   

19 10299 เด็กหญิง สุภัสสร เติมเพ็ชร   

20 10300 เด็กหญิง จันทรัศม์ เถื่อนสุคนธ์   

21 10301 เด็กหญิง ปัญญดา สุดอู๊ด   

22 10302 เด็กหญิง สุนิสา ไขระวี   

23 10303 เด็กชาย พุฒิภัทร จ าปามี   

24 10306 เด็กหญิง ศุภาภร พรโสภณ   

25 10307 เด็กหญิง ธีรดาพร สกุลพงษ์   

26 10308 เด็กหญิง อารยา ภะวาระศรี   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

27 10325 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ผันผ่อน   

28 10343 เด็กชาย ประณัฐ จันตรา   

29 10527 เด็กชาย สุลัยมาน เมนะเศวต   

30 10528 เด็กชาย ศราวุท อัศวะมงคล   

31 10529 เด็กชาย รุจิกร ตองตุลา   

32 10530 เด็กชาย จตุพงษ ์ นภาปรีชานนท์   

33 10531 เด็กชาย พัชรพล ยิ้มพร   

34 10532 เด็กชาย จินดาวัฒน์ จันทวัน   

35 10535 เด็กหญิง อาฟิยะฮ์ ต่ายหลี   

36 10536 เด็กหญิง นัฐชมน ถุงเงิน   

37 10537 เด็กหญิง ธนภรณ์ ชื่นชาต ิ   

38 10538 เด็กหญิง วรัญญา ติโลกวิชัย   

39 10539 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ มีข า   

40 10540 เด็กหญิง มนฑิตา ผาด่าน   

41 10541 เด็กหญิง มนรดา สมเกตุ   

42 10542 เด็กหญิง ไอริณ จูบาง   

43 10543 เด็กหญิง วนิดา อู่ผลเจริญ   

44 10544 เด็กหญิง กชมน ศารทมณี   

45 10545 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ภูฆัง   

46 10546 เด็กหญิง กมลเนตร นาชีเชียร   

47 10547 เด็กหญิง เบญจวรรณ อยู่กลิ่น   

48 10548 เด็กชาย วิทยา สัญญวี   

49 10549 เด็กชาย สุวรรณภูมิ บุญชุ่ม   

50 10550 เด็กชาย ณัฐธรพล ภูฆัง   

51 10551 เด็กชาย ณภัทร ดวงทอง   

52 10552 เด็กชาย ธณกฤต วงศ์เดชงาม   

53 10553 เด็กชาย ณัฐภัทร จิตรทัศ   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

54 10556 เด็กชาย ธนวรรธน์ มงคลจิตร   

55 10557 เด็กชาย ติณณภพ ติดหมู่   

56 10558 เด็กชาย ณชพล ประทีปกรานนท์   

57 10559 เด็กชาย ณัฐพล จันทรัตน์   

58 10560 เด็กชาย พัสกร ข าค่อน   

59 10561 เด็กชาย ปิยพงศ์ บุญครอบ   

60 10563 เด็กชาย อุคเดช สุขเกษม   

61 10564 เด็กชาย รัชนนท์ เสมอใจ   

62 10565 เด็กชาย สถาพร พยัฆศรี   

63 10566 เด็กชาย ธีระโชค ขอนคต   

64 10567 เด็กหญิง มนัสนันท์ จวนชัยภูมิ   

65 10568 เด็กหญิง มณีรัตนา ล าใยผล   

66 10569 เด็กหญิง อริสา อ าไพกุล   

67 10570 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทองค าขาว   

68 10571 เด็กหญิง ณัฐธิดา ติวิพันธ์   

69 10572 เด็กชาย พัชรากอน ปั้นเกตุ   

70 10573 เด็กชาย ชาญวิเศษ ต้นสวรรค์   

71 10574 เด็กชาย ธนเดช จักรนารายณ์   

72 10576 เด็กชาย วรภัทร บุญค า   

73 10578 เด็กหญิง ดาริกา มรุตบริสุทธ์   

74 10579 เด็กหญิง วัลลภาพร สว่างอรุณ   

75 10580 เด็กหญิง กานต์ธิดา พรรณสูตร   

76 10582 เด็กหญิง ตมิศวรา รากัส   

77 10584 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ธรรมสนองคุณ   

78 10585 เด็กหญิง ณัฎฐ์ธิดา ทวีลาภ   

79 10586 เด็กหญิง ภิญาฎา ปาด้วง   

80 10679 เด็กชาย ปองพล ชมธวัช   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

81 10927 เด็กชาย ภาคิณ น้อยไทย   

82 10928 เด็กชาย ภูกวิน วรรณประภา   

83 10930 เด็กชาย รัชชานนท์ สีรือแสง   

84 10932 เด็กชาย สิทธิพงษ์ โคตรพันธุ์   

85 10934 เด็กหญิง วาสนา มุมขุนทด   

86 10936 เด็กชาย สรกิตย์ สมทัต   

87 10937 เด็กชาย ภูวดล สุค าภา   

88 10938 เด็กชาย ศุภชัย ขวัญเผือก   

89 10939 เด็กหญิง ณัฐทิตา แสงไทย   

90 10940 เด็กหญิง วริญดา พันธุ์สายศรี   

91 11053 เด็กชาย ณัฐพล บุญมาก   

92 11054 เด็กชาย อติรุจ หลาบมะลา   

93 11064 เด็กหญิง นัฐนันท์ พรห์มมา   

94 11077 เด็กชาย ธนณัฐ ปงปด   

95 11096 เด็กชาย วุฒินันท์ เปียแป้น   

96 11110 เด็กหญิง ปุณฑรี และกาสินธุ์   

97   เด็กชาย เทอดศักดิ์ รุ่งสกุล   

98   เด็กชาย เอก โมหะหมัด เกินเกณฑ ์ /  พม่า 

99   เด็กชาย กิตติพันธ์ รุจิโรจน์วรางกูร   

100   เด็กชาย ชาญวิเศษ ต้นสวรรค์ ออนไลน์ 

101   เด็กชาย ณัฐพล จันทรัตน์ ออนไลน์ 

102   เด็กชาย ธีระพัฒน ์ แก่นค า   

103   เด็กชาย นัฐทนันทร์ มุขชาติ   

104   เด็กชาย พีรพล บุระคร   

105   เด็กชาย พีรพล ปั้นพุ่มโพธิ์   

106   เด็กชาย รัชนนท์ เสมอใจ   

107   เด็กชาย สุริยัน ขันธเนตร   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

108   เด็กชาย อนุสรณ์ ครสุดา เกินเกณฑ์  /  ลาว 

109   เด็กหญิง ณัฐณิชา รักเสมอวงค์   

110   เด็กหญิง กาญจน์ฎาภา สายพล   

111   เด็กหญิง กมลพร กายสิทธิ์   

112   เด็กหญิง ธนันอรณ์ นันทะเสน   

113   เด็กหญิง นริสรา ยกชู   

114   เด็กหญิง กรกนก ใจตรงนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1 
( รอบปกต)ิ  :   สมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  24563  - วันที่  17  มีนาคม  2563    

 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 7383 เด็กชาย ชาคริต มุ่งมาตร์   

2 7385 เด็กชาย ศุภวัฒน์ คงชาตรี   

3 7386 เด็กชาย ศราวุฒิ อินตา   

4 7387 เด็กชาย สงกรานต์ ถ้ าแก้ว   

5 7388 เด็กชาย พรเทพ จันทน์วัฒน์   

6 7389 เด็กชาย พีระพัฒน์ สวนใต้   

7 7393 เด็กชาย อดิศร พงษ์ฤกษ์   

8 7395 เด็กชาย ณัฐพล คชสิทธิ ์   

9 7396 เด็กหญิง ศิริพร หมอส าราญ   

10 7397 เด็กหญิง ปนัดดา ภาคีธรรม   

11 7398 เด็กหญิง ศิริเนตร บัวสุวรรณ์   

12 7400 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชมทิพย์   

13 7401 เด็กหญิง อัจฉริยา ชมเมือง   

14 7402 เด็กหญิง พิชาพร จิตหาญ   

15 7403 เด็กหญิง อมรรัตน์ อินทราศิวะพร   

16 7404 เด็กหญิง รัตนากร ร่ืนวงษ์   

17 7406 เด็กหญิง ภัทรมน เหล็กเมฆินทร์   

18 7411 เด็กชาย วีรภัทร พยัคฆพล   

19 7412 เด็กชาย สมชาย ข าสาธร   

20 7413 เด็กชาย ธนกฤต สวัสดี   

21 7414 เด็กชาย บารมี ทองชู   

22 7415 เด็กชาย อนุวัฒน์ พันธ์สมบุญ   

23 7416 เด็กชาย โชคอนันต์ ภิรมย์คล้อย   

24 7418 เด็กชาย ปฐพล รัตนประสิทธิ์   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 7419 เด็กชาย นพเก้า วงษ์ที   

26 7422 เด็กหญิง ธัญพิชชา จันทร์แก้ว   

27 7423 เด็กหญิง ประดับเพชร ไพวัลย์   

28 7425 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ แท่นทอง   

29 7429 เด็กหญิง ธัญสุดา จันทร์พิพัฒน์   

30 7430 เด็กหญิง วรัญญา ค าศรี   

31 7433 เด็กหญิง เบญจพร* อยู่กลิ่น   

32 7435 เด็กชาย นนทกร สุขมัย   

33 7436 เด็กชาย พีรพล พลายจันทร์   

34 7439 เด็กชาย กันตพงศ์ ภูแซมศรี   

35 7443 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิงห์ดี   

36 7447 เด็กชาย* นัฐพล เพียงกลาง   

37 7448 เด็กชาย ปฏิภาณ โตอิ้ม   

38 7455 เด็กหญิง ประณิดา* อุ่นศรี   

39 7457 เด็กหญิง ปรารถนา พลวิชัย   

40 7458 เด็กหญิง ยศวิมล กาหลง   

41 7459 เด็กหญิง ธัญชนก แก้วด้วง   

42 7461 เด็กชาย ธีรวัต แดงโชติ   

43 7463 เด็กชาย สิงหรา บุญแช่มชู   

44 7464 เด็กชาย* ธันวา มุสีพันธ์   

45 7469 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ หวานใจ   

46 7475 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ สุขเกษม   

47 7476 เด็กหญิง ณัชชา โพนชัยแสง   

48 7477 เด็กหญิง ดาริณีพร พรมราช   

49 7478 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อินพันทัง   

50 7712 เด็กหญิง สุรัสวดี วงษ์พวง   

51 7757 เด็กหญิง ปุณยาพร ครองแสนเมือง   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

52 7787 เด็กชาย ณภัทร แพรไพศาล   

53 7850 เด็กชาย ชยพล ไชยเทียมพล   

54 7851 เด็กหญิง ศุมีนตรา ทองแก้ว   

55 7856 เด็กหญิง กิตติชญานันท์ จันท า   

56 7858 เด็กชาย ธนาวิน แก้วบัณฑิต   

57 7859 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไตรโลกา   

58 9005 เด็กหญิง พลอยณิชา เจริญภูมิ   

59 9145 เด็กหญิง ญาณิศา สิงหา   

60 9146 เด็กหญิง ชลนภา เรืองความดี   

61 9148 เด็กหญิง นัทชา จุฑานนท์   

62 9153 เด็กชาย รัฐภาค นาเมืองรักษ์   

63 9154 เด็กหญิง ศิริกฤษติญา พันธุกิจ   

64 9159 เด็กชาย ปลัมพ์ บัวขาว   

65 9160 เด็กหญิง สุวรัตน์ดา รอดโพธิ์ทอง   

66 9161 เด็กหญิง คชนัญฆ์ ผิวจันทร์เลิศ   

67 9164 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน   

68 9340 เด็กชาย เทพนิรันดร์ เลากลาง   

69 9348 เด็กหญิง สุพิชญา พลอยแดง   

70 9351 เด็กหญิง ทัชดาว แจ้งอิ่ม   

71 9358 เด็กหญิง ปภัสสร ช านาญพล   

72 9370 เด็กชาย* นครินทร์ เชียงค า   

73 9498 เด็กหญิง อมลวรรณ คชเถื่อน   

74 9500 เด็กหญิง สุพิชญา พงษ์โสภณ   

75 9502 เด็กชาย ภาคิไนย ศรีหัวแฮ   

76 9503 เด็กหญิง ชลหทัยรัตน์ ขันทะชา   

77 9504 เด็กหญิง นันทวัน หงษ์ทอง   

78 9507 เด็กหญิง วิภาดา แสงพันธ์   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

79 9828 เด็กชาย วณัฐตพล พ่วงสุนทร   

80 9829 เด็กชาย บรรลุ ทิพย์สูงเนิน   

81 9830 เด็กชาย เอกราช พรมบัติ   

82 9832 เด็กชาย ธนกฤติ แย้มเลี้ยง   

83 9835 เด็กหญิง รุจิษยา อุทธตรี   

84 10114 เด็กชาย ภาคิน แพงเจริญ   

85 10115 เด็กหญิง จิรัชญา ตรีธัญญา   

86 10116 เด็กชาย* นัทวุฒิ ม่วงเจริญ   

87 10117 เด็กหญิง ณัฐณิชา ตรีเกษม   

88 10153 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ศรีทัน   

89 10316 เด็กหญิง วรกาญจน์ จันทะสี   

90 10345 เด็กชาย ปรเมศวร์ บัวมาก   

91 10352 เด็กหญิง รุ่งนภา* บุดสีทัด   

92 10438 เด็กหญิง กุลธิดา ยาดี   

93 10441 เด็กหญิง เพ็ญภัทรชา มุ่งธรรม   

94 10442 เด็กหญิง สินิสรน์ ด้วงไร   

95 10443 เด็กหญิง ปาริชาติ นัยรมย์   

96 10444 เด็กหญิง ณิชกานต์ อังกุรวัชรพันธุ์ 
 

97 10446 เด็กชาย ศุภโชค ศิริสุข   

98 10447 เด็กชาย ทินกร เฉลิมฤทธิ์   

99 10683 เด็กหญิง สุกัญญา ทรงพา   

100 10704 เด็กหญิง สรัลพร อุ่นวัง   

101 10860 เด็กหญิง ธัญญ์นภัส ธนาชัยกุลไพศาล   

102 10862 เด็กชาย อัครชัย บุญตา   

103 11099 เด็กหญิง นัฐฑริกา * อินเขียวสาย   

104 11111 เด็กชาย ธีรพล ทะนะเนตร   

105   นาย กฤษฎา แสงทอง อายุเกิน 



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

106   นาย พิชญตม์ หงส์ค า อายุเกิน 

107   เด็กชาย ขจรเกียรติ สิงห์ทอง   

108   เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญหนา   

109   เด็กชาย ณัฐพล วิไลวรรณ   

110   เด็กชาย ณัฐวุฒ ศิลประเสริฐ   

111   เด็กชาย ธนพล นุศิริ   

112   เด็กชาย นพดล หวังอ้อมกลาง   

113   เด็กชาย ปกรณ์ พิทยะเจริญกุล   

114   เด็กชาย ปติพันธุ์ พันธ์สอาด   

115   เด็กชาย พงศกร ทองบรรดิษ   

116   เด็กชาย พลภูมิ สุวัฒน ์   

117   เด็กชาย ภาสวร สร้างเหม   

118   เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ยิ้มส าเนียง   

119   เด็กชาย ศิริภูมิ แก้วประเสริฐ   

120   เด็กชาย อัมรินทร์ ทองด้วง   

121   เด็กชาย เอกรัตน์ พลสามารถ   

122   เด็กหญิง กัญญาลักษ์ หงษา   

123   เด็กหญิง กันยาพร สุขบรรเทิง   

124   เด็กหญิง ซาเดียร์ มะลิซ้อน   

125   เด็กหญิง ธัญญานุช ยื่นกระโทก   

126   เด็กหญิง นฤมล จันทะเบี้ยว   

127   เด็กหญิง เนตรนภา กุลีสูงเนิน   

128   เด็กหญิง พงษ์พล บึงจันทร์   

129   เด็กหญิง พรพิลัย พลายชุมพล   

130   เด็กหญิง พัทธ์ธีรา รอดส าเภา   

131   เด็กหญิง พิชชาพร ร้ิวทอง   



ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

132   เด็กหญิง พิภัสสร ผ่านเสนา   

133   เด็กหญิง พีรภรณ์ บังเมฆ   

134   เด็กหญิง เพชรปาณี ใจแสวง   

135   เด็กหญิง เพชรมณี ศรียัน   

136   เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ฤกษ์สิบปี   

137   เด็กหญิง มนฤดี ลอยพูน   

138   เด็กหญิง ยศสุนทร ค้าขึ้น   

139   เด็กหญิง วิภาวรรณ สุขสบาย   

140   เด็กหญิง สุพรรษา กนึกรัตน์   

141   นางสาว พิ้งกี้ แสงทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1 
( รอบสมัครออนไลน์  :   สมัครเรียนหลังวันที่  18  มีนาคม  2563  ถึง  5  เมษายน  2563) 

 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1   เด็กชาย นพชัย จิตรเห้ียม 

 2   เด็กชาย อดิศักดิ์ สุวรรณบูรณ์ 
 3   เด็กหญิง กัญญาภัค สุดเส็งพันธุ์ 
 4   เด็กหญิง จิรัตติกาล บ้วนหลี่ 
 5   เด็กหญิง ชนัญธิดา พงศ์สุวรรณ 
 6   เด็กหญิง ชนัญธิดา จันทร์เทศ 

 7   เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ พลเยี้ยม 

 8   เด็กหญิง นัฐนลิน บุญทวี 
 9   เด็กหญิง ศศิธร เทียมโยธา 

 10   เด็กหญิง สุพรรษา เงินตรากุล 
 11   เด็กหญิง สุวรรณี แตงอ่อน 
 12   เด็กหญิง อนุชนาฎ เขียวเขิน 
 13   เด็กหญิง อังคณา แต้ตี้ 
 14   เด็กหญิง ทิวาวรรณ ถิ่นวงค์เกลอ 
 15   เด็กหญิง ชญานิตย์ วิชน ี
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/1                                                                                                                                      
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  

 รอบสมัครปกติ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 10385 นาย อภิรักษ์ บุญบุตตะ  

2  นางสาว พลอยลดา โชติช่วง  

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/1                                                                                                                                      
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  

 รอบสมัครออนไลน์ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1  นาย ศุภกร จิตรมิตร  

2  นางสาว ธัญเรศ พลเยี้ยม  

3  เด็กชาย จตุพล วันชื่น  

4  นาย สุรยุทธ จันทร์โชติ  

5  นางสาว ณัฏฐ์กานต์ มีมุข  

6  นางสาว สุพรรษา จันทนาลักษณ์  

7  นางสาว จันทรัสม์ สาท ี  

8  นางสาว นุจรินทร์ พิมพ์พา  

9  เด็กหญิง จันทกานต์ ถนอมพันธ์  

10  นางสาว จิตราพรรณ พิมพ์น า  

11  นาย นัสธพล ทิมา  

12  นางสาว เอมอร ผลสุข  

13  นางสาว ภัทรพร บุญยัง  

14  นาย อัศวมหานนท์ วงศ์วิชัยศานต์  

15  นางสาว ศิรดา ทองปรีชา  

16  นางสาว ฐิตาภรณ์ เรืองศักดิ์  

17  นางสาว ศศิวิมล ภูยางสิม  

18      

19      

20      

21      

22      

23      



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/2 
แผนการเรียนสังคม-คอมพิวเตอร์ 

 รอบสมัครปกติ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 6424 นางสาว ศิริวรรณ์ ใจตา  

2 6431 นาย เปรมศักดิ์ พลวิชัย  

3  นาย จ าเริญ ไทยวร  

4  นางสาว นภัทสร พันธุ์สายศรี  

5  นาย นาวี พุทธรัตน์  

6  นาย ภานุพงศ์ พุ่มทอง  

7  นางสาว จุฬาลักษณ์ เมืองมนต์  

8  นางสาว แพรพรรณ สุดใจ  

9  นาย นันทวัฒน์ ผ่องแผ้ว  

10  นางสาว ไปรยา วงหาร  

11  นางสาว ณิชา พิณทอง  

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4/2 
แผนการเรียนสังคม-คอมพิวเตอร์ 

รอบสมัครออนไลน์ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กหญิง ปพิชญา แดงสีดา  

2  นาย ภูตะวัน สุขฉาย  

3  เด็กหญิง มัทนา เมืองแก้ว  

4  เด็กหญิง อโรชา พลจันทึก  

5  นาย อติวิชญ์ พัทธธรรม  

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/3 

แผนการเรียนศิลป-์อุตสาหกรรม 

 รอบสมัครปกติ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 6426 นาย วาคิม ถนอมสินธุ์  

2  นาย เจษฎา ศรีธนู  

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/3 

แผนการเรียนศิลป-์อุตสาหกรรม 

 รอบสมัครออนไลน์ 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1  นางสาว วิชชุดา โพธิแสง  

2  นางสาว ณัตฐกาญน์ หิริโอ  

3  นางสาว อาทิมา มุ่งรวยกลาง  

4  นาย ธนพล หร่ังกิจ  

5  นางสาว สุณิสา แก้วสีใส  

6  นาย ฐีรวัฒน์ นาคบางลอ  

7  นางสาว ศศิธร ธรรมโชติ  

8  นางสาว พลอยนภัส ดาโอภา  

9  นางสาว จรุวรรณ พงษ์ศรี  

10  นางสาว ปาริชาติ รอดทุกข์  

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
 


