
                                               

                            รายชื่อผู้สมัครเข้าเรยีนมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

001 เด็กชาย วิทยานันท์ โนวัฒน์ 
002 เด็กหญิง นิธินันท์ ผลภาษี 
003 เด็กชาย อดิศักดิ ์ นาคแก้ว 

004 เด็กชาย อรรถพล พุทธสาม 

005 เด็กชาย พศิน สุขขัด 

006 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ โนวัฒน์ 
007 เด็กหญิง ภัทรธิดา ไทยช่วย 

008 เด็กหญิง ปรียาภัทร รักการ 

009 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทธิ 
010 เด็กชาย ศุภฤกษ ์ สวัสดีมาก 

011 เด็กหญิง จิราภรณ์ เพ็ชระ 

012 เด็กชาย กิตติภณ หงษ์ชุมแพ 

013 เด็กชาย อนุวัฒน์ พลายแก้ว 

014 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ ศรีโชต ิ

015 เด็กชาย ธนัตถ์ สุขรอด 

016 เด็กหญิง ภัทรวด ี ช่วยเกล้ียง 

017 เด็กหญิง ระพีพันธ ์ มีแก้ว 

018 เด็กชาย วิริทธิ์พล หลิวคง 

019 เด็กชาย บารมี บุรีเเสง 

020 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ วิชัยดิษฐ 

021 เด็กชาย วิริทธิ์พล เกศพะเนิน 

022 เด็กหญิง วรรณวณัช ชูกลิ่น 

023 เด็กชาย ฤทธิชัย มากสวน 

024 เด็กชาย นพวิชณ์ คำแก้ว 

025 เด็กหญิง พิชญธิดา ชูชาต ิ

026 เด็กชาย เกตน์สิรี นาคพุ่ม 
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027 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ชูทอง 
028 เด็กหญิง บุตรทิวา ช่วยคง 

029 เด็กชาย รชต ชิตเพชร 

030 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ ์ บริเพชร 

031 เด็กหญิง เบญจวรรณ ศิร ิ

032 เด็กชาย ธนัตถ์ สุขรอด 

033 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชูสม 

034 เด็กชาย ธฤต รอดเจริญ 

035 เด็กหญิง ปริญดา บุญขาว 

036 เด็กหญิง กมลชนก โอชา 

037 เด็กชาย สรัล พงษ์สุวรรณ 

038 เด็กชาย ธนัตถ์ สุขรอด 

039 เด็กชาย พง์พิสุทธิ์ ศรีโชต ิ

040 เด็กหญิง ขวัญฤด ี หนูจีน 

041 เด็กชาย ศิรภัทร อิทธิพรสกุล 

042 เด็กหญิง ศิริรัตน์ รอดศรีนาค 

043 เด็กชาย คเณศวร เถาตะกู 
044 เด็กชาย ปิติพล ปลอดรัตน์ 
045 เด็กหญิง วลิดา สรรเพชร 

046 เด็กหญิง มลพวรรณ บุทธนา 

047 เด็กหญิง พิมชนก รอดรู ้
048 เด็กชาย ธิติสรณ์ คะเชนทร์ 
049 เด็กหญิง สุภัสสรา จันทรส์ุด 

050 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชูทับ 

051 เด็กชาย ภัทรพล ทองทิพย ์

052 เด็กชาย อภิรักษ์ พุทธกาล 
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053 เด็กชาย นนทกฤต สีที 
054 เด็กชาย ศุภณัฐ ชูเจริญ 

055 เด็กชาย เกรียงไกร เเก้วเกล้ียง 

056 เด็กชาย อนาวิล ศรีเพชร์ 
057 เด็กหญิง นภัสสร รักสม 

058 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทธิ 
059 เด็กชาย ณัฐฐาพร ชูเมือง 

060 เด็กชาย กวิน น้อยปาน 

061 เด็กหญิง ณัฐนิชา อ่อนอ้น 

062 เด็กหญิง กมลา ช่วยประดิษฐ ์

063 เด็กชาย ภูริภัทร แซ่ค ู

064 เด็กหญิง ศิริกัญญา แก้วงาม 

065 เด็กชาย ธีธานันท์ จันทร์ศิริ 

066 เด็กหญิง ภัทรธิดา ไทยช่วย 

067 เด็กชาย อดิสรณ์ พิมพ์ลอย 

068 เด็กหญิง พรชนก ช่วยบำรุง 

069 เด็กชาย ธีริทธ์ ทองปาน 

070 เด็กหญิง ศศิกานต์ นุราช 

071 เด็กชาย พงษ์ธวัช มีแสง 

072 เด็กชาย สรัล พงษ์สุวรรณ 

073 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไพโรจน ์

074 เด็กหญิง เกตน์สิรี นาคพุ่ม 

075 เด็กชาย เนติธร บุญญาธิการ 

076 เด็กชาย ศุภณัฐ บุญญาธิการ 

077 เด็กหญิง ปาลิตา สายทองแท้ 
078 เด็กหญิง กมลชนก โอชา 
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079 เด็กชาย ธนาวุฒิ เกื้อหนุน 
080 เด็กหญิง ลินฤดี ขุนทอง 
081 เด็กชาย ณัฐกร  ครุฑสาย 
082 เด็กชาย ณัฐนันท์ จันทร์ประดิษฐ์ 
083 เด็กหญิง ชลธิชา ริยาพันธ์ 
084 เด็กหญิง กชกร  สมบัต ิ
085 เด็กหญิง สุทธาธิณี  ยิ่งยง 
086 เด็กหญิง ณิชากร อ่อนอ้น 
087 เด็กชาย อดิศักดิ ์ ขุนทอง 
088 เด็กชาย รัชชานนท์ แป้นเจริญ 
089 เด็กหญิง วรรณวณัช ชูกลิ่น 
090 เด็กชาย อาณัติ สองเมือง 
091 เด็กชาย สิทธิชัย  นวลหุน 
092 เด็กหญิง พิมพิศา พุดจีน 
093 เด็กหญิง ครองขวัญ รัตนะ 
094 เด็กชาย สังสิทธิ์ หนูภัยยันต์ 
095 เด็กหญิง อรวริน ภักดีไทย 
096 เด็กหญิง มัทนพร วิเชียรฉาย 

 


