
ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 7110072 เด็กชาย กวินภพ บราวน์ ห้อง ม.1/1
2 7130007 เด็กชาย กัณฑัศ พ่วงศิริ ห้อง ม.1/1
3 7130464 เด็กชาย จีรวัฒน์ อมรวิโรจน์กุล ห้อง ม.1/1
4 7130422 เด็กชาย ชมนันท์ ทับทองดี ห้อง ม.1/1
5 7130433 เด็กชาย ณกร จันทรา ห้อง ม.1/1
6 7130352 เด็กชาย ณัชวัสส์ คชสีห์ ห้อง ม.1/1
7 7110223 เด็กชาย ณัฐพนธ์ นนท์ศิลา ห้อง ม.1/1
8 7110377 เด็กชาย ดนุภัทร จันทะยานี ห้อง ม.1/1
9 7130347 เด็กชาย เตชทัต เลิศจิตต์พิพัฒน์ ห้อง ม.1/1
10 7130174 เด็กชาย นันทนัช ซ่ือธรรมรัตน์ ห้อง ม.1/1
11 7130336 เด็กชาย ปภังกร พรตระกูล ห้อง ม.1/1
12 7110040 เด็กชาย วิชญ์ หวังโชติกุล ห้อง ม.1/1
13 7130443 เด็กชาย ศิรอิศวร์ สุขสวัสด์ิ ห้อง ม.1/1
14 7130281 เด็กชาย อิทธิกร กลักกระโทก ห้อง ม.1/1
15 7130424 เด็กชาย อินทัช หงษ์สุวรรณ์ ห้อง ม.1/1
16 7130691 เด็กหญิง กชพรรณ เจริญชัยย่ังยืน ห้อง ม.1/1
17 7110193 เด็กหญิง กรภัทร ว่องรัตนศิริ ห้อง ม.1/1
18 7130171 เด็กหญิง กิติยาภรณ์ วุฒิวิริยะกุล ห้อง ม.1/1
19 7130278 เด็กหญิง ใจบุญ จันทรสถาพร ห้อง ม.1/1
20 7130202 เด็กหญิง ญาฐิตา ปัญพัฒบงกช ห้อง ม.1/1
21 7130166 เด็กหญิง ณัฏฐา ปาลศรี ห้อง ม.1/1
22 7110068 เด็กหญิง ณัฐณิชา โกศลกิติวงศ์ ห้อง ม.1/1
23 7130161 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ พฤกษ์บุณยไชย ห้อง ม.1/1
24 7110331 เด็กหญิง ณัฐรดา วิริยะวีรวรรณ ห้อง ม.1/1
25 7130300 เด็กหญิง ธีรดา ศรมณี ห้อง ม.1/1
26 7130366 เด็กหญิง ปัณณิกา อนุชาติบุตร ห้อง ม.1/1
27 7130075 เด็กหญิง พัทธนันท์ เทพพันธ์กุลงาม ห้อง ม.1/1
28 7110195 เด็กหญิง พิมพิชชา ลักษณสัมฤทธ์ิ ห้อง ม.1/1
29 7130195 เด็กหญิง ภิชญาภา เพ็งกลาง ห้อง ม.1/1
30 7130272 เด็กหญิง ภูษณิศา พันธ์ุย้ิม ห้อง ม.1/1
31 7130112 เด็กหญิง มนัสนันท์ โรจนศิรประภา ห้อง ม.1/1
32 7110174 เด็กหญิง มัทนิน จิราธัญญาธาร ห้อง ม.1/1
33 7130557 เด็กหญิง ราบียา กาฮ์นี ห้อง ม.1/1
34 7110158 เด็กหญิง วรรณธนาต์ ชิวรัตนเศรษฐ์ ห้อง ม.1/1
35 7130327 เด็กหญิง วิริยา แซ่เล่ียง ห้อง ม.1/1
36 7130753 เด็กหญิง วิสาสิณี ลีลาเสถียร ห้อง ม.1/1
37 7130179 เด็กหญิง ศรัณพร ศิริวงค์ ห้อง ม.1/1
38 7130164 เด็กหญิง ศศิภา ดีพ่ึงตน ห้อง ม.1/1
39 7130338 เด็กหญิง ศิริพร ศิรินคร ห้อง ม.1/1
40 7110103 เด็กหญิง สกุลทิพย์ จริงรักวงษ์ ห้อง ม.1/1
41 7110166 เด็กหญิง อณิศา เศรษฐี ห้อง ม.1/1
42 7130177 เด็กหญิง อภิชญา พุทธายอด ห้อง ม.1/1
43 7130290 เด็กหญิง อรกัญญา จารุลักขณา ห้อง ม.1/1
44 7130279 เด็กหญิง อรรัมภา ศุภคติธรรม ห้อง ม.1/1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564
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1 7130344 เด็กชาย กฤตภาส งามนุรักษ์ ห้อง ม.1/2
2 7130713 เด็กชาย ชัชเชษฐ์ คงแขม ห้อง ม.1/2
3 7110218 เด็กชาย ตรินัยน์ โกเยล ห้อง ม.1/2
4 7130253 เด็กชาย ธานัท เกษจันทร์ ห้อง ม.1/2
5 7130256 เด็กชาย ธิติพัทธ์ เนียมรัตน์ ห้อง ม.1/2
6 7110231 เด็กชาย พีระกานต์ สุขเกตุ ห้อง ม.1/2
7 7130102 เด็กชาย ภิชญะ พวงพิกุล ห้อง ม.1/2
8 7130180 เด็กชาย ภูรินทร์ วัชระพิสิทธินนท์ ห้อง ม.1/2
9 7130316 เด็กชาย ศิรวิชญ์ บุญประเสริฐ ห้อง ม.1/2
10 7130441 เด็กชาย ศุภากร หิรัญปัณฑาพร ห้อง ม.1/2
11 7130471 เด็กชาย สุทธิพจน์ ตุ้มสุด ห้อง ม.1/2
12 7110089 เด็กหญิง กมลวรรณ สิงห์วิสุทธ์ิ ห้อง ม.1/2
13 7130699 เด็กหญิง กุลกัลยา ดิษยวรรธนะ ห้อง ม.1/2
14 7110333 เด็กหญิง กุลนาถ ให้ศิริกุล ห้อง ม.1/2
15 7130055 เด็กหญิง ฉันท์สินี ชัยประสิทธ์ิผล ห้อง ม.1/2
16 7130056 เด็กหญิง ชนิสรา พันทะไชย ห้อง ม.1/2
17 7130644 เด็กหญิง ณสนันทน์ รู้ขายสิรนนท์ ห้อง ม.1/2
18 7110146 เด็กหญิง ณัชชา ปฏิยัตต์โยธิน ห้อง ม.1/2
19 7130185 เด็กหญิง ณัฐมน สาณะเสน ห้อง ม.1/2
20 7130621 เด็กชาย ณัฐศิวัช ดวงมณีรัตนชัย ห้อง ม.1/2
21 7130792 เด็กหญิง ณิชชาพัชร์ โชคพัฒนชัยเลิศ ห้อง ม.1/2
22 7130491 เด็กหญิง ณิชาภัทร ประภาทรงสิทธ์ิ ห้อง ม.1/2
23 7130563 เด็กชาย ธนดี อภิฉัตรสิริกุล ห้อง ม.1/2
24 7110179 เด็กหญิง ธัญชนก บุณยเกียรติ ห้อง ม.1/2
25 7130159 เด็กชาย นัทธพงศ์ เดชสิงห์โสภา ห้อง ม.1/2
26 7130439 เด็กหญิง นูรีน มินเนตร ห้อง ม.1/2
27 7110245 เด็กหญิง บุณยานุช น้อยสุเมธ ห้อง ม.1/2
28 7130262 เด็กหญิง ปาณิศา จันลาวงศ์ ห้อง ม.1/2
29 7130330 เด็กหญิง ปาลิตา ศิริรัตนอัมพร ห้อง ม.1/2
30 7130146 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เอ่ียมธนาอนันต์ ห้อง ม.1/2
31 7130466 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ เพ็งแจ่ม ห้อง ม.1/2
32 7130133 เด็กชาย พีรพงศ์ เนาว์สุวรรณ ห้อง ม.1/2
33 7130640 เด็กหญิง ภณิตา ชาวนาวิก ห้อง ม.1/2
34 7110055 เด็กหญิง ภัทรกาญจน์ สงวนเศรษฐกุล ห้อง ม.1/2
35 7130547 เด็กหญิง ภูริชญา เศรษฐ์โชฎึก ห้อง ม.1/2
36 7130706 เด็กหญิง มนชยา ศิริกัญตา ห้อง ม.1/2
37 7130287 เด็กหญิง มนัสนันท์ ทองแสง ห้อง ม.1/2
38 7130213 เด็กหญิง วิชชุกร หัตถกิจวัฒนา ห้อง ม.1/2
39 7130382 เด็กชาย วิวัฒนชัย ชุมขาว ห้อง ม.1/2
40 7130425 เด็กชาย ศิโรจน์ โพธิวาระ ห้อง ม.1/2
41 7130373 เด็กหญิง สรวงสุดา เหมือนตาล ห้อง ม.1/2
42 7110227 เด็กหญิง สุประวีณ์ นันทวิสิทธ์ิ ห้อง ม.1/2
43 7130724 เด็กหญิง สุรดา ลีรัตนกุล ห้อง ม.1/2
44 7130160 เด็กหญิง อณัญญา วัลลีย์ลักษณ์ ห้อง ม.1/2
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1 40247 เด็กชาย กฤตกร นาหลวง ห้อง ม.1/3
2 40281 เด็กชาย กลวัชร สามเสน ห้อง ม.1/3
3 40044 เด็กชาย คณพศ ทังสุพานิช ห้อง ม.1/3
4 40317 เด็กชาย คาวิญ ไชยเสนะ ห้อง ม.1/3
5 40018 เด็กชาย ชยพัทธ์ กาญจนสุข ห้อง ม.1/3
6 40065 เด็กชาย เตชธรรม เลิศจิตต์พิพัฒน์ ห้อง ม.1/3
7 40019 เด็กชาย ธนกร พวงประยงค์ ห้อง ม.1/3
8 40195 เด็กชาย ธศธรณ์ จันทร์ศรี ห้อง ม.1/3
9 40020 เด็กชาย นิธาน เรามานะชัย ห้อง ม.1/3
10 40036 เด็กชาย ปภาวิน ศรีสุข ห้อง ม.1/3
11 40040 เด็กชาย ปรมัตถ์ แซ่เต็ง ห้อง ม.1/3
12 40046 เด็กชาย ปราณต์ วงศ์ภูมิ ห้อง ม.1/3
13 40013 เด็กชาย ปองปราชญ์ หม่ืนคลัง ห้อง ม.1/3
14 40277 เด็กชาย ปัญญภูมิ จันทร์กระจ่าง ห้อง ม.1/3
15 40349 เด็กชาย ปัณณ์ ว่องสมบูรณ์สิน ห้อง ม.1/3
16 40300 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชายกิตติบุตร ห้อง ม.1/3
17 40172 เด็กชาย พชร สุขศิริ ห้อง ม.1/3
18 40105 เด็กชาย พัสกร ทัพวงศ์ ห้อง ม.1/3
19 40099 เด็กชาย ภคพล ภักดีจันทร์ ห้อง ม.1/3
20 40234 เด็กชาย ภควัช ธัญญาวัฒน์ ห้อง ม.1/3
21 40034 เด็กชาย ภูวิศ แดงทองดี ห้อง ม.1/3
22 40100 เด็กชาย วัชรวีร์ งามดี ห้อง ม.1/3
23 40153 เด็กชาย ศิรกฤษฎ์ิ กฤษณรักษ์ปาณี ห้อง ม.1/3
24 40131 เด็กชาย ศุภกร สุนทเรกานนท์ ห้อง ม.1/3
25 40298 เด็กหญิง กัญญ์กนิษฐ์ ตีระวนินทร ห้อง ม.1/3
26 40022 เด็กหญิง ชนิสรา ทองค า ห้อง ม.1/3
27 40078 เด็กหญิง เบญญาภา ม่ังค่ัง ห้อง ม.1/3
28 40070 เด็กหญิง ปัณณพร ทองวิสูง ห้อง ม.1/3
29 40069 เด็กหญิง ไปรยา วงรุจิระ ห้อง ม.1/3
30 40126 เด็กหญิง ภรภัทร ต้ังกิจงามวงศ์ ห้อง ม.1/3
31 40039 เด็กหญิง เมชญา แสงเพชร์ ห้อง ม.1/3
32 40258 เด็กหญิง รินรดา เนตรจรัสแสง ห้อง ม.1/3
33 40242 เด็กหญิง ลักษณ์สุดา วจนะวิจารณ์ ห้อง ม.1/3
34 40092 เด็กหญิง สุขนันท์สินี ศรีเมือง ห้อง ม.1/3
35 40104 เด็กหญิง อสมาภร แก้วสังข์ ห้อง ม.1/3
36 40093 เด็กหญิง อิมนารา ปรีดาภัทรพงษ์ ห้อง ม.1/3
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1 40035 เด็กชาย คมชิต เจริญกิจน าโชค ห้อง ม.1/4
2 40149 เด็กชาย จีรกิตต์ิ ติยะพิบูลย์ไชยา ห้อง ม.1/4
3 40244 เด็กชาย ชนาเทพ พวงล าเจียก ห้อง ม.1/4
4 40016 เด็กชาย ชนาธิป หิรัญงาม ห้อง ม.1/4
5 40009 เด็กชาย ชยังกร ยาวงศ์ ห้อง ม.1/4
6 40006 เด็กชาย ชยุต ธนบดีธรรมจารี ห้อง ม.1/4
7 40098 เด็กชาย ชลธี เตชะก าธรกิจ ห้อง ม.1/4
8 40254 เด็กชาย ณธกฤต จิวะธนะพร ห้อง ม.1/4
9 40048 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ วิบูลย์สิน ห้อง ม.1/4
10 40290 เด็กชาย แทนคุณ พวงพรศรี ห้อง ม.1/4
11 40146 เด็กชาย ธณภูผา มหัทธนโกวิท ห้อง ม.1/4
12 40261 เด็กชาย นนทธาดา เดชผล ห้อง ม.1/4
13 40206 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ ชุมภู ห้อง ม.1/4
14 40283 เด็กชาย พิชญากร ยอดแสง ห้อง ม.1/4
15 40132 เด็กชาย ภัทรศวรรษ ใจซ่ือ ห้อง ม.1/4
16 40029 เด็กชาย วันวิศิษฏ์ พินิจจันทร์ ห้อง ม.1/4
17 40268 เด็กชาย สรวิชญ์ สุขแสน ห้อง ม.1/4
18 40205 เด็กชาย อนัฐ แก้วจ าบัง ห้อง ม.1/4
19 40086 เด็กหญิง กรรวี องอาจอาชา ห้อง ม.1/4
20 40170 เด็กหญิง กุลนิดา ศิริวัฒน์ ห้อง ม.1/4
21 40138 เด็กหญิง ชญาดา โตกนกวรรณ ห้อง ม.1/4
22 40072 เด็กหญิง ฑิพย์ธารณ์ จันทร์จิรดา ห้อง ม.1/4
23 40088 เด็กหญิง ณัชชา พิชยามารินทร์ ห้อง ม.1/4
24 40188 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ ตันธุวนิตย์ ห้อง ม.1/4
25 40145 เด็กหญิง ธัญมน นันทะแสน ห้อง ม.1/4
26 40077 เด็กหญิง นรัญชกร ร าพึงวร ห้อง ม.1/4
27 40196 เด็กหญิง ปวิตรา โกศลานันท์ ห้อง ม.1/4
28 40159 เด็กหญิง ปัณฑ์สิริ ฉันทเตยานนท์ ห้อง ม.1/4
29 40249 เด็กหญิง พัตนียา วีระกุล ห้อง ม.1/4
30 40058 เด็กหญิง พิชฎาภา ลีฬหาสุกิจ ห้อง ม.1/4
31 40230 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา อยู่ไสว ห้อง ม.1/4
32 40014 เด็กหญิง ภาพิมล บุริประเสริฐ ห้อง ม.1/4
33 40021 เด็กหญิง รดา นุพัด ห้อง ม.1/4
34 40323 เด็กหญิง วรนิษฐา เกษมอมรกิจ ห้อง ม.1/4
35 40164 เด็กหญิง ศิริญญาพัทร อิทธิเบญจพงศ์ ห้อง ม.1/4
36 40002 เด็กหญิง อภิชญา ปรัชญาวรากร ห้อง ม.1/4
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1 7130477 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บุญฤทธ์ิ ห้อง ม.1/5
2 7130172 เด็กชาย กวี ปิยะประภัสสร ห้อง ม.1/5
3 7110088 เด็กชาย กิตติณัฐ ถิรต้ังเสถียร ห้อง ม.1/5
4 7110075 เด็กชาย เขมภัฏ โคนอก ห้อง ม.1/5
5 7130636 เด็กชาย เจริญวัฒน์ วงชาลี ห้อง ม.1/5
6 7110268 เด็กชาย คณิศร รินมุกดา ห้อง ม.1/5
7 7130329 เด็กชาย ณัฐชนนท์ อภิชาติวงศ์ชัย ห้อง ม.1/5
8 7130580 เด็กชาย ธาวิน ป่ินตุรงค์ ห้อง ม.1/5
9 7130334 เด็กชาย ธีรภัทร์ สุวรรณประทีป ห้อง ม.1/5
10 7130175 เด็กชาย นิติธร ธรรมารักษ์วัฒนะ ห้อง ม.1/5
11 7110172 เด็กชาย ปภังกร อดุลยฤทธิกุล ห้อง ม.1/5
12 7130074 เด็กชาย ประกรรษวัต ประพฤทธ์ิธรรม ห้อง ม.1/5
13 7110127 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พ่ึงประโยชน์กิจ ห้อง ม.1/5
14 7130184 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อมรหิรัญวงศ์ ห้อง ม.1/5
15 7130047 เด็กชาย พงศวัศ ทองสีหาธนวัชร์ ห้อง ม.1/5
16 7110083 เด็กชาย พชร วรินทักษะ ห้อง ม.1/5
17 7110232 เด็กชาย พีรณัฏฐ์ กรุงแก้ว ห้อง ม.1/5
18 7110186 เด็กชาย ภาคิน ศิริเขต ห้อง ม.1/5
19 7110318 เด็กชาย ยศวัฒน์ สุรชัยพิบูลผล ห้อง ม.1/5
20 7130521 เด็กชาย รักคุณ ศักด์ิประไพศิริกุล ห้อง ม.1/5
21 7130178 เด็กชาย วชิรวิชญ์ นาถธนกุล ห้อง ม.1/5
22 7130440 เด็กชาย สิพรรธน์ พิมสิริวรโชติ ห้อง ม.1/5
23 7110092 เด็กชาย สิรภพ นารีรักษ์ ห้อง ม.1/5
24 7130734 เด็กชาย สิรวิชญ์ ชัยปิยะพร ห้อง ม.1/5
25 7130274 เด็กชาย สิระ รัตนกิจ ห้อง ม.1/5
26 7110066 เด็กชาย อภิภูมิ พันธ์เพชรศรี ห้อง ม.1/5
27 7130760 เด็กหญิง คริน เล็กเอ่ียม ห้อง ม.1/5
28 7130435 เด็กหญิง จิรภิญญา สีหาบุญจันทร์ ห้อง ม.1/5
29 7130206 เด็กหญิง ชญานิศ ฟูจิอิ ห้อง ม.1/5
30 7130258 เด็กหญิง ชวิศา กาญจนานนท์ ห้อง ม.1/5
31 7110253 เด็กหญิง ซัญญา ธรรมดี ห้อง ม.1/5
32 7110112 เด็กหญิง ณัฐมนธ์ เอ่ียมมหาลาภสกุล ห้อง ม.1/5
33 7130188 เด็กหญิง ดานา อมรเศรษฐ ห้อง ม.1/5
34 7130136 เด็กหญิง ตีรณา กล่ าทวี ห้อง ม.1/5
35 7130553 เด็กหญิง น้ ารินทร์ อ าภรณ์ ห้อง ม.1/5
36 7110125 เด็กหญิง ปราญชลี คงภิบาล ห้อง ม.1/5
37 7130157 เด็กหญิง พจนี มีสมบัติ ห้อง ม.1/5
38 7110056 เด็กหญิง พรปวีณ์ สราญเลิศ ห้อง ม.1/5
39 7110157 เด็กหญิง พลอยภัสสร สาริกานนท์ ห้อง ม.1/5
40 7130039 เด็กหญิง ภัทร์ฐิตา โฆษิตพันธนนท์ ห้อง ม.1/5
41 7130207 เด็กหญิง ภัทรธิดา วงค์ไฉไล ห้อง ม.1/5
42 7130385 เด็กหญิง มัญชุสา เกษมสวัสด์ิ ห้อง ม.1/5
43 7110337 เด็กหญิง วรรณพร หอสกุล ห้อง ม.1/5
44 7130444 เด็กหญิง ศศิวิมล สังข์บุญนาค ห้อง ม.1/5
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1 7130033 เด็กชาย กฤติน เวชบรรเทิง ห้อง ม.1/6
2 7130308 เด็กชาย กันตพัฒน์ ตันธุวนิตย์ ห้อง ม.1/6
3 7130686 เด็กชาย คุณานนต์ หอมจันทร์ ห้อง ม.1/6
4 7130259 เด็กชาย จิรกาล วงศ์ทอง ห้อง ม.1/6
5 7130695 เด็กชาย ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล ห้อง ม.1/6
6 7130709 เด็กชาย ธรณินทร์ สมบัติจินดา ห้อง ม.1/6
7 7110216 เด็กชาย ธฤต ยอดแก้ว ห้อง ม.1/6
8 7110099 เด็กชาย ธัพ สุโขธนัง ห้อง ม.1/6
9 7130038 เด็กชาย นริษฐา สาโรวาท ห้อง ม.1/6
10 7110298 เด็กชาย นิชคุณ วุฒิฤทธากุล ห้อง ม.1/6
11 7130756 เด็กชาย ภูริณัฐ จินตนาวุฒิ ห้อง ม.1/6
12 7130237 เด็กชาย รุจิภาส สินสมบูรณ์ ห้อง ม.1/6
13 7130461 เด็กชาย วรปรัชญ์ งามมาก ห้อง ม.1/6
14 7110210 เด็กชาย วารินทร์ธร ดามพ์หิรัณย์ ห้อง ม.1/6
15 7130167 เด็กชาย ศิวกร รักชาติ ห้อง ม.1/6
16 7130432 เด็กหญิง เนศวร์นิชา เพ่ิมพูลกิตติกุล ห้อง ม.1/6
17 7110105 เด็กหญิง เยาวเรศ สนธิภักดี ห้อง ม.1/6
18 7110252 เด็กหญิง กัญชพร สังข์ทอง ห้อง ม.1/6
19 7110208 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิเศษพงษ์ ห้อง ม.1/6
20 7130402 เด็กหญิง จันทร์ฉัตร ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ ห้อง ม.1/6
21 7110185 เด็กหญิง จิรัชญา โนราช ห้อง ม.1/6
22 7130240 เด็กหญิง ชญานันท์ ทะสา ห้อง ม.1/6
23 7130569 เด็กหญิง ณฐญาณ์ ดนัยพิริยะ ห้อง ม.1/6
24 7110091 เด็กหญิง ณัฐมน ฝายจะโปะ ห้อง ม.1/6
25 7110202 เด็กหญิง ณิศรา วงศ์คุ้มสิน ห้อง ม.1/6
26 7130507 เด็กหญิง ธนภร น้อยหิรัญ ห้อง ม.1/6
27 7110241 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ มณีไพโรจน์ ห้อง ม.1/6
28 7130209 เด็กหญิง ธัญรดี ศรีจรัสวัฒนชัย ห้อง ม.1/6
29 7110300 เด็กหญิง นันท์นิชา พงษ์วีระชาติ ห้อง ม.1/6
30 7130170 เด็กหญิง นิรุชา ด าเกิงหิรัญ ห้อง ม.1/6
31 7110304 เด็กหญิง นุชประวีณ์ ค าไท้ ห้อง ม.1/6
32 7130661 เด็กหญิง ปรานต์ หรรษานุกรม ห้อง ม.1/6
33 7130446 เด็กหญิง ปาลิตา ยุระวงก่ิง ห้อง ม.1/6
34 7110306 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุขดี ห้อง ม.1/6
35 7130257 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา จันทวิโรจน์ ห้อง ม.1/6
36 7110049 เด็กหญิง พิชญ์กานต์ ศิริมาจันทร์ ห้อง ม.1/6
37 7110292 เด็กหญิง พิชญ์พัชชา ตรีเนตร ห้อง ม.1/6
38 7130406 เด็กหญิง พิชญาภัค ปรีดาชิณภัทร ห้อง ม.1/6
39 7130187 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิพัฒนสกุลกิจ ห้อง ม.1/6
40 7130059 เด็กหญิง ภัทรนันท์ วัฒนกุล ห้อง ม.1/6
41 7130309 เด็กหญิง ภัทรภร จันทุมมา ห้อง ม.1/6
42 7130413 เด็กหญิง รุจิกร สมผล ห้อง ม.1/6
43 7110082 เด็กหญิง อลีนา ชี ห้อง ม.1/6
44 7130369 เด็กหญิง อิสญาภา หนูสมแก้ว ห้อง ม.1/6
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1 7130284 เด็กชาย ไกรวิชญ์ สุขมะณี ห้อง ม.1/7
2 7130030 เด็กชาย กฤตภาส นาคะปักษิณ ห้อง ม.1/7
3 7130220 เด็กชาย กฤษฎิพัศริย์ พจนารถ ห้อง ม.1/7
4 7130530 เด็กชาย กฤษดากร หนองหาร ห้อง ม.1/7
5 7130667 เด็กชาย กัสกร ไกรครุฑี ห้อง ม.1/7
6 7130077 เด็กชาย คเณศ จักรชัยกูล ห้อง ม.1/7
7 7110237 เด็กชาย เเทนคุณ ระดับทอง ห้อง ม.1/7
8 7130411 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ ศิริรังคะรัตน ห้อง ม.1/7
9 7130333 เด็กชาย ณัฎฐ์พัชร์ เวชสุวรรณ์ ห้อง ม.1/7
10 7130744 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ ตุ้มนิลกาล ห้อง ม.1/7
11 7110334 เด็กชาย ธนวิชญ์ กิจไพศาลศักด์ิ ห้อง ม.1/7
12 7110152 เด็กชาย ธีวรา วิวัฒน์วรรณผล ห้อง ม.1/7
13 7130608 เด็กชาย นิรวิทรธ์ เหลืองอุทัย ห้อง ม.1/7
14 7110108 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โยย่ิง ห้อง ม.1/7
15 7130702 เด็กชาย ภาทีนัย พันชน ห้อง ม.1/7
16 7110320 เด็กชาย ภูริทัต สัปปพันธ์ ห้อง ม.1/7
17 7130189 เด็กชาย รัณภวัฒน์ มณฑีรรัตน์ ห้อง ม.1/7
18 7110130 เด็กชาย เอกกวี วงษ์กลม ห้อง ม.1/7
19 7110305 เด็กชาย อนาวิน สุตครุฑ ห้อง ม.1/7
20 7110204 เด็กหญิง เกวลิน สวัสดี ห้อง ม.1/7
21 7110080 เด็กหญิง กรรญมล ทะวะบุตร ห้อง ม.1/7
22 7130271 เด็กหญิง ขวัญจิรา หงศ์พันธ์กุล ห้อง ม.1/7
23 7110155 เด็กหญิง จิตรพร จุมพลเดชาพันธ์ ห้อง ม.1/7
24 7130313 เด็กหญิง จุฑานันท์ วินิจชัยนันท์ ห้อง ม.1/7
25 7130763 เด็กหญิง ชมบา กูรุง ห้อง ม.1/7
26 7110188 เด็กหญิง ชาฟา สิงห์ฆาฬะ ห้อง ม.1/7
27 7130544 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ผิวผาง ห้อง ม.1/7
28 7130532 เด็กหญิง ณัชชา ปนานนท์ ห้อง ม.1/7
29 7130586 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ธาดาวรพงษ์ ห้อง ม.1/7
30 7130143 เด็กหญิง ติร ธาระเขตต์ ห้อง ม.1/7
31 7110243 เด็กหญิง ทิพณัฏฐา บุญพรม ห้อง ม.1/7
32 7130317 เด็กหญิง ธนัชชา โพธ์ิสินสมวงศ์ ห้อง ม.1/7
33 7130331 เด็กหญิง ธีรดา อินไข่ ห้อง ม.1/7
34 7130098 เด็กหญิง นภัสนันท์ พลไชย ห้อง ม.1/7
35 7130080 เด็กหญิง นิชา ศรีสะอาด ห้อง ม.1/7
36 7130584 เด็กหญิง แพรดาว อ่ าโต ห้อง ม.1/7
37 7130203 เด็กหญิง พลอยปภัสร์ เตียเป้ิน ห้อง ม.1/7
38 7130560 เด็กหญิง พิชามญช์ุ สุวรรณมุณี ห้อง ม.1/7
39 7130083 เด็กหญิง ภัทร์ณิชารีย์ อิทธพร ห้อง ม.1/7
40 7110373 เด็กหญิง ภัทราพร มะแก้ว ห้อง ม.1/7
41 7130324 เด็กหญิง ภาติกานต์ สุพันธ์พงศ์กุล ห้อง ม.1/7
42 7110225 เด็กหญิง ศุภานัน อ่างมณีกุล ห้อง ม.1/7
43 7110219 เด็กหญิง สวิตตา บุญส่ง ห้อง ม.1/7
44 7130132 เด็กหญิง อรรดา โชติโก ห้อง ม.1/7
45 7110042 เด็กหญิง ออมขวัญ ตนาวรรณ ห้อง ม.1/7
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1 7130697 เด็กชาย ไกรฤกษ์ ฉันทวนิชย์ ห้อง ม.1/8
2 7110233 เด็กชาย กฤตพล ฤาษี ห้อง ม.1/8
3 7130228 เด็กชาย กัญจน์ชนน ยุทธภัณฑ์ศิริกุล ห้อง ม.1/8
4 7130505 เด็กชาย ณัช อินมะตูม ห้อง ม.1/8
5 7130104 เด็กชาย ณัฐดนย์ ทองเวียง ห้อง ม.1/8
6 7110120 เด็กชาย ทักษพล อนุวุฒิพงษ์ ห้อง ม.1/8
7 7130326 เด็กชาย ธนธัช วิเชียรปัญญา ห้อง ม.1/8
8 7110190 เด็กชาย นันทภพ ลาค า ห้อง ม.1/8
9 7110061 เด็กชาย บรรณวิชญ์ วรวัฒนานนท์ ห้อง ม.1/8
10 7130089 เด็กชาย ปิยพัทธ์ บัวจันทร์ ห้อง ม.1/8
11 7130518 เด็กชาย พงษภัทร ศรีทอง ห้อง ม.1/8
12 7130335 เด็กชาย พชรภัทร ชัยพชรพร ห้อง ม.1/8
13 7110071 เด็กชาย ภิสิฐรักษ์ ศิรเนาวรัตน์ ห้อง ม.1/8
14 7130523 เด็กชาย วายุ อยู่เป็นสุช ห้อง ม.1/8
15 7110183 เด็กชาย วิศรุต จารุสิริสกุล ห้อง ม.1/8
16 7110221 เด็กชาย ศุภวิชญ์ น้อยดวง ห้อง ม.1/8
17 7130340 เด็กหญิง กชพร ผัสสะผล ห้อง ม.1/8
18 7110322 เด็กหญิง กมลชนก ชัยปัญญา ห้อง ม.1/8
19 7110246 เด็กหญิง กานต์ธีรา เรืองรักเรียน ห้อง ม.1/8
20 7130192 เด็กหญิง ขวัญชนก โสวัณณะ ห้อง ม.1/8
21 7110217 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ จุฬาลักษณ์กุล ห้อง ม.1/8
22 7110168 เด็กหญิง ชนิตา ค าสุระ ห้อง ม.1/8
23 7110113 เด็กหญิง ชมนาด ลักษณากร ห้อง ม.1/8
24 7110013 เด็กหญิง โซเนีย มุดซาเคน ห้อง ม.1/8
25 7130252 เด็กหญิง ฐานิกา แดงสอาด ห้อง ม.1/8
26 7110045 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หมวดสันเทียะ ห้อง ม.1/8
27 7130381 เด็กหญิง ณัฏฐ์วรินท์ แย้มศรวล ห้อง ม.1/8
28 7110398 เด็กหญิง ดวงดาว กิริยา ห้อง ม.1/8
29 7130442 เด็กหญิง บุณยวีย์ สง่าอารีย์กุล ห้อง ม.1/8
30 7110036 เด็กหญิง ปณิตา โกฏิรักษ์ ห้อง ม.1/8
31 7130378 เด็กหญิง ปลายฟ้า เลิศนพรัตน์วงศ์ ห้อง ม.1/8
32 7110126 เด็กหญิง ปาณิสรา บุญไชยะ ห้อง ม.1/8
33 7110035 เด็กหญิง ปานระพี นุชจ าลอง ห้อง ม.1/8
34 7130575 เด็กหญิง ปิย์วรา เตียวไพบูลย์ ห้อง ม.1/8
35 7130462 เด็กหญิง ปุญญิศา สุวรรณศรี ห้อง ม.1/8
36 7110248 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ค าจีน ห้อง ม.1/8
37 7110047 เด็กหญิง ภัทรธิดา มะแก้ว ห้อง ม.1/8
38 7130351 เด็กหญิง ภิญญดา รุจิบุณยเดช ห้อง ม.1/8
39 7130115 เด็กหญิง วรรณิดา สุขีลักษณ์ ห้อง ม.1/8
40 7130061 เด็กหญิง วริศรา โหลทอง ห้อง ม.1/8
41 7110087 เด็กหญิง อดิวรรณ โสตรศรีทิพย์ ห้อง ม.1/8
42 7130460 เด็กหญิง อธิชา เจริญผล ห้อง ม.1/8
43 7130190 เด็กหญิง อรวรินทร์ สิงห์เสือ ห้อง ม.1/8
44 7110235 เด็กหญิง อารยา ลีอริยะ ห้อง ม.1/8
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1 7130116 เด็กชาย ฐิติวัชร์ ธะนะศักด์ิ ห้อง ม.1/9
2 7110275 เด็กชาย โซฮาน บุญประเสริฐ ห้อง ม.1/9
3 7110234 เด็กชาย ณดล พจนาพิมล ห้อง ม.1/9
4 7110302 เด็กชาย ณัฏฐชัย หุ่นแจ้ง ห้อง ม.1/9
5 7130622 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วันประจิต ห้อง ม.1/9
6 7130614 เด็กชาย เทพฤทธ์ิ วิรุฬอนันต์โชติ ห้อง ม.1/9
7 7110133 เด็กชาย ดุลยรัตน์ สามัตถิยดีกุล ห้อง ม.1/9
8 7130632 เด็กชาย นพรุจ ตันธนวิกรัย ห้อง ม.1/9
9 7130788 เด็กชาย เลิสพิสิฐ ศิริบุญญะสุข ห้อง ม.1/9
10 7130594 เด็กชาย พศิน ไชยศร ห้อง ม.1/9
11 7110303 เด็กชาย ภัทรธร เทศลงทอง ห้อง ม.1/9
12 7110161 เด็กชาย ภูร์ิธเรศ ขิมมา ห้อง ม.1/9
13 7110392 เด็กชาย สรสรรค์ มณีวงค์ ห้อง ม.1/9
14 7110028 เด็กชาย อธิษฐ์ ลิมปโสภณพนิช ห้อง ม.1/9
15 7130332 เด็กชาย อรรถพล บันหนองสา ห้อง ม.1/9
16 7110361 เด็กหญิง กรกานต์ กรทับทิม ห้อง ม.1/9
17 7130641 เด็กหญิง กัญญพัชร ป่ินภัย ห้อง ม.1/9
18 7130176 เด็กหญิง การะเกด ย่อแซะ ห้อง ม.1/9
19 7130305 เด็กหญิง จิดาภา จักรวาฬนรสิงห์ ห้อง ม.1/9
20 7130260 เด็กหญิง ชัญญานุช วงษ์พานิช ห้อง ม.1/9
21 7130430 เด็กหญิง ณชนก อุดมรุ่งเรือง ห้อง ม.1/9
22 7130091 เด็กหญิง ณพัฒน์ สาโรวาท ห้อง ม.1/9
23 7110077 เด็กหญิง ณิชาภา ทรัพย์วรา ห้อง ม.1/9
24 7130591 เด็กหญิง ทอขวัญ สุทธนะ ห้อง ม.1/9
25 7130311 เด็กหญิง ทิชานันท์ คล้อยวิถี ห้อง ม.1/9
26 7110164 เด็กหญิง ธัญชนก แป้นจันทร์ ห้อง ม.1/9
27 7130714 เด็กหญิง นงนภัส บุญวิทยา ห้อง ม.1/9
28 7130119 เด็กหญิง นิติรัตน์ บุญย่ิง ห้อง ม.1/9
29 7110201 เด็กหญิง นิยุตา อินอร่าม ห้อง ม.1/9
30 7130480 เด็กหญิง ปณาลี ต้นสักตระกูล ห้อง ม.1/9
31 7130405 เด็กหญิง ปณาลี จุลสุคนธ์ ห้อง ม.1/9
32 7110282 เด็กหญิง ปณิสนา แซ่กัง ห้อง ม.1/9
33 7130368 เด็กหญิง ปริยากร ทองสร้อย ห้อง ม.1/9
34 7110156 เด็กหญิง ปิยะนุช เมธาสถิตย์สุข ห้อง ม.1/9
35 7110121 เด็กหญิง พิมพ์นารา ชิค ห้อง ม.1/9
36 7130293 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ธรรมเสริมสกุล ห้อง ม.1/9
37 7130135 เด็กหญิง ภณิดาพร พันช านาญ ห้อง ม.1/9
38 7110134 เด็กหญิง ภัทรธิดา โมระกุล ห้อง ม.1/9
39 7110110 เด็กหญิง รวิสรา เพชรรัตน์ ห้อง ม.1/9
40 7110297 เด็กหญิง วีรภัทรา หวังศิริ ห้อง ม.1/9
41 7130688 เด็กหญิง ไอรินลดา เจริญฐานุพงษ์ ห้อง ม.1/9
42 7130198 เด็กหญิง อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร ห้อง ม.1/9
43 7130355 เด็กหญิง อัญรินทร์ วรวัฒน์ศรีกุล ห้อง ม.1/9
44 7130148 เด็กหญิง ฮาซียา เหมและ ห้อง ม.1/9
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1 7110207 เด็กชาย กรณ์กวินท์ เจริญสุข ห้อง ม.1/10
2 7130163 เด็กชาย คณิน พิมพ์ทอง ห้อง ม.1/10
3 7110251 เด็กชาย ณตะวัน พนัสบดีกุล ห้อง ม.1/10
4 7130150 เด็กชาย ธนกฤต รุ่งแสงพรเจริญ ห้อง ม.1/10
5 7110114 เด็กชาย ธีรภัทร โสภาวัจน์ ห้อง ม.1/10
6 7110365 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ พิสัยพันธ์ ห้อง ม.1/10
7 7130503 เด็กชาย นิธิวัฒน์ เมฆฉาย ห้อง ม.1/10
8 7110277 เด็กชาย ปรวัฒน์ แช่ล้ิม ห้อง ม.1/10
9 7130592 เด็กชาย พีรเดช นิชาญ ห้อง ม.1/10
10 7130117 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เพ็ชรเขียน ห้อง ม.1/10
11 7130431 เด็กชาย รณกร ภิรมย์กิจ ห้อง ม.1/10
12 7110230 เด็กชาย ศุภกร แพน้อย ห้อง ม.1/10
13 7130437 เด็กชาย ไอศูรย์ เบรค ห้อง ม.1/10
14 7110076 เด็กชาย อัครพงษ์ โรจน์พงศ์เกษม ห้อง ม.1/10
15 7110143 เด็กชาย อินทัช พบหิรัญโสภณ ห้อง ม.1/10
16 7110238 เด็กหญิง กวิสรา แซ่เตียว ห้อง ม.1/10
17 7110111 เด็กหญิง กานต์ชุดา ม่ิงมาลี ห้อง ม.1/10
18 7110276 เด็กหญิง จารุกัญญ์ แซ่ต้ัง ห้อง ม.1/10
19 7110004 เด็กหญิง ชญานิศ ขาวสะอาด ห้อง ม.1/10
20 7110102 เด็กหญิง ฐิดาเทพ คุ้มภัย ห้อง ม.1/10
21 7130246 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ สงวนรัตนโชติ ห้อง ม.1/10
22 7130051 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ชมภูบุตร ห้อง ม.1/10
23 7130645 เด็กหญิง ถวดี อินทร์ฐานะ ห้อง ม.1/10
24 7110147 เด็กหญิง ธัญจรัตม์ ศรีโยธี ห้อง ม.1/10
25 7110272 เด็กหญิง ธัญรัตน์ จ่ันสุข ห้อง ม.1/10
26 7130698 เด็กหญิง ปัณณพร ประทุมทอง ห้อง ม.1/10
27 7130144 เด็กหญิง พชรพร แซ่ล้ี ห้อง ม.1/10
28 7130601 เด็กหญิง พิชชาภา อินสา ห้อง ม.1/10
29 7110286 เด็กหญิง พิชญ์ธัญรดา ช่างสาร ห้อง ม.1/10
30 7130383 เด็กหญิง พิชญาภา ภูจอมเงิน ห้อง ม.1/10
31 7130652 เด็กหญิง พินธ์ุสุดา แสงสุรศักด์ิ ห้อง ม.1/10
32 7110140 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รุ่งฤดีไพรสันต์ ห้อง ม.1/10
33 7110007 เด็กหญิง ภรัณยา คงศิริ ห้อง ม.1/10
34 7110274 เด็กหญิง มัสซูรีย์ มณีด า ห้อง ม.1/10
35 7110181 เด็กหญิง รวิสรา บุญช่วย ห้อง ม.1/10
36 7110160 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ทีฆวัฒน์เมธี ห้อง ม.1/10
37 7110346 เด็กหญิง วรัชญา ไชยสายัณห์ ห้อง ม.1/10
38 7130620 เด็กหญิง วริศรา ห่วงจริง ห้อง ม.1/10
39 7130377 เด็กหญิง วาริศา ศรีไข่มุก ห้อง ม.1/10
40 7110264 เด็กหญิง สกุลแก้ว ปรัชชญาสิทธิกุล ห้อง ม.1/10
41 7110086 เด็กหญิง สินารัตน์ ลาภวัตสุขอนันต์ ห้อง ม.1/10
42 7130285 เด็กหญิง สุธิญาพัศ วาดอักษร ห้อง ม.1/10
43 7110228 เด็กหญิง อัยรินทร์ โฆษิตธนาพิทักษ์ ห้อง ม.1/10
44 7130395 เด็กหญิง อินทุนิพา อวยพร ห้อง ม.1/10
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1 7110321 เด็กชาย กฤษติกรณ์ กนิษฐสังกาศ ห้อง ม.1/11
2 7110050 เด็กชาย คมน์คณิน สิริวเสรี ห้อง ม.1/11
3 7110307 เด็กชาย ชวัลวิทย์ จงเพ็งกลาง ห้อง ม.1/11
4 7110350 เด็กชาย ชัญนันท์ ถนัดพจนามาตย์ ห้อง ม.1/11
5 7110057 เด็กชาย ณัช เลิศลักษณ์ศิริกุล ห้อง ม.1/11
6 7110048 เด็กชาย เดชาพล สุธีชีวะ ห้อง ม.1/11
7 7110389 เด็กชาย ธนภัทร นาควังไทร ห้อง ม.1/11
8 7110011 เด็กชาย ธนิก ธรรมวงค์ ห้อง ม.1/11
9 07110005 เด็กชาย ธรรมนิตย์ เจียมสกุลธร ห้อง ม.1/11
10 7130029 เด็กชาย ธีรเมธ วรรณประทิน ห้อง ม.1/11
11 7130086 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พระสุรินทร์ ห้อง ม.1/11
12 7130100 เด็กชาย พีรภัทร เมืองโคตร ห้อง ม.1/11
13 7130494 เด็กชาย พุฒิธร จรัสวิชากร ห้อง ม.1/11
14 7110336 เด็กชาย ฟาอิซ วงศ์แก้วนาวา ห้อง ม.1/11
15 7130204 เด็กชาย เวสภูมิน วิริยะกิตติ ห้อง ม.1/11
16 7130559 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ปฐมาภินันท์ ห้อง ม.1/11
17 7110278 เด็กชาย ศุภกร ฉิมพลีพันธ์ ห้อง ม.1/11
18 7130666 เด็กชาย เอกอนันต์ นิพัทธ์ธนาธาร ห้อง ม.1/11
19 7130387 เด็กชาย อัควัฒน์ พรปัญญาวิจิตร์ ห้อง ม.1/11
20 7130590 เด็กหญิง กชมน ปุณะตุง ห้อง ม.1/11
21 7130700 เด็กหญิง กรรวี องอาจอาชา ห้อง ม.1/11
22 7130139 เด็กหญิง กฤตากานต์ รอดประเสริฐ ห้อง ม.1/11
23 7130138 เด็กหญิง กาญชณา สมสุข ห้อง ม.1/11
24 7110178 เด็กหญิง ชนิกานต์ เซิน ห้อง ม.1/11
25 7130078 เด็กหญิง ญาณิดา จันทร์ฤทธ์ิ ห้อง ม.1/11
26 7130283 เด็กหญิง ณพัชญา คตอยู่ ห้อง ม.1/11
27 7110284 เด็กหญิง ณพัชญา เสือยอด ห้อง ม.1/11
28 7110325 เด็กหญิง ณัฐธิญาณ์ ศรีบุญญานุภาพ ห้อง ม.1/11
29 7130227 เด็กหญิง ณัฐมน รุ่งรัตนกุล ห้อง ม.1/11
30 7130288 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อยุทธ์ยานนท์ ห้อง ม.1/11
31 7130299 เด็กหญิง ธารใส ทรัพย์วิริยานันท์ ห้อง ม.1/11
32 7130103 เด็กหญิง นลินวิมล อภิวัฒน์การุญ ห้อง ม.1/11
33 7130619 เด็กหญิง นัชชา ธรรมสัจจกูล ห้อง ม.1/11
34 7130572 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน คล้ายเหมือน ห้อง ม.1/11
35 7110151 เด็กหญิง ปาลิตา จันทร์เช้ือ ห้อง ม.1/11
36 7130416 เด็กหญิง พิชญาภา นาสนิท ห้อง ม.1/11
37 7130361 เด็กหญิง พีรยา หอมจันทร์ ห้อง ม.1/11
38 7110200 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองใบ ห้อง ม.1/11
39 7130473 เด็กหญิง วิภานันท์ วงค์พระจันทร์ ห้อง ม.1/11
40 7130092 เด็กหญิง ศรัณย์ธร อภิรัชตกุล ห้อง ม.1/11
41 7130372 เด็กหญิง สุพิชชา เครือวัลย์ ห้อง ม.1/11
42 7130493 เด็กหญิง เหมย จิน โก ห้อง ม.1/11
43 7110182 เด็กหญิง ไอรีนรดา บุญนิธิรักษ์ ห้อง ม.1/11
44 7110372 เด็กหญิง อริสรา ควรชัยตระกูล ห้อง ม.1/11
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1 7130153 เด็กชาย ก้องภพ ธาราศิริไพฑูรย์ ห้อง ม.1/12
2 7130044 เด็กชาย กันตินันทร์ พัฒธร ห้อง ม.1/12
3 7130162 เด็กชาย ฆฤณ อัศวสุจินดารัตน์ ห้อง ม.1/12
4 7110256 เด็กชาย จารุพัฒน์ โกมลศิริ ห้อง ม.1/12
5 7130199 เด็กชาย ไชยงค์ ชูชัยเจริญ ห้อง ม.1/12
6 7130193 เด็กชาย ณปภัทช์ เมืองจีน ห้อง ม.1/12
7 7130478 เด็กชาย ณัฐธนกรณ์ ขันธารักษ์ ห้อง ม.1/12
8 7130468 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ แสงทอง ห้อง ม.1/12
9 7110090 เด็กชาย ธนกฤต รสโหมด ห้อง ม.1/12
10 7130752 เด็กชาย ธรณินทร์ ชัยมัดชิม ห้อง ม.1/12
11 7110345 เด็กชาย ธาวิน ศิริรัตน์ ห้อง ม.1/12
12 7130320 เด็กชาย ธีรภัทร เลขนาวิน ห้อง ม.1/12
13 7110116 เด็กชาย บวรวิชญ์ แววศรี ห้อง ม.1/12
14 7130415 เด็กชาย ภัทรดนย์ ช่ืนสนธ์ิ ห้อง ม.1/12
15 7110131 เด็กชาย ภูมิกฤฏ์ิ โทแก้ว ห้อง ม.1/12
16 7110093 เด็กชาย ภูริภัทร ปละอุด ห้อง ม.1/12
17 7110354 เด็กชาย วรภพ แสงวิโรจน์พัฒน์ ห้อง ม.1/12
18 7110356 เด็กชาย ศราวิน จันทร์สว่าง ห้อง ม.1/12
19 7130683 เด็กชาย ศิริวัฒน์ เทียนเล็ก ห้อง ม.1/12
20 7130677 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กันยาประสิทธ์ิ ห้อง ม.1/12
21 7110250 เด็กชาย สิทธิเจตน์ บุญยะพงศ์ไชย ห้อง ม.1/12
22 7110032 เด็กชาย อุมัตร โนะ ห้อง ม.1/12
23 7110038 เด็กหญิง กมลวรรณ์ ชูพร้อม ห้อง ม.1/12
24 7130173 เด็กหญิง กัญญ์กุลณัช แน่วแน่ ห้อง ม.1/12
25 7110138 เด็กหญิง กัลยทรรศน์ นิพัทธกุศลกิจ ห้อง ม.1/12
26 7110162 เด็กหญิง กุลศยา จิโรจธรรม ห้อง ม.1/12
27 7130113 เด็กหญิง จิรัญญาฉัตร ยอดตา ห้อง ม.1/12
28 7130390 เด็กหญิง ชัญญานุช สิงหประเสริฐกูล ห้อง ม.1/12
29 7130216 เด็กหญิง ณัชฌารีย์ ลือบัณฑิตสกุล ห้อง ม.1/12
30 7130191 เด็กหญิง ธนภรณ์ เถ่ือนถ้ าแก้ว ห้อง ม.1/12
31 7130248 เด็กหญิง ธัญญนัฏ ไชยศรีสงคราม ห้อง ม.1/12
32 7110220 เด็กหญิง นลัทพร ศรีสุดา ห้อง ม.1/12
33 7130233 เด็กหญิง เปรมฤดี คล้ายวงศ์วาลย์ ห้อง ม.1/12
34 7110197 เด็กหญิง ปิยจิตร เส่ย ห้อง ม.1/12
35 7110242 เด็กหญิง ปุณยานุช เถกิงธร ห้อง ม.1/12
36 7110053 เด็กหญิง พรวรรณกร ศรีเชียงหวาง ห้อง ม.1/12
37 7130485 เด็กหญิง ภัทรชนก สีโม ห้อง ม.1/12
38 7130670 เด็กหญิง มุกอันดา เดวี ห้อง ม.1/12
39 7130071 เด็กหญิง รัชฎากานต์ เรืองสวัสด์ิ ห้อง ม.1/12
40 7130214 เด็กหญิง ลุศชา พลีบัตร ห้อง ม.1/12
41 7130247 เด็กหญิง ศุฆัมภรณ์ ยุชังกูล ห้อง ม.1/12
42 7130126 เด็กหญิง อรณัชชา ทวีรัตน์ ห้อง ม.1/12
43 7130658 เด็กหญิง ออมพลอย สันสินธ์ุงาม ห้อง ม.1/12
44 7110173 เด็กหญิง อะมานี หญ้าปรัง ห้อง ม.1/12
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1 7110059 เด็กชาย กันตพงศ์ ศรีวงศ์ทอง ห้อง ม.1/13
2 7110030 เด็กชาย ชวิน รุจิราลัย ห้อง ม.1/13
3 7130231 เด็กชาย ชัยธนันท์ ล้ิมคูณเศรษฐ์ ห้อง ม.1/13
4 7130711 เด็กชาย ชุติเดช ปิติเพ่ิมพูน ห้อง ม.1/13
5 7110123 เด็กชาย ณัฏฐกฤษณ์ สุระมณี ห้อง ม.1/13
6 7110344 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ เพียซ้าย ห้อง ม.1/13
7 7130235 เด็กชาย ณัทภัค บัวลอย ห้อง ม.1/13
8 7110316 เด็กชาย ธนพงษ์ ไกรแก้ว ห้อง ม.1/13
9 7110096 เด็กชาย ธาวิน พงศ์เสริมทวี ห้อง ม.1/13
10 7130097 เด็กชาย นรวีร์ บุญล้อม ห้อง ม.1/13
11 7130722 เด็กชาย นราทิป วงศ์วานรพิทักษ์ ห้อง ม.1/13
12 7110382 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ภูนะยา ห้อง ม.1/13
13 7130244 เด็กชาย วิธญกานต์ นาถวิทยาคุณ ห้อง ม.1/13
14 7130045 เด็กชาย วีรวิชญ์ ทองพูลพัฒนกุล ห้อง ม.1/13
15 7130567 เด็กชาย อชิรทัศน์ อินทวงษ์ ห้อง ม.1/13
16 7130517 เด็กชาย อนุศิษฎ์ ตรียานุวัฒน์ ห้อง ม.1/13
17 7130194 เด็กชาย อภิภู จิตต์อุไร ห้อง ม.1/13
18 7130612 เด็กหญิง กชพร พวงมะลิ ห้อง ม.1/13
19 7110139 เด็กหญิง กรวรรณ ศิริราช ห้อง ม.1/13
20 7110144 เด็กหญิง คณัสวรรณ ศรีโปฎก ห้อง ม.1/13
21 7110366 เด็กหญิง จิราพัชร ล้วนทอง ห้อง ม.1/13
22 7130564 เด็กหญิง ชัญญา ตระการสาธิต ห้อง ม.1/13
23 7110324 เด็กหญิง ญาดา บุญประเสริฐ ห้อง ม.1/13
24 7110171 เด็กหญิง ณปภัช จันมะณี ห้อง ม.1/13
25 7110265 เด็กหญิง ณภัทร สวาทะสุข ห้อง ม.1/13
26 7110352 เด็กหญิง ณัฐสุดา อะหมัดตอเฮด ห้อง ม.1/13
27 7130230 เด็กหญิง ธนิสร พูลเกตุ ห้อง ม.1/13
28 7110229 เด็กหญิง นิลกมล จึงงามดิลก ห้อง ม.1/13
29 7130263 เด็กหญิง บุณฑริกา ศิลารัตน์ ห้อง ม.1/13
30 7130680 เด็กหญิง ปริยาภัทร ไทรงาม ห้อง ม.1/13
31 7130492 เด็กหญิง เปรมปวีร์ หาเรือนสาสน์ ห้อง ม.1/13
32 7110285 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เรืองเพ็ง ห้อง ม.1/13
33 7130221 เด็กหญิง พรชนก วิเศษสมบัติ ห้อง ม.1/13
34 7110371 เด็กหญิง พิชชาภา อัมพรศรี ห้อง ม.1/13
35 7130211 เด็กหญิง ภูษิตา ผลประเสริฐ ห้อง ม.1/13
36 7110288 เด็กหญิง รสธร อรุณส่ง ห้อง ม.1/13
37 7110094 เด็กหญิง รัตนากร วนาสินชัย ห้อง ม.1/13
38 7130069 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ศรีสุขโข ห้อง ม.1/13
39 7110338 เด็กหญิง ศรัณย์พร เลิศศรีสว่างวงศ์ ห้อง ม.1/13
40 7110187 เด็กหญิง ศศิมล วรวงศ์รัตนา ห้อง ม.1/13
41 7110196 เด็กหญิง ศุภิสรา ศิริทัตธ ารง ห้อง ม.1/13
42 7130593 เด็กหญิง สาริศา เผ่าพงษ์ ห้อง ม.1/13
43 7110329 เด็กหญิง สุดาทิพย์ พิมพรัตน์ ห้อง ม.1/13
44 7130218 เด็กหญิง อักษราภัคน์ สุริยภาณุมาศ ห้อง ม.1/13
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1 7130149 เด็กชาย กรวิชญ์ ฉิมมณี ห้อง ม.1/14
2 7130342 เด็กชาย กฤติเดช กิจโสภากุล ห้อง ม.1/14
3 7130476 เด็กชาย ชาติสยาม กุลจิตติศุภภร ห้อง ม.1/14
4 7110081 เด็กชาย ณฐกร กังวานฐิติ ห้อง ม.1/14
5 7130506 เด็กชาย ณรงค์รัชช์ พานิชชวพงศ์ ห้อง ม.1/14
6 7130623 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ สุวรรณโมกข์ ห้อง ม.1/14
7 7130751 เด็กชาย ดนัยนัฐ เข็มนิล ห้อง ม.1/14
8 7130337 เด็กชาย ธัญวิศิษฐ์ พงศ์สถาบดี ห้อง ม.1/14
9 7110269 เด็กชาย ธีระ พุฒิมานรดีกุล ห้อง ม.1/14
10 7130048 เด็กชาย ปริญ จันทวงศ์ ห้อง ม.1/14
11 7110381 เด็กชาย ปวินท์ ค าใส ห้อง ม.1/14
12 7110065 เด็กชาย ภัทรชัยย์ เอ่ียมวารีศรีสกุล ห้อง ม.1/14
13 7130302 เด็กชาย ภูริ แสงโทโพ ห้อง ม.1/14
14 7130223 เด็กชาย รวินท์ จารุไพศาล ห้อง ม.1/14
15 7110273 เด็กชาย รุสลัน บิลล่ี ห้อง ม.1/14
16 7110198 เด็กชาย สิรภพ พรมลี ห้อง ม.1/14
17 7110244 เด็กชาย อนิส บิลล่ี ห้อง ม.1/14
18 7110387 เด็กชาย อัยวิณย์ เมฆสิงห์วี ห้อง ม.1/14
19 7130224 เด็กชาย อาชวิน แสงสุวรรณ ห้อง ม.1/14
20 7110226 เด็กชาย อิทธิณัฐ นราภักด์ิ ห้อง ม.1/14
21 7130754 เด็กหญิง กัญญาพัชร แถวเพชร ห้อง ม.1/14
22 7130459 เด็กหญิง ก่ิงแก้ว อมรไพศาลเลิศ ห้อง ม.1/14
23 7130212 เด็กหญิง ฐานัส แสงซอน ห้อง ม.1/14
24 7130723 เด็กหญิง ฐิตาภา สุเนตร ห้อง ม.1/14
25 7130455 เด็กหญิง ณอาภา ณ พัทลุง ห้อง ม.1/14
26 7110073 เด็กหญิง ณัฐนรี ใจศักด์ิ ห้อง ม.1/14
27 7110224 เด็กหญิง ทัชชญา กุลเมธาวัชร์ ห้อง ม.1/14
28 7130364 เด็กหญิง ธัญนิชา ศิลป์สัมฤทธ์ิ ห้อง ม.1/14
29 7130325 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ก่ิงเส็ง ห้อง ม.1/14
30 7130255 เด็กหญิง เปรมฤดี บุญญรัตน์วงศ์ ห้อง ม.1/14
31 7110159 เด็กหญิง ปณภัทร พัฒนะบดี ห้อง ม.1/14
32 7130129 เด็กหญิง ปัญญดา ชัยภคพร ห้อง ม.1/14
33 7110349 เด็กหญิง ปารัช รัศมีรัตน์ ห้อง ม.1/14
34 7110184 เด็กหญิง ปุณยนุช ชนภรณ์ดลชนก ห้อง ม.1/14
35 7110098 เด็กหญิง ปุณยนุช สร้อยทอง ห้อง ม.1/14
36 7110290 เด็กหญิง พรไพลิน สหัสสตนนท์ ห้อง ม.1/14
37 7110262 เด็กหญิง พราว ชลปราณี ห้อง ม.1/14
38 7130165 เด็กหญิง พิชชาอร พุ่มพวง ห้อง ม.1/14
39 7130548 เด็กหญิง พิชญ์สินี ภาคย์กิจจากุล ห้อง ม.1/14
40 7110122 เด็กหญิง วรกาญจน์ มหาวาณิชย์วงศ์ ห้อง ม.1/14
41 7130350 เด็กหญิง วิชาดา มาตปัญญา ห้อง ม.1/14
42 7110209 เด็กหญิง วีรัญชรีย์ วิเศษศิริ ห้อง ม.1/14
43 7130426 เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจยศเดชากุล ห้อง ม.1/14
44 7110247 เด็กหญิง สิรีธร ทองบุญมา ห้อง ม.1/14
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1 50243 เด็กชาย คณาธิป ก้องภักดีสุข ห้อง ม.1/15
2 50027 เด็กชาย จอมพจน์ สุนทรชาตะพงศ์ ห้อง ม.1/15
3 50259 เด็กชาย จีราวัฒน์ ไพบูลย์พันธ์ ห้อง ม.1/15
4 50290 เด็กชาย ซิแอล เอดิน อาเตกวา ฟอนชา ห้อง ม.1/15
5 50032 เด็กชาย ณภัทร สุริยะ ห้อง ม.1/15
6 50238 เด็กชาย ณัฐธัญ เจริญวิริยะภาพ ห้อง ม.1/15
7 50067 เด็กชาย เตวิช ดีวิเศษพันธ์ ห้อง ม.1/15
8 50101 เด็กชาย ธิเบต เปสลาพันธ์ ห้อง ม.1/15
9 50218 เด็กชาย ปุริม เฟ่ืองฟุ้ง ห้อง ม.1/15
10 50229 เด็กชาย รชต บุญจรัสภิญโญ ห้อง ม.1/15
11 50281 เด็กชาย โรเบิร์ต เอดิสัน ชางค์ ห้อง ม.1/15
12 50285 เด็กชาย เลโอนาร์โด ซุนโด ห้อง ม.1/15
13 50235 เด็กหญิง กันตา เจริญวิริยะภาพ ห้อง ม.1/15
14 50209 เด็กหญิง ชัญญา ม่ิงมณี ห้อง ม.1/15
15 50283 เด็กหญิง ซาช่า ฟิลิปส์ ห้อง ม.1/15
16 50122 เด็กหญิง ณิชาช์ พรวรากรณ์ ห้อง ม.1/15
17 50174 เด็กหญิง ธัญพร กอวัฒนา ห้อง ม.1/15
18 50109 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ธนะธนากุล ห้อง ม.1/15
19 50083 เด็กหญิง ปุณณรีย์ โฆษิตทวีไพศาล ห้อง ม.1/15
20 50217 เด็กหญิง พัชรนันท์ ประกอบพาณิชย์ ห้อง ม.1/15
21 50165 เด็กหญิง พิณประภา ศักขินาดี ห้อง ม.1/15
22 50075 เด็กหญิง ภูริปภา ลาภปริสุทธิ ห้อง ม.1/15
23 50292 เด็กหญิง มนฤดี พิทักษ์วงศ์ ห้อง ม.1/15
24 50158 เด็กหญิง วรณัน เขตรใหญ่ ห้อง ม.1/15
25 50093 เด็กหญิง วิมลรัตน์ ธรรมณี ห้อง ม.1/15
26 50048 เด็กหญิง สุกฤษตา เลาหไพศาล ห้อง ม.1/15
27 50096 เด็กหญิง สุรัชฏา เสกตระกูล ห้อง ม.1/15
28 50049 เด็กหญิง หยกมนต์ ธ ารงวิชย์สิริ ห้อง ม.1/15
29 50233 เด็กหญิง อรวรา ธัญญานิตย์ ห้อง ม.1/15
30 50103 เด็กหญิง ปวริศา ณ ล าพูน ห้อง ม.1/15
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1 50179 เด็กชาย กรวิชญ์ รอดแย้ม ห้อง ม.1/16
2 50041 เด็กชาย กฤษฎ์ิ เกลียวสัมพันธ์ ห้อง ม.1/16
3 50009 เด็กชาย จิรายุ แดงต๊ิบ ห้อง ม.1/16
4 50270 เด็กชาย ธนกร สมศิริ ห้อง ม.1/16
5 50260 เด็กชาย ธนเดช พรหมจันทร์ ห้อง ม.1/16
6 50302 เด็กชาย ธรรมนิตย์ เจียมสกุลธร ห้อง ม.1/16
7 50155 เด็กชาย นิธิ จินันทุยา ห้อง ม.1/16
8 50187 เด็กชาย พิรชัช พินิจพล ห้อง ม.1/16
9 50150 เด็กชาย ภาคภูมิ เลขวณิชกุล ห้อง ม.1/16
10 50002 เด็กชาย สิชญ์ศิรา บุญฑริกพรพันธ์ุ ห้อง ม.1/16
11 50261 เด็กหญิง กวิสรา รงค์ทอง ห้อง ม.1/16
12 50018 เด็กหญิง กุลธิดา ต้ังวงศ์วิจิตร ห้อง ม.1/16
13 50198 เด็กหญิง ชนาพร ลีลาประพาฬ ห้อง ม.1/16
14 50184 เด็กหญิง ณฐมน ศรีสาริสถ์ ห้อง ม.1/16
15 50253 เด็กหญิง ณิชา วนัสพิทักษกุล ห้อง ม.1/16
16 50224 เด็กหญิง ปวีณ์กร ธานินทร์ปฐมรัฐ ห้อง ม.1/16
17 50239 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ อธิสกุลทรัพย์ ห้อง ม.1/16
18 50163 เด็กหญิง ปัณชยา ล้ีภัยเจริญทรัพย์ ห้อง ม.1/16
19 50102 เด็กหญิง พิชญาภา เลาหะกุล ห้อง ม.1/16
20 50011 เด็กหญิง พิชา เจริญวิรัช ห้อง ม.1/16
21 50043 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศุพิรัตน์วนิช ห้อง ม.1/16
22 50143 เด็กหญิง พุทธรดา ทังสุชาต ห้อง ม.1/16
23 50207 เด็กหญิง ภีรญาดา ลือวิริยะพันธ์ุ ห้อง ม.1/16
24 50191 เด็กหญิง เมธาพร อ่ิมบ ารุง ห้อง ม.1/16
25 50014 เด็กหญิง รติ ธาระเขตต์ ห้อง ม.1/16
26 50190 เด็กหญิง วัศยา กฤษณาวารุณ ห้อง ม.1/16
27 50110 เด็กหญิง วิศรุตา วงษ์ทรัพย์เจริญ ห้อง ม.1/16
28 50053 เด็กหญิง อชิรญา อรรถวรากรณ์ ห้อง ม.1/16
29 50164 เด็กหญิง อังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ห้อง ม.1/16
30 50068 เด็กหญิง อัญญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์ ห้อง ม.1/16


