
รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61066 เด็กชายวุฒิภัทร  ปฐมรัตน์ ม.4/1(1)

61085 เด็กชายปัญญพัชร์  ธนาภัทรพิศุทธ์ ม.4/1(1)

61028 นางสาวชวิศา  สาระโภค ม.4/1(1)

61061 นางสาวกรวี  ศรีปรีชาพัฒนะ ม.4/1(1)

61063 นางสาวกมลพร  เจริญไชยประเสริฐ ม.4/1(1)

61103 เด็กหญิงรณิดา  เปรมพรวิพุธ ม.4/1(1)

61172 นางสาวกานต์วิภา  ศิริเวชฎารักษ์ ม.4/1(1)

61058 นายชยุต  ศรีสมวงษ์ ม.4/1(2)

61110 นายณัฐชนน  พฤศวานิช ม.4/1(2)

61178 นายจิรกฤต  ลีลาพร ม.4/1(2)

61220 นายนฤสรณ์  กระฐินทอง ม.4/1(2)

61334 นายศุภกร  ม่วงงาม ม.4/1(2)

64396 นายเศรษฐวัฒน์  ศิริกมล ม.4/1(2)

64399 นายธนะกฤษ  ปัญญาทิพย์ ม.4/1(2)

64404 นายปุณณ์ธิติ  ต้ังศิริ ม.4/1(2)

61077 นางสาวอชิรญา  สุลัยหมัด ม.4/1(2)

61118 นางสาวณัฐรียา  มะสะพันธ์ุ ม.4/1(2)

61146 นางสาวณัฐกาญจน์  เซะวิเศษ ม.4/1(2)

61235 นางสาวนิชาภา  บุตรประเสริฐ ม.4/1(2)

61260 นางสาวธนิสสรณ์  ใจศิริ ม.4/1(2)

61273 นางสาวพิมพ์พิเศษ  ทิมเทศ ม.4/1(2)

61287 นางสาวปยุตา  ดอกสาคู ม.4/1(2)

61297 นางสาวกิติยาภรณ์  จันทร์วราสุทธ์ิ ม.4/1(2)

61311 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนชัยนนท์ ม.4/1(2)

61336 นางสาวจุฑามาศ  คุณานนทกร ม.4/1(2)

64410 นางสาวพิชญา  สิงห์สา ม.4/1(2)

รายช่ือนักเรียน (ระดับม.ปลาย) ท่ีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

ส าหรับนักเรียน อายุ 12 ปีข้ึนไป ท่ีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64442 นางสาวณิชชา  อุ้ยมาก ม.4/1(2)

61054 นายกิติภัทร์  แสงทอง ม.4/1(3)

61062 นายชนาภัทร  หวังสุธรรม ม.4/1(3)

61081 นายธนกร  สุขประสงค์ ม.4/1(3)

61170 เด็กชายธาวิน  ตะเภาพงษ์ ม.4/1(3)

61217 นายศักด์ินันท์  ฉันทกมลวิทย์ ม.4/1(3)

61267 นายฐิติกร  ศิริไพศาลพิพัฒน์ ม.4/1(3)

61316 นายชนกันต์  ชัยบุตร ม.4/1(3)

61333 นายภูมิพัฒน์  เตชะมาถาวร ม.4/1(3)

64436 นายณชพล  ณัฐประเสริฐ ม.4/1(3)

61034 นางสาวสิรารมย์  อธิศัยตระกูล ม.4/1(3)

61097 นางสาวดาษิตา  ภคินวลัญช์ ม.4/1(3)

61123 นางสาวกมลลักษณ์  คงหม่ืนไวย ม.4/1(3)

61166 นางสาวแพรวา  สมปรีดา ม.4/1(3)

61205 นางสาวเมธาวิณี  ถาพร ม.4/1(3)

61212 นางสาวศรุดา  นรนาถตระกูล ม.4/1(3)

61232 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญพรม ม.4/1(3)

61242 นางสาวอชิรญา  ด้วงแก้ว ม.4/1(3)

61244 นางสาวปรียาดา  เรืองสันเทียะ ม.4/1(3)

61263 นางสาวสิริณัฏฐ์  ธรรมสาส์น ม.4/1(3)

61266 นางสาวศรันพร  สุทธิ ม.4/1(3)

61274 นางสาววริศรา  อ่อนท้วม ม.4/1(3)

61281 นางสาวปูริดา  มณีสุขศรี ม.4/1(3)

61285 นางสาวอักษิพร  ชอบช่ืน ม.4/1(3)

64409 นางสาวฐิติมา  ประสิทธ์ิชัยพร ม.4/1(3)

61010 เด็กชายศิรา  ดาวโรจน์ ม.4/1(6)

61035 นายพชร  ศรีนาราง ม.4/1(6)

61108 นายจักรินทร์  จงย่ิงเจริญ ม.4/1(6)

61111 นายฉัตรชนก  ตันเจริญ ม.4/1(6)

61116 เด็กชายแทนคุณ  กัวพานิช ม.4/1(6)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61122 นายชีวณัฏฐ์  ภิรมย์ตระกูล ม.4/1(6)

61132 นายศุภกฤต  หนูรักษ์ ม.4/1(6)

61149 นายภูดิท  จันทร์แจ้ง ม.4/1(6)

61190 นายศิวกรณ์  กรุณา ม.4/1(6)

61192 นายปวเรศ  จงเช่ียวชาญวิทย์ ม.4/1(6)

61195 เด็กชายธนกร  พันพรม ม.4/1(6)

61009 นางสาวชลิตา  วงษ์นวม ม.4/1(6)

61018 นางสาววิสสุตา  เม่งพัด ม.4/1(6)

61021 นางสาวพิชามญช์  กรุมรัมย์ ม.4/1(6)

61073 นางสาวพชรวรรณ  จันทรมงคล ม.4/1(6)

61129 นางสาวรมณ  ล้ิมพานิชภักดี ม.4/1(6)

61139 นางสาวนราวดี  ฟุ้งสุข ม.4/1(6)

61161 นางสาวเจอร์จีน่า อัญมณี  ยาบัว ม.4/1(6)

61175 นางสาวพิชฌา  จันทศรี ม.4/1(6)

61188 นางสาวเมลิสสา  ชูมากรณ์ ม.4/1(6)

61213 นางสาวศุภรัสม์ิ  มณีรัตนโศภิต ม.4/1(6)

61013 เด็กชายนามมินทร์  พันธะพจน์ ม.4/2

61114 นายมารุจ  แก่นนาค ม.4/2

61202 นายฐิติพงศ์  รุจิรพิสิฐ ม.4/2

61272 นายอณุวัฏ  วราปกรณ์กุล ม.4/2

64401 นายศิรพัฒน์  ตุ่มระสินปิน ม.4/2

61158 นางสาวกานต์ธิดา  บุญแก่น ม.4/2

61251 นางสาวกุลณัฐดา  รูปเหมาะ ม.4/2

61284 นางสาวสุพรรณิการ์  กลับคง ม.4/2

61324 นางสาวโชติกา  จินดามณีพล ม.4/2

64425 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีทรัพย์ ม.4/2

64437 นางสาวธมนวรรณ  พานสัมฤทธ์ิ ม.4/2

61322 นายณรัก  อินทวงศ์ ม.4/3(1)

64395 นายอภิมงคล  แซ่ฮุ้น ม.4/3(1)

64403 นายฐปณัฐ  ธนฤทธ์ิ ม.4/3(1)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61335 นางสาวชนัญชิดา  พวงราษฎร์ ม.4/3(1)

64418 นางสาวนภาดา  รอดประเสริฐ ม.4/3(1)

61198 นายชีวานนท์  ตรุษสาท ม.4/3(2)

61243 นายอริย์ธัช  ภัทรชีวกุล ม.4/3(2)

61319 นายปาณัทพงษ์  แสนพันธ์ ม.4/3(2)

61348 นายพงศธร  เหลืองสะอาด ม.4/3(2)

61033 เด็กหญิงธนธรณ์  เฉลียวปัญญา ม.4/3(2)

61117 เด็กหญิงปรมาพร  ไกรโชติชัย ม.4/3(2)

61184 นางสาวพิมพ์ผกา  นัยเนตร ม.4/3(2)

61196 นางสาวชาริดา  ชินะโยธิน ม.4/3(2)

61221 เด็กหญิงภัทร์นฤน  กิตติรวีโชติ ม.4/3(2)

64419 นางสาวนิภัสฌา  เขียวอุไร ม.4/3(2)

64420 นางสาวนริษา  ภู่ถาวร ม.4/3(2)

64422 นางสาวนัทธนุช  อ่วมแจง ม.4/3(2)

64431 นางสาวฉัตรชนก  ดวงจิตพุทธคุณ ม.4/3(2)

61075 นายไชยกร  ชาติด ารงค์ ม.4/3(3)

61247 นายธนกฤต  จิบจันทร์ ม.4/3(3)

61289 นายปัญญวัฒน์  นุตราวงศ์ ม.4/3(3)

61291 นายกฤตตบุญ  หมวดช่วย ม.4/3(3)

61315 นายมหาสมุทร  ศรีแก้วประพันธ์ ม.4/3(3)

61330 นายเมธาพัฒน์  ตันศรีวงศ์ ม.4/3(3)

61048 นางสาวจิณัฐตา  บุตรมณี ม.4/3(3)

61141 เด็กหญิงเฌอ  ส่ือสุวรรณ ม.4/3(3)

61194 นางสาวนภัสวรรณ  สุนทรา ม.4/3(3)

61214 นางสาวศศิประภา  หน่อยศ ม.4/3(3)

61229 นางสาวรวีตะวัน  หนูรุ่น ม.4/3(3)

61231 เด็กหญิงฐิติขวัญ  บุญพรม ม.4/3(3)

61261 นางสาวชนากานต์  พรหมโชติ ม.4/3(3)

61280 นางสาวกัญญณัท  ศรีฤกษ์ ม.4/3(3)

61306 นางสาวเคทริน วาสิตา  โอเร็ม ม.4/3(3)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61332 นางสาวปริญญาพร  สุภาพ ม.4/3(3)

61025 นายคณิน  บุญพรหม ม.4/3(4-1)

61253 นายชากริต  ยะก๊บ ม.4/3(4-1)

61275 นายวสวัตต์ิ  จินตามะยะกุล ม.4/3(4-1)

61286 นายพาทิศ  โอชะกล่ิน ม.4/3(4-1)

61312 นายวชิรวิทย์  หม่อมสวัสด์ิ ม.4/3(4-1)

64405 นายแบรนดอน จอน  วัตสัน ม.4/3(4-1)

61068 นางสาวณัฏฐิมากานต์  วิมะลิน ม.4/3(4-1)

61071 นางสาวธัญญ์พิชฌา  กองทอง ม.4/3(4-1)

61109 นางสาวกวิสรา  ทองสุข ม.4/3(4-1)

61134 นางสาวนุชนลิน  บุญมีอมร ม.4/3(4-1)

61151 นางสาวรชิตา  นามทอง ม.4/3(4-1)

61155 นางสาวพิมพ์มาดา  สนนุกิจ ม.4/3(4-1)

61186 นางสาวปัณณสา  เทียนสว่าง ม.4/3(4-1)

61248 นางสาวณิชา  อับดุลลอสุวรรณ ม.4/3(4-1)

61257 นางสาวคริสต์ต้ี  เวชมามณเฑียร ม.4/3(4-1)

61313 นางสาวญาณิศา  ทาสีทอง ม.4/3(4-1)

61328 นางสาวศณิตา  ภวนาคโสภณ ม.4/3(4-1)

64433 นางสาวพิชญาภา  อินทร์เผือก ม.4/3(4-1)

61026 นายชนกันต์  กาญจนดุล ม.4/3(4-2)

61036 นายวราปรัชญ์  อรุณรังษี ม.4/3(4-2)

61046 นายธรรศพงศ์  จิตติวราโรจน์ ม.4/3(4-2)

61064 นายอธิน  ประกาศสัจธรรม ม.4/3(4-2)

61099 นายภูริวัจน์  ธนภาคย์พูนสิน ม.4/3(4-2)

61135 นายสุกฤษฎ์ิ  มากแก้ว ม.4/3(4-2)

61177 นายศักด์ิกวิน  นิเงาะ ม.4/3(4-2)

61314 นายปวีณ์กร  แทน ม.4/3(4-2)

61339 นางสาวจรรยพร  แสงแก้ว ม.4/3(4-2)

64427 นางสาวเกศราภร  สุริยมาตร ม.4/3(4-2)

64434 นางสาวพิชญา  แพทรงพัฒน์ ม.4/3(4-2)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61206 นางสาวน้ าเหนือ  โหลนอก ม.4/4(2)

64426 นางสาวจิตตราพร  ต้ังตัว ม.4/4(2)

61027 นายภูริช  ธรารักษ์ ม.4/4(7)

61069 นายปณิธิ  ปรีทอง ม.4/4(7)

61124 นายชยพัทธ์  ชูแสง ม.4/4(7)

61156 นายมงคล  จิตรตระการไชย ม.4/4(7)

61174 นายอุกฤษฏ์  สนิทใจ ม.4/4(7)

61204 นายรัฐศาสตร์  ศรีอินทร์ ม.4/4(7)

61268 นายภูวฤทธ์ิ  สุขกล่ิน ม.4/4(7)

61303 นายนพกร  นิลผาย ม.4/4(7)

61326 นายศิรัณ  ประทีป ณ ถลาง ม.4/4(7)

61340 นายธเนศ  เกิดรวย ม.4/4(7)

61344 นายรามิล  จุลเหลา ม.4/4(7)

61345 นายยศพนธ์  คักคะนา ม.4/4(7)

64398 นายภัทรพล  ธนกุลสุขผล ม.4/4(7)

64406 นายกฤษฏ์ิ  สิงห์ค า ม.4/4(7)

64407 นายรัฐพงษ์  เกิดมงคล ม.4/4(7)

61106 เด็กชายชนธัญ  พร้ิงสกุล ม.4/4(9)

61189 นายวทัญญ์  ปัญญางาม ม.4/4(9)

61089 นางสาวกมลวรรณ  ผ่องโชค ม.4/4(9)

61293 นางสาวณัฏฐพัชร  ดีสมโชค ม.4/4(9)

61309 นางสาววัชรจิต  เมรัตน์ ม.4/4(9)

61183 นายรัฏฐา  ศรีวรัฏฐา ม.4/4(1)

61182 นายนาวี  บุญเพ็ญ ม.4/4(6)

61252 นายธณธรณ์  อรุณรุ่งมงคล ม.4/4(6)

64402 นายนรรธรุต  เลิศสุทธิผล ม.4/4(6)

61136 นายภูริต  แสงโนรี ม.4/4(11)

61142 นายธนายุทธ  พรหมบุรมย์ ม.4/4(11)

64435 นายณภัทร  หยังหลัง ม.4/4(11)

61226 นางสาวจิณณ์จุฑา  ว่องไวชล ม.4/4(11)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61007 นางสาวศุภพิชญ์  วิเศษสินธ์ุ ม.4/EP

61104 นางสาวอภิชญา  สุระภี ม.4/EP

64342 นางสาวนัชชา  พินิจธนสาร ม.4/EP

60064 นายพชร  จ่ันอ๊ิด ม.5/1(1)

60070 นายธนกร  สอนชิต ม.5/1(1)

60129 นายธัญวิสิฏฐ์  พจน์วาที ม.5/1(1)

60214 นายปุญญพัฒน์  อัศวจินดานนท์ ม.5/1(1)

60110 นางสาวรดา  ชัยพานิช ม.5/1(1)

60068 นายธนบดี  สุคนธศิริพร ม.5/1(2)

60092 นายศิริญณัฐ  อรรถพร ม.5/1(2)

60107 นายฌาณนนท์  อธิธาดา ม.5/1(2)

60125 นายธีธัช  พิศวงค์ ม.5/1(2)

60152 นายสิรวิชญ์  ศิริธร ม.5/1(2)

60202 นายเมธาสิทธ์ิ  และมัด ม.5/1(2)

60223 นายพสุ  กีรติกรพิสุทธ์ิ ม.5/1(2)

60242 นายวิพุธ  มาแก้ว ม.5/1(2)

63390 นายสุวิทย์  แซ่โก ม.5/1(2)

63392 นายธนกร  สุภาวรรณชัย ม.5/1(2)

60014 นางสาวณฐวดี  ช่วยชุมชาติ ม.5/1(2)

60052 นางสาวจารุวรรณ  สนามชัยสกุล ม.5/1(2)

60128 นางสาวณัฐชา  จารุธัมโม ม.5/1(2)

60133 นางสาวณฐมน  เลาหพานิช ม.5/1(2)

60189 นางสาวศศิภา  ศิลปสุวรรณ ม.5/1(2)

60190 นางสาวนภสร  วิทยเบ็ญจางค์ ม.5/1(2)

60215 นางสาวกันต์กมล  กันนิกา ม.5/1(2)

60236 นางสาวชีรีน  ทับอุไร ม.5/1(2)

60270 นางสาววาสินี  คล้ายโพธ์ิทอง ม.5/1(2)

60297 นางสาวชนกศุภสุตา  บ ารุงศิลป์ ม.5/1(2)

63394 นางสาวปุณยวีร์  สอนปัญญา ม.5/1(2)

60144 นายนที  บุญพา ม.5/1(3)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

60206 นายกิตติกัญจน์  บุญเลาะ ม.5/1(3)

60209 นายคามิน  ธัญญเจริญ ม.5/1(3)

60231 นายสุวิจักขณ์  หยกพิทักษ์โชค ม.5/1(3)

60241 นายคริษฐ์  คุ้มบุญ ม.5/1(3)

60244 นายวรเมธ  สุพพัตกุล ม.5/1(3)

60248 นายศักดา  ชุลีภรณ์ ม.5/1(3)

60252 นายกรกฎ  ศรีทองสุข ม.5/1(3)

60279 นายปิติภัทร  ป้องกัน ม.5/1(3)

63388 นายพีรพัฒน์  ประกอบแก้ว ม.5/1(3)

60066 นางสาวสุทธภา  รังรงทอง ม.5/1(3)

60095 นางสาวชนัญชิดา  ถนอมแก้ว ม.5/1(3)

60108 นางสาวเปมิกา  สืบสายพรหม ม.5/1(3)

60132 นางสาวพิณฟ้า  มงคลนพวรรณ ม.5/1(3)

60175 นางสาวน้ าทิพย์  ชอบธรรม ม.5/1(3)

60228 นางสาวเอ่ียมลักษณ์  บัวทอง ม.5/1(3)

60249 นางสาวภัททรัตน์  สอนสวัสด์ิ ม.5/1(3)

63385 นางสาวทิพย์เกสร  ช่ืนชอบ ม.5/1(3)

63389 นางสาวธนพร  ชินสา ม.5/1(3)

63393 นางสาวจิณห์นิภา  อดิศัยสิริบุตร ม.5/1(3)

63396 นางสาวกานติศา  โชคมานุสรณ์ ม.5/1(3)

63397 นางสาวอัญชลี  เสนาบุตร ม.5/1(3)

63398 นางสาวฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว ม.5/1(3)

60047 นายกิตติพัทธ์  สุขกายะ ม.5/1(6)

60118 นายธนวรรธก์  ค าคง ม.5/1(6)

60207 นายอนาวิล  เพ็งสะและ ม.5/1(6)

60273 นายณัฏฐวรรธน์  กุลเมธาวัชร์ ม.5/1(6)

60329 นายอนัส  นิยมราษฎร์ ม.5/1(6)

60022 นางสาวภิญญาพัชญ์  โพธ์ิพูลเงิน ม.5/1(6)

60079 นางสาวพิมพ์พิชชา  อมรสถิตย์ ม.5/1(6)

60116 นางสาวฌัลลิกา  เศรษฐปราโมทย์ ม.5/1(6)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

60126 นางสาวธัญกานต์  สวัสดี ม.5/1(6)

60138 นางสาวณรีพรรธ  เจริญรุจิทรัพย์ ม.5/1(6)

60178 นางสาวอาภาสิริ  แสง-ชูโต ม.5/1(6)

60288 นางสาวพิชญา  เข็มพุดซา ม.5/1(6)

60071 นายธัชพล  กีรติวศิน ม.5/2

60100 นายกวินพัฒน์  ศราธพันธ์ุ ม.5/2

60109 นายคุณากานต์  กุลนา ม.5/2

60166 นายวสุ  ลิขิตนพคุณ ม.5/2

60180 นายอริยภาส  มณีรัตนโศภิต ม.5/2

60195 นายชนพัฒน์  แก้วศรี ม.5/2

60234 นายสงกรานต์  - ม.5/2

60269 นายกิตติธัช  สุนทรศิริพงศ์ ม.5/2

60048 นางสาวอเล็กแซนดร้า  ลาการ์เดีย ม.5/2

60069 นางสาวศรัณย์พร  ลิมป์ธีระกุล ม.5/2

60088 นางสาวปณาลี  เปียกบุตร ม.5/2

60103 นางสาวธันย์ชนก  งามเขตร ม.5/2

60274 นางสาวสุภนิดา  ศรีตองอ่อน ม.5/2

60283 นางสาววรินทร  บุญรอด ม.5/2

60302 นางสาวกัลยรัตน์  วีระนนท์ชัย ม.5/2

60317 นางสาวณัฐกานต์  ชาวสวน ม.5/2

60530 นางสาวธัญญรัตน์  อุ่ยประพัฒน์ ม.5/2

63401 นายจิรายุ  เส็นฤทธ์ิ ม.5/3(1)

60320 นายภูริภัทร  พันเทศ ม.5/3(3)

63410 นายต้นน้ า  กันตีมูล ม.5/3(3)

60153 นางสาวตรีทิพยนิภา  ลัคนทินวงศ์ ม.5/3(3)

60233 นางสาวบุณยาพร  สวัสดี ม.5/3(3)

60245 นางสาวภรชนก  คติคุปต์อนันต์ ม.5/3(3)

60281 นางสาวณิชารีย์  อุทัยชิต ม.5/3(3)

60292 นางสาวสิธาสินี  จันทร์มุข ม.5/3(3)

63400 นางสาวนิชานันท์  มานินปารีรัตน์ ม.5/3(3)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63402 นางสาวธัญวรัตน์  เครืออุ่นเรือน ม.5/3(3)

63409 นางสาวพิมพ์มาดา  เอ่ียมพงษ์ ม.5/3(3)

63412 นางสาววิรินทร์ญา  อารยะพงษธร ม.5/3(3)

60253 นายถิรวัฒน์  ฐิติวัฒนโสภณ ม.5/3(2)

60280 นายปภังกร  แก้วประถม ม.5/3(2)

60298 นายปฏิภาณ  ศรีสะอาด ม.5/3(2)

60315 นายเขตโสภณ  ทวีสิงห์ ม.5/3(2)

60002 นางสาวภัทรนันท์  น้ าผ้ึง ม.5/3(2)

60057 นางสาวกัญญาภัค  หาญวงศ์ ม.5/3(2)

60091 นางสาวณิชา  ศรีหาบุตร ม.5/3(2)

60114 นางสาวภัคธีมา  บุญพ่วน ม.5/3(2)

60158 นางสาวณัฎฐณิชา  วงศ์หอม ม.5/3(2)

60183 นางสาวนานนาน  ล่ิมสถาพร ม.5/3(2)

60193 นางสาวนิชดา  กันซัน ม.5/3(2)

60194 นางสาวพัฒน์ธนสรณ์  ฤกษ์ยรรยง ม.5/3(2)

60246 นางสาวชนัญชิดา  อรุณรังษี ม.5/3(2)

60247 นางสาวชนิกานต์  พรมน้อย ม.5/3(2)

60294 นางสาวสุภารดา  ปทุมทอง ม.5/3(2)

60327 นางสาวกชกร  บุตรสีสวย ม.5/3(2)

60065 นายณพรัช  เหล็กแก้ว ม.5/3(4)

60078 นายชวินทร์  ชีวช่ืน ม.5/3(4)

60154 นายณัฐกิตต์ิ  บุญแพง ม.5/3(4)

60218 นายอภิวิชญ์  โรจน์พิบูลย์พันธ์ ม.5/3(4)

60251 นายอรรถนิติ  รัตนโชติ ม.5/3(4)

60256 นายอินทัช อาเชอร์  คอนเทอราส ม.5/3(4)

60307 นายอนุชิต  อิภิโช ม.5/3(4)

60308 นายชนาธิป  เนาวกูล ม.5/3(4)

60321 นายพิพัฒน์  เก้ือรอด ม.5/3(4)

60322 นายยศวริศ  ธีรภากร ม.5/3(4)

63415 นายติณณภพ  ใสผุด ม.5/3(4)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

60032 นางสาวปุณณมา  รุ่งศิลา ม.5/3(4)

60067 นางสาวมัสพร  ควรต้ัง ม.5/3(4)

60130 นางสาววิสาข์รี  ฤาเดชนันทน์ ม.5/3(4)

60142 นางสาวพิชญา  ศรีมงคล ม.5/3(4)

60198 นางสาวชุติกาญจน์  เซะวิเศษ ม.5/3(4)

60199 นางสาวอาลิซา  แบรอฮีม ม.5/3(4)

60266 นางสาวจลิตา  โพธ์ิศรีชัย ม.5/3(4)

60277 นางสาวณัชชา  เพชรพันธ์ ม.5/3(4)

60326 นางสาวณัฐสิตา  วัฒนกุล ม.5/3(4)

63407 นางสาวภูรดา  บุญมีเล็ก ม.5/3(4)

63411 นางสาวอลิศรา  ทานประสิทธ์ิ ม.5/3(4)

63418 นางสาวพฤกษา  โสธานาสิทธ์ิ ม.5/3(4)

60084 นายวรภพ  อิงคนันท์ ม.5/4(2)

60086 นายธนเทพ  อ านวย ม.5/4(2)

60222 นายพชรพล  เฆ่รี ม.5/4(2)

60262 นายทีปกรณ์  ปักเข็ม ม.5/4(2)

60090 นายรัชพล  ปากพลีนอก ม.5/4(7)

60211 นายกฤตธน  เสนะคุณ ม.5/4(7)

60243 นายพงศกร  บัวส าโรง ม.5/4(7)

60261 นายสุรภัสสร์  พร้อมบุญสิริ ม.5/4(7)

60287 นายธัญญ์กูณฑ์  กลัดงาม ม.5/4(7)

60299 นายธีรธาร  สุตระ ม.5/4(7)

60306 นายชยพล  พลดี ม.5/4(7)

60309 นายธนรัตน์  ใจเข้ม ม.5/4(7)

63417 นายศุภวิชญ์  ไชยรินทร์ ม.5/4(7)

63403 นายวีรภัทร  คันธี ม.5/4(6)

63419 นายภูมิศักด์ิ  ดวงจันทร์ ม.5/4(6)

60220 นางสาวณฐารมย์  เตชะรัตน์พงษ์ ม.5/4(6)

60239 นางสาววานิลลา  โฆสิตไพศาล ม.5/4(6)

60300 นางสาวภัทวดี  นรนุตกุล ม.5/4(6)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63386 นางสาวณัฐธิดา  ย่ิงเภตรา ม.5/4(6)

63406 นางสาวธัญรดี  พิมลเกตุกุล ม.5/4(6)

60181 นางสาวซารีน่า  อับดุลลา ม.5/4(9)

60159 นายกิตติธัช  เทียนทอง ม.5/4(11)

60196 นายปุณยวีร์  สนทะมิโน ม.5/4(11)

60505 นายยศภัทร  ลือศักด์ิโสภณ ม.5/EP

60512 นายกานต์ดนัย  จันทร์ชุมแสง ม.5/EP

60524 นางสาวศุภิสรา  พลนิรันดร์ ม.5/EP

59106 นายเดชาวัต  แก้วถา ม.6/1(1)

59116 นายยศพัฒน์  วงษ์ทอง ม.6/1(1)

59128 นายรินทร์ธนัน  ศรีพัชรพงค์ ม.6/1(1)

59157 นายณัฐกมล  พรภิญญมาศ ม.6/1(1)

59159 นายธัญชนก  ป้ันมีรส ม.6/1(1)

59013 นางสาวพรชนิตว์  อมพรารัตน์ ม.6/1(1)

59046 นางสาวพิชชาภา  แตงเขียว ม.6/1(1)

59061 นางสาวธนัตชา  ธรรมพิทักษ์ ม.6/1(1)

59063 นางสาวกรวรรณ  ว่องวันดี ม.6/1(1)

59069 นางสาวณิชาภัทร  แสงโชติ ม.6/1(1)

59089 นางสาวบัณฑิตา  แก้วถา ม.6/1(1)

59099 นายปาณัส  เทียนสว่าง ม.6/1(2)

59114 นายธีรัตม์  ศรีเพชรสุวรรณ ม.6/1(2)

59127 นายเมธาสิทธ์ิ  ประเสริฐวราพร ม.6/1(2)

59140 นายอัครพล  เหมือนโถม ม.6/1(2)

59175 นายศิษฎิ  พรรณภัคสร ม.6/1(2)

59227 นายชัยพัทธ์  โชว์ดูร่ี ม.6/1(2)

59253 นายเดชบดินทร์  จิตตยังกูล ม.6/1(2)

59263 นายสุรวุฒิ  นครชัย ม.6/1(2)

59268 นายธรรณ์  เขมราธรณ์ ม.6/1(2)

58319 นางสาวกอร์ปปุณภัทร  บุญเศษ ม.6/1(2)

59019 นางสาวนงนภัส  จันทร์วราสุทธ์ิ ม.6/1(2)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

59053 นางสาวอลีนา  เหล่านิยมไทย ม.6/1(2)

59086 นางสาวชลลิชา  พ่ึงนุสนธ์ิ ม.6/1(2)

59096 นางสาวพรธีรา  เฉลยพจน์ ม.6/1(2)

59281 นางสาวชนากันต์  เรียมอมตกุล ม.6/1(2)

59367 นางสาวปัทมาภรณ์  มานะเอม ม.6/1(2)

62396 นางสาวนรีกานต์  มโนมัยพันธ์ุ ม.6/1(2)

62406 นางสาวณัฏฐากร  มุกแก้ว ม.6/1(2)

59145 นายภีมวัจน์  เล้ียงบ ารุง ม.6/1(3)

59236 นายณัสธซงพร  ธนากฤติเดช ม.6/1(3)

59278 นายธนดล  กาศลังกา ม.6/1(3)

59007 นางสาวศรุชา  เสลานนท์ ม.6/1(3)

59024 นางสาวณิชา  โอชะกล่ิน ม.6/1(3)

59025 นางสาวณัฏฐา  ศรีจันทร์ ม.6/1(3)

59031 นางสาวพิยดา  ไสยแก้ว ม.6/1(3)

59047 นางสาวกันติชา  ภูขะมา ม.6/1(3)

59054 นางสาวภัทรธิดา  เคลากลาง ม.6/1(3)

59066 นางสาววณิชชา  จรูญศักด์ิสิริ ม.6/1(3)

59068 นางสาวเบญจพร  ประกิตตระกูล ม.6/1(3)

59295 นางสาววรรณพร  พรมจีน ม.6/1(3)

59303 นางสาวชาลิสา  จีระเศรษฐี ม.6/1(3)

59305 นางสาวณัฐวดี  บุญยอดสี ม.6/1(3)

59335 นางสาวนันทภัค  ฤทธ์ิแปลก ม.6/1(3)

59340 นางสาวอริยภัส  มณีรัตนโศภิต ม.6/1(3)

62409 นางสาวเมษญาดา  จิตต์รุ่งเรืองสุข ม.6/1(3)

59133 นายพิพัฒน์พล  เจริญวุฒิลาภ ม.6/1(6)

59143 นายสุทธิพันธ์  อินทร์จันทร์ ม.6/1(6)

59151 นายธรา  ดาวโรจน์ ม.6/1(6)

59154 นายวรธน  ทวีชัยธนสกุล ม.6/1(6)

59155 นายวรยศ  ทวีชัยธนสกุล ม.6/1(6)

59164 นายภัทรกิต์ิ  บุญผ่อง ม.6/1(6)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

59167 นายพัชรพงษ์  วิวัฒน์ศิริกุล ม.6/1(6)

59172 นายภูมิพัฒน์  ภักดีโต ม.6/1(6)

59179 นายธีธัช  วัฒนชาลี ม.6/1(6)

59224 นายเนติธร  กระฐินทอง ม.6/1(6)

59014 นางสาวณัฐธันยพร  รัตนสิรินิภาธร ม.6/1(6)

59030 นางสาวณัฐภัค  พราหมณ์พร้ิง ม.6/1(6)

59056 นางสาวอลิศา  ภัทรธรรมกุล ม.6/1(6)

59059 นางสาวณัฐธร  วราปกรณ์กุล ม.6/1(6)

59067 นางสาวปานระวี  วรรณโก ม.6/1(6)

59082 นางสาวสิรีรัมภา  สังข์สัพพันธ์ ม.6/1(6)

59085 นางสาวจุฑามณี  ก้อนสมบัติ ม.6/1(6)

59318 นางสาวฐิติชญา  ปราโมช ณ อยุธยา ม.6/1(6)

59346 นางสาวสุชญา  ดีหลี ม.6/1(6)

59362 นางสาวปวีณ์กร  วังสรรค์ ม.6/1(6)

59102 นายฐณะวัฒน์  ณัฐภัทรไพศาล ม.6/2

59215 นายนราวิชญ์  เย็งยูโซ๊ะ ม.6/2

59248 นายปฏิภาณ  ชัยชะนะ ม.6/2

59071 นางสาวนีรนรา  ไทยเจริญ ม.6/2

59091 นางสาวสุทธิวรรณ  วรรณสมบัติศิริ ม.6/2

59361 นางสาวณัฏฐิยาภรณ์  ศรีคงเมือง ม.6/2

59169 นายชิตวร  ธัญญเจริญ ม.6/3(4-1)

59238 นายพิศวัส  ใสผุด ม.6/3(4-1)

59256 นายธนดิษ  ปานเขียน ม.6/3(4-1)

59015 นางสาวนภัสวรรณ  สีตลพฤกษ์ ม.6/3(4-1)

59021 นางสาวนัยน์ภัค  ผ่องจิต ม.6/3(4-1)

59039 นางสาวณัฐณิชา  สุทธวีรีสรรค์ ม.6/3(4-1)

59080 นางสาวสรัญญา  จันทร์ประเสริฐ ม.6/3(4-1)

59280 นางสาวสุภัสสรา  สีสุด ม.6/3(4-1)

59288 นางสาวพลอยชมพู  เกิดมงคล ม.6/3(4-1)

59300 นางสาวณัชรินทร์  เหลืองจริยากุล ม.6/3(4-1)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

59310 นางสาวธนัชพร  พ่ึงเดชะ ม.6/3(4-1)

59315 นางสาวชาลิสา  รอดดี ม.6/3(4-1)

59320 นางสาวกุลณัฏฐา  กลัดงาม ม.6/3(4-1)

59333 นางสาวเพ็ญพิชชา  โชคบัณฑิต ม.6/3(4-1)

59344 นางสาวธัญวลัยน์  อาคมวิชิตชัย ม.6/3(4-1)

59351 นางสาวฉัตรพร  พวงมาลัย ม.6/3(4-1)

62401 นางสาวปิยธิดา  วงค์ค า ม.6/3(4-1)

59239 นายธราเทพ  เทศพิทักษ์ ม.6/3(2)

59038 นางสาวทิพวรรณ  สันธิศิริ ม.6/3(2)

59094 นางสาวธิตยา  จองวรรณศิริ ม.6/3(2)

59291 นางสาวนันทิยา  คุ้มกระโทก ม.6/3(2)

59297 นางสาวมาลินี  อรัญศรี ม.6/3(2)

59323 นางสาวสิรินญา  อรัญศรี ม.6/3(2)

62392 นางสาวธิดารัตน์  อัครเสถียร ม.6/3(2)

62405 นางสาวพิมพ์มาดา  แป้นสุวรรณ ม.6/3(2)

59137 นายชญานนท์  กระบิลสิงห์ ม.6/3(3)

59228 นายนครา  เมฆาสุวรรณรัตน์ ม.6/3(3)

59274 นายกฤตพงศ์  จงเพ็งกลาง ม.6/3(3)

62411 นายอภิวัฒน์  นาดี ม.6/3(3)

59282 นางสาวปุณยาพร  คงแก้ว ม.6/3(3)

59350 นางสาวภัคจิรา  จึงรุ่งเรืองกิจ ม.6/3(3)

59365 นางสาวนันท์นภัส  ชาวเวียง ม.6/3(3)

62395 นางสาวชลธิชา  กอพันนา ม.6/3(3)

62404 นางสาวบุณยนุช  ยุ่นประยงค์ ม.6/3(3)

62407 นางสาวชนิกานต์  กรกิจเจริญวัฒน์ ม.6/3(3)

59184 นายเมธาวินทร์  นิกาจ๊ิ ม.6/3(4-2)

59185 นายธัญทวัช  พานิชกุล ม.6/3(4-2)

59188 นายรัชชานนท์  คนเมืองศิลป์ ม.6/3(4-2)

59213 นายภาคิน  กัศยปสุวรรณ ม.6/3(4-2)

59229 นายกาญจน์น าชาติ  ผลศัพย์ ม.6/3(4-2)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

59267 นายณภัทร  อัสสันตชัย ม.6/3(4-2)

59356 นายภัทรนันท์  ณ ล าปาง ม.6/3(4-2)

59369 นายชนาธิป  พงศ์เจริญสุข ม.6/3(4-2)

59370 นายปณชัย  ดอกสาคู ม.6/3(4-2)

59076 นางสาวต้นข้าว  แสวงทรัพย์ ม.6/3(4-2)

59279 นางสาวสิริยากร  มิตรประทาน ม.6/3(4-2)

59311 นางสาวณัฐสินี  ชนะจันทร์แดง ม.6/3(4-2)

59325 นางสาวขันธรัตน์  เตชะสุริโย ม.6/3(4-2)

59334 นางสาวพิชญาภา  จันทร์โสภา ม.6/3(4-2)

59342 นางสาวนิรัชพร  ฉ่ าจิตรช่ืน ม.6/3(4-2)

59201 นายกวิน  วงษ์สันต์ ม.6/4(1)

59225 นายภูวิศ  สุวรรณเทพ ม.6/4(2)

59250 นายภูชนนท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.6/4(2)

62387 นายชวิศ  ใหม่ยศ ม.6/4(2)

59285 นางสาวพิธุปรียา  กระตือหน ม.6/4(2)

59298 นางสาวศรัณย์รัตน์  ศรัณย์สมบัติ ม.6/4(2)

59187 นายวิศวะ  เหล็กกล้า ม.6/4(7)

59194 นายจิรายุ  บุญญะสิทธ์ิ ม.6/4(7)

59217 นายปวริศ  เยาวชิรพงศ์ ม.6/4(7)

59219 นายวรรณรัตน์  เพ็ชรบุญมี ม.6/4(7)

59264 นายคณาธิป  อมรนาค ม.6/4(7)

59270 นายนนทวัฒน์  สายวิจิตร ม.6/4(7)

59275 นายปิติพล  โตทิพย์ ม.6/4(9)

59011 นางสาวณัฐชานันท์  เสวตรวิทย์ ม.6/4(9)

59304 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณสุภา ม.6/4(9)

59339 นางสาวกฤษณา  แซ่ล้ี ม.6/4(9)

59343 นางสาวฐิติชญาณ์  บุบผา ม.6/4(9)

59149 นายชินกฤต  เรืองจิตเดช ม.6/4(8)

59189 นายพลภัทธ  เมธาเสถียร ม.6/4(8)

59191 นายวรณิกูล  อยู่มาก ม.6/4(8)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

59196 นายกฤตภาส  คงอาษา ม.6/4(8)

59220 นายธีรวุฒิ  ธรัชเมตตาชัย ม.6/4(8)

59265 นายวสิษฐ์พล  เรืองณรงค์ ม.6/4(8)

59269 นายรัชพล  มังคลาสิริ ม.6/4(8)

59272 นายวชิราศักด์ิ  หงษ์ทอง ม.6/4(8)

59276 นายวรปรัชญ์  วัฒนศิลป์ ม.6/4(8)

59277 นายฉลองชัย  ชิตกุล ม.6/4(8)

59313 นายวสวัฒน์  นพเก้า ม.6/4(8)

59364 นายทัตพล  ฉัตรภูติ ม.6/4(8)

59375 นายทัศนพงษ์  อกิจจนาสจ์ ม.6/4(8)

62415 นายพุฒิพงศ์  พุทธเกษร ม.6/4(8)

59283 นางสาวภารดี  วัณณะพันธ์ุ ม.6/4(8)

59307 นางสาวจินต์จุฑา  จิตติโล ม.6/4(8)

59338 นางสาวนลพรรณ  รักษาพล ม.6/4(8)

59349 นางสาวพัชรกันย์  เตโช ม.6/4(8)

59354 นางสาวภัทรภรณ์  ศรีวัฒนานุกุล ม.6/4(8)

59522 นายศิวพล  นันทิกานต์อมร ม.6/EP

59526 นายสิรภพ  เขียวแก้ว ม.6/EP

59501 นางสาวญาณิน  เจริญธนา ม.6/EP

59504 นางสาวปัณฑิตา  ลีลพนัง ม.6/EP

59513 นางสาวพัชญ์สินี  ศุภมีวงศ์ ม.6/EP

59517 นางสาวสุพิชชา  อภัยดุสิต ม.6/EP


