
รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64046 เด็กชายปฐวี  แซ่ล่ิม ม.1/1

64080 เด็กชายภคิน  วีรชาติโภคิน ม.1/1

64100 เด็กชายสุนิธิ  คชภักดี ม.1/1

64108 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติสวัสด์ิ ม.1/1

64112 เด็กชายชัชชัย  แย้มมา ม.1/1

64275 เด็กหญิงทิพย์วดี  อะมะมูล ม.1/1

64287 เด็กหญิงสิริ  เหอสกุล ม.1/1

64356 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มโนพัฒนะ ม.1/1

64059 เด็กชายศิวพล  ย้ิมสวัสด์ิ ม.1/2

64152 เด็กชายไซกุน  ธนไชยรุ่ง ม.1/2

64164 เด็กชายชนม์ณพัฒน์  แจ้งวงศ์ชัย ม.1/2

64207 เด็กหญิงชญาดา  มีบุญเอนก ม.1/2

64236 เด็กหญิงปวริศา  มนาปี ม.1/2

64049 เด็กชายณัฐนันท์  มะสะพันธ์ุ ม.1/3

64050 เด็กชายศุภกร  วิทยะดิลก ม.1/3

64052 เด็กชายกิตติพิชญ์  ประพันธ์ทองชัย ม.1/3

64057 เด็กชายประกายวิทย์  นามวงศ์ ม.1/3

64072 เด็กชายจตุพร  ศีลธรรมพิทักษ์ ม.1/3

64122 เด็กชายวรกิตต์ิ  ใจศรี ม.1/3

64142 เด็กชายวิสวัตน์  โชคชัยภักดี ม.1/3

64167 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ประจักกะตา ม.1/3

64368 เด็กชายอัครภูมิ  อัครวรมาศ ม.1/3

64204 เด็กหญิงณิศารัตน์  ศรีวิชา ม.1/3

64233 เด็กหญิงปภัสสิริย์  ลักษโณสุรางค์ ม.1/3

64253 เด็กหญิงธันยากานต์  นิธิกุลจิรวงศ์ ม.1/3

64288 เด็กหญิงสิริวรรณ  เหอสกุล ม.1/3

64291 เด็กหญิงชัญญานุส  นพเสนีย์ ม.1/3

64317 เด็กหญิงบุญญาพร  ทาค าแสน ม.1/3

รายช่ือนักเรียนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โครงการ "VACC 2 School"

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64074 เด็กชายคณิน  พิมพ์ทอง ม.1/4

64168 เด็กชายกรณ์  กลางนอก ม.1/4

64176 เด็กชายธันยวัฒน์  จิตรสายธาร ม.1/4

64197 เด็กหญิงขวัญชนก  จิรนฤมิตร ม.1/4

64254 เด็กหญิงจิรภิญญา  วรพุฒ ม.1/4

64328 เด็กหญิงณัฐวรางค์  มาใช้เวช ม.1/4

64357 เด็กหญิงอารยา  ไชยเผือก ม.1/4

64067 เด็กชายทนุธรรม  บุตรโพธ์ิ ม.1/5

64069 เด็กชายพศิน  ไชยศร ม.1/5

64128 เด็กชายธรรมทรรศณ์  รัตนเพ่ิมพูน ม.1/5

64234 เด็กหญิงชาลิสา  บุญอนันต์ ม.1/5

64239 เด็กหญิงนันทสินี  ชนะคช ม.1/5

64267 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จุรุเทียบ ม.1/5

64312 เด็กหญิงชีวารตา  ภคินวลัญช์ ม.1/5

64024 เด็กชายกันติทัต  เมืองจีน ม.1/6

64054 เด็กชายธนกฤต  อินทรานุกูล ม.1/6

64085 เด็กชายชัชพงศ์  สิงหันต์ ม.1/6

64089 เด็กชายณราชัย  ดาวสุขศรี ม.1/6

64114 เด็กชายปองคุณ  เพชรสังข์ ม.1/6

64119 เด็กชายศิริกร  จรุงคนธ์ ม.1/6

64120 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ตุ้มนิลกาล ม.1/6

64130 เด็กชายชยณัฐ  น่ิมพิทักษ์พงศ์ ม.1/6

64385 เด็กชายศุภฤกษ์  จ าเนียรสาท ม.1/6

64243 เด็กหญิงอรณัฐ  ธัญญเจริญ ม.1/6

64251 เด็กหญิงรักอักษรา  รุจิหาญ ม.1/6

64157 เด็กชายศุภวิชญ์  พระสุนิล ม.1/7

64159 เด็กชายปัณณสิทธ์ิ  แป้นสุข ม.1/7

64387 เด็กชายชยรัฐ  น่ิมพิทักษ์พงศ์ ม.1/7

64320 เด็กหญิงชวิศา  จุ้ยมณี ม.1/7

64334 เด็กหญิงอิสรีย์  สธนเสาวภาคย์ ม.1/7

64389 เด็กหญิงพิรุฬห์กานต์  พรหมท า ม.1/7

64061 เด็กชายธนกฤษ  ศุภมงคล ม.1/8

64087 เด็กชายนภัสวัฐ  ค าปล้อง ม.1/8



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64090 เด็กชายอภิวิชญ์  ดีสมจรนีย์ ม.1/8

64099 เด็กชายภูเมธ  คชพิมพ์ ม.1/8

64107 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่หลี ม.1/8

64132 เด็กชายศรรวริศ  แก้วนิคม ม.1/8

64169 เด็กชายสรสรรค์  มณีวงค์ ม.1/8

64172 เด็กชายน้ าภูมิ  ทองอ่อน ม.1/8

64373 เด็กชายณัฐวีรพจน์  คุณานนทกร ม.1/8

64380 เด็กชายกิตติภัทร  หัทยาสมบูรณ์ ม.1/8

64184 เด็กหญิงพิชญะดา  ชัยเทวะกูล ม.1/8

64252 เด็กหญิงณธิดา  แสงอนันต์ ม.1/8

64266 เด็กหญิงณัฐสลิล  ชะเอม ม.1/8

64277 เด็กหญิงพีรยาภรณ์  ใจรังษี ม.1/8

64332 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  นวสกุลจินดา ม.1/8

64337 เด็กหญิงเพลินพิชชา  เกียรติรัตนะสกุล ม.1/8

64031 เด็กชายโกมิน  งอยผาลา ม.1/9

64053 เด็กชายชัชพล  ศรีพันธ์ุ ม.1/9

64078 เด็กชายวรภัทร  วูวนิช ม.1/9

64374 เด็กชายณัฐชนันท์  วัฒนา ม.1/9

64195 เด็กหญิงลัพธวรรณ  อรรถอินทรีย์ ม.1/9

64231 เด็กหญิงปลายฟ้า  เดชธรรมรงค์ ม.1/9

64238 เด็กหญิงมุกตาภา  ปัญญา ม.1/9

64394 เด็กหญิงอินทิรา  บัวเพ็ชร ม.1/9

64076 เด็กชายพุฒิพัฒน์  จารุธนพัฒน์ ม.1/10

64101 เด็กชายณัฐพัชร์  สีหาวงศ์ ม.1/10

64125 เด็กชายคงณัฐ  พาหุพันโต ม.1/10

64242 เด็กหญิงจิดาภา  บุญศรี ม.1/10

64255 เด็กหญิงธัญปภัสร์  วันวัชรพงษ์ ม.1/10

64294 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แฉ่ฉาย ม.1/10

64298 เด็กหญิงธณัฐฌา  ทองทวี ม.1/10

64305 เด็กหญิงปณาลี  ต้นสักตระกูล ม.1/10

64308 เด็กหญิงสุภาดา  มณีรัตน์ ม.1/10

64001 เด็กชายนวิษ  สัตยาพร ม.1/EP(A)

64006 เด็กชายชัชพล  กาญจนวตี ม.1/EP(A)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

64013 เด็กชายสิรภพ  ธิติรัชต ม.1/EP(A)

64018 เด็กชายชวิศ  หงษ์เจริญ ม.1/EP(A)

64002 เด็กหญิงกัลธกาญจน์  สะสม ม.1/EP(A)

64008 เด็กหญิงกัญญา  เพชรอภิรักษ์ ม.1/EP(A)

64349 เด็กชายธัญญ์  ธรรมวาริน ม.1/EP(B)

64020 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ติวาไชยพันธ์ ม.1/EP(B)

64346 เด็กหญิงภัทรพร  เพ่งศรี ม.1/EP(B)

63283 เด็กชายพชรพล    พหลแพทย์ ม.2/1

63365 เด็กชายปัญญวิชญ์    ภาคทวี ม.2/1

63062 เด็กหญิงพิชญา    ประพฤทธ์ิชัย ม.2/1

63329 เด็กหญิงภิชาภัทร    บังเกิดผล ม.2/1

63028 เด็กชายพชร    วัชโรทัย ม.2/2

63142 เด็กชายกิตติธัช    อภิโรจน์ ม.2/2

63225 เด็กชายสรชัช    เชาวนศิลป์ ม.2/2

63258 เด็กชายวรวัฒน์    วงศ์ชัยพรพงษ์ ม.2/2

63281 เด็กชายสรวิชญ์    จันทร์แรม ม.2/2

63301 เด็กชายกฤติน    ภัทรมณีชาติ ม.2/2

63350 เด็กชายสมศักด์ิชัย    หนุนบุญ ม.2/2

62309 เด็กหญิงปริยฉัตร  รุ่งนิรันดร์กุล ม.2/2

63125 เด็กหญิงธีรกานต์    สมบูรณ์ ม.2/2

63369 เด็กหญิงทูลขวัญ    สุชฎา ม.2/2

63031 เด็กชายปุญญพัฒน์    วิเชียรนรา ม.2/3

63078 เด็กชายปณชัย    พริกบางงอน ม.2/3

63148 เด็กชายจิรวัฒน์    คงเจริญ ม.2/3

63284 เด็กชายกฤตพล    ธรรมณารักษ์ ม.2/3

63338 เด็กชายฐากูร    โชติกาญจน์ ม.2/3

63349 เด็กชายพงศวัชร์    วรารังสีโรจน์ ม.2/3

63375 เด็กชายณกรกฤต    พชรพงศ์กฤต ม.2/3

63205 เด็กหญิงพรรณธพร    พันธุ ม.2/3

63269 เด็กหญิงทิพวัลย์    บุญพา ม.2/3

63086 เด็กชายธราเทพ    ต้ังโชคชัย ม.2/4

63140 เด็กชายณัฐพัฒน์    พุ่มชัย ม.2/4

63175 เด็กชายชิตวร  นรนาถตระกูล ม.2/4



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63181 เด็กชายกฤติเดช  ถาวรกิจวัฒนา ม.2/4

63192 เด็กชายพีรวัส    เวียงอินทร์ ม.2/4

63298 เด็กชายนภสินธ์ุ    บิลหมาด ม.2/4

63160 เด็กหญิงเพียงขวัญ    ธาราพรรค์ ม.2/4

63100 เด็กชายศักด์ินรินทร์    รูปเหมาะ ม.2/5

63274 เด็กชายปภังกร    เบ้ียวโกฎิ ม.2/5

63318 เด็กชายธีร์    มังกรกิม ม.2/5

63126 เด็กหญิงกุลชญา    ภัทรปวินท์กุล ม.2/5

63236 เด็กหญิงธันยนันท์    อธิชนม์สกุล ม.2/5

63261 เด็กหญิงณัฐชา    ชาลีพรหม ม.2/5

63371 เด็กหญิงพลอยไพลิน    พยัคฆวิเชียร ม.2/5

63147 เด็กชายอิทธิพัทธ์    แสงดี ม.2/6

63173 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  กิจนิยม ม.2/6

63343 เด็กชายปฏิณพัชร    อ่ิมเย็น ม.2/6

63379 เด็กชายเจนสมิทธ์    มารีประสิทธ์ิ ม.2/6

63042 เด็กหญิงชนาทิป    ศรีประทุม ม.2/6

63127 เด็กหญิงกุลนภา  ภัทรปวินท์กุล ม.2/6

63137 เด็กหญิงศิริกานดา    ชูแก้ว ม.2/6

63093 เด็กชายธนธรณ์    มณีนพผล ม.2/7

63096 เด็กชายศุภกานต์    แย้มมา ม.2/7

63154 เด็กชายธนกฤต    มนัสมนตรี ม.2/7

63224 เด็กชายธนวิชญ์    รางชางกูร ม.2/7

63316 เด็กชายรณภพ    นิลเสถียร ม.2/7

63072 เด็กหญิงปรียดา    ฉายากุล ม.2/7

63107 เด็กหญิงณัฐรัตน์    คชวงศ์ ม.2/7

63108 เด็กหญิงอรกุลนันท์    สังข์ศรีแก้ว ม.2/7

63210 เด็กหญิงนภัสส์ลดา    แก่นแก้ว ม.2/7

63230 เด็กหญิงภูฐา    อัครวรมาศ ม.2/7

63232 เด็กหญิงบุญสิริ    ชุตินาวี ม.2/7

63026 เด็กชายศิรสิทธ์ิ    ทับทิมไสย ม.2/8

63377 เด็กชายปุณภัทร    อาจกล้า ม.2/8

63045 เด็กหญิงณัฐกฤตา    อดิศรมงคล ม.2/8

63050 เด็กหญิงปัณฑิตา    ประทุมสูติ ม.2/8



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

63052 เด็กหญิงดารารัตน์    คงเขียว ม.2/8

63131 เด็กหญิงปราณปรียา    เด่ียวตระกูล ม.2/8

63319 เด็กหญิงชนกนภา    หนวดงาม ม.2/8

63347 เด็กหญิงปุญรัญญา    วิธวัชวาทิน ม.2/8

63366 เด็กหญิงอรน์ชญาน์    แสงเจริญเกียรติ ม.2/8

63276 เด็กชายเตชิต    ศรีวิเศษ ม.2/9

63306 เด็กชายทินภัทร    สีหาวงศ์ ม.2/9

63327 เด็กชายธนกร    ประสบโชคสมบุญ ม.2/9

63357 เด็กชายพุฒิพงศ์    ทองประชาญ ม.2/9

63362 เด็กชายอชิตะ    ชินากร ม.2/9

63286 เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์    ผลผดุงเจริญ ม.2/9

63333 เด็กหญิงนนทพร    จันทร์แก้ว ม.2/9

63014 เด็กชายเศรษฐรัฐ   บุญบูรณวรรณ ม.2/10

63058 เด็กชายพลเชฎฐ์    ถนอมสัตย์ ม.2/10

63215 เด็กชายภฑิล    อ านวยชัยกิจ ม.2/10

63324 เด็กชายธีรพัฒน์    คงสว่าง ม.2/10

63034 เด็กหญิงนราภัทร    โฉมค า ม.2/10

63079 เด็กหญิงขวัญข้าว    ถ่ินสอน ม.2/10

63130 เด็กหญิงปาลิตา    โชติกะนาวิน ม.2/10

63005 เด็กชายธีรด ารงค์  สินพิทักษ์ ม.2/EP

63296 เด็กชายอาณา  ทองหยู่ ม.2/EP

63382 เด็กชายกฤศ  บัวพันธ์ ม.2/EP

63383 เด็กชายพีรวิชญ์  นาคกร ม.2/EP

63006 เด็กหญิงธิดากานต์  อ้ึงรัศมี ม.2/EP

63011 เด็กหญิงมินญาดา  วุฒิวิมล ม.2/EP

62162 เด็กชายธนกฤต  สุรัจกุลวัฒนา ม.3/1

62234 เด็กชายสนันตน์  โอวเจริญสกุล ม.3/1

62241 เด็กชายบุณยวีร์  หิรัญพันธ์ุ ม.3/1

62243 เด็กชายวสุพล  อ าพันแสง ม.3/1

62253 เด็กชายณัฐชนน  สีหะมาตร ม.3/1

62255 เด็กชายอริยยุทธ  ศรีอวยพร ม.3/1

62282 เด็กชายสมปณิธิ  สมบูรณ์ ม.3/1

62284 เด็กชายศตายุ  เสียงดัง ม.3/1



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62356 เด็กชายสุริยลักษณ์  จิตตะโคตร์ ม.3/1

62369 เด็กชายนครบาล  ลรรพรัตน์ ม.3/1

62370 เด็กชายณัทภวัต  ธนธีร์กุล ม.3/1

62100 เด็กหญิงญาณิศา  เปรมสุข ม.3/1

62349 เด็กหญิงกัญฐภา  รังรงทอง ม.3/1

62158 เด็กชายภัทรวรรธน์  ลิมป์ธีระกุล ม.3/2

62317 เด็กชายธันย์ปวัฒน์  สุทธิอาคาร ม.3/2

62138 เด็กหญิงอิศรวดี  สงค์อินทร์ ม.3/2

62375 เด็กหญิงณัฐวีร์  มุ่งพร ม.3/2

62058 เด็กชายณัฐพัชร์  สีห์โสภณ ม.3/3

62072 เด็กชายศิรวิชญ์  ภิรมย์ตระกูล ม.3/3

62077 เด็กชายศิรศักด์ิ  อินทรประเสริฐ ม.3/3

62092 เด็กชายธีทัต  ธัญญเจริญ ม.3/3

62108 เด็กชายวสิษฐ์พล  ตระกูลสิทธิศรี ม.3/3

62110 เด็กชายวรพงศ์  โชติสุต ม.3/3

62225 เด็กชายณัฏฐนนท์  นิลสวัสด์ิ ม.3/3

62093 เด็กหญิงอรณัฐ  นีติวราภรณ์ ม.3/3

62154 เด็กหญิงเตชิตา  ภคินวลัญช์ ม.3/3

62351 เด็กหญิงเบญญาภา  วังสรรค์ ม.3/3

62251 เด็กชายชัยวัฒน์  สีมาเหล็ก ม.3/4

62257 เด็กชายธนธัส  ศรีทองสุข ม.3/4

62376 เด็กชายกฤตพจน์  ขันค ามาละ ม.3/4

62085 เด็กหญิงปภาพิชญ์  ลาภพานิช ม.3/4

62096 เด็กหญิงณัฐรดา  ฉัตรดีงาม ม.3/4

62240 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คดีพิศาล ม.3/4

62358 เด็กหญิงกนกจันทร์  มีสา ม.3/4

62366 เด็กหญิงปุณยนุช  โชคสิริถาวรกุล ม.3/4

62372 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยค ายาง ม.3/4

62147 เด็กชายธีรธรรม  แก้วบุดดี ม.3/5

62275 เด็กชายฑณกฤษณ์  รานไพร ม.3/5

62357 เด็กชายนรวิชญ์  สังข์เพ็ชร์ ม.3/5

62079 เด็กหญิงนภัสรพี  ศรีเพชรสุวรรณ ม.3/5

62337 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศรแผลง ม.3/5



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62060 เด็กชายกิตติยุต  ศรีสกุล ม.3/6

62064 เด็กชายเวนิส  วรรักษ์ ม.3/6

62117 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชัยหาญ ม.3/6

62223 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่ิงประสงค์ ม.3/6

62279 เด็กชายเคียงชนก  ธรรมราชรักษ์ ม.3/6

62280 เด็กชายณัฐวัท  ก าเหนิดงาม ม.3/6

62347 เด็กชายชยพัทธ์  วิทุรานิช ม.3/6

62350 เด็กชายอชิระ  นัดพบสุข ม.3/6

62054 เด็กหญิงเพชรวรีย์  จันทร์ประดิษฐ์ ม.3/6

62168 เด็กหญิงพัฑฒิดา  จ่ันบางยาง ม.3/6

62343 เด็กหญิงรดา  มังคลาสิริ ม.3/6

62029 เด็กชายณฐพัชร์  ทองสอง ม.3/7

62167 เด็กชายเบญญสิทธ์ิ  เชาว์พุฒิภุชงค์ ม.3/7

62069 เด็กหญิงวริณทร  โตอนันต์ ม.3/7

62094 เด็กหญิงนภัทรษร  พุ่มเกตุ ม.3/7

62244 เด็กหญิงพรปณาฬี  อุทธโยธา ม.3/7

62314 เด็กหญิงกรจิรา  ธนไชยรุ่ง ม.3/7

62050 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองสมวงศ์ ม.3/8

62056 เด็กชายพศวีร์  อู่ม่ัน ม.3/8

62090 เด็กชายรัฐกานต์  ควรผดุง ม.3/8

62106 เด็กชายปรมัตถ์  โอภาสเพ่ิมพงศ์ ม.3/8

62112 เด็กชายขวัญข้าว  เพ็ชร์สุทธ์ิ ม.3/8

62122 เด็กชายจิรายุ  จักรวาฬนรสิงห์ ม.3/8

62151 เด็กชายปัญญพนต์  ฤทธิรักษ์ ม.3/8

62153 เด็กชายปุญญพัตน์  ฤทธิรักษ์ ม.3/8

62172 เด็กชายศิรพัฒน์  แซ่อ้ึง ม.3/8

62197 เด็กชายปิยปราชญ์  อ๊ิบบรอเฮม ม.3/8

62302 เด็กชายชานล  ศุภมีวงศ์ ม.3/8

62042 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนนาม ม.3/8

62163 เด็กหญิงปานนภัส  มโนมัยพันธ์ุ ม.3/8

62189 เด็กหญิงสุธากุล  สัจจากุล ม.3/8

62006 เด็กหญิงพิมาดา  หาญวรโยธิน ม.3/EP(A)

62014 เด็กหญิงสริตา  กฤษณวิภาคพร ม.3/EP(A)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

62291 เด็กหญิงวรินทร  จิตรสุภ ม.3/EP(B)

62293 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชญา  ธงรัตนะ ม.3/EP(B)

62295 เด็กหญิงมณณิกา  มนัสถาวร ม.3/EP(B)

64415 นางสาวพรรษชล  ศรีสุขเกตุ ม.4/1(1)

61051 นายอังศวีร์  พงษ์เกษมพรกุล ม.4/1(2)

61080 นายณัฐดนัย  สินกุลเศธษฐ์ ม.4/1(2)

61110 นายณัฐชนน  พฤศวานิช ม.4/1(2)

61168 เด็กชายวโรกาส  เสมาเงิน ม.4/1(2)

61216 นายภูริวัจน์  พีรสกุลพัฒน์ ม.4/1(2)

61334 นายศุภกร  ม่วงงาม ม.4/1(2)

64396 นายเศรษฐวัฒน์  ศิริกมล ม.4/1(2)

64404 นายปุณณ์ธิติ  ต้ังศิริ ม.4/1(2)

61118 นางสาวณัฐรียา  มะสะพันธ์ุ ม.4/1(2)

61171 เด็กหญิงธนม์ธรณ์  ทองปล้องโต ม.4/1(2)

61235 นางสาวนิชาภา  บุตรประเสริฐ ม.4/1(2)

61260 นางสาวธนิสสรณ์  ใจศิริ ม.4/1(2)

61311 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนชัยนนท์ ม.4/1(2)

64416 นางสาวจิตรลดา  อัมพรเลิศบุญ ม.4/1(2)

64423 นางสาวอัยรีน  อรุณพูลทรัพย์ ม.4/1(2)

64442 นางสาวณิชชา  อุ้ยมาก ม.4/1(2)

61054 นายกิติภัทร์  แสงทอง ม.4/1(3)

61222 นายวชิรวิทย์  รุจิเลขปัญญา ม.4/1(3)

61262 นายคามิน  ชมภูทวีป์ ม.4/1(3)

61034 นางสาวสิรารมย์  อธิศัยตระกูล ม.4/1(3)

61097 นางสาวดาษิตา  ภคินวลัญช์ ม.4/1(3)

61212 นางสาวศรุดา  นรนาถตระกูล ม.4/1(3)

61232 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญพรม ม.4/1(3)

61076 นายภาคภูมิ  สัมฤทธ์ิ ม.4/1(6)

61139 นางสาวนราวดี  ฟุ้งสุข ม.4/1(6)

61180 นายโกมินทร์  บุญศรี ม.4/2

61200 นายอัครวิทย์  ประทุมวัน ม.4/2

61115 นางสาวธัญชนก  มนัสมนตรี ม.4/2

61251 นางสาวกุลณัฐดา  รูปเหมาะ ม.4/2



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61322 นายณรัก  อินทวงศ์ ม.4/3(1)

64395 นายอภิมงคล  แซ่ฮุ้น ม.4/3(1)

61198 นายชีวานนท์  ตรุษสาท ม.4/3(2)

61264 นายจิโรจ  มีศรี ม.4/3(2)

61350 นายธนกร  สุนทโรดม ม.4/3(2)

61184 นางสาวพิมพ์ผกา  นัยเนตร ม.4/3(2)

61075 นายไชยกร  ชาติด ารงค์ ม.4/3(3)

61088 นายอภิวิชญ์  พิพัฒนานนท์ ม.4/3(3)

61247 นายธนกฤต  จิบจันทร์ ม.4/3(3)

61290 เด็กชายพิริยพล  วิมลเศรษฐ ม.4/3(3)

61291 นายกฤตตบุญ  หมวดช่วย ม.4/3(3)

61307 นายทิเบต  มณีโชติ ม.4/3(3)

61315 นายมหาสมุทร  ศรีแก้วประพันธ์ ม.4/3(3)

61141 เด็กหญิงเฌอ  ส่ือสุวรรณ ม.4/3(3)

61150 นางสาวกฤษติกา  สุภาค า ม.4/3(3)

61214 นางสาวศศิประภา  หน่อยศ ม.4/3(3)

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

61332 นางสาวปริญญาพร  สุภาพ ม.4/3(3)

64428 นางสาวศิรประภา  ก าลังเก้ือ ม.4/3(3)

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

61012 นายกรวิชญ์  จุรุเทียบ ม.4/3(4-2)

61032 นายชนาธร  เนาวกูล ม.4/3(4-2)

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

61160 นายธรรมสรณ์  เหมทานนท์ ม.4/3(4-2)

61163 นางสาวชลิตา  มูซอเฮด ม.4/3(4-2)

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

61124 นายชยพัทธ์  ชูแสง ม.4/4(7)

61143 นายญาณภัค  มีวาสนา ม.4/4(7)

61153 นายศุภกฤต  คงอาษา ม.4/4(7)

61156 นายมงคล  จิตรตระการไชย ม.4/4(7)

61230 นายเสฏฐพงศ์  ศรีโพธ์ิ ม.4/4(7)

61268 นายภูวฤทธ์ิ  สุขกล่ิน ม.4/4(7)

61310 นายรวิช  ทองมี ม.4/4(7)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

61342 นายปุณพงศ์  หงส์มังกร ม.4/4(7)

64412 นางสาวศิริธิดา  ลอมะห์ ม.4/4(9)

61119 นายปัญญาธรรณ์  แสงสุข ม.4/4(1)

61113 นางสาวนิภัท  ชนะพล ม.4/4(1)

61136 นายภูริต  แสงโนรี ม.4/4(11)

61337 นายณัฐนนท์  เชียนจันทึก ม.4/4(11)

61002 นายชินกฤต  เคลือบสุวรรณ ม.4/EP

61029 นางสาวกรกนก  ประสิทธ์ินฤทธ์ิ ม.4/EP

64343 นางสาวชัญญานุช  แซ่หวัง ม.4/EP

60070 นายธนกร  สอนชิต 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)

63392 นายธนกร  สุภาวรรณชัย ม.5/1(2)

63395 นายปุณณวิช  พุ่มไสว ม.5/1(2)

63394 นางสาวปุณยวีร์  สอนปัญญา ม.5/1(2)

60019 นายธัญญรุจน์  วิภาวิน ม.5/1(3)

60206 นายกิตติกัญจน์  บุญเลาะ ม.5/1(3)

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

60011 นายภูริณ  มานหมัด ม.5/2

60088 นางสาวปณาลี  เปียกบุตร ม.5/2

60328 นายธนพ  สุนทรพันธ์ุ ม.5/3(1)

63401 นายจิรายุ  เส็นฤทธ์ิ ม.5/3(1)

60311 นายรวิพล  บัวเผ่ือน ม.5/3(3)

60007 นายพีระพล  อินทพงษ์ ม.5/3(4)

60154 นายณัฐกิตต์ิ  บุญแพง ม.5/3(4)

60254 นายณัฐวุฒน์  ก าเหนิดงาม ม.5/3(4)

60322 นายยศวริศ  ธีรภากร ม.5/3(4)

63415 นายติณณภพ  ใสผุด ม.5/3(4)

60084 นายวรภพ  อิงคนันท์ ม.5/4(2)

60086 นายธนเทพ  อ านวย ม.5/4(2)

60046 นางสาวณิภาพิมพ์  พงศ์มโนภาพ ม.5/4(2)

60316 นางสาวกีรติ  รัตนจงเกียรติ ม.5/4(2)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

60261 นายสุรภัสสร์  พร้อมบุญสิริ ม.5/4(7)

60287 นายธัญญ์กูณฑ์  กลัดงาม ม.5/4(7)

60299 นายธีรธาร  สุตระ ม.5/4(7)

60303 นายสิทธ์ิธาทอง  ทองเกิด ม.5/4(7)

60306 นายชยพล  พลดี ม.5/4(7)

60304 นายอนันดา  สนธินรากุล ม.5/4(6)

63403 นายวีรภัทร  คันธี ม.5/4(6)

60239 นางสาววานิลลา  โฆสิตไพศาล ม.5/4(6)

63386 นางสาวณัฐธิดา  ย่ิงเภตรา ม.5/4(6)

63406 นางสาวธัญรดี  พิมลเกตุกุล ม.5/4(6)

60212 นายธนดล  ยันต์มงคล ม.5/4(8)

60237 นายอภิวัตต์  แก้วมรกตทิพย์ ม.5/4(8)

60282 นายณัฐพล  นามนนท์ ม.5/4(8)

60181 นางสาวซารีน่า  อับดุลลา ม.5/4(9)

60513 นายนวัต  สัตยาพร ม.5/EP

60514 นายพงศ์ภวิชย์  นิลโกสิตย์ ม.5/EP

59013 นางสาวพรชนิตว์  อมพรารัตน์ ม.6/1(1)

59050 นางสาวสิริกร  ส าลีรางค์กูล ม.6/1(1)

59114 นายธีรัตม์  ศรีเพชรสุวรรณ ม.6/1(2)

59130 นายรามิล  ลิมะวรารัตน์ ม.6/1(2)

59281 นางสาวชนากันต์  เรียมอมตกุล ม.6/1(2)

59353 นางสาวชนิกานต์  กล่ าเหว่า ม.6/1(2)

62396 นางสาวนรีกานต์  มโนมัยพันธ์ุ ม.6/1(2)

62406 นางสาวณัฏฐากร  มุกแก้ว ม.6/1(2)

59122 นายวรพล  โชติสุต ม.6/1(3)

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

59204 นายภูริณัฐ  ล้อพิศาลไชย ม.6/1(3)

59031 นางสาวพิยดา  ไสยแก้ว ม.6/1(3)

59335 นางสาวนันทภัค  ฤทธ์ิแปลก ม.6/1(3)

59133 นายพิพัฒน์พล  เจริญวุฒิลาภ ม.6/1(6)

59151 นายธรา  ดาวโรจน์ ม.6/1(6)

59179 นายธีธัช  วัฒนชาลี ม.6/1(6)

59082 นางสาวสิรีรัมภา  สังข์สัพพันธ์ ม.6/1(6)



รหัส ช่ือ-นามสกุล ห้อง

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

59362 นางสาวปวีณ์กร  วังสรรค์ ม.6/1(6)

59071 นางสาวนีรนรา  ไทยเจริญ ม.6/2

59207 นายพงศ์สุระ  ศรีอวยพร ม.6/3(4-1)

59238 นายพิศวัส  ใสผุด ม.6/3(4-1)

59337 นางสาวเอมีริน  สมสมัย ม.6/3(4-1)

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

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

62386 นายสรวิชญ์  สุราษฎร์ ม.6/3(3)

59282 นางสาวปุณยาพร  คงแก้ว ม.6/3(3)

59329 นางสาวรัสรินทร์  อัครเดชชัยพงศ์ ม.6/3(3)

62389 นางสาวณัฐปภัสร์  ชายสุด ม.6/3(3)

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

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

59287 นายสีหราช  ไชยเมืองมา ม.6/3(4-2)

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

59198 นายชลันธร  เตียวตระกูล ม.6/4(2)

59211 นายศุภวัฒน์  บุญพา ม.6/4(2)

59225 นายภูวิศ  สุวรรณเทพ ม.6/4(2)

59373 นายภูภาส  สุวรรณากาศ ม.6/4(2)

59194 นายจิรายุ  บุญญะสิทธ์ิ ม.6/4(7)

59233 นายสรวิชญ์  กังวาล ม.6/4(7)

59374 นายมานะ  อาซาคูระ ม.6/4(7)

59216 นายลภัสช์  เปียกบุตร ม.6/4(9)

59359 นายสรรทัศน์  สุดแสง ม.6/4(9)

59347 นางสาวอารียา  นาสา ม.6/4(9)

59245 นายปุณพจน์  ท่าวุ้ง ม.6/4(8)

59269 นายรัชพล  มังคลาสิริ ม.6/4(8)

59338 นางสาวนลพรรณ  รักษาพล ม.6/4(8)

59520 นายอนาวิล  เดชสง ม.6/EP

59524 นายภูพริษฐ์  สมิทธ์ธรานันท์ ม.6/EP

59513 นางสาวพัชญ์สินี  ศุภมีวงศ์ ม.6/EP


