
ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

1 623002 เด็กชาย กฤติณณ ศิริวิชัย ม.1/1

2 623006 เด็กชาย กษิดิศ วงศกาฬสินธุ ม.1/1

3 623014 เด็กหญิง กิติภา อินทรกําแหง ม.1/1

4 623016 เด็กชาย ขวัญเกลา รัตนเหม ม.1/1

5 623021 เด็กชาย จารุกิตติ์ ปทุมนากุล ม.1/1

6 623024 เด็กหญิง ชญานิศ การุญ ม.1/1

7 623025 เด็กหญิง ชญาภา เศรษฐีธรรม ม.1/1

8 623028 เด็กชาย ชยพล ชูสาย ม.1/1

9 623412 เด็กหญิง ญาณินท แกวโบราณ ม.1/1

10 623414 เด็กหญิง ณชนก เซียวศิริกุล ม.1/1

11 623415 เด็กหญิง ณฐพร ธีรปรเมศวร ม.1/1

12 623035 เด็กชาย ณภัทร จารุรัชตพันธ ม.1/1

13 623041 เด็กหญิง ณัฏฐนิชชา โมดา ม.1/1

14 623504 เด็กหญิง ณัฐชยา ภูหอมหวน ม.1/1

15 623048 เด็กหญิง ตฤณดา เคาสิม ม.1/1

16 623050 เด็กชาย ทยาวรรษ จิตภักดีบดินทร ม.1/1

17 623051 เด็กหญิง ทอฝน ศิลากุล ม.1/1

18 623420 เด็กหญิง ธนพร นาใจดี ม.1/1

19 623065 เด็กหญิง ธนัญญา เตรียมเวชวุฒิไกร ม.1/1

20 623464 เด็กหญิง นาราภัทร ปาตลานนท ม.1/1

21 623083 เด็กหญิง ประภาพร แดงมณี ม.1/1

22 623084 เด็กหญิง ปราณปรียา กิ่งไพบูลย ม.1/1

23 623461 เด็กหญิง เปรมปรียา เปรมศรี ม.1/1

24 623100 เด็กชาย พสธร ศรีรมโพธิ์ทอง ม.1/1

25 623101 เด็กหญิง พัชรศรี สิทธิสมจินต ม.1/1

26 623106 เด็กหญิง พิมพณิชา เมธาธราธิป ม.1/1

27 623107 เด็กหญิง พิมพนารา สฤษฎีชัยกุล ม.1/1

28 623448 เด็กชาย ภคิน ขุมทอง ม.1/1

29 623522 เด็กหญิง ราชิดา รัตนวิชา ม.1/1

30 623127 เด็กชาย รุงราชมรรคา มติธรรม ม.1/1

31 623453 เด็กหญิง วริศรา วุฒิปรีดี ม.1/1

32 623137 เด็กชาย ศิวณัฐ เวียงดินดํา ม.1/1

33 623526 เด็กชาย ศุภกร รุจิเกียรติกําจร ม.1/1

34 623454 เด็กชาย ศุภณัฐ เรืองชัยจตุพร ม.1/1

35 623145 เด็กชาย สิทธิโชค วรวิริยะประเสริฐ ม.1/1

36 623458 เด็กหญิง หฤทัย ประสาทมงคล ม.1/1

37 623460 เด็กชาย อาติยะ จันทรสองสุข ม.1/1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 623501 เด็กหญิง กมลฉัตร โชติศิลากุล ม.1/2

2 623001 เด็กชาย กฤตอนันท ภิญโย ม.1/2

3 623003 เด็กหญิง กฤษฤดี อัศวจิตตภักดี ม.1/2

4 623017 เด็กชาย คณาธิป ตั้งพูลผลวนิชย ม.1/2

5 623404 เด็กหญิง จิตสุภา พิทักษ ม.1/2

6 623023 เด็กชาย จุลศักดิ์ ดาดวง ม.1/2

7 623030 เด็กหญิง ชวัลลักษณ กิจคติ ม.1/2

8 623409 เด็กหญิง ชัญญา ธนูรัตน ม.1/2

9 623410 เด็กชาย ชานนท วิจิตรศุภการ ม.1/2

10 623411 เด็กหญิง ชิดชนก ภูบุญอบ ม.1/2

11 623033 เด็กหญิง ญาลิส ภูมิเรืองศรี ม.1/2

12 623413 เด็กหญิง ฐิตารีย พิมลลักขณากุล ม.1/2

13 623416 เด็กชาย ณภัทร รองคํา ม.1/2

14 623044 เด็กหญิง ณัฐธิวิดา เชษฐโชติศักดิ์ ม.1/2

15 623045 เด็กหญิง ณัฐวรา จันทรวรชัยกุล ม.1/2

16 623049 เด็กชาย เตชธรรม จารุธัญลักษณ ม.1/2

17 623054 เด็กหญิง ทิพยอัปสร โคตรภักดี ม.1/2

18 623061 เด็กชาย ธนภูมิ ปญโญวัฒน ม.1/2

19 623507 เด็กหญิง ธนิดา อดทน ม.1/2

20 623429 เด็กหญิง นภัทร สิริรัตน ม.1/2

21 623079 เด็กหญิง เบญญาภา วงษราชธ ม.1/2

22 623436 เด็กชาย ปรีชานันท ลีพัฒนวงศ ม.1/2

23 623513 เด็กหญิง ปญญาพร ประสารฉ่ํา ม.1/2

24 623086 เด็กหญิง ปณฑารีย คันทะสิทธิ์ ม.1/2

25 623438 เด็กหญิง ปาณิธร พันธุยางนอย ม.1/2

26 623088 เด็กชาย ปติ เลากอบกุล ม.1/2

27 623091 เด็กชาย ปุณณภพ สิทธิอมรพร ม.1/2

28 623096 เด็กชาย พงศพัฒน นิลหุต ม.1/2

29 623104 เด็กหญิง พาประวีร ยุวนะศิริ ม.1/2

30 623108 เด็กชาย พิรชัช อังคณาวรกุล ม.1/2

31 623463 เด็กหญิง ยอดขวัญ พงศพิมล ม.1/2

32 623133 เด็กหญิง วารินไธย คําแกนคูณ ม.1/2

33 623139 เด็กชาย ศุภวิชญ ธนะนาวานุกุล ม.1/2

34 623141 เด็กชาย สมรรถวีร แสนขวา ม.1/2

35 623143 เด็กหญิง สรัญญากร สีหาราช ม.1/2

36 623149 เด็กชาย สุทธิพจน พัฒนขจร ม.1/2

37 623459 เด็กหญิง อรชพร ชัยบัง ม.1/2



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 623013 เด็กหญิง กัลยรัตน ทินตะนัย ม.1/3

2 623405 เด็กหญิง จิรวดี บุญทองแพง ม.1/3

3 623406 เด็กหญิง จุฑารัตน ภูศรีโสม ม.1/3

4 623026 เด็กหญิง ชนิดาภา ปติคุณชุติพร ม.1/3

5 623029 เด็กชาย ชวภากร สวัสดิ์พรไพบูลย ม.1/3

6 623031 เด็กหญิง ชัชชญา สอนเต็ม ม.1/3

7 623036 เด็กหญิง ณภัทร ทิพยสุนทรศักดิ์ ม.1/3

8 623043 เด็กหญิง ณัฐธยาน ระดมสุทธิศาล ม.1/3

9 623047 เด็กหญิง ณิชาภา สัจจพงษ ม.1/3

10 623053 เด็กหญิง ทิชา ปญญาสิทธิ์ ม.1/3

11 623418 เด็กหญิง ทิพยนาฏ ตรีศิริเนตร ม.1/3

12 623462 เด็กหญิง ธณัญพรรษ จอดพิมาย ม.1/3

13 623058 เด็กชาย ธนธรณ ทวีโภค ม.1/3

14 623063 เด็กชาย ธนเสฐฐ กิตติวรรธโนทัย ม.1/3

15 623424 เด็กชาย ธัญธรณ จิรชัยศรี ม.1/3

16 623426 เด็กชาย ธีทัต ลิมปกรณ ม.1/3

17 623428 เด็กชาย นนทกร แนววิลัย ม.1/3

18 623072 เด็กชาย นนทพัฒน เศรษฐสมบูรณ ม.1/3

19 623076 เด็กหญิง น้ําเพชร พรหมเดชไพบูลย ม.1/3

20 623432 เด็กหญิง เบญญาภา บุตรศรีภูมิ ม.1/3

21 623081 เด็กหญิง ปทิดา พุทธรักษ ม.1/3

22 623085 เด็กหญิง ปรานต มิ่งขวัญ ม.1/3

23 623440 เด็กชาย ปยภัทร ขันธุลา ม.1/3

24 623516 เด็กชาย พงศธร เหลาสินชัย ม.1/3

25 623443 เด็กชาย พงศพิชชนก ทองเดช ม.1/3

26 623102 เด็กหญิง พัทธนันท ศิริคะเณรัตน ม.1/3

27 623517 เด็กหญิง เพชรดา เพิดภูเขียว ม.1/3

28 623117 เด็กหญิง ภัทชรสีณ ประเสริฐสุข ม.1/3

29 623520 เด็กชาย ภูมิพัฒน วิชญชีวินทร ม.1/3

30 623124 เด็กหญิง รริศณศรา บุญกาญจนารัตน ม.1/3

31 623450 เด็กหญิง รินรดา สิริวัฒนชยกร ม.1/3

32 623523 เด็กชาย วรรณวีร โทรักษา ม.1/3

33 623456 เด็กหญิง สุภาพร เจนวิถีสุข ม.1/3

34 623151 เด็กหญิง หทัยชนก นพเกา ม.1/3

35 623152 เด็กชาย อฏิวิศว เชื้อโพนทอง ม.1/3

36 623155 เด็กหญิง อรณิชา โสภา ม.1/3

37 623159 เด็กชาย อานนท โพธินาม ม.1/3



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 623004 เด็กชาย กษมัตถ บุญยกาญจนพล ม.1/4

2 623012 เด็กหญิง กัลยกร จันทรปตุ ม.1/4

3 623019 เด็กชาย จอหนนี่  เฉิน ฮาน หวู ม.1/4

4 623502 เด็กชาย จักรพัฒน ศรีสุรักษ ม.1/4

5 623032 เด็กหญิง ชาลิสา ศิริโรจนนานนท ม.1/4

6 623037 เด็กหญิง ณภัทร เฮงไพบูลย ม.1/4

7 623040 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ยิ้มสวัสดิ์ ม.1/4

8 623064 เด็กหญิง ธนัชพร ดีไพร ม.1/4

9 623074 เด็กหญิง นันทนภัส บุญมี ม.1/4

10 623077 เด็กชาย นิพิฐพนธ ภัทธิราสินสิริ ม.1/4

11 623090 เด็กหญิง ปยรังสิยา สิมเสน ม.1/4

12 623515 เด็กชาย เปรม เบลลาโด ม.1/4

13 623093 เด็กชาย เปรมพิจักษณ เอื้อศรี ม.1/4

14 623098 เด็กหญิง พรรณพัชร ชวนประกอบ ม.1/4

15 623103 เด็กชาย พัสกร สกลนุรักษ ม.1/4

16 623105 เด็กหญิง พิชชาภรณ วิบูลยวัฒนากุล ม.1/4

17 623111 เด็กชาย พุทธรักษ ยามสุข ม.1/4

18 623113 เด็กชาย ภคนันท เหลาเลิศวรกุล ม.1/4

19 623114 เด็กหญิง ภคพร ศรีเมือง ม.1/4

20 623518 เด็กชาย ภคิน พายุเลิศ ม.1/4

21 623120 เด็กชาย ภูริภัทร บุญใบ ม.1/4

22 623122 เด็กหญิง มาชิตา พิสุทธิโกศล ม.1/4

23 623123 เด็กหญิง มาริยา พรรักษมณี ม.1/4

24 623126 เด็กหญิง ริดา วัฒนปฤดา ม.1/4

25 623134 เด็กชาย วิศรุต สุขโพลง ม.1/4

26 623138 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรียา ม.1/4

27 623140 เด็กชาย ศุภากร เทพรัตน ม.1/4

28 623142 เด็กชาย สรธัญ ศรีหาภาค ม.1/4

29 623146 เด็กชาย สิรวิชญ สัชฌุกร ม.1/4

30 623147 เด็กหญิง สิริกุลนภา ใจหมั่น ม.1/4

31 623148 เด็กหญิง สุกฤตา สิริกาญธนานันท ม.1/4

32 623153 เด็กหญิง อนัญญา สุวภาพ ม.1/4

33 623154 เด็กชาย อภิชัย สกุลทอง ม.1/4

34 623157 เด็กชาย อัฑฒกร อินทรพรหมมา ม.1/4

35 623158 เด็กชาย อัตถทัสสี กุฎจอมศรี ม.1/4



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 623005 เด็กชาย กษมิทธิ์ บุญยกาญจนพล ม.1/5

2 623009 เด็กชาย กันตภณ ภูครองจิตร ม.1/5

3 623010 เด็กหญิง กันยากร นามบุญเรือง ม.1/5

4 623022 เด็กชาย จิรายุทธ อุทัยกัน ม.1/5

5 623039 เด็กชาย ณัฎฐชัย ฆารพล ม.1/5

6 623503 เด็กหญิง ณัฏฐหทัย พงศพลกิจ ม.1/5

7 623042 เด็กชาย ณัฐชนน ลิ้มสวัสดิ์ธารา ม.1/5

8 623046 เด็กหญิง ณิชานันทน ปรีชายุทธศิลป ม.1/5

9 623052 เด็กชาย ทัตเทพ เถกิงโชติมนต ม.1/5

10 623055 เด็กชาย แทนทวี พรรักษมณี ม.1/5

11 623059 เด็กหญิง ธนพร เจริญแสงสุวรรณ ม.1/5

12 623062 เด็กชาย ธนวินท จิตติอาภา ม.1/5

13 623533 เด็กชาย ธัญเทพ จารุโชติรัตนสกุล ม.1/5

14 623069 เด็กหญิง ธิดารัตน เพียหอชัย ม.1/5

15 623511 เด็กชาย นิธิศ เจริญกิจ ม.1/5

16 623078 เด็กชาย บุรินทร ไกรลาศโอฬาร ม.1/5

17 623080 เด็กชาย ปฏิภาณ เจียรนัยธนะกิจ ม.1/5

18 623082 เด็กชาย ปภินวิช ปจญรัตน ม.1/5

19 623514 เด็กชาย ปุณณภัทร นารินทร ม.1/5

20 623092 เด็กหญิง ปุณณภา สุขสิทธิกาญ ม.1/5

21 623094 เด็กหญิง เปรมิกา ชมภูบุตร ม.1/5

22 623110 เด็กชาย พุฒิพร ฤทธิ์นอก ม.1/5

23 623112 เด็กหญิง ฟรานเชสกา อัลมิชิ ม.1/5

24 623115 เด็กชาย ภควัต อิฐรัตน ม.1/5

25 623118 เด็กหญิง ภัทรลภา ดีเลิศ ม.1/5

26 623119 เด็กชาย ภูดิส สีหานาม ม.1/5

27 623121 เด็กหญิง มนพร สุภามา ม.1/5

28 623125 เด็กชาย รัตนสิทธิ์ สิทธิโชค ม.1/5

29 623130 เด็กหญิง วรัญญา เหลาเลิศวรกุล ม.1/5

30 623132 เด็กชาย วศค สรอยขํา ม.1/5

31 623136 เด็กหญิง ศิริพรรณวรินทร บุสทิพย ม.1/5

32 623144 เด็กหญิง สาริศา ถานะ ม.1/5

33 623150 เด็กชาย สุวิจักขณ บุราณฤทธิ์ ม.1/5

34 623528 เด็กหญิง สูขวัญ พิมพศรี ม.1/5

35 623160 เด็กชาย อามัส ผิวพุม ม.1/5



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 623008 เด็กหญิง กัญญารัตน แกวกันหา ม.1/6

2 623015 เด็กหญิง เกวลิน ตอเติมตระกูล ม.1/6

3 623018 เด็กชาย จตุภัทร ยามี ม.1/6

4 623020 เด็กชาย จักรภัทร จันทรโท ม.1/6

5 623027 เด็กชาย ชยกร สถาพรธีระ ม.1/6

6 623034 เด็กชาย ณฐมน เหมือนกลาง ม.1/6

7 623038 เด็กหญิง ณัจฉรียา ศิริคะเณรัตน ม.1/6

8 623506 เด็กหญิง ณิชมน สันติเมทนีดล ม.1/6

9 623056 เด็กชาย ธนกฤฑ อึ้งศิริสวัสดิ์ ม.1/6

10 623057 เด็กชาย ธนทัต ตั้งชูพงศ ม.1/6

11 623060 เด็กหญิง ธนพร ถานะ ม.1/6

12 623067 เด็กหญิง ธรรมธิดา ตุลยเดชาภา ม.1/6

13 623068 เด็กหญิง ธัญชนก กุลนันทกิตติ ม.1/6

14 623509 เด็กชาย ธารธัช จิตกลา ม.1/6

15 623070 เด็กชาย ธีรภัทร เต็งสุจริตกุล ม.1/6

16 623071 เด็กชาย ธีรเมธ มะธิปะโน ม.1/6

17 623073 เด็กชาย นรินทรธร ศิริพันธบุญ ม.1/6

18 623075 เด็กหญิง นันทนภัส อุดมวงศ ม.1/6

19 623087 เด็กชาย ปณณวัจธ แสงพงศานลท ม.1/6

20 623095 เด็กชาย พงศณภัทร สุชาติพงศ ม.1/6

21 623097 เด็กชาย พชร วงษวิจารณ ม.1/6

22 623099 เด็กชาย พศิน ประโมทัง ม.1/6

23 623109 เด็กชาย พิสิษฐพิชญา จันทรดา ม.1/6

24 623519 เด็กหญิง ภัทรนันท คําสอนทา ม.1/6

25 623521 เด็กชาย ยศพล ศิริเหลาไพศาล ม.1/6

26 623531 เด็กชาย วงศวริศ ไกรทรัพยสม ม.1/6

27 623128 เด็กหญิง วชิรฎา ดานซาย ม.1/6

28 623129 เด็กชาย วรรธนะ เผือกนอก ม.1/6

29 623131 เด็กหญิง วรินทขวัญ สังวรปธานสกุล ม.1/6

30 623524 เด็กหญิง วริศรา โกพลรัตน ม.1/6

31 623135 เด็กหญิง ศศิรัศมี เหลานิพนธ ม.1/6

32 623529 เด็กชาย อธิป ภูวไพรศิริศาล ม.1/6

33 623156 เด็กหญิง อลิชา พรจันทรากุล ม.1/6

34 623530 เด็กชาย อิสรา ชัว ม.1/6

35 623161 เด็กหญิง อุบลวรรณา ชนะชัย ม.1/6


	ใช้ไฟล์นี้

