
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41039 ด.ช. กฤติน พริมยฤ์กษ์
2 41047 ด.ช. กอ้งภพ คงเจริญ
3 41084 ด.ช. ชนกชนม์ ธนาภิบาลวงษา
4 41099 ด.ช. ชิตวร ประทีป ณ ถลาง
5 41112 ด.ช. ณัฐกฤต เกดิทรัพย์
6 41115 ด.ช. ณัฐนนท์ ล่ิมชูเชื้อ
7 41117 ด.ช. ณัฐปคัณภ์ บ าเพญ็
8 41122 ด.ช. ณัฐวะกร มีแสง
9 41129 ด.ช. ทยากร เจี่ยสกลุ
10 41135 ด.ช. ธนกฤต จติุกลุ
11 41158 ด.ช. ธนูพล เกยีรติเดช
12 41160 ด.ช. ธัญเทพ อศัวบุญมี
13 41215 ด.ช. ปุณยธร ทวีศักด์ิ
14 41244 ด.ช. ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ
15 41253 ด.ช. ภานุกร วังซ้าย
16 41260 ด.ช. ภูริณัฐ ช่วยศรี
17 41261 ด.ช. ภูริพฒัณ์ มหาพรหมรักษ์
18 41291 ด.ช. วศิน องค์สันติภาพ
19 41315 ด.ช. ศุภกร นิลบุศย์
20 41371 ด.ญ. เขมิสรา วิโนทัย
21 41382 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ งามสะอาด
22 41414 ด.ญ. ณิชากร จนัทร์มุข
23 41435 ด.ญ. นิซาอ์ ด่านพทิักษ์ศาสน์
24 41438 ด.ญ. เบญญาภา พลายด้วง
25 41441 ด.ญ. ปทิตตา นิเวศน์
26 41448 ด.ญ. ปัณรส เจริญศิลป์
27 41472 ด.ญ. พริิยาภรณ์ กองแกว้
28 41501 ด.ญ. ลักขกิา คงตุก
29 41509 ด.ญ. วริฏฐา พฤกษารักษ์
30 41512 ด.ญ. วสมน บุญประสิทธิการ
31 41515 ด.ญ. วีรินทร์ สินทรัพย์
32 41522 ด.ญ. ศิวารยา รัตนสังข์
33 41541 ด.ญ. อนัญพร เดชะพนัธ์
34 41551 ด.ญ. อญัชิสา ศุภนาม
35 41553 ด.ญ. อานีซ หะยเีจะมะ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1/1 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำ หมำยเหตุ
1 41052 ด.ช. กติติธัช ชรินชวลิต
2 41055 ด.ช. กติติภณ ศุภนาม
3 41068 ด.ช. คุณานนต์ ชุ่มชื่น
4 41098 ด.ช. ชานนท์ หนูตะพง
5 41113 ด.ช. ณัฐชนน แจง้การ
6 41125 ด.ช. ดนัยธร ซ้ายเบีย้ว
7 41141 ด.ช. ธนโชติ หลิมชูตระกลู
8 41159 ด.ช. ธัญชนิต เหเจริญศรี
9 41186 ด.ช. นิติธร หมื่นเดช
10 41209 ด.ช. ปัทมากร ศิริธานนท์
11 41216 ด.ช. ปุณยวัจน์ พรัดวิเศษ
12 41223 ด.ช. พชรพล เอกศิลป์
13 41266 ด.ช. มโนพศั ศิกษมัต
14 41268 ด.ช. มาฆพงศ์ ภูมิพงศ์
15 41281 ด.ช. เลิศมงคล ไทรทอง
16 41292 ด.ช. วศิน ผ่องศรีงามชัย
17 41297 ด.ช. วิรวิศท์ รัตนคหะ
18 41308 ด.ช. ศิรวิทย์ ทองค า
19 41311 ด.ช. ศิวัช ศานติสาธิตกลุ
20 41323 ด.ช. ศุภวิชญ์ ตันติวรสุนทร
21 41329 ด.ช. สิงหราช มาตยแ์สง
22 41337 ด.ช. สุวิจกัขณ์ ตันติบรรณกลุ
23 41562 ด.ช. พรภวิษย์ ศิลา
24 41362 ด.ญ. กรกนก กานต์ดา
25 41381 ด.ญ. ฉนัท์ชนก นาโคศิริ
26 41387 ด.ญ. ชนัญชิตา จนิดาพล
27 41399 ด.ญ. ณัชชญาพชัญ์ เรืองกติต์ิกลุภัท
28 41406 ด.ญ. ณัฐธิดา เอกศิลป์
29 41422 ด.ญ. ธันยกานต์ พรหมณะ
30 41446 ด.ญ. ปรียานุช ขวดทอง
31 41452 ด.ญ. ปาลิกา เสรีวงษ์
32 41455 ด.ญ. ปิยธิดา จ าปา
33 41466 ด.ญ. พชิญา แซ่ล่ิว
34 41469 ด.ญ. พชิามญธุ์ ครุธทรง
35 41476 ด.ญ. แพรไหม สังขท์อง
36 41494 ด.ญ. ยโูกะ ยามากจุิ
37 41502 ด.ญ. ลักษณพร ศรีประสิทธิ์
38 41508 ด.ญ. วรันธร แสงศรีรัตนกลุ
39 41519 ด.ญ. ศันศนีย์ เจริญเกยีรติตรัย
40 41528 ด.ญ. สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1/2 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำ หมำยเหตุ
1 41054 ด.ช. กติตินันท์ อนิพยม
2 41060 ด.ช. ไกรวิน ญาณไพศาล
3 41086 ด.ช. ชนกนัต์ องค์สถริกลุ
4 41101 ด.ช. ชินพทัธ์ อศัวรักษ์สกลุ
5 41123 ด.ช. ณัฐวุฒิ โรจนพทิยากลุ
6 41134 ด.ช. ธนกร อคัรกลุ
7 41146 ด.ช. ธนพฒัน์ แซ่ตัน
8 41183 ด.ช. นันทวัฒน์ ผานาค
9 41201 ด.ช. ปวริศร์ จนัทร์วงศ์
10 41212 ด.ช. ปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์
11 41217 ด.ช. พงศกร เกษมมงคลพร
12 41242 ด.ช. ภัทรณรงค์ ส่งแสง
13 41256 ด.ช. ภูณภัทร วิมุตติสุข
14 41267 ด.ช. มรฑป เฮงประเสริฐ
15 41273 ด.ช. รังสิมันต์ุ อุ้ยกิ้ม
16 41282 ด.ช. วงศธร สุทธิบัญชากลุ
17 41296 ด.ช. วิทวัส ธรรมประดิษฐ์
18 41302 ด.ช. ศรชัย สมสกลุ
19 41310 ด.ช. ศิวฤทธิ์ จารุสารสุทธิกลุ
20 41316 ด.ช. ศุภกร เลยวานิชยเ์จริญ
21 41325 ด.ช. สพล เครือกาบทอง
22 41336 ด.ช. สุรพชิญ์ คงทอง
23 41358 ด.ช. โอซามา วงศ์ตานี
24 41380 ด.ญ. จฑุามาศ จานแกว้
25 41385 ด.ญ. ชนม์นิภา ขวัญแคว้น
26 41395 ด.ญ. ญาณธิชา เหมแกว้
27 41405 ด.ญ. ณัฐณิชา ทรงยศ
28 41416 ด.ญ. ธนัชพร ทองหมัน
29 41432 ด.ญ. นันท์นภัส จ าสอง
30 41449 ด.ญ. ปาณิสรา จนัทร์คง
31 41454 ด.ญ. ปิน่ลดา เจริญสุข
32 41462 ด.ญ. พลอยไพลิน จติรจง
33 41468 ด.ญ. พชิามญชุ์ องค์วิมลการ
34 41473 ด.ญ. พรีภาว์ ชุติมากรกลุ
35 41489 ด.ญ. มณสิชา เพช็รรัตน์
36 41497 ด.ญ. รวีรัช จนัทรวิบูลกลุ
37 41503 ด.ญ. ลีนา พนัธุฉ์ลาด
38 41516 ด.ญ. ศศิณา โคตรนรินทร์
39 41527 ด.ญ. สิตานัน พรหมฤทธิ์
40 41542 ด.ญ. อภิสรา สายทอง

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1/3 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41037 ด.ช. กรณิศ แกว้มณี
2 41046 ด.ช. กษิดิศ บ ำรำบพำล
3 41050 ด.ช. กำนต์ สุวรรณ์ปุสิก
4 41064 ด.ช. คเณศ โศจรัิตน์
5 41074 ด.ช. จริภัทร สมศิริ
6 41083 ด.ช. ชญำนิน มนต์พำนทอง
7 41096 ด.ช. ชัยธวัช แท่นอยู่
8 41108 ด.ช. ณภัทร บุตรมีชัย
9 41124 ด.ช. ณัฐวุฒิ วงศ์กล้ำ
10 41136 ด.ช. ธนกฤต ผกำมำศ
11 41147 ด.ช. ธนภัทร หนิมุสำ
12 41157 ด.ช. ธนำยทุธิ์ เทพนุกลู
13 41168 ด.ช. ธีรภัทร ปิ่นแกว้
14 41178 ด.ช. นพรัต รัตนำนุกลู
15 41192 ด.ช. เบญจพล สมรักษ์
16 41200 ด.ช. ปรำชญำณ จะปิน
17 41210 ด.ช. ปำณวัฒน์ ขนัทอง
18 41225 ด.ช. พนมรุ้ง สำยชมภู
19 41234 ด.ช. พิสิษฐ์ อุดบัววงค์
20 41243 ด.ช. ภัทรพล สวนผล
21 41255 ด.ช. ภำวิต ทองภิญโญชัย
22 41269 ด.ช. เมธพนธ์ เอ้งฉว้น
23 41274 ด.ช. รัชชำนนท์ เกือ้หนุน
24 41280 ด.ช. ลภัส ล่ิมดุลย์
25 41290 ด.ช. วรินทร พรหมศรี
26 41305 ด.ช. ศรัณยภ์ัทร สุธรรมวิจติร
27 41319 ด.ช. ศุภกติิ อินทร์แจม่
28 41330 ด.ช. สิทธิรำษฎร์ นิรันดร์วิโรจน์
29 41342 ด.ช. อนพัช สิขวิัฒน์
30 41359 ด.ญ. กชกร สอนสัมฤทธิ์
31 41368 ด.ญ. กลัยกร โสตรักษำ
32 41378 ด.ญ. จริลักษณ์ เมืองช่วย
33 41393 ด.ญ. โซเฟีย นิติธรรมธำดำกลุ
34 41396 ด.ญ. ฐำนิยำ อึ๋งสืบเชื้อ
35 41411 ด.ญ. ณิชกมล รอดเนียม
36 41424 ด.ญ. ธิดำรัตน์ อุดมทรัพย์
37 41437 ด.ญ. บัณฑิตำ สว่ำงอำรมณ์
38 41451 ด.ญ. ปำนวำสนำ ยวงสุวรรณ์
39 41461 ด.ญ. พลอยชุมภู ชุมภู
40 41478 ด.ญ. ภรณภัทร ดำวเรือง
41 41486 ด.ญ. ภิญญดำ เรือนแพ
42 41500 ด.ญ. ลภัสรดำ สุวรรณเดช
43 41520 ด.ญ. ศิรประภำ บุรำณรมย์
44 41533 ด.ญ. สุพิชญำ ชำมะสนธิ์
45 41544 ด.ญ. อรณิชำ ฝอยเพ็ชร
46 41545 ด.ญ. อรนันท์ คิริชี
47 41558 ด.ญ. อิสรีย์ รุ่งแสง

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41040 ด.ช. กฤติน ประทีป ณ ถลาง
2 41051 ด.ช. กติต์ิธเนศ ถริวิริยาภรณ์
3 41065 ด.ช. คุณพัฒน์ เติบโต
4 41076 ด.ช. จริายสุ ผัดผล
5 41087 ด.ช. ชนสรณ์ กมิติน
6 41088 ด.ช. ชนะชล อังศุเลิศ
7 41097 ด.ช. ชาคริต รัฐปถมัถ์
8 41109 ด.ช. ณรงค์ชัย ประดับเพชร
9 41126 ด.ช. ตัสนีม คหาปนะ
10 41137 ด.ช. ธนกฤต เพ็ชรรัตน์
11 41148 ด.ช. ธนภัทร สิงห์รัตน์
12 41161 ด.ช. ธัญเทพ บุญเกดิ
13 41171 ด.ช. ธีรยทุธ จนัทร์วงศ์
14 41179 ด.ช. นพัตรยศ ทัพศึก
15 41193 ด.ช. ปกรณ์ ณ นคร
16 41202 ด.ช. ปวิช พรหมห้อง
17 41211 ด.ช. ปิยภัทร ไชยพจน์
18 41224 ด.ช. พชรพล พังงา
19 41226 ด.ช. พศวีร์ โรมินทร์
20 41235 ด.ช. พีรภาส งอกผล
21 41245 ด.ช. ภัทรภานุ มณีสาคร
22 41257 ด.ช. ภูตะวัน ชุมภู
23 41259 ด.ช. ภูมิระพี หนูจุย้
24 41271 ด.ช. ยามิน เตียงน้อย
25 41283 ด.ช. วณิช พิไชยภักดี
26 41295 ด.ช. วายุ กลีบบัว
27 41306 ด.ช. ศศิวุฒิ ศิริพงศ์ภัค
28 41320 ด.ช. ศุภณัฐ เนตรผาบ
29 41331 ด.ช. สิปปกร สุขอินทร์
30 41343 ด.ช. อนพัทย์ ศิริศฤงฆาร
31 41360 ด.ญ. กชนุช ธรรมณี
32 41369 ด.ญ. กานต์ชนก แกล้วทนงค์
33 41379 ด.ญ. จรัิชยา เกยีรติทวี
34 41394 ด.ญ. ญมนภัทร สุวรรณรัตน์
35 41403 ด.ญ. ณัฐกานต์        นพฤทธิ์
36 41412 ด.ญ. ณิชนันท์ เจีย้วเห้ง
37 41425 ด.ญ. ธีรดา พิรัตน์
38 41453 ด.ญ. ปิณฑิรา ธัมฐิติกลุ
39 41463 ด.ญ. พัณณกร จนัดาหาร
40 41479 ด.ญ. ภรทัชชา เพชรชโลบล
41 41487 ด.ญ. ภีริณีย์ มณีศิริรัตน์
42 41504 ด.ญ. วนบุษป์ ประทีป ณ ถลาง
43 41521 ด.ญ. ศิรินทร์ธร สุทธินนท์
44 41534 ด.ญ. สุภาภรณ์ ฉดีเนียม
45 41546 ด.ญ. อรัชญา อากาสา
46 41559 ด.ญ. อุษณีภรณ์ สุดทองคง
47 41561 ด.ญ. กญัณัฏฐ์ ชัยชุติมานนท์

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41042 ด.ช. กฤษกร ธรรมาภิรมย์
2 41053 ด.ช. กติติธัช เตรียมเชิดติวงศ์
3 41067 ด.ช. คุณากร ริยาพันธ์
4 41077 ด.ช. จรีพันธ์ ศรีสุรักษ์
5 41089 ด.ช. ชนาธิป ทิพยภ์ักดี
6 41090 ด.ช. ชนินทร สมประโยชน์
7 41100 ด.ช. ชินบัญชร สมรักษ์
8 41110 ด.ช. ณรงค์เทพ พูลเรือง
9 41127 ด.ช. ติณณ์ เพ็ชรด า
10 41138 ด.ช. ธนกฤต หล่อชัชวาลกลุ
11 41150 ด.ช. ธนภูมิ ชูชื่อ
12 41163 ด.ช. ธาดา นิตธรรมานนท์
13 41172 ด.ช. ธีร์วรัตม์ พัชรพรหมเดช
14 41180 ด.ช. นภสินธุ์ นิสิตโยธากลุ
15 41188 ด.ช. บดินทร์ เกยีรติชวนะเสรี
16 41194 ด.ช. ปฏิพัทธ์ บุญช่วย
17 41203 ด.ช. ปวินณัฐ ปรีชา
18 41213 ด.ช. ปิลันธน์รัตน์ ณ ตะกัว่ทุ่ง
19 41227 ด.ช. พศุฒม์ ตันติพิริยะกจิ
20 41236 ด.ช. พีรยช ไชยตัน
21 41247 ด.ช. ภาคิน พุลสวัสด์ิ
22 41258 ด.ช. ภูธนินทร์ เลิศไกร
23 41272 ด.ช. รชานนท์ โยธารักษ์
24 41284 ด.ช. วรพงษ์ อินทร์สุข
25 41298 ด.ช. วิสุทธิชัย บัวศรี
26 41307 ด.ช. ศักยศ์รณ์ มณเฑียรสุภา
27 41321 ด.ช. ศุภณัฐ ชัยชนะ
28 41332 ด.ช. สิมง ตะวัน แกง็
29 41333 ด.ช. สิรดนัย ด าทองทา
30 41344 ด.ช. อนันดา แดงสวัสด์ิ
31 41352 ด.ช. อุกกฤษฎ์ กาญจโนภาศ
32 41361 ด.ญ. กนกวรรณ อาดัม
33 41370 ด.ญ. ขอบฟ้า ต้ังใจ
34 41383 ด.ญ. ชฎาวีร์ โสตะฉตัร์
35 41397 ด.ญ. ฐิติรัตน์ จนัทรจริยะ
36 41417 ด.ญ. ธมน รัตติเลิศพงศ์
37 41426 ด.ญ. นฎา คหาปะนะ
38 41439 ด.ญ. เบญญาภา โกยแกว้
39 41456 ด.ญ. ปิยะฉตัร ยอดแกว้
40 41464 ด.ญ. พัตราภรณ์ ประจง
41 41480 ด.ญ. ภรลดา บุญธรรม
42 41490 ด.ญ. มัซนีย์ ยกยอ่ง
43 41506 ด.ญ. วรวรรณ คงเกตุ
44 41523 ด.ญ. ศุจกิา วัชรทัศนกลุ
45 41536 ด.ญ. สุวคนธ์ วิจติรจนิดา
46 41547 ด.ญ. อริสรา โบนีส์
47 41560 ด.ญ. เอษณีย์ วิชิตบุตร

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41043 ด.ช. กฤษฎา สาครไพบูลย์
2 41056 ด.ช. กติติภพ หอฤทธิเวช
3 41069 ด.ช. จกัรกฤษ จาวยนต์
4 41078 ด.ช. เจตนิพิฐ ทองเจมิ
5 41085 ด.ช. ชนกมล สวัสดีอุดม
6 41091 ด.ช. ชยพัทธ์ ธิติธางกรู
7 41102 ด.ช. ชินาธิป รักไชย
8 41111 ด.ช. ณัชพล เจริญศิลป์
9 41140 ด.ช. ธนกาญจน์ กติติกลุ
10 41151 ด.ช. ธนรัฐ พิมานพรหม
11 41164 ด.ช. ธิปก จ าเจริญ
12 41170 ด.ช. ธีรเมธ ไทยรัตนกลุ
13 41173 ด.ช. ธีรวัตร ณ นคร
14 41181 ด.ช. นวนล ประชารักษ์
15 41195 ด.ช. ปฐมพงศ์ เจยีมจติุกลุ
16 41204 ด.ช. ปวีร์ บุตรละคร
17 41218 ด.ช. พงศกร อาวุธเพ็ชร
18 41228 ด.ช. พศุตม์ มณีศรี
19 41237 ด.ช. พีรวัส พู่น าชัย
20 41248 ด.ช. ภาณุพงศ์ ชัยศรี
21 41262 ด.ช. ภูริพัฒน์ พงษ์ถิน่
22 41275 ด.ช. รัชชานนท์ สุขศิริ
23 41285 ด.ช. วรพัฒน์ เรืองแกว้
24 41299 ด.ช. วีรภัทร ราชเมืองขวาง
25 41309 ด.ช. ศิรัสธร แสงจนัทร์
26 41322 ด.ช. ศุภวัฒน์ เพิ่มวงค์วาฬ 
27 41334 ด.ช. สิรวิชญ์ แหวนเพ็ชร์
28 41346 ด.ช. อนุรักษ์ กลุอัก
29 41351 ด.ช. อานีส ยคุุณธร
30 41353 ด.ช. เอก ศรีตระกลู
31 41363 ด.ญ. กรกนก สอนสัมฤทธิ์
32 41372 ด.ญ. คฑาทิพย์ ปัตตานี
33 41386 ด.ญ. ชนัญชิดา เดชเจริญ
34 41398 ด.ญ. ณภาภัช ฤกษ์สรรทัด
35 41400 ด.ญ. ณัฏฐา พุทธรักษ์
36 41408 ด.ญ. ณัฐภัทร แสงนาค
37 41418 ด.ญ. ธมลวรรณ ชูศรี
38 41427 ด.ญ. นนทิชา บ้านกล้วย
39 41440 ด.ญ. เบญญาภา เตชะรังสรรค์
40 41457 ด.ญ. ปียร์ดา จารุสาธร
41 41467 ด.ญ. พิชญานัน ชูแกว้
42 41481 ด.ญ. ภัคจริา อาบสุวรรณ
43 41491 ด.ญ. มาริสา บุญสร้าง
44 41507 ด.ญ. วรวลัญช์ ดวงมาลา
45 41524 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ประทีป ณ ถลาง
46 41537 ด.ญ. สุวภัทร พวงจติร์
47 41548 ด.ญ. อริสรา อุยสุย

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำ หมำยเหตุ
1 41036 ด.ช. กมลภัทร นวลสาย
2 41038 ด.ช. กฤต เลิศสุนทรธน
3 41058 ด.ช. กลุธวัช ออ๋งเอื้อ
4 41066 ด.ช. คุณภัทร แซ่ออ๋ง
5 41075 ด.ช. จริายุ เอี้ยวสกลุ
6 41105 ด.ช. ไชยพงศ์ สมพงษ์อนิทร์
7 41132 ด.ช. ทินภัทร ล่ิมสกลุ
8 41162 ด.ช. ธัญพสิิษฐ์ แสงจนัทร์
9 41187 ด.ช. นิรุตต์ ชลคุป
10 41190 ด.ช. บุณยกร มโนคติวัฒนา
11 41214 ด.ช. ปุณณวิช วิชิตวาที
12 41231 ด.ช. พเิชษฐ์ชัย จงจริมงคลชัย
13 41249 ด.ช. ภาณุภัทร จติหาญ
14 41293 ด.ช. วศิน องึรัตนากร
15 41294 ด.ช. วัจน์กร ธาระธนผล
16 41563 ด.ช. อภิวิชญ์ ช านาญศรี
17 41377 ด.ญ. จติรวรรณ สมภูมิ
18 41384 ด.ญ. ชนกานต์ ประสิทธิ์
19 41388 ด.ญ. ชนากานต์ หล าไหม
20 41409 ด.ญ. ณัฐวดี ศรีวิเชียร
21 41415 ด.ญ. ทรรศิดา เพง็ปาน
22 41429 ด.ญ. นภัสนันท์ จนัทร์แกว้
23 41436 ด.ญ. นิภัสชณา นุ่มเรือง
24 41445 ด.ญ. ประกายดาว พนันชัย
25 41447 ด.ญ. ปัญญดา สุนธารักษ์
26 41465 ด.ญ. พชิญ์ศุภางค์ ศรีจนัทร์
27 41477 ด.ญ. ภคมัย ล่ิมสกลุ
28 41488 ด.ญ. ภูฟา้ พฒุแกว้
29 41492 ด.ญ. มินตรา ปิยะปานันท์
30 41499 ด.ญ. รุ้งนภา ตันติวิท
31 41510 ด.ญ. วรินธกานต์ เอี่ยมพกิลุ
32 41517 ด.ญ. ศศิธร แกว้สวัสด์ิ
33 41531 ด.ญ. สุทธิรักษ์ มาศชาย
34 41552 ด.ญ. อนัดา หลวงนันท์
35 41555 ด.ญ. อามานี ศรีขวัญ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1/8 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเปน็ภำษำอังกฤษ ( MEP)   

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41044 ด.ช. กฤษฏิ์พงศ์ ช่วยเกือ้
2 41057 ด.ช. กติติศักด์ิ ศรีบุญ
3 41070 ด.ช. จกัรพงศ์ รักหาบ
4 41079 ด.ช. ฉฐักพนธ์ นิรันดร์วิโรจน์
5 41092 ด.ช. ชลันธร ลักขณา
6 41103 ด.ช. ชิษณุพงศ์ สีลือ
7 41116 ด.ช. ณัฐนิช วงศ์สวนนท์
8 41128 ด.ช. ทนงศักด์ิ คงชีพ
9 41142 ด.ช. ธนดล ทรัพยเ์รืองเนตร
10 41149 ด.ช. ธนภัทร แกว้พงษ์
11 41152 ด.ช. ธนวัฒน์ วิริยธรรมโสภณ
12 41165 ด.ช. ธีร์ธวัช วงศ์สวนนท์
13 41174 ด.ช. นนทกร ณ วรรณเล
14 41182 ด.ช. นวพล พันนิตร
15 41184 ด.ช. นิติ ยะศะนพ
16 41196 ด.ช. ปฐมพงษ์ จติต์เที่ยง
17 41205 ด.ช. ปัญจพล จกัรแกว้
18 41219 ด.ช. พงศภัค รักเล่ง
19 41229 ด.ช. พสิษฐ์ ด้วงอินทร์
20 41238 ด.ช. พีรวิชญ์ พู่น าชัย
21 41250 ด.ช. ภาธิกร แซ่ตัน
22 41263 ด.ช. ภูริภัทร คล้ายสุบรรณ์
23 41276 ด.ช. รัชชานนท์ เพ็ชรสงวนศรี
24 41286 ด.ช. วรภัทร วารี
25 41300 ด.ช. วุฒิชัย มีเสน
26 41313 ด.ช. ศิวัช ศรีศรวล
27 41324 ด.ช. เศรษฐพงศ์ บัวสวัสด์ิ
28 41335 ด.ช. สิรวิชญ์ ธ ารงเกยีรติกลุ
29 41347 ด.ช. อภิชิต สถริสัตยานนท์
30 41354 ด.ช. เอกพล มูสิกะโปน
31 41364 ด.ญ. กรรณิกา หมั่นสอาด
32 41373 ด.ญ. คณาพร มลเลศ
33 41389 ด.ญ. ชนิกานต์ บุญน า
34 41401 ด.ญ. ณัฐกฤตา วังศานุตร
35 41419 ด.ญ. ธวรรณหงส์ แซ่ตัน
36 41428 ด.ญ. นภัส กนัทะเนตร
37 41442 ด.ญ. ปภาวรินท์ สุขสบาย
38 41458 ด.ญ. พรกมล เอี๋ยวประดิษฐ์
39 41470 ด.ญ. พิมพ์ชนก สองเมือง
40 41482 ด.ญ. ภัคธีมา รัชนีกรไกรลาศ
41 41493 ด.ญ. เมษินี พลประดิษฐ์
42 41511 ด.ญ. วริศรา ทองฤทธิ์
43 41525 ด.ญ. โศภิดา แซ่อึ๋ง
44 41529 ด.ญ. สิริพรรณวดี สุทธิปาโล
45 41535 ด.ญ. สุมินตรา ปินตาต๊ิบ
46 41538 ด.ญ. โสภิดา จ านงค์พันธ์
47 41549 ด.ญ. อรุณวรรณ พิมานพรหม

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41045 ด.ช. กวินพัฒน์ สมบูรณ์
2 41059 ด.ช. เกษมศักย์ แสงจนัทร์ฉาย
3 41071 ด.ช. จกัรภัทร บุญญาภินิหาร
4 41080 ด.ช. ฉตัรชนนี มาดา
5 41093 ด.ช. ชลิต ชนม์ประกาย
6 41104 ด.ช. ชิษณุพัทธ์ หนูประเสริฐ
7 41118 ด.ช. ณัฐพล ชมชื่น
8 41120 ด.ช. ณัฐภัทร ถนอมนวล
9 41130 ด.ช. ทรงคุณ อุดม
10 41139 ด.ช. ธนกฤต บุญชนะชัยกลุ
11 41143 ด.ช. ธนทัต เมืองด้วง
12 41153 ด.ช. ธนวิชญ์ ปานสกลุ
13 41154 ด.ช. ธนาคาร เต็มรัตน์
14 41166 ด.ช. ธีร์ธวัช แพทยข์มิ
15 41175 ด.ช. นนทนัตถ์ คล้ายชะเอม
16 41185 ด.ช. นิติณัฏ เดชองศา 
17 41197 ด.ช. ปฐวี ศิวะนาถนุสรณ์
18 41206 ด.ช. ปัฐวีร์ ฐานปฏิธัชน์
19 41220 ด.ช. พงศ์สวัสด์ิ แซ่ตัน
20 41230 ด.ช. พันทัพ ผายการณ์
21 41239 ด.ช. ภวัต สุทธิเดช
22 41251 ด.ช. ภานพ เหมหงษ์
23 41264 ด.ช. โภคิน จนิตนพันธ์
24 41277 ด.ช. รัตนธร สิทธินันทกจิ
25 41287 ด.ช. วรเมธ เชาว์วัฒนาพร
26 41301 ด.ช. วุฒิภัทร ประไพ
27 41314 ด.ช. ศุทธิวัฒน์ ชุ่มสุคนธ์
28 41326 ด.ช. สราวุฒิ เครืออินทร์
29 41338 ด.ช. สุวิวัฒน์ เพชรชู
30 41345 นาย อนาวิล รัตนวโรภาส
31 41348 ด.ช. อภิราม เกือ้กลู
32 41355 ด.ช. เอกรัตน์ สมบูรวรวงษ์
33 41365 ด.ญ. กฤติมา บุญสิริ
34 41374 ด.ญ. คนธรส บุญรอดชู
35 41390 ด.ญ. ชลธาร บุญชด
36 41402 ด.ญ. ณัฐกานต์ ติรวัฒนะ
37 41420 ด.ญ. ธัญญิตา สะราค า
38 41430 ด.ญ. นฤภร มิดด้ี
39 41443 ด.ญ. ปรมาพร ภูงาม
40 41459 ด.ญ. พรนภัส ไตรระเบียบ
41 41471 ด.ญ. พิมพ์ลภัส แซ่ด่าน
42 41483 ด.ญ. ภัทรนันท์ ทองเทพ
43 41495 ด.ญ. รพีพรรณ ขนัธ์ภักดี
44 41513 ด.ญ. วาสนา ธาดากลุ
45 41526 ด.ญ. สโรชา เพชรชุม
46 41539 ด.ญ. หวันยหิวา เพิ่มศักด์ิ
47 41550 ด.ญ. อลิษรา พินโน

ชื่อ-สกุล
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10 ปีกำรศึกษำ 2559



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41048 ด.ช. กอ้งภพ มุกดาสกลุภิบาล
2 41061 ด.ช. คงกระพัน ภู่ระหงษ์
3 41062 ด.ช. คณธิป เอกรัตน์
4 41072 ด.ช. จติตภู โกยจรัสกลุ
5 41081 ด.ช. ฉตัรากร แซ่โกย๊
6 41106 ด.ช. ณฐสัณฑ์ จนัทร์ทิพย์
7 41114 ด.ช. ณัฐดนัย นิลพงษ์
8 41119 ด.ช. ณัฐพล ศรีแฉล้ม
9 41131 ด.ช. ทวิชา ชนะสุดกนัหา
10 41144 ด.ช. ธนบดี เริงสมุทร
11 41155 ด.ช. ธนาคาร เอ้งฉว้น
12 41167 ด.ช. ธีรภัทร์ การดี
13 41176 ด.ช. นนทพัทธ์ ขนุนะ
14 41189 ด.ช. บุญญ์ บุญปีติชาติ
15 41198 ด.ช. ปรเมศวร์ ธีรวัฒนสาร
16 41207 ด.ช. ปัณณธร ภิญโญชนม์
17 41221 ด.ช. พชร แซ่เจา้
18 41232 ด.ช. พิริยากร เฉนิ
19 41240 ด.ช. ภัทร์ชนน เชตวรรณ์
20 41252 ด.ช. ภานรินทร์ วรเนติวงศ์
21 41265 ด.ช. มนพัทธ์ ริยาพันธ์
22 41278 ด.ช. ราเมศ สระทองหลาง
23 41288 ด.ช. วรเมธ นิติวรานุรักษ์
24 41303 ด.ช. ศรัชฌา หมวดทิพย์
25 41317 ด.ช. ศุภกร จรัสอัครมนตรี
26 41327 ด.ช. สหรัฐ รุ่งเมือง
27 41340 ด.ช. อดิศร แสงสว่าง
28 41349 ด.ช. อภิสิทธิ์ มณีโชติ
29 41356 ด.ช. เอกราช ประสวนศรี
30 41094 ด.ญ. ช่อฟ้า ปานนะพงศ์
31 41366 ด.ญ. กษิรา ศิริกรรณ
32 41375 ด.ญ. คริษฐา เอกเจริญวัฒนา
33 41391 ด.ญ. ชลธิชา สังขส์กลุ
34 41407 ด.ญ. ณัฐธิดา แผนใหญ่
35 41413 ด.ญ. ณิชนันท์ โหรารัตน์
36 41421 ด.ญ. ธัญวัลย์ เกตุทอง
37 41431 ด.ญ. นลินี สุขเสรี
38 41433 ด.ญ. นันท์นภัส โลหกจิ
39 41444 ด.ญ. ปรวรรณ ปะสมัน
40 41474 ด.ญ. แพรชมภู นาวี
41 41484 ด.ญ. ภัทราภรณ์ ชิณการณ์
42 41496 ด.ญ. รวิวรรณ สมเคราะห์
43 41505 ด.ญ. วรรณิศา ช้างโก
44 41514 ด.ญ. วิชชุตา หนูกลับ
45 41530 ด.ญ. สิริยากร บุญล้อม
46 41540 ด.ญ. อนัญญา เรืองประกอบกจิ
47 41556 ด.ญ. อารยนั เทพบุตร
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41041 ด.ช. กฤศ หมั่นพลศรี
2 41049 ด.ช. กนัตภณ ตันติวุฒินันท์
3 41063 ด.ช. คณุตม์ กล้างาน
4 41073 ด.ช. จรินันท์ แต่ศักดาธรรม
5 41082 ด.ช. ชญานนท์ พลชัย
6 41095 ด.ช. ชัยเจริญ วราบุตร
7 41107 ด.ช. ณทัต ศุภนาม
8 41121 ด.ช. ณัฐภัทร ช่วยเจริญ
9 41133 ด.ช. ไทแทน สุแสงรัตน์
10 41145 ด.ช. ธนพล ไชยสุข
11 41156 ด.ช. ธนานพ กลุพันธ์
12 41169 ด.ช. ธีรภัทร ขวัญศรีสุทธิ์
13 41177 ด.ช. นนนที หนูวงศ์
14 41191 ด.ช. บุรินทร์ ราชกจิจา
15 41199 ด.ช. ประมินทร์ แกว้เสถยีร
16 41208 ด.ช. ปัณณธร ทองศรี
17 41222 ด.ช. พชร ธรรมสถติเลิศ
18 41233 ด.ช. พิศิษฎ์ คงสีจนัทร์
19 41241 ด.ช. ภัทรชัย อิสโรฬาร
20 41254 ด.ช. ภานุวัฒน์ พรหมจนิดา
21 41270 ด.ช. เมธพนธ์ สังขน์้อย
22 41279 ด.ช. รุจน์ มุสิกภูมิ
23 41289 ด.ช. วรศักด์ิ ถิน่เกาะยาว
24 41304 ด.ช. ศรัณย์ ทองริบุรี
25 41318 ด.ช. ศุภกจิ มะลิชู
26 41328 ด.ช. สหัชชัย กฤษณทรัพย์
27 41339 ด.ช. เสฏฐวุฒิ พึ่งแรง
28 41341 ด.ช. อดุลวิทย์ ศรีบุญ
29 41350 ด.ช. อรัณย์ สมเกา่
30 41357 ด.ช. เอกอรุช สุวรรณก าเนิด
31 41367 ด.ญ. กญัญารัตน์ ประทีป ณ ถลาง
32 41376 ด.ญ. จสัมินส์ กนัภัย
33 41392 ด.ญ. ชวัลญา สัทธาอธิคม
34 41404 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ กิง่แกว้
35 41410 ด.ญ. ณัฐวรา อินทุโสภณ
36 41423 ด.ญ. ธันยช์นก จนิดามณีวรรณ
37 41434 ด.ญ. นัยน์ภัค คงด้วง
38 41450 ด.ญ. ปานฟ้า พฐาบัณพร
39 41460 ด.ญ. พรหมพร เจริญกจิชัชวาล
40 41475 ด.ญ. แพรวา นุ่นทอง
41 41485 ด.ญ. ภัสสร มโนสุนทร
42 41498 ด.ญ. ระวิสะรา เสนาน้อย
43 41518 ด.ญ. ศศิธร จริวัฒนวิจารณ์
44 41532 ด.ญ. สุธินี เพชรนุ้ย
45 41543 ด.ญ. อมรรัตน์ เสนมา
46 41554 ด.ญ. อาภากร พิทยานนท์
47 41557 ด.ญ. อารียา เณรแกว้
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