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ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครอง

1 ม.1/1 1 เด็กชาย ธนกฤต เลิศประเสริฐทวี นายธนเทพ รัตนสุวราหะ

2 ม.1/1 2 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เครือน้อย นางสาวเพ็ญพรรณ นันทวัฒน์

3 ม.1/1 3 เด็กชาย ภัทรพล นพศิริกุล นางสาวพรเพ็ญ มณฑาทิพย์กุล

4 ม.1/1 4 เด็กชาย จักรภัทร เอ่ียมธนากุล นางสาวจุไรรัตน์ ธนพัฒน์นุกุล

5 ม.1/1 5 เด็กชาย พิชญุตม์ ฉัตรบูรณยนต์ นางชฎากร ฉัตรบูรณยนต์

6 ม.1/1 6 เด็กชาย ฐานัส เทศทอง นางพรรณพิภา เทศทอง

7 ม.1/1 7 เด็กชาย กรณัฐ ชัยจิระรัตนกุล นางสาวศิริธร กิตติคุณศักด์ิ

ประกำศสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง นำยกสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

และกรรมกำรบริหำรสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 2566 - 2568)
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)

หน่วยเลือกต้ังท่ี 1-2

ช่ือ

                                 ตามท่ี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังนายกสมาคม

ผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 
2566 - 2568) ประเภทสามัญ ณ วันท่ี 10 มกราคม 2566 ประเภทกิตติมศักด์ิ และประเภทวิสามัญ ณ วันท่ี 11 
มกราคม 2566 โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ให้ผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน

เทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 2566 - 2568) ย่ืนแบบ

ค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังฯ ท่ีได้แจ้ง และครบก าหนดเม่ือวันท่ี

 12 มกราคม 2566 น้ัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ย่ืนค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมเรียบร้อย

แล้ว สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 2566 - 2568) 
เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2566 และ 11 มกราคม 2566 เพ่ือให้การด าเนินการเลือกต้ังฯ ด าเนินการได้อย่างเรียบร้อย และ

บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ

กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 2566 - 2568) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ  ดังต่อไปน้ี 
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ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครองช่ือ

8 ม.1/1 8 เด็กชาย ปัณณธร เอ่ียมศริยารักษ์ นายกิตติ เอ่ียมศริยารักษ์

9 ม.1/1 9 เด็กชาย ภัทรพล มโนโชคกวินสกุล นายสมเกียรติ มโนโชคกวินสกุล

10 ม.1/1 10 เด็กชาย กันต์ อภิธรรมนิธิ นายชวลิต อภิธรรมนิธิ

11 ม.1/1 11 เด็กชาย ภูริภู โห้สุวรรณ นายธีรภัทร์ โห้สุวรรณ

12 ม.1/1 12 เด็กชาย สัภยา ชินภัทรวิโรจน์ นางสาวณัฐชวนันท์ งาสว่าง

13 ม.1/1 13 เด็กชาย ภานุดล เอนกบุญ นายกฤตพัฒน์ เอนกบุญ

14 ม.1/1 14 เด็กชาย ธนิสร ธรรมาวุฒิชัย นางสาวเพลินพรรณ หาญพร้านิล

15 ม.1/1 15 เด็กชาย ตฤณกร วชิรภัทรสิริ นางสาวมนทชา วชิรภัทรสิริ

16 ม.1/1 16 เด็กชาย นาคิน อินต๊ะยศ นางสาวณวิญญา อินต๊ะยศ

17 ม.1/1 17 เด็กชาย วิชยวินท์ เหลืองวรกุลชัย นายวิชัย เหลืองวรกุลชัย

18 ม.1/1 18 เด็กชาย มินเมียดตู ดีเด Mr.Yan  Naing
19 ม.1/1 19 เด็กชาย ธนสิทธ์ิ พรพรหมกุล นางกนกนันท์ ใจกลางบูรณะ

20 ม.1/1 20 เด็กชาย สิตาภพ แสงศิริ นายอัคคณัฐ จิตตนิยมพาณิชย์

21 ม.1/1 21 เด็กชาย อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ นางสาวนิอร สร้อยเพ็ชร

22 ม.1/1 22 เด็กชาย ณชกร เลิศพิทักษ์กิจ นายวุฒิไชย เลิศพิทักษ์กิจ

23 ม.1/1 23 เด็กชาย ภัทรชัย เชาว์วิศวชัย นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

24 ม.1/1 24 เด็กชาย บุญบุณย์ วัดอ่ิม นายบุญฤทธ์ิ วัดอ่ิม

25 ม.1/1 25 เด็กชาย ธนัช คณานันท์ นางสาวจันทนา จงชนะเดชวงศ์

26 ม.1/1 26 เด็กชาย พุทธพล แจ่มจันทร์ นางสาวพิชญ์อาภา แจ่มจันทร์

27 ม.1/1 27 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เตชะเจริญสุขจีระ นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ

28 ม.1/1 28 เด็กชาย พุธสณี มณฑา พันโทสุราษฎร์ มณฑา

29 ม.1/1 29 เด็กชาย ภีรศิท สภาพไทย พันเอกเสนาะ สภาพไทย

30 ม.1/1 30 เด็กชาย กนกพล สบาย นางสาวเขมณัฏฐ สบาย

31 ม.1/2 1 เด็กชาย นันทิวัชร เผียงสูงเนิน นางพรพิมล เผียงสูงเนิน

32 ม.1/2 2 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ วรจิตวรรณากุล นางสาวภาสินี ฤกษ์รัตชณี

33 ม.1/2 3 เด็กชาย ปวริศ สมฤกษ์ผล นางสิริณัฏฐ์ ศุภกิจอุดมการณ์

34 ม.1/2 4 เด็กชาย ปองภพ ทองสมจิตร นายปองพล ทองสมจิตร

35 ม.1/2 5 เด็กชาย รณกร เรืองวริศธนิกุล นางสาวรุจิพัชญ์ เรืองวริศธนิกุล

36 ม.1/2 6 เด็กชาย วริศ สิทธิกรณ์ นายนริศ สิทธิกรณ์

37 ม.1/2 7 เด็กชาย ภูมิ ยอดม่ิง นางสาวธัญญาภรณ์ ดากรุง

38 ม.1/2 8 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ นางธิดา ธนไพศาลกิจ
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ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครองช่ือ

39 ม.1/2 9 เด็กชาย กรวิชญ์ ฤทธานุกูล นางแก้วตา ฤทธานุกูล

40 ม.1/2 10 เด็กชาย วรภัทร วงศ์สถิตย์พร นายวิวิทย์ วงศ์สถิตย์พร

41 ม.1/2 11 เด็กชาย ณัฐพัชร์ อินทะเสย์ นายชาญณรงค์ อินทะเสย์

42 ม.1/2 12 เด็กชาย ปัณณธร ปิยะปฏิการุณ นายพิบูลย์ ปิยะปฏิการุณ

43 ม.1/2 13 เด็กชาย ธนกฤต จ านงค์ นางสาววรางคณา ฉินศิริกุล

44 ม.1/2 14 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ จาตุกรณีย์ นายสุกษม จาตุกรณีย์

45 ม.1/2 15 เด็กชาย ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์ นายศักด์ิศิพงษ์ ฤกษ์สมโภชน์

46 ม.1/2 16 เด็กชาย ตะวัน ป่ินทอง นายพันธ์ุศักด์ิ ป่ินทอง

47 ม.1/2 17 เด็กชาย ฉัตรสุพล เทียนสุวรรณ นางสาวสุภาณี จันทร์ทิพย์พิมาน

48 ม.1/2 18 เด็กชาย ธรรมพล แจ่มจันทร์ นางสาวพิชญ์อาภา แจ่มจันทร์

49 ม.1/2 19 เด็กชาย นนท์ณธี ทีปต์จิรพงษ์ นางสาวภัครินทร์ ทีปต์จิรพงษ์

50 ม.1/2 20 เด็กชาย ณฐพงศ์ จิรวิศาลภัสร์ นายธนะโรจน์ จิรวิศาลภัสร์

51 ม.1/2 21 เด็กชาย วิศวะ เพ็งเหมือน นางสาวพิมประภา วรรณพงค์

52 ม.1/2 22 เด็กชาย ธนะโรจน์ รัตน์ชัยวงศ์ นายจิราวัฒน์ รัตน์ชัยวงศ์

53 ม.1/2 23 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ เด่นชัยประดิษฐ์ นางนิรัศม์ชญา เด่นชัยประดิษฐ์

54 ม.1/2 24 เด็กชาย ฐิติวุฒิ เตชะเจริญสุขจีระ นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ

55 ม.1/2 25 เด็กชาย ธาดา เมร่า นางสาวรัศมี เมร่า

56 ม.1/2 26 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ เอ้ือจิตร์ นางสาวอรทัย รุ่งรติกุลธร

57 ม.1/2 27 เด็กชาย ธารธรรม โพธ์ิทอง นางระวีวรรณ หงษ์ขจร โพธ์ิทอง

58 ม.1/2 28 เด็กชาย วริทธ์ินันท์ โชคอนันต์คุณ นางชนิดา โชคอนันต์คุณ

59 ม.1/2 29 เด็กชาย ธรรศ ผดุงศักด์ิเดชา นางณภัทร ผดุงศักด์ิเดชา

60 ม.1/2 30 เด็กชาย ปุริมพัฒน์ ธนโชคศิริวงศ์ นางสาวลัดดา คู่กระสังข์

61 ม.1/3 1 เด็กชาย กฤตเมธ ขจรชัยกุล นางณัฐการ ขจรชัยกุล

62 ม.1/3 2 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เช่ือมสุข นางสุทธิพร เช่ือมสุข

63 ม.1/3 3 เด็กชาย พันธ์ุเทพ ประสพสันต์ิ นางนวลรัตน์ ประสพสันต์ิ

64 ม.1/3 4 เด็กชาย ธนกฤต ก้องกิตติวณิชย์ นายรัฐวิทย์ ก้องกิตติวณิชย์

65 ม.1/3 5 เด็กชาย ชนภัทร โชติปรายนกุล นางจงกล โชติปรายนกุล

66 ม.1/3 6 เด็กชาย ณัชพล โชติตระกูล นางสาวธิดารัตน์ โชติตระกูล

67 ม.1/3 7 เด็กชาย นภาวินทร์ บรรเทิงจิตร์ นายปรีชา บรรเทิงจิตร์

68 ม.1/3 8 เด็กชาย บวรลักษณ์ ส าเภาประเสริฐ นางสาวธัญลักษณ์ กิติโภคา

69 ม.1/3 9 เด็กชาย ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน นางสาวภัทรา จันทพุฒ
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ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครองช่ือ

70 ม.1/3 10 เด็กชาย ไชยภัทร สันติอมรทัต นายเอกรัฐ สันติอมรทัต

71 ม.1/3 11 เด็กชาย ธฤษณุ เฮงประสาทพร นางฐิติมา เฮงประสาทพร

72 ม.1/3 12 เด็กชาย สุรจักษ์ ศรีสหการกิจ นายสุวัฒน์ ศรีสหการกิจ

73 ม.1/3 13 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ เฮงพระพรหม นางสาวนันท์นภัส เป็นกล

74 ม.1/3 14 เด็กชาย วรพรต คูศุภรเจริญ นายวิรัตน์ คูศุภรเจริญ

75 ม.1/3 15 เด็กชาย นรภัทร เลิศทนงเดช นางสาวกังสดาน เทียนทอง

76 ม.1/3 16 เด็กชาย ศิวกร เชยนาม นายรุ่งเรือง เชยนาม

77 ม.1/3 17 เด็กชาย คมชาญ ลีลาจันทร์ นายเอกชัย ลีลาจันทร์

78 ม.1/3 18 เด็กชาย ธีรชัย รุ่งภักดีสวัสด์ิ นายเฉลิมศักด์ิ รุ่งภักดีสวัสด์ิ

79 ม.1/3 19 เด็กชาย มงคลธร เป่ียมภุมมาลา นางสาวนลินรัตน์ นัทธ์บุญยศ

80 ม.1/3 20 เด็กชาย วัฒน์ธนาพงค์ พฤทธ์ิกุศล นางกุลณัฎฐ์ภรณ์ พฤทธ์ิกุศล

81 ม.1/3 21 เด็กชาย ประกฤษฎ์ิ แสงแก้ว นายเทียนชัย แสงแก้ว

82 ม.1/3 22 เด็กชาย อัครวินท์ ล้อมกุลไพศาล นางสาวเพ็ญพร แซ่เจ่ีย

83 ม.1/3 23 เด็กชาย ปัณณวัชญ์ พีรสกุลลักษณ์ นางสาวอัญพัชญ์ พีรสกุลลักษณ์

84 ม.1/3 24 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ แขกวัด นางสาวเพชรรุ่ง บัวงาม

85 ม.1/3 25 เด็กชาย ปราชญ์ เรืองปราชญ์ นายรังสรรค์ เรืองปราชญ์

86 ม.1/3 26 เด็กชาย กานต์รวี เลิศวิลาศานนท์ นางสาวณัฐนิช เลิศวิลาศานนท์

87 ม.1/3 27 เด็กชาย พีรพล ซีมากร นางสาวรัตนกูล รุจิญาณ

88 ม.1/3 28 เด็กชาย ปัณณทัต บุญทรัพย์ นางสาวปาลิดา กรเจริญ

89 ม.1/3 29 เด็กชาย อัครวินท์ ปัญญาภรณี นางสาวนรภัสสร์ สาครพิสุทธ์ิ

90 ม.1/3 30 เด็กชาย พาทิศ จิตตานนท์ พันเอกสาธิต จิตตานนท์

91 ม.1/4 1 เด็กชาย พีรณัฐ เกณฑ์ทา นางนันทิตา เกณฑ์ทา

92 ม.1/4 2 เด็กชาย น่านฟ้า ขุนเสนาะ นางสาวพิริยาภรณ์ ขุนเสนาะ

93 ม.1/4 3 เด็กชาย พรรณาวัฒน์ จวบศิริจินดา นางสาววันทนา พรประเสริฐ

94 ม.1/4 4 เด็กชาย บุรินทร์ เอกมงคลชัย นางสาวลีลา เอกมงคลชัย

95 ม.1/4 5 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ วัฒนเล้ียงใจ นายนันทกฤษณ์ วัฒนเล้ียงใจ

96 ม.1/4 6 เด็กชาย ณัฏฐพล ทองพูน นายธวัช ทองพูน

97 ม.1/4 7 เด็กชาย ญานภัทร สร้อยงาม นายพุทธิภัทร สร้อยงาม

98 ม.1/4 8 เด็กชาย ปุณณ์ อ่ิมจิตร นางสาววรรณา อร่ามกนก

99 ม.1/4 9 เด็กชาย ณัชพล ภคพงศ์พันธ์ุ นายณรงค์ศักด์ิ ภคพงศ์พันธ์ุ

100 ม.1/4 10 เด็กชาย ภูมิธนากร เจริญพรประสิทธ์ิ นายเกษม เจริญพรประสิทธ์ิ
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101 ม.1/4 11 เด็กชาย อชิระ ผัสดี นางสาววาสนา สุวรรณพงษ์

102 ม.1/4 12 เด็กชาย พรชลิต กนิษฐสุต นางศันสนีย์ กนิษฐสุต

103 ม.1/4 13 เด็กชาย เมธวัต ว่องไวไพโรจน์ นางสาวฉันทิตา ราชกิจ

104 ม.1/4 14 เด็กชาย วัชรวิชญ์ กาญจน์จารุหิรัญ นางอมรศรี เชียงไขแก้ว

105 ม.1/4 15 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อัครทวีธนะวุฒิ นางสาวสุดารัตน์ เจียมนิรันดร์

106 ม.1/4 16 เด็กชาย กันติทัต สมใจ นางสาววาสนา สมใจ

107 ม.1/4 17 เด็กชาย สิปปวิชญ์ เลขา นางสาวอ านวยพร เลขา

108 ม.1/4 18 เด็กชาย พลปวีร์ จินตจิรพันธ์ นายวัฒนพงษ์ จินตจิรพันธ์

109 ม.1/4 19 เด็กชาย ธนกร จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา นางสาวสาวิตรี จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา

110 ม.1/4 20 เด็กชาย นราเศรษฐ์ นรัจฉริยางกูร ว่าท่ีร้อยตรีกิตต์ิพิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร

111 ม.1/4 21 เด็กชาย ปภินวิช ชีวเลิศอนันต์ นายวิชัย ชีวเลิศอนันต์

112 ม.1/4 22 เด็กชาย วรัญญ์ จิระวัฒนโสภณ นางสาวพุทธชาต สุขภักดีธรรม

113 ม.1/4 23 เด็กชาย วรินทร ไชยตระกูล นายปัญญา ระวังชนม์

114 ม.1/4 24 เด็กชาย ทัชชกร แซ่ล้ิม นายศรายุทธ แซ่ล้ิม

115 ม.1/4 25 เด็กชาย เชาวน์ หิรัญมาลย์ นางสาววรณัน ลีพันแสง

116 ม.1/4 26 เด็กชาย กลวัชร กันติยางกูร นางสาวมนัสนันท์ ฉันทวิริยะ

117 ม.1/4 27 เด็กชาย ธาวิน ฉัจจิมาธีระ นายสิริชัย ฉัจจิมาธีระ

118 ม.1/4 28 เด็กชาย พูลเศรษฐ์ โชติวรานนท์ นางสุประวีณ์ โชติวรานนท์

119 ม.1/4 29 เด็กชาย ณัฏฐ์ลภณ เธียรธนู นางณัฏฐา เธียรธนู

120 ม.1/5 1 เด็กชาย ภวิศ ตันติพิวัฒนสกุล นายประเสริฐ ตันติพิวัฒนสกุล

121 ม.1/5 2 เด็กชาย ปิติพล เพชรโต นางสาวปรมัตถ์ ลาวัณลักขณา

122 ม.1/5 3 เด็กชาย อติวิชญ์ สุขเหมือน นางมะลิ สุขเหมือน

123 ม.1/5 4 เด็กชาย ณัฏฐชัย พฤฒิชวภัทรกุล นางสาวสุธี พฤฒิชวภัทรกุล

124 ม.1/5 5 เด็กชาย พสิษฐ์ เตตะยานนท์ นางสาวเปรมสิริ ศิริจันทร์

125 ม.1/5 6 เด็กชาย ชยพัทธ์ ไตรวิวัธน์ ดาบต ารวจศุภวาท ไตรวิวัธน์

126 ม.1/5 7 เด็กชาย สิริอนันต์ อ่อนไพธ์ิแก้ว นางสาวชาลิณี มีแสงเงิน

127 ม.1/5 8 เด็กชาย ศิรวัฒน์ พินิจบุญภา นายสุพจน์ เฉลิมนิรันดร

128 ม.1/5 9 เด็กชาย พชร ปิติพัฒน์ นางนาตยา ปิติพัฒน์

129 ม.1/5 10 เด็กชาย อิทธิพล ศิริภูมิ นายภาคภูมิ ศิริภูมิ

130 ม.1/5 11 เด็กชาย ภูริวัศิก์ สิริธนาภิรัชต์ นางสาวอุนิตรา ศศิชุยางกูล

131 ม.1/5 12 เด็กชาย วิชยุตม์ สมพฤกษ์ นายวิชชุ สมพฤกษ์
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132 ม.1/5 13 เด็กชาย น่านเหนือ ทะมา นางสาวธัญยพัทธ์ โฆษิตไชยศักด์ิ

133 ม.1/5 14 เด็กชาย ณัฐนันท์ ต้ังจิตทรงถาวร นางสาวรัฐยา มุสตาฟา

134 ม.1/5 15 เด็กชาย นภนณัท สายค าวงษ์ นายสุมา สายค าวงษ์

135 ม.1/5 16 เด็กชาย ภัทรกร วงษ์ศศิวมล นายทวีศักด์ิ วงษ์ศศิวมล

136 ม.1/5 17 เด็กชาย ทนุธรรม สิริกัญญาภควัต นางสาวประภา สิริกัญญาภควัต

137 ม.1/5 18 เด็กชาย พัทธดนย์ น้ าผ้ึง ร้อยต ารวจเอกนันทวุธ น้ าผ้ึง

138 ม.1/5 19 เด็กชาย ตรัยรัตน์ พิชยามารินทร์ นายธิติ พิชยามารินทร์

139 ม.1/5 20 เด็กชาย ศิลาดล ก าเนิดศิริ นายดลประภาพ ก าเนิดศิริ

140 ม.1/5 21 เด็กชาย บัญญพนา สุดธูป นางสาววธันญา วงค์ศรี

141 ม.1/5 22 เด็กชาย รัชพล นนทไชย นางชนิกา นนทไชย

142 ม.1/5 23 เด็กชาย พงศ์ไท บูรณ์เจริญ นางสาวปรียาภรณ์ ชุมซุย

143 ม.1/5 24 เด็กชาย อนิรุตน์ ธรรมวิชัย นายปรีชาญ เอ้ือสกุลเกียรติ

144 ม.1/5 25 เด็กชาย ภัควัฒน์ ต้ังนที นางสาวสุพินยา ต้ังนที

145 ม.1/5 26 เด็กชาย คุณธรรม พิทักษ์อุดมชัย นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล

146 ม.1/5 27 เด็กชาย ชวนากร สายแสง นางสาวสุวัจนี กล่ินคง

147 ม.1/5 28 เด็กชาย พุทธิภัทร คล่องสุดใจ นางสาวปนัฐดา ผังดี

148 ม.1/5 29 เด็กชาย ก่อศักด์ิ บุรพัฒน์ นางสาวกุหลาบ บุรพัฒน์

149 ม.1/5 30 เด็กชาย ขวัญชัย หวังเพ่ือสุข นางสาวอนุสรา หวังเพ่ือสุข

150 ม.1/5 31 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ หัสถาดล นางสาวนันทพร หัสถาดล

151 ม.1/5 32 เด็กชาย วรกฤต กฤษณสุวรรณ นายชนาธิป กฤษณสุวรรณ

152 ม.1/5 33 เด็กชาย ณวัฒน์ พุ่มแก้ว นางสาวพรวรารัตน์ พุ่มแก้ว

153 ม.1/5 34 เด็กชาย พรรษกฤช ดุลยอรุณทรัพย์ นางสาวอนันท์พรรณ ดุลยอรุณทรัพย์

154 ม.1/5 35 เด็กชาย พชร เวฬุวนารักษ์ นางสาวนันทิชา หมอยา

155 ม.1/5 36 เด็กชาย เจษฎาพร สอนคุ้ม นางสาวอรทิมา อินทองหลาง

156 ม.1/5 37 เด็กชาย รุจิภาส ชัยมงคล นางรุจน์จีลา ชัยมงคล

157 ม.1/5 38 เด็กชาย แทนคุณ งามเลิศนภาภรณ์ นางแสงเพ็ญ งามเลิศนภาภรณ์

158 ม.1/5 39 เด็กชาย ธนภัทร ค าคม นางวิภาวดี ค าคม

159 ม.1/5 40 เด็กชาย ชลกฤษ รังสินธ์ุ นายไพโรจน์ รังสินธ์ุ

160 ม.1/5 41 เด็กชาย วีระภัทร ศรีปัญญา นางสาวศิรินทรา ศรีปัญญา

161 ม.1/5 42 เด็กชาย อนาวิล น่ิมเจริญ นายอรรถพร น่ิมเจริญ

162 ม.1/6 1 เด็กชาย วิรติ จันทร์มูล นางสาวนวพร ทัตตวุฒิคุณ
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163 ม.1/6 2 เด็กชาย ชยกร โพธิศิริ นางฐิติรัตน์ โพธิศิริ

164 ม.1/6 3 เด็กชาย พลเอก พันธุวรรณ นายพลรัช พันธุวรรณ

165 ม.1/6 4 เด็กชาย กมนณพ สังข์สุวรรณ นางสาวพิชชาภรณ์ พรพิพัฒนสกุล

166 ม.1/6 5 เด็กชาย พิทยุตม์ จิรกิตต์ิพิภพ ดาบต ารวจพิตตินันท์ จิรกิตต์ิพิภพ

167 ม.1/6 6 เด็กชาย ธิติสรณ์ อาภรณ์พัฒนสิริ นางสาวอรวรรณ วิริยะสัจจะจิตร

168 ม.1/6 7 เด็กชาย ภูริต นรุมานนท์ นางสาวชดาภร สาลีเพ็ง

169 ม.1/6 8 เด็กชาย ภูรินทร์ ตรีกาลวัฒนากุล นางสาวสุนารี เก้าเอ้ียน

170 ม.1/6 9 เด็กชาย ฐานัตภ์ ศรีวรรณ นางสาวละอองทิพย์ วงค์อ านวยกุล

171 ม.1/6 10 เด็กชาย อธิชาติ ผลชีวิน นางสาวแววมณี ผลชีวิน

172 ม.1/6 11 เด็กชาย กิตติศักด์ิ บุรีงาม นางสาวสายพิณฑ์ แจ้งใจ

173 ม.1/6 12 เด็กชาย ปัญจพัฒน์ ล้ิมพานิชชนก นางณรีภัสร์ เนตรกลาง

174 ม.1/6 13 เด็กชาย สิทธิโชค แย้มสงวนศักด์ิ นางศุกลรัตน์ แย้มสงวนศักด์ิ

175 ม.1/6 14 เด็กชาย ณัฏฐ์ แร่เงิน นายธนันท์รัฐ แร่เงิน

176 ม.1/6 15 เด็กชาย เตชิต กลัดกลีบ นางสาวสุภิญญา ศรีสวัสด์ิกุล

177 ม.1/6 16 เด็กชาย สิรวัฒน์ ทองผาสุข นางวราภรณ์ ทองผาสุข

178 ม.1/6 17 เด็กชาย นรวิชญ์ เลิศศิริรัตนกุล นางพัชรีภรณ์ เลิศศิริรัตนกุล

179 ม.1/6 18 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานันท์ นางสาวชนิดา วิศวะโยธานันท์

180 ม.1/6 19 เด็กชาย ธีรภัทร วงศ์พันธ์งาม นางสาวอินทิรา เด่ือดิน

181 ม.1/6 20 เด็กชาย ปัณณทัต ต้ังโศภิต นายทรงศักด์ิ ต้ังโศภิต

182 ม.1/6 21 เด็กชาย ธีทัต วิชญะวิลาส นายสาธิต วิชญะวิลาส

183 ม.1/6 22 เด็กชาย ปราชญ์ วิทยาโรจน์วงศ์ นางสาวอัญชลี สลีสองสม

184 ม.1/6 23 เด็กชาย กฤตฑรรศ โอทาตะ นายโสพล โอทาตะ

185 ม.1/6 24 เด็กชาย ไอศูรณ์ อภิรมย์วรการ นายสมชาย อภิรมย์วรการ

186 ม.1/6 25 เด็กชาย วสุพล วรเวทย์ธนิต นายคมกฤษณ์ วรเวทย์ธนิต

187 ม.1/6 26 เด็กชาย พศุตม์ เมืองถ้ า นางสาวอมรรัตน์ บุญมี

188 ม.1/6 27 เด็กชาย ณัฏฐพล พงศ์อัฐทวี นางสาวฐิตารีย์ พงศ์อัฐทวี

189 ม.1/6 28 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ส่ีพยัคฆ์ ว่าท่ีร้อยตรีทวีพงษ์ ส่ีพยัคฆ์

190 ม.1/6 29 เด็กชาย ธัชพงศ์ ทิพยรักษ์ นายอัทธ์พงศ์ อ่ าอนันต์

191 ม.1/6 30 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สุรอด นายสุเมธ สุรอด

192 ม.1/6 31 เด็กชาย ธันณิชพัชร์ หอมใจ นายภูริต หอมใจ

193 ม.1/6 32 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ด าดง ร้อยโทผจญ ด าดง
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194 ม.1/6 33 เด็กชาย ธนิก จันทรังษี นางฐษา จันทรังษี

195 ม.1/6 34 เด็กชาย นิธิศ กีรตินนท์ พันโทกีรติ กีรตินนท์

196 ม.1/6 35 เด็กชาย มโนทยา ชนะไพ นางมณีวรรณ ชนะไพ

197 ม.1/6 36 เด็กชาย ชนน ด้วงประภัศร์ นางสาวพิชญ์สินี ด้วงประภัศร์

198 ม.1/6 37 เด็กชาย นิติธร นุ่นกลาง นางนวพรรณ นุ่นกลาง

199 ม.1/6 38 เด็กชาย ณปภัช หาญวงศ์ไพบูลย์ นางปาริชาติ หาญวงศ์ไพบูลย์

200 ม.1/6 39 เด็กชาย กิตติภพ ศรวิชัย นางสาวรุ่งรัตน์ จูฑะจันทร์

201 ม.1/6 40 เด็กชาย ภาคิน จับไวดี นางสาวกัญจณพร จับไวดี

202 ม.1/6 41 เด็กชาย พสิษฐ์ พาณิชย์ภคกุล นายธนกร พาณิชย์ภคกุล

203 ม.1/7 1 เด็กชาย สุพลกฤษณ์ โชติภาภรณ์ นายสุรินทร์ โชติภาภรณ์

204 ม.1/7 2 เด็กชาย ตฤณภัทร กุ้ยบ ารุง นางณันท์นภัส กุ้ยบ ารุง

205 ม.1/7 3 เด็กชาย นนทกร ดีครัน นายสาคร ดีครัน

206 ม.1/7 4 เด็กชาย นัฐวุธ อินทองหลาง นางสาวปานชนก บุตตะวงษ์

207 ม.1/7 5 เด็กชาย กันธกร อุตสาหะ นางสาววรรณวิสาห์ ชาวเหนือ

208 ม.1/7 6 เด็กชาย ภัทรพงศ์ มากมี นางสาวศรีสมร เครือวงค์

209 ม.1/7 7 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แย้มอุทัย นางจันจิรา แย้มอุทัย

210 ม.1/7 8 เด็กชาย นพวิชญ์ น้อยวัฒน์ นายนพรัตน์ น้อยวัฒน์

211 ม.1/7 9 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ พัฒน์ชัยวุฒิกุล นางสาวชัญญ์นิฏฐ์ ธรรมานุกูลธร

212 ม.1/7 10 เด็กชาย กานต์ศรัณย์ สอนอ่ิมสาตร์ พันต ารวจตรีหญิงปรียาวดี สอนอ่ิมสาตร์

213 ม.1/7 11 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สาริกา นางสาวจิราพร สาริกา

214 ม.1/7 12 เด็กชาย สนิทัศน์ อัศวินนิวัต นางสาวเบญญาภา พงษ์ลัดดา

215 ม.1/7 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ แสงจันทร์ศรี นางพัทธ์ธีรา แสงจันทร์ศรี

216 ม.1/7 14 เด็กชาย ธนาธิป ประทีปเทียนทอง นายประพัฒน์ ศักด์ิสิริสกุล

217 ม.1/7 15 เด็กชาย อชิรวัตต์ิ วาปีฝ้าย นางสาวชุติสรา ท่อนทอง

218 ม.1/7 16 เด็กชาย เมธี ท่ังทอง นางศิริรัตน์ ท่ังทอง

219 ม.1/7 17 เด็กชาย อลงกรณ์ ฉิวรัมย์ นางสาวอุรัสยา แซ่เตีย

220 ม.1/7 18 เด็กชาย รัชพล เลิศอุดมไพฑูรย์ นางสาวกัลยา ย่ิงวัฒนากุล

221 ม.1/7 19 เด็กชาย ณภวัต โตสกุลวงศ์ นางสาวณภัทร ทิพยวรกร

222 ม.1/7 20 เด็กชาย อาณาจักร ศรีสังข์งาม นางสาวปรารถนา ใจย่ังยืน

223 ม.1/7 21 เด็กชาย สหพร ต้ังจิตรสิริโรจน์ นางธัญญธร ต้ังจิตรสิริโรจน์

224 ม.1/7 22 เด็กชาย ภูวิศ จงนบกลาง นางสาวพัชรมัย อังคพิพัฒนชัย
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225 ม.1/7 23 เด็กชาย พิสิษฐ์ ปล่ังกลาง นางเนตรนภา ปล่ังกลาง

226 ม.1/7 24 เด็กชาย บารมี สิชฌวัฒน์ นายธนกร สิชฌวัฒน์

227 ม.1/7 25 เด็กชาย ณัฐรินท์ ทรัพย์เป่ียม นางสาวพรรณทิพา ทรัพย์เป่ียม

228 ม.1/7 26 เด็กชาย ณเรศ เอกสนธ์ิ นางสุชาวดี เอกสนธ์ิ

229 ม.1/7 27 เด็กชาย อัครวรรธน์ พุฒแก้ว ร้อยโทธวัชชัย พุฒแก้ว

230 ม.1/7 28 เด็กชาย ณัฐภัทร วงค์ตะวัน นางสาวสุรินทร สุตะพรหม

231 ม.1/7 29 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จิตรอรุณไสว นายวรายุทธ จิตรอรุณไสว

232 ม.1/7 30 เด็กชาย โชคบัญชา ขวัญนนท์เดิม นายวัชรินทร์ ขวัญนนท์เดิม

233 ม.1/7 31 เด็กชาย กันตวัจน์ นิยมกิจสัมฤทธ์ิ นางกาญจนา นิยมกิจสัมฤทธ์ิ

234 ม.1/7 32 เด็กชาย กัณฑ์อเนก อาจผักปัง นางสาวพันธ์นิษา คงอยู่

235 ม.1/7 33 เด็กชาย อริศ คงศักด์ิศรีสกุล นางสาววารุณี พรหมเจือสว่าง

236 ม.1/7 34 เด็กชาย สรณ์บุริศร์ บุรีวชิระ พันต ารวจโทสรายุทธ บุรีวชิระ

237 ม.1/7 35 เด็กชาย อริย์ธัช มอนเตเนโกร มาร์ติน นางสาวอัศรินทร์พร มอนเตเนโกร มาร์ติน

238 ม.1/7 36 เด็กชาย ชยธร ศรีนิเทศวาทิน นางสาวอรพินท์ ศรีนิเทศวาทิน

239 ม.1/7 37 เด็กชาย คีตภัทร เกษมพรมณี นางสาวกชพร คุณากรกุลชัย

240 ม.1/7 38 เด็กชาย อัฑฒ์นนท์ แซ่ล้ิม นายเอกชัย แซ่ล้ิม

241 ม.1/7 39 เด็กชาย พลัฏฐ์ ศิริอาภรณ์ชัย นายรัฐวิทย์ ปิติศรีวัฒนคุณ

242 ม.1/7 40 เด็กชาย อินทัช ชินหัวดง ร้อยต ารวจโทสมัย ชินหัวดง

243 ม.1/7 41 เด็กชาย คิรากร ซาคิริ นางสาวสาวณี ยงสูงเนิน

244 ม.1/7 42 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ปัณฑรนนทกะ นางสุปรียา สุขเกษม

245 ม.1/8 1 เด็กชาย ชิตวัน เฮงพัฒนา นางสาวกฤษญาภรณ์ ชาลีพรม

246 ม.1/8 2 เด็กชาย ปณชัย พัฒนพิสุทธ์ิ นางสถิตาภรณ์ พัฒนพิสุทธ์ิ

247 ม.1/8 3 เด็กชาย ปกรณ์กิตต์ิ ไกรประเสริฐโชค นางสาวพัฒนุช เร่งรัด

248 ม.1/8 4 เด็กชาย วรภัทร บุญมา นางสาวณัฐกฤตา สิทธิเสนา

249 ม.1/8 5 เด็กชาย ชีวธันย์ ก่ิงแก้ว นางณัฐธิดา ก่ิงแก้ว

250 ม.1/8 6 เด็กชาย กรวุฒิ สถาวระ นางนฤนุช สุนทรศิริ

251 ม.1/8 7 เด็กชาย วีรภัทร ด้วงพรม นางสาวมันจนา จงกล

252 ม.1/8 8 เด็กชาย ฤทธิมน ม่ิงขวัญปิยะกุล นายโยธิน ม่ิงขวัญปิยะกุล

253 ม.1/8 9 เด็กชาย กิตติกร ดอนพรไพร นางสรัณญา ดอนพรไพร

254 ม.1/8 10 เด็กชาย อินทัช ภู่พูล นางปทุมรัตน์ ภู่พูล

255 ม.1/8 11 เด็กชาย ชิตะภูมิ ศรีปัญญา นางจิราภรณ์ ศรีปัญญา
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256 ม.1/8 12 เด็กชาย นิติรุจน์ สิริประสพไชย นายอมรวัฒน์ สิริประสพไชย

257 ม.1/8 13 เด็กชาย กิจจา เลิศรังสิวัฒน์ นางสาวธนัญญา เลิศรังสิวัฒน์

258 ม.1/8 14 เด็กชาย กษิเดช เอกรินทรากุล นายธนาเดช เอกรินทรากุล

259 ม.1/8 15 เด็กชาย ธนภัทร ภู่เจริญ นางจิราภรณ์ ภู่เจริญ

260 ม.1/8 16 เด็กชาย ทีปกร สุวรรณวัฒนากุล นายสมพงศ์ สุวรรณวัฒนากุล

261 ม.1/8 17 เด็กชาย ภูเบศก์ ไชยศรี นางสาวดรุณรัตน์ กฤตยากวิน

262 ม.1/8 18 เด็กชาย อภิภัสร์ ทองระย้า นางปณิตา ทองระย้า

263 ม.1/8 19 เด็กชาย จีรศักด์ิ กระจายศรี นายสิทธิชาติ กระจายศรี

264 ม.1/8 20 เด็กชาย คณิสร ศรีนวล นางสาวอารีย์ เอกศุภมาศ

265 ม.1/8 21 เด็กชาย ธนกร ดิษฐศรี นางศุภวรรณ วัชรกรโยธิน

266 ม.1/8 22 เด็กชาย จักริน โต๊ะมิ นางสาวกนกกาญจน์ พวงเพ็ชร

267 ม.1/8 23 เด็กชาย วิษณุสรรค์ จุรุพันธ์ุ นางสาววรรณภรณ์ จุรุพันธ์ุ

268 ม.1/8 24 เด็กชาย นวพล พูลสวัสด์ิ นางนภิษรา พูลสวัสด์ิ

269 ม.1/8 25 เด็กชาย กฤตภาส ทองเมืองพุทธ นางสาวปุณิกา ทองเมืองพุทธ

270 ม.1/8 26 เด็กชาย จิปกร บุญโต นายนพดล บุญโต

271 ม.1/8 27 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วงค์พิลา นางสาววาสนา วงค์พิลา

272 ม.1/8 28 เด็กชาย ทีปกร โกศลรอด นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โกศลรอด

273 ม.1/8 29 เด็กชาย เช่ียวชาญ สารมาศ นางจิราภรณ์ สารมาศ

274 ม.1/8 30 เด็กชาย ชวภณ พฤทธ์ปภาวิน นางสาวกศิณ์นันท์ พฤทธ์ปภาวิน

275 ม.1/8 31 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ตามกาล นางสาวน้ าฝน ตามกาล

276 ม.1/8 32 เด็กชาย กตัญญู ศิริพรพันธ์ นางสาวทิดาดาว ใยทา

277 ม.1/8 33 เด็กชาย เจษฎา อาชีวเกษตรกร พันจ่าอากาศเอกด ารง อาชีวเกษตรกร

278 ม.1/8 34 เด็กชาย กวิน ขามธาตุ นางสาวรัชนี ศรีภูธร

279 ม.1/8 35 เด็กชาย วรนน แซ่ล้ี นางสาวสุนีย์ แซ่หรือ

280 ม.1/8 36 เด็กชาย กันตพัฒน์ ชมบุญ นางสาวธัญชนก ชมบุญ

281 ม.1/8 37 เด็กชาย อิทธิพล ข าเกตุ นายสุรชัย ข าเกตุ

282 ม.1/8 38 เด็กชาย ปวริศร์ รักษ์ทอง นายวิชิต รักษ์ทอง

283 ม.1/8 39 เด็กชาย สุเมธี นิธิกมลสุนทร นายนิธิพล นิธิกมลสุนทร

284 ม.1/8 40 เด็กชาย ธีรเมธ ดวงเสมอ นายสมเกียรติ ดวงเสมอ

285 ม.1/8 41 เด็กชาย อรรถพันธ์ รัฐฐานนท์ นายชีวิน รัฐฐานนท์

286 ม.1/8 42 เด็กชาย ธีรพัฒน์ จันทร์เผ่าแสง ว่าท่ีร้อยตรีวีระธรรม จันทร์เผ่าแสง
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287 ม.1/9 1 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ กิจจาสกุล นางสาววาสนา ป่ินสุวรรณ

288 ม.1/9 2 เด็กชาย ธนวัฒน์ เดชทวี นางสาวจุฑาภรณ์ ดวงทรัพย์

289 ม.1/9 3 เด็กชาย ภัทรดร ป่ินพงษ์ นางสาวกุลกาล ชูประเสริฐ

290 ม.1/9 4 เด็กชาย กฤติน แซ่ล้ี นางสุคนธ์ทิพย์ แซ่ล้ี

291 ม.1/9 5 เด็กชาย บดินทร์ ค ารินทร์ นางสาวบุษกร ค ารินทร์

292 ม.1/9 6 เด็กชาย กิตติภพ โศจิศรีสกุล นางสาวณัฏฐกิรณา ทองดี

293 ม.1/9 7 เด็กชาย อชิตะ เจียมจันทร์คุปต์ นายชนินร์ เจียมจันทร์คุปต์

294 ม.1/9 8 เด็กชาย ธรรศ ต้ังจิตอนุรักษ์ นางสาวโสภิดา ใจประสาท

295 ม.1/9 9 เด็กชาย คณธร สมจิต นางสาวพิศสุณีย์ ศรีบุญเรือง

296 ม.1/9 10 เด็กชาย ฉัตรดนัย อ ามะเหียะ นางสาวพิมมาดา เจริญพันธ์

297 ม.1/9 11 เด็กชาย ธีร์ เลิศหัสดีรัตน์ นางพัฒนันทน์ เลิศหัสดีรัตน์

298 ม.1/9 12 เด็กชาย ณภัทร ลัญจกร นางสาววิมรัตน์ เหล่าเพชรสกุลชัย

299 ม.1/9 13 เด็กชาย ธนวิชญ์ ศักด์ิแสง นางวิลาวัณย์ ศักด์ิแสง

300 ม.1/9 14 เด็กชาย สุทธิวัฒน์ ขันแข็ง นายสุทธิลักษณ์ ขันแข็ง

301 ม.1/9 15 เด็กชาย ธีราณุวัตร์ เจริญรัชต์ นางสาววีราภรณ์ จิตตยานันท์

302 ม.1/9 16 เด็กชาย ณภัทร น้ าทิพย์ นางสาวสมรส ศิรินันทนกุล

303 ม.1/9 17 เด็กชาย ปฐวี ปล่ าภาภรณ์ นายณัฐพล ปล่ าภาภรณ์

304 ม.1/9 18 เด็กชาย ศราวิช ราชิวงศ์ นายมณเฑียรราช ราชิวงศ์

305 ม.1/9 19 เด็กชาย สกลเกษ ฮุงหวน นายล าใย ฮุงหวน

306 ม.1/9 20 เด็กชาย จาฏุพัจน์ รัตนชาติณรงค์ นางสาวกมลวรรณ โพธิใต้

307 ม.1/9 21 เด็กชาย ศิรดนัย อุนานุยา นางสุภาภรณ์ ท้วมปาน

308 ม.1/9 22 เด็กชาย วันชัย ทองประสม นางสาวอัญชลี กาญจนมุสิก

309 ม.1/9 23 เด็กชาย จีรภัทร บุญเท่ียง นางสาวสุกัญญา บุญภมร

310 ม.1/9 24 เด็กชาย กฤชฆเนศ จินดารัตน์ นางเกศราภรณ์ จินดารัตน์

311 ม.1/9 25 เด็กชาย นิทธันต์ บุญญพนิช นางสาวธัญมน นาหม่ืน

312 ม.1/9 26 เด็กชาย ธราเทพ ธนาพิชัย นายฐนกฤษ ธนาพิชัย

313 ม.1/9 27 เด็กชาย ณณน กตกุลสาทร นายโกเมทร์ กตกุลสาทร

314 ม.1/9 28 เด็กชาย ภาคิน ตรีทิเพศกุล นางสาวสุภัทรา อัมพากร

315 ม.1/9 29 เด็กชาย กันตพัฒน์ เอ้ืออังกูรวงศ์ นางสาวปรียาภรณ์ จ ารัสเลิศลักษณ์

316 ม.1/9 30 เด็กชาย อภิธร กริยานนท์ นางสาวชนัดดา นาคสุวรรณ

317 ม.1/9 31 เด็กชาย ภัทรดิษ เจริญวิวัฒนกุล นางสาวณิชชิชยา อารยะธรรมา
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318 ม.1/9 32 เด็กชาย กันตินันท์ ช้ีทางดี นางสาวธฐัส เตรียมศิริวรกุล

319 ม.1/9 33 เด็กชาย ณฐกร โตสกุลวงศ์ นางสาวณภัทร ทิพยวรกร

320 ม.1/9 34 เด็กชาย กันตพัฒน์ มณีพันธ์ นายนิวัฒน์ มณีพันธ์

321 ม.1/9 35 เด็กชาย ดนัยณัฐ กาลนิล นายสุวรรณะ กาลนิล

322 ม.1/9 36 เด็กชาย สิรภัทร ดิษฐบรรจง นางสาวศิวลักษณ์ ดิษฐบรรจง

323 ม.1/9 37 เด็กชาย จิรเมธ บุญทรัพย์ นายสุเมธ บุญทรัพย์

324 ม.1/9 38 เด็กชาย ธนภูมิ วงค์แก้ว นายนัฐพงษ์ วงค์แก้ว

325 ม.1/9 39 เด็กชาย ชยพล จิระประยุต นายภูดิส จิระประยุต

326 ม.1/9 40 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ นางกมลวรรณ กุลปิยะวัฒน์

327 ม.1/9 41 เด็กชาย ปณิธิ แซ่มเล็ก นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จ ารัสจุฬาเนตร

328 ม.1/9 42 เด็กชาย ณัฐวัชต์ ภูมิศิริวิไล นายรัฐนันท์ ภูมิศิริวิไล

329 ม.1/10 1 เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุญชมศุภชัย นายด ารง บุญชมศุภชัย

330 ม.1/10 2 เด็กชาย กฤตกรณ์ อริยะมงคลการ นางสาวปรมาภรณ์ จิตสวาท

331 ม.1/10 3 เด็กชาย อนันต์ยศ เจนรัตนพลชัย นางสาวสายฝน บุญชะโต

332 ม.1/10 4 เด็กชาย รักษ์น้ า วงศ์พันธ์ุ นางสาวชยาวรรณ ปริยานนท์

333 ม.1/10 5 เด็กชาย กฤษณ์ดนัย ฉิมพลีมหาเถโร นางกาญจนาพร ฉิมพลีมหาเถโร

334 ม.1/10 6 เด็กชาย ธันวา พ่ึงแย้ม นางสาวม่ิงขวัญ ทรัพย์ถาวร

335 ม.1/10 7 เด็กชาย กรภัทร์ รัตนสาครชัย นางรวีวรรณ รัตนสาครชัย

336 ม.1/10 8 เด็กชาย ปริพัฒน์ เดชะมาก นางทิพวัลย์ เดชะมาก

337 ม.1/10 9 เด็กชาย วชิรยุตม์ ลอยถาดทอง นายมนต์ชัย ลอยถาดทอง

338 ม.1/10 10 เด็กชาย ศุภนัฐ บุญเสริม นายรัศมี บุญเสริม

339 ม.1/10 11 เด็กชาย ณัฐนนท์ อิทธิอนันต์กุล นางสาวกุลปรียา กมลจินดานนท์

340 ม.1/10 12 เด็กชาย เปรมอนันต์ คุณาวนากิจ นางสาวสิริกาญจน์ รัตนตรียานุภาพ

341 ม.1/10 13 เด็กชาย ภัทธวรรธน์ สถิตอยุ่คู่ไทย นางสาวปิยวรรณ์ สถิตอยุ่คู่ไทย

342 ม.1/10 14 เด็กชาย ธนัท เสตกรณุกูล นางสาวสิริกร เสตกรณุกูล

343 ม.1/10 15 เด็กชาย วิษณุ สุขสอาด นางสาววราพร ไชยสุตร

344 ม.1/10 16 เด็กชาย วสุ ชัยขันธ์ นางสาวสุภาพร ปิติมณฑล

345 ม.1/10 17 เด็กชาย ฐิรวัฒน์ ประภาพรวรกุล นางสาวเบญจมาศ บุตรเต

346 ม.1/10 18 เด็กชาย ธนภัทร จงวัฒนาเกษม นางสาวอุไรรัตน์ สิริเมืองจินดา

347 ม.1/10 19 เด็กชาย ภูมิช ย่ีสารพัฒน์ นายพัฒนพงษ์ ย่ีสารพัฒน์

348 ม.1/10 20 เด็กชาย ภาณุณ์พล ฤทธ์ิกวินนันท์ นางสาวชนันต์ธร ฤทธ์ิกวินนันท์
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349 ม.1/10 21 เด็กชาย กรวิชญ์ สุนทรา นางสาวกุสุมา กลึงผล

350 ม.1/10 22 เด็กชาย พัสกร ธารารัตนวงศ์ นางธันยภัทร์ ธารารัตนวงศ์

351 ม.1/10 23 เด็กชาย วีรวิชญ์ เอาทารย์สกุล นายญาณเสฎฐ์ เอาทารย์สกุล

352 ม.1/10 24 เด็กชาย ธีร์ธฤษณัช มีไมตรีจิตต์ นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์

353 ม.1/10 25 เด็กชาย พชรพล บุญชัยศรี นางสาวสุดารัตน์ ช่วนเส็ง

354 ม.1/10 26 เด็กชาย ปฤษฎี ธรรมจาโร นายธีทัต ธรรมจาโร

355 ม.1/10 27 เด็กชาย วัชร์ชัยนันท์ แจ่มรัศมี นางนันทพร แจ่มรัศมี

356 ม.1/10 28 เด็กชาย ชิษณุ ศรีเจริญ นางชุติมา ศรีเจริญ

357 ม.1/10 29 เด็กชาย พชรพรหม อินทรกุล นายกิตติ อินทรกุล

358 ม.1/10 30 เด็กชาย ปัณณทัต คุ้มสุวรรณ นางสาริกา คุ้มสุวรรณ

359 ม.1/10 31 เด็กชาย ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน์ นางสาวพรทิพย์ สุรัตนากร

360 ม.1/10 32 เด็กชาย กุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร นางสาวพิมพ์ธากาญจน์ วิทยานนท์

361 ม.1/10 33 เด็กชาย ธีรนันท์ เอ่ียมไชยโชติ นายพงษ์พัฒน์ เอ่ียมไชยโชติ

362 ม.1/10 34 เด็กชาย ภูมิกร ศรีสุขสกุลวงศ์ นายบุญเลิศ ศรีสุขสกุลวงศ์

363 ม.1/10 35 เด็กชาย พัฒนธรรม ธีระกุลชัย ว่าท่ีร้อยตรีวาทิน ธีระกุลชัย

364 ม.1/10 36 เด็กชาย รัฐพล ติรธนภัทร นางวันทนา ช่างเหล็กป้ัน

365 ม.1/10 37 เด็กชาย เกียรติพงศ์ นิธิธรรมรัตน์ นางสาวศรินรัตน์ ธีระทวีพงศ์

366 ม.1/10 38 เด็กชาย กิตติธัช เต็มเจริญทรัพย์ นายณัฐพงษ์ เต็มเจริญทรัพย์

367 ม.1/10 39 เด็กชาย กฤชวริทธ์ิ งามเลิศประเสริฐ นางปุณณ์รฐา งามเลิศประเสริฐ

368 ม.1/10 40 เด็กชาย ศิรภณ พรหมมี นางพรรณี พรหมมี

369 ม.1/10 41 เด็กชาย อัคราธาม จรัสธีรพจน์ นายนุชา จรัสธีรพจน์

370 ม.1/10 42 เด็กชาย เศรษฐ์สิริ เล้าธิพงศ์ นางสาวชวัลกร ปิยสมบุญ

371 ม.1/11 1 เด็กชาย ธนกฤต พรานเจริญ นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี

372 ม.1/11 2 เด็กชาย ธนวิชญ์ ฉันท์ศิริเดชา นางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา

373 ม.1/11 3 เด็กชาย วรโชติ เลิศอุดมสุข นายสุรกิจ เลิศอุดมสุข

374 ม.1/11 4 เด็กชาย อนาคิน โอสถพรหมมา นางสาวกัญญพัฒน์ โอสถพรหมมา

375 ม.1/11 5 เด็กชาย รวินท์ เมฆไหว นายบงกช เมฆไหว

376 ม.1/11 6 เด็กชาย ชวัลวิทย์ เงินช่ัง นางสาวดุจดาว เงินช่ัง

377 ม.1/11 7 เด็กชาย ธนภัทร บุญยืน นางสาวสิริพร เหมือนมณี

378 ม.1/11 8 เด็กชาย ศุภณัฐ จิรธนานนท์ นายกฤชพัชร จิรธนานนท์

379 ม.1/11 9 เด็กชาย ปารุส ป้อมเรือง นายธกรกฤษ ป้อมเรือง
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380 ม.1/11 10 เด็กชาย สุรชัช มณีวงศ์ทรัพย์ นางสาวภัณฑิรา เกตุบุญลือ

381 ม.1/11 11 เด็กชาย อนาวิล รุ่งสว่าง นางกันต์กนิษฐ์ รุ่งสว่าง

382 ม.1/11 12 เด็กชาย วรภัทร ผงสุวรรณกุล นางสาวสุภาพร โรจน์ศิริลาวัณย์

383 ม.1/11 13 เด็กชาย ศุภวัชช์ อรัญนารถ นางสาวกรรณิการ์ จ้อยสูงเนิน

384 ม.1/11 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชลเจริญ นายสุวิทย์ ชลเจริญ

385 ม.1/11 15 เด็กชาย ศุภกร โนนกอง นางสาวณิชารีย์ โนนกอง

386 ม.1/11 16 เด็กชาย อธิเมศวริย์ ธรรมนภาวงษ์ นางสาวสรัญญรัชต์ ธรรมนภาวงษ์

387 ม.1/11 17 เด็กชาย สุขภัทร์ จิรพัฒนากุล นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล

388 ม.1/11 18 เด็กชาย ณัชพล ว่องศิริพร นางสาวสุนีย์ ว่องศิริพร

389 ม.1/11 19 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สกุลแก้ว นางสาววนิดา พันมูล

390 ม.1/11 20 เด็กชาย กิตติธัช สาแหรกทอง นางสุพัตรา สาแหรกทอง

391 ม.1/11 21 เด็กชาย ปภังกร ล้ิมวรรณะกูล นางสาวอาภรณ์ รัตนวรรณวิมล

392 ม.1/11 22 เด็กชาย ปุณยวีร์ วัชรัตน์พงศ์ นางสาวอรวีร์ มัทวพันธ์ุ

393 ม.1/11 23 เด็กชาย ธีรธรรม ธรรมชัยพิเนต นายบรรเจิด ธรรมชัยพิเนต

394 ม.1/11 24 เด็กชาย ธนภูมิ ต้ังปกาศิต นางสาวพรพิไล วงศ์รัตนโชติ

395 ม.1/11 25 เด็กชาย พิทักษ์ นเรศสิน นางสาววันทนา หงษ์สู

396 ม.1/11 26 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อัศวเดชวุฒิกุล นางสนธยา อัศวเดชวุฒิกุล

397 ม.1/11 27 เด็กชาย อัครพล ขนุนทอง นางสาวลัดดาวัลย์ อินเสน

398 ม.1/11 28 เด็กชาย ศิวกรณ์ อภิปัญญาโสภณ นายภูวนารถ อภิปัญญาโสภณ

399 ม.1/11 29 เด็กชาย ชานนท์ แก้วสอาด นางสาวลดา เย็นใจ

400 ม.1/11 30 เด็กชาย ประวันวิทย์ อ่อนประชู นางสาวนิธินันท์ อ่อนประชู

401 ม.1/11 31 เด็กชาย ปริพัฒน์ วินทะไชย นางสาวรมิดา พลช านิ

402 ม.1/11 32 เด็กชาย ธนัท รุ่งสวัสด์ิทรัพย์ นายณัฐพันธ์ รุ่งสวัสด์ิทรัพย์

403 ม.1/11 33 เด็กชาย ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว นายไชยเดช แก่นแก้ว

404 ม.1/11 34 เด็กชาย ปิยเทพ แพร่สิริ นางสาววัลลภา บุญอนันตบุตร

405 ม.1/11 35 เด็กชาย อัศม์กร สารีบุตร พันต ารวจโทณวัสพล สารีบุตร

406 ม.1/11 36 เด็กชาย ธีรพล เทพรัตนวิชัย นางสาวประวีณา อาจคงหาญ

407 ม.1/12 1 เด็กชาย พงศภัค จิตติวรรณ นายพิรุณ จิตติวรรณ

408 ม.1/12 2 เด็กชาย วงศกร หลิน นายเจ้ียน จัง หลิน

409 ม.1/12 3 เด็กชาย ภคิน ลาภผลโอฬาร นายดลพ ลาภผลโอฬาร

410 ม.1/12 4 เด็กชาย ชยางกูร ยอดบุตร นางสาวนวรัตน์ เกิดน้อย
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411 ม.1/12 5 เด็กชาย ธัญวุฒิ จิตต์เกษม นางสาวอลิสา ทรงศิริกุลชัย

412 ม.1/12 6 เด็กชาย ธนกฤต ส าราญ นางสาวพรเพ็ญ ส าราญ

413 ม.1/12 7 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ อัศวินะกุล นางสาวสุพัตรา จ่ายแว่น

414 ม.1/12 8 เด็กชาย ธนอรรถ สุขวงค์ นางอัจฉรีย์วรรณ สุขวงค์

415 ม.1/12 9 เด็กชาย ปัถย์ ปัญญาสาธิตกิจ นางสาวกาญจนา ปัญญาสาธิตกิจ

416 ม.1/12 10 เด็กชาย เตณ์ชินทร์ เนินงาม ว่าท่ีร้อยตรีสมพร้อม เนินงาม

417 ม.1/12 11 เด็กชาย กฤตนัย แสงดี นางสุกัญญา แสงดี

418 ม.1/12 12 เด็กชาย จริวัฒน์ ต๊ิดอ่ีพันธ์ุ นางสาวธนิษฐา วัฒนะประดิษฐ์

419 ม.1/12 13 เด็กชาย ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย นางสาวอุษา นิรัติศยางกูร

420 ม.1/12 14 เด็กชาย พันธนันท์ กุศลกู้เกียรติ นางสาวสุจิตรา นาคชม

421 ม.1/12 15 เด็กชาย พศิน บุญเอกรัตน์ นางปาริชาต บุญเอกรัตน์

422 ม.1/12 16 เด็กชาย ศุภฤกษ์ มลิซ้อน นายจิรพันธ์ุ มลิซ้อน

423 ม.1/12 17 เด็กชาย นิพพิทา สามะศิริ นายรัตตัญญ สามะศิริ

424 ม.1/12 18 เด็กชาย หัสวิชญ์ หลิน นางพรทิพย์ หลิน

425 ม.1/12 19 เด็กชาย ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ นางสาวรุ่งนภา กีรติวิทยานันท์

426 ม.1/12 20 เด็กชาย ปิติ น่ิมปิติวัน นายณัฐภพ น่ิมปิติวัน

427 ม.1/12 21 เด็กชาย แทนไท ทิพเนตร นางวรุดา สุคนธ์ตระกูล

428 ม.1/12 22 เด็กชาย นรภัทร วงศ์ปถัมภ์ นางวิมล วงศ์ปถัมภ์

429 ม.1/12 23 เด็กชาย ธนกร จิรมนัสวิญญู นายชุมพล จิรมนัสวิญญู

430 ม.1/12 24 เด็กชาย อธิป สิริธรรมานุวงศ์ นายวรวิทย์ สิริธรรมานุวงศ์

431 ม.1/12 25 เด็กชาย พิพิธธน กรนุ่ม นายนิมิตร กรนุ่ม

432 ม.1/12 26 เด็กชาย พีรภัทร กวมทรัพย์ นางเพียงพร กวมทรัพย์

433 ม.1/12 27 เด็กชาย นพวัฒน์ สิริวัจนานนท์ นางสาวพรทิภา วินัยกุลพงค์

434 ม.1/12 28 เด็กชาย หฤษฎ์ เลิศสิทธิศักด์ิ นางสาวณชชนก นนท์ธีรกร

435 ม.1/12 29 เด็กชาย ธณัฐชยุฒม์ ใจม่ัน นางสาววิรนุตย์ บุตนิตย์

436 ม.1/12 30 เด็กชาย กันตวัฒน์ เจริญโสภา นายเลอศักด์ิ เจริญโสภา

437 ม.1/12 31 เด็กชาย ณชพล แทนพระเดช นางสาวชลธิชา แทนพระเดช

438 ม.1/12 32 เด็กชาย ศิรวิทย์ พิมพ์อ่อน นางสาวมันเมียว หลิน

439 ม.1/12 33 เด็กชาย วรัญญู ผัดดี นางสาวจิดาภา ผัดดี

440 ม.1/12 34 เด็กชาย ธีวัฒ ภมรานนท์ นางมธุริมา ภมรานนท์

441 ม.1/12 35 เด็กชาย ปุญธนพ วิสุทธาธรรม นายสุปราการ วิสุทธาธรรม
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442 ม.1/12 36 เด็กชาย วรเมธ ชัญญาวงศ์ศักด์ิ นางสิริพร ชัญญาวงศ์ศักด์ิ

443 ม.2/1 1 เด็กชาย ก้องภพ แสนทวีสุข นางกรรณิการ์ แสนทวีสุข

444 ม.2/1 2 เด็กชาย ณธรรม เลิศแสงเพชร นางปานจิต เลิศแสงเพชร

445 ม.2/1 3 เด็กชาย ชวณัฐ ปานโทน นางสาวพรพรรณ ชาญวิรวงศ์

446 ม.2/1 4 เด็กชาย อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร นายสุชัย เลอวิวัฒน์ถาวร

447 ม.2/1 5 เด็กชาย ปุณณภัฏฐ์ วิรุฬห์เพชร นายอติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร

448 ม.2/1 6 เด็กชาย อนพัช เสถียรวราภรณ์ นางสาวปรฏาภา เสถียรวราภรณ์

449 ม.2/1 7 เด็กชาย พัทธนันท์ ศิริเวช นางปานทิพย์ อุไพศิลป์สถาพร

450 ม.2/1 8 เด็กชาย ธนกร อภิจรรยาธรรม นางสาวนิตยา จ่อนดี

451 ม.2/1 9 เด็กชาย ศุภกร ล้ิมชุณหนุกูล นางสาวปราณี เข็มทอง

452 ม.2/1 10 เด็กชาย นภัทร พจน์ชพรกุล นางสุภาณี พจน์ชพรกุล

453 ม.2/1 11 เด็กชาย พิรัฐพงษ์ อมาตยกุล นางนวพร อมาตยกุล

454 ม.2/1 12 เด็กชาย ภาสกร ไชยสิทธ์ิ นางภาวินี ไชยสิทธ์ิ

455 ม.2/1 13 เด็กชาย สุทธิรัก วงษ์สวรรค์ นางอัจฉรา เอกสมบูรณ์ วงษ์สวรรค์

456 ม.2/1 14 เด็กชาย อธิปไตย มาลาวาลย์ นายอนวัช มาลาวาลย์

457 ม.2/1 15 เด็กชาย วิชากร นิรมลไพสิฐ นายธราธิป นิรมลไพสิฐ

458 ม.2/1 16 เด็กชาย พงศ์กรณ์ พงศ์อมรกิจ นายพงษ์สุรเดช พงศ์อมรกิจ

459 ม.2/1 17 เด็กชาย ศุภสวัสด์ิ สวัสดิพงษ์ นางโศรดาวรรณ สวัสดิพงษ์

460 ม.2/1 18 เด็กชาย ปภินวิช ค าแก้ว นายดาวยศ ค าแก้ว

461 ม.2/1 19 เด็กชาย ชนายุสส์เดช ชนะรัชต์วริศ นางสาวศิชญาพัชร์ บุญโศภิษฐ์

462 ม.2/1 20 เด็กชาย นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ นายธนะเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ

463 ม.2/1 21 เด็กชาย แมทธิว โพแอล นางยุภารัตน์ ฮอร์เนอร์

464 ม.2/1 22 เด็กชาย สิรวิชญ์ อุ่นเกษม นางวรารัตน์ อุ่นเกษม

465 ม.2/1 23 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เคร่งครัด นางสาววัชรากร ทรัพย์กมลยศ

466 ม.2/1 24 เด็กชาย ชมน์ปภพ เมษานุกรบุตร นางบุญญิสา เมษานุกรบุตร

467 ม.2/1 25 เด็กชาย สิรภพ ตันมณี นายพรเทพ ตันมณี

468 ม.2/1 26 เด็กชาย กษิเดช ซุ้มกอทอง นางศุภวรรณ ซุ้มกอทอง

469 ม.2/1 27 เด็กชาย ณฐมนัส ส่งกรม นางสาวพิมพ์นิดา ชัยเจริญวิชญ์

470 ม.2/2 1 เด็กชาย พชรวินท์ พ.ผลพิบูลย์ นางสาวรุ่งทิพย์ จงสมบูรณ์ผล

471 ม.2/2 2 เด็กชาย พงศธร ยศวันต์ นางสาวลัดดาพร สุราภา

472 ม.2/2 3 เด็กชาย ปรวุฒิ ทองหวาน นางสาวปารมี ปานงาม
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473 ม.2/2 4 เด็กชาย อิงคยุทธ แสนแก้วทอง นางสาวณัฐณิชา จันตระกูลชัย

474 ม.2/2 5 เด็กชาย ปุญภากร โพธินาลัน นางหทัยรัตน์ โพธินาลัน

475 ม.2/2 6 เด็กชาย พิริยพงศ์ เต็มธนทรัพย์ นายสมชาย เต็มธนทรัพย์

476 ม.2/2 7 เด็กชาย กวีวัฒน์ เตชะพิมลสิทธ์ิ นางพลับพลึง เตชะพิมลสิทธ์ิ

477 ม.2/2 8 เด็กชาย ศาศวรรษ ธนแกน นางขนิษฐา ธนแกน

478 ม.2/2 9 เด็กชาย สุตนันท์ อาภารุ่งสุวรรณ นางสาวนภัสนันท์ จันทร์สมบูรณ์

479 ม.2/2 10 เด็กชาย คณธัช รัตนพิภพ นายสุวิทย์ รัตนพิภพ

480 ม.2/2 11 เด็กชาย ลาภิศ โรจนสุวรรณ นางสาวชญาดา หวังสุธรรม

481 ม.2/2 12 เด็กชาย ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชัย นายสุพจน์ พ่วงเจริญชัย

482 ม.2/2 13 เด็กชาย ชัยชนะ อนุราช นางสาวแม้นเดือน อนุราช

483 ม.2/2 14 เด็กชาย กรณ์ กาญจน์วีระโยธิน นางสาวนพวรรณ สุวัชรังกูร

484 ม.2/2 15 เด็กชาย ปาฏิหาริย์ ทองประเสริฐ นางสาวเฟ่ืองรัตน์ ชลิตาวิภาวดี

485 ม.2/2 16 เด็กชาย พงษ์ภัทร วงศ์สิริพิทักษ์ นางสาวนฤมล ยอเซฟ

486 ม.2/2 17 เด็กชาย จิรกฤต พ่ึงหลักชัย นางสุตรีรัตน์ พ่ึงหลักชัย

487 ม.2/2 18 เด็กชาย ไอศูรย์ รัตนคงวิพุธ นายชัยวัตร์ รัตนคงวิพุธ

488 ม.2/2 19 เด็กชาย จิรภัทร ปองมงคล นายภัทรพล ปองมงคล

489 ม.2/2 20 เด็กชาย พันธ์ุสุธีร์ วายุเหือด พันเอกหญิงธัญกร วายุเหือด

490 ม.2/2 21 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง นางสาวเจนจิรา บิณษีร์

491 ม.2/2 22 เด็กชาย อารยัน สุกุลา นายโซนุ สุกุลา

492 ม.2/2 23 เด็กชาย ธรรมเชษฐ์ เชาว์วิศวชัย นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

493 ม.2/2 24 เด็กชาย จีรทีปต์ แสงอังศุมาลี นางณัฐมณี แสงอังศุมาลี

494 ม.2/2 25 เด็กชาย ธีรัตม์ ย่ิงจ าเริญศาสตร์ นายสน่ัน ย่ิงจ าเริญศาสตร์

495 ม.2/2 26 เด็กชาย สรวิศ สัสสะหิตกร นางสาวฉวีวรรณ์ สัสสะหิตกร

496 ม.2/2 27 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ต้ังพิชิตพานิช นางสาวฐนิฎา ภัทระภูศิริ

497 ม.2/2 28 เด็กชาย ปวิชญา เณรยอด นางสาวฐาวดี เณรยอด

498 ม.2/2 29 เด็กชาย ปุณณวิช บุญกอบ นายไววิทย์ บุญกอบ

499 ม.2/2 30 เด็กชาย กันตชาติ ศรีเพ็ชร นายสมชาติ ศรีเพ็ชร

500 ม.2/3 1 เด็กชาย สิทธิกร ฤทธิคชสาร นายพิชิตพล ฤทธิคชสาร

501 ม.2/3 2 เด็กชาย ชานน สิริพณิชพงศธร นางพุทธชาต สิริพณิชพงศธร

502 ม.2/3 3 เด็กชาย ศิววิทย์ วัชระศิรินนท์ นายฐิติวัชร์ วัชระศิรินนท์

503 ม.2/3 4 เด็กชาย จิรัฏฐ์ หะรินเดช นางสาววรวลัญช์ หะรินเดช
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504 ม.2/3 5 เด็กชาย กฤตณัฏฐ์ อารยวงศ์วาฬ นางพรรณวดี อารยวงศ์วาฬ

505 ม.2/3 6 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เอ่ียมเอกมณี นายพรชัย เอ่ียมเอกมณี

506 ม.2/3 7 เด็กชาย กรณ์ ต้ังภักดี นางกฤติยา ต้ังภักดี

507 ม.2/3 8 เด็กชาย เจษฎา ศรีนิลทา นางนัยนา ศรีนิลทา

508 ม.2/3 9 เด็กชาย ภูริทัต โพธิยะ นายทศพิธ โพธิยะ

509 ม.2/3 10 เด็กชาย เขมวริษฐ์ ยุทธนา นางเสาวลักษมี สินเจริญ

510 ม.2/3 11 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศิริกิตติศัพท์ นางสาวอัจฉรา มาละโรจน์

511 ม.2/3 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมา นายธวัชชัย ศรีมา

512 ม.2/3 13 เด็กชาย ปัฐวีณ์กร พิริยโยธากุล นายสุทัศน์ พิริยโยธากุล

513 ม.2/3 14 เด็กชาย ทัพพ์จรัส ทัฬหวิริยกุล นางสาวสุคนทิพย์ สุวรรณประเสริฐ

514 ม.2/3 15 เด็กชาย รัชพล ศิริวงศ์ ณ อยุธยา นายฤทธิชาติ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

515 ม.2/3 16 เด็กชาย กันตภณ ธิติพงศ์กร นางสาวณัฐพร ธิติพงศ์กร

516 ม.2/3 17 เด็กชาย ปราชญ์ โรจนวิศาส นายสุเมษ โรจนวิศาส

517 ม.2/3 18 เด็กชาย อัศวิจักขณ์ ศิริวิลาศ นายสุพจน์ ศิริวิลาศ

518 ม.2/3 19 เด็กชาย ชัชชัย นาคะเกษียร นายชาติชาย นาคะเกษียร

519 ม.2/3 20 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ อ านาจคงพลัง นางสาวณปภัช อ านาจคงพลัง

520 ม.2/3 21 เด็กชาย วิชญ์พล หิรัญว่านสุวรรณ นางสาวสุนทรี ชูวงศ์วาน

521 ม.2/3 22 เด็กชาย ภีรพัฒน์ ไตรตรองธรรม นางสาวจริยา ม่ันในสาสน์

522 ม.2/3 23 เด็กชาย กานต์ ประหยัดทรัพย์ พันต ารวจโทหญิงนารีรัตน์ ประหยัดทรัพย์

523 ม.2/3 24 เด็กชาย อภิวิชญ์ สืบบุญ นายไชยภา   สืบบุญ

524 ม.2/3 25 เด็กชาย กัญจน์ทองกานต์ล้ีสัจจะกูล นายวิชิต ล้ีสัจจะกูล

525 ม.2/3 26 เด็กชาย ณัชพล วัฒนกิตานนท์ นางสาวหรรษา ธรรมาบุญสิริ

526 ม.2/3 27 เด็กชาย กิตติภพ ภาษารุณ นางสายวสันต์ ภาษารุณ

527 ม.2/3 28 เด็กชาย ณัฏฐวัจน์ อัศวลีลา นายนนท์นวิช อัศวลีลา

528 ม.2/3 29 เด็กชาย ภูบดินทร์ ขวัญสุด นางอาภรณ์ ขวัญสุด

529 ม.2/3 30 เด็กชาย ภัทรพล เตชโศภิน นางสาวศรันนา พันทอง

530 ม.2/4 1 เด็กชาย อภิภู ประสงค์ทัน นางสาวปราณี ติยะพานิชกุล

531 ม.2/4 2 เด็กชาย เจษฎากร กมลวิมุตศานต์ นายเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์

532 ม.2/4 3 เด็กชาย กฤตภาส เตชนิมิตวัช นายสิทธิชัย เตชนิมิตวัช

533 ม.2/4 4 เด็กชาย อรรถพล ตรีสิทธิเชษฐ์ นายอิทธิพัทธ์ ตรีสิทธิเชษฐ์

534 ม.2/4 5 เด็กชาย ยศะปัญญ์ ปล่ังศรีเจริญสุข นางสาวชุติกาญจน์ ปล่ังศรีเจริญสุข
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535 ม.2/4 6 เด็กชาย ชวิศ จันทร์เปล่ง นางละอร จันทร์เปล่ง

536 ม.2/4 7 เด็กชาย จิราวิทย์ เธียระสรานนท์ นางสาวจีรวรรณ สมิงทอง

537 ม.2/4 8 เด็กชาย ญาณาธิป บัวเจริญ นางสาวรติรัตน์ รัศมี

538 ม.2/4 9 เด็กชาย ทิตธวัช หนูโพธ์ิ นางแสงทอง หนูโพธ์ิ

539 ม.2/4 10 เด็กชาย ปณิธาน จิตต์สุวรรณ์ นางนันท์ตรีรัตน์ จิตต์สุวรรณ์

540 ม.2/4 11 เด็กชาย กิตติวรรณ ลาภอุดมเลิศ นางสาวลดาวัลย์ ล้ิมภูวนนท์

541 ม.2/4 12 เด็กชาย คชสาร เต็งเธียรชัยกุล นายนิรันดร์ เต็งเธียรชัยกุล

542 ม.2/4 13 เด็กชาย ธนกฤต จิรวงศ์ธนากร นางสาวปภาดา ฉันทพิชญานัน

543 ม.2/4 14 เด็กชาย ปุณวิช วัชรวรธรรม นางสาวพรรณรัตน์ ยศสุวรรณ

544 ม.2/4 15 เด็กชาย วชิรเดช แร่ศรีจันทร์ พันต ารวจโทรถพร แร่ศรีจันทร์

545 ม.2/4 16 เด็กชาย อัศวิน สุนทร นางสาวปภาณัช แก้วสุขขี

546 ม.2/4 17 เด็กชาย ชวกร สินธวานุกูล นายชัยศิริ สินธวานุกูล

547 ม.2/4 18 เด็กชาย ธีร์ธัช อุบลจินดา นางสาวพรพรรณ อุบลจินดา

548 ม.2/4 19 เด็กชาย ยูริ คิม นางธนิฎฐา คิม

549 ม.2/4 20 เด็กชาย จิรวัฒน์ สรรเสริญความดี นางสาวนิดดา อภิสิทธิรัตนากร

550 ม.2/4 21 เด็กชาย จารุพรรนธ์ ปีตินทรางกูร นางวรรณชนก ปิตินทรางกูร

551 ม.2/4 22 เด็กชาย ศิวกร ศรีเสริมสิน นายศักด์ินรินทร์ ศรีเสริมสิน

552 ม.2/4 23 เด็กชาย ธีรธรรม รัตนธิวัติ นายส าราญ รัตนธิวัติ

553 ม.2/4 24 เด็กชาย ก้องภพ เอกวงศ์ นางจิราพร เอกวงศ์

554 ม.2/4 25 เด็กชาย พชรพล โชติเธียรชัย นางสาวนิตยา เอกพันธ์

555 ม.2/4 26 เด็กชาย ณัทธภัทร เงินบุญส่ง นางสาวสุวรรณี เงินบุญส่ง

556 ม.2/4 27 เด็กชาย นพจิรุตม์ กุลรวีโชคชัยสุข นางสาวพิมณัฐฐา อัษฎาธนาสิทธ์ิ

557 ม.2/4 28 เด็กชาย ณฐพลชัย ไชยสง่าศิลป์ นางสาวกฤตพร สพานรัตน์

558 ม.2/4 29 เด็กชาย ศุภณัฐชัย ส่งงามสุข นางสาวสุณัฐชา อุปชิต

559 ม.2/4 30 เด็กชาย กฤษณพิชท์ งามน้อย นายไพบูลย์ งามน้อย

560 ม.2/4 31 เด็กชาย พีรวิชญ์ ชาญชัยสัมฤทธ์ิ นายอดิศร ชาญชัยสัมฤทธ์ิ

561 ม.2/4 32 เด็กชาย ภานุวิศ ชวศิริกุลฑล นางสาวจิณณ์รวี ชุนวิเศษ

562 ม.2/4 33 เด็กชาย แทนคุณ ชัยมงคล นายนคร ชัยมงคล

563 ม.2/5 1 เด็กชาย ปุณยวีร์ เหล่ียมสกุล นางสาวสุกัญญา ฉิมน้อย

564 ม.2/5 2 เด็กชาย แทนคุณ แทนนิกร นายอัครเดช แทนนิกร

565 ม.2/5 3 เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีสอาด ว่าท่ีร้อยเอกวชรพงษ์ ศรีสอาด
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566 ม.2/5 4 เด็กชาย วิทวัส นิลไพล นางณัฐพงษ์ นิลไพล

567 ม.2/5 5 เด็กชาย เสฏฐพันธ์ ทรงชัยสิริโชติ นายสุวิชา ทรงชัยสิริโชติ

568 ม.2/5 6 เด็กชาย ภวัต มูลป้อม นางสาวศิวาพร สิทธิวัฒนชัย

569 ม.2/5 7 เด็กชาย ศุภกฤต พลจ่า นางสาวธนกร พลจ่า

570 ม.2/5 8 เด็กชาย รฐนนท์ ศรีอ านวยไชย นางสาวอ้อย เจริญสุข

571 ม.2/5 9 เด็กชาย ฆนิกร พงษาเทศ นางสาวพนารัตน์ วงศ์เกล็ดนาค

572 ม.2/5 10 เด็กชาย ธีรภัทร บัณฑิตวงศ์รัตน์ นางรัตนา บัณฑิตวงศ์รัตน์

573 ม.2/5 11 เด็กชาย ธีรพงศ์ องคุลีชัยกุล นางสาวธัญญาลักษณ์ แซ่ลอ

574 ม.2/5 12 เด็กชาย พัฒนศักด์ิ พรหมรักษ์ นายพินิจ ดวงหิรัญ

575 ม.2/5 13 เด็กชาย ธนฉัตร เอ่ียมอนันต์วัฒนะ นางสาวพรประภัสสร์ นิธิปฏิคม

576 ม.2/5 14 เด็กชาย ทัตพงศ์ ทัตพรเศวต นางจิรวรรณ ทัตพรเศวต

577 ม.2/5 15 เด็กชาย วรพล นาทมนตรี นางสาวรัชนี กมลเลิศ

578 ม.2/5 16 เด็กชาย หฤษฏ์ ลี นางวรรณี ลี

579 ม.2/5 17 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิพล สังขกนิษฐ์ นางสาวปารดา ทาตะวงศ์

580 ม.2/5 18 เด็กชาย วัชรศิลา อ่อนเมืองดง นายวราวุฒิ อ่อนเมืองดง

581 ม.2/5 19 เด็กชาย ศุภกานต์ ศรีบุญเรือง นายอดิศักด์ิ ศรีบุญเรือง

582 ม.2/5 20 เด็กชาย ธนัญนัชญ์ พจปภัสร์วพร นางสาวสุวิมล แซ่จ๋ี

583 ม.2/5 21 เด็กชาย ยศจรัส นาถปรียา นางสาวมาลี นาถปรียา

584 ม.2/5 22 เด็กชาย ธีร์ธวัช วิทยากูล นายจรูญ วิทยากูล

585 ม.2/5 23 เด็กชาย ชยันต์ธร วัฒนวรรณ นางฐิตินันท์ วัฒนวรรณ

586 ม.2/5 24 เด็กชาย สุภัค ชาญชัยพาณิชย์ นางสาวรัชนี ลวิตพิชยวงศ์

587 ม.2/5 25 เด็กชาย ธนโชติ พัฒนศิลป์ นายตอง จันจ้อน

588 ม.2/5 26 เด็กชาย พีรวัศ แสงระวี นางสาวสาคร เกินชัย

589 ม.2/5 27 เด็กชาย อภิเดช ผละพล นางสาวภาวิณี แซ่ต้ัง

590 ม.2/5 28 เด็กชาย อนันดา จารุพันธ์ นายศุภวัฒน์ จารุพันธ์

591 ม.2/5 29 เด็กชาย ฉัตรดนัย อาดัมอาลี นายกฤตกร อาดัมอาลี

592 ม.2/5 30 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุจินดานุพงศ์ นายพุฒิพงศ์ สุจินดานุพงศ์

593 ม.2/5 31 เด็กชาย ปัณณ์ พานุรัตน์ นางสาวเทศทัศน์ ค าบุดดี

594 ม.2/5 32 เด็กชาย ภัทระ ติระบริสุทธ์ิ นายจิร ติระบริสุทธ์ิ

595 ม.2/5 33 เด็กชาย กันต์ แก้วรุ่ง นางสาวพณณกร แก้วรุ่ง

596 ม.2/5 34 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คล้ าจีน นางสาวพรพรรณ มะโนรัตน์
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597 ม.2/5 35 เด็กชาย ธุวานนท์ วงศ์ทรัพย์อิน นางศิริเนตร วงศ์ทรัพย์อิน

598 ม.2/5 36 เด็กชาย อนาวินน์ วิจิตสกุลชัย นางสาวฤดี สกุลพงศ์ยืนยง

599 ม.2/5 37 เด็กชาย ภัทรพล สกุลธนโสภณ นายปฐวี สกุลธนโสภณ

600 ม.2/5 38 เด็กชาย กฤษณพน พัวตระกูล นางสาวนันทพัชร์ ต้ังสิริธนกร

601 ม.2/5 39 เด็กชาย ศุภธัช เกิดมงคล นางสาวทิพยรัตน์ สิริภาคยมงคล

602 ม.2/5 40 เด็กชาย บุญกร ทรงเชิดชูวงศ์ นายชาญชาย ทรงเชิดชูวงศ์

603 ม.2/5 41 เด็กชาย ปรุฬห์ อัครพิเชษฐ นายเรวัต อัครพิเชษฐ

604 ม.2/5 42 เด็กชาย ภากร ตริสิริสัตยวงศ์ นางสาวนันทินีย์ สุวรรณมงคล

605 ม.2/5 43 เด็กชาย ธีรวีร์ จันทุม นางสาวมาลัย แสวงทรัพย์

606 ม.2/5 44 เด็กชาย ธาวิน ธรรมจิตต์ นายวินัย ธรรมจิตต์

607 ม.2/5 45 เด็กชาย ธนภัทร สหายา นางญารินดา สหายา

608 ม.2/5 46 เด็กชาย สุรบดี พลยศ นางสาวธนภร กรชญากัญจน์

609 ม.2/6 1 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ โคเวล นางดุษฎี โคเวล

610 ม.2/6 2 เด็กชาย ชิติพัทธ์ กรอบกระจก นางวลัยพร กรอบกระจก

611 ม.2/6 3 เด็กชาย พิชญุตม์ อัคคะเมธี นางสาวสิริพร อัคคะเมธี

612 ม.2/6 4 เด็กชาย มีรัชต์ ดาทอง นางสาวชิด ดาทอง

613 ม.2/6 5 เด็กชาย ศรชัย เงาสุวรรณกิจ นางถนอม เงาสุวรรณกิจ

614 ม.2/6 6 เด็กชาย อัครธนัช จรลี นางสุนันทา จรลี

615 ม.2/6 7 เด็กชาย จุลวีร์ ชาญชัยสมบัติ นายวีรชัย ชาญชัยสมบัติ

616 ม.2/6 8 เด็กชาย เด่นภูมิ มะณีเนตร นางจุรีพร มะณีเนตร

617 ม.2/6 9 เด็กชาย อัฐกร อินทรีย์ นางสาวบุญญลักษณ์ แสงสุข

618 ม.2/6 10 เด็กชาย พลอยสุวรรณ เพ็ชรรักษ์ นายรัชกฤช เพ็ชรรักษ์

619 ม.2/6 11 เด็กชาย กฤษฏ์ิเมธา คงถาวร นายปัญญากร คงถาวร

620 ม.2/6 12 เด็กชาย แทนคุณ เหลืองธีรภาพ นางสาวชลาธิป ฤกษ์น าผล

621 ม.2/6 13 เด็กชาย ธนกร ธัญธรวรกิจ นางสาวญาณิชศา ธัญธรวรกิจ

622 ม.2/6 14 เด็กชาย ชวิศ เตชะวิเชียร นายปริชญ์พิชัย เตชะวิเชียร

623 ม.2/6 15 เด็กชาย กฤตภาส ตันติอัครพงศ์ นางศิริพร ทานกระโทก

624 ม.2/6 16 เด็กชาย ภูสกร ฉัตรวิชัย นายสุรพล ฉัตรวิชัย

625 ม.2/6 17 เด็กชาย วายุ สุขบุตร นายราวิล สุขบุตร

626 ม.2/6 18 เด็กชาย นฤพนธ์ิ แก้วค าลา นางสาวศิริวดี แก้วเนตร

627 ม.2/6 19 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จันทร์ทอง นายนิมิต จันทร์ทอง
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628 ม.2/6 20 เด็กชาย เตชิต ปรียวุฒิเวช นายกฤษกรญ์ ปรียวุฒิเวช

629 ม.2/6 21 เด็กชาย ฟีโนว์ พงศ์วราพิศาล นายกิตติศักด์ิ พงศ์วราพิศาล

630 ม.2/6 22 เด็กชาย ณภัทร แก้วปินใจ นางสาวศิวาภรณ์ คล้ายจิตสกุล

631 ม.2/6 23 เด็กชาย ศุภกร ดิสา นางสาวขวัญใจ ทองจันอับ

632 ม.2/6 24 เด็กชาย ปัณณทัต จักรแก้ว นางสาวพรพรรณ ยงวิทิตสถิต

633 ม.2/6 25 เด็กชาย พีระพงษ์ ราชนิกูล นายยุทธนา ราชนิกูล

634 ม.2/6 26 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ พ่ึงวรอาสน์ นายจิรายุทธ พ่ึงวรอาสน์

635 ม.2/6 27 เด็กชาย ณฐ วินิจฉัยกุล นางสาวอาภาภรณ์ ศิริวงษ์

636 ม.2/6 28 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีภูวณิชยกุล นางสาวพัชรา นุชเครือ

637 ม.2/6 29 เด็กชาย กฤตภาส สายทอง นางสาวแสนพันธ์ สังวัง

638 ม.2/6 30 เด็กชาย พงศ์วิทย์ ไชยสวัสดิโชติ นางสาวเพ็ญประภา ไชยสวัสดิโชติ

639 ม.2/6 31 เด็กชาย วิศรุต สิงขรไชย นายสรพงษ์ สิงขรไชย

640 ม.2/6 32 เด็กชาย อัครวิทย์ น้อยส าราญ นางสาวกุลปริยา น้อยส าราญ

641 ม.2/6 33 เด็กชาย กีรติ เพ่ิมจิรสวัสด์ิ นายเกรียงไกร ซุ่นเฮง

642 ม.2/6 34 เด็กชาย พีรพงศ์ ญาณกาย นางสาวรัชนีวรรณ ขนุนทอง

643 ม.2/6 35 เด็กชาย รพีภัทร แดงขันตรี นายประธาน แดงข้ันตรี

644 ม.2/6 36 เด็กชาย ณภัทร สินทอง นางสาวจันจิรา คงเมือง

645 ม.2/6 37 เด็กชาย วรากร ก่ิงจันทร์ นายวิชาญ ก่ิงจันทร์

646 ม.2/6 38 เด็กชาย ชโลธร ขนาน นางสาวธารารัตน์ ทรัพย์แสงส่ง

647 ม.2/6 39 เด็กชาย วิศว์ ทรงศักด์ิศรี นายบัญชา ทรงศักด์ิศรี

648 ม.2/6 40 เด็กชาย ปภังกร ปัญญาอักโข นายอ านาจ ศรีบุญญากร

649 ม.2/6 41 เด็กชาย บวรทัต ม่ันจิตร์นุกูล นายเกียรติกุล ม่ันจิตร์นุกูล

650 ม.2/6 42 เด็กชาย ณัฐดนัย พงษ์นุเคราะห์ นางสาวเพณณี พงษ์นุเคราะห์

651 ม.2/6 43 เด็กชาย พัชรพร ก้าวสัมพันธ์ นางสาวทิพวรรณ์ สุริหาร

652 ม.2/6 44 เด็กชาย นิธิรัชฐ์ ชัยประกายวีรกุล นายนันธวัตณ์ ชัยประกายวีรกุล

653 ม.2/6 45 เด็กชาย ศตคุณ เจริญโฉม นายมนตรี เจริญโฉม

654 ม.2/6 46 เด็กชาย ชุติพัฒน์ หมีอินทร์ นางสาวพัทธนันท์ อริยพสิษฐ์

655 ม.2/6 47 เด็กชาย จิรายุ จริตงาม นายชนรรค์ จริตงาม

656 ม.2/6 48 เด็กชาย กษิด์ิเดช ธีสุมา นายชัยวัฒน์ ธีสุมา

657 ม.2/6 49 เด็กชาย ตุลยพัชร์ นนทะค าจันทร์ นายนิรันดร นนทะค าจันทร์

658 ม.2/6 50 เด็กชาย อดิศร พลแสง นางสาวเพชรดา ไตรโยธี
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659 ม.2/7 1 เด็กชาย ปิยาธร ชนันทวารี นางสาวศศิธร ชนันทวารี

660 ม.2/7 2 เด็กชาย ธิติพัทธ์ ร่ืนเรืองฤทธ์ิ นางสาววันทนา เน่ืองจากนาค

661 ม.2/7 3 เด็กชาย ปฏิภาณ อ่ ากลาง นางสาวดรรชนีพร อ่ ากลาง

662 ม.2/7 4 เด็กชาย ธันวา บัวหลง นางสาวอรอนงค์ ทิวาพัฒน์

663 ม.2/7 5 เด็กชาย ปองเดช กิจภัทรสกุลชัย นายณภัทร กิจภัทรสกุลชัย

664 ม.2/7 6 เด็กชาย รัฐธีร์ ศรีวราศิริสกุล นางธัญญ์รวี ศรีวราศิริสกุล

665 ม.2/7 7 เด็กชาย สิรภพ บ้านตุ่น นางสาวสุกัลยา พลเย่ียม

666 ม.2/7 8 เด็กชาย ธนภูมิ แซ่ตัน นางสาวพรทิพย์ ตามนามธรรม

667 ม.2/7 9 เด็กชาย ปิติภัทร สิวะวิโรจน์กุล นายอณิวัสส์ สิวะวิโรจน์กุล

668 ม.2/7 10 เด็กชาย กฤตภาส เพ็ญเนตร นางสาวแสงเดือน ผันอากาศ

669 ม.2/7 11 เด็กชาย สุภกิตต์ิ สิริอภิวรรโณ นางสิริกร อยู่พัฒนะวงศ์

670 ม.2/7 12 เด็กชาย สุรเชษฐ์ สุคนธานุสรณ์ นางสาวธีรพร แซ่ต้ัง

671 ม.2/7 13 เด็กชาย กันตินันท์ เกล็ดกฤช นางจุฑาทิพ เกล็ดกฤช

672 ม.2/7 14 เด็กชาย ธนพงษ์ เจริญอุตสาหกิจ นายประสิทธ์ิ เจริญอุตสาหกิจ

673 ม.2/7 15 เด็กชาย บุณยกร ลีชยากิตติกร นางสาวกาญจลักษณ์ รัดเข่ือนขันธ์

674 ม.2/7 16 เด็กชาย ณัฐภัทร ศรีทอง นายเชาวชิน ศรีทอง

675 ม.2/7 17 เด็กชาย ชวกร เรืองเจริญ นายทวี เรืองเจริญ

676 ม.2/7 18 เด็กชาย สกรรจ์ ต้ังศิริสกุล นายชาญณรงค์ ต้ังศิริสกุล

677 ม.2/7 19 เด็กชาย จิรพงศ์ ปานแก้ว นายวราพงษ์ ปานแก้ว

678 ม.2/7 20 เด็กชาย ณัฐพลศ์ เงินเล้ียง นางสาวฐิชา ผ่องสมุทร

679 ม.2/7 21 เด็กชาย ปรัชญ์นนท์ ศิริพันธ์ุ นางสาวกัญญมน สนธิเณร

680 ม.2/7 22 เด็กชาย พงศธร โกวิทานุพงศ์ นางสาวพิษมัย แสนบุญศรี

681 ม.2/7 23 เด็กชาย สิรภัทร วิชัยอุรุโรจน์ นางทวีวงศ์ วิชัยอุรุโรจน์

682 ม.2/7 24 เด็กชาย ดนัยณัฐ จ าปาศักด์ิ นายสาโรจน์ จ าปาศักด์ิ

683 ม.2/7 25 เด็กชาย สหชาติ อินฒะสอน นางสาวไอรินทร์ วารุรัตน์อนนท์

684 ม.2/7 26 เด็กชาย ธนกฤต ฐาเศรษฐ์ นางสาวพฤดตา ฐาเศรษฐ์

685 ม.2/7 27 เด็กชาย ณัฏฐ์ฐพล วงษ์เชิดขวัญ นางสาวปนัดดา วงษ์เชิดขวัญ

686 ม.2/7 28 เด็กชาย นิพัทธ์ ศิริลาภอนันต์สุข นางนลินรัตน์ เลิศจรูญ

687 ม.2/7 29 เด็กชาย ณฐพัชร์ สุขชัย นางสาวปวีย์สุดา เจริญวงศ์วัฒนา

688 ม.2/7 30 เด็กชาย ปราธารชัย ขันตี นางสาววัชราภรณ์ อ่ าเอ่ียม

689 ม.2/7 31 เด็กชาย รชานนท์ สอนมีทอง นางสาวรักษิณา ชุ่มเช้ือ
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690 ม.2/7 32 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ทวีการ นายนิพนธ์ พิสิฏฐ์ศักด์ิ

691 ม.2/7 33 เด็กชาย ภีรพัฒน์ พุ่มศรีพักตร์ นางวิพุฒิ พุ่มศรีพักตร์

692 ม.2/7 34 เด็กชาย ธนบดี ปานทอง นายวรพจน์ ปานทอง

693 ม.2/7 35 เด็กชาย ชยพล ตรีวารี นางสาวปณิสรา ตรีวารี

694 ม.2/7 36 เด็กชาย ศุภณัฏ อยู่ยืน ร้อยโทสุนทร อยู่ยืน

695 ม.2/7 37 เด็กชาย กฤตภาส วงศ์นิมิตรกุล นายนรวิชญ์ วงศ์นิมิตรกุล

696 ม.2/7 38 เด็กชาย ธนโชติ รัตนชลาลัย นางสาวสุกัญญา รัตนชลาลัย

697 ม.2/7 39 เด็กชาย ชนชน วงษ์เจริญ นางสาวเพ็ญศรี ทองมุข

698 ม.2/7 40 เด็กชาย นิธิกร เกิดมงคล นางมาลิน อินทวงศ์

699 ม.2/7 41 เด็กชาย ธนเศรษฐ์ ซ้ิมเจริญ นางสาวจิตตรา กุรุตร์

700 ม.2/7 42 เด็กชาย ศุภกรณ์ ทองแขก นายจิรา ทองแขก

701 ม.2/8 1 เด็กชาย ชวินธร แดงประเสริฐ นางรุ่งทิวา แดงประเสริฐ

702 ม.2/8 2 เด็กชาย ธนกร มูลสาร นางวิไลพร มูลสาร

703 ม.2/8 3 เด็กชาย จิรพงศ์ ภิระบรรณ์ นางบังอร แก้วรากมุข

704 ม.2/8 4 เด็กชาย ณฐภัทร ธัญญารักษ์ นางสาวรัชนีวรรณ ทองค าแสน

705 ม.2/8 5 เด็กชาย ก้องภพ แสงอาจ นางสาวสุรจิตร์ สุพร

706 ม.2/8 6 เด็กชาย กฤตยชญ์ เหลืองศรีสุข นายชาญชัญ เหลืองศรีสุข

707 ม.2/8 7 เด็กชาย ชวภณ ปุล าพะ นายจักรพงศ์ ปุล าพะ

708 ม.2/8 8 เด็กชาย วรธันย์ พิพัฒนวโรทัย นายเด่นชัย พิพัฒนวโรทัย

709 ม.2/8 9 เด็กชาย ปารวิฐ บางตระกูล นางสาวพิมพ์พิศา บางตระกูล

710 ม.2/8 10 เด็กชาย พรชัย วิเชียรชาติ นางสาวจุฑามาศ แย้มขวัญยืน

711 ม.2/8 11 เด็กชาย ภวัต หว่านไฟชาติ นางสุทธิมาศ หว่านไฟชาติ

712 ม.2/8 12 เด็กชาย วิภูษิต จริงจิตร นางรัชฌาวรรณ จริงจิตร

713 ม.2/8 13 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ธันวิมา นางสาววาสนา ธันวิมา

714 ม.2/8 14 เด็กชาย ธนกฤต รุ่งไพโรจน์ นางสาวสิริปรียา สายสมบัติ

715 ม.2/8 15 เด็กชาย ปาวลิต อิงคะวณิช นางสาวปาริญา อิงคะวณิช

716 ม.2/8 16 เด็กชาย โสภณัฐ เฉิน นางสาวเมียวหลิง ลอ

717 ม.2/8 17 เด็กชาย ทินภัทร ฤทธ์ิพรม ร้อยต ารวจตรีบุสดี ฤทธ์ิพรม

718 ม.2/8 18 เด็กชาย ชนวัชย์ จิระอัศวโภคิน นางสาวภัทรภร อารียะพงษ์พิพัฒน์

719 ม.2/8 19 เด็กชาย จักริน วุฒิวงศ์วนกุล นางสาวลัดดา ศรีวงค์

720 ม.2/8 20 เด็กชาย สิริเชษฐ์ ดารามาศ นางทัศน์วรรณ ดารามาศ
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721 ม.2/8 21 เด็กชาย พีรภัทร สุวรรณศรี นางสาวณัฐมน บุราคร

722 ม.2/8 22 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ดิษฐประเสริฐ นางสาวยุวดี ตรีเพ็ชร

723 ม.2/8 23 เด็กชาย กันตินันท์ กันศรี นางสาวจิราณี วิชชาวุธ

724 ม.2/8 24 เด็กชาย พีรัชชัย เพ็งเจริญ นางสาวนวพร ทัตตวุฒิคุณ

725 ม.2/8 25 เด็กชาย ธนกร ด้วงประภัศร์ นางสาวพิชญ์สินี ด้วงประภัศร์

726 ม.2/8 26 เด็กชาย สรวิชญ์ ปัญญาวุธวรกุล นางตุลยดา ปัญญาวุธวรกุล

727 ม.2/8 27 เด็กชาย อาชาวิน สดใส นายเอนก สดใส

728 ม.2/8 28 เด็กชาย วชิรวิทย์ สุเจตรานนท์ นางยุพิน สุเจตรานนท์

729 ม.2/8 29 เด็กชาย ภาวัต หลงพงษ์ นางสาวศิรินันท์ หร่ังปรางค์

730 ม.2/8 30 เด็กชาย ณัฐวัตร ทรัพย์สาร นายชัยวัฒน์ ทรัพย์สาร

731 ม.2/8 31 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ไทรด้วง จ่าสิบเอกหญิงชัชสรัญ ไทรด้วง

732 ม.2/8 32 เด็กชาย วรทย์ น้อยรักษ์ พันเอกหญิงสายตา น้อยรักษ์

733 ม.2/8 33 เด็กชาย แทนคุณ ศิริเรือง นางสาวทราย ย้ิมทะโชติ

734 ม.2/8 34 เด็กชาย กันตภณ สมัครกิจ นางวรรณมาศ สมัครกิจ

735 ม.2/8 35 เด็กชาย พรภวิษย์ สิทธิอ าพรพรรณ นายวันโชค สิทธิอ าพรพรรณ

736 ม.2/8 36 เด็กชาย กฤษฏ์ิพล หอมเกตุ นางสาวณฐารินทร์ หอมเกตุ

737 ม.2/8 37 เด็กชาย มีนกร มีเจริญ นางสาวกมลวรรณ มีเจริญ

738 ม.2/8 38 เด็กชาย พิภิชพนธ์ ธาดาพิทักษ์พร นายอนุยุต ธาดาพิทักษ์พร

739 ม.2/8 39 เด็กชาย ธนวัฒน์ เอกวุธ นายธนายุทธ์ เอกวุธ

740 ม.2/8 40 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ สัญจร นางวัลยา สัญจร

741 ม.2/8 41 เด็กชาย ภรัณยู ย้ิมฉอด นายปัญรักษ์ ย้ิมฉอด

742 ม.2/8 42 เด็กชาย ธีรวิทย์ จันทุม นางสาวมาลัย แสวงทรัพย์

743 ม.2/8 43 เด็กชาย ปิยดนัย อนุวัฒน์วิมล นางสาวจินดารัตน์ อนุวัฒน์วิมล

744 ม.2/8 44 เด็กชาย สิทธิภาคย์ จันทรเกตุ นางสาวพรทวี คงแก้ว

745 ม.2/8 45 เด็กชาย ภัทรพล บุญศรี นายศรีเทพ ผ่านอ้น

746 ม.2/9 1 เด็กชาย บุณย์พิศุทธ์ิ ภู่ธราภรณ์ นางสาวผานิต ภู่ธราภรณ์

747 ม.2/9 2 เด็กชาย พัชรพล ธงวิชัย นางรัตนาวลี ธงวิชัย

748 ม.2/9 3 เด็กชาย ธนพัฒน์ สวนเศรษฐ นางสาวดารัตน์ แสงทวี

749 ม.2/9 4 เด็กชาย ภัทรพงศ์ จงวิลาสลักษณ์ นางสาววนิดา สินธพสิริคุณ

750 ม.2/9 5 เด็กชาย อัครวัฒน์ บุญประจักษ์ พันต ารวจโทอดิศักด์ิ บุญประจักษ์

751 ม.2/9 6 เด็กชาย ศุภณัฐ อัศวมีคุณ นางสาวดุษณี อัศวมีคุณ
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752 ม.2/9 7 เด็กชาย กษิด์ิเดช คัจฉพันธ์ ดาบต ารวจกิตติกรณ์ คัจฉพันธ์

753 ม.2/9 8 เด็กชาย อรรถธรรม ต้ังปริมณฑล นางสาวกนกพร อินทรการุณเวช

754 ม.2/9 9 เด็กชาย อัยการ บุญเรือง นางสาวสมพร นะรา

755 ม.2/9 10 เด็กชาย ธนกฤต ฤาชา นางวิภาวรรณ ฤาชา

756 ม.2/9 11 เด็กชาย พงศกร อยู่เมฆะ นางพูลทรัพย์ อยู่เมฆะ

757 ม.2/9 12 เด็กชาย ธนกร สังฆะมณี นางพิชญ์นาฎ สังฆะมณี

758 ม.2/9 13 เด็กชาย ภวัต ทัพพันธ์ชัย นางดารารัตน์ ทัพพันธ์ชัย

759 ม.2/9 14 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ม่วงสาลี นายชวลิต ม่วงสาลี

760 ม.2/9 15 เด็กชาย ธนากร เสพสุข นางสาวทองกลม เสพสุข

761 ม.2/9 16 เด็กชาย เพชรนที ทองชอุ่ม นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม

762 ม.2/9 17 เด็กชาย ณัฐภัทร รัตนตรัยรักษา นางสาวนันทิดา นามสุดใจ

763 ม.2/9 18 เด็กชาย นนน ลิปตวัฒนกุล นางสาวสุนิสา สุขรักษา

764 ม.2/9 19 เด็กชาย ภัคพล แพะขุนทด นางจิตราภรณ์ แพะขุนทด

765 ม.2/9 20 เด็กชาย วรกันต์ เรือนขวัญ นายวรวุธ เรือนขวัญ

766 ม.2/9 21 เด็กชาย ธนบดี ทองคง นางสิริวิภา ทองคง

767 ม.2/9 22 เด็กชาย ณัฐกร อัครวิทยาภูมิ นายนรินทร์ อัครวิทยาภูมิ

768 ม.2/9 23 เด็กชาย อรรถพันธ์ บุญสมัครเพียร นางสาวสุภาวดี ตูมหอม

769 ม.2/9 24 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สุขสมบูรณ์ นางสาวเฉลิมศรี สุขสมบูรณ์

770 ม.2/9 25 เด็กชาย กันตพัฒน์ ต้ังจิตวิไลกุล นายณัฐทพงษ์ ต้ังจิตวิไลกุล

771 ม.2/9 26 เด็กชาย ธนบดี ทองจารึก นางปิยะวรรณ ทองจารึก

772 ม.2/9 27 เด็กชาย สิรภพ บุญเลิศ นายสุรเชษฐ บุญเลิศ

773 ม.2/9 28 เด็กชาย กิตติธัช ติยะพรัญชัย นางสาวสุภาพ รัตนาคิริภิรมย์

774 ม.2/9 29 เด็กชาย ศิรศักด์ิ ธิติชัชวาลกุล นางสาววิภารัตน์ เลิศศิริพงศ์พันธ์

775 ม.2/9 30 เด็กชาย พีรธัช ลีประเสริฐ นางศิริพร ลีประเสริฐ

776 ม.2/9 31 เด็กชาย อมรเชษฐ์ ชัยวิวัฒน์พันธ์ุ นางพุฒิขวัญ ชัยวิวัฒน์พันธ์ุ

777 ม.2/9 32 เด็กชาย ธรรมนันท์ หล่อเทียนชัย นางสาวกุลธิดา โกรัตนะ

778 ม.2/9 33 เด็กชาย ปฐวี เสียงใส นางสาววรรณา เครือนาค

779 ม.2/9 34 เด็กชาย วชิรญาณ์ เดชสุภา นางศิริพร เดชสุภา

780 ม.2/9 35 เด็กชาย ดรัณภพ รุ่งโรจน์ นายชนาลัย รุ่งโรจน์

781 ม.2/9 36 เด็กชาย วัฒนพงษ์ บัวด า นางสาวธิชา เอกศุภมาศ

782 ม.2/9 37 เด็กชาย ยินวาทิตร์ เผ่ือนปฐม นางนิภาภัทร พิลา
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783 ม.2/9 38 เด็กชาย ชัชพิมุข แซ่เฮ้ง นายโชคชัย แซ่เฮ้ง

784 ม.2/9 39 เด็กชาย อนวรรษ อินทุภูติ นายสุชาติ อินทุภูติ

785 ม.2/9 40 เด็กชาย ธีร์ธวัช ทรัพย์ส่งเสริม นางเรืองลักษณ์ ทรัพย์ส่งเสริม

786 ม.2/9 41 เด็กชาย จิราภัทร ป่ินทอง นางสาวสนทยา ป่ินทอง

787 ม.2/9 42 เด็กชาย ภาคิน คุ้มค า นางสาวนิรมล โพธิสิทธ์ิ

788 ม.2/9 43 เด็กชาย ศุภวิชญ์ บัติทิม นางสาวทราย ย้ิมทะโชติ

789 ม.2/9 44 เด็กชาย ธนาพัฒน์ จิรทวีวงศ์ นายวินิจ จิรทวีวงศ์

790 ม.2/9 45 เด็กชาย พชรพล เศวตจามร นางพัชรีย์ เศวตจามร

791 ม.2/10 1 เด็กชาย ปภังกร รักษิตชยะกูร นางณปภัช รักษิตชยะกูร

792 ม.2/10 2 เด็กชาย ธนทร จักษุกิจ นางเกวลิน จักษุกิจ

793 ม.2/10 3 เด็กชาย จารุพัฒน์ อรุณเรือง นายวีระชัย อรุณเรือง

794 ม.2/10 4 เด็กชาย นิธิศ เอ้ือกิจกุลทรัพย์ นางญาดา ตรองตรง

795 ม.2/10 5 เด็กชาย ศุภจักร ศักด์ิอัศววงศ์ นางสาวชนม์ณกานต์ ศักด์ิอัศววงศ์

796 ม.2/10 6 เด็กชาย กฤษฏิกร โสภาวศิน นางสาวอโณทัย มณฑา

797 ม.2/10 7 เด็กชาย ณวัชร์ ยินดี นางสุธิศา ยินดี

798 ม.2/10 8 เด็กชาย อชิตะ อาลาฐิติวงศ์ นายสุริยะ อาลาฐิติวงศ์

799 ม.2/10 9 เด็กชาย จิรัชญ์ มานะกิจภิญโญ นายอภินันท์ มานะกิจภิญโญ

800 ม.2/10 10 เด็กชาย ชนาธิป มูลเหลา นางสาวล าใย ตรีเหรา

801 ม.2/10 11 เด็กชาย นฤชิต พิบูลย์พรสวัสด์ิ นางสาววิไล ปุราถาเน

802 ม.2/10 12 เด็กชาย อัครวัฒน์ โชคธัญญ์นิธิ นางสาวเกษราภรณ์ สุขเกษม

803 ม.2/10 13 เด็กชาย พรรษกร ฤกษ์สม นางสาวสุพรรณี ฤกษ์สม

804 ม.2/10 14 เด็กชาย ปิติภัทร รอดคลองตัน นางสาวภัทรวดี มณีแสง

805 ม.2/10 15 เด็กชาย ดนัยวิช จุเฉย นางสาวดารณี พรมุทธกุล

806 ม.2/10 16 เด็กชาย ปริพัฒน์ บางย่ีขัน นางสาวธันยพร บางย่ีขัน

807 ม.2/10 17 เด็กชาย พัชรพงษ์ พิภพไพบูลย์ นายเฉลียว พิภพไพบูลย์

808 ม.2/10 18 เด็กชาย พีรวิชญ์ แจ้งจ่ัน นางสาวแววดาว สิริมาตย์

809 ม.2/10 19 เด็กชาย ชยางกูร อ่อนน้อม นายสมพร อ่อนน้อม

810 ม.2/10 20 เด็กชาย ภฤศ กิจพยัคฆ์ นางสาวชญาภา กิจพยัคฆ์

811 ม.2/10 21 เด็กชาย อัครินทร์ รวีโรจนดิษฐ์ นางสาวธัญญ์นภัส รวีโรจนดิษฐ์

812 ม.2/10 22 เด็กชาย พีรวิชญ์ ธรรมมณีโชติ นายเจษฎา ธรรมมณีโชติ

813 ม.2/10 23 เด็กชาย รัฐพล องค์รุ่งโรจน์ นายอมร แซ่ต้ัง
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814 ม.2/10 24 เด็กชาย ธรรมภณ มโนอณุรักษ์ นางมาลี มโนอณุรักษ์

815 ม.2/10 25 เด็กชาย ณัฏฐพล ถิรสัจจะสิน นางสาวเบญจพร ศิวะพรประสงค์

816 ม.2/10 26 เด็กชาย นิธิกันต์ ยอดฉุน นายกุลปภพ ยอดฉุน

817 ม.2/10 27 เด็กชาย วันฉลอง อภิวัฒนธงชัย นายภาสกร อภิวัฒนธงชัย

818 ม.2/10 28 เด็กชาย ธนินท์ธร ศิวัฒม์หิรัญ นางสาวบุศยรินทร์ ศิวัฒม์หิรัญ

819 ม.2/10 29 เด็กชาย จิรกร สร้อยเรืองศรี นายสราวุธ สร้อยเรืองศรี

820 ม.2/10 30 เด็กชาย รัชชานนท์ สุขเกษม นางพัชรี สุขเกษม

821 ม.2/10 31 เด็กชาย วรากร อธิคมสกุล นางสาววิภา ชินภาสนันท์

822 ม.2/10 32 เด็กชาย ศรุต แหสกุล นายสกุลรัตน แหสกุล

823 ม.2/10 33 เด็กชาย ณภัทร นวะมะรัตน นางรวีวรรณ นวะมะรัตน

824 ม.2/10 34 เด็กชาย ศุภกฤต วิจิตรสุนทร นางสาวอนัญญา พรหมดี

825 ม.2/10 35 เด็กชาย กฤตภาส รัตนณรงค์ นายธีรยุทธ รัตนณรงค์

826 ม.2/10 36 เด็กชาย กฤษณพงศ์ สุนทรมณี นางสุธิมา สุนทรมณี

827 ม.2/10 37 เด็กชาย ปูรณ์ อัศยะธรรมานนท์ นายลือชา อัศยะธรรมานนท์

828 ม.2/10 38 เด็กชาย ณฐกร ดีสุด นางสาวธัญญ์นารี พิมพารักษ์

829 ม.2/10 39 เด็กชาย ภูตะวัน คริสเตียโน่ โนนกลาง นางสาวเทศ โนนกลาง

830 ม.2/10 40 เด็กชาย ปวรุตม์ มุนี นายประพันธ์ มุนี

831 ม.2/10 41 เด็กชาย เจตพัฒน์ พานทอง นายอธิวัฒน์ พานทอง

832 ม.2/10 42 เด็กชาย ปรินทร จิราสุคนธ์ นายเจษฎา จิราสุคนธ์

833 ม.2/10 43 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ สุพิทักษ์ นางสาววาสินี โตลานุวัตร

834 ม.2/10 44 เด็กชาย กันตธร แซ่เจ่ีย นางสาววิลัมภา แซ่ล้ิม

835 ม.2/10 45 เด็กชาย พีรวิชญ์ แสงระวี นายชัยพร แสงระวี

836 ม.2/10 46 เด็กชาย พชร เพียรการดี นายปราโมทย์ เพียรการดี

837 ม.2/11 1 เด็กชาย วิภู อุปถัมพันธ์ุ นางชัชฏาพร อุปถัมพันธ์ุ

838 ม.2/11 2 เด็กชาย ศักต์พล ประสานสุข นางวิลาวัณย์ ประสานสุข

839 ม.2/11 3 เด็กชาย สรวิชญ์ โค้วเจริญ พันจ่าเอกสุรศักด์ิ โค้วเจริญ

840 ม.2/11 4 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร นางสาวนิษฐกานต์ อ้นแสง

841 ม.2/11 5 เด็กชาย ติณณ์ วงศ์กระจ่าง นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง

842 ม.2/11 6 เด็กชาย ณชพล การสันทัด นายกิตติพงษ์ การสันทัด

843 ม.2/11 7 เด็กชาย แทนธรรม สารกล่ิน นายอุดมศักด์ิ สารกล่ิน

844 ม.2/11 8 เด็กชาย ณัฐไผท ศุภศิลป์กนก นางกันยารัตน์ ศุภศิลป์กนก
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845 ม.2/11 9 เด็กชาย ธนกร อานุภาพบุญ พันต ารวจโทหญิงมทีรา อานุภาพบุญ

846 ม.2/11 10 เด็กชาย นิธิโชติ เสมอโชค ดาบต ารวจสุทิน เสมอโชค

847 ม.2/11 11 เด็กชาย อชิระ โสวิรัชน์ นายไพบูลย์ โสวิรัชน์

848 ม.2/11 12 เด็กชาย วสุธร โง้วรุ่งเรือง นางสาวนงเยาว์ โพธ์ิทอง

849 ม.2/11 13 เด็กชาย ณพิชญ์ โตสวัสด์ิ นายพงศ์ตะวัน โตสวัสด์ิ

850 ม.2/11 14 เด็กชาย นพรุจ งานโภคิน นายกนิษฐ์ งานโภคิน

851 ม.2/11 15 เด็กชาย ภูรีณัฐ อันตรเสน นางสาวมนทรัตม์ อันตรเสน

852 ม.2/11 16 เด็กชาย ธเนศพล ทนันชัย นางสาวนรมน ศรีวิชชุพงษ์

853 ม.2/11 17 เด็กชาย ปิติพล ผลสุข นางสาวนันทวรรณ แจ้งจิตร

854 ม.2/11 18 เด็กชาย ราเมศวร์ เฟ่ืองฟุ้ง นายทวีป เฟ่ืองฟุ้ง

855 ม.2/11 19 เด็กชาย คณพศ ชัยพิพัฒนานันท์ นายขจรชัย ชัยพิพัฒนานันท์

856 ม.2/11 20 เด็กชาย วรวุฒิ แตงนนท์ นางสมพร แตงนนท์

857 ม.2/11 21 เด็กชาย ณธรรศ ปราบพาล นางสาวมุทิตา ด้วงมุขพะเนา

858 ม.2/11 22 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ เอกอัครไพศาล นางสาวปวีณา คงพยัคฆ์

859 ม.2/11 23 เด็กชาย ศุภกร เครือหงษ์ นางฝนทิพย์ เครือหงษ์

860 ม.2/11 24 เด็กชาย ณฐกฤต วารีกุล นางสาวณหทัย เต็มบุญฤทธิกุล

861 ม.2/11 25 เด็กชาย ภูสิทธิ องค์วิเศษไพบูลย์ นางสาวพรรณนิภา จ่างวิทยา

862 ม.2/11 26 เด็กชาย วัชรากร ทองเหลือง นางสาววราภรณ์ แก้วก่ิง

863 ม.2/11 27 เด็กชาย ณัฏฐพัชร ตระกูลจินดารัตน์ นายนรินทร์ ตระกูลจินดารัตน์

864 ม.2/11 28 เด็กชาย ภูทับฟ้า อุปถัมภ์ จ่าสิบเอกสุริยา อุปถัมภ์

865 ม.2/11 29 เด็กชาย ภัคพัชญ์ จิตรวัฒนะนนท์ นางสาวทักษ์สิรี สุวรรณกิจพงศ์

866 ม.2/11 30 เด็กชาย สิทธิกร โกไศยกานนท์ นางปุญญกัญจน์ สุวรรณเพ็ชร์

867 ม.2/11 31 เด็กชาย รชต นุชเจริญ นางสาวกมลทิพย์ ตามนามธรรม

868 ม.2/11 32 เด็กชาย ปัณณทัต ใจมา นางสุวรรณี ใจมา

869 ม.2/11 33 เด็กชาย วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง พลตรีวีระเทพ จันทร์เผ่าแสง

870 ม.2/11 34 เด็กชาย ปิยังกูร แดงเอียด นางภัควรินทร์ ธนะเนตรพิรุฬห์

871 ม.2/11 35 เด็กชาย กรวิชญ์ เย้ืองเจริญ นางสาวอลิสรา มาคะผล

872 ม.2/11 36 เด็กชาย ภรานันท์ ทองไพรวัลย์ นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์

873 ม.2/11 37 เด็กชาย ธรา เสนีวงศ์ นางสาววัลลภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

874 ม.2/12 1 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ เพชรปานกัน พันต ารวจโทฉัตรชัย เพชรปานกัน

875 ม.2/12 2 เด็กชาย วิริยะ น่ิมอ่อน นางสาววิลารัตน์ เอมอมรกุล
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876 ม.2/12 3 เด็กชาย เจ้ิงฉี หล่ี Mr.Ying-hsi Lee
877 ม.2/12 4 เด็กชาย สองนครวรรษ สถิตม่ันคงสกุล นางสาวภาษณี ชูโชติ

878 ม.2/12 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ เกตุทิม นางจุฑามณี เกตุทิม

879 ม.2/12 6 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เตชะพรหมพิริยะ นางณัฐนพิน เตชะพรหมพิริยะ

880 ม.2/12 7 เด็กชาย ปภังกร โยทาธร นายฤทธิเดช โยทาธร

881 ม.2/12 8 เด็กชาย รชต ธัญญศรีสังข์ นางสาวภัสตราภรณ์ รามสูตร

882 ม.2/12 9 เด็กชาย รวินท์ พานธุวงค์ นางสาววาสนา พ่ึงเจริญ

883 ม.2/12 10 เด็กชาย พงศธร เผือกสุภา นางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว

884 ม.2/12 11 เด็กชาย ภูษกุล ธนาภากรวิศาล นางสาวนงนุช สมฤทธ์ิ

885 ม.2/12 12 เด็กชาย ณตะวัน หม่ืนกล้า นางสาวพะเยาว์ ชูมก

886 ม.2/12 13 เด็กชาย ศุภณัฐ กลัดสอาด นางพรพรรณ กลัดสอาด

887 ม.2/12 14 เด็กชาย นฤบดินทร พิรุณคุณากร นางสาวเบญจวรรณ พิรุณคุณากร

888 ม.2/12 15 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อภิสิทธ์ิบวรกิจ นางปัญชลีย์ อภิสิทธ์ิบวรกิจ

889 ม.2/12 16 เด็กชาย ศรัณยพงค์ กาญจนาบุศยชาติ นางสาวขวัญลัดดา วิบูลชัยชีพ

890 ม.2/12 17 เด็กชาย ชิษณุชา วงศ์เจริญ นางสาวมาริสา สุรพลองอาจ

891 ม.2/12 18 เด็กชาย พัฒนชัย พัฒนวิจิตร นายเฉลิมชัย พัฒนวิจิตร

892 ม.2/12 19 เด็กชาย รัชกฤต วุฒิชาศิริ นางสาวรษาภร วุฒิชาศิริ

893 ม.2/12 20 เด็กชาย ทิตษวัฏ ทัศศรี นางสาวดาวใจ พิชยมงคล

894 ม.2/12 21 เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ แย้มบริบูรณ์ นายวรพจน์ แย้มบริบูรณ์

895 ม.2/12 22 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ล้ิมสมบุญชัย นางสาวพิชชานันท์ จุลละครินทร์

896 ม.2/12 23 เด็กชาย นิรุจน์ ใจดีเจริญ นางวัชรี ใจดีเจริญ

897 ม.2/12 24 เด็กชาย พิชญุตม์ บุญรอดน้อย นางสุดาวรรณ บุญรอดน้อย

898 ม.2/12 25 เด็กชาย พสิษฐ์ เองสุขสิริสกุล นางสาวชรินทร์ทิพย์ พรหมวิชัย

899 ม.2/12 26 เด็กชาย ศุภณัฐ รัศมีฉาย นางวิไลจิตร รัศมีฉาย

900 ม.2/12 27 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ เลิศฤทธ์ิสัมพันธ์ นางหนูนิน เลิศฤทธ์ิสัมพันธ์

901 ม.2/12 28 เด็กชาย เผ่าพล สีแสด นางชลิดา ไม้ทองดี

902 ม.2/12 29 เด็กชาย กิตตินันท์ แก้วเอ่ียม นางนิภาภรณ์ แก้วเอ่ียม

903 ม.2/12 30 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ตรีเกษม นายมนตรี ตรีเกษม

904 ม.2/12 31 เด็กชาย ชวัช อนันตพงศ์ นางวัชรินทร์ อนันตพงศ์

905 ม.2/12 32 เด็กชาย พีรวิชญ์ ขนอนเวช นางสาวชุติรัตน์ เอ่ียมรัตน์

906 ม.2/12 33 เด็กชาย ภาสกร รัตนาจารย์ นางกนกวรรณ รัตนาจารย์



- 31 -

ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครองช่ือ

907 ม.2/12 34 เด็กชาย สิรภพ เติมวรสิน นายสมศักด์ิ เติมวรสิน

908 ม.2/12 35 เด็กชาย ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ นางสาวภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล

909 ม.2/12 36 เด็กชาย สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วล้อมทรัพย์

910 ม.2/12 37 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ขวัญเมือง นายศุภชัย ขวัญเมือง

911 ม.3/1 1 นาย สรวิชญ์ สอนศรี นางกนกพร สอนศรี

912 ม.3/1 2 เด็กชาย ชนวีร์ ปัญญามาก นางภาวิณี ปัญญามาก

913 ม.3/1 3 เด็กชาย ปยุต เจริญศรี นางกมลวรรณ พันธาภา

914 ม.3/1 4 เด็กชาย ณพวุฒิ สมปอง นางสาวสุชาดา จิตตรีศิลป์

915 ม.3/1 5 เด็กชาย ณัฐกฤษ ทองสกุลพานิชย์ นางสาวสุดารัตน์ เพชรแสน

916 ม.3/1 6 เด็กชาย ศรัณย์ คลีมานะกิจ นายปริวรรต คลีมานะกิจ

917 ม.3/1 7 เด็กชาย กิตติรักษ์ สุริยสิริกุล นางศรีรัก สุริยสิริกุล

918 ม.3/1 8 เด็กชาย เมฆา ศาสนวิบูลย์ นางกนกวรรณ ศาสนวิบูลย์

919 ม.3/1 9 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาตุเรศ นายนรุตม์ มาตุเรศ

920 ม.3/1 10 เด็กชาย วิศรุต ตันฑวิเชียร นางทรงพักตร์ เรืองไวทย

921 ม.3/1 11 เด็กชาย ศุภกร ฉัตรวรรณคุณ นางวาสนา ฉัตรวรรณคุณ

922 ม.3/1 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีจาก นางสาวสนธยา หม่ืนส าราญ

923 ม.3/1 13 เด็กชาย สิรภพ ทมโยธา นายชนภัทร ทมโยธา

924 ม.3/1 14 เด็กชาย ยศกร จันทร์พุฒ นางสาวปารีณา กล่ันพจน์

925 ม.3/1 15 เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีจันทร์ นางสาวยุวะณี เตรียมวรกุล

926 ม.3/1 16 เด็กชาย วสุ ศรีเจริญ นางสุปรียา ศรีเจริญ

927 ม.3/1 17 เด็กชาย คุณานนต์ อุนะกุล นายอุทัย อุนะกุล

928 ม.3/1 18 เด็กชาย ชนากร โพธิจักร นางสาววันดี สวนธนาศิริ

929 ม.3/1 19 เด็กชาย ชวรินทร์ เรืองปัญญาทิพย์ นางสาวอภิชญา เหง่ียมไพศาล

930 ม.3/1 20 เด็กชาย พิริยะนัท ฉันทวุฒิเศรษฐี นายประพันธ์ ฉันทวุฒิเศรษฐี

931 ม.3/1 21 เด็กชาย นพรต บ่อสิน นางสาวกฤษภรณ์ วีรภัทร์

932 ม.3/1 22 เด็กชาย ฉัตรธวัช ต้ังวิมลตระกูล นายกุลวัฏ ต้ังวิมลตระกูล

933 ม.3/1 23 เด็กชาย ธีระพงศ์ ตันวิเชียร นางสาววันเพ็ญ เจริญผ่อง

934 ม.3/1 24 เด็กชาย กันตภณ แซ่อ้ัง นายรัฐณกรณ์ แซ่อ้ัง

935 ม.3/1 25 เด็กชาย กันต์ระพี จันทร์โชติ นายวินัย จันทร์โชติ

936 ม.3/1 26 นาย ธนเสฏฐ์ เธียรธัญญ์ นางสาวกัญญพร เกียรติกุลก าจร

937 ม.3/1 27 เด็กชาย ณัฐพล ศรีจรรยา นางกล่ินสุคนธ์ ศรีจรรยา
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938 ม.3/1 28 นาย จิรปกรณ์ กิติสมชัย นางสุภาวดี สุวรรณ

939 ม.3/1 29 นาย ณัฏฐ์กรณ์ สงวนความดี นางสาวพฤนท์ฐินันท์ สงวนความดี

940 ม.3/1 30 เด็กชาย ธรณ์ โภคบุตร นายชูวิทย์ โภคบุตร

941 ม.3/1 31 เด็กชาย ณัฐกิตต์ โรจนรูป นางสุภัททา โรจนรูป

942 ม.3/1 32 เด็กชาย ณัฏฐ์ธรรม ปิยะปฏิการุณ นายพิบูลย์ ปิยะปฏิการุณ

943 ม.3/2 1 เด็กชาย กาญจน์ ต้ังภักดี นายนพดล ต้ังภักดี

944 ม.3/2 2 เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมิภักด์ิ นางสาวจุฬาภรณ์ นามทะจันทร์

945 ม.3/2 3 เด็กชาย ภพธรรม ปฏิรพ นายสมเกียรติ ปฏิรพ

946 ม.3/2 4 เด็กชาย กัญจน์ณัฏฐ์ กอสนาน พันต ารวจตรีเดชพล กอสนาน

947 ม.3/2 5 เด็กชาย ปวี บัวทอง นางนิรมล บัวทอง

948 ม.3/2 6 เด็กชาย บุญยรัตน์ โตเดชะวัฒนา นางมัฒนา โตเดชะวัฒนา

949 ม.3/2 7 เด็กชาย รัฐธรรม ผลชานิโก นางจิตรา รัตนสังข์

950 ม.3/2 8 เด็กชาย ภัชร สงบพันธ์ พันเอกหญิงภัทริดา เอกบรรณสิงห์

951 ม.3/2 9 เด็กชาย จิรายุ สุธีวรางกูร นางจริยา สุธีวรางกูร

952 ม.3/2 10 เด็กชาย นิธิกร ฉัตรรุ่งสันติสุข นายสมบูรณ์ ฉัตรรุ่งสันติสุข

953 ม.3/2 11 เด็กชาย ศิรภัทร สัจจะวัฒนะ นางสิริพร สัจจะวัฒนะ

954 ม.3/2 12 เด็กชาย ภีมเดช ธนศรีสุข นายฉัตรชัย ธนศรีสุข

955 ม.3/2 13 เด็กชาย หัฎฐกร อมิตรพ่าย นายไชยสิทธ์ิ อมิตรพ่าย

956 ม.3/2 14 นาย ศรัณย์ ยวนพรัด นางสาวเบญจวรรณ มาสุขแช่ม

957 ม.3/2 15 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เตชะสุเมธ นายสุรชัย เตชะสุเมธ

958 ม.3/2 16 เด็กชาย ภพกร เนียมทอง นายฐนล เนียมทอง

959 ม.3/2 17 เด็กชาย ฌานวิชา ไชยวัฒนวงศ์กุล นางสุภาภรณ์ อ้ึงคงศรี

960 ม.3/2 18 เด็กชาย ณัฏฐ์ อภินันท์ฐกรณ์ นางชนิตตา อภินันท์ฐกรณ์

961 ม.3/2 19 เด็กชาย ณภัทร อารยวงศ์วาฬ นางพรรณวดี อารยวงศ์วาฬ

962 ม.3/2 20 เด็กชาย รัตน แตงน้อย นายสมพร บุตรสี

963 ม.3/2 21 เด็กชาย ธนัทกุล กุลวโรภาส นายขวัญชัย กุลวโรภาส

964 ม.3/2 22 เด็กชาย กิตติคุณ สุวรรณบูรณ์ นางลลนา นามคง

965 ม.3/2 23 เด็กชาย ปณายุ ดิศรานนท์ นายวรทัศก์ ดิศรานนท์

966 ม.3/2 24 เด็กชาย ภูดิส ชินรัตนสุทธ์ิ นางสาวศิริรัตน์ ปัณฑรมงคล

967 ม.3/2 25 นาย สิรภัษ เหลืองศรีสุข นางสิพามาส เหลืองศรีสุข

968 ม.3/2 26 เด็กชาย พงศ์พล วิจารณ์ปรีชา ดาบต ารวจวิชิตพร วิจารณ์ปรีชา
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969 ม.3/2 27 นาย ปารเมศ ชะใบรัมย์ นางสาวลาวัล ค าวันดี

970 ม.3/2 28 นาย ธรรมรัตน์ ไชยเมืองยอง นายสุเทพ ไชยเมืองยอง

971 ม.3/2 29 เด็กชาย ภูวศิษฏ์ พิเชษฐบุญเกียรติ นางสาวสยุมพร แพทวีทรัพย์

972 ม.3/3 1 เด็กชาย ณัฏฐพล ขนิษฐานันท์ นายนภสินธ์ุ ขนิษฐานันท์

973 ม.3/3 2 เด็กชาย ภารวี มางูลับนัน นางสาวอรสุดา สุดจิตพร

974 ม.3/3 3 นาย ณัฐวร แซ่ล้ิม นายศรายุทธ แซ่ล้ิม

975 ม.3/3 4 เด็กชาย ศรัญย์ สมบัติวงค์ นางศิริรัตน์ สมบัติวงค์

976 ม.3/3 5 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ศรีสมบัติ นางสาวสมถวิล เมธานาวิน

977 ม.3/3 6 นาย ภูวดิท ชอบอาภรณ์ นางสาวพัชมณฑ์ อัครอิทธิกุล

978 ม.3/3 7 เด็กชาย สิรดนัย จันทนา นายสุรชัย วิไลจารุวรรณ

979 ม.3/3 8 เด็กชาย ณธกร พลศักด์ิ นางสาววิรังรอง ประชานุชิต

980 ม.3/3 9 นาย พสิษฐ์ ขาวทอง นางประภาพร ขาวทอง

981 ม.3/3 10 เด็กชาย ภุชงค์ พิทักษ์ธนางกูร นางสาวศศิณา แซ่ต้ัน

982 ม.3/3 11 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อภิวัฒน์เสรี นางสาวณฐอร เดชปรีชาพล

983 ม.3/3 12 เด็กชาย นันทวัฒน์ ก าจรจรุงวิทย์ นายอนันต์ ก าจรจรุงวิทย์

984 ม.3/3 13 เด็กชาย ต่อพิพัฒน์ โสภณกิจพิพัฒน์ นางอรัญญา โสภณกิจพิพัฒน์

985 ม.3/3 14 เด็กชาย เนติวัฒน์ ธันยบูรณ์ธีรเดช นายเมธาสิทธ์ิ อินอ่อน

986 ม.3/3 15 เด็กชาย ฐาปนินทร์ วุฒิพงศ์วรกิจ นางจริยา วุฒิพงศ์วรกิจ

987 ม.3/3 16 เด็กชาย ณัฎฐกานต์ เนียมถนอม นายปรีชา เนียมถนอม

988 ม.3/3 17 เด็กชาย ทักษะ พุฒซ้อน พันต ารวจโทเทอดศักด์ิ พุฒซ้อน

989 ม.3/3 18 เด็กชาย ณฐนนท์ เอ่ียมสอาด นายสันติ เอ่ียมสอาด

990 ม.3/3 19 เด็กชาย ปทิตตา พุทธรสเจริญ นางรุ่งทิวา ภิรมย์พูล

991 ม.3/3 20 เด็กชาย สพล สุทธิเดชานัย นางพัชรินทร์ สุทธิเดชานัย

992 ม.3/3 21 เด็กชาย สัณห์พงศ์ ยุพกรณ์ นางวงเดือน ยุพกรณ์

993 ม.3/3 22 เด็กชาย ธีรัฌ ภมรานนท์ นายเจตษ์ ภมรานนท์

994 ม.3/3 23 เด็กชาย พชร พีระพัฒิกูล นายภัฏ พีระพัฒิกูล

995 ม.3/3 24 นาย อรัณย์ ฉันทภิญญา นางรัตนา ฉันทภิญญา

996 ม.3/3 25 เด็กชาย วรัท คงสุวรรณสกุล นายฐณาณัฏฐ์ คงสุวรรณสกุล

997 ม.3/3 26 เด็กชาย ธนิทธ์ิชัย มะลิ นางสิริญ์กัญญา มะลิ

998 ม.3/3 27 เด็กชาย จิณณ์ โรจน์วิชชา นางสาวยุวธิดา ศิริรัตน์

999 ม.3/3 28 เด็กชาย เตชินท์ สุภาภา นางสาวไทรงาม จันทรชานนท์
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1000 ม.3/4 1 เด็กชาย กันตพัฒน์ ทองดี นางแววมณี ทองดี

1001 ม.3/4 2 เด็กชาย วิจักษ์ภัทน์ ตันติวิรกุล นายพงษ์ณศักด์ิ ตันติวิรกุล

1002 ม.3/4 3 เด็กชาย ชนภัช เนียมชาวนา นายช านิ เนียมชาวนา

1003 ม.3/4 4 นาย พรภวันต์ ฤดีนิรมาน นายพรเทพ ฤดีนิรมาน

1004 ม.3/4 5 เด็กชาย จิรายุ เท่ียงอนันต์ชัย นางสาวนพวรรณ พลอยวณิชชา

1005 ม.3/4 6 เด็กชาย กฤตเมธ บางแวก นางอัจฉรา ศรีพิชิต

1006 ม.3/4 7 เด็กชาย รัฐชัย โชติกสถิตย์ นางสาวกรกต พูนผลวัฒนาภรณ์

1007 ม.3/4 8 เด็กชาย ปฐพี สถิตากูล นายวรพจน์ สถิตากูล

1008 ม.3/4 9 เด็กชาย พชร หม่ืนสิทธ์ิ ดาบต ารวจบุญเหลือ หม่ืนสิทธ์ิ

1009 ม.3/4 10 เด็กชาย เจตณัฐ เตชสราญสิริกุล นางสาวธันวภร สิทธิวัฒนชัย

1010 ม.3/4 11 เด็กชาย พีรดณย์ องค์พุดซา นางสาววาสนา องค์พุดซา

1011 ม.3/4 12 นาย ปรมะ กิจภัทรสกุลชัย นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทัศนกุล

1012 ม.3/4 13 เด็กชาย พงศ์พิสุทธ์ิ ธนาเปรมจิตร์ นายไพโรจน์ ธนาเปรมจิตร์

1013 ม.3/4 14 นาย ธนภัทร มณีจรัสแสง นางสาวชญาศ์มณฑ์ มณีจรัสแสง

1014 ม.3/4 15 เด็กชาย ธนวิชญ์ วิชญะพิศุทธิอาภา นางสาวพิมลพรรณ วิชญะพิศุทธิอาภา

1015 ม.3/4 16 เด็กชาย จิราวิทย์ หม่ืนชาญ นางจิราวรรณ หม่ืนชาญ

1016 ม.3/4 17 เด็กชาย นันทพันธ์ ภัคจิรันธนิน นางสาวอนงค์ภัทร์ ภัคจิรันธนิน

1017 ม.3/4 18 เด็กชาย ภูดิท ภูริชธนภัทร์ นางธัญพร ภูริชธนภัทร์

1018 ม.3/4 19 เด็กชาย ธีร์ มะลิลา นางสาวดวงแก้ว สวนขวัญ

1019 ม.3/4 20 เด็กชาย อัจฉรวิทย์ โมกขพันธ์ นางสาวสุภาวดี สินรา

1020 ม.3/4 21 นาย พีรัชชัย ทุมจันทร์ นางสุธิสา ทุมจันทร์

1021 ม.3/4 22 เด็กชาย ณัฐวีร์ ภักดีเจริญสุข นางสาวสุชาดา สุนทรเมือง

1022 ม.3/4 23 เด็กชาย อชิตพล วุ่นซิงซ่ี นายวิสิษฐ์พล วุ่นซิงซ่ี

1023 ม.3/4 24 เด็กชาย สิทธิกร ทองเอม นางสาววิภาวรรณ ปุณฑริกโกทก

1024 ม.3/4 25 เด็กชาย ชยุต วสุหิรัญ นางสุรางค์ วสุหิรัญ

1025 ม.3/4 26 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ จิตต์เสาวลักษณ์ นางอัมรินทร์ จิตต์เสาวลักษณ์

1026 ม.3/4 27 เด็กชาย กล้าก้าว ศิริสมบัติ นางสาวนลัทมนทน์ วิโรจนะ

1027 ม.3/4 28 เด็กชาย นนทวัจน์ บุนนาค นางสาวอรวรรณ บุนนาค

1028 ม.3/4 29 เด็กชาย กิจเทวัญ ยงเขตกิจ นางสาวสมใจ ฉัตรศิริย่ิงยง

1029 ม.3/4 30 นาย ตฤษณะ ศรีธัญพงศ์ นายวิชญชาต ศรีธัญพงศ์

1030 ม.3/4 31 เด็กชาย ธนัช อบลัดดา นางกัญญา โสตถยานุสร
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1031 ม.3/4 32 เด็กชาย สฐิพัจ แสนกล้า พันต ารวจตรีธนภัทร แสนกล้า

1032 ม.3/4 33 นาย คุณพัฒน์ เต็มบุญศักด์ิ นางอภิญญา เต็มบุญศักด์ิ

1033 ม.3/4 34 เด็กชาย ธนพัต บุญหล้า นางสาวชนกนันท์ ดีมีชาติ

1034 ม.3/4 35 นาย ภูชิต อังสนุ นายเพ็ญ อังสนุ

1035 ม.3/4 36 เด็กชาย ธนากรณ์ อินทวงษ์ นายธนายุทธ อินทวงษ์

1036 ม.3/4 37 เด็กชาย ณัฐภัทร เผียงสูงเนิน ดาบต ารวจอานูญ เผียงสูงเนิน

1037 ม.3/4 38 เด็กชาย ธนรัตน์ สีใส นางลดารัตน์ แก้วประเสริฐ

1038 ม.3/4 39 เด็กชาย รณฉัตร ฟงศิริปรีชา นางสาวภนิตา ฟงศิริปรีชา

1039 ม.3/4 40 เด็กชาย พลวัฒน์ ก้อนนาค นางสาวณชมล ซ่ือสกุลสิริเจริญ

1040 ม.3/4 41 เด็กชาย ธนกฤต แก้วรุ่งโรจน์ นายขวัญชัย แก้วรุ่งโรจน์

1041 ม.3/5 1 เด็กชาย ณัฐดนัย ชะวะนิตย์ นางสาวสุธิญา ชะวะนิตย์

1042 ม.3/5 2 นาย หรรษิศ ล้ิมวรรธนะ นายอรรถพล ล้ิมวรรธนะ

1043 ม.3/5 3 เด็กชาย ธนพัฒน์ อุทัยโชติรัตน์ นายกันตพัฒน์ อุทัยโชติรัตน์

1044 ม.3/5 4 นาย นพวิช นิลนาวี นายสุพจน์ นิลนาวี

1045 ม.3/5 5 เด็กชาย กรณัฏฐ์ ก้องกิตติวณิชย์ นายรัฐวิทย์ ก้องกิตติวณิชย์

1046 ม.3/5 6 เด็กชาย ธนกฤต สุขส าราญ นางนันท์นภัส สุขส าราญ

1047 ม.3/5 7 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ โอฬารานนท์ นางสาวมาริษา อัศวเรืองพิภพ

1048 ม.3/5 8 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชีพอารนัย นางศศิธร ชีพอารนัย

1049 ม.3/5 9 นาย กฤตวัฒน์ มงคลทวีพันธ์ นายเทียนชัย มงคลทวีพันธ์

1050 ม.3/5 10 นาย วิกรม ทิพวัน ดาบต ารวจพนัสบดี ทิพวัน

1051 ม.3/5 11 เด็กชาย ฐิตวัฒน์ ภูวะนสุขสุนทร นายอนันท์เดช ภูวะนสุขสุนทร

1052 ม.3/5 12 เด็กชาย ธนวินท์ เฉลิมพันธ์ นางชลิสา เฉลิมพันธ์

1053 ม.3/5 13 เด็กชาย จักริน สุนทรเรืองศิริ นางกรรณิกา รัตนะสิทธ์ิ

1054 ม.3/5 14 นาย วุฒิวัฒน์ ธนาพงษ์ชัยปรีชา นางสาวอาพิมพ์ธิดา ธนาพงษ์ชัยปรีชา

1055 ม.3/5 15 เด็กชาย อรุชา โฆสิตวันสกุล นางสาวกาญจนา ไวยโอรส

1056 ม.3/5 16 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ หาญปัญญาพิชิต นางสาวเนตรชนก ภควิริยกุล

1057 ม.3/5 17 เด็กชาย ชนธัญ เหล่าทอง นางวันเพ็ญ เหล่าทอง

1058 ม.3/5 18 เด็กชาย ภูริพล ไมตรีมิตร นางธนิยา บัวทิม

1059 ม.3/5 19 เด็กชาย ศุภกิจ วัฒนชาติกนันท์ นางสาวสุชาดา พจน์จาวานิช

1060 ม.3/5 20 นาย สมบัติ วรสุทธยางกูร ว่าท่ี ร.ต.บัณฑูร วรสุทธยางกูร

1061 ม.3/5 21 นาย มหิศร โรจนเสรีโชค นายอมร โรจนเสรีโชค
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1062 ม.3/5 22 เด็กชาย ภควัฒน์ สกุลศักด์ิพินิจ นายเกษม สกุลศักด์ิพินิจ

1063 ม.3/5 23 เด็กชาย ณัฐชยพล พรหมบุตร นางสาวณัฐสาริสา ธนัทสิริพิรเดช

1064 ม.3/5 24 เด็กชาย ศุภมิตร ดิษฐบรรจง นางสาวศิวลักษณ์ ดิษฐบรรจง

1065 ม.3/5 25 เด็กชาย นาคินทร อัครทรัพย์กวิน นางสาวโกลัญญา นาคชัยยะ

1066 ม.3/5 26 เด็กชาย ปฏิภาณ ชัยเมืองออน นางสาวนิภาวรรณ ชัยเมืองออน

1067 ม.3/5 27 เด็กชาย ศราวินท์ ลีนิล นายชัชวัสส์ ลีนิล

1068 ม.3/5 28 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีจันบุญ นางชวัลนุช ศรีจันบุญ

1069 ม.3/5 29 เด็กชาย วงศธร ประสบชัยพร นายพิชัย ประสบชัยพร

1070 ม.3/5 30 เด็กชาย วรรณธัช รัตนเอม นางสาวทัศนีย์วรรณ แสงข า

1071 ม.3/5 31 เด็กชาย ปฏิวัติ วสุชุดาธรณ์ นางสาวสุชาดา กิตติมุทาธร

1072 ม.3/5 32 เด็กชาย ภาคิน ช่ืนบุญเชิด นางสาวศิริรักษ์ กล่ินกล้า

1073 ม.3/5 33 เด็กชาย กันต์ จักรชัย นางสาวกชกร ไมตรี

1074 ม.3/5 34 เด็กชาย ชาญภา เสมอมา นางสาวปิยณี เสมอมา

1075 ม.3/5 35 เด็กชาย กษิด์ิเดช แย้มดี นางชวนพิศ แย้มดี

1076 ม.3/5 36 เด็กชาย อนุศิษฎ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ นายปุณณ์ชัย ปึงเจริญวัฒนากิจ

1077 ม.3/5 37 นาย พีรวิชญ์ วรกัณห์ นางสาวพัชรธร วรกัณห์

1078 ม.3/5 38 นาย กฤตพรต บุญญามณี นางอรุณรัตน์ บุญญามณี

1079 ม.3/5 39 นาย วัชรานุชิต วิทโยภาส นายภาคภูมิ วิทโยภาส

1080 ม.3/5 40 เด็กชาย ญานาธิป วงษ์เชิดขวัญ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ

1081 ม.3/5 41 นาย กรชาล พานทองวิริยะกุล นายอภิชา อธิธนาถาวร

1082 ม.3/5 42 เด็กชาย อนุชา สะแกคุ้ม นายเอกธนัช สะแกคุ้ม

1083 ม.3/5 43 เด็กชาย ธิปพล แจ้งนพภา นางสาวนราวดี วงษ์ล้อม

1084 ม.3/5 44 เด็กชาย สิรวิชญ์ วงษ์ประไพ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ฤทธ์ิหาญ

1085 ม.3/5 45 เด็กชาย กรธวัช ทองคงเหย้า นางสาวจุฑาทิตย์ จิตกมลฉัตร

1086 ม.3/5 46 เด็กชาย สัณห์เพชร ศิริบรรพต นายพิชิต ศิริบรรพต

1087 ม.3/6 1 นาย ตรัย แก้วเกาะสะบ้า นางศศิรดา แก้วเกาะสะบ้า

1088 ม.3/6 2 นาย ชโนดม เพ็งพารา นายศุภมิตร เพ็งพารา

1089 ม.3/6 3 เด็กชาย ปภังกร สันททรัพย์ นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิเสนี

1090 ม.3/6 4 เด็กชาย ดารชาต์ คงภิวัฒนา นางสมฤดี แซ่จึง

1091 ม.3/6 5 นาย พงศกร กนกพาณิชย์สกุล นางสาวรัตติกาล ปุมพิมาย

1092 ม.3/6 6 เด็กชาย สินธู แซ่เบ๊ นายสุรชัย แซ่เบ๊
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1093 ม.3/6 7 เด็กชาย กัลป์นพล กนกดีสีห์รัต นางสธัญรัชต์ กนกดีสีห์รัต

1094 ม.3/6 8 เด็กชาย นภสินธ์ุ หงษ์สมุทร นางภรณี คงเจริญถ่ิน

1095 ม.3/6 9 เด็กชาย ปัณณธร โสมรักษ์ นางสาวรุ่งทิพย์ แซ่โต๋ว

1096 ม.3/6 10 นาย พฤทธิพร แซ่ก๊วย นางสาวรัชนีย์ ไกยะฝ่าย

1097 ม.3/6 11 เด็กชาย ทินภัทร รัตนวิจิตร พันจ่าเอกบุญธนนท์ รัตนวิจิตร

1098 ม.3/6 12 เด็กชาย ปัณณทัต ยาตะระณัติ นางสาวสุพัตรา ธงเจริญ

1099 ม.3/6 13 นาย พีระพล รอดทับ นายโสภณ รอดทับ

1100 ม.3/6 14 เด็กชาย นราธิป ล้ีแสวงดี นางสาวนันทิภา กุลอ่อน

1101 ม.3/6 15 นาย กฤตบุญ เสาแสง นางสาวสุวิมล เลิศรัศมีวงศ์

1102 ม.3/6 16 เด็กชาย พสิษฐ์ ชินสุวรรณพานิช นายวีรวัฒน์ ชินสุวรรณพานิช

1103 ม.3/6 17 เด็กชาย อภิวิชญ์ เกลียวสัมพันธ์ นางอรพิน เกลียวสัมพันธ์

1104 ม.3/6 18 เด็กชาย บุญยวัฒน์ พันธัย นางพัชรณี วิริยะ

1105 ม.3/6 19 เด็กชาย วรชิต หิรัญรัตน์ นายคมศักด์ิ หิรัญรัตน์

1106 ม.3/6 20 เด็กชาย ณรัณ สอาดเอ่ียม นางสาวกิตตยา สอาดเอ่ียม

1107 ม.3/6 21 นาย วนศักด์ิ ก ามา นางสาวพรพิมล วงศ์ค าจันทร์

1108 ม.3/6 22 เด็กชาย ศรัณยพงค์ ท าทา นางสาวปุณณภา เปรมเดชธนากุล

1109 ม.3/6 23 นาย ธนัช บินทปัญญา นางศุภกัญญา บินทปัญญา

1110 ม.3/6 24 เด็กชาย ทัตเทพ วัฒนบุตร ร้อยต ารวจโทหญิงจารุวรรณ วัฒนบุตร

1111 ม.3/6 25 เด็กชาย ชัชพล ศิวเสน นายวิทัต ศิวเสน

1112 ม.3/6 26 เด็กชาย ภัทรชนน ชนะกิจ นางสาวพัฐภา พิมชัย

1113 ม.3/6 27 เด็กชาย บุลวัชร วิโนทพรรษ์ ร้อยต ารวจโทบุญมานันท์ วิโนทพรรษ์

1114 ม.3/6 28 เด็กชาย กันต์กมล ฮะประสาร นายชัยบดินทร์ ฮะประสาร

1115 ม.3/6 29 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ ปล้องงูเหลือม นายกิตต์ิธนา ปล้องงูเหลือม

1116 ม.3/6 30 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ถิรวัฒนกุล นางสาวจุไรรัตน์ ศรีสุทธิวณิชกุล

1117 ม.3/6 31 เด็กชาย ธนธัช สายแสง นางสาวณณิชา สายแสง

1118 ม.3/6 32 นาย นรเสฎฐ ชยเสนศักด์ิ นายธนากร เห่งรวย

1119 ม.3/6 33 เด็กชาย ธนพงศ์ โพธ์ิศรี ดาบต ารวจอัครชัย โพธ์ิศรี

1120 ม.3/6 34 เด็กชาย กฤษฎา สว่างรุ่งเรือง นางสาวอ้ีเอ้ียน เจ้ิน

1121 ม.3/6 35 เด็กชาย ภูวิศ ไตรยราช ร้อยโทณัฐธวัช ไตรยราช

1122 ม.3/6 36 นาย ญาณากร สวัสด์ิชัย นางสาวเบญจวรรณ หลักรัตน์

1123 ม.3/6 37 เด็กชาย เกรียงไกร รัตนเดชา นางสาวกานดา สกุลทอง
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1124 ม.3/6 38 เด็กชาย ตะวัน ศาสนวิบูลย์ นางกนกวรรณ ทวีธาภิเศก

1125 ม.3/6 39 เด็กชาย พัศวุฒิ ทิมคล้าย นางสาวธีราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ุ

1126 ม.3/6 40 เด็กชาย ภีรภัทร เพ่ิมสวัสด์ิ นางสาวรัตน์จิการ์ จันทร์เกษม

1127 ม.3/6 41 เด็กชาย ธีรภัทร จิตอดุลย์การ นายชาตรี จิตอดุลย์การ

1128 ม.3/6 42 เด็กชาย ณัฐภพ ชัยมงคล นายมานพ ชัยมงคล

1129 ม.3/7 1 นาย ธีรพล อนุพันธ์ นางสาวอัจฉรา แสงดี

1130 ม.3/7 2 เด็กชาย ธนุส ประภาพกุล นางสาววาสนา ทิพย์ท่าไม้

1131 ม.3/7 3 นาย กิตติพิภัทร์ สินรา นางสาวสุภาวดี สินรา

1132 ม.3/7 4 เด็กชาย จิรเมธ ตรีภักดีเลิศ นางปิยาภัสร์ ตรีภักดีเลิศ

1133 ม.3/7 5 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เกิดนิยม นางสาวสมใจ เกิดนิยม

1134 ม.3/7 6 เด็กชาย กฤตธี วัฒนกุล นางอรุณรัตน์ วัฒนกุล

1135 ม.3/7 7 เด็กชาย สุภกิณห์ สมพงษ์ นายไพทูล สมพงษ์

1136 ม.3/7 8 เด็กชาย นภัสรพี แซ่เล็ก นางสาวสุวรรณา โรจนวิริยกรกูล

1137 ม.3/7 9 เด็กชาย อัครนันท์ จรลี นางสุนันทา จรลี

1138 ม.3/7 10 เด็กชาย ฤทธิพล ม้าลายทอง นางภัทรวดี ม้าลายทอง

1139 ม.3/7 11 เด็กชาย สิรวิชญ์ กระจายศรี นางฐิติชญา กระจายศรี

1140 ม.3/7 12 เด็กชาย พิชญะ ศิริประเสริฐกุล นายจิรพัชร์ ศิริประเสริฐกุล

1141 ม.3/7 13 เด็กชาย ปรมัตถ์ ประกาศรี นางเกษร ประกาศรี

1142 ม.3/7 14 เด็กชาย ธีระศักด์ิ หล่อเทียนชัย นางสาวรัตนวรรณา อุทัยพิบูลย์

1143 ม.3/7 15 เด็กชาย มีนา พิริยะทรัพย์ นายธนะชัย พิริยะทรัพย์

1144 ม.3/7 16 เด็กชาย ศักรินทร์ พฤกษ์ช่วยทัพ นายสรรพัชญ พฤกษ์ช่วยทัพ

1145 ม.3/7 17 เด็กชาย นวพล ล้อทอง นางนวพร ล้อทอง

1146 ม.3/7 18 เด็กชาย นพัตธร สาลีโภชน์ นางพเยียรัตน์ สาลีโภชน์

1147 ม.3/7 19 เด็กชาย ศรัณย์ สมประสงค์ นายจรูญ สมประสงค์

1148 ม.3/7 20 เด็กชาย ธนัช รัตนศานติกุล นายรังษี รัตนศานติกุล

1149 ม.3/7 21 เด็กชาย ภัทรชัย พัวตระกูล นางสาวนันทพัชร์ ต้ังสิริธนกร

1150 ม.3/7 22 เด็กชาย ปิยังกูร ทองสนิท นายจิรยุทธ์ ทองสนิท

1151 ม.3/7 23 เด็กชาย ปัฐวีร์ เป่ียมทองค าพัฒนะ นายณัฐธกรณ์ เป่ียมทองค าพัฒนะ

1152 ม.3/7 24 เด็กชาย อติวิชญ์ อ้ึงทอง นางสุพี บุญเลิศล้น

1153 ม.3/7 25 นาย ธีรเชษฐ์ เห่งแจ้ง นางปุณิกา เห่งแจ้ง

1154 ม.3/7 26 นาย โพธิพันธ์ุ พูลช่วย นางจิดาภา แก้วกาญจน์
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1155 ม.3/7 27 เด็กชาย ปัณณธร วิจารณ์ นางจุไรรัตน์ วิจารณ์

1156 ม.3/7 28 เด็กชาย นพธนพงษ์ ธนากูลฐานัส นายนวัชฐกรณ์ ธนากูลฐานัส

1157 ม.3/7 29 เด็กชาย ธนัท ทองแจ่ม นางอ าพันธ์ ทองแจ่ม

1158 ม.3/7 30 นาย เกียรติฉัตร เจตน์มงคลรัตน์ นางสาวศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์

1159 ม.3/7 31 เด็กชาย วิเศษสุทธ์ิ ขยันกิจ ร้อยโทหญิงณัทรัชตา เทพศิริ

1160 ม.3/7 32 นาย ปัณณ์ธวิชญ์ นพรัตน์ นางสาวณัฏฐ์วารี มหิทธ์ิโกศล

1161 ม.3/7 33 เด็กชาย วรากร พรหมศิริเดช นางสาวเจม มอญเทศ

1162 ม.3/7 34 เด็กชาย สิริโชค สวดมาลัย นางสาวสมศรี ศรีหิรัญ

1163 ม.3/7 35 นาย ปัณณวัชร์ สีงาม ดาบต ารวจกตัณณ์ชยุต สีงาม

1164 ม.3/7 36 เด็กชาย รชต ศุภอ าพันวงษ์ นางธิดารัตน์ ศุภอ าพันวงษ์

1165 ม.3/7 37 เด็กชาย อชิระ ลันโทมรัตนะ นางกุลวดี จันโทมรัตนะ

1166 ม.3/7 38 เด็กชาย จักรพงศ์ องค์คุณารักษ์ นางสาวชญานิศ พานิชกุล

1167 ม.3/7 39 เด็กชาย จุฬานนท์ วิบูลย์พันธ์ุ นางสาวธนากานต์ วิบูลย์พันธ์ุ

1168 ม.3/7 40 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ เลิศวลีรัตน์ นายกฤตพจน์ เลิศวลีรัตน์

1169 ม.3/7 41 เด็กชาย ธรรณธร ทองเกตุ นายสุนทร ทองเกตุ

1170 ม.3/8 1 เด็กชาย ธนกร พิทักษ์ นายทักษิณ พิทักษ์

1171 ม.3/8 2 เด็กชาย วรพล ลีรุ่งเรืองธนกิจ นางสาววีรวรรณ ลีรุ่งเรืองธนกิจ

1172 ม.3/8 3 เด็กชาย ญาตาวีร์ แก้วอยู่ นายศุภชัย แก้วอยู่

1173 ม.3/8 4 เด็กชาย อนุพงศ์ จิตคงคา นางสาวพาสนา ประคอง

1174 ม.3/8 5 เด็กชาย นิตินัย บุณนราสิริ นางสาวสุภาภรณ์ บุณนราสิริ

1175 ม.3/8 6 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ทองเงิน นางจงกลกร ทองเงิน

1176 ม.3/8 7 เด็กชาย ฮากิม ประเสริฐแสง นางธาริณี แสงจันทร์

1177 ม.3/8 8 นาย สิรภพ แสคะจือ นางสาวหยูฟาง กัว

1178 ม.3/8 9 เด็กชาย จิระภาคย์ จรูญพิริยกรณ์ นางสาวกิรตี จรูญศักด์ิ

1179 ม.3/8 10 เด็กชาย ปิยากร ทองสนิท นางสาวพนัชกร ก่ิงไทรย์

1180 ม.3/8 11 เด็กชาย ณัฐดิษฐ์ ฐิติชยานินท์ นายธีระพนธ์ ฐิติชยานินท์

1181 ม.3/8 12 เด็กชาย ภวิศ กนกวาทกุล นางสาวสุกัญญา ดวงประเสริฐสม

1182 ม.3/8 13 นาย ชินภัท ชนินทร์ธนากร นายชธกร ชนินทร์ธนากร

1183 ม.3/8 14 เด็กชาย จตุรภัทร ศรีวรเวียง นายชัยวัฒน์ ศรีวรเวียง

1184 ม.3/8 15 เด็กชาย นิติภูมิ ธ ารงธนโรจน์ นายสุชาติ ธ ารงธนโรจน์

1185 ม.3/8 16 เด็กชาย พงศกร ยอดเงิน นางสุวรรณี ยอดเงิน
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1186 ม.3/8 17 เด็กชาย วรเมธ ล้ิมประเสริฐ นางสาวเตือนใจ แซ่จู

1187 ม.3/8 18 เด็กชาย กานต์นิธิ ทองศิริ นางสาวกนกลักษณ์ วลีธรรมรักษ์

1188 ม.3/8 19 นาย ชวิน หมัดโซ๊ะ นางสาวสุณี หมัดโซ๊ะ

1189 ม.3/8 20 เด็กชาย วริษฐ์ อ่ิมธนาวณิช นางสาวณัฐวีณ์ กล้าหาญ

1190 ม.3/8 21 เด็กชาย อริยไชย เพ็ญประเสริฐสิทธ์ิ นางพณิชา เพ็ญประเสริฐสิทธ์ิ

1191 ม.3/8 22 เด็กชาย ชยุต ภู่ระหงษ์ นางสาวพิริยาภรณ์ ภู่ระหงษ์

1192 ม.3/8 23 เด็กชาย วรรถภูมิ ลลิตานนท์ นายวรรถวุฒิ ลลิตานนท์

1193 ม.3/8 24 เด็กชาย ทักษ์ดนัย จันทุม ร้อยตรีบอวร จันทุม

1194 ม.3/8 25 เด็กชาย ณัฏฐ์พันธ์ุ อาจหาญศิริ นางสาวฐิติพันธ์ อภิมงคลศิริกุล

1195 ม.3/8 26 เด็กชาย ศุภณัฐ หวังมีสุข นางสาวจินดา รุ่งสว่าง

1196 ม.3/8 27 เด็กชาย ณภัทร วงษ์นครินทร์ นางสาวมาลินี วงษ์นครินทร์

1197 ม.3/8 28 เด็กชาย ภาสวุฒิ สุขสวัสด์ิ นางสาวเบญจวรรณ แพงแก้ว

1198 ม.3/8 29 เด็กชาย ยูริค มหาคชาภรณ์ นางสาวจิตติมา บุญกระจ่าง

1199 ม.3/8 30 เด็กชาย ธนกฤต ศุภวิทยาโภคี นางสาวธนทร ศุภวิทยาโภคี

1200 ม.3/8 31 เด็กชาย ปวริศ แซ่ล้ิม นายกฤษณ์ชัย แซ่ล้ิม

1201 ม.3/8 32 เด็กชาย อชิระวิชญ์ โกสินเจริญชัย นายวัศธนันท์ โกสินเจริญชัย

1202 ม.3/8 33 เด็กชาย นิติเวทย์ อภิญ นายนิติ อภิญ

1203 ม.3/8 34 เด็กชาย พลศรุต อาจารสุทธ์ิ นางสาวฉวีวรรณ์ ผงค า

1204 ม.3/8 35 เด็กชาย ตฤณ วัฒนอมร นายวรชาติ วัฒนอมร

1205 ม.3/8 36 เด็กชาย ธราเทพ บุษบา ดาบต ารวจฐาปกรณ์ บุษบา

1206 ม.3/8 37 เด็กชาย คุณนิธิศ อาสนะทอง นางนลิสา อาสนะทอง

1207 ม.3/8 38 นาย ชยานันท์ ลิมป์สุชาลี นายปิยศักด์ิ ลิมป์สุชาลี

1208 ม.3/8 39 เด็กชาย ภัทรพล วงค์พุทธะ นางสาวกัลยา วงค์พุทธะ

1209 ม.3/8 40 เด็กชาย ธนวัฒน์ โกฏิค้างพลู นายสมเกียรติ โกฏิค้างพลู

1210 ม.3/8 41 นาย ภาณุวัฒน์ น าแสงวานิช นางสาวกัณฐิกา น่วมสกนธ์

1211 ม.3/8 42 นาย ปราชญ์ แสงสว่าง นายศราวุฒิ แสงสว่าง

1212 ม.3/8 43 เด็กชาย เพชรศิลา ทองชอุ่ม นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม

1213 ม.3/8 44 เด็กชาย ระพี ศักด์ิสุราลัย นางสาวนิลเนตร สุนทรสุข

1214 ม.3/8 45 เด็กชาย ปรวรรต ย้ิมรักษา นางสาวกันยา เสาร์เพ็ชร

1215 ม.3/8 46 เด็กชาย ศิรวุฒิ วงษ์แหวน นางมลฤดี วงษ์แหวน

1216 ม.3/8 47 เด็กชาย ศุกล บัวศรี นางสาวกัญญ์พัชร์ วรรณวิจิตร
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1217 ม.3/8 48 เด็กชาย  ชนาธิป อ่อนย่ิง นางกรรณิการ์ อ่อนย่ิง

1218 ม.3/9 1 เด็กชาย พัฐณัชกฤตพ์ ระเบียบดี นางสาวนุชรีย์ ปล้ืมสระไชย

1219 ม.3/9 2 นาย ทรงกลด เล้ียงภักษาหาร นางศิรินันท์ เล้ียงภักษาหาร

1220 ม.3/9 3 นาย วรรธนัย พุฒิเสถียร นายชัยพิพัฒน์ พุฒิเสถียร

1221 ม.3/9 4 เด็กชาย นันทพงศ์ อภิจรรยาธรรม นางสาวยุวดี เลียวประเสริฐพร

1222 ม.3/9 5 เด็กชาย ณัฐนันท์ อิทธิอนันต์กุล นายอดุลยฤทธ์ิ อิทธิอนันต์กุล

1223 ม.3/9 6 นาย ธนภูมิ ดีแนบเนียน นางธนพร ธวัชวิบูลย์

1224 ม.3/9 7 นาย นิธิพันฒน์ นาคสาท นางวิไลพร บุญเรืองรัตน์

1225 ม.3/9 8 เด็กชาย รัฐธนินท์ วิศิษฎ์วโรดม นายกวิน วิศิษฎ์วโรดม

1226 ม.3/9 9 เด็กชาย จักรภพ ตรีกาลวัฒนากุล นายสรพงศ์ ตรีกาลวัฒนากุล

1227 ม.3/9 10 นาย ปรมี ก้านขาว นางสาวสุภาพร เกษรา

1228 ม.3/9 11 เด็กชาย ชินพัฒน์ เกษศรี นางนภา เกษศรี

1229 ม.3/9 12 เด็กชาย ณัฐวินฐ์ เตชะวัชราภัยกุล นางสาวจีรนุช จึงอุดมพร

1230 ม.3/9 13 นาย ณัฏฐกรณ์ แสนยะมุล นายไกรสร แสนยะมุล

1231 ม.3/9 14 เด็กชาย ธัญยธรณ์ สันติเฟ่ืองกุล นางสาวอาภากร ทรงแสงปัญญากุล

1232 ม.3/9 15 เด็กชาย ภัทรพล มลิวัน นายอดิศักด์ิ มลิวัน

1233 ม.3/9 16 นาย จิรายุ สิริธนะโชติ นางสาวรุ่งลักษณ์ ลักษณวงษ์พัฒนา

1234 ม.3/9 17 เด็กชาย จิรัฎฐ์ วะรินทร์อิน นางสุมมา วิริยวัฒน์

1235 ม.3/9 18 เด็กชาย อัฎวา ดิษฐานนท์ นางณัฐิยา ดิษฐานนท์

1236 ม.3/9 19 นาย ช้างพลาย มูลทองชุน นางสาวสิตา ภาคีพันธ์

1237 ม.3/9 20 เด็กชาย มติมนต์ วงค์ขุมดิน นายประสิทธ์ วงค์ขุมดิน

1238 ม.3/9 21 เด็กชาย กฤธภพ ภิวรรณ นางสาวชมณพัฒน์ สุขเอนก

1239 ม.3/9 22 นาย ณภคพล ปิยพสุนทรา นางปูชนีย์พร ปิยพสุนทรา

1240 ม.3/9 23 เด็กชาย คณิศร แก้วถาวร นายพิมาน แก้วถาวร

1241 ม.3/9 24 เด็กชาย ธวัชชัย ก้อนเพชร นางสาวชลธิชา สิงห์ลาว

1242 ม.3/9 25 นาย สถิตพล โสภณาภรณ์ นางสาวสุทธินีย์ ค าศิริ

1243 ม.3/9 26 เด็กชาย ชนันธร ปิลอง นางเบญจวรรณ ปิลอง

1244 ม.3/9 27 นาย หฤษฎี กุลธรรมโยธิน นางสายชล กุลธรรมโยธิน

1245 ม.3/9 28 เด็กชาย พิพิธธน วิเศษบรรเทา นางสาวนภา ธีรภาสธรรม

1246 ม.3/9 29 นาย ฐิติพันธ์ ศรีบาง นายชัยณรง ศรีบาง

1247 ม.3/9 30 เด็กชาย สุเมศว์มงคล ธีรวงศ์วศิน นางสาววันเพ็ญ ธีรวงศ์วศิน
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1248 ม.3/9 31 เด็กชาย ทวีชัย เขมะจิตพิชิต นายอภิชาต เขมะจิตพิชิต

1249 ม.3/9 32 เด็กชาย รวีกานต์ พูลสวัสด์ิ นางสาวเตือนใจ พูลสวัสด์ิ

1250 ม.3/9 33 เด็กชาย นราวิชญ์ เด่นสกุลประเสริฐ นางสาวอรสา เด่นสกุลประเสริฐ

1251 ม.3/9 34 เด็กชาย ธันยพัฒน์ พรมสีขาว นางธัชกร พรมสีขาว

1252 ม.3/9 35 เด็กชาย ธนภัทร กุลสุรโกวิท นายอดิเทพ กุลสุรโกวิท

1253 ม.3/9 36 เด็กชาย วรรยวรรศธ์ อนุภาพบรมสุข นางสาวสิริการย์ ธัญโชติศุภสิทธ์ิ

1254 ม.3/9 37 นาย อัชนโชติ พรามนัติ นางนิตยา พรามนัติ

1255 ม.3/9 38 เด็กชาย พิชิตพงษ์ สมศรี นางประกาย สมศรี

1256 ม.3/9 39 เด็กชาย ก้องภพ ทับเถ่ือน นางเยาวเรศ ทับเถ่ือน

1257 ม.3/9 40 เด็กชาย ธนกฤต จรูญพิบูลพงศ์ นางสาวประกาย ปัดถามัง

1258 ม.3/9 41 เด็กชาย วีรวิชญ์ ทนันไชย นางวรมน ทนันไชย

1259 ม.3/9 42 เด็กชาย ก้องภพ โพธิบุตร นางสุรางค์ โพธิบุตร

1260 ม.3/9 43 นาย ชนาธิป โกวิทวที จ่าสิบโทหญิงชินีนาถ โกวิทวที

1261 ม.3/9 44 เด็กชาย ชลันธร ดวงแสนพุฒ นางกรสุดา ดวงแสนพุฒ

1262 ม.3/9 45 นาย ธนโชติ โชติวรรณวิวัฒน์ นายชัยวัฒน์ โชติวรรณวิวัฒน์

1263 ม.3/9 46 เด็กชาย จิรพันธ์ ดีเลิศ นางเก้ือกูล ดีเลิศ

1264 ม.3/9 47 นาย วรวิชญ์ ตามกาล นางสาวน้ าฝน ตามกาล

1265 ม.3/9 48 นาย กรกช เสนาะพิณ นาวาเอกเพียร เสนาะพิณ

1266 ม.3/10 1 เด็กชาย อนันดา ลีลาเลิศประเสริฐ นางสาวดารณี มารดาพิทักษ์

1267 ม.3/10 2 เด็กชาย ชินภัทร ชาติเศรษฐกานต์ นางสุนันทา ชาติเศรษฐกานต์

1268 ม.3/10 3 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทุวิรัตน์ นางระวีวรรณ ทุวิรัตน์

1269 ม.3/10 4 เด็กชาย จตุพร จตุรโยธิน นางสิริพร จักเดชไชย

1270 ม.3/10 5 เด็กชาย พีรทัต อันธิชัย นางสาวสุชญา ทองสุข

1271 ม.3/10 6 เด็กชาย ทัตเทพ ฉิมวัย นางสาวณัชชา ตันตินิพันธ์ุกุล

1272 ม.3/10 7 เด็กชาย ธนบูลย์ ทรัพย์สุวรรณ นางไพรินทร์ ทรัพย์สุวรรณ

1273 ม.3/10 8 นาย ธนาธิป ทรัพย์สถาผล นางศิวลักษณ์ ทรัพย์สถาผล

1274 ม.3/10 9 เด็กชาย ชยทัต พุ่มมะระ ร้อยต ารวจโทธงชัย พุ่มมะระ

1275 ม.3/10 10 เด็กชาย ณฐ วัฒนเธียร นางนุชรี วัฒนเธียร

1276 ม.3/10 11 เด็กชาย วิวัฒน์ชัย แก้วชัยรักษ์ นางสาววนิชญา เครือเทพ

1277 ม.3/10 12 เด็กชาย กันย์ดนัย อรุณโรจน์ นางสาวปริญดา เช้ือกลาง

1278 ม.3/10 13 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ จูจ้อย นางอ าพร จูจ้อย
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1279 ม.3/10 14 เด็กชาย กฤติเดช เอ่ียมใจกล้า นางรฐา เอ่ียมใจกล้า

1280 ม.3/10 15 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สิริชัยธรณ์ นางสาวภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล

1281 ม.3/10 16 เด็กชาย ภูมิเกียรติ เลิศวรวนิช นางสาวพวงแก้ว ตรีม่ิงมิตร

1282 ม.3/10 17 เด็กชาย เจตณัฐ กันสุทธ์ิ นายสารสิน อ่ิมโอษฐ

1283 ม.3/10 18 เด็กชาย ธนกฤต คีรีกิจขจร นางปรินทร คีรีกิจขจร

1284 ม.3/10 19 เด็กชาย ศุภวิชญ์ นาคสวัสด์ิ นางกัณฐมณี ทองอุ่น

1285 ม.3/10 20 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มณีรัฐรุ่งเรือง นายภัทรวรรธน์ มณีรัฐรุ่งเรือง

1286 ม.3/10 21 เด็กชาย ชัยปกร สอนโคตร นายนราธิป สอนโคตร

1287 ม.3/10 22 เด็กชาย ธนวิทย์ ดุษฎีวณิชยา นางสาวธาริกา เจริญสมบัติ

1288 ม.3/10 23 เด็กชาย วรธน เลิศคชลักษณ์ นายวีรชน เลิศคชลักษณ์

1289 ม.3/10 24 นาย พงศ์ธวัช ศรีแก้วน้ าใส นางสาวธนพร ศรีแก้วน้ าใส

1290 ม.3/10 25 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ อาคารรัตน์วรรณ นายศิลป์ อาคารรัตน์วรรณ

1291 ม.3/10 26 เด็กชาย กฤตภาส เอ่ียมสุภัคกุล นางสุดารัตน์ เอ่ียมสุภัคกุล

1292 ม.3/10 27 เด็กชาย รัชวุฒิ ผ่อนผาสุข นางอนัญญา ผ่อนผาสุข

1293 ม.3/10 28 เด็กชาย นภสินธ์ุ ศิรวุฒินานนท์ นางสาวสุกัญญา จอมเผือก

1294 ม.3/10 29 เด็กชาย ยุทธภูมิ โหมดต๋ัว นายยุทธศิลป์ โหมดต๋ัว

1295 ม.3/10 30 เด็กชาย อานนท์ แก้วแววนาม นายเนตร แก้วแววนาม

1296 ม.3/10 31 นาย ธีธัช โง้วศิริมณี นายนพพล โง้วศิริมณี

1297 ม.3/10 32 เด็กชาย พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ นางพัชรณัฏฐ์ หาญประเสริฐ

1298 ม.3/10 33 นาย ปุญญาพัฒน์ เจริญสวัสด์ิ นายบูรณะ เจริญสวัสด์ิ

1299 ม.3/10 34 นาย นพเกียรติ กิจนพเกียรติ นางสุกัญญา กิจนพเกียรติ

1300 ม.3/10 35 นาย เสฏฐพงศ์ วันทรงกลด นางสาวเบญจมาศ รุจิรนนท์

1301 ม.3/10 36 เด็กชาย ภูมิพลัง ขันทีโมกข์ นางภมรรัตน์ ขันทีโมกข์

1302 ม.3/10 37 เด็กชาย พลวัฒน์ พาทัน นางสาวนิตยา แสงศิริ

1303 ม.3/10 38 นาย เจตนิพัทธ์ จิตจ านงค์ นางพิมพ์ใจ จิตจ านงค์

1304 ม.3/10 39 เด็กชาย ชนาธิป ชนะชาญชัย นายประเทือง เสริมสุข

1305 ม.3/10 40 เด็กชาย ชยานันต์ ทองไทรหาญ นางสาวนิรมล โฉมศิริ

1306 ม.3/10 41 เด็กชาย พีระพงษ์ เกตุมงคลสิทธ์ิ นางกัลยา เกตุมงคลสิทธ์ิ

1307 ม.3/10 42 เด็กชาย อชิระ อาจารสุทธ์ิ นางสาวพรพรหม จริตธรรม

1308 ม.3/10 43 เด็กชาย ธนธัช รจิตสกุลชัย นางสาวจิตราภรณ์ โชติโรจน์

1309 ม.3/10 44 เด็กชาย ศรณ์ศักย์ ก าเนิดเพ็ชร นางสาวสุรีย์ มณีพงษ์สวัสด์ิ
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1310 ม.3/10 45 นาย รัฐศาสตร์ ค าสด นางสาวณัฐิยา ค าสด

1311 ม.3/10 46 เด็กชาย ศิวกร รวมลาภ นางสาวณภาดา อุดมวิฑิต

1312 ม.3/10 47 เด็กชาย ณัฐพล เพชรขาว นางสาวน้องนุช ทับหลักศิลป์

1313 ม.3/10 48 นาย วงศกร ธราธรบรรพกุล นางสาวนิชภาดา กาญกิจอัญชิญา

1314 ม.3/11 1 เด็กชาย สุทานะ ไชยหลาก นางสาวเทียมใจ ไชยหลาก

1315 ม.3/11 2 เด็กชาย ปพนวัฒน์ อภิรักษ์อุปถัมภ์ นายวิชัย อภิรักษ์อุปถัมภ์

1316 ม.3/11 3 เด็กชาย วรเมธ โกมลประเสริฐ นายชัชวาล โกมลประเสริฐ

1317 ม.3/11 4 เด็กชาย เดชาภัค วังสถิตธรรม นายภาคิน วังสถิตธรรม

1318 ม.3/11 5 เด็กชาย ภัทรดิษฐ์ สมัตถะ นายพิศิษฐ์ สมัตถะ

1319 ม.3/11 6 เด็กชาย ธนกร เจียนดอน นางสาวเปมิกา วัดพ่วง

1320 ม.3/11 7 เด็กชาย ปราชญ์วิชญ์ เกิดส่ง นายปราชญ์นา เกิดส่ง

1321 ม.3/11 8 เด็กชาย สรวิศ คุรุเสถียรกิจ นางสาวสุวรรณา จงวิรุฬห์วิศาล

1322 ม.3/11 9 นาย ชวัลวัสถ์ ตรงศิริวัฒน์ นายศุภชัย ตรงศิริวัฒน์

1323 ม.3/11 10 เด็กชาย ดนัยณัฏฐ์ กอมนชัย นายชัยภักด์ิ กอมนชัย

1324 ม.3/11 11 เด็กชาย ณัฎฐพัชร อนุจร นายอาคม อนุจร

1325 ม.3/11 12 เด็กชาย อภิรักษ์ อินทรา นายสมคิด อินทรา

1326 ม.3/11 13 เด็กชาย สักก์สีห์ ชุตาภา นาวาเอกสตางค์ ชุตาภา

1327 ม.3/11 14 เด็กชาย สิทธินนท์ กิตติวิริยะการ นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ

1328 ม.3/11 15 เด็กชาย รชต ชุติธนาคมเลิศ ว่าท่ีร้อยตรีจุติ ชุติธนาคมเลิศ

1329 ม.3/11 16 นาย ชัยภัทร ช่อเหมือน นางสาวยุพาภรณ์ นครชัย

1330 ม.3/11 17 เด็กชาย จิรเดช เรืองวิเศษ นางสาวมะลิวัน เรืองวิเศษ

1331 ม.3/11 18 เด็กชาย ภากร นีรพัฒนกุล นางนรินทร์ดา นีรพัฒนกุล

1332 ม.3/11 19 เด็กชาย ธีรวีร์ วรพัทธ์ทวีโชติ นางเพ็ญโฉม วรพัทธ์ทวีโชติ

1333 ม.3/11 20 เด็กชาย กันตพงษ์ ไทรทอง นายภาคภูมิ ไทรทอง

1334 ม.3/11 21 เด็กชาย จิรธัช หมายม่ันศร นายกิตตินันท์ หมายม่ันศร

1335 ม.3/11 22 เด็กชาย ปรัตถกร คีรีรักษ์ นางสาวดารานาถ ใส้เพ้ีย

1336 ม.3/11 23 เด็กชาย พรพิสิทธ์ิ อาภรณ์พัฒนสิริ นางสาวอรวรรณ วิริยะสัจจะจิตร

1337 ม.3/11 24 เด็กชาย พีรภัทร พูลเจริญ พันเอกสิรภพ พูลเจริญ

1338 ม.3/11 25 เด็กชาย กิตติพิชญ์ อนุดวง นายบรรเทิง อนุดวง

1339 ม.3/11 26 เด็กชาย ปวีณ์กร สุขลาภ นายก้องเกียรติ สุขลาภ

1340 ม.3/11 27 เด็กชาย ธัชนนท์ พิเชษฐนาวิน นางสาวลินดา พิเชษฐนาวิน
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1341 ม.3/11 28 เด็กชาย ธัชพงศ์ ชูโรจนเสฏฐ์ นางสาวพิมพ์รภัส ชูโรจนเสฏฐ์

1342 ม.3/11 29 เด็กชาย กรสิริ ทีปะนาถ นายประสพ ทีปะนาถ

1343 ม.3/11 30 เด็กชาย นพวิทย์ สุวรรณธนาพนธ์ นายนพโรจน์ สุวรรณธนาพนธ์

1344 ม.3/11 31 เด็กชาย สิปปนันธ์ พูลสวัสด์ิ นางธัญญารัตน์ พูลสวัสด์ิ

1345 ม.3/11 32 เด็กชาย กฤศ จิตตธรรม นางรวงทอง จิตตธรรม

1346 ม.3/11 33 เด็กชาย กฤตเมธ สุวรรณโชติ นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ

1347 ม.3/11 34 เด็กชาย ภูมิพงศ์ ดวงมาตย์พล นางมธุรดา นาคะบุตร

1348 ม.3/11 35 เด็กชาย พัสกร อินทนงค์ ดาบต ารวจสรพงษ์ อินทนงค์

1349 ม.3/12 1 เด็กชาย ธนกฤต ลีสุขสันต์ นายธรรมนูญ โชติวิวัฒนกุล

1350 ม.3/12 2 เด็กชาย นรวิชญ์ สุธาเกียรติสกุล นายสมชาย สุธาเกียรติสกุล

1351 ม.3/12 3 เด็กชาย พัชรพล วินทะไชย นางสาวรมิดา พลช านิ

1352 ม.3/12 4 เด็กชาย ธันวา รงคนันทน์ นางสาวรุ่งพร ติยอมรวงศ์

1353 ม.3/12 5 เด็กชาย ศักกร ยงย่ิงศักด์ิถาวร นายสมชาย ยงย่ิงศักด์ิถาวร

1354 ม.3/12 6 เด็กชาย ปพน กิตติภิญโญชัย นางหน่ึงนุช กิตติภิญโญชัย

1355 ม.3/12 7 นาย ณัฐวรรธน์ สุทธิไมตรี นางสาวกรกมล ภูมิประภากร

1356 ม.3/12 8 เด็กชาย ศิวัช รัตนาเตชานนท์ นายวรกฤต รัตนาเตชานนท์

1357 ม.3/12 9 เด็กชาย มโนหาญ ทองเรือง นางสาวสุนทรี กองวรนันท์

1358 ม.3/12 10 เด็กชาย ธิติวัฒน์ จิรธรรมวศิน นายณัฐจักร์ จิรธรรมวศิน

1359 ม.3/12 11 เด็กชาย ธีรภัทร รัตนเรืองศักด์ิ นายเกษมศักด์ิ รัตนเรืองศักด์ิ

1360 ม.3/12 12 เด็กชาย ก้องกฤษฎ์ิ พงศ์นราทร นางสาวเกศณรากรณ์ ซุลศักด์ิสกุล

1361 ม.3/12 13 เด็กชาย วิธาร สนธิธรรม นางสาวเปมชัญญา โอนนอก

1362 ม.3/12 14 นาย ภูริทัต สุขมาลี นางนวพรรษ สุขมาลี

1363 ม.3/12 15 เด็กชาย วรธรรม คงเกตุ ร้อยโทสรพงษ์ คงเกตุ

1364 ม.3/12 16 นาย ณัฐวัฒน์ ลีลาพฤทธ์ิ นางสาวภาวินีย์ ชิตตะวานนท์

1365 ม.3/12 17 เด็กชาย ผาเมฆ จึงกันต์ธร นางสาวน้ าเพ็ชร โรจน์พิทักษ์วงศ์

1366 ม.3/12 18 เด็กชาย นพรุจ รุ่งโรจน์วัฒนา นายสมหวัง รุ่งโรจน์วัฒนา

1367 ม.3/12 19 เด็กชาย ธนภัทร ดีจริงตระกูล นายอริย์ธัช ดีจริงตระกูล

1368 ม.3/12 20 เด็กชาย ศิรวิทย์ แซ่ล้ี นางสาวนิตยา เดชารัตน์

1369 ม.3/12 21 เด็กชาย รณฐากูรโชค ค าช่วยฐิตเสนี นางฐิติรัตน์ ค าช่วยฐิตเสนี

1370 ม.3/12 22 เด็กชาย ปภังกร จารุเสาวภาคย์ นางภัทรภา จารุเสาวภาคย์

1371 ม.3/12 23 เด็กชาย ชินกฤต ฉิมช้าง นางดรุณี ฉิมช้าง
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1372 ม.3/12 24 เด็กชาย วีรภัทร วงศ์วนิชโยธิน นางนิอร นราชวลิต

1373 ม.3/12 25 เด็กชาย จารุกิตต์ิ น่ิมวงษ์ นางสาวนัทธมน จ าปาเงิน

1374 ม.3/12 26 เด็กชาย ชยุต หาญชาญเลิศ นายสมศักด์ิ หาญชาญเลิศ

1375 ม.3/12 27 นาย ธัชชัย สุขประเสริฐสิน นายธงชัย สุขประเสริฐสิน

1376 ม.3/12 28 เด็กชาย นวพล สิริวัจนานนท์ นางสาวพรพิมล ตรีมังคลายน

1377 ม.3/12 29 นาย ณัฏฐชัย โชติภูมิเจริญกาล นางสาวสุนันทา ตติยพรสุข

1378 ม.3/12 30 เด็กชาย ปราชญ์ น้อยเคียง นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง

1379 ม.3/12 31 เด็กชาย ศรุต บุญเครือ นางสาวศศิร์อร บุญเครือ

1380 ม.3/12 32 เด็กชาย จิรพนธ์ เสรีธรรมานุวัฒน์ นางสาวสมบุญ ชัยกิตติวณิชย์

1381 ม.3/12 33 เด็กชาย สาคเรศ ข าทวี นางสาวกุลนรี แก้วพรม

1382 ม.3/12 34 เด็กชาย ภาคิน ทับทิมขาว นางเปรมวรา ทับทิมขาว

1383 ม.3/12 35 นาย อิทธิวัตร วัชระธนะกุล นายวิศรุต วัชระธนะกุล

1384 ม.3/12 36 เด็กชาย พงศ์รพี สงสมพันธ์ุ นางมลฤดี สงสมพันธ์ุ

1385 ม.3/12 37 เด็กชาย ยศวันต์ พิพัฒน์บรรณกิจ นางสาววารินทร์ รุจิรวนิช

1386 ม.3/12 38 เด็กชาย ยศพัทธ์ กระจ่างโพธ์ิ นายพิชานนท์ กระจ่างโพธ์ิ
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1387 ม.4/1 1 เด็กชาย ณัฏฐ์วัฒน์ กีรติพรานนท์ นายอ านาจ กีรติพรานนท์

1388 ม.4/1 2 นาย กันต์กวี บ ารุงราษฎร์ พันต ารวจโทวรรษิษฐ์ บ ารุงราษฎร์

1389 ม.4/1 3 นาย อารินทร์ อติวีโร นางอารยา อติวีโร

1390 ม.4/1 4 นาย ปัญณธร จ่าแสน นายพงษ์ธร จ่าแสน

1391 ม.4/1 5 นาย กวิศพงศ์ โบสุวรรณ นายชมยศ โบสุวรรณ

1392 ม.4/1 6 นาย ปัณณรุจน์ พีรสกุลลักษณ์ นายนิติรุจน์ พีรสกุลลักษณ์

1393 ม.4/1 7 เด็กชาย วีระกิตต์ิ เตชะพิมลสิทธ์ิ นางสาวศิริกุล ปิยะพิมลสิทธ์ิ

1394 ม.4/1 8 นาย จิราพงษ์ สินอภิรมย์สราญ นางจิรานันท์ สินอภิรมย์สราญ

1395 ม.4/1 9 นาย ไชยอนันต์ ชุณหชวาลวงษ์ นายธนัช ชุณหชวาลวงษ์

1396 ม.4/1 10 นาย วิริทธ์ิ ประดิษฐ์สุวรรณ นายจารุภัทร ประดิษฐ์สุวรรณ

1397 ม.4/1 11 นาย วริทธ์ิ โกซิม นายซูเฮนดร้า โกซิม

1398 ม.4/1 12 นาย วรภัทร ธนาชัยแสง นายสรรชัย ธนาชัยแสง

1399 ม.4/1 13 นาย ภูมิบดินทร์ จาวลา นางปวีณา จาวลา

1400 ม.4/1 14 นาย ณฐนนท์ มีสี นายมนัส มีสี

1401 ม.4/1 15 นาย วิชญ์ชยุ ดุงแก้ว นายอิทธิเดช สมบัติเกษมศานต์

1402 ม.4/1 16 นาย ธนกฤต ดวนใหญ่ นายมารุต ดวนใหญ่

1403 ม.4/1 17 นาย เมธัส ชัยนิธิกรรณ นางสุรัญญา ชัยนิธิกรรณ

1404 ม.4/1 18 นาย กัษณ ไกรวณิช นายมนตรี ไกรวณิช

1405 ม.4/1 19 นาย อัครชัย พิทักษ์ธรรม พันต ารวจเอกยศพล พิทักษ์ธรรม

1406 ม.4/1 20 นาย ธนกร อาจารสุทธ์ิ นางพรทิพย์ อาจารสุทธ์ิ

1407 ม.4/1 21 เด็กชาย ภูเบศ ทัพพ์ภาคิน พันเอกอภิภู ทัพพ์ภาคิน

1408 ม.4/1 22 นาย พสธร อิงค์ปัญญา นางสาวประทุมทิพย์ กล่ินประทุม

1409 ม.4/1 23 นาย ศิวกร จิตอุดมธรรม นางสาวสุพิมพร อัศวดิษฐ์เลิศ

1410 ม.4/1 24 นาย เสฏฐพงค์ จันโอ นางสาวปวินท์ทิตา สุโข

1411 ม.4/1 25 นาย ชยางภาษณ์ โคตรชนะ นางสาวโสภา บุญฤทธ์ิ

1412 ม.4/1 26 นาย ปธาวี แป้นสุขเย็น นายทิวา แป้นสุขเย็น

1413 ม.4/1 27 นาย กันต์ธีร์ วัฒนาวงศ์ นางสาวณัฐพิมล วัฒนาวงศ์

1414 ม.4/1 28 นาย อัครวิทย์ บุรีแก้ว นางจารุทรรศน์ บุรีแก้ว

1415 ม.4/1 29 นาย ทีเจ เต็มไพบูลย์กุล นายฐิติภัทร เต็มไพบูลย์กุล

1416 ม.4/1 30 นาย ฉัตรกุล เผ่าบุญเสริม พันเอกหญิงลักษม์บูล เผ่าบุญเสริม

หน่วยเลือกต้ังท่ี 3-4
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1417 ม.4/2 1 นาย กรวิชญ์ เกียรติประทักษ์ นายเอนกพงษ์ เกียรติประทักษ์

1418 ม.4/2 2 นาย กันตภณ เกรียงไกรกุล นายวรากร เกรียงไกรกุล

1419 ม.4/2 3 นาย ธนวัฒน์ ธนิษฐ์นันท์ นายจตุรวัฒน์ ธนิษฐ์นันท์

1420 ม.4/2 4 นาย สุชาครีย์ ทวีศรี นางจิตรา ทวีศรี

1421 ม.4/2 5 นาย ดรัณภพ เถาว์พันธ์ นายประวิทย์ เถาว์พันธ์

1422 ม.4/2 6 นาย ติณณ์ ต้ังวิทูวนิช นายสุรกิจ ต้ังวิทูวนิช

1423 ม.4/2 7 นาย ปุญญพัฒน์ ประชาปิยาภรณ์ นายปรียฉัตร ประชาปิยาภรณ์

1424 ม.4/2 8 นาย พัทธดนย์ แสนท้าว นายสุขเกษม แสนท้าว

1425 ม.4/2 9 นาย รัชชานนท์ เกริกก้องเกียรติ นายธนาชัย เกริกก้องเกียรติ

1426 ม.4/2 10 นาย ปิยะพงศ์ สินอนันต์เลิศ นายปิยพัชร์ สินอนันต์เลิศ

1427 ม.4/2 11 นาย คริษเชษฐ์ รัตนกุลชัยวัฒนา นายรักเกียรติ รัตนกุลชัยวัฒนา

1428 ม.4/2 12 นาย ธนพัฒน์ ภักดีสุจริตเจริญ นายภาณุวัฒน์ ภักดีสุจริตเจริญ

1429 ม.4/2 13 นาย โชติพัฒน์ จีนจรรยา นางสาวกาญจน์ประภา สุทธิบุญ

1430 ม.4/2 14 นาย ณฐกร ภัทรกุลพงษ์ นางวิภา ภัทรกุลพงษ์

1431 ม.4/2 15 นาย วรเมธ ทับทองดี นางอทิตยา ทับทองดี

1432 ม.4/2 16 นาย ธกร ปัญญศิริ นางศิวเกตุ ปัญญศิริ

1433 ม.4/2 17 นาย รวิศ รัชตะสมบูรณ์ นายนิโรจน์ รัชตะสมบูรณ์

1434 ม.4/2 18 นาย ศรัณย์รัชต์ บัวชูจิตร นายนพดล บัวชูจิตร

1435 ม.4/2 19 นาย ชิษณุพงศ์ แว่วเสียงสังข์ นายเสกสม แว่วเสียงสังข์

1436 ม.4/2 20 นาย ธันวิน อรรถเสรีพงศ์ นายสมเกียรติ อรรถเสรีพงศ์

1437 ม.4/2 21 นาย กมลสิทธ์ิ ปึงประวัติ นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ

1438 ม.4/2 22 นาย รัฐธรรมนูญ ชินรุ่งเรือง นางศุภวรรณ ชินรุ่งเรือง

1439 ม.4/2 23 นาย ภูมิพัฒน์ ใจกว้าง นายสมิทธินันท์ ใจกว้าง

1440 ม.4/2 24 นาย ชิษณุพงศ์ กอร่ม พันเอกเอกรินทร์ กอร่ม

1441 ม.4/2 25 นาย พัทธวิศว์ รวีวัฒนาพัฒน์ นางภัสสิริ รวีวัฒนาพัฒน์

1442 ม.4/2 26 นาย กฤษกรรณ โล่ห์สุวรรณ นายปราโมทย์ โล่ห์สุวรรณ

1443 ม.4/2 27 นาย ธีรวัจน์ รัศมีวิกัย นายจรัญ รัศมีวิกัย

1444 ม.4/2 28 นาย ไรวินทร์ ทองฮวด นายธีรวัฒน์ อัศวอารักษ์วงศ์

1445 ม.4/2 29 นาย มาตรา สุขมงคล นายวรกร สุขมงคล

1446 ม.4/2 30 นาย ธนเดช อุดมเสรีย์ นางสบาภร อุดมเสรีย์

1447 ม.4/2 31 นาย ธนกฤต ศิริภาณุภัค นางสาวนนทชา ศิริภาณุภัค
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1448 ม.4/2 32 นาย สิทธินนท์ พัชรจินดาวงศ์ นายภัทรวัจน์ พัชรจินดาวงศ์

1449 ม.4/2 33 นาย ดนย์ สุติยาภรณ์ นางสาวจุไรรัตน์ จ่ันบางยาง

1450 ม.4/2 34 นาย ขวัญภูมิ เสริมศิริมงคล นายนริศ เสริมศิริมงคล

1451 ม.4/2 35 นาย คณธัช แย้มสุวรรณ นางผาณิต แย้มสุวรรณ

1452 ม.4/2 36 นาย วิชญะ ชินนิรันดร์วงศ์ นางสาวบายศรี วงศ์กุลลักษณ์

1453 ม.4/3 1 นาย เมธัส ป่ินตัน นายบุญสม ป่ินตัน

1454 ม.4/3 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เถ่ือนเจริญ นางสาวรัตนา เถ่ือนเจริญ

1455 ม.4/3 3 นาย ชุติพนธ์ มะฮ่ี นางวารุณี มะฮ่ี

1456 ม.4/3 4 นาย ศุกลวัฒน์ อุตมรัตน์ นายบุญถ่ิน อุตมรัตน์

1457 ม.4/3 5 นาย พีรพัฒน์ โชติสนธ์ิ นายพรมมา โชติสนธ์ิ

1458 ม.4/3 6 นาย พรรษ สันตนิรันดร์ นางสาวพรรณทิพย์ สันตนิรันดร์

1459 ม.4/3 7 นาย กษิดิศ ขจรชัยกุล นางณัฐการ ขจรชัยกุล

1460 ม.4/3 8 นาย ชญานน ไชยภัทรสุทธิกุล นางสาวทิพวัลย์ ไชยภัทรสุทธิกุล

1461 ม.4/3 9 นาย ณกร งบพิมาย พันต ารวจโทพจนาจ งบพิมาย

1462 ม.4/3 10 นาย พุฒิพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์ นายศุภทัต จิรเดชสกุลวงศ์

1463 ม.4/3 11 นาย ปภาวิน กาญจนาบุศยชาติ นายพรชัย กาญจนาบุศยชาติ

1464 ม.4/3 12 นาย จิรัฏฐ์ จิตต์รัตนสิริ นายจารึก จิตต์รัตนสิริ

1465 ม.4/3 13 นาย ณัฐพงษ์ เสรีวิวัฒนา นายสังขพัชร์ เสรีวิวัฒนา

1466 ม.4/3 14 นาย อภิธร ศักดาธรรมนาถ นายวันชัย ศักดาธรรมนาถ

1467 ม.4/3 15 นาย ณัฐชนน ต้ังวรกุลชัย นายยงยุทธ ต้ังวรกุลชัย

1468 ม.4/3 16 นาย จิรพิพรรธ ประจักษ์ นายบัณฑิต ประจักษ์

1469 ม.4/3 17 นาย ปฤษฎี ลิขิตจิตถะ นายเฉลิมวุฒิ ลิขิตจิตถะ

1470 ม.4/3 18 นาย อรรถพล ฐานิสระ นางสาวหทัยชนก ฐานิสระ

1471 ม.4/3 19 นาย มัฆวัตว์ จงสวัสด์ิชัย นางสาวสุรีย์พร จงสวัสด์ิชัย

1472 ม.4/3 20 นาย ศตายุ เจริญโชควันชัย นางจิตรลดา เจริญโชควันชัย

1473 ม.4/3 21 นาย ภสุ ปุณณ์ปภาสิริ นางสิตา ปุณณ์ปภาสิริ

1474 ม.4/3 22 นาย ธนพนธ์ ครุฑจ้อน นายอุดม ครุฑจ้อน

1475 ม.4/3 23 นาย กิตติวินท์ อัชวงศ์วัฒน์ นางจิฎากาญจน์ อัชวงศ์วัฒน์

1476 ม.4/3 24 นาย จิรพัฒน์ ด ารงโรจน์วัฒนา นายปุณยากร ด ารงโรจน์วัฒนา

1477 ม.4/3 25 นาย ศุภกร ปทุมอรทัย นายธนยศ ปทุมอรทัย

1478 ม.4/3 26 นาย รวินันท์ บุญใส่ นายรุ่งโรจน์ บุญใส่
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1479 ม.4/3 27 นาย ประวันวิทย์ เลิศแสงธรรม นายธนกฤต เลิศแสงธรรม

1480 ม.4/3 28 นาย พงศพัศ สายปัญญา นายอนุวัฒน์ สายปัญญา

1481 ม.4/3 29 นาย ทนุวัชร อุณหนันทน์ นายณัฏฐพงศ์ อุณหนันทน์

1482 ม.4/3 30 นาย สรวิชญ์ มูลจินดา นายมนตรี มูลจินดา

1483 ม.4/3 31 นาย ธนัตถ์ จันทร์เลิศดี นายธนิต จันทร์เลิศดี

1484 ม.4/3 32 นาย ธัชชัย ถวิลนอก นายณัฐกรณ์ ถวิลนอก

1485 ม.4/3 33 นาย ปฏิภาณ แสงสกุล นายกาญจนศักด์ิ แสงสกุล

1486 ม.4/3 34 นาย ณัฐพัฒน์ เหลาศรี นางสาวมารยาท มาลามาศ

1487 ม.4/3 35 นาย พิชญาดุลย์ บุญชิต นายวิชญายุทธ บุญชิต

1488 ม.4/3 36 นาย ธนบดี รัตตัญญู นายเวียงชัย รัตตัญญู

1489 ม.4/3 37 นาย ศักด์ิรินทร์ เมืองอินทร์ นายศักด์ิราช เมืองอินทร์

1490 ม.4/3 38 นาย เรือนมนัศ คล่องส่ังสอน นายพงศธร คล่องส่ังสอน

1491 ม.4/3 39 นาย จิรวัฒน์ บุญธรรม นายวิษณุ บุญธรรม

1492 ม.4/3 40 นาย ชนัฏฐ์พล พวงสมบัติ นายชนัฏฐ์ พวงสมบัติ

1493 ม.4/3 41 นาย จิรายุศ ภักด์ิอนันต์ นางสาวชไมพร แสงศรี

1494 ม.4/4 1 นาย ณทักษกร ผัดดี นางสาวจิดาภา ผัดดี

1495 ม.4/4 2 นาย ศิวกร แพรกปาน นายเกียรติยศ แพรกปาน

1496 ม.4/4 3 เด็กชาย ปวเรศ สุขตระกูล นายสุระ สุขตระกูล

1497 ม.4/4 4 นาย ปัณณทัต สุวรรณเภรี นายวสันต์ สุวรรณเภรี

1498 ม.4/4 5 นาย พสิษฐ์ ชาญชัยศิลป์ นายมงกุฎ ชาญชัยศิลป์

1499 ม.4/4 6 นาย นัธทวัฒน์ วุฒิกาญจนาวงศ์ นายณฐภัทร วุฒิกาญจนาวงศ์

1500 ม.4/4 7 นาย จิรัฏฐ์ จิราสุคนธ์ นายเจษฎา จิราสุคนธ์

1501 ม.4/4 8 นาย วรภัทร วงษ์พันธ์ นายธนกฤต วงษ์พันธ์

1502 ม.4/4 9 นาย ภูผา ใจสงเคราะห์ นายวินัย ใจสงเคราะห์

1503 ม.4/4 10 นาย ธนกฤต เทศเวช นายประเนียด เทศเวช

1504 ม.4/4 11 นาย สิริเชษฐ์ อัครเมธีนนท์ นายฉันทพัฒน์ อัครเมธีนนท์

1505 ม.4/4 12 นาย ธีระพล เจียมจิรอนันต์ นายชัยพร เจียมจิรอนันต์

1506 ม.4/4 13 นาย นันธิกรณ์ นวินณธญานันทน์ นางสาวธญาน์นริน นวินณธญานันทน์

1507 ม.4/4 14 นาย ชยพัทธ์ จิระอัศวโภคิน นายธัชธรรม์ จิระอัศวโภคิน

1508 ม.4/4 15 นาย ธนบูลย์ บุญโถน นายเดชศักด์ิ บุญโถน

1509 ม.4/4 16 นาย วัชรพงศ์ เธียรสุขสันต์ พันต ารวจเอกโยธิน เธียรสุขสันต์
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1510 ม.4/4 17 นาย ชยพล พุทธาวงศ์ นายศรันย์พล พุทธาวงศ์

1511 ม.4/4 18 นาย ศิรเชษฐ์ ศิรปัญญาวงศ์ นายธีรศักด์ิ ศิรปัญญาวงศ์

1512 ม.4/4 19 นาย ธัชนนท์ เณรรักษา นายสีนวน เณรรักษา

1513 ม.4/4 20 นาย เมธัส เต็มจ๋ิว นายวิทูรย์ เต็มจ๋ิว

1514 ม.4/4 21 นาย ผลิตโชค วรรณทวี นายวิสิทธ์ิ วรรณทวี

1515 ม.4/4 22 นาย จิตติพัฒน์ นุชารัมย์ นายวิโรจน์ นุชารัมย์

1516 ม.4/4 23 นาย กิตติพัศ เพ็ชรคีรี นายกรีฑา เพ็ชรคีรี

1517 ม.4/4 24 นาย ธีระพัทธ์ ซ่ือตรงจิตติ นายรักษ์ชัย ซ่ือตรงจิตติ

1518 ม.4/4 25 นาย ภาณุภัช ภูรัชตะเจริญ นายศุภโชค ภูรัชตะเจริญ

1519 ม.4/4 26 นาย ธรรศ พจนสิทธ์ิ นายปรเมธ พจนสิทธ์ิ

1520 ม.4/4 27 นาย ธนัญกรณ์ มีทรัพย์อนันต์ นายอดิเรก มีทรัพย์อนันต์

1521 ม.4/4 28 นาย ธนโชติ นันท์ตา นายวีนัส นันท์ตา

1522 ม.4/4 29 นาย ณัฐดนัย จุ่นขจร นายกิตติ จุ่นขจร

1523 ม.4/4 30 นาย ธีรภัทร์ สีดา นายสมศักด์ิ สีดา

1524 ม.4/4 31 นาย สรวุฒิ วุธะศรี นายพรรษกมน วุธะศรี

1525 ม.4/4 32 นาย พงษ์อนันต์ วงษ์ทองดี นายชยพล วงษ์ทองดี

1526 ม.4/4 33 นาย นรภัทร์ เอ้ือสุชน นางกรวรรณ เอ้ือสุชน

1527 ม.4/4 34 นาย ปภากร เอกเอ่ียมลาภ นายสุนิทัศน์ เอกเอ่ียมลาภ

1528 ม.4/4 35 นาย พิพัฒพงษ์ ฟองเกิด นายบุญยืน คงเทียน

1529 ม.4/4 36 นาย พิพิธชัย ปิยะเจริญวัฒนา นายสิทธิชัย ปิยะเจริญวัฒนา

1530 ม.4/4 37 นาย ภูมิพัฒน์ กมลศุภจิโรจน์ นายนิติพัฒน์ กมลศุภจิโรจน์

1531 ม.4/4 38 นาย ศิริวิศ ชวศิริกุลฑล นางสาวจิณณ์รวี ชุนวิเศษ

1532 ม.4/4 39 นาย เดโช สมิธ นางสาวสมควร พิมพ์วัน

1533 ม.4/4 40 นาย ศิริศักด์ิ จันทร์เกษม นางศิริพร จันทร์เกษม

1534 ม.4/4 41 นาย ศิลปิน ปรีชากุล นายชลิต ปรีชากุล

1535 ม.4/4 42 นาย พิชยะ เหลืองเรืองเวช นายพิทักษ์ เหลืองเรืองเวช

1536 ม.4/5 1 นาย กษิดิศ ช้างชูแก้ว นายนิวัตร์ ช้างชูแก้ว

1537 ม.4/5 2 นาย รักชาติ เต็มเป่ียม นายยงยุทธ เต็มเป่ียม

1538 ม.4/5 3 นาย ธีรภัทร หาญมุ่งปณิธาน นายณัฐวุฒิ หาญมุ่งปณิธาน

1539 ม.4/5 4 นาย พริษฐ์ภณ นุชนารถ พันต ารวจเอกพฤทธิพงศ์ นุชนารถ

1540 ม.4/5 5 นาย ปัณณวิชญ์ เมธินปัญญาโรจน์ นางสาวปุณยวีร์ เมธินปัญญาโรจน์
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1541 ม.4/5 6 นาย พศณัตร กุลนิวัฒเจริญ นายธนายุทธ์ กุลนิวัฒเจริญ

1542 ม.4/5 7 นาย ฌาณพัฒน์ ทองก้าย นายปฏิเวธ ทองก้าย

1543 ม.4/5 8 นาย ณภัทร เก็จกรแก้ว นายบุญเกียรต์ิ เก็จกรแก้ว

1544 ม.4/5 9 นาย นพรุจ เฉิน นางอรุณี เฉิน

1545 ม.4/5 10 นาย ทักษ์ดนัย สิตะเสน พันต ารวจโทเกรียงไกร สิตะเสน

1546 ม.4/5 11 นาย ปรัชญา ม่วงกร นายปริญญา ม่วงกร

1547 ม.4/5 12 นาย สมบูรณ์ ขจรเพียรถาวร นางสาวทิวาพร แสนย่าง

1548 ม.4/5 13 นาย เข้อ เส้า แซ่วู นางอ้ี-หลิง โช้ง

1549 ม.4/5 14 นาย รัฐธรรมนูญ ศรีทรัพย์ นางสาวกชมน ศรีทรัพย์

1550 ม.4/5 15 เด็กชาย ชาญวิชญ์ แซ่ล้ิม นายอุ่นฮ้ง แซ่ล้ิม

1551 ม.4/5 16 นาย ณฐกร ผ่องฉวี นายอุไร ผ่องฉวี

1552 ม.4/5 17 นาย พิพัฒ โรจน์ไพศาลสกุล นายอภิชัย โรจน์ไพศาลสกุล

1553 ม.4/5 18 นาย ธนภูมิ กุลพรไพศาล นายกิติเดช กุลพรไพศาล

1554 ม.4/5 19 นาย ศิษฎิเจฏฐ์ ส่ีพยัคฆ์ ว่าท่ีร้อยตรีทวีพงษ์ ส่ีพยัคฆ์

1555 ม.4/5 20 นาย คณพศ อุบลรัตน์ นายทรงพล อุบลรัตน์

1556 ม.4/5 21 นาย รณภูมิ ผดุงนรเดช นางอัญชัน ผดุงนรเดช

1557 ม.4/5 22 นาย อภิมุข สถาพรพิมลสกุล นายยศศักด์ิ สถาพรพิมลสกุล

1558 ม.4/5 23 นาย นิธิศ ร่มโพธ์ิ นายสุดสมบูรณ์ ร่มโพธ์ิ

1559 ม.4/5 24 นาย สุพิจักขณ์ ศิริสุวรรณ นายสโรช ศิริสุวรรณ

1560 ม.4/5 25 นาย ปภพ ร่ืนภาค เรือเอกณรงค์ ร่ืนภาค

1561 ม.4/5 26 นาย อัครวิทย์ สุขพิริยกุล นายสุภชัย สุขพิริยกุล

1562 ม.4/5 27 นาย กิตติศักด์ิ สีเมฆ นายเชิดชาย สีเมฆ

1563 ม.4/5 28 นาย บริพัตร เกิดศรี นายณชพล เกิดศรี

1564 ม.4/5 29 นาย ศุภวิชญ์ สุตฌาย์ นายมิตร สุตฌาย์

1565 ม.4/5 30 นาย ภูรินาท จิตต์หม่ัน พันต ารวจเอกภพธร จิตต์หม่ัน

1566 ม.4/5 31 นาย รัชรัฐ ยศหนัก นายจิตติวัตร ยศหนัก

1567 ม.4/5 32 นาย ณฐนนท จันทร์ทรง นายประเทือง จันทร์ทรง

1568 ม.4/5 33 นาย อภิวิชญ์ ทองจุไร นายณรงค์ฤทธ์ิ ทองจุไร

1569 ม.4/5 34 นาย ชิษณุชา เบ้ืองสูง นายอิศรา เบ้ืองสูง

1570 ม.4/5 35 นาย ชัยลักษ์ สุรณาภรณ์ชัย นางฐิติรัตน์ สุรณาภรณ์ชัย

1571 ม.4/5 36 นาย อริยะญ์ เตชะกสิกรพาณิชย์ นางสาวชวันธร มาศสถิรพิพัฒน์
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1572 ม.4/6 1 นาย จิตประภัสสร์ เจริญเวชธนกิจ นายจิรพงศ์ภร เจริญเวชธนกิจ

1573 ม.4/6 2 นาย เด่นเดช อินธิสาร พันจ่าเอกพุทธา อินธิสาร

1574 ม.4/6 3 นาย ธนบดี สุขเกษม นางชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ

1575 ม.4/6 4 นาย พัทธ์ จิระรัตนรังษี นายพีระ จิระรัตนรังษี

1576 ม.4/6 5 นาย วรากร ตันประสิทธ์ิ นายไพรสนธ์ิ ตันประสิทธ์ิ

1577 ม.4/6 6 นาย วรรณ์ชัย ไชยสง่าศิลป์ นายพงษ์ศักด์ิ ไชยสง่าศิลป์

1578 ม.4/6 7 นาย ณภัทร พลายมนต์ นายสุวิน พลายมนต์

1579 ม.4/6 8 นาย พิชญุตม์ อังกุลคุปต์ ร้อยตรีวีระพงษ์ อังกุลคุปต์

1580 ม.4/6 9 นาย วรวรรธน์ ศตพรพสิษฐ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ศตพรพสิษฐ์

1581 ม.4/6 10 นาย กฤตณัฐ งามเจริญวงศ์ นายแสงเพ็ชร งามเจริญวงศ์

1582 ม.4/6 11 นาย ธนกฤต แดงแต้ นายธวัช แดงแต้

1583 ม.4/6 12 นาย กิตติภัค เหล่าสุวรรณพงษ์ นายไกรสร เหล่าสุวรรณพงษ์

1584 ม.4/6 13 เด็กชาย ธนภัทร จีระสุขเวทย์ นายชิษณุพงศ์ จีระสุขเวทย์

1585 ม.4/6 14 นาย ธนัช จีระบุศย์ นายสามารถ จีระบุศย์

1586 ม.4/6 15 นาย กิตติพิชญ์ ศิริชัยรัตน์ นายกิตติณัฐ์ ศิริชัยรัตน์

1587 ม.4/6 16 นาย รัชพลภัส สุวรรณทา นายบูชิตตนนท์ สุวรรณทา

1588 ม.4/6 17 นาย จารุกิตต์ิ กรกมลวนิช นายสุจินต์ กรกมลวนิช

1589 ม.4/6 18 นาย สุธรศิลป์ ศรีสหการกิจ นายสุวัฒน์ ศรีสหการกิจ

1590 ม.4/6 19 นาย รัชภูมิ ไทรบัวข า นายรังสิต ไทรบัวข า

1591 ม.4/6 20 นาย ชวิน ไชยสงคราม เรือเอกสง่า ไชยสงคราม

1592 ม.4/6 21 นาย สรวิชญ์ เตชะไพโรจน์ นายศักด์ิชัย เตชะไพโรจน์

1593 ม.4/6 22 นาย อภิสร เตียวงษ์ นางสาวรุ่งรัตน์ เตียวงษ์

1594 ม.4/6 23 นาย วริทธ์ิธร ศักด์ิสัจจา นายสัจจา ศักด์ิสัจจา

1595 ม.4/6 24 นาย ปองคุณ อ่ิมไชย นายสรรเสริญ อ่ิมไชย

1596 ม.4/6 25 นาย เพชรทองแท้ วารีชัย นายสุภาพ วารีชัย

1597 ม.4/6 26 นาย ภูมิพัฒน์ บุญเสนอ นายธนกฤต บุญเสนอ

1598 ม.4/6 27 นาย ฐปนกร จิตต์วิบูลย์โสภณ นายอดุลย์ จิตต์วิบูลย์โสภณ

1599 ม.4/6 28 นาย ดิศฎา ป่ินประภากร นายดนัย ป่ินประภากร

1600 ม.4/6 29 นาย ธเนศพล ละไมลิขสิทธ์ิ นายพรชัย ละไมลิขสิทธ์ิ

1601 ม.4/6 30 นาย กฤติน โหรานิตรสกุล นางสาวเขมจิรา อินทร์มา

1602 ม.4/6 31 นาย ชณิภัทร หม่ืนจ าเริญ นางอังคณารัตน์ ทองอร่าม
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1603 ม.4/7 1 นาย ธนภัทร โฮทองหลาง นายนวพล โฮทองหลาง

1604 ม.4/7 2 นาย ภีมวัชช์ ทิพยรักษ์ นางสุรัสณิตา ทิพยรักษ์

1605 ม.4/7 3 เด็กชาย เอกเนติ หินเธาว์ พันต ารวจตรีอภิสิทธ์ิ หินเธาว์

1606 ม.4/7 4 นาย พงษ์อนันต์ มีสุขสบาย นายประสิทธ์ิ มีสุขสบาย

1607 ม.4/7 5 นาย อิทธิพัทธ์ สนานคุณ นายนันทชัย สนานคุณ

1608 ม.4/7 6 นาย ร่มฉัตร ทองค า นายวราวุธ ทองค า

1609 ม.4/7 7 นาย วรัญญู เฟ่ืองผล นายธนากร เฟ่ืองผล

1610 ม.4/7 8 นาย พงศ์พศิน ธนกาญจนศิริ นางสาววัลย์ภนิดา ธนกาญจนศิริ

1611 ม.4/7 9 นาย วรภพ ลวพิมล นายอธิวัตร ลวพิมล

1612 ม.4/7 10 นาย สุกฤษฏ์ิ เยาว์ยืนยง นายสุเชษฐ เยาว์ยืนยง

1613 ม.4/7 11 นาย ดิษย์โดม แสนสวัสด์ิ นายสน่ัน แสนสวัสด์ิ

1614 ม.4/7 12 นาย นภสินธ์ุ จิตรวัชรโกมล นายศิริชัย จิตรวัชรโกมล

1615 ม.4/7 13 นาย ณฐกร คุรุมณีตระกูล นายสัญญา คุรุมณีตระกูล

1616 ม.4/7 14 นาย ณัฏฐชัย ทิพย์พิมานชัยกร นายจิรายุ ทิพย์พิมานชัยกร

1617 ม.4/7 15 นาย ณฐนนท์ ยางสูง นายอานนท์ ยางสูง

1618 ม.4/7 16 นาย อิศรานุวัฒน์ บุญกัน นายวันชัย บุญกัน

1619 ม.4/7 17 นาย ติณณภพ นวจิตไพบูลย์ นายวรวิทย์ นวจิตไพบูลย์

1620 ม.4/7 18 นาย สิทธ์ิทัศน์ ศิลปอักษรสิทธ์ิ นายสมเกียรติ ศิลปอักษรสิทธ์ิ

1621 ม.4/7 19 นาย ชินดนัย ไทยลา นายเอกเดชา ไทยลา

1622 ม.4/7 20 นาย สุวิทย์ แซ่หลือ นางสาวสุวิมล แซ่หลือ

1623 ม.4/7 21 นาย วชิราทิตย์ อินทรา นาวาโทสุริยา อินทรา

1624 ม.4/7 22 นาย สุนิธิ วราศรัย นายพงษ์ศักด์ิ วราศรัย

1625 ม.4/7 23 นาย คเณศ ชุ่มจันทร์ นายนรชุณช์ ชุ่มจันทร์

1626 ม.4/7 24 นาย เขมนันท์ โรหิตเสถียร นายอนันท์ โรหิตเสถียร

1627 ม.4/7 25 นาย กมลฉัตร ต่วนข า นายนิมิตร ต่วนข า

1628 ม.4/7 26 นาย สุเมธ จันทร์ทิพย์ นายสุพจ จันทร์ทิพย์

1629 ม.4/7 27 นาย ภคิน จันทรังษี นางฐษา จันทรังษี

1630 ม.4/7 28 นาย ณัฐกิตต์ิ รัฐกิจวานิชย์ นายอธิรินทร์ รัฐกิจวานิชย์

1631 ม.4/7 29 นาย วิศวา มกรากรณ์ นายสัมพันธ์ุ มกรากรณ์

1632 ม.4/7 30 นาย ชญานิน ปรีชาพานิช นายธิติวัฒน์ ปรีชาพานิช

1633 ม.4/7 31 นาย พีรดนย์ พิมพันธ์ ดาบต ารวจอนุพงศ์ พิมพันธ์
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1634 ม.4/7 32 นาย พิษณุ หม่ืนแยง นายณฤทธ์ิ หม่ืนแยง

1635 ม.4/7 33 นาย พีรพัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ นางระพีพร ทรัพย์ประเสริฐ

1636 ม.4/7 34 นาย ธนันทร์พงษ์ แซ่เต้ือง นายชัยวัฒน์ แซ่เต้ือง

1637 ม.4/7 35 นาย จิรทีปต์ ประจักษ์วรวิทย์ นางสุภาภรณ์ ประจักษ์วรวิทย์

1638 ม.4/7 36 นาย ธราเทพ นกหงษ์ นางสาวกนกกร พ่ึงฉ่ิง

1639 ม.4/7 37 นาย ปิยะวัฒน์ ธัมมสุนทรีย์ นางธัญญลักษณ์ ธัมมสุนทรีย์

1640 ม.4/7 38 นาย สเตฟาน คลังสามผง นางสาวโรซิต้า ออพปัส คลังสามผง

1641 ม.4/7 39 นาย รัชตะ บุตรละคร นายธนายงค์ เหล่านายอ

1642 ม.4/7 40 นาย ฉัตรชัย มาบัณฑิตย์ นายวีรชัย มาบัณฑิตย์

1643 ม.4/7 41 นาย สุรวัฒน์ แซ่โล้ว นางนงลักษณ์ แซ่โล้ว

1644 ม.4/7 42 นาย ภาสวุฒิ ต๊ันประเสริฐ นางสาวสราญสิริ สมหวัง

1645 ม.4/8 1 นาย ปัทมากร ล้ิมฮู้จ๊ัว นางสาวสมคิด ศรีประสงค์

1646 ม.4/8 2 นาย เปรม นวลรัตนตระกูล นาวาโทอภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล

1647 ม.4/8 3 นาย ธิติวัฒน์ พรรณทวีโรจน์ นายนพสิทธ์ิ พรรณทวีโรจน์

1648 ม.4/8 4 นาย วุฒิภัทร อาปณกะพันธ์ นางสาวลัดดา อาปณกะพันธ์

1649 ม.4/8 5 นาย ภวัต พรหมสุคนธ์ นายวิรุฬห์ พรหมสุคนธ์

1650 ม.4/8 6 นาย นพวินท์ ปล้ืมหทัยกิจ นายคณิสรณ์ ปล้ืมหทัยกิจ

1651 ม.4/8 7 นาย พงศ์สุระ อัศวต้ังตระกูลดี นายเจริญชัย อัศวต้ังตระกูลดี

1652 ม.4/8 8 นาย กัลป์ธภัทร์ เผ่ือนปฐม นายทิวา เผ่ือนปฐม

1653 ม.4/8 9 นาย กวิน อรรคผาติ นางสาวจรินทิพย์ อรรคผาติ

1654 ม.4/8 10 นาย พัสกร ธวัชชัยมงคล นายศักดา ธวัชชัยมงคล

1655 ม.4/8 11 นาย ชลกานต์ ฉายโรจนกุล นายอ านวย ฉายโรจนกุล

1656 ม.4/8 12 นาย ปัญญกร ชัยรัฐขจรกุล นายชัยรัฐ ชัยรัฐขจรกุล

1657 ม.4/8 13 นาย ภคิน พรทวีโรจน์ นายพรเจริญ พรทวีโรจน์

1658 ม.4/8 14 นาย จิรพัชร ดิษยบุตร นางสาวสุชีลา ดิษยบุตร

1659 ม.4/8 15 นาย ชยพล เปินสมุทร นายอรรณพ เปินสมุทร

1660 ม.4/8 16 นาย ปวเรศ วิไลแก้ว นายจรัญ วิไลแก้ว

1661 ม.4/8 17 นาย ภูริณัฐ ฮาระตะวัน นายสมชาย ฮาระตะวัน

1662 ม.4/8 18 นาย กฤชพัฒน์ กุหลาบสวัสด์ิ นายพลพัฒน์ กุหลาบสวัสด์ิ

1663 ม.4/8 19 นาย วรปรัชญ์ วรเวทย์ธนิต นายคมกฤษณ์ วรเวทย์ธนิต

1664 ม.4/8 20 นาย ธนัญกรณ์ ลีลฐิติวงศ์ นายอณิวัตร์ ลีลฐิติวงศ์
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1665 ม.4/8 21 นาย ภาคิน อ าพรัตน์ นายพิศนุกร อ าพรัตน์

1666 ม.4/8 22 นาย เชาวรัตน์ ภูมิดา นายโสภิษ ภูมิดา

1667 ม.4/8 23 นาย นพณัฐ นามโคตร นายเกรียงศักด์ิ นามโคตร

1668 ม.4/8 24 นาย โชกุล อินทวงศ์ นายสุริยัน รัตนพันธ์ศรี

1669 ม.4/8 25 นาย พงษ์พัชร สินภัทรโชค นายสมบูรณ์ สินภัทรโชค

1670 ม.4/8 26 นาย ภีมภัทร์ วิไลสาระนันท์ นายฐิติ วิไลสาระนันท์

1671 ม.4/8 27 นาย ธเนศ เก็จกรแก้ว นายบุญสุข เก็จกรแก้ว

1672 ม.4/8 28 นาย สรัล อิงคสุวรรณศิริ นายสุวัฒน์ อิงคสุวรรณศิริ

1673 ม.4/8 29 นาย นาธาน เซ็นติยะนนท์ นายธวัชชัย เซ็นติยะนนท์

1674 ม.4/8 30 นาย กิตติธัช งามโรจน์สวัสด์ิ นายธนายุทธ งามโรจน์สวัสด์ิ

1675 ม.4/8 31 นาย จิตภิวัฒน์ จิตรเชิดชู นายชัยวัฒน์ จิตรเชิดชู

1676 ม.4/8 32 นาย สุรพล วชิรชัยไพศาล นายประทิตย์ วชิรชัยไพศาล

1677 ม.4/8 33 นาย อภิชา แช่มช้อย พันต ารวจเอกอัครชัย แช่มช้อย

1678 ม.4/8 34 นาย สุวรรณภูมิ ใหญ่วงศ์ จ่าสิบเอกสมชาย ใหญ่วงศ์

1679 ม.4/8 35 นาย ธนกร พงศกรนฤวงษ์ นายสมชาย พงศกรนฤวงษ์

1680 ม.4/8 36 นาย ธนภัทร ฉิมบรรเทิง นายประสิทธ์ิ ฉิมบรรเทิง

1681 ม.4/8 37 นาย ศรยุทธ ชัยชมภู นางสมปอง คงลือชา

1682 ม.4/8 38 นาย รัชวิภาค กรีฑา นายอนันตชัย กรีฑา

1683 ม.4/8 39 นาย พัชระนนท์ สินชัยคุณานนต์ นายปภณพรรธน์ สินชัยคุณานนต์

1684 ม.4/8 40 นาย วชิรวิชญ์ สินธพพันธ์ุ นายชาญวิทย์ สินธพพันธ์ุ

1685 ม.4/8 41 นาย กสิพัฒน์ ศรีภูวณิชยกุล นายธนบดี ศรีภูวณิชยกุล

1686 ม.4/8 42 นาย พัทธดนย์ สนใจ นางสาวสุนันท์ โสมะเกษตริน

1687 ม.4/9 1 นาย ปราชญา เมฆรักเสรี นางสาวศรีประไพ เมฆรักเสรี

1688 ม.4/9 2 นาย ปพน จินตบัญญัติ นายไพรัตน์ จินตบัญญัติ

1689 ม.4/9 3 นาย กฤษฎ์ ดีถนอม นายสุวิทย์ ดีถนอม

1690 ม.4/9 4 นาย จิรันธนิน วรรณค า ว่าท่ี ร.ต.สุรัตน์ วรรณค า

1691 ม.4/9 5 นาย ภัคพล ขนอม นายศิระ ขนอม

1692 ม.4/9 6 นาย ธันวา หงษ์เวียงจันทร์ นายนิรุต หงษ์เวียงจันทร์

1693 ม.4/9 7 นาย ณัฐวุฒิ อุปวงศ์ นายปราโมทย์ อุปวงศ์

1694 ม.4/9 8 นาย ปริวัฒน์ สดไธสง นายมีชัย สดไธสง

1695 ม.4/9 9 นาย อิทธิพล ไชยชนะ นายเอกชัย ไชยชนะ
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1696 ม.4/9 10 นาย ศุภสิน ไชยรัตน์ นายไพศาล ไชยรัตน์

1697 ม.4/9 11 นาย นิตุรงค์ เจียมตน ดาบต ารวจค ารณ เจียมตน

1698 ม.4/9 12 นาย โชติวิทย์ อัศวะสกูล นายเอกชัย อัศวะสกูล

1699 ม.4/9 13 นาย ศุภณัฏฐ์ เตชสราญสิริกุล นายพุฒิพัฒน์ เตชสราญสิริกุล

1700 ม.4/9 14 นาย ศรัณย์ภัทร สายนุ้ย นายนเรศ สายนุ้ย

1701 ม.4/9 15 นาย ภคพล สิรินาวงษ์ นายวิรัตน์ นาวงษ์

1702 ม.4/9 16 นาย มงคล อรุณพิทักษ์ศักด์ิ นางสาวอัญชลี อรุณพิทักษ์ศักด์ิ

1703 ม.4/9 17 นาย ชิติพัทธ์ โจว นางสาวเหมวรรณ โสภิตภักดีพงษ์

1704 ม.4/9 18 นาย อินทัช ไพบูลย์ทศวรรณ นายพิษณุ ไพบูลย์ทศวรรณ

1705 ม.4/9 19 นาย ปณิธาณ ปิวาวัฒนพานิช นายประกิต ปิวาวัฒนพานิช

1706 ม.4/9 20 นาย ฌิเฎฬา นาธัน วองวู นางสาวทิพยฉัตร เหมภูมิ

1707 ม.4/9 21 นาย ธัญชนน อัคติ ดาบต ารวจธาตรี อัคติ

1708 ม.4/9 22 นาย นรภัทร เจียง นายชงไก เจียง

1709 ม.4/9 23 นาย พรหมภพ เพชรสุวรรณ นายวรพจน์ เพชรสุวรรณ

1710 ม.4/9 24 นาย เปรมปรีดี โชติชัย นางสาวฉมามาศ โชติชัย

1711 ม.4/9 25 นาย โชติวัฒน์ วงษ์ณะรัตน์ นายในฝัน วงษ์ณะรัตน์

1712 ม.4/9 26 นาย นเรศ แพ่งศิริ นายวีระชัย แพ่งศิริ

1713 ม.4/9 27 นาย สิรภพ งาเฉลา ดาบต ารวจสมคิด งาเฉลา

1714 ม.4/9 28 นาย ปองธรรม โชติชัย นางสาวสมพร โชติชัย

1715 ม.4/9 29 นาย รหัท เกล่ือนวัน นายพงศกร เกล่ือนวัน

1716 ม.4/9 30 นาย ชวัลวิทย์ ยอดม่ิง นายบรรหาญ ยอดม่ิง

1717 ม.4/9 31 นาย สุรชา จงกอร์ปเมธากุล นายสุชาติ จงกอร์ปเมธากุล

1718 ม.4/9 32 นาย ธีรดนย์ พูลสวัสด์ิ นางสาวมณีรัตน์ คนเลียบ

1719 ม.4/9 33 นาย เดชสิทธ์ิ อาชีวเกษตรกร พันจ่าอากาศเอกด ารง อาชีวเกษตรกร

1720 ม.4/9 34 นาย ธาดาพงศ์ ป่านแก้ว นายวราพงษ์ ป่านแก้ว

1721 ม.4/9 35 นาย วีระชัย เฉิน นายหยงกัน เฉิน

1722 ม.4/9 36 นาย ภูมิภัทร เตชะศฤงคาร นางสาวภัทรา ปรียาดารา

1723 ม.4/9 37 นาย อิลฮาม มะสาแต นางบุเหงา ข าโสภา

1724 ม.4/9 38 นาย อิทธิเดช แสนก่ิว นายสมพาน แสนก่ิว

1725 ม.4/9 39 นาย ศิวกรณ์ โอศิริพันธ์ุ นายคมสัน โอศิริพันธ์ุ

1726 ม.4/9 40 นาย เกียรติศักด์ิ จรัสภัคโชค นางสาวสุวจี จรัสภัคโชค
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1727 ม.4/9 41 นาย ธีรัตม์ จินดามาตย์ นางสมัย จินดามาตย์

1728 ม.4/9 42 นาย ธีรภัทร์ หลังพันธ์ นายชาฤทธ์ิ หลังพันธ์

1729 ม.4/10 1 นาย พีรภัทร พ่ึงประยูร นายประสาน พ่ึงประยูร

1730 ม.4/10 2 นาย คุณานนท์ ปวโรดม นายสิทธิพงศ์ ปวโรดม

1731 ม.4/10 3 นาย ม่ิงมงคล นาฏกระสูตร นายมงคล นาฏกระสูตร

1732 ม.4/10 4 นาย ธีรธร จิสัณทนนท์ นายสถาพร จิสัณทนนท์

1733 ม.4/10 5 นาย ธนดล เกริกอิทธิพล นายสุทธิพจน์ เกริกอิทธิพล

1734 ม.4/10 6 นาย ณัฐบดินทร์ อ่วมสอาด นางอัจฉรา อ่วมสอาด

1735 ม.4/10 7 นาย เตชิต ฤทัยวิลาวัณย์ นายทศพล ฤทัยวิลาวัณย์

1736 ม.4/10 8 นาย ภัทรพล ปู่สีแสงอ่อน ดาบต ารวจชมัด ปู่สีแสงอ่อน

1737 ม.4/10 9 นาย มกรธวัช ย้ิมละมัย นายมนตรี ย้ิมละมัย

1738 ม.4/10 10 นาย เด่นภูมิ เทียนฉิมพลี นายศรัทธา เทียนฉิมพลี

1739 ม.4/10 11 นาย ชีวานนท์ ทองผอม นายสานนท์ ทองผอม

1740 ม.4/10 12 นาย อนาคิน ลีลาเลิศประเสริฐ นางสาวดารณี มารดาพิทักษ์

1741 ม.4/10 13 นาย ณัฐพล อ่อนจันทร์ นายสมปอง อ่อนจันทร์

1742 ม.4/10 14 นาย จิรัญญ์โรจน์ เมฆหมอก นายปัญญา เมฆหมอก

1743 ม.4/10 15 นาย รวิ ธนวัฒน์เดช นายกฤษณ์ ธนวัฒน์เดช

1744 ม.4/10 16 นาย อนาวิล จ าจงด ารงกิจ นายสุรศักด์ิ จ าจงด ารงกิจ

1745 ม.4/10 17 นาย ฉัฐเมศร์ จรัสวรโรจน์ นายธรรศพงศ์ จรัสวรโรจน์

1746 ม.4/10 18 นาย กฤตวัฒน์ บุญญา นายนคร บุญญา

1747 ม.4/10 19 นาย เกียรติศักด์ิ มีสัจ นางสาวพรรณี แซ่กอ

1748 ม.4/10 20 นาย อัครเดช บุญจันทร์ นายอรุณ บุญจันทร์

1749 ม.4/10 21 นาย สิรภพ คงถาวร นายเฉลิมเกียรติ คงถาวร

1750 ม.4/10 22 นาย พสิษฐ์ เนตยากร นายพิสัยสิษฐ์ เนตยากร

1751 ม.4/10 23 นาย สหทัศน์ เฉลิมกิจไพศาล นายประเสริฐ เฉลิมกิจไพศาล

1752 ม.4/10 24 นาย ปิยะวัฒน์ ไตรสุทธ์ิ นายสุนทร แถมแก้ว

1753 ม.4/10 25 นาย คณพศ วงศ์ดาว นายยุพราช วงศ์ดาวกูล

1754 ม.4/10 26 นาย จักริน เรียงใบ นายวิเดช เรียงใบ

1755 ม.4/10 27 นาย ศักดา เส็งประสาน นายกฤษดา เส็งประสาน

1756 ม.4/10 28 นาย ทัณฑธร ธนังพรลิขิต นางสาวพรยุพา เตชวิภาสกุล

1757 ม.4/10 29 นาย เดชชัย อะนันรัมย์ นายเพลือน อะนันรัมย์
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1758 ม.4/10 30 นาย ถิรธรรม สุวรรณรัตน์ พันต ารวจโทถนัดบุญ สุวรรณรัตน์

1759 ม.4/10 31 นาย ปณวัฒน์ ทองสุทธิ นายประหยัด ทองสุทธิ

1760 ม.4/10 32 นาย ชินพัฒน์ เตชะพรหมพิริยะ นายพรพจน์ เตชะพรหมพิริยะ

1761 ม.4/10 33 นาย ภวดล ต้ังจิตสามัคคี นางสาวจันทนา รัตนภัณฑ์พาณิชย์

1762 ม.4/10 34 นาย นพัต สรรพวิชุ นายอัมพร สรรพวิชุ

1763 ม.4/10 35 นาย อิทธิวัฒน์ อ่ าเอกชน นายเจตน์ อ่ าเอกชน

1764 ม.4/10 36 นาย ณัฐพล สุชีวพันธ์ นายธิติวุฒิ สุชีวพันธ์

1765 ม.4/10 37 นาย เดชน์ วัชรสารสิน นายชัยย์วัชร์ วัชรสารสิน

1766 ม.4/10 38 นาย ฤทธิกร เดชพิชัย นายวัชรชัย เดชพิชัย

1767 ม.4/10 39 นาย ธนบูลย์ หลิว นางหยิงชวน หลิว

1768 ม.4/10 40 นาย คณาธิป วังษาลุน นายณัฐพล วังษาลุน

1769 ม.4/10 41 นาย พิชญะ ศรีพรมมา นางพนิตตา ศรีพรมมา

1770 ม.4/10 42 นาย ธันยโชติ มณีโชติ นางสาววิไลลักษ ทุมพัต

1771 ม.4/11 1 นาย ดนุเดช เดชวงค์ นายสุพจน์ เดชวงค์

1772 ม.4/11 2 นาย ธรรมชาติ โจมเสนาะ นายสุชาติ โจมเสนาะ

1773 ม.4/11 3 นาย ปวเรศ สร้อยสังวาลย์ นายไชยวัฒน์ สร้อยสังวาลย์

1774 ม.4/11 4 นาย กรม จิตรประวัติ นายธนกฤษ จิตรประวัติ

1775 ม.4/11 5 นาย อภิชัย อภิรติชน นายอภิชาติ อภิรติชน

1776 ม.4/11 6 นาย เอกวิทย์ ละม่อม นายโกวิท ละม่อม

1777 ม.4/11 7 นาย ปูรณ์ ปูกระโทก เรือเอกพิชัย ปูกระโทก

1778 ม.4/11 8 นาย ปิยดนัย ฟักเฟ่ืองบุญ นายวสันต์ ฟักเฟ่ืองบุญ

1779 ม.4/11 9 นาย เพไณย ศิริเสริฐวานิช นายสาโรจน์ ศิริเสริฐวานิช

1780 ม.4/11 10 นาย วสุพล ธนทวีวงศ์ นายรังสรรค์ ธนทวีวงศ์

1781 ม.4/11 11 นาย ณัฐชนน บุญประจักษ์ พันตรีอดิศักด์ิ บุญประจักษ์

1782 ม.4/11 12 นาย ธีรภัทร องค์ศรีตระกูล นายเอกชัย องค์ศรีตระกูล

1783 ม.4/11 13 นาย ธัชพงศ์ นาควิเชตร์ ดาบต ารวจวิศรุต นาควิเชตร์

1784 ม.4/11 14 นาย ดนัย มัดทองหลาง นายแล มัดทองหลาง

1785 ม.4/11 15 นาย พงศ์ภัทร ทองอินทร์ นายพงศ์ ทองอินทร์

1786 ม.4/11 16 นาย ศักด์ิพันธ์ุ ม่วงสาลี นายชวลิต ม่วงสาลี

1787 ม.4/11 17 นาย ชนาธิป เข็มเพ็ชร์ นายสรพงษ์ เข็มเพ็ชร์

1788 ม.4/11 18 นาย ศรราม หลอ นายเจียนชิน หลอ
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1789 ม.4/11 19 นาย นิธิศ จิตระยนต์ ร้อยโททรงธรรม จิตระยนต์

1790 ม.4/11 20 นาย สรวิศ บุญย้ิม นางสาวอริสา บุญย้ิม

1791 ม.4/11 21 นาย สรสิทธ์ิ พิมพ์พงษ์ ดาบต ารวจลงกรณ์ พิมพ์พงษ์

1792 ม.4/11 22 นาย ธนวัฒน์ จิระเดชากร นายศิริชัย จิระเดชากร

1793 ม.4/11 23 นาย กร ภูธนาสุรีรักษ์ นางสาววรัตนันท์ ภูธนาสุรีรักษ์

1794 ม.4/11 24 นาย พีรวุฒิ ตันธนะเดชา นายพรตุลา ตันธนะเดชา

1795 ม.4/11 25 นาย วงศ์เมือง เหล่าชัย นายปณิธิ เหล่าชัย

1796 ม.4/11 26 นาย วีรภัทร บุราณเศรษฐ์ นายสัณหวัจน์ บุราณเศรษฐ์

1797 ม.4/11 27 นาย ปองวิช วัชรสิทธิกร นายประณต วัชรสิทธิกร

1798 ม.4/11 28 นาย สุกฤษฎ์ิ ผ่องศรี นางศุจิกา ผ่องศรี

1799 ม.4/11 29 นาย กันติทัต สมบูรณ์ นายศิริทัต สมบูรณ์

1800 ม.4/11 30 นาย ณัฏฐนันท์ นนทเบญจวรรณ นายถาวร นนทเบญจวรรณ

1801 ม.4/11 31 นาย ธีระพัฒน์ วันเพ็ชร์ ดาบต ารวจพัฒนา วันเพ็ชร์

1802 ม.4/11 32 นาย พชรกิตต์ เกษมสุขภูมิ นายธนวุฒิ เกษมสุขภูมิ

1803 ม.4/11 33 นาย กฤตยชญ์ เรือนขวัญ นางสาวผุสดี เรือนขวัญ

1804 ม.4/11 34 นาย เหมรัศม์ิ ภุมรินทร์ นายนนทนัตถ์ ภุมรินทร์

1805 ม.4/11 35 นาย ฐิติวัชร์ โกวิทพิทยาพงศ์ นางกานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์

1806 ม.4/11 36 นาย คมชาญ ร่วมวงค์ นายบุญเอ้ือ ร่วมวงค์

1807 ม.4/11 37 นาย กันตินันท์ เช่ียวชูกุล นายยุทธชัย เช่ียวชูกุล

1808 ม.4/11 38 นาย กฤษฏ์ จิตกมลฉัตร นายชยุต จิตกมลฉัตร

1809 ม.4/11 39 นาย ปิติภัทร ปะนามะทัง นายอภิวิชญ์ ปะนามะทัง

1810 ม.4/11 40 นาย ชยางกูร เดชปัญญา นางสาวสมบัติ สาระวิถี

1811 ม.4/11 41 นาย ศ็อฟฟาน สันหรน นายสะหรี สันหรน

1812 ม.4/11 42 นาย ณัฐธัญพงศ์ นนทเบญจวรรณ นางสาวพัชยาภรณ์ คุณโฑ

1813 ม.4/12 1 นาย คุณากร ภัทรอัครกุล นายพรชัย ภัทรอัครกุล

1814 ม.4/12 2 นาย คณาชิต ชาวประสงค์ นายคูณชิต ชาวประสงค์

1815 ม.4/12 3 นาย ณฐกร พัชรศักดาธร นายธนภาค พัชรศักดาธร

1816 ม.4/12 4 นาย ภาวิน หาญสิทธิสุนทร นายสุจินต์ หาญสิทธิสุนทร

1817 ม.4/12 5 นาย อชิตะ วิชาดี นายอนุชา วิชาดี

1818 ม.4/12 6 นาย เกริกไกวัล ลีลาด ารงเกียรติ นางสาวกมลมาศ ลีลาด ารงเกียรติ

1819 ม.4/12 7 นาย ชนะพล คงนาค นายเฉลิมพล คงนาค
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1820 ม.4/12 8 นาย ชนกันต์ เลิศอ าไพ นายวิทยา เลิศอ าไพ

1821 ม.4/12 9 นาย รัฐภูมิ อ้นจีน นายพงษ์เทพ อ้นจีน

1822 ม.4/12 10 นาย ปริญญา ยะวร นายพิเชษฐ์ ยะวร

1823 ม.4/12 11 นาย สิรภัทร ชินหงส์ นายอัครเดช ชินหงส์

1824 ม.4/12 12 นาย ลาภิศ อินทร์มณี นายกิตติพันธ์ุ อินทร์มณี

1825 ม.4/12 13 นาย กิตติธร โชคช่วยภิรมย์ นายสุกริสป์ โชคช่วยภิรมย์

1826 ม.4/12 14 นาย กฤษฎ์ วิไลเลิศ นายพงษ์สิทธ์ิ วิไลเลิศ

1827 ม.4/12 15 นาย ธนวัฒน์ อุ่นเจริญดี นายกุณฑล อุ่นเจริญดี

1828 ม.4/12 16 นาย หรรษรัตน์ บูรศิริรักษ์ นายชยกร บูรศิริรักษ์

1829 ม.4/12 17 นาย อธิภัทร โจมฤทธ์ิ นายอภิสิทธ์ิ โจมฤทธ์ิ

1830 ม.4/12 18 นาย อิทธิศักด์ิ ทองแก้ว ดาบต ารวจทนงศักด์ิ ทองแก้ว

1831 ม.4/12 19 นาย พิพิธชัย อินเมืองแก้ว จ่าสิบเอกพุฒิพงศ์ อินเมืองแก้ว

1832 ม.4/12 20 นาย ณฐพร สุธิธรรมกร นางดวงนภา เอกกิตติวงษ์

1833 ม.4/12 21 นาย วิธวินท์ สุวรรณกาโร นายอธิณัฐ สุวรรณกาโร

1834 ม.4/12 22 นาย วรัญญู เมืองนาค จ่าสิบเอกสานนท์ เมืองนาค

1835 ม.4/12 23 นาย ศักดิภัทร นิมิตรปัญญา นายศักด์ิชัย นิมิตรปัญญา

1836 ม.4/12 24 นาย ถิรพัฒน์ หมีอินทร์ นายนิพนธ์ หมีอินทร์

1837 ม.4/12 25 นาย ไชยวุฒิ แสวงเงิน นายสุไชย แสวงเงิน

1838 ม.4/12 26 นาย อัศวิน จรัสเมธาวิทย์ ร้อยต ารวจโทอังกูร จรัสเมธาวิทย์

1839 ม.4/12 27 นาย ทรัพย์ แสนเจริญสุทธิกุล นายกมล แสนเจริญสุทธิกุล

1840 ม.4/12 28 นาย ทรงวุฒิ วงค์วิศาล นางสาวนริสรา สมยาประเสริฐ

1841 ม.4/12 29 นาย พิชญุตม์ ชัยโชติประเสริฐ นายฉัตรชัย ชัยโชติประเสริฐ

1842 ม.4/12 30 นาย เกียรติศักด์ิ วัลลิโภดม นายณัฏฐ์ วัลลิโภดม

1843 ม.4/12 31 นาย ทรีนิตี ปุถาทาโน นางสาวอุไรวรรณ ปุถาทาโน

1844 ม.4/12 32 นาย ชัชช์ ย้ิมประดิษฐ์ นายประพจน์ ย้ิมประดิษฐ์

1845 ม.4/12 33 นาย กิตติธัช โยหาเคน นายสิริวัฒน์ โยหาเคน

1846 ม.4/12 34 นาย ธนกร บัญญัติ นางสาวอ าพวรรณ์ เจริญข า

1847 ม.4/12 35 นาย เป็นต่อ จิตรมหึมา นายชัยชาญ จิตรมหึมา

1848 ม.4/12 36 นาย ธนทรัพย์ เพชรแสน นายจักร์พันธ์ เพชรแสน

1849 ม.4/12 37 นาย ธนเดช บัชมายเออร์ นางสุภาพร บัชมายเออร์

1850 ม.4/12 38 นาย รัฐธีร์ ศีลอวยภาพร นายวีระพันธ์ ศีลอวยภาพร
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1851 ม.4/12 39 นาย อภิวิชญ์ พูลสวัสด์ิ นางเอมอร เอ่ียมศรี

1852 ม.4/12 40 นาย กิตติธัช กาญจนโยธิน นายสมภพ กาญจนโยธิน

1853 ม.4/12 41 นาย พงศ์พิพัฒน์ พุกจีน นางสาววาสนา พุกจีน

1854 ม.4/12 42 นาย วชรพล ขยายแก้ว นายถาวร เสียงหวาน

1855 ม.5/1 1 นาย ชนินทร์ โพธิราช นายตรี โพธิราช

1856 ม.5/1 2 นาย ปุญญะ บุญงามชัยรัตน์ นายปัญญา บุญงามชัยรัตน์

1857 ม.5/1 3 นาย ภูผา สวนใหญ่ นายอธิป สวนใหญ่

1858 ม.5/1 4 นาย จักรภพ โพธ์ิศิริ นางวิราวรรณธ์ โพธ์ิศิริ

1859 ม.5/1 5 นาย กิตติพัทธ์ ดอกไม้ นายพศิษฐ์ ดอกไม้

1860 ม.5/1 6 นาย ธรรมทัช บุญมา นายธรรมบูรณ์ บุญมา

1861 ม.5/1 7 นาย สุชาครีย์ จามจรีกุล นายปฐมชัย จามจรีกุล

1862 ม.5/1 8 นาย ภควัฒน์ บูรณ์เจริญ นางสาวณัฐนรี บูรณ์เจริญ

1863 ม.5/1 9 นาย ธดากรณ์ ประภัสสร นายสุรรัตน์ ประภัสสร

1864 ม.5/1 10 นาย ภูมิพัฒน์ วสุกุล นางวิรินทร์ญา วสุกุล

1865 ม.5/1 11 นาย ปวริศร บุญนาค นายสุทธิโชค บุญนาค

1866 ม.5/1 12 นาย ณัฐธกรณ์ ปานพุ่มช่ืน นางลักษณา ช่างจัด

1867 ม.5/1 13 นาย กันต์ธีร์ สายพงษ์ นายรุ่งเจริญ สายพงษ์

1868 ม.5/1 14 นาย ณพล พิทยภัทร นาวาเอกธนพล พิทยภัทร

1869 ม.5/1 15 นาย เบลสซ่ิง จูเนียร์ พฤกษากร นางสาวเอสเธอร์ พฤกษากร

1870 ม.5/1 16 นาย สิทธิพล หิรัญชัยพฤกษ์ นายเจริญ หิรัญชัยพฤกษ์

1871 ม.5/1 17 นาย โสภณวิชญ์ สุขธีรอนันตชัย นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย

1872 ม.5/1 18 นาย ณัฐกิตต์ิ ศรีธุระวานิช นายช านาญ ศรีธุระวานิช

1873 ม.5/1 19 นาย สนธิ จันทราพงศ์พันธ์ นายฉัตรชัย จันทราพงศ์พันธ์

1874 ม.5/1 20 นาย กรภัทร์ เกียรติอาภากุล นางสาวสุวิมล เพทายประทาน

1875 ม.5/1 21 นาย กิตติภพ ฉันทะผดุงเดช นางสาวลภัสรดา ฉันท์อุดมพร

1876 ม.5/1 22 นาย กรธม ณ สงขลา เรืออากาศเอกหญิงฉัตรกนก ณ สงขลา

1877 ม.5/1 23 นาย อภิชา ธนาวิรัตนานิจ นายอภิศักด์ิ ธนาวิรัตนานิจ

1878 ม.5/2 1 นาย ชีพชนก ฉัตรมาศ นายทวิบุตร ฉัตรมาศ

1879 ม.5/2 2 นาย นิธิวิทย์ ลอยลาวัลย์ นายชนะ ลอยลาวัลย์

1880 ม.5/2 3 นาย วรกฤต ข าสุวรรณ์ นายรุจิโรจน์ ข าสุวรรณ์

1881 ม.5/2 4 นาย มนต์ชัย อิงคบารมี นายวสันชัย อิงคบารมี
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1882 ม.5/2 5 นาย ยศกร พิริยโยธากุล นายสุทัศน์ พิริยโยธากุล

1883 ม.5/2 6 นาย ณพสุรัฐ ทานาม นางสาวจันทร์ศรี ทานาม

1884 ม.5/2 7 นาย กอบการ ศรีเกียรติศักด์ิ นายสุธีร์ ศรีเกียรติศักด์ิ

1885 ม.5/2 8 นาย ธัชชัย สุขรุ่ง นางพิมพ์นรี สุขรุ่ง

1886 ม.5/2 9 นาย อภิวัฒน์ เจนหัตถการกิจ นายทนงศักด์ิ เจนหัตถการกิจ

1887 ม.5/2 10 นาย สุนทร เทพาทิพวงศ์ นายสุทิน เทพาทิพวงศ์

1888 ม.5/2 11 นาย อภิสร์ น้อยทู นายพิยุท น้อยทู

1889 ม.5/2 12 นาย คฑาภณ เพ่ือนรักษ์ นายสายัน เพ่ือนรักษ์

1890 ม.5/2 13 นาย ธนัท เทพนิมิตร นางสาวแสงสุนีย์ เก่งระดมกิจ

1891 ม.5/2 14 นาย ธนกฤต จุฬาสถิตย์ นางสาวธัญญ์นลิน กิจกมลวัฒน์

1892 ม.5/2 15 นาย เกียรติภูมิ เปียแดง พันต ารวจโทวุฒิชัย เปียแดง

1893 ม.5/2 16 นาย สิรภพ เดชสัจจา นางกชพรรณ กิจไพศาลรัตนา

1894 ม.5/2 17 นาย สวิตต์ เลิศมงคลกุล นายรัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์

1895 ม.5/2 18 นาย พศวัต ศิรประภาพงศ์ นายวิศิษฎ์ ศิรประภาพงศ์

1896 ม.5/2 19 นาย อัครชัย สุขสังวรวงศ์ นางสาวอัญรินทร์ สุขสังวรวงศ์

1897 ม.5/2 20 นาย ธีธัช กล้วยน้อย นายสมยศ กล้วยน้อย

1898 ม.5/2 21 นาย โพธิวัฒน์ ถิรวัฒนกุล นายธีรศักด์ิ ถิรวัฒนกุล

1899 ม.5/2 22 นาย พรสิทธ์ิ จุเฉย นายชัชชัย จุเฉย

1900 ม.5/2 23 นาย ธีศ์รัตม์ อนรรฆธนะกุล นายอนุชิต อนรรฆธนะกุล

1901 ม.5/2 24 นาย รัชวิชญ์ ลีมานะกิจ นายวิรัช ลีมานะกิจ

1902 ม.5/2 25 นาย ณัฐวรรธน์ ชูสว่าง นางดาริน ชูสว่าง

1903 ม.5/2 26 นาย เพ่ิมพร ชูโชติ นางจินดาภรณ์ ชูโชติ

1904 ม.5/2 27 นาย วริศ สวนแก้ว นางสิริวรรณ สวนแก้ว

1905 ม.5/2 28 นาย เจตน์ เลิศหัสดีรัตน์ นางพัฒนันทน์ เลิศหัสดีรัตน์

1906 ม.5/2 29 นาย ณัฐนันท์ เยาวพงษ์อารีย์ นายยุทธนา เยาวพงษ์อารีย์

1907 ม.5/2 30 นาย กวินท์ บุญทอง นายกฤษณ์ บุญทอง

1908 ม.5/2 31 นาย พีรภัทร ย่ังยืน นางสาวอุสา สายยศ

1909 ม.5/2 32 นาย ต้นหนาว ไทยเจริญ นางสาวยอดหญิง กรอบเงิน

1910 ม.5/2 33 นาย นันทิพัฒน์ บุญมี นางสาวอรัญญา เอ่ียมวงศ์

1911 ม.5/3 1 นาย สัณหณัฐ แพพันธ์ขวัญเจริญ นางจรรยา แพพันธ์ขวัญเจริญ

1912 ม.5/3 2 นาย รวิชญ์ เดชอาคม นางตมิสา เดชอาคม
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1913 ม.5/3 3 นาย ภูมิชาติ ไชยพิมพ์ นายอนุชาติ ไชยพิมพ์

1914 ม.5/3 4 นาย กันตพัฒน์ ทองพูน นายธวัช ทองพูน

1915 ม.5/3 5 นาย สิรวิชญ์ เตจ๊ะศรี นายปราชญา เตจ๊ะศรี

1916 ม.5/3 6 นาย วรัญญู อินทโฉม นางวรรณา อินทโฉม

1917 ม.5/3 7 นาย จิรภัทร เทียนสุน นายเกษม เทียนสุน

1918 ม.5/3 8 นาย ภูรินท์ ศรีชุมพวง นางจิดาภา ศรีชุมพวง

1919 ม.5/3 9 นาย ปฏิพล กรนุ่ม นางสาวศรินยา จิตตรีสาร

1920 ม.5/3 10 นาย ณัฐภัทร ยอดย่ิง ร้อยโทอภิรัตน์ ยอดย่ิง

1921 ม.5/3 11 นาย ภูมิภัทร เจริญกิตติคุณไพศาล นางสาวศรินธร เจริญกิตติคุณไพศาล

1922 ม.5/3 12 นาย ศุภณัฐ ศิรประภาพงศ์ นายแสงชัย ศิรประภาพงศ์

1923 ม.5/3 13 นาย ปัญญาคม มาดีประเสริฐ นายภาคิน มาดีประเสริฐ

1924 ม.5/3 14 นาย ก้องภพ พูลสวัสด์ิ นายสัมพันธ์ พูลสวัสด์ิ

1925 ม.5/3 15 นาย ธีธัช เมืองเกษม นายรังษี เมืองเกษม

1926 ม.5/3 16 นาย นพกร วงษ์จริต นางสุภาพร วงษ์จริต

1927 ม.5/3 17 นาย บวร กุลธรรมโยธิน นางสายชล กุลธรรมโยธิน

1928 ม.5/3 18 นาย ณัฏฐพล วังภูงา นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว

1929 ม.5/3 19 นาย ทวีรัชต์ ทองค า นางทัศนี ภูพวก

1930 ม.5/3 20 นาย เมธัส เช้าวงศ์พาณิชย์ นางพิชามญช์ุ เช้าวงศ์พาณิชย์

1931 ม.5/3 21 นาย สิรวิชญ์ บุญพงษ์ นางลัดดา บุญพงษ์

1932 ม.5/3 22 นาย ธนาธิป ย้ิมขาว นายวัลเสน่ห์ ย้ิมขาว

1933 ม.5/3 23 นาย วงศกร อรัญสุคนธ์ นายด ารงศักด์ิ อรัญสุคนธ์

1934 ม.5/3 24 นาย ธีรภัทร สุภัทรบูรณ์ นางพิชญา สุภัทรบูรณ์

1935 ม.5/3 25 นาย ไพวรินทร์ ธีรพงศ์วิษณุพร นางพัชรินทร์ ธีรพงศ์วิษณุพร

1936 ม.5/3 26 นาย สุดสาคร ชูคล้าย นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย

1937 ม.5/3 27 นาย สุรสิทธ์ิ สิทธิสังข์ นายสุรศักด์ิ สิทธิสังข์

1938 ม.5/3 28 นาย พิริยะไพบูลย์ ศรีแพง นางพรรณี ศรีแพง

1939 ม.5/3 29 นาย อุดมศิลป์ โชคชัยพิทักษ์ นายด ารงเกียรต์ิ โชคชัยพิทักษ์

1940 ม.5/3 30 นาย ภควัฒน์ มีใหญ่ นายสุรจิตร มีใหญ่

1941 ม.5/3 31 นาย ธนพล นารีผล นางกนกวรรณ นารีผล

1942 ม.5/3 32 นาย กิติพงษ์ ลีลาพจน์สกุล นางปิยวรรณ ลีลาพจน์สกุล

1943 ม.5/3 33 นาย ธนภัทร ทนันชัย นายคงศักดา ทนันชัย
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1944 ม.5/3 34 นาย พชร เจริญชุษณะ นายนที เจริญชุษณะ

1945 ม.5/3 35 นาย ศิวรักษ์ ฉัตรวิชัย นางธรรศกร ฉัตรวิชัย

1946 ม.5/3 36 นาย ธันยวัธน์ สมสาย นายบัวพิศ สมสาย

1947 ม.5/3 37 นาย ศิรวัฒน์ หอมขจร นาวาโทหญิงปัญจพร หอมขจร

1948 ม.5/3 38 นาย ณภัทร โชคพิกุลทอง นายกุญช์ชาญ โชคพิกุลทอง

1949 ม.5/3 39 นาย ภัทรดนัย ติรธนภัทร นางนฤมล ติรธนภัทร

1950 ม.5/4 1 นาย ศุวิล ดิษฐาภรณ์ นางนีรนารา ดิษฐาภรณ์

1951 ม.5/4 2 นาย ณภพ เปียซ่ือ นายอนุสรณ์ เปียซ่ือ

1952 ม.5/4 3 นาย กรณ์ สมฤทธ์ิ นายวุฒิกรณ์ สมฤทธ์ิ

1953 ม.5/4 4 นาย คเชนทร์ เพชรสุข นายสุทธิรัตน์ เพชรสุข

1954 ม.5/4 5 นาย สิปปภาส ชวนเชย นางราตรี ชวนเชย

1955 ม.5/4 6 นาย พัชรพิชญ์ โตสัจจวงศ์ นางวิชยดา โตสัจจวงศ์

1956 ม.5/4 7 นาย นัดวี ยุวโสภีร์ นายอัคควาร ยุวโสภีร์

1957 ม.5/4 8 นาย ธนกฤต วิชิตนพวรรณ นางลาวัลย์ สัมมาชีพ

1958 ม.5/4 9 นาย พัสกร แสงแดง นายชาตรี แสงแดง

1959 ม.5/4 10 นาย คุณานนต์ เลิศวรวงษ์วิทย์ นางปราณี ระร่ืนรมย์

1960 ม.5/4 11 นาย ฟาเดล เต๊ะซา นายแมน เจะโซะ

1961 ม.5/4 12 นาย ธนกฤต ตระกูลฤทธ์ิ นายชิตชัย ตระกูลฤทธ์ิ

1962 ม.5/4 13 นาย บดินทร์ วัฒนเรืองฤทธ์ิ นายชัชวัสส์ ธีระเรืองฤทธ์ิ

1963 ม.5/4 14 นาย ณัฐวร พลเดชปริญญา นางสาวลักขณา พลเดชปริญญา

1964 ม.5/4 15 นาย ฉัฐภูมิ สถีรศิลปิน นายตฤณ สถีรศิลปิน

1965 ม.5/4 16 นาย ธนปัณณ์ ปรีชาธีรศาสตร์ จ่าสิบเอกศรีโชค ปรีชาธีรศาสตร์

1966 ม.5/4 17 นาย ปิติพงษ์ ร่มโพธ์ิ นางสาวกาญจนา ร่มโพธ์ิ

1967 ม.5/4 18 นาย ภัทรชัย วงศ์เศวตมาลย์ นายชาญชัย วงศ์เศวตมาลย์

1968 ม.5/4 19 นาย นิรัตศัย สังฆดิษฐ นายสงวน สังฆดิษฐ

1969 ม.5/4 20 นาย กิติภูมิ สวนดอก นางจุฑามาศ สวนดอก

1970 ม.5/4 21 นาย นพรุจ วงศ์ไตรรัตน์ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์

1971 ม.5/4 22 นาย วีรพล เหมะจันทร์ นางสาวรชยา เหมะจันทร์

1972 ม.5/4 23 นาย อริยะ สุขเลิศ นายสุรชัย สุขเลิศ

1973 ม.5/4 24 นาย นนทพัทธ์ น้อยนารถ นางวารุณี น้อยนารถ

1974 ม.5/4 25 นาย เมศย์วัชระ ธรรมรักษาสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ธรรมรักษาสิทธ์ิ
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1975 ม.5/4 26 นาย ศรัณย์ สุขสวัสด์ิ นางสาวอุษณีย์ สุขสวัสด์ิ

1976 ม.5/4 27 นาย เอกวี สิทธวีร์ นางสาวอิศรินทร์ สิทธวีร์

1977 ม.5/4 28 นาย สรวิชญ์ บุญพงษ์ นายอุทิศ บุญพงษ์

1978 ม.5/4 29 นาย อริญชัย พัวตระกูล นายวิริทธิพล พัวตระกูล

1979 ม.5/4 30 นาย อภิภู แดงเจริญสุข นางอมรรัตน์ แดงเจริญสุข

1980 ม.5/4 31 นาย ศุภกร โสดารักษ์ นายวีรพล โสดารักษ์

1981 ม.5/4 32 นาย ธนพล ปานหอม นางจันทร์ลอง ปานหอม

1982 ม.5/4 33 นาย ปุญญพัตน์ พูลกสิการณ์ นายกิตติคุณ พูลกสิการณ์

1983 ม.5/4 34 นาย ศิวกร จันทร์ทอง นางสาวสมคิด ม่วงศิริ

1984 ม.5/4 35 นาย ภูผา อัศวหฤทัย นายสุเทพ อัศวหฤทัย

1985 ม.5/4 36 นาย ณพล อติวรรณาพัฒน์ นางกนกวรรณ อติวรรณาพัฒน์

1986 ม.5/4 37 นาย กิตติธัช โฆสิตศิริ นางดรรชนี โฆสิตศิริ

1987 ม.5/4 38 นาย พีรวิทย์ ประมงทรัพย์ นางสาวพิมพ์พิชชา บุญเฮง

1988 ม.5/4 39 นาย ณพกร แซ่ฉ่ัว นายเลิศศักด์ิ แซ่ฉ่ัว

1989 ม.5/4 40 นาย ปรัชญ์ฐวัตร โสมชัย ร้อยต ารวจตรีสุรชัย โสมชัย

1990 ม.5/4 41 นาย จุฑาพัชร ทับทอง พลต ารวจตรีวินัย ทับทอง

1991 ม.5/4 42 นาย พลพัชร์ วรกุล นางสาวนภัสธนันท์ พชรวงศ์จรัส

1992 ม.5/5 1 นาย กฤติน ตระกูลจินดารัตน์ นางสาวนิภาวรรณ ลิขิตสมบัติ

1993 ม.5/5 2 นาย ฑิรษิภัข ตรีประเสริฐพจน์ นายสิษญ์ขฌา ตรีประเสริฐพจน์

1994 ม.5/5 3 นาย ณภัทร สิทธิพันธุรักษ์ ว่าท่ีร้อยตรีชาติตะการ สิทธิพันธุรักษ์

1995 ม.5/5 4 นาย สรวิชญ์ ชรินพาณิชกุล นางสุษมา ชรินพาณิชกุล

1996 ม.5/5 5 นาย กิตติกร อานุภาพบุญ นางบุศรา อานุภาพบุญ

1997 ม.5/5 6 นาย สรธร เถกิงมหาโชค นายชยุต เถกิงมหาโชค

1998 ม.5/5 7 นาย เชาว์วรรธน์ กมลวิมุตศานต์ นางศัณสนีย์ กมลวิมุตศานต์

1999 ม.5/5 8 นาย ปัณณธร ศรีนามบุรี ร้อยต ารวจเอกส าเริง ศรีนามบุรี

2000 ม.5/5 9 นาย ภีมชยุตม์ มาตุเรศ นายนรุตม์ มาตุเรศ

2001 ม.5/5 10 นาย ณฐกร เอกปัญญาสกุล นายจิรพงษ์ เอกปัญญาสกุล

2002 ม.5/5 11 นาย ณัฐกร แก้วสลับเพ็ชร นายสมชาย แก้วสลับเพ็ชร

2003 ม.5/5 12 นาย ณราชัย ลีลาอัศวิน นายวรเดช ลีลาอัศวิน

2004 ม.5/5 13 นาย พัทธดนย์ เลิศบุญเหรียญ นางสุภัค เลิศบุญเหรียญ

2005 ม.5/5 14 นาย กษมา ด าริห์อนันต์ นาวาตรีมิตร พวงนวม
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2006 ม.5/5 15 นาย พันธกานต์ ค้ามีผล ดาบต ารวจพิณ ค้ามีผล

2007 ม.5/5 16 นาย พศิน ชินวิกัย นางรุ่งนภา ชินวิกัย

2008 ม.5/5 17 นาย ศิวาพัชร์ ลิขิตธนพงศ์ นายอนิรุทธ์ิ ลิขิตธนพงศ์

2009 ม.5/5 18 นาย รวิพล กุรุพินท์ศิริ นางวรรณี กุรุพินท์ศิริ

2010 ม.5/5 19 นาย เมธาภัทร แพรไพจิตรกุล นางนันทวดี แพรไพจิตรกุล

2011 ม.5/5 20 นาย ธนธรรศณ์ กมลสัมฤทธิชัย นายพาสิษฐ์ กมลสัมฤทธิชัย

2012 ม.5/5 21 นาย ปวรุตม์ เอกพิศุทธ์ิสุนทร นางสาวรุ่งขวัญ สุริยะพงศ์สรรค์

2013 ม.5/5 22 นาย จิราภัทร สุดเสือ นางสาวนัฏชนก สุดเสือ

2014 ม.5/5 23 นาย ธฤต ตาสุยะ นางปราณี ตาสุยะ

2015 ม.5/5 24 นาย อภิชา เกษมภัทราธรณ์ นางสาวณิชาภา เกษมภัทราธรณ์

2016 ม.5/5 25 นาย จุฑาภัทร โพธิเย็น นายอนุชา โพธิเย็น

2017 ม.5/5 26 นาย ภูดิศ ประยุรธเนศ นายสุรินทร์ ประยุรธเนศ

2018 ม.5/5 27 นาย ธนภัทร์ สุภาพชน นายจักรา สุภาพชน

2019 ม.5/5 28 นาย ธนโชค มงคลนิมิตร นายสมบัติ มงคลนิมิตร

2020 ม.5/5 29 นาย ภาสพงศ์ วงศ์ศิริเนตร นางมาลินี วงศ์ศิริเนตร

2021 ม.5/5 30 นาย ธีรวัต บุญยะรัตศิริ นายสมชัย บุญยะรัตศิริ

2022 ม.5/5 31 นาย ธนบรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ นายธนสิทธ์ิ พิชิตไชยพิทักษ์

2023 ม.5/5 32 นาย ธีรภัทร วัฒนพันธ์ุ พลต ารวจตรีสมเกียรติ วัฒนพันธ์ุ

2024 ม.5/5 33 นาย ภูมิไพฑูรย์ ฉัตรไพฑูรย์ นางจรัลรัตน์ ฉัตรไพฑูรย์

2025 ม.5/5 34 นาย ธีร์ธวัต บุญศิริวิบูลย์ นางลาวัลย์ บุญศิริวิบูลย์

2026 ม.5/6 1 นาย ปัณณธร ปริญญานนท์ นางสุนันทา ปริญญานนท์

2027 ม.5/6 2 นาย ธนกฤต ภิญโญกุล นางสาวอตินุช ภิญโญกุล

2028 ม.5/6 3 นาย จิรภัทร ไพศาลทรัพย์ นายภิญโญ ไพศาลทรัพย์

2029 ม.5/6 4 นาย ณภัทร นักเสียง นายสุนทร นักเสียง

2030 ม.5/6 5 นาย จีราวัฒน์ รัชตะประเมศฐ์ นายกิตติพันธ์ รัชตะประเมศฐ์

2031 ม.5/6 6 นาย ฐปนวัฒน์ อินทรสกุล นายสยาม อินทรสกุล

2032 ม.5/6 7 นาย นรภัทร์ วงษ์ศิลา นายพินิจ วงษ์ศิลา

2033 ม.5/6 8 นาย ณภัทร โถสกุล นางสุขศิริ โถสกุล

2034 ม.5/6 9 นาย พลกฤต กุลวงศ์ นายไพโรจน์ กุลวงศ์

2035 ม.5/6 10 นาย อภิศิลป์ กิจตรอง นายจีระศิลป์ กิจตรอง

2036 ม.5/6 11 นาย เตชสิทธ์ิ สถิตกิจพิเชษฐ์ นายสุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ์



- 68 -

ล ำดับท่ี ห้อง เลขท่ี นำมสกุล ผู้ปกครองช่ือ

2037 ม.5/6 12 นาย ชิษณุพงศ์ น่วมทะนัง เรือโทชาลี น่วมทะนัง

2038 ม.5/6 13 นาย ดลยดิษย์ มงคลพงศพัฒน์ นายภูมิพัฒน์ มงคลพงศพัฒน์

2039 ม.5/6 14 นาย ปภณ พลับนิล นางชญานี พลับนิล

2040 ม.5/6 15 นาย ภูมิพัฒน์ ดีสิทธิเวช นายปิยพัชร์ ดีสิทธิเวช

2041 ม.5/6 16 นาย กษิดินทร ป้ันแตง นายสรศิลป์ ป้ันแตง

2042 ม.5/6 17 นาย นราวิชญ์ นามชุน นายชาลี นามชุน

2043 ม.5/6 18 นาย ภูวิศ สืบศักด์ิ นายจักรพันธ์ สืบศักด์ิ

2044 ม.5/6 19 นาย ชยุตพงศ์ รพีพงศ์พรรณ นางศุภรัตน์ รพีพงศ์พรรณ

2045 ม.5/6 20 นาย ปุณณพัสน์ ลอยแสงอรุณ นางนันทพร ลอยแสงอรุณ

2046 ม.5/6 21 นาย ธนาคม ส้ินภัย นางปุณิกา ฉันสุวรรณ

2047 ม.5/6 22 นาย สัณฐิติ เทพานนท์ นายกฤษณพงศ์ เทพานนท์

2048 ม.5/6 23 นาย นฤเบจษ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางสาวสุวรรณา ทองห่อ

2049 ม.5/6 24 นาย ชยากร ไชยเขต นางดวงฤดี ไชยเขต

2050 ม.5/6 25 นาย ภาณพ ทวีรัตนธรรม นางสาวกาญจนี ทวีรัตนธรรม

2051 ม.5/6 26 นาย ณภัทร ธรรมวิจิตรกุล นางอ าภา ธรรมวิจิตรกุล

2052 ม.5/6 27 นาย ณวัฒน์ อินทรวิชัย เรืออากาศโทอภิวัฒน์ อินทรวิชัย

2053 ม.5/7 1 นาย ณัชพล เอ่ียมจินดา นายสถาพร เอ่ียมจินดา

2054 ม.5/7 2 นาย ชาคร สิทธิเตโช นางสาวณัฏฐา สิทธิเตโช

2055 ม.5/7 3 นาย ดุลยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา นางสาวดาราใจ กุญชร ณ อยุธยา

2056 ม.5/7 4 นาย ธีรวัชร์ ปัถวี นางสมนึก พ่วงเดช

2057 ม.5/7 5 นาย ณัฐชนน พุทธมหิกานนท์ นางนฤมล พุทธมหิกานนท์

2058 ม.5/7 6 นาย อัลวาร์ ฮาสุนี นายธันวา ฮาสุนี

2059 ม.5/7 7 นาย รณกร โตสวัสด์ิ นายทศพร โตสวัสด์ิ

2060 ม.5/7 8 นาย ณัฏฐกฤต โกมลวิภาต นายศีลกานต์ โกมลวิภาต

2061 ม.5/7 9 นาย สุวรรณภูมิ สุทธินาค นาวาเอกดวงนพเก้า สุทธินาค

2062 ม.5/7 10 นาย ธรรศ ทัพสุริย์ ร้อยต ารวจเอกสงกราณ ทัพสุริย์

2063 ม.5/7 11 นาย อัครศิษฐ์ พรมเลิศ นายสุเทพ พรมเลิศ

2064 ม.5/7 12 นาย สิรวิชญ์ ม่ิงมาก นายอธิปไตย ม่ิงมาก

2065 ม.5/7 13 นาย ธนพัฒน์ วริศพรทวีสิน นายประเสริฐ วริศพรทวีสิน

2066 ม.5/7 14 นาย ธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง นางสาวชรินณา เสนกรรหา

2067 ม.5/7 15 นาย เมธวิน จันทร์สัชนาลัย นายธีรพงศ์ จันทร์สัชนาลัย
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2068 ม.5/7 16 นาย วราเทพ ช่ืนตา นายพิสัย ช่ืนตา

2069 ม.5/7 17 นาย วรภัทร สิงห์ส าอางค์สกุล นายสมชาย สิงห์ส าอางค์สกุล

2070 ม.5/7 18 นาย พัฒนศักด์ิ อู่เงิน นายพรหมศร อู่เงิน

2071 ม.5/7 19 นาย นราธิป ฮุ่งหวล นางสาวกัณหา ฮุ่งหวล

2072 ม.5/7 20 นาย พรมงคล วิระษร นางสาววันดี วิระษร

2073 ม.5/7 21 นาย ณภัทร ตรีรัตน์โชติกุล นางรสสุคนธ์ ตรีรัตน์โชติกุล

2074 ม.5/7 22 นาย ชยุต เอ้ือกิจกุลทรัพย์ นายเจริญชัย เอ้ือกิจกุลทรัพย์

2075 ม.5/7 23 นาย สรวิชญ์ พาณิชพัฒนกุล นายสันติ อติกุรฑล

2076 ม.5/7 24 นาย วิรัล เหลืองศรีสุข นายวิชัย เหลืองศรีสุข

2077 ม.5/7 25 นาย ปัญญ์ พิชิตยุทธการ นางมณฑลี พ่อค้า

2078 ม.5/7 26 นาย ภัทรธร โรจน์อโณทัยกุล นางจันทนา พรนิมิตรธรรม

2079 ม.5/7 27 นาย จรัสศิลป์ กิตติเรืองเดช นายธนินภณ กิตติเรืองเดช

2080 ม.5/7 28 นาย วรพล นิลงาม นายมเหศวร นิลงาม

2081 ม.5/7 29 นาย สรรพวัต ศิริด ารงสุข นายธวัชชัย ศิริด ารงสุข

2082 ม.5/7 30 นาย นพัช ตระกูลธีรสิทธ์ิ นายพิพัฒพงษ์ ตระกูลธีรสิทธ์ิ

2083 ม.5/7 31 นาย ศุภโชค กนกอนันต์ นายพิเชษฐ์ กนกอนันต์

2084 ม.5/7 32 นาย ฐปนัท ภิญโญสินวัฒน์ นายธัชษา ภิญโญสินวัฒน์

2085 ม.5/7 33 นาย สุวรรณศิริ สุวรรณศรี นางศิริมา สุวรรณศรี

2086 ม.5/7 34 นาย ชวัลวิทย์ เตชะโกศล นายวิโรจน์ เตชะโกศล

2087 ม.5/7 35 นาย ธีรัช แสงชัยทวีรักษ์ นายวิชัย แสงชัยทวีรักษ์

2088 ม.5/7 36 นาย ธรรศ ศรีเกษตร์ นายสมชาย ศรีเกษตร์

2089 ม.5/7 37 นาย ธนกร โชตะยากฤต นายชูโชติ โชตะยากฤต

2090 ม.5/7 38 นาย ณัฐธีร์ ย่ิงสกุลการกิจ นายธีรพล ย่ิงสกุลการกิจ

2091 ม.5/7 39 นาย วรายุส วงกตวรินทร์ นางเกตวลี วงกตวรินทร์

2092 ม.5/7 40 นาย พนธกร เต้ียเพชร นายธนดล เต้ียเพชร

2093 ม.5/7 41 นาย ศุภวิชญ์ หลักดี นางสาวชมพูนุท สามห้วย

2094 ม.5/7 42 นาย ภานุพงศ์ ใจมีธรรมดี นางสาวนุสรา สุนิพิท

2095 ม.5/7 43 นาย ศวัสกร ถึกคุ้ม นางธนัชพร ถึกคุ้ม

2096 ม.5/7 44 นาย ปิติ เหลืองเจริญลาภ นางสาวสราญจิต บุรุษภักดี

2097 ม.5/7 45 นาย ชโยทิต อินทุประภา นางมณีรัตน์ อินทุประภา

2098 ม.5/7 46 นาย วรรธนัย แก้วโอฬารวสุ นายธนเสฏฐ์ แก้วโอฬารวสุ
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2099 ม.5/7 47 นาย กันต์พงษ์ วงศ์จรูญชัย นางสาวธันยนันท์ วงศ์จรูญชัย

2100 ม.5/8 1 นาย พชร สถิตานนท์ นายกิตติ สถิตานนท์

2101 ม.5/8 2 นาย กิตติภพ ผินจิรพงศ์ นางเซียม ผินจิรพงศ์

2102 ม.5/8 3 นาย ณัฐดนัย สิกขากูล นางฌาน์ศินี สิกขากูล

2103 ม.5/8 4 นาย วิภพ ลวพิมล นางบุษบา ลวพิมล

2104 ม.5/8 5 นาย อินทัช อาลาฐิติวงศ์ นายสุริยะ อาลาฐิติวงศ์

2105 ม.5/8 6 นาย สหณัฐ หอมแช่ม นายธนาธิป หอมแช่ม

2106 ม.5/8 7 นาย ภาณุวิชญ์ นันชนะ นายธนูศักด์ิ นันชนะ

2107 ม.5/8 8 นาย อภิวิชญ์ อภิญญายรรยง นางเกสรา อภิญญายรรยง

2108 ม.5/8 9 นาย ธีระ รุ่งเรืองเกษตร นายสุวรรณ รุ่งเรืองเกษตร

2109 ม.5/8 10 นาย ภูมิพัฒน์ ไตรรัตน์อุดมกุล นายเสรี ไตรรัตน์อุดมกุล

2110 ม.5/8 11 นาย วิชภัทร วงศ์อรรฆยากร นางวิชชุดา วงศ์อรรฆยากร

2111 ม.5/8 12 นาย จิรกิตต์ิ จตุวงษ์วิวัฒน์ นางสุภาพร จตุวงษ์วิวัฒน์

2112 ม.5/8 13 นาย ธนะศิลป์ สิรีพิพัฒน์ นางนิชานันท์ สิรีพิพัฒน์

2113 ม.5/8 14 นาย นพณัฐ กมุทา จ่าสิบเอกเพ่ิมศักด์ิ กมุทา

2114 ม.5/8 15 นาย พลกฤต แจ้งตามธรรม นายสิทธิชัย แจ้งตามธรรม

2115 ม.5/8 16 นาย กิตติพงศ์ งามโภชนมงคล นางสาวดนิตา แก้วฟ้าอ่อน

2116 ม.5/8 17 นาย ทศนภ โลหชิตล าเพา นายชัยกิจ โลหชิตล าเพา

2117 ม.5/8 18 นาย อชิระ อังสุมาล นางทัศนีย์ อังสุมาล

2118 ม.5/8 19 นาย ศิระเศรษฐ์ เล้าธิพงศ์ นายณัฐศักย์ เล้าธิพงศ์

2119 ม.5/8 20 นาย ณัฐภัทร วีระนพสิทธ์ิ นางสาววลัยพรรณ แดงเปล่ง

2120 ม.5/8 21 นาย พงศ์พล น าสุวัฒน์ นายสุภวัฒน์ น าสุวัฒน์

2121 ม.5/8 22 นาย ภูรี ศิริมงคล นายภิญโญ ศิริมงคล

2122 ม.5/8 23 นาย อังศุชวาล สมิตชาติ นายอุทัย สมิตชาติ

2123 ม.5/8 24 นาย ศุภกร อินนัดดา นางชุติมา อินนัดดา

2124 ม.5/8 25 นาย เอกตะวัน ขุนแทน นางมะลิวรรณ ขุนแทน

2125 ม.5/8 26 นาย วรพล เดชด ารงค์ศักด์ิ นายโกวิท เดชด ารงค์ศักด์ิ

2126 ม.5/8 27 นาย แทนคุณ ชัยศรีสวัสด์ิ นางวินัย กลัมพสุต

2127 ม.5/8 28 นาย ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ นายพฤฒิพงษ์ ลีฬหนันทน์

2128 ม.5/8 29 นาย เนตินนท์ ภูติยานนท์ นายรัชชานนท์ ภูติยานนท์

2129 ม.5/8 30 นาย วงศกร สว่างรุ่งเรือง นายพรชัย สว่างรุ่งเรือง
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2130 ม.5/8 31 นาย ถิรชัย สุริยะเมศิล นายสุรพงศ์ สุริยะเมศิล

2131 ม.5/8 32 นาย ชาญสิทธ์ิ รักกลาง นายธนวัฒน์ รักกลาง

2132 ม.5/8 33 นาย พฤทธพิริยะ พิเชียรพงษ์ นายกัมปนาท พิเชียรพงษ์

2133 ม.5/8 34 นาย ธนกิจ ศิริวัฑฒนะ นางสาวจรรยา ลักษณะกุลฑล

2134 ม.5/8 35 นาย โมกข์ เฉลิมเวโรจน์ นายวิชาญ เฉลิมเวโรจน์

2135 ม.5/8 36 นาย ธีรโชค ฐิตกุลรักษ์ นายธีรยุทธ ฐิตกุลรักษ์

2136 ม.5/8 37 นาย ชัชชัย ลีรุ่งเรืองธนกิจ นางมลุลี ธีรกุลเจริญ

2137 ม.5/8 38 นาย สรวิศ พรอุดมสิน นางสาวพัชรนันท์ มณีพัฒนกุล

2138 ม.5/8 39 นาย ศิรภัทร หลิวคุ้ม นายพิชัย หลิวคุ้ม

2139 ม.5/8 40 นาย กลย์ธัช ชิณขจรโสภณ นายอชิตะ ชิณขจรโสภณ

2140 ม.5/8 41 นาย กฤติน หงษ์สมุทร นางภรณี คงเจริญถ่ิน

2141 ม.5/8 42 นาย สุวิจักขณ์ กาญจนวรเสฏฐ์ นายยศวัตน์ กาญจนวรเสฏฐ์

2142 ม.5/8 43 นาย กานต์ เครือรัตน์ นาวาเอกวีระชัย เครือรัตน์

2143 ม.5/8 44 นาย กิตติศักด์ิ สายยืด นายนคร สายยืด

2144 ม.5/8 45 นาย กษิด์ิเดช ธงภักดี นางวาสนา ธงภักดี

2145 ม.5/8 46 นาย พสชนัน ว่องไวคุณอนันต์ นายณัชพงศ์ ว่องไวคุณอนันต์

2146 ม.5/8 47 นาย จารุภัทร ศักด์ิพิชัยสกุล นายต่อศักด์ิ ศักด์ิพิชัยสกุล

2147 ม.5/9 1 นาย วิทยา หล่อหลง นายพเยาว์ หล่อหลง

2148 ม.5/9 2 นาย ธนวิชญ์ ผลิตนนท์เกียรติ นายเฉลิมชัย ผลิตนนท์เกียรติ

2149 ม.5/9 3 นาย อัครวินท์ วรโชติธนันทร์ นายเดชอุดม ชูใจ

2150 ม.5/9 4 นาย กลวัชร ก่ิงโพธ์ิ นายส าเริง ก่ิงโพธ์ิ

2151 ม.5/9 5 นาย ศิวกร งามวุฒิชัย นายธีระศักด์ิ งามวุฒิชัย

2152 ม.5/9 6 นาย ภัคพล ขันโท นายจิรพงษ์ ขันโท

2153 ม.5/9 7 นาย กิตติภพ รัตนะคงสุวรรณ นายสมศักด์ิ รัตนะคงสุวรรณ

2154 ม.5/9 8 นาย รพี พิลาหา นางเบญจมาศ พิลาหา

2155 ม.5/9 9 นาย ชนาธิป พิมพ์พารักษ์ นายนิพนธ์ พิมพ์พารักษ์

2156 ม.5/9 10 นาย บุณยกร จักรนิรมล นางธนวรรณ จักรนิรมล

2157 ม.5/9 11 นาย นาวิน กิตตินววิธ นายกวี กิตตินววิธ

2158 ม.5/9 12 นาย ธนพจน์ เฉลิมพันธ์ นางหนูทัด โปรยบ ารุง

2159 ม.5/9 13 นาย ศิริพงศ์ ศรีชาเนตร์ ดาบต ารวจสุรพล ศรีชาเนตร์

2160 ม.5/9 14 นาย ภูวดล วจีสัจจะ พันต ารวจโทเสรี วจีสัจจะ
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2161 ม.5/9 15 นาย อนุวิท ศรีเจริญ พันต ารวจโทอุดมสิน ศรีเจริญ

2162 ม.5/9 16 นาย สิรวิชญ์ ทองผาสุข นายวิสิทธ์ิ ทองผาสุข

2163 ม.5/9 17 นาย ทวีเดช ทองค า นางทัศนี ภูพวก

2164 ม.5/9 18 นาย ธนโชติ วรรณชาติ นายวีระชล วรรณชาติ

2165 ม.5/9 19 นาย สุรพัศ นพกุลโรดม นางนิตยา นพกุลโรดม

2166 ม.5/9 20 นาย เอกภัทร เจ้หนูด้วง นายพิพัฒน์ เจ้หนูด้วง

2167 ม.5/9 21 นาย พิชญุตม์ พิชัยพรลภัส นายจรัสพงศ์ พิชัยพรลภัส

2168 ม.5/9 22 นาย พงศ์ฒนพัฒน์ น้อยพันธ์ นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพันธ์

2169 ม.5/9 23 นาย ปารเมษฐ์ ขวัญจิตราพันธ์ นางสาวสุรีย์ญา ขวัญจิตราพันธ์

2170 ม.5/9 24 นาย สุรนาท ศรีโพธ์ิอ่อน นายสมประสงค์ ศรีโพธ์ิอ่อน

2171 ม.5/9 25 นาย พงศ์พิศักด์ิ นรสิงห์ นางสาวภัทรกร ม่ิงขวัญ

2172 ม.5/9 26 นาย กฤติภณ รักศิลปดี นางสาวเบญญาดา รักศิลปดี

2173 ม.5/9 27 นาย ปุริมปรัชญ์ ข าคล้อย นางสาวอริสสรา สิงหชาติ

2174 ม.5/9 28 นาย กสิณ สุเมธวทานิย นางจินตนา สุเมธวทานิย

2175 ม.5/9 29 นาย ชญานนท์ นาแซง นายวิเชียร นาแซง

2176 ม.5/9 30 นาย จุลธีร์ เจริญรัชต์ นางสาววีราภรณ์ จิตตยานันท์

2177 ม.5/9 31 นาย ภีมภณ ภาคผิน นายณัฐพล ภาคผิน

2178 ม.5/9 32 นาย อภิชาติ พัดมุกข์ นางจ ารองรักษ์ พิกุล

2179 ม.5/9 33 นาย ธรรมรัตน์ ไพรพนาสวัสด์ิ นางสาวลลิตา นามน่วม

2180 ม.5/9 34 นาย ปภาวิชญ์ ต่ออ่อน นางสาวสุวรรณา มีสัตย์

2181 ม.5/9 35 นาย ชนะนันท์ พานุช นางสาวสุนันทา นาคเสน่ห์

2182 ม.5/9 36 นาย สักรียา ศิลปอวยชัย นางสาววินันญา  ศิลปอวยชัย

2183 ม.5/10 1 นาย ศุภกฤต เสนาลักษณ์ นางสาวธนกฤตา เสนาลักษณ์

2184 ม.5/10 2 นาย พีรวิชญ์ ใจเอ้ือ นางสาวนภา ใจเอ้ือ

2185 ม.5/10 3 นาย วรวีร์ หมิเหร็น นายปฏิภาณ หมิเหร็น

2186 ม.5/10 4 นาย ทรงโปรด ปริกเพชร ดาบต ารวจกริชเพชร ปริกเพชร

2187 ม.5/10 5 นาย ภาวัช ศิลป์จารุ นางจารุวรรณ ศิลป์จารุ

2188 ม.5/10 6 นาย นที ฐิตินันทนนท์ นายธนกฤต ฐิตินันทนนท์

2189 ม.5/10 7 นาย พิพัฒน์ ประสิทธิไกร นายพินิศ ประสิทธิไกร

2190 ม.5/10 8 นาย ธนวัฒน์ อธิวัฒน์วงศ์ นายอมรศักด์ิ อธิวัฒน์วงศ์

2191 ม.5/10 9 นาย กฤษฎี สงวนศักด์ิ นางอุษา แสงโสภา
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2192 ม.5/10 10 นาย พนากร พรสถิตย์วัฒน์ นางรัตนาพร พรสถิตย์วัฒน์

2193 ม.5/10 11 นาย ศุภณัฐ ศาสตร์นราธร นางนันทิญา ศาสตร์นราธร

2194 ม.5/10 12 นาย ภากร กนกพาณิชย์สกุล นายประชัย กนกพาณิชย์สกุล

2195 ม.5/10 13 นาย ดิชพล กรไธสง ร้อยตรีหญิงสุมาลี กรไธสง

2196 ม.5/10 14 นาย กฤติน นาคศรี นางวลีรัตน์ นาคศรี

2197 ม.5/10 15 นาย อาชวิต ตระการสัตยนุกุล นายสมเกียรติ ตระการสัตยนุกุล

2198 ม.5/10 16 นาย ปัณณรุจน์ จิระวัชรเกียรติ นางสาวนิติกาญจน์ จิระวัชรเกียรติ

2199 ม.5/10 17 นาย นพชานนท์ เผือกพูลผล นายสุขพงศ์ เผือกพูลผล

2200 ม.5/10 18 นาย วสวัตต์ิ ศิรขจรเวโรจน์ นางสุมณฑา จันทร์เมฆา

2201 ม.5/10 19 นาย อมรเทพ จันทร์เมฆา นายวิทวัส จันทร์เมฆา

2202 ม.5/10 20 นาย กฤตณัฐ สีสวาท นายสุรินทร์ สีสวาท

2203 ม.5/10 21 นาย กวี ท าขุนทด นายวิโรจน์ ท าขุนทด

2204 ม.5/10 22 นาย ธนบดี ล้ิมสารา นางธนาภา ล้ิมสารา

2205 ม.5/10 23 นาย ธนพล วิเศษวงค์ษา นายสุณรงค์ วิเศษวงค์ษา

2206 ม.5/10 24 นาย ชวิน ด้วงพรหมโพธ์ิ นายระวี ด้วงพรหมโพธ์ิ

2207 ม.5/10 25 นาย พีรพันธ์ สมใจ นางพันธิวา สมใจ

2208 ม.5/10 26 นาย ภัทรพล จ าปาสิม นายธนากฤต จ าปาสิม

2209 ม.5/10 27 นาย ปุณนรินทร์ พรมรินทร์ ดาบต ารวจประเทือง พรมรินทร์

2210 ม.5/10 28 นาย กษิดิศ ทินบุตร พันต ารวจโท

2211 ม.5/10 29 นาย พูนเกียรติ มีชัย นางจันทร์สุดา มีชัย

2212 ม.5/10 30 นาย พัทธ์ดนัย สงวนพงษ์ นายไพศาล สงวนพงษ์

2213 ม.5/10 31 นาย นภัสรพี อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวนิตยา บุญเลิศ

2214 ม.5/10 32 นาย รัตวิชญ์ จันทกรณ์ นางเส่ียวหยู หวู

2215 ม.5/10 33 นาย ปุญญพัฒน์ พุทธวงษ์ นางนงนุช ค าตา

2216 ม.5/10 34 นาย ธรรมนูญ ศรีเพชร นายอมรดิษฐ ศรีเพชร

2217 ม.5/10 35 นาย ธนเดช อิทธิวีรกูล นางสาวฐิรนันท์ วงศ์ชาญชัยศรี

2218 ม.5/10 36 นาย ศิริศักด์ิ วังสอง นายศักดา วังสอง

2219 ม.5/10 37 นาย พีรภัทร บูรณ์ญเพชร นางสาวนาทลัดดา ประกอบสุข

2220 ม.5/10 38 นาย วาเลนไทน์ ค าภาพักตร์ นางละเอียด ค าภาพักตร์

2221 ม.5/10 39 นาย อัษฎาภรณ์ บุญเพ็ง นางจ ารอง บุญเพ็ง

2222 ม.5/10 40 นาย ณัฏฐากร ยุกตะนันทน์ นายอดุลย์ ยุกตะนันทน์
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2223 ม.5/10 41 นาย วรโชติ ทรงศรี นายมณี ทรงศรี

2224 ม.5/11 1 นาย เจ้ิงเหว่ย หล่ี นางสาววรัชญา ทิพย์มาลัย

2225 ม.5/11 2 นาย ไวยวัฒน์ พรอภิรักษ์ นางนพณัฐ พรอภิรักษ์

2226 ม.5/11 3 นาย เนติ ปัญญานนท์ นายเอกชัย ปัญญานนท์

2227 ม.5/11 4 นาย คมกฤช แสนศรี นางอัญชลี แสนศรี

2228 ม.5/11 5 นาย รัฐรพี ศิริวัฒนกฤตย์ นางณภัสศิริ ศิริวัฒนกฤตย์

2229 ม.5/11 6 นาย ก่อคุณ พันธ์ุพิทยุตม์ นางพรพรรษา พันธ์ุพิทยุตม์

2230 ม.5/11 7 นาย ศุภกร เอ่ียมโกมล นางสาวสุดารัตน์ เอ่ียมโกมล

2231 ม.5/11 8 นาย รณกร ธิติสุธีกุล นางสาวรริดา ธิติสุธีกุล

2232 ม.5/11 9 นาย ธิติพัทธ์ ดิลกวงศ์วัฒน์ นางวัฒนีย์ ดิลกวงศ์วัฒน์

2233 ม.5/11 10 นาย พรรษา ดาวขุนทด นางนิศานาถ ดาวขุนทด

2234 ม.5/11 11 นาย พชร ตรีเอกลักษณ์ นางช่องาม ตรีเอกลักษณ์

2235 ม.5/11 12 นาย ปัณณ์ อามระดิษ นางศิริรัตน์ อามระดิษ

2236 ม.5/11 13 นาย ศิวัฒม์ ห้วยหงษ์ทอง นางสาวศิวิลัย จันทวงศ์

2237 ม.5/11 14 นาย ธนกร เจริญเลิศกมล นางณภัทร เจริญเลิศกมล

2238 ม.5/11 15 นาย สินชัย แซ่เบ๊ นายสุรชัย แซ่เบ๊

2239 ม.5/11 16 นาย ณัฐวรรธน์ ศาสตรพันธ์ นายณรัฐ ศาสตรพันธ์

2240 ม.5/11 17 นาย ภูดิท ละอองทอง นายผจญ ละอองทอง

2241 ม.5/11 18 นาย ภูรี โปสัยะคุปต์ นายประพันธ์ โปสัยะคุปต์

2242 ม.5/11 19 นาย ธนวินท์ เพียรเจริญ นางสาลินี เพียรเจริญ

2243 ม.5/11 20 นาย เจตนิพัทธ์ จิตต์เสาวลักษณ์ นายจตุรพร จิตต์เสาวลักษณ์

2244 ม.5/11 21 นาย ชุติพงศ์ เลิศพิศาลวุฒิ นางสาวเกรญาขษิดา จาจาษิกาญจน์ญาดา

2245 ม.5/11 22 นาย ภูสิษฐ์ วงษ์พิธวัส นายไพบูลย์ วงษ์พิธวัส

2246 ม.5/11 23 นาย ณัฐพล ดาวเรือง นางสาวอรัญญา ดาวเรือง

2247 ม.5/11 24 นาย ธนากรณ์ วรรณะ นายจ ารุง วรรณะ

2248 ม.5/11 25 นาย ธนศักด์ิ แก้วประสงค์ นายมาโนช แก้วประสงค์

2249 ม.5/11 26 นาย กฤติธี สร้อยสุวรรณ นางสาววรนิษฐา สร้อยสุวรรณ

2250 ม.5/11 27 นาย ปภินวิช บุญเรือง นายฐานันดร บุญเรือง

2251 ม.5/11 28 นาย ภูมิพัฒน์ มาโต นายวรสิทธ์ิ มาโต

2252 ม.5/11 29 นาย นันทกร อ าไพ นายธีรชัย  อ าไพ

2253 ม.5/11 30 นาย ปัณณ์ อัศยะธรรมานนท์ นายลือชา อัศยะธรรมานนท์
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2254 ม.5/11 31 นาย ณัฐภัทร ปิยสถาพรพงศ์ นางสาวชนัดดา ปีแดง

2255 ม.5/11 32 นาย ถิรยุทธ ตองมาก นางสาวผาย นามโคตร

2256 ม.5/11 33 นาย ณัฐวุฒิ มูลสุมาลย์ นายพรชัย มูลสุมาลย์

2257 ม.5/11 34 นาย ศักดิธัช กัลยาณไพศาล นางสุภาพร กัลยาณไพศาล

2258 ม.5/11 35 นาย ภัทรพล ทวีสุวรรณไกร นายวีระวุฒิ ทวีสุวรรณไกร

2259 ม.5/11 36 นาย ณัธพล ชะลูด นางสวาท ชะลูด

2260 ม.5/11 37 นาย พลอธิป เพ็งเหมือน นายอุดมศักด์ิ เพ็งเหมือน

2261 ม.5/11 38 นาย ธีรภัทร อยู่เย็น นางสาววรรณิศา อยู่เย็น

2262 ม.5/12 1 นาย สุวิจักขณ์ ธาราธรรมรัตน์ นายณรงค์ชัย ธาราธรรมรัตน์

2263 ม.5/12 2 นาย ธนธร ม่วงศรี นายอ านวย ม่วงศรี

2264 ม.5/12 3 นาย ธนกร ลิขิตด ารงโชติ นายจรูญศักด์ิ ลิขิตด ารงโชติ

2265 ม.5/12 4 นาย กษิดิศ แก้วทอง นายกิตติพันธ์ แก้วทอง

2266 ม.5/12 5 นาย รัฐภูมิ สิทธิเดชเดชากุล นายวิทยา สิทธิเดชเดชากุล

2267 ม.5/12 6 นาย วรเศรษฐ์ ฉลองวุฒิกาญจน์ นายธีระพงศ์ ฉลองวุฒิกาญจน์

2268 ม.5/12 7 นาย ปัณณรุจน์ สิริประสพไชย นายอมรวัฒน์ สิริประสพไชย

2269 ม.5/12 8 นาย เอกพันธ์ุ เลาหวีรนิตย์ นายศิริชัย เลาหวีรนิตย์

2270 ม.5/12 9 นาย ศุภกฤษฏ์ิ จันทร์เจริญศิลป์ นายพูนศักด์ิ จันทร์เจริญศิลป์

2271 ม.5/12 10 นาย รัฐฑภูมิ เวชเมฆินทร์ นางสาวณปภัช ฐนัทอรรถกิจ

2272 ม.5/12 11 นาย สุนันท์ธนา พวงนาค ว่าท่ี ร.ต.ธนากร พวงนาค

2273 ม.5/12 12 นาย ณฐกร ล้ีรัตนพานิชย์ นางสลักจิตร ล้ีรัตนพานิชย์

2274 ม.5/12 13 นาย ภัทรพล ภูมิคอนสาร นางประภาภรณ์ ภูมิคอนสาร

2275 ม.5/12 14 นาย ณัทเดช เลิศนา ดาบต ารวจสมโชค เลิศนา

2276 ม.5/12 15 นาย เจนวิทย์ เนาสราญ นางสาวธัญญ์นรี เนาสราญ

2277 ม.5/12 16 นาย ปฏิภาณ ฉิมอ้อย นายจิรเดช ฉิมอ้อย

2278 ม.5/12 17 นาย ปรัชณพล ส าเร็จ พันต ารวจโทปรีชา ส าเร็จ

2279 ม.5/12 18 นาย นัฏฐวัฒน์ บุญถนอมวงศ์ นางสาวณภัสกร บุญถนอมวงศ์

2280 ม.5/12 19 นาย จักรพงศ์ อินทรศักดา ร้อยต ารวจเอกนิพนธ์ อินทรศักดา

2281 ม.5/12 20 นาย นวพล สุดงาม นายนิพนธ์ สุดงาม

2282 ม.5/12 21 นาย ชยพล ขนอม นางรติกร ขนอม

2283 ม.5/12 22 นาย พัชรพล เงินเจริญ นายเทพฤทธ์ิ เงินเจริญ

2284 ม.5/12 23 นาย วศุตม์ สุขันทอง ร้อยต ารวจเอกเกริกชัย สุขันทอง
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2285 ม.5/12 24 นาย วงศกร ทายงาม นายกิตติพงษ์ ทายงาม

2286 ม.5/12 25 นาย อรรถชาต ตันเฮง นายอัฐพล ตันเฮง

2287 ม.5/12 26 นาย ธรรศ ปิยเกษม นายพรชัย ปิยเกษม

2288 ม.5/12 27 นาย ลือชา เหลืองขม้ิน นายวิทยา เหลืองขม้ิน

2289 ม.5/12 28 นาย นิติภัทร์ อรุณเมฆ นางสาวทิพย์สุภา ชีตตะสังคะ

2290 ม.5/12 29 นาย วชิรญาณ์ วารี นายเพ็ญสวน วารี

2291 ม.5/12 30 นาย เมธา อ านวย นายสุเมธ อ านวย

2292 ม.5/12 31 นาย ศุภกฤต งามข า นายมนตรี งามข า

2293 ม.5/12 32 นาย สมประสงค์ เจ้ิง นายจินสง เจ้ิง

2294 ม.5/12 33 นาย เจตนิพัทธ์ ทับทิมขาว นายสุรินทร์ ทับทิมขาว

2295 ม.5/12 34 นาย ชินาธิป ธนพรรัตนะ นายชนินทร์ ผลแพ่ง

2296 ม.5/12 35 นาย กฤษดา ลีทหาร นางสาวจิดาภา ลีทหาร

2297 ม.5/12 36 นาย ธีรเมศร์ กู้สุจริต นางกุลราดา กู้สุจริต

2298 ม.5/12 37 นาย วรกร พลไชย นางสาวปิยนุช มงกุฎ

2299 ม.5/12 38 นาย สิรภัทร พรมลี นายสมศรี พรมลี

2300 ม.5/12 39 นาย ชนกานต์ ยอดญาติไทย นายศิริศักด์ิ ยอดชาติไทย

2301 ม.6/1 1 นาย พาทิศ มังกรพิศม์ นายมานิต  มังกรพิศม์

2302 ม.6/1 2 นาย ภูริวัจน์ สิริชวัลพงศ์ นายพสิษฐ์  สิริชวัลพงศ์

2303 ม.6/1 3 นาย ภัทรเดช เตชะรุจิรา นายธีรวัฒน์  เตชะรุจิรา

2304 ม.6/1 4 นาย อนาวิล โชคนิติสวัสด์ิ นายอนิล  โชคนิติสวัสด์ิ

2305 ม.6/1 5 นาย อนิก อาชวคุณ นายอาทร อาชวคุณ

2306 ม.6/1 6 นาย อภิพล รัตนชัยเดชา นายชัชวุฒิ รัตนชัยเดชา

2307 ม.6/1 7 นาย สรสิฑฐ์ รัตนพงษานนท์ นางอารีรัตน์ รัตนพงษานนท์

2308 ม.6/1 8 นาย ปรางกาล เตชะฐิติกุล นางนภสร เตชะฐิติกุล

2309 ม.6/1 9 นาย ธนัตถ์ มีทรัพย์สิทธิชัย นางพรนภา มีทรัพย์สิทธิชัย

2310 ม.6/1 10 นาย นิติเทพ เสนาขันธ์ นายมานิตย์ เสนาขันธ์

2311 ม.6/1 11 นาย ปัณณ์ จงวัฒนาบุญ นายสินธ์ุ จงวัฒนาบุญ

2312 ม.6/1 12 นาย ทองเอก เพ็ชรมีค่า นางพรนิภา เพ็ชรมีค่า

2313 ม.6/1 13 นาย ชญานิน รติรุ่งโรจน์ นายสันติ เต่าวิเศษ

2314 ม.6/1 14 นาย พิตตินนท์ ปิยะเจริญวัฒนา นายสิทธิชัย ปิยะเจริญวัฒนา

2315 ม.6/1 15 นาย ธาม เรืองรายวัน นางวธู เรืองรายวัน
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2316 ม.6/1 16 นาย วรัศม์ ศรีอินทรสุทธ์ิ นางปรีด์ิวดี ศรีอินทรสุทธ์ิ

2317 ม.6/1 17 นาย พงศภัค โนนค า นางสาวอัมพร ต้ันเจริญ

2318 ม.6/1 18 นาย ธนภัทร เทพนิมิตร นางสาวปาริชาติ เก่งระดมกิจ

2319 ม.6/1 19 นาย ปัณฑภัทร พงศ์อัมพรโฆษิต นางสาวปาณิสรา คงกระพันธ์

2320 ม.6/1 20 นาย ชัยพินิจ ประเสริฐอัครกุล นายบุญสม ประเสริฐอัครกุล

2321 ม.6/1 21 นาย พิชญุตม์ ศิริจิตเกษม นายประยุทธ ศิริจิตเกษม

2322 ม.6/1 22 นาย ศุภวิชญ์ ตันนิติไพศาล นายทนงศักด์ิ ตันนิติไพศาล

2323 ม.6/1 23 นาย ณัฐดนัย นาควิจิตร์ นางสาวศิริณี กาเรืองจ ารูญ

2324 ม.6/1 24 นาย ณัฐสิทธ์ิ นาควิจิตร์ นางสาวศิริณี กาเรืองจ ารูญ

2325 ม.6/1 25 นาย ธิษณาบดี ศิริทรัพย์ นายอิทธิพล วิชิต

2326 ม.6/1 26 นาย เศรษฐวิช สุริยาสาคร นางสาวธัญรดี มารุ่งเรือง

2327 ม.6/1 27 นาย นันทวัฒน์ รุ่งโรจน์กิตติกุล นางวีราภรณ์ ศรีเพ็ญ

2328 ม.6/1 28 นาย ปวรภัส บัวทอง นางนิรมล บัวทอง

2329 ม.6/1 29 นาย ชุชชนะ มหาคชาภรณ์ นายกรกฤษณ์ มหาคชาภรณ์

2330 ม.6/1 30 นาย ศุภโชค ทองสุทธิ นางเพ็ญศรี ทองสุทธิ

2331 ม.6/1 31 นาย สุวัฒนชัย ลาภบุญเรือง นางสาวสุวรรณา ลีละประสพโชค

2332 ม.6/1 32 นาย กฤตภาส ช านาญเวช นายทัศนัย ช านาญเวช

2333 ม.6/1 33 นาย พงศกานต์ ตุลากัน นางจิราพัชร์ ตุลากัน

2334 ม.6/1 34 นาย ปวริศ จิตพร นายธุวานนท์ จิตพร

2335 ม.6/1 35 นาย ปรวรรษ ธีรภากร นางสาวเบ็ญจวรรณ ธีรภากร

2336 ม.6/1 36 นาย เอกธนัช พัฒนกนกชัย นายประเสริฐ พัฒนกนกชัย

2337 ม.6/2 1 นาย ธีรัตม์ ชูโรจนเสฏฐ์ นางสาวพิมพ์รภัช ชูโรจนเสฏฐ์

2338 ม.6/2 2 นาย ธนภัทร เจนก่อเกียรติกุล นายวีระ เจนก่อเกียรติกุล

2339 ม.6/2 3 นาย นาวีฟ ผลเกิดสุข นางราศรี ประสงค์ผล

2340 ม.6/2 4 นาย กรวุฒิ ตรุณีธีรกุล นางธัญลักษณ์ เสรีโรจนสิริ

2341 ม.6/2 5 นาย รณกฤต ธนาพุฒิภัทร นางสาวธัญญกนก ธนาพุฒิภัทร

2342 ม.6/2 6 นาย พัฒนศักด์ิ รัตนธนาวัฒน์ นางสาวปัทมา เลาหศรีวิจิตร

2343 ม.6/2 7 นาย จิรโชติ ม่ันคง นางสาวไพรจิตร บุตรพรม

2344 ม.6/2 8 นาย รัตนวุฒิ เกิดล าเจียก นางสาวเนาวรัตน์ เกิดล าเจียก

2345 ม.6/2 9 นาย ณัฐวัฒน์ สุประจิตรา นางสาวอรณัฐ รุจิรชัย

2346 ม.6/2 10 นาย เจษฎากร สวนอุดม นางสาวลักขณา ตรีเพ็ชรศิริกุล
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2347 ม.6/2 11 นาย ณัฐชนน สีแดง นางรุ้งนภา สีแดง

2348 ม.6/2 12 นาย ชลนที ส่งศิริ นายกิตติ ส่งศิริ

2349 ม.6/2 13 นาย รุ่งโรจน์ แฉะกระโทก นางสาวสุภา มัฆะเนมี

2350 ม.6/2 14 นาย ณพล รอดบุญธรรม นางอมรรัตน์ รอดบุญธรรม

2351 ม.6/2 15 นาย นฤบดี จิตตะเพชร นางละออศรี จิตตะเพชร

2352 ม.6/2 16 นาย กฤษฏ์ พรหมบาง นายชินโชติ พรหมบาง

2353 ม.6/2 17 นาย สุทธิ จันทราโลก นายนเรศร์ จันทราโลก

2354 ม.6/2 18 นาย พศทรรศน์ จารุชิตโสภณ นางสาวรัชนี จารุชิตโสภณ

2355 ม.6/2 19 นาย กวิน กุลฤทธ์ิ นายสมพงษ์ กุลฤทธ์ิ

2356 ม.6/2 20 นาย ปวริศ ศิริเกษมศักด์ิ นางสาวสุรีย์ ก่ิงทัพหลวง

2357 ม.6/2 21 นาย ธนภณ สดุดีมีชัยทวีโชค นายสมนึก สดุดีมีชัยทวีโชค

2358 ม.6/2 22 นาย ปริยากร วิรัลวิชญา นางสาวนาริฐา วิรัลวิชญา

2359 ม.6/2 23 นาย นภัสถ์ อนุศรี นางสาวนวรัตน์ อนุศรี

2360 ม.6/2 24 นาย ศุภกิตต์ิ ไชยรัตน์ นายไพศาล ไชยรัตน์

2361 ม.6/2 25 นาย พัศพงศ์ จิตติธนะศักด์ิ นางสาวฐิติภัสร์ จิตติธนะศักด์ิ

2362 ม.6/2 26 นาย อัครวินท์ เจริญวิทย์วรกุล นางสาวชุบพร สายสุด

2363 ม.6/2 27 นาย อนันต์ สระสงคราม นายสุวรรณ สระสงคราม

2364 ม.6/2 28 นาย ปวรเมศวร์ อภิชากิตต์ิวงษ์ นายปัณณวิชญ์ อภิชากิตต์ิวงษ์

2365 ม.6/2 29 นาย นัทธพงศ์ ช าปฏิ นายประสิทธ์ิ ใบสีจวง

2366 ม.6/2 30 นาย กิตติศักด์ิ รัชตะประกร นางสิริกร รัชตะประกร

2367 ม.6/2 31 นาย ศศิวัฒน์ พรภิญโญ ดาบต ารวจวรศักด็์ิ พรภิญโญ

2368 ม.6/2 32 นาย ยศภัทร ย่ิงเจริญ นางสาวกชกร เผือกหอม

2369 ม.6/2 33 นาย จิรสิน ชาญชัยศิลป์ นางสาวมัญจาณี สถานกอง

2370 ม.6/2 34 นาย สิปปกร ศรีอนันต์ นางณัฐชานันท์ ศรีอนันต์

2371 ม.6/2 35 นาย ธนโชติ ภัทรพรชัยกุล นางสาวมุจลินท์ ครุฑจร

2372 ม.6/2 36 นาย พีรเดช ภัทรบวรกุล นางสาววิลาสินี เอ่ียมพิภักด์ิ

2373 ม.6/2 37 นาย สิรวัฑฒก์ วิชัยธรรมกุล นายสมพงษ์ วิชัยธรรมกุล

2374 ม.6/2 38 นาย ภณ ลาหา นางณิชากร ลาหา

2375 ม.6/2 39 นาย เกรียงไกร ภักดีอภินันท์ นายฉัตรชัย ภักดีอภินันท์

2376 ม.6/2 40 นาย กษิดิศ ทรงศิลป์ นางสาวเสาวลักษณ์ ทรงศิลป์

2377 ม.6/3 1 นาย ณภัทร ยอดพนาไพร นายสาธิต ยอดพนาไพร
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2378 ม.6/3 2 นาย ธนกฤต สุขสถาพรเลิศ นายฉัตรชัย สุขสถาพรเลิศ

2379 ม.6/3 3 นาย ธนดล เกตุแก้ว นางกัลยา เกตุแก้ว

2380 ม.6/3 4 นาย ภาสวิชญ์ มิตรงาม นายยศวีร์ มิตรงาม

2381 ม.6/3 5 นาย กิตติธัช ลักษมีธนานนท์ นางสาวกัญญนันทน์ สุขจิตร

2382 ม.6/3 6 นาย รัชพล รัตนมณี พันต ารวจโทหญิงเกศินี บรรพตศิริ

2383 ม.6/3 7 นาย ชาคริต ไทยะจิตต์วณิชย์ นางสาววรรณี แซ่จึง

2384 ม.6/3 8 นาย พิชญุตม์ มีศิริ นางศุภวรรณ มีศิริ

2385 ม.6/3 9 นาย นฤพนธ์ ฉายสุวรรณคีรี นายมนตรี ฉายสุวรรณคีรี

2386 ม.6/3 10 นาย ศรัณย์ ม่ันประพันธ์ นางสาวอรุณีย์ ม่ันประพันธ์

2387 ม.6/3 11 นาย ณัฐภาส เจริญกุลพิภัทร์ นายเจริญ เจริญกุลพิภัทร์

2388 ม.6/3 12 นาย ปัญญวัฒน์ มาลัย นางประภาศรี มาลัย

2389 ม.6/3 13 นาย ชิตฐาณุพงศ์ โหมดพันธ์ นางสาวชิดลัดดา โหมดพันธ์

2390 ม.6/3 14 นาย ปิยะณัฐ อยู่ประเสริฐชัย นายณภัทร อยู่ประเสริฐชัย

2391 ม.6/3 15 นาย ปณต อัมภวัน นางสาวอมรรัตน์ ค าทรัพย์

2392 ม.6/3 16 นาย ธิติ ศุภอัครโสภณ นายธนัช ศุภอัครโสภณ

2393 ม.6/3 17 นาย จิรวัฒน์ เอ่ียมประเสริฐ นางสาวอัญชลี กอบสุข

2394 ม.6/3 18 นาย สรรค์วิชญ์ ยศวิชัย นางณัฐพร ยศวิชัย

2395 ม.6/3 19 นาย พีรพล เพ่ิมพูล นางจิราพัชร เพ่ิมพูล

2396 ม.6/3 20 นาย สุวิจักขณ์ หวังกิจไพศาล นายสุโข หวังกิจไพศาล

2397 ม.6/3 21 นาย กิตติธัช เศรษฐ์ธนากร นางปัทมา เศรษฐ์ธนากร

2398 ม.6/3 22 นาย บารมี วรนิตธนากูล นางณภัทร วรนิตธนากูล

2399 ม.6/3 23 นาย ธนวัฒน์ แสนบุตร นางสาวธัญญรัตน์ พุฒหล้า

2400 ม.6/3 24 นาย กฤตบุญ แสงทิพย์ นางสุภาพร แสงทิพย์

2401 ม.6/3 25 นาย ธนพล โชวิกรานต์ นางสาวภาณิกา พึงพิพัฒน์

2402 ม.6/3 26 นาย อามีน ประเสริฐแสง นางธาริณี แสงจันทร์

2403 ม.6/3 27 นาย พงศธร โกมลเจิดสิริ นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ

2404 ม.6/3 28 นาย กฤษฏ์หิรัญ พิชญาภัคบุณยากร นายกุลวิวัฒน์ พิชญาภัคบุณยากร

2405 ม.6/3 29 นาย ชลสิทธ์ิ สุขุม นายปกาศิต สุขุม

2406 ม.6/3 30 นาย ณัฐนนท์ ชีวะวัฒนชัย นางสาวฑิฆัมพร ชีวะวัฒนชัย

2407 ม.6/3 31 นาย ศิวัช ตันณีกุล นายสราวุท ตันณีกุล

2408 ม.6/3 32 นาย ณปภัช ศักด์ิแก้ว นายปาณสาร ศักด์ิแก้ว
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2409 ม.6/3 33 นาย ปรมี พรหมทอง นายบารมี พรหมทอง

2410 ม.6/3 34 นาย สุธี น่วมมานพ นายสุรัช น่วมมานพ

2411 ม.6/3 35 นาย ชนวีร์ วงษ์บุญเพ็ง ร้อยต ารวจเอกชูชีพ วงษ์บุญเพ็ง

2412 ม.6/3 36 นาย กิตติมันต์ ผิวผ่อง นางนันทพร ผิวผ่อง

2413 ม.6/3 37 นาย วชิรวิทย์ แสงสว่าง นางสาวจิตรี ซ่ือสกุลไชย

2414 ม.6/3 38 นาย พงศ์ปณต วรากลาง นางวิจิตราภรณ์ วรากลาง

2415 ม.6/3 39 นาย แทนไท โทมัส นวลวิมล นางสาวพรเพ็ญ ทองแท้

2416 ม.6/3 40 นาย วรพล ฑีฆประเสริฐกุล นายธงชัย แสงทองสกุลเลิศ

2417 ม.6/4 1 นาย ตรีธวัฒน์ โกปาราเมศไตรสิน นายธีรวัจน์ โกปาราเมศไตรสิน

2418 ม.6/4 2 นาย กษิด์ิเดช ภู่ไพจิตร์กุล นายธีระศักด์ิ ภู่ไพจิตร์กุล

2419 ม.6/4 3 นาย ชาณทัด เอ้ือนภาพร นายประโยชน์ เอ้ือนภาพร

2420 ม.6/4 4 นาย ธุวานนท์ ช่วยสวัสด์ิ นายธวัย ช่วยสวัสด์ิ

2421 ม.6/4 5 นาย ธนวัฒน์ น้อยสุเมธ นางจิตติมา น้อยสุเมธ

2422 ม.6/4 6 นาย นัทธี จตุปาริสุทธ์ิ นางสาวสุธี สฤษฏ์ิศิริ

2423 ม.6/4 7 นาย ชยพัทร์ ชาวบ้านไร่ นายชาญณรงค์ ชาวบ้านไร่

2424 ม.6/4 8 นาย ณภัทร เมฆานุรัตน์ นายตรีพล เมฆานุรัตน์

2425 ม.6/4 9 นาย ธนัญพจน์ นิรมลพิศาล นางสาวอาริยา ช่วยเนียม

2426 ม.6/4 10 นาย ภูดิศ เลิศทรัพย์อนันต์ นายวิบูลย์ เลิศทรัพย์อนันต์

2427 ม.6/4 11 นาย รัชกานต์ จันทร์กระจ่างแจ้ง นายอนุชาติ จันทร์กระจ่างแจ้ง

2428 ม.6/4 12 นาย อาทิตย์ โพสาวัง นายมานพ โพสาวัง

2429 ม.6/4 13 นาย ไอศูรย์ เอ้ือจรูญ นายสุโชติ เอ้ือจรูญ

2430 ม.6/4 14 นาย ปฐวี วัชระวณิชกุล นางสาววันเพ็ญ เอ้ือปิยะชาติ

2431 ม.6/4 15 นาย วิศวะ วิศรัมวัน นางสาวศิริกรณ์ สว่างโรจน์

2432 ม.6/4 16 นาย ปิยะ เจนุนวศักด์ิ นางสาวพาสนา เชิดชู

2433 ม.6/4 17 นาย ศรราม เจริญมา นางสุรีย์ รอดเล็ก

2434 ม.6/4 18 นาย ชูชาติ เปาวนา นายอโณทัย เปาวนา

2435 ม.6/4 19 นาย ภวินท์ ทองเรือง นายจะเด็ด ทองเรือง

2436 ม.6/4 20 นาย หัสวีร์ นทีวัชระตระกูล นางสาวณฐมน พิภพ

2437 ม.6/4 21 นาย ชาคริต ทับมาโนช นายวุฒิศักด์ิ ทับมาโนช

2438 ม.6/4 22 นาย ณัฐนนท์ เท่ียงคืน นางนิภา เท่ียงคืน

2439 ม.6/4 23 นาย พลพรรธน์ ไตรยราช ร้อยตรีณัฐธวัช ไตรยราช
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2440 ม.6/4 24 นาย สรวิศ สิริพรหมภัทร นายการุญ สิริพรหมภัทร

2441 ม.6/4 25 นาย ภาคิน ธนรุ่งเจริญกิจ นางปาลิดา ธนรุ่งเจริญกิจ

2442 ม.6/4 26 นาย กฤตเมธ กรีทอง นายกรีเทพ กรีทอง

2443 ม.6/4 27 นาย ปัณณทัต เพชรรัตน์ นางสาวนาธี เพชรรัตน์

2444 ม.6/4 28 นาย ปิยะวุฒิ สุขวรรณวิทย์ นายสรพล สุขวรรณวิทย์

2445 ม.6/4 29 นาย ศุภณัฐ สถิรวิกรานต์ นางสมพร สถิรวิกรานต์

2446 ม.6/4 30 นาย วุฒิดล ถนอมนา นายพยนต์ ถนอมนา

2447 ม.6/4 31 นาย ธีระพงษ์ ฉลาดแย้ม นางสาวจุลาพร เต่าทอง

2448 ม.6/4 32 นาย กฤชตพัชร์ พัฒนเมฆินทร์ นางสาวอรรวี เหลืองคงทอง

2449 ม.6/4 33 นาย ธนวรรธน์ โชติปัญญา นางณัฐชนัญ โชติปัญญา

2450 ม.6/4 34 นาย ณัฐกร พิรุฬห์การกิจ นางศรีอุบล สิริสุวัฒน์ตระกูล

2451 ม.6/4 35 นาย ธีรภัทร จุลเวช นางปทุม เช้ือวู้หลิม

2452 ม.6/4 36 นาย ธนกร มโนปภาพินท์ นายสุระสิทธ์ิ มโนปภาพินท์

2453 ม.6/4 37 นาย ภูรินทร์ ส าราญใจ นางอ านวย ส าราญใจ

2454 ม.6/4 38 นาย ศุภสิน เจริญย่ิงสถาพร นายสาธิต เจริญย่ิงสถาพร

2455 ม.6/4 39 นาย ธนภัทร นาคะรัตนากร นางสาวธันยนันท์ ฤทัยรัตนาภรณ์

2456 ม.6/4 40 นาย รณพีร์ เข็มทอง นางสุคนธ์ทิพย์ เข็มทอง

2457 ม.6/4 41 นาย พีรภาพ เข็มทอง นางชญาวรี เข็มทอง

2458 ม.6/4 42 นาย กิตติทัศน์ รัชตะประกร นางสิริกร รัชตะประกร

2459 ม.6/4 43 นาย ณัฐวรรธน์ อุษาฟ้าพนัส นางสาวสิริพัฐ อุษาฟ้าพนัส

2460 ม.6/4 44 นาย วงศธร แซ่โซว นางสาวมาลี กัลยาณมิตร

2461 ม.6/5 1 นาย พชรภณ วัฒนกันต์ นายพิเชษฐ์ วัฒนกันต์

2462 ม.6/5 2 นาย รุจดนัย วิวัฒนเจริญชัย นางรุ่งราตรี วิวัฒนเจริญชัย

2463 ม.6/5 3 นาย จิรภัทร มุสิกประณีต นางอัชฌาวรรณ มุสิกประณีต

2464 ม.6/5 4 นาย ชยพัทธ์ วรกุลพิพัฒน์ นางกรุณา วรกุลพิพัฒน์

2465 ม.6/5 5 นาย ชานธิป นัยเวช นายธีรรัตน์ นัยเวช

2466 ม.6/5 6 นาย สิทธิกร ลิขิตวิเศษกุล นางกฤษณา ลิขิตวิเศษกุล

2467 ม.6/5 7 นาย ภัทรดนัย ปรางเทศ นางสาวกนกพร พุมรัตนสัจจา

2468 ม.6/5 8 นาย ตฤณ พรหมสุวรรณ นายรณฤทธ์ิ พรหมสุวรรณ

2469 ม.6/5 9 นาย ชวกร ศิลลา นางทวิกา ศิลลา

2470 ม.6/5 10 นาย ภูริวัฒ เกษมสุขไพศาล นายวีระพล เกษมสุขไพศาล
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2471 ม.6/5 11 นาย ทรงเกียรติชัย วงศ์ไทยดี นายพรหมรักษ์ วงศ์ไทยดี

2472 ม.6/5 12 นาย นวกาย อภินันทฤกษ์ นางธนวรรณ อภินันทฤกษ์

2473 ม.6/5 13 นาย ภานุกร เน่ืองศรี นางสุภาวดี เน่ืองศรี

2474 ม.6/5 14 นาย ศุภกฤต ยุกตะนันทน์ นางถิรดา ยุกตะนันทน์

2475 ม.6/5 15 นาย ธนาธร แซ่โจ นางเหวยเหวย แซ่โจ

2476 ม.6/5 16 นาย พสธร มนต์นิมิตร นางสาวพรรณนิภา พูลสิน

2477 ม.6/5 17 นาย กวิน จูคล้ายหล่อ นางกษมา จูคล้ายหล่อ

2478 ม.6/5 18 นาย สรวุฒิ งามวุฒิชัย นายทรงวุฒิ งามวุฒิชัย

2479 ม.6/5 19 นาย ศิชาภัทร ขันธนะเวชชศักด์ิ นางสุรีพร ขันธนะเวชชศักด์ิ

2480 ม.6/5 20 นาย ไพรัช จรัสนภารัตน์ นายพรชัย จรัสนภารัตน์

2481 ม.6/5 21 นาย สาธิน สินทะเกิด นางอภิญญาวดี สินทะเกิด

2482 ม.6/6 1 นาย กิตตภัส พูลเจริญ พันเอกสิรภพ พูลเจริญ

2483 ม.6/6 2 นาย ณธเดช ดลเฉลิมพรรค นางสาววิจิตรา วรกิจไพบูลย์

2484 ม.6/6 3 นาย นันทภพ นวพันธ์พิมล นายวิฑูรย์ นวพันธ์พิมล

2485 ม.6/6 4 นาย รวิภาส แก้วอินทร นายสมชาย แก้วอินทร

2486 ม.6/6 5 นาย เธียรวิชญ์ สันติภิญโญเลิศ นางสาวรจนา สันติภิญโญเลิศ

2487 ม.6/6 6 นาย รรรรรร อ้ึงอาภากุล นางรุ้งนภา อ้ึงอาภากุล

2488 ม.6/6 7 นาย ธนกฤต จิรอนันตกุล นางสาวณฐา พงษ์ศาศวัต

2489 ม.6/6 8 นาย โชติวิทย์ สัทธรรมพงศา นายเอกชัย สัทธรรมพงศา

2490 ม.6/6 9 นาย วิวัฒนะชัย สาระพล นายยุทธนา สาระพล

2491 ม.6/6 10 นาย อจนะ อินทจาร นางนัทธ์ชนัน อินทจาร

2492 ม.6/6 11 นาย ปุญญพัฒน์ ศรีวรวิไล นางสาวธนพร ตรังวิริยะวงศ์

2493 ม.6/6 12 นาย อาเรน เรย์ นูกิด นางสาวเขมจิรา เงินเจริญกุล

2494 ม.6/6 13 นาย ปภพ กิตติภิญโญชัย นายสมพงษ์ กิตติภิญโญชัย

2495 ม.6/6 14 นาย จุฑาภัทร ต้ังพรสมาน นายสมชาย ต้ังพรสมาน

2496 ม.6/6 15 นาย พงศ์ปณต ดิสราพร นายชุมพล ดิสราพร

2497 ม.6/6 16 นาย ศุภณัฐ บุญรอดน้อย นางสุดาวรรณ บุญรอดน้อย

2498 ม.6/6 17 นาย ภัคพล อุดมพาณิชวงศ์ นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์

2499 ม.6/6 18 นาย ติณห์ เจนเจริญ นางณิดาพร เจนเจริญ

2500 ม.6/6 19 นาย ชยุตม์ สุภาพ นางธาริณี สุภาพ

2501 ม.6/6 20 นาย ธีรภัทร จิเหลา นายธีรวิทย์ จิเหลา
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2502 ม.6/6 21 นาย ธุวานันท์ พรหมวาทย์ นางสาวรุ้งลาวัลย์ เชาว์เพชรไพโรจน์

2503 ม.6/6 22 นาย ปรวัตร สิทธ์ิกานต์เกียรติ นางสาวประวิตรี ศรีวิเชียร

2504 ม.6/6 23 นาย วิวิธวินท์ เทพมาลี นายจิตวิโรจน์ เทพมาลี

2505 ม.6/6 24 นาย ธนชัย ตระกูลฤทธ์ิ นายชิตชัย ตระกูลฤทธ์ิ

2506 ม.6/6 25 นาย ธนพล ชาวดง นายประทวน ชาวดง

2507 ม.6/7 1 นาย ธัตธน ล้ิมมณฑล นางสาวรุ่งนภา มิตรสัมพันธ์ชัย

2508 ม.6/7 2 นาย นวพล มีนศิริสมบัติ นางสาวสุนิสา เหล่าพิพัฒน์ตระกูล

2509 ม.6/7 3 นาย วีรศักด์ิ ชัยเวช นายธีรศักด์ิ ชัยเวช

2510 ม.6/7 4 นาย ณัฐพฤทธ์ พุทธิวโรดม นางสาวศิริณา จึงพิเชษฐโสภณ

2511 ม.6/7 5 นาย ปริชญ์ ปัณทุราสัญญ์ นายปิติ ปัณทุราสัญญ์

2512 ม.6/7 6 นาย ชวณัฐ อมรชัยสกุล นางสาวภคิณี อมรชัยสกุล

2513 ม.6/7 7 นาย วรเมธ ศิริวารินทร์ นางสาวสุวิมล ตีระจินดา

2514 ม.6/7 8 นาย คณาธิป เกริกชวลิตกุล นายสุวิศิษฏ์ เกรกชวลิตกุล

2515 ม.6/7 9 นาย ธนกฤต เวชภูมิ นางจิราพร เวชภูมิ

2516 ม.6/7 10 นาย ภูมิพัฒน์ สงวนพัฒน์ นายสัญญา สงวนพัฒน์

2517 ม.6/7 11 นาย นภสินธ์ุ รินทา นายจิรทีปต์ รินทา

2518 ม.6/7 12 นาย วีระวุฒิ วิสัย นางสาวสุชฌา จิตต์จุฬานนท์

2519 ม.6/7 13 นาย ภวัต หวังศิริสุข นายนิวัฒน์ หวังศิริสุข

2520 ม.6/7 14 นาย ฉันทัช พ่ึงศิลป์ นายอดิศักด์ิ พ่ึงศิลป์

2521 ม.6/7 15 นาย พิชญุตม์ เศรษฐ์วชิรกุล นางสาวภัสธารีย์ เศรษฐ์วชิรกุล

2522 ม.6/7 16 นาย ภูมิยศ เลิศวรวนิช นางสาวพวงแก้ว ตรีม่ิงมิตร

2523 ม.6/7 17 นาย ธนกร สุวิมลโกศล นางสาวบุญณดา ดาวเรือง

2524 ม.6/7 18 นาย อภิวัฒน์ ศุภผล นางสุจิตรา ศุภผล

2525 ม.6/7 19 นาย อภิณัฐ สืบบุญ นางรุ่งระวี สืบบุญ

2526 ม.6/7 20 นาย อลงกต วิมลสุข นายทรงกรด วิมลสุข

2527 ม.6/7 21 นาย สิรภพ อินทรโชติ นายอาคม อินทรโชติ

2528 ม.6/7 22 นาย พชร รัศมีสุริยะ นางสาวกฤษณา พูนสิทธิโชคชัย

2529 ม.6/7 23 นาย ญาณภัทร ขวัญภูษิต นางนันธิกา ขวัญภูษิต

2530 ม.6/7 24 นาย ธนวัฒน์ แซ่จึง นางสาวบานช่ืน สิงห์ค า

2531 ม.6/7 25 นาย ธนภัทร เช่ียวชาญอาชีวะ นายสมชาย เช่ียวชาญอาชีวะ

2532 ม.6/7 26 นาย วุฒิภัทร อภินันทกุลชัย นายวิฑูร อภินันทกุลชัย
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2533 ม.6/7 27 นาย ปัณณธร พิเชษฐวณิชย์โชค นางธิดารัตน์ พิเชษฐวณิชย์โชค

2534 ม.6/7 28 นาย ภัคพล แสงมณี นายอดุลย์ แสงมณี

2535 ม.6/7 29 นาย ประชาธิปไตย เปล่ียนม่วง นายสุธี เปล่ียนม่วง

2536 ม.6/7 30 นาย ณฐภัทร วิจิตรฐากูร นางผกา วิจิตรฐากูร

2537 ม.6/7 31 นาย จุฑาภัทร ศรีสยาม นางน้ าอ้อย ศรีสยาม

2538 ม.6/7 32 นาย ภูเบศ งามวุฒิชัย นายประพันธ์ งามวุฒิชัย

2539 ม.6/7 33 นาย พงศ์สันต์ ฟูเฟ่ืองสมบัติ นางสาววิไลพร แซ่ค่ิว

2540 ม.6/7 34 นาย ภัทรพล ลลิตานันท์ นายฉัตรชัย ลลิตานันท์

2541 ม.6/7 35 นาย เปรมพล พิมลเวชกุล นายสมบูรณ์ พิมลเวชกุล

2542 ม.6/7 36 นาย ชนัตถ์ เชียงเจิง นางสาวรสสุคนธ์ นาคสิงห์

2543 ม.6/7 37 นาย ธนชาติ สมเจตนารมย์ นยอภิชาติ สมเจตนารมย์

2544 ม.6/7 38 นาย ประวันวิทย์ ชัยนภาศักด์ิ นายสมศักด์ิ ชัยนภาศักด์ิ

2545 ม.6/7 39 นาย ธนภัทร อรรคฮาตสี ร้อยต ารวจเอกภวัต อรรคฮาตสี

2546 ม.6/7 40 นาย รัฐภูมิ งามสง่า นางสาวอังศุธร ล้ีส้ินภัย

2547 ม.6/8 1 นาย กฤตพงศ์ สุขะ สิบต ารวจโทวิทยา สุขะ

2548 ม.6/8 2 นาย ภวัต ลาภวงศ์สุนทร นายวิทวัส ลาภวงศ์สุนทร

2549 ม.6/8 3 นาย วรภพ คงสง่าพารักชาติ นายบุญส่ง คงสง่าพารักชาติ

2550 ม.6/8 4 นาย ณัฐนนท์ สัตตะ นางสุภาพร สัตตะ

2551 ม.6/8 5 นาย พศิน วัฒนไทยสวัสด์ิ นางนุชนารถ พรหมกัลป์

2552 ม.6/8 6 นาย ธนภัทร มณีสุวรรณ์ นางสาววารารัตน์ รักษาจิตต์

2553 ม.6/8 7 นาย พชรพล นางรองศรี นางสาวเขมจิรา สะหุนันต์

2554 ม.6/8 8 นาย อมรศักด์ิ ศรีนิธิมณิยากร นางสุภาวรรณ ศรีนิธิมณิยากร

2555 ม.6/8 9 นาย วรวิชญ์ ปุณหะกิจ นางนันทนา ปุณหะกิจ

2556 ม.6/8 10 นาย ปริชญ์ ทองอยู่ นางสาวสิรินดา แสนสุข

2557 ม.6/8 11 นาย กรวิชญ์ กัณหะเสน นางสาวจิราพัชร กัณหะเสน

2558 ม.6/8 12 นาย ภูมิพัฒน์ อินทร์จันทร์ นายอภิรัฐชัย มณฑ์สิริชัยกุล

2559 ม.6/8 13 นาย ฐาวริทธ์ิ ชูรังสฤษฎ์ิ นางกุลชลี ชูรังสฤษฎ์ิ

2560 ม.6/8 14 นาย รัฐศักด์ิ พรหมมา นางสาววนิดา ลืมพิศ

2561 ม.6/8 15 นาย พศวีร์ เอกเสถียร นายวิเชียร เอกเสถียร

2562 ม.6/8 16 นาย นพธีรา มงคลนิตย์ นายธีรวุฒิ มงคลนิตย์

2563 ม.6/8 17 นาย นาวี อังคทะวานิช นายวรวีร์ อังคทะวานิช
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2564 ม.6/8 18 นาย ณภัทร กองมณี นางกันยารัตน์ กองมณี

2565 ม.6/8 19 นาย อัครพนธ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ นางสาวธนัญญา รัตนมณีรุ่งแสง

2566 ม.6/8 20 นาย ชคธร อินโต ดาบต ารวจชิตวร อินโต

2567 ม.6/8 21 นาย วัชรเกียรติ นาคขุนทด จ่าสิบเอกนพเดช นาคขุนทด

2568 ม.6/8 22 นาย สุพีรณัฐ ฤทธิโชติ นางสาววรรณวิภา จ๋ายพงษ์

2569 ม.6/8 23 นาย นันท์นภัส คล้ าจีน นางสาวพรทิพย์ โฆษา

2570 ม.6/8 24 นาย นุติพัฒน์ คล้ายพ่ึงสินธ์ุ นางชาลิสา คล้ายพ่ึงสินธ์ุ

2571 ม.6/8 25 นาย เขตณ์ภู วัชระเรืองชัย นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย

2572 ม.6/8 26 นาย เฟาซี ศิริเมธา นางสาวพิธา บินมาดี

2573 ม.6/8 27 นาย สุวิจักขณ์ ภูมิเจริญ นางธนกมล ภูมิเจริญ

2574 ม.6/8 28 นาย อาศิระ แก้วสง่า นายจตุพร แก้วสง่า

2575 ม.6/8 29 นาย ณพวิทย์ วงษ์ส าราญ นางสรินทิพย์ วงษ์ส าราญ

2576 ม.6/8 30 นาย ณัฐวิทย์ ลายสาคร นายสมาน ลายสาคร

2577 ม.6/8 31 นาย กรัณย์พล พรไพบูลย์พงษ์ นายไพฑูรย์ พรไพบูลย์พงษ์

2578 ม.6/8 32 นาย ธีรพงศ์ จงสุกวีวงศ์ นายธนอนันต์ จงสุกวีวงศ์

2579 ม.6/8 33 นาย วายุ เมษไกรสร นายอภิชัย เมษไกรสร

2580 ม.6/8 34 นาย สุรสีห์ งามพัฒนะกุล นางสุพัตรา งามพัฒนะกุล

2581 ม.6/8 35 นาย ธนภูมิ เคนสันเทียะ นายสุรพล เคนสันเทียะ

2582 ม.6/8 36 นาย สรวิศย์ อนันต์ชลินทร นายณัษฐพงษ์ อนันต์ชลินทร

2583 ม.6/8 37 นาย ธนชาติ ภัทรพรชัยกุล นายไพโรจน์ ภัทรพรชัยกุล

2584 ม.6/8 38 นาย ฉลองชัย เกรียงพุฒานนท์ นายพิสิษฐ์ แสนรักษ์

2585 ม.6/8 39 นาย ชาญศักด์ิ จันทร์อ้าย นางเพ็ญพรรณ จันทร์อ้าย

2586 ม.6/9 1 นาย ศักดิพัฒน์ ศรีสัมฤทธิผล นางสาวอรนุช สุขประเสริฐ

2587 ม.6/9 2 นาย อชิตะ อังสุมาล นางทัศนีย์ อังสุมาล

2588 ม.6/9 3 นาย ศุภชัย อัศวแสงรัตน์ นางสาวสมใจ เติมวรมงคล

2589 ม.6/9 4 นาย ธนวัฒน์ ชูแสง นางสุวรรณา ภูมิชาญประเสริฐ

2590 ม.6/9 5 นาย เมธาสิทธ์ิ เกตุแก้วมณีรัตน์ นางเขมิกา เค้งส าราญ

2591 ม.6/9 6 นาย ธนัตถ์ปพน แขมค า นางสาวดวงพร สาแหรกทอง

2592 ม.6/9 7 นาย ณัฐวัฒน์ ลีวัฒนะ นางฐาน์วิลัญช์ ลีวัฒนะ

2593 ม.6/9 8 นาย จิรภาส ร่มโพธ์ิศรีทอง นางศุภากร ร่มโพธ์ิศรีทอง

2594 ม.6/9 9 นาย วัชระ คงอินทร์ นางสาวศิริพร คงอินทร์
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2595 ม.6/9 10 นาย ติณณภพ ไพเรืองโสม นายชารี ไพเรืองโสม

2596 ม.6/9 11 นาย ไกรวิชญ์ นิพัทธพิมพ์ใจ นางพรรณณี นิพัทธพิมพ์ใจ

2597 ม.6/9 12 นาย เทพอรุณ กิตติถาวรกุล นางสาวจันทรา เดชบุญ

2598 ม.6/9 13 นาย บวรวิชญ์ สุรินทร์ นายประยูร สุรินทร์

2599 ม.6/9 14 นาย สิทธิกร วิบูลย์กริชแก้ว นางสาวศศิณา จุรีมาศ

2600 ม.6/9 15 นาย ธีรภัทร ชวาลพิมลรุจน์ นายจิรโชติ ชวาลพิมลรุจน์

2601 ม.6/9 16 นาย ธนพล สิทธิเจริญสุขชัย นายทศพล สิทธิเจริญสุขชัย

2602 ม.6/9 17 นาย ธัญธร ศิริแสงณรงค์ นางธัญชนก ศิริแสงณรงค์

2603 ม.6/9 18 นาย เมธัส อรัญธนวงศ์ นายพจน์ อรัญธนวงค์

2604 ม.6/9 19 นาย พีรณัฐ เลิศประยูร นายไพศาล เลิศประยูร

2605 ม.6/9 20 นาย วรินทร มงคลเจริญลาภ นายธีระ มงคลเจริญลาภ

2606 ม.6/9 21 นาย จิรพัฒน์ ระพิสุวรรณ นางสาวสมใจ ตรีเดชา

2607 ม.6/9 22 นาย บัณฑิต กันสุธา นายกังวาฬ กันสุธา

2608 ม.6/9 23 นาย กฤตภัฎ น่ิมวงษ์ พันต ารวจเอกณภัทร น่ิมวงษ์

2609 ม.6/9 24 นาย นนทัช ค าทอง นางสาวสรัญญา อินยอด

2610 ม.6/9 25 นาย พลวิชญ์ ใจชน นางสาวรุ่งอรุณ สงวนพันธ์

2611 ม.6/9 26 นาย ปฏิญญา ส่งสุข นายอภิชน ส่งสุข

2612 ม.6/9 27 นาย ณัฐสิทธ์ิ หุ่นป้ัน นางสาวมัญชุสา ฤทธิรงค์

2613 ม.6/9 28 นาย สุกฤษฎ์ิ เทียนกษิ นางสาวสุชาดา เทียนกษิ

2614 ม.6/9 29 นาย พิชาภพ เรือนขวัญ นางผุสดี นาบ ารุง

2615 ม.6/9 30 นาย สุภชัย ส ารวญหันต์ นางประไพ ส ารวญหันต์

2616 ม.6/9 31 นาย ภูผา หาดทราย นางปิยะพร หาดทราย

2617 ม.6/9 32 นาย ปพนสรณ์ คงตุก นายพรรษวุฒิ ชุ่มช่ืน

2618 ม.6/9 33 นาย วรรธนัย พุ่มไชย นางสาวดารุณี แป้นคง

2619 ม.6/9 34 นาย เอกณัฐ โกไศยกานนท์ นางสาววิสาลินี วาดอักษร

2620 ม.6/9 35 นาย นนทวัฒน์ อุดานนท์ นายนก อุดานนท์

2621 ม.6/9 36 นาย รชต บุญสิริแสงมงคล นายวิชิต บุญสิริแสงมงคล

2622 ม.6/9 37 นาย ธนกฤต หาญธงชัย นางสาวนันท์นภัส รอดห่วง

2623 ม.6/9 38 นาย ณัฐพสิษฐ์ ปุณญศิริวรรณ นางสาวตรัยพัทธ์ ปุณญศิริวรรณ

2624 ม.6/9 39 นาย พลภัทร อร่ามรุ่ง นายอร่าม อร่ามรุ่ง

2625 ม.6/10 1 นาย ปรวีร์ โจว นางสาวเหมวรรณ โสภิตภักดีพงษ์
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2626 ม.6/10 2 นาย ฐิติศักด์ิ เหลือบจ าเริญ นายปรีชา เหลือบจ าเริญ

2627 ม.6/10 3 นาย ธนพล แก้วเอ่ียม พันโทนวพล แก้วเอ่ียม

2628 ม.6/10 4 นาย ภัคพล พงษ์วงษ์ไพศาล นางพรรณวงษ์ พงษ์วงษ์ไพศาล

2629 ม.6/10 5 นาย กฤษณะ ไพศาลศรีสมสุข นายสมชัย ไพศาลศรีสมสุข

2630 ม.6/10 6 นาย รพีภัทร เรืองทอง นางปวีณา เรืองทอง

2631 ม.6/10 7 นาย วิชญณัฐ ภุชงค์เจริญ นางจงรัก ภุชงค์เจริญ

2632 ม.6/10 8 นาย อภิวัฒน์ ทัสนานุตริยภรณ์ นายไพรัช ทัสนานุตริยภรณ์

2633 ม.6/10 9 นาย นิติพัฒน์ เลิศจรูญ นางนลินรัตน์ เลิศจรูญ

2634 ม.6/10 10 นาย พันธวัช ขันตี นางสาวบานเย็น กูฏโสม

2635 ม.6/10 11 นาย สิทธิโชติ สุทธิเดชานัย นายชัยสิทธ์ิ สุทธิเดชานัย

2636 ม.6/10 12 นาย วณิชย์ ไววิจิตร นางสาวจันทนา จินดา

2637 ม.6/10 13 นาย ศิวกร ทิมเจริญ นางชุติภา ทิมเจริญ

2638 ม.6/10 14 นาย กีรติ ปานประเสริฐ นายธีรวัฒน์ ปานประเสริฐ

2639 ม.6/10 15 นาย จิรภัทร สระจันทร์ นางสาวฐิตารีย์ ชัยพัฒน์รัตน

2640 ม.6/10 16 นาย วรเชษฐ์ ละออกุล นางลัดดา ละออกุล

2641 ม.6/10 17 นาย ต้นทอง ก่ิงเงิน นางโชติมา ก่ิงเงิน

2642 ม.6/10 18 นาย นรบดี สุวรรณมณี นางผุสดี สุวรรณมณี

2643 ม.6/10 19 นาย ธนดล วิเศษวงศ์ษา นางสาวน้ าทิพย์ วงศ์หงษ์

2644 ม.6/10 20 นาย ณัฐนันท์ ปัญญาอาวุธ นายพิชัย ปัญญาอาวุธ

2645 ม.6/10 21 นาย ปวิช งามเจริญรุจี นางสาวนริสรา สหายวงศ์

2646 ม.6/10 22 นาย พีรณัฐ สิพพนะโกศล นางณัฐพร สิพพนะโกศล

2647 ม.6/10 23 นาย ปิยทัศน์ ปานณรงค์ นางสาววราภรณ์ เทศโรงทอง

2648 ม.6/10 24 นาย คงไคย อัครไกร นายคงศักด์ิ อัครไกร

2649 ม.6/10 25 นาย ธนยศ วรรณโกมล นายธนาวุฒิ วรรณโกมล

2650 ม.6/10 26 นาย ภูเบศ สินธุพุฒิกุล นางอรวรรณ สินธุพุฒิกุล

2651 ม.6/10 27 นาย ยศนันต์ อุปถัมภ์ นางมธุรดา อุปถัมภ์

2652 ม.6/10 28 นาย วรภัทร ศฤงคารินทร์ นางสาววนิดา ศฤงคารินทร์

2653 ม.6/10 29 นาย ภูชิต ถาวรเกียรติคุณ นายครรชิต ถาวรเกียรติคุณ

2654 ม.6/10 30 นาย ภูเบศร์ ข าขนิษฐ์ นายพีรวุฒิ ข าขนิษฐ์

2655 ม.6/10 31 นาย ภากร พ่ึงตา นางสาวสาวิตรี นวลเป็นใย

2656 ม.6/10 32 นาย ศุภกฤต รอดเมือง นายศุภพล รอดเมือง
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2657 ม.6/10 33 นาย เคนอิจิ เซกิ นางวาสนา ฮายาซากะ

2658 ม.6/10 34 นาย พูพิพัฒน์ พ่วงเพ็ชร นายณรงค์ พ่วงเพ็ชร

2659 ม.6/10 35 นาย ปภังกร นิลนาวี นายประวิทย์ นิลนาวี

2660 ม.6/10 36 นาย ณัฐนนท์ เฉลิมสินสุวรรณ นายสุพจน์ เฉลิมสินสุวรรณ

2661 ม.6/10 37 นาย จติรัตน์ เทพพ านัก นางสาวสุดารัตน์ รัตนวิจารณ์

2662 ม.6/11 1 นาย ธชอิสร์ ชินะพัฒนวงศ์ นายชวัลวัฒน์ ชินะพัฒนวงศ์

2663 ม.6/11 2 นาย ดนยวรรธน์ เมโก้เบอร์คินชอว์ นางสาวสุดา องค์สุนทรชัย

2664 ม.6/11 3 นาย นนทพล อรุณกิจ นายเสกสรรค์ อรุณกิจ

2665 ม.6/11 4 นาย พงศ์ธร ลัคนาโฆษิต นางสินีนาฎ ลัคนาโฆษิต

2666 ม.6/11 5 นาย ธีทัต แพงพันตอง นางลักขณา พร้ิมพราย

2667 ม.6/11 6 นาย คณพศ จันเรียง นางชนิดา จันเรียง

2668 ม.6/11 7 นาย พีรดนย์ เอกวรชัย นางสาวคัทรียา กสิวัฒน์

2669 ม.6/11 8 นาย สิทธิชัย ดวงเสมอ นายสมเกียรติ ดวงเสมอ

2670 ม.6/11 9 นาย ภาณุวัต โตชัยศรี นายเรวัต โตชัยศรี

2671 ม.6/11 10 นาย ยงยุทธ สัพพวิญญู นายคมสันต์ สัพพวิญญู

2672 ม.6/11 11 นาย ภูมิภัทร สกุลโกศล นางสาวรัตนา วุฒิวาณิชยกุล

2673 ม.6/11 12 นาย ผลิตไชย ตันธนะสาร นางสาวจ ารัส นามมนตรี

2674 ม.6/11 13 นาย ปัญจพล บุญสุขเจริญวงษ์ นายชาญชัย บุญสุขเจริญวงษ์

2675 ม.6/11 14 นาย ชาลิณ จีระวัฒนา นางชลิดา จีระวัฒนา

2676 ม.6/11 15 นาย ธนากร สุขเจริญ นายกิตติศักด์ิ สุขเจริญ

2677 ม.6/11 16 นาย พชร สุระมานนท์ นางดารารัตน์ สุระมานนท์

2678 ม.6/11 17 นาย ธนัชชา ติสันเทียะ นางทองแม้น ตีสันเทียะ

2679 ม.6/11 18 นาย ชนกชนม์ สุกาญจนาภรณ์กุล นางสาวชนกพร สุกาญจนาภรณ์กุล

2680 ม.6/11 19 นาย อธิป ค าโต นายเวียงศักด์ิ ค าโต

2681 ม.6/11 20 นาย อัครวิทย์ กิจสกุลกรณ์ นายพิสิฐชัย กิจสกุลกรณ์

2682 ม.6/11 21 นาย ผดุงศักด์ิ ลิมป์สุชาลี นายปิยศักด์ิ ลิมป์สุชาลี

2683 ม.6/11 22 นาย นรภัทร สุนทรีปกรณ์ นางสาวฐานิต สุนทรีปกรณ์

2684 ม.6/11 23 นาย ธนบดี เติมวัฒนาภักดี นายฐิติพงศ์ ไพรศานติ

2685 ม.6/11 24 นาย รุ่งแจ้ง แสงสุวรรณ นางสาวกฤษณา รุ่งแจ้ง

2686 ม.6/11 25 นาย ธีรภัทร์ เสียงใส นางสาวรัตน์ อาจใจ

2687 ม.6/11 26 นาย บุณณภัทร ลิมทวีสมเกียรติ นายสัญญา ลิมทวีสมเกียรติ
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2688 ม.6/11 27 นาย ชัยศาสตร์ ด ารงอ๋องตระกูล นางสาวพัฒน์นรี ด ารงอ๋องตระกูล

2689 ม.6/11 28 นาย กาญจน์บัณฑิตผายช านาญ นางสาวสมคิด ชัยขวัญ

2690 ม.6/11 29 นาย พชรพล เช้ือบ้านเกาะ นายสุพิศ เช้ือบ้านเกาะ

2691 ม.6/11 30 นาย พชรดนัย สอรักษา นางสาวเกษรา สอรักษา

2692 ม.6/11 31 นาย พิเชษชัย ค าแสนเงิน นายดาวยศ ค าแสนเงิน

2693 ม.6/11 32 นาย ศุภณัฐ ชาญศิขริน นายอนุพันธ์ ชาญศิขริน

2694 ม.6/11 33 นาย ธีราทร พุทธิรังษีวงศ์ นายธนวรรธน์ พุทธิรังษีวงศ์

2695 ม.6/11 34 นาย ธนรัตน์ ประดิษฐ์ทรัพย์ นางอัมพร ศิรินาม

2696 ม.6/11 35 นาย จตุมงคล ม่ังค่ัง ว่าท่ีร้อยโทจ าลอง ม่ังค่ัง

2697 ม.6/11 36 นาย วิวัฒน์ สุขประเสริฐ นางสาววรัญญา กรงทอง

2698 ม.6/11 37 นาย อิสระพงษ์ แววดี นางอัจฉริยาภรณ์ แววดี

2699 ม.6/11 38 นาย สิทธิพล จ าปาเรือง นายบรรพต จ าปาเรือง

2700 ม.6/11 39 นาย ธนากร ประเสริฐทรัพย์ นางสาวเรืองรอง ย้ิมยวน

2701 ม.6/12 1 นาย กิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ นายวีรวิชญ์ ธนเศรษฐวิทย์

2702 ม.6/12 2 นาย จิรุตม์ พัฒนาประทีป นางสาวสุภาพร วิไลวัฒนากร

2703 ม.6/12 3 นาย ณัฐกฤต ธรรมจักร นางฤดีรัตน์ ธรรมจักร

2704 ม.6/12 4 นาย รฐกร สังขาวิเชียร นายกุญช์ธนา สังขาวิเชียร

2705 ม.6/12 5 นาย วรกันต์ การประเสริฐ นายจรัล การประเสริฐ

2706 ม.6/12 6 นาย พุฒินันทน์ สกุลการะเวก นายณรงค์กร สกุลการะเวก

2707 ม.6/12 7 นาย กิตติศักด์ิ โอฬาริการ นายคมสัน โอฬาริการ

2708 ม.6/12 8 นาย ณัฐวรรธน์ อ่อนอ่ิมสิน นางสาวภัณฑิลา ต้ังประเสริฐศิริ

2709 ม.6/12 9 นาย ธนกฤต เจริญอมฤตโชค นายธนกร เจริญอมฤตโชค

2710 ม.6/12 10 นาย ณภัทร เตชรัตนเสถียร นายพงศธร เตชรัตนเสถียร

2711 ม.6/12 11 นาย กัมปนาท หิรัญยะศาสตร์ นายสมนึก หิรัญยะศาสตร์

2712 ม.6/12 12 นาย วรากร มาตุเรศ นางสาวศิริวรรณ จิตรวัชรโกมล

2713 ม.6/12 13 นาย วีรภัทร ไตรพิพัฒน์กุล นางเพ็ญศิริ ไตรพิพัฒน์กุล

2714 ม.6/12 14 นาย ยศพนธ์ อมรรังสิโรจน์ นางสาววิภา กวีวุฒิศิลป์

2715 ม.6/12 15 นาย เสฏฐนันท์ ทิพย์เกษร นายธนธัช ทิพย์เกษร

2716 ม.6/12 16 นาย ณัฐภัทร ศาสตร์นราธร นายสยาม ศาสตร์นราธร

2717 ม.6/12 17 นาย ทวีชัย หวังเพ่ือสุข นางปราณี หวังเพ่ือสุข

2718 ม.6/12 18 นาย ชนาภัทร ทีปต์กัญชพร นายชนุดม ทีปต์กัญชพร
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2719 ม.6/12 19 นาย วิภาส ภู่บุญ นายธวัชชัย ภู่บุญ

2720 ม.6/12 20 นาย ธนัท เหล่าปราชญกุล นายสรวิศ เหล่าปราชญกุล

2721 ม.6/12 21 นาย เขมวันต์ ปัทมชัยวิรัตน์ นางสาวปารดา ข าจิตต์

2722 ม.6/12 22 นาย นันทพัฒน์ หงษ์แสนยาธรรม นาวสาวเสาวรส ยืนชีวิต

2723 ม.6/12 23 นาย ธนกร โพธิบุญ นายบัญชา โพธิบุญ

2724 ม.6/12 24 นาย ปุณณวัฒน์ อาสน์สถิตย์ นาวาโทศักดา อาสน์สถิตย์

2725 ม.6/12 25 นาย วัณณุวรรธน์ รัตนเอม นางสาวทัศนีย์วรรณ แสงข า

2726 ม.6/12 26 นาย พุฒิ เหลืองวนิชประภา นายไชยทิตย์ เหลืองวนิชประภา

2727 ม.6/12 27 นาย อิทธิพัทธ์ กิจเวชวิสุทธ์ิ นางสาวชุลีพร กิจเวชวิสุทธ์ิ

2728 ม.6/12 28 นาย รพีภัทร อร่ามค า ดาบต ารวจพนม อร่ามค า

2729 ม.6/12 29 นาย ภูมิภักด์ิ พิพิธกุล นางจินตนา ซองงาม

2730 ม.6/12 30 นาย ชนาธิป จิตภณพงศ์ นางสาวอรวิรา ต้ังวรเชษฐ

2731 ม.6/12 31 นาย ญาโณทัย ไหมคง นางจุฑารัตน์ ไหมคง

2732 ม.6/12 32 นาย ธนา นุชนาง นางเจริญศรี นุชนาง

2733 ม.6/12 33 นาย ลัทธวิทย์ สว่างอารมย์ นางสาวสุหรรษา คิดการ

2734 ม.6/12 34 นาย ธนากร แสงวารี นางสาวธนวัน ศันสนียวรรธน์

2735 ม.6/12 35 นาย ภูริช อรุณแสงศิลป์ นางพจนินท์ อรุณแสงศิลป์

2736 ม.6/12 36 นาย สฐิพจ ณ ระนอง นายศานิต ณ ระนอง

2737 ม.6/12 37 นาย ธีรวัฒน์ ชิวหวรรณ นายสุรศักด์ิ ชิวหวรรณ

2738 ม.6/12 38 นาย สุขชาครีย์ สุขปาณี นายสุวัชร สุขปาณี

2739 ม.6/12 39 นาย ชาญชัย ชนะศรี นางวิไลวรรณ ชนะศรี

2740 ม.6/12 40 นาย ธนภัทร เอ้ืออมรวนิช นายภัทรพงศ์ เอ้ืออมรวนิช

2741 ม.6/12 41 นาย จิรันดน์ ศิริพานิช นางวันธิดา ศิริพานิช

2742 ม.6/12 42 นาย ปัฏฐากรณ์ รักงาม นายปัฏฐวิธรณ์ รักงาม

2743 ม.6/12 43 นาย ศุภเสกข์ วงศ์บุญมาก นางคนึงนิจ วงศ์บุญมาก

2744 ม.6/12 44 นาย วิชชากร แสนเหวิม นางสุภาวิณี แสนเหวิม
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2745 พล.อ.อ.อเนก พัวสุวรรณ

2746 นายนพดล เสริมศิริมงคล

2747 นายประสิทธ์ิ มีแต้ม

2748 นายธนา ไชยประสิทธ์ิ

2749 นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ

2750 นายส าเร็จ โชติมงคล

2751 นายอนันต์ ต้ังตรงเวชกิจ

2752 พล.ต.ต.ดร.เสนิต ส าราญส ารวจกิจ

2753 นายก าชัย อัคควัฒนกุล

2754 นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

2755 นางกฤษณา ตันตระสุวรรณ

2756 นางสาวพิศมัย ดวงใน

2757 นายสมมิตร แซ่ล้ี

2758 นายนพดล เป่ียมกุลวานิช

2759 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

2760 ผศ.ดร.อุบล เล้ียววาริน

2761 ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ

2762 น.สพ.วิชาญ ปวรางกูร

2763 รศ.ดร.เมธี สูตรสุคนธ์

2764 นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล

2765 นายชิตชนก ศรีสว่าง

2766 นายภาณุภณ กล้าผจญ

2767 นายสมรรถ สุวรรณพงษ์

2768 นายณรงค์พร เหล่าศรีสิน

2769 นายสุทัศน์ เบญจวรรณเทพ

2770 พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ

2771 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง

2772 พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หม่ัน

2773 พ.ต.อ.ราม รสหอม

2774 พ.ต.ท.เธียรธวัช อรรจนะเวทางค์

2775 ร.ต.อ.สุขวัฒน์ เทพแปง

2776 นายสุพัฒน์ แดงปุ่น

2777 นายอรรถ แสงจิตต์

2778 นายพีรวัจน์ สดใส

2779 นายภูวนาถ เผ่าจินดา

2780 นางสาวสมปอง หุตะเมขลิน

หน่วยเลือกต้ังท่ี 5
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2781 นางสาวฐารวี โคตรค าตา

2782 นางสาวกุลปราณี อินทรสกุล

2783 นายแสง จิตต์เจริญรุ่ง

2784 นายณัฐพงษ์ จอมบดินทร์

2785 นายเปล่งวุฒิ เปล่งปล่ัง

2786 นางวานิช สิงห์ด ารงค์

2787 นายสกนธ์ รัตนสุนทร

2788 นายสุวิทย์ เศรษฐวงศ์

2789 นางพัชรี กนกวิไลรัตน์

2790 นายพนา วิวัฒน์พนชาติ

2791 นายสุเทพ กังเกียรติกุล

2792 นางอนุสรณ์ สถาปนพิทักษ์กิจ

2793 นายปิยะพงษ์ ค าภากุล

2794 นายวีรพงศ์ กิจรักษ์กุล

2795 นายสุทิศ อริยพงษ์โสภณ

2796 นายโอภาส มหิธิธรรมธร

2797 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

2798 ภญ.ดร.วาสินา ธานี

2799 ภก.อัศวิน จงเจริญจิตเกษม

2800 นายสุกิจ วงศ์เกษตรชัย

2801 นางรุ่งรวี สุขดี

2802 นางศรีสอางค์ มีทรัพย์

2803 นายชาลี ถาวรานุรักษ์

2804 นายมังกร กุลวานิช

2805 นายสมชัย  เชาว์พานิช

2806 นายประกาศิต  ยังคง

2807 นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป

2808 นายปรเมษฐ์  โมลี

2809 นายอนันต์ ทรัพย์วารี 

2810 นายสุพจน์  หล้าธรรม

2811 นางกฤษณา พลอยสังวาลย์

2812 นางเกษมศรี กู้เกียรติ

2813 นางกัญญา โตแก้ว

2814 นายโกมุท ชวนางกูร

2815 นางสาวกลอยใจ ชาตยาภา

2816 นางกรรภิรมย์ กองศรี

2817 นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
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2818 นายเกรียงศักด์ิ เจียรมาศ 

2819 นางกิติยา  ทัศนสกุล

2820 นางสาวขวัญเรือน  วรรณโก

2821 นางขวัญตา  วัฒนจาวเรือง

2822 นางขนิษฐา  บุณยประคอง

2823 นายจักรภพ วัฒนชัยนันท์

2824 นางสาวจงกลณี ปล้ืมส าราญ

2825 นางสาวจินตนา  จิรสกุล

2826 นางสาวจินตนา ดิษฐแย้ม

2827 นางสาวจิตรา ฉันทธ ารงศิริ

2828 นางจิราพร อินทรธานี

2829 นายเจริญ เช้ือเพชร

2830 นางสาวจ ารูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์

2831 นางจุฑามาศ โมกขะเวส

2832 นายเฉลียว เพชรแก้ว

2833 นายชลัท ทิพย์ลมัย

2834 นายชูชาติ  เก้ากิตต์ิ

2835 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย์ 

2836 นายชาญชัย  เป่ียมชาคร

2837 นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์

2838 นายณัฏฐ์ทัต  ศิริวัฒน์

2839 นางณัฏฐา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

2840 นางณัฐชนัญ  แตงสกุล

2841 นางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสด์ิ

2842 นางสาวดวงกมล  เหมะรัต

2843 นางดารุณี  บูรณวัฒน์

2844 นางดารณี  กิตติกานต์วงศ์

2845 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ 

2846 นางสาวดาญา สมสุวรรณ

2847 นายดิฐา  ศรีชวนันท์

2848 นายเดช  แสนยโยธิน      

2849 นายเดชา  แสงทอง

2850 นายเดชา  ผิวหอม

2851 นางดวงฉัตร  ศรีพิเชษฐกุล  

2852 นางสาวธัชมาศ วทานิยกุล

2853 นายธรรมรส ทวีศักด์ิ

2854 นางตรองพจน์  รุกขวิบูลย์
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2855 นายเฉลิมพงษ์ ชุมพล

2856 นายธีรวัฒน์ ประจักษ์

2857 นางนวลนง  มังตรีสรรค์

2858 นายนพรัตน์  วัฒนชัยนันท์

2859 นางนิศรา เพ็งอาทิตย์

2860 นางนิรมล  พงศาพิชญ์

2861 นางแน่งน้อย เทพเพชรรัตน์

2862 นายนฤเทพ ใจสุทธิ

2863 นายบัญชา อ่อนวิมล

2864 นางสาวบุปผา เน่ืองพิมพ์

2865 นางบุษบา  ประยูรทอง 

2866 นายประชา ปฏิสัมพิทา

2867 นายปรีชา ชวลิต

2868 นางประไพศรี  ปาละวัธนะกุล

2869 นางสาวประกายรัตน์ สุนทรสถิตพิมล

2870 นายประวิทย์  หนูสน่ัน

2871 นายปราโมทย์  ฮ๊อก

2872 นายประโยชน์ อุ่นใจเพ่ือน

2873 นางประภาภรณ์  ประยูรหาญ

2874 นางผ่องใส ว่องกิตติสิน 

2875 นางสาวพรพรรณ บงกชมาศ

2876 นางสาวพรพรรณ  สิริปทุมรัตน์

2877 นางสาวพาสนา  อามระดิษ

2878 นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชัย

2879 นางพิจิตรา เฟ่ืองเกษม

2880 นางพวงไข่มุกข์  คุณารัตนพฤกษ์

2881 นางสาวพิมพ์ภัค คงนนท์

2882 นางพิมพ์ใจ ชิดชอบ

2883 นางพิมพ์พนิต  สว่างเพียร 

2884 นายพีรกร พุฒิแสงภักดี

2885 นางเพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์

2886 นายพิริยะ  โตแก้ว

2887 นายเพชรน้ า  นิเวศวรทานต์

2888 นายไพโรจน์  ฟุ้งขจร

2889 นางสาวพวงชมพู  มาศเข่ือนขันธ์ 

2890 นางสาวเพ็ญภาค  เนตรวิศาล

2891 นางภัทรดา อภิชาติบุตร
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2892 นางสาวภรอ าภา  สุขผ้ึง 

2893 นางภัทรภร  กอบกุลไชย

2894 นายมนู แท่นนิล

2895 นางสาวมาริสา ฮู้ชมขาว

2896 ว่าท่ีร.ต.มานพ  เพ็ญรัศมี

2897 นางมาลินี  พูลสวัสด์ิ

2898 นางมุกดา  เนรัญชร

2899 นางเยาผกา  แก้วขาวสกูล  

2900 นางยุพดี  เวชรังษี

2901 นางยอดพร  กุลแพทย์

2902 นางยุพิน ศิริวงศ์

2903 นางสาวยุพา  เผ่าสุขถาวร

2904 นางยุวดี ขอบจิต

2905 นางยุราภรณ์ เมนะรุจิ

2906 นางรัชนี  ดวงวิบูลย์

2907 นางรัชนี  สมิตานนท์

2908 นางรัตนา สุขเสวต

2909 นางรัตนาภรณ์  สุขฤทธ์ิ

2910 นางเรืองลักษณ์  อัศวจารุวรรณ

2911 นางเรวดี  ดลดุสิตา

2912 นายเรืองวุฒิ  ทัศนสกุล

2913 นางรพีพร เป่ียมชาคร

2914 นางรุจิรดา  วรรณศิริ 

2915 นางร าไพ  ฟุ้งขจร

2916 นางลักขณา  ทรัพย์วารี 

2917 นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์

2918 นางวรรณา  เลาหสุขเกษม

2919 นางวรรณา  อาชาสันติสุข

2920 นางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์

2921 นายวัฒนะ  สังวาล

2922 นางสาววันเพ็ญ  ทองย้อย

2923 นางวันทนีย์  ตัณฑวุฑโฒ

2924 นางวิรัลพัชร  เครือรัตน์

2925 นายวิชิต  สุริยะเรืองรัศมี

2926 นางสาววิไลวรรณ  วงษาเกษ

2927 นางวิมล  นิรันดร

2928 นางวิรตี  ชมภูจิต
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2929 นางวิริวรรณ  สรรพอาษา

2930 นายวีระศักด์ิ  บุตรศรี 

2931 นายวีรเกียรติ  สิกขากูล 

2932 นายวันชัย  อ่ าประชา

2933 นายวีรกิจ  สกุลพันธ์ุ

2934 นางศรีนวล  บ ารุงจิต

2935 นายศิริชัย  สรรพอาษา

2936 นางศิริรัตน์  เจริญชีพ

2937 นางสาวศิริรัตน์  แสงมณี

2938 นางศิริลักษณ์  ด าพะธิก

2939 นางสาคร  พราหมณ์โสภี

2940 นางสมปอง  พัฒนดุล

2941 นายสายัณห์ ต่ายหลี

2942 นางสมศรี  เจริญโสภา

2943 นางสมศรี  หล่อคุณธรรม

2944 นายสินชัย  วัฒนพงษ์

2945 นายสมศักด์ิ เผ่าจินดา

2946 นายสุทิน  พิทักษ์นรชน

2947 นายสัมฤทธ์ิ  แสงมณี

2948 รศ.สุนันท์  อัญชลีนุกูล

2949 นายเสวก  อินทร์แก้ว

2950 นางสุกัญญา อินทร์แก้ว

2951 นางสาวสุนิตตา สถิตย์วรกุล  

2952 นางสุพัตรา กิจไพศาลรัตนา      

2953 นางสาวสุมนทิพ  พณิชยกุล

2954 นางสาวสุวพรรณ  กาญจนมาศ

2955 นางสุมาลี  ทิมเจริญ

2956 นางสุวรรณา วรรณโกวิท

2957 นายสุชาติ  ธาราวาสน์

2958 นายสุวิทย์  ประยูรหาญ

2959 นายสมหวัง  ชัยตามล 

2960 นายสายสุนี แก้วเทศ

2961 นายสมชาย  เสาวรัตน์

2962 นางสาวอรุณรัตน์  นิธิพิเชฐ

2963 นางอรชร บัวศรี         

2964 นางอัญญาอร  สุทธิวานิช

2965 นางอ่อนศรี  ทองไพฑูรย์



-97-

ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

2966 นางสาวอันน์มณี  ละออจันทร์

2967 นางอวยพร  ม่วงอากาศ

2968 นางสาวอรนุช  สาคร

2969 นางสาวอาภรณ์  กาญจนกิจโสภณ

2970 นางอ่ิมเอิบ ธัญธนนันทธ์

2971 นายเอนก สุสุทธิ

2972 นางสาวอุบล ศรีพงษ์ธนากุล

2973 นางอินทิรา บุนนาค

2974 นางอุไรวรรณ หล่ิมโภไคยกุล

2975 นายอาทร  ธนวัฒน์ 

2976 นายวิธาน พรหมสินธุศักด์ิ

2977 นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ

2978 นางรวิกานต์ บุญฤทธ์ิ

2979 นายก าพล วิลยาลัย

2980 นายมงคล อินทรโชติ

2981 นางฐษา จันทรังษี

2982 นายเตชิต เอกรินทรากุล

2983 นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล

2984 นางวโรบล ไทยภักดี

2985 นางประนอม เปล่ียนเฉย

2986 นายนิกมะ  ย้ิมรักญาติ 

2987 นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ

2988 นางสาวกมลพร ทองนุช

2989 นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา

2990 นายเอกชัย จ าปาขีด

2991 นายรอน น้อมถวาย

2992 นายธฤษณัช อารมย์แก้ว

2993 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง

2994 นางโสภิดา จันตา

2995 นางศิริวรรณ เนตรสว่าง

2996 นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

2997 นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต

2998 ว่าท่ี ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง

2999 นายพัลลภ ดีเสมอ

3000 นายสุริยัน ตุมารัมย์

3001 นายวิชัย พรสิริโชคชัย

3002 นางจารุพันธ์  วิไลจารุวรรณ 
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3003 นางสาวนงลักษณ์  เฉลิมศรี

3004 นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์

3005 นายศราวุฒิ  รัตนกุล

3006 นายจักรพงษ์ ตรียุทธ์

3007 นางสาวอริสา สีระวงค์

3008 นายเอกธนัช แซ่จุ้ง

3009 นางสาวอาภาภรณ์ อุค าพันธ์

3010 นายบัญชา  โมราชาติ

3011 นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย

3012 นายเกตุม สระบุรินทร์

3013 นางรัตนาพร อรทัย

3014 นายมนตรี สุท าแปง

3015 นางสาวกุณฑีรา อารีกุล

3016 นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

3017 นายประภัส ข าสม

3018 นายนิรัช ล่ิวศิริวงศ์

3019 นางสาวพัชรี อานุภาพ

3020 นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์

3021 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

3022 นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

3023 นายชัยยา พันธ์เพชร

3024 นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์  

3025 นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร

3026 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

3027 นางศุจิกา ผ่องศรี

3028 นายอิศรา ภูกะฐิน

3029 นางสาวกนกอร ผลศิริ

3030 นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

3031 นายศราวุฒิ  ญาณะค า

3032 นายเด่นชัย เขตบุญไสย

3033 นายชิติสรรค์ วิชชากรทวีรัตน์

3034 นางสาววราภรณ์ พละศักด์ิ

3035 นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

3036 นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ

3037 นางสาวรัชณี นามเคน

3038 นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

3039 นางสาวรัตติยา  นามงาม
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3040 นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

3041 นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

3042 นายธีรยุทธ แก้วด ารงชัย

3043 นายนนทกร   อรุณพฤกษากุล

3044 นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร

3045 นางสาวภัทร์ศญา  ทองแพ

3046 นางสาวลลิตา มาเอ่ียม

3047 นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

3048 นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

3049 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์

3050 นายเสฏฐวุฒิ     โมลานิล 

3051 นางสาวกมลวรรณ    ทองบุญเหลือ  

3052 นายสิทธา  นามณี

3053 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข

3054 นายเชฎฐพันธ์ุ ศรีวิลาศ

3055 นายวรพจน์ ดวงงาม

3056 นายอธิป หัตถกี

3057 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี

3058 นายธนานันต์ ผ่องภัทรกุล

3059 นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ

3060 นายคณิต  แซ่เต็ง

3061 นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

3062 นายศิวะพงศ์ เป่ียมสวัสด์ิ

3063 นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์

3064 นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา

3065 นายวรวุฒิ อาจเดช

3066 นางสาวพาณี เพชรอินทร์

3067 นายเวทชัย สุภาพ

3068 นางสาวทิวลิป สุขปะทิว

3069 นางสาวอัญชลีพร แซ่ต้ัง

3070 นางสาวชลหทัย ใจดี

3071 นายสิทธิศักด์ิ ปะวันเณ

3072 นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง

3073 นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ

3074 นายอัคคเดช  ไตรทิพย์วงษ์

3075 นายวุฒิชัย หอยจับ

3076 นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
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3077 นายจักรพันธ์  อ่องสาธร

3078 นายภาคย์ภูมิ อนันตคู

3079 นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง

3080 นายสารัช ช านิศาสตร์

3081 นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ

3082 นางสาวเกศิรี จรัสกุล

3083 นายผลินท์ พิชัยรัตน์

3084 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักด์ิ

3085 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์

3086 นางสาวศศิธร พูลหวัง

3087 นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร

3088 นายพรพงษ์  สีลายงค์

3089 นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย

3090 นายพชร สินสมรส

3091 นางสาวรัตนา พรมบุตร

3092 นางสาวธันย์ชนก ศรีอ าไพ

3093 นางฐานิตา เลพล

3094 นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช

3095 นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ

3096 นายสันติ ผลสุวรรณ

3097 นางสาวชลธิชา กล้าหาญ

3098 นางสิริกัญญา สุวรรณ์

3099 นายนพมาตร พวงสุวรรณ

3100 นางสุนิสา จิตตเมตตากุล

3101 นางยุพิน วังจีน

3102 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์

3103 นายจิรัชย์  เปียศิริ

3104 นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี

3105 นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ

3106 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ

3107 นายกรวิทย์ ลองจ านงค์

3108 นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์

3109 นางสาวสุทิศา ส าราญ

3110 นายวรพงษ์ ภิญโญ

3111 นางสาววธิดา พรมโคตรค้า

3112 นางสาววัฒมน  ระฤกชาติ

3113 นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
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3114 นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา

3115 นางสาวสุชาดา สุมน

3116 นายตรีนรภัทร ตรีประเคน

3117 นายวรุธ อินผูก

3118 นางสาวสุภาวดี จุดโต

3119 นายวัทธิกร แซ่อ้ึง

3120 นางสาวอรณิชา ประทีปทิพย์

3121 นางสาวภีรยา อินปักดี

3122 นางฌาน์ศินี สิกขากูล

3123 นางสาววราภรณ์  พลอยเคลือบ

3124 นางสาวธีรารัตน์ ตุ้มทอง

3125 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแก้ว

3126 นายอภิศักด์ิ ธนาวิรัตนานิจ

3127 นางณิชาภา เพ่ิมวณิชกุล

3128 นายชัยการ กันเรืองไชย

3129 นายเวช วิภาตกนก

3130 นายคงกระพัน ศิริวรรณ

3131 นายประพนธ์ ค้ าพันธ์ุ

3132 นายชนะชาย นิมิตรพงศ์ศักด์ิ
3133 นายสนอง ไกรษร
3134 นางอลิสา นฤนิรนาท
3135 นางสาวพรยุพา เตชวิภาสกุล
3136 นางสาวชนาทิพย์ เพียงล้ิม
3137 นางสาวเบญจมาศ พงษ์ศิริรัตน์ 
3138 นางอภิญญา พ่ึงแสงธรรมเลิศ
3139 นางสาววลัยพรรณ วิชชุกรศักด์ิ
3140 นางปัทมา นามวงษา
3141 นางสาวสันทนา อยู่กลัด
3142 นางสาวชินมาน วิกยาธิปัตย์
3143 นายธีรชาติ บุนนาค

   ประกาศ ณ วันท่ี  1๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

                (นายชาติชาย  เทพแปง)
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