
     และ Teacher Andreas Santen

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 32130 เด็กหญิง พัชรลักษณ์ อัครธนาพนธ์ ม.1 1

2 32144 เด็กหญิง กัญญาภัค กตาภินิหาร ม.1 1

3 32154 เด็กหญิง ใบบุญ ขวัญวงกระจ่าง ม.1 1

4 32204 เด็กหญิง พนัชกร ฉิมช้ัน ม.1 1

5 32239 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นนทกิจไพศาล ม.1 1

6 32245 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ ไชยศิวามงคล ม.1 1

7 32492 เด็กหญิง ปริญสิริ รักษตุล ม.1 1

8 32803 เด็กหญิง กัญจน์กนิษฐ์ แก้ววิเศษ ม.1 1

9 33367 เด็กหญิง ฌานิศา สระดี ม.1 1

10 33383 เด็กหญิง จิดาภา วิริยะจิตสมบูรณ์ ม.1 1

11 33386 เด็กหญิง ณิชชา พรหมทอง ม.1 1

12 33387 เด็กหญิง ณัชชา เจนจิรวัฒนา ม.1 1

13 33388 เด็กหญิง นภัสรัญช์ เมฆวี ม.1 1

14 33389 เด็กหญิง มิลาน มาจิสวาลา ม.1 1

15 33393 เด็กหญิง ณัฐรดา อังควัฒนะพงษ์ ม.1 1

16 33395 เด็กหญิง เพ็ญนีด์ิ ชัยวงศ์ขจร ม.1 1

17 33396 เด็กหญิง อารยา แสงทอง ม.1 1

18 33406 เด็กหญิง คุณัชญา พูลศิลป์ ม.1 1

19 33411 เด็กหญิง ฐิติรัตถ์ ธนวงษ์สุดีกุล ม.1 1

20 33412 เด็กหญิง นภัทร ศิลปี ม.1 1

21 33416 เด็กหญิง พุทธิรารัศม์ิ มหาขันธ์ ม.1 1

22 33437 เด็กหญิง ณัฐดา สุปรียสุนทร ม.1 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.1 ห้อง 1 (IEP)

ครูประจ ำช้ัน : ครูบุญช่ืน ฉิมเกิด , ครูทองพูน เทิดพุทธคุณ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 32123 เด็กหญิง อัสนิชาญ์ บูรณะประเสริฐสุข ม.1 2

2 32124 เด็กหญิง เณรีญาณ์ สุขสิทธิประสงค์ ม.1 2

3 32126 เด็กหญิง ชนากานต์ พรเฉิดฉาย ม.1 2

4 32141 เด็กหญิง ลภัสรดา มนัสศิลา ม.1 2

5 32174 เด็กหญิง จิรัชญา เหมือนแดง ม.1 2

6 32183 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ตันนารัตน์ ม.1 2

7 32194 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ อินทรทัต ม.1 2

8 32203 เด็กหญิง ภคฆนภา ทองเชียง ม.1 2

9 32206 เด็กหญิง อรกัญญา แนมขุนทด ม.1 2

10 32209 เด็กหญิง ปารมี เตวิชยางกูร ม.1 2

11 32211 เด็กหญิง ขรินทร์ธัตรา ขวัญเมือง ม.1 2

12 32217 เด็กหญิง จิตติวรรณ วังกรานต์ ม.1 2

13 32234 เด็กหญิง วรรณวรินทร์ แก้วเอ่ียม ม.1 2

14 32250 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ จุลโลบล ม.1 2

15 33004 เด็กหญิง ปุณยนุช เฉิน ม.1 2

16 33384 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์ ม.1 2

17 33385 เด็กหญิง สุพรรณษา แสงประทุม ม.1 2

18 33390 เด็กหญิง นิชาภา ดิเรกลาภ ม.1 2

19 33394 เด็กหญิง ชมบุญ ประดิษฐ์ ม.1 2

20 33410 เด็กหญิง กมลจิรัสย์ โพธิสันติกุล ม.1 2
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ครูประจ ำช้ัน : ครูมณฑิรำ ไชยชนะ , ครูกฤษณะ ชนะภัย
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1 32147 เด็กหญิง อภิชญา กาแก้ว ม.1 3

2 32155 เด็กหญิง รวิสรา สุภาชัย ม.1 3

3 32165 เด็กหญิง วิรัลพัชร ลันดา ม.1 3

4 32167 เด็กหญิง กิตติยา หนูฉายา ม.1 3

5 32169 เด็กหญิง อมลวรรณ พรหมมาศ ม.1 3

6 32172 เด็กหญิง อลิสา หาญโอฬารเลิศ ม.1 3

7 32179 เด็กหญิง พิชญธิดา แป้งทา ม.1 3

8 32198 เด็กหญิง พลอยปภัส ศรีจีรพัฒน์กุล ม.1 3

9 32210 เด็กหญิง รตนชล เอ่ียมระหง ม.1 3

10 32228 เด็กหญิง สาริศา ประทุมนนท์ ม.1 3

11 32506 เด็กหญิง วนัทชนก เท่ียงสาย ม.1 3

12 32580 เด็กหญิง ณภัศวรรณ อ่อนจันทร์ ม.1 3

13 32951 เด็กหญิง น้้าเพชร ใจภักดี ม.1 3

14 32992 เด็กหญิง อนุธิดา ฉัตรมยูรวงศ์ ม.1 3

15 33181 เด็กหญิง กัลยพัชร์ จตุรพิพิธพรชัย ม.1 3

16 33329 เด็กหญิง สุชาดา พักโพธ์ิเย็น ม.1 3

17 33382 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา รัตนาพรพิศุทธ์ ม.1 3

18 33421 เด็กหญิง ปัจน์ธนวันต์ ค้าสุข ม.1 3

19 33427 เด็กหญิง ชลากร พุธวัฒนาภรณ์ ม.1 3

20 33432 เด็กหญิง พชรมน ธาตุดี ม.1 3
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ครูประจ ำช้ัน : ครูนงลักษณ์ คงขจรกุล , ครูพัชรินทร์ เพชรศิริ
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1 32153 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีดี ม.1 4

2 32199 เด็กหญิง มิรันดา หยุย ม.1 4

3 32200 เด็กหญิง กันยลักษณ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ ม.1 4

4 32214 เด็กหญิง มนสิชา รอดจ่ัน ม.1 4

5 32220 เด็กหญิง อภิรดา เขียวเข้ม ม.1 4

6 32224 เด็กหญิง ฉันทนิษฐ์ สิรินทะสมบัติ ม.1 4

7 32230 เด็กหญิง พิรดา คงหิรัญ ม.1 4

8 32240 เด็กหญิง ชนจันทร์ จันตะนี ม.1 4

9 32241 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชัญญา สถาพงศ์ภักดี ม.1 4

10 32279 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศุภภมร ม.1 4

11 32466 เด็กหญิง ภครมน ภู่ระหงษ์ ม.1 4

12 32633 เด็กหญิง เอ็ทเทิลเฟลดา ธีรัชย บรูส ม.1 4

13 33045 เด็กหญิง ภริษฐา อนันตโชค ม.1 4

14 33130 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แสนธิ ม.1 4

15 33392 เด็กหญิง วัลลิสสา ภัทร์บดีจีรกุล ม.1 4

16 33428 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เต็มศิริศักด์ิ ม.1 4

17 33429 เด็กหญิง วรัญญา ดวงพร ม.1 4

18 33430 เด็กหญิง วรัชยา ดวงพร ม.1 4

19 33439 เด็กหญิง ญาดา เมธาวีกุลชัย ม.1 4
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ครูประจ ำช้ัน : ครูววรรณภร ค ำภูศิริ


