
     และ Teacher Jorge Andres Escobar

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31904 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ยังวิเศษสุข ม.2 1

2 31913 เด็กหญิง ธนัญภรณ์ ธรรมลังกา ม.2 1

3 31916 เด็กหญิง ณัฐณกานต์ ธูปทอง ม.2 1

4 31921 เด็กหญิง ชนมน พัชรากิตติ ม.2 1

5 31951 เด็กหญิง อินทิพร สุริยะอาภา ม.2 1

6 31952 เด็กหญิง อรพิมน สุริยะอาภา ม.2 1

7 31978 เด็กหญิง พัชรนันท์ อัศวรัชต์โภคิน ม.2 1

8 31995 เด็กหญิง อรจันทกานต์ สร้างจันทร์ ม.2 1

9 31999 เด็กหญิง ชวัลญา อังศุรังสีกุล ม.2 1

10 32650 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ชุติวรรณโสภณ ม.2 1

11 32670 เด็กหญิง สลิลลา จงสมจิต ม.2 1

12 32844 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ขุนบุรี ม.2 1

13 32941 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เลิศกุลธน ม.2 1

14 33210 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัตนราช ม.2 1

15 33228 เด็กหญิง ธนิษฐา แพรกบรรเทิง ม.2 1

16 33263 เด็กหญิง สิริกันย์ มานัสสถิตย์ ม.2 1

17 33282 เด็กหญิง วราทิพย์ ไชยเสนา ม.2 1

18 33283 เด็กหญิง ดนิตา วาณิชย์เจริญ ม.2 1

19 33298 เด็กหญิง โศภิษฐา ใจบุญ ม.2 1

20 33312 เด็กหญิง ชนิตปรียา ทีปต์ธนาวัฒน์ ม.2 1

21 33323 เด็กหญิง ธัญวลัย ศรีมงคล ม.2 1

22 33331 เด็กหญิง ณัฐปรียา ใจเท่ียง ม.2 1

23 33431 เด็กหญิง จิรวรรณ ประภัย ม.2 1
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 ช้ัน ม.2 ห้อง 1 (IEP)

ครูประจ ำช้ัน : ครูพรพิมล ประจันบำล , ครูญำณพัฒน์ วรำภรณ์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31887 เด็กหญิง นาวา มาลาวงษ์ ม.2 2

2 31894 เด็กหญิง ธนภร นาภะสินธ์ุ ม.2 2

3 31898 เด็กหญิง พริณ สามารถ ม.2 2

4 31905 เด็กหญิง การณชา มหาวัตร ม.2 2

5 31910 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แต่แดงเพ็ชร์ ม.2 2

6 31930 เด็กหญิง กานต์พิชชา แย้มงามเหลือ ม.2 2

7 31936 เด็กหญิง ณฐมน วงศ์ซา ม.2 2

8 31962 เด็กหญิง จุฑามาศ พินิจทรัพย์ ม.2 2

9 31970 เด็กหญิง จีรนันท์ เศรษฐ์ศุภศิริ ม.2 2

10 32542 เด็กหญิง พาขวัญ ตรีบุปผา ม.2 2

11 32721 เด็กหญิง ณชนก ฉันทศักด์ิมงคล ม.2 2

12 32727 เด็กหญิง โสตถิชา ธรรมชัยปราการ ม.2 2

13 32876 เด็กหญิง วรกานต์ จันต๊ะรังษี ม.2 2

14 32978 เด็กหญิง ฐวศมน บุญมานะประเสริฐ ม.2 2

15 33195 เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์สุทธิรักษ์ ม.2 2

16 33267 เด็กหญิง สิริยากร สมจันทร์ ม.2 2

17 33285 เด็กหญิง ณัชชา แสนสีมน ม.2 2

18 33293 เด็กหญิง ภัทรศยา ใจเอ้ือเฟ้ือ ม.2 2

19 33330 เด็กหญิง นันทิกานต์ หร่ายเจริญ ม.2 2

20 33335 เด็กหญิง ฐิติชญา อ้นพันธ์ ม.2 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.2 ห้อง 2

ครูประจ ำช้ัน : ครูเต็มฟ้ำ พลโยธำ , ครูธีริศรำ เธียรส ำรำญ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31901 เด็กหญิง นับพันพร กระโจมศรี ม.2 3

2 31906 เด็กหญิง อริสรา เลิศนันทนายศ ม.2 3

3 31914 เด็กหญิง สิริฤทัย บัวส าอางค์ ม.2 3

4 31924 เด็กหญิง พิชฎา สุขะนาคินทร์ ม.2 3

5 31945 เด็กหญิง กีรัตยา ญาณะณิสสร ม.2 3

6 31950 เด็กหญิง จิดาภา อ่ิมวิทยา ม.2 3

7 31967 เด็กหญิง ภัสสร กนกฤทัยรักษ์ ม.2 3

8 31975 เด็กหญิง รัมภาพรรณ คุงจ ารัส ม.2 3

9 31981 เด็กหญิง ตรียาพร กิจเจริญ ม.2 3

10 31990 เด็กหญิง ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ม.2 3

11 31991 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีไตรราศรี ม.2 3

12 31993 เด็กหญิง ลิลล่ี ด็อดสัน ม.2 3

13 31994 เด็กหญิง พัตร์พิมล น้อยสุวรรณ ม.2 3

14 31997 เด็กหญิง กฤษณา ลายหงษ์ ม.2 3

15 32002 เด็กหญิง ปริม จือเหลียง ม.2 3

16 32003 เด็กหญิง อธาสิเม เมฆเนย ม.2 3

17 33032 เด็กหญิง ชนากานต์ วงษ์ค า ม.2 3

18 33234 เด็กหญิง กานต์พิชชา สุทธิแป้น ม.2 3

19 33247 เด็กหญิง พอฤทัย มณีพรม ม.2 3

20 33287 เด็กหญิง ภัทราพร ตินตะโมระ ม.2 3

21 33318 เด็กหญิง กวินธิดา ศรีสุโข ม.2 3

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.2 ห้อง 3

ครูประจ ำชั้น : ครูสุอาภำ อนุโต , ครูณัชพล จีระวัฒนำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31889 เด็กหญิง บุญญาภา วิจิตรพัชร ม.2 4

2 31896 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ คงสวัสด์ิ ม.2 4

3 31897 เด็กหญิง ชาลิสา เกตุเทียน ม.2 4

4 31902 เด็กหญิง อัญชิสา ฤทธิมัต ม.2 4

5 31909 เด็กหญิง นลินนิภา ศรีอุทัย ม.2 4

6 31922 เด็กหญิง ศุภารัตน์ ณ กลองดี ม.2 4

7 31928 เด็กหญิง ปวริศา ม่ันคง ม.2 4

8 31935 เด็กหญิง ภูริฎชญา กิจการนนท์ ม.2 4

9 31944 เด็กหญิง ชัญญานุช รอดอ าพัน ม.2 4

10 31972 เด็กหญิง ชนัดดา ภาราสิงห์ ม.2 4

11 31979 เด็กหญิง พุทธ์พิชญา ตระกูลน่าเล่ือมใส ม.2 4

12 31983 เด็กหญิง พรรษมล ขอบชิต ม.2 4

13 31984 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เพ่ิมประเสริฐ ม.2 4

14 32007 เด็กหญิง กรรณิการ์ ทองม่วง ม.2 4

15 32114 เด็กหญิง อารดา สหะเดช ม.2 4

16 32814 เด็กหญิง ชนากานต์ อินวะษา ม.2 4

17 33220 เด็กหญิง ชญานุตต์ ปานแก้ว ม.2 4

18 33281 เด็กหญิง จิราพัชร ตรงเจริญใจ ม.2 4

19 33295 เด็กหญิง พลอย บางอ้อ ม.2 4

20 33309 เด็กหญิง ปิยนาถ สังข์ทอง ม.2 4

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.2 ห้อง 4

ครูประจ ำช้ัน : ครูปิยนุช ใยมำนะ , ครูธนภรณ์ คงอินทร์


