
     และ Teacher Jorge Andres Escobar

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31650 เด็กหญิง ภูริชญา ติระตระกูลเสรี ม.3 1

2 31685 เด็กหญิง พีรญา รอดเจริญ ม.3 1

3 31689 เด็กหญิง วิรัลพัชร เลาหวิศิษฏ์ ม.3 1

4 31700 เด็กหญิง กานต์พิชชา เกตุดารา ม.3 1

5 31709 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ญาโน ม.3 1

6 31714 เด็กหญิง จิราณัฏฐ์ เตชภณบุญทรัพย์ ม.3 1

7 31720 เด็กหญิง เจนณิตา พรอริยพรหม ม.3 1

8 31727 เด็กหญิง สุดาสิริ ผจงกิจการ ม.3 1

9 32244 เด็กหญิง ณัชชาพร จงเฟ่ืองปริญญา ม.3 1

10 32703 เด็กหญิง หงสธรณ์ ถนอมดิษฐ์สกุล ม.3 1

11 32713 เด็กหญิง รตนพร วิมุตเกษม ม.3 1

12 33034 เด็กหญิง นาฏศิริ เลิศวนางกูร ม.3 1

13 33072 นางสาว นาลันทา ลีรัตน์เสถียร ม.3 1

14 33088 เด็กหญิง นภธมน คงเจริญ ม.3 1

15 33114 เด็กหญิง ปพิชญา ผิวอ่อน ม.3 1

16 33124 เด็กหญิง น ้าเพชร ซ่ึงอมรเกียรติ ม.3 1

17 33136 เด็กหญิง พีรมณฑ์ ลีลาพิสุทธ์ิ ม.3 1

18 33146 นางสาว ปวันรัตน์ แก้วเกิดมณี ม.3 1
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 ช้ัน ม.3 ห้อง 1 (IEP)

ครูประจ ำช้ัน : ครูสุธำวำส เกษมบุญชัย , ครูประกำยเดช ประคุณสุขใจ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31647 เด็กหญิง ณัฐชยา หาญเพียรพงศ์ ม.3 2

2 31655 เด็กหญิง ธัญชนก เติมกิจอนันต์ ม.3 2

3 31659 เด็กหญิง ณิชชา มีช่ืน ม.3 2

4 31686 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อมรมงคลกิจ ม.3 2

5 31687 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ศรุตาพงศ์ ม.3 2

6 31691 เด็กหญิง มุกตาภา มอร์เตโร ม.3 2

7 31699 เด็กหญิง กันติชา เตชะนันท์ ม.3 2

8 31706 เด็กหญิง อรณิชา ยามสุข ม.3 2

9 31718 เด็กหญิง ลัลลิยา ทองมาก ม.3 2

10 31726 เด็กหญิง ศรุดา งามสง่า ม.3 2

11 31730 เด็กหญิง ณพิชญ์ มุจลินท์ ม.3 2

12 31776 เด็กหญิง กัญญาวีณ์ เกษมไชยานันท์ ม.3 2

13 32006 นางสาว ชนัญญา ร่วมวงศ์ ม.3 2

14 32164 เด็กหญิง ณัฐธภา บุตรหวาน ม.3 2

15 32559 เด็กหญิง สุชาดา เอ่ียมเสริม ม.3 2

16 32661 เด็กหญิง ชวัลนุช แซ่เจียง ม.3 2

17 32701 เด็กหญิง วริศรา รอดพยุง ม.3 2

18 32974 เด็กหญิง ปัณฑิตา วรีพุฒซ้อน ม.3 2

19 33078 เด็กหญิง รสิตา ธรรมโชติวร ม.3 2

20 33125 เด็กหญิง นันท์นภัส บุญสร้าง ม.3 2

21 33126 เด็กหญิง บุญญาภา ลิ มเกษตรสกุล ม.3 2

22 33138 เด็กหญิง ภัทรศยา ลักษณะวิมล ม.3 2

23 33171 เด็กหญิง วาสิตา นิยุบล ม.3 2

24 33289 เด็กหญิง ยศมล ว่องวิวรรธน์ ม.3 2
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ครูประจ ำช้ัน : ครูปรำณี อรุณโรจน์ , ครูอุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31645 เด็กหญิง ชนิกานต์ วรรณวนิดา ม.3 3
2 31646 เด็กหญิง ชาลิสา สมิตินันทน์ ม.3 3
3 31658 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ หาญโอฬารเลิศ ม.3 3
4 31666 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศุขกสิกร ม.3 3

5 31683 เด็กหญิง นิษฐา ไกรลักษณกุล ม.3 3
6 31717 เด็กหญิง กวินตรา หนูฉายา ม.3 3
7 31719 เด็กหญิง สรัสนันท์ ศิริพันธ์ ม.3 3
8 31740 เด็กหญิง พัสภรณ์ ชินทองจู ม.3 3

9 31749 เด็กหญิง จิดาภา ภู่แสงทอง ม.3 3

10 31769 เด็กหญิง พชรวรรณ ค้าเชิด ม.3 3
11 31793 เด็กหญิง พิชญาภา ผลเพ่ิม ม.3 3
12 32138 เด็กหญิง กรชนก ทองสุธรรม ม.3 3
13 32225 เด็กหญิง สุภาภรณ์ วงศ์ศิลาทอง ม.3 3

14 32436 เด็กหญิง ณธิดา สามบุญเรือง ม.3 3
15 32526 เด็กหญิง ธนวรรณ วัฒนกูล ม.3 3

16 32842 นางสาว อัครนาถ เรือนสถิตย์ ม.3 3
17 32868 เด็กหญิง ชาคริยา แก้วมา ม.3 3

18 32971 เด็กหญิง ณัฐณิชา เหล่าพิเดช ม.3 3
19 33039 เด็กหญิง ธนัญชนก ยาใจ ม.3 3
20 33074 เด็กหญิง ศรัณย์ชนัช เติมคุนานนท์ ม.3 3
21 33079 เด็กหญิง นันท์นภัส อุทุมภา ม.3 3
22 33116 เด็กหญิง รักษ์สิริ วิรสิริสิญจ์ ม.3 3

23 33148 เด็กหญิง วิลาสิณี ธัญญชาติ ม.3 3

24 33165 นางสาว ปาณภัคสร ศรีนุเสน ม.3 3
25 33167 เด็กหญิง นภัสวรรณ ไตรวิทยากร ม.3 3
26 33168 เด็กหญิง ณัชชา วงศ์ตลาดขวัญ ม.3 3

27 33209 เด็กหญิง รฌา ชัชวงษ์ ม.3 3
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ครูประจ ำช้ัน : ครูสุมลรัตน์ อยู่แพทย์ , ครูนัฐวุธ เพ็งแจ่ม
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1 31661 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไวยวุฒิ ม.3 4

2 31679 เด็กหญิง ฤทัยกานต์ แซ่หลี ม.3 4

3 31682 เด็กหญิง สุธิดา สุกใส ม.3 4

4 31701 เด็กหญิง พิมพ์หทัย สุขสิทธิประสงค์ ม.3 4

5 31702 เด็กหญิง กรณิศ สลายแผ้ว ม.3 4

6 31708 เด็กหญิง ณภัทร เขมาธร ม.3 4

7 31711 เด็กหญิง รดากานต์ เฉ่ือยฉ้่า ม.3 4

8 31712 เด็กหญิง ชนิสรา ค้าคะณา ม.3 4

9 31721 เด็กหญิง ฐิตาภา พรรณประภาศรี ม.3 4

10 31744 เด็กหญิง ปฏิมากร ขอบคุณ ม.3 4

11 31745 เด็กหญิง ศิรภัสสร โอษฐจันทึก ม.3 4

12 31747 เด็กหญิง ธนัญญา เสมาขันธ์ ม.3 4

13 31774 เด็กหญิง ปัณณพร แก่นภักดี ม.3 4

14 31790 เด็กหญิง ปภาดา เจริญวงศ์ ม.3 4

15 31871 เด็กหญิง อรกัญญา ปสังคานนท์ ม.3 4

16 31877 เด็กหญิง อินท์ุชนก ประเสริฐโยธิน ม.3 4

17 32486 เด็กหญิง พัชราภรณ์ หยกสุริยันต์ ม.3 4

18 32498 เด็กหญิง นพภัสสร บัวแก้ว ม.3 4

19 33002 นางสาว นัชชา เฟ่ืองฟู ม.3 4

20 33036 เด็กหญิง ณฐมน รักษ์เผ่า ม.3 4

21 33128 เด็กหญิง พรชิตา กองวารี ม.3 4

22 33137 เด็กหญิง ชเลดาว สุจริตธรรม ม.3 4

23 33139 เด็กหญิง ณัฐณิชาภัทร ชินวงศากุล ม.3 4

24 33150 เด็กหญิง สุพิชญา บัวแก้ว ม.3 4

25 33302 นางสาว กมลลักษณ์ พยากรณ์ ม.3 4

26 33303 เด็กหญิง ปิยะธิดา สุวรรณสัญญา ม.3 4
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ครูประจ ำช้ัน : ครูศิริจันทร์ เกษรจันทร์ , ครูนิศรำ เขวำล ำธำร



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31649 เด็กหญิง ชวัลนุช เทียนเงิน ม.3 5

2 31653 เด็กหญิง กวิตา สุวรรณสุข ม.3 5

3 31662 เด็กหญิง ฐิติชญาร์ มีแก้ว ม.3 5

4 31663 เด็กหญิง ขวัญพิชา สุขใจ ม.3 5

5 31664 เด็กหญิง ปริยาภัทร แซ่ลี ม.3 5

6 31667 เด็กหญิง ณภัชชา เพชรวัชระไพบูลย์ ม.3 5

7 31680 เด็กหญิง นภภัทรธร ตันติรักษ์ ม.3 5

8 31681 เด็กหญิง พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล ม.3 5

9 31694 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ลิมปิผล ม.3 5

10 31725 เด็กหญิง บุศริน รัศมีโชติ ม.3 5

11 31728 เด็กหญิง อติกานต์ น้อยเคลือบ ม.3 5

12 31771 เด็กหญิง โสภิตนภา แสงใส ม.3 5

13 32347 เด็กหญิง อริญรัศม์ิ สุชัยรัตน์ ม.3 5

14 32502 เด็กหญิง พรรณภัสสร พงษ์ประดิษฐ์ ม.3 5

15 32541 เด็กหญิง ณัชชา ตรีบุปผา ม.3 5

16 32572 เด็กหญิง พิชญา ชัยจินดา ม.3 5

17 32687 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ บุญช้านาญ ม.3 5

18 32767 เด็กหญิง ทักษอร คงชยุตม์ ม.3 5

19 32784 เด็กหญิง ปาลิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.3 5

20 33064 เด็กหญิง ชนากานต์ นนท์สุขเกษม ม.3 5

21 33077 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ รอดทรัพย์ ม.3 5

22 33089 เด็กหญิง กฤชญา เอกอธิคม ม.3 5

23 33121 เด็กหญิง ชุติกาญน์ หงษ์กระจ่าง ม.3 5

24 33127 เด็กหญิง ณัฐนรี รัตนจันทร์ ม.3 5

25 33391 เด็กหญิง ชนัญชิดา สวัสดิพันธ์ ม.3 5

26 33435 เด็กหญิง กุลวดี ทิพานวกุล ม.3 5
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ครูประจ ำช้ัน : ครูสมพร ย้ิมเจียม , ครูสุทธิพงศ์ บุญแท้


