
ล าดบั เลขประจ าตัว ช่ือเล่น หมายเหตุ

1 7000 เด็กชาย จิราธิวฒัน์ โกศลอศัวเมธี

2 7016 เด็กชาย รชฏ บุญช่วยชีพ

3 7019 เด็กชาย อญัญพล ชาวสวน

4 7027 เด็กชาย กณัฏภฎั ลินิฐฎา

5 7029 เด็กชาย อภิวิชญ์ นิกสิริสิทธิกร

6 7032 เด็กชาย อธิเมศร์ รุ่งสิริกุลวิทย์

7 7103 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ ทรัพยอ์ยู่

8 7127 เด็กชาย ดุลยทรรศน์ อ  าไธสง

9 7133 เด็กชาย นาวิน เมฆินทร์อนุกูล

10 7163 เด็กชาย ณฐั ใจล่วง

11 7166 เด็กชาย ติณณ์ พฤกษะวนั

12 7170 เด็กชาย นนทป์วิธ แกว้ฉีด

13 7173 เด็กชาย แมทธิว มลัม่ี

14 7240 เด็กชาย ปิติพล โกมลวิชญ์

15 7443 เด็กชาย ธนัยา พิพิธพงศส์นัต์

16 6984 เด็กหญิง นนัทน์ภสั แกว้สรพงศ์

17 7022 เด็กหญิง ภูษณิศา ใจเจริญทรัพย์

18 7057 เด็กหญิง ชญาดา รัตนเสมานนท์

19 7093 เด็กหญิง ปาลิกา ศศิภทัรกุล

20 7122 เด็กหญิง ณฐัรดา แกว้จดั

21 7125 เด็กหญิง ปนดัดา ศรีภทัราพนัธุ์

22 7134 เด็กหญิง ชนิภรณ์ เยาหะรี

23 7199 เด็กหญิง อณัณา อศัวราชนัย์

24 7204 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ สูงสุด

25 7442 เด็กหญิง อชิรญา กลางหลา้

26 7445 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ทิมจีน

ล าดบั เลขประจ าตัว ช่ือเล่น หมายเหตุ

1 7178 เด็กชาย ธรรมธาดา ขวาวงคว์นั

2 7181 เด็กชาย มนสัวนั สวา่งพฤกษ์

รายช่ือนกัเรียนชั้น NC.2 ปีการศึกษา 2560

ครูประจ าชั้น ม.สิริพร  อรุณรุ่ง

ครูผูช่้วย  ม.บ าเพญ็  ยอดสิงห์  ม. พรเพญ็

ช่ือ - สกุล NAME IN ENGLISH

รายช่ือนกัเรียนชั้น NC.1 ปีการศึกษา 2560

ครูประจ าชั้น ม.คณัธารส  ดาริการ์นนท์

ครูผูช่้วย  ม.เปรมใจ  สิงห์สัตย ์  ม.สุกนัยา  สอนเถ่ือน  .

ช่ือ - สกุล NAME IN ENGLISH



3 7191 เด็กชาย ธนทรัพย์ ชยัโชติวรกุล

4 7212 เด็กชาย ปภงักร บูรณ์เจริญ

5 7222 เด็กชาย สุรวินท์ เกิดทองพลู

6 7241 เด็กชาย ปิติภทัร โกมลวิชญ์

7 7243 เด็กชาย ภูดิศ ก่อสูงศกัด์ิ

8 7304 เด็กชาย ณฐัพชัร ดิลกพิทยะรัชต์

9 7356 เด็กชาย พิชญะ วรานุตร

10 7376 เด็กชาย จตุภทัร จงศิริ

11 7388 เด็กชาย คณิศร เนาวรัตน์

12 7421 เด็กชาย กรินทร์ วฒิุไกรเกรียง

13 7436 เด็กชาย ณฏัฐชยั อินทร์จนัทร์

14 7439 เด็กชาย ชยัอนนัต์ อ่อนยิง่

15 7234 เด็กหญิง นรินดา ปานทุ่ม

16 7288 เด็กหญิง พริบพราว ปรัชญเมธาวี

17 7290 เด็กหญิง ธญัรดี โรจนเบญกุล

18 7135 เด็กหญิง ชนิดา วฒันะรุ่งโรจน์

19 7327 เด็กหญิง ธาดาชญา เต็มราม

20 7339 เด็กหญิง อาวาลีน  ลิน ทราน

21 7360 เด็กหญิง ไอรดา วิเศษแกว้

22 7395 เด็กหญิง ยริู ดิงส์

23 7397 เด็กหญิง พิชญสิ์ณี ช่วยสุด

24 7439 เด็กหญิง ปารยก์ลัญา ไกลบุตร

25 7446 เด็กหญิง ณฐัธยาน์ ดูชงค์


