
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-4  บอรด์เกม A 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 2 ชัน้ 1 หอ้ง ม.6/5 
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 
 A   บอรด์เกม A   

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายจิรวัฒน์ เข่งค้า 
2 เด็กชายณฐนนท์ หล่อประดิษฐ์ 
3 เด็กชายณัฏฐอัชฌา เยาว์เจริญสุข 
4 เด็กหญิงศรัณยภรณ์ คำเจริญ 
5 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อินตา 
6 เด็กหญิงสิปาง กุลโพธิสุวรรณ 
7 เด็กหญิงสุทธภา ศรีพรรณ์ 
8 เด็กหญิงอิสรีย์ ผลภาค 
9 เด็กชายกุลธวัช นัษฏาศรี 
10 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ดวงตา 
11 เด็กชายนาวา กุสันชัย 
12 เด็กหญิงอภิชญา สุนทร 
13 เด็กชายภูมิรภีพัธน์ พิณไชย 
14 เด็กชายศุภวิชญ์ สินศุภรัตน์ 
15 เด็กชายภูตะวัน รักเจริญ 
16 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตภารตะพงษ์ 
17 เด็กหญิงพิชญ์สิณี กันธาทอง 
18 เด็กชายบุณพจน์ ฟูมงคล 
19 เด็กชายนโม ทิพยาวงศ์ 
20 เด็กหญิงสุภัสสรา ยิ่งรักชัย 
21 เด็กชายพีระวิชญ์ ธำรงกิจเจริญ 
22 เด็กชายเดชปัญญา จารุวรรณรัตน์ 
23 เด็กชายธันย์ปวัฒน์ อัครภูริธาดา 
24 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ บูรณุปกรณ์ 
25 เด็กชายภาวัช มาร์ติน 
26 เด็กหญิงณัฐฐาพร ตุ้ยเต็มวงค์ 
27 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมบุตร 
28 เด็กชายกันตณัฐ ญาณแก้ว 
29 เด็กหญิงณัฐวศา บัวสุข 
30 เด็กชายกวีศิลป์ สุขโน 
31 เด็กหญิงอรวราดา พรหมเสน 

 
 
 

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1-4  บอรด์เกม B 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 2 ชัน้ 1 หอ้ง ม.6/5 
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 
B    บอรด์เกม B  

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายชัชพีร์ แปลงอุโมงค์ 
2 เด็กชายภูริณัฐ พิพัฒนเสริญ 
3 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุขร่องช้าง 
4 เด็กชายชยกฤช สุรินกาน 
5 เด็กชายชีวานนท์ ทาแก้ว 
6 เด็กชายฐรรศปกรณ์ พิชยาพันธ์ 
7 เด็กชายฐิติวัฒน์ วัฒนพันธ์ 
8 เด็กหญิงรักสนิท ภูธรศรี 
9 เด็กชายศุภฤกษ์ ยานะธรรม 
10 เด็กหญิงอชิรญา วิชาราช 
11 เด็กชายอนาวิน กุสันชัย 
12 เด็กหญิงกันติชา คุณาปกรณ์การ 
13 เด็กชายสรรภพ คำพิงชัย 
14 เด็กชายนรบวร ลบเมือง 
15 เด็กชายประพนธ์ ลีลากนก 
16 เด็กชายสรวิชญ์ ศักดิ์โสภิษฐ์ 
17 เด็กชายธนวินท์ สุริยวงค์ 
18 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ โฮมภิรมย์ 
19 เด็กชายกิตติวินท์ พรหมมั่ง 
20 เด็กหญิงพิมลณัฐ กรรณกุลสุนทร 
21 เด็กชายเตชินท์ อินจันทร์ 
22 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาวิโล 
23 เด็กชายธารานา ทรงคำ 
24 เด็กหญิงมินทร์ธีรา เมฆบังวัน 
25 เด็กชายปุญณญาณ นิลแก้ว 
26 เด็กหญิงนรมน ธาตุอินจันทร์ 
27 เด็กชายภูเมธ ศรีบุญเรือง 
28 เด็กชายพีรพัฒน์ พิพัฒนเสริญ 
29 เด็กชายสาริษร์ ธนบดีกิจ 
30   

 
 
 
 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1-4  บอรด์เกม C 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 2 ชัน้ 1 หอ้ง ม.6/5 
 
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 
C     บอรด์เกม C 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองเกิด 
2 เด็กหญิงรุฑิฬา อภิรักษ์ 
3 เด็กชายสิราวิชญ์ บัวไพจิตต์ 
4 เด็กชายชนิตว์คุณ ปัญญาเทพ 
5 เด็กชายฐิติวัสส์ ทวีเกื้อกูลกิจ 
6 เด็กชายณัฏฐ์ ศรีชะนะ 
7 เด็กหญิงณัฐฐาพร แพจุ้ย 
8 เด็กหญิงณัฐหทัย ปริญญาขจร 
9 เด็กชายธรรม หวงธรรมชาติ 
10 เด็กหญิงพัชรพัชร์ ดลวงศ์ฝั้น 
11 เด็กหญิงรณิดา ฤทธิเกริกไกร 
12 เด็กชายวรภพ มะโนสมุทร 
13 เด็กชายวัชรวิทย์ พัดจาด 
14 เด็กชายศุภวิชญ์ ใจคำ 
15 เด็กหญิงโสพิชชาภา สีหานาม 
16 เด็กชายอดิวิชญ์ คุ้มแสง 
17 เด็กชายกันตพงศ์ สกุลช่างสัจจะทัย 
18 เด็กหญิงญาณวิภา สมวงค ์
19 เด็กชายทิณภัทร ถิรารางค์กูล 
20 เด็กชายธีภพ จันทร์คง 
21 เด็กชายปัญญพนต์ เสาร์เขียว 
22 เด็กหญิงมนต์สิริ โมร์ 
23 เด็กชายวัยวัฒน์ พิริยะไตรนาถ 
24 เด็กหญิงวิศรุตา แสงนันชัย 
25 เด็กชายศิวกร กันทวงษ์ 
26 เด็กหญิงประภัสสร รัตนพรหม 
27 เด็กหญิงปยุดา รัตนพรหม 
28 เด็กหญิงปริณดา รัตนพรหม 
29 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธรรมปัญญา 
30 เด็กชายปภังกร เมืองวุฒิ 
31 เด็กชายวรินธรณ์ วุฒิวิทยางกูล 

 
 


