
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 แบดมนิตนั A 

สถานที่เรยีน อาคารกจิกรรม 50 ป ีชัน้ 2   
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 
กลุม่ A   แบดมนิตนั A   

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายปภังกร ยอดคีรี 
2 เด็กชายปัญญาวุธ อุตแจ่ม 
3 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองเกิด 
4 เด็กชายสุษิระ ขอบใจ 
5 เด็กชายกฤติเดช กาวิละ 
6 เด็กหญิงกัญญ์วรา เหล่าพาณิชย์กุล 
7 เด็กหญิงกัลย์กมล พิโลนพงศธร 
8 เด็กหญิงจิรภิญญา ใจคำ 
9 เด็กหญิงชารินา ชาเวซ 
10 เด็กหญิงมนต์สิริ โมร์ 
11 เด็กหญิงรัตนวรินทร์ ปิ่นขันธยงค์ 
12 เด็กหญิงวรฤทัย สมชนะ 
13 เด็กชายศักย์วริษฐ์ จอมแปงทา 
14 เด็กหญิงลัลน์นลิน ชลวณิชสิร ิ
15 เด็กชายอังกูร อุเทน 
16 เด็กหญิงปุญญาพร เหล่าจำรูญ 
17 เด็กชายปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ 
18 เด็กหญิงบัณพร สุกันทา 
19 เด็กชายพัชรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ 
20 เด็กหญิงนรมน ธาตุอินจันทร์ 
21 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ บุญขจร 
22 เด็กหญิงบุญณภัส สุริยะสา 
23 เด็กชายปภังกร เมืองวุฒิ 
24 เด็กชายสิริณัฎฐ์ ณะชัยวงค์ 
25   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 แบดมนิตนั B 

สถานที่เรยีน อาคารกจิกรรม 50 ป ีชัน้ 2   
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

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

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงนตขวัญ ขอบใจ 
2 เด็กชายนรภัทร โรจน์ฤดากร 
3 เด็กชายนาธาน เอลสเนอร์ 
4 เด็กชายบูรณศักดิ์ พรหมเรืองฤทธิ์ 
5 เด็กหญิงปวริศา การชัยตระกูล 
6 เด็กชายปองคุณ เดชาฐิรายุกุล 
7 เด็กชายปิยวุฒิสันติ์ นิรัญศิลป์ 
8 เด็กชายปุณณวิช วานิชพิพัฒน์ 
9 เด็กหญิงพลอยปภัทร ข่ายสุวรรณ 
10 เด็กหญิงวชิรา ป้อเฮือน 
11 เด็กชายศุภกฤษ บวรกุลธนา 
12 เด็กหญิงสุทธภา ศรีพรรณ์ 
13 เด็กหญิงอชิรญา ปัญญาลือ 
14 เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย 
15 เด็กชายเอกกร สิงหัษฐิต 
16 เด็กชายธนกร ล้านโรจน ์
17 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เงินคำคง 
18 เด็กหญิงดรัลพร วงค์นาง 
19 เด็กชายภูมิมงคล วงศ์วิวัฒนนุกิจ 
20 เด็กหญิงอรวริศรา โชติวชิระพงศ์ 
21 เด็กหญิงพิชญากร อินต๊ะรักษา 
22 เด็กชายภัทร พรหมจรรยา 
23 เด็กหญิงกฤตยา ปลื้มปัญญา 
24 เด็กหญิงณัฐฐาพร ตุ้ยเต็มวงค์ 
25 เด็กชายชลกร แก้วคำมูล 
   

 
 
 
 
 
 

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 แบดมนิตนั C 

สถานที่เรยีน อาคารกจิกรรม 50 ป ีชัน้ 2   
 

กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  
พัก 

13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 
กลุม่ C     แบดมนิตนั C 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายภูริณัฐ พิพัฒนเสริญ 
2 เด็กชายชลกร แก้วคำมูล  
3 เด็กชายวรวลัญจ์ เฉิดพงษ์ตระกูล 
4 เด็กชายวรายุส สวยสม 
5 เด็กชายวิชญกุล สุนทรเมือง 

6 เด็กชายสรวีย์ ท่วงที 
7 เด็กหญิงสาริศา สุวรรณ 
8 เด็กชายสิรพิพัฒ พันธุ์โอภาส 
9 เด็กหญิงณญาตา ยาสมุทร์ 
10 เด็กหญิงดนยา วิชัย 
11 เด็กชายยูกิ เคียวตานิ 
12 เด็กหญิงกนกขวัญ ชมภูชัย 
13 เด็กหญิงปารดา จีระประภา 
14 เด็กหญิงภคพร สิงหาร 
15 เด็กหญิงชลกาญจน์ ปัญญา 
16 เด็กหญิงภัสสร เชื้อเมืองพาน 
17 เด็กชายพีรวิชญ์ ชัยแก้ว 
18 เด็กหญิงพิชญาพันธุ์ สุวรรณศรี 
19 เด็กหญิงเฟร์ญ่า อาร์มสตรอง 
20 เด็กชายภูตะวัน รักเจริญ 
21 เด็กชายธารานา ทรงคำ 
22 เด็กชายนโม ทิพยาวงศ์ 
23 เด็กหญิงสุภัสสรา ยิ่งรักชัย 
24 เด็กชายสิรดนัย ยิ่งรักชัย 
25 เด็กชายธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ ์
26   
   

 
 


