
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 วา่ยนำ้ A  
สถานที่เรยีน สระวา่ยนำ้รจุริะวงศ์ 

 
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    วา่ยน้ำ A   

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงกฤติยาณี ทาเปรียว 
2 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สร้อยเพ็ชร์ 
3 เด็กหญิงฉัตรสุดา ทองอ่อน 
4 เด็กหญิงชัชชญา ไชยพรม 
5 เด็กชายชัชพีร์ แปลงอุโมงค์ 
6 เด็กชายชุติวัต พวงแก้ว 
7 เด็กชายชลกร แก้วคำมูล 
8 เด็กชายชยกฤช สุรินกาน 
9 เด็กชายชีวานนท์ ทาแก้ว 
10 เด็กชายฐรรศปกรณ์ พิชยาพันธ์ 
11 เด็กชายฐิติวัฒน์ วัฒนพันธ์ 
12 เด็กหญิงธมนวรรณ รู้ทำนอง 
13 เด็กหญิงธัญชนก สุริยะวงค์ 
14 เด็กหญิงบุญพิทักษ์ คำลุน 
15 เด็กชายปราชญ์ ขัดคำ 
16 เด็กชายปองคุณ ณ น่าน 
17 เด็กชายปุณณวิชญ์ วารีดำ 
18 เด็กหญิงวิศรุตา แสงนันชัย 
19 เด็กชายสิรภพ ฝ่าพิมาย 
20 เด็กชายภควันต์ อุดมศรี 
21 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมุข 
22 เด็กชายสรวิชญ์ ศักดิ์โสภิษฐ์ 
23 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปินทะนา 
24 เด็กหญิงญาณิภัชญ์ หัสดี 
25 เด็กชายชัชชยุตม์ ผาสุก 
26 เด็กหญิงพิชญาพันธุ์ สุวรรณศรี 
27 เด็กหญิงปาณพสุ อินต๊ะวงค์ 
28 เด็กหญิงกมลวรรณ พัวกนกหิรัญ 
29 เด็กชายหัสดินทร์ มโนจา 
30 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ อัศเวศน์ 

 
 
 
 
 

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 วา่ยนำ้ B  
สถานที่เรยีน สระวา่ยนำ้รจุริะวงศ์ 

 
กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  

พัก 
13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 

กลุม่ B     วา่ยน้ำ B  

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายจิรวัฒน์ เข่งค้า 
2 เด็กชายฐปณต แสงสว่าง 
3 เด็กชายณฐนนท์ หล่อประดิษฐ์ 
4 เด็กชายณัฏฐอัชฌา เยาว์เจริญสุข 
5 เด็กหญิงศิรภัทร ศรีกำพล 
6 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วงศ์ทา 
7 เด็กชายภีมสร ปริญานุภาพ 
8 เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมไทย 
9 เด็กชายกุลธวัช นัษฏาศรี 
10 เด็กชายปภาณ ป้อมสถิตย์ 
11 เด็กหญิงภูษิตา ปทุมสูติ 
12 เด็กหญิงนีรสุทธิ์ สถาวรวิจิตร 
13 เด็กชายอชิร สุขีวัฒนมงคล 
14 เด็กชายนฤเบศ จินดาหลวง 
15 เด็กชายภูมิรภีพัธน์ พิณไชย 
16 เด็กหญิงสุภางค์สิริ มีฉลาด 
17 เด็กหญิงไอยวริญ ธิเตจ๊ะ 
18 เด็กชายธีร์ธวัช น้ำแก้ว 
19 เด็กชายนันทวัฒน์ แพทย์ไชโย 
20 เด็กหญิงพิชญ์สิณี กันธาทอง 
21 เด็กหญิงภูริชา วิชัยศรี 
22 เด็กชายเดชปัญญา จารุวรรณรัตน์ 
23 เด็กหญิงกรกนก ศรีสารัตน์ 
24 เด็กหญิงอภิชญา จินตนา 
25 เด็กหญิงปาณพสุ อินต๊ะวงค์ 
26 เด็กชายธีรภัทร์ กาวิชัย 
27 เด็กชายภาวัช มาร์ติน 
28 เด็กหญิงธัญชนก ทิพย์อักษร 
29 เด็กชายณัชชนม์ พะโคดี 
30 เด็กหญิงพิณสุดา กระมล 

 
 

 
 
 



 
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 

  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 วา่ยนำ้ C  
สถานที่เรยีน สระวา่ยนำ้รจุริะวงศ์ 

 
กลุม่/เวลา 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30  

พัก 
13.20 – 14.10 14.25 – 15.15 15.30 – 16.20 

 C      วา่ยน้ำ C 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายปภังกร ยอดคีรี 
2 เด็กชายปัญญาวุธ อุตแจ่ม 
3 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุขร่องช้าง 
4 เด็กหญิงรดา จัตุรัตน์ 
5 เด็กชายวรินทร ผู้อยู่สุข 
6 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อินตา 
7 เด็กหญิงสิปาง กุลโพธิสุวรรณ 
8 เด็กหญิงอรชพร การรุ่งโรจน์ 
9 เด็กหญิงอรวราดา พรหมเสน 
10 เด็กหญิงอิสรีย์ ผลภาค 
11 เด็กหญิงลัลน์นลิน ชลวณิชสิร ิ
12 เด็กชายสรรภพ คำพิงชัย 
13 เด็กชายนาวา กุสันชัย 
14 เด็กหญิงธนภร ไชยเมือง 
15 เด็กหญิงปุณย์ศิรา พงษ์พันธุ์ 
16 เด็กชายคณาคุณ ปัญญาเทพ 
17 เด็กหญิงอนัญพร ชินชนะไพรี 
18 เด็กชายนพบวร บูรณสุขสมบัติ 
19 เด็กชายกิตติวินท์ พรหมมั่ง 
20 เด็กชายภฐกฤต วงศ์สารภี 
21 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาวิโล 
22 เด็กชายญานทัศน์ เป็งอินทร์ 
23 เด็กชายปีติกร อินยา 
24 เด็กหญิงพิมชญา ปาละกวงค์ ณ อยุธยา 
25 เด็กชายธันย์ปวัฒน์ อัครภูริธาดา 
26 เด็กหญิงณัฐฐาพร ตุ้ยเต็มวงค์ 
27 เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ 
28 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฟูศรี 
29 เด็กชายฐปนพงค์ ถนอม 
30 เด็กหญิงณัฐวศา บัวสุข 

 
 
 


