
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 (กลุม่ที ่1) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 3 หอ้ง ม. 1/4 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.3 (กลุม่ 1) สงัคม คณติ ไทย องักฤษ วทิย ์

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายกฤษฎิ์ กองเพชร 
2 เด็กชายกิตติ แก้วบุตร 

3 เด็กชายขวัญฉัตร ธุระพ่อค้า 

4 เด็กชายชลกร แก้วคำมูล 
5 เด็กหญิงเชียงใหม่ ยอดดี 
6 เด็กหญิงญาณิศา ปะถานะ 
7 เด็กหญิงณัฐฐาพร แพจุ้ย 
8 เด็กชายณัฐวินท์ ธรณีสุวรรณ 

9 เด็กหญิงณัฐหทัย ปริญญาขจร 

10 เด็กชายเตชิต เปี่ยมแสง 
11 เด็กชายธนิสร ปริญานุภาพ 
12 เด็กหญิงนตขวัญ ขอบใจ 
13 เด็กชายนิติบดินทร์ อินต๊ะใจ 
14 เด็กชายปฐพี มาตันบุญ 

15 เด็กชายปณต สีสุวอ 

16 เด็กชายปภพ วงศ์แปง 
17 เด็กชายปัณณวิชญ์ สธนกุล 
18 เด็กชายปุญญพัฒน์ โกมลธง 
19 เด็กชายพรภวิษย์ เอ่ียมละมัย 
20 เด็กชายพศิน พวงสมบัติ 

21 เด็กชายพีรกร ทาอุปรงค์ 

22 เด็กชายพีรพงศ์ ท่วงที 
23 เด็กหญิงพีรลักษณ์ จอมคีรี 
24 เด็กหญิงภัทรมน โกวิทดำรง 
25 เด็กชายภาสา เตจ๊ะ 
26 เด็กหญิงภาสิณี กิจรุ่งเรืองกูล 

27 เด็กชายรฐนนท์ ใจโพธิ์ 

28 เด็กหญิงรดา บุญสวัสดิ์หิรัญ 
29 เด็กชายรัชตธร คำฝั้น 
30 เด็กชายรัชวิชญ์ ไชยวิภาสสาทร 
   
   
   
   
   

 
 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 (กลุม่ที ่2) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 3 หอ้ง ม. 1/5 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.3 (กลุม่ 2) คณติ สงัคม องักฤษ วทิย ์ ไทย 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายกฤติเดช ยะสินธุ์ 

2 เด็กชายกัญจน์ ธิติมุทา 
3 เด็กหญิงกานต์ธิดา กิจเจริญวิศาล 
4 เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญน้อย 
5 เด็กชายคุนากร ปู่ด้วง 
6 เด็กชายชิษณุพงศ์ พุทธปวน 

7 เด็กชายณัฐนันท์ อัครจินดา 

8 เด็กชายรุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ 
9 เด็กชายวรภพ มะโนสมุทร 
10 เด็กชายวรวลัญจ์ เฉิดพงษ์ตระกูล 
11 เด็กชายวรายุส สวยสม 
12 เด็กหญิงวรินรำไพ ตระการศิรินนท์ 

13 เด็กชายวัชรวิทย์ พัดจาด 

14 เด็กชายวิชญกุล สุนทรเมือง 
15 เด็กหญิงวีรนันท์ รัตนศิลป์ชัย 
16 เด็กหญิงศศิวิภา อนุกูล 
17 เด็กชายศุภวิชญ์ ใจคำ 
18 เด็กชายสรวีย์ ท่วงที 

19 เด็กหญิงสริดา ชัม 

20 เด็กหญิงสาริศา สุวรรณ 
21 เด็กชายสิรพิพัฒ พันธุ์โอภาส 
22 เด็กหญิงสิริขวัญ คำชุมภู 
23 เด็กหญิงสุชัญญา ชัยบุญเรือง 
24 เด็กหญิงโสพิชชาภา สีหานาม 

25 เด็กชายอดิวิชญ์ คุ้มแสง 

26 เด็กหญิงอภิชญา กิจรักษ์ 
27 เด็กหญิงอาภาพัชร์ จันทะนะ 
28 เด็กหญิงอิสรีย์ แอนเจลิส สุชาติ 
29 เด็กหญิงอุนนดา วงศ์สัมพันธ์ 
30 เด็กหญิงไอลดา เตจ๊ะ 
   
   
   
   
   

 
 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 (กลุม่ที ่3) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 3 หอ้ง ม. 2/1 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.3 (กลุม่ 3) องักฤษ ไทย วทิย ์ คณติ สงัคม 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายจิรเดช คำปัน 

2 เด็กชายจิรายุ กังวาล 
3 เด็กชายเฉลิมชนม์ ชูเฉลิม 
4 เด็กหญิงชนิกานต์ อำพนกิจวิวัฒน์ 
5 เด็กชายชนิตว์คุณ ปัญญาเทพ 
6 เด็กชายชอบธรรม ศิริภูวนันท์ 

7 เด็กหญิงชาลิสา จิตตปัญญา 

8 เด็กชายฐิติวัสส์ ทวีเกื้อกูลกิจ 
9 เด็กหญิงณฐรัชต์ เขจรนันทน์ 
10 เด็กหญิงณนาชา สวัสติกานนท์ 
11 เด็กชายณวัสพล เขจรนันทน์ 
12 เด็กหญิงณัชชา ชาญศึก 

13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิกรัยบูรณ์ 

14 เด็กชายณัฏฐ์ ศรีชะนะ 
15 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ใจประสิทธิ์ 
16 เด็กชายณัฐชพนธ์ มานุจำ 
17 เด็กหญิงณัฐชานันท์ อมรสุทธิกุลชัย 
18 เด็กหญิงณัฐณิชา หาสอดส่อง 

19 เด็กหญิงณัฐภัสสร ชีวะศิริ 

20 เด็กหญิงทรรกษพร พุทธานุรักษ์ 
21 เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์ ชีวะศิริ 
22 เด็กหญิงพัชรพัชร์ ดลวงศ์ฝั้น 
23 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา พงษ์พิพัฒน์ 
24 เด็กหญิงพิชชาพร พงศ์ศิริ 

25 เด็กหญิงพิชญา กันทะพนม 

26 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ วงศ์เจริญ 
27 เด็กหญิงพิมพิศ เชาวน์เลิศเสรี 
28 เด็กหญิงพีรดา พงษ์ปลัด 
29 เด็กหญิงรณิดา ฤทธิเกริกไกร 
30 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฟูศรี 
31   
   
   
   
   

 
 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 (กลุม่ที ่4) 

สถานที่เรยีน อาคารเรยีนรวมสาธติ ชัน้ 3 หอ้ง ม. 4/6 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.3 (กลุม่ 4) วทิย ์ องักฤษ สงัคม ไทย คณติ 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงกฤติมากร เกษรเกศรา 

2 เด็กชายก้องภพ ทองธรรมชาติ 
3 เด็กชายกิตติพิชญ์ กล้าจอหอ 
4 เด็กหญิงกุลรดา มณีรัตน์ 
5 เด็กชายขุนน้ำ มฤคพิทักษ์ 
6 เด็กหญิงจิรภิญญา แสงจง 

7 เด็กหญิงชนม์ณิศาญ์ โชติสาร 

8 เด็กหญิงฐิติภัทรา เสมณี 
9 เด็กหญิงณปภัสร์ บัวใส 
10 เด็กหญิงณิชารีย์ ร้องเพราะ 
11 เด็กชายธรรม หวงธรรมชาติ 
12 เด็กชายธรรมรัตน์ หนูคำปัน 

13 เด็กหญิงธวนัน มูลชัย 

14 เด็กชายธีระวีร์ อัครรัฐอมร 
15 เด็กหญิงนภานรรตร์ ปักษี 
16 เด็กหญิงบุณยารีย์ วงศ์ภูมิชัย 
17 เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญมาทัน 
18 เด็กชายปฏิญญา ไชยคุตร 

19 เด็กชายประสพสุข สุขกิจประเสริฐ 

20 เด็กหญิงปราณปรียา พันธ์ปัญญากรกุล 
21 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีประดิษฐ์ 
22 เด็กหญิงปองขวัญ สวนโน 
23 เด็กหญิงปานไพลิน ปานกลัด 
24 เด็กชายพิชยภัทร์ พรหมขัติแก้ว 

25 เด็กหญิงวรรณนารี ภิระบรรณ 

26 เด็กหญิงวรรณวนัช คำตุ้ย 
27 เด็กหญิงสริษา วงค์สถาน 
28 เด็กหญิงสุทธิกานต์ เคลื่อนเพชร 
29 เด็กหญิงอัญชิสา ไม้หอม 
30 เด็กหญิงกุลปริยา นรสิงห์ 
   
   
   
   
   

 
 


