
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่1) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 3/1 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

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

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงลัลน์นลิน ชลวณิชสิร ิ
2 เด็กหญิงนันทิชา ตั้งสถาพร 
3 เด็กหญิงกนกขวัญ ชมภูชัย 
4 เด็กชายภควันต์ อุดมศรี 
5 เด็กชายศุภกฤต มุสิกะลักษณ์ 
6 เด็กชายปฏิพน ธรรมนารักษ์ 
7 เด็กชายอภิวิชญ์ เกียรติสกุลเจริญ 
8 เด็กหญิงภคพร สิงหาร 
9 เด็กหญิงนิตย์รดี ทองพรรณ 
10 เด็กชายธนวินท์ สุริยวงค์ 
11 เด็กหญิงญาสิตา คำบุรี 
12 เด็กหญิงธนภร ไชยเมือง 
13 เด็กหญิงปุณย์ศิรา พงษ์พันธุ์ 
14 เด็กหญิงญาณิภัชญ์ หัสดี 
15 เด็กชายนพบวร บูรณสุขสมบัติ 
16 เด็กชายพีรวิชญ์ ชัยแก้ว 
17 เด็กหญิงอรวริศรา โชติวชิระพงศ์ 
18 เด็กชายกิตติวินท์ พรหมมั่ง 
19 เด็กชายอนันน์ดา โสทรอุดมทรัพย์ 
20 เด็กหญิงพิมลณัฐ กรรณกุลสุนทร 
21 เด็กชายภูตะวัน รักเจริญ 
22 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตภารตะพงษ์ 
23 เด็กหญิงกุลพัชร์ กันแก้ว 
24 เด็กชายบุณพจน์ ฟูมงคล 
25 เด็กชายปีติกร อินยา 
26 เด็กชายธันย์ปวัฒน์ อัครภูริธาดา 
27 เด็กหญิงยอดวัชรี เทพจันตา 
28 เด็กชายณัชชนม์ พะโคดี 
29 เด็กชายฐปนพงค์ ถนอม 
30   
   

   
   
   
   

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่2) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 3/2 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.1 (กลุม่ 2) องักฤษ วทิย ์ คณติ ไทย สงัคม 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงกันติชา คุณาปกรณ์การ 

2 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วงศ์ทา 

3 เด็กชายภีมสร ปริญานุภาพ 

4 เด็กชายกุลธวัช นัษฏาศรี 
5 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ สมวงค ์

6 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ดวงตา 

7 เด็กชายวันอาสา อินต๊ะ 

8 เด็กชายธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ ์
9 เด็กชายภูมิมงคล วงศ์วิวัฒนนุกิจ 

10 เด็กชายณพนภัส ธนัญชนะ 

11 เด็กหญิงประภัสสร รัตนพรหม 

12 เด็กชายอชิร สุขีวัฒนมงคล 

13 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ โฮมภิรมย์ 
14 เด็กหญิงอนัญพร ชินชนะไพรี 
15 เด็กหญิงสุภางค์สิริ มีฉลาด 

16 เด็กชายถมทอง เอ้ือตรงจิตต์ 
17 เด็กหญิงณัฏฐพัชร ฉายส่องแสง 

18 เด็กชายกันตพล บาลประสงค์ 
19 เด็กหญิงปยุดา รัตนพรหม 

20 เด็กหญิงภูริชา วิชัยศรี 
21 เด็กชายเดชปัญญา จารุวรรณรัตน์ 
22 เด็กชายวรินธรณ์ วุฒิวิทยางกูล 

23 เด็กหญิงกรกนก ศรีสารัตน์ 
24 เด็กชายภูเมธ ศรีบุญเรือง 

25 เด็กชายภัทร พรหมจรรยา 

26 เด็กหญิงปริณดา รัตนพรหม 

27 เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ 
28 เด็กหญิงขวัญชนก เหลี่ยงประดิษฐ์ 
29 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฟูศรี 
30 เด็กชายณธรรศ เลขะกุล 

   
   
   
   
   

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่3) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 3/3 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

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

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายมิ่งแมน โกมล 

2 เด็กชายธนกร ล้านโรจน ์

3 เด็กหญิงิณิชพัฒน์ นิมานันท์ 
4 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เงินคำคง 

5 เด็กหญิงปรีชญาภา สีหานาม 

6 เด็กหญิงชนม์ชนก กวางต๊ะ 

7 เด็กหญิงภูษิตา ปทุมสูติ 
8 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ไชยศิลป์ 
9 เด็กชายพีรวิชญ์ ใจประสิทธิ์ 
10 เด็กหญิงณัฐณิชา วัดสังข์ 
11 เด็กชายสาริษร์ ธนบดีกิจ 

12 เด็กชายชัชชยุตม์ ผาสุก 

13 เด็กหญิงนลินกานต์ ธรรมนารักษ์ 

14 เด็กชายพัชรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ 
15 เด็กชายเตชินท์ อินจันทร์ 
16 เด็กชายนันทวัฒน์ แพทย์ไชโย 

17 เด็กหญิงลานนา มอญศรี 
18 เด็กหญิงเต็มฟ้า สันตะวัน 

19 เด็กหญิงพิชญ์สิณี กันธาทอง 

20 เด็กชายนโม ทิพยาวงศ์ 
21 เด็กชายปุญณญาณ นิลแก้ว 

22 เด็กหญิงจิรชยา กินาวงศ์ 
23 เด็กหญิงปวิชญา มนแก้ว 

24 เด็กหญิงบุญณภัส สุริยะสา 

25 เด็กหญิงภัคจิรา เชื้อจันทึก 

26 เด็กหญิงธัญชนก ทิพย์อักษร 

27 เด็กชายกันตณัฐ ญาณแก้ว 

28 เด็กหญิงสุธีธิดา สมพงษ์ 
29 เด็กหญิงตะวันใหม่ นาวาพิสุทธิ์ 
30 เด็กชายพีรพัฒน์ พิพัฒนเสริญ 

   
   
   
   
   

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่4) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 3/4 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.1 (กลุม่ 4) ไทย สงัคม องักฤษ วทิย ์ คณติ 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงณัฐฑริกา ใจกล้า 

2 เด็กชายศิวกร กันทวงษ์ 
3 เด็กหญิงธัญรดา รักษา 

4 เด็กชายสรรภพ คำพิงชัย 

5 เด็กชายประพนธ์ ลีลากนก 

6 เด็กหญิงปณัฏฎา ฟักเล็ก 

7 เด็กหญิงดรัลพร วงค์นาง 

8 เด็กหญิงอภิชญา สุนทร 

9 เด็กชายภาวินท์ภัทร์ พวงวรินทร์ 
10 เด็กหญิงชลกาญจน์ ปัญญา 

11 เด็กชายภูมิรภีพัธน์ พิณไชย 

12 เด็กชายภฐกฤต วงศ์สารภี 
13 เด็กชายปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ 
14 เด็กหญิงวรณัน นิรมร 

15 เด็กหญิงไอยวริญ ธิเตจ๊ะ 

16 เด็กชายพงศ์พล วังสุทธิสมศรี 
17 เด็กชายธารานา ทรงคำ 

18 เด็กหญิงพาขวัญ วิโรจนชาต ิ

19 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ บุญขจร 

20 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ บูรณุปกรณ์ 
21 เด็กหญิงธาราสวรรค์ เสาวภาคย์ 
22 เด็กหญิงธัญพร ศรีเพชร 

23 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธรรมปัญญา 

24 เด็กชายกรณ์ปวีณ์ มงพลเมือง 

25 เด็กชายกฤษณ์พัชร์ มงพลเมือง 

26 เด็กหญิงณัฐวศา บัวสุข 

27 เด็กชายกวีศิลป์ สุขโน 

28 เด็กชายกอกิตติ มาลีพันธ์ุ 
29   

30   

   

   
   
   
   

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่5) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 3/5 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.1 (กลุม่ 5) คณติ ไทย สงัคม องักฤษ วทิย ์

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงเพชรพิชชา ข่ายสุวรรณ 

2 เด็กหญิงนภัสรพี วิริยะตระกูลธร 

3 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมุข 

4 เด็กหญิงเนตรชนก สิทธิศักดิ์ 
5 เด็กชายนรบวร ลบเมือง 

6 เด็กชายณัฐภัทร คำสา 

7 เด็กหญิงณัฐนันท์ จินดาจำรูญ 

8 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปินทะนา 

9 เด็กหญิงนันทธิดา คูดิษฐาเลิศ 

10 เด็กชายนฤเบศ จินดาหลวง 
11 เด็กชายศุภณัฏฐ์ วงศ์เปี้ย 

12 เด็กชายพบธรรม วงศ์ลอดแก้ว 

13 เด็กหญิงปุญญาพร เหล่าจำรูญ 

14 เด็กหญิงฐิติกานต์ ธรรมศิริ 
15 เด็กหญิงเฟร์ญ่า อาร์มสตรอง 

16 เด็กชายอภิชา แสนทรงสิริ 
17 เด็กหญิงนวพร วงศ์บุรินทร์พาน 

18 เด็กชายพีระวิชญ์ ธำรงกิจเจริญ 

19 เด็กหญิงนรมน ธาตุอินจันทร์ 
20 เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีสังข์ 
21 เด็กหญิงอภิชญา จินตนา 

22 เด็กชายธีรภัทร์ กาวิชัย 

23 เด็กชายภาวัช มาร์ติน 

24 เด็กหญิงปริยากร ทวีหอม 

25 เด็กชายธนกร ศิริเรือง 

26 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมบุตร 

27 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วรรณะ 

28 เด็กชายหัสดินทร์ มโนจา 

29 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ อัศเวศน์ 
30 เด็กชายสิริณัฎฐ์ ณะชัยวงค์ 
   

   
   
   
   

 



รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่6) 

สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 1 หอ้ง ม. 2/5 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
ม.1 (กลุม่ 6) วทิย ์ คณติ สงัคม ไทย องักฤษ 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ถาวรวัตร์ 
2 เด็กหญิงสุจรรย์จุฑา ถาวรวัตร์ 
3 เด็กหญิงปารดา จีระประภา 

4 เด็กหญิงนรมน กิจเจริญวิศาล 

5 เด็กหญิงณัชชา สัมฤทธิ์สกุล 

6 เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมไทย 

7 เด็กหญิงเรณุกา จงวัฒนา 

8 เด็กชายสรวิชญ์ ศักดิ์โสภิษฐ์ 
9 เด็กชายพสธร ศรีวิชัย 

10 เด็กชายนาวา กุสันชัย 

11 เด็กหญิงนีรสุทธิ์ สถาวรวิจิตร 

12 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพยศ 

13 เด็กชายธนพัชร์ สมศักดิ์ 
14 เด็กหญิงรัฐภรณ์ ปริปุณนานนท์ 
15 เด็กหญิงภัทรวรรณ ปัญญา 

16 เด็กหญิงบัณพร สุกันทา 

17 เด็กหญิงพิชญากร อินต๊ะรักษา 

18 เด็กชายปรมัตถ์ ผจญเรืองฤทธิ์ 
19 เด็กชายธีร์ธวัช น้ำแก้ว 

20 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาวิโล 

21 เด็กหญิงมินทร์ธีรา เมฆบังวัน 

22 เด็กชายมาวิมุติ หมายสุข 

23 เด็กหญิงสุภัสสรา ยิ่งรักชัย 

24 เด็กชายญานทัศน์ เป็งอินทร์ 
25 เด็กชายสิรดนัย ยิ่งรักชัย 

26 เด็กหญิงกฤตยา ปลื้มปัญญา 

27 เด็กหญิงณัฐฐาพร ตุ้ยเต็มวงค์ 
28 เด็กชายไชยธรรม รักญาติสกุล 

29 เด็กหญิงฐิติวรดา จิระพงษ์สุวรรณ 

30 เด็กหญิงพิณสุดา กระมล 

   
   
   
   
   

 



 
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 

  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 (กลุม่ที ่7) 
สถานที่เรยีน อาคารสาธติ 3 ชัน้ 2 หอ้ง ม. 2/2 

 
กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  

พัก 
10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 

ม.1 (กลุม่ 7) ไทย องักฤษ วทิย ์ คณติ สงัคม 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 
1 เด็กชายยูกิ เคียวตานิ 
2 เด็กชายวริศร์สิทธิ์ ไชยสถิตวานิช 

3 เด็กหญิงปุณณดา สุริยะพงศ์ไชย 

4 เด็กชายปภาณ ป้อมสถิตย์ 
5 เด็กชายคณาคุณ ปัญญาเทพ 

6 เด็กหญิงภัสสร เชื้อเมืองพาน 

7 เด็กชายศุภวิชญ์ สินศุภรัตน์ 
8 เด็กชายอังกูร อุเทน 

9 เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์สิงห์ 
10 เด็กหญิงปณาลี ธรรมนารักษ์ 

11 เด็กหญิงพิชญาพันธุ์ สุวรรณศรี 
12 เด็กหญิงณัฐธยาน์ โรจนเสาวภาคย ์

13 เด็กหญิงรุจน์สิกานต์ มูลรินต๊ะ 

14 เด็กหญิงพิมชญา ปาละกวงค์ 
15 เด็กหญิงปาณพสุ อินต๊ะวงค์ 
16 เด็กชายปภังกร เมืองวุฒิ 
17 เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยะพูน 

18 เด็กหญิงอิสรีย์ อู่วานิชย์ 
19 เด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา 

20 เด็กหญิงปราณชล ปันตา 

21 เด็กหญิงบัวมาฆะ วังราษฏร์ 
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรดง 
23 เด็กหญิงผาณิดา ยะบาล 

24 เด็กชายรัชพล สท้านไตรภพ 

25 เด็กหญิงกมลวรรณ   พัวกนกหิรัญ 

26   

27   

28   

29   

30   

   

   
   
   
   



 


