รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศ
กลุ่มที่ 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นาย กฤษฎา ราเพย
นาย กันติทัต ผุดผ่อง
นาย กาย ตุวชิ รานนท์
นาย เขตต์ภทั ร หวังธนสุนทร
นาย ค.คณิน ทองทวี
นาย จิรัฏฐ์ แก้วสวัสดิ์
นาย เจตนวัฒน์ ลาโภ
นาย เจษฎา คชสง่า
นาย ชวิศ จิตรัว
นาย ชาญบรม บุณยเกียรติ
นาย ฐปกรณ์ ทิพยวงศ์
นาย ณัฐดนัย ดาษถนิม
นาย ณัฐนนท์ แพรกทอง
นาย ณัฐพล ศิลารัตน์
นาย เดชณรงค์ชัย สุขอนันต์
นาย ธนธรณ์ บัวทอง
นาย ธนบดินทร์ อิสรธราดล
นาย ธนบดี ศรีสุขสวัสดิ์
นาย ธนาโรจน์ เกษมสุข
นาย ธีฑ์ธวัช สังข์ทองจันทร์
นาย ธีรภัทร พันธ์โภชน์
นาย นนทชัย จาปาทอง
นาย นนทนัตถ์ เสรีวาศ
นาย นนทพัทธ์ อินทร์จันทร์
นาย นรากร เมฆาวรรณ์
นาย บรรลุ ลูกสยาม
นาย ปกป้อง เพ็ชรทองมา
นาย ปฏิภาณ ทีปรักษพันธุ์
นาย ปวริศ ศรีสงคราม
นาย ปัญญา มานพพันธ์

31
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33
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35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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57
58
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60

นาย ปิติพงศ์ แซ่เฮง
นาย ปุญญพัฒน์ การะกรณ์
นาย พริษฐ์ แพงทวี
นาย พันกร หวานนุวงศ์
นาย พิชญะ ไทยพันธ์
นาย ภูริพัฒน์ แซ่จิว
นาย ยุทธนา สุรางค์ไทย
นาย รชตะ นาคกลัด
นาย ฤกษ์ชัย เพชรสุวรรณพร
นาย วรเมธ เรืองอร่าม
นาย ศรนรินทร์ อินทระ
นาย ศราวุธ แก้วเชิด
นาย สิริภทั ร มณีสงค์
นาย สุทธิภทั ร บัวขาว
นาย สุริยะวุฒิ ธานีรัตน์
นาย สุวชิ ชา เณรานนท์
นาย โสตถิพันธ์ ราชกิจจา
นาย อดิเทพ ไชยศรีอนันต์
นาย อนัส ดือราแม
นาย อภิเดช คลิ้งเชื้อ
นาย อภิรักษ์ รักษ์กาเนิด
นาย อัชริยะ เอียดแก้ว
น.ส. กนกพร สุทธิชาติ
น.ส. กมลา เพชรทอง
น.ส. กรกนก สุรธรรม
น.ส. กันต์กมล แซ่จงั่
น.ส. กัลยกร เกียรตุมาพันธ์
น.ส. กาญจนา แกล้วทะนง
น.ส. เกศกนก พุ่มแก้ว
น.ส. เข็มอักษร ขุนนวล
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กลุ่มที่ 4
61
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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น.ส. จาฏุพัจน์ ชัยคชบาล
น.ส. ชญานิษฐ์ ศรีธรรมศักดิ์
น.ส. ชนกนันท์ พรหมประสงค์
น.ส. ชนิกานต์ สุชลจิต
น.ส. ชมพิสา กิจเกตุ
น.ส. ณัฐชา ศรีรอด
น.ส. ณัฐธิดา สาเภาแก้ว
น.ส. ดวงกมล ศิริสมบัติ
น.ส. ตรีธารทิพย์ เงินแก้ว
น.ส. ธนพร นวลนก
น.ส. ธนภัทร นิตยเดชพัฒน์
น.ส. ธนวรรณ สุขเกือ้
น.ส. ธนัชพร มารคคงค์แก้ว
น.ส. ธัญชนก ศรีวารินทร์
น.ส. นภสร เรืองสันติ
น.ส. นรมน หมื่นหนู
น.ส. นันทิยา ชุมธรรม
น.ส. นาฎนภัส ขิมมากทอง
น.ส. บุญญนันท์ เปียกบุตร
น.ส. เบญจวัลภ์ บุญเมือง
น.ส. ปทุมทิพย์ คชไกร
น.ส. ปรียธิดา เมืองทอง
น.ส. ปวิชญา สารพงษ์
น.ส. ปาณิตสรา ศรีทองกลาง
น.ส. ปิยอร ขอบขา
น.ส. ผกากานต์ แสงอุทัย
น.ส. ผกามาศ เฉลิมไทย
น.ส. พนิดา วิบุลศิลป์
น.ส. พฤดี คงเรือง
น.ส. พัชรีพร แก้วไชเถร

91
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102
103
104
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114
115
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น.ส. พัฒญ์วดี ปิตากุลดิลก
น.ส. พิชญ์สินี ชูจินดา
น.ส. พิมชนก คงทอง
น.ส. พิมพิชญ์ชา อัครกุล
น.ส. แพรวพรรณ์ ยอดระบา
น.ส. ภรางค์ทิพย์ เทพกูล
น.ส. มัลลิกา ติรกิจพานิชกร
น.ส. มีสุข ช่วยพนัง
น.ส. รัชนีกร แซ่ลือ
น.ส. โรจนาพร จันพลโท
น.ส. วัชราภรณ์ ศรีอุทัย
น.ส. วิลาสินี คงทน
น.ส. ศรัณยา ให้เจริญสุข
น.ส. ศศิชา เทวเดช
น.ส. ศศิณา ยีโกบ
น.ส. ศุภาพิชญ์ คาจันทร์
น.ส. ศุภาพิชญ์ วัฒนศิลป์
น.ส. สโรชินันท์ โต๊ะหมาด
น.ส. สิรินทรา วัชระการุณกิจ
น.ส. สุพรรณวษา มีสกุล
น.ส. อฑิตยา แซ่จิว
น.ส. อนัญญา จินาพงศ์
น.ส. อรณัชชา ศิรดลชัย
น.ส. อรวรรณ คงปาน
น.ส. อัญชิสา เตื้องวิวฒ
ั น์
นส. ชนิกานต์ การชะนะไช
นส. บรรจบพร แก้ววิเชียร
นส. พรสวรรค์ แก้ววิเชียร
นส. รุ้งลาวัลย์ กันหาคม
นส. ศิรดา สิทธิฤทธิ์

