
ครูประจําชั�น                                  ครูจงรักษ์  บัณฑิตนุกูล จํานวนนักเรียน 37 คน 17 คน 20 คน

เลขที�

1 05016 น.ส. ศิริพร นุชเทศ

2 05052 น.ส. จรรยพร ฉัตรแก้ว

3 05062 น.ส. ลภัส บุณยะเวศ

4 05085 น.ส. นิชาภา วัฒนชาติ

5 05122 น.ส. รุจิรางค์ ขวาหาญ

6 05643 นาย กรวิชญ์ ฤกษ์สุขรุ่งเรือง

7 05700 นาย อิทธิเชษฐ์ กล้าแข็ง

8 06072 นาย กฤษฎิ� ยิ�มเจริญ

9 06247 นาย ก้องภพ นพรัตน์

10 06251 นาย ชวินธร วัชระคิรินทร์

11 06262 น.ส. ณิชาดา อิ�มกลับ

12 06268 นาย ปิยพัชร์ บุญบรรเทิง

13 06269 น.ส. บัณฑิตา ชุมโชติ

14 06271 น.ส. นภัสสร รักสุจริตกุล

15 06285 น.ส. ธีราภรณ์ ดี ณ หนองคาย

16 06291 น.ส. แทนรัก พจน์ประสาท

17 06297 น.ส. ธีราภร จันทร์เงิน

18 06298 น.ส. รชนีรมณ์ แป้งคํา

19 06299 น.ส. ศวิตา รัตนนาคินทร์

20 06301 นาย เอกอิทธิ� วรานุศุภากุล

21 06312 น.ส. สุวิชยาพร พรศาลนุวัฒน์

22 06316 น.ส. พัณณิพักตร์ อาภาตั�งตระกูล

23 06422 นาย วิริทธิ�พล จันทรศิริจัน

24 06472 น.ส. ชวิศา อัศววิมล

25 06594 นาย ปาณัสม์ วานิชผล

26 06606 นาย พลัง สิงหสุต

27 07423 นาย เมธาสิทธิ� งามลํายวง

28 07576 น.ส. ทอแสง ทรัพย์รื�นรมย์

29 07898 น.ส. ณิชา จึงรุ่งเรืองถาวร

30 08102 นาย ธนกร สุวัณณะศรี

31 09061 นาย เจตพัฒน์ ลอยรัตน์

32 09312 นาย ศุภณัฐ เที�ยงอยู่

33 09512 นาย กฤชภัทร สุขจิตรฐากุล

34 09604 นาย ฐาน หัตถสัมฤทธิ�

35 09607 น.ส. ภิญญณัฎฐ์ เรืองวรากร

36 11134 น.ส. ณัชชา มงคลวัฒนานนท์

37 11152 นาย พิรชัช เพชรรัตน์
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ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น   ครูรุ่งอรุณ  เธียรประกอบ จํานวนนักเรียน 39 คน 13 คน 26 คน

เลขที�

1 05041 นาย ชาคริต มีทรัพย์ไพศาล

2 05046 น.ส. ธนภรณ์ กังขุนทด

3 05048 น.ส. พิชญาภา ลียะวณิช

4 05055 นาย ชิน ศรีวนา

5 05058 น.ส. นภสร ประวาลพิทย์

6 05060 นาย ณัฐภัทร ปัญญสังข์

7 05065 นาย พาม วงษ์สอาด

8 05087 น.ส. ธนพร นุ่มศรี

9 05115 น.ส. เดือนพราว วิภาสวัชรโยธิน

10 05130 น.ส. พุทธิชา คล้ายสุข

11 05299 น.ส. กัญญาพัชร วิศาลวัฒนะ

12 05672 นาย ภูดิศ อ่อนจันทร์

13 05904 น.ส. อักษร ตันติพงศ์

14 05914 นาย สัณห์ศักย์ โล้วมั�นคง

15 05967 น.ส. พีรยา ยอดมณี

16 06236 น.ส. กมลวรรณ ธัญญกสิกล

17 06239 น.ส. ณภัทร อมรอนุกูล

18 06241 นาย ธุวาดล หวัง

19 06244 น.ส. ฑิตะวัน สุวรรณมณี

20 06255 นาย ณภัทร ผุดผ่อง

21 06267 น.ส. ปุณยภา บุณยมานพ

22 06275 น.ส. นงนภัส พิบูลนิธิเกษม

23 06279 น.ส. นฤมล อริยะพัฒนพาณิชย์

24 06283 นาย นิธิพงศ์ พรอุดมเดช

25 06289 น.ส. ประวีธิตา ขันตีกุล

26 06308 น.ส. อรอินทร์ พักพํานัก

27 06314 น.ส. ศุทธิณี อยู่คงดี

28 06323 นาย ศุณพัฒษ์ ร่างใหญ่

29 06326 น.ส. สุพิชญา พงศ์สถาบดี

30 06437 น.ส. อภิรตา เศรษฐกูลวิชัย

31 06439 น.ส. กัญญาณัฏฐ์ ลาภทรงสุข

32 06491 น.ส. รดา ธัชชัยชวลิต

33 07466 น.ส. ธีร์สุดา บัญชาจารุภรณ์

34 09035 นาย ภานุวัฒน์ ทับจันทร์

35 09318 นาย พิรชัช อรรถปรีดี

36 09320 น.ส. พิมพโชค ภู่ศิริ

37 09490 น.ส. บุษกร หาญพละ

38 09596 น.ส. วณิชยา นิเวศน์สุวรรณ

39 09635 นาย พรเทพ ธรรมวงศ์

ชื�อ - สกุล
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ครูประจําชั�น   ครูปรีชา  รักษาสิริโรจน์ จํานวนนักเรียน 42 คน 10 คน 32 คน

เลขที� แผน

1 05045 น.ส. ภัคพร กิจลือเกียรติ ฝ

2 05057 น.ส. อันนา อบรมทรัพย์ จ

3 05059 น.ส. ณัฏฐณิชา อ่อนจันทร์ จ

4 05068 นาย ปาณัสม์ ศิริพัฒน์ ฝ

5 05073 น.ส. กัญญาวีร์ คําสุดที จ

6 05091 น.ส. ทองกนก ฉันทดิสร จ

7 05093 น.ส. อิงดาว ป้อมตรี จ

8 05110 นาย พุฒิเมธ รุจิรกุล ฝ

9 05248 นาย ธนภัทร บุญพิมพ์ ฝ

10 05981 น.ส. ณัฐหทัย รุ่งเรืองผล ฝ

11 06253 น.ส. กุลฑีรา ศีลาเจริญ จ

12 06256 นาย กานต์ ปานชี ฝ

13 06258 น.ส. ชัญญา วโรดมวนิชกุล ฝ

14 06277 น.ส. ณัฐนันท์ มณี ฝ

15 06288 น.ส. ภัคภิญญา ไพรัตน์ จ

16 06318 น.ส. ณัชพร รุจจนเวท ฝ

17 06322 น.ส. สุภนิดา วัฒนะพิริยะพันธ์ จ

18 06332 นาย คริส ภัทรโรจน์สิริ ฝ

19 06423 นาย พิทวัส เจนสิริเมธา ฝ

20 06424 นาย รัชภูมิ รุ่งเรือง ฝ

21 06430 น.ส. รติกานดา สถานสถิตย์ ฝ

22 06485 น.ส. นรภัทร พรสุขสว่าง จ

23 06490 น.ส. ชณิษตา ควรคิด จ

24 06616 นาย นนท์ปวิธ เจริญสุขสวัสดิ� ฝ

25 06618 นาย อัครพงษ์ เหล่าภัทรประสิทธิ� จ

26 06635 น.ส. อินทุอร สิงหกลางพล ฝ

27 07016 น.ส. ญาณิศา พงศ์สุปาณี จ

28 07448 น.ส. ชฎาพร สุขถนอมทรัพย์ ฝ

29 09047 น.ส. ชญาน์นันท์ อิทธิธนาพันธ์ จ

30 09089 น.ส. สู่ฝัน จันทร์เอียด จ

31 09314 น.ส. พุทธิมา ยั�งเจริญ จ

32 09322 น.ส. พาขวัญ โลหะนันทชัย จ

33 09472 น.ส. เกรซ นิ�มนคร ฝ

34 09487 น.ส. มนัสชนก รักธรรม จ

35 09510 นาย เจตกานต์ เกื�อแก้ว ฝ

36 09514 น.ส. ปัณณภัสร์ นพธิติเศรษฐ์ จ

37 09536 น.ส. ตุลญดา แกล้วกล้า จ

38 09622 น.ส. บัณฑิตา ชวลิตอารีย์ จ

39 09631 น.ส. สริตา วงษ์ตา จ

40 10670 น.ส. ปวีณา ทาโส จ

41 11135 น.ส. ณัฐนิชกานต์ ดอย จ

42 11143 น.ส. ธนภัค ธรรมพูนพิสัย จ

ชื�อ - สกุล
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