
ล ำดบัที่ กลุ่ม
1 เด็กชาย ภูวสิทธิ์ รัตนแกว้ กลุ่ม 1
2 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ภักดีสงคราม กลุ่ม 1
3 เด็กหญิง พรหมพร อ านวยศักด์ิ กลุ่ม 1
4 เด็กหญิง สถิตาภรณ์ สุขยุภักด์ิ กลุ่ม 1
5 เด็กหญิง นัฐนันท์ อุทัยเกษม กลุ่ม 1
6 เด็กหญิง สุทธิกานต์ คลองร้ัว กลุ่ม 1
7 เด็กชาย สหรัฐ หมาดทิง้ กลุ่ม 1
8 เด็กชาย สถาพร สีพุฒทอง กลุ่ม 1
9 เด็กหญิง ธวัลกร โหยชุม กลุ่ม 1
10 เด็กชาย ณัฐกฤตย์ แกว้ไฝ กลุ่ม 1
11 เด็กชาย ธนศักด์ิ แซ่ล้ี กลุ่ม 1
12 เด็กหญิง อลิชา จันทรโชติ กลุ่ม 1
13 เด็กหญิง ฑิชยาพร ชูมนต์ กลุ่ม 1
14 เด็กหญิง ธนพร แซ่โหง่ กลุ่ม 1
15 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เรืองสง่า กลุ่ม 1
16 เด็กหญิง พัชรพรรณ ศรีแกว้ กลุ่ม 1
17 เด็กหญิง ทศพร อินทรสกลุ กลุ่ม 1
18 เด็กชาย สิริพงศ์ เงยภักตรี กลุ่ม 1
19 เด็กหญิง จิราวรรณ จันทร์เพ็ง กลุ่ม 1
20 เด็กหญิง อรปรียา ศรีเอียด กลุ่ม 1
21 เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์จร กลุ่ม 1
22 เด็กหญิง พรอนงค์ สุขนิตย์ กลุ่ม 1
23 เด็กหญิง เขมอักษร ชิดทองปาน กลุ่ม 1
24 เด็กหญิง เขมิกา พรหมด า กลุ่ม 1
25 เด็กชาย อธิชา มะเกง็ กลุ่ม 1
26 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ สุขสรวล กลุ่ม 1
27 เด็กหญิง นริสสรา ขวัญชู กลุ่ม 1
28 เด็กชาย ปรวิทย์ ทองคันชั่ง กลุ่ม 1
29 เด็กหญิง กลัยรัตน์ วุน่นุรักษ์ กลุ่ม 1
30 เด็กหญิง อารียา แกว้ค า กลุ่ม 1
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
31 เด็กชาย สิทธินนท์ แดงเงิน กลุ่ม 1
32 เด็กหญิง จิตสุภา ชาญแกล้ว กลุ่ม 1
33 เด็กชาย กฤตชัย อินทรสกลุ กลุ่ม 1
34 เด็กชาย อาณัติ ช าระ กลุ่ม 1
35 เด็กชาย ภาวิต กลุชุม กลุ่ม 1
36 เด็กชาย ธนวิชญ์ นวลแกว้ กลุ่ม 1
37 เด็กหญิง ณัฐวรรณ นุยงค์ภักด์ิ กลุ่ม 1
38 เด็กหญิง ฟาร์รีดา อิสลาม กลุ่ม 1
39 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรทอง กลุ่ม 1
40 เด็กหญิง กญัญาวีร์ จัลวรรณา กลุ่ม 1
41 เด็กหญิง จิราพัชร ฉันทะ กลุ่ม 1
42 เด็กชาย ศุทธาวีร์ ไชยรัตน์ กลุ่ม 1
43 เด็กหญิง ญาณิศา แกว้คันโท กลุ่ม 1
44 เด็กชาย พศกฤษ แกว้กบัเพชร์ กลุ่ม 1
45 เด็กหญิง ณัฐนรี เพียงจันทร์ กลุ่ม 1
46 เด็กหญิง พิชญา ทิพรองพล กลุ่ม 1
47 เด็กหญิง พิมพกานต์ พันธ์แกง้ กลุ่ม 1
48 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไกรด า กลุ่ม 1
49 เด็กหญิง ปารมี กลัดเจียม กลุ่ม 1
50 เด็กหญิง รมย์วรัท สงเคราะห์ กลุ่ม 1
51 เด็กหญิง ณิชานันท์ ตันพิเศษ กลุ่ม 1
52 เด็กชาย กรวิชญ์ ยิ้มยิ่ง กลุ่ม 1
53 เด็กหญิง ชาคริยา มุนชี กลุ่ม 1
54 เด็กชาย พร้อมรัก ทองไชย กลุ่ม 1

ชื่อ - สกุล

วันที ่19 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.
รำยชื่อกลุ่มกำรมอบตวันักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1 ปกีำรศึกษำ 2560



ล ำดบัที่ กลุ่ม
55 เด็กชาย ธันนธรณ์ มังสังข์ กลุ่ม 2
56 เด็กหญิง อมรรัตน์ คชรัตน์ กลุ่ม 2
57 เด็กหญิง ชลธิชา วุฒิบูรณ์ กลุ่ม 2
58 เด็กหญิง พิชชาภา เพ็งสังข์ กลุ่ม 2
59 เด็กหญิง พิชญา พรมแกว้ กลุ่ม 2
60 เด็กชาย ภาคภูมิ ผ่องแกว้ กลุ่ม 2
61 เด็กหญิง วริศรา ประกอบพุ่ม กลุ่ม 2
62 เด็กชาย กมุภา บุญแย้ม กลุ่ม 2
63 เด็กหญิง ธนพรรณ พีสะระ กลุ่ม 2
64 เด็กชาย เขษมศักด์ิ แซ่ฮ้ัน กลุ่ม 2
65 เด็กหญิง มนทกาน ขุนเกลียง กลุ่ม 2
66 เด็กหญิง อรวรรณ ขวัญเชื้อ กลุ่ม 2
67 เด็กหญิง ยุพเรศ ยุกลาย กลุ่ม 2
68 เด็กหญิง โซเฟีย สวัสดี กลุ่ม 2
69 เด็กชาย รพี บือราเฮง กลุ่ม 2
70 เด็กหญิง สารภีร์ อุดมรักษา กลุ่ม 2
71 เด็กชาย จีรยุทธ ชาญประกอบ กลุ่ม 2
72 เด็กหญิง ศุฑามาศ บุญรอด กลุ่ม 2
73 เด็กหญิง พรนัชชา ด ารงฤทธิ์ กลุ่ม 2
74 เด็กชาย จันทกร หอมประสิทธิ์ กลุ่ม 2
75 เด็กหญิง อุบลรัตน์ ตุกสุวรรณ กลุ่ม 2
76 เด็กชาย กรรชัย บุญทิก กลุ่ม 2
77 นางสาว แวนาปีเสาะ แวแซ กลุ่ม 2
78 เด็กชาย พัชรพล ส่งแสง กลุ่ม 2
79 เด็กหญิง อภิญญา ลิมป์ไตรรัตน์ กลุ่ม 2
80 เด็กหญิง เมธีนุช พิจิตรบรรจง กลุ่ม 2
81 เด็กชาย พฤษภา สารถ้อย กลุ่ม 2
82 เด็กหญิง ฮัสมะห์ ตรงจิตต์ กลุ่ม 2
83 เด็กชาย ปรินทร เจะโมง กลุ่ม 2
84 เด็กหญิง ปวีณา รัสมี กลุ่ม 2
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
85 เด็กหญิง ธนพร คงชู กลุ่ม 2
86 เด็กหญิง วันวิสา บุญทองใหม่ กลุ่ม 2
87 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา สวัสดี กลุ่ม 2
88 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ทองมา กลุ่ม 2
89 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ปานนาค กลุ่ม 2
90 เด็กหญิง อิลฮัม กเูตะ กลุ่ม 2
91 เด็กหญิง เสาวนีย์ ใยบัว กลุ่ม 2
92 เด็กชาย วายุ แกว้พรหม กลุ่ม 2
93 เด็กชาย พิชญะ ไชยชนะ กลุ่ม 2
94 เด็กหญิง ธรรญพร สุขอุ้ม กลุ่ม 2
95 เด็กชาย วีรเทพ อุ่นจิตต์ กลุ่ม 2
96 เด็กชาย ภาณุเดช ยอมเต็ม กลุ่ม 2
97 เด็กหญิง ปรียากมล ขุนทองปาน กลุ่ม 2
98 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ ศรีสุข กลุ่ม 2
99 เด็กชาย กฤษกร แสงมณี กลุ่ม 2
100 เด็กชาย วศกร แช่ม กลุ่ม 2
101 เด็กชาย ธีรภัทร ปูแ่ตน กลุ่ม 2
102 เด็กหญิง วรนุช แร่ไธสง กลุ่ม 2
103 เด็กหญิง รวิษฎา ทองโรย กลุ่ม 2
104 เด็กหญิง โยษิตา โยธินพันศรี กลุ่ม 2
105 เด็กชาย ชัยนันท์ ไชยหมาน กลุ่ม 2
106 เด็กชาย ธวัตชัย ศรีรักษา กลุ่ม 2
107 เด็กหญิง ซูไรยา หะยีดอเลาะ กลุ่ม 2
108 เด็กชาย กวินภพ พุทธสอน กลุ่ม 2
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
109 เด็กหญิง ศิรินทร์ญา ไชยสุวรรณ กลุ่ม 3
110 เด็กชาย อพิพัฒน์ เพ็ชรมณี กลุ่ม 3
111 เด็กชาย ศุภกฤต กณัตะตาโร กลุ่ม 3
112 เด็กชาย ชนธัญ ผูกพันธ์ กลุ่ม 3
113 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขุนจ าเริญ กลุ่ม 3
114 เด็กหญิง เนตรนภา รุ่งรังษี กลุ่ม 3
115 เด็กชาย โยธิน จันทรกรานต์ กลุ่ม 3
116 เด็กชาย ณภัทร จันทร์แจ้ง กลุ่ม 3
117 เด็กชาย สุฑาศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ์ กลุ่ม 3
118 เด็กหญิง จีรนันท์ เรืองประดิษฐ์ กลุ่ม 3
119 เด็กชาย นนทจิต บัวอินทร์ กลุ่ม 3
120 เด็กชาย ภูวฤทธิ์ คุ้มรุ่ง กลุ่ม 3
121 เด็กชาย ธีรวุฒิ สะรี กลุ่ม 3
122 เด็กหญิง ณัฐธิฌา เกดิทอง กลุ่ม 3
123 เด็กชาย ธนกร ถมทอง กลุ่ม 3
124 เด็กหญิง กนกพร เพชรจ ารัส กลุ่ม 3
125 เด็กชาย ภูมิ เจริญเกยีรติยศ กลุ่ม 3
126 เด็กชาย รัฐพล ทองงาม กลุ่ม 3
127 เด็กหญิง ปนัดดา ภูพวก กลุ่ม 3
128 เด็กชาย ปรเมศน์ ภานุมาศ กลุ่ม 3
129 เด็กชาย นันทพงศ์ นุ่นทอง กลุ่ม 3
130 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นวลจันทร์ กลุ่ม 3
131 เด็กชาย ศุภกติต์ บัวโรย กลุ่ม 3
132 เด็กหญิง ณัฐชา วิชิตนันทน์ กลุ่ม 3
133 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ทองอยู่ กลุ่ม 3
134 เด็กชาย ภูบดินทร์ รวมเงาะ กลุ่ม 3
135 เด็กหญิง ฤทัยภัทร สุวรรณโณ กลุ่ม 3
136 เด็กชาย เรืองศักด์ิ กฏุิภักดี กลุ่ม 3
137 เด็กชาย เดชวัต ไชยทอง กลุ่ม 3
138 เด็กชาย วศิน บุญเสริมสุขเจริญ กลุ่ม 3
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
139 เด็กชาย ชารีฟ ดือราแม กลุ่ม 3
140 เด็กชาย ภาคภูมิ ชูมณี กลุ่ม 3
141 เด็กชาย จักริน ตันธนะศิลป์ กลุ่ม 3
142 เด็กชาย จิรวุฒ นนทผล กลุ่ม 3
143 เด็กชาย ฐิติพันธ์ เกื้อชู กลุ่ม 3
144 เด็กชาย ธันยากร คุ้มยวง กลุ่ม 3
145 เด็กชาย ธีรภัทร วงศารัตน์ กลุ่ม 3
146 เด็กหญิง พรนภา พุ่มจันทร์ กลุ่ม 3
147 เด็กชาย พีรพัฒย์ รงค์เดชประทีป กลุ่ม 3
148 เด็กชาย ณัชพล แหวนทอง กลุ่ม 3
149 เด็กหญิง ปริยาภัทร หลุ่มข า กลุ่ม 3
150 เด็กหญิง อรรถวดี คามใส กลุ่ม 3
151 เด็กหญิง ชลลดา ด าละเอียด กลุ่ม 3
152 เด็กชาย พีรดนย์ มีทอง กลุ่ม 3
153 เด็กหญิง เบญจพร พันแสน กลุ่ม 3
154 เด็กชาย วีรชิต เอียดสุดรักษ์ กลุ่ม 3
155 เด็กชาย พงศกร ศรีเศวต กลุ่ม 3
156 เด็กชาย อุสมาน ปาแว กลุ่ม 3
157 เด็กหญิง ศนันท์ชา กลุบุตร กลุ่ม 3
158 เด็กชาย นราทัศน์ วงศ์นคร กลุ่ม 3
159 เด็กหญิง ปิยะธิดา มาหลง กลุ่ม 3
160 เด็กชาย อนุพนธ์ ทองจอก กลุ่ม 3
161 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ไชยลาภ กลุ่ม 3
162 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เพชร์รัตน์ กลุ่ม 3
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
163 เด็กชาย อัฟฟาน หะยีเดล กลุ่ม 4
164 เด็กชาย พงศนาถ วรธรรม กลุ่ม 4
165 เด็กชาย เจตนิพัฐ ยอดมงคล กลุ่ม 4
166 เด็กหญิง นาเดีย สือแนะ กลุ่ม 4
167 เด็กหญิง ธิวาวรรณ พุ่มเกดิ กลุ่ม 4
168 เด็กชาย นิรภัฎ อับดุล กลุ่ม 4
169 เด็กชาย พลกฤษณ์ ทองจูด กลุ่ม 4
170 เด็กหญิง จันทิรา สุมณฑล กลุ่ม 4
171 เด็กหญิง ณัฐมน แกว้หมุน กลุ่ม 4
172 เด็กหญิง อุไรวรรณ สุวรรณวงศ์ กลุ่ม 4
173 เด็กชาย อาทิตย์ ถาเปียง กลุ่ม 4
174 เด็กหญิง มีนณภา รามจันทร์ กลุ่ม 4
175 เด็กหญิง มนัสนันท์ บุนนาค กลุ่ม 4
176 เด็กชาย ธนภัทร สุขสวัสด์ิ กลุ่ม 4
177 เด็กชาย วัฒนา ยอดมณี กลุ่ม 4
178 เด็กชาย อรัญ แป้นชุม กลุ่ม 4
179 เด็กชาย รุซตา เจะมะ กลุ่ม 4
180 เด็กชาย สุรพิชญ์ นุยงภักด์ิ กลุ่ม 4
181 เด็กชาย พีรพัฒน์ เกื้อชู กลุ่ม 4
182 เด็กหญิง มาร์เดีย วัฒนกลุ กลุ่ม 4
183 เด็กชาย จัสมิน อีแต กลุ่ม 4
184 เด็กหญิง วนิดา ภูพวก กลุ่ม 4
185 เด็กหญิง พรกมล แสงจันทร์ กลุ่ม 4
186 เด็กหญิง กลุธิดา วรรณนวลแย้ม กลุ่ม 4
187 เด็กชาย โซฟิเท็ล วงศ์สุวรรณ กลุ่ม 4
188 เด็กชาย กฤษฎา ภิญโญ กลุ่ม 4
189 เด็กชาย พงศ์พณัช สิริรัชโยธิน กลุ่ม 4
190 เด็กชาย มูฮ าหมัดไซฟู สาและ กลุ่ม 4
191 เด็กชาย นันทภพ นุ่นทอง กลุ่ม 4
192 เด็กชาย ชารีฟ สามะ กลุ่ม 4
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ล ำดบัที่ กลุ่ม
193 เด็กชาย พลวัฒน์ ทองเพชรศรี กลุ่ม 4
194 เด็กชาย นันทวุฒิ วิชิตนันทน์ กลุ่ม 4
195 เด็กหญิง สุธิดา แห้วขุนทด กลุ่ม 4
196 เด็กชาย อัมรอน ดอเสาะ กลุ่ม 4
197 เด็กชาย ณัฐกร วัฒนพญา กลุ่ม 4
198 เด็กชาย พลัฏฐ์ อัลภาชน์ กลุ่ม 4
199 เด็กชาย สิขรินทร์ สุขสวัสด์ิ กลุ่ม 4
200 เด็กชาย อรรถชัย แซ่ห่าน กลุ่ม 4
201 เด็กชาย ชาเคร คาน กลุ่ม 4
202 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองไชย กลุ่ม 4
203 เด็กชาย กติตินันท์ มะสูยู กลุ่ม 4
204 เด็กชาย สัณห์ บุญสงค์ กลุ่ม 4
205 เด็กชาย ธนพรรณ แสงหิรัญ กลุ่ม 4
206 เด็กชาย ศิธิพร ต้ังเส้ง กลุ่ม 4
207 เด็กชาย พสธร มีศรีดี กลุ่ม 4
208 เด็กหญิง ฤทัยทิพย์ หงษ์สีจันทร์ กลุ่ม 4
209 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สงสว่าง กลุ่ม 4
210 เด็กชาย กติติภูมิ แซ่ช้อย กลุ่ม 4
211 เด็กชาย กรกช จ าปาศรี กลุ่ม 4
212 เด็กชาย วากสั สุวรรณะ กลุ่ม 4
213 เด็กชาย ภูวนนทร์ แกว้หมุน กลุ่ม 4
214 เด็กหญิง โซรัยนี บุญทวี กลุ่ม 4
215 เด็กชาย บดินทร์ ลาภอนันต์บังเกดิ กลุ่ม 4
216 เด็กหญิง นิชกานต์ พุกพิลา กลุ่ม 4
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