
ที เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 23338 ด.ช. ธนพิพัฒน นรภัทรพิมล
2 23404 ด.ญ. พลอยชมภู ตนธง
3 23509 ด.ญ. รัตนาวดี เชาโต
4 23611 ด.ช. นัท ลุงชุ
5 23635 ด.ญ. กนกพร พรมนอก
6 23639 ด.ญ. ภัทรธีรา หลงทุน
7 23642 ด.ช. วัชระพล แกวแสง
8 23643 ด.ช. มนชิต สุนทรวิทย
9 23648 ด.ญ. ลลิตา พุทธา
10 23655 ด.ญ. มาริสา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
11 23656 ด.ช. ธนพัฒน ปนฝน
12 23662 ด.ญ. อทิตยา ผาอาจ
13 23664 ด.ช. ฐสิษฐ อัครภักดีภิรมย
14 23666 ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทรวัน
15 23715 ด.ช. ลรินทิพย มุขรัตน
16 23740 ด.ช. ศุภกร ณ พัทลุง
17 23728 ด.ช. พีรวิทย โพธาวรรณ
18 23701 ด.ญ. เบญจมาพร มณีขัติย
19 23774 ด.ช. อัฑฒธิติ สงธนาเศรษฐ
20 23762 ด.ญ. ชลิดา เปงจันทร
21 23756 ด.ช. อชิต พวงสายใจ
22 23772 ด.ช. วงศพัทธ พรมสอาด
23 23679 ด.ช. ภาคิน ยอดคําลือ
24 23726 ด.ช. พุฒิพงศ วิริยัง
25 23719 ด.ช. เตชัส ทั่งเรือง
26 23732 ด.ญ. วลัยภรณ รังชิยานนท
27 23751 ด.ญ. อรรถนนท ชัยภิบาลพงศ
28 23742 ด.ญ. ธีริศรา แกวออน
29 23704 ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ
30 23739 ด.ญ. กรชนก โฉมศรี
31 23705 ด.ญ. สุพิชฌาย ฟุงเจริญศักดิ
32 23693 ด.ญ. ณัฐธิดา เครือแกว
33 23709 ด.ช. ทิชานนท บุญทุง
34 23748 ด.ช. พันธมิตร ตะสิทธิ์
35 23764 ด.ญ. พิมพวิภา เพียนปราบทุกข
36 23604 ด.ญ. กนกพิชญ มิตรสาธิต
37 23622 ด.ญ. ชวาลาพร ขยัน
38 23599 ด.ญ. แดง บัวคํา
39 23618 ด.ญ. จุฑามาศ อินทรัตน
40 23426 ด.ญ. เมียวดี
41 23600 ด.ญ. ลําพูน แสนชัย
42 23619 ด.ญ. พัชรินทร ซอปนติ
43 23608 ด.ญ. รัตติกาล ชัยวงค
44 23606 ด.ญ. ปยธิดา กันธาสี
45 23616 ด.ญ. สุพรรษา แซจิว

รายชือนักเรียนปรับพืนฐานชันมัธยมศึกษาปที 1 ปการศึกษา 2562 
กลุมที่ 1 (หอง 233 อาคาร 2)

ชือ - สกุล 



ที เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 23637 ด.ญ. นันทวรรณ อรามศรี
2 23610 ด.ญ. ตรัย อู
3 23636 ด.ญ. อาทิตยา ลุงซอ
4 23350 ด.ญ. บุษบา ลุงจาย
5 23623 ด.ช. กรวิชญ แซจาง
6 23645 ด.ญ. น้ําฝน ลุงซุนติ
7 23353 ด.ญ. จันจิรา พึ่งยอย
8 23763 ด.ญ. โรซี่  จูน ครอสตัน
9 23682 ด.ช. ณฐพล หงษยนต
10 23717 ด.ช. สัจจกร ทนันชัย
11 23708 ด.ช. ปราชญ คําแท
12 23713 ด.ช. นัธทวัฒน โกมาร
13 23755 ด.ญ. ณฤดี ศรีอติชาติกุล
14 23712 ด.ช. ทวีชัย ใจใส
15 23676 ด.ญ. ณัฐณิชา คําจา
16 23702 ด.ญ. หอม สรอยแสง
17 23768 ด.ช. ภัทรพงศ จันทรโอ
18 23771 ด.ญ. นพรัตน คุณชัย
19 23729 ด.ญ. ชมพูนุท อินคํา
20 23598 ด.ญ. พัชรินทร บุญศรี
21 23613 ด.ญ. อภิญญา สิทธิโชค
22 23614 ด.ญ. ปยะพร ลุงตา
23 23620 ด.ญ. รวิพร ลุงติ
24 23624 ด.ญ. เอแสง วะหลิ่ง
25 23625 ด.ญ. หอม คําแกว
26 23628 ด.ช. ชวิศ ลุงไหมคํา
27 23629 ด.ญ. คําแลง ทุน
28 23630 ด.ญ. หมวย ในวรรณ
29 23632 ด.ญ. พัชราภรณ ทิพยรัตน
30 23634 ด.ช. ธราเทพ ดวงดี
31 23638 ด.ช. ศักดินันท อุตสาหปน
32 23646 ด.ญ. รสิกา ลุงยุน
33 23650 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีวิชัย
34 23651 ด.ญ. รัชฎาพร สุนา
35 23665 ด.ญ. หลาวคํา ลุงตา
36 23669 ด.ช. ธนกฤต ลุงเงิน
37 23700 ด.ช. สุวิจักขณ ใบสุขันธ
38 23694 ด.ช. อชิรวิชญ สุริยะรังษี
39 23691 ด.ญ. พนิดา บุญมา
40 23757 ด.ช. ไชยภัทร พันพวง
41 23706 ด.ญ. ธัญญมัย พิทักษภาดากุล
42 23758 ด.ช. กรกวี วงศคํา
43 23752 ด.ญ. อริศษรา บุญสุทธิ
44 23730 ด.ญ. นิลปทม เลาซง
45 23734 ด.ช. ปกาศิต ยังยืน

รายชือนักเรียนปรับพืนฐานชันมัธยมศึกษาปที 1 ปการศึกษา 2562 
กลุมที่ 2 (หอง 234 อาคาร 2)

ชือ - สกุล 



ที เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 23720 ด.ญ. ชนัญธิดา แสงวงษ
2 23769 ด.ญ. ภีม ไชยลอม
3 23658 ด.ช. ธนพัฒน แพงพงา
4 23603 ด.ญ. ปริฉัตร ศรีวิชัย
5 23607 ด.ญ. จุฑารัตน แปนขํา
6 23609 ด.ช. แทนกาย ชุมภูศรี
7 23649 ด.ช. ปาฏิหาริย เหลี่ยมตระกูล
8 23657 ด.ญ. ณัฐนิชา ลนตื้อ
9 23659 ด.ญ. อาเอชา อู
10 23663 ด.ช. แสนเมือง
11 23667 ด.ช. สุวรรณกฤษ จางคํา
12 23672 ด.ช. ตนรักษ ลุงตะ
13 23683 ด.ช. เปณหนึ่ง ขันธะชัย
14 23174 ด.ญ. ธนพร กิติสาร
15 23686 ด.ช. จักรกฤษฎิ์ ปนฝน
16 23680 ด.ช. ชวนากร ไชยวงค
17 23734 ด.ญ. จิรพรรณ ปนสา
18 23697 ด.ญ. เจตสุดา ยงวชิรวิทยกุล
19 23687 ด.ช. วชิรวิทย โพยมไพร
20 23737 ด.ญ. เปรมจิต พีระมูล
21 23677 ด.ช. ศุภกร กัลปเจริญศรี
22 23675 ด.ช. โชคชัย แซยาง
23 23767 ด.ช. อนันตสิทธิ์ เลเสาะ
24 23707 ด.ญ. ชมพู แสนดี
25 23749 ด.ช. ณัชพล กุศล
26 23695 ด.ญ. นารี
27 23703 ด.ญ. สุกัญญา สําราญสุข
28 23747 ด.ช. ศรายุธ แซซง
29 23733 ด.ช. ชานนท การะพันธ
30 23744 ด.ช. ศุพรัตน คําสรอย
31 23722 ด.ช. พัฒนา
32 23753 ด.ช. วรัญู ตะสู
33 23601 ด.ญ. วริศรา อรรถโกวิท
34 23602 ด.ช. สิทธิพงษ อัธยา
35 23627 ด.ช. โชคชัย สุขเกิน
36 23633 ด.ช. อาทิวราห จันทประภากรณ
37 23652 ด.ช. ตาลทูน นายตา
38 23660 ด.ช. ตระกรานต ลุงเหล็ก
39 23671 ด.ช. ฉัตรชัย ตียวรณกรณ
40 23725 ด.ช. อาณัติ พระยาหัวลอ
41 23699 ด.ช. เจษฎา จันทรหอม
42 23724 ด.ญ. ชุลีพร
43 23678 ด.ช. จันทรคํา ลุงมู
44 23698 ด.ญ. ธดาภรณ วงคเมือง
45 23750 ด.ญ. ศิริพิมล อนันตทรัพย

รายชือนักเรียนปรับพืนฐานชันมัธยมศึกษาปที 1 ปการศึกษา 2562 
กลุมที่ 3 (หอง 235 อาคาร 2)

ชือ - สกุล 



ที เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 23765 ด.ช. ออมสิน และเฉอะ
2 23684 ด.ญ. วิลาสินี เบาจรรยา
3 23741 ด.ญ. ปพิชญา จินดา
4 23743 ด.ญ. พัชรศรี ลิโป
5 23759 ด.ญ. นิชญา รังสรรควราคํา
6 23775 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เอียมสอาด
7 23721 ด.ญ. สิริรักษ ชมชืน
8 23674 ด.ช. ปณณธร มูลสุข
9 23766 ด.ช. ณัชภัค บุญชัย
10 23731 ด.ช. วรรษวัฒน ศิริบาลพิมุกต
11 23738 ด.ช. พัฒธนะเดช ขันตีจิตร
12 23696 ด.ช. ชินโชติ จินดาธนภาคิน
13 23690 ด.ช. พีรภาส ดํารงเกียรติวารี
14 23770 ด.ช. ทุนออง ลุงสาย
15 23424 ด.ญ. ปาริชาติ ใจนําปน
16 23612 ด.ญ. กัญญาพัชร ชางสม
17 23641 ด.ช. ณัฐวุฒิ บุสพันธ
18 23653 ด.ญ. พัทธนันท เปนุจา
19 23654 ด.ญ. ธัญชนก หลู
20 23661 ด.ช. ตรัยคุณ นามแสง
21 23670 ด.ญ. เสาวลักษณ เฌอหมื่อ
22 23673 ด.ช. ศุภโชค ทองดี
23 23745 ด.ญ. มุดา สันติ
24 23692 ด.ญ. กันยา แซลี้
25 23711 ด.ญ. นันทัชพร ปนผง
26 23727 ด.ช. ธีรเมธ วังมณี
27 23736 ด.ญ. สุชาดา ยะปา
28 23685 ด.ญ. ทิพธัญญา โปงอวน
29 23689 ด.ญ. ฐานิดา แสนหลวง
30 23760 ด.ญ. อภิสรา คุณยศยิ่ง
31 23746 ด.ญ. ปริยาภัทร พงษภัทรพันธ
32 23716 ด.ช. ณัฐนนท แสงบุญ
33 23761 ด.ญ. อาภาสิริ คุณยศยิ่ง
34 23688 ด.ช. วรชน สกล
35 23681 ด.ช. สิรภัทร ประพฤติดี
36 23754 ด.ญ. โสภิตนภา โปธิ
37 23718 ด.ญ. กมลพรรณ รัตนภิญโญพงษ
38 23710 ด.ช. ภควัฒน จันทรฉาย
39 23723 ด.ช. นักรบ นวลจันทร
40 23773 ด.ญ. กัญญารัตน ขอดงาม
41 23776 ด.ช. ธนพันธ หมอกคํา
42 23777 ด.ช. ชิษณุพงศ เปงศิริ

รายชือนักเรียนปรับพืนฐานชันมัธยมศึกษาปที 1 ปการศึกษา 2562 
กลุมที่ 4 (หอง 236 อาคาร 2)

ชือ - สกุล 
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