
 
ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศรายชื่อการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี 
--------------------------------------------------- 

ตามประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่องแนวทางการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี โดยด าเนินการ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนของนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข          
ซึ่งโรงเรียนสิงห์บุรีได้ด าเนินการ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

บัดนี้ได้ด าเนินการจัดล าดับนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสิงห์บุรีขอประกาศรายชื่อนักเรียนรับวัคซีน  
ไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อล าดับที่ 1 – 776 มารายงานตัว  
และเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามช่วงเวลาในตารางที่ 1 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี  
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะน ารายชื่อไปต่อจากรายชื่อนักเรียนล าดับสุดท้าย 

          ตารางที่ 1   ล าดับและช่วงเวลาการรับวัคซีน 

 
 

     การปฏิบัติตัวของนักเรียนในวันที่เข้ารับวัคซีน ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียนสิงห์บุรี 
และมารายงานตัวก่อนเวลารับวัคซีน 15 นาที พร้อมเอกสารดังนี้ 
                  1.  บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
                  2.  เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)  
ที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว 
                  3.  แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
                                                                                               /ส าหรับนักเรียนล าดับ... 



หน้า ๒ 
 
 ส าหรับนักเรียนล าดับท่ี 777 – 827  คือ ล าดับส ารอง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 จ านวน 50 คน 
กรณีล าดับที่ 1 - 776 ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ครบตามจ านวน ทางโรงเรียนจะด าเนินการติดต่อตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่นักเรียนลงทะเบียนไว้ เพ่ือแจ้งให้นักเรียนมารับวัคซีนจนครบจ านวนที่ได้รับจัดสรร  
           หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ครูกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-7784825  
             

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                                                                         (นายจ าเรียง หล าริ้ว) 
                                                                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี 
                                                         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี 
 



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ
1 นายนันท์นภัส แก่นพรหมมา ม.6/11 10.00 น. - 11.00 น.
2 นางสาวพรธิภา มีจันทร์ ม.6/7 10.00 น. - 11.00 น.
3 นางสาวขวัญชนก พวงกุหลาบ ม.6/6 10.00 น. - 11.00 น.
4 นางสาวชมพูนุท พานิช ม.6/11 10.00 น. - 11.00 น.
5 นางสาวทิติมา พานิช ม.6/11 10.00 น. - 11.00 น.
6 นางสาวกฤติกานต์ ทรวดทรง ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
7 นางสาวโสภิต์ญา เกตุสวาสด์ิ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
8 นางสาวปรียารัตน์ เล้ียงรักษา ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
9 นายธนากร ธนาการ ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
10 นางสาวพิมพ์ลภัส สอนทา ม.6/6 10.00 น. - 11.00 น.
11 นางสาวศุภาพิชญ์ สุขประเสริฐ ม.6/5 10.00 น. - 11.00 น.
12 นายวิธวินท์ มีสุวรรณ์ ม.6/9 10.00 น. - 11.00 น.
13 นางสาวขจูน ดีเลิศ ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
14 นางสาวปาลิดา ยอดสร้อย ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
15 นายธนากร พยุงหอม ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
16 นายวรกันต์ จันทร์เพ็ง ม.6/3 10.00 น. - 11.00 น.
17 นางสาวธารน้้าทิพย์ เท่ียงแท้ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
18 นางสาวจันทิชยา สอาดม่วง ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
19 นางสาวจิดาภา แสนศิริโยธา ม.5/7 10.00 น. - 11.00 น.
20 นางสาววณิชชา ศรีบุบผา ม.5/10 10.00 น. - 11.00 น.
21 นายเตโชดม ป่ินทอง ม.5/11 10.00 น. - 11.00 น.
22 นางสาวกัญญาภัค อนันต์ ม.5/11 10.00 น. - 11.00 น.
23 นายศุภชัย ลีวรรณ์ ม.5/7 10.00 น. - 11.00 น.
24 นางสาวชญานิษฐ์ มีม่ัง ม.5/9 10.00 น. - 11.00 น.
25 นายรัฐภูมิ ระร่ืน ม.5/4 10.00 น. - 11.00 น.
26 นางสาวกัลยรัตน์ กาญจนนิลวรรณ ม.5/3 10.00 น. - 11.00 น.
27 นายณฐกร ร้อยแก้ว ม.5/7 10.00 น. - 11.00 น.
28 นายศุภณัฐ ย้ิมพราย ม.5/12 10.00 น. - 11.00 น.
29 นางสาวชญุดา ศรีอ้าไพ ม.4/6 10.00 น. - 11.00 น.
30 นายจารุวิทย์ ง้วนจินดา ม.4/11 10.00 น. - 11.00 น.
31 นางสาวสุกฤตา เรียนทับ ม.4/1 10.00 น. - 11.00 น.
32 นางสาวสุพิชญา พูลผล ม.4/3 10.00 น. - 11.00 น.
33 นางสาวบัวบูชา เงินอ่อน ม.4/8 10.00 น. - 11.00 น.
34 นางสาวปภาดา จันทร์หอม ม.4/12 10.00 น. - 11.00 น.

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
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35 นายกิตติภูมิ นาคนัตถ์ ม.4/1 10.00 น. - 11.00 น.
36 นางสาวอริสรา ม่วงทิม ม.4/12 10.00 น. - 11.00 น.
37 นางสาวพิมพ์พิชชา นิชชากร ม.4/3 10.00 น. - 11.00 น.
38 นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองอยู่ ม.4/7 10.00 น. - 11.00 น.
39 นางสาวพลอยพรรณ ไทยแท้ ม.4/3 10.00 น. - 11.00 น.
40 นายภัทรภูมิ ประหว่ัน  ม.4/4 10.00 น. - 11.00 น.
41 นายพรรวษา ชอบสว่าง ม.4/9 10.00 น. - 11.00 น.
42 นายณัฐภูมิ รัตนา ม.4/5 10.00 น. - 11.00 น.
43 นางสาวภาวินี สิทธิเกษร  ม.4/10 10.00 น. - 11.00 น.
44 นายธนภัทร โอภาศ ม.4/6 10.00 น. - 11.00 น.
45 นายธนภูมิ สามบุญเรือง ม.4/12 10.00 น. - 11.00 น.
46 เด็กชายปริยวิศว์ สุวรรณโชติ ม.3/12 10.00 น. - 11.00 น.
47 เด็กชายณฐภัทร นาวา ม.3/7 10.00 น. - 11.00 น.
48 เด็กชายเตวิชญ์ นนทวงษ์ ม.3/9 10.00 น. - 11.00 น.
49 เด็กชายสรวิชญ์ เจริญสุข ม.3/3 10.00 น. - 11.00 น.
50 เด็กชายวัชรพล ฤกษ์คง ม.3/5 10.00 น. - 11.00 น.
51 เด็กชายณัฏฐนันท์ วรรณรัตน์ ม.3/2 10.00 น. - 11.00 น.
52 เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิศรูป ม.3/3 10.00 น. - 11.00 น.
53 เด็กชายภัทรดนัย จันทราสา ม.3/2 10.00 น. - 11.00 น.
54 นายชนะภัย รักการธรรม ม.3/8 10.00 น. - 11.00 น.
55 เด็กชายธนพัฒ ชยพลขจร ม.3/1 10.00 น. - 11.00 น.
56 เด็กหญิงบัณฑิตา อุปถัมภ์ ม.3/12 10.00 น. - 11.00 น.
57 เด็กชายภูมิรพี สังข์ทอง ม.3/4 10.00 น. - 11.00 น.
58 เด็กชายภวัต วรรณศรี ม.3/3 10.00 น. - 11.00 น.
59 เด็กชายกีรติ หนักเพ็ชร  ม.3/5 10.00 น. - 11.00 น.
60 เด็กชายธีรธวัช พร้าก้อน ม.3/12 10.00 น. - 11.00 น.
61 เด็กชายชนาธิป ตระกูลปาน ม.2/1 10.00 น. - 11.00 น.
62 เด็กชายศุภณัฐ รักษาสัตย์ ม.2/2 10.00 น. - 11.00 น.
63 เด็กชายกันตพัฒน์ มณีย้อย ม.2/12 10.00 น. - 11.00 น.
64 เด็กหญิงชญานุตม์ วงษ์สนธ์ิ ม.2/5 10.00 น. - 11.00 น.
65 เด็กชายวสุ สักกัจจวันท์ ม.2/10 10.00 น. - 11.00 น.
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลืองาม ม.2/10 10.00 น. - 11.00 น.
67 เด็กชายวีรวัฒน์ ผลทับทิม ม.2/12 10.00 น. - 11.00 น.
68 เด็กหญิงโชษิตา บุญคล่ี ม.2/8 10.00 น. - 11.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

69 เด็กหญิงกมลวรรณ คาระวะ ม.2/5 10.00 น. - 11.00 น.
70 เด็กชายเตชพัฒน์ บุดดาผา ม.2/4 10.00 น. - 11.00 น.
71 เด็กชายอรรถชัย พุดเผือก ม.2/11 10.00 น. - 11.00 น.
72 เด็กชายชยพล ทับบุรี ม.2/3 10.00 น. - 11.00 น.
73 เด็กหญิงนันท์นภัส ภู่ชัย ม.2/5 10.00 น. - 11.00 น.
74 เด็กหญิงสิดาพร บูระพิน ม.2/9 10.00 น. - 11.00 น.
75 เด็กหญิงวรัทยา บุญมี ม.2/5 10.00 น. - 11.00 น.
76 เด็กชายชนาธิป แสงสว่าง ม.2/3 10.00 น. - 11.00 น.
77 เด็กหญิงพิมพ์นารา มาเสง่ียม ม.1/10 10.00 น. - 11.00 น.
78 เด็กชายไชยกร ใบดีกาดี ม.1/1 10.00 น. - 11.00 น.
79 เด็กชายวัชรพล เสือโต ม.1/2 10.00 น. - 11.00 น.
80 เด็กชายปัณณทัต วราโภ ม.1/13 10.00 น. - 11.00 น.
81 เด็กชายคณาธิป กิจวิบูลย์ ม.1/8 10.00 น. - 11.00 น.
82 เด็กชายธีธัช ทองสี ม.1/11 10.00 น. - 11.00 น.
83 เด็กชายชาญวิทย์ ชลวิบูลย์ ม.1/6 10.00 น. - 11.00 น.
84 เด็กชายศิวัศปวีร์ ใหญ่พงษ์ ม.1/6 10.00 น. - 11.00 น.
85 เด็กหญิงปภาวริณทร์ มาลา ม.1/8 10.00 น. - 11.00 น.
86 เด็กชายกิตตินันท์ พรมาแข้ ม.1/5 10.00 น. - 11.00 น.
87 เด็กชายเมธิส ย้ิมสกุล ม.1/11 10.00 น. - 11.00 น.
88 เด็กหญิงปวีณ์ลดา โพธิระ ม.1/13 10.00 น. - 11.00 น.
89 เด็กชายนรานันทน์ วุฒิเขต ม.1/11 10.00 น. - 11.00 น.
90 เด็กหญิงชญานันทน์ เตียศรีพัฒนสุข ม.1/6 10.00 น. - 11.00 น.
91 เด็กชายกฤษติเมธ นาทอง ม.1/7 10.00 น. - 11.00 น.
92 เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอง ม.1/10 10.00 น. - 11.00 น.
93 เด็กหญิงวรัชยา ปานด้า ม.1/10 10.00 น. - 11.00 น.
94 เด็กชายคณินพิชญ์ วงษ์ด้วง ม.1/11 10.00 น. - 11.00 น.
95 เด็กหญิงนัฐณิช วัชรกุล ม.1/2 10.00 น. - 11.00 น.
96 เด็กหญิงพิชญา เดชสุวรรณ ม.1/8 10.00 น. - 11.00 น.
97 เด็กชายพฤหัส บุญเพ็ชร์ ม.1/1 10.00 น. - 11.00 น.
98 เด็กชายนพคุณ นนท์วงษ์ ม.1/8 10.00 น. - 11.00 น.
99 เด็กหญิงกิตติยา ซิมอารีย์รัตน์ ม.1/7 10.00 น. - 11.00 น.
100 นางสาวภัทรปภา น้อยนาค ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
101 นางสาวสิริยากร เหมือนเพ็ชร์ ม.6/5 10.00 น. - 11.00 น.
102 นางสาวปสุตา ท้าทอง ม.6/3 10.00 น. - 11.00 น.
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103 นายณัชพล นอบน้อม ม.6/5 10.00 น. - 11.00 น.
104 นางสาวเพ็ญรดี อ่ิมส้าราญ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
105 นายณธน ปานพันธ์ุ ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
106 นางสาวธนภรณ์ คุ้มครอง ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
107 นางสาวกุลกัลยา จันหลิน ม.6/7 10.00 น. - 11.00 น.
108 นางสาวกนกวรรณ พันธ์ุไม้ ม.6/5 10.00 น. - 11.00 น.
109 นายรชต จิตบ้ารุง ม.6/3 10.00 น. - 11.00 น.
110 นางสาวณัฐธิชา อินทร์สนิท ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
111 นางสาวมนัสชนก ภักดี ม.6/11 10.00 น. - 11.00 น.
112 นายภูมิพัฒน์ อากาศสุภา ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
113 นางสาวพรพิมล ผิวขม ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
114 นางสาวสุฑามาศ มีสุวรรณอรุณ ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
115 นางสาวปทิตตา โตอ่อน ม.6/2 10.00 น. - 11.00 น.
116 นางสาวณัฐณิชา โตแย้ม ม.6/9 10.00 น. - 11.00 น.
117 นายสนธยา ทาจ้าปา ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
118 นางสาวอริสา กล่ินกุหลาบ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
119 นายธีรนัย จารุวัชร์พรชัย ม.6/12 10.00 น. - 11.00 น.
120 นางสาวศุภิสรา ดวงพรหม ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
121 นายอาทิพันธ์ โตอ่อน ม.6/5 10.00 น. - 11.00 น.
122 นายณัฐกานต์ คุ้มสุภา ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
123 นายพีระพันธ์ มานะเปรม ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
124 นางสาวนันท์นภัส ไถ้เงิน ม.6/9 10.00 น. - 11.00 น.
125 นางสาวอริสา ศรีนวล ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
126 นางสาวน.ส.วีณัศรา ปิยะชน ม.6/9 10.00 น. - 11.00 น.
127 นางสาวนันท์นภัส อินทร์แสงทอง ม.6/1 10.00 น. - 11.00 น.
128 นางสาวจิรัชยา สุทธิเจษฎาโรจน์ ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
129 นายธนดล สุวรรณ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
130 นางสาวเมษ์ศินี โตเสวก ม.6/3 10.00 น. - 11.00 น.
131 นางสาวภูษนิศา จูเจีย ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
132 นางสาวณัฏฐนิช ช่ืนไทย ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
133 นางสาวณัฐธิดา สอนสืบ ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
134 นางสาวสุพิชฌาย์ พรพิศ ม.6/4 10.00 น. - 11.00 น.
135 นายสุเมธี ปานบัณฑิตย์ ม.6/12 10.00 น. - 11.00 น.
136 นางสาวปภาวรินทร์ ชูแก้ว ม.6/6 10.00 น. - 11.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ
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137 นายนัฐวฒ ม่วงมา ม.6/10 10.00 น. - 11.00 น.
138 นางสาวชุลีกร วัดน้อย ม.6/9 10.00 น. - 11.00 น.
139 นางสาวเจนณิสา พูลทรัพย์ ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
140 นางสาวญาดา ศรีสวัสด์ิ ม.6/8 10.00 น. - 11.00 น.
141 นางสาวอัญศิริ แย้มบู่ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
142 นางสาวธีมาพร แสงแก้ว ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
143 นายเตชิต รัตนศิริ ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
144 นางสาวชนากานต์ สังข์อ๋อง ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
145 นางสาวชนม์นิภา พิพัฒน์ ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
146 นายพงษ์ศิริ ปานน่วม ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
147 นายภิรักษ์พงศ์ วงษ์ค้า ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
148 นายปราเมศ อาษา ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
149 นางสาววชิรญาณ์ หลาวเพ็ชร์ ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
150 นางสาวณัฐริกา ภูผาพลอย ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
151 นางสาวเปรมศินี แกมทับทิม ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
152 นางสาวปุญชรัศม์ิ สุขใส ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
153 นางสาวนัชชา เรืองทิม ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
154 นายพชร นกลอย ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
155 นางสาวกนกวรรณ วรณะ ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
156 นายกฤติพงศ์ รัศมี ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
157 นางสาวสุภาภรณ์ ปานสุนทร ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
158 นางสาวจิรภิญญา เทียมดี ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
159 นางสาวพรนภัส วันเพ็ง ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
160 นายธนโชติ ช่างประดับ ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
161 นายณัฐกุล ทองทา ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
162 นายอานุภาพ ศรีสวัสด์ิ ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
163 นางสาวณัฐหทัย ชาติไชยวงศ์ ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
164 นางสาวณัฎฐากร นาคสัมฤทธ์ิ ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
165 นายกฤศณัฏฐ์ แก้วประเสริฐ ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
166 นางสาวอารีรัตน์ เกิดสมบัติ ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
167 นางสาวกมลรัตน์ ไชยนุรักษ์ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
168 นายภูมิรพี อ้ึงสุวัฒน์ ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
169 นางสาวปาณิสรา อังสุมาลี ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
170 นางสาวรัชนิกา ทองเผือก ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
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171 นางสาวพรปวีณ์ อินโต ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
172 นางสาวศศิพร ปวงหล้า ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
173 นางสาวอัญชิสา นาคจุ้ย ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
174 นายชยุตม์ คงสมบุญ ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
175 นายสันติภาพ ภักดีพิบูลย์ ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
176 นายสิรภัทร ดวงเดือน ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
177 นางสาววิลาสินี ฤทธ์ิฉิม ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
178 นางสาวเมศินี กุลกุศล ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
179 นายวชิรันต์ วงษ์เล็ก ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
180 นางสาววริศรา กาญจนา ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
181 นางสาวกัณฐากรณ์ รอดช้าง ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
182 นายอานัส พงษ์เผือก ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
183 นางสาวชนิกานต์ อินทนีย์ ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
184 นางสาวสิริลักษณ์ กฐินทอง ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
185 นายภูผา อินทญาติ ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
186 นางสาวชาลีน เบลว ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
187 นางสาวรัตนกร อัมพวัน ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
188 นางสาวไอรดา สังข์พงษ์ ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
189 นางสาวรัตติกาล เจียมทอง ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
190 นางสาวสุพิชฌา วงษ์คล้าย ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
191 นางสาวสุชัญญา นรินทร์ศิลป์ ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
192 นางสาววรรณพร พันธ์ุจีน ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
193 นายพงษ์นรินทร์ ปานทอง ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
194 นางสาวญาณีนุช คล้ายสุข ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
195 นางสาววิสสุตา แน้มสาคร ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
196 นางสาวปวันรัตน์ กองฤทธ์ิ ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
197 นายเกียรติภูมิ เรืองงาม ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
198 นายวุฒิกร พรสุข ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
199 นางสาวขวัญแก้ว ศุภก้าเนิด ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
200 นางสาวหทัยชนก ค่ายใส ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
201 นางสาวธนาวดี ชีวอารี ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
202 นางสาวญาดารัตน์ จันทร์สิทธิเวช ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
203 นายหัสดิน อินสุชาติ ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
204 นางสาวมานิตา ด่านสุขณรงค์ ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
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205 นางสาววิชญาดา เขียวมณี ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
206 นายนายพิตรพิบูล พรหมเผือก ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
207 นางสาววิชญาพร เขียวมณี ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
208 นางสาวศุภิตา ย้ิมพราย ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
209 นายปิยะวัฒน์ พัฒน์ฆารกุล ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
210 นายภานุวัฒน์ ศรีบัวบาน ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
211 นายกานติณัฏฐ์ เป่ียมดนตรี ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
212 นางสาวคงสิริ ปานช่ืน ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
213 นางสาวพัณณิตา วงษ์วาส ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
214 นายพงศธร รอดเงิน ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
215 นางสาวอรอุมา อาจเอ่ียม ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
216 นางสาวสิริวิมล เหมือนเพ็ชร์ ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
217 นางสาวบุตรตรี บุตรนิล ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
218 นายอภิวิชญ์ สุวรรณประทีป ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
219 นางสาวเกวลิน พูลมี ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
220 นายพงศภรณ์ ภู่เงิน ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
221 นางสาวธนวรรณ เครือวรรณ์ ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
222 นางสาวณัฐริดาวรรณ ภู่แพร ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
223 นางสาวชิชา ฤทธ์ิเทพ ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
224 นางสาวพาสินี เหรียญทอง ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
225 นายธนพล ภักดี ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
226 นางสาวณัฐชยา เอ่ียมสอาด ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
227 นายเด่นสุทธิ บุญศรี ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
228 นางสาวศุทธินี สุรินทะ ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
229 นางสาวภริตา โพธ์ิอุบล ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
230 นางสาวณัฏฐณิชา ฉ้่าบุรุษ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
231 นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์ใย ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
232 นางสาวสาลีวัลย์ สุวรรณภูเต ม.6/1 11.00 น. - 12.00 น.
233 นายศุภกิจ คงมี ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
234 นางสาวธัญพิชชา มงคลจักรวาฬ ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
235 นางสาวป่ินลัดดา พลายวงษ์ ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
236 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโตนด ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
237 นางสาวมัลลิกา แซ่เต๋ิน ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
238 นายกฤตเมธ ตระกูลธร ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
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239 นางสาวสุภาพรรณ รุ่งสว่าง ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
240 นางสาวพรนภัส ช้างผ้ึง ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
241 นางสาวนางสาว นภัสยา ธรรมดา ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
242 นางสาวจิราวรรณ บุญทรัพย์ ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
243 นางสาวชญานิษฐ์ ไผ่ตระกูลพงศ์ ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
244 นางสาวปรียานุช ภู่ปราง ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
245 นางสาวพรชนิตร์ กิตติมนากร ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
246 นางสาวชญาดา จุลละ ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
247 นางสาวกนกพร ภูริวัฒน์ ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
248 นางสาวธนภรณ์ สิทธิวะ ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
249 นางสาวปวีณา มะนาวหวาน ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
250 นายพันธ์ธวัช ใจเท่ียง ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
251 นายปัณณธร ป่ินมณี ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
252 นายนาวิน รตะวาณิช ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
253 นางสาวพฤกษา เขียวรี ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
254 นางสาววรางคณา ซ่ือแท้ ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
255 นายก้องเกียรติ วงษ์ประยูร ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
256 นางสาวพลอยไพลิน ตังตระการโกศล ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
257 นางสาวธิญาดา รักษาสัตย์ ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
258 นางสาวพัชราภรณ์ หล้าโต ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
259 นายชเยศ สิงห์หิรัญนุสรณ์ ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
260 นางสาวกุลธิดา สิงห์พล ม.6/11 11.00 น. - 12.00 น.
261 นางสาวปรัชฎากรณ์ ตันอุดมวัฒน์ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
262 นางสาววาสนา ริบู่ ม.6/10 11.00 น. - 12.00 น.
263 นางสาวธีรนันท์ จ่ันหนู ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
264 นางสาวณัฐณิชา กุลกุศล ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
265 นางสาวภคพร สีผ้ึงทอง ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
266 นางสาวสุภาวดี แผนสมบุญ ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
267 นางสาวพาทินธิดา ยอดย้อย ม.6/7 11.00 น. - 12.00 น.
268 นางสาวรวีนิภา พานเสือ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
269 นางสาววัชราภรณ์ สวัสด์ิพงษ์ ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
270 นางสาวธันยนันท์ ภาภิรมย์ ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
271 นางสาวพรศิริ โพธ์ิอ้น ม.6/3 11.00 น. - 12.00 น.
272 นางสาวทิพวรรณ งบกระโทก ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
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273 นางสาวสุพิชญา อ้นสืบสาย ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
274 นายธนพล ทันอ้ิว ม.6/4 11.00 น. - 12.00 น.
275 นางสาวกัณฑิมา กล่อมวงษ์ ม.6/8 11.00 น. - 12.00 น.
276 นางสาวจุฑาทิพย์ แสงสว่าง ม.6/9 11.00 น. - 12.00 น.
277 นายพรพิพัฒน์ คงมะกล้่า ม.6/12 11.00 น. - 12.00 น.
278 นายดุสิต ทองปรีชา ม.6/5 11.00 น. - 12.00 น.
279 นางสาวปรมาภรณ์ เครือแก้ว ม.6/6 11.00 น. - 12.00 น.
280 นางสาวกวินธิดา ค้ารักษ์ ม.6/2 11.00 น. - 12.00 น.
281 นางสาวเฟ่ืองพิรุฬห์ บานเพ็ชร์ ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
282 นางสาวปภาพินท์ ทัดสนธิ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
283 นางสาวปพิชญา สดใสกิจ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
284 นางสาวกุลนิดา คลังจัตุรัส ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
285 นางสาวพรหมพร พูลทรัพย์ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
286 นางสาวกมลชนก เพ็งแป่ม ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
287 นายกนกศักด์ิ เสือโฮก ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
288 นายณรงฤทธ์ิ ขยันหา ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
289 นายสุทธิโชค ยืนยง ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
290 นางสาวปภัสรา มาลาศรี ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
291 นางสาวชนาธิป วิชาน้า ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
292 นางสาวทิฆัมพร ทองสอาด ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
293 นางสาวณัฐณิชา เทียนเจริญชัย ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
294 นางสาวณัฐทิชา บุษราพิทักษานนท์ ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
295 นายปารเมศ วารนุช ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
296 นางสาวณฐมน ชอบธรรมดี ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
297 นางสาวอรทัย ชุ่มเงิน ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
298 นางสาวนธัญธร ฟักทอง ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
299 นางสาวนัฐกานต์ จตุรัส ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
300 นางสาวสุธากร นาคสมพันธ์ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
301 นางสาวอรลภา มาอินทร์ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
302 นางสาวอชิรญา วรรณาลัย ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
303 นายเกียรติศักด์ิ พูลสุข ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
304 นางสาวธนภสร ธูปบูชากร ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
305 นางสาววรรณสา เอ่ียมสอาด ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
306 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
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307 นางสาวน.ส.วริษฐา แสงสุวรรณ์ ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
308 นางสาวฐานิกา สาดตระกูลวัฒนา ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
309 นางสาวณัฐ ธิดา พวงทอง  ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
310 นางสาวเนตรพร เนตรมา ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
311 นางสาวอุบลรัตน์ วัฒนาอุดม ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
312 นางสาวอักษราภัค ช่างชุบ ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
313 นางสาวพิริยาพร สอนเวียง ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
314 นางสาวศศิวรรณ ป้ันเกตุ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
315 นางสาวมนัสวี หัวไผ่ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
316 นางสาวมนัสนันท์ ลักษโณภาส ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
317 นายณัฐวุฒิ เช้ือช่าง ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
318 นายกัณฑ์กฤช ธรรมวิโรจน์ศิริ ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
319 นายธราธิป ศรีผ่อง ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
320 นางสาวสิริกร จันทร์ขาว ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
321 นายธนบดี พิศรูป ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
322 นางสาววณิชยา อ่อนเทียน ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
323 นางสาวชมพูนช วงษ์โปร่ง ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
324 นางสาวพรไพลิน โสภาเจริญ ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
325 นางสาวพรชนก ตาระกา ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
326 นายอภิสิทธ์ิ ชาญณรงค์ ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
327 นางสาวธิดารัตน์ บรรจง ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
328 นายพงศภัค ส่ือสาร ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
329 นายชยุต พวงลัดดา ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
330 นางสาวพิไลภรย์ จันทร์อยู่ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
331 นางสาวญาณิศา จันทศร ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
332 นายจิรวัฒน์ ศรีแก้ว ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
333 นางสาวอรวิมญช์ุ เห้ียมจ่าง ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
334 นางสาวชญาภา เพ็งบุญ ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
335 นายภคพล วงษ์จันทร์ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
336 นางสาวยินดี ประจงการ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
337 นายธีรภัทร เงินอ่อน ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
338 นางสาวธารารัตน์ พวงสีเงิน ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
339 นางสาวไอรดา รอดเกิด ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
340 นางสาวพรนภัส คล่ีแดง ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
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341 นางสาวณิชาภัทร สกุลภักดี ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
342 นางสาวคาร์เม็น มึลเล่อร์ ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
343 นายศิวกร อินต๊ะภา ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
344 นางสาวชุติกาญจน์ เจริญศรี ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
345 นางสาวพุทธรักษา เติมลาภ ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
346 นางสาวฉัตรกมล ศรีประจันต์ ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
347 นางสาวธิดารัตน์ บุญภัทรานนท์ ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
348 นางสาวศศิธร แย้มพิกุลพันธ์ุ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
349 นายปกรณ์ ภู่ประสงค์ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
350 นายดุลธร นิวรณุสิต ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
351 นางสาวธมลวรรณ ร้ายปล้อง ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
352 นางสาวกัณญาภัค คงมะลายู ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
353 นายปฐวี พนเจริญสวัสด์ิ ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
354 นางสาวพิลัยพร แสงประสิทธ์ิ ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
355 นางสาวจินห์จุฑา ภู่เเพร ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
356 นางสาวณัชชา รอดเมฆ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
357 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหมือนขวัญ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
358 นายณัฐวุฒิ ใยน้อย ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
359 นางสาวสุธาสินี คล้ายปัญโญ ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
360 นางสาวจิราภา ภูลา ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
361 นายภัทรดนัย สุขสวัสด์ิ ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
362 นางสาวนางสาวจีราวรรณ สิมาจารย์ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
363 นายธีรพัฒน์ สุขสมัย ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
364 นางสาวธิดารัตน์ โคตะลี ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
365 นางสาวชญานิศ ค้ายวง ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
366 นางสาวพิชญาภา เทียนชัย ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
367 นางสาวอังธณา ศรีทองค้า ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
368 นางสาวณัฏฐพร มาทา ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
369 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงเกษร ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
370 นายภัทรพงษ์ ภมรคล ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
371 นายพงษ์นรินทร์ เสือยอด ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
372 นางสาวประภัสสร ปานเล็ก ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
373 นางสาวเปรมฤดี พุทธสงกรานต์ ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
374 นายวีร์รวัชร์ ด้าริห์ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
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375 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูพันธ์ ม.6/9 12.00 น. - 13.00 น.
376 นางสาวอรกมล กาญจนมาลา ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
377 นายชินาธิป เเตงสี ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
378 นายกฤษฎา สุขศิริ ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
379 นางสาวพรไพลิน พิมเพราะ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
380 นายณัฐภาส บุญรอด ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
381 นางสาวจินตนา สิทธิ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
382 นายสันติภาพ จ้าเนียร ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
383 นางสาวลภัสรดา เสนาซิว ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
384 นางสาวธารทิพย์ เกล็ดน่ิม ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
385 นางสาววริศรา จันทะคา ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
386 นายศักรินทร์ กล่ินกล่ัน ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
387 นางสาวเกวลิน อุไรรัตนกร ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
388 นายธนวัต บังอร ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
389 นางสาวทิพาวรรณ อินทรานุรักษ์ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
390 นางสาวธิฌา สุขส้าราญ ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
391 นางสาวพัชริดา โภชกรณ์ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
392 นางสาวภัทรา แก้วเพ็ง ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
393 นายกฤตกร สระมูล ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
394 นายสุรศักด์ิ ป้ันเกตุ ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
395 นางสาวณัฐณิชา ทองพูน ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
396 นางสาวประภัสสร จารุพันธ์ ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
397 นางสาวพรพิมล แรงเพ็ชร์ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
398 นางสาวดาวประกาย มาคล้าย ม.6/6 12.00 น. - 13.00 น.
399 นางสาวณัฏฐณิชา ค้าสอน ม.6/12 12.00 น. - 13.00 น.
400 นางสาวเพ็ญพิชชา ไถ้เงิน ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
401 นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ไม้เล้ียง ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
402 นางสาวศศิพร โพธ์ิชะคุ้ม ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
403 นางสาวภัทรศยา น้้าดอกไม้ ม.6/10 12.00 น. - 13.00 น.
404 นางสาวณัฐกมล เท่ียงตรง ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
405 นางสาวอริสา อ่วมน้อย ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
406 นางสาวแพรวตะวัน หร่ังแร่ ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
407 นายนายธนดล ตาลเวช ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
408 นางสาวนันทภรณ์ นิติกุล ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

409 นางสาวสรวรรณ สรสิทธ์ิ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
410 นายธีรดนย์ นุ่มทอง ม.6/2 12.00 น. - 13.00 น.
411 นายสิรวิชญ์ พรหมปากดี ม.6/3 12.00 น. - 13.00 น.
412 นางสาวสตรีรัตน์ แก้วฉ้่า ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
413 นางสาวจิราพัชร พิบูรณ์ ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
414 นายกฤษฎา ป้ันสกุล ม.6/7 12.00 น. - 13.00 น.
415 นายอธิป บุญศรี ม.6/8 12.00 น. - 13.00 น.
416 นายเจษฎา ธรรมมิกะ ม.6/1 12.00 น. - 13.00 น.
417 นายณัฐดนัย ตระกูลมาภรณ์ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
418 นายกันต์กวี สารดิษฐ์ ม.6/4 12.00 น. - 13.00 น.
419 นางสาวดุจมาตา บริบูรณ์ ม.6/5 12.00 น. - 13.00 น.
420 นางสาวพิมพ์พิกา ผิวละออ ม.6/11 12.00 น. - 13.00 น.
421 นายปฏิภาณ รัตนวราหะ ม.6/3 13.00 น. - 14.00 น.
422 นางสาวอุทุมพร ทองมาก ม.6/4 13.00 น. - 14.00 น.
423 นางสาวนางสาวกมลพร บุญระดม ม.6/4 13.00 น. - 14.00 น.
424 นางสาวอรนลิน กลีบบัว ม.6/2 13.00 น. - 14.00 น.
425 นายปรินทร รัตนถาวร ม.6/1 13.00 น. - 14.00 น.
426 นางสาวณภัทร ลุนลาว ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
427 นายจุลจักร เณรเเขก ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
428 นางสาวนริศรา รักสัตย์ ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
429 นางสาวกุลธิดา เขตนิมิตร ม.6/8 13.00 น. - 14.00 น.
430 นายดิสกร แก้วเกิด ม.6/7 13.00 น. - 14.00 น.
431 นางสาวณิชาภัทร์ แป้นแก้ว ม.6/5 13.00 น. - 14.00 น.
432 นายภัทรพล หุ่นนาค ม.6/10 13.00 น. - 14.00 น.
433 นางสาวพจมาน เครือดวงค้า ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
434 นายศรยุทธ ปิยะสอน ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
435 นางสาวรินรดา มาส้าราญ ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
436 นางสาวเพ็ญภัค แก้วหลอดหล้า ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
437 นางสาวกัญญารัตน์ อินทิม ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.
438 นายณรงค์ชัย วิชัย ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
439 นายชิติพัทธ์ ขวัญเเก้ว ม.6/2 13.00 น. - 14.00 น.
440 นางสาวเพชรลดา ปุพโร ม.6/3 13.00 น. - 14.00 น.
441 นางสาวพรณภากรณ์ บัวสบาล ม.6/4 13.00 น. - 14.00 น.
442 นายนิฐิวัฒน์ รัตนานพ ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

443 นายภาชนน บัวใหญ่ ม.6/3 13.00 น. - 14.00 น.
444 นางสาวหทัยชนก นักฆ้อง ม.6/3 13.00 น. - 14.00 น.
445 นายพงษ์อมร แช่มเมือง ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.
446 นางสาววิภารัตน์ อ้วยเถาว์ ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
447 นายมณฑล งามอารมย์ ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
448 นายภูริจักษ์ บัวกล่ิน ม.6/8 13.00 น. - 14.00 น.
449 นายอิทธิพล ด้านิล ม.6/3 13.00 น. - 14.00 น.
450 นายอนุวัฒน์ พรามอนงค์ ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
451 นางสาวปาลี จันทร์สีทอง ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
452 นางสาวสิริยากร สุสะดี ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
453 นายเดชาธร ภานุเวศ ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.
454 นายณัฏฐากร รัตนิชย์ ม.6/2 13.00 น. - 14.00 น.
455 นางสาวณัฐรดา ปานหัวไผ่ ม.6/8 13.00 น. - 14.00 น.
456 นายวชิรวิทยื มีชาญ ม.6/1 13.00 น. - 14.00 น.
457 นางสาวเบญจา พร้อมประเสริฐ ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
458 นางสาวอินทิรา ใจกล้า ม.6/8 13.00 น. - 14.00 น.
459 นางสาวแฮมีน คน ม.6/8 13.00 น. - 14.00 น.
460 นางสาวอัจฉรา พิมพ์รักษ์ ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
461 นางสาวรัชนียา ไม้ดัด ม.6/2 13.00 น. - 14.00 น.
462 นางสาวศิริรัตน์ หร่ิมสืบ ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
463 นางสาวกัลยารัตน์ ปล่ังมะณี ม.6/4 13.00 น. - 14.00 น.
464 นางสาววิชชุตา ชวดชม ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
465 นายนครินทร์ วัดอินทร์ ม.6/2 13.00 น. - 14.00 น.
466 นางสาวชนกานต์ แสงสว่าง ม.6/6 13.00 น. - 14.00 น.
467 นายจิณณวัตร ปัจฉิม ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.
468 นางสาวศิริอร บุญรอด ม.6/9 13.00 น. - 14.00 น.
469 นางสาวบุณยาพร บูระพา ม.6/11 13.00 น. - 14.00 น.
470 นายศุธาวมินทร์ แก้วอุบล ม.6/10 13.00 น. - 14.00 น.
471 นางสาวน.ส.รักษ์ชนก ปัญญาวิชา ม.6/5 13.00 น. - 14.00 น.
472 นายวิริทธ์ิพล ฤทธ์ิไสว ม.6/12 13.00 น. - 14.00 น.
473 นางสาวชมนภัส อินธุโสภณ ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
474 นางสาวชนิสรา ซ่ือสัตย์ ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
475 นางสาวพรภิไร หมวกผัน ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
476 นายทนาย ศรีนาค ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

477 นางสาวอริษา โพธ์ิเงิน ม.5/9 13.00 น. - 14.00 น.
478 นางสาวลลิดา ภู่ทับทิม ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
479 นางสาววรรณกานต์ กันทริกา ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
480 นางสาววิรดา ฤทธิรักษ์ ม.5/6 13.00 น. - 14.00 น.
481 นางสาวมัลลิกา ด้าข้า ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
482 นางสาวชนิดา ช่ังบู่ ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
483 นายเสถียรพงษ์ รุจิระกุล ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
484 นายสุกฤษฏ์ิ วรรณกูล ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
485 นางสาวพรปวีณ์ สมเนตร ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
486 นายศตพรรษ บัวโรย ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
487 นางสาวชญานิศ ไผ่ชู ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
488 นายกษิติ บุญเลิศ ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
489 นางสาวปุณยนุช ประภากร ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
490 นางสาวจินตนา ปานเพ็ชร์ ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
491 นางสาวชลธิชา เขตตะ ม.5/9 13.00 น. - 14.00 น.
492 นายปวริศร์ สรมานะ ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
493 นายสิรภพ ธนะศรี ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
494 นายสุวรรณภูมิ ทองเช้ือ ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
495 นายภาสกร ศรีภูธร ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
496 นางสาวชนาภัทร ไชยวงษ์ ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
497 นายอติคุณ ภักดีรักษ์ ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
498 นางสาวภาวิดา กล่ินจันทร์ ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
499 นางสาวปฐมาวดี คุ้มภัย ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
500 นางสาวจิดาภา เสริมศรี ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
501 นายพิสุทธ์ิ สามารถกิจ ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
502 นางสาวทิพวรรณ ม่ันกล่ิน ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
503 นางสาวพิมพิศา ใจกล้า ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
504 นางสาวธนพร รุกขชาติ ม.5/9 13.00 น. - 14.00 น.
505 นายศิวัช บุญมี ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
506 นายณรงค์ธร เป่ินวงษ์ ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
507 นางสาวพัณณ ิตา  อินนก ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
508 นางสาวจิรัฐติกาล สโมสรสุข ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
509 นางสาววราภร รุ่งก้าจัด ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
510 นางสาวมณีรัตน์ ชินค้า ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

511 นายสิปปกร จันทร์เทศ ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
512 นางสาวมนฐิชาพร มีลาภ ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
513 นายวรเมธ ภูยาธร ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
514 นางสาวสชานาถ เน้ือนุ่ม ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
515 นางสาวพิยดา โพธ์ิพัฒน์ ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
516 นายณัฐกฤตย์ น่ิมนวล ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
517 นางสาวสุมาลี ค้ามาก ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
518 นางสาวนันท์นภัส แก้วผ่อน ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
519 นายธีธัช ปัญญา ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
520 นางสาวนัทชา เจริญอินทร์ ม.5/11 13.00 น. - 14.00 น.
521 นายธีรดนย์ เขมะจาโร ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
522 นายศุภกร คงดี ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
523 นางสาวพรพิรุณ ศรีอุทิศ ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
524 นายพีรพัฒน์ อยู่ประเสริฐ ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
525 นางสาวภัทรวดี ทองค้า ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
526 นางสาวกัลยาณี เป็นตามวา ม.5/6 13.00 น. - 14.00 น.
527 นางสาวนิณา ค้าพ่ึงอุ่น ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
528 นางสาววนัสชนันท์ นามทอง ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
529 นางสาวกฤติมา พันธ์ุส้ม ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
530 นางสาวจุฑารัตน์ นระแสน ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
531 นางสาวพณัสพร ทับนิยม ม.5/7 13.00 น. - 14.00 น.
532 นางสาวณฐพร มาลี ม.5/9 13.00 น. - 14.00 น.
533 นางสาวชาลินี บัวสรวง ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
534 นายภูตะวัน อ้ึงสุวัฒน์ ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
535 นางสาวณิชาภา บุญเพ็ง ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
536 นางสาวสณฑกานต์ กล่ินสุคนธ์ ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
537 นางสาวสุภาภรณ์ พูนสวัสด์ิ ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
538 นางสาวจารุพร พิกุล ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
539 นายต่อพล แสงเดช ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
540 นายจิรายุ ดอนเปล่ง ม.5/6 13.00 น. - 14.00 น.
541 นายธนากร สัชนะกุล ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
542 นางสาวฐิดากาญจน์ ไวยพงษ์ศรี ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
543 นางสาวธนพร มีพิมพ์ ม.5/9 13.00 น. - 14.00 น.
544 นายไอยรา หมอสมบุญ ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

545 นายธนภัทร เครือครุฑ ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
546 นางสาวสุจินันท์ แจ่มจิตร ม.5/10 13.00 น. - 14.00 น.
547 นางสาวภัคจิรา เหล่าศรี ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
548 นางสาวชลธิชา เกตุช้าง ม.5/6 13.00 น. - 14.00 น.
549 นางสาวชุติปภา พ่วงโพธ์ิ ม.5/8 13.00 น. - 14.00 น.
550 นางสาวบัณฑิตา เรืองเดช ม.5/3 13.00 น. - 14.00 น.
551 นางสาวปฐวี พรหมไชยศรี ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
552 นางสาวณัชธิดา หอมสุข ม.5/6 13.00 น. - 14.00 น.
553 นายปุญญพัฒน์ เณรน้อย ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
554 นางสาวภัคธีมา พุ่มพวง ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
555 นายอลงกรณ์ โคกเทียน ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
556 นางสาวกรกมล นาคมณี ม.5/2 13.00 น. - 14.00 น.
557 นางสาวพีรภัทร พุ่มสิน ม.5/12 13.00 น. - 14.00 น.
558 นายพันธนันท์ ผ่องอักษร ม.5/1 13.00 น. - 14.00 น.
559 นางสาวกัญญาพัชร เต็งม่ิง ม.5/4 13.00 น. - 14.00 น.
560 นางสาวมนัสชา เผือกทอง ม.5/5 13.00 น. - 14.00 น.
561 นายธนธรณ์ รองมี ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
562 นางสาวจิดาภา พุทธสอน ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
563 นางสาวชุติมา ศิลป์ประสิทธ์ิ ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
564 นางสาวกุลยา ไกรนัย ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
565 นางสาววริศรา โรธ ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
566 นายสุวัฒนา ทองนุ้ย ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
567 นางสาวสุนิสา คล้ายสุข ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
568 นางสาวกนกอร เชาวน์สง่า ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
569 นายเก้ือกูล นาวีระ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
570 นางสาวอาจารีย์ อินกลับ ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
571 นางสาวทิวาทิพย์ บุญมา ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
572 นางสาวนลินนิภา อิธิตา ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
573 นายศุภากร หมวดเต้ีย ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
574 นายพิพัฒน์ จันทร์งาม ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
575 นายเมธี อ้าไพ ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
576 นายพันธกานต์ พูลสวัสด์ิ ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
577 นางสาวหทัยชนก จิตร์กระจ่าง ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
578 นางสาวเขมิสรา ปรีชา ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

579 นางสาวศุภสุตา ชูแช่ม ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
580 นางสาวแพรววนิต ปิยะชน ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
581 นางสาวอาทิตยา จันดี ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
582 นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณผ่อง ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
583 นางสาวณัฐชยา เอ่ียมส้าลี ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
584 นางสาววิชุรินทร์ ปิยะนุชศักด์ิ ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
585 นางสาวพิมพ์พญา สุดประเสริฐ ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
586 นางสาวหทัยกานต์ อรุณศรี ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
587 นางสาวดลณดา เรือนนาคชม ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
588 นางสาวณัชนิชา ทรงเจริญ ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
589 นางสาวธัญญ์รวี ธนโชคธีรพัฒน์ ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
590 นางสาวกรรชรส อ่วมน้อย ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
591 นางสาวนันทิกานต์ อ่วมน้อย ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
592 นายกานต์ ป้อมฝ้ัน ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
593 นายอนันทพร ปอใหม ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
594 นายรวีวัฒน์ แก้วเจริญ ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
595 นางสาวปริยากร พรหมศรี ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
596 นางสาวลักษณารีย์ ปราโมช ณ อยุธยา ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
597 นางสาวนันท์นภัส ทองประเสริฐ ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
598 นางสาวศิรดา เขมะพรรค ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
599 นางสาวณิชาภัทร ทองประเสริฐ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
600 นางสาวนันทิมาพร พระศรี ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
601 นางสาวเดือนกันยา ชูชัยมงคล ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
602 นายมนัสพันธ์ เอกนุช ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
603 นายภรัญวิทย์ เกียรติกูลภัสร์ ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
604 นายปิยธรา รัญโพธ์ิ ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
605 นายปฏิพัทธ์ิ จันทร์ช่ืน ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
606 นางสาวลภัสรดา ชาลี ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
607 นายธนวัฒน์ สองสร ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
608 นางสาวกัณทิมา ดวงสุดา ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
609 นางสาวนิสากร จิตรแจ้ง ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
610 นายภคพล ศรีด้า ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
611 นายภัทรพงษ์ ศรีพลน้อย ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
612 นายพัฒนรินทร์ กล้่ามี ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

613 นายศิวกร โฉมเชิด ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
614 นางสาวชนากานต์ ดิษฐาน ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
615 นายวิภู พรหมอยู่ ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
616 นางสาวพิมพ์มาดา คงสวัสด์ิ ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
617 นายฐานวัฒน์ ทองนพเก้า ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
618 นางสาวกัลยภรณ์ ศรประชุม ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
619 นางสาวณัฎฐชา แก้ววานิช ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
620 นายปรีดาพงษ์ ภู่ชัย ภู่ชัย ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
621 นางสาววริศรา เลิกสังเกตุ ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
622 นายสุรสิทธิ บุญมี ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
623 นางสาววชิรญาณ์ คงมี ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
624 นางสาวปรายฟ้า ชะเอม ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
625 นางสาวญาศิกานต์ วัตรายุวงศ์ ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
626 นายธนภัทร ใยทอง ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
627 นางสาวภควดี ลูกอินทร์ ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
628 นางสาวศิระกาญจน์ โสภิณ ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
629 นายเกริกไกร แก่นสาร ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
630 นางสาวอริศรา รัศมีพันธ์ ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
631 นางสาวพรรณพร สนจิตต์ ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
632 นางสาวนันทธิชา เเขวงสุ่น ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
633 นางสาวชนัญชิดา บัวฉิม ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
634 นางสาววนัชพร แสนสุข ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
635 นายธนเดช สงเลิศ ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
636 นางสาวปุณญิศา เฟ่ืองฟู ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
637 นางสาววรรณกานต์ ชูชาติวรรณกุล ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
638 นางสาวจิรชญา นาฏลดารมภ์ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
639 นายวรพงศ์ แก้วเกิด ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
640 นางสาวปวีณ์กร ผูกเกษร ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
641 นางสาวณัฐนรี สนเทศ ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
642 นายพงศ์วัชรวัฒน์ พรมทอง ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
643 นางสาวชาลินี ปาลวัฒน์ ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
644 นางสาวอิมทิราภรณ์ คุ้มไพรี ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
645 นางสาวกรองกาญจน์ เสวกวิหารี ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
646 นางสาวอนุสสราณ์ โชติพนัส ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

647 นางสาวกัลยรัตน์ พุ่มพุก ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
648 นางสาวสิริอัญญา รอดอินทร์ ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
649 นางสาวจิราภรณ์ จีนเทศ ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
650 นายภาคภูมิ กิตยสิทธานาถ ม.5/1 14.00 น. - 15.00 น. 
651 นางสาวศุภลักษณ์ กล่อมจิตต์ ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
652 นายอติรุจ นาคนัต ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
653 นางสาวณัฐนันท์ แสงมุข ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
654 นางสาวน้องเม จ่ายยัง ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
655 นางสาวอารีรัตน์ มาลี ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
656 นายชลธี บางขาม ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
657 นางสาวกัญญาภัค งามสอาด ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
658 นางสาวชญานุช กันพ่วง ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
659 นางสาวศิรประภา โพธ์ิศรี ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
660 นางสาวมานิตา ใยบัว ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
661 นายปรัตถกร สระหงษ์ ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
662 นางสาวโยถิกา ใจสนิท ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
663 นายสุทธิพงษ์ ธรรมมิกะ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
664 นางสาวณัฐธิมา นุ่มนาค ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
665 นายณภัทร บุญยะศักด์ิ ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
666 นายวริษฐ์ เจริญถิรวิสิฐ ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
667 นายธนากร ดารุนิกร ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
668 นางสาวปฏิมากร ประชากูล ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
669 นายตนัยวิชญ์ จันต๊ะมูลณิศา ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
670 นางสาวณัฏฐณิชา ปัจฉิม ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
671 นางสาวเขมิกา เพ็ญนาท ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
672 นางสาวนพรดา คุ้มไพรี ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
673 นางสาวปาจารีย์ พูลศรี ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
674 นางสาวณัฐนิชา พวงอินทร์ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
675 นางสาวโยสิตา นพมาตร ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
676 นายอรรถพล ค้าสี ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
677 นางสาวฤดา หงษ์ศิริ ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
678 นายณัฐนันท์ กองเกิด ม.5/8 14.00 น. - 15.00 น. 
679 นางสาวปัทมาภรณ์ ห่วงศรี ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
680 นายนนทพัทธ์ บุญประถัมภ์ ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

681 นางสาวพัชราภา วงเทียนแดง ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
682 นางสาวพิมพกานต์ ห่อเล ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
683 นายธาริต โภควัตร์ ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
684 นางสาวปาณิสรา เอ่ียมพ่วง ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
685 นางสาวณภษร พ้นภัยพาล ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
686 นางสาวชาลิสา เพ็ชร์มา ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
687 นายนราวิชณ์ อะเต๋า ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
688 นายภคนนท์ ธนินชัยภูริวัฒน์ ม.5/3 14.00 น. - 15.00 น. 
689 นายอุกฤษฏ์ มาเจริญ ม.5/12 14.00 น. - 15.00 น. 
690 นายพัชรพล พันธ์ุจันทร์ ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
691 นางสาวณัชชาดา กล่ันกล่ิน ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
692 นางสาวนภัสรพี ทองวิลัย ม.5/11 14.00 น. - 15.00 น. 
693 นายภาคิน ล้ิมร้าไพ ม.5/6 14.00 น. - 15.00 น. 
694 นางสาววันสิริ แสงดาว ม.5/2 14.00 น. - 15.00 น. 
695 นางสาวภัทรพรรณ บัวสรวง ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
696 นางสาวอารียา บุญเพ็ง ม.5/5 14.00 น. - 15.00 น. 
697 นางสาวศศิวิมล เชตุพันธ์ุ ม.5/4 14.00 น. - 15.00 น. 
698 นายกิตติศักด์ิ จ้าปา ม.5/10 14.00 น. - 15.00 น. 
699 นางสาวศิริวิมล เชตุพันธ์ุ ม.5/9 14.00 น. - 15.00 น. 
700 นางสาวกนกวรรณ รักซ้อน ม.5/7 14.00 น. - 15.00 น. 
701 นางสาวภูรีภัทร ปาลวัฒน์ ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
702 นางสาววรรณวดี ค้าวินัย ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
703 นางสาวปิยะดา สงเลิศ ม.5/5 15.00 น. - 16.00 น.
704 นางสาวธมนวรรณ ค้าวิชิต ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
705 นายกรินทร์ ชัยบูรณ์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
706 นายกิติพัฒน์ กล่ินสอน ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
707 นายชาคร ร่ืนเจริญ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
708 นางสาวณัฐสุดา พงษ์พัฒน์ ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
709 นางสาวนคพร เนียมหอม ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
710 นางสาวภาณินี ถ้วยทอง ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
711 นางสาวธนาวดี เกิดก้าธร ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
712 นายฤทธิโรจน์ ปล้องภา ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
713 นางสาวพิมชนก เอ่ียมฤทธ์ิ ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
714 นายยศภัทร ขุนจันทร์ ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
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715 นางสาวอารีวรรณ ลูกอินทร์ ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
716 นางสาวพรรณงาม พนเจริญสวัสด์ิ ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
717 นางสาวกานต์ชนก  อมรแมน นันท์  ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
718 นายกนกพล สีตะระโส ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
719 นายธีรภัทร อุ่นภักด์ิ ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
720 นางสาวนิจชยา แสนรับสิน ม.5/2 15.00 น. - 16.00 น.
721 นางสาวสุภักด์ิสร ใยสัมพันธ์พงศ์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
722 นายนาย กฤตเมธ กล่อมยงค์ ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
723 นางสาวสุพรรษา ปานนุ่น ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
724 นายธนภัทร์ แย้มบู่ ม.5/1 15.00 น. - 16.00 น.
725 นางสาวปัณณพร พาศิรายุธ ม.5/2 15.00 น. - 16.00 น.
726 นางสาวขวัญหทัย กลมป่ัน ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
727 นางสาวธัญชนก ชูศรี ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
728 นางสาววรรณวิสา ปานอินทร์ ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
729 นางสาวอภิญญา สายศรี ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
730 นายจิรัสย์ มากบุญ ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
731 นางสาวอินทิรา อินทพิบูลย์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
732 นางสาวญาติมา ฉิมพาลี ม.5/5 15.00 น. - 16.00 น.
733 นายพิชญุตม์ โชคชูวรนิติ ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
734 นางสาวนันท์นภัส สัตยกุล ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
735 นางสาวพรชิตา จันหา ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
736 นายธนภัทร ทองโต ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
737 นายฐิติวัสส์ เพ็ชร์นิล เพ็ชร์นิล ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
738 นายอุกฤษฎ์ อุษาจารุวิจิตร ม.5/1 15.00 น. - 16.00 น.
739 นายอานันต์ สุขเกษม ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
740 นางสาวกัญกร เหลืองาม ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
741 นายนฤนาท สิงค้า ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
742 นาย ปรวรรตณ์ จันทร์แรม ม.5/5 15.00 น. - 16.00 น.
743 เด็กหญิงญาณิศา ธีระเดชวัฒน์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
744 นางสาวยอดขวัญ โพธ์ิเจริญ ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
745 นายอัครวินต์ สวนสุข ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
746 นางสาวศศธร มังสาทอง ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
747 นางสาวสุรีภรณ์ รอดโฉม ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
748 นางสาวปัญญดา คงเขียว ม.5/2 15.00 น. - 16.00 น.
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749 นางสาวอโนมา วัชรอาภาไพบูลย์ ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
750 นางสาวนันท์นภัทร ลงทอง ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
751 นางสาวณัฏฐณิชา ชุริวัน ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
752 นายกิตติศักด์ิ ผุดผ่อง ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
753 นายธนวัฒน์ ใสหยด ม.5/10 15.00 น. - 16.00 น.
754 นายดุลวินิจ วิเลปนะ ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
755 นางสาวกนกพร เพ็งเเย้ม ม.5/2 15.00 น. - 16.00 น.
756 นางสาวตรีรัตน์ แจ้งสุข ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
757 นายพีระวัฒน์ มะนาวหวาน ม.5/7 15.00 น. - 16.00 น.
758 นางสาวอมรรัตน์ นาคศรี ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
759 นางสาวชญานันท์ แก้วแสงอ่อน ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
760 นางสาวปวิตรา จันทร์เพ็ญ ม.5/5 15.00 น. - 16.00 น.
761 นางสาวปิยวรรณ พูลทรัพย์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
762 นางสาวสุจินดา บุตรฤทธ์ิ ม.5/5 15.00 น. - 16.00 น.
763 นางสาววัชราภรณ์ พุ่มมะลิ ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
764 นายอนิวัตต์ิ เกิดดี ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
765 นางสาวศิริประภา บุญช่วย ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
766 นางสาวภคพร ร่ืนฤทธ์ิ ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
767 นางสาวอรพรรณ ชีวะกุล ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
768 นางสาวชุตินันธ์ แย้มสรวล ม.5/7 15.00 น. - 16.00 น.
769 นางสาววาสิตา สุขอุ่นพงษ์ ม.5/12 15.00 น. - 16.00 น.
770 นางสาวนาถตยา แจ้งสว่าง ม.5/11 15.00 น. - 16.00 น.
771 นางสาวนิรชา มนต์ธนอาสน์ ม.5/4 15.00 น. - 16.00 น.
772 นางสาวจุฑามาส จาดสกุล ม.5/6 15.00 น. - 16.00 น.
773 นางสาวชญานิศ ภู่ระหงษ์ ม.5/3 15.00 น. - 16.00 น.
774 นางสาวพัสตราภรณ์ พรหมสะโร ม.5/9 15.00 น. - 16.00 น.
775 นายกิตติภพ ค้าแหวน ม.5/1 15.00 น. - 16.00 น.
776 นางสาวโสภินภา จงแนวกลาง ม.5/8 15.00 น. - 16.00 น.
777 นายรัฐพงศ์ บ้าเพ็ญทาน ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
778 นายฐิติกร ขจรเจริญศักด์ิ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
779 นายเมธาพันธ์ อินทร์เหว่าวงษ์ ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
780 นายศุภกิตต์ิ สงวนศักด์ิ ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
781 นายธีรภัทร ยอดส้าอาง ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
782 นายณฐกร ศรีวิชัย ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
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783 นางสาวชญานิศ รุกขชาติ ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
784 นางสาวเปรมฤดี แสงน้อย ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
785 นายชานนท์ เสวตวิหารี ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
786 นางสาวภัคจิรา ศิลาขันธ์ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
787 นายศักดาพงษ์ สุขสมบัติ ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
788 นางสาวนภสร ใยมาก ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
789 นางสาวศิรตา สังข์ฉิม ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
790 นายณัฐวุฒิ ข้าศรี ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
791 นายกิตตินันท์ ทองมี ม.5/1 รอประกาศอีกคร้ัง
792 นายอนุชา พ่ึงสวัสด์ิ ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
793 นายดนัยณัฏฐ์ กาใหญ่ ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
794 นายเกชากรณ์ คุ้มไพรี ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
795 นายปรเมศวร์ บุญลา ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
796 นายยศพัชร์ อภิสิทธ์ิพงษ์ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
797 นางสาวอาชิรญา เกตุแก้ว ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
798 นายศักรินทร์ ขลุ่ยประเสริฐ ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
799 นางสาวศตพร เสมสมาน ม.5/1 รอประกาศอีกคร้ัง
800 นายสรวิชญ์ วงษ์พจนี ม.5/1 รอประกาศอีกคร้ัง
801 นางสาวไหมแก้ว อัฐมาลา ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
802 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสีขาว ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
803 นางสาวสรพัศ ปัจฉิม ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
804 นายกิตติภพ ตาทิพย์ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
805 นางสาวกรปภา อินทกาญจน์ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
806 นางสาวกานต์สิรี มีนาค ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
807 นางสาวพิมพ์ชนก เอ่ียมส้าอางค์ ม.5/1 รอประกาศอีกคร้ัง
808 นายธราเทพ สุขส้าราญ ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
809 นางสาวพนิดา แม้นพวก ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
810 นายนครินทร์ สุวรรณภูมิ ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
811 นางสาวศศิวรรณ สรสิทธ์ิ ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
812 นางสาววรรณภา เพชรพูน ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
813 นางสาวธัญวรัตม์ ส้มเช้า ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
814 นางสาวิอริสรา เอ่ียมวิไลย์ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
815 นางสาวกิติยา ธัญญะวานิช ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
816 นางสาวศิริประภา ม่วงหมู่ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

817 นายอภิวัฒน์ ชูวงษ์ ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
818 นายธารนที บุญเลิศ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
819 นางสาวจีรนันต์ อ้วนสอาด ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
820 นางสาวบุษบา แก้วประไพ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
821 นางสาวชญาพิมพ์ เเย้มบู่ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
822 นางสาวมณีรัตน์ เข็มแหลม ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
823 นางสาวจณิสตา วิเศษวงษา ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
824 นางสาวจิราพัชร โพรี ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
825 นางสาวธนาภา สร้างนา ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
826 นางสาวกมลวรรณ ญาณอรรถ ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
827 นายพัทธนันท์ เลิศสถิตย์ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
828 นายธันวา เสรีรักษ์ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
829 นางสาวน.ส.พิมณภัทร์ ด้ารงรัตน์ ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
830 นายพีรพล ตรีสุวรรณศานต์ ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
831 นายภาณุมาศ เมืองทอง ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
832 นางสาวพัสราภรณ์ หงิมดี ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
833 นางสาวณัฐฐินันท์ รักษาแก้ว ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
834 นางสาวแพรวา โพธ์ิใบ ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
835 นางสาวฐิตาพร กองแก้ว ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
836 นายปรัชญา แก้วกมลรัตน์ ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
837 นางสาวนิร วัลย์  ระวงษ์  ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
838 นางสาวพิมพ์พจี ผ่องแผ้ว ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
839 นางสาวปนัดดา ยอดเพชร ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
840 นายจิรัฎฐ์ เหมือนโพธ์ิ ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
841 นายณัฏฐกิต  นาคนาม ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
842 นางสาววนัสนันท์  วงษ์ศรี นาค ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
843 นางสาวกชพร สมพงษ์ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
844 นายชนาธิป เมษประสาท เมษประสาท ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
845 นางสาวกนกวรรณ เล็บประดู่ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
846 นางสาวณัฐวดี พูลพังงา ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
847 นางสาวมธุรดา สอ้าง ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
848 นายกมลพันธ์ ม่ันจิตร์ ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
849 นายพัทธพล กล่ินเเค ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
850 นางสาวนางสาวชนัญดา ธูปบ ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
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851 นางสาวสรยา พัตตะ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
852 นายนาราภัทร ปาลวัฒน์ชัย ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
853 นางสาวนนทิยา เช้ือจาด ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
854 นางสาวลลิตวดี พวงทอง ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
855 นายชิติพัทธ์ สอนงาม ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
856 นายณัฐกมล ทองขาว ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
857 นางสาวสุทธิชา จันทร์พงษ์ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
858 นางสาวอภิสรา เต่าทอง ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
859 นางสาวจันทนา ศรีรุ่ง ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
860 นางสาวทิฆัมพร ทองมาก ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
861 นางสาวสุชานุช บุญรอด ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
862 นางสาวกัลยรัตน์ พานนท์ ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
863 นางสาวปรียานุช นพวงษ์ศิริ ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
864 นางสาวชลรฎา เเก้วเกตุ ม.5/9 รอประกาศอีกคร้ัง
865 นางสาวณิชานันท์ วรชิน ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
866 นายธนกร สร้อยอุดม ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
867 นางสาวรวิพัชร์ พ่ึงเพียร ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
868 นางสาวพัณณิตา เอมสรรค์ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
869 นางสาวอพิยดา คุ้มตีทอง ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
870 นางสาวสุชานาถ แจ้งงุด ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
871 นายชนาธิป เดชผดุง ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
872 นางสาวประภาพร นาคบุตรศรี ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
873 นางสาวตรีชิรา ช้้าเกตุ ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
874 นางสาวสขิลา ชะเอม ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
875 นางสาวพิมพ์พรรณ แรงเพ็ชร์ ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
876 นายนนทกานต์ จีนเท่ห์ ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
877 นายณรงค์ศักด์ิ ทองโคตร ม.5/5 รอประกาศอีกคร้ัง
878 นางสาวนภัสวรรณ แย้มขุนทอง ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
879 นายวีร ภัทร อ่ิมใจ ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
880 นางสาวปทิตตา มาศจรัส ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
881 นายสันติสุข หอมหวล ม.5/7 รอประกาศอีกคร้ัง
882 นางสาวชุติกาญจน์ พันธุ ม.5/12 รอประกาศอีกคร้ัง
883 นางสาวจิตติภัทรา สุขแช่ม ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
884 นายมนัสชัย แย้มกระจ่าง ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
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885 นางสาวญาดา ปัจฉิม ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
886 นางสาวสมัญญา บุญมี ม.5/2 รอประกาศอีกคร้ัง
887 นางสาววรรณภา โภชกรณ์ ม.5/10 รอประกาศอีกคร้ัง
888 นางสาวนภัส ศรีโสธร ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
889 นางสาววาสิฎฐี ศรีอภิญญา ม.5/4 รอประกาศอีกคร้ัง
890 นางสาวรัญชิดา พูลพร ม.5/8 รอประกาศอีกคร้ัง
891 นายนพภาณุ บุญเสริม ม.5/11 รอประกาศอีกคร้ัง
892 นางสาวปาริฉัตร อุ่นภักด์ิ ม.5/6 รอประกาศอีกคร้ัง
893 นายธัญวัฒน์ เกิดชัยภูมิ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
894 นางสาวปพิชญา จันทร์งาม ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
895 นายปัณณทัต เด่นดวง ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
896 นายชญานนท์ จูมสี ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
897 นายจตุพงศ์ ตระกูลใจดี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
898 นางสาวโชติรส กล่ินแก้ว ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
899 นายรัชชานนท์ บางหลวง ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
900 นายณัฐวุฒิ มูลเนียม ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
901 นางสาวนภัสรพี แจ่มมี ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
902 นางสาวชญาภา ศรีเงินทรัพย์ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
903 นางสาวชนิกานต์ ย่นมรรคา ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
904 นางสาวเอกปียอร คล้ายดี ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
905 นางสาวพิริยาภรณ์ จากภักดี ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
906 นางสาวพัชรพร วงษารัฐ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
907 นางสาวฐิตาภา บัวดี ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
908 นางสาวธัญชนก สกุณาท่าวงศ์ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
909 นายวรพัทธ์ แย้มศิริ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
910 นางสาวณิชนันท์ สุทธิสุข ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
911 นางสาวอติกานต์ บุตรนิล ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
912 นางสาวปณิตา อินทร์เเสงทอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
913 นายณรากรณ์ รุ่งโรจน์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
914 นายพุฒิสรรค์ พฤษธิศาริกร ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
915 นางสาวศศิวัลย์ ผลแสงสี ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
916 นางสาวปณวรา รุจิระเศรษฐ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
917 นายศุภวิชญ์ คงอุ่น ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
918 นายธนกร ธนนชัยกุล ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
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919 นายพัสกร วิไลกิจ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
920 นายพีรวิชญ์ นาถวงษ์ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
921 นางสาวเขมิกา อาจะสมิต ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
922 นายธราทร ป้ันจันทร์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
923 นางสาวณัฐานิตา ค้านาค ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
924 นายปัฐวีกานต์ พ่วงจาด ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
925 นายธนดล เพ็งถาวร ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
926 นายเมธิส รมณีย์ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
927 นายกันตพงศ์ สุขทอง ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
928 นางสาวแพรพรรณ เนียมอ่อน ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
929 นางสาวปาลิตา แพม่ิง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
930 นายกฤตธนะ เเก้วบวร ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
931 นางสาวชัญญานุช ใจกว้าง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
932 นางสาวอาภัสรา ดวงแจ่มใส ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
933 นางสาวน.ส สุธิศา อาคะเณ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
934 นางสาวกฤตติมา หล่ิมวิรัติ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
935 นางสาวพรชิตา ปลายยอด ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
936 นางสาวชัญญานุช ดีสม ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
937 นายปกป้อง จิตรวงษ์ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
938 นางสาวสิริยากร แสงแก้ว ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
939 นายประพัฒน์ ยืนยาว ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
940 นางสาวธิดารัตน์ อานันท์สกุลชัย ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
941 นางสาวกชกร คะชา ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
942 นายอภิวัฒน์ สร้อยม่วง ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
943 นางสาวสิริโสภา สุจริตจันทร์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
944 นายฉลองราช เพ็ชร์มา ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
945 นางสาวภัทรวดี ปราสาทเเก้ว ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
946 นางสาวญาดา เรือนค้า ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
947 นายถิรพงศ์ ทองพานิช ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
948 นางสาวพนัชกร ปาลวัฒน์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
949 นางสาวภัทรวรรณ สหะนาม ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
950 นางสาวปภาวี เกิดสมบุญ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
951 นางสาวพรสินี สังพาลี ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
952 นางสาวกรรณิการ์ อุตรา ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
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953 นางสาวภัคคิวรรณ บุญพ่วง ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
954 นางสาวรัตนวดี รัตนอ้าภา ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
955 นางสาวลลิตา มาสุข ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
956 นางสาวณัฐชฎาพร บ้านไร่ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
957 นางสาวสุนันทา เช้ือมงคล ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
958 นางสาวณัฏฐธิดา บวกสันเทียะ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
959 นางสาวมนทกานต์ หงษ์ทอง ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
960 นางสาวธัญญาภรณ์ ประชากุล ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
961 นายพัฒพล พรมโส ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
962 นางสาววิภาภัทร์ วุฒิชัยรังสรรค์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
963 นางสาววรรณษา พรอยบุตร ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
964 นายธนกฤต เเก้วผ่อน ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
965 นางสาวภัทรพร มัชฉิม ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
966 นางสาวชุติกาญจน์ สังข์วรณ์ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
967 นางสาวแก้วตา สุขเล้ียง ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
968 นางสาวยุวดี พยัคฆะโส ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
969 นายธันยากร ศรีห่วง ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
970 นายภูริ ชาละวัลกุมภีย์ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
971 นายพงศธร สุขนิล ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
972 นางสาวศิรินภา เกตุสิทธ์ิ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
973 นางสาวสิริวิมล ด้วงดารา ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
974 นางสาววชิรญาณ์ ศาลาคาม ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
975 นางสาวศิรภัสสร แย้มสรวล ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
976 นางสาวรัชนียากร เล้ียงหล้่า ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
977 นางสาวศิริขวัญ เรืองเดช ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
978 นางสาวทิพยาพร แก้วระวัง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
979 นางสาวฟ้าใส สุขสนิท ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
980 นายจักรนารายณ์ จ่ันส้าอางค์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
981 นายขัตติยะ เฉยสง่า ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
982 นางสาวประภัสสร มีหิรัญ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
983 นางสาววรางคณา ศักดา ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
984 นายกิตติชนม์ หงษ์ทอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
985 นางสาวกชกร เชาวน์สง่า ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
986 นางสาวสุพิชฌาย์ ขันทอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
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987 นางสาวพัชราภา ผลาหาญ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
988 นายปิยวัฒน์ กล้่าศรี ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
989 นางสาวบวรลักษณ์ ปานบุญ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
990 นางสาวพัชรี โพธ์ิทอง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
991 นางสาวน้้าทิพย์ รอดระรัง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
992 นายธนิสร พงษ์จันทร์ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
993 นายปฏิพัทธ์ สุจริต ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
994 นายเตชินท์ แท่นทอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
995 นายธัชพล ตรีจรูญ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
996 นางสาววิญาดา บรรพตาทิ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
997 นางสาวจาตุพร แสงเมือง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
998 นางสาวรัตน์กมล ไชยนุรักษ์ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
999 นายธนกร วงษ์ใบแก้ว ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1000 นางสาวชุติกาญจน์ เขียวสอาด ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1001 นางสาวพัทรธิดา คงรักษ์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1002 นางสาวภัทราวรรณ วรรณพงษ์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1003 นายธนกร ม่วงค้า ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1004 นางสาวธันวพร กาลัญญุตานนท์ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1005 นางสาวสิริกร ธรรมสอาด ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1006 นายชิษณุพงศ์ เสมอพิทักษ์ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1007 นายนฤดม ผุดผ่อง ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1008 นางสาวศุภิสรา ป้ันจันทร์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1009 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณโชติ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1010 นางสาวชนิกานต์ อุไรลักษมี ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1011 นายกิตติกานต์ ม่วงเทศ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1012 นายพชรพล คงส้าราญ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1013 นางสาวมนสิการ เพ็ชรนิล ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1014 นางสาวจามรี อินทิม ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1015 นางสาวณัฐพิฌา อ้ังจุดพันธ์ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1016 นางสาวนันท์นภัส นิลย้อย ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1017 นางสาวพรนภัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1018 นางสาวสรัลพร สมบัติบ้ารุง ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1019 นางสาวอัญมณี เพ่ิมพูล ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1020 นางสาวรพินท์นิภา บ้ารัมย์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
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1021 นางสาวธมนวรรณ ทองอุ่น ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1022 นางสาวพรธิตา คุ้มครอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1023 นางสาวธิดารัตน์ มีสุวรรณอรุณ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1024 นายนนธภัทร วราโภ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1025 นางสาวธนสิริ คอนแหยม ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1026 นางสาววีรวรรณ สาสุข ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1027 นางสาวศุภิสรา ทรัพย์เจริญ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1028 นางสาวกุลธิดา จูสิงห์ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1029 นางสาวปรีชญา ปาละวัฒน์ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1030 นายชัยวัฒน์ พรหมสุวรรณ์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1031 นางสาวณัฏฐณิชา เเย้มย้ิม ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1032 นายดิษยวัฒน์ แม้ไพบูลย์สุข ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1033 นางสาวณัฐวลัญญ์ นารถพินิจ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1034 นางสาวแพรวา สังข์ทอง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1035 นางสาวมนัสนันท์ ขุนทอง ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1036 นางสาวอภิชญา ไพรศรี ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1037 นางสาวณัฏฐา งามวิลัย ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1038 นางสาวนภัสสร ฉ้่าบุรุษ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1039 นางสาววาสิฐี แกล้วกสิกิจ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1040 นางสาวมณฑกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1041 นางสาวกชกร เพ่ิมพูล ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1042 นางสาวสุภาภรณ์ จ้าแนกรส ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1043 นางสาวณัฐนิชา มณีนารถ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1044 นายวงศกร ไผ่โสภา ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1045 นางสาววรัชยา นวลฉวี ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1046 เด็กหญิงศิรามล ยางไชย ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1047 นางสาวธัญวรัตม์ นาคพนม ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1048 นายธนวรรษ จันทอุปลี ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1049 นางสาวอมรรัตน์ ศรีขวาพา ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1050 นางสาวเกศวรินทร์ วงศิลป์ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1051 นายณัฐพล ศิลปชัย ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1052 นายทิรวิทย์ มีทรัพย์ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1053 นางสาวจุรีพร ภูริวัฒน์ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1054 นายกันตพงศ์ แก้วกระจาย ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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1055 นาย กิตติธัช อัศวมณีวงศ์ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1056 นางสาววรกานต์ อ่อนนุ่ม ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1057 นางสาววนิดา ประดิษฐศรี ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1058 นางสาววรรณิศา ผลนาค ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1059 นายชัยวัฒน์ วัฒนาธนไพศาล ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1060 นางสาวณัฐธิดา เขตช้านิ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1061 นางสาวรัตนกร ป้องค้าสิงห์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1062 นางสาวศิรินยา ทองค้า ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1063 นายพฤฒิพงศ์ ธนินชัยภูริวัฒน์ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1064 นายสิปปกร บุญเรือง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1065 นางสาววรัญญา ค้าป้อง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1066 นางสาววีรณัฐ ทรงประไพ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1067 นายเมธี สุภาพ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1068 นางสาวพุธิตา ปินตาทอง ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1069 นายศิวกร ชูช่อ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1070 นายณพัฒน์ พรสวัสด์ิ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1071 นางสาวธิติมา ฟักขาว ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1072 นางสาวดรุณรัตน์ วงษ์อินทร์ ม.4/35 รอประกาศอีกคร้ัง
1073 นายธานินทร์ บุญสันต์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1074 นางสาวพรนภา รุ่งแจ้ง ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1075 นางสาวกนกวรรณ วงค์วิภาค ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1076 นางสาวอชิรญา มังกร ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1077 นายณัฐดนัย บัวศรี ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1078 นายพัฒนนันท์ ดีย่ิง ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1079 นายพรรษ กร ศรีฉ้่า ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1080 นางสาวภัทรชนก โชติกาญจนเรือง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1081 นายภูวิศสพล เวียงจันทร์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1082 นายธนวัฒน์ อินวกูล ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1083 นางสาวพรรณิภา ไพรสันต์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1084 นายภูมิพัฒน์ ค้ามุก ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1085 นายชนุดม สุริยะหิรัญ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1086 นางสาวบัณฑิตา จันทร์ลี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1087 นายปุญญพัฒน์ ฉันทชาติ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1088 นางสาววาณิชา สิงห์ใส ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
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1089 นางสาวปนัสยา แสงไข่ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1090 นางสาวจุฑารัตน์ ปินตานา ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1091 นางสาวธนัสญา หาญสกุล ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1092 นายอนุพงศ์ เชยสาคร ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1093 นายศุภวิชญ์ รูปสูง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1094 นายพีรวิชญ์ แย้มสกุล ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1095 นายธีรภัทร หวังสะและฮ์ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1096 นางสาวชญานี เย่ือใย ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1097 นายธนเดช สว่างโลก ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1098 นางสาวญารินดา ไกรสิน ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1099 นายนายพนภพ พลอยเพชรา ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1100 นางสาวกาญจนา ภูเขา ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1101 นางสาวพสชนัน สีกุน ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1102 นางสาวลภัสสร งามละม่อม ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1103 นางสาวดวงมณี เฉลิมวัฒน์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1104 นายจักรวรรด์ิ ใจเจริญ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1105 นายสหรัฐ มีสันเทียะ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1106 นางสาวนุชสรา ท้วมพัด ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1107 นายวรพงศ์ บุญงาม ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1108 นางสาวพัชชาภรณ์ รอดค้า ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1109 นายศิรวิทย์ บานเย็นงาม ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1110 นายจิรภัทร พัฒนเจริญ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1111 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เอ่ียมพ่วง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1112 นางสาวศรัณย์พร วงษ์เงิน ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1113 นางสาวพัฐชญาณ์ ต่อวาศ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1114 นางสาวพัสตราภรณ์ พ่ึงนาม ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1115 นายรติบดี สีนารักษ์ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1116 นายมีดี อางคาสัย ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1117 นางสาวพรกนก หาญค้า ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1118 นางสาวสิรภัทร จิตรดา ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1119 นางสาวภัทรพี อ่อนค้าพา ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1120 นางสาวปรียากรณ์ วงษ์ค้าจันทร์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1121 นางสาวจินดาพร โพธ์ิน่ิมแดง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1122 นายธนวิชญ์ แก้วสุวรรณ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
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1123 นางสาวชลธิชา ทรัพย์สมบัติ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1124 นางสาวนิกษ์นิภา เฟ็นด้ี ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1125 นางสาวเกณิกา เย็นจิต ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1126 นายเจนณรงค์  ป่ิน ดอกไม้  ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1127 นางสาวสวรรยา ธูปไทย ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1128 นางสาวรวิพร อุตะละมาตร์ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1129 นายศุภวิชญ์ พรมนิมิตร ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1130 นางสาวฐิติมา ธาดาบุษบง ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1131 นางสาวพรวลัย วรรณทอง ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1132 นางสาวณัฐพร อ่ิมเจริญ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1133 นายปภังกร อ่อนค้า ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1134 นางสาวอัจจิมา รัตนสรรค์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1135 นางสาวญาณิศา จารีย์ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1136 นางสาวกนกกาญจน์ สงบสมัย ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1137 นางสาวปัณฑิตา ใจเย็น ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1138 นายโชควิเชียร บุญวงศ์ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1139 นางสาวสุพิชฌาย์ ชวนสุข ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1140 นางสาวอาทิตยา รุ่งแสง ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1141 นางสาวฐิตาพร นาคมา ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1142 นางสาวพิชญา แพรวัฒนะสุข ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1143 นางสาววรรณิดา ทองสุข ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1144 นางสาวณัฐนิชา เสมอพันธ์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1145 นายณฐพล ธีรากิจ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1146 นายวุฒิภัทร พลพวง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1147 นางสาวพิชามญธ์ุ สัมฤทธ์ิดี ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1148 นางสาวภัคจิรา ข้าเอ่ียม ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1149 นายนฤสรณ์ ชัยสิทธ์ิ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1150 นางสาวจิดาภา วงศ์ยศ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1151 นายสุชาครี ย์  สุขงาม ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1152 นางสาวนราทิพย์ โตลิ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1153 นางสาวอภิศรา สุขสโมสร ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1154 นางสาวจุธามาส พันจุย ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1155 นาย พงศ์พัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1156 นางสาวธัญลักษณ์ นาคโมรา ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
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1157 นายศุภวิชญ์ ทองดี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1158 นางสาวนิจจารีย์ โตเจริญ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1159 นางสาวญาณิศา ภู่พ่ึง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1160 นายสรินทร์ชัย มีศิลป์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1161 นางสาวชนัญชิดา อินโต ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1162 นางสาวปริยากร จันทร์เพ็ญ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1163 นางสาวอมิตดา พ่วงศรี ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1164 นางสาวบัณฑิตา เรืองกลัด ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1165 นางสาวณัฐนพิน เอ่ียมชัย ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1166 นางสาวธันยพร ผาจวง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1167 นางสาววีริสา ปอสิริโภคา ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1168 นางสาวสุดารัตน์ พัฒนา ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1169 นางสาวสุปราณี เกิดศิริ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1170 นางสาวกฤษมล สุนทรินทร์ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1171 นางสาวหยกผกา ทวีเขตกิจ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1172 นางสาวณัฐธยาน์ อนุพันธ์พงษ์สุข ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1173 นางสาวธนภรณ์ ดิษบรรจง ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1174 นางสาววิมลมาศ อ่อนค้า ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1175 นางสาวศุภพร ใจม่ัน ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1176 นางสาวปภาวดี เสวกพันธ์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1177 นายจิรพัฒน์ คงสี ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1178 นางสาวกชพร พ่ึงทอง ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1179 นายศิริชัย ศิริอ่อน ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1180 นางสาวนลัทพร น่วมนวล ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1181 นางสาวสิริยากร พ่วงความสุข ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1182 นางสาวปวีณรัตน์ ทองมี ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1183 นางสาวนันทพัทธ์ อินทะศรี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1184 นางสาวณัฐฑริกา ประยงค์หอม ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1185 นายนายอนันตสิน รอตเอ่ียม ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1186 นางสาวญาณิศา เดือนพงษ์ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1187 นางสาวสุธิมา คงเลิศ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1188 นางสาวณัฐชา สงวนผิว ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1189 นางสาววรรณวิษา พรประเสริฐ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1190 นายภูมิชนะ ม่วงไหม ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
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1191 นางสาวพัชญาภา ล้าพาย ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1192 นางสาวชนิดาภา จันทร์สุวรรณ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1193 นางสาวพิณทิพย์ เนียมสุวรรณ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1194 นางสาวภัทรธิดา มีลือนาม ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1195 นางสาวพิชญานิน คุ้มไพรี ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1196 นางสาวปุณรดา สุดสโมสร ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1197 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักษณะพันธ์พงศ์ ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1198 นางสาวพิชชารัตน์ พิสิฎฐ์วรากร ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1199 นางสาววณัฐธิตา นกขุนทอง ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1200 นายสุรนันท์ หงษ์พงษ์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1201 นางสาวศิรกาญจน์ ภัชจุนโท ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1202 นายนครินทร์ รอดหลง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1203 นางสาวณชานันท์ ชลาลัยไพศาล ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1204 นางสาวปิยกาญจน์ บุญสถิต ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1205 นางสาวปาลิตา อ่อนตา ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1206 นายธนาธาร จิระกูล ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1207 นายรัฐภูมิ ชูสัมฤทธ์ิ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1208 นางสาวสุภา สมดี ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1209 นายนรชุณห์ ไม้หอม ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1210 นางสาวณัชฐณิชา สังข์พันธ์ุ สังข์พันธ์ุ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1211 นางสาวดวงกมล พูลพังงา ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1212 นางสาวนลินพร มัติโก ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1213 นางสาวกฤษณา บัวอ้าไพ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1214 นายติณณภพ นวลนิศาชล ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1215 นาย นิพิฐพนธ์ กลัดอินทร์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1216 นางสาวจิดาภา สิงหา ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1217 นางสาวธัญรดา วงษ์วาส ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1218 นางสาวกิตติญา ชูเทียน ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1219 นางสาวมุกรวี ขุนทอง ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1220 เด็กหญิงกานต์ธีรา ช่วยจ้า ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1221 นางสาวเยาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1222 นางสาวพิมพ์ชนก ศุภนคร ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1223 นางสาวนริศรา หงษ์ทอง ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1224 นางสาวภัทรวดี มณีนารถ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
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1225 นางสาวกนกกาญจน์ ลอยสน่ัน ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1226 นายสิงหนาท บุญเกิด ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1227 นางสาวณัฐวดี แก้วมณี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1228 นายภูริช เณรน้อย ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1229 นางสาวอนันตรารา อ้่าจีน ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1230 นายอริญชย์ พุ่มไหม ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1231 นายอัครพน ธ์  สุขสมกิจ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1232 นางสาวออมรักษ์ ชูชัยมงคล ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1233 นางสาวสุวิมล ทองทัศน์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1234 นางสาวอุมากร พวงสุพรรณ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1235 นางสาวภาวิตา มีสุวรรณ์ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1236 นางสาวจารุนันท์ อาสเสง่ียม ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1237 นายปฐวี ฤทธ์ิประเสริฐ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1238 นางสาวอสมาภรณ์ แสงประเสริฐ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1239 นางสาวศรุตา นันทรักษ์ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1240 นายศุภณัฐ เอ่ียมแสน ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1241 นายเกียรติภูมิ เพ็ชรประสิทธ์ิ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1242 นางสาวณัฐนรี คงงาม ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1243 นายอธิภัทร ชุมนาค ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1244 นางสาวลินลดา เนียมทอง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1245 นายปุญญพัฒน์ ถิระศิลป์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1246 นางสาวรัตตวัลย์ แกมทับทิม ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1247 นางสาวนาฏยา เพชรพูน ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1248 นางสาวนลินี พุทธา ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1249 นางสาวนับทอง สุวรรณา ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1250 นางสาวณัฐสินี อ่อนส้าอางค์ ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1251 นางสาวจิตรลดา ศรีสุข ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1252 นางสาววิไลวรรณ ชาตรี ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1253 นางสาวรัฐภรณ์ คงเพียร ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1254 นายณฐกร หมอโอสถ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1255 นายนรินทร์ เกิดประดับ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1256 นางสาวรฎา กล่ินจันทร์ ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1257 นางสาวญาดา ธรรมวิชัย ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1258 นายสกลพร แก้วคง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
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1259 เด็กหญิงนัฐลดา ภุมรินทร์ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1260 นางสาวภรภัสสรณ์ ม่ังค่ัง ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1261 นางสาวอเนชา อ่ิมส้าราญ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1262 นางสาวรัชดา เทียมทัด ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1263 นางสาวนันทิชา แก้วมณี ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1264 นางสาวเนตรชนก วารนุช ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1265 นายชัยธวัช อินสุชาติ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1266 นายชินพัฒน์ แก้วสุวรรณ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1267 นางสาวอชิรญา รุดทัง ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1268 นายพีระกรณ์ สดวกดี ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1269 นายวชิรวิทย์ เกียรติงาม ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1270 นายวรทัต ธัญญเจริญ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1271 นายพีรพัฒน์ สุขะ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1272 นางสาวอินทิรา พ่ึงหิรัญ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1273 นางสาวนภัสสร สีหงษ์สอน ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1274 นางสาวฐิติยา สาสนะ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1275 นายภูมิรพี ภักดีพิบูลย์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1276 นายนายศิวัฒน์ สุขส้าราญ ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1277 นางสาวเจริญรักษ์ อินวกูล ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1278 นางสาวธนปพร เพ็ชร์ฤทธ์ิ ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1279 นางสาวกานต์พิชาน์ มีแป้น ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1280 นางสาวประภาภรณ์ ปล้องประภา ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1281 นางสาวภัทรธิดา คุ้มตะสิน ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1282 นายชัชวาล เลิศเมือง ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1283 นางสาวนัทธ์ชนัน คุ้มศักด์ิ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1284 นางสาวสุพิชชา สิงห์ดี ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1285 นายโกสินทร์ ศรีสุขเจริญ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1286 นายอติกานต์  สุทธิญา  ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1287 นางสาวขวัญฤทัย คุ้มชะนุด ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1288 นางสาวคันธรัตน์ แจ้งจิตร ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1289 นายสุรพัศ สงนวน ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1290 นายนรภัทร เอ่ียมผ่อง ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1291 นางสาวรศิตา กิตติวัฒน์สกุล ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1292 นางสาวพิมพ์นารา สุขปรีดา ม.4/7 รอประกาศอีกคร้ัง
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1293 นางสาวกรพินธ์ เสมอเหมือน ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1294 นางสาวแพรวา ค้าสอน ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1295 นางสาวพิชญาภา แสงโสดา ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1296 นางสาวพิตตินันท์ สุวรรณพลาย ม.4/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1297 นายนนนธกานต์ จีนอ่อน ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1298 นายวีรพงษ์ ศรีภุชงค์ ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1299 นางสาวกนกกาญน์ บุญค้าพงษ์ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1300 นางสาวธัญพิชชา สุขสวัสด์ิ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1301 นายรพีพัตร สืบจากจีน ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1302 นายภัทรกร สมเพียร ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1303 นางสาวพัชราภา ทารินทร์ ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1304 นายณัฐภัทร ศิลปชัย ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1305 นายหิรัญปกรณ์ สุวรรณรังษี ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1306 นายกิติพัฒน์ พลานุวาส ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1307 นางสาวน.ส.พรนัชชา จันทร์ประสพ ม.4/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1308 นางสาวชนกนันท์ ย้ิมย่อง ม.4/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1309 นายภานุพันธุ์ ปัญญาดิลก ม.4/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1310 นายรัชภูมิ รอดสกุล ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1311 นายตรีณัฎฐ์ สมประสงค์ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1312 นางสาวเบญจพร บุบผา ม.4/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1313 นายจิรัชญา อยู่เจริญ ม.4/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1314 นายบวรนันท์ ป่ินวิเศษ ม.4/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1315 นางสาวกชพร วงษ์รักสันติ ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1316 นายณฏฐพล ยุงทอง ม.4/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1317 นางสาวชวิศา ใจบาล ม.4/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1318 นางสาวภัทริดา พุทธเสม ม.4/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1319 นางสาวนัฐญา วิเชียรชาติ ม.4/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1320 เด็กหญิงณฐมน ติยะจามร ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1321 เด็กชายเจษฎากร เขียวสอาด ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1322 เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีศรี ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1323 นางสาวณปภา กลีบค้า ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1324 เด็กหญิงด.ญ.วีรปริยา ศรีไพโรจน์ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1325 เด็กชายภูริวัชญ์ จันทร์ภู่ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1326 นางสาวอาภัสรา พันทบ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
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1327 เด็กหญิงพรปวีณ์ กะล้าพา ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1328 เด็กหญิงจังคนิภา ปีมะณี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1329 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วผ่อน ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1330 เด็กหญิงภคพร พวงโต ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1331 เด็กชายด.ช.ธนาธิป ศรีเงินทรัพย์ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1332 เด็กหญิงบุญธลิกา บัวทอง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1333 เด็กหญิงพินธุกานต์ ขาวสอาด ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1334 นายนวพรรษ เทียนขาว ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1335 เด็กหญิงธนิสร ติยะจามร ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1336 เด็กหญิงวิภาพร วริณชวิษฐา ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1337 เด็กหญิงพรสิริ ไพรบูรณ์ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1338 เด็กชายชวัลวิทย์ พิบูลย์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1339 เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้านาญหมอ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1340 เด็กหญิงโอฬีน่า ดีพุดซา ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1341 นายกัญจน์ กล่ินแจ้ง ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1342 เด็กชายชินกฤต คุ้มญาติ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1343 เด็กชายประพัฒน์พงค์ แพง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1344 เด็กหญิงบุญญิตา บุญมี ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1345 เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุขโก ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1346 เด็กหญิงอาทิมา เกิดสลุง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1347 เด็กหญิงพิรญาณ์ ทองขาว ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1348 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงรัตน์ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1349 เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สายสวิง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1350 เด็กชายธนภัทร พ่ัวงาม ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1351 เด็กหญิงสุพิชญา เกตุแก้ว ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1352 นางสาวเปมิกา พูลรอด ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1353 เด็กหญิงปุญณิสา ทองโต ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1354 เด็กหญิงญาณภา ผ่องสอาด ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1355 เด็กหญิงธนวรรณ ท้วมวงศ์ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1356 เด็กหญิงนันท์ณภัส มีม่ัง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1357 เด็กหญิงพลอยนภัส เพ็ชรเจริญ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1358 เด็กชายนราธิป นุชสละ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1359 เด็กหญิงศรีวิตรา แจ่มถาวร ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1360 เด็กหญิงสราลี สังขย้ิมพันธ์ุ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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1361 เด็กชายศุกลภัทร นิละนะวก ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1362 เด็กหญิงชาลิสา ใบอุบล ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1363 เด็กหญิงธนภร ขาวแก้ว ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1364 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ป้ันสุวรรณ์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1365 นางสาวลักษิณา เฉยประทุม ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1366 เด็กหญิงธัญจิรา มูระคา ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1367 นางสาวปัณฑารีย์ แสงแก้ว ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1368 เด็กหญิงนวพร เชยชม ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1369 นางสาวพฤกษาพรรณ ทองศรี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1370 เด็กชายศุภวิชญ์ นาคสนิท ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1371 เด็กชายรพีพัฒน์ สีทับทิม ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1372 เด็กชายอริญชย์ อาจเอ่ียม ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1373 เด็กชายณัฐภณ สุมะโน ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1374 เด็กชายศุภกร พุ่มพิศ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1375 เด็กหญิงสุจารี อ่วมน้อย ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1376 เด็กหญิงธิดารัตน์ มีช่ือ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1377 เด็กหญิงพรปวีณ์ คุ้มกาย ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1378 เด็กหญิงภัทราพร พรหมโสด ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1379 เด็กหญิงภัทรพร ช้านาญ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1380 เด็กชายพงศธร บัวคล่ี ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1381 นางสาวสาธิตา แสงอาทิตย์ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1382 เด็กหญิงศุภาศิณี ทรัพย์เพ่ิมพูล ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1383 เด็กชายด.ช.ภูวรินทร์ ชมภูนุช ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1384 เด็กชายณัฐศรัณย์ ธรรมเนียม ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1385 นายกรินทร์ อานมณี ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1386 เด็กชายบุญยวีร์ สุขเกตุ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1387 เด็กหญิงอาภัสรา ส้าราญ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1388 นายอณวัช ใจทน ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1389 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โชคลาภ  ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1390 เด็กหญิงวรรณธนา จันทร์งาม ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1391 เด็กชายชัยทัต สุธา ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1392 เด็กชายพรหมสยาม โพธ์ิพันธ์ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1393 เด็กหญิงกัญญวรา สุขรอด ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1394 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขรอด ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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1395 เด็กหญิงธัญสินี เขมะจาโร ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1396 นางสาวศิริวรรณ ม่ันคง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1397 เด็กหญิงหทัยทิพย์ กาญจนบรรจง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1398 เด็กชายพุฒิ พันธ์ุจีน ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1399 นายสุกัลย์ วงษ์วรรณดี ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1400 เด็กหญิงอัจฉริยา พวงนาค ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1401 เด็กหญิงสิริมา สุขเอ่ียม ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1402 เด็กชายสุวีร์ บริบูรณ์บัญญัติ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1403 นางสาวขนิษฐา พิลาแสน ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1404 เด็กชายชยางกูร สาสดี ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1405 นางสาวณภัทร สนโคกสูง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1406 เด็กชายอภินันท์ วิไล ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1407 เด็กชายพีรภัทร ฉิมพาลี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1408 เด็กหญิงวรัญญา สุดสวาท ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1409 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ นามหาวงษ์ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1410 เด็กหญิงธวัลรัตน์ จารุฤทัยกานต์ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1411 เด็กชายอติรุจ สิงห์เถ่ือน ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1412 เด็กหญิงเพ็ญณภา พูนสวัสด์ิ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1413 เด็กหญิงพิชชาภา ปัตตาละคะ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1414 เด็กหญิงปาณิตา มงคลสวัสด์ิ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1415 นายสรวิชญ์ ศรีชัย ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1416 เด็กหญิงคริมา นาคมณี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1417 เด็กหญิงฝากขวัญ สุขสนอง ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1418 เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานรอด ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1419 เด็กหญิงอิสรีย์ ย่ิงเทียมศักด์ิ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1420 นางสาวจินต์จุฑา ย้ิมเสถียร ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1421 นายวิบูลย์พงศ์ ม่ันอยู่ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1422 นายธนพัฒน์ ม่ันคง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1423 เด็กหญิงกัลยารัตน์ มหะพรหม ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1424 เด็กชายณัฐวุฒิ พักสุข ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1425 เด็กชายนาถวัฒน์ หลักค้า ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1426 เด็กหญิงบุราสิริ ฟักขาว ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1427 เด็กชายสุกฤษ มีพรเลิศ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1428 เด็กชายเจษฎา พรมสบุตร ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
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1429 เด็กชายธนาวิทย์ จิตร์กระจ่าง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1430 เด็กชายทินกร สีใส ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1431 เด็กหญิงโยษิตา กองแก้ว ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1432 เด็กชายถิรวัฒน์ คันธอุลิศ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1433 เด็กหญิงอาทิติยา จันทร์ทอง ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1434 เด็กหญิงไปรยา ยัวงาม ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1435 เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์ เสือยอด ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1436 นางสาวกรรณิการ์ หว้านหอม ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1437 เด็กหญิงภัทราวดี เลิศเจริญด้ารงกิจ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1438 เด็กหญิงกนกรัตน์ ล้ิมตรีวรศักด์ิ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1439 เด็กหญิงศิรประภา สุดสวาท ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1440 เด็กหญิงชญานิศ อุนทักษิณกุล ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1441 เด็กหญิงธัญชนก สุขช่ืน ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1442 เด็กหญิงศุทธาธินี รอดพันธ์ุ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1443 เด็กชายสุริยพงศ์ สีมาภาพงษ์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1444 เด็กชายหรรษา คงม่วง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1445 เด็กหญิงระพีพรรณ เพ็ชรนิล ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1446 เด็กชายพีรพัฒน์ ด้ารงค์สิทธ์ิ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1447 เด็กชายธนันธร ศรีพุ่ม ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1448 เด็กชายอภิรักษ์ สกุลโพทอง ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1449 เด็กชายประเสริฐ โพธ์ิสระ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1450 เด็กชายโชติวัต ม่วงมี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1451 เด็กชายธนภัทร รองแก้ว ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1452 เด็กหญิงณัฐธิตา คงเจริญ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1453 เด็กชายวิริทธ์ิพล เจริญพรหม ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1454 เด็กหญิงปภาดา พุ่มพุทรา ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1455 เด็กชายธันวา เข็มศรี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1456 เด็กหญิงปริยาภัทร คงคามี ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1457 เด็กหญิงชาลินี ขจัดภัย ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1458 เด็กหญิงอภัสรา ม่ันอ่วม ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1459 เด็กหญิงภิรมณ พูลมี ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1460 เด็กหญิงนันท์นภัส แกมทับทิม ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1461 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสัตยา ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1462 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ เกษรบุบผา ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
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1463 เด็กหญิงเหมือนฝัน จงเจริญ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1464 เด็กชายหฤษฎ พัฒนสุนทรวงศ์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1465 เด็กชายดุลย์ บุญศรี ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1466 นางสาวภวรัญชน์ หงษ์ทอง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1467 เด็กหญิงวรันธรณ์ จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1468 นายนักรบ ศรีทองดี ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1469 เด็กชายรวิพล ศรีสาสนรัติ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1470 เด็กหญิงสิริพร พ่วงประเสริฐ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1471 เด็กชายอชิตะ บุตรดา ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1472 เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1473 นางสาวนันทิญา ยาค้า ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1474 เด็กชายเบญจทิวัตถ์ รีพลี ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1475 เด็กหญิงยุวรรณดา ค้ารินทร์ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1476 เด็กชายด.ช.เจตนิพัทธ์ สมทรง ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1477 นางสาวเนตรชนก สีตากรณ์ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1478 นายเอกอริญชย์ ประสงค์รุ่งสว่าง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1479 เด็กหญิงณิชากร สิงหฬ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1480 เด็กหญิงปิยนันท์ ทองอ่ิม ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1481 นายพลากร กาญจนวงศ์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1482 เด็กชายชัชวาลย์ นาคประเสริฐ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1483 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา สงวนสุข ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1484 เด็กหญิงณัชชา ชัยบูรณ์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1485 นางสาวบุณยาพร สุเทวี ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1486 เด็กหญิงชยานันต์ ส้าริตผ่อง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1487 เด็กหญิงชัญญา วาศุกรี ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1488 เด็กชายรพีพัฒน์ เหล่หวัน ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1489 เด็กหญิงนิรชา ศรีสาคร ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1490 เด็กหญิงศศิประภา อะนุตร ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1491 เด็กหญิงณิชาบูล กุมกี ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1492 เด็กหญิงเกษราพร เอ่ียมส้าอางค์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1493 เด็กชายณัฐวุฒิ สุดโสด ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1494 เด็กหญิงพลอยไพลิน สว่างศรี ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1495 นางสาวทักษพร ค้าดี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1496 เด็กหญิงธัญญลักษ์ นิพัทธ์ไพบูลย์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
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1497 เด็กชายพัฒน์วัชรสิตถ์ พรมทอง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1498 เด็กชายจาตุรงค์ อยู่สบาย ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1499 เด็กชายณฐพงศ์ บาลี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1500 เด็กหญิงจิรัชยา พวงเงิน ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1501 เด็กหญิงรัชนก ส้าเริง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1502 เด็กชายฉันทพัฒน์ มีประเสริฐ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1503 เด็กชายวัชระ ดีละม้าย ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1504 เด็กหญิงอรรัมภา พันธุตะ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1505 เด็กชายธีรภัทร์ สายนึก ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1506 นายวีรภัทร ย่ีชัย ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1507 เด็กชายศุภกฤต ฟักโสภา ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1508 เด็กชายอัคธสิทธ์ิ บุญประเสริฐ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1509 เด็กหญิงพิชญาภา รัตนอ้าภา ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1510 เด็กหญิงอมรปรียา สีโห้ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1511 เด็กหญิงณิชา รอดพันธ์ุ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1512 เด็กชายอโรชา เพ็งสุวรรณ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1513 เด็กหญิงณัฐวรา เต่าทอง ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1514 เด็กหญิงกนกพร อบรม ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1515 เด็กหญิงจิราพร วุฒิยา ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1516 นายอลงกต จันทร์แก้ว ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1517 เด็กหญิงณัฐสินี ฉ้่าช่ืน ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1518 เด็กหญิงพีรดา หอยสังข์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1519 เด็กชายณรงค์ชัย ค้านวน ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1520 เด็กหญิงเพ็ญสุภา วงษ์ศรี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1521 เด็กหญิงจิรภิญญา นิจรี ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1522 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แย้มคล้าย ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1523 เด็กชายณัชพงศ์ ปิยะโชติ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1524 เด็กหญิงธวัลหทัย ช้านาญ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1525 เด็กหญิงอภิญลฎา สายศรี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1526 เด็กหญิงฐิติมา เพ็งเเย้ม ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1527 เด็กชายกรองพล กระจิบทอง ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1528 เด็กหญิงมนัสนันท์ คล้ายจ้าแลง ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1529 เด็กหญิงวรรณกานต์ ภู่น้อย ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1530 นายเตวิชญ์ ต้ังเจริญ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
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1531 เด็กชายพีรภัทร จันทร์วงษ์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1532 เด็กชายจิรศักด์ิ ภูภักดี ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1533 นางสาวชนิสรา อยู่นาน ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1534 เด็กหญิงวรกานต์ รักษาสีมันต์ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1535 เด็กชายนนทพัทธ์ พัดยนต์ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1536 เด็กหญิงดลพร ปังวัฒนกุล ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1537 เด็กหญิงณัฐมน พวงทอง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1538 เด็กชายสุธินันท์ อุดมโชค ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1539 เด็กหญิงศศิกานต์ รอดทอง ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1540 เด็กหญิงฐิตารัตน์ กล่ินค้าหอม ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1541 นางสาวอมลวรรณ ชาญณรงค์ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1542 เด็กชายชิติพัทธ์ จันทะโส ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1543 เด็กชายด.ช.ช ณัฏฐ์ นนท์  พ่วงทอง พ่วงทอง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1544 เด็กหญิงพัชรพรรณ ช้ือตระกูลไพบูลย์ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1545 เด็กหญิงชนินาถ ศรีประเสริฐ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1546 เด็กหญิงชนาภา มณีเจียร  ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1547 เด็กชายธนกฤต วาศุกรี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1548 เด็กชายเกียรติศักด์ิ หวังสุข ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1549 นายปรัญชัย แสงค้า ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1550 เด็กหญิงชณัชฐา มณีรัตน์ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1551 เด็กหญิงจิราพัชร ปัสสาวัน ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1552 เด็กหญิงอภิชญา นองเนือง ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1553 นางสาวอริสา สนเป่ียม ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1554 เด็กหญิงญาณพัฒน์ เสมอบุตร ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1555 เด็กหญิงนาฏลดา มาลัยเจริญ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1556 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน  ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1557 เด็กชายด.ช.กันตนพ ชนานิรมิตผล ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1558 เด็กหญิงโสรญา กลัดงาม ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1559 เด็กหญิงณัฎฐาพิชามญช์ุ ถาเต็ม ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1560 เด็กหญิงศลิษา บัวงาม ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1561 นางสาวยุวธิดา ยอดค้า ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1562 เด็กหญิงภัทรนันท์ บาลี ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1563 นางสาวบัณฑิตา ยอดย้อย ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1564 เด็กชายสรวิชญ์ เดชะเทศ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
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1565 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1566 เด็กชายนพลักษณ์ ชูติระโส ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1567 เด็กชายฉัฏฐวรรษ ห้วยกลด ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1568 เด็กชายฐิติวัฒน์ พิเศษสกุลชัย ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1569 เด็กชายณฐภูมิ มะค้าแป้น ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1570 นายกวินท์ ชัยบูรณ์ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1571 เด็กชายจิรัฎฐ์ สีดาตม ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1572 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไพบูลย์ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1573 เด็กหญิงลักษิกา แย้มสี ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1574 เด็กหญิงสุชานาถ กันเกตุ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1575 นางสาวก่ิงไผ่ ยอดบุญ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1576 เด็กหญิงชลิตา ยังแช่ม ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1577 เด็กหญิงธมลวรรณ ช่างกลึง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1578 เด็กหญิงธิติมา น้อยอุ๊ด ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1579 นายสุทธิคุณ บุญสินธ์ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1580 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ต้าวเต็บ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1581 เด็กชายนาคินทร์ หอมเนียม ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1582 เด็กหญิงอภิญญา ทองทับ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1583 นางสาวเนรัญชลา ไพรมุ้ย ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1584 เด็กหญิงณิชชาญากาญจน์ คงดี ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1585 เด็กชายสิงหา เเตงอ่อน ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1586 เด็กหญิงปาณิสรา บุญจฑิตย์ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1587 เด็กหญิงกุลธัช อ่ิมเช้ืออยู่ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1588 เด็กหญิงอริสา หอมหวล ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1589 เด็กหญิงปฑิตตา ประดู่วงษ์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1590 เด็กหญิงศิริรัตน์ พูลทรัพย์ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1591 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลัดสอาด ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1592 เด็กชายอธิคุณ ทองประทีป ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1593 เด็กชายกฤษดา เรืองทองดี ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1594 เด็กหญิงนาฏนารี ลักษณา ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1595 เด็กชายภูมิรพี พรหมชาติ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1596 เด็กชายธนภูมิ เกตุพันธ์ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1597 เด็กหญิงปุณยวีร์ พลายดี ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1598 เด็กหญิงวิยดา จันทศร ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
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1599 นายณัฐพงศ์ ศรีกระจ่าง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1600 เด็กหญิงสุวิชญา สินโน ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1601 เด็กชายรพีพัฒน์ แววงาม ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1602 นางสาวศรุตา วิหารธรรมเม ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1603 เด็กชายเมธีณัฐ ตาลแสน ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1604 เด็กชายปณวัฒน์ บัวศรี ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1605 นางสาวขนิษฐา ยาค้า ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1606 นายณภัทร ธานวัตร์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1607 เด็กหญิงวรัทยา ต้นเกตุ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1608 เด็กชายปุณยวีร์ โชคชูวรนิติ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1609 เด็กหญิงศิวนาถ สุขใส ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1610 เด็กหญิงกมลนิตย์ อมรเเมนนันท์ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1611 เด็กหญิงณภัทร คงดี ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1612 นางสาวพัสฎาภรณ์ พันธ์ุไม้ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1613 เด็กหญิงเมวิสา บานเย็นงาม ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1614 เด็กชายพัสกร สอนเสนาะ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1615 เด็กหญิงปาลิตา ยวนใจ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1616 นายเจตตพัทธ์ แจ้งสุข ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1617 เด็กหญิงชุติวรรณ เสียงแจ่ม ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1618 เด็กชายอวยชัย คุ้มเขตต ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1619 นางสาวทิฆัมพร ฉิมวัย ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1620 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใยอ่อน ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1621 เด็กหญิงกฤตญา ผิวน่ิมนวล ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1622 นางสาวตะวันฉาย ยงยุทธ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1623 เด็กหญิงอริสรา พรหมสะโร ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1624 เด็กชายจุมพล ซาหลง ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1625 นางสาวเจนณิษา ขุนอ่อน ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1626 เด็กหญิงพัชรินทร์ นาคประสิทธ์ิ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1627 เด็กหญิงวิภาดา คงมี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1628 นายสุเมธี โพธ์ิศรี ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1629 นายศุภชัย มาตุลกุล ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1630 เด็กหญิงณัฐกานต์ อ่อนค้า ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1631 เด็กชายณัฐพงศ์ การถาง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1632 เด็กหญิงสุชารัตน์ ทองลอย ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
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1633 เด็กชายภัทร ฑีฆะบุตร ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1634 เด็กหญิงพิชญาภา สุโยธีธนรัตน์ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1635 นางสาวปรัชญาณีย์ ดีสกุล ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1636 เด็กชายธนกฤติ ศรีชัย ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1637 เด็กหญิงรัตนภรณ์ ศรีเคลือบ ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1638 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสุขนอก ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1639 เด็กหญิงฎาวรรค์ ชูเชิด ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1640 เด็กหญิงคีตภัทร ม่ันรอด ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1641 เด็กชายณัฐวรรธน์ จรัสโรจน์ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1642 เด็กหญิงตรีญารัตน์ เนกข้า ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1643 เด็กชายติณณภพ ไผ่ตระกูลพงศ์ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1644 เด็กชายสถาพร วัชระ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1645 เด็กหญิงเปรมปภัสสร ทองพูล ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1646 เด็กหญิงณัฐรดา มานะโสภากุล ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1647 เด็กชายพรพิพัฒน์ พ่ึงสุข ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1648 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร ยาประไพ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1649 เด็กชายธนกร สว่างศรี ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1650 นายเชษฐ์ณภพ ธนโสม ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1651 เด็กหญิงนันท์นภัส ช้างโฉม ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1652 นายเชษฐ์พล ธนโสม ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1653 เด็กหญิงกัลยากร อนุต ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1654 เด็กชายสิริณัฏฐ์ ภัชสิงห์สูง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1655 เด็กชายพนธกร มาลัย ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1656 เด็กชายอติราช เพ็งเท่ียง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1657 เด็กชายสมิทธ์ิ นวลมุสิก ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1658 นายชัยมงคล เท่ียงตรง ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1659 เด็กชายก้องภพ พรมณี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1660 นางสาวบุญณิกานต์ ห้องสวัสด์ิ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1661 เด็กชายภัทรดนัย ทองใบ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1662 นางสาวพิมพ์ฤทัย พระมงคล ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1663 เด็กหญิงพิริยกร หอมละม้าย ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1664 นางสาวพิมพ์ชนก รักษาแก้ว ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1665 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ์ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1666 เด็กหญิงจีรนันท์ โพธ์ิชะคุ้ม ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
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1667 เด็กหญิงวรัชยา วอขวา ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1668 เด็กหญิงอัจลญา เนตรสว่าง ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1669 เด็กหญิงพัณณิตา สุนทรศารทูล ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1670 เด็กหญิงศศิวิมล ฟ้ากระจ่าง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1671 นายปวีร์ อินวกูล ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1672 เด็กหญิงปิยธิดา บุญชู ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1673 เด็กชายพันธ์ยศ คณาฤทธ์ิ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1674 เด็กชายชาคริต มนตรีพิศุทธ์ิ ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1675 นายอานนท์ บุญแสน ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1676 เด็กชายภัทรชัย ชูจิตร ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1677 นางสาววรัทญา พวงศรี ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1678 เด็กหญิงศุภธิดา ส่ือสาร ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1679 นายธีรภัทร มาตสิงห์ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1680 นายกิตติชัย แย้มส้ารวล ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1681 เด็กหญิงอภิชญา ชุมวรฐายี ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1682 เด็กชายรัชชานนท์ งามสอาด ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1683 เด็กหญิงณัฐกานต์ เกตุทิพย์ ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1684 เด็กชายธฤต สมเนตร ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1685 เด็กชายปุณภพ บัวอาจ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1686 เด็กหญิงณัฐชา มีพิมพ์ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1687 นางสาวพิไลวรรณ เจียมทอง ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1688 เด็กชายจิรวิทย์ กล่ินจันทร์ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1689 เด็กหญิงวิลักษณ์ ชูคันหอม ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1690 เด็กชายธนทัต เนียมเย็น ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1691 เด็กชายนฤเบศร นวะศรี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1692 เด็กชายนฤภพ นวะศรี ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1693 เด็กหญิงกันติมา กิจก้าวเจริญกุล ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1694 เด็กหญิงวรัญญา แสงเย็น ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1695 นายนายเมธี เกตุบ้ารุง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1696 เด็กหญิงอชิรญา เกตุมณี ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1697 นายอภิชญา เชยสาคร ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1698 เด็กชายสัณหณัฐ นิชเป่ียม ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1699 เด็กหญิงศุภรัตน์ วงษ์เนตร ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1700 เด็กหญิงวิชญาดา อ้าลา ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
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1701 นายภัทรพล ลาภเจริญ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1702 เด็กชายศิลปชัย อ่อนบาง ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1703 เด็กหญิงวรรณพร บุญสม ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1704 เด็กหญิงจิรพร ธูปบูชากร ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1705 เด็กชายพิริยทัศน์ วงศ์กาฬสินธ์ุ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1706 เด็กชายเกียรติศักด์ิ ค้าสุข ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1707 เด็กหญิงพชรพร พงศ์ ทอง กุล ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1708 เด็กชายกิตติภณ ศรีไพโรจน์ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1709 เด็กชายเกรียงศักด์ิ หงษ์ทอง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1710 เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธิสุข ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1711 เด็กชายธนรักษฐ์ ใจภักดี ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1712 เด็กชายกษิดิศ ด้วงนคร  ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1713 เด็กชายภูวพงศ์ พาขุนทด ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1714 เด็กหญิงวาทินี มาเจริญ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1715 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใจฉ้่า ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1716 นางสาวเปรมมิกา เทพพัตรา ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1717 เด็กหญิงณัชชาภัทร ผุดผ่อง ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1718 เด็กหญิงญาณภัทร ชูเช้ือ ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1719 นายรชต กระจ่างยุธ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1720 นาย ชนาธิป ศรีสุข ม.3/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1721 เด็กหญิงดวงดี รณธีร์ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1722 นายนนทกร ชูศรีโฉม ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1723 เด็กชายชนพัฒน์ เพชรทอง ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1724 เด็กหญิงสิริกร สายประสาท ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1725 เด็กหญิงธิติยา พ่ึงหิรัญ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1726 เด็กหญิงประทุมทิพย์ ดีสกุล ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1727 เด็กหญิงพัทธนันท์ พ่วงงาม ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1728 เด็กชายสิทธิกร คุ้มวิญญาณ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1729 เด็กชายอชิระ ชาวเวียง ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1730 เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่วมน้อย ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1731 เด็กหญิงชุติวรรณ เสียงแจ่ม ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1732 เด็กหญิงชวณัฐ เช่ียวชาญ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1733 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองขาว ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1734 นายธีรเดช แจ้งสว่าง ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

1735 เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองศรี ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1736 เด็กหญิงสุวภัทร ศักด์ิวนิชล ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1737 เด็กหญิงชนัญชิดา จันทบูลย์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1738 เด็กหญิงนภัสวรรณ ย้ิมอยู่ ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1739 เด็กชายสิรภพ พรหมผล ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1740 เด็กชายบุณพจน์ กุชหกุล ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1741 เด็กหญิงพิยดา เณรน้อย ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1742 เด็กชายภูรินท์ธรรศ วิพันธ์ุเงิน ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1743 เด็กชายธนาธร สุขสันต์ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1744 เด็กชายวัชรพล เขียวสอาด ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1745 เด็กชายรัชตะ ดนตรีเสนาะ ม.3/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1746 เด็กชายปริชญ์ ราชสุภา ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1747 เด็กหญิงกนลรัตน จรูญเลิศทรัพย์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1748 เด็กชายด.ช.อชิระ ศุภนคร ศุภนคร ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1749 เด็กหญิงกชพร จันทิมา ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1750 เด็กชายวิชญภาส เกิดมงคล ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1751 เด็กหญิงอนัญญา สมประสงค์ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1752 นางสาวรัตติกาล บุญครอบ ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1753 เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนละม้าย ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1754 เด็กหญิงศิริรักษ์ สุภาแพ่ง ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1755 เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญตา ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1756 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โอฬาร ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1757 เด็กหญิงปรียาภัทร อินทร์ประยงค์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1758 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทศนานัย ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1759 เด็กหญิงขวัญแก้ว เดชงาม ม.3/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1760 เด็กหญิงรวิสรา เอ่ียมพัชรวุฒิ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1761 นางสาวสุดารา อ่อนนาค ม.3/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1762 เด็กหญิงอุษามณี พูลผลกุล ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1763 เด็กชายชลกร ชูศรี ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1764 เด็กหญิงนภัสกร กลัดงาม ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1765 นายกฤตภาส เเก้วอ่อง ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1766 เด็กหญิงปริฉัตร กะดีแดง ม.3/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1767 เด็กหญิงพิไลวรรณ หร่ังเเร่ ม.3/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1768 เด็กชายศุภกิจ นาคสกุล ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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1769 เด็กชายธนภัท ช้างก้อน ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1770 เด็กชายเฉลิมพัาธ์ ม่วงงาม ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1771 เด็กชายนาวิน งามสง่า ม.3/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1772 เด็กหญิงพราวนภา ผู้พัฒน์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1773 เด็กหญิงวรัญญา ไล้พันธ์ุ ม.3/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1774 เด็กชายสิโรฒม์ ภู่รัตน์ ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1775 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คงมีเงิน ม.3/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1776 เด็กชายนพรุจ รัตนศิริ ม.3/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1777 เด็กชายพิษณุพงษ์ เพ่ิมเติม ม.3/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1778 เด็กชายศุภณัฐ คงสัตย์ ม.3/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1779 เด็กชายธนิสร ดิษฐี ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1780 เด็กหญิงพลอยชมพู เลิศวิลัย ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1781 เด็กหญิงมธุรดา ดอกไม้เทศ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1782 เด็กหญิงภัทรภร ขาวแก้ว ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1783 เด็กชายวีรกุล อยู่ประเสริฐ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1784 เด็กหญิงสิริกัญญา อ่อนเขตร์ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1785 เด็กชายพชร ใจสุข ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1786 เด็กชายธีรพิชญ์ ตะมาริด ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1787 เด็กชายณฐกร สงวนเนตร์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1788 เด็กชายภูมิจัก ปราบทอง ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1789 เด็กชายกายสิทธ์ิ สืบยุบล ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1790 เด็กหญิงชนัญชิดา มังศรี ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1791 เด็กชายจักรภัทร ปานอินทร์ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1792 เด็กชายกฤตภาส อ่องมี ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1793 เด็กชายชินกฤต โตอ่อน ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1794 เด็กหญิงจิรัชยา เงางาม ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1795 เด็กชายด.ช.รชต  อดุลยฤทธิกุล อดุลยฤทธิกุล ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1796 เด็กชายภควัฒน์ ด้วงทรัพย์ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1797 เด็กหญิงพัทธนันท์ มีประเสริฐ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1798 เด็กชายภูวดล วัดเย้ือง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1799 เด็กชายปัฐวีร์ พูลทรัพย์ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1800 เด็กชายวิศรุต เข็มงูเหลือม ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1801 เด็กชายกฤต บัวทอง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1802 เด็กชายอชิรวัฒน์ กล่ินสุคนธ์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
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1803 เด็กหญิงภัทรวดี ใจเจริญ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1804 เด็กชายภูริ เอ่ียมโอฐ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1805 เด็กหญิงกนิษา คงประชา ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1806 เด็กชายชัยนาวี ดลไพร ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1807 เด็กหญิงกชพร ภูภักดี ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1808 เด็กชายวรมน ตุ้มทอง ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1809 เด็กหญิงอินทิรา อินทวารี ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1810 เด็กชายศิวัช ปล้องสิงห์ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1811 เด็กหญิงอุษณีย์ ย่ีสุ่นแก้ว ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1812 เด็กหญิงวันทนา ค้ามูล ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1813 เด็กชายภัทรธร พินทอง ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1814 เด็กหญิงไอวริน แสงวงศ์ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1815 เด็กหญิงพิชชานันท์ คุ้มสบาย ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1816 เด็กชายนิธิศ เกตุจันทร์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1817 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อยู่นุ่ม ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1818 เด็กหญิงวริศรา จูเผ่ือน ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1819 เด็กชายอธิชาติ โพธ์ิสุพรรณ์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1820 เด็กชายบวรวิชญ์ ใจม่ัน ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1821 เด็กชายคฑาธร วงษ์สวัสด์ิ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1822 เด็กหญิงปณาลี รักวงษ์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1823 เด็กหญิงอัญชิสา แย้มบุ่ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1824 เด็กหญิงปวรรัตน์ เจริญอินทร์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1825 เด็กหญิงโอลิเวีย อาดามอ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1826 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนค้า ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1827 เด็กชายบุญยณัฏฐ์ สุขเกตุ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1828 เด็กหญิงณัฐกฤตา เกตุแก้ว ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1829 เด็กหญิงพิมชนก เนียมค้า ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1830 เด็กชายธฤต เอ้ียวสุวรรณ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1831 เด็กชายสรวิชญ์ รุ่งก้าจัด ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1832 เด็กหญิงวริสา ค้าแย้ม ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1833 เด็กหญิงวิรงรอง เสนามนตรี ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1834 เด็กชายธีรภัทร ไล้พันธ์ุ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1835 เด็กหญิงแพรวชมพู ทิพย์ประชาบาล ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1836 เด็กชายธนกฤต ศรีเมือง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
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1837 เด็กชายธนภัทร ภู่เงิน ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1838 เด็กหญิงณฐญา พิมพ์สุวรรณ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1839 เด็กชายปุญญพัฒน์ ณัฐวลัญช์กุล ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1840 เด็กชายชิษณุพงศ์ แตงอ่อน ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1841 เด็กชายเกษมสันต์ ภู พงษ์ พา นิ ช  ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1842 เด็กหญิงปภาวรินทร์ รอดแผ้วพาล ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1843 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เถ่ือนม่วง ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1844 เด็กชายอัครวินท์ พวงนาค ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1845 เด็กหญิงณัฐช์นพิน บ่ายเท่ียง ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1846 เด็กหญิงวัฑฒิกา เทียมเมฆ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1847 เด็กหญิงปูริดา บริบูรณ์ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1848 เด็กชายณัฐนนท์ อินทรพิทักษ์ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1849 เด็กชายณิชพงศ์  สุวรรณ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1850 เด็กชายธนธรณ์ แม้นพยัคฆ์ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1851 เด็กชายระดมพล นุสไพ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1852 เด็กชายทินภัทร เล็กมนตรา ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1853 เด็กหญิงชนัญชิดา จุ้ยเจริญ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1854 เด็กหญิงสุธาสินี เกตุสวาสด์ิ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1855 เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1856 เด็กหญิงพรพิมล โตสุข ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1857 เด็กชายณัฏฐณดนย์ ย้ิมสกุล ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1858 เด็กชายธนวัฒน์ ลอยมี ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1859 เด็กหญิงพรรณรินทร์ สิงห์ห่วง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1860 เด็กชายสิทธิพล ชมภู่ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1861 เด็กชายวรพล กองแก้ว ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1862 เด็กหญิงสิริจอมขวัญ ชุลวงศ์ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1863 เด็กชายฐิติกร ตระกูลรัตน์ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1864 เด็กชายอนัตตา เเก้วขุน ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1865 เด็กชายเก้า ดูดด่ืม ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1866 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญคง ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1867 เด็กหญิงฐิติมา สุขประเสริฐ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1868 เด็กหญิงจีรนันท์ โปรยเงิน ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1869 เด็กชายปกรณ์ ผลาหาญ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1870 เด็กชายฉัตรชัย ชอบท้าดี ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
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1871 เด็กหญิงทิพากร ดวงประทีป ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1872 เด็กหญิงณัฐนริดา กันภัย ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1873 เด็กหญิง พิชญธิดา ตะโกทอง ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1874 เด็กชายกฤติน สุขเคหา ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1875 เด็กชายศิลป์ลาภ สุระเสียง ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1876 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โค้วสุวรรณ์  ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1877 เด็กชายกันดิศ ขุนทอง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1878 เด็กชายภีรวัชร เจริญพรหม ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1879 เด็กชายทวีทรัพย์ ช้านาญหมอ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1880 เด็กหญิงพันธ์ุวรินทร์ พัวพานิช ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1881 เด็กหญิงลภัสรดา สุขดี ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1882 เด็กหญิงลักษิกา สิงห์ศรีธงชัย ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1883 เด็กหญิงวีรกาญจน์ กิตติวุฒิเจริญชัย ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1884 เด็กชายอิทธิกร เปรมปรี ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1885 เด็กชายพีรวิชญ์ ถุงเงิน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1886 เด็กหญิงพัชรีรัตน์ สุขรัตนวงศ์ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1887 เด็กชายฐปนวัฒน์ แตงนนท์ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1888 เด็กหญิงเอ้ือการต์ อ่อนประเสริฐ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1889 เด็กหญิงฐิติพรรณ สันทัด ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1890 เด็กชายภูธิป หุ่นดี ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1891 เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1892 เด็กชายยศกร อ้าพันศิริ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1893 เด็กหญิงปราณปรียา เสือยอด ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1894 เด็กชายภูดิท สถิตยนาค ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1895 เด็กหญิงสุวิมล เจริญศิล ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1896 เด็กหญิงัณัฐวดี สังข์แก้ว ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1897 เด็กหญิงอินทิรา ชมพิพัฒน์ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1898 เด็กชายณัฐภัทร ภิรมยา ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1899 เด็กหญิงจริตา สงวนวงษ์ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1900 เด็กชายวิสุทธ์ิ บุญประสงค์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1901 เด็กชายรัตนชัย เกิดแสง ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1902 เด็กชายชวินธร อินทรทิตติ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1903 เด็กหญิงอฐิรฎา จันทร์ภู่ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1904 เด็กชายธนธรณ์ พานทอง ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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1905 เด็กชายภูธเนศ เพ่ิมพูล ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1906 เด็กหญิงปิยกานต์ อู่เรือ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1907 เด็กชายนนทชัย ชูวงษ์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1908 เด็กหญิงสุชาวลี บุญมี ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1909 เด็กชายชลันธร พานิช ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1910 เด็กหญิงชญานิศ ตระกูลธร ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1911 เด็กหญิงธนิสรา บุญมา ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1912 เด็กหญิงกัญญาพร เยาะสูงเนิน ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1913 เด็กชายภรภัทร แก้วป้องปก ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1914 เด็กชายศตายุ ฟุ้งดนตรี ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1915 เด็กหญิงสริตา อุตะละมาตร์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1916 เด็กหญิงโยทะกา ลอเจริญ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1917 เด็กหญิงจิรัชยา ปล่ังมะณี ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1918 เด็กชายพงศกร พูลเป่ียม ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1919 เด็กชายศุภกฤต โตอ่อน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1920 เด็กชายพีรดนย์ เเย้มอุบล ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1921 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ใจฉ้่า ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1922 เด็กชายพณิชพล เลิศสุขุมาภิรมย์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1923 เด็กชายพนต์พิพัฒน์ กันฉาย ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1924 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเรือง ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1925 เด็กหญิงนวพร แก้วกันยา ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1926 เด็กหญิงรวิพรรณ พันธ์โสดา ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1927 เด็กหญิงปรียาภรณ์ กิริยา ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1928 เด็กชายกุญช์ภัช ปานบุญ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1929 เด็กหญิงสุชาวลี ทวีโคตร ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1930 เด็กชายณัฐวุฒิ จีรัง ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1931 เด็กหญิงนัสนันธ์ สุขรักษ์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1932 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขส้าราญ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1933 เด็กชายปัณณวิชญ์ แสงเดช ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1934 เด็กชายธีภากร รัตน์ไทรเเก้ว ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1935 เด็กชายพีรกร เนียมแตง เนียมแตง ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1936 เด็กชายณัฐกาญจน์ คุ้มครอง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1937 เด็กหญิงธนัชพร กงประโคน ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1938 เด็กชายศุภสิน ศรีเจริญ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
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1939 เด็กชายกฤตพล ก๋าค้า ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1940 เด็กหญิงสิราทิพย์ พวงจ้าปี ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1941 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์ เกษสลวย ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1942 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุตรศรี ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1943 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ จันทร ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1944 เด็กหญิงจีรวรรณ จันทมงคล ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1945 เด็กชายเลิศวรรธน์ สุวรรณเสริฐ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1946 เด็กหญิงนิศากร พูลทรัพย์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1947 เด็กหญิงอังคณา เทียมทองดี ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1948 เด็กหญิงณิภาพร คิลาคิ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1949 เด็กหญิงวรรณษา แสงสว่าง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1950 เด็กหญิงชัยรัมภา ฉันทะชาติ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1951 เด็กชายณภูดล มิตรเจริญ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1952 เด็กหญิงพินทุสร โกมล ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1953 เด็กหญิงศลิษา เรืองสุข ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1954 เด็กชายกิตติกวิน สอนสืบ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1955 เด็กชายธนพนธ์ สนเทศ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1956 เด็กหญิงสุภชาพร ราชฉวาง ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1957 เด็กชายณัฐพงศ์ อินทรวิลัย ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1958 เด็กชายศุกลวัฒน์ ขุนอ่อน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1959 เด็กหญิงนรรัตน์ สุจริตจันทร์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1960 เด็กชายด.ช.ภูวดล มัจฉิม ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1961 เด็กหญิงนิฏฐาภรณ์ อินทรักษ์ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1962 เด็กชายปัณณกร กระด่ิงสาย ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1963 เด็กหญิงวรรณ กานต์  เรืองงาม ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1964 เด็กหญิงอุบลรัตน์ หนูเร่ง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1965 เด็กหญิงบุญนิสา เกิดดี ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1966 เด็กหญิงณัฐณิชา ศูนย์จันทร์ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1967 เด็กหญิงธันยพร นาคพ่ึง ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
1968 เด็กหญิงพิมพิศา เก้นโชติ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1969 เด็กหญิงเปรมิกา เพชรจ่ัน ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1970 เด็กชายธนาเทพ พงษ์ผล ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1971 เด็กหญิงสุชัญญา กาวิน ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1972 เด็กชายธนวิชญ์ ค้ามุก ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
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1973 เด็กชายฐานัตถ์ ฉัตรมงคล ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1974 เด็กหญิงอิสริยา มณฑา ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1975 เด็กชายอนรรฆ ดวงสุดา ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1976 เด็กชายปีมงคล ใจวงศ์ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1977 เด็กหญิงศวรรยา ทองช้อย ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1978 เด็กหญิงอรกัญญา เทศนา ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1979 เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์โต ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1980 เด็กหญิงโชติรส มีเคลือบ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1981 เด็กหญิงปิยมน สุเดชะ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1982 เด็กชายฐิติกร เเก้วผ่อน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
1983 เด็กหญิงกัลยกร แสนพันธ์ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
1984 เด็กหญิงนฤภร พานทอง ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1985 เด็กหญิงศรุตยา ย้ิมเจริญ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1986 เด็กหญิงอัครสุดา จันทราสา ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
1987 เด็กหญิงรักศิตา จิตรปราณี ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
1988 เด็กชายจิรพิพรรธ ดวงสุดา ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
1989 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ร้ิววิริยะ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1990 เด็กหญิงเกสรา โพธิระ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1991 เด็กชายพิทยุตม์ ชัชวาลย์สมบัติ  ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
1992 เด็กชายณัฐดนัย มาตย์โอสถ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
1993 เด็กชายอัศวิน สุจริต ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1994 เด็กชายดนตรี ดนตรีเสนาะ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
1995 เด็กชายพัชรพล ยงยุทธ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
1996 เด็กชายพีรพัฒน์ ไตรสุธา ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
1997 เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณเสน ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
1998 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กรุดเงิน ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
1999 เด็กหญิงพรปวีณ์ ปังวัฒนกุล ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2000 เด็กชายณีชคุณ คูตระกูล ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2001 เด็กหญิงญาณิศา สดใส ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2002 เด็กชายปรมะ สุพลดี ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2003 เด็กชายกันต์กร มาระศรี ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2004 เด็กชายศุภฤกษ์ ครุธสภา ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2005 เด็กชายกตัญญู กาลัญญุตานนท์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2006 เด็กชายนนทพัทธ์ กันโต ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
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2007 เด็กหญิงกันต์สินี อธิวาสมงคล ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2008 เด็กชายธนยศ บุญเลิศ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2009 เด็กชายนราธร วรรณาลัย ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2010 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แจ้งงุด ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2011 เด็กหญิงเมริษา พัฒใส ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2012 เด็กหญิงณัฐนันท์ สืบกระแสร์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2013 เด็กหญิงธิฌากรณ์ วงษ์ค้าจันทร์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2014 เด็กชายพงศกร ราชประสิทธ์ิ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2015 เด็กหญิงพรชนก จูม่ัน ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2016 เด็กชายธนภัทร์ ก้อนค้า ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2017 เด็กชายชัยทัต มากพงษ์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2018 เด็กชายภูมิพัฒน์ เสียงเเจ่ม ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2019 เด็กหญิงศิระกาญจน์ นาคสุข ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2020 เด็กหญิงณัฐวดี จิตต์ชุ่ม ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2021 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ขัยมี ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2022 เด็กชายปกรณ์ พรหมศรี ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2023 เด็กชายฐิติวัฒน์ โตสกุล ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2024 เด็กชายโภคิน ผงด้วง ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2025 เด็กหญิงขวัญข้าว อยู่เป็นสุข ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2026 เด็กหญิงพชรมน ด้วงวงษ์ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2027 เด็กชายด.ช.ณัฐภูมิ กล่ินผล ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2028 เด็กชายณวัฐปกรณ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2029 เด็กหญิงภัทราพร ภูอยู่ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2030 เด็กชายวงศกร ฤกษ์จันทร์ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2031 เด็กชายพัชรพล วังกานนท์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2032 เด็กหญิงคนึงหา อาจส้าอาง ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2033 เด็กชายธนพล โพธิยา ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2034 เด็กหญิงจิรัชยา พงษ์ขาว ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2035 เด็กหญิงอรวรรณษา อยู่เย็น ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2036 เด็กหญิงกรพรรณ มุตะถา ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2037 เด็กหญิงภัทรธิดา ใบเนียม ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2038 เด็กหญิงเด็กหญิง ลภัสรดา คุ้มสมบัติ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2039 เด็กหญิงพนิตา เจริญเสม ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2040 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยุงทอง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ันเรียน เวลำในกำรรับวัคซีน หมำยเหตุ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี
ประกำศรำยช่ือนักเรียน ตำมล ำดับ กำรรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

2041 เด็กหญิงพัชรดา ภูจันหา ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2042 เด็กหญิงศิรัญญา ธูปไทย ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2043 เด็กหญิงปทิตตา ไม้น้อย ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2044 เด็กหญิงจิรชยา สาระดี ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2045 เด็กหญิงณัฏฐ์ธกฤษตรา คงดี ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2046 เด็กหญิงกุลนัส ชะนะการี ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2047 เด็กชายอฏิวิชญ์ อธิพัฒน์เมธา ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2048 เด็กชายจักรพล ท้าวศิริกุล ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2049 เด็กชายภูวดล ทองนุ้ย ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2050 เด็กหญิงชญานิศฐ์ พัฒน์ทอง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2051 เด็กหญิงกัญจพัชร จันทา ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2052 เด็กชายอาณัติ วัดเมือง ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2053 เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขประเสริฐ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2054 เด็กหญิงศิวพา ทองเสม ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2055 เด็กหญิงมนัญญา พุ่มฉัตร ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2056 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จรุงพันธุ์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2057 เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ ธีระธนนันต์ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2058 เด็กหญิงศศิธร ใจดี ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2059 เด็กชายปรมะ สุวรรณรังษี ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2060 เด็กหญิงภัณฑิรา ทับเงิน ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2061 เด็กหญิงญาณิศา อ้าุศรี ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2062 เด็กหญิงณัฐยา ค้าฝอย ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2063 เด็กหญิงชนันทิญา จันทร์โนทัย ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2064 เด็กหญิงภัทรธิดา ดอกบัว ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2065 เด็กหญิงพิมพกานต์ แจ้งนิล ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2066 เด็กหญิงวาสินี พวงศรี ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2067 เด็กหญิงณิชนันทน์ ป่ินทอง ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2068 เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วคง ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2069 เด็กชายเอกภพ คงธนธีระบวร ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2070 เด็กชายธนภูมิ ม่วงทอง ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2071 เด็กหญิงชนัญชิดา กล่ินกุหลาบ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2072 เด็กหญิงรัตชนันท์ สวนบ่อเเร่ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2073 เด็กชายศุภวิชญ์ เรืองศรี ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2074 เด็กหญิงธิภานันท์ ประพฤติชอบ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
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2075 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานสิงห์ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2076 เด็กชายธีรภัทร วันทอง ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2077 เด็กชายสุชาติ ค้าภียะ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2078 เด็กหญิงกนกพร ผสมจันทร์ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2079 เด็กหญิงธนัชชา มะนาวหวาน ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2080 เด็กชายวงศกร ปานดี ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2081 เด็กชายปรเมต พุ่มล้าเจียก ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2082 เด็กหญิงปาลิดา จีนปู่ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2083 เด็กชายพิจักสพงศ์ สวนสุข ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2084 เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนวังห์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2085 เด็กชายกฤษฎา ทิมเทพย์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2086 เด็กหญิงศุจิรา ชอบประดิษฐ์ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2087 เด็กชายณัฐกรณ์ ชูสัมฤทธ์ิ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2088 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไวยากิจ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2089 เด็กหญิงภคพร แก้วเกิด ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2090 เด็กหญิงวิศินีฑ์ โตสลุง ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2091 เด็กหญิงจารุพิชญา คตหอย ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2092 เด็กชายธีรภัทร์ ผลโภชน์ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2093 เด็กหญิงณัฐธิชา พรหมจรรยา ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2094 เด็กหญิงภัสราภรณ์ เดชบ้ารุง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2095 เด็กหญิงธัตถวศรย์ ข้าศรี ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2096 เด็กชายวรวิทย์ กลมแก้ว ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2097 เด็กชายชวกร โพธ์ิอาศัย ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2098 เด็กหญิงสุภัสสร เน่ืองจ้านงค์ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2099 เด็กชายธนพล วัดสง่า ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2100 เด็กชายอดิศักด์ิ เงินคง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2101 เด็กหญิงอัจจิมา ถ่ินค้า ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2102 เด็กชายนิรวิทธ์ ป้ันเจริญ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2103 เด็กชายกัมปนาท แดงสกุล ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2104 เด็กชายสิรภพ โนนวิเศษ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2105 เด็กหญิงวันวิสาข์ กล่ินสุคนธ์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2106 เด็กชายภูริภัทท ตระกูลปาน ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2107 เด็กหญิงพริมรตา นาครอด ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2108 เด็กชายเดชาวัต พ่ึงตน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
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2109 เด็กชายปฏิภาณ สุริแสง ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2110 เด็กหญิงนฤภร มีลาภ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2111 เด็กชายนรภัทร จันทร์เพ็ง ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2112 เด็กชายชยกร ยืนยง ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2113 เด็กหญิงธนิตา ม่ันใจ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2114 เด็กหญิงณิชาภัทร อยู่รัตน์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2115 เด็กหญิงปวรวรรณ ลาหนองแคน ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2116 เด็กชายนันทภพ ศรีชัย ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2117 เด็กชายกรกฎ สักการะ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2118 เด็กชายธนวัฒน์ เหล่านายอ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2119 เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วคีรี ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2120 เด็กหญิงชยุตรา ทวีการ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2121 เด็กหญิงสิรภัทร กาญจนานันท์ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2122 เด็กหญิงบัณยาพร ร่มโพธ์ิ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2123 เด็กหญิงรัญชิตา แกมทับทิม ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2124 เด็กชายอดิเทพ สุขส้าราญ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2125 เด็กหญิงรติมา ดีพร้อม ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2126 เด็กหญิงอภิวรรณ รัศมีวงษ์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2127 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วิจิตรจรัลรุ่ง ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2128 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ โภชนะ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2129 เด็กชายบุณยกร เลิศหัสดีรัตน์ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2130 เด็กหญิงวริศรา  บุญผา สุข ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2131 เด็กหญิงบุณยวีร์ อุนาพรหม ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2132 เด็กหญิงวิภาดา ปาลวัฒน์ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2133 เด็กหญิงพรพิชา ทองชาติ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2134 เด็กชายคณิศร รัตนวราหะ ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2135 เด็กหญิงปุณณิศา ผลจันทร์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2136 เด็กหญิงวนัชพร เเย้มบู่ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2137 เด็กหญิงปรียดา แจ่มกระจ่าง ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2138 เด็กหญิงอินทิรา นามราช ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2139 เด็กหญิงญาจิกา เพ็ชรักษ์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2140 เด็กชายณัฐชนน เสือจร ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2141 เด็กชายกนกวัจณ กล่อมปัญญา ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2142 เด็กหญิงโยษิตา ฟักโต ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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2143 เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มจ้ารัส ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2144 เด็กชายธนากร ชัยสาร ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2145 เด็กชายอธิชา ชวนสุข ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2146 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ นิดร ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2147 เด็กหญิงกันต์ธิชา เดชกุญชร ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2148 เด็กชายพงษ์นริน ธานี ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2149 เด็กชายคณาธิป เนียมจันทร์ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2150 เด็กชายอติวิชญ์ เสือลอย ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2151 เด็กชายขัตติยพงษ์ สิริปาโล ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2152 เด็กชายวงศกร คงม่วง ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2153 เด็กหญิงปัญฑิตา บุญรอด ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2154 เด็กหญิงพรไพลิน ช่ออัญชัน ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2155 เด็กหญิงวีรนุช พันธ์ุศิริ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2156 เด็กชายวงศกร เหมือนเมือง ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2157 เด็กชายพลยินดี กมลเนตร์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2158 เด็กหญิงญาดานัน บุญเงิน ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2159 เด็กหญิงณัฐธิดา ย้ิมย่อง ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2160 เด็กหญิงขนิษฐา สุขสโมสร ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2161 เด็กชายธาวิน เสรีรักษ์ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2162 เด็กชายคุณภัทร บุญมาก ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2163 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินสุชาติ ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2164 เด็กชายอดิศักด์ิ ทองศรี ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2165 เด็กหญิงแพรวา ศรีจ้านงค์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2166 เด็กชายปริญญา พงษ์เฉย ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2167 เด็กชายชวกร มาลากุล ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2168 เด็กหญิงด.ญ.พัชราภรณ์ อยู่จุ้ย ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2169 เด็กหญิงลักษิกา จันทร์ถาวร ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2170 เด็กหญิงธนาวรรณ  ทรัพย์สกุล ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2171 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภิรมยา ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2172 เด็กหญิงศุภวรรณ สุขสบาย ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2173 เด็กหญิงธณัฐชญา พิมพา ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2174 เด็กชายโยธิน ดวงสุดา ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2175 เด็กชายเตวิชย์ เอ่ียมวิไลย์ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2176 เด็กหญิงวนิดา แย้มดี ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
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2177 เด็กหญิงพัธราพร น่วมจิตร ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2178 เด็กชายภาณุพงศ์ เห็นสุข ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2179 เด็กหญิงภคพร มีสมบัติ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2180 เด็กหญิงพิมประภา ตรวจมรรคา ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2181 เด็กหญิงศิริวรดา เกล้ียงสอาด ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2182 เด็กชายมนชิต ม่ันก้าเนิด ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2183 เด็กชายณัฐวุฒิ กล่ินประทุม ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2184 เด็กชายธนภัทร ไวยธัญกิจ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2185 เด็กหญิงวรรณภา ช้างงาม ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2186 เด็กหญิงแพรวา อ่อนสาตร์ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2187 เด็กชายพีรพัฒน์ อุดยานะ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2188 เด็กชายวชิรวิทย์ นิลเขียว ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2189 เด็กหญิงสิรภัทร กองแก้ว ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2190 เด็กชายปุณณสิน บัวกลับ ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2191 เด็กหญิงพัฒน์ศยา วิเชียรโรจน์ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2192 เด็กชายราเมศ หมอโอสถ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2193 เด็กชายพสิษฐ์ ศุภนคร ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2194 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขสมกิจ ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2195 เด็กหญิงพรธิชา แจ้งจิตร์ ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2196 เด็กชายกนกพัฒน์ ยาค้า ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2197 เด็กหญิงปภาวี พลอยนัด ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2198 เด็กหญิงจารุวรรณ เสาเอก ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2199 เด็กหญิงพรนภา จากิจ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2200 เด็กชายชญานิน กุลกุศล ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2201 เด็กหญิงณฐมน ทิพยสุวรรณมาลา ม.2/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2202 เด็กชายธุวชิต ภูจอมเพชร ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2203 เด็กหญิงเตชินี ช้้าเกตุ ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2204 เด็กชายธีรพงศ์ ทองคล้าย ม.2/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2205 เด็กหญิงกัญญ์วรา แสงสวย ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2206 เด็กหญิงอรดารา อ่อนนาค ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2207 เด็กชายทวีศักด์ิ คงเขียว ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2208 เด็กหญิงทัศสยา ม่วงมี ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2209 เด็กหญิงอาริษา รอดชาวนา ม.2/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2210 เด็กหญิงเมทาวิณี พันมานิมิตร ม.2/7 รอประกาศอีกคร้ัง
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2211 เด็กชายอภิวิชญ์ อธิพัฒน์เมธา ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2212 เด็กชายเศกสิทธ์ิ บุญอ่ิม ม.2/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2213 เด็กชายปิยะบุตร เปียอยู่ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2214 เด็กชายธนวิชญ์ ป่ินวิเศษ ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2215 เด็กชายธนวินท์ ป่ินวิเศษ ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2216 เด็กชายรัทภูมิ โพธ์ิเชิด ม.2/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2217 เด็กชายทรัพย์ธนสิน อินพรม ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2218 เด็กชายอนุสรณ์ แสงทอง ม.2/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2219 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองใส ม.2/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2220 เด็กชายตฤณ วงศ์มณี ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2221 เด็กชายกิตติเดช บุญไทย ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2222 เด็กหญิงวรัฐธญา การะยะ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2223 เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่ระหงษ์ ม.2/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2224 เด็กชายธนภัทร วิชัยดิษฐ ม.2/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2225 เด็กหญิงจีรนันท์ ดาบลาอ้า ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2226 เด็กชายชนาธิป พ่ึงเสือ ม.2/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2227 เด็กหญิงศุภาพัทธ์ วงศ์สมพงษ์ ม.2/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2228 เด็กชายศักด์ิรพี สะมะถะ ม.2/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2229 เด็กชายพิตรพิบูล สุขโก ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2230 เด็กหญิงสุพรรณธิภา เกตุมณี ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2231 เด็กหญิงรัชนีพร สิงห์สวัสด์ิ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2232 เด็กหญิงกานต์พิชชา บัวเผือก ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2233 เด็กชายคณานนท์ เพาะปลูก ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2234 เด็กหญิงกฤตยา สินมา ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2235 เด็กหญิงลภัสรดา กวีวัจน์ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2236 เด็กชายณัฐนันท์ จับเทียน ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2237 เด็กหญิงศุภิสรา มีทอง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2238 เด็กชายธีวรา โตเขียว ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2239 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ปาลวัฒน์ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2240 เด็กหญิงภัสสรา นามเทียร ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2241 เด็กหญิงปิณทิรา โพธ์ิน่ิม ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2242 เด็กหญิงกรวรรณ สีม่วง ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2243 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มังศรี ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2244 เด็กหญิงวรรณกานต์ มีลาภ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
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2245 เด็กชายธนภัทร พ่ึงโภคา ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2246 เด็กชายสหัสรังสี จันทะคา ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2247 เด็กหญิงภัทรา ศรีแก้วพันธ์ุ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2248 เด็กหญิงปัญญาพร วงษ์ปัญญา ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2249 เด็กหญิงภัทร์ธีรา หานะกุล ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2250 เด็กชายพงศกร คงดี ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2251 เด็กชายกฤษณะ ดีเจริญ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2252 เด็กหญิงภูษณาพร อ้่าจีน ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2253 เด็กหญิงปทุมทิพย์ นาคสุข ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2254 เด็กชายปัณณวรรธ ต้ังสถิตย์ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2255 เด็กหญิงต้นน้้า ป้ันเจริญ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2256 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีธรรมาภรณ์ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2257 เด็กชายแทนคุณ ไล้เลิศ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2258 เด็กชายมงคล ดิสา ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2259 เด็กชายธรรมสรณ์ ช่ืนเกิดลาภ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2260 เด็กหญิงบุญญาภา วงษ์สนธ์ิ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2261 เด็กหญิงเบญญาดา วีระพงษ์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2262 เด็กหญิงพนิตพร พูดเหมาะ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2263 เด็กหญิงสาริศา บัวคล่ี ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2264 เด็กหญิงอภิชญา นวลนุช ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2265 เด็กหญิงมิชชา กังผ้ึง ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2266 เด็กชายกวีวัฒน์ ภู่แส ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2267 เด็กชายปรัชญา เข็มวรรณ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2268 เด็กหญิงอชิรญา พรอภิชาติกุล ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2269 เด็กชายิอัคพล วงสถาวร ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2270 เด็กหญิงกมลฉัตร สุขทอง ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2271 เด็กหญิงณัฐธีรา จันมัน ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2272 เด็กชายธีรนัย คามรักษ์ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2273 เด็กหญิงญาตาวี มารวม ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2274 เด็กหญิงจิตตวรรณ พวงเงิน ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2275 เด็กชายอนุรักข์ สุขขะ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2276 เด็กชายอัศม์เดช จันทร์ข้า ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2277 เด็กชายฐาณวัชร จันทร์ชู ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2278 เด็กหญิงปวิตรา กันหะ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
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2279 เด็กหญิงมณิวรา วิทยา ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2280 เด็กหญิงภิญญดา สักการะ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2281 เด็กหญิงปาลิตา มาลา ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2282 เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งประภา ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2283 เด็กชายโสรัตน์ อินทร์เจริญ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2284 เด็กหญิงสุชาดา อินพักทัน ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2285 เด็กชายมหาสมุทร ด่านสุขณรงค์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2286 เด็กชายศิรศักด์ิ เล็บสิงห์  ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2287 เด็กชายชนะชัย เณรน้อย ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2288 เด็กหญิงวรัญชลี เงินอยุ่ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2289 เด็กหญิงพาขวัญ ขุนวังห์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2290 เด็กหญิงโชติกา สะมะถะ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2291 เด็กหญิงชนิดาภา ใจกล้า ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2292 เด็กชายคเณศวร ชาวนาฝ้าย ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2293 เด็กหญิงฉัตรรวี สิงห์โต ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2294 เด็กชายสุวิจักขณ์ ภู่ชัย ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2295 เด็กชายภูริณัฐ สิงห์มงคลศักด์ิ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2296 เด็กชายศรัณยพงศ์ สร้อยระย้า ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2297 เด็กหญิงเปรมสินี กังผ้ึง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2298 เด็กหญิงนาฏกร ไพรวรรณ์ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2299 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ มณีอนันตเศรษฐ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2300 เด็กชายธนกร ศรีมานพ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2301 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ รุ่งเรือง ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2302 เด็กชายพีรณัฐ เกตุสวาสด์ิ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2303 เด็กชายปุณณวิช จันทร์ภู่ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2304 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สกุลเดช ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2305 เด็กชายศิรศักด์ิ มังกรทอง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2306 เด็กชายวุฒิภัทร พุฒิสาร ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2307 เด็กชายธรรมปพน ก่ิงไทร ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2308 เด็กหญิงบุญญิสา ช้านาญ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2309 เด็กหญิงกฤตชญาวรรณ รัศมี ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2310 เด็กชายชาญวิทย์ เมืองง้ิวราย ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2311 เด็กหญิงณปภัช จันทร์ตระกูล ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2312 เด็กหญิงภัทรสุดา ม่วงกล้่า ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
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2313 เด็กหญิงธัญจิรา คงคามี ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2314 เด็กชายกฤษติธี สว่างศรี ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2315 เด็กหญิงสิรินทรา ส้าราญสุข ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2316 เด็กหญิงภิญญดา เครือแก้ว ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2317 เด็กหญิงแพรวา ศึกษากิจ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2318 เด็กหญิงภัทรลภา กล่ันกล่ิน ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2319 เด็กหญิงด.ญ จิรฐิตา อ่วมวิไลย ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2320 เด็กหญิงนิชัชชา บุญช่วย ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2321 เด็กหญิงรดา ศรีจันทร์ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2322 เด็กชายฐิติวัฒน์ บัวพนัส ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2323 เด็กหญิงศศิวิมล แจ้งสว่าง ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2324 เด็กหญิงศศิอร นีละนะวก ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2325 เด็กหญิงปาณิสรา วงษ์ทอง ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2326 เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มพวง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2327 เด็กหญิงณิชาภา ขวัญนาคก้าธร ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2328 เด็กชายธนดล วรบุตร ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2329 เด็กชายธนกร รุ่งเจริญ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2330 เด็กชายธนภัทร รณที ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2331 เด็กหญิงรพัสตาภรณ์ ทองนุ้ย ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2332 เด็กชายวุฒิภัทร อินทสินทร์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2333 เด็กชายด.ช. ณัฐพงษ์ ขุนคงเสถียร ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2334 เด็กชายพิชญะ เหล็กอ่อนตา ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2335 เด็กหญิงชิสาพัชร์ ธาดาชัยอารีย์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2336 เด็กชายณัฐสิงห์ สร้อยนวม ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2337 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ช้างงาม ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2338 เด็กชายกันตยศ พูลสวัสด์ิ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2339 เด็กหญิงศุภรดา บุญนาค ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2340 เด็กหญิงปรีรติ ปานเพ็ชร์ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2341 เด็กหญิงวรินทร เชิดชัย ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2342 เด็กหญิงปาณิสรา พานทอง ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2343 เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีเหรา ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2344 เด็กชายธีรภัทร กาญจนสุนทร ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2345 เด็กชายนราธิป ทนช่างยา ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2346 เด็กชายพลากร โกมล ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
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2347 เด็กชายอนุวัฒน์ วินิจ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2348 เด็กชายพุฒิเมธ เปรมปรี ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2349 เด็กหญิงณัฐวดี ชอบธรรม ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2350 เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มพวง ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2351 เด็กชายภัทรพล ฤทธ์ิรักษ์ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2352 เด็กหญิงพฤฒิพร ศิลม่ัน ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทวารี ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2354 เด็กหญิงธนภร น้อยเจริญ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2355 เด็กหญิงนฤมล ใจดี ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2356 เด็กหญิงรัตนา ศรีรัตนเกตุ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2357 เด็กหญิงญาณวิภา บุญเลขา ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2358 เด็กชายด.ช.หัตถชัยวุฒิภ์ มาพะวงษ์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2359 เด็กชายกิตติธัช อังสน่ัน ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2360 เด็กหญิงอนงค์ วงษ์พันธ์ธรรม ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2361 เด็กหญิงณัฐภัสสร พานนาค ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2362 เด็กหญิงปุญญิสา บุญเรือง ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2363 เด็กหญิงกรกนก เนตรเเก้ว ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2364 เด็กหญิงณฐิตา เรือนงาม ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2365 เด็กชายวรากร แกล้วกสิกิจ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2366 เด็กหญิงทัชชกร เจียมเงิน ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2367 เด็กหญิงวรินทร ค้ามาก ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2368 เด็กหญิงรมิตา ศรีสุข ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2369 เด็กชายพัสกร พ่วงพันธ์งาม ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2370 เด็กชายพิภพพัฒน์ ราชขวัญ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2371 เด็กชายอธิวัฒน์ รองแก้ว ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2372 เด็กหญิงกวินธิดา อมรการ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2373 เด็กชายชัยทัต ล้้าเลิศ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2374 เด็กชายชญานนท์ แก้วดี ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2375 เด็กชายพร้อมสิน มากช่ืน ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2376 เด็กหญิงจิราภร มาศถิตย์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2377 เด็กหญิงฑิตญา บุญพ่ึง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2378 เด็กหญิงธิวาพร รัตน์ไทรเเก้ว ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2379 เด็กชายจิระพัฒน์ มีฤกษ์ใหญ่ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2380 เด็กหญิงรุ่งนภา เเสงสิทธิโยธิน ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
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2381 เด็กหญิงพิชญาพร พ่วงรักษ์ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2382 เด็กหญิงสิริกร มาลัยทอง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2383 เด็กหญิงปิยะธิดา แพทย์ราช ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2384 เด็กชายวีรศักด์ิ นึกอุ่นจิตร ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2385 เด็กหญิงวรัญญา โพธ์ิศรี ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2386 เด็กชายญาณิน สนธิธรรม ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2387 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร เทียมทัน ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2388 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ คันทจิตร ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2389 เด็กหญิงกุสุมา เบ้ียเล่ียม ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2390 เด็กชายญาณวรุตม์ ปานอยู่ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2391 เด็กหญิงปทิตตา สงเลิศ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2392 เด็กหญิงพลอยวลิน เพ็ชร์ประดับ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2393 เด็กชายสหรัฐ เข็มศรี ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2394 เด็กชายวีชพนธ์ ผลเกิด ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2395 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ จันทร์เกษม ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2396 เด็กหญิงพัชรา รอดมะลิ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2397 เด็กชายติณณภพ พ่ึงตน ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2398 เด็กชายธนกฤต จันยมิตรี ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2399 เด็กหญิงอิทธยา อดทน ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2400 เด็กชายเดชา นาคประเสริฐ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2401 เด็กชายธนภัทร จันทพัฒน์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2402 เด็กหญิงนถสร แก้วบุญเพ่ิม ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2403 เด็กชายนิพิฐพนธ์ สนเทศ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2404 เด็กหญิงมนัญญา ลาภรวย ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2405 เด็กหญิงกฤติมา ช่ืนใจ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2406 เด็กหญิงสุพรรณษา โพธ์ิฤทธ์ิ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2407 เด็กชายนราธร เหมือนเอ่ียม ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2408 เด็กหญิงบัณฑิตา แตงชาติ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2409 เด็กชายธนภัทร ชวดต่าย ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2410 เด็กหญิงณัฐนันท์ พลอยค้า ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2411 เด็กชายรัฐภูมิ วสุภัทร ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2412 เด็กหญิงภพรวีณ์  พลอยเพชรา  ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2413 เด็กหญิงสุชาดา แผ่ทอง ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2414 เด็กหญิงลภัสรดา นาคเกตุ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
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2415 เด็กชายอัครพล ม่ันคง ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2416 เด็กชายอัครพงษ์ โภคินธนาเศรษฐ์ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2417 เด็กหญิงฐิติพร เพ็ชร์รักษ์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2418 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิรินาม ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2419 เด็กชายภูเบศ เขตการณ์ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2420 เด็กหญิงทิพธัญญา มณีนิล ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2421 เด็กหญิงพิณนรี หอยสังข์ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2422 เด็กชายวีรภัทร ฤทธ์ฺฉิม ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2423 เด็กหญิงณัฎฐาพร สุทธิสารากร ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2424 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีตาดพงษ์ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2425 เด็กหญิงฐิติมา เพชรแดง ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2426 เด็กชายกวินภพ ดีเเป้น ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2427 เด็กหญิงสลิลทิพย์ แย้มคล้าย ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2428 เด็กหญิงฐิตาภา ปานโสภณ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2429 เด็กหญิงสุชัญสินี กล้่าดี ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2430 เด็กหญิงณัฐชยา ค้าหมอน ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2431 เด็กหญิงนภัส ย้ิมละมัย ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2432 เด็กชายตะวัน บุษบงค์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2433 เด็กหญิงชญาน์นันท์ ศักดิลาภ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2434 เด็กชายพัชรพล วงษ์แย้ม ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2435 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สว่างบุญรอด ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2436 เด็กหญิงรัชนก ดิสา ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2437 เด็กชายกนกเทพ ปังวัฒนกุล ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2438 เด็กหญิงนาราชา ศรีบัวทอง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2439 เด็กหญิงธัญจิ รา สว่างสุข ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2440 เด็กหญิงปณิดา พยัคฆา ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2441 เด็กหญิงธวัลยา สารนิม ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2442 เด็กชายคณุตม์พงศ์ ถนอมสัตย์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2443 เด็กชายธีรภัทร พูลศรี ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2444 เด็กชายวงศกร บัวสีตัน ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2445 เด็กหญิงอชิรญาณ์ หาญยุทธ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2446 เด็กหญิงกนกพิชณ์ เงินอ่อน ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2447 เด็กชายไชยนันท์ คงทน ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2448 เด็กหญิงระวิวัลย์ สุพิเจ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
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2449 เด็กหญิงกนกอร บ้านหลุ่ม ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2450 เด็กหญิงสุทัชอร วชิรวัฒก์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2451 เด็กชายธีรศักด์ิ รอดฉ้่า ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2452 เด็กชายสิรภพ สุวรานนท์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2453 เด็กชายฐิติวิฒิ เช้ืออ่อน ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2454 เด็กหญิงณฐมน วงษ์นาค ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2455 เด็กหญิงพิชญ์ฌา ทับเงิน ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2456 เด็กชายปัญญพัฒน์ พุฒดง ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2457 เด็กหญิงอินทุพา พลพุ่ม ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2458 เด็กชายจารุวงศ์ สว่างทุกข์ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2459 เด็กชายไตรทศ พูชิน ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2460 เด็กชายศตายุ พานอินทร์ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2461 เด็กหญิงประภา ศิริ ภู พวก  ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2462 เด็กหญิงภัทรภร พุ่มค้า ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2463 เด็กชายการันต์ รอดเจริญ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2464 เด็กชายฐานันดร สมสุข ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2465 เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ช่างคิด ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2466 เด็กหญิงดารินทร์ ปรีวัน ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2467 เด็กหญิงปาลิตา บุญกล้า ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2468 เด็กชายภูริช บุญญาภากร ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2469 เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรประสิทธ์ิ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2470 เด็กหญิงนิชานันท์ ค้าชู ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2471 เด็กหญิงปุณิกา โคปาลสูตร ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2472 เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2473 เด็กหญิงณัฐ กมล ฉวิวรรณากร ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2474 เด็กชายธนิสร จันทนา ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2475 เด็กหญิงภัศรา งามย่ิง ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2476 เด็กหญิงสุมาลี บีกินเนียว ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2477 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กล่ินเกษร ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2478 เด็กหญิงพัชราพร แย้มบู่ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2479 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองดี ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2480 เด็กหญิงพนิตพิชา ศรีสุภาพ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2481 เด็กหญิงญาณิศา ชมภูพาน ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2482 เด็กหญิงกรกนก ชะเอม ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
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2483 เด็กชายจิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2484 เด็กหญิงหิรัญญิการ์ สิงห์โต ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2485 เด็กหญิงสโรชา แก้วเลิศ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2486 เด็กชายวรพล  เเจ่ม ส้าราญ  ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2487 เด็กหญิงพิรารัตน์ สุดจิตร์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2488 เด็กชายเพชรพชร เหมือนเพชร ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2489 เด็กหญิงกษิรา ใจสมบุญ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2490 เด็กชายปิยังกูร สรรพสุข ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2491 เด็กหญิงอธิชา ขวัญใจพิณทอง ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2492 เด็กชายเจษฎา ผิวน่ิมนวล ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2493 เด็กหญิงพลอยชมพู สมสิงห์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2494 เด็กชายธนปกรณ์ ศรีเคลือบ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2495 เด็กหญิงป่ินเพชร แสงสวย ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2496 เด็กชายกิตติกุล บุญสยมภู ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2497 เด็กชายอารยะ อายะกุล ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2498 เด็กหญิงชาลิสา กันภัย ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2499 เด็กชายศุภฤกษ์ ศรีสุโพธ์ิ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2500 เด็กชายภาณิณ ขาวประไพ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2501 เด็กหญิงกัญจน์ชญา ศรีสนธิพันธ์ุ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2502 เด็กหญิงจีรพร เกษจรัล ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2503 เด็กหญิงณฐนันทินี รอดหล้า ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2504 เด็กชายสิทธิพล พูลพร ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2505 เด็กชายปาราเมศ หงษ์ทอง ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2506 เด็กหญิงณญาดา ธนะสูตร ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2507 เด็กหญิงสุภาพร โพธ์ิเปล่ียนศรี ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2508 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงห์เมือง ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2509 เด็กชายศุภโชค ย้ิมเสถียร ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2510 เด็กหญิงฐิตาสิริ บุญมี ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2511 เด็กชายวรภพ ลายกนก ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2512 เด็กหญิงกัญจนพร นุ่มทอง ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2513 เด็กชายกรวิทย์ สุพร ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2514 เด็กหญิงณัฐวดี ควรพินิจ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2515 เด็กชายกัปปน์กันดิส กิตตน์นิพิฐ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2516 เด็กชายปิยภัทร นิวรณุสิต ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
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2517 เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทสาด ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2518 เด็กหญิงอาภาภรณ์ ทับทิมทอง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2519 เด็กหญิงอรุณวิมล บัวงาม ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2520 เด็กชายพีระพัฒน์ ม่ันคง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2521 เด็กชายด.ช.วัชรพล โพธ์ิเเก้ว ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2522 เด็กหญิงมณีรัตน์ งามภักตร์ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2523 เด็กหญิงชิดชญา สังโยคะ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2524 เด็กหญิงณัฐธิดา มีแฟง ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2525 เด็กชายพรพิพัฒน์ แซ่เล้ียง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2526 เด็กชายแสนสุข แสงพงษ์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2527 เด็กชายสุเมธ พ่วงอยู่ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2528 เด็กชายสาธิต พ่วงอยู่ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2529 เด็กชายนนทวิชญ์ ปิติดา ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2530 เด็กหญิงมานิตา พานเสือ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2531 เด็กชายกวี ตระการผล ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2532 เด็กชายณภัทร์สิญ มังกรทอง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2533 เด็กหญิงวรรณษา อ่อนไสว ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2534 เด็กหญิงณัฐ ธ พร  ระวิงทอง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2535 เด็กชายภานุวัชร์ จรพันธ์ชู ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2536 เด็กหญิงมณีอัปสร หาญแท้ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2537 เด็กหญิงธัญจิรา พรหมจันทร์ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2538 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ค้าชู ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2539 เด็กชายกิตติพัทธ์ เสนาซิว ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2540 เด็กหญิงเมษา สมอยู่ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2541 เด็กหญิงพาขวัญ ธงชัย ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2542 เด็กชายณัฐพล เป่ียมรอด ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2543 เด็กชายก้องกิดากร สารีผล ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2544 เด็กหญิงธนัชญา เดชานุวัฒน์ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2545 เด็กชายกิตติภพ เสนาซิว ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2546 เด็กชายกมลภพ สีม่วง ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2547 เด็กหญิงจิดาภา จันทร์แก้ว ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2548 เด็กชายศิลา ศรีชัย ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2549 เด็กหญิงศิริกานดา บัวจะโป๊ะ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2550 เด็กชายธนกฤต ทองวิลัย ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
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2551 เด็กหญิงธัญรดา ตะมาริด ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2552 เด็กชายภานุพงษ์ ระดับ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2553 เด็กหญิงณัฐชยา โกมล ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2554 เด็กชายชัยพร จ้านงค์หาญ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2555 เด็กชายชายแดน - ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2556 เด็กชายด.ช.ธนายุต มีหิรัญ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2557 เด็กชายนัทธวัฒน์ ดีเจริญ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2558 เด็กชายวายุภักษ์ เจียมจันทร์เล่ห์ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2559 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มาส้าราญ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2560 เด็กชายพงษ์นรินทร์ นุวรรณโณ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2561 เด็กหญิงชลิตตา ศรีแข ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2562 เด็กชายทวีวัฒน์ แก้วสนธิ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2563 เด็กหญิงจิณัฐตา ทองโปร่ง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2564 เด็กชายภัทรพงศ์ หงษ์ทอง ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2565 เด็กหญิงอัจจิมา โพธ์ิจู ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2566 เด็กหญิงอารยา ทาเปรียว ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2567 เด็กชายพงศ์วรุตม์ รอดโฉม ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2568 เด็กชายกษิด์เดช สุทธิวานิช ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2569 เด็กชายหฤษฎ์ สระแพ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2570 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ ทองวา ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2571 เด็กชายนภัสกร เอ่ียมโอฐ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2572 เด็กหญิงนฤกานต์ ร่มโพธ์ิ ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2573 เด็กชายญาณวรุตม์ อิธิตา ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2574 เด็กหญิงอนงค์วรรณ ปัทวงค์ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2575 เด็กหญิงพิชญาดา ป้ันเจริญ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2576 เด็กหญิงเนตรนภา เกตุมะณี ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2577 เด็กหญิงภูธิวรรณ ภูสุวรรณ์ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2578 เด็กหญิงสิริกานต์ ศรทรง ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2579 เด็กชายจักรพงษ์ โสตโสภา ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2580 เด็กชายณภัทร สุรินทร ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2581 เด็กชายธนวัตน์ จงธรรม ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2582 เด็กชายณัฐพล สุขทอง ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2583 เด็กชายกรภัทร พันธ์ุเป่ียม ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2584 เด็กชายอดิเทพ พิพิธภัณฑ์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
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2585 เด็กหญิงศิริพร เสวกพันธ์ุ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2586 เด็กหญิงณิฐารัตน์ ค้าลือชา ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2587 เด็กชายพงศ์ปณต พันธุเกตุ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2588 เด็กชายวริท ค้าภิรมย์ ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2589 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แซ่ปึง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2590 เด็กหญิงทิพยรัตน์ เมืองค้า ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2591 เด็กหญิงเพลงชนก รอดภัย ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2592 เด็กหญิงจินต์จุฑา เย็นทรวง ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2593 เด็กชายนรินธร ป้ันก้อน ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2594 เด็กหญิงธิดาพร สมทอง ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2595 เด็กชายรัฐนันท์ อันประนิตย์ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2596 เด็กชายชนะพล ตรีสุวรรณศานต์ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2597 เด็กหญิงเด็กหญิงภิราวรรณ จ้าปีทอง ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2598 เด็กชายด.ช.สุภณัฏฐ์ รุ่งเรือง ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2599 เด็กหญิงพิชชาพร สุรกร ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2600 เด็กชายเลิศวรรธน์ รัตนฤทธิยาภรณ์ ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2601 เด็กหญิงปิติณัฐ มโนรส ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2602 เด็กชายกฤษณะ คงร้าพึง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2603 เด็กหญิงปัทมพร ทองดี ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2604 เด็กหญิงวิกาญดา จันหลิน ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2605 เด็กชายชาคริส ประจวบสุข ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2606 เด็กหญิงสุทธิกานต์ สาริวัน ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2607 เด็กหญิงภัทรวดี สายนาค063 ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2608 เด็กชายพิตตินันท์ วิเศษพานิช ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2609 เด็กหญิงชลิตา ชูสวัสด์ิ ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2610 เด็กหญิงปวีณา ทานะปัต ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2611 เด็กชายวัชรานุพงษ์ สังข์วารี ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2612 เด็กหญิงด.ญ.วรรณรดา มุขภู ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2613 เด็กชายฐิติวัชร เมฆส่าน ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2614 เด็กชายนันทริศ มังกร ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2615 เด็กหญิงศิรดา บานเย็นงาม ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2616 เด็กชายภูวดล ปิยะมิตร ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2617 เด็กหญิงธัญญากร มูระคา ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2618 เด็กหญิงธมลวรรณ ศุกกระบิล ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
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2619 เด็กหญิงพีรดา ลีคนทัด ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2620 เด็กหญิงชัชนิกา เช่ียวชาญ ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2621 เด็กหญิงเกวลิน วราสินธ์ุ ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2622 เด็กหญิงรวิกานต์ ก้าเนิดเกียรติศักด์ิ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2623 เด็กหญิงวณิชชยา ศรีบุปผา ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2624 เด็กหญิงรรรรณา วงค์กล่ิน ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2625 เด็กหญิงภัสร์วรัญญ์ บ้ารุงพงษ์ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2626 เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีประเสริฐ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2627 เด็กหญิงธนพร บุญเลิศ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2628 เด็กหญิงปิยาภรณ์ รุ่งโรจน์ ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2629 เด็กชายภาคิณ เมืองช้าง ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2630 เด็กชายกฤษชนก แต้ไพบูลย์ศักด์ิ ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2631 เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงเพ้ิง ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2632 เด็กชายภาสวุฒิ บุญธิติ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2633 เด็กหญิงธัญชนก สิงห์โต ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2634 เด็กหญิงนันท์นภัส มานพ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2635 เด็กหญิงชิชญาณิกานต์ สุดตา ม.1/1 รอประกาศอีกคร้ัง
2636 เด็กชายสิรวิชญ์ ปานกล้่า ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2637 เด็กหญิงสุพนิตา ประสายกา ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2638 เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ สุเมธาพิภัทร์กุล ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2639 เด็กหญิงไปรยา บุญเรือง ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2640 เด็กชายปวริศ ก่ิงค้า ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2641 เด็กชายเจษฎากร เเตงนวล ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2642 เด็กหญิงขวัญจิรา ปานสิงห์ ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2643 เด็กหญิงธนัญญา แย้มบู่ ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2644 เด็กชายกฤศกร ส้าราญดี ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2645 เด็กหญิงญาณิศา ป่ินทอง ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2646 เด็กชายกรวิชญ์ พิเชฏฐ์พงษ์ ม.1/4 รอประกาศอีกคร้ัง
2647 เด็กชายวชิรวุฒิ บูรณ์เจริญ ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2648 เด็กหญิงภรณ์พัชชา หงษ์ทอง ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2649 เด็กหญิงธนธัส สายสุวรรรณ์ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2650 เด็กหญิงศศิพัชร์ สอนงาม ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2651 เด็กชายภานุวัฒน์ ศาลางาม ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2652 เด็กชายธีรภัทร มีนน ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
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2653 เด็กชายศิรวิทย์ พิทักษ์สาลี ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2654 เด็กชายธาดา สุวัฒนา การสุข ม.1/10 รอประกาศอีกคร้ัง
2655 เด็กหญิงเปรมิกา วงษ์ภิญโญ ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2656 เด็กหญิงชลณิชา หงษ์ทอง ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2657 เด็กชายพงศธร แก้วทวี ม.1/12 รอประกาศอีกคร้ัง
2658 เด็กหญิงสรสิชา เงินฟัก ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2659 เด็กหญิงสุจิตรา รัศมี ม.1/11 รอประกาศอีกคร้ัง
2660 เด็กหญิงณิชกานต์ เหมือนเมือง ม.1/9 รอประกาศอีกคร้ัง
2661 เด็กชายธนภัทร ฟักผล ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2662 เด็กหญิงนัทธมน งามข้า ม.1/8 รอประกาศอีกคร้ัง
2663 เด็กชายฐาวฬาวิชญ์ ภมรนิยม ม.1/5 รอประกาศอีกคร้ัง
2664 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หอมฟุ้ง ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2665 เด็กชายธนภัทร ดิษบรรจง ม.1/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2666 เด็กชายธนวัฒน์ กองฟู ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2667 เด็กหญิงธัญดา แตรไชย ม.1/7 รอประกาศอีกคร้ัง
2668 เด็กชายณัฐดนัย นุ่มน่ิม ม.1/2 รอประกาศอีกคร้ัง
2669 เด็กชายกานต์ สิทธ์ิน้อย  ม.1/6 รอประกาศอีกคร้ัง
2670 เด็กชายระฟ้า ปานเนียม ม.1/13 รอประกาศอีกคร้ัง
2671 นางสาวรพีรัตนพร บัวสละ ม.5/3 รอประกาศอีกคร้ัง
2672 เด็กหญิงสุพิชญา สุขส้าราญ ม.3/6 รอประกาศอีกคร้ัง



      (1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)

      (2) ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สําหรับนักเรียน**

      (3) แบบคัดกรองกอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สําหรับนักเรียน**

      (4) สําหรับนักเรียนกลุมเปราะบาง ตองเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน         

         เพ่ิมเติม ดังน้ี (4.1) เอกสาร/สมุด ประจําตัวผูปวย หรือ  (4.2) ยาประจําตัว               

          แตงกายดวยชุดพลศึกษาของโรงเรียนสิงหบุรี ใหเรียบรอย 

         (ผูปกครองจะมาหรือไมก็ได)

สิ�งที�ต้องนาํมา

นักเรียนลงทะเบียน + รับนํ�าดื�ม จากคุณครูที�ไปดูแลนักเรียนลงทะเบียน + รับนํ�าดื�ม จากคุณครูที�ไปดูแล
บริเวณใกล้กับจุดคัดกรอง ณ โรงพยาบาลบริเวณใกล้กับจุดคัดกรอง ณ โรงพยาบาล

แจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที�ทางโรงพยาบาลเพื�อคัดกรองแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที�ทางโรงพยาบาลเพื�อคัดกรอง  
จากนั�นชั�งนํ�าหนัก และวัดส่วนสูงจากนั�นชั�งนํ�าหนัก และวัดส่วนสูง

ดําเนินการรับวัคซีนตามขั�นตอนที�โรงพยาบาลกําหนดดําเนินการรับวัคซีนตามขั�นตอนที�โรงพยาบาลกําหนด
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