
ที่ เลขประจ ำตัว
1 31609 เด็กชำย ชลธี จินตะกนั
2 31610 เด็กชำย ธนกฤต ไชโยธำ
3 31611 เด็กชำย ธนวัฒน์ ชืน่เกษร ทุนชำ้งเผือก
4 31612 เด็กชำย ธนำวุธ สโมสร
5 31613 เด็กชำย นภดล เซ่ียงโหล
6 31614 เด็กชำย นรภัทร วรรณศิริกลุ
7 31615 เด็กชำย ปรมะ พกิลุแกมแกว้
8 31616 เด็กชำย พลเอก บุญปองหำ
9 31617 เด็กชำย พชิชำกร บัวสิงห์
10 31618 เด็กชำย พษิณุ ออ่นน  ำค ำ
11 31619 เด็กชำย รพพีงศ์ ยำธงไชย
12 31620 เด็กชำย รัฐภูมิ จันทะค ำแพง
13 31621 เด็กชำย วิวัฒน์ชยั ผิวนวล
14 31622 เด็กชำย วีรภัทร พวงแกว้
15 31623 เด็กชำย สรวิชญ์ ริบุญ
16 31624 เด็กชำย สิริณัฎฐ์ อคัรวิศรุต
17 31625 เด็กชำย โสภณวิชญ์ มัน่คง
18 31626 เด็กหญิง กลุปริยำ กล่ ำแสง
19 31627 เด็กหญิง จีรำพร รัตนพงษ์
20 31628 เด็กหญิง ชติุกำญจน์ กลุ้มศิลป์
21 31629 เด็กหญิง ฐำนิดำ ภู่ยงยุทธ
22 31630 เด็กหญิง ณปภัทช์ ค ำใจ
23 31631 เด็กหญิง ณพชั ศรีตระกลู
24 31632 เด็กหญิง ณัฐกมล แย้มศิริ
25 31633 เด็กหญิง ณัฐณิชำ คงขยัน **
26 31634 เด็กหญิง ธิชำ ภูมิประเสริฐ
27 31635 เด็กหญิง นนท์ธิชำ ยำประดิษฐ์
28 31636 เด็กหญิง นวินดำ หล ำเจริญ
29 31637 เด็กหญิง ปวัณรัตน์ ศรีพระรำม
30 31638 เด็กหญิง วิชติำ งำมเลิศ
31 31639 เด็กหญิง วิภำดำ รักษำ
32 31640 เด็กหญิง วีรภัทรำ พมิพโ์คตร
33 31641 เด็กหญิง ศิริขวัญ แสงแดง
34 31642 เด็กหญิง สันฤทัย ศรีธำร์
35 31643 เด็กหญิง สุนิสำ สินลำ
36 31644 เด็กหญิง อริศรำ แกน่จันทร์ทำ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย ในพระบรมรำชปูถมัภ์  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/1  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31645 เด็กชำย กฤษดำ อทุัยวัฒน์
2 31646 เด็กชำย กษมล แดงเจิญ
3 31647 เด็กชำย กติติพนัธ์ เปร่ียมพมิำย
4 31648 เด็กชำย ธนโชติ พฒุสุข
5 31649 เด็กชำย ธรรศธรรม ลิขติวิวัฒน์พงศ์ ทุนชำ้งเผือก
6 31650 เด็กชำย บุญพพิฒั บุญชำลี
7 31651 เด็กชำย บุณยกร กอภำณุกลุ
8 31652 เด็กชำย ปวรุตม์ แกว้วชริำ
9 31653 เด็กชำย ป้องเกยีรติ คุ้มเมือง
10 31654 เด็กชำย รชต แกว้ดี
11 31655 เด็กชำย วัชรำกร แสนศักด์ิหำญ
12 31656 เด็กชำย เศรษฐพงศ์ เศรษฐสิโรตม์
13 31657 เด็กชำย อภิชำติ ไฉเ่จียว
14 31658 เด็กชำย อำยุทัย อนิทยงค์
15 31659 เด็กหญิง ชนกนันท์ ผำสุข
16 31660 เด็กหญิง ชมพนูุท ไชยศรี
17 31661 เด็กหญิง ญำนินท์ แซ่ตั น
18 31662 เด็กหญิง ณฐธิดำ เอีย่มลออ
19 31663 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ สุขศิริรัตน์กลุ
20 31664 เด็กหญิง ทักษอร เตชะวนิช ทุนชำ้งเผือก
21 31665 เด็กหญิง ธนภรณ์ มูลทองชนุ
22 31666 เด็กหญิง นัทธ์หทัย นำมวงค์
23 31667 เด็กหญิง เบญญภำ จันทะบำง
24 31668 เด็กหญิง พลอยกำญจน์ หล่ังทรัพย์
25 31669 เด็กหญิง พมิพช์นก สัตตวัชรวงศ์
26 31670 เด็กหญิง ภวรินทร์ กง๋ย่ี
27 31671 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ มีสุข
28 31672 เด็กหญิง รัชจียำ รอดมำ
29 31673 เด็กหญิง วรัญญำ เดชะ
30 31674 เด็กหญิง วิชญำพร อุน่ใจ
31 31675 เด็กหญิง ศิรำพร สระส ำรำญ
32 31676 เด็กหญิง ษณิภำ ศรีธำรำสงวน
33 31677 เด็กหญิง สุชำวลี งำมลำภ
34 31678 เด็กหญิง โสระยำ ดิฐสูงเนิน
35 31679 เด็กหญิง อชริญำ จ๋อยเจียม
36 31680 เด็กหญิง อภิญญำ รำชตรำชู

ชือ่ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย ในพระบรมรำชปูถมัภ์  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/2  ปีการศึกษา 2565  



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31681 เด็กชำย กวินภพ ชำญประพนัธ์
2 31682 เด็กชำย กนัตพทัธ์ เอีย่มสะอำด
3 31683 เด็กชำย ชญตว์ กจิเฉลำ
4 31684 เด็กชำย ณฐธนพล เนตรจินดำวงศ์
5 31685 เด็กชำย ทวีโชค เชื อสิงห์
6 31686 เด็กชำย ธนกร ลีชผูล
7 31687 เด็กชำย ธนกร พลูเพิ่มคล้ำย
8 31688 เด็กชำย ธนำคำร พละศักด์ิ
9 31689 เด็กชำย ธนำธิป จำนสุวรรณ
10 31690 เด็กชำย นครชยั จันทร์ดำ
11 31691 เด็กชำย ประวันวิทย์ หรบรรพ์
12 31692 เด็กชำย พฤกษ์ พศิรูป **
13 31693 เด็กชำย พนัธ์ุธัช ทองพนู
14 31694 เด็กชำย ภัทรเดช สำระเนตร
15 31695 เด็กชำย ภูริ คงแกว้
16 31696 เด็กชำย รัชชำนนท์ เอีย่มบุญ
17 31697 เด็กชำย วรวรรณ บวรพชิยัรัตน์
18 31698 เด็กชำย วีรวิชญ์ ศุภรัตน์ทวียศ
19 31699 เด็กชำย สิริวัชญ์ ศรีหำ
20 31700 เด็กชำย สุไพวรรณ จิตรโสม
21 31701 เด็กชำย สุรศักด์ิ มัง่เกยีรติสกลุ
22 31702 เด็กชำย อภิมัณยุ เพง็จันดี
23 31703 เด็กหญิง กญัญพชัร ประทุมมำ
24 31704 เด็กหญิง กนัยภร พมิพสิ์ริวรรณ
25 31705 เด็กหญิง เกสรำ มโนวงศ์ **
26 31706 เด็กหญิง โกมุฒ ทับทิมกติติกลู
27 31707 เด็กหญิง จินตนำ ค ำสอน
28 31708 เด็กหญิง จุฑำลักษณ์ อำจทวีกลุ
29 31709 เด็กหญิง ฉตัรชนก ตั งอยู่
30 31710 เด็กหญิง ฉตัรมณี โปรยบุญ
31 31711 เด็กหญิง ชลธิชำ อนิทจันท
32 31712 เด็กหญิง ณัชริญำ หำดทรำย
33 31713 เด็กหญิง ณัฐธีรำ รำชสุภำ
34 31714 เด็กหญิง ณิฌำฎำ แสงทับทิม
35 31715 เด็กหญิง ทิพย์เกษร แย้มยืนสุข
36 31716 เด็กหญิง ธนำภรณ์ ภักดีกลุ
37 31717 เด็กหญิง ปภิชญำ หวันน้อย
38 31718 เด็กหญิง ปุณยวีล์ มีเจริญ
39 31719 เด็กหญิง เลิศนภำ กมึรัมย์
40 31720 เด็กหญิง วรกำนต์ ประดับ
41 31721 เด็กหญิง วรันธร ฉมิสุข
42 31722 เด็กหญิง วริศรำ พลูรส
43 31723 เด็กหญิง ศิริวรรณ ตั งแกว้
44 31724 เด็กหญิง สุมินตรำ ข ำสร้อยทอง

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/3  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31725 เด็กชำย ชนะชล ค ำผอง
2 31726 เด็กชำย ณัฐนันท์ ตรีรัตนฤคเวท
3 31727 เด็กชำย ณัฐวรรณ ไพโรจน์
4 31728 เด็กชำย ณัฐวัฒิ เลิศนพสกลุ
5 31729 เด็กชำย ธนภัทร มีพนัธ์ุ
6 31730 เด็กชำย ธนวัฒน์ ค ำประภัสสร
7 31731 เด็กชำย นรำวิชญ์ พอกพนู
8 31732 เด็กชำย นันทวัฒน์ ปลื มมำลี
9 31733 เด็กชำย นิลภัทร พลศรี
10 31734 เด็กชำย นุชำภัทร ลี กติติวัฒนกลุ
11 31735 เด็กชำย ปัณณธร เรืองเดช
12 31736 เด็กชำย ปุญญพฒัน์ กำวิน
13 31737 เด็กชำย ภัทรพล พรำมกลู
14 31738 เด็กชำย ภูริส จิตรบรรจง
15 31739 เด็กชำย รชต ชำงประยูร
16 31740 เด็กชำย ฤทธิชยั รัศมีวิศิษฎ์ปัญญำ
17 31741 เด็กชำย วรพงษ์ ศรีเทำ
18 31742 เด็กชำย ศุภณัฐ แกว้หนองสังข์
19 31743 เด็กชำย สำน เมียส
20 31744 เด็กชำย สุทธิภัทร กำญคลอด
21 31745 เด็กชำย อยักำร สมใจมำก
22 31746 เด็กหญิง กลัยกร ส ำรำญสุข
23 31747 เด็กหญิง ชนัญชดิำ แย้มเสนำะ
24 31748 เด็กหญิง ณิชำพร ปรีชำนุกลู
25 31749 เด็กหญิง ธมลวรรณ ประเสริฐ
26 31750 เด็กหญิง บุญญำพร ชำวสวน
27 31751 เด็กหญิง เบญญำสินี ทิมทอง
28 31752 เด็กหญิง ประภำวัลย์ อนำมนต์
29 31753 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ พนัธ์ชำ
30 31754 เด็กหญิง ปัญญำพร มะนุน่
31 31755 เด็กหญิง ปุณยำพร วันทำ
32 31756 เด็กหญิง พชิญธิดำ รุ่งทิม
33 31757 เด็กหญิง ภัทรธิดำ สำระเนตร
34 31758 เด็กหญิง ภัทรวดี พยัคฆรั์งสี
35 31759 เด็กหญิง ภูควดี เกยีรติบุญนำค
36 31760 เด็กหญิง ภูชณิตำ ปั้นชำ้ง
37 31761 เด็กหญิง ภูริญำ สมบูรณ์ศิลป์
38 31762 เด็กหญิง เมธปิยำ สหวุฒิวัฒน์
39 31763 เด็กหญิง รุ่งทิวำ ปนัสโสจะ
40 31764 เด็กหญิง ลักษยำ พมิพโ์พธ์ิ
41 31765 เด็กหญิง วรดำ วรรณฤดี
42 31766 เด็กหญิง อสิรีย์ วิมลวัฒนพนัธ์ุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/4  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31767 เด็กชำย กฤตภำส ทองแท้
2 31768 เด็กชำย กฤษตเมธ พึ่งสวน
3 31769 เด็กชำย คุณำพฒัน์ เสียงกลม
4 31770 เด็กชำย ชยพล โกมลสิงห์
5 31771 เด็กชำย ณรงค์กร ดำรสรัมย์
6 31772 เด็กชำย ตฤณ คงสัตรำ
7 31773 เด็กชำย เตชพฒัน์ ค ำเนียม
8 31774 เด็กชำย ถริวัฒน์ ทวีตั งตระกลู
9 31775 เด็กชำย ธนำวินทร์ พึ่งรุ่ง
10 31776 เด็กชำย ธีรยุทธ สุวรรณพนัธ์
11 31777 เด็กชำย ธีรวัฒน์ ไขยภิญโญ
12 31778 เด็กชำย นิธิศ พลูเพิ่มคล้ำย
13 31779 เด็กชำย บุญประเสริฐ เจิ นสว่ำง
14 31780 เด็กชำย ปฏิพทัธ์ิ หวยชยัภูมิ
15 31781 เด็กชำย ปรัชญำ กิง่ทอง
16 31782 เด็กชำย พงศกร ใหม่บัวเขยีว
17 31783 เด็กชำย วิรัตน์ สำริบุตรำนนท์
18 31784 เด็กชำย วีรภัทร ภูมิรำช
19 31785 เด็กชำย วีรภัทร โพธิพล
20 31786 เด็กชำย วีระพงษ์ แผ่นทอง
21 31787 เด็กชำย อโนชำ สุขพุ่ม
22 31788 เด็กชำย อฒัฑวีร์ ใจงำม
23 31789 เด็กหญิง กลมฉตัร แสงสุกใส
24 31790 เด็กหญิง กญัญำพร หนูประไพ
25 31791 เด็กหญิง กติติยำ ศรีจุฬำภรณ์
26 31792 เด็กหญิง จันทิภำ บุตรดำ
27 31793 เด็กหญิง ซูเมย์เย ฟนิดิค
28 31794 เด็กหญิง ฐิดำรัตน์ โลมรัตน์
29 31795 เด็กหญิง ฐิตำภัทร์ กองแกว้
30 31796 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เสนำกจิ
31 31797 เด็กหญิง เบญญำภำ เผือกพนัธ์ุ
32 31798 เด็กหญิง พมิพน์ิภำ ลำลุน
33 31799 เด็กหญิง รวิสรำ ใจเรือง
34 31800 เด็กหญิง รุ่งธิรำ พะโรงรัมย์
35 31801 เด็กหญิง วรำภรณ์ หนูกลึง
36 31802 เด็กหญิง วริษรดำ รุ่งทิม
37 31803 เด็กหญิง วสุมำ สุขสมแนน
38 31804 เด็กหญิง ศิริพร บัวแกว้
39 31805 เด็กหญิง อญัชสิำ บุตรวงศ์
40 31806 เด็กหญิง อนิทิรำ ทัดเทียม

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/5  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31807 เด็กชำย กนกพล ทองสี
2 31808 เด็กชำย กฤษณพล เขม็รำษฎร์
3 31809 เด็กชำย กษด์ิิพฑัฒิ ปู่ระเทืองศักด์ิ
4 31810 เด็กชำย กนัตวิชช์ แกน่ใน
5 31811 เด็กชำย เกยีรติคุณ ทัมวัติ
6 31812 เด็กชำย ชยัวัฒน์ สรหงษ์
7 31813 เด็กชำย ณัฐสิทธ์ิ มะปรำงศรี
8 31814 เด็กชำย ธนภูมิ อนุสนธ์ิ
9 31815 เด็กชำย ธีรภัทร เลิศฤทธ์ิวิมำนแมน
10 31816 เด็กชำย นนทภัทร พกุเกษม
11 31817 เด็กชำย นรินธรณ์ แสงทอง
12 31818 เด็กชำย ปณิกำนต์ วงษำ
13 31819 เด็กชำย ปรมินทร์ กง๋เทมิน
14 31820 เด็กชำย ภำณุเมธี จัดนอก
15 31821 เด็กชำย ภำนุพงศ์ วรรณดี
16 31822 เด็กชำย รณชยั เสถยีรเขต
17 31823 เด็กชำย สรนันท์ กรพบิูลย์พงษ์
18 31824 เด็กชำย สุรชยั เหลืองเจริญ
19 31825 เด็กหญิง กมลชนก ตั ณฑ์ธนศิวะกลุ
20 31826 เด็กหญิง ขวัญฤดี ทำกง
21 31827 เด็กหญิง จิรัตติกำล จันศรีไส
22 31828 เด็กหญิง ชนักชนม์ ค ำดี
23 31829 เด็กหญิง ชนันทร์พร ภูวสินปริยำภรณ์
24 31830 เด็กหญิง ชลนิศำ บัวภำ
25 31831 เด็กหญิง ณัฐณิชำ จันทร์เกตุ
26 31832 เด็กหญิง ดวงฤทัย หมัน่กจิ
27 31833 เด็กหญิง ทิพย์พำพร มณีรัตนะพร
28 31834 เด็กหญิง ธนภรณ์ ไวว่อง
29 31835 เด็กหญิง ธิติมำ อยู่ศุนย์ตรง
30 31836 เด็กหญิง นรำธิป เดชเรืองฤทธ์ิ
31 31837 เด็กหญิง นำรำกร ร่องแกว้
32 31838 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ พนัธ์ุชำ
33 31839 เด็กหญิง ปุณิกำ ชญำศุภรัตน์
34 31840 เด็กหญิง รฐำ ยำประดิษฐ
35 31841 เด็กหญิง รติมำ นำคออ่น
36 31842 เด็กหญิง ลักษมี พุ่มพลู
37 31843 เด็กหญิง วณิชย์ชยำ สังคะอน้
38 31844 เด็กหญิง วิภำพร อนิทบุตร
39 31845 เด็กหญิง ศศิวิมล มะโนวรรณ
40 31846 เด็กหญิง ศิรินภำ อุน่ใจ
41 31847 เด็กหญิง สมิตำนัน ธำรำมรรค
42 31848 เด็กหญิง อริสำ อุน่ใจ

ชือ่ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/6  ปีการศึกษา 2565  



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31849 เด็กชำย กฤษณะ จีนพนิ
2 31850 เด็กชำย คฑำวุฒิ จันทมูล
3 31851 เด็กชำย เจษฎำ ยวงล ำใย
4 31852 เด็กชำย ชวกร พนัธุฟกั
5 31853 เด็กชำย ญำณเดช นันทินำญำรุจ
6 31854 เด็กชำย ณัฐชยั จำรีย์
7 31855 เด็กชำย แทนคุณ ค ำปรีชำ
8 31856 เด็กชำย ปิยำงกรู สีหำปัญญำ
9 31857 เด็กชำย พงศกร บุญกำรีย์
10 31858 เด็กชำย พริิยำกร มำเอีย่ม
11 31859 เด็กชำย ภัทรกร วงศ์ปีติกลุ
12 31860 เด็กชำย ภัทรพล สินพนู
13 31861 เด็กชำย ภำณุ หิรัญรัตน์
14 31862 เด็กชำย ภำณุพงศ์ งำมลี
15 31863 เด็กชำย เมธัส สร้อยกลำงเมือง
16 31864 เด็กชำย วรเดช พนัธ์ุแตง
17 31865 เด็กชำย วัชรพงษ์ กมลเลิศไชยำ
18 31866 เด็กชำย สหวัชร สังขว์ร
19 31867 เด็กชำย สุกฤษฎ์ิ มลสิน
20 31868 เด็กชำย อชริกลุ กฤชำพำสงค์
21 31869 เด็กชำย อชริะ ประเสริฐสังข์
22 31870 เด็กชำย อนันตชยั ศรีกดุเรือ
23 31871 เด็กชำย อำรักษ์ แพงศรี
24 31872 เด็กหญิง กนกพร นุม่ส ำลี
25 31873 เด็กหญิง กำนดำ ทองศรี
26 31874 เด็กหญิง ณัฐชนก  เครือออ่น
27 31875 เด็กหญิง ณัฐชยำ พึ่งชืน่
28 31876 เด็กหญิง ณัฐชำ โพธ์ิอยู่
29 31877 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ชว่ยขนุ
30 31878 เด็กหญิง ดุษยำ ศิริผล
31 31879 เด็กหญิง ธัญญำภรณ์ ปุ่นจำด
32 31880 เด็กหญิง ธันยำพร แกว้มูล
33 31881 เด็กหญิง น  ำ
34 31882 เด็กหญิง ปุญญพฒัน์ สมบูรณ์ธรรม
35 31883 เด็กหญิง ไปรยำ ฤกษง์ำม
36 31884 เด็กหญิง พชัรพร บัวบำน
37 31885 เด็กหญิง รวิตำ เกตุสำคร
38 31886 เด็กหญิง ศรัณย์พร ส ำลีแกว้
39 31887 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ชืน่กล่ิน
40 31888 เด็กหญิง สุคนธ์รัตน์ ศุภฤกษห์ิรัญ
41 31889 เด็กหญิง สุภัสสร ขอดทอง
42 31890 เด็กหญิง อนัญญำ สีฟำ้

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/7  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31891 เด็กชำย จิรณัฐ สุดสะอำด
2 31892 เด็กชำย ชยัวัฒน์ พมิพรัิตน์
3 31893 เด็กชำย ณชพล พมิษร
4 31894 เด็กชำย ธนกฤต บุญเปียง
5 31895 เด็กชำย ธนภัทร ไวว่อง
6 31896 เด็กชำย ธนวัฒน์ ศรีเอีย่ม
7 31897 เด็กชำย ธเนศ ท ำสวน
8 31898 เด็กชำย ธันทกำนต์ ศรีเมฆ
9 31899 เด็กชำย ธีระศักด์ิ บรรดำสิทธ์ิ
10 31900 เด็กชำย นันทพงศ์ เย็นใจ
11 31901 เด็กชำย ปฐวี เล้ำจันทร์ลอย
12 31902 เด็กชำย ภำณุวิชญ์ น้อยนำจำรย์
13 31903 เด็กชำย วชริำวุฒิ ก ำเนิด
14 31904 เด็กชำย วรชำติ แพไพรมูล
15 31905 เด็กชำย ศุภกจิ อภิธำนจรรยำกลุ
16 31906 เด็กชำย สุรัติ เงินสัจจำ
17 31907 เด็กชำย อำนนท์ เจริญใจ
18 31908 เด็กชำย อทิธิพล อิน่ค ำ
19 31909 เด็กหญิง กญัญำณัฐ บุญสอน
20 31910 เด็กหญิง ญำสุมินทร์ พรธนสวัสด์ิ
21 31911 เด็กหญิง ณัฐติกำ แซ่แต้
22 31912 เด็กหญิง ณัฐพร บุตรค ำดี
23 31913 เด็กหญิง ธนิษฐำ กล่ ำดิษฐ์
24 31914 เด็กหญิง ธันยพร ผดุงวำท
25 31915 เด็กหญิง นันทิกำนต์ ปู่อ่ ำ
26 31916 เด็กหญิง นำตฤดี อูสุ่วรรณ
27 31917 เด็กหญิง ปพชิญำ รัตน์รอดกจิ
28 31918 เด็กหญิง ปรมำภรณ์ เครือใย
29 31919 เด็กหญิง ปริยำกร นำมภู
30 31920 เด็กหญิง พชัรำลักษณ์ กำญจนเขลำงค์
31 31921 เด็กหญิง พริภัทร ธิตะจำรี
32 31922 เด็กหญิง แพรวพรำว แบบสุวรรณ
33 31923 เด็กหญิง ภูริตำ เดชนำค
34 31924 เด็กหญิง วรรณภำ เลียมไธสง
35 31925 เด็กหญิง วรินทร ยันสำด
36 31926 เด็กหญิง วีรยำ กรมไธสง
37 31927 เด็กหญิง สิตำงศ์ุสุภำ ทัวมวงษำ
38 31928 เด็กหญิง สุภำกร ค  ำชู
39 31929 เด็กหญิง อชริญำ ดีทุ่ง
40 31930 เด็กหญิง อภัสนันท์ ทองสีออ่น
41 31931 เด็กหญิง อริศรำ จิตขนัธี
42 31932 เด็กหญิง อษุำมณี ข ำพนัธ์ุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/8  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31933 เด็กชำย กฤษกร วงศ์อกัษร
2 31934 เด็กชำย ชำรีย์ บุตรแสน
3 31935 เด็กชำย ชณิกฤต พงศำปำน
4 31936 เด็กชำย ณัฐธนภำส บุญเฟื่องฟู
5 31937 เด็กชำย ณัฐวุฒิ ประคองชือ่
6 31938 เด็กชำย ธนำ คูประสิทธ์ิ
7 31939 เด็กชำย ธรรมศักด์ิ โพธ์ิสังข์
8 31940 เด็กชำย ธีรวิทย์ แย้มไสย์
9 31941 เด็กชำย ปฏิพล พำนพศิ
10 31942 เด็กชำย ปิยกรณ์ เกตุรอด
11 31943 เด็กชำย พชร ศรีสรรค์
12 31944 เด็กชำย รพภัีทร มณีสุรัตน์
13 31945 เด็กชำย วัชรพงษ์ หวำนหอม
14 31946 เด็กชำย วัชรำกรณ์ กล่ินถอืศิล
15 31947 เด็กชำย วันชยั คุขนุทด
16 31948 เด็กชำย วัยวัฒน์ สุทธิธรรม
17 31949 เด็กชำย วีรวัฒน์ ฉมิบรรจง
18 31950 เด็กชำย วีรวิชญ์ ฉมิบรรจง
19 31951 เด็กชำย วุฒิกร ค ำบุ
20 31952 เด็กชำย สิรวิชญ์ ธีะวรรณสำร
21 31953 เด็กชำย สุทธิวัส สอนจันทร์
22 31954 เด็กชำย องอำรักษ์ ลีทรำยมูล
23 31955 เด็กชำย อภิวิชญ์ พนัธ์ุเสือ
24 31956 เด็กชำย เอกฤกษ์ กกรัมย์
25 31957 เด็กหญิง จิรัชยำ พงษป์ระเสริฐ
26 31958 เด็กหญิง จุฑำรัตน์ ตุ้มสุภำพ
27 31959 เด็กหญิง ชนัญชดิำ สุวรรณธรรมมำ
28 31960 เด็กหญิง ชนันท์ดำ สัมพนัธ์ไพศำลสุข
29 31961 เด็กหญิง ณิชำรีย์ ชวัูลย์
30 31962 เด็กหญิง ธัญชนก พมิพำ
31 31963 เด็กหญิง ธัญชนก มะลิซ้อน
32 31964 เด็กหญิง นันท์นภัส นิธิพฒันกลุ
33 31965 เด็กหญิง นิภำพร นิยม
34 31966 เด็กหญิง ปวริศำ นำมผำ
35 31967 เด็กหญิง พชิญำกร แกว้พลงำม
36 31968 เด็กหญิง ไพลิน ปิ่นทอง
37 31969 เด็กหญิง รัญชดิำ ศรีวรรณ
38 31970 เด็กหญิง สิรินทรำ แกว้กล้ำ
39 31971 เด็กหญิง สุขมุำล วงศ์แกว้เขยีว
40 31972 เด็กหญิง สุภัสสรำ หมัน่ทองหลำง
41 31973 เด็กหญิง หทัยรันต์ ปัชชำแปลง
42 31974 เด็กหญิง อมับิกำ ดูเบย์

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/9  ปีการศึกษา 2565  

ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 31975 เด็กชำย คณกรณ์ รอดมณี
2 31976 เด็กชำย ไตรรงค์ เพช็รักษ์
3 31977 เด็กชำย ธนกฤต สมศรีร่ืน
4 31978 เด็กชำย ธนกฤต ภมรพล
5 31979 เด็กชำย ธนดล โพธ์ิศรี
6 31980 เด็กชำย ธนวิชญ์ สนัน่
7 31981 เด็กชำย นันทกร พำมี
8 31982 เด็กชำย บรรณลักษ์ อมัรินทร์พรชยั
9 31983 เด็กชำย บุรินธรณ์ ไชยโฮ้
10 31984 เด็กชำย ปกรณ์ ศรีค ำ
11 31985 เด็กชำย พชิยั ชวัูลย์
12 31986 เด็กชำย ภัทรพล จันทร์ทรงกลด
13 31987 เด็กชำย ยศกร ยุรยำตร
14 31988 เด็กชำย วรวัส งำมหยดย้อย
15 31989 เด็กชำย วีรภััทร สัมพนัธ์
16 31990 เด็กชำย ศิรวิทย์ น่วมอยู่
17 31991 เด็กชำย สิปปกร แกว้กลม
18 31992 เด็กชำย สุพศิน หวังห้องกลำง
19 31993 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ อรุณมณี
20 31994 เด็กหญิง จำรุกร เลิศส ำโรง
21 31995 เด็กหญิง จิดำภำ แลกปัน
22 31996 เด็กหญิง ชลธิชำ ภูกองไชย
23 31997 เด็กหญิง โชติรส อุน่ศรี
24 31998 เด็กหญิง ณัฐกร เนียมเที่ยง
25 31999 เด็กหญิง ทักษอร สีตองออ่น
26 32000 เด็กหญิง ธนพรพรรณ คุ้มจินดำ
27 32001 เด็กหญิง บัณฑิตำ ศรีอทุัย
28 32002 เด็กหญิง บัวแพรวำ หำสุญโม
29 32003 เด็กหญิง ปภำวรรณ ปำกหวำน
30 32004 เด็กหญิง ปรำณปรียำ แกว้ทอง
31 32005 เด็กหญิง พมิพช์นก ทิมวิไลรักษ์
32 32006 เด็กหญิง ภัทรปภำ น้อยสุวรรณ์
33 32007 เด็กหญิง มนทิยำ เพำะเจิญ
34 32008 เด็กหญิง มิณฑิตำ เลิศดี
35 32009 เด็กหญิง วริศรำ อนิตำพวง
36 32010 เด็กหญิง วีระนุช สีชมภู
37 32011 เด็กหญิง ศศิธร ด ำทิพย์
38 32012 เด็กหญิง สรัญญำ วงศ์แกว้เขยีว
39 32013 เด็กหญิง สิรนำฏ วำทะยำ
40 32014 เด็กหญิง สุทธิดำ ภูบัวบำง
41 32015 เด็กหญิง ไอยรินทร์ โฉมบุตร

ชือ่ - นำมสกลุ
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1 เลขประจ ำตัว
1 32016 เด็กชำย กฤติธี สีหำโคตร
2 32017 เด็กชำย กฤษกรณ์ ปริญญำวรเมธี
3 32018 เด็กชำย คมสัน ขนัชำลี
4 32019 เด็กชำย จตุรภพ ค ำโสภำ
5 32020 เด็กชำย ณัชพล สวนมอญ
6 32021 เด็กชำย ธนพล สร้ำงกำรนอก
7 32022 เด็กชำย ธนัช สิระวัตร
8 32023 เด็กชำย ธรำเทพ ยูรสงค์
9 32024 เด็กชำย ธัญณวัฒน์ คอนค ำ
10 32025 เด็กชำย ปรำกำร พรมปรำบ
11 32026 เด็กชำย พงศกร ม่วงลำด
12 32027 เด็กชำย ภณิพฒัน์ กำระเนตร
13 32028 เด็กชำย ภูรินทร์ หลักดี
14 32029 เด็กชำย มัณฑนศิลป์ วำรีสอำด
15 32030 เด็กชำย วริศ นิจสุข
16 32031 เด็กชำย วศิกำนต์ อุน่พชิยั
17 32032 เด็กชำย ศักด์ิณรงค์ พึ่งฉ่ ำ
18 32033 เด็กชำย ศิววงศ์ ปัญจวิรัติ
19 32034 เด็กชำย ศุภกฤษฎ์ิ กล่ ำโพด
20 32035 เด็กชำย อณำวิน ยะโสธร
21 32036 เด็กชำย อดิศักด์ิ ประเสริฐศิลป์
22 32037 เด็กชำย อภิวันทนำ เดือนขำว
23 32038 เด็กหญิง กญัญำพชัร์ วำทะยำกรกลุ
24 32039 เด็กหญิง กณัฐมณี หวังบุญ
25 32040 เด็กหญิง ขวัญจิรำ ประยูรโต
26 32041 เด็กหญิง จิตรำ สมุติรัมย์
27 32042 เด็กหญิง ฐำปนี เขยีนกนั
28 32043 เด็กหญิง ณัฐนิช เนียรสิทธ์ิ
29 32044 เด็กหญิง นรินทิพย์ แสงทับทิม
30 32045 เด็กหญิง ปรีชญำ แทนไทยสงค์
31 32046 เด็กหญิง ปรียำภรณ์ บัวพมิำย
32 32047 เด็กหญิง ปิยธิดำ อยู่สุข
33 32048 เด็กหญิง รุ่งนภำ กำลพฒัน์
34 32049 เด็กหญิง รุ่งฟำ้ สมสอำด
35 32050 เด็กหญิง วรำรัตน์ เชื อชำ
36 32051 เด็กหญิง วรำรัตน์ จรวิเศษ
37 32052 เด็กหญิง วำเลน เพง็อดุม
38 32053 เด็กหญิง วิรตำ พุ่มปรีดำ
39 32054 เด็กหญิง สุชญัญำ ปั้นแตง
40 32055 เด็กหญิง สุภิญญำ สมบุญบ ำเพญ็
41 32056 เด็กหญิง อรทัย จิตนิยม
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ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 32057 เด็กชำย กฤช สงวนพนัธ์
2 32058 เด็กชำย ชชัชพล อยู่ภิรมย์
3 32059 เด็กชำย ณัฐกำนต์ โพธ์ิมล
4 32060 เด็กชำย ธนยศ ลีสี
5 32061 เด็กชำย ธีรโชติ น้อยบรรจง
6 32062 เด็กชำย พริณัฐ ตั งวงศ์สุคนธ์
7 32063 เด็กชำย พรีพฒัน์ พนัธ์ุเสือ
8 32064 เด็กชำย พรีภัท เจริญสุข
9 32065 เด็กชำย ภควัต นรสำร
10 32066 เด็กชำย ภูผำ สุดเหล่ียม
11 32067 เด็กชำย มำนะชยั พุ่มทองค ำ
12 32068 เด็กชำย วชริวิทย์ ลือค ำหำญ
13 32069 เด็กชำย ศิริชยั หินกอง
14 32070 เด็กชำย ศุภสิทธ์ิ ศำสตรินทร์
15 32071 เด็กชำย เศรษสัณห์ ไชยเชษฐ์
16 32072 เด็กชำย สิทธินนท์ ฉมิสวำท
17 32073 เด็กชำย อนุวัฒน์ เติมทอง
18 32074 เด็กชำย อภิเดช ศรีศักด์ิ
19 32075 เด็กชำย อรรถพร ยุทธสุคนธ์
20 32076 เด็กชำย อศันัย สำยโน
21 32077 เด็กหญิง กนกพชิญ์ พำพำนทำง
22 32078 เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีบ้ำนแกร
23 32079 เด็กหญิง กฤษติญำ กระจ่ำงโพธ์ิ
24 32080 เด็กหญิง จิรพชัร ตั งวรพำณิชย์
25 32081 เด็กหญิง ชยุดำ เสำเปรีย
26 32082 เด็กหญิง ชวิตำ ร่ืนภำคเพช็ร
27 32083 เด็กหญิง ชติุกำญจน์ นนทธนำรัศม์
28 32084 เด็กหญิง ชติุมำ วอเพช็ร
29 32085 เด็กหญิง ณัชชำ เเสงประสำน
30 32086 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ พศิเพง็
31 32087 เด็กหญิง ณิชำมล กจิแกว้
32 32088 เด็กหญิง ธัญญิกำ พวงพั ว
33 32089 เด็กหญิง ธันญลักษณ์ สำยปัญญำนิธิยศ
34 32090 เด็กหญิง ประภำรัตน์ ผำสุขถนิ
35 32091 เด็กหญิง ปวริศำ หงษท์อง
36 32092 เด็กหญิง พมิพม์ำดำ ใยคง
37 32093 เด็กหญิง ภัทรำภรณ์ ผึ งทอง
38 32094 เด็กหญิง ภำณิศำ เจริญมโนพร
39 32095 เด็กหญิง รดำ นิธิอญักร
40 32096 เด็กหญิง ลดำวัลย์ สิงหำอำจ
41 32097 เด็กหญิง วิชติำ ผำมบุญ
42 32098 เด็กหญิง สุธิดำ ศิริประเสริฐ
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ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 32099 เด็กชำย กรวิชญ์ พรหมมำก
2 32100 เด็กชำย จีรำรุส ปิ่นมณี
3 32101 เด็กชำย ชนะภัย นวลจันทร์
4 32102 เด็กชำย ณัฐนันท์ เพง็นุม่
5 32103 เด็กชำย เตชสิทธ์ิ ทรัพย์ประสงค์
6 32104 เด็กชำย เตชติ คงยศ
7 32105 เด็กชำย ทศพล ไกรเเสง
8 32106 เด็กชำย ธนโชติ พรมวงษำ
9 32107 เด็กชำย นันทวิชญ์ กจิเพช็ร
10 32108 เด็กชำย นิพฒัน์ เสนอกลำง
11 32109 เด็กชำย ปรำกำร เอีย่มประภำวดี
12 32110 เด็กชำย ปรำชญเนตร นิลสำริกำ
13 32111 เด็กชำย พนธกร ห้วยอ ำพนั
14 32112 เด็กชำย พนัเลิศ มงคลพำติกลุ
15 32113 เด็กชำย พชิญะ ศรแกว้
16 32114 เด็กชำย พรีพฒัน์ ทุ่งกระโทก
17 32115 เด็กชำย ภูวนำท กนัหำค ำ
18 32116 เด็กชำย มนรัก สุวรรณปำลำ
19 32117 เด็กชำย ยศกร หลวงทิพย์
20 32118 เด็กชำย วชริวิชญ์ ธนำภูมิพสิษฐ์
21 32119 เด็กชำย วรวิทย์ ศิริปั่นทอง
22 32120 เด็กชำย วัชรพล แจ่มสงค์
23 32121 เด็กชำย อรรถกร เสนผำบ
24 32122 เด็กชำย อทิธิภัทร ไพเรำะ
25 32123 เด็กหญิง เกวลี เดชมูลตรี
26 32124 เด็กหญิง ณัชมล เสียมเพช็ร
27 32125 เด็กหญิง ทิพย์วรรณ โสภำส
28 32126 เด็กหญิง ธนำภรณ์ อนิทคล้ำย
29 32127 เด็กหญิง ธำสินี มีสุข
30 32128 เด็กหญิง นภัสสรำ เหมือนแสง
31 32129 เด็กหญิง บัณฑิตำ บำนเย็น
32 32130 เด็กหญิง ปัณฑิตำ ปัญญำวุธโท
33 32131 เด็กหญิง พรธิตำ แรกรุ่น
34 32132 เด็กหญิง พชัรพร โชติวรรณ
35 32133 เด็กหญิง พมิพไ์พลิน เเกว้นันกะ
36 32134 เด็กหญิง ภัทรวดี ปิ่นทอง
37 32135 เด็กหญิง ภุมรินทร์ โพธ์ิสิน
38 32136 เด็กหญิง รมิตำ ลุนบุดดำ
39 32137 เด็กหญิง รวิตำ ทองเอีย่ม
40 32138 เด็กหญิง วิชญำพร เชื อบุญมี
41 32139 เด็กหญิง ศิรประภำ เพช็รมิน
42 32140 เด็กหญิง สรัญญำ คงโสมำ
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ชือ่ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 32141 เด็กชำย กรวิชญ์ สุขเจริญ
2 32142 เด็กชำย กฤชนัท อภิปรีดำ
3 32143 เด็กชำย กติติศักด์ิ โมเริง
4 32144 เด็กชำย คงกพนัธ์ สุดเหล่ียม
5 32145 เด็กชำย จิรโชติ เปรมกศุล
6 32146 เด็กชำย ชษิณุพงศ์ โภคินบุญญพศุิทธ์
7 32147 เด็กชำย ณภัทร ปริะสพดี
8 32148 เด็กชำย ณภัทร นำเจริญ
9 32149 เด็กชำย ทูนอนิ สังขำวรณ์
10 32150 เด็กชำย ธนดล สงเครำะห์
11 32151 เด็กชำย ปองพล มะวงศ์งอย
12 32152 เด็กชำย พริิยกร จิตต์รัตน์
13 32153 เด็กชำย ภำคภูมิ คันทะสอน
14 32154 เด็กชำย ภำคิน วัฒนบุญฤทธ์ิ
15 32155 เด็กชำย วสุพล แสนคลัง
16 32156 เด็กชำย วัชรพล ไวปัญญำ
17 32157 เด็กชำย เสถยีรพงษ์ สุขสุนทรกลุ
18 32158 เด็กชำย อขรพล ทองมี
19 32159 เด็กชำย อนันต์ บุญชคู ำ
20 32160 เด็กชำย อนุชำ ศรีภู
21 32161 เด็กหญิง กญัญพชัร พวงภู่
22 32162 เด็กหญิง กลัยกร มังกรคณฑี
23 32163 เด็กหญิง จำฏุพจัน์   ชดู ำ
24 32164 เด็กหญิง ชลธิชำ หมีเพข็ร์
25 32165 เด็กหญิง ญำณิศำ นำคพนัธ์
26 32166 เด็กหญิง ณญำดำ แพทย์พนัธ์ุ
27 32167 เด็กหญิง ดำรำรัศมิ์ กสัโก
28 32168 เด็กหญิง ธิญำดำ เอมโอษฐ์
29 32169 เด็กหญิง นฤมล สอนสเกตุ
30 32170 เด็กหญิง เบญญำภำ บุญสนอง
31 32171 เด็กหญิง พรนภำ ดวงสิม
32 32172 เด็กหญิง พชัรพร เป่งทอง
33 32173 เด็กหญิง พชัรำภำ โพธ์ืทอง
34 32174 เด็กหญิง พมิพล์ภัส ฐำนวิเศษ
35 32175 เด็กหญิง ฟำรีดำ จรูญประโคน
36 32176 เด็กหญิง รพพีรรณ เสถยีรเขต
37 32177 เด็กหญิง ลลนำ โยคะวิสัย
38 32178 เด็กหญิง ศิริกำญจน์ ศิริ
39 32179 เด็กหญิง สุภำภรณ์ แกน่ดอนทัน
40 32180 เด็กหญิง อโณทัย หลงสมบูรณ์
41 32181 เด็กหญิง อรยำ สวนไผ่
42 32182 เด็กหญิง อำทิตยำ ศรีเกษมสุข

ชือ่ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/14  ปีการศึกษา 2565  


