
ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31024 เด็กชาย ชยพล สารค า
2 31025 เด็กชาย ชินณพทัธ์ จนัที
3 31026 เด็็กชาย ญาณเดช วงษอ์ยัรา
4 31027 เด็กชาย ณฐพล ภทัทิยไพบูลย์
5 31028 เด็กชาย ธีร์ธวชั หาดค า
6 31029 เด็กชาย นที เนตรทิพย์
7 31030 เด็กชาย นพณฐั อฒัจกัร
8 31031 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จิรวฒัน์ธนทักุล
9 31032 เด็กชาย ปิยะธรรม ฟองค า

10 31033 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองค า
11 31034 เด็กชาย ภทัรวฒัน์ ชินสมุทร
12 31035 เด็กชาย วิศิษฎ์ บวัสนธ์ิ
13 31036 เด็กชาย ศุภวฒัน์ มีศิริ
14 31037 เด็กชาย ไอยคุปต์ ปิยะไทยเสรี
15 31038 เด็กหญิง กฤษณา แกว้ก่อง
16 31039 เด็กหญิง จิรัชยา ชยันิยม
17 31040 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีเกิด
18 31041 เด็กหญิง ณฎัชา วงษษ์าฤดี
19 31042 เด็กหญิง ณฏัฐ์รดา ภวพงศพ์นัธ์
20 31043 เด็กหญิง ณิชาภทัร สัตยณุ์ชนม์
21 31044 เด็กหญิง นพภมณฑ์ รอดภู
22 31045 เด็กหญิง นิพาพร ยอดเยีย่ม
23 31046 เด็กหญิง ปารณีย์ ค  าโท
24 31047 เด็กหญิง ปารลิตา นิสุธร
25 31048 เด็กหญิง พริสร ไชยศร
26 31049 เด็กหญิง พิมชญา อกัษรคง
27 31050 เด็กหญิง เยาวพรรณี อ่อนระฮุง
28 31051 เด็กหญิง วรรณกานต์ วฒัโนภาษ
29 31052 เด็กหญิง วรัญญา อะนุอนั
30 31053 เด็กหญิง วริษา พุ่มโพธ์ิ
31 31054 เด็กหญิง ศิวาพร สัตบุษ
32 31055 เด็กหญิง สิริยากร ลาป้อม
33 31056 เด็กหญิง สุธาสินี มีชาวนา
34 31057 เด็กหญิง อรัญญา นนัตะสิน
35 31058 เด็กหญิง องัคณา ลงัประเสริฐ
36 31059 เด็กหญิง อุมา ดูเบ

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31060 เด็กชาย จิรายทุธ บุญชู
2 31061 เด็กชาย ชนภทัร ปานนอ้ย
3 31062 เด็กชาย เดวานซูร เดียวซิงห์
4 31063 เด็กชาย ธนโชติ ยอดสิงห์
5 31064 เด็กชาย ธีภพ ทองแดง
6 31065 เด็กชาย บุญญฤทธ์ จนัทร์ทายะวิจิตร
7 31066 เด็กชาย พงศกร แกว้ค  าลา
8 31067 เด็กชาย พนัธ์พกรณ์ เวียงชยั
9 31068 เด็กชาย ภทัรพล ประสงค์

10 31069 เด็กชาย ภีรวิชญ์ ยศพนัธ์
11 31070 เด็กชาย ภูธเนศ สุกรินทร์
12 31071 เด็กชาย เรวตั เท่ียงอินทร์
13 31072 เด็กชาย วิชานนท์ อุ่นใจ
14 31073 เด็กชาย ศตพร ดิลกเกียรติ
15 31074 เด็กชาย ศุภกิจ โนนแกว้
16 31075 เด็กชาย สิงหราช ใหม่อินทร์
17 31076 เด็กชาย สิทธิชยั ใจยาว
18 31077 เด็กชาย สุรศกัด์ิ คงสบาย
19 31078 เด็กชาย เอกรินทร์ วนัเดียยา
20 31079 เด็กหญิง กชพร กุลบุตร
21 31080 เด็กหญิง เก๋ วรกุมาร
22 31081 เด็กหญิง คุณญัญา ฐติกูล
23 31082 เด็กหญิง จริยา วาสนาสุขเจริญ
24 31083 เด็กหญิง ชนญัชิดา สินธุ์ค  ามูล
25 31084 เด็กหญิง ชญัญา เอ่ียมเกษร
26 31085 เด็กหญิง ณปภชั อยูโ่ชติพฒันา
27 31086 เด็กหญิง ทกัษพร สังจตุรัส
28 31087 เด็กหญิง ธญัชนก สุขจิตร
29 31088 เด็กหญิง พนิดา อิศวโสภณ
30 31089 เด็กหญิง พริมา คชรินทร์
31 31090 เด็กหญิง พิพรรษพร เนียมสุวรรณ
32 31091 เด็กหญิง พิรุณ ช่ืนบุบผา
33 31092 เด็กหญิง มนชัญา หนุนภกัดี
34 31093 เด็กหญิง มุกดา ใหญ่ล ้า
35 31094 เด็กหญิง วนิศรา ภุชงคป์ระเวศ
36 31095 เด็กหญิง วิชิตา จนัทิม
37 31096 เด็กหญิง ศรัญญา บวัโพธ์ิ
38 31097 เด็กหญิง ศศิกานต์ ภูลายขาว

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 2



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31098 เด็กชาย กวินท์ ตั้งพงศอ์รุณเลิศ
2 31099 เด็กชาย กอ้งกิดากร บุตรวงค์
3 31100 เด็กชาย ขวญั สุขกุล
4 31101 เด็กชาย ชยากร บุญขยาย
5 31102 เด็กชาย ชิติพทัธ์ พฒันจนัทร์
6 31103 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ จนัทร์เทศ
7 31104 เด็กชาย ณฐัพนธ์ ยอดค า
8 31105 เด็กชาย ธงไชย -
9 31106 เด็กชาย ธนัชนนท์ ศรีเอ่ียม

10 31107 เด็กชาย ธีรเดช ปล้ืมกมล
11 31108 เด็กชาย ธีรภทัร พิมพิลา
12 31109 เด็กชาย บุลากร รัตนประทีป
13 31110 เด็กชาย ปรเมศ เสค าพนัธ์
14 31111 เด็กชาย พิพฒัน์ ศรแกว้
15 31112 เด็กชาย พีรพฒัน์ สากองศรี
16 31113 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปล้ืมบุญ
17 31114 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ละไมศรีสดใส
18 31115 เด็กชาย วนัดี ทบัทิมเทศ
19 31116 เด็กชาย วฒิุเดช ค าประวติั
20 31117 เด็กชาย วฒิุศกัด์ิ ดีร่ืน
21 31118 เด็กชาย สกรรจ์ ชาโรจน์
22 31119 เด็กชาย อภินนัท์ ผามบุญ
23 31120 เด็กชาย อภิรัตน์ มะลิป่า
24 31121 เด็กชาย อลงกรณ์ กล่ินสุบนั
25 31122 เด็กหญิง กมลชนก อินทร์ชะคราม
26 31123 เด็กหญิง กญัญารัตน์ ขอทดักลาง
27 31124 เด็กหญิง กานตธิ์ดา เยน็ทรัพย์
28 31125 เด็กหญิง เกษรา อินทร์ชะคราม
29 31126 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา ยงัศิริ
30 31127 เด็กหญิง ดวงกมล แซ่จ่อ
31 31128 เด็กหญิง ปารมี แกว้กุล
32 31129 เด็กหญิง พิชานนัท์ ตระลาการ
33 31130 เด็กหญิง พิมพนิ์ภา พงษส์งวน
34 31131 เด็กหญิง พิมพล์ภสั งามเหลือ
35 31132 เด็กหญิง ภิญญาพชัญ์ สาทรกิจ
36 31133 เด็กหญิง วชิรญาณ์ แกขนุทด
37 31134 เด็กหญิง ศรินญา จุย้ศิริ
38 31135 เด็กหญิง สุนนัทา ชิดโคกสูง
39 31136 เด็กหญิง อธิพร รสไธสง
40 31137 เด็กหญิง ไอรลิน แกว้เล่ือน

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 3
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31138 เด็กชาย กรทอง แสนปัญญา
2 31139 เด็กชาย กอ้ง ใจดีวงศ์
3 31140 เด็กชาย ชนาธิป พ่ึงบุญ
4 31141 เด็กชาย ชาญชยั เฮียงโฮม
5 31142 เด็กชาย ณปกรณ์ วนันา
6 31143 เด็กชาย ณฐัชนน ครุฑทอง
7 31144 เด็กชาย ณฐันิฏพนัธ์ ผาดี
8 31145 เด็กชาย ณฐัภทัร ตว๊นพานิช
9 31146 เด็กชาย ณฐัวฒิุ นรินทร์รักษ์

10 31147 เด็กชาย ตนุภทัร เดชเปร่ือง
11 31148 เด็กชาย ธนกฤต เงาภู่ทอง
12 31149 เด็กชาย ธนกฤต โสมเคม็
13 31150 เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ เลิศกระโทก
14 31151 เด็กชาย บรรญพชิต เงินงอกงาม
15 31152 เด็กชาย ปัณณธร รุ่งเจริญ
16 31153 เด็กชาย ภสัรพี พงษสิ์งห์
17 31154 เด็กชาย ลลิภทัร บวัสาคร
18 31155 เด็กชาย วรเดช ยาซอ
19 31156 เด็กชาย เสฏฐวฒิุ แสงค ามา
20 31157 เด็กชาย อธิวฒัน์ กุลากุล
21 31158 เด็กหญิง ฉตัรสุดา แซ่เตียว
22 31159 เด็กหญิง ชนาพร สุดใจญาติ
23 31160 เด็กหญิง ฐิติกานต์ คงสมบูรณ์
24 31161 เด็กหญิง ณชัาวีร์ เกิดสังข์
25 31162 เด็กหญิง ณฏัฐวรรณ บุตะคุณ
26 31163 เด็กหญิง ณิมา สุดสวาสด์ิ
27 31164 เด็กหญิง ทิฆมัพร นิลแนบแกว้
28 31165 เด็กหญิง นนัทน์ภสั ศรีฟักแตง
29 31166 เด็กหญิง เบญญาภา ศิริมาจนัทร์
30 31167 เด็กหญิง พรสวรรค์ สุดใจ
31 31168 เด็กหญิง พฒัน์นรี นุชฉยัยา
32 31169 เด็กหญิง มนสัสินี สังขเ์จริญ
33 31170 เด็กหญิง มินตรา บุญมี
34 31171 เด็กหญิง วชิรญาณ์ อุดมทรัพย์
35 31172 เด็กหญิง ศิริกญัญา แกว้แสง
36 31173 เด็กหญิง สุธินนัท์ โชคธรรมสุนทร
37 31174 เด็กหญิง สุนิษา สุวรรณา
38 31175 เด็กหญิง อภิชญา ปานสูงเนิน
39 31176 เด็กหญิง อภิภรณ์ คอนเล็ก
40 31177 เด็กหญิง อรจิรา พนูพิน

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 4
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31178 เด็กชาย กรวิชญ ยวงอู
2 31468 เด็กชาย กิตติภพ วงษบ์ุญมาก
3 31179 เด็กชาย ธนพทัธ์ มณีพร้าว
4 31180 เด็กชาย ธนรัตน์ สอนเสนาะ
5 31181 เด็กชาย ธนวิทย์ ชมภูนาวฒัน์
6 31469 เด็กชาย นคร สุราษฎร์มณี
7 31470 เด็กชาย นฐัพล คนหาญ
8 31182 เด็กชาย นิธิกร สิธินุ่น
9 31183 เด็กชาย ปพน สุขประเสริฐ

10 31184 เด็กชาย ปรัชญา เช้ือชาว
11 31185 เด็กชาย ภูวนาถ รัตนประเสริฐ
12 31186 เด็กชาย ภูวมินทร์ ออมสิน
13 31187 เด็กชาย วริทธ์ิธร สืบสาย
14 31188 เด็กชาย วสวตัต์ิ ไชยพฤกษ์
15 31189 เด็กชาย วนัเฉลิม แป้นบางนา
16 31190 เด็กชาย วิชิรวิทย์ ชลนิธารักษ์
17 31191 เด็กชาย สหรัฐ เหรียญวรากร
18 31471 เด็กชาย สุชาติ ลู่วิจิตรบรรจง
19 31192 เด็กชาย สุรเชษ ถ่ินแถว
20 31193 เด็กชาย อชิตะ คงหอม
21 31194 เด็กหญิง กรกนก เอ่ียมนิคม
22 31195 เด็กหญิง กานตช์นิต คณานุรักษ์
23 31472 เด็กหญิง เกษศรินทร์ วงศช่ื์น
24 31196 เด็กหญิง คมิกา้ ตุทา
25 31197 เด็กหญิง ชลธิชา กลมไธสง
26 31198 เด็กหญิง ชวลักร สุวรรณโคตร
27 31199 เด็กหญิง ธนญัชนก นพคุณ
28 31200 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ ไหลหลัง่
29 31201 เด็กหญิง เนตรนภา เนตรแสงศรี
30 31202 เด็กหญิง ปภาดา กองรักษ์
31 31203 เด็กหญิง ประภสัสร กล่ินจนัทร์
32 31204 เด็กหญิง พรพิมล คา้เกวียน
33 31205 เด็กหญิง พรรษา แสงจนัทร์
34 31206 เด็กหญิง พาทินธิดา นพแกว้
35 31207 เด็กหญิง ภทัรวดี เเซ่โงว้
36 31208 เด็กหญิง ภทัรวรรณ ธานีอคัรศิริเดช
37 31209 เด็กหญิง วรรณวรี ศรีนาค
38 31210 เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ ทองดี
39 31211 เด็กหญิง วรางคณา สันติถวิล
40 31212 เด็กหญิง สุพิชญา กุณา
41 31213 เด็กหญิง อรอินทุ์ บุญโชติ

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 5
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31214 เด็กชาย เจษฎา ประกอบดี
2 31215 เด็กชาย ชยัณรงค์ ศรีวรนนัท์
3 31216 เด็กชาย ทินภทัร ศรีทศันโรจน์
4 31217 เด็กชาย ธนพฒัน์ กอ้นทรัพย์
5 31218 เด็กชาย ธนภทัร ห่วงประเสริฐ
6 31219 เด็กชาย นนทวิ์วฒัน์ สุขสวสัด์ิ
7 31220 เด็กชาย นพมงคล สมภาค
8 31221 เด็กชาย นภาดล พงษา
9 31222 เด็กชาย นนัทกานต์ พงษเ์สือ

10 31223 เด็กชาย ปิยวฒัน์ งามข า
11 31224 เด็กชาย พบธรรม รอรุ่งเรือง
12 31225 เด็กชาย เรืองฤทธ์ิ บุตดา
13 31226 เด็กชาย วงศกร แซ่ตนั
14 31227 เด็กชาย วชัรณพ นอ้ยอามาตย์
15 31228 เด็กชาย วชัรพล ข ากนั
16 31229 เด็กชาย วิมล นามมาศ
17 31230 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แสงกฤช
18 31231 เด็กชาย เศรษฐกิจ จ าปาทิพย์
19 31232 เด็กชาย สิทธิศกัด์ิ เอ่ียมส าอางค์
20 31233 เด็กชาย อนุชิต กมลภา
21 31234 เด็กหญิง แกม้ สัจสุวรรณ์
22 31235 เด็กหญิง ขวญัจิรา นวลค าแดง
23 31236 เด็กหญิง ชลิดดา ถมพลกรัง
24 31237 เด็กหญิง ณฏัฐ์กมล สวสัด์ิไทย
25 31238 เด็กหญิง ณฐันรี เขม็ทอง
26 31239 เด็กหญิง ธญัชนก แสงทอง
27 31240 เด็กหญิง นดัตะวนั กุฎีทอง
28 31241 เด็กหญิง ป่ินมณี ชายเพช็ร์
29 31242 เด็กหญิง ปิยาพชัร โมราราย
30 31243 เด็กหญิง พชัรินทร์ วงศค์  าจนัทร์
31 31244 เด็กหญิง พาขวญั วงศชิ์ตมนสั
32 31245 เด็กหญิง พิมพล์ภสั สุขศิริ
33 31246 เด็กหญิง ฤทยั ศรีอรุณ
34 31247 เด็กหญิง วรรณนิภา เชยสวสัด์ิ
35 31248 เด็กหญิง วลัยล์ดา ดามะนาว
36 31249 เด็กหญิง สิรินทร์นาถ สวา่งภพ
37 31250 เด็กหญิง สุดา เชนนารี
38 31251 เด็กหญิง อธิชนก วนัดี

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31252 เด็กชาย กานตณฐั บริบูรณธนา
2 31253 เด็กชาย ชวพล โหงวเกร็ด
3 31254 เด็กชาย ธนวฒัน์ วารีศรี
4 31255 เด็กชาย ธนวตัร สุทธิ
5 31256 เด็กชาย ธนวินท์ วารีศรี
6 31257 เด็กชาย ธีรพล ชูทรัพย์
7 31258 เด็กชาย ปรมตัถ์ สิทธิขนัแกว้
8 31259 เด็กชาย ปรีตินนัท์ ตะ๊เป้ียสืบ
9 31260 เด็กชาย พีรชา เดชแสงสี

10 31261 เด็กชาย ภคัพงศ์ รัตนวรรณ์
11 31262 เด็กชาย ภาคิน ย ัง่ยนื
12 31263 เด็กชาย ภานุวฒัน์ ไพพะนา
13 31264 เด็กชาย รพีภทัร กล่ินขจร
14 31265 เด็กชาย วรรณรักษ์ คงไผ่
15 31266 เด็กชาย วิชชุกร วาสนาทวีทอง
16 31267 เด็กชาย ศิริวิวฒัน์ หาดค า
17 31268 เด็กชาย สงกานต์ ศรีเงินยวง
18 31269 เด็กชาย อติยะ เปียนคร
19 31270 เด็กชาย อษัฎาวธุ ภู่เทียน
20 31271 เด็กหญิง กวินธิดา พนัอภยั
21 31272 เด็กหญิง กญัญณ์ชักุล ปานโรจน์วฒัน์
22 31273 เด็กหญิง นภาลยั จนัทรทิน
23 31274 เด็กหญิง ปณิศรา สกุลป่ัน
24 31275 เด็กหญิง ปภาวรินท์ รักษาธรรม
25 31276 เด็กหญิง เปรมฤดี เปรมกมล
26 31277 เด็กหญิง พิณญารัตน์ ก าพลวนั
27 31278 เด็กหญิง พิมพช์นก นาคคชฤทธ์ิ
28 31279 เด็กหญิง พิมพช์นก พรหมสุรินทร์
29 31280 เด็กหญิง เพลินพลอย แท่นแกว้
30 31281 เด็กหญิง มนฤดี นามาบ
31 31282 เด็กหญิง รินรดา -
32 31283 เด็กหญิง ลทัธพร ศิริโยธิน
33 31284 เด็กหญิง วิชญานินทร์ ชา้งใจกลา้
34 31285 เด็กหญิง ศศิวรรณ ขดัเกลา
35 31286 เด็กหญิง สโรชา ประเวรภยั
36 31287 เด็กหญิง สิรินยา อ่องจนัทร์
37 31288 เด็กหญิง สุปรียา เอมอ่ิม
38 31289 เด็กหญิง อนญัญา ศรีชยั
39 31290 เด็กหญิง อมรรัตน์ โพธ์ิศรี

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 7
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31291 เด็กชาย กวิน ภูกลาง
2 31292 เด็กชาย จิรภทัร วงคส์วา่ง
3 31293 เด็กชาย จิรายุ เปรมปรีดา
4 31294 เด็กชาย ณฐัวฒิุ เหมือนมนสั
5 31295 เด็กชาย ดุลยะ ซามาตย์
6 31296 เด็กชาย ธนวิชญ์ แซ่อ้ึง
7 31297 เด็กชาย นฤเดช คิดชยั
8 31298 เด็กชาย นนัทวฒิุ มีสวรรค์
9 31299 เด็กชาย ปภงักร เตชะขะวนิชกุล

10 31300 เด็กชาย ปัญจพล แกว้ดี
11 31301 เด็กชาย พงศกร ปัญญา
12 31302 เด็กชาย พีรณฐั ทบัปาน
13 31303 เด็กชาย ภูมิวริศ แหยมอุบล
14 31304 เด็กชาย รชต จนัทร์โชติ
15 31305 เด็กชาย รพีพฒัน์ สฤงคาร
16 31306 เด็กชาย รังสิมนัตุ์ ศรีบุบผา
17 31307 เด็กชาย วิชญะ จุย้มณี
18 31308 เด็กชาย ศุภกร ศิริวาลย์
19 31309 เด็กชาย อดิเทพ จีนสันเทียะ
20 31310 เด็กชาย อนุชา สุขโกมล
21 31311 เด็กหญิง กญัญา เขตบุญพร้อม
22 31312 เด็กหญิง กานดิษา ลุงหนุ่ม
23 31313 เด็กหญิง ช่อลดัดา อ่อนสีดา
24 31314 เด็กหญิง ณฐันภา ชยัชนะ
25 31315 เด็กหญิง ณิดา สุดสวาสด์ิ
26 31316 เด็กหญิง น ้าฝน ศรีมา
27 31317 เด็กหญิง นิภาพร จ าลองกลาง
28 31318 เด็กหญิง เบ็ญจภรณ์  มูลผดุง
29 31319 เด็กหญิง พรทิพย์ ฉลองสิริสุข
30 31320 เด็กหญิง พณัณิตา ยะระขนัธ์
31 31321 เด็กหญิง มณนภา สุดสงวน
32 31322 เด็กหญิง รวิสรา แสนกลา้
33 31323 เด็กหญิง รษิตา ตะกรุดเงิน
34 31324 เด็กหญิง รัตนา แกว้พวง
35 31325 เด็กหญิง ลกัษมีกานต์ จนัทร
36 31326 เด็กหญิง วิศรุตา เหมือนจีน
37 31327 เด็กหญิง ศวรรญา เล็กเขียน
38 31328 เด็กหญิง อโนทยั หมากสุข
39 31329 เด็กหญิง อริตา เงาภู่ทอง

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31330 เด็กชาย ชลธาร ยอดกระโทก
2 31331 เด็กชาย ชยัยทุธ ศรีพทุโธ
3 31332 เด็กชาย ณฐัพล จินดาศรี
4 31333 เด็กชาย ทตัพงศ์ นิลพลบั
5 31334 เด็กชาย ธนพนธ์ แป้วบุญสม
6 31335 เด็กชาย ธราเทพ ไพบ ารุง
7 31336 เด็กชาย นพดล ประดู่ทอง
8 31337 เด็กชาย ประวนัวิทย์ กุลบุตร
9 31338 เด็กชาย ปริญญา อินนาค

10 31339 เด็กชาย พรประสิทธ์ิ ป้ันด าราชวงษ์
11 31340 เด็กชาย ยศภทัร ไกยสวน
12 31341 เด็กชาย วรเวช เขียวข า
13 31342 เด็กชาย วายภุคั ศรีสุนนท์
14 31343 เด็กชาย สถิตคุณ สมาน
15 31344 เด็กชาย สรวิชญ์ สมพงษ์
16 31345 เด็กชาย อติชาติ แสนสุขใจ
17 31346 เด็กชาย อุดมสุข มโนร่ืน
18 31347 เด็กหญิง กรวิภา งามริต
19 31348 เด็กหญิง กญัญาณฐั สุริยโรจน์
20 31349 เด็กหญิง จิดาภา อคัจนัทร์
21 31350 เด็กหญิง ณฐันรี บุรีรัตน์
22 31351 เด็กหญิง ธนชัชา บวัสุข
23 31352 เด็กหญิง ธญัชนก ศิริเทพ
24 31353 เด็กหญิง ธุลิกา ถ ้ากลาง
25 31354 เด็กหญิง นภสัสร พาหา
26 31355 เด็กหญิง เบญจมาศ ฟักศรีเมือง
27 31356 เด็กหญิง ปาณิศา ค าสงค์
28 31357 เด็กหญิง พรธิภสัร์ ธนธนัยสิทธ์ิ
29 31358 เด็กหญิง พชัราภา นอสูงเนิน
30 31359 เด็กหญิง เพียรบุญ สีปล้ืม
31 31360 เด็กหญิง แพรวา มงคลไชยนนัท์
32 31361 เด็กหญิง ภทัรธิดา ภูมิพนัธ์
33 31362 เด็กหญิง ภทัรวดี ปานชีพ
34 31363 เด็กหญิง วริศรา คุม้วงษ์
35 31364 เด็กหญิง วนัวิษา สายประสม
36 31365 เด็กหญิง วีชญาดา พทุธิวยั
37 31366 เด็กหญิง สุจิตตรา มีบวัเฮง

โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31367 เด็กชาย จรัญ นาสกาศ
2 31368 เด็กชาย จิรวฒัน์ สู
3 31369 เด็กชาย จีรวฒัน์ โพธ์ิอยู่
4 31370 เด็กชาย ณฐัพงศ์ สาระติ
5 31371 เด็กชาย ธนทั เสาเวียง
6 31372 เด็กชาย ภูวไนย ศรศิลป์ชยั
7 31373 เด็กชาย มนตรี แซ่โคว้
8 31374 เด็กชาย เมธพนธ์ ภกัดี
9 31375 เด็กชาย ยศกร แกว้คนัโท

10 31376 เด็กชาย วงศกร กล่อมเสา
11 31377 เด็กชาย วงศกร สุริโย
12 31378 เด็กชาย วรวฒิุ ก่ิงมาลา
13 31379 เด็กชาย วณัณุวรรธน์ ไพพงค์
14 31380 เด็กชาย วิชยตุม์ ช่างเกวียน
15 31381 เด็กชาย อภิชาติ ดวงจนัทร์
16 31382 เด็กชาย อรรถกรณ์ มงคลการ
17 31383 เด็กชาย อาทิตย์ เสียงเยน็
18 31384 เด็กหญิง กุสุมา เงินก าไร
19 31385 เด็กหญิง เกษแกว้ ขวญักลบั
20 31386 เด็กหญิง จิรชยา ผลเกล้ียง
21 31387 เด็กหญิง ชญานิศ แซ่ดัน่
22 31388 เด็กหญิง ชนิกานต์ ค  าสัตย์
23 31389 เด็กหญิง ทอฝัน ใจผ่องใส
24 31390 เด็กหญิง นพดารา ไหลเจริญ
25 31391 เด็กหญิง นภารัตน์ ภู่ตระกูล
26 31392 เด็กหญิง นนัทรัตน์ แกว้วิชิต
27 31393 เด็กหญิง พานรินทร์ ทบัตรง
28 31394 เด็กหญิง ภสัสร กรันกรุง
29 31395 เด็กหญิง รัชดาพร ศรีนวล
30 31396 เด็กหญิง วิราวลัย์ เวียงแกว้
31 31397 เด็กหญิง ศศิมา เรืองโรจน์
32 31398 เด็กหญิง สิรขวญั สุขสมบติั
33 31399 เด็กหญิง สุพิชชา คา้ก าไร
34 31400 เด็กหญิง สุภทัตรา สิทธิวิบูลย์
35 31401 เด็กหญิง อรณิชา ประทุมสิทธ์ิ

ช่ือ-สกุล
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