
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา 2565

เลขท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 8827 เด็กชาย กรวิทย์     ต๋ันจักร
2 8899 เด็กชาย พงษ์ศักด์ิ    แสงสุวรรณ
3 8939 เด็กชาย วรพงษ์           ผัดแสน
4 9513 เด็กชาย วิรัตน์ หม่ืนพะกฎดี
5 10673 เด็กชาย กฤษณัฐ เขียวนา
6 8840 เด็กชาย สันติ          แสนมี
7 8906 เด็กชาย อลังการ     สังเกตุ
8 9080 เด็กชาย ภาสกร แสนจุ้ม
9 8870 เด็กชาย พิสิษฐ์ เอ่ียมวงศ์
10 8898 เด็กชาย ปภาวิน     มุ่งนวน
11 8903 เด็กชาย ศุภกฤต        มนุษยธรรม
12 9523 เด็กชาย ทักษ์ดนัย จ๋ีคีรี
13 9822 เด็กชาย คณิศร ก าแพงต๊ิบ
14 8871 เด็กชาย รัฐภูมิ อิสแมน
15 8931 เด็กชาย ธนกร            กันธิยาใจ
16 9072 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กล้าแข็ง
17 9820 เด็กชาย นุอัย มูฮ าหมัด
18 8839 เด็กชาย ภิญโญ         จ าปา
19 8902 เด็กชาย วีรณัฐ        ขวัญวารี
20 เด็กชาย กฤตยชญ์ ตาเรือนสอน
21 เด็กชาย ศิรชัช ต๊ะสมัย
22 8884 เด็กหญิง นภามณี เน้ือไม้
23 8914 เด็กหญิง ณิชาพัชร์     สงวนศักด์ิ
24 8956 เด็กหญิง ม่ิงกมล          อ้นบางเขน
25 8751 เด็กหญิง ฟ้าใส  -
26 8848 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์  สุยะตุ่น
27 8859 เด็กหญิง อภิรา -
28 8885 เด็กหญิง นรีกานต์ ทิพยสิทธ์ิ
29 8909 เด็กหญิง กัลยรัตน์    เนตรค า
30 8843 เด็กหญิง กัญญารัตน์   จ๋ีคีรีวุธ
31 8926 เด็กหญิง อรณิชา        แก้วทุ่ง
32 9524 เด็กหญิง จุฑามาศ เริญกาศ
33 8850 เด็กหญิง บุญพิชชา    มณีวรรณ์
34 8892 เด็กหญิง อภิญญา แสนพรม
35 8922 เด็กหญิง มยุรา          ปรางโท้
36 8957 เด็กหญิง รัมภาพร       ไชยชนะ
37 9085 เด็กหญิง ลักษิกา     แจ้งชาติ
38 เด็กหญิง สุกฤตา สุดกล้า
39 เด็กหญิง ชลธิชา ต้นกล
40 เด็กหญิง พิมมณัฐฐา รอดชัยภูมิ
41 เด็กหญิง รุจิภา มังกรอัศว

ครูประจ าช้ัน นางสาวทับทิม  เรือนทิ  

ช่ือ-สกุล



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา 2565

เลขท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 8861 เด็กชาย กวินภพ ต๊ิบสุก
2 8872 เด็กชาย วัชรพันธ์ จันต๊ะ
3 8893 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ    ตุบทา
4 10191 เด็กชาย ปราการ ธรรมชัย
5 9512 เด็กชาย กิตติคุณ ประดับบุญ
6 8829 เด็กชาย ชัยพฤกษ์     โยชุ่ม
7 8862 เด็กชาย กันต์ธร แสนหงษ์
8 8936 เด็กชาย พิทักษ์           จันแสง
9 9082 เด็กชาย พลวัฒน์ วาณิชกูร
10 9518 เด็กชาย ธีรเมธ ป๋าปา
11 8869 เด็กชาย ธนะวิทย์ จิรพลชนะกิตต์ิ
12 8896 เด็กชาย ธราเทพ      มะลิซ้อน
13 9075 เด็กชาย ณัชชนม์         สีจันทร์
14 9087 เด็กชาย สันติ          ปันเมือง
15 9522 เด็กชาย ปิติภัทร แชกรี
16 10192 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ รุ่งศรี
17 8837 เด็กชาย ภัทรนนท์     ทาวงษ์
18 8866 เด็กชาย ชาญณรงค์ เชียงพันธ์
19 8938 เด็กชาย ภูวเดช          สิงห์แพ
20 9531 เด็กชาย อนุวัตร ต๊ะอ่อน
21 10675 เด็กชาย เมธี ส าลีป้ัน
22 8864 เด็กชาย จีรศักด์ิ กันทะวงค์
23 เด็กชาย พชร ราชบุตร
24 8847 เด็กหญิง เดือนเก้า   อินต๊ะวงค์
25 8913 เด็กหญิง ณิชาพร      บุญวงษ์เมือง
26 8924 เด็กหญิง วิชญาพร     กล่ินหอม
27 8951 เด็กหญิง ธัญวรัตน์        เกิดแก้ว
28 8877 เด็กหญิง กัญจน์จิรา ทับทอง
29 8925 เด็กหญิง อภิณห์พร    ใจรุณ
30 8945 เด็กหญิง กัญญาณัฐ      เจดีย์วุฒิ
31 8952 เด็กหญิง นวพร           วิใจลอม
32 8955 เด็กหญิง ภาวิตา          บุษยจินดา
33 8880 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ตรียันต์
34 8920 เด็กหญิง มนัสนันท์ ติทา
35 9073 เด็กหญิง นุชนารถ                 เนียมทัง
36 9077 เด็กหญิง ณัฐณิชา         มหาชัย
37 8944 เด็กหญิง กชกร           ทัพสิทธ์ิ
38 เด็กหญิง วิรญา ดอกค าแดง
39 เด็กหญิง กมลชนก ชาติไทยเจริญ
40 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ แก่นคูณ
41 เด็กหญิง วรรณภา อุปสอด
42 เด็กหญิง ชลธิชา วาทา

ครูประจ าช้ัน นางสาววิมลรัตน์  ค าปาสังข์,นางสาวฐิติกานต์  สิงหล้า  
ช่ือ-สกุล



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา 2565

เลขท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 8838 เด็กชาย ภาณุวัฒน์     เมาทา
2 8904 เด็กชาย สิรพัธน์        ปุ๊ดทา
3 8932 เด็กชาย ธนภัทร          ต๊ิบสุก
4 9511 เด็กชาย มงคล สุภาสุข
5 9514 เด็กชาย ชยพล ช่วงกระจ่าง
6 10186 เด็กชาย ปัณวรรธน์ น่วมเจริญ
7 8700 เด็กชาย ภูวดล แก้วแปลง
8 8830 เด็กชาย ซ้ึง            -
9 8929 เด็กชาย ณัฐชนน         เสาร์เทพ
10 8933 เด็กชาย ปาณัทพงษ์         มโนธรรมกิจ     
11 9305 เด็กชาย สุทธิภัทร วันฟ่ัน
12 8934 เด็กชาย ผดุงพงษ์        นวลเป้า
13 8935 เด็กชาย พัชรพล          มุ่ยแก้ว
14 9079 เด็กชาย ธนวัฒน์ อุดจอม
15 9823 เด็กชาย กาจพล ฉวีวงษ์
16 8937 เด็กชาย พีรณัฐ          กันทะวงษ์
17 8842 เด็กชาย อธิป          แสนเมืองอินทร์
18 8894 เด็กชาย คงภัทร์       ปุ๊ดทา
19 9529 เด็กชาย ธีร์วินท์ เจษฎาภัทรกุล
20 9530 เด็กชาย วีระ มีเงิน
21 10189 เด็กชาย อนุภัทร ใจมา
22 เด็กชาย ธนภัทร วงส์อาจ
23 8921 เด็กหญิง มนัสนันท์    เนตร์นันท์
24 10187 เด็กหญิง ฐิตาพร นิตย์แสวง
25 8844 เด็กหญิง จิรภัทร       วันหาร
26 8879 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ปินตาถา
27 8882 เด็กหญิง ณัฐนรี ตาเสนา
28 8849 เด็กหญิง นฤชล วงสาแก้ว
29 8927 เด็กหญิง อังคณา        สิทธิสงคราม
30 10674 เด็กหญิง ณิชาภัทร จีนเขตกรณ์
31 8854 เด็กหญิง พิชญา        ทาล าปาง
32 8946 เด็กหญิง กัญญาณี       แก้วค ามา
33 8947 เด็กหญิง กันติชา         อ้ายฝอย
34 8954 เด็กหญิง พัชรพร          ปัญญาตุ้ย
35 8958 เด็กหญิง รัศมี ต๊ะสุ
36 10190 เด็กหญิง เดือนฉาย มินดอน
37 8908 เด็กหญิง กัลยกร       ใจน้อย
38 เด็กหญิง ธนิฌา ค าสวรรค์
39 เด็กหญิง สมหวัง แสนใจ
40 เด็กหญิง เพชรมณี เพ็ชรสุทธ์ิ
41 เด็กหญิง วจีพร แก้วถาวร

ครูประจ าช้ัน นางสาวนพรัตน์  ใจกาษา , นายสกลวัฒน์ เช้ือผู้ดี  

ช่ือ-สกุล


