
ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38167 เด็กชาย พรพรหม ปางปัญญา
2 38211 เด็กชาย กัณฐรากร เมฆี
3 38285 เด็กชาย รู้คุณ  ภูรัตน์
4 38287 เด็กชาย เอกกวี น่ิมขุนทด
5 38288 เด็กชาย พีรพงศ์ นฤภัย
6 38289 เด็กชาย นภวัต เรืองวัฒนาไชย
7 38291 เด็กชาย ธัชพล เนียงไธสง
8 38294 เด็กชาย พีรดนย์ ศุภพิภัทร์
9 38296 เด็กชาย ปพนธีร์ จิตตารมย์
10 38298 เด็กชาย ภูตะวัน   เถาทอง
11 38301 เด็กชาย ความสามารถ เบียะสี
12 38303 เด็กชาย โชติวิทย์ เมธากิจภาคิน
13 38305 เด็กชาย บัญญพนต์ สินเจริญ
14 38306 เด็กชาย คณาธิป การะเนตร
15 38189 เด็กหญิง พิชญาภัค สวนล าใย
16 38284 เด็กหญิง ปธิตา ทองจีน
17 38286 เด็กหญิง อรอินท์ุ   วัฒนพงศภรณ์ 
18 38292 เด็กหญิง พิชญ์ชามา แสงศรี
19 38293 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญศรี
20 38295 เด็กหญิง อร กมล  ธีระพงษ์ วัฒนา 
21 38297 เด็กหญิง ณัชชารีย์ รัตนปัญญาพันธ์ุ
22 38299 เด็กหญิง สิตานัน เทพเสน
23 38300 เด็กหญิง วรนันท์ เหล่าจารุพงศ์
24 38302 เด็กหญิง วิชญาพร ค าตา
25 38304 เด็กหญิง จิตต์ดารา เกตุโฉม
26 38307 เด็กหญิง แพรวา นาคอ่อน
27 38308 เด็กหญิง เพียรเพียงพอ โพยมรัตนสิน
28 38309 เด็กหญิง อรภัคสิรี   พูลมา
29 38310 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เทอดไพรสันต์
30 38311 เด็กหญิง เพียงเพียร นันทศรีรัตน์
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ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38314 เด็กชาย ธราเทพ เพชรโต
2 38315 เด็กชาย ภาสกร เรืองสิน
3 38316 เด็กชาย กันตินันท์ รุ่งรักษา
4 38317 เด็กชาย อาฮอน ย่ิงคุณ ชาฮาน แกนด์ชอง
5 38318 เด็กชาย เตชทัต กล้าเกิดผล
6 38319 เด็กชาย วรวิช  ใบปลอด
7 38320 เด็กชาย ภูดิศ บัวโฉม
8 38326 เด็กชาย อชิรวิทย์ เชน
9 38329 เด็กชาย กัณฑ์อเนก กลยนี
10 38330 เด็กชาย ปรัชญาวิทย์ โคตรอาษา
11 38337 เด็กชาย ทนุธรรม ต่ิงแตง
12 38472 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เรืองฉัตรศิรวรา
13 38473 เด็กชาย ธนกฤต อาจยุทธ
14 38290 เด็กหญิง ทยิดา พงษ์กาญจนะ
15 38312 เด็กหญิง พรรณปพร ชัยศิริ
16 38313 เด็กหญิง พิชชาภา หังสเนตร
17 38321 เด็กหญิง แพร วรสิทธิกร
18 38322 เด็กหญิง อภิชญา จตุรภัทรกิจ
19 38323 เด็กหญิง ญาณิศา เพ็ชรศรี
20 38324 เด็กหญิง จิดาภา โกศลสถิตพันธ์ุ
21 38325 เด็กหญิง ธมลณพรรณ ซูแสวงทรัพย์
22 38327 เด็กหญิง สิรินทร์ดา ใจบุญเรือง
23 38328 เด็กหญิง พัชรภา ธีรไกรศรี
24 38331 เด็กหญิง ศิริรัชญา ป่าหวาย
25 38332 เด็กหญิง นวินดา ใจดี
26 38333 เด็กหญิง พิชามญช์ุ กล่ินกล่ัน
27 38334 เด็กหญิง นิศารัตน์ เลิศธนสรรค์
28 38335 เด็กหญิง เอ้ืออารี ทองวิไล
29 38336 เด็กหญิง กชพรรณ วิทยาพร้าว
30 38474 เด็กหญิง ณัฐธีรา พรมจันทร์

ช่ือ - นำมสกุล
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ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38338 เด็กชาย จิรเมธ อารักษ์สุทธิ
2 38340 เด็กชาย ปริตร วุฒิปัญญาวงศ์
3 38343 เด็กชาย กวิน โชติโรจน์วงศ์
4 38344 เด็กชาย ญาโณทัย วรรณดี
5 38346 เด็กชาย ณัชพล ชินธเนศ
6 38354 เด็กชาย จุติเดช แสงทอง
7 38355 เด็กชาย จีระพัชร์ สิมะลี
8 38356 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ จาตะเสม
9 38357 เด็กชาย เซนติณณ์ ธาราพิพัฒนกุล
10 38358 เด็กชาย สิรวิชญ์ เล้ียงรัตนานนท์
11 38359 เด็กชาย ณัชบถ อุดมศรี
12 38360 เด็กชาย พิชญะ โชควาสนรรค์
13 38362 เด็กชาย พัชรพล วรรณชิโนรส
14 38363 เด็กชาย ธนวิชญ์ มณีศักด์ิคีรี
15 38365 เด็กชาย ศุภกร สุวรรณ์
16 38366 เด็กชาย ธนยุทธ แสนหาญ
17 38367 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ก่อวิเศษชัย
18 38368 เด็กชาย สิปปวิชญ์ อัมพรบรรเจิด
19 38369 เด็กชาย ธนพงศ์ เอกนิตยบุญ
20 38371 เด็กชาย อิทธิกร คงกิจ
21 38372 เด็กชาย นนท์ปพัฒน์ พรเจริญทรัพย์
22 38374 เด็กชาย เตชิต สงวนเตชะตระกูล
23 38339 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ นักร้อง
24 38341 เด็กหญิง วรวรรณทิพย์ ตรังควชิรกุล
25 38342 เด็กหญิง อรนภา ชัยภักดี
26 38345 เด็กหญิง นพัชนันต์ แซ่ล้ี
27 38347 เด็กหญิง ณัฐชญา ประทุมศรี
28 38348 เด็กหญิง พรชนก เอกนิตยบุญ
29 38349 เด็กหญิง ชิดชนก อินทรวงศ์
30 38351 เด็กหญิง ชาลิสา ชิติธ ารงกุล
31 38352 เด็กหญิง ภานิชา อาตมวิสิฐ
32 38353 เด็กหญิง ธมลวรรณ รังงาม
33 38361 เด็กหญิง กัญญาภัค มากมี
34 38364 เด็กหญิง วรัญรดา ศรีโยธา
35 38370 เด็กหญิง กัลยกร ทองทิพย์
36 38373 เด็กหญิง ญาดา วิชิตกุล
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ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38375 เด็กชาย กฤตธกร สุธรรมมา
2 38380 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โตวิทยะ
3 38381 เด็กชาย ภูวกฤต สุรภัทรภักดี
4 38382 เด็กชาย วรินทร์ธรณ์ มักอุส่าห์
5 38388 เด็กชาย อภิวิชญ์ ธนะภูมิชัย
6 38389 เด็กชาย พชร หอมรส
7 38390 เด็กชาย กฤตภาส พัฒนกุล
8 38392 เด็กชาย ธนพงศ์พันธ์ จิตหม่ัน
9 38393 เด็กชาย วรานนท์ เมืองเฉลิม
10 38394 เด็กชาย สุรพัฒน์ พงษ์ขวาน้อย
11 38395 เด็กชาย ศุภณัฐ จอมค าสิงห์
12 38397 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ ยามผาสุข
13 38398 เด็กชาย พีรดนย์ ศุภวิบูลย์โสภณ
14 38401 เด็กชาย พิสิษฐ์ จันทร์วงษ์
15 38402 เด็กชาย เอกวิชญ์ พันธ์ุอารีย์
16 38403 เด็กชาย พชฏะ กรุณามัย
17 38408 เด็กชาย วรกันต์ พ่อค้า
18 38410 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ อร่ามเรืองไพศาล
19 38376 เด็กหญิง ไอรินลดา แสนภูวา
20 38377 เด็กหญิง วิรัลพัชร ทรงพุฒิ
21 38378 เด็กหญิง ภัทธิรา จงจิตส าราญ
22 38379 เด็กหญิง พิมพ์ปรางค์ กันทะเตียน
23 38383 เด็กหญิง ภูฟ้า จาติกะวนิชค์
24 38384 เด็กหญิง วริศรา บุญเทพ
25 38385 เด็กหญิง ป่ินชนก ฉายะรถี
26 38386 เด็กหญิง ณัฐริกา ปราการรัตน์
27 38387 เด็กหญิง ธนพร คูสมบัติ
28 38391 เด็กหญิง อันนา พูลสาริกิจ
29 38396 เด็กหญิง พชรอร กระฉอดนอก
30 38399 เด็กหญิง ศุภิสรา แสงจันทร์
31 38400 เด็กหญิง จีระรัตน์ อุปัญ
32 38404 เด็กหญิง ปุณณภา บุญชยาอนันต์
33 38405 เด็กหญิง มณีรัชนาภรณ์ จันทร์กระทึก
34 38406 เด็กหญิง ชนิดาภา ก าจัดภัย
35 38407 เด็กหญิง อภิชญา ย่ิงส้ัว
36 38409 เด็กหญิง พัชชา ศรีสุวรรณ
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ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38415 เด็กชาย ณัฐกฤต ศิริพงษ์
2 38416 เด็กชาย กรณิศ ทับศรี
3 38419 เด็กชาย สิรวิชญ์ เมฆโหรา
4 38421 เด็กชาย ธัชพล เพชรพิชัย
5 38423 เด็กชาย วีรภัฏ บัวศรี
6 38424 เด็กชาย ณฐกร ส าลี
7 38426 เด็กชาย วิทวัส หม่ืนสุข
8 38427 เด็กชาย เตชภัทร เตชะรุ่งโรจน์
9 38428 เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ธัญญนิพัทธ์
10 38429 เด็กชาย พีรพัชร เจริญกิจ
11 38432 เด็กชาย กฤติน พุ่มชะบา
12 38433 เด็กชาย วรัญญ์ ทองสุวรรณ
13 38435 เด็กชาย ธนกฤต สุทธิหาระ
14 38438 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ดีเด่น
15 38440 เด็กชาย พีรณัฐ แซ่ต้ัง
16 38442 เด็กชาย พัสกร เพชรชาติ
17 38475 เด็กชาย วิวรรธน์ บุญพรม
18 38350 เด็กหญิง ศศิวิมล ทิพย์บ าหราบ
19 38411 เด็กหญิง ชนัญธิดา เกิดคล้าย
20 38412 เด็กหญิง กันยาวีร์ ปล้ืมมนัสธัชการ
21 38413 เด็กหญิง ภิยารัช แก้วกล้า
22 38414 เด็กหญิง ปรีชญาน์ ตรีสิริพัฒนกุล
23 38417 เด็กหญิง กรภัทร  เลิศถวิลจิ ร
24 38418 เด็กหญิง อริสรา สุขสมบูรณ์
25 38420 เด็กหญิง อนันตญา อนันตรุจกุล
26 38422 เด็กหญิง อริศรา หะนุการ
27 38425 เด็กหญิง สิริกร สวนส าราญ
28 38430 เด็กหญิง ปานิสรา บุตรดี
29 38431 เด็กหญิง รวิษฎา ขันทอง
30 38434 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ค าพันธ์
31 38436 เด็กหญิง เจียเจีย หลิว
32 38437 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ สายสุวรรณ์
33 38439 เด็กหญิง ก้านแก้ว ญาณะโสภะณา
34 38441 เด็กหญิง วรัญญา จามะรีย์
35 38443 เด็กหญิง พรรณประภา โอทอง
36 38444 เด็กหญิง ปัณฑิตา เวชปรีชา
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ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38446 เด็กชาย ณัฐภณ บุญเรือง
2 38447 เด็กชาย สุพล ถาวรพัฒน์
3 38449 เด็กชาย อาดัม จารุโยธิน
4 38451 เด็กชาย ภูริพัฒน์ นวลรัมย์
5 38452 เด็กชาย โภคิน พิมพุฒ
6 38454 เด็กชาย วุฒิภัทร บุญศิลป์
7 38455 เด็กชาย อัครธีร์ กวินสุรเศรษฐ์
8 38458 เด็กชาย บรรณต ไอยรารัตน์
9 38460 เด็กชาย ณัฐชนน นิยมนา
10 38461 เด็กชาย พรภวิษย์ เอมวัฒน์
11 38462 เด็กชาย ธนิตกรณ์ คุณะเพ่ิมศิริ
12 38465 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สินธารา
13 38467 เด็กชาย พิสิษฐ์ ไชยเชษฐ์
14 38471 เด็กชาย ณัฐชนน บุญทอง
15 38445 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แดงสงวนสุข
16 38448 เด็กหญิง อภิสรา  หนูแก้ว
17 38450 เด็กหญิง ณัฐธีรยา บุญอนันธนสาร
18 38453 เด็กหญิง วสุธิดา อังกาบ
19 38456 เด็กหญิง กันยาพร เพ็งสวัสด์ิ
20 38457 เด็กหญิง ณิชา ดา  สัจจะไทย
21 38459 เด็กหญิง ปวริศา โอภาสธนะวัฒน์
22 38463 เด็กหญิง ชนิตรา โตอุส่าห์
23 38464 เด็กหญิง นันทรัตน์ พิชญานนท์
24 38466 เด็กหญิง ศวัสพร ทองทรัพย์
25 38468 เด็กหญิง สปัญญาดา สุขพงษ์ศา
26 38469 เด็กหญิง จิราพร ใจหมู่
27 38470 เด็กหญิง พิชญาภา แสงเรือนแก้ว

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษดนตรี (MSP) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/14


