
ลําดับ เลขประจําตัวนักเรียน ห้องเรียน ชื่อ - นามสกุล สถานะนักเรียน
1 15014 อ.3/1 เด็กหญิง ปารมี  สันทัด กําลังศึกษาอยู่
2 15015 อ.3/1 เด็กหญิง ชญปภา  จันล่องคํา กําลังศึกษาอยู่
3 15031 อ.3/1 เด็กชาย ภวัต  ศิริพันธ์ กําลังศึกษาอยู่
4 15296 อ.3/1 เด็กชาย ภกรเทพ  ธรรมกาย กําลังศึกษาอยู่
5 15304 อ.3/1 เด็กหญิง ปวรรัตน์  กองชนะ กําลังศึกษาอยู่
6 15319 อ.3/1 เด็กชาย ชัชพิมุข  บุญโสม กําลังศึกษาอยู่
7 15339 อ.3/1 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ศรีดี กําลังศึกษาอยู่
8 15340 อ.3/1 เด็กชาย ปรมินทร์  ประทุมมาตร์ กําลังศึกษาอยู่
9 15346 อ.3/1 เด็กหญิง สิริลภัส  ทองเงิน กําลังศึกษาอยู่
10 15375 อ.3/1 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ทองเสน กําลังศึกษาอยู่
11 15388 อ.3/1 เด็กหญิง ปุณณภา  ศิริจัด กําลังศึกษาอยู่
12 15389 อ.3/1 เด็กหญิง ศศิวิลักษณ์  รอดอินทร์ กําลังศึกษาอยู่
13 15394 อ.3/1 เด็กหญิง สุพิชญา  จันทร์ตา กําลังศึกษาอยู่
14 15451 อ.3/1 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ดวงอาราม กําลังศึกษาอยู่
15 15453 อ.3/1 เด็กชาย วรปรัชญ์  แซ่เลียว กําลังศึกษาอยู่
16 15454 อ.3/1 เด็กหญิง ณมน  แก้วศรี กําลังศึกษาอยู่
17 15456 อ.3/1 เด็กหญิง กิจประภัสสร  สิงห์แก้ว กําลังศึกษาอยู่
18 15457 อ.3/1 เด็กชาย ณฐกฤต  ใจปิน กําลังศึกษาอยู่
19 15460 อ.3/1 เด็กชาย สุชาวิชญ์  บํารุงพงษ์ กําลังศึกษาอยู่
20 15461 อ.3/1 เด็กหญิง รวีกานต์  เดชแพง กําลังศึกษาอยู่
21 15983 เด็กหญิง พิมพ์พิศา   หัตถประนิต นร.ใหม่

รายชื่อนักเรียนท้ังหมด
บุญจิตวิทยา (ช้ัน อ.3/1)

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 04:15 หน้าที่ 1 จาก 3



ลําดับ เลขประจําตัวนักเรียน ห้องเรียน ชื่อ - นามสกุล สถานะนักเรียน
1 15347 อ.3/2 เด็กชาย กฤษณพล  ปรางสอน กําลังศึกษาอยู่
2 15368 อ.3/2 เด็กชาย พัฒนวัชร์  อินทร์ช่ืน กําลังศึกษาอยู่
3 15369 อ.3/2 เด็กชาย ภูมิบดี  ธารณานิมิตร กําลังศึกษาอยู่
4 15382 อ.3/2 เด็กชาย ชานนท์  แจ่มคง กําลังศึกษาอยู่
5 15383 อ.3/2 เด็กหญิง นันธ์หทัย  ฉิมพิทักษ์ กําลังศึกษาอยู่
6 15384 อ.3/2 เด็กชาย สรวิชญ์  ชมภู กําลังศึกษาอยู่
7 15386 อ.3/2 เด็กชาย เมธาวิทย์  วงเวียนคํา กําลังศึกษาอยู่
8 15464 อ.3/2 เด็กชาย กันต์ระพี  จันทมุณี กําลังศึกษาอยู่
9 15467 อ.3/2 เด็กชาย ณัชพล  หาญแก้ว กําลังศึกษาอยู่
10 15468 อ.3/2 เด็กชาย วิษณุ  ชํานาญธรรม กําลังศึกษาอยู่
11 15471 อ.3/2 เด็กหญิง พิชยาพร  แก่กลางดอน กําลังศึกษาอยู่
12 15474 อ.3/2 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา  พวงไสว กําลังศึกษาอยู่
13 15513 อ.3/2 เด็กหญิง สุณัฏฐา  อยู่ยงค์ กําลังศึกษาอยู่
14 15519 อ.3/2 เด็กชาย กฤต  เทียนสงค์ กําลังศึกษาอยู่
15 15530 อ.3/2 เด็กชาย เลปกร  ศรีไชยเดชกุล กําลังศึกษาอยู่
16 15542 อ.3/2 เด็กหญิง ทฤนห์ชนก  บุญธรรม กําลังศึกษาอยู่
17 15555 อ.3/2 เด็กชาย กรวิชญ์  คีรีมา กําลังศึกษาอยู่
18 15636 อ.3/2 เด็กชาย ภูริณัฐ  สิทธิคําทัพ กําลังศึกษาอยู่
19 15640 อ.3/2 เด็กชาย กันต์กวี  เทียนทอง กําลังศึกษาอยู่
20 15645 อ.3/2 เด็กชาย นรภัทร  ดอนวุ่น กําลังศึกษาอยู่
21 15651 อ.3/2 เด็กชาย กันต์กวี  โตพงษ์ กําลังศึกษาอยู่
22 15756 อ.3/2 เด็กชาย กฤษณา  พงษา นักเรียนเข้าใหม่

รายชื่อนักเรียนท้ังหมด
บุญจิตวิทยา (ช้ัน อ.3/2)

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 04:15 หน้าที่ 2 จาก 3



ลําดับ เลขประจําตัวนักเรียน ห้องเรียน ชื่อ - นามสกุล สถานะนักเรียน
1 15032 อ.3/3 เด็กชาย วรินทร  มีศิลป์ กําลังศึกษาอยู่
2 15336 อ.3/3 เด็กหญิง ศศิธร  เนินลพ กําลังศึกษาอยู่
3 15365 อ.3/3 เด็กหญิง นพรดา  พุ่มลําเจียก กําลังศึกษาอยู่
4 15391 อ.3/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์  รักไทย กําลังศึกษาอยู่
5 15397 อ.3/3 เด็กชาย ณัฐภัทร  จันทร์หอม กําลังศึกษาอยู่
6 15432 อ.3/3 เด็กหญิง นันทิกานต์  ไชยสิงห์ กาํลังศึกษาอยู่
7 15463 อ.3/3 เด็กชาย ภาณุวิชญ์  พรมน้อย กําลังศึกษาอยู่
8 15465 อ.3/3 เด็กหญิง ณัฏฐวี  เสือดี กําลังศึกษาอยู่
9 15475 อ.3/3 เด็กชาย พีรวิชญ์  สะอาด กําลังศึกษาอยู่
10 15477 อ.3/3 เด็กชาย วิภู  ปานอําพัน กําลังศึกษาอยู่
11 15480 อ.3/3 เด็กชาย ณัฐชัย  เติดสูงเนิน กําลังศึกษาอยู่
12 15503 อ.3/3 เด็กชาย อภิวิชญ์  ดุษฎี กําลังศึกษาอยู่
13 15505 อ.3/3 เด็กหญิง วิชญาพร  ทันชม กําลังศึกษาอยู่
14 15511 อ.3/3 เด็กหญิง ปัณฑิตา  พูลบุญ กําลังศึกษาอยู่
15 15809 อ.3/3 เด็กหญิง ณัฐธิดา  พันธะศรี กําลังศึกษาอยู่
16 15814 อ.3/3 เด็กชาย ณัฐนนท์  ตลบหอม กําลังศึกษาอยู่
17 15829 อ.3/3 เด็กชาย ณัฐวรรธน์  โต๊ะเงิน นักเรียนเข้าใหม่
18 15842 อ.3/3 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์  พันยะศรี นักเรียนเข้าใหม่
19 15873 อ.3/3 เด็กหญิง พิชญานิน  ใสจวง นักเรียนเข้าใหม่
20 15323 อ.3/4 เด็กหญิง ณัชชา  แตงเพ็ชร กําลังศึกษาอยู่
22 15349 อ.3/4 เด็กชาย พรรษา  กล่ินหอม กําลังศึกษาอยู่
23 15518 อ.3/4 เด็กหญิง วริศรา  กระทุ่มนอก กําลังศึกษาอยู่
24 15525 อ.3/4 เด็กหญิง วรนิษฐา  ดีศรี กําลังศึกษาอยู่
25 15533 อ.3/4 เด็กหญิง มิลชญา  คงประเสริฐ กําลังศึกษาอยู่
26 15541 อ.3/4 เด็กชาย กันตภณ  ขันทอง กําลังศึกษาอยู่
27 15582 อ.3/4 เด็กชาย ณัฏฐ์วรกรณ์  ขวัญวารี กําลังศึกษาอยู่
28 15588 อ.3/4 เด็กหญิง วชิรญาณ์  แสงกระจาย กําลังศึกษาอยู่
29 15620 อ.3/4 เด็กชาย ณัฐธัญ  มิกขุนทด กําลังศึกษาอยู่
30 15625 อ.3/4 เด็กชาย ชวกร  สัตตะโส นักเรียนเก่าเข้าใหม่
31 15726 อ.3/4 เด็กชาย ธนกฤติ  แก้ววิจิตร นักเรียนเข้าใหม่
32 15782 อ.3/4 เด็กชาย ธีธัช  บุญมา กําลังศึกษาอยู่
33 15793 อ.3/4 เด็กหญิง ศศิภัสสร  จีนะวิจารณะ กําลังศึกษาอยู่
34 15934 อ.3/4 เด็กหญิง หทัยรัตน์   ประจวบสุข นร.ใหม่

35 15950 อ.3/4 เด็กชาย ศุภวิษฐ์   เสมปรี นร.ใหม่

บุญจิตวิทยา (ช้ัน อ.3/3)
รายชื่อนักเรียนท้ังหมด

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 04:15 หน้าที่ 3 จาก 3


