
เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45256 ด.ญ. กชกร สีฉาย
2 45257 ด.ญ. กมลชนก วรรณสมบูรณ์
3 45258 ด.ช. กวิน ว่องไววุฒิ
4 45724 ด.ญ. กานต์รวี อัฐวงศ์
5 45725 ด.ช. คุณานนท์ คงสมอรรถ
6 45726 ด.ญ. จิรัชยา ธีระวิกสิต
7 45727 ด.ญ. ฐิติวรดา ถิรปภาพันธ์
8 45728 ด.ช. ฑีนธีรม์ เพ็งแช่ม
9 45729 ด.ช. ณัฏฐพล ปาปะเถ
10 45730 ด.ญ. ณัฐวัญญ์ บุญอํานวยพร
11 45731 ด.ช. ดิถีโชค วงษ์บัณฑิตเจริญ
12 45732 ด.ญ. ดี พูลทรัพย์
13 45733 ด.ช. ตฤณ บุศย์เมืองปัก
14 45734 ด.ญ. ทักษพร จันทร์แสงดาว
15 45735 ด.ช. ทัศน์พล เหมม่ัน
16 45736 ด.ช. ธนกฤต วุฒิพราหมณ์
17 45737 ด.ญ. ธนัญชนก ภูริวัฒนพงศ์
18 45738 ด.ญ. ธัชวรรณ เจียมสมบัติ
19 45739 ด.ช. นนทวิชญ์ หังสพฤกษ์
20 45740 ด.ช. นพรุจ อุ่นธง
21 45741 ด.ช. ปภากร จันทร์ดี
22 45742 ด.ช. ปรัชญา จรัสวัชรชัย
23 45743 ด.ช. พัชรดลย์ โพธ์ิชัย
24 45744 ด.ช. พีรณัฐ เจริญระบิน
25 45745 ด.ช. ภูมรภี ห้องดอกไม้
26 45746 ด.ญ. มธุรดา รัจรัญ
27 45747 ด.ช. รัตนชัย นากพ่วง
28 45748 ด.ญ. ลักษิกา โตนวล
29 45749 ด.ช. วชรนน อวยพร
30 45750 ด.ญ. วดี ช.บุญพันธ์
31 45751 ด.ญ. วรวลัญช์ แสวงรุจิธรรม
32 45752 ด.ญ. วรินทร พลโย
33 45753 ด.ช. วิตธเนศวร์ พัฒนจินดากุล
34 45754 ด.ช. ศุภ ผิวนวล
35 45755 ด.ช. ศุภวิชญ์ อิงคศรี
36 45756 ด.ช. อภิษฐา วิภาภรณ์
37 45757 ด.ช. อานัส จันทร์พ่วง
38 45758 ด.ช. อารยวัฒน์ บุญเปล้ือง

โรงเรียนโยธินบูรณะ

รายช่ือนักเรียนชั้น ม.1    ห้อง 01  ปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45759 ด.ช. กรธันย์ ทองบุตร
2 45760 ด.ช. คณิน หรรษาชลีกร
3 45761 ด.ญ. เคร่ืองหอม ผลเลิศ
4 45762 ด.ช. จิรัฎฐ์ คงเหลือ
5 45763 ด.ช. ชนกชนม์ พิทักษ์
6 45764 ด.ช. ชยภัทร ด่านวนกิจเจริญ
7 45765 ด.ช. ชยุตม์ชน เดฃกิตติขจร
8 45766 ด.ช. ชลภัทร โพนทอง
9 45767 ด.ช. ชัฏฎาวุฒิ ธรรมแสง
10 45768 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คาํเพชรดี
11 45769 ด.ช. ญาณกวี วงศ์อัมพรนนท์
12 45770 ด.ช. ญาณภัทร กลิ่นมาลี
13 45771 ด.ญ. ญาณิศา ศุภวิรัชบัญชา
14 45772 ด.ช. ณภัทร วงศ์สาลี
15 45773 ด.ญ. ถิรญา สุวรรณโชติ
16 45774 ด.ช. ทัศนพงศ์ ชื่นนิยม
17 45775 ด.ช. ธนกฤต ฉ่ําเฉื่อย
18 45776 ด.ช. ธนธรณ์ กระตุดเงิน
19 45777 ด.ญ. ธัชกร ยังประเสริฐ
20 45778 ด.ช. บดิศักด์ิ เงินสงา่
21 45779 ด.ญ. ปณิตา อมรไตรภพ
22 45780 ด.ช. ปภังกร รุ่งภัทรธนากุล
23 45781 ด.ญ. ปวีณ ร่วมจิตร
24 45782 ด.ช. พงศกร รุ่งเสถียร
25 45783 ด.ช. พงศกร แสงรูจี
26 45784 ด.ญ. พรอาภา ศรีนิเวศน์
27 45785 ด.ญ. ภูริชญา รอดประเสริฐ
28 45786 ด.ญ. ภูริยา ทรงอํานวยคุณ
29 45787 ด.ช. ศักดิโชติ พงศ์วรินทร์
30 45788 ด.ช. ศุภณัฐ ธนะพิทักษ์
31 45789 ด.ญ. สุกฤตา สาธุภาค
32 45790 ด.ช. อติวิชญ์ เอ่ียมสมบัติ
33 45791 ด.ช. อภิชา พวกไธสง
34 45792 ด.ช. อินทัช ฉัตรอนันทเวช
35 45793 ด.ช. อินทัช พงษ์สิน
36 45794 ด.ช. เอกณัฐ สิมมา
37 45795 ด.ช. ไอโว  ปีเตอร์  อัลวิน  รันเน่

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนโยธินบูรณะ

รายช่ือนักเรียนชั้น ม.1    ห้อง 02  ปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45259 ด.ญ. กฤติยา นิพัทธมานนท์
2 45260 ด.ญ. ขวัญข้าว เชื้อกุณะ
3 45261 ด.ญ. ชญกรณ์ หอทอง
4 45262 ด.ช. ชลันทร มหาจตุรพิธ
5 45263 ด.ช. ณัชภัค ย้ิมทรัพย์
6 45264 ด.ญ. ณัฐวรรณ กลิ่นช้าง
7 45265 ด.ญ. ณิชชานรี พานิชชอบ
8 45266 ด.ช. ดิชพล แก้วทอง
9 45267 ด.ช. ไตรภูมิ ด่อนสิงหะ
10 45268 ด.ช. ธันยพัต ดําขํา
11 45269 ด.ช. นวิน รัตนเศวตศักด์ิ
12 45270 ด.ช. นับทอง บางกรวย
13 45271 ด.ช. ปฐวี กาจันทร์
14 45272 ด.ช. ประพาฬพงศ์ เจริญรัตนวุฒิ
15 45273 ด.ช. ปวรวีร์ แจ้งกระมล
16 45274 ด.ญ. ปาลินรดา แก้วนิล
17 45275 ด.ญ. ปุณยภรณ์ ทองเทศ
18 45276 ด.ญ. ไปรยา คําพุฒ
19 45277 ด.ญ. พรชนก อ่ิมแสง
20 45278 ด.ช. พสิษฐ์ ดิษพงษา
21 45279 ด.ญ. พัชริดา รอดประชา
22 45280 ด.ญ. พิชญ์สิณี วงศ์ศุภธรรม
23 45281 ด.ญ. พิมพ์ชนก นิรันดร์วิชย
24 45282 ด.ช. ภคพล ยมภักดี
25 45283 ด.ช. ภรเอก ณธนธรณ์
26 45284 ด.ญ. ภัคณภัทร สถิรคู
27 45285 ด.ญ. ภัทราภา แก้วประพาฬ
28 45286 ด.ช. ภาคิน จันทอุทัย
29 45287 ด.ช. ภารุจ อัมพรรุ่งจรัส
30 45288 ด.ช. มงคล มีอํานาจ
31 45289 ด.ญ. ยศยา สมสุขจีรวัฒน์
32 45290 ด.ญ. วริศรา เพ็งพูล
33 45291 ด.ช. ศิวกร แพร่แสงเอ่ียม
34 45292 ด.ช. ศิวกร ศักดิรัตน์
35 45293 ด.ช. ศุภกร อัมพรอารีกุล
36 45294 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เหล่าสุนทรวณิช
37 45295 ด.ญ. อมรรัตน์ ล้ําเลิศ
38 45296 ด.ญ. อรพิภา บุญสว่าง
39 45297 ด.ญ. อรรณวารี ฐิตะลักขณะ
40 45298 ด.ช. อิงควัชร์ เกียรต์ิบุลวัชร

โรงเรียนโยธินบูรณะ
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    ห้อง 03  ปีการศึกษา 2561

โครงการภาคปกติ
ชื่อ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45299 ด.ญ. กฤตภรณ์ สว่างอารมณ์
2 45300 ด.ช. กฤษกร เนตรสว่าง
3 45301 ด.ช. ก้องภพ สีหาชารี
4 45302 ด.ญ. กันต์พิชชา จุลรักษ์
5 45303 ด.ญ. กานต์ชนก ปานรักษ์
6 45304 ด.ญ. กานต์รวี เกรียงไกรสุขเลิศ
7 45305 ด.ญ. กิรณา ริมธีระกุล
8 45306 ด.ญ. จิดาภา สงค์ประชา
9 45307 ด.ช. ชวัลวิทย์ สง่าวงษ์
10 45308 ด.ญ. ณฐัธยาน์ โคตะ
11 45309 ด.ญ. ณัฐพิมล คําหลวง
12 45310 ด.ช. ณัฐวุฒิ คําผุย
13 45311 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ สุภาเกตุ
14 45312 ด.ช. แทนชนก สุจิมหันต์
15 45313 ด.ช. บัญญวัต เมืองมา
16 45314 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ลี้สกุลรักษ์
17 45315 ด.ช. ปัณณธร ไม้สัก
18 45316 ด.ญ. ปาลิตา ขําเขียว
19 45317 ด.ญ. ปุณยนุช แก้วมาก
20 45318 ด.ช. พลพัชร์ วรกุล
21 45319 ด.ญ. พิเชียรโฉม พานทอง
22 45320 ด.ช. พีรวิชญ์ แจ้งจิต
23 45321 ด.ช. พีรวิชญ์ วงศ์ประยูรเวช
24 45322 ด.ญ. แพรวา บุญเส็ง
25 45323 ด.ญ. ภาคินี นวนประโคน
26 45324 ด.ช. ภูมินทร์ วงศ์สุวรรณ
27 45325 ด.ญ. มณีรัตน์ นัยปรีดี
28 45326 ด.ญ. มานิตา สุขียศ
29 45327 ด.ญ. รสธร กาญจนรัตน์วารี
30 45328 ด.ญ. ลักษิกา ขาวผ่อง
31 45329 ด.ช. วีรศักด์ิ พาหุกาญจน์
32 45330 ด.ช. ศิวัส เวสสานนท์
33 45331 ด.ช. สรวิชญ์ รักเดช
34 45332 ด.ญ. สัณห์สิรี สุริโย
35 45333 ด.ช. สิรธีร์ สงวนกิจ
36 45334 ด.ญ. อชิรญาณ์ เปลี่ยนศาสตร์
37 45335 ด.ช. อติรุจ สุวรรณประทีป
38 45336 ด.ญ. อารยา ยังแช่ม
39 45337 ด.ญ. อิสกันดะรี วังเวง
40 45338 ด.ญ. อิสราภัทร์ อดุลย์วิทยากร

โรงเรียนโยธินบูรณะ
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    ห้อง 04  ปีการศึกษา 2561

โครงการภาคปกติ
ชื่อ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45339 ด.ญ. กชมน บัวสรวง
2 45340 ด.ช. กฤตภาส คล้ายอุบล
3 45341 ด.ช. กานต์ระพี สินธีระโรจน์
4 45342 ด.ญ. กิตติพร บุรีรักษ์
5 45343 ด.ช. กิตติพัศ เกิดเรณู
6 45344 ด.ช. คงศักด์ิ งามสัจจพร
7 45345 ด.ช. จักรภพ จีบดํา
8 45346 ด.ช. จิรศักด์ิ แจ้งจร
9 45347 ด.ช. ชิษณุชา ยาวิไชย
10 45348 ด.ช. ญาณวร วงษ์ศิลา
11 45349 ด.ญ. ญาณิศา บุนนาค
12 45350 ด.ช. ณภัทร เลาหลิดานนท์
13 45351 ด.ช. ณัชพงศ์ กิตติธรรมจริยา
14 45352 ด.ช. ธนภัทร์ ภาชนะทิพย์
15 45353 ด.ช. ธนเสฏฐ์ ภูผา
16 45354 ด.ญ. ธนัชญา กลีบบัว
17 45355 ด.ช. ธนัท จันทร์แสงสุก
18 45356 ด.ช. ธัญพร เลี้ยงรักษา
19 45357 ด.ช. ธีรธัช ขุนโขลนอนุสรณ์
20 45358 ด.ญ. นันท์นภัส ลือพงศไ์พจิตร
21 45359 ด.ช. ปภาวิน สุขอนันต์
22 45360 ด.ญ. ปริณดา ยันตะ
23 45361 ด.ช. ปุณญาวิศญ์ สาวะเนตร
24 45362 ด.ญ. ปุณยาพร อินทรทอง
25 45363 ด.ช. พงศ์ปณต สัจจัง
26 45364 ด.ญ. พรธีรา เดชะวัฒนา
27 45365 ด.ช. พลช งามแม้น
28 45366 ด.ช. พอเพียง ลายผ่องแผ้ว
29 45367 ด.ญ. พิมพ์ชนก นพพรพรหม
30 45368 ด.ช. พีรภัทร ประเสริฐสุนทร
31 45369 ด.ญ. ภัทรภร ช่อสัมฤทธ์ิ
32 45370 ด.ญ. รินลดา ประเสริฐเวชทนต์
33 45371 ด.ญ. วรมน ชมพูทอง
34 45372 ด.ญ. ศรีพัชรินทรมาตา โดดดารา
35 45373 ด.ช. ศิทราวัฒน์ เกษร
36 45374 ด.ญ. สุชญาดา อภัยเผื่อน
37 45375 ด.ช. สุภชา เจริญสําเร็จกิจ
38 45376 ด.ญ. สุวรา นุชอนงค์
39 45377 ด.ช. อัฐวีร์ ศิรวิทย์วงศา
40 45378 ด.ญ. เอมอาจรีย์ ไวทยะวิญญู

โรงเรียนโยธินบูรณะ
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    ห้อง 05  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ - นามสกุล
โครงการภาคปกติ



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45379 ด.ญ. กนกนภา จันทร์คํา
2 45380 ด.ช. กฤตภาส พงษ์แฟง
3 45381 ด.ช. กษิดิพัฒน์ อบเชย
4 45382 ด.ญ. กุลภัสสรณ์ ไตรวิลาศสกุล
5 45383 ด.ช. เขมพิสิฐฐ์ มังกรลอย
6 45384 ด.ญ. จริยา จันทร์หอม
7 45385 ด.ญ. จีรนันท์ เดชปัญญาวัฒน์
8 45386 ด.ญ. ชนมน วุฒิกรีเกียรติ
9 45387 ด.ญ. ฐิตาพร แสงทอง
10 45388 ด.ช. ณภัทร สว่างกิจ
11 45389 ด.ญ. ณิชาภัทร นิ่มเนตร
12 45390 ด.ญ. ณิชาภัทร รักตประจิต
13 45391 ด.ช. ตฤณ ราชพลสิทธ์ิ
14 45392 ด.ช. ธนโชติ ภาชนะทิพย์
15 45393 ด.ช. ธรรมณพัฒน์ ตรัยท่ีพ่ึง
16 45394 ด.ช. ธันวา นิยมชื่น
17 45395 ด.ช. นนทกร สร่างโศรก
18 45396 ด.ช. นรวิชญ์ ฉิมน้อย
19 45397 ด.ญ. นุจิรา เขียวขาว
20 45398 ด.ช. บัณฑิต วิกรัยจรัสรุ่ง
21 45399 ด.ญ. บุญนิศา นพบุรี
22 45400 ด.ญ. ปฐมาวดี เจริญวัฒฒนา
23 45401 ด.ญ. ปัณฑิตา แซ่อือ
24 45402 ด.ญ. ปารุดาภร สุทจิตรธิผล
25 45403 ด.ญ. ปาลิดา ยะมะโน
26 45404 ด.ช. พงศภัค วิธูรัตน์
27 45405 ด.ช. พัทธพล ม่ิงมูล
28 45406 ด.ญ. พันธิตรา ดินแดง
29 45407 ด.ช. ภาคิน เมืองแก้ว
30 45408 ด.ญ. รัศมี ปินใจกุล
31 45409 ด.ญ. ลภัสรดา แขวงแดง
32 45410 ด.ช. วชิรวิทย์ แก้วพรม
33 45411 ด.ญ. วรินทิรา ร้อยกรอง
34 45412 ด.ญ. วิชิตา รัตนพันธ์ุ
35 45413 ด.ช. วีรภัทร์ รักเจริญ
36 45414 ด.ช. วีรภัทร ชุมยอด
37 45415 ด.ช. ศศิวัชร ปิยมงคลกิจ
38 45416 ด.ช. สตพร ศรีวงศ์มณีรัตน์
39 45417 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ ทองศรี
40 45418 ด.ญ. อรพิน รอดสั้น
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เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45419 ด.ญ. กมลพร ศรีถาวร
2 45420 ด.ช. กวินท์ ศตะภัค
3 45421 ด.ช. เกียรติพงศ์ สรรพอาสา
4 45422 ด.ช. คุณากร อุ่นหล้า
5 45423 ด.ญ. จิณณธรรม สิริอุดมศักด์ิ
6 45424 ด.ช. จิตรกรณ์ โพธ์ิทอง
7 45425 ด.ญ. ชลลดา เพียรผล
8 45426 ด.ช. โชติชยุตม์ ประดับพงษา
9 45427 ด.ญ. ณัชชา เต๋งมณีวิวัฒน์
10 45428 ด.ญ. ณัฏฐฏ์าพร อุตม์อ่าง
11 45429 ด.ญ. ณัฏ์ฐิญา ยาสุทธา
12 45430 ด.ญ. ณัฐนันท์ ลาพ้น
13 45431 ด.ช. ทะซาลี สุดคล้าย
14 45432 ด.ช. ธนภัทร ผดุงชัย
15 45433 ด.ช. ธีร์รัฏฐ จารุกิจไพศาล
16 45434 ด.ช. ธีวสุ วิชัยดิษฐ์
17 45435 ด.ญ. ปุญญิศา มิตรศิริวัฒน
18 45436 ด.ญ. พริษา องอาจอิทธิชัย
19 45437 ด.ญ. พัชรพร หลี่
20 45438 ด.ญ. พันธกาลฎา จุฑาวิจิตร
21 45439 ด.ช. พัรพัฒน์ ต้ังพัฒน์นุกุลชัย
22 45440 ด.ญ. พิชญธิดา ธาดาประสิทธ์ิ
23 45441 ด.ญ. แพ็ต อันสอน
24 45442 ด.ญ. แพรทอง จิตต์สมสุข
25 45443 ด.ช. ภูมิพัฒน์ แสงผดุง
26 45444 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ อินทร์จันทร์
27 45445 ด.ช. รชต สงวนจังวงศ์
28 45446 ด.ญ. วรนิษฐา เสน่หา
29 45447 ด.ช. วรพล นิยม
30 45448 ด.ช. วรเมศวร์ ศรีเจริญ
31 45449 ด.ญ. วริศราภรณ์ เชาว์รัศมีกุล
32 45450 ด.ช. วีร์รากร ละอองศิริ
33 45451 ด.ญ. ศิรินธร บุญมาลี
34 45452 ด.ช. สิปปณัฏฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
35 45453 ด.ช. สิรภพ สท้านไตรภพ
36 45454 ด.ญ. สิรภัทร มาสุข
37 45455 ด.ญ. สุดารัตน์ ไชยช่วย
38 45456 ด.ช. อมรวิทย์ บุญอมรวิทย์
39 45457 ด.ญ. อันนา ล้อมกรุด
40 45458 ด.ช. เอกกมล สอนวัฒนา
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ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนโยธินบูรณะ



เลขท่ี เลขประจําตัว
1 45459 ด.ช. กุลธวัช พันนิทา
2 45460 ด.ญ. กุลภัสสร์ หิรัญวิโรจน์
3 45461 ด.ญ. เขมจิรา ปะรุไม้
4 45463 ด.ช. เจมส์ อลาสเตอร์ บาร์เนท
5 45464 ด.ญ. ชนิดาภา เสภู่
6 45465 ด.ช. ชินภัทร ต้ังวรเชษฐ์
7 45466 ด.ช. ณภัทร จารุพัฒน์
8 45467 ด.ช. ณัฏฐพล มงคลกุลสัตย์
9 45468 ด.ญ. ณัฐรดา คําหนุน
10 45469 ด.ช. ต้นตุลา เเจ้งโม้
11 45470 ด.ช. ธนพล ผลพูน
12 45471 ด.ช. ธนัท บุตรดาวงษ์
13 45472 ด.ช. ธีธัช สุเมธาวัฒนะ
14 45473 ด.ช. ธีร์ รณศิริชัยรัตนา
15 45474 ด.ช. นภดล ปิ่นกระจาย
16 45475 ด.ช. นรภัทร สุนทรพจน์
17 45476 ด.ญ. นารีนาถ สระปัญญา
18 45477 ด.ญ. บุญญาภา ห่วงสายแก้ว
19 45478 ด.ญ. ปัณฑิตา ทุมวงศ์
20 45479 ด.ช. พลาธิป ฤกษ์สุนทรี
21 45480 ด.ญ. พิมพ์อร ศิวะลีราวิลาศ
22 45481 ด.ช. พีระพัศ เจษฎาสติกุล
23 45482 ด.ช. พีระภัทร์ ดารารุ่ง
24 45483 ด.ช. เพชรแท้ พุทธา
25 45484 ด.ญ. เพ็ญนภา พูนสวัสด์ิ
26 45485 ด.ญ. เพ็ญพิชญา มณีรัตน์
27 45486 ด.ญ. ภัคจิรา จันทสิทธ์ิ
28 45487 ด.ช. ภัทรพล เสมมีสุข
29 45488 ด.ช. ภาธร บุษราคัม
30 45489 ด.ช. ภูวณัฐ สิริโสมะ
31 45490 ด.ญ. รดาณัฐ ยุทธ์ธนอาภา
32 45491 ด.ญ. ศศิวิมล ปานแป้น
33 45492 ด.ช. ศุภกฤต ธนวันต์กิตติ
34 45493 ด.ญ. สาธิตา เนียมประเสริฐ
35 45494 ด.ช. สิปปกร เจริญพัฒนาวงศ์
36 45495 ด.ญ. อชิรญา อรรถชานนท์

โรงเรียนโยธินบูรณะ
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1 45496 ด.ช. กษิตินาถ ศรีคงศรี
2 45497 ด.ช. กิตติพัฒน์ สรสิริ
3 45498 ด.ช. จิรภัทร แก้วศรีงาม
4 45499 ด.ช. ฐปนรรฆ์ ธงภักด์ิ
5 45500 ด.ญ. ฐิติพร อมรโภคกุล
6 45501 ด.ช. ณวรรณธร กุลเสวกวิบูลย์
7 45502 ด.ช. ธนกฤต ฉ่ําเฉื่อย
8 45503 ด.ช. ธนภัทร กองสอน
9 45504 ด.ช. ธนวัฒน์ สนทยา
10 45505 ด.ช. ธนันชัย ประสงค์ดี
11 45506 ด.ช. นเรนทร์ฤทธ์ิ วัชรพัฒนาสกุล
12 45507 ด.ญ. ปวริศา คณานุรักษ์
13 45508 ด.ช. ปวรุตม์ บุญเส็ง
14 45509 ด.ญ. ปุณญาภรณ์ สุประพัฒน์โภคา
15 45510 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
16 45511 ด.ญ. ปุณณภา มิตรศิริวัฒน
17 45512 ด.ช. พงศ์พัฒน์ ทุงจันทร์
18 45513 ด.ช. พรพรหม คุณีพงษ์
19 45514 ด.ช. ภควัต พรพิศ
20 45515 ด.ญ. ยวิษฐา ทองยศ
21 45516 ด.ช. ยศนันท์ อ่วมน้อย
22 45517 ด.ช. วรพล จิระฐิตภา
23 45518 ด.ญ. วันฟ้าใหม่ ป้อมเสมาพิทักษ์
24 45519 ด.ช. วีรฉัตร ประชุมวงศ์
25 45520 ด.ช. วีรภัทร คําเสถียร
26 45521 ด.ญ. ศลิษา อินคง
27 45522 ด.ช. สันต์ชนน ปอแก้ว
28 45523 ด.ญ. สาริศา ปัทมะทิน
29 45524 ด.ช. สิทธิศักด์ิ สุขสาํราญ
30 45525 ด.ช. สิริชัย ชินวงษ์
31 45526 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ตันติชาญชัยกุล
32 45527 ด.ช. อดุลวิทย์ ถ่ินถลาง
33 45528 ด.ช. อธิปัตย์ เข็มวงษ์
34 45529 ด.ญ. อรนการ พรหมพิลัย
35 45530 ด.ญ. อรุณกมล อ่วมกระทุ่ม
36 45531 ด.ญ. อลิษา รัสมี
37 45532 ด.ญ. ไอริน ดวงเนตร

โรงเรียนโยธินบูรณะ
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เลขท่ี เลขประจําตัว
1 44599 ด.ญ. ชนัญชิดา สมบัติมาก
2 45533 ด.ช. กรินทร์ ภาคากิจ
3 45534 ด.ช. โชติพัฒน์ พรวัฒนเจริญ
4 45535 ด.ช. ฐิติพงษ์ โพธ์ิทอน
5 45536 ด.ญ. ฑิฆัมพร เดชขจร
6 45537 ด.ช. ณัฐฌัตน์ เผื่อนพงศ์
7 45538 ด.ช. ณิชภัทร สันธนะจิตร
8 45539 ด.ช. ดุจเพชร กระต่ายทอง
9 45540 ด.ช. ทีฆทัศน์ อนุเดช
10 45541 ด.ช. เทพประสิทธ์ิ อินทรผิว
11 45542 ด.ช. ธันยวิชญ์ วรรณสาคร
12 45543 ด.ช. ปัณฑ์ณัฏฐ์ ศรีเสาวภา
13 45544 ด.ช. ปัณณวัญช์ วงสิน
14 45545 ด.ช. ปัณณวิชญ์ หนูผุด
15 45546 ด.ญ. ปานระพีภรณ์ หีตอนันต์
16 45547 ด.ญ. ปุณธิดา ชิดพันธ์
17 45548 ด.ญ. พศิกา ราชคม
18 45549 ด.ญ. พัชรพฤกษ์ หัสเนตร
19 45550 ด.ช. พัฒนขวัญ หงษ์เงิน
20 45551 ด.ช. พิษณุ ชุวัสวัต
21 45552 ด.ช. พีรพัฒน์ เจริญพานนท์
22 45553 ด.ช. พีรวัส เชิดชูไชย
23 45554 ด.ช. ภาสกร วรวรรณปรีชา
24 45555 ด.ช. ภูธเนศ ภาสะและ
25 45556 ด.ช. ภูเบศวร์ ศิริแก้ว
26 45557 ด.ช. ภูริทัต ยืนยาว
27 45558 ด.ช. รพีพัฒน์ ราชิวงศ์
28 45559 ด.ช. ลัญจกร เชี่ยวชาญ
29 45560 ด.ช. วรวิชญ์ สมิทธิภัทร
30 45561 ด.ช. ศศิศ องค์ธนะสุข
31 45562 ด.ญ. ศิริปัญญา อ้นขวัญเมือง
32 45563 ด.ช. สรวิชญ์ จําปาทอง
33 45564 ด.ช. สวิช พูลผล
34 45565 ด.ญ. สาธิตา ลือชัย
35 45566 ด.ช. อาซัญ ปราบพินาศ
36 45567 ด.ช. อานนท์ จันทร์ตรง
37 45568 ด.ญ. อารียา ศรีเมืองธน
38 45569 ด.ช. อาศิรา อรุณปิยชาติ

ชื่อ - นามสกุล
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