
ม.1/1 08926 เด็กชายภูริภัทร สีนวลแก้ว
ม.1/1 08928 เด็กชายสิรวิชญ์ จิตรมุ่ง
ม.1/1 08929 เด็กชายสิระภพลูคัส รามวงศ์
ม.1/1 08932 เด็กหญิงขวัญชนก เขียวอุ้ย
ม.1/1 08933 เด็กหญิงจารวรรณ์ หนูคล้าย
ม.1/1 08935 เด็กหญิงเจนจิรา ชูกุล
ม.1/1 08937 เด็กหญิงญาดา แพรพันธ์
ม.1/1 08938 เด็กหญิงณิชกานต์ พรหมจันทร์
ม.1/1 08939 เด็กหญิงธัญวรัตม์ อรุณเมฆ
ม.1/1 08945 เด็กหญิงไรบีนา เจะตัม
ม.1/1 08948 เด็กหญิงวงศ์รวี มโนนุกูล
ม.1/1 08949 เด็กหญิงวริษฐา วิชัยดิษฐ
ม.1/1 08950 เด็กหญิงศิลดา ทับบุญมี
ม.1/1 08951 เด็กหญิงสุกฤตา วิเศษศักดา
ม.1/1 08952 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ เรืองไชย
ม.1/2 08969 เด็กชายศักด์ิดา ธิโนชัย
ม.1/2 08970 เด็กชายศุภกฤต นิลน้อย
ม.1/2 08990 เด็กหญิงสุภควัน เย็นสนิท
ม.1/2 09045 เด็กชายสิทธิชัย มากสิน
ม.1/2 09129 เด็กชายพันเลิศ มงคลรบ
ม.1/2 08977 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังหีต
ม.1/2 08982 เด็กหญิงประภัสสร แสงสุดตา
ม.1/2 08988 เด็กหญิงวริษฐา ทองอินทร์
ม.1/2 08989 เด็กหญิงศุภรัสม์ิ ดอนทราย
ม.1/2 09015 เด็กหญิงกุณฑีรา ทานนท์
ม.1/2 09104 เด็กหญิงปัณณพร ไพศูนย์
ม.1/2 09148 เด็กหญิงปัญญาพร ทองอ่อน
ม.1/3 08961 เด็กชายชินวัตร ก่ิงชา
ม.1/3 08980 เด็กหญิงนัฐลดา เค้าสุวรรณ
ม.1/3 08983 เด็กหญิงปิยนัฐ ภิรมย์รส
ม.1/3 09075 เด็กหญิงอรศิรินทร์ ช านาญจิตร์
ม.1/3 09147 เด็กหญิงน  าหวาน ระเบียบโอษฐ์
ม.1/3 09186 เด็กหญิงวรรณฤดี ไชยโม
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ม.1/3 09225 เด็กหญิงนานามิ ธรรมคุณ
ม.1/3 09226 เด็กหญิงปิยาพัชร ณ สงขลา
ม.1/4 09057 เด็กหญิงปาริชาติ อ่อนละมูล
ม.1/5 09041 เด็กชายธนดล สุวชัย
ม.1/5 09089 เด็กชายปรเมศวร์ สินแก้ว
ม.1/5 09161 เด็กชายคุณานนท์ ชาววาปี
ม.1/5 09103 เด็กหญิงปนัดดา วารีสุวรรณ
ม.1/5 09112 เด็กหญิงวิภาวี เสริมศร๊
ม.1/6 09044 เด็กชายกิตติคุณ ค าปากดี
ม.1/6 09171 เด็กชายศุภกร สุวรรณโชติ
ม.1/7 09136 เด็กชายวันชนะ ปลอดภัย
ม.1/7 09169 เด็กชายภูรนันท์ สิงห์ลอ
ม.1/8 09012 เด็กชายสมชาย คาตี
ม.1/8 09117 เด็กชายกิตติกร แก้วบัวทอง
ม.1/8 09135 เด็กชายรัฐภูมิ เจริญผล
ม.1/8 09196 เด็กชายก้องภพ พุทธานุ
ม.1/8 09205 เด็กชายภควัต เชื อหมอเฒ่า
ม.1/8 08984 เด็กหญิงพัสกร อุยนาคธรรม
ม.1/10 08998 เด็กชายจิรศักด์ิ มาลัย
ม.1/10 09007 เด็กชายพัทธนัน ศาลาแก้ว
ม.1/10 09080 เด็กชายดนุพร แก้วทอง
ม.1/10 09084 เด็กชายธนิกร สุขสม
ม.1/10 09096 เด็กชายสุภัทร์กิจ รุจิระยรรยง
ม.1/10 09132 เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสังข์
ม.1/10 09200 เด็กชายธนัท ต าหนิชาติ
ม.1/10 09256 เด็กชายวัธนชัย วงศ์จันทา
ม.1/10 09031 เด็กหญิงพัชรา มากมุข
ม.2/1 08450 เด็กชายธนวัฒน์ สุขปาน
ม.2/1 08452 เด็กชายพลพิทักษ์ เวชกามา
ม.2/1 08465 เด็กหญิงฐานิตา บุญเกษม
ม.2/1 08467 เด็กหญิงดวงกมล เพชรวิชิต
ม.2/1 08470 เด็กหญิงบุปผรัตน์ ปริงหาดยาย
ม.2/1 08471 เด็กหญิงปภาวี วะชุม
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ม.2/1 08472 เด็กหญิงพรพรหม ขวัญเมือง
ม.2/1 08474 เด็กหญิงมนตกานต์ สุขศรีแก้ว
ม.2/1 08481 เด็กหญิงโสภิดา ชูเชิด
ม.2/2 08448 เด็กชายฐากร วรชินาสิริ
ม.2/2 08484 เด็กชายคมกฤต วณกิจเจริญ
ม.2/2 08486 เด็กชายธนกฤษ ไกรสิทธ์ิ
ม.2/2 08505 เด็กหญิงทิพปภา ค าแก้ว
ม.2/2 08517 เด็กหญิงเมทินี แสงแก้ว
ม.2/2 08710 เด็กหญิงโลเรดานา บัคเจทต้า
ม.2/3 08491 เด็กชายอภิวัฒน์ อัปมระกัง
ม.2/3 08493 เด็กชายอริย์ธัช พูลทรัพย์
ม.2/3 08544 เด็กชายสิปปกร เทียรข า
ม.2/3 08587 เด็กชายปภังกร เทียมเทพ
ม.2/3 09356 เด็กชายศรุต ศิริธารกุล
ม.2/3 08598 เด็กหญิงชนินพร ศิริยงค์
ม.2/3 08618 เด็กหญิงสุภาพันธ์ุ พรหมจันทร์
ม.2/3 08647 เด็กหญิงจิรนันท์ มณีกัลย์
ม.2/3 08660 เด็กหญิงเมธาพร มีเพียร
ม.2/3 08716 เด็กหญิงอังศุระวี เจริญสุข
ม.2/5 08541 เด็กชายภูเบศ แสงระวี
ม.2/5 08733 เด็กชายวรเมธ อ าพะสุโร
ม.2/5 08734 เด็กชายวิธวินท์ สังข์แก้ว
ม.2/5 09359 เด็กชายกรวิชญ์ แซ่เต๋ิน
ม.2/5 08753 เด็กหญิงนิด คุณ
ม.2/6 08633 เด็กชายปฏิพล จิตรมุ่ง
ม.2/6 08682 เด็กชายธันวา ทองเชื อ
ม.2/6 08829 เด็กชายวรพันธ์ุ ผดุงเวียง
ม.2/6 08831 เด็กชายวีโท  จูเลียน เดลอส
ม.2/7 08635 เด็กชายภูติวัฒน์ แซ่โซว
ม.2/7 08816 เด็กชายณัฐชัย ช่วยตรี
ม.2/7 08603 เด็กหญิงดาราวดี มือสันทัด
ม.2/7 08652 เด็กหญิงป่ินสุดา นามณีชม
ม.2/8 08791 เด็กชายสันติภาพ เขตสระน้อย
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ม.2/8 08552 เด็กหญิงจรัญญา สงศรี
ม.2/8 08602 เด็กหญิงดวงกมล รักหวาน
ม.2/8 08666 เด็กหญิงสุนิษา ไชยโคตร
ม.2/8 08668 เด็กหญิงอรดา บุดจ าปา
ม.2/8 08747 เด็กหญิงขวัญพร หาริวร
ม.2/8 08798 เด็กหญิงจรรยารัตน์ ทองสว่าง
ม.2/8 08847 เด็กหญิงยุพเรศ ศรีธาตุ
ม.2/8 09386 เด็กหญิงยลวดี เหลืองศา
ม.2/9 08656 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิริกุล
ม.3/1 07967 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จูเลีย เลมเมนส์
ม.3/2 08010 เด็กหญิงจารุวรรณ ขาวเกตุ
ม.3/2 08011 เด็กหญิงชลธิชา เลิศศิลา
ม.3/2 08021 เด็กหญิงภารฎา บุญมี
ม.3/2 08022 เด็กหญิงวาสินี แก้วแสงใส
ม.3/2 08025 เด็กหญิงสุชานันท์ บริบูรณ์
ม.3/2 08066 เด็กหญิงปริยากร แก้วคง
ม.3/2 08118 เด็กหญิงวิลาสินี ศิริชุม
ม.3/2 08155 เด็กหญิงภิญ์ณัชชา น่ิมนวล
ม.3/3 08006 เด็กชายเอกรัตน์ วงศ์เทียมใจ
ม.3/3 08028 เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ปราง
ม.3/3 08031 เด็กหญิงไอศิตา เกิดเสวียด
ม.3/3 08058 เด็กหญิงจารุวรรณ ค าโฉม
ม.3/3 08861 เด็กหญิงพีรดา ทนูแสง
ม.3/4 08252 เด็กหญิงนันทการณ์ ร็าบ
ม.3/6 08001 เด็กชายปรินทร กองสุข
ม.3/6 08282 เด็กชายพุทธิ จิตปัญญา
ม.3/6 08284 เด็กชายภัสพศุตม์ แจ่มสกุล
ม.3/6 08290 เด็กชายศุภสิทธิ สุขมาก
ม.3/6 08159 เด็กหญิงวรัชยา รัตนรักษ์
ม.3/7 07992 เด็กชายณัฐดนัย อุดมพัฒนกิจ
ม.3/7 08040 เด็กชายนรินทร์ จันด์
ม.3/7 08086 เด็กชายบรรหาร พรมนอก
ม.3/8 08090 เด็กชายภูรีวรรธน์ เจริญสุข
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ม.4/1 07516 นายถิรพล กาบปิน๊ะ
ม.4/1 07518 นายธนพล เขาบาท
ม.4/1 09313 นายภูริภัทร วัชรสินธุ
ม.4/1 07521 นางสาวกนกพร ชูนวลศรี
ม.4/1 07530 นางสาวธิติมา ทองรอด
ม.4/1 07533 นางสาวประภัสสร สมสนอง
ม.4/1 07535 นางสาวพิชชาภา บุญศรี
ม.4/1 07540 นางสาวศิลารัตน์ รามคล้าย
ม.4/1 07542 นางสาวศุภนุช ศรีสงคราม
ม.4/1 07543 นางสาวศุภิสรา แพกุล
ม.4/1 07570 นางสาวกัณฐิการ์ เกตุสุวรรณ์
ม.4/1 07584 นางสาวพรพัฒน์ สัตถาภรณ์
ม.4/2 09319 นายอาณกร เคร่ืองสาย
ม.4/2 07578 นางสาวธัญวรัตม์ รัตนา
ม.4/2 07588 นางสาวพิยะดา ไชยค าหาญ
ม.4/2 07692 นางสาวศศิธร วรรณูปถัมภ์
ม.4/2 07729 นางสาวชนัญชิดา สังข์แก้ว
ม.4/2 08875 นางสาวพิมพ์ตะวัน คุณาคม
ม.4/2 09323 นางสาวนภัสสรณ์ ศรีจันทร์
ม.4/2 09325 นางสาวพรชิตา พิมพบุตร
ม.4/3 07774 นายศักด์ินรินทร์ นาเมืองรักษ์
ม.4/3 07595 นางสาวสายรุ้ง สมัคร์ราช
ม.4/3 08869 นางสาวเปรมสุดา ณีรัตนพันธ์ุ
ม.4/4 07605 นายเทพประทาน นามวงษ์
ม.4/4 07717 นายพีรพัฒน์ จุไรยานนท์
ม.4/4 07721 นายวรินธร แสนค าฤา
ม.4/4 07723 นายศรัณยุ พรหมจันทร์
ม.4/4 07581 นางสาวนันทิยา สร้างช้าง
ม.4/4 07637 นางสาวลีลาวดี ด่านสันติกุล
ม.4/4 07645 นางสาวสุภาวดี ศรีสัมฤทธ์ิ
ม.4/4 07739 นางสาวรุ่งทิวา มีเพียร
ม.4/4 07741 นางสาวศิริประภา ผลผลา
ม.4/4 07836 นางสาววีชญาดา โพธ์ิพุ่ม



รายช่ือเด็กดีศรีทีปกรประจ าเดือน ธันวาคม 2561
ม.5/3 07301 นางสาวปิยาภัสร์ รชิตตระกูล
ม.5/4 08880 นายเกษมสันต์ ชัยรัตน์
ม.5/4 07294 นางสาวเกตุวลี ใจละดี
ม.5/4 08436 นางสาวรัตติกาล เบ้าหล่อเพชร
ม.5/5 07276 นายกิตติศักด์ิ ศรีแสง
ม.5/5 07335 นายอดิศักด์ิ สุรพันธ์ุ
ม.6/1 08300 นายภคินนัย ชมภูนุช
ม.6/1 06725 นางสาวแพรววนิต มีเพียร
ม.6/1 06755 นางสาวกนกพิชญ์ สิทธยางกูร
ม.6/1 06765 นางสาวพรรณนพรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ม.6/1 06779 นางสาวสุนิตา บาททาไร
ม.6/1 06811 นางสาวเจนจิรา ต้นศรี
ม.6/2 06744 นายธนกร พรหมสุทธ์ิ
ม.6/5 06865 นางสาววนิดา รัตนศรีสุข


