
เลข

ประจ ำตัว

1 03705 นำงสำวเกสรำ  ร่มโพธิช์ี

2 03712 นำงสำวชนัญญำ  จุลเพชร

3 03715 นำงสำวชลันดำ  ศรวฒันำ

4 03718 นำงสำวชำลิสำ  อำรีรำษฎร์

5 04336 นำงสำวฐิติมำ  เอี่ยมโอษฐ์

6 03723 นำงสำวณัชชำ  ทพิย์มโนสิงห์

7 04202 นำงสำวดำณิมำ  บวังำม

8 04341 นำงสำวนัทธมน  ธญัญเกษตร

9 04342 นำงสำวปวภิำ  เสียมไหม

10 03740 นำงสำวพทัธธ์รีำ  สุขสงวน

11 03743 นำงสำวเพยีงอัมพร  ชำวไร่

12 04345 นำงสำววรนิพฎิ    ทวิกระโทก

13 03751 นำงสำววชัรี  น้อยก ำเหนิด

14 04020 นำงสำวเสำวลักษณ์ ยิ้มใหญ่

15 03760 นำงสำวอัญชิสำ  เจนจบ

16 03761 นำงสำวอัทธยำ  ชำครียสกุล

17 03775 นำยชินวฒัน์  ศรีสุภโชค

18 03787 นำยนันทภพ  มีทอง

19 03803 นำยภำนุวฒัน์  บวัเพช็ร์

20 03807 นำยเมธำสิทธิ ์ เยำวส์ง่ำ

21 04034 นำยวรำกรณ์  ธนะแพทย์

หญิง 16 คน

ชำย 5 คน ( ข้อมูล ณ วันที ่29/05/2563)
รวม 21 คน

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา  2563  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6  หอ้ง   6/1     (หอ้ง337)

ครทูี่ปรกึษา  : ครชูลิต สมศร,ี ครสูุกัญญา หมุนแทน, ผช.ก าพล วิลยาลัย

เลขที่ ชื่อ - สกุล



เลข
ประจ ำตัว

1 03707 นำงสำวจันทรำทพิย์  ทองทพั
2 04015 นำงสำวโชติกำ  วงศ์โอฬำร
3 03719 นำงสำวญำณิศำ  ปำนนิล
4 03724 นำงสำวณัฐณิชำ  บ ำรุงสุข
5 04203 นำงสำวธญัชนก ประดิษฐ์พงษ์
6 03729 นำงสำวนพมำศ  ต้ังวงศ์ววิฒัน์
7 03730 นำงสำวบณัฑิตำ  จันทบั
8 03733 นำงสำวปภำวดี  อรรฆภญิญ์
9 03739 นำงสำวพฒันำพร  สมทรัพย์สิริ
10 03742 นำงสำวเพชรลดำ  เตยต้น
11 03749 นำงสำววรินทร  ขำวหตี
12 04346 นำงสำววสุนันท ์ มิตรดี
13 04347 นำงสำววำริษำ เอี่ยมสอำด
14 03762 นำงสำวอันธกิำ   ชอบกิจ

15 03763 นำงสำวอำรีรัตน์  พำนิชเกษตร
16 03764 นำยกรกช  อมรประภำกรณ์
17 03769 นำยช.ธเนศร์ ชูนำคำ
18 03774 นำยชำนนท ์ จันทร์คง
19 04026 นำยไทพฒั สำยแสงทอง
20 04206 นำยธนำกร  หุ่นงำม
21 03784 นำยธญัวชิญ์  ใจสุวรรณ์
22 03789 นำยนิรุทธ ์ บญุวงศ์
23 04215 นำยปกรณ์  กมลำสนำงกูร
24 03801 นำยภทัรพล  สังข์ปล้อง
25 03806 นำยมฤษฎำ  กุลโรจนสิริ
26 04522 นำยวรเมธ เภำทอง
27 03809 นำยวริิทธิพ์ล  วชิัยดิษฐ์
28 03811 นำยสมพล  วงษค์งดี

หญิง 15 คน ( ข้อมูล ณ วันที ่29/05/2563)
ชำย 13 คน
รวม 28 คน

ครทูี่ปรกึษา  : ครวูราสินี พรมวัง, ครจูิราพร หนูน้อย, ครเูปมิกา สอาดโอษฐ์

รายชื่อนักเรยีนโรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ภาคเรยีนที่   1   ปกีารศึกษา  2563    ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6  หอ้ง 6/2 (หอ้ง 348)

เลขที่ ชื่อ - สกุล



เลข
ประจ ำตัว

1 04335 นำงสำวเกวลิน  อินทรโชติ
2 03704 นำงสำวเกษรำภรณ์  วงัวจิิตร
3 04211 นำงสำวณัฎฐ์ชิชำ มำรวยประกิจ
4 04337 นำงสำวณัฏฐ์นรี  สุขเริงร่ืน
5 04338 นำงสำวทกัษพร  งำมเลิศรักษก์ุล
6 04339 นำงสำวธนัยธรณ์  ปำนสมุทร์
7 04340 นำงสำวนนทกำญจน์  นำคแปน้
8 04521 นำงสำวภญิญำพชัญ์  โสตถิธรรมรักษ์
9 04344 นำงสำวเมตตำ  แก่นแดง
10 03755 นำงสำวสโรชำ  ลำภใหญ่
11 03765 นำยกฤตเมธ  ภมูิประเทศ
12 03766 นำยกันตินันท ์ล่ิมศิลำ
13 04353 นำยธนำวฒิุ   นำคกล่อม
14 04354 นำยธรีภทัท ์ สีขำวข ำ
15 04355 นำยธรีำทร  ธชัศฤงคำรสกุล
16 03788 นำยนันทวธุ  ประพนัธว์งศ์
17 03792 นำยปรีดี  ทพิย์เนตร
18 03796 นำยพชรพล  บญุช่วย
19 04356 นำยวรำกร  หนูหนัน
20 04044 นำยวชัรพล  วชัโรทยั
21 04358 นำยศุภวชิญ์   หมื่นช ำนำญ
22 03813 นำยสิริ มงคล
23 03815 นำยเอกวสุิทธิ ์ กสิกรรม

หญิง 10 คน
ชำย 13 คน ( ข้อมูล ณ วันที ่29/05/2563)
รวม 23 คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวทิยำลัย
ภำคเรียนที่ 1  ปกีำรศึกษำ  2563  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่   6  หอ้ง  6/3 (328)

ครูที่ปรึกษำ  :  ครูภทัรพร พมิพใ์หญ่, ครูมนัญชยำ พฒันประดิษฐ์,

เลขที่ ชื่อ - สกุล


