
รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/1 ครูวารินทร์
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ -สกุล
1 29913 ด.ช. กฤษณะ สมบุญญะ
2 29914 ด.ช. ธนเกียรติ ปานทอง
3 29915 ด.ช. ธนบดี ใจอู่
4 29916 ด.ช. ธนวฒัน์ ล้ิมสมบติัตระการ
5 29917 ด.ช. ธีรยทุธ คงสกุล
6 29918 ด.ช. นพณฐั กมลภพ
7 29919 ด.ช. นนัทวฒัน์ นนทมาตย์
8 29920 ด.ช. ปฏิพทัธ์ เมทาสิงห์
9 29921 ด.ช. ปภินวิทย์ เมนกูล
10 29922 ด.ช. ภคัพล ยุน่สมาน
11 29923 ด.ช. ภาสน์เดช โชติกะมาศ
12 29924 ด.ช. มงคลศิลป์ ค  าฤาชยั
13 29925 ด.ช. ยทุธจกั แม่นธนู
14 29926 ด.ช. วงศธร บางทราย
15 29927 ด.ช. วรุตม์ แสนยาเจริญกุล
16 29928 ด.ช. วีรภทัร เกิดบ ารุง
17 29929 ด.ญ. ขรินทร์ทิพย์ เสาร์ศิริ
18 29930 ด.ญ. จินตจุ์ฑา จารุสุขวิเศษ
19 29931 ด.ญ. จิรัชญา ปราณีตพลกรัง
20 29932 ด.ญ. จิราภรณ์ ชยัศิรินทร์
21 29933 ด.ญ. ชุติมณฑน์ พานทอง
22 29934 ด.ญ. ฐิติภทัรา บวับานพร้อม
23 29935 ด.ญ. ณฐันรี สุขนิรันดร์
24 29936 ด.ญ. ธนชัพร วิเศษสุวรรณ
25 29937 ด.ญ. ธนัยกานต์ คชาชีวะ
26 29938 ด.ญ. ธารารัตน์ บุญเท่ียง
27 29939 ด.ญ. นราภรณ์ ชนะมาร
28 29940 ด.ญ. นฐัยาน์ เกตุทอง
29 29941 ด.ญ. เนตรชนก ฉลอมประโคน
30 29942 ด.ญ. โบเกรซ ปาทาน
31 29943 ด.ญ. ปริยากร สุวรรณสุทธิ
32 29944 ด.ญ. ปลายฟ้า แสงอ่อน
33 29945 ด.ญ. ปุณยาพร พวงแกว้
34 29946 ด.ญ. พรณิชา เอ่ียมวิโรจน์
35 29947 ด.ญ. พิชญาพร ฉตัรชาญมงคล
36 29948 ด.ญ. พิมพกานต์ แวน่ประทุม
37 29949 ด.ญ. พิมพล์ภสั ไชยทิพย์
38 29950 ด.ญ. พิมพว์ลญัช์ นวนเจริญ
39 29951 ด.ญ. เพญ็จพร แหยมพุม่
40 29952 ด.ญ. โยษิตา วะลบั
41 29953 ด.ญ. รวิสรา ทรงสุภาพล
42 29954 ด.ญ. ลฎาภา เลิศภูมิภทัร
43 29955 ด.ญ. วริศรา จีนพานิช
44 29956 ด.ญ. ศศิวรรณ จงัธนะสมบติั
45 29957 ด.ญ. ศุภาวรรณ จงัธนะสมบติั
46 29958 ด.ญ. สิริมา คนัธะรินทร์
47 29959 ด.ญ. สุพฒัตรา โพธ์ิศรี
48 29960 ด.ญ. สุรันยา แต่งทรัพย์
49 29961 ด.ญ. หรรษธร เปล่ียนภกัดี
50 29962 ด.ญ. อาทิตยา อุ่นโอสถ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/2 ครูพนิดา
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 29963 ด.ช. กิตติกานต์ เสืองาม
2 29964 ด.ช. จนัทรรักษ์ รัตนชงค์
3 29965 ด.ช. ชนบดี แกว้เงิน
4 29966 ด.ช. ณฏัฐพล ไพศาลกมัพลกุล
5 29967 ด.ช. ณฐัวฒัน์ พรมบุบผา
6 29968 ด.ช. ทศัติยะ หนูใจคง
7 29969 ด.ช. ธนโชติ ผิวซวง
8 29970 ด.ช. ธนบดี อินทร์ยงัดี
9 29971 ด.ช. ธรรมปพน รัศมี
10 29972 ด.ช. ธราเทพ ศิริมูน
11 29973 ด.ช. ธารา ศรีธราดล
12 29974 ด.ช. นนทพฒัน์ โชตินมนต์
13 29975 ด.ช. บุญฤทธ์ิ สุวรรณบล
14 29976 ด.ช. ปรียะเทพ ร่มเยน็
15 29977 ด.ช. พชัรพล อ่อนพวน
16 29978 ด.ช. ภูตะวนั มาเกิด
17 29979 ด.ช. ภูริภฎั ทองอยู่
18 29980 ด.ช. รัชตะ ศรีสุข
19 29981 ด.ช. วรเมธ อาศยั
20 29982 ด.ช. วชัรพล พูลผล
21 29983 ด.ช. สิรภพ แดงทองดี
22 29984 ด.ญ. กรพินธุ์ โทสาลี
23 29985 ด.ญ. กานตพิ์ชชา ลวดเงิน
24 29986 ด.ญ. กุลนิษฐ์ เรืองทิพย์
25 29987 ด.ญ. จิรภิญญา เคหะลูน
26 29988 ด.ญ. ชยตุรา รอดสม
27 29989 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ก่ิงทวยหาญ
28 29990 ด.ญ. ฐิติมนต์ ดีสะทา้น
29 29991 ด.ญ. ณฐัชยา ศรีชนะวิลยั
30 29992 ด.ญ. ณฐัพร เครืออารีย์
31 29993 ด.ญ. ณิชาภทัร สุทธิประภา
32 29994 ด.ญ. ธนภรณ์ อินทร์บุญมา
33 29995 ด.ญ. ธญัญารัตน์ บุตรพรม
34 29996 ด.ญ. นภสันนัท์ สุขสมโภชน์
35 29997 ด.ญ. นลิตตา แกว้แฝด
36 29998 ด.ญ. นิรามยั ธาระทรัพย์
37 29999 ด.ญ. ปพชัชา บูส่งัข์
38 30000 ด.ญ. ปพชัญา พิบาล
39 30001 ด.ญ. ปิยวรรณ กล่ินฉาย
40 30002 ด.ญ. ภทัรานิษฐ์ กาฬเนตร
41 30003 ด.ญ. รวีประภา เกตุษา
42 30004 ด.ญ. รักษจิ์รา เดชะเทศ
43 30005 ด.ญ. รัญชิดา สารสวสัด์ิ
44 30006 ด.ญ. รุจิรา ธนนัชยั
45 30007 ด.ญ. วริศรา การสะสม
46 30008 ด.ญ. วีรอร กรุดปทุม
47 30009 ด.ญ. สุชาวลี สิงห์รุ่งเรือง
48 30010 ด.ญ. สุภสัสร คร่ึงมี
49 30011 ด.ญ. อรนุช วงศวี์
50 30012 ด.ญ. อรปรียา ฐานเจริญ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/3 ครูส าเริง - ครูนงลกัษณ์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30013 ด.ช. กฤศ วรรณเครือ
2 30014 ด.ช. กอ้งภพ สุวรรณสุข
3 30015 ด.ช. ณฐันพพล กระทองธนพงศา
4 30016 ด.ช. ธนพงษ์ โวหาร
5 30017 ด.ช. ธนทั เมืองพุดธา
6 30018 ด.ช. ธิติวฒิุ เพ่ิมพูล
7 30019 ด.ช. ธีรภทัร เหมสุลกัษณ์
8 30020 ด.ช. ธีรภทัร สงกอก
9 30021 ด.ช. นกัรบ ประสาทสิน
10 30022 ด.ช. ปรมตัถ ทองแสน
11 30023 ด.ช. ปัฐวี คงวธุ
12 30024 ด.ช. ปิโยรส แซ่ล้ิม
13 30025 ด.ช. พยคัฆภูมิ นิลเอก
14 30026 ด.ช. พุมรินทร์ ศรีคุม้
15 30027 ด.ช. ภูริพตั ยงัเจริญ
16 30028 ด.ช. ไมตรี ใจเพช็ร
17 30029 ด.ช. วสุ ยงพะวิสยั
18 30030 ด.ช. ศรัณย์ เพริดพร้ิง
19 30031 ด.ช. ศกัดิธชั ขนัเจริญ
20 30032 ด.ช. ศิวกร มนตแ์กว้
21 30033 ด.ช. อคัรพงษ์ จงเจริญ
22 30034 ด.ญ. กนกวรรณ เพียมา
23 30035 ด.ญ. กิติยาภรณ์ บุญอ่ิม
24 30036 ด.ญ. ขวญัดี นามไพร
25 30037 ด.ญ. ชณฐัมาศ ระลึกดี
26 30038 ด.ญ. ชนกนนัท์ บวัเรียน
27 30039 ด.ญ. ชนิกนัต์ จนัทร์ศิริตระกูล
28 30040 ด.ญ. ชมพู่ สมบูรณ์
29 30041 ด.ญ. ชลธิชา สุทรช่ืน
30 30042 ด.ญ. ณชัชา พงษกิ์จมงคล
31 30043 ด.ญ. ณฎัฐธิดา แซงราชา
32 30044 ด.ญ. ณฐัฐินนัท์ บุญรอด
33 30045 ด.ญ. ณฐัณิชา องอาจ
34 30046 ด.ญ. ทิพยอ์าภา จินดารักษ์
35 30047 ด.ญ. ธมนวรรณ สายบุญขนัธ์
36 30048 ด.ญ. นวลกัษณ์ ใจปักษ์
37 30049 ด.ญ. นทัธกานต์ ใจเก้ือ
38 30050 ด.ญ. น ้าฝน
39 30051 ด.ญ. นิภาพนัธ์ุ ชูจอหอ
40 30052 ด.ญ. ปณิตา ภิญโญกุลธาวิน
41 30053 ด.ญ. ปภาวดี กาวินชยั
42 30054 ด.ญ. เพญ็พิชชา ไพเราะ
43 30055 ด.ญ. ภทัราภรณ์ ถมปัด
44 30056 ด.ญ. รัตติกาล มากสลุง
45 30057 ด.ญ. ศศิกานต์ ชินบุตร
46 30058 ด.ญ. ศิริลกัษณ์ แถบทอง
47 30059 ด.ญ. สุกญัญา ป้อมทรัพย์
48 30060 ด.ญ. สุวณี นาคโสดา
49 30061 ด.ญ. อสัมา บุญศรี
50 30062 ด.ญ. อาภากร สีสุนา



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/4 ครูจุฑารัตน์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30063 ด.ช. จุฑาพชัร์ พลตาล
2 30064 ด.ช. ชยัวฒัน์ เศษโถ
3 30065 ด.ช. ณชัพล ชุลี
4 30066 ด.ช. ณฐักรณ์ ศรศรี
5 30067 ด.ช. ธนกฤต อฐัมี
6 30068 ด.ช. ธนดล ศรีดาชาติ
7 30069 ด.ช. ธนวฒัน์ บุญครอง
8 30070 ด.ช. นพพล จนัทร์อยู่
9 30071 ด.ช. ประสิทธ์ิ ศิริมุลตรี
10 30072 ด.ช. ปริยวิศว์ เตชะกฤตเมธีธ ารง
11 30073 ด.ช. พงศกร ปัญญาประดิษฐ
12 30074 ด.ช. พนัธกานต์ นามจนัดา
13 30075 ด.ช. พีมพล พิเดช
14 30076 ด.ช. ภูดินนัท์ พนัธจกัร์
15 30077 ด.ช. วชัรินทร์ วะชงัเงิน
16 30078 ด.ช. ศิขริน จรรยา
17 30079 ด.ช. อานนัท์ ศรีขาว
18 30080 ด.ญ. กชนิภา แสงศรี
19 30081 ด.ญ. จรินทร ทองดอนเหมือน
20 30082 ด.ญ. ชนมนิ์ภา ภูลายดอก
21 30083 ด.ญ. ชนิสรา สมาวงศ์
22 30084 ด.ญ. ชลธิชา อุม้อยู่
23 30085 ด.ญ. ชิดชนก แวงสนัเทียะ
24 30086 ด.ญ. ณฏัฐธิดา ค าแสน
25 30087 ด.ญ. ณิชารัศม์ิ เขตประทุม
26 30088 ด.ญ. ธนนนัท์ โตจุย้
27 30089 ด.ญ. ธนพร แช่มชอ้ย
28 30090 ด.ญ. ธญัลกัษณ์ กุลอ าภา
29 30091 ด.ญ. ธนัยพร สวาย
30 30092 ด.ญ. นรินธร ร่ืนเรณู
31 30093 ด.ญ. นชัชา มีเฉย
32 30094 ด.ญ. นนัทน์ภสั เกตสุณีย์
33 30095 ด.ญ. นยัพร ของครบ
34 30096 ด.ญ. บุญศิริ ใจฟุ้ ง
35 30097 ด.ญ. พชรพรรณ จุลวรรณ
36 30098 ด.ญ. พรรณวษา พวงศิลป์
37 30099 ด.ญ. พิชญาภคั เจริญราช
38 30100 ด.ญ. พิมพน์ารา มีถาวร
39 30101 ด.ญ. พิมลวรรณ พุกฉตัร
40 30102 ด.ญ. เพชรรัตน์ พระธานี
41 30103 ด.ญ. ภทัรนนัท์ สุพปหนั
42 30104 ด.ญ. ภทัรรินทร์ ริยะวงค์
43 30105 ด.ญ. มุกริน แสงเงางาม
44 30106 ด.ญ. วรรณษา หรรษาเวก
45 30107 ด.ญ. ศรัณยรั์ชต์ มิโน
46 30108 ด.ญ. ศศธร สุทธิประภา
47 30109 ด.ญ. สิรภทัร พรหมปากดี
48 30110 ด.ญ. อภิศรา มคัลม
49 30111 ด.ญ. อริสา จนัทขมัมา
50 30112 ด.ญ. อุมารินทร์ บ่อกลม



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/5 ครูเพลนิจิต
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30113 ด.ช. กอ้งภพ วงศธ์นกุญชร
2 30114 ด.ช. จกัรพงษ์ คงถ่ินฐาน
3 30115 ด.ช. ณฐัชนน คชบาง
4 30116 ด.ช. นิพนัธ์ อ่อนส าอาง
5 30117 ด.ช. พสักร มะลิซอ้น
6 30118 ด.ช. พีระศกัด์ิ ตูมนอก
7 30119 ด.ช. ภานุพงษ์ แสวงบุญ
8 30120 ด.ช. รัชชานนท์ วงษษ์ายะ
9 30121 ด.ช. รัชพงศ์ รักธรรม
10 30122 ด.ช. วรพงษ์ จนัทรกล่ิน
11 30123 ด.ช. วีระศกัด์ิ อศัพิมพ์
12 30124 ด.ช. วฒิุชยั แก่นเขียว
13 30125 ด.ช. ศุภกร ธญัธนภทัร
14 30126 ด.ช. สรวิศ ล้ีเจริญ
15 30127 ด.ญ. กนกวลยั จนัทนุภา
16 30128 ด.ญ. กาญจนา สุขเกษม
17 30129 ด.ญ. ขวญัฤทยั จนัทาทอง
18 30130 ด.ญ. จารุภทัร ป่ินภู่
19 30131 ด.ญ. จิรัชยา เท่ียงท า
20 30132 ด.ญ. จุฑารัตน์ ขุนทอง
21 30133 ด.ญ. ชนิกานต์ โป๊ะแกว้
22 30134 ด.ญ. ชลธิชา พูลเอียด
23 30135 ด.ญ. ชลลดัดา เติมดาว
24 30136 ด.ญ. ฑิตฐิตา สุขมะโน
25 30137 ด.ญ. ณฐัณิชา วรชินา
26 30138 ด.ญ. ณฐันรี มีชูนึก
27 30139 ด.ญ. บุษยา พวงมาลยั
28 30140 ด.ญ. ประภาวรรณ ภูเดช
29 30141 ด.ญ. ปวีณา ชินนอก
30 30142 ด.ญ. พชัรีญา ศิลาโชติ
31 30143 ด.ญ. พฒัน์นรี ค  าพิไสย์
32 30144 ด.ญ. พิมพอ์ปัสร สีขะปัดสา
33 30145 ด.ญ. พิมลวรรณ พนับุตรดี
34 30146 ด.ญ. ภณัฑิรา ตั้งตวั
35 30147 ด.ญ. ภณัษิตาภา ไชยปัญหา
36 30148 ด.ญ. ลูกเกด โซชมภู
37 30149 ด.ญ. ศศิวิมล ศิริโสม
38 30150 ด.ญ. ศิรดา ศรีเพียงจนัทร์
39 30151 ด.ญ. ศิรประภา เฉยทุม
40 30152 ด.ญ. สรัญญา ศรีนกัฆอ้ง
41 30153 ด.ญ. สุนนัทินี แกว้ปลัง่
42 30154 ด.ญ. สุพตัรา วนัหนา
43 30155 ด.ญ. อธิติยา พูลเป่ียม
44 30156 ด.ญ. อนุธิดา ศรีปรุ
45 30157 ด.ญ. อมรกานต์ เพชรศิลาชยั
46 30158 ด.ญ. อรชพร สงวนสุข
47 30159 ด.ญ. อรรัมภา เหมนอ้ย
48 30160 ด.ญ. อจัฉรียา ช่างภกัดี
49 30161 ด.ญ. อาภสัรา นิลบรรจง
50 30162 ด.ญ. อุมาพร นิธิกาญจน์



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/6 ครูลภาวนั - ครูมนัส
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30163 ด.ช. ฆนากร ชุ่มสายนัต์
2 30164 ด.ช. จิรวฒิุน์ เจริญสุข
3 30165 ด.ช. ฉตัรมงคล สาธุธรรม
4 30166 ด.ช. ณฐัชานนท์ พิทกัษช์าติ
5 30167 ด.ช. ณฐัเดช จนัทร์วนั
6 30168 ด.ช. ณฐันนัท์ อรรถานยั
7 30169 ด.ช. ณฐัพล หงษท์พั
8 30170 ด.ช. นครินทร์ จนัทร์โสภา
9 30171 ด.ช. ปองภพ ปานทะโชติ
10 30172 ด.ช. ภคิน มาลาโชติรัตน์
11 30173 ด.ช. รติศาสตร์ สืบรัมย์
12 30174 ด.ช. รัฐภูมิ แกว้กุลศรี
13 30175 ด.ช. ไววิทย์ ค  าพวง
14 30176 ด.ช. ศรัทธา หาสอดส่อง
15 30177 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
16 30178 ด.ช. เศรษฐดา พรรณรัตน์
17 30179 ด.ช. เศรษฐพงศ์ อินทขนัตี
18 30180 ด.ช. อิสระ ยวุจิตติ
19 30181 ด.ช. อุม้บุญ ฉลาด
20 30182 ด.ญ. จิรภทัร์ คดีธรรม
21 30183 ด.ญ. จุฑามาศ อว้นเติบ
22 30184 ด.ญ. ณชนก รุ่งแสง
23 30185 ด.ญ. ณหทยั บงับวับาน
24 30186 ด.ญ. ณชัชา วชัรพลสกุล
25 30187 ด.ญ. ณฏัฐณิชา ตามยั
26 30188 ด.ญ. ณฐัฐินนัท์ จนัทรเทศ
27 30189 ด.ญ. ณฐัวดี เสนาศรี
28 30190 ด.ญ. ณฐัวรา โต๊ะทอง
29 30191 ด.ญ. ณฐัวรา บุญแท้
30 30192 ด.ญ. ธนภรณ์ แกว้กล่ิน
31 30193 ด.ญ. ธนชัชา สมดี
32 30194 ด.ญ. นนัทญาภรณ์ เหล่าแสงศรี
33 30195 ด.ญ. นนัทน์ภสั ขนัธศึกษา
34 30196 ด.ญ. ปภาวรินทร์ รักษาช่ือ
35 30197 ด.ญ. พรชิตา สอนแจ่ม
36 30198 ด.ญ. มญชุพิ์ชา เจิมจรุง
37 30199 ด.ญ. มนสันนัท์ โตงาม
38 30200 ด.ญ. โยษิตา ธญัญะ
39 30201 ด.ญ. ลลิตา ฟักทองอยู่
40 30202 ด.ญ. วรดา แสงกลา้
41 30203 ด.ญ. วรรธนพร จิตดี
42 30204 ด.ญ. ศศิกานต์ ค  ้าชู
43 30205 ด.ญ. ศศิกานต์ คลงัสมบูรณ์
44 30206 ด.ญ. ศิริกานต์ พฒันไพบูลย์
45 30207 ด.ญ. ศิริพร ศิริเขียว
46 30208 ด.ญ. สิริยากร สกลบรรพ์
47 30209 ด.ญ. สุภทัรา สุขท่าหิน
48 30210 ด.ญ. หทยัทิพย์ เครือชา
49 30211 ด.ญ. อนญัญา ฟักแจง้
50 30212 ด.ญ. อริสา สาเขตรการณ์



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/7 ครูฐิตินันท์ - ครูนพพร
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30213 ด.ช. กฤตน์ ศรีระวตัร
2 30214 ด.ช. กฤษดา รัตนเจริญ
3 30215 ด.ช. กิตติณฎัฐ์ รวมพล
4 30216 ด.ช. กิตติพงษ์ ผุสดี
5 30217 ด.ช. จินเจตน์ เรืองละคร
6 30218 ด.ช. เจษฎาภรณ์ กนัธิยา
7 30219 ด.ช. ณฐันนั ผ่านชมภู
8 30220 ด.ช. ณฐัรัตน์ พรเลิศประเสริฐ
9 30221 ด.ช. ทินภทัร สุขเรือง
10 30222 ด.ช. ธนยศ จุขุนทด
11 30223 ด.ช. ธนวตัร สุภาพ
12 30224 ด.ช. ธีรพฒัน์ คุชิตา
13 30225 ด.ช. นิธิกร สุดชานงั
14 30226 ด.ช. บุญเลิศ รวยเร่ืองรุ่ง
15 30227 ด.ช. ปณิธาน เผือกปทุม
16 30228 ด.ช. ปราบ เปียผ้ึง
17 30229 ด.ช. วรภพ สวาย
18 30230 ด.ช. วิษณุ หอมอยู่
19 30231 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญเรือง
20 30232 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ แฝงด่านกลาง
21 30233 ด.ช. สิริศกัด์ิ คงสมจรูญ
22 30234 ด.ช. อนพทัย์ ชูจิตต์
23 30235 ด.ญ. กญัธิชา เผือกกนัสี
24 30236 ด.ญ. เกษมณี คงบาง
25 30237 ด.ญ. ขวญัธิดา ศรีนอ้ย
26 30238 ด.ญ. ขวญัฤทยั โชคบวรเมธาวชัร์
27 30239 ด.ญ. จนัทนิภา ค าภาเขียว
28 30240 ด.ญ. ช่ืนกมล แกว้บรรจกัร์
29 30241 ด.ญ. ญาณิศา หวา้พิทกัษ์
30 30242 ด.ญ. ฐิติมา ฉิมเจริญ
31 30243 ด.ญ. ณิชา พงษป์ระสาสน์
32 30244 ด.ญ. ดุษณี จ้ินสุริวงษ์
33 30245 ด.ญ. ทกัษิณา ชินหวัดง
34 30246 ด.ญ. ธนาภรณ์ อนุสาสนนนัท์
35 30247 ด.ญ. นทัทิญา ราชฉวาง
36 30248 ด.ญ. นนัตชา ขจรล่า
37 30249 ด.ญ. แพรวา ฤกษล์ว้น
38 30250 ด.ญ. ภรณ์ทิพย์ จนัทร์เกษมสุข
39 30251 ด.ญ. ภทัรวดี สุท ามา
40 30252 ด.ญ. เมธาวดี ยวนคง
41 30253 ด.ญ. รัตนะ เช้ือวงศ์
42 30254 ด.ญ. วรรษมน จนัทบุตร
43 30255 ด.ญ. วราภรณ์ ระวิงทอง
44 30256 ด.ญ. ศิริพร อุ่นตลาด
45 30257 ด.ญ. ศุภิสรา เวชโอสถ
46 30258 ด.ญ. สุดารัตน์ สกุลยลไพศาล
47 30259 ด.ญ. สุภทัรา สงัขอ์  ่า
48 30260 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ กูเ้ขียว
49 30261 ด.ญ. อญัชิสา สลุงอยู่
50 30262 ด.ญ. อญัธิตา บุญสุข



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/8 ครูอุดมทรัพย์ - ครูจันจิรา
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30263 ด.ช. เจษฎา บ ารุงจิตร
2 30264 ด.ช. ชนพฒัน์ ลอยเอ่ียม
3 30265 ด.ช. ชาคริสต์ วงังาม
4 30266 ด.ช. ฌนัษา อินทรศกัด์ิ
5 30267 ด.ช. ณฐัพล สลางสิงห์
6 30268 ด.ช. ถิรพฒั พวงทวาย
7 30269 ด.ช. ธนกฤต รุ่งกรุด
8 30270 ด.ช. ธีรพงศ์ กอ้นทอง
9 30271 ด.ช. นิธินนัท์ เลิศพงศธ์าริน
10 30272 ด.ช. ปฐมพร อ่อนโพธ์ิเอน
11 30273 ด.ช. ปวเรศน์ กรองกรุด
12 30274 ด.ช. พลัลภ สุดยอด
13 30275 ด.ช. ภทัรพล การันต์
14 30276 ด.ช. วายุ บุสมศ์รีทรา
15 30277 ด.ช. ศิรวฒัน์ ช่วยสงฆ์
16 30278 ด.ช. ศิริชยั ไวโรจน์
17 30279 ด.ช. สณัหณฐั อาจคนอง
18 30280 ด.ช. สุวิจกัขณ์ สามารถ
19 30281 ด.ช. อฐัศาสตร์ ปันธรรม
20 30282 ด.ญ. กรณิการ์ ข  าดี
21 30283 ด.ญ. กฤติยาพร จ่าทอง
22 30284 ด.ญ. กิตติญาดา แพงวงค์
23 30285 ด.ญ. เกษรศิริ แพ่งพนม
24 30286 ด.ญ. จิดาภา อยูเ่ปรม
25 30287 ด.ญ. จิรัชญา เหล่าแกว้
26 30288 ด.ญ. จิรารัตน์ ค  าตา
27 30289 ด.ญ. ชญาภา ชยักิจกอ้ง
28 30290 ด.ญ. ชนิกานต์ อุตสาหะ
29 30291 ด.ญ. ณฐักานต์ แป้นแกว้
30 30292 ด.ญ. ณฐัวดี นุชบวั
31 30293 ด.ญ. ณฐัวดี เชิดสูงเนิน
32 30294 ด.ญ. ธีมาพร สงัขต์อ้ง
33 30295 ด.ญ. นฐัพร ผลสุข
34 30296 ด.ญ. บงกช แกว้สุข
35 30297 ด.ญ. เบญจมาพร พ่ึงกุศล
36 30298 ด.ญ. ประภาพรรณ อุดมพร
37 30299 ด.ญ. ปานตะวนั ขุราษี
38 30300 ด.ญ. พชัรี ทรัพยพ์ล
39 30301 ด.ญ. วรรณภา บุญนุกูล
40 30302 ด.ญ. วรินธร คงใหญ่
41 30303 ด.ญ. วิลาวรรณ นุยนืรัมย์
42 30304 ด.ญ. ศศิธร พูลสวสัด์ิ
43 30305 ด.ญ. ศศิธร บุตรพรม
44 30306 ด.ญ. สไบพร ประสมศรี
45 30307 ด.ญ. สุจิตรา เหลือนาง
46 30308 ด.ญ. สุภสัสรา กองหิน
47 30309 ด.ญ. สุรภา อินทรสวสัด์ิ
48 30310 ด.ญ. สุรียพ์ร แกว้นาพนัธ์
49 30311 ด.ญ. หทยักาญ พวกเมืองพล
50 30312 ด.ญ. หทยัชนก โซ่สายใจ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/9 ครูประภา - ครูภานิภัค
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30313 ด.ช. กฤษฎา รัตนทีโป
2 30314 ด.ช. เจษฎา เนียมส าราญ
3 30315 ด.ช. ชยากร คงลาภ
4 30316 ด.ช. ฐานะ จนัทร์มีชยั
5 30317 ด.ช. นิภทัร วีระพล
6 30318 ด.ช. ปฏิภาณ ปันชุนห์
7 30319 ด.ช. ปวเรศ ร่วมญาติ
8 30320 ด.ช. พงษธร ขุนทอง
9 30321 ด.ช. วศิน ตามพนัธ์
10 30322 ด.ช. วิษณุ สงัขพ์รม
11 30323 ด.ช. วีรภทัร ราชแสง
12 30324 ด.ช. ศรันยภ์ทัร บุตรลพ
13 30325 ด.ช. ศิริเทพ จนัทร์ศรี
14 30326 ด.ช. ศุภกฤต เจริญสุข
15 30327 ด.ช. ศุภณฐั วรรณา
16 30328 ด.ช. อดิศกัด์ิ บาระพรม
17 30329 ด.ช. อภิวฒัน์ อุกประโคน
18 30330 ด.ช. อศัดาวธุ มากกลาง
19 30331 ด.ช. อิษฎา ผลเรืองวิไลแสง
20 30332 ด.ญ. กนกอร รอดพวง
21 30333 ด.ญ. การะเกด พุมมีดี
22 30334 ด.ญ. จิรัชญา กุลี
23 30335 ด.ญ. จีรนนัท์ เงินประกอบ
24 30336 ด.ญ. ชนิตา ทารีโฉม
25 30337 ด.ญ. ชลธิชา สุขนอ้ย
26 30338 ด.ญ. ฐิติมา ทองสุวรรณ
27 30339 ด.ญ. ฐิติยา ขวญับาง
28 30340 ด.ญ. ณชัณิฌา หวา่งพรม
29 30341 ด.ญ. ณฐัณิชา บุนนท์
30 30342 ด.ญ. ณฐัณิชา นอ้ยผล
31 30343 ด.ญ. ธญัญรัตน์ โตทุง่ตอน
32 30344 ด.ญ. ธิดารัตน์ ยงัศรี
33 30345 ด.ญ. นภสร บุญลาภ
34 30346 ด.ญ. นิลภทัร เจริญทรัพย์
35 30347 ด.ญ. บวรรัตน์ แบ่งส่วน
36 30348 ด.ญ. ปวิชญา แก่นแกว้
37 30349 ด.ญ. พลลชา ธรรมทนัตา
38 30350 ด.ญ. พิชชาญาดา เกิดเอ่ียม
39 30351 ด.ญ. พิมพญ์าดา พายพุดั
40 30352 ด.ญ. วรกมล สีเรืองมาศ
41 30353 ด.ญ. วิชญาดา ทินช่วย
42 30354 ด.ญ. วิลาวณัย์ ดาหนองเป็ด
43 30355 ด.ญ. ศิรินภา ก่อประศาสน์วิทย์
44 30356 ด.ญ. ศิริประภา พงษาเทศ
45 30357 ด.ญ. สิริกร พ่ึงโพสพ
46 30358 ด.ญ. สิรีธร พนัธ์ุวฒัน์
47 30359 ด.ญ. สุดารัตน์ วงส์ประยรู
48 30360 ด.ญ. สุริวิภา นิยมไทย
49 30361 ด.ญ. อาภสัรา นนทแ์กว้
50 30362 ด.ญ. อินทุกร อินกลดั



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/10 ครูสมโภชน์ - ครูบัณฑูรย์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30363 ด.ช. แกว้ขวญั เอ่ียมสะอาด
2 30364 ด.ช. นนทวฒัน์ นอ้ยศรี
3 30365 ด.ช. โกสี กระออมแกว้
4 30366 ด.ช. ณฐัพงศ์ วิชยโ์กวิทเทน
5 30367 ด.ช. กวินทร์ ฉตัรเงิน
6 30368 ด.ช. ชนพฒัน์ สาลีรัมย์
7 30369 ด.ช. ชยัธวชั วฒิุเขตต์
8 30370 ด.ช. ฐานพนัธ์ เสมสวสัด์ิ
9 30371 ด.ช. ณฐัวฒิุ พรมบุบผา
10 30372 ด.ช. ณฐัดนยั ทองอน้
11 30373 ด.ช. ณฐัพงศ์ หาเรือนมิตร
12 30374 ด.ช. ณตัพงษ์ อยูย่าง
13 30375 ด.ช. ธนะวตัร ตั้งจิตรเจริญ
14 30376 ด.ช. ธนวิชญ์ นามศร
15 30377 ด.ช. ธนากร ออ้ยจินดา
16 30378 ด.ช. นฤบดินทร์ ชูแกว้
17 30379 ด.ช. นวพล คลา้ยช่องลม
18 30380 ด.ช. บวรทตั บวัเลิศ
19 30381 ด.ช. พฒันฉตัร พนัธ์ุล าเจียก
20 30382 ด.ช. ศรัณย์ เสน่ห์ศรี
21 30383 ด.ช. สรณฎั บวัหิรัญ
22 30384 ด.ช. อาทิตย์ ผ่ึงสวสัด์ิ
23 30385 ด.ญ. กมลภทัร มาโรจน์วานิช
24 30386 ด.ญ. กรกนก ค ามงคล
25 30387 ด.ญ. กฤตยา ประเสริฐศรี
26 30388 ด.ญ. กานตทิ์ตา ศิริโสม
27 30389 ด.ญ. กิตติญา ทองผา
28 30390 ด.ญ. ขวญัมาตา ชีวโสตถิธ ารง
29 30391 ด.ญ. คณารัตน์ ทองสุขดี
30 30392 ด.ญ. ชนากานต์ สุ่นสวสัด์ิ
31 30393 ด.ญ. ชลธิชา คะบุตร
32 30394 ด.ญ. ฐิติพร ทิพยโ์กสุม
33 30395 ด.ญ. นฐัธิดาภรณ์ ทองมาก
34 30396 ด.ญ. นิชา คงประพนัธ์
35 30397 ด.ญ. พรพรหม จิตตแ์จ่ม
36 30398 ด.ญ. เพรชรัตน์ บวัหลวง
37 30399 ด.ญ. ภาวินี ชาญฉลาด
38 30400 ด.ญ. กญัจนพร ม่านแกว้
39 30401 ด.ญ. ประภาภรณ์ เครือแกว้
40 30402 ด.ญ. ปริวฒัน์ ชอ้ยผาย
41 30403 ด.ญ. ปาริชาต ใหม่อ่อง
42 30404 ด.ญ. วิภารัตน์ มากแสง
43 30405 ด.ญ. ภีระนนัท์ ค  ามงคล
44 30406 ด.ญ. วริศรา ขนัยา
45 30407 ด.ญ. ศศิมาภรณ์ ประเสริฐ
46 30408 ด.ญ. ศิริญาภา เชียงดา
47 30409 ด.ญ. ศุภานนั เมืองเรือง
48 30410 ด.ญ. สุภรัตน์ วงศจ์  าปา
49 30411 ด.ญ. อริชา เจริญส่ง
50 30412 ด.ญ. อุบลวรรณ กลมเกลียว



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/11 ครูสมศักดิ์ ว ิ- ครูนิภาภรณ์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30413 ด.ช. กฤตเมธ ยศปัญญา
2 30414 ด.ช. เกริกเกียรติ เสือโต
3 30415 ด.ช. ชยมร สร้อยสวา่ง
4 30416 ด.ช. ชยันนัท์ คงร่ืนเริง
5 30417 ด.ช. ณฎัฐากรณ์ วิมลสิงห์
6 30418 ด.ช. ณฐัวฒิุ รอดสุวรรณ
7 30419 ด.ช. เตชทตั ศรีอวยพร
8 30420 ด.ช. ทรงเกียรติ เจนกระบวน
9 30421 ด.ช. ธนกฤต จุย้เตย
10 30422 ด.ช. ธีรภาพ หงอสกุล
11 30423 ด.ช. ธีรวรรธน์ วงัหอม
12 30424 ด.ช. ธุวานนท์ รัชชากร
13 30425 ด.ช. นนทณฐัฏ์ ชาวนา
14 30426 ด.ช. นาคินทร์ นามลาย
15 30427 ด.ช. ปิติกร ศรีจนัทร์
16 30428 ด.ช. พงศป์ณต ดวงตาวงษ์
17 30429 ด.ช. พลรัตน์ ไตรเนตร
18 30430 ด.ช. ภาคิน ใหม่อ่อง
19 30431 ด.ช. ภานุวฒัน์ สมบุญเสริม
20 30432 ด.ช. ยศภทัร ใจจุมปู
21 30433 ด.ช. สยามรัฐ นามขาล
22 30434 ด.ช. สุทธิพงษ์ พูลทรัพยสิ์น
23 30435 ด.ช. สุรนนท์ พร้อมสิน
24 30740 ด.ช. กิตติชยั ฮาดดา
25 30741 ด.ช. กิติพงษ์ ผุสดี
26 30742 ด.ช. ปวริศร ดีวิชญเจริญ
27 30436 ด.ญ. กมลวรรณ ทีปบุญเรือง
28 30437 ด.ญ. เกศมณี สาดแฟง
29 30438 ด.ญ. ปรางคศิ์ลา ฟอกสนัเทียะ
30 30439 ด.ญ. ปัทมพร บุญไส
31 30440 ด.ญ. พรรณปพร บางน่ิมนอ้ย
32 30441 ด.ญ. วรนุช สมคะเน
33 30442 ด.ญ. วาริณี นาคสกุล
34 30443 ด.ญ. ศิริมาพร สีหานาถ
35 30444 ด.ญ. สวรินทร์ ศรีทิม
36 30445 ด.ญ. สุกาญดา เมืองแกว้
37 30446 ด.ญ. สุวิชาดา ธราธชักุญชร
38 30447 ด.ญ. อรวรรณ อินธูป
39 30448 ด.ญ. อินธิรา เชาวกาญน์
40 30743 ด.ญ. กญัญาณฐั เอ่ยไฉน
41 30744 ด.ญ. เกษศิรินทร์ หิรัญธนัยชนก
42 30745 ด.ญ. จินตมณี กลดัจ าปี
43 30746 ด.ญ. เจนจิรา พูลสวสัด์ิ
44 30747 ด.ญ. ชญัญา อ่ิมสมภาส
45 30748 ด.ญ. พชัรินทร์ องักูรเจริญพร
46 30749 ด.ญ. อริสรา เทศบุตร



รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพืน้ฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/12 ครูสายรุ้ง
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30449 ด.ช. จิรวฒัน์ อ่อนโพธ์ิเอน
2 30450 ด.ช. จิรัฎฐ์ บา้นคลองส่ี
3 30451 ด.ช. ณภทัร ค ามา
4 30452 ด.ช. ณฐัชนน วงศวิ์วิชพฒันา
5 30453 ด.ช. ณฐัพนธ์ รุ่งเรือง
6 30454 ด.ช. ธนภทัร น่ิมนอ้ย
7 30455 ด.ช. ธีธชั ลอ้มวงศ์
8 30456 ด.ช. ภูวเนศวร์ ศกัด์ิสิงห์
9 30457 ด.ช. มาศณลินท์ โชติวฒันสกุล
10 30458 ด.ช. ระพีพงษ์ ไชยมงคล
11 30459 ด.ช. วชิระวิทย์ สลีวงศ์
12 30460 ด.ช. ศกัดิธชั ดิษสวน
13 30461 ด.ช. สุทธิภทัร วิริยะรัมภ์
14 30462 ด.ช. โสณภทัร แกว้สมเด็จ
15 30463 ด.ญ. กญัญารัตน์ ล้ิมพฒันากิจ
16 30464 ด.ญ. กานตพิ์ชชา ไชยทอง
17 30465 ด.ญ. ชนกนนัท์ โสวณะปรีชา
18 30466 ด.ญ. ญาดา พรมชาลี
19 30467 ด.ญ. ณหทยั เฉิดมงคล
20 30468 ด.ญ. ณฎัฐ์นารี มีสม
21 30469 ด.ญ. ณฐัธิชา มีสกุล
22 30470 ด.ญ. ณฐัมน เหน่ียวบุบผา
23 30471 ด.ญ. ณิชาภทัร พุม่พวง
24 30472 ด.ญ. ดารัณ ปันทะวาย
25 30473 ด.ญ. ธนิสร ส่งศรี
26 30474 ด.ญ. นภสันนัท์ อน้โต
27 30475 ด.ญ. เนตรชนก ขานชา
28 30476 ด.ญ. ปัณณภสัร์ เดชอดุลยพ์ชัร์
29 30477 ด.ญ. พรปวีณ์ โรจพิทกัษเ์ลิศ
30 30478 ด.ญ. พิชญา ฮาดสม
31 30479 ด.ญ. ภิชา ครุฑสินธ์ุ
32 30480 ด.ญ. มนสันนัท์ จริตพานิช
33 30481 ด.ญ. ศุภรดา ก าไลทอง
34 30482 ด.ญ. สินิทธา สุทธิชนโสภากุล
35 30483 ด.ญ. อธิชา ศรีโพธ์ิกลาง
36 30484 ด.ญ. อจัฉริยา อารี



รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพืน้ฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/13 ครูพพิฒัน์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30485 ด.ช. กิตติพศั แสงฤทธ์ิ
2 30486 ด.ช. เจษฎา อุปมยั
3 30487 ด.ช. ณฐักร คณุสตัยานนท์
4 30488 ด.ช. ธีรพงษ์ คงนาน
5 30489 ด.ช. นนทพทัธ์ เขียวข า
6 30490 ด.ช. นนทวฒัน์ ชมช่ืน
7 30491 ด.ช. นพรัตน์ ต่ายทอง
8 30492 ด.ช. นรบดี พลอยลว้น
9 30493 ด.ช. นวพรรษ์ สุทนต์
10 30494 ด.ช. บริภทัร ไชยแสงบุญ
11 30495 ด.ช. ประภากร พูนสุวรรณ
12 30496 ด.ช. พชรนนัต์ ตามสัง่
13 30497 ด.ช. พนาสณฑ์ กฤษณะปราณีต
14 30498 ด.ช. พีรพฒัน์ จุลโพธ์ิ
15 30499 ด.ช. ภทัรวรรธน์ ทองค า
16 30500 ด.ช. ยศภทัร์ ควรบ ารุง
17 30501 ด.ช. วทัธิกร ลาวลัย์
18 30502 ด.ช. อมรวิชช์ เนียมปาน
19 30503 ด.ญ. กญัญารัตน์ พรมเมือง
20 30504 ด.ญ. กลัยา บูรสิทธ์ิ
21 30505 ด.ญ. จิตรานุช รัตนวงศ์
22 30506 ด.ญ. ตรีรัตน์ ช่างกลึง
23 30507 ด.ญ. ธนภรณ์ ทองดี
24 30508 ด.ญ. ธนัยนนัท์ สวนสินฐิติ
25 30509 ด.ญ. นฤภร ใจปินตา
26 30510 ด.ญ. นาถสินี แกว้มณี
27 30511 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ภู่สวสัด์ิ
28 30512 ด.ญ. ปรียาภรณ์ ดว้งศาลเจา้
29 30513 ด.ญ. ภณิดา วาภิไหว
30 30514 ด.ญ. เมธาวี สามงามแสน
31 30515 ด.ญ. รชตวรรณ วารี
32 30516 ด.ญ. วรัญญา กมลวารินทร์
33 30517 ด.ญ. วรินทร สุกทน
34 30518 ด.ญ. ศศิภาภรณ์ จูทา
35 30519 ด.ญ. ศิรภสัสร เดชเดโช
36 30520 ด.ญ. เสาวนีย์ เอ้ือรัศมี



รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพืน้ฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/14 ครูอจัฉรพรรณ
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30521 ด.ช. กิตต์ิพิพฒัน์ จริตวงษ์
2 30522 ด.ช. คณาพงษ์ สุขพนัธ์
3 30523 ด.ช. ชนเมศ ศิลารัตน์
4 30524 ด.ช. ณภทัร แสงหิรัญ
5 30525 ด.ช. ดบสัวิน พ่ึงเงิน
6 30526 ด.ช. ธนกร จุย้เตย
7 30527 ด.ช. ธนทตั ธรรมมะ
8 30528 ด.ช. ธนภทัร ค าพลอย
9 30529 ด.ช. ธนาดาร์ แซ่กงั
10 30530 ด.ช. ธนาวฒิุ สุขต่าย
11 30531 ด.ช. พีรพฒัน์ ค  าแสน
12 30532 ด.ช. ภาคภูมิ จนัทรภูมิ
13 30533 ด.ช. วรฤทธ์ิ ตระกูลวรปัญญา
14 30534 ด.ช. สิรสิทธ์ิ สมัมาสิทธ์ิ
15 30535 ด.ช. อินทนนท์ สรรพทบักริช
16 30536 ด.ญ. กชนิกา ธิติธรรมนาคกุล
17 30537 ด.ญ. กนกวรรณ ไตรเพ่ิม
18 30538 ด.ญ. จินดามณี แดงแยม้
19 30539 ด.ญ. ชลิดา สะมะถะ
20 30540 ด.ญ. ญาณภา คงนวม
21 30541 ด.ญ. ณฐัณิชา กนัศสัตราชยัศรี
22 30542 ด.ญ. ธชัฎาภรณ์ ช่วยทอง
23 30543 ด.ญ. นทัธ์ชนนั วงคส์นัเทียะ
24 30544 ด.ญ. ปัญฒิตา มัน่คง
25 30545 ด.ญ. ปาริชาติ เช่ียวกสิกรณ์
26 30546 ด.ญ. แพรพิพฒัน์ ดวงแกว้
27 30547 ด.ญ. วรมน ชะเอมรส
28 30548 ด.ญ. วศินี หนองเต่าด า
29 30549 ด.ญ. วารุณี โพธ์ิงาม
30 30550 ด.ญ. ศิรินารถ ชานะทร
31 30551 ด.ญ. ศิวชัญา สุจิตรประเสริฐ
32 30552 ด.ญ. สมิตานนั ผ่องสุวรรณ
33 30553 ด.ญ. สิริไพลิน โกมุทมุกสิกชาติ
34 30554 ด.ญ. อนญัญา คงศิริ
35 30555 ด.ญ. อรุณศิริ เอ่ียมไผ่
36 30556 ด.ญ. อนันา วนัธนวิสูตร



รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพืน้ฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/15 ครูณฐันันท์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 30557 ด.ช. กิตติภูมิ ทองแสงแกว้
2 30558 ด.ช. ชิษณุพงศ์ จนัทรเจริญ
3 30559 ด.ช. ณฐันยั แกว้กระจ่าง
4 30560 ด.ช. ธนวฒัน์ พณิชพงศภ์กัดี
5 30561 ด.ช. นราธร ศรีดว้ง
6 30562 ด.ช. ลิปิกร นาสะอา้น
7 30563 ด.ช. องอาจ สวนสูง
8 30564 ด.ช. อธิษฐ์ ใจสมคม
9 30565 ด.ญ. กษมา โสภาวะดี
10 30566 ด.ญ. กญัญน์ภสั นามพุทธา
11 30567 ด.ญ. จุฑามาศ บุญศรีรัตน์
12 30568 ด.ญ. ชวลัรัตน์ ฟักอินทร์
13 30569 ด.ญ. ณภทัร ใจสุข
14 30570 ด.ญ. ณฏัฐธิดา ศรีวิจิตร
15 30571 ด.ญ. ณิชา เจริญศิริชยักุล
16 30572 ด.ญ. ธนภรณ์ แสงอินทร์
17 30573 ด.ญ. ธนญัญา ทบัศฤงฆรา
18 30574 ด.ญ. ธีรกานต์ คงพระจนัทร์
19 30575 ด.ญ. นนทิตา ราชวงษื
20 30576 ด.ญ. นภารัตน์ ศิริอดิศกัด์ิ
21 30577 ด.ญ. เบญญาภา พิมพิสาร
22 30578 ด.ญ. ปริยาภทัร อินทร์จ ารูญ
23 30579 ด.ญ. พลอยพรรณ ค าสุรินทร์
24 30580 ด.ญ. พทัธ์ธีรา ธีรโชติวรานนัท์
25 30581 ด.ญ. เพชรแพรเงิน หอมหวาน
26 30582 ด.ญ. มณีแกว้ ชมภูม่ิง
27 30583 ด.ญ. มณีญา ศรีมาตรา
28 30584 ด.ญ. ยพุารัตน์ ประทุมรัตน์
29 30585 ด.ญ. ลลิตสุดา พวงจ าปา
30 30586 ด.ญ. ลกัษนาง ศรีประทุม
31 30587 ด.ญ. ศศิมาภรณ์ สุขประสิทธ์ิ
32 30588 ด.ญ. สิริยากร นามจตุัรัส
33 30589 ด.ญ. สุชาวดี ทวีโคตร
34 30590 ด.ญ. สุธาวี สิมมา
35 30591 ด.ญ. อมรินทร์ สารสุวรรณ์
36 30592 ด.ญ. อาภรณ์พชัร เจนธนทรัพย์


