
รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/1 ครูอุษา

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28175 ด.ช. คุณธรรม รุ่งเรือง
2 28176 ด.ช. จิรชานนท์ ศรีจุลโพธ์ิ
3 28177 ด.ช. ธีรภทัร พินิจการ
4 28178 ด.ช. นาตารี อศัพิมพ์
5 28179 ด.ช. บารมี พรหมหาราช
6 28180 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พงศล์ดาจนัทร์
7 28181 ด.ช. พานเพชร ดวงประวติั
8 28182 ด.ช. พิรุณธรรม สะราค า
9 28183 ด.ช. พีรวิชญ์ ค  าแดง

10 28184 ด.ช. เพชรตะวนั เพญ็ศศิธร
11 28185 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีอุดมเดชสกุล
12 28186 ด.ช. ศุภดิษฐ์ สิริทรัพย์
13 28187 ด.ช. ศุภกร แกว้ทองสกุล
14 28188 ด.ช. อภิสุธา โชติวุฑฒากร
15 28189 ด.ช. อคัรพล ศรีเรืองพนัธ์
16 28190 ด.ญ. จริสุดา เกิดแกว้
17 28191 ด.ญ. ชุฬิตา นามเต
18 28192 ด.ญ. ณฐัชานนัท์ วิจารณปัญญา
19 28193 ด.ญ. ณฐัณิชา ธรรมชาติ
20 28194 ด.ญ. ธญัพิชชา สุพปหนั
21 28195 ด.ญ. น ้าทิพย์ พลายระหาญ
22 28196 ด.ญ. เบญจมาศ จนัทรผลหอม
23 28199 ด.ญ. พรธิดา อุตปิน
24 28200 ด.ญ. พฤกษา ใจอินตา
25 28201 ด.ญ. พิมพพิ์ศา พรประดิษฐ์
26 28202 ด.ญ. พืมพม์าดา บางทราย
27 28203 ด.ญ. พิมพล์ภสั วงศศิ์ริ
28 28204 ด.ญ. ละอองดาว แต่งทรัพย์
29 28205 ด.ญ. วรรณษา ไกรโสภา
30 28206 ด.ญ. วริศรา โคตรโนนกอก
31 28207 ด.ญ. วิชุดา คงเมือง
32 28208 ด.ญ. วิภาดา เลิศภูมิภทัร
33 28209 ด.ญ. วิไลลกัษณ์ มีศรี
34 28210 ด.ญ. ศรัณยา ทะลาสี
35 28211 ด.ญ. ศศิธร เพง็แจ่มศรี
36 28212 ด.ญ. ศศิธร ฤทธ์ิจรูญ
37 28213 ด.ญ. ศศิธร สิทธ์ิเหล่าถาวร
38 28214 ด.ญ. ศศิวิมล เขม็เงิน
39 28216 ด.ญ. ศิริลกัษณ์ วงษแ์กว้ฟ้า
40 28217 ด.ญ. สโรชา จนัทร์คู่
41 28218 ด.ญ. สจัฉิกรณ์ สุริวรรณ
42 28219 ด.ญ. สิริยากร กอหญา้กลาง
43 28220 ด.ญ. สุนนัฑา เอกนยั
44 28221 ด.ญ. อิศริยา ลดาวลัยรุ่์งเรือง



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/2 ครูจารุวรรณ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28222 ด.ช. กฤตณพล จารุกิตติคุณชยั
2 28223 ด.ช. กิตติภพ ออ้ยงาม
3 28224 ด.ช. กิติภทัร แมน้สุรินทร์
4 28225 ด.ช. ชญนนด์ กิตติปาโล
5 28226 ด.ช. ชยพล ชะวาเขต
6 28227 ด.ช. ชยัวฒัน์ ไตรโยธี
7 28228 ด.ช. ชิติพทัธ์ พงษส์กุล
8 28229 ด.ช. ไชยวุฒิ พิศมยั
9 28230 ด.ช. ทิวทศัน์ ศรีสงคราม

10 28231 ด.ช. ธนพล พิมพเ์ถ่ือน
11 28233 ด.ช. ธีรนาถ สุวภาคยรั์งสี แสงค า
12 28234 ด.ช. นราธรณ์ ทองเลิศ
13 28235 ด.ช. นวพรรษ รัศมีจนัทร์ฉาย
14 28236 ด.ช. ประภสักรณ์ สั่งสอนอาตม์
15 28237 ด.ช. ปิยะรัตน์ หลวงเจริญ
16 28238 ด.ช. วชัรกิจ โคตรอว้น
17 28239 ด.ช. วิศรุต สิทธิ
18 28240 ด.ช. สิรภพ จนัสม
19 28241 ด.ช. อจัฉริยนนัท์ ไวกสิกรณ์
20 28242 ด.ญ. กชกร ผิวขม
21 28243 ด.ญ. กมลวรรณ พงษดี์
22 28244 ด.ญ. กวิสรา ศรศรี
23 28245 ด.ญ. จิรัชยา มินะสิงห์
24 28246 ด.ญ. จิราวรรณ เพง็ประภศัร์
25 28248 ด.ญ. ชไมพร มาศจรัส
26 28249 ด.ญ. ชลธิชา ศิลารัตน์
27 28250 ด.ญ. ชลดา ฤกษส์นัทดั
28 28251 ด.ญ. ฐาปนี สุนาวี
29 28252 ด.ญ. ธนิสร ชนสุภาพ
30 28253 ด.ญ. ธิติพร อินเปวะ
31 28254 ด.ญ. นลินี ฮอคคินส์
32 28255 ด.ญ. บงกชมาศ หมัน่ความเพียร
33 28256 ด.ญ. ปรรยา อ่อนพล
34 28257 ด.ญ. ปภสัรา สวนทอง
35 28258 ด.ญ. พลอย กระจ่างศรี
36 28259 ด.ญ. พิชชาวีร์ ไชยวนั
37 28260 ด.ญ. ไพลินรัตน์ ศรีปัจฉิม
38 28261 ด.ญ. ภทัรนนัท์ พูลเรืองเผ่า
39 28262 ด.ญ. ภทัราภรณ์ คุนาทยั
40 28263 ด.ญ. ยศวดี คงสกุล
41 28264 ด.ญ. รวิสรา สตัยซ่ื์อ
42 28265 ด.ญ. วิมลสิริ นาสรร
43 28266 ด.ญ. ศยามล เงินห้วยพระ
44 28267 ด.ญ. ศศิธร กล่ินหอม
45 28268 ด.ญ. ศุจินนัท์ จนัทร์พลบั
46 28269 ด.ญ. สุชญัญา วงคพ์ุฒิ
47 28270 ด.ญ. อรวรรณ พรหมฉิมพลี
48 28271 ด.ญ. อาทิตยา สุขคลา้ย



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/3 ครูจุฑาภรณ์ - ครูภูชิชย์เทียร

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28272 ด.ช. กฤษดา เพชรประเสริฐ
2 28273 ด.ช. จิรายทุธ์ ข่องแรง
3 28274 ด.ช. เจษฎา อินทร์ใหญ่
4 28275 ด.ช. ชยนนัท์ พึลึก
5 28276 ด.ช. ชชัวาล ค าภา
6 28277 ด.ช. ธนธรณ์ เภาพนัธ์
7 28278 ด.ช. ธญัพิสิษฐ์ คนัธี
8 28279 ด.ช. นิติพงศ์ คุณวดั
9 28280 ด.ช. บูรพา ถว้ยทอง

10 28281 ด.ช. ฝนหลวง สวสัด์ิ
11 28282 ด.ช. พงศพ์นัธ์ุ พิพ่วนนอก
12 28283 ด.ช. พีระ เพ่ิมพูน
13 28284 ด.ช. ภูรินท์ สามประดิษฐ์
14 28285 ด.ช. รัฐพล เฮงเจริญ
15 28286 ด.ช. วชิร เสาวพนัธ์
16 28287 ด.ช. วศิน รวงอ่อนนาม
17 28288 ด.ช. วิศวะ จนัทร์รุ่งโรจน์
18 28289 ด.ช. สญัญา วิชาเดช
19 28290 นาย สุรศกัด์ิ สุรสุข
20 28291 ด.ช. อาทิตย์ ศิริสาร
21 28292 ด.ญ. เงินตรา เเนวโนนทนั
22 28293 ด.ญ. จิดาภา ปะหุสี
23 28294 ด.ญ. จิราวรรณ ทบัเปีย
24 28295 ด.ญ. เจนจิรา ดวงจนัทร์แจ่ม
25 28296 ด.ญ. ชนาพร รักษม์ณี
26 28297 ด.ญ. ชนิดาภา ริดไผ่
27 28298 ด.ญ. โชติกา บุญสยาม
28 28299 ด.ญ. ฐิวาพร ไวยโภชน์
29 28300 ด.ญ. ณหทยั แจ่มใส
30 28301 ด.ญ. ณฐัชา วงชารี
31 28302 ด.ญ. ดนลยา ศรีเฉลียว
32 28303 ด.ญ. ธนตัพร กองฉนัทะ
33 28304 ด.ญ. ธนาภรณ์ ทิมเถ่ือน
34 28305 ด.ญ. ธมลวรรณ เถียเตะ๊
35 28306 ด.ญ. ธญัรดา พวงทอง
36 28307 ด.ญ. นิรมล วงษห์า
37 28308 ด.ญ. บุณยานุช หอมกล่ิน
38 28310 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา แสนละเอียด
39 28311 ด.ญ. ปิยะนุช วาวตะคุ
40 28312 ด.ญ. พชัรินทร์ บุญทวี
41 28313 ด.ญ. พีรณฐัฎ์ เป้าชงั
42 28314 ด.ญ. วธญัญา มณีมาส
43 28315 ด.ญ. วิลาสินี ทองมีเอียด
44 28316 ด.ญ. ศศิธร โพธ์ิงาม
45 28318 ด.ญ. อนนัชญา แสวงสุข
46 28319 ด.ญ. อมรรัตน์ ธุวะนุติ
47 28320 ด.ญ. อรณี ลัน่ทม
48 28321 ด.ญ. อจัฉริยา เสมาเพชร



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/4 ครูวรีะชาติ - ครูอสิยาภรณ์

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28322 ด.ช. กมลทตั มิตรฉา
2 28323 ด.ช. คณิน ชุ่มสายนัต์
3 28324 ด.ช. จตุัภทัร เช้ือนานนท์
4 28325 ด.ช. จุมพล ประเสริฐทรัพย์
5 28326 ด.ช. ณฐัพล วรวาสน์
6 28327 ด.ช. ทตัธน วนัเอียด
7 28328 ด.ช. ธนกฤต ภู่ดา้ย
8 28329 ด.ช. ธนวฒัน์ เกิดมี
9 28330 ด.ช. ธีรพงษ์ ข่าทิพยพ์าที

10 28331 ด.ช. ธีรภทัร์ จนัทร์สิงห์
11 28332 ด.ช. นภสักร จนัทสาร
12 28333 ด.ช. นิติพล กุลประดิษฐ์
13 28334 ด.ช. ปรีชา สอนค าภา
14 28335 ด.ช. พชัรพงษ์ ว่องสุนทร
15 28336 ด.ช. พนัธวธั ก๋าชุ่ม
16 28337 ด.ช. พิเชษฐชยั ทบับุญ
17 28339 ด.ช. ภคัรพงษ์ นุ่มโต
18 28340 ด.ช. ภทัรภูมิ จนัทร์เตม็ดวง
19 28341 ด.ช. ภาณุภาพ สุคนธบณัฑิต
20 28342 ด.ช. วชิรญาณ์ วุฒิ
21 28343 ด.ช. วรเมธ ร่ืนภาค
22 28344 ด.ช. วีรวฒัน์ แสงขาว
23 28345 ด.ช. ศรราม ยอดมะลิ
24 28346 ด.ช. หิรัญ อนุภาพ
25 28347 ด.ช. สิริวิษฐ์ โกมุทมุกสิกชาติ
26 28348 ด.ญ. กฤติยา ยวนจิตร์
27 28349 ด.ญ. จุฑามาศ รุ่งสาคร
28 28350 ด.ญ. ชยาภรณ์ อรัญทอง
29 28351 ด.ญ. ญาณิศา บวัเขม้
30 28352 ด.ญ. ณชัชา ดีแกว้
31 28353 ด.ญ. ณชัชา เกิดมีทรัพย์
32 28354 ด.ญ. ดวงกมล ค าเท่ียง
33 28355 ด.ญ. นริสสรา คงส าราญ
34 28356 ด.ญ. บุณยานุช สายสุนีย์
35 28357 ด.ญ. พรนภา นารถโสภา
36 28358 ด.ญ. พริสร สุริยาสยั
37 28359 ด.ญ. พิชชาภา ฤทธ์ิทวี
38 28360 ด.ญ. ภาษิตา มีช่ือ
39 28361 ด.ญ. ยาดา สาระสมแสง
40 28362 ด.ญ. รุ่งตะวนั เส่ียวโพนทนั
41 28363 ด.ญ. วิชุดา บุตรศรี
42 28364 ด.ญ. ศรุตยา บุญรังษี
43 28365 ด.ญ. ศิริวรรณ ขนุทอง
44 28366 ด.ญ. สญัจิตา โสภาคย์
45 28367 ด.ญ. สุธิดา เป่ียมวฒันา
46 28368 ด.ญ. สุพรรษา ภูชะธง
47 28369 ด.ญ. อนญัญา แก่นหามูล
48 28370 ด.ญ. อมราพร มาตยว์งแสง
49 28371 ด.ญ. อรปรียา อนัสนธ์ิ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/5 ครูสุดา - ครูนันทวนั
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28372 ด.ช. กิตติพทัธ์ จีปน
2 28373 ด.ช. ชลสิทธ์ิ ไตรวิชา
3 28374 ด.ช. ชยัวฒัน์ จนัทรังษี
4 28375 ด.ช. ณฏัฐนนัท์ พรหมสูงวงษ์
5 28376 ด.ช. ณฐัดนยั โคตะมะ
6 28377 ด.ช. ณฐัพร ทรัพยสิ์น
7 28378 ด.ช. ธีรภทัร คงใย
8 28379 ด.ช. นฤภู สร้อยแหยม
9 28380 ด.ช. นฤรงค์ สุวรรณ

10 28381 ด.ช. พงษส์วสัด์ิ พุ่มเรือง
11 28382 ด.ช. ภาณุพงษ์ สีปุ้ ม
12 28383 ด.ช. ภีมพศ สุขชา
13 28384 ด.ช. เมธา ดว้งโสน
14 28385 ด.ช. ยงยทุธ์ เอกอ่ิมผล
15 28386 ด.ช. วรัญญู มีไหว
16 28387 ด.ช. วฒันา ใจยะเลิศ
17 28388 ด.ช. วิทวสั กล่ินข า
18 28389 ด.ช. ศิวฒัน์ ค  าวงศ์
19 28390 ด.ช. ศุภกร สุขธด ารงคก์ุล
20 28391 ด.ช. สิงหา เอ่ียมศิริ
21 28392 ด.ช. สุภนยั แสงง้ิว
22 28393 ด.ช. สุรพนัธ์ บูรณพนัธ์
23 28394 ด.ช. สุรศกัด์ิ ยุน่ประสงค์
24 28395 ด.ช. สุริยะ แกว้นาพนัธ์
25 28396 ด.ช. อนุวฒัน์ ผิวอ่อนดี
26 28397 นาย อภิวตัฒ์ ทองค าบุศ
27 28398 ด.ช. อศัวิน จารุกิจสินไพศาล
28 28399 นาย เอกพจน์ คนชม
29 28400 ด.ญ. กาญจนา คูณทวี
30 28401 ด.ญ. กุลวดี ศรีสมเช้ือ
31 28402 ด.ญ. เกศรินทร์ ปุริสาร
32 28403 ด.ญ. จณิตา บุตรสง่า
33 28404 ด.ญ. จารุวรรณ แกว้ทองค า
34 28405 ด.ญ. จุฑามาศ นิยม
35 28406 ด.ญ. เจนจิรา พนัธุ์ล  าเจียก
36 28407 ด.ญ. ฐิติญา สิงห์โต
37 28408 ด.ญ. ณฐัดาวดี สมหมาย
38 28409 ด.ญ. ชนีพร จนัทรา
39 28410 ด.ญ. นาตาชา เอกวุธ
40 28411 ด.ญ. ปฐมาภรณ์ เสาใบ
41 28412 ด.ญ. พชัชา ศิริดล
42 28413 ด.ญ. พิมพช์นก วงคส์มบูรณ์
43 28414 ด.ญ. ภทัรวดี สุขสนิท
44 28415 ด.ญ. รมิตา แยม้เสียงเยน็
45 28416 ด.ญ. รัตติกาญน์ คุระนนท์
46 28417 ด.ญ. รัตนากร ศรีพิมสอ
47 28418 ด.ญ. วชิราภรณ์ ทองศรี
48 28419 ด.ญ. ศศิรดา มูลตน้
49 28421 ด.ญ. อจัฉรา มีพร้อม



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/6 ครูธิดา - ครูกลัยา

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28422 ด.ช. กฤษณะ ลีรัตนชยั
2 28423 ด.ช. เฉลิมพล ศรีใหม่
3 28424 ด.ช. ชนาธิป ศรีโบราณ
4 28425 ด.ช. ชยัวฒัย์ จีปน
5 28426 ด.ช. ฐิตินฐักรณ์ แพงทิพย์
6 28427 ด.ช. ณฐกร นารินทร์
7 28428 ด.ช. ณภทัร จนัทร์พุ่ม
8 28429 ด.ช. ณฐัวฒัน์ บวัเผ่ือน
9 28430 ด.ช. ธนทตั สงทอง

10 28431 ด.ช. ธนพงษ์ พนัธ์ก  ่า
11 28432 ด.ช. นนทวฒัน์ มะณีแกว้
12 28433 ด.ช. พงศธร เพชรสุข
13 28434 ด.ช. พงษษ์ธร เตียวพาณิชเจริย
14 28435 ด.ช. พีรพฒัน์ ใยไท
15 28436 ด.ช. เพชรเทวญั กญัญาเงิน
16 28437 ด.ช. ภทัรพล ป๊อกหลง
17 28439 ด.ช. มงคล บุญประเสริฐ
18 28440 ด.ช. รังสิมนัต์ ไหวติง
19 28441 ด.ช. วรชยั แกว้ใส
20 28442 ด.ช. วีรภทัร แสงวงษา
21 28443 ด.ช. ศรายทุธ สมานมิตร
22 28444 ด.ช. สกุลชยั นิธิวงษหิ์รัญ
23 28445 ด.ช. สหทรัพย์ จนัทะนาม
24 28446 ด.ช. สิทธิชยั บางนอ้ย
25 28447 ด.ช. สุวฒัน์ แสนจินดา
26 28448 ด.ช. อชิตะ สุวรรณราช
27 28449 ด.ช. อธิวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ
28 29907 นาย ปรัชญา สารสวสัด์ิ
29 28450 ด.ญ. กชกร ไวทยาชีวะ
30 28451 ด.ญ. กชามาศ จา้ยนอ้ย
31 28452 ด.ญ. ชนทิชา เผือกกนัสี
32 28453 ด.ญ. ณฐัธิดา ใจตรง
33 28454 ด.ญ. เนตรนภา สร้อยหลา้
34 28455 ด.ญ. บุญฑวรรณ สุขกาย
35 28456 ด.ญ. ปาณิสรา อยูสุ่ข
36 28457 ด.ญ. พิชญานิน สุจารี
37 28458 ด.ญ. เพลินตา ผดัผ่อง
38 28459 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ ใจหาญ
39 28460 ด.ญ. เมษา วิจตขะจี
40 28461 ด.ญ. ยลดา โอกาศ
41 28462 ด.ญ. รัตนาภรณ์ เทพส าราญ
42 28463 ด.ญ. วนัวิสาข์ ศรีใส
43 28464 ด.ญ. วิชญาพร เหมะสถล
44 28465 ด.ญ. วิมลรัตน์ ค  าสวน
45 28466 ด.ญ. ศิรดา พุ่มพวง
46 28467 ด.ญ. สิริธารทิพย์ ฐานกลาง
47 28468 ด.ญ. สุชากร อินประสิทธ์
48 28469 ด.ญ. อภิญญา เปรียบยิง่
49 28470 ด.ญ. อฐัภิญญาภรณ์ ทองจนัทร์



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/7 ครูนวลสวาสดิ์
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28471 ด.ช. กฤตเมธ ศรีราช
2 28472 ด.ช. ณภทัรสกุล บุญภา
3 28473 ด.ช. ณฐัชนน อ่อนสุวรรณ์
4 28474 ด.ช. ณฐัวุฒิ ค  าถา
5 28475 ด.ช. ณฐัวุฒิ ไวปรีชี
6 28476 ด.ช. ธนภทัร นนทมาตย์
7 28477 ด.ช. ธนภทัร พิศวงค์
8 28478 ด.ช. ธนวฒัน์ชยั กรมแสง
9 28479 ด.ช. ธนวินท์ จุดจองศิล

10 28480 ด.ช. ธีรกาญจน์ เมืองแก
11 28481 ด.ช. ธีรศกัด์ิ เชียงสนัเทียะ
12 28482 ด.ช. นนัทวฒัน์ ปัญญาค า
13 28483 ด.ช. นิติพงศ์ ไผ่งาม
14 28484 ด.ช. ปฏิพล อ าภา
15 28485 ด.ช. ปัจจก าพล เลไธสง
16 28486 ด.ช. พีรนนัต์ เติมเจิม
17 28487 ด.ช. ภราดร ศรีเมือง
18 28488 ด.ช. ภวินทร์ ภู่ประดิษ
19 28489 ด.ช. ภูรินนท์ หนูรอด
20 28490 ด.ช. รัักสนัติ ศรีนวล
21 28491 ด.ช. วิศววิท เชียงแรง
22 28492 ด.ช. วิสุทธ์ิ สร้อยฟ้า
23 28493 ด.ช. ศรุต ชาญะกุล
24 28494 ด.ช. ศุภณฏัฐ์ กนัตวฒัน์สกุล
25 28495 ด.ช. ศุภวิชญ์ แกว้พร้ิง
26 28496 ด.ช. แสงชยั สวสัดิภาพ
27 28497 ด.ช. อภิสิทธ์ิ อกัษรชยั
28 28498 ด.ญ. กาญจนา ชะนา
29 28499 ด.ญ. กิติยาภรณ์ โพธิไพร
30 28500 ด.ญ. ชนากานต์ แสงสวน
31 28501 ด.ญ. ฐิติพร เนินไธสงค์
32 28502 ด.ญ. ธญัวรัตน์ ยานปิน
33 28504 ด.ญ. ปวีณา งามสมนึก
34 28505 ด.ญ. พรไพลิน เครือยศ
35 28506 ด.ญ. พรรณพชัร แตงเกิด
36 28507 ด.ญ. พชัราภรณ์ ชาวนา
37 28509 ด.ญ. พิมพล์ภสั กลางโยธี
38 28510 ด.ญ. เพช็รรัตน์ ราชฉวาง
39 28511 ด.ญ. ภาวินี ซามาตร
40 28512 ด.ญ. มณีนนัท์ สุขะ
41 28513 ด.ญ. วรวรรณ นาคสุวรรณ
42 28514 ด.ญ. วาสนา สุขละมา้ย
43 28515 ด.ญ. ศศิตญา การะหงษ์
44 28516 ด.ญ. ศิริพร สิงหมาตย์
45 28517 ด.ญ. ศุภกานต์ บวัแกว้
46 28518 ด.ญ. สุภสัสรา เพชรนอก
47 28519 ด.ญ. อภิษฎา ค าสวสัด์ิ
48 28520 ด.ญ. องัคว์รา ลาไม้



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/8 ครูเฉลมิศักดิ์ - ครูเอกสิทธ์ิ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28521 ด.ช. กษิดิน จิณรักษ์
2 28522 ด.ช. เจษฎากร โลมะคุณานนท์
3 28523 ด.ช. ชินวตัร ใจมีไทย
4 28524 ด.ช. ณฐัวุฒิ แปงเงิน
5 28525 ด.ช. ทศวรรษ การช านาญ
6 28526 ด.ช. ธนวฒัน์ คุม้วงษ์
7 28527 ด.ช. ธรรมรัตน์ ชารีผาย
8 28528 ด.ช. นฤบดี แซ่ล้ิม
9 28529 ด.ช. ปิยะวุฒิ รักษาชาติ

10 28530 ด.ช. พนัธการณ์ บวับุตร
11 28531 ด.ช. พิเชษฐชยั จนัทร์ตา
12 28532 ด.ช. มินทะดา พลารักษ์
13 28533 ด.ช. รัตนภูมินทร์ เมืองพรม
14 28534 ด.ช. สญัชยั แก่นแฉ่ง
15 28535 ด.ช. อภิสิทธ์ิ จูฑะพทธิ
16 28536 ด.ช. อานนท์ ศรีสวสัด์ิ
17 28537 ด.ญ. กมลชนก ชยัชะนะ
18 28538 ด.ญ. กุลธิดา พลเขต
19 28539 ด.ญ. จนัมณี ผูกพู่
20 28540 ด.ญ. ชลธิชา ทรัพยป์ระทุม
21 28541 ด.ญ. โชติรส อาพรรัมย์
22 28542 ด.ญ. ณฐัชยา ธรรมทนัตา
23 28543 ด.ญ. สิรินทร ตระทอง
24 28544 ด.ญ. ณิชากร ภูน ้าใส
25 28545 ด.ญ. ธนพร สงคม์ูลนาค
26 28546 ด.ญ. ธนตัดา จนัมา
27 28547 ด.ญ. ธนิฏฐา แยม้ใย
28 28548 ด.ญ. ธวลัรัตน์ ชูมะณี
29 28549 ด.ญ. ธญัญามาศ สะอาดม่วง
30 28550 ด.ญ. นยันา ทองดว้ง
31 28551 ด.ญ. บญัชรรัตน์ แกว้มาลา
32 28552 ด.ญ. ประพิชญา มีนาเขต
33 28553 ด.ญ. ปรีดานุช ทองจนัทร์
34 28554 ด.ญ. ปวีณ์พร คงสุข
35 28555 ด.ญ. พรปวีณ์ ปิติทิพยพ์ฒัน์
36 28556 ด.ญ. พลอยชรินญา บุญมา
37 28557 ด.ญ. พิมลรัตน์ คะระนนัท์
38 28558 ด.ญ. เพญ็ณภา ทองน่ิม
39 28559 ด.ญ. ภทัราพร เพิกจร
40 28560 ด.ญ. เยาวลกัษณ์ เส็งบางยาง
41 28561 ด.ญ. วริศรา หอมเงิน
42 28562 ด.ญ. วิภาวดี โตดี
43 28563 ด.ญ. วิราพร เพง็กระจ่าง
44 28564 ด.ญ. ศศิฉาย วงศช์ญักร
45 28565 ด.ญ. ศศิมณฑล มณฑาทิพย์
46 28566 ด.ญ. สโรชา ไชยวงศว์ฒันะ
47 28567 ด.ญ. อทิตยา ศรีประเสริฐ
48 28569 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ จินดาอินทร



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/9 ครูธีรพงษ์ คง

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28570 ด.ช. กานต์ ไผ่ดม
2 28571 ด.ช. จิราวฒัน์ สิงห์เสนา
3 28572 ด.ช. ชาญณรงค์ สุวรรณบุบผา
4 28573 ด.ช. นฐัวุฒิ คงสาตรา
5 28574 ด.ช. ธีรเทพ โยธาวิจิตร
6 28575 ด.ช. ธีระวฒัน์ วนับุญมา
7 28576 ด.ช. พรวิภู จริตอิทธิพร
8 28577 ด.ช. พุฒิพงษ์ น่ิมนนท์
9 28578 ด.ช. รุจรวี ปานทว้ม

10 28579 ด.ช. วศิน ศรีอุดวงศ์
11 28580 ด.ช. วชัรพล หลกัทรัพย์
12 28581 ด.ช. อชิตพล เลา้เฮง
13 28582 ด.ช. อริญชยั แอกขวญั
14 28583 ด.ญ. กนกพรรณ ขนัตา
15 28584 ด.ญ. กฤติมา ชยัพิเนตร
16 28586 ด.ญ. ชลธิชา ถนอมกล่ิน
17 28587 ด.ญ. ชุติมา แกว้วิจิตร
18 28588 ด.ญ. ณฐัสุดา องอาจ
19 28589 ด.ญ. ธญัเรศ ทบัตรง
20 28590 ด.ญ. นฐัการณ์ นอ้ยน่ิม
21 28591 ด.ญ. บณัฑิตา สงัขศ์รีอินทร์
22 28592 ด.ญ. เบญ็จมาศ เจาะจง
23 28593 ด.ญ. ปิยวรรณ ปาสาเนย์
24 28594 ด.ญ. ปิยะฉตัร วงษบ์ุญชา
25 28596 ด.ญ. พีรดา สุโขยะชยั
26 28597 ด.ญ. ภทัรปภา แดนไก่แกว้
27 28598 ด.ญ. ภทัลภา ศึกษาชาติ
28 28599 ด.ญ. ภสัสรีนนัทร์ วงษส์ว่าง
29 28600 ด.ญ. มณฑิตา พนัธุ์ศกัด์ิ
30 28601 ด.ญ. มนตพิ์พฒัน์ บุญฤทธ์ิ
31 28602 ด.ญ. มาริษา ศรีเงิน
32 28603 ด.ญ. มิถุนา ปาปะไพ
33 28604 ด.ญ. รัตนพร วิจิตรศิลป์
34 28605 ด.ญ. รุ่งรัตน์ แกว้ยา
35 28606 ด.ญ. เวียงวิภา กองค า
36 28607 ด.ญ. ศรัญญา วุฒิมานานนท์
37 28608 ด.ญ. สายพิน ธ ารงโชติ
38 28609 ด.ญ. สินีกานต์ เจริญสิทธ์ิ
39 28610 ด.ญ. สุนิสา ฉิมพาลี
40 28611 ด.ญ. สุวพีร์ ทาสีทะ
41 28612 ด.ญ. หสัญา ทองใบ
42 28613 ด.ญ. อทิตา สุวรรณราช
43 28614 ด.ญ. อมัราวดี กาลจกัร
44 28615 ด.ญ. อรัญญา เป๊ะลุน
45 28616 ด.ญ. อาทิตยา สมัมากิจ
46 28617 ด.ญ. อาทิตยา หอมละออ
47 28618 ด.ญ. อารียา แดงกอ้



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/10 ครูวรียทุธ์

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28619 ด.ช. กนัตพงศ์ นทัธีเชาว์
2 28620 ด.ช. กิติพร มาศแกว้
3 28621 ด.ช. จกัรกฤษ จนัทร์ณรงค์
4 28622 ด.ช. เจษฎา คชทอง
5 28623 ด.ช. เจษฎาภรณ์ ชุมพล
6 28624 ด.ช. ชวการ เหลืองอ่อน
7 28625 ด.ช. ชิณวตัร กาลจกัร
8 28626 ด.ช. นวพล บูรณะวาทศิลป์
9 28627 ด.ช. บุญถม เมืองแกว้

10 28628 ด.ช. พชัรพล พน้ภยั
11 28630 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จนัทร์อยู่
12 28631 ด.ช. ภูมิพฒัน์ เจตนะเสน
13 28632 ด.ช. วงศกร วงศภ์กัดี
14 28633 ด.ช. วรเชษฐ์ พ่ึงพรหม
15 28634 ด.ช. วรัญญู ร่ืนแสง
16 28635 ด.ช. วริทธ์ิธร จินตพ์รพจน์
17 28636 ด.ช. สมิทธ์ มัง่มีสิน
18 28637 ด.ช. สิทธิพร พวงสนัเทียะ
19 28638 ด.ช. อภิเดช อ่ิมโสภา
20 28639 ด.ญ. กชพร พินิจ
21 28640 ด.ญ. กรวรรณ เพง็สกุล
22 28641 ด.ญ. กุลกร โพนทยะประสูตร
23 28642 ด.ญ. จริญญา อ ่าอ่อน
24 28643 ด.ญ. จิตตราภรณ์ ศรีจนัทร์โคตร
25 28644 ด.ญ. จิตติมา เขตอนนัต์
26 28645 ด.ญ. จุฬาลกัษณ์ อ าค  า
27 28646 ด.ญ. ชุติมา ขนุทอง
28 28647 ด.ญ. ณฐัชยา กองราแซ
29 28648 ด.ญ. ณิชากร อินแถลง
30 28649 ด.ญ. ธณชัพร เสียงเพราะ
31 28650 ด.ญ. เบญจมาพร เป็นสุข
32 28651 ด.ญ. ปวีณ์นุช พิลากุล
33 28652 ด.ญ. ผุสดี คลา้ยบุญมี
34 28653 ด.ญ. พชัรินทร์ ทองทา
35 28655 ด.ญ. วณชัชา ชาวบางนอ้ย
36 28656 ด.ญ. วรรณิดา ถว้ยทอง
37 28657 ด.ญ. ศศินิภา ปวงค า
38 28658 ด.ญ. ศศิวรรณ ยะราช
39 28659 ด.ญ. สรินยา สกุลยลไพศาล
40 28660 ด.ญ. สุนิสา มัน่ธรรม
41 28661 ด.ญ. สุนิสา สอนดี
42 28662 ด.ญ. สุพิชญา ถูระพนัธ์
43 28663 ด.ญ. สุภทัสร พรมสมบติั
44 28664 ด.ญ. หน่ึงฤทยั สีทอง
45 28665 ด.ญ. อชิญาภรณ์ มูลทา
46 28666 ด.ญ. อรวรา คงริน
47 28667 ด.ญ. เอมิกา สิทธินอ้ย
48 29908 ด.ญ. อรัญณารัตน์ สระภกัด์ิ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/11 ครูจุฑามาศ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28668 ด.ช. กนัตภูมิ วรัญญาณ
2 28669 ด.ช. ครรชิต นุ่มยิม้
3 28670 ด.ช. จิรวฒัน์ สีดาสุข
4 28671 ด.ช. จิรายุ ไชยสิทธิ
5 28672 ด.ช. ณฐัวุฒิ เขม็กลดั
6 28673 ด.ช. ทีปกร ค าจ  าปา
7 28674 ด.ช. ธีรภทัร์ ไมแ้กว้
8 28675 ด.ช. นนทกาญจน์ โพธิอ าภยั
9 28676 ด.ช. นวพล เขียวภกัดี

10 28677 ด.ช. บรรณวชัร ผลประเสริฐ
11 28678 ด.ช. บุญวีย์ รอดแจ่ม
12 28679 ด.ช. ปภวิชญ์ จัน่เพชร
13 28680 ด.ช. พสุพทัธ์ ภาคีโชค
14 28681 ด.ช. พงศป์ณต พลเสนา
15 28682 ด.ช. พรหมวิชยั ร่วมญาติ
16 28683 ด.ช. พิทยา เริงส าราญ
17 28684 ด.ช. พีรพฒัน์ กา้งยาง
18 28685 ด.ช. ภานุมาส กองสินแกว้
19 28686 ด.ช. ภูธเนศ สามิภกัด์ิ
20 28687 ด.ช. ภูเบศ แสงจนัทร์อ่อน
21 28689 ด.ช. ศุภกร ผ่องใส
22 28690 ด.ช. สมภพ โชติรวีรุ่งสกุล
23 28691 ด.ช. สิรวิชญ์ เลขาจิตร์
24 28692 ด.ช. สุวฒัน์ ศรีทอง
25 28693 ด.ช. อชิระ จนัณรงค์
26 28694 ด.ญ. กญัญารัตน์ ดว้งเงิน
27 28695 ด.ญ. กนัตก์นิษฐ์ เทียมเกียรวิไล
28 28696 ด.ญ. กุลพฒัน์ มูลวงศ์
29 28697 ด.ญ. ขวญัพิชชา ฟักเกาะ
30 28698 ด.ญ. จิราภรณ์ ดวงประทีป
31 28699 ด.ญ. จิราวรรณ ลือนาม
32 28700 ด.ญ. ชญาดา ไชยแสง
33 28701 ด.ญ. ฐานิตา กงัขอนนอก
34 28702 ด.ญ. ดวงหทยัมาส ไชยวงษ์
35 28703 ด.ญ. ธนสรณ์ โพธ์ิชยัแสน
36 28704 ด.ญ. นิภาธร หาธรรม
37 28705 ด.ญ. บณัฑิตา แบ่งส่วน
38 28706 ด.ญ. ปนดัดา ม่วงข  า
39 28707 ด.ญ. ปราณปรียา เบา้ค  า
40 28708 ด.ญ. ปรายฟ้า ธนธ ารงกุล
41 28709 ด.ญ. พรกนก สุวรรณรัตนเวช
42 28710 ด.ญ. พรยมล อินตา
43 28711 ด.ญ. รัชภร สิงห์ปี
44 28712 ด.ญ. วนชัพร แกว้ฟ้า
45 28713 ด.ญ. สุทธิดา ทานบ าเพญ็
46 28714 ด.ญ. อภิญญา เน่ืองแกว้
47 28715 ด.ญ. อรสินี สุจิตรวฒันะสุข
48 28716 ด.ญ. อริสรา จิตระเบียบ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/12 ครูเนาวรัตน์ - ครูปัณณทัต

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28717 ด.ช. กสิณ อารินทร์
2 28718 ด.ช. กิดากานต์ เสืองาม
3 28719 ด.ช. จิรายุ นาคนอ้ย
4 28721 ด.ช. ชยัวฒัน์ นาสา
5 28722 ด.ช. ชินวตัร ตั้งเพชรศกัด์ิกุ
6 28723 ด.ช. ณฐัพงษ์ วงคศ์าชยั
7 28724 ด.ช. ณฐัพล บุญปกครอง
8 28725 ด.ช. เดชปิตุรงค์ จิยะอมรเดช
9 28726 ด.ช. ทนทร ดงอุทิศ

10 28727 ด.ช. พชร แจงเล็ก
11 28728 ด.ช. ภานุวฒัน์ เบา้ตนั
12 28729 ด.ช. วรวุฒิ สุขทอง
13 28730 ด.ช. วีรวฒัน์ จนัตะ๊นาเขต
14 28731 ด.ช. ศิริศกัด์ิ วิเวกพรมราช
15 28732 ด.ช. สิทธิโชติ นาคศรี
16 28733 ด.ช. อิทธิสกุล โคมขาว
17 28734 ด.ช. เอ้ือการณ์ ยิม้แยม้
18 28735 ด.ญ. กนกกร พระราช
19 28736 ด.ญ. กฤติยา ศรีประทุม
20 28737 ด.ญ. กุลธิดา พุกราชวงษ์
21 28738 ด.ญ. เกวลิน สะและมดั
22 28739 ด.ญ. จกัรียา จูตระกูล
23 28740 ด.ญ. จิณภตั จนัทร์อุดม
24 28741 ด.ญ. จิราพร สาระพงษ์
25 28742 ด.ญ. จิราวรรณ ชินบุตร
26 28743 ด.ญ. ชญานิศ สะแกวงั
27 28744 ด.ญ. ชลธิชา อ่ิมจ าปา
28 28745 ด.ญ. ณฐัภทัร กนัทา
29 28746 ด.ญ. ธิติพร ตาบประดบั
30 28747 ด.ญ. นฤชา กองกญัญา
31 28748 ด.ญ. ปรารถนา แสนสุข
32 28749 ด.ญ. ปวีณา กมลพนัธ์
33 28750 ด.ญ. พรรณภสั น าปากพลี
34 28751 ด.ญ. พรทิพย์ วีระศิริ
35 28752 ด.ญ. พิชญา รุ่งศรี
36 28753 ด.ญ. ไพรลิน แกว้เกิด
37 28754 ด.ญ. ภทัรี ชาวบา้นกร่าง
38 28755 ด.ญ. ศรุตรา มะดิลี
39 28756 ด.ญ. ศิริรักษ์ ศรีแกว้
40 28757 ด.ญ. สุชาดา จนัทร์คงช่วย
41 28758 ด.ญ. สุทธิดา ล าพาย
42 28759 ด.ญ. อภิญญา ทองค า
43 28760 ด.ญ. อรณฐั องัคณาวิทยา
44 28761 ด.ญ. อรนุชา สุขแจ่ม
45 28762 ด.ญ. อรัณญา นอ้ยราษฎร์
46 28763 ด.ญ. อารีรัตน์ ยางสง่า
47 28764 ด.ญ. อุรชา ครุธสนธ์ิ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/13 ครูพรรณ ี- ครูวรัญญู

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28765 ด.ช. กิตติกร วรรณาธุ
2 28766 ด.ช. ฐณายทุธ สุราช
3 28767 ด.ช. ณฐักานต์ กิมเตง็
4 28768 ด.ช. ธนกฤต ยิง่ยง
5 28769 ด.ช. ธนกฤต แดงแนวนอ้ย
6 28770 ด.ช. นาวิน หวงัพิทกัษ์
7 28771 ด.ช. บรรณวิชญ์ ผลประเสริฐ
8 28772 ด.ช. ปรีดี ภู่ประดิษ
9 28773 ด.ช. พงษศ์กร ทองมาก

10 28774 ด.ช. พอพล ผ่องนพภา
11 28775 ด.ช. พีรภทัร ไพสีทา
12 28776 ด.ช. เมธาพล ศรีสวสัด์ิ
13 28777 ด.ช. ยอดเพช็ร หล่าสกุล
14 28778 ด.ช. รัฐชานนท์ สะอาดเอ่ียม
15 28779 ด.ช. ลทัธพล เรืองลคร
16 28780 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขมี
17 28781 ด.ช. วิษณุ สีสุก
18 28782 ด.ช. ศุภทตั จนัจ าปา
19 28783 ด.ช. สุชยั กรรณสูต
20 28784 ด.ช. สุรทิน คงสนทนา
21 28785 ด.ช. อษัฎวุธ พรหมดี
22 28786 ด.ญ. กญัญาพชัร สุขเจริญ
23 28787 ด.ญ. กญัญาภทัร ปรีเปรม
24 28788 ด.ญ. คณิตา สง่าศรี
25 28789 ด.ญ. เจนจิรา ยอดสินธุ์
26 28790 ด.ญ. ชลณิชา ศรีโสภา
27 28791 ด.ญ. ณฐันรี เฟ่ืองงาม
28 28792 ด.ญ. ณฐัวรรณ พิมพา
29 28793 ด.ญ. ณฐัวรรณ เรือนบวั
30 28794 ด.ญ. ดมิสาฒ ประวฒันวุฒิ
31 28795 ด.ญ. ดวงกมล ศรีแสงจนัทร์
32 28796 ด.ญ. ธญัยนิษฐ์ จุลดิลก
33 28797 ด.ญ. ธิดาพร สวนสิน
34 28798 ด.ญ. เบญญาภา วงศศ์ค  า
35 28799 ด.ญ. ปราญชลี เปรมบุญ
36 28800 ด.ญ. พลอยชมพู ผดุงปราชญ์
37 28801 ด.ญ. พณัณิตา กระวีพนัธ์
38 28802 ด.ญ. พาณิภคั สมกลาง
39 28803 ด.ญ. พิมพพิ์ชชา เอกรัตน์
40 28804 ด.ญ. พิมพล์ภสั ริดไผ่
41 28805 ด.ญ. ภทัราภรณ์ กระสา
42 28806 ด.ญ. วณิชชา เสหะ
43 28807 ด.ญ. วรัญญา วิชยัค  ามาตย์
44 28808 ด.ญ. ศรสวรรค์ สงัขเ์จริญ
45 28809 ด.ญ. ศรสวรรค์ แยม้กล่ิน
46 28810 ด.ญ. ศรัญญา พรมหลวงศรี
47 28811 ด.ญ. ศิรประภา ประภาศรี
48 28812 ด.ญ. สรัลพร ครสุวรรณ
49 28813 ด.ญ. อารียา จูหลี



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/14 ครูนาตยา
ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28438 ด.ช. ภานุพนัธ์ุ พูลพิพฒัน์
2 28814 ด.ช. กิตติวฒัน์ ล้ิมรสสุคนธ์
3 28815 ด.ช. เจตน์ พุ่มพงษ์
4 28816 ด.ช. ณภทัร จงกล
5 28817 ด.ช. ณฐัภทัร จิตรักษ์
6 28819 ด.ช. ธนกร ตระกูลวรปัญญา
7 28820 ด.ช. นนัทิพฒัน์ ตั้งเติมทรัพย์
8 28821 ด.ช. นิธิโชติ ขาวผ่อง
9 28822 ด.ช. พงษศ์รัณย์ ส่งวฒันา

10 28823 ด.ช. พลภทัร ศรีเผือก
11 28197 ด.ญ. ปริญญรัตน์ แจ่มกระจ่าง
12 28198 ด.ญ. ปัญญดา แจ่มกระจ่าง
13 28215 ด.ญ. ศิรดากรณ์ ฤทธิยงุ
14 28824 ด.ญ. กมลรักษ์ โคตะยนัต์
15 28825 ด.ญ. กฤษณา อิงควระ
16 28826 ด.ญ. จิรภทัร์ มงคล
17 28827 ด.ญ. ชนญัชิดา อามาตยส์มบติั
18 28828 ด.ญ. ณฏัฐ์หทยั ทรัพยป์ระเสริฐ
19 28829 ด.ญ. ณฐัฐา กล่ินรอด
20 28830 ด.ญ. ณฐันนัท์ จนัทร์ตอ้ย
21 28831 ด.ญ. ธนิษฐา ตะเคียนทอง
22 28832 ด.ญ. นฏัฐณิชา ขวญัตน
23 28833 ด.ญ. ปนสัยา ฉ่ิมอ่อง
24 28834 ด.ญ. ปรารถนา นมบุญ
25 28835 ด.ญ. ปัญญาพร แกว้เหลา
26 28836 ด.ญ. พิชญา บุตรชยั
27 28837 ด.ญ. พิมพล์ภสั ทานกระโทก
28 28838 ด.ญ. มลัลิกา แสงสว่าง
29 28839 ด.ญ. วชิรญาณ์ ศรีสว่าง
30 28840 ด.ญ. วรารัตน์ เสืออ่อน
31 28841 ด.ญ. วิชญาดา ภู่วราชยั
32 28842 ด.ญ. สรัลนุช นิลเพชร
33 28843 ด.ญ. อริสา นาหก
34 28844 ด.ญ. อาทิตยา ช่ือเพราะ



รายช่ือนักเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/15 ครูนิรมล บ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ -สกุล
1 28845 ด.ช. กฤต สุภาการ
2 28846 ด.ช. จิรวฒัน์ แม่นสอน
3 28847 ด.ช. ฐิติพงศ์ ต่อมกระโทก
4 28848 ด.ช. ธนกฤต สืบสงดั
5 28849 ด.ช. นพดล เกตุมณี
6 28850 ด.ช. บวรสิทธ์ิ ล้ิมรสสุคนธ์
7 28851 ด.ช. ปิยงักูร แยม้ทองดี
8 28853 ด.ช. วรวิทย์ เทียนทอง
9 28854 ด.ช. ศรัทธา สมดี

10 28855 ด.ช. สิริศกัด์ิ เพียรราช
11 28856 ด.ช. อชิต งามคุณธรรม
12 28857 ด.ญ. จิราพชัร ข ากล่ิน
13 28858 ด.ญ. จุฑาภรณ์ ปัญญารอด
14 28859 ด.ญ. ชนิภรณ์ กุลปราณีต
15 28860 ด.ญ. ชาคริยา ศิริมนตรี
16 28861 ด.ญ. โชติมณี ดิษเจริญ
17 28862 ด.ญ. ณชัชา โชติมาพร
18 28863 ด.ญ. ณิชาภทัร เขียวคร้ืน
19 28864 ด.ญ. ธมลวรรณ รองแกว้
20 28865 ด.ญ. ธิดารัตน์ เพช็รจนัทร์
21 28866 ด.ญ. นรินธร วงษเ์พง็
22 28867 ด.ญ. พิชญาดา เสาหงษ์
23 28868 ด.ญ. พิมพณ์ภา บุญครอบสีนิธิ
24 28869 ด.ญ. ภาสวีย์ ตนภู
25 28870 ด.ญ. เมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ
26 28871 ด.ญ. รุจิรา ไพศาลบุรมณี
27 28872 ด.ญ. ศศิพิมพ์ ศรีวิเศษ
28 28873 ด.ญ. ศิรประภา วงศส์มศกัด์ิ
29 28874 ด.ญ. ศิรภสัสร สว่างโศก
30 28875 ด.ญ. สุริยศ์รี ป้องไธสง
31 28876 ด.ญ. สุวพีร์ ธนิกกุล
32 28877 ด.ญ. อณิศราพร เสถียรวิทย์
33 28878 ด.ญ. อทิตยา สุทธิวรฤทธ์ิ
34 28879 ด.ญ. เอริกะ โองาตะ


