
เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14122 เด็กชาย ทิวานนท์ ช้างสว่าง
2 14316 เด็กชาย ธนทรัพย์ อิฐานูประธานะ
3 14788 เด็กชาย ปุณณัตถ์ รีฮุง
4 14875 เด็กชาย ธีร์กวิน ด้วงเพ็งรัก
5 14907 เด็กชาย วินเนอร์ จําปี
6 14959 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตั�งเจริญธรรม
7 15323 เด็กชาย วีรภัทร แก้วประสิทธิ�
8 15399 เด็กชาย ศุภวัฒน์ เดชาพิพัฒน์โสภณ
9 15909 เด็กชาย ชยางกูร ภู่เมือง
10 16137 เด็กชาย ธนภูมิ เพ็ญเชื�อ
11 16398 เด็กชาย อีทเทียว ดี ไอเนส
12 16401 เด็กชาย ธนาวุฒิ แซ่เตีย
13 16407 เด็กชาย ธนวัฒน์ หิรัญชวลิต
14 16567 เด็กชาย ศุภณีฐ ศรีพารัตน์
15 14472 เด็กหญิง ณัฐชนัน กิตติ�ฐพงษ์
16 14699 เด็กหญิง ฉัตรมณี เดชาศักดิ�พรรณ
17 14771 เด็กหญิง สุภาวิณีย์ แสงอุทัย
18 14887 เด็กหญิง ปริชญา บุญยะวาสี
19 14909 เด็กหญิง แพรวา ล้วนกลิ�นหอม
20 15398 เด็กหญิง ปวีณ์กร ฉัตรชนะชัย
21 15400 เด็กหญิง พัชรพร พงษ์เรือง
22 15606 เด็กหญิง สิริชนนี บรรจงชาติ
23 16570 เด็กหญิง ยูริโกะ คาวางุจิ

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูพรพรหม  เข้มตระกูล

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15401 เด็กชาย รัฐภูมิ อิ�มบุญเจือ
2 16074 เด็กชาย ณฐกร พึ�งแย้ม
3 16133 เด็กชาย นพเก้า ธรรมคุณที
4 16136 เด็กชาย สุรัชต์ คุณนาม
5 16389 เด็กชาย ภัทรพล อินทร์โพธิ�
6 16390 เด็กชาย วารินทร์ รุ่งเรือง
7 16391 เด็กชาย ศิรวุฒิ ปินะทาไน
8 16392 เด็กชาย ภูบดี ผิวเอี�ยม
9 16393 เด็กชาย ศิรภัทร อินทร์แก้ว
10 16396 เด็กชาย พิเชษฐ์ไชย พิทักษ์วงษ์
11 16397 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ นามณฑา
12 16399 เด็กชาย เชฏวุฒิ สุดวิลัย
13 16400 เด็กชาย ภัทรวัต ศรวงษ์
14 16402 เด็กชาย ธนวิน กุมภาพันธ์
15 16403 เด็กชาย ชยพล จ้อยแพง
16 16404 เด็กชาย อนุสรณ์ ไทรงามเอี�ยม
17 16405 เด็กชาย วัชรินทร์ จวงจันทร์
18 16406 เด็กชาย ปภากร เจริญไชย
19 16561 เด็กชาย สิทธิพร ช่างปลูก
20 16562 เด็กชาย วชิรวิทย์ เลิศล้น
21 16394 เด็กหญิง วนัชญา สว่างกิจ
22 16395 เด็กหญิง อาภัสรา แดงฉาน

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูบุษรา  ผุดผ่อง

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14087 เด็กชาย พิภู ปสาทรัตน์
2 14100 เด็กชาย พิตตินันท์ หริกุลรักษ์
3 14462 เด็กชาย โชคชัย โชคสิริพร
4 14532 เด็กชาย พันธวิศร์ เคนทะ
5 14648 เด็กชาย ธีระวัฒน์ อภิชาติอนัติ
6 14662 เด็กชาย บุริศร์ ช่างเจรจา
7 14787 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ รีฮุง
8 15140 เด็กชาย กฤติน ตั�งตระกูลภักดี
9 15322 นาย สิริเดช แก้วจินดา
10 16228 เด็กชาย พีระพล กลิ�นผกา
11 16229 เด็กชาย อนันตชัย สุขสันต์
12 13836 เด็กหญิง ทิตยาภรณ์ จิวประสาท
13 14088 เด็กหญิง อาลีนา ช้างสว่าง
14 14089 เด็กหญิง ธัญภัทร วงพิจิตร
15 14099 เด็กหญิง ชนัญญา ฤกษ์นวไพโรจน์
16 14114 เด็กหญิง ณิชาภา เถื�อนม่วง
17 14468 เด็กหญิง สุทธิดา แจ่มรุ่งฟ้า
18 14636 เด็กหญิง ศรัณย์ลภัส ชวินเตชภูวดล
19 14661 เด็กหญิง ทิพธัญญา กัญชนะ
20 14770 เด็กหญิง ศศิธิดา เหลืองธีรกุล
21 16104 เด็กหญิง กนกพร รุ่งเพชรรัตน์
22 16120 เด็กหญิง ปริณัฐ บริหาร

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  ม.สุนันท ์ ขําหิรัญ

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  ม.สุนันท ์ ขําหิรัญ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16122 เด็กหญิง ชฎารัตน์ จิตหาร
24 16231 เด็กหญิง ฌณิมา ม่วงเจริญ
25 16233 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ประภาจิตสุนทร
26 16234 เด็กหญิง ปภาวรินท์ โครินทะสูต
27 16235 เด็กหญิง เกณิกกา คงชวนแก้ว

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15663 เด็กชาย อาร์ม ปิยะตระภูมิ
2 15664 เด็กชาย ธิติ ศรทอง
3 16100 นาย วรเมศร์ พิมแก้ว
4 16102 เด็กชาย สิทธิพร พงษ์ภูเขียว
5 16105 เด็กชาย อภิมงคล ทรัพย์สมบัติ
6 16106 เด็กชาย เริงฤทธิ� เมืองพิล
7 16107 เด็กชาย กฤษณะ ยะนิน
8 16109 เด็กชาย วีรภัทร โกมลเสน
9 16110 เด็กชาย นพรัตน์ เศรษฐวัฒน์
10 16111 เด็กชาย กิตติพัฒน์ โกวิชัย
11 16112 เด็กชาย กิตินันท์ ศรีเงิน
12 16113 เด็กชาย ธณวัฒน์ ธงนาค
13 16114 เด็กชาย ธนวัฒน์ เย็นวัฒนา
14 16116 เด็กชาย ปวริศร์ แซ่เตียว
15 16117 เด็กชาย จักรินทร์ เรืองช่วย
16 16118 เด็กชาย ภูรินทร์ กันยารัตน์
17 16119 เด็กชาย พัสกร ขวัญสุด
18 16123 เด็กชาย ดลสิริ กันทอน
19 16124 เด็กชาย รักฐพล โกสีย์
20 16125 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาโต
21 16127 เด็กชาย คุณากร วิเชียรโชติ
22 16129 เด็กชาย ณัฐพงศ์ หล่อดํารงเกียรติ

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  ม. ปัญญา  ปราบเสียง

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  ม. ปัญญา  ปราบเสียง

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16130 เด็กชาย นพวิทย์ โชคกิตติกวิน
24 16132 เด็กชาย ภูเบศน์ บุญวิเศษ
25 16230 เด็กชาย พัชรพล แสวงศรี
26 16232 เด็กชาย ณปวร ชัยสุขสัย
27 16236 เด็กชาย ปณิธาน เต็มยอด
28 16237 เด็กชาย สนธิ จันทราพงศ์พันธ์
29 16337 เด็กชาย เจตริน จินตนประดิษฐ์

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 13827 เด็กชาย ชุติพงศ์ ศรีขันธ์
2 14262 เด็กชาย ลัทธพล พิมสิน
3 14263 เด็กชาย พฤกษ์ จันทรสวาท
4 14265 เด็กชาย ธนภัทร ตั�งกิจวานิชกุล
5 14382 เด็กชาย ธีปณัฐ บัวสาย
6 14385 เด็กชาย สุริยัน เดชาศักดิ�พรรณ
7 14448 เด็กชาย พลวัฒน์ พงษ์แสง
8 15136 เด็กชาย วรธัน จันทานานนท์
9 15137 เด็กชาย ธนกร ใจเพ็ชร
10 15889 เด็กชาย เดชสกล มีสมบูรณ์
11 15890 เด็กชาย ชวิน ฉันสุวรรณ
12 15896 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ สมเสือ
13 15904 เด็กชาย อชิระ อุดมเจียระไน
14 16359 เด็กชาย รัชกร ทองสง
15 14057 นางสาว เพลงพิณ พุฒิธีระโชติ
16 14261 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ศิริพรพันธ์
17 14328 เด็กหญิง ณธิดา สรกุล
18 14377 เด็กหญิง ณีรนุช สวนมาลา
19 14429 เด็กหญิง โชติกา แอนโก
20 14444 เด็กหญิง ณัฐพร ก๊กตระกูล
21 14607 เด็กหญิง สุชานาถ เนียมเปรม
22 14861 นางสาว ณิชาพัชร์ อมรรัตนโกศล

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูนวลจันทร ์ สีดอกบวบ

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูนวลจันทร ์ สีดอกบวบ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 14862 เด็กหญิง กรวรรณ เชาว์ชนะพาณิชย์
24 15038 เด็กหญิง ไบโอนี� มะโนเอื�อเฟื�อ
25 15131 เด็กหญิง วิลาวรรณ เคนทะ
26 15380 เด็กหญิง กนิษฐา สุวณิช
27 15586 เด็กหญิง สุจิรา เถื�อนมูลแสน
28 15888 เด็กหญิง พิชชาภา ภู่เมือง
29 15892 เด็กหญิง สุภรัตน์ ยิ�มสะอาด
30 15893 เด็กหญิง ทาริกา เพ็ชรหลํา
31 15908 เด็กหญิง ดารากานต์ มีแสวง
32 16388 เด็กหญิง ณัฐศิกานต์ ว่องไว

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15856 เด็กชาย ฮะมี�ด เข็มพิพัทธ์
2 15875 นาย พีรพล สรกุล
3 15878 เด็กชาย ศิรภัทร์ บางยี�ขัน
4 15879 เด็กชาย เอ พิทักษ์วงศ์
5 15882 เด็กชาย กฤติเดช จันทร์สูง
6 15887 เด็กชาย อภิรักษ์ งอกโพธิ�
7 15895 เด็กชาย กษิดิศ ดีบุดชา
8 15898 เด็กชาย ธนดล แซ่ตั�ง
9 15901 เด็กชาย วีรวัฒน์ ศรีหงษ์
10 15906 เด็กชาย วีรวิชญ์ ดอกรัก
11 15907 เด็กชาย ปธานิน มูลเพ็ชร
12 16092 เด็กชาย ธนาวัฒน์ จอมคําสิงห์
13 15876 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เขียวอ่อน
14 15877 เด็กหญิง ปภาวี เขียวอ่อน
15 15881 เด็กหญิง พิศารัตน์ บุญเจริญ
16 15884 เด็กหญิง จิรนันท์ ศรีสิงห์
17 15899 เด็กหญิง ศุภากร เชิดชู
18 15900 เด็กหญิง ศรุดา เชิดชู
19 15905 เด็กหญิง เบญจมาศ ขจรพันธ์

รายชื�อนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูธนพรรณ  มงคลสกุลฤทธิ�

ชื�อ-นามสกุล



หตุ
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