
1 29406 เด็กชาย กรภัทร ไทยเวียน
2 29407 เด็กชาย กฤษณะ พุสุทธ์ิ
3 29408 เด็กชาย กิตติภัค ชาติชาลี
4 29409 เด็กชาย ขัตติยะ กล่ินวน
5 29410 เด็กชาย จิรภัทร อิทธิศรัทธา
6 29411 เด็กชาย ชินภัทร โสพันธ์
7 29412 เด็กชาย ณัฐดนัย มีทองค า
8 29413 เด็กชาย ธรรมธร โรจน์พินิจนัย
9 29414 เด็กชาย ธีรภัทร โนรี
10 29416 เด็กชาย พงค์อมร นัยเพียร
11 29417 เด็กชาย พสิษฐ์  ทองค า
12 29418 เด็กชาย ภูมิรพี สังข์แป้น
13 29419 เด็กชาย สุระวิน อยู่จุ้ย

14 29420 เด็กหญิง จามิญชญา สีห์ชูโตนนท์
15 29421 เด็กหญิง ชนิดาภรณ์ หวังช่วยกลาง
16 29422 เด็กหญิง ณัฐภัสสร  รังศิลป์
17 29423 เด็กหญิง ทักษอร อภิชัยเจริญรัตน์
18 29424 เด็กหญิง ธัญภา ขันธจิต
19 29425 เด็กหญิง บุญรักษ์ษา ม่ิงขวัญดา
20 29426 เด็กหญิง ปิยะรัตน์ อุปแก้ว
21 29427 เด็กหญิง พจนีย์ เมฆทับ
22 29428 เด็กหญิง พชรพร ค าจันทร์
23 29429 เด็กหญิง พิริยาพร พิกุล
24 29430 เด็กหญิง ภัทราธรรม มีพา
25 29431 เด็กหญิง มานิตา ห่อทอง
26 29432 เด็กหญิง ศกลวรรณ คงสระ
27 29433 เด็กหญิง ศรรัศม์ิ นาคหาญ
28 29434 เด็กหญิง ศศิรดา ค าแก้ว

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 13 คน หญิง 15 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 กลุ่ม B ห้องเรียน 505

ครูท่ีปรึกษา นางอรสา  เรืองไรรัตนโรจน์ นางสาวหนูดี  ประจิตร

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 505
ครูท่ีปรึกษา นางอรสา  เรืองไรรัตนโรจน์ นางสาวหนูดี  ประจิตร

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29512 เด็กชาย ชานนท์ เหลาเลิศ
2 29513 เด็กชาย ชีวะนนท์ พ่วงจาด
3 29514 เด็กชาย ณตวรรณ สิงห์ทอง
4 29515 เด็กชาย ณัฐชนน ทองอยู่
5 29516 เด็กชาย ณัฐฏพร รัศมีธารา
6 29517 เด็กชาย ณัฐดนัย สุบิน
7 29519 เด็กชาย ธราเทพ อินทรารักษ์
8 29520 เด็กชาย นรินทร์ นิลกร
9 29521 เด็กชาย พชร ชูวงษ์วาน
10 29522 เด็กชาย พรรษา กิมพิทักษ์
11 29524 เด็กชาย พันกร บางข่า
12 29526 เด็กชาย วรธันย์ บุญรอด
13 29527 เด็กชาย วีรศักด์ิ แซ่โง้ว
14 29528 เด็กชาย สิรวิชญ์ ผ่องพรรณ์
15 29529 เด็กชาย สิริวัฒน์  โพธิชัย
16 29530 เด็กชาย อติกันต์ สุคนธ์
17 29531 เด็กชาย อภิวิชญ์ ผ่านค า

18 29532 เด็กหญิง กัญญาภัค วงษ์ชาลี
19 29533 เด็กหญิง กันติชา พัดน้อย
20 29534 เด็กหญิง จุฑามณี ศรีงาม
21 29535 เด็กหญิง ฐิตาพร เอ่ียมบาง
22 29536 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ทวีปวรรณ
23 29537 เด็กหญิง ณัฐธิชา มีทรัพย์ม่ัน
24 29538 เด็กหญิง ทองวารี ดวงเดือน
25 29540 เด็กหญิง นันทิชา ค าสุข
26 29541 เด็กหญิง ปริญชญา บ ารุงทอง
27 29542 เด็กหญิง เปรมวดี สิงห์ทอง
28 29543 เด็กหญิง ไปรยา จะอ่ือ
29 29544 เด็กหญิง วนิฐา พันธ์สะอาด
30 29545 เด็กหญิง ศรุตา ไตรรักษ์ฐาปนกุล

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 17 คน หญิง 13 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 กลุ่ม B ห้องเรียน 406
ครูท่ีปรึกษา นางสาวอคศิ  อินทร์โต นางสาวศิริยาภรณ์  บางนาค

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 กลุ่ม A ห้องเรียน 406
ครูท่ีปรึกษา นางสาวอคศิ  อินทร์โต นางสาวศิริยาภรณ์  บางนาค

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29546 เด็กชาย ณัฐวินทร์ เอ่ียมส าอางค์
2 29547 เด็กชาย ดีภูมิ แก่นเดียว
3 29548 เด็กชาย ติณณภพ ดวงต๋า
4 29550 เด็กชาย ธนเดช ชัยแสง
5 29551 เด็กชาย ธนภัทร ศรีบ้าน
6 29552 เด็กชาย นนนที พุฒพรหม
7 29553 เด็กชาย นพรัตน์ ปานกลีบ
8 29554 เด็กชาย บวรลักษณ์ เอ่ียมสอาด
9 29555 เด็กชาย ปริยวิศว์ สุขเสวี
10 29557 เด็กชาย เพชรพิราม พ่วงผาด
11 29558 เด็กชาย ภูมิภัทร เชษฐศิริ
12 29559 เด็กชาย วีระพงษ์  ชิดปทุม
13 29561 เด็กชาย อภิรักษ์ หนูเล็ก
14 29562 เด็กชาย อรรคพล จันทิม

15 29563 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ขจรกล่ิน
16 29564 เด็กหญิง ณัฐชรียา มาลัย
17 29567 เด็กหญิง ดุจจันทร์ จันทร์โอทาน
18 29568 เด็กหญิง ธีมาพร ชูถม
19 29569 เด็กหญิง บุญยธิดา เนระมา
20 29570 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทพัฒน์
21 29571 เด็กหญิง รัตนาพร เข็มกลัด
22 29572 เด็กหญิง วรกานต์ บางกรวย
23 29573 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ รอดช้างเผ่ือน
24 29574 เด็กหญิง ศิริภัสสร ค าเงิน
25 29575 เด็กหญิง สรัลชนา เช้ือสุข
26 29576 เด็กหญิง สุภัสรา ฤทธ์ิมังกรทอง
27 29577 เด็กหญิง อภิญญา อินทรโอสถ
28 29578 เด็กหญิง อัญญา สุริยาภาส

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 14 คน หญิง 14 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 401
ครูท่ีปรึกษา นายนิยม  สุขสกิจ นางสาวเอราวัณ  โสไธสง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 กลุ่ม A ห้องเรียน 401
ครูท่ีปรึกษา นายนิยม  สุขสกิจ นางสาวเอราวัณ  โสไธสง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29580 เด็กชาย จักรี หลิมสุวรรณ
2 29581 เด็กชาย ชวนากร ป้อมเขต
3 29583 เด็กชาย โชคชัย พรมศรี
4 29584 เด็กชาย ฐิติชน สารสุวรรณ
5 29586 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินทรเดช
6 29587 เด็กชาย ทินกร แป้นสกุล
7 29588 เด็กชาย ธนกฤต อยู่เย็น
8 29589 เด็กชาย ธนพัฒน์ จุนเเสง
9 29590 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ ธนะภัทรโภคิน
10 29591 เด็กชาย พัชรพล ต่ายแสง
11 29592 เด็กชาย ภูวิศ เฮงมุ้ย
12 29593 เด็กชาย รัตนชัย แซ่ล้ิม
13 29594 เด็กชาย ราชพฤกษ์ การสมเจตน์
14 29595 เด็กชาย สิริวุฒิ รอดดี
29 29808 เด็กชาย เดวิด วุด

15 29597 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ด่านเจริญ
16 29598 เด็กหญิง กัญญาวีร์ หลังยาหน่าย
17 29599 เด็กหญิง เข็มจิรา ถวิลรัมย์
18 29600 เด็กหญิง จารุวรินทร์ธร  สุขมี
19 29601 เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วสวัสด์ิ
20 29602 เด็กหญิง ณัฐวรา วุฒิเช่ียวชาญใช้
21 29604 เด็กหญิง ปนัดดา พรมทา
22 29605 เด็กหญิง ปาริตา แสงจันทร์
23 29606 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประทุมเพ็ชร์
24 29607 เด็กหญิง มีนา  นันตา
25 29608 เด็กหญิง โศภิต หลิมจ่าง
26 29609 เด็กหญิง สุภัสสรา ป้อมวงค์
27 29610 เด็กหญิง อรัญญา น่ิมรัตน์
28 29807 เด็กหญิง จันสิเรย์ วุด
30 29811 เด็กหญิง ณัฐชนัน ข าเลิศ

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 15 คน หญิง 15 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 กลุ่ม B ห้องเรียน 508
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมัลทินี  วังคะฮาด นางสาวรฐสร  จิตโชติ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 กลุ่ม A ห้องเรียน 508
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมัลทินี  วังคะฮาด นางสาวรฐสร  จิตโชติ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29612 เด็กชาย กวิน หมีน้อย
2 29613 เด็กชาย กิตติภักธ์ เฟ่ืองเกษม
3 29615 เด็กชาย ชัยภัทร เปล่ียนสกุล
4 29616 เด็กชาย ธนกร เกิดกล้า
5 29617 เด็กชาย ธนพล นาคสวัสด์ิ
6 29618 เด็กชาย ธัญนิวัฒน์ ทรงจิตต์
7 29619 เด็กชาย ธีรเมษฐ์ มานุรัตนวงศ์
8 29622 เด็กชาย ปิยะภัทร ศัทธานนท์
9 29623 เด็กชาย พุทธาคม สมคิด
10 29624 เด็กชาย ภีรพัฒน์ ชมป้ันทอง
11 29625 เด็กชาย ภูนุสรณ์ บุญพันธ์
12 29626 เด็กชาย รพีภัทร ทองระย้า
13 29628 เด็กชาย สถาปัตย์ เลิศสกุลวงษ์
14 29629 เด็กชาย แสนฟ้า วิจิตร
15 29630 เด็กชาย อาทิตย์ โตตะเภา
28 29809 เด็กชาย โฟย เกซอ

16 29632 เด็กหญิง จารุวรรณ ทางโทน
17 29633 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุรินทร์
18 29634 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ค าม่วง
19 29635 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ บางข่า
20 29636 เด็กหญิง ปัทม์ป่ิน นารอด
21 29637 เด็กหญิง รัตนา โพธ์ิเรือง
22 29638 เด็กหญิง รุ้งตะวัน จันทร์พวง
23 29640 เด็กหญิง วรรณลดา ยุติเทพศาล
24 29641 เด็กหญิง สุชาดา ศรีบัวงาม
25 29642 เด็กหญิง สุธีรา เส่ียงกุศล
26 29643 เด็กหญิง อรชุมา สุวรรณแดน
27 29644 เด็กหญิง อุษณิษา พุกอ้วน

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 16 คน หญิง 12 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 กลุ่ม B ห้องเรียน 414
ครูท่ีปรึกษา นายจิตติศักด์ิ  แวงค า นางสาวกัลยากร  พัฒนแก้ว

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 กลุ่ม A ห้องเรียน 414
ครูท่ีปรึกษา นายจิตติศักด์ิ  แวงค า นางสาวกัลยากร  พัฒนแก้ว

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29646 เด็กชาย กิตติพันธ์ เจริญพันธ์ุ
2 29647 เด็กชาย จอมพล พันธ์พาณิชย์
3 29648 เด็กชาย เฉลิมพล เนียมกล่ัน
4 29649 เด็กชาย ญาณภัทร ดีปัญญา
5 29651 เด็กชาย ธนบูรณ์ ทรัพย์เจริญทวี
6 29653 เด็กชาย ธนวัฒน์ นาคสุข
7 29654 เด็กชาย นวพล เขียวนุช
8 29655 เด็กชาย นวภูมิ กล่ าชุ่ม
9 29656 เด็กชาย บุญนิธิ เผือกเพ่ิม
10 29658 เด็กชาย พัศชัย นรประพิน
11 29659 เด็กชาย ภฤศ จิตติอร่ามกูล
12 29660 เด็กชาย วโรชา ข าเลิศ
13 29661 เด็กชาย วิศรุต พีรพันธ์วาโย
14 29662 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ แฉ่งทอง
15 29663 เด็กชาย ศุภชัย ศรีสุข
16 29664 เด็กชาย สุทธิพงษ์ แทนวันดี

17 29665 เด็กหญิง กนกนาถ เรืองบุตร
18 29666 เด็กหญิง กุลนัดดา  เหมะธุลิน
19 29667 เด็กหญิง เกิดกาญจน์ มาฆะวงศ์
20 29668 เด็กหญิง ชญานี ก่ิงจันมล
21 29669 เด็กหญิง ณิชาภัทร ชะอุ่มอินทร์
22 29670 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา พรหมเกตุจันทร์
23 29671 เด็กหญิง ทิพย์ศิรินทร์ แสนจันทร์
24 29672 เด็กหญิง นริศรา สีเขียว
25 29673 เด็กหญิง นันทิดา พิมพ์ละออ
26 29674 เด็กหญิง พวงผกา สาอุตม์
27 29676 เด็กหญิง ไพลิน นาคสุข
28 29677 เด็กหญิง ลิราวรรณ พิพรพงษ์
29 29678 เด็กหญิง วรินทร วงศ์ก๋า
30 29679 เด็กหญิง สิริลักษณ์ อยู่สบาย

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 16 คน หญิง 14 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 315
ครูท่ีปรึกษา นางพานทอง  พิมสอน นางสาวจูลจุฬา  มูลไธสง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 กลุ่ม A ห้องเรียน 315
ครูท่ีปรึกษา นางพานทอง  พิมสอน นางสาวจูลจุฬา  มูลไธสง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29680 เด็กชาย กฤศ ต๋ันมาลี
2 29681 เด็กชาย ญาณาธิป สมนิยาม
3 29682 เด็กชาย ณัฐชนน สิงหานนท์
4 29683 เด็กชาย ณัฐภูมิ ภูมิชัย
5 29685 เด็กชาย ธกฤตวัน นิยมสุข
6 29687 เด็กชาย ธีร์กวิน หมีสมุทร
7 29688 เด็กชาย ประกาศิต ทองกูล
8 29689 เด็กชาย พศิน ค้าซุง
9 29690 เด็กชาย พีรธัช พรมวาส
10 29691 เด็กชาย พีรวัส กล่ินพานิช
11 29693 เด็กชาย ไมตรี  รุ่งสาง
12 29694 เด็กชาย รัชชานนท์ ผ่องสุริยชัย
13 29695 เด็กชาย รุ่งเพชร ระหา
14 29696 เด็กชาย หิรัณยสุทธ์ิ สิขัณฑกนาค
15 29698 เด็กชาย อัศม์เดช ฉายอรุณ

16 29699 เด็กหญิง กมลพร จุฑานนท์
17 29700 เด็กหญิง กิตติชัญญา แจ่มจันทร์
18 29701 เด็กหญิง จิดาภา ฐานิดาโชค
19 29702 เด็กหญิง ณัชชา จิตตะนันทน์
20 29703 เด็กหญิง ณัฐกมล สวนอ่วม
21 29704 เด็กหญิง ณัฐธิดา หอมศิล
22 29705 เด็กหญิง ดาน่ี คซอ
23 29706 เด็กหญิง ทัศวรรณ เน่ืองอุทัย
24 29707 เด็กหญิง ธารา อัครสิริโรจน์
25 29708 เด็กหญิง บัญฑิตา ชะมด
26 29709 เด็กหญิง ปวันรัตน์ แก้วกองนอก
27 29710 เด็กหญิง พิชชาภา อภิบาล
28 29711 เด็กหญิง รุ่งฤดี เรือนงาม
29 29712 เด็กหญิง ลลิตา ลาบใหญ่
30 29713 เด็กหญิง อภิญญา ใจเสง่ียม

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 15 คน หญิง 15 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 กลุ่ม B ห้องเรียน 303
ครูท่ีปรึกษา นางสาวไพลิน  ศรีมูล นางสาวชลิตา  ทองวิสัย

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 กลุ่ม A ห้องเรียน 303
ครูท่ีปรึกษา นางสาวไพลิน  ศรีมูล นางสาวชลิตา  ทองวิสัย

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29714 เด็กชาย กฤษณพงศ์ เกตุสระ
2 29715 เด็กชาย ชัยมงคล ขุนทอง
3 29716 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ นาคคล้าย
4 29717 เด็กชาย ทวีชัย วงแสนสุข
5 29718 เด็กชาย นรเศร็ฐ เถาว์เกลือ
6 29719 เด็กชาย นเรศ น้ าใจดี
7 29720 เด็กชาย นะโม บุญพัฒน์
8 29721 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ป.สุวรรณ
9 29723 เด็กชาย ภัทรธร แก้วใจ
10 29724 เด็กชาย ภีมวัจน์ แก้วใจ
11 29727 เด็กชาย วินทกร แสงทองล้วน
12 29728 เด็กชาย ศิรวิชญ์ อินทรพงษ์
13 29729 เด็กชาย ศิวะพล อรุณสุขเกษม
14 29731 เด็กชาย สุเมธา แซ่เล้ียง
15 29732 เด็กชาย สุรศักด์ิ สังข์ประเสริฐ

16 29733 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ถึงปัดชา
17 29734 เด็กหญิง กันตินันท์ ศรีจันอินทร์
18 29735 เด็กหญิง กัลญาพร ซ่ือตรงตระกูล
19 29736 เด็กหญิง กานต์สินี  ยังศิริ
20 29739 เด็กหญิง จันทรา คุ้มเสนียด
21 29740 เด็กหญิง ณัฐวดี สุวรรณจันทร์
22 29741 เด็กหญิง ณิชกานต์ มะลิ
23 29742 เด็กหญิง ภรณ์ณรินทร์ วัลลีย์
24 29743 เด็กหญิง เมธาพร ศิวะเสน
25 29744 เด็กหญิง รัษมีเกญาตรา จันทะวงศ์
26 29746 เด็กหญิง ศมน แพรพรม
27 29805 เด็กหญิง บุษบา แช่แต้
28 29822 เด็กหญิง รสนันท์ บุญโต

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 15 คน หญิง 13 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 กลุ่ม B ห้องเรียน 405
ครูท่ีปรึกษา นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี นางสาวผุสดี  ร าไพ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 กลุ่ม A ห้องเรียน 405
ครูท่ีปรึกษา นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี นางสาวผุสดี  ร าไพ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29747 เด็กชาย กรวุฒิ พลายงาม
2 29748 เด็กชาย กฤษตพณ คุ้มเสนียด
3 29749 เด็กชาย กวินภพ วชิรคงไพบูลย์
4 29750 เด็กชาย กษิดิศ พันปี
5 29751 เด็กชาย กิตติศักด์ิ วัดแพนล า
6 29753 เด็กชาย เตชิน อินทรีย์วงศ์
7 29754 เด็กชาย ธนกร ป่ินแก้ว
8 29755 เด็กชาย ธนศกร ชวดสง
9 29756 เด็กชาย ธนาธิป นาเมือง
10 29757 เด็กชาย นันทรภัฒน์ ทองโชติ
11 29758 เด็กชาย บูรพา ยังกิจจา
12 29759 เด็กชาย ภัทรพล อินทรเดช
13 29760 เด็กชาย มียศ ย่ิงยง
14 29761 เด็กชาย เมธัส สวัสดี
15 29762 เด็กชาย วิชพันธ์ นรินทร์รัตน์
16 29763 เด็กชาย ศิรพัฒน์ โพธ์ิงาม
17 29764 เด็กชาย ศิราวัฒน์ พันธุเมฆ
18 29765 เด็กชาย สุขสันต์ โสพลพิศ
19 29766 เด็กชาย สุรศักด์ิ  ม่ิงมีสุข
20 29767 เด็กชาย อชิตะ เดชเเพ

21 29768 เด็กหญิง กิติยา อุดหนุนชาติ
22 29769 เด็กหญิง จินดามณี เลิศจารุธร
23 29772 เด็กหญิง ธนัญชนก นาคเอ่ียม
24 29773 เด็กหญิง ธารินทร์ อัครสิริโรจน์
25 29774 เด็กหญิง นฤชยา บุณยรัตพันธ์ุ
26 29775 เด็กหญิง นิชา ผ่องบุรุษ
27 29776 เด็กหญิง ปรายงาม เพ่ิมดี
28 29777 เด็กหญิง พนินันท์ จ าปาบุรี
29 29779 เด็กหญิง พิมพ์ภิรา พงศ์รัตน์
30 29780 เด็กหญิง สโรชา อินทร์ขลิบ

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 20 คน หญิง 10 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 กลุ่ม B ห้องเรียน 514
ครูท่ีปรึกษา นางสาวอาลักษยา  ล้ิมเกษตรสกุล นางสาววิมลรัตน์  สน่ันสุข

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 กลุ่ม A ห้องเรียน 514
ครูท่ีปรึกษา นางสาวอาลักษยา  ล้ิมเกษตรสกุล นางสาววิมลรัตน์  สน่ันสุข

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 29781 เด็กชาย ชัชชล อดิเรก
2 29782 เด็กชาย ทพีรภัทร แซวหยวก
3 29783 เด็กชาย ปณชัย ทรงเหรียญชัย
4 29784 เด็กชาย ภูริ มาสวัสด์ิ
5 29785 เด็กชาย วิริทธ์พล รัตนธรรม
6 29786 เด็กชาย ศรัณย์ นิลเสถียร
7 29787 เด็กชาย ศุกลภัทร น้อยสังข์
8 29788 เด็กชาย ศุภากร กิจขันธ์
9 29789 เด็กชาย สุรเศรษฐ์ บุญเทศ
27 29815 เด็กชาย สุรพงษ์ รอดน าพา

10 29790 เด็กหญิง กนกพิชญ์ จันทร์แทน
11 29791 เด็กหญิง กุลิสรา ชูรัตน์
12 29792 เด็กหญิง ชลิตวรรณ พิทักษ์โกมลเสน
13 29793 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สมมิตร
14 29794 เด็กหญิง ทฤษวรรณ  เถาถวิล
15 29795 เด็กหญิง ธนวรรณ จันทร
16 29796 เด็กหญิง บงกชวรรณ แสงหล่อ
17 29797 เด็กหญิง ปณิชา ยอดแก้ว
18 29798 เด็กหญิง ปรัติชญา ประดับพลอย
19 29799 เด็กหญิง ปาณิสรา เย็นทรวง
20 29800 เด็กหญิง พิมพ์อินทร์ อินทร์งาม
21 29801 เด็กหญิง วรรณวิษา บุญเนียม
22 29802 เด็กหญิง ศิริวรรณ ทัดเจริญ
23 29803 เด็กหญิง โศภิณ หล่ิมจ่าง
24 29804 เด็กหญิง สิราภา เปล่ียนสมัย
25 29806 เด็กหญิง สุวิชญา โนนลือชา
26 29810 เด็กหญิง พรสรวง เนียมนิล

นักเรียนท้ังหมด 27 คน ชาย 10 คน หญิง 17 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 กลุ่ม B ห้องเรียน 411
ครูท่ีปรึกษา นายสุรพงษ์  ซุ่มจังหรีด นางเนตรภิส  บ้านศาลเจ้า

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 กลุ่ม A ห้องเรียน 411
ครูท่ีปรึกษา นายสุรพงษ์  ซุ่มจังหรีด นางเนตรนภิส  บ้านศาลเจ้า

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ


