
1 27281 นางสาว วิศัลย์ศยา พารุ่ง
2 27630 นาย ปวริศร์ ราชกิจ
3 27631 นาย พศวัต เปรมจิตร
4 27636 นาย ศิรวุฒิ นรสิงห์
5 27638 นาย เสฏฐนันท์ พจมานวิมล
6 27640 นาย อนุภาพ ภาสกรหิรัญ
7 27642 นางสาว กัญญาพัชร ทาศรี
8 27643 นางสาว ชวัลนุช ปทุมมิน
9 27644 นางสาว ณัฐชาวีร์ ร่มเย็น
10 27645 นางสาว ณัฐชุตา สีแดง
11 27646 นางสาว ทิพยาภรณ์ พรหมเกตุจันทร์
12 27647 นางสาว ธมลวรรณ อ่ิมแผ้วพันธ์ุ
13 27649 นางสาว ธารวาริน จันทร์สืบแถว
14 27650 นางสาว นภสร อักคราพร
15 27651 นางสาว พรรณรมน เอกรัตนเวศน์
16 27652 นางสาว พิมพ์ชนก เณรจาที
17 27653 นางสาว ยูถิกา หนูค าสวน
18 27654 นางสาว รัฐฉัตร สวนอ่วม
19 27657 นางสาว วรรณรวี เกษตรพล
20 27658 นางสาว วริศรา วงศ์ซ้ิม
21 27659 นางสาว วัลภา สอนดอก
22 27661 นางสาว ศุภิสรา ธูปแพ
23 27663 นางสาว เสาวภา อ้อมแก้ว
24 27691 นางสาว ปิยะดา ดีจรูญ
25 29337 นาย ณัฐกิตต์ิ เกิดศิลป์
26 29338 นาย ภูษิต สุขล้วนนิธิโชติ

นักเรียนท้ังหมด 26 คน ชาย 7 คน หญิง 19 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 501
ครูท่ีปรึกษา นางสาวน้้าตาล  โชติช่ืน นายพัฒนพงษ์  นามพิมพ์

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 27672 นาย นราธิป เช้ือส าราญ
2 27699 นางสาว วลัยพร       ธัญญเจริญ
3 27720 นาย นวพล ค าจุมพล
4 27732 นางสาว ชลธิชา สร้อยแสง
5 27746 นางสาว วรินทร ยาฤทธ์ิ
6 27832 นางสาว ธิดาภรณ์ ป่ันสุ่น
7 27879 นางสาว วารีรัตน์ ค าอยู่
8 28040 นาย กัมปนาท สิทธิผล
9 29339 นาย รัตนชาติ แววแสง
10 29340 นางสาว ณัฐชา ศรีมาพงษ์
11 29341 นางสาว พรวลัย วาดวงศ์
12 29342 นางสาว อาจรีย์ มีอินทร์
13 29343 นางสาว อาริสา เนตรหลับ
14 29344 นางสาว อรวรรณ ตรงประเสริฐสุข
15 29374 นาย ศุภกานต์ บ ารุงสุข
16 29396 นางสาว จิดาภา แย้มเทศ

นักเรียนท้ังหมด 16 คน ชาย 5 คน หญิง 11 คน

1 27669 นาย ต้นกล้า จันทร์ภู่
2 27724 นาย พีระเชษฐ์  ม่วงโมรา
3 27761 นาย ณัฎฐกฤต อุ่นเรือน
4 27826 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองบุญโท
5 27887 นาย กิตติชัย ฮวดเจริญกิจ
6 27954 นางสาว ณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
7 29345 นาย ทินภัทร กล่ินจ าปา
8 29347 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ม่ันคง
9 29348 นางสาว ณธษา ฤทธิไกรพิชญ์
10 29349 นางสาว สิรินดา มีเสรี
11 29402 นางสาว รสริน วงษ์ค านา
12 29464 นาย อิสิวัชร์ ทรัพย์อนันต์

นักเรียนท้ังหมด 12 คน ชาย 6 คน หญิง 6 คน

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 กลุ่ม A ห้องเรียน 513
ครูท่ีปรึกษา นางสาวนฏยกรณ์  ทวาสิโก นายภานุวิชญ์  โปธาย่ี

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 513
ครูท่ีปรึกษา นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์ นางสาวจารุรัตน์  แก้วรอด

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 27628 นาย ชาญยุทธ จันทรานนท์
2 27684 นางสาว กัลยาณี ตรีสมุทร
3 27697 นางสาว วรดา เช้ือทิน
4 27707 นางสาว หทัยภัทร เดชศรี
5 27762 นาย ตะวัน พงษ์โชติ
6 27764 นาย ทยากร รักมิตร
7 27767 นาย นนทวัตร์ ลาดหนองขุ่น
8 27776 นาย สรศักด์ิ เลิศประเสริฐภากร
9 27795 นางสาว มณธิรา สุขปรุง
10 27817 นาย วรวุฒิ พันทา
11 27836 นางสาว ฟาตีมะห์ อาลันตา
12 27886 นาย กตัญญู พิมภู
13 27888 นาย กิตติพันธ์ุ ศรีจันผ่อง

14 27897 นาย นันทภพ แก้วก าพล
15 27904 นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ
16 27919 นางสาว ภัสสร จะอ่ือ
17 27920 นางสาว รัตติกัญญา สุขภูศรี
18 27922 นางสาว รัถฐิยา คงนิล
19 27943 นาย ภัทรพล หนูอ่อน
20 28922 นางสาว บุญพิทักษ์ พรหมนุ่น
21 29350 นาย ณัฐพล ทรายมูล
22 29351 นาย นิพพิชฌน์ ชมนาค
23 29352 นาย ภูพิพรรธน์ ส าเร็จงาน
24 29355 นางสาว แพรพลอย รุ่งเรือง
25 29445 นางสาว สุชาดา หาญบวรวงศ์
26 29460 นางสาว วรุณศิริ ทองมี

นักเรียนท้ังหมด 26 คน ชาย 14 คน หญิง 12 คน

กลุ่ม A ห้องเรียน 506

หมายเหตุ

ครูท่ีปรึกษา นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4

นางสาวรสริน  เอมรุจิ

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 กลุ่ม B ห้องเรียน 506
ครูท่ีปรึกษา นายรณชัย  ญาติฉิมพลี นางสาวรสริน  เอมรุจิ

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

ช่ือ - สกุล



1 27648 นางสาว ธัญภัทร มีพา
2 27689 นางสาว ดิตยา เดชภู
3 27695 นางสาว มนฤทัย เอ่ียมสอาด
4 27715 นาย ชนาวุฒิ หาญคุณธรรม
5 27726 นาย ศิริพันธ์ สร้อยทา
6 27769 นาย ปฎิภาณ ศรีแจ้ง
7 27787 นางสาว น้ าหวาน วงรุ้ง
8 27808 นาย นิติธร สุขมาก
9 27811 นาย พีรพงษ์ ศิริจิตรเกษม
10 27814 นาย รัตน์นภัทร์ จันตรี
11 27852 นาย ทิพากร ประคองสาย
12 27860 นาย พลนริฐ ปิยางกูร
13 27863 นาย ยศวีร์ แก้วบ ารุง
14 27872 นางสาว นารีรัตน์ ราชนิยม

15 27878 นางสาว รุ่งนภา จ าปาบุรี
16 27881 นางสาว สิริสุดา คิดตะเสน
17 27885 นางสาว ไอริณ เกตุภรณ์
18 27910 นางสาว กันยารัตน์ สมช านุ
19 27914 นางสาว นิตยา ผลพฤกษา
20 27931 นาย กิตติพล กล่ินพลับ
21 27933 นาย คณิศร โรจนประดิษฐ
22 27942 นาย ปิยะภูมิ ชินานัด
23 27944 นาย ราเมศวร์ กล่ินทองค า
24 28042 นางสาว อภิสรา งอกศิลป์
25 28490 นางสาว ปรียาณัฐ ใจบุญ
26 29356 นาย ศรายุทธ แสดขุนทด
27 29358 นางสาว รัตนกาญจน์ งามน้ าเงิน
28 29399 นาย กฤษฎา พารุ่ง

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 15 คน หญิง 13 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 กลุ่ม A ห้องเรียน 604 (ห้องพิมพ์ดีด)

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 กลุ่ม B ห้องเรียน 604 (ห้องพิมพ์ดีด)

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ครูท่ีปรึกษา นางสาววิมล  ทองผิว นางสาวฐิตาภรณ์  สายสวาท

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

ครูท่ีปรึกษา นางสาววิมล  ทองผิว นางสาวฐิตาภรณ์  สายสวาท

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 27626 นาย กันทรากร คล้ายนัดดา
2 27629 นาย ธนดล ใจม่ัน
3 27637 นาย สิรวิชญ์ สินสมบูรณ์
4 27688 นางสาว ณัฐฐินันท์ เทพนิมิตร
5 27692 นางสาว พัตรพิมล เพชร์สุกใส
6 27696 นางสาว รุ่งรัศมี กองเกษใหญ่
7 27698 นางสาว วรรวิสา ไผ่เกตุ
8 27717 นาย ดวงดี สภาพักตร์
9 27782 นางสาว ณัชชา ปาโท
10 27793 นางสาว ภวรัญชน์ ฉิมคล้าย
16 27834 นางสาว ปาริชา ประจ าถ่ิน
17 27838 นางสาว วรัญญา แซ่โง้ว
24 27883 นางสาว อาคิรา พรมน้อย

11 27802 นาย ณัฐกิตต์ิ อินทปัทม์
12 27813 นาย มนัส ผ่องพรรณ์
13 27816 นาย วรพน นุ่มขาว
14 27819 นาย สวภัทร เมณฑ์กูลท์
15 27823 นาย อดิศักด์ิ จันทร์สวัสด์ิ
18 27845 นาย ชนาธิป ผาสุขกิจ
19 27846 นาย ชัยทวี อ่ิมน้อย
20 27850 นาย ทวีศักด์ิ เอกจิตร์
21 27853 นาย ธนกฤต ด้านเนาลา
22 27854 นาย ธนพล เหลืองพูล
23 27856 นาย ธีรวัฒน์ ฮะบุญมี
25 27890 นาย ชัญสา น่ิมสว่าง
26 27894 นาย ณัฐวัฒน์ ดีแนบเนียน

นักเรียนท้ังหมด 26 คน ชาย 17 คน หญิง 9 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 กลุ่ม A ห้องเรียน 225
ครูท่ีปรึกษา นางสาวฐนันญา  ปานน่ิม นางสาวทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 225
ครูท่ีปรึกษา นางสาวฐนันญา  ปานน่ิม

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

นางสาวทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน

ช่ือ - สกุล



1 27683 นาย อัคคเรศร์ สวัสดี
2 27710 นาย กฤษดา ยุติเทพศาล
3 27712 นาย คุณคณุตม์ สุวดล
4 27713 นาย จิรายุ โดดจรูญ
5 27716 นาย ชานันท์ ศรีเพ็ชร
6 27725 นาย ภัทรพล กิจโสภี
7 27757 นาย จิรายุ รักเงิน
8 27773 นาย ศักดิโชติ รอดช้างเผ่ือน
9 27781 นางสาว ญาดา ศรีกุญชร
10 27797 นางสาว วิลาวรรณ บาลจิตร์
11 27822 นาย หฤษฎ์ หุตะนาวิน
12 27862 นาย ภควัต วัฒนเศษรฐ
13 27868 นางสาว เกศรา ศรีธิเลิศ
14 27871 นางสาว นันธิชา ยังให้ผล
15 27875 นางสาว พฤกษา ชะแงมรัมย์
16 27926 นางสาว เสาวภรณ์ น้อมสูงเนิน
17 27934 นาย จักรกฤษณ์ เฉยกลัด
18 27937 นาย ธงธนัน จารุจันทร์
19 27950 นาย อัฐภณ กิตติธนาชัย
20 28929 นางสาว ธัญวรัตน์ มังคละคีรี
21 29360 นาย นิติพัฒน์ วัธนประภา
22 29363 นาย ธนากร ศรีพยัคฆ์
23 29365 นาย ณภัทร กล่ินช้าง
24 29367 นางสาว สกุลตรา อมาตยกุล
25 29384 นางสาว สุฐิดา ยะรังวงษ์

นักเรียนท้ังหมด 25 คน ชาย 16 คน หญิง 9 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

กลุ่ม B ห้องเรียน 603
ครูท่ีปรึกษา นายวัชรินทร์  ทิมเม่น นางสาวพงษ์สุภา  ธูปเทียน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7



1 27690 นางสาว นงนภัส อินชูกุล
2 27694 นางสาว ภทรพร       ศรีดี
3 27701 นางสาว ศรัญรัตน์ สีสุด
4 27745 นางสาว วรินทร อินทรักษา
5 27821 นาย สุทธิพงศ์ โสภา
6 27840 นางสาว อนุธิดา โสดธิ
7 27929 นาย กรเทพ น่ิมตระกูล
8 27938 นาย ธวัชชัย โนรี
9 27941 นาย น าโชค ชุณห์ประไพ
10 27946 นาย วัชรากร พืชผล
11 27947 นาย ศิรภัทร พ่ึงบุญลือ
12 27958 นางสาว ปานชีวา กล่อมแสง
13 27959 นางสาว ปิยะนุช แสนยานุภาพพงศ์
14 27963 นางสาว พัชราภรณ์ โสพลพิศ
15 27966 นางสาว รวิสรา อินทร์ธนู
16 29354 นางสาว วริศรา อยู่สมสุข
17 29369 นางสาว นันท์นภัส เภาวิเศษ
18 29370 นางสาว สุภัทรา ญาณศิริ
19 29371 นางสาว สุวิมล แจ่มจ ารัส
20 29446 นางสาว วรรณณิษา ชมช่ืน
21 29458 นางสาว ภัทราพร เหลืองวรชาติกุล

นักเรียนท้ังหมด 21 คน ชาย 6 คน หญิง 15 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 กลุ่ม B ห้องเรียน 409
ครูท่ีปรึกษา นางศศิธร  ระดม นายพนา  ครุฑบุตร

เลขท่ี
เลข

ประจ้าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ


