
1 27258 นาย ณภัทร สุริเย
2 27260 นาย ธนเทพ เม่นไพร
3 27263 นาย ภัทรนรินท์ มากรักษ์
4 27268 นางสาว ฉัตรพร แตงอินทร์
5 27269 นางสาว ณัฐกนิษฐ เทียมเมือง
6 27275 นางสาว ปาริชาต อินวิเชียร
7 27283 นางสาว อภิญญา ทรัพย์ระเบียบ
8 27355 นางสาว จิราพัทร ป่ินทอง
9 27453 นางสาว ธาราทิพย์ อ่อนช่ืน
10 27599 นางสาว เจตนิพิฐ กัลยาพงศ์วณิช
11 28046 นางสาว ปาริชาติ อินทรพงษ์
12 28489 นางสาว ศิริพร บูชาพันธ์
13 28851 นางสาว นิดา พรมเรือง
14 28852 นางสาว ภันฑิลา แสวงสุข

นักเรียนท้ังหมด 14 คน ชาย 3 คน หญิง 11 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 510
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศศิธร  กาหลง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 27264 นาย รดมพล ดวงต๋า
2 27289 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ชัยพารา
3 27299 นาย วิษณุ ผิวเกล้ียง
4 27331 นาย ไกรภพ อาวุธพันธ์
5 27339 นาย นุสรณ์ แสงแย้ม
6 27372 นางสาว สุธาศิณี คีมกระโทก
7 27417 นางสาว สุชานรี หลิมสัมพันธ์
8 27418 นางสาว สุพัตรา โนนโพธ์ิ
9 27441 นาย วิวรรธน์ มีขวัญ
10 27456 นางสาว พรชนิตว์ ด าจันทร์
11 27463 นางสาว สุธาภรณ์ ป้ันจ้อย
12 27494 นางสาว กนกวรรณ อุตมัง
13 27498 นางสาว ชนิสรา ศรีเมืองช้าง
14 27509 นางสาว ศิรินทรา กุนหอม
15 27513 นางสาว สิริภัค ธิมาปิง
16 27578 นางสาว ธิดารัตน์ ม่วงประเสริฐ
17 27580 นางสาว บัณฑิตา บัวเทศ
18 28855 นางสาว ธัญญเรศ วงศ์สุวรรณ์
19 28856 นางสาว ผกามาศ มะโนชาติ
20 28857 นางสาว สุชญา ขุนพิทักษ์
21 28858 นางสาว อัจฉรา พาทอน
22 28918 นาย พงษ์พีระ วีสมหมาย
23 29383 นาย สรนันท์ สาลีผลิน

นักเรียนท้ังหมด 23 คน ชาย 8 คน หญิง 15 คน

หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 กลุ่ม B ห้องเรียน 304
ครูท่ีปรึกษา นางสาริณี  วังธนะรุ่งโรจน์ นายธวัชชัย  พนมวงศ์เกษม



1 27265 นาย อภิวัฒน์ ถ่ินพายัพ
2 27284 นาย ก้องการุณ เกษมพงษ์ทองดี
3 27304 นางสาว กัญญาณัฐ แม้นอ่วม
4 27329 นางสาว ออน อานนท์
5 27353 นางสาว กมนรัตน์ มาหลิน
6 27364 นางสาว ปุณยภา เทียนเสม
7 27366 นางสาว ภัคธิรา ฟ้าคุ้ม
8 27386 นาย บุญประคอง  ทุมมณี
9 27387 นาย ปฏิพัทธ์ ขุนทอง
10 27401 นางสาว กฤษติกา วัฒนภราดร
11 27406 นางสาว ทิพวรรณ ป้อมวงค์
12 27409 นางสาว เบญจวดี บุญรอด
13 27410 นางสาว ปิมเปรมณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
14 27481 นาย พิชเยศ เกษสังข์
15 28859 นาย วัชรินทร์ ศรีโหมด
16 28862 นางสาว ทักษอร อติสุคนธ์
17 28864 นางสาว นภมณฑล ท าขุนทด
18 28865 นางสาว เบญจวรรณ แสงเพ็ชร
19 28866 นางสาว เปรมฤทัย ราษี
20 28867 นางสาว รักติกานต์ ศรีสวัสด์ิ
21 29447 นาย ภูมิรัตน์ วงศ์รัตน์

นักเรียนท้ังหมด 21 คน ชาย 7 คน หญิง 14 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 210
ครูท่ีปรึกษา นายคณิน  นาคะไพบูลย์



1 27324 นางสาว วันวิสา      มณีวิหก
2 27348 นาย ศุภชัย         สุขกร
3 27359 นางสาว นงนภัส     วรรณาหาร
4 27362 นางสาว ปราวดี     มีสงฆ์
5 27369 นางสาว รุ่งฤดี       ทองผิว
6 27382 นาย ณัฐดนัย    พ่ึงทอง
7 27385 นาย ธีรศักด์ิ       อารีรัมย์
8 27389 นาย พัชรพล    รอดสน
9 27392 นาย วศิน           คงอ่อน
10 27398 นางสาว กนกกาน    ป่ินอ าพล
11 27414 นางสาว ศลิษา       บุญกิจ
12 27447 นางสาว จริญญา     อนุขันธ์
13 27448 นางสาว จิตรวรรณ เชาวน์ชาติ

14 27502 นางสาว ปณิตา  ผลจันทร์
15 27516 นาย ชาณินทร์  ปรีชาสถิตย์
16 27520 นาย ธนายุต     สุรเชษฐ์กุล
17 27540 นางสาว จุติพร          เพียรเจริญ
18 27584 นางสาว พรรษมน นันตา
19 28868 นาย ณัฐเกียรติ ค าก่ิง
20 28869 นางสาว กนกวรรณ ตันยะบุตร
21 28870 นางสาว จิดาภา บัวทอง
22 28871 นางสาว ญาณิศา ไชยวงษ์ศรี
23 28872 นางสาว นาขวัญ มีสา
24 28873 นางสาว ปณิตา บุญเรือง
25 28875 นางสาว สุธิดา แก้วงาม
26 28876 นางสาว อัญฉริยา แซ่อ่ึง

นักเรียนท้ังหมด 26 คน ชาย 8 คน หญิง 18 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 กลุ่ม A ห้องเรียน 615
ครูท่ีปรึกษา นายฐิติพัฒน์  บวรศักด์ิโยธิน นางสาวกัลยาณี  พูลทรัพย์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 กลุ่ม B ห้องเรียน 615
ครูท่ีปรึกษา นายฐิติพัฒน์  บวรศักด์ิโยธิน นางสาวกัลยาณี  พูลทรัพย์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 27288 นาย ชัยวุฒ โอบอ้อม
2 27320 นางสาว พิทริญา      เสาแก้ว
3 27327 นางสาว สุวิชญา      พวงเงิน
4 27335 นาย ทัพไทย     แก้ววิเชียร
5 27337 นาย ธีรพัฒน์ บงบุตร
6 27342 นาย ประกาศิต    ชมช่ืน
7 27343 นาย พงศ์พัทธ์   บุญเกิด
8 27368 นางสาว ภาวิณี         อินจันทร์
9 27378 นาย ชัยวัฒน์      สาเทศ
10 27391 นาย พิทักษ์      แสนรักษ์
11 27400 นางสาว กรกมล ศิราโรจน์
12 27402 นางสาว กัลยา          อ่อหม้ัน
13 27411 นางสาว โยธากานย์ พรราช
14 27412 นางสาว วรรณภา ศรีบุญเพ็ง

15 27413 นางสาว วิภาพร      ปุตุรงค์
16 27446 นางสาว กัณฐิกา       วิวัฒน์
17 27477 นาย ปัณณพนต์  ธนศรคุปต์
18 27479 นาย พฤทธ์ิ       จันทร์คง
19 27482 นาย พิชัยยุทธ สมตัว
20 27547 นางสาว พิมพ์วิมล เทศทิม
21 27556 นางสาว สุธินี อ่ิมแผ้วพันธ์ุ
22 27563 นาย ธนภัทร    สุพรรณชาติ
23 27595 นางสาว อภิชญา      นามวงษ์
24 28043 นางสาว ปลายฟ้า     พลพาล
25 28877 นาย กฤตนัย ด่านศักด์ิชัย
26 28879 นาย สมบูรณ์ จรัสมงคลรัศมี
27 29393 นางสาว ปรียาภรณ์ ภูมิพัฒน์
28 29394 นางสาว พลอยฝน เก่งสกุล

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 13 คน หญิง 15 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 กลุ่ม B ห้องเรียน 608
ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ นายชัยวัฒน์  พุมดวง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 กลุ่ม A ห้องเรียน 608
ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ นายชัยวัฒน์  พุมดวง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล



1 26932 นาย กฤษดา หอมชมช่ืน
2 27301 นาย สหรัฐ คล้ายเมฆ
3 27303 นาย สุทธิพร กุณทะโชติ
4 27336 นาย ธีธัช สังเขป
5 27340 นาย เนติศักด์ิ เลิศไพรัตน์
6 27349 นาย สมชาย ค าแสน
7 27351 นาย สารินทร์ ขุนรักษ์
8 27354 นางสาว ขนิษฐา    สุขก าเหนิด
9 27374 นางสาว อรวรรณ จันทร์อ้น
10 27375 นางสาว อริสรา  เหล็กกล้า
11 27388 นาย พงษ์กรณ์ พีรพันธ์วาโย
12 27428 นาย ณภัทร จันทิมา
13 27440 นาย วราเทพ วิไลลักษณ์
14 27459 นางสาว ภัทรสุดา วงศ์สุรินทร์
15 27464 นางสาว สุธิมา        อมรสถิตย์
16 27471 นาย ธนพัฒน์ วิจักขณาภรณ์
17 27476 นาย นวพล ร่วมใจ
18 27488 นาย วัชรพล คล้ายวันเพ็ญ
19 27495 นางสาว จิราพร      พูนเฉลียว
20 27507 นางสาว ศรัญญา หาญสุวรรณพิสิฐ

21 27523 นาย พงศกร ฤทธิพรรณา
22 27526 นาย ภูวดล เขียวนุช
23 27527 นาย วงศกร วันกลาง
24 27528 นาย วรวิทย์ เทพเฉลิม
25 27544 นางสาว นันท์นภัส ดีเสมอ
26 27555 นางสาว สายฝัน เพ่ิมพิพัฒน์
27 27559 นาย กิตติพัฒน์ จันรัตนา
28 27564 นาย ธิเบต งามเจริญ
29 27569 นาย ภาคิน ขรรค์ณรงค์
30 27598 นาย สิปปกร ผลาดิกานนท์
31 28882 นาย ศิวกิจ ศิริธารา
32 28883 นาย สุภกฤษ เช้ือกุล
33 28884 นาย อนุภาพ นามเสนาะ
34 28885 นาย อัครดนัย คงแข็ง
35 28886 นางสาว ชนิสรา สุวรรณลาภา
36 28887 นางสาว ญาดา โพธ์ิขวัญ
37 28888 นางสาว นัฐวรรณ มัสการ
38 28889 นางสาว วิวรรณี คลังพิมาย
39 28927 นางสาว ภาคินี สีสงสาร
40 28928 นางสาว วัทน์สิริ สีสงสาร
41 29448 นาย ธนะชัย โล่ห์สุวรรณ

นักเรียนท้ังหมด 41 คน ชาย 26 คน หญิง 15 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 605

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 กลุ่ม A ห้องเรียน 605

ครูท่ีปรึกษา นางพรรณลักษณ์  ศรีธนเศวต นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ครูท่ีปรึกษา นางพรรณลักษณ์  ศรีธนเศวต



1 27267 นางสาว จุฑาพร องอาจสุธาฤทธ์ิ
2 27278 นางสาว พิมพ์วิลัย ฤทธิขันธ์
3 27307 นางสาว กัลยกร กราบกราน
4 27338 นาย ธีรภัทร์ เข็มวิจิตร์
5 27358 นางสาว ธัญทิพ เติมสุข
6 27458 นางสาว ภัทรทิรานุช พันธ์ุเต้ีย
7 27508 นางสาว ศรินดา  เพ็งจันทร์ดี
8 27560 นาย ชัยทัศ คุ้มอ่ า
9 27575 นางสาว ฐิติพร บุญเพชร์
10 27581 นางสาว บัณฑิตา ส าเภาน้อย
11 27582 นางสาว ปรารถนา ฮวดศรี
17 28891 นาย คมชาญ ด้วงฉ่ า
18 28892 นาย นภัทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
19 28893 นาย นาราวินท์ แจ่มอรุณ
20 28894 นาย บุญญฤทธ์ิ บัวด้วง
21 28895 นาย พัดยศ พิมแสน

12 27583 นางสาว ปัทมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
13 27586 นางสาว ภรภัทร ทุมผล
14 27588 นางสาว มิตรสินี ทองมอญ
15 27592 นางสาว วิจิตรา เดชบุญ
16 27596 นางสาว อัจจิมา แก้วผ่อง
22 28897 นางสาว ชนกทักษ์ฑิมา  แซ่ต้ัง
23 28898 นางสาว ทัศน์วรรณ อารีย์
24 28899 นางสาว รัตนากร พันธ์ุทา
25 28900 นางสาว วรรัตน์ เชาระก า
26 28901 นางสาว วรัญญา เทียมทัศน์
27 28902 นางสาว วันดี มากค า
28 28903 นางสาว สุชาวดี พรพงศ์ภีระ
29 28904 นางสาว สุดารัตน์ ชัยสินธ์ุ
30 28926 นางสาว รัชนก ว่องวรรณพงษ์
31 29823 นางสาว กัญญาวีร์ จ าปา ย้ายเข้า 1 ธ.ค. 63

นักเรียนท้ังหมด 31 คน ชาย 7 คน หญิง 24 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 กลุ่ม A ห้องเรียน 415
ครูท่ีปรึกษา นางกมลวรรณ  กลอยเทพ นางสาววิมลเมธ  สีสุกไสย

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 กลุ่ม B ห้องเรียน 415
ครูท่ีปรึกษา นางกมลวรรณ  กลอยเทพ

หมายเหตุ

นางสาววิมลเมธ  สีสุกไสย

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล


