
1 28938 เด็กชาย กรวิชญ์ พ่วงสมจิตร
2 28940 เด็กชาย กันตพงศ์ วงศ์สุทธิโกศล
3 28941 เด็กชาย กิติพงษ์ สังแสงใส
4 28942 เด็กชาย คชานันต์ ใหม่วิจิตร
5 28943 เด็กชาย จิรายุ สกุณี
6 28944 เด็กชาย ณัฐกิตต์ เลิศคงคาทิพย์
7 28945 เด็กชาย ธนดล ชัยเดช
8 28946 เด็กชาย ธิติวุฒิ มีชัย
9 28947 เด็กชาย นันทพัทธ์ บัวเอ่ียม
10 28948 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ศิริรัชทรัพย์
11 28949 เด็กชาย ปัณณทัต กล่อมแสง
12 28950 เด็กชาย พงศ์ศิริ พรมสุทธิ
13 28951 เด็กชาย พีรพัฒน์ สังข์แป้น
14 28952 เด็กชาย ภัทรดลย์ เสวกราชสวัสด์ิ
15 28953 เด็กชาย วศิน คุณเลิศกิจ
34 29373 เด็กชาย ธีรณปกรณ์ ทรัพย์ธรณี

16 28954 เด็กหญิง กมลเนตร อินทนาคา
17 28955 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ค าดี
18 28956 เด็กหญิง กีรตยา นางศรีคุณ
19 28957 เด็กหญิง เกวลิน รักษาภักดี
20 28958 เด็กหญิง ขวัญข้าว หุ่นยนต์
21 28959 เด็กหญิง ชนะวรรณ นัดกล่ิน
22 28960 เด็กหญิง ชุติรดา บ ารุงวงศ์
23 28961 เด็กหญิง ณัฐณิชา ตะชา
24 28962 เด็กหญิง ดวงกมล จันทร์กล่ัน
25 28963 เด็กหญิง ธนพร ด้านเนาลา
26 28964 เด็กหญิง ปพิชญา คงแพทย์
27 28965 เด็กหญิง ปัณฑิตา พิพัฒนพงษ์
28 28968 เด็กหญิง ภัทรภร เดชโชติสุนทร
29 28969 เด็กหญิง วิลาสินี ย้ิมจ่ัน
30 28970 เด็กหญิง ไหมทอง ภูพิพัฒน์
31 28971 เด็กหญิง อภิชญา พิมทอง
32 28972 เด็กหญิง อภิสรา ชัยกิตติคุณ
33 28973 เด็กหญิง อรดา พุฒแก้ว

นักเรียนท้ังหมด 34 คน ชาย 16 คน หญิง 18 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 กลุ่ม B ห้องเรียน 504
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจิรภา  นามนัย นางสาวทิพวรรณ  ขันชุมภู

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 504
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจิรภา  นามนัย นางสาวทิพวรรณ  ขันชุมภู

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28974 เด็กชาย กรวิชญ์ อัคควรกิจ
2 28975 เด็กชาย กมลวัฒนะ สมศรี
3 28976 เด็กชาย จักรพงษ์ ฉิมสกุล 
4 28977 เด็กชาย จักรินทร์ เเซ่ล้ิม 
5 28978 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ทนันชัย
6 28979 เด็กชาย ชวิน ไชยแสง
7 28980 เด็กชาย ดิน ต้นสิน
8 28981 เด็กชาย ตะวัน วิจิตรปัญญา
9 28982 เด็กชาย ทินกร ออไธสง
10 28983 เด็กชาย ธนดล ทรัพย์ภักดี
11 28984 เด็กชาย ธนาชัย อินทรอุดม
12 28985 เด็กชาย ธันวา อุไกรหงษา
13 28986 เด็กชาย นวมินทร์ นางาม
14 28987 เด็กชาย นัทช์ ค าโพธ์ิ
15 28988 เด็กชาย ปวริศ ศรีสัตบรรณ์
16 28989 เด็กชาย พงษเทพ แสงสิน
17 28990 เด็กชาย มกรธวัช สุกระสูยานนท์
18 28991 เด็กชาย เมธา เฉลยสุข
19 28992 เด็กชาย ลี โรมะ
20 28993 เด็กชาย สุรชัย สุริยฉาย
21 28994 เด็กชาย อติยะ ศรีแก้วสม

22 28995 เด็กชาย อภิวัฒน์ ขันติวงษ์
23 28996 เด็กหญิง กนกวรรณ สร้อยพวง
24 28997 เด็กหญิง กรรณิกา บาหยัน
25 28998 เด็กหญิง ณฐิยา อุบล
26 28999 เด็กหญิง ณิชากานต์ รักษาชาติ
27 29000 เด็กหญิง ธัญรดา แซ่ลี
28 29001 เด็กหญิง ธีราพร บุตรโท
29 29002 เด็กหญิง นนลยา อ่างหิรัญ
30 29003 เด็กหญิง นิตยา ศรีเรือน
31 29004 เด็กหญิง ปกเกศ ปูรณิฏฐะ
32 29005 เด็กหญิง ปรารถนา กล้าคง
33 29006 เด็กหญิง ปรารถนา พรหมอินทร์
34 29007 เด็กหญิง ปุณญาพัฒน์ กล่ินบัว
35 29008 เด็กหญิง รุจีรัตน์ รากพุทธ
36 29009 เด็กหญิง ลักษิกา ฟักเหลือง
37 29010 เด็กหญิง วรางคณา หนูเสน
38 29011 เด็กหญิง ลภัสรดา เจิมจันทร์
39 29012 เด็กหญิง สิริมา ดาบค า
40 29013 เด็กหญิง สุภนิช เพ็ชรอุดม
41 29300 เด็กชาย จักรินทร์ ด่านเจริญ
42 UN001 เด็กชาย เนท เซว Master SEV, NEAT

นักเรียนท้ังหมด 42 คน ชาย 24 คน หญิง 18 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 กลุ่ม B ห้องเรียน 305
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศิริรัตน์  พูลศรีกาญจน์ นางสุขจิตต์  สินสมบูรณ์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 กลุ่ม A ห้องเรียน 305
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศิริรัตน์  พูลศรีกาญจน์ นางสุขจิตต์  สินสมบูรณ์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 29014 เด็กชาย กิตติพันธ์ ศรีหาลุน
2 29015 เด็กชาย ณภัทร กล่ินหนู
3 29016 เด็กชาย ณัฐพล เกษพ่วง
4 29017 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญสาน
5 29018 เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขสกุล
6 29019 เด็กชาย ธนากร กุลวิวรรธน์
7 29021 เด็กชาย นวพล เทศมัน
8 29022 เด็กชาย บารมี สอ้าง
9 29023 เด็กชาย ปรัตถกร จ่ันภู่
10 29024 เด็กชาย ปุณภณ เบญญาวิจิตรกร
11 29025 เด็กชาย พรพิพัฒน์ สมจู
12 29026 เด็กชาย พัทธดนย์ เต็มเกษม
13 29027 เด็กชาย พัทธดนย์ กันน่ิม
14 29028 เด็กชาย พันธ์ธวัชร บุญคง
15 29029 เด็กชาย ภัคพล ยังให้ผล
16 29030 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ บรรเทาพล
17 29031 เด็กชาย โยธิน ศรีอยู่เป่ียม
18 29032 เด็กชาย รฐนนท์ เเย้มกลัด
19 29033 เด็กชาย วงศกร ข าเจริญ
20 29034 เด็กชาย วรากร กุลธวัชบริบูรณ์

21 29035 เด็กชาย สรายุทธ สิงห์อยู่
22 29036 เด็กชาย สุรศักด์ิ เกษตรพล
23 29037 เด็กชาย เอกณกร ชิณมาตย์
24 29038 เด็กหญิง กัลยรักษ์ สานนท์
25 29039 เด็กหญิง กัลยกร หุ่นทรัพย์
26 29041 เด็กหญิง ธนพรรณ ศรีเพ่ิมพูล
27 29042 เด็กหญิง ธนิตา วรพันธ์
28 29043 เด็กหญิง นัฐธิดา สอนศิริ
29 29044 เด็กหญิง บัณฑิตา กิตินันท์
30 29045 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ต๋ีจรูญ
31 29046 เด็กหญิง ปวริศา โพธ์ิเบ็ญ
32 29047 เด็กหญิง เพชรลดา วรรณโสภณ
33 29048 เด็กหญิง ลัฐธิกา จันทากูด
34 29049 เด็กหญิง วีระนุช ไตรยุทธ
35 29050 เด็กหญิง สุดารัตน์ นาคสนธ์ิ
36 29051 เด็กหญิง สุภัคสร พรหมนุ่น
37 29052 เด็กหญิง เหมวรรณ กล่ินบุบผา
38 29053 เด็กหญิง อภิญญา นาคผักแว่น
39 29171 เด็กหญิง พิรญาณ์ ไทยศิลป์
40 29449 เด็กชาย ศิวัฒน์ ชิตเกตุ
41 29826 เด็กหญิง ศตพร อภิบาลทรัพย์ทวี ย้ายเข้า 3 ธ.ค. 63

นักเรียนท้ังหมด 41 คน ชาย 24 คน หญิง 17 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 301
ครูท่ีปรึกษา นางสาวกัลยาณี  ล้ิมเกษตรพันธ์ุ นางสาวธนสุชาพร  ม่ิงขวัญ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 กลุ่ม A ห้องเรียน 301
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เลขท่ี
เลข
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ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28619 เด็กชาย รพีภัทร ธงชัยบริสุทธ์ิ
2 29054 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วประเสริฐ
3 29055 เด็กชาย กฤษนัย แตงสุก
4 29056 เด็กชาย กษิด์ิเดช สีดาแก้ว
5 29057 เด็กชาย กันต์ เลาหตีรานนท์
6 29058 เด็กชาย คุณานนต์ ทองน า
7 29059 เด็กชาย ชนัญญู หลงสมบูรณ์
8 29060 เด็กชาย ธนกฤต หัสคุณไพศาล
9 29061 เด็กชาย ธนทร โพธ์ิมาก
10 29062 เด็กชาย ธนภัทร แก้วเจิม
11 29063 เด็กชาย ธัญญโชติ ม่วงงาม
12 29064 เด็กชาย ธเนศ รักวรนิตย์
13 29065 เด็กชาย นรเศรษฐ์ เพชรนิล
14 29066 เด็กชาย นะติพล โพธขี
15 29067 เด็กชาย บดินทร์ ค ามูล
16 29068 เด็กชาย พนมกร หงษ์ชูตา
17 29069 เด็กชาย พรหมาสตร์ พลังกูร
18 29070 เด็กชาย พันธกานต์ เสนีย์
19 29071 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อร่ามวงศ์
20 29072 เด็กชาย รฐนนท์ แก้ววิเชียร

21 29073 เด็กชาย เวโรจน์ เวชบุตต์
22 29074 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ ล าเต็ม
23 29075 เด็กชาย สุรวุฒิ สังข์ชู 
24 29076 เด็กชาย อดิศักด์ิ มูลราช 
25 29077 เด็กหญิง กรรณิการ์ เหมะปัทมะ
26 29078 เด็กหญิง ชนิศร แก้วเก้ือกูล
27 29079 เด็กหญิง ชมภูนุช รักช่ืน
28 29080 เด็กหญิง เตติญา แก้วบ ารุง
29 29081 เด็กหญิง ธีรนาฏ เม่นไพร
30 29082 เด็กหญิง บุษราคัม อาษากิจ
31 29084 เด็กหญิง พรทิพย์ ประจ าถ่ิน
32 29085 เด็กหญิง พรพิภัทร พูลทราย
33 29086 เด็กหญิง พัชรี มีเเก้ว
34 29087 เด็กหญิง ฟ้าเอ็นดู มากล้น
35 29088 เด็กหญิง ภวิภรณ์ ทูลยอดพันธ์ุ
36 29089 เด็กหญิง ภัทรทิพา วงษ์แสงแก้ว
37 29090 เด็กหญิง มนต์ทิกานต์ สงโพธ์ิ
38 29091 เด็กหญิง วรัญญา คามบุศย์
39 29092 เด็กหญิง วราสินี พูนสวัสด์ิ
40 29093 เด็กหญิง ศริญญา จิตต้ัง
41 29094 เด็กหญิง สุดารัตน์ มอญวัด

นักเรียนท้ังหมด 41 คน ชาย 24 คน หญิง 17 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 กลุ่ม B ห้องเรียน 408
ครูท่ีปรึกษา นายสุรเชษฐ์  วงษ์จ าปา

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 กลุ่ม A ห้องเรียน 408
ครูท่ีปรึกษา นายสุรเชษฐ์  วงษ์จ าปา

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 29095 เด็กชาย กิตติภพ ธรรมใจ
2 29096 เด็กชาย กฤตภาส โชคนัติ
3 29097 เด็กชาย กฤษฎา เอ่ียมวิจารย์
4 29098 เด็กชาย คณิศร คงเก่ง
5 29099 เด็กชาย ณัฐพร ศรีจรัส
6 29100 เด็กชาย ถิรวัฒน์ หนอสีหา
7 29101 เด็กชาย นพวัฒน์ ต้ังสุขสบายดี
8 29102 เด็กชาย พีรภัทร เอมดิษฐ์
9 29103 เด็กชาย รัฐพล กิจอนันต์
10 29104 เด็กชาย รัฐภูมิ เพ่ิมทรัพย์
11 29105 เด็กชาย วัทธิกร ทัศน์ทอง
12 29106 เด็กชาย ศรัณยู กูลภัทรนิรันดร์
13 29108 เด็กชาย วายุ มงคลวงศ์
14 29109 เด็กชาย อดิศร บุญจันทร์
15 29110 เด็กชาย อธิป ทรัพย์คต
16 29111 เด็กชาย เอกภพ อินคง
28 29126 เด็กชาย กันตชาติ เนตรค ากูล
32 29132 เด็กชาย ธนโชติ ปานกลีบ
33 29133 เด็กชาย เปรมกวี แสงชัย
36 29450 เด็กชาย ชัยญาภรณ์ หวังช่วยกลาง
38 29824 เด็กชาย ปรัญชัย บัวงาม ย้ายเข้า 1 ธ.ค. 63

17 29112 เด็กหญิง กัญญ์ชิสา ฟองสุวรรณ
18 29113 เด็กหญิง ชนาภา อินปัญชา
19 29114 เด็กหญิง นิพาดา บุญจริง
20 29115 เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์อ้น
21 29116 เด็กหญิง พัทติยา ทรัพย์ทอง
22 29117 เด็กหญิง พิยดา ชาวคร
23 29119 เด็กหญิง ระพีพรรณ เนียมน าผล
24 29120 เด็กหญิง ศิรินภา กล่ินรัตน์ 
25 29123 เด็กหญิง อัญมณี เสือปาน
26 29124 เด็กหญิง อารียา ท านองนาค
27 29125 เด็กหญิง แอนนา ซุมเตย 
29 29129 เด็กหญิง อุษามณี ศรีธานี
30 29130 เด็กหญิง ทิตา พงษ์ชะนะ
31 29131 เด็กหญิง กมลภู ณัฏภกุล
34 29134 เด็กหญิง ศศิวิมล แก้วบัวดี
35 29336 เด็กหญิง แพรววนิด ป่ีทอง
37 29451 เด็กหญิง โสภาพฤกษ์ กรณัฏฐ์เฉลิม
39 UN002 เด็กหญิง วอง เรอมา Miss RO MAH, VONG
40 UN003 เด็กหญิง เฮอชินา เมอโล Miss MLO, H'CHINA

นักเรียนท้ังหมด 40 คน ชาย 21 คน หญิง 19 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 กลุ่ม B ห้องเรียน 515
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพัชรา  กุสโร นายวรวิทย์  โตม่ันคง

เลขท่ี
เลข
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 กลุ่ม A ห้องเรียน 515
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพัชรา  กุสโร นายวรวิทย์  โตม่ันคง

เลขท่ี
เลข
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ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 29135 เด็กชาย กุ้ย เกชอ
2 29136 เด็กชาย จักรกฤต ม่วงเถ่ือน
3 29137 เด็กชาย จักรพงษ์ พุ่มเมือง
4 29139 เด็กชาย เจษฎากร กล่ าชุ่ม
5 29140 เด็กชาย ชยางกูร เอ่ียมฉิม 
6 29141 เด็กชาย ชวัลวิทย์ แหทอง
7 29142 เด็กชาย ฐิติวัสส์ ทักษิณ
8 29143 เด็กชาย เทพฤทธ์ิ หวังผล 
9 29144 เด็กชาย ไตรภพ ขันค า
10 29145 เด็กชาย ทัศนัย โหมดน้อย
11 29146 เด็กชาย ธนากร แก้วเขียว
12 29147 เด็กชาย ธนากร ประเสริฐ
13 29148 เด็กชาย นรวิชญ์ ศิลปกิจ
14 29149 เด็กชาย ปล้ืมปวีร์ พรหมสะโร
15 29150 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ตุ้มผ้ึง
17 29152 เด็กชาย พรประเสริฐ ต่ายแสง
18 29153 เด็กชาย มิถุนา เทียนเพ่ิมพูล
19 29154 เด็กชาย วัชรพล พ่ึงเกษม
20 29155 เด็กชาย ศิวยุทธ  สิงห์โตเนียม
21 29156 เด็กชาย สนนิพิฐนัน บุตรชัยนนท์

16 29151 เด็กหญิง ปิยะฉัตร บุญเกิด
22 29157 เด็กหญิง กชพร ม่วงประเสริฐ
23 29158 เด็กหญิง กวินธิดา เลิศอนันต์
24 29159 เด็กหญิง กัลย์ธิดา มาลัยทอง
25 29160 เด็กหญิง เจนจีรา ช่ืนศรีนวล
26 29161 เด็กหญิง ชนาภา เดชะบุญ
27 29162 เด็กหญิง ณัฐธิดา พันธ์บัวพา
28 29163 เด็กหญิง ณัฐรียา ดงแดง
29 29164 เด็กหญิง ทัศน์ณี ทองศิริ
30 29165 เด็กหญิง ธัญณิชา ทรงสาตราภัย
31 29168 เด็กหญิง พรฐินา รัศมีธารา
32 29169 เด็กหญิง พรสวรรค์ ทิพย์พนาพันธ์ุ 
33 29170 เด็กหญิง พริมา ชูพงษ์
34 29172 เด็กหญิง ภิญญดา พิมเสนาะ
35 29173 เด็กหญิง มธุรดา บุญธรรม
36 29174 เด็กหญิง ปาริฉัตร์ คมคาย
37 29175 เด็กหญิง อนิตา เอ่ียมสอาด
38 29176 เด็กหญิง อมริตา หงษ์เงิน
39 29312 เด็กชาย ปณิธิ สมพลกรัง
40 29452 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีภา
41 29453 เด็กชาย ฌนน ธนาธาดาภรณ์

นักเรียนท้ังหมด 41 คน ชาย 23 คน หญิง 18 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 302

เลขท่ี
เลข
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ครูท่ีปรึกษา นางสาวยุวรินทร์  พิชาธนาศิริภัทร์ นางสาวสาวิตรี  ชนะพาล
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1 29167 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ค าสันเทียะ
2 29177 เด็กชาย กฤษณะ วัฒนานนท์
3 29178 เด็กชาย กิตติธร ค ากิจ
4 29181 เด็กชาย ธนภูมิ แสงศรี
5 29182 เด็กชาย ธนวิน ค้าซุง
6 29183 เด็กชาย ธนัชปกรณ์ ภูมิดล
7 29184 เด็กชาย ธารากร บัวเพ็ชร์
8 29185 เด็กชาย ธิติพันธ์ เย็นพิบูลย์
9 29186 เด็กชาย นนทวัฒน์ บุตรจันทร์
10 29187 เด็กชาย นพรัตน์ เอ่ียมแจ้ง
11 29188 เด็กชาย นันทวัฒน์ ยุคุณธร
12 29191 เด็กชาย พุทธบุตร แก้วประไพ
13 29193 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ วงษ์เสง่ียม
14 29195 เด็กชาย รัฐพงศ์ แจ่มใส
15 29196 เด็กชาย วาณุ กล่ินเจาะ
16 29197 เด็กชาย สราวุฒิ กล่ินกล่ัน
17 29198 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญสอด
18 29199 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ผุดผ่อง
19 29200 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ส าเภา

20 29201 เด็กหญิง กัณฐิกา แสงมณี
21 29202 เด็กหญิง ณัฐณิชา คงดิษ
22 29203 เด็กหญิง ณัฐนิชา รัตนศรี
23 29204 เด็กหญิง ธัญพิมล เข็มเฉลิม
24 29205 เด็กหญิง ธีรดา นาคนิล
25 29206 เด็กหญิง นริศรา นุชบาง
26 29207 เด็กหญิง นาฏชุดา ล้ าเลิศศักด์ิ
27 29209 เด็กหญิง เนตรนภา ไกรเวียง
28 29211 เด็กหญิง เปรม คงวารินทร์
29 29212 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ต่ายแสง
30 29213 เด็กหญิง พิรดา อัครเดชไพบูลย์
31 29214 เด็กหญิง แพน โลหิตานนท์
32 29215 เด็กหญิง วงศ์มณี ต้ังจิตรเจริญพร
33 29216 เด็กหญิง วศินี ทองอ่อน
34 29217 เด็กหญิง อาริษา จันทรานนท์
35 29274 เด็กชาย สุพัฒน์ชัย ไตรสิงห์
36 29392 เด็กชาย ภัทรวุฒิ เขตคาม
37 29461 เด็กชาย ไทเขต สีเขียว
38 29816 เด็กชาย คุณกฤต อ้ิวจันทึก

นักเรียนท้ังหมด 38 คน ชาย 23 คน หญิง 15 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 กลุ่ม B ห้องเรียน 512
ครูท่ีปรึกษา นายณรงค์ศักด์ิ  เดือนขาว นายกมลชัย  แก้วศรี
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1 29218 เด็กชาย ขวัญประชา ศรีสุนนท์
2 29219 เด็กชาย เจษฎา ศรีงาม
3 29220 เด็กชาย ฐิติกร ยอดบุรี
4 29221 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ จุ้ยนวล
5 29223 เด็กชาย ธนากร โตจอ
6 29224 เด็กชาย ธันวารักษ์ เอกนาสิงห์
7 29225 เด็กชาย พีรพัฒน์ โคภูมี
8 29226 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปานเจริญ
9 29227 เด็กชาย พุฒิพงษ์ สัตย์โตนันท์
10 29228 เด็กชาย ภัทรพล กาญจรินทร 
11 29229 เด็กชาย วชิรวิชญ์ โคกหอม
12 29230 เด็กชาย วรภัทร สวนสวรรค์
13 29231 เด็กชาย วรวิทย์ มีสุข
14 29232 เด็กชาย วันชนะ บัวเฉย
15 29233 เด็กชาย สรวิศ ถนอมใจ
16 29234 เด็กชาย สราวุฒิ บุญเมตตา
17 29235 เด็กชาย อจลวิชญ์ บุญเลิศ
39 29454 เด็กชาย นนทวี โอภาแสนสิริ

18 29236 เด็กหญิง กันติชา ชัชวัสวิมล
19 29237 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ไชยมงคล
20 29238 เด็กหญิง เจณิตตา จันทรพาส
21 29239 เด็กหญิง เจนรัตน์ สุริยะ
22 29240 เด็กหญิง ญาณิศา อรุณไพบูลย์
23 29241 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ เกษร
24 29242 เด็กหญิง ทองนที สุขปรุง
25 29244 เด็กหญิง นันทนิยา พวงสาโรจน์
26 29245 เด็กหญิง นาตยา วงศ์อ่อน
27 29246 เด็กหญิง ปาณิศรา ดีไธสง
28 29247 เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองสม
29 29248 เด็กหญิง พรชนก พูลเพชร
30 29249 เด็กหญิง พรพิภัทร วงษ์แสงแก้ว
31 29250 เด็กหญิง พิรญาณ์ เกิดคล้าย
32 29251 เด็กหญิง มุฑิตา แซ่เถา
33 29252 เด็กหญิง รัตนาสิริ บุตรเพียร
34 29253 เด็กหญิง วรนุช นิธิโชติยกุล
35 29254 เด็กหญิง ศุภิสรา มานะพะ
36 29255 เด็กหญิง อธิชา ค าเปียง
37 29256 เด็กหญิง อัจฉรา นิลโสภา
38 29380 เด็กหญิง ปรารถนา ญาติพยุง
40 UN004 เด็กหญิง ทูเอ็ด เฮอปุย Miss PUIH. H THUYET
41 UN005 เด็กหญิง เออบัน เฮอ อูอี Miss H U HY, EBAN

นักเรียนท้ังหมด 41 คน ชาย 18 คน หญิง 23 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 กลุ่ม B ห้องเรียน 509
ครูท่ีปรึกษา นางสาวชฎาภรณ์  ปิยะวงษ์ นายดิษพงศ์  เหมือนแจ่ม
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1 29257 เด็กชาย เฉลิมชัย สีลาทอง
2 29258 เด็กชาย ชวนากร สีสุข
3 29259 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เทพณรงค์
4 29260 เด็กชาย ธนภัตน์ ชัยวร
5 29261 เด็กชาย ธิตพัทธ์ เเก้วโนรัตน์
6 29262 เด็กชาย ธิติวัฒน์ ไกรสิงห์สม
7 29263 เด็กชาย นนทนาการณ์ อุค า
8 29264 เด็กชาย นพรัตน์ พองาม
9 29265 เด็กชาย ปุณณพงศ์ สุขยวง
10 29266 เด็กชาย พงศธร เนตรจินดา
11 29267 เด็กชาย พัสกร มีมา
12 29268 เด็กชาย พีระธาดา ร่วมใจ
13 29269 เด็กชาย ภีรพล ชมป้ันทอง
14 29270 เด็กชาย ภษณ บัวเทศ
15 29271 เด็กชาย ภาคภูมิ แสงจันทร์ฉาย
16 29272 เด็กชาย ภาคภูมิ ศุภลักษณ์
17 29273 เด็กชาย โรจน์วศิน กิตติโชติศุภกุล
18 29275 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุคุณา
19 29276 เด็กชาย สุรัตน์ แสนมงคล
20 29277 เด็กชาย อภิเชษฐ์ อาจกล้า
21 29279 เด็กชาย อิทธิหาร บุญล้อม
38 29455 เด็กชาย หัสพิชัย เย็นพิบูลย์

22 29280 เด็กหญิง กชกร แก้วกันภัย
23 29281 เด็กหญิง จรรยา ตรีวาส
24 29282 เด็กหญิง ชลมารท รักเงิน
25 29283 เด็กหญิง ธัญชนก สหจรประเสริฐ
26 29284 เด็กหญิง นวพร แก้วบ ารุง
27 29285 เด็กหญิง นันทกมน อ้นบุตร
28 29286 เด็กหญิง บัณฑิตา นิยมเเสง
29 29287 เด็กหญิง บุญยานุช กล้าหาญ
30 29288 เด็กหญิง ปภาดา รัตนวรรณ์
31 29289 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทองระย้า
32 29290 เด็กหญิง วิชญาดา ทองหนูนุ้ย
33 29291 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ทันสมัย
34 29292 เด็กหญิง ศุภาภัค ภิรมย์น้อย
35 29293 เด็กหญิง สุพรรณษา ทิมแสง
36 29294 เด็กหญิง สุพัตรา เรืองรังษี
37 29295 เด็กหญิง เเสงดาว วิทยะบุตร์
39 UN006 เด็กหญิง ทินนา โรมาห์ Miss RAMH, TINNA
40 UN007 เด็กหญิง ถิกิมมาย เชือง Miss DOUNG, THI KIM MAI

นักเรียนท้ังหมด 40 คน ชาย 22 คน หญิง 18 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 กลุ่ม B ห้องเรียน 403
ครูท่ีปรึกษา นางสาวฐิตา  สุวรรณ์ นางสาววงศ์ณภัทร  ศิริชิโรรัตน์
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2 29297 เด็กชาย ก้องภพ อุ่นค า
3 29298 เด็กชาย ขรรค์ชัย เพ็ชรเพ็ง
4 29299 เด็กชาย จตุรวิทย์ บัวคงสระ
5 29301 เด็กชาย อชิระ ไตรญาณ
6 29303 เด็กชาย ธนกร เอ่ียมล้ิม
7 29305 เด็กชาย ธนวินท์ พูลทรัพย์
8 29307 เด็กชาย พงศภัค เจียรมาศ
9 29308 เด็กชาย พงศภัทร์ ศรไสว
10 29309 เด็กชาย พชรดนัย แจ่มน้อย
11 29310 เด็กชาย พัทธดนย์ พันธุมาศ
12 29311 เด็กชาย พิศุทธ์ิ ศรีปัดถา
13 29313 เด็กชาย ภูริ ต้ังจิตอลงกรณ์
14 29314 เด็กชาย รัฐภูมิ หอธรรมกุศล
15 29315 เด็กชาย วิวุฒินิธิ ภัคสุภานิธิสุขพิธา
16 29316 เด็กชาย ไวภพ แดงสายทอง
17 29317 เด็กชาย โสภณวิชญ์ แสงสุข
18 29318 เด็กชาย อริย์ธัช ผูกภู่
36 29387 เด็กชาย ธนกฤต หาญชัยชนะ

1 29083 เด็กหญิง พบพร สภาพักตร์
19 29319 เด็กหญิง กนกวรรณ์ สุขก้อน
20 29320 เด็กหญิง กนกอร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
21 29322 เด็กหญิง ฐานิดา หม่ืนเจริญ
22 29323 เด็กหญิง ณภัทร เกิดม่ังมี
23 29324 เด็กหญิง ณิชานนท์ โอสถานนท์
24 29325 เด็กหญิง ทิชามา จิรัจจินดา
25 29326 เด็กหญิง นงค์นุช เทพเสน
26 29327 เด็กหญิง บัณฑิตฐิพร มนูรัตนปกรณ์
27 29328 เด็กหญิง ปิยาภัสร์ ธาราเสพ
28 29329 เด็กหญิง พรชนก บุญประเสริฐ
29 29330 เด็กหญิง ภัทรวลินทร์ แสงดารา
30 29331 เด็กหญิง ภูริชญา ศรีกระสินธ์ุ
31 29332 เด็กหญิง มนตร์ลดา ธาราเสพ
32 29333 เด็กหญิง วรรณิดา แสงรักษ์
33 29334 เด็กหญิง ศศิพิพักต์ ขจรนภาพงศ์
34 29335 เด็กหญิง สุชานาถ วรวัฒน์
35 29372 เด็กหญิง แพรทอง แสนบุญศรี
37 29817 เด็กหญิง สุรีพร แก้วธรรม

นักเรียนท้ังหมด 37 คน ชาย 18 คน หญิง 19 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 กลุ่ม A ห้องเรียน 410
ครูท่ีปรึกษา นางสาวรัชนีกร  ทองดี นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
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