
1 28502 เด็กชาย กันต์พิสิฏฐ์ สุวรรณวงศ์
2 28503 เด็กชาย คณิศร เหลืองรังสรรค์
3 28504 เด็กชาย จักรภัทร พานย้อย
4 28505 เด็กชาย ทยุต กาญจนสุขสกุล
5 28506 เด็กชาย ธีรกฤช วัฒนมะโน
6 28507 เด็กชาย นนทชัย ระงับภัย
7 28508 เด็กชาย บุณยกร สังข์ส าโรง
8 28509 เด็กชาย ปัญญากร เติมกสิพาณิชย์
9 28510 เด็กชาย ภัทรศักด์ิ หลาบค า
10 28511 เด็กชาย ภูพาน ปลายทาง
11 28512 เด็กชาย รัฐกรณ์ สาระพัด
12 28513 เด็กชาย ลัทธพล อ  าสุพรรณ
13 28514 เด็กชาย วรัญกานต์ิ ฉัตรชัยคนานันท์
14 28515 เด็กชาย วัชรพล เฟ่ืองฟูลอย
15 28516 เด็กชาย ศตรรฆ พาสพิษณุ
16 28517 เด็กชาย สิทธินนท์ ด ารงวิริยะสิทธ์ิ
17 28518 เด็กชาย สิรภพ พนาเวชสันติ
18 28519 เด็กชาย สุวัตชัย ลี
19 28520 เด็กชาย อัณณพ เดชคง
32 28534 เด็กชาย วิสิฐ หันจรัส

20 28522 เด็กหญิง กมลชนก     จินดาฟอง
21 28523 เด็กหญิง ขวัญจิรา อ่อนศรี
22 28524 เด็กหญิง จิราพร ศรีวัน
23 28525 เด็กหญิง ชโยชา ชูศรีนาค
24 28526 เด็กหญิง ทัศนันท์ เจือหอม
25 28527 เด็กหญิง ทิพาพร ศรีวัน
26 28528 เด็กหญิง นพรัตน์ แช่มงาม
27 28529 เด็กหญิง พิชชาภา ส าเนียงเสนาะ
28 28530 เด็กหญิง มนัญชยา ทองอยู่
29 28531 เด็กหญิง มีนา พุ่มชา
30 28532 เด็กหญิง รติรัตน์ นุ่มอ่อน
31 28533 เด็กหญิง รวิภา แก้วใจ
33 28535 เด็กหญิง สุภิญญา พิมสอน
34 28536 เด็กหญิง อนุสา ตรียางกูล
35 28537 เด็กหญิง อมิตตา กองค า

นักเรียนท้ังหมด 35 คน ชาย 20 คน หญิง 15 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 503
ครูท่ีปรึกษา นายกฤษณพน  ทับประโคน นางสาวปรายทิพย์  ถึงสุข

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 กลุ่ม B ห้องเรียน 503
ครูท่ีปรึกษา นายกฤษณพน  ทับประโคน นางสาวปรายทิพย์  ถึงสุข

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28538 เด็กชาย จิราวุฒิ แตงอ่อน
2 28539 เด็กชาย เฉลิมวงศ์ อนันต์สิริกุล
3 28540 เด็กชาย ชนม์ชนันทร์ ทองนอก
4 28541 เด็กชาย ชนะการย์ อุณหะกะ
5 28542 เด็กชาย ณัชพล มีโบ
6 28543 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญลือ
7 28544 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงปัญญา
8 28545 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเสริม
9 28546 เด็กชาย เดช สมประสงค์
10 28548 เด็กชาย ธนวัฒน์ บ ารุง
11 28549 เด็กชาย ธัญเทพ น่วมอยู่
12 28550 เด็กชาย นราทร มิคสิรกุล
13 28552 เด็กชาย ปัญญวัต เปรมไสย
14 28553 เด็กชาย ปัญญากร บุญประดับ
15 28554 เด็กชาย ภิญโญ กาญจนินทร
16 28555 เด็กชาย อนุเทพ เล็กเขียน
33 28712 เด็กชาย ธิติ ยอดเพชร

17 28556 เด็กหญิง กมลชนก สิทธิพันธ์
18 28557 เด็กหญิง กิตติมา นันตา
19 28558 เด็กหญิง เกษร แซ่ฉั ว
20 28559 เด็กหญิง เขมนิจ ดวงเทพ
21 28560 เด็กหญิง จ๊ิบ ไชยเกษม
22 28563 เด็กหญิง ณัฐพร ผดุงวิทย์
23 28564 เด็กหญิง ณิชา รักษา
24 28565 เด็กหญิง นันทพร เกตุแก้ว
25 28566 เด็กหญิง นันท์ลภัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
26 28567 เด็กหญิง พรนภา สุขสุสัตย์
27 28569 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อ่อนละมุล
28 28570 เด็กหญิง ภคพร ธัญญาโภชน์
29 28571 เด็กหญิง รังสิยาณี แก้วมณี
30 28572 เด็กหญิง ลักษิกา อนุกูล
31 28573 เด็กหญิง อรชพร หยกน  าเงิน
32 28574 เด็กหญิง อรวรรณ ทรัพย์ลาน
34 29459 เด็กหญิง ชุติพร อินทรประเสริฐ

นักเรียนท้ังหมด 34 คน ชาย 17 คน หญิง 17 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 กลุ่ม A ห้องเรียน 306
ครูท่ีปรึกษา นางทิพวรรณ  สุขสกิจ นายอรรถพล  บรรจง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 กลุ่ม B ห้องเรียน 306
ครูท่ีปรึกษา นางทิพวรรณ  สุขสกิจ นายอรรถพล  บรรจง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28575 เด็กชาย กิตติธัช ธรรมเจริญ
2 28576 เด็กชาย จิรัฏฐ์ จูวงษ์
3 28577 เด็กชาย จีรศักด์ิ เหมือนแขยด
4 28578 เด็กชาย ชัชวาลย์ ฉ  าชก
5 28579 เด็กชาย ญาณภัทร น้อยคล้าย
6 28580 เด็กชาย ตะวัน เฟ่ืองสกุล
7 28581 เด็กชาย เทพทัต บัวเทศ
8 28582 เด็กชาย ธนโชติ ยาเพ็ชรน้อย
9 28583 เด็กชาย ธนดล ธรรมประดิษฐ์
10 28584 เด็กชาย ปรากาญรัฏฐาสาธร
11 28585 เด็กชาย ปวริศ เติมกสินพาณิชย์
12 28586 เด็กชาย พชรยุทธ เหมือนป้ัน
13 28587 เด็กชาย พีรณัฐ วัลมาลี
14 28588 เด็กชาย รวีโรจน์ สุขลิ ม
15 28589 เด็กชาย วชิรวิทย์ แท่งทอง
16 28590 เด็กชาย ศิวัฒน์ พิมพ์จันทร์
17 28591 เด็กชาย ศุภกิตต์ บัวเงิน
18 28592 เด็กชาย สุรกิจต์ ครุฑบุญ

19 28593 เด็กหญิง กนกวรรณ ขาวสอาด
20 28594 เด็กหญิง ฌัชชา สุวรรณฉวี
21 28595 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา น้อยสังข์
22 28596 เด็กหญิง ณัฐติญา วะลับ
23 28597 เด็กหญิง นรากร สว่างแสง
24 28598 เด็กหญิง นันทิดา ช้างเอก
25 28599 เด็กหญิง นิษฐกานต์ ปราบพาล
26 28600 เด็กหญิง นุชรีย์ ตั งรักษาสงบ
27 28601 เด็กหญิง ปัทมา พุ่มทอง
28 28604 เด็กหญิง รมิตรา ศรีน้อย
29 28605 เด็กหญิง รวิสรา วรวัฒนนุทัย
30 28606 เด็กหญิง ศรีกมล มณีรัตน์
31 28607 เด็กหญิง ศรุตา เฉลิมทิพย์
32 28608 เด็กหญิง สิริกรณ์ ผ่องผาด
33 28609 เด็กหญิง อลิสรา บุรีรัตน์
34 28908 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ไวว่อง

นักเรียนท้ังหมด 34 คน ชาย 18 คน หญิง 16 คน

ครูท่ีปรึกษา นายสุธี  ธนบดีศรีสุข นางสาวรพีพรรณ  ปัญญา

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 กลุ่ม A ห้องเรียน 308

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 308
ครูท่ีปรึกษา นายสุธี  ธนบดีศรีสุข นางสาวรพีพรรณ  ปัญญา

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28610 เด็กชาย กานต์ชนก โมธรรม
2 28611 เด็กชาย เจษฎา ผลจันทร์
3 28612 เด็กชาย ชิติพัทธ์ พิมพ์งาม
4 28613 เด็กชาย ณัฐศิลป์ ดีภา
5 28614 เด็กชาย ธนกร โพธิสุวรรณ์
6 28616 เด็กชาย ธัชชัย จิตตรุ่งเรือง
7 28620 เด็กชาย ศินัตต์ ศิริพฤกษ์
8 28621 เด็กชาย สิงหา เอกจิตร
9 28623 เด็กหญิง กรรณธิชา หอมหวล
10 28624 เด็กหญิง เขมจิรา ช านาญไทย
11 28625 เด็กหญิง ชวัลญา นิลยี เรือ
12 28626 เด็กหญิง ชุติภา ทิมครับ
13 28627 เด็กหญิง ฐปนัท แซ่เฮง
14 28628 เด็กหญิง ธนวรรณ ลับกิ ม
15 28629 เด็กหญิง ธนัชญา เกตุโกมล
30 29814 เด็กชาย ทีปร์กร ตันวิจิตร

16 28630 เด็กหญิง ธันทิวา ขาวโต
17 28631 เด็กหญิง นาถฤทัย งามระลึก
18 28632 เด็กหญิง เนตรณภิส สุรชีพ
19 28633 เด็กหญิง พิชชาภา บุญห่อ
20 28634 เด็กหญิง แพรวา ตรีศิลป์วิเศษ
21 28635 เด็กหญิง มนัสวี รอดโต
22 28636 เด็กหญิง ศิริวิมล พ่วงแต้ม
23 28637 เด็กหญิง สุพรรษา ทองศรี
24 28639 เด็กหญิง อธิชนัน บัวเทศ
25 28640 เด็กหญิง อุษณีย์ ศิลปาภินันท์
26 28641 เด็กหญิง เอวิตรา คงคาหลวง
27 28937 เด็กหญิง สุนิสา ทะนามศรี
28 29463 เด็กหญิง อนันตญา เล็กเผือก
29 29465 เด็กหญิง พิมอารียา ไชยนิธิธนากุล

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 9 คน หญิง 21 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 กลุ่ม A ห้องเรียน ห้องสมุดเล็ก
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ปราบโจร นางสาวกัญญา  สีดา

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 กลุ่ม B ห้องเรียน ห้องสมุดเล็ก
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ปราบโจร นางสาวกัญญา  สีดา

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28642 เด็กชาย คุณากร กลีบผึ ง
2 28643 เด็กชาย จักรชัย สุขก าเหนิด
3 28644 เด็กชาย จิร ล  าสุวรรณ
4 28645 เด็กชาย ฐิติกร ทับสุข
5 28646 เด็กชาย ทัตพงค์ อาจอาสา
6 28647 เด็กชาย ทัศน์พล อาจอาสา
7 28648 เด็กชาย นนทวัฒน์ ประทับ
8 28649 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ แสงสุ่ม
9 28650 เด็กชาย ปฏิธาร เรือนเพชร
10 28652 เด็กชาย ภคิน แสงทองสุข
11 28653 เด็กชาย ภากรณ์ มหานิยม
12 28654 เด็กชาย ภูเบศ ปิยอัมพรชัย
13 28657 เด็กชาย สงกรานต์ จันทร์ลอย
14 28658 เด็กชาย สรรชัย ม่วงลาย
15 28659 เด็กชาย อัชฌา สุธรรมมา
20 28667 เด็กชาย ภณชนก หอมสุคนธ์
27 28917 เด็กชาย จักรกฤษณ์ บุญเรือง
28 29386 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วจุฬาศรี

16 28661 เด็กหญิง จิราภรณ์ ตาลอรัญ
17 28663 เด็กหญิง ธนาภา พุดแดง
18 28664 เด็กหญิง นภัสสร ดีพูล
19 28665 เด็กหญิง นลินรัตน์ รอดดี
21 28668 เด็กหญิง ภวิกา ชูดวง
22 28669 เด็กหญิง รัตติชล เกิดมี
23 28670 เด็กหญิง วรนันต์ สุติ
24 28671 เด็กหญิง วรนุช สุติ
25 28672 เด็กหญิง หทัยชนก เทพณรงค์
26 28673 เด็กหญิง อุษา อยู่ข า
29 29389 เด็กหญิง บัณรัตน์ เจนเขตต์การณ์
30 29462 เด็กหญิง นารีรัตน์ แก้วทะชาติ
31 29821 เด็กหญิง กุลธิดา มากพินโญ

นักเรียนท้ังหมด 31 คน ชาย 18 คน หญิง 13 คน

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 กลุ่ม A ห้องเรียน 311
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมาริษา  พรมไพสน นายยุทธนา  ศรีอ านาจ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 กลุ่ม B ห้องเรียน 311
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมาริษา  พรมไพสน นายยุทธนา  ศรีอ านาจ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28674 เด็กชาย กฤษกร อินสิตธิ
2 28675 เด็กชาย กันตินันท์ อิ มบ่อย
3 28677 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ จ าปาทอง
4 28678 เด็กชาย ตรีเพชร เตยงูเหลือม
5 28679 เด็กชาย ธนวุฒิ เฉลยพบ
6 28682 เด็กชาย ภูชิชย์ เลิศประเสริฐภากร เรียนที บ้าน
7 28683 เด็กชาย ภูริพัฒน์ กะมุทา
8 28684 เด็กชาย เมธัส จรเทพ
9 28685 เด็กชาย รณชัย ราชสีห์
10 28686 เด็กชาย วรายุทธ์ รอดภู
11 28687 เด็กชาย วีรภาพ เกิดโภคา
12 28688 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ ด าสนิท
13 28689 เด็กชาย สุวัฒน์ อุดหนุนชาติ
14 28690 เด็กชาย หรรษธร พิมพา

15 28691 เด็กหญิง กฤษฎา โพธ์ิศรี
16 28692 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สังข์แป้น
17 28693 เด็กหญิง กุลธิดา จันทรสาร
18 28694 เด็กหญิง จิราวรรณ ดอนสระ
19 28695 เด็กหญิง ฉัตรพร ประกายจันทร์
20 28696 เด็กหญิง ชนัญชิดา แสงสงวน
21 28698 เด็กหญิง ฌานิศา ศรีนิลพันธ์ุ
22 28699 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร แซ่เฮง
23 28700 เด็กหญิง ธิดาพร ภูสิงขร
24 28701 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เติมสุข
25 28702 เด็กหญิง นริศรา วงษ์คล้าย
26 28703 เด็กหญิง ภัณฑิลา ศิริผล
27 28704 เด็กหญิง มนพิศุทธ์ เกตุจันทร์
28 28705 เด็กหญิง วรรณฤดี ชาวบางมอญ
29 28706 เด็กหญิง ศุภสุตา จารุพรรณ
30 28707 เด็กหญิง อัจฉริยา ย้อนใจทัน
31 28911 เด็กหญิง ศศิกานต์ อึ งต๊ิดใช้

นักเรียนท้ังหมด 31 คน ชาย 14 คน หญิง 17 คน

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 511
ครูท่ีปรึกษา นายพงษ์ศักด์ิ  หาจักร นายมนตรี  ลมพัด

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 กลุ่ม A ห้องเรียน 511
ครูท่ีปรึกษา นายพงษ์ศักด์ิ  หาจักร นายมนตรี  ลมพัด

หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28709 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีราช
2 28714 เด็กชาย บพิตร์ สมนิยาม
3 28715 เด็กชาย ปณิธาน สุขมุข
4 28716 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ตวงวิทยสุธี
5 28717 เด็กชาย ภูวไนย ชาติมนตรี
6 28718 เด็กชาย ราชัน สุวรรณัง
7 28720 เด็กชาย วัชรพงษ์ อริยะวงศ์
8 28721 เด็กชาย สหรัฐ นัดสด
9 28722 เด็กชาย สุรศักด์ิ ขบวนกล้า
10 28724 เด็กหญิง กนกพรรณ คล้ายดารา
11 28725 เด็กหญิง ขวัญชนก ขุมทรัพย์
12 28727 เด็กหญิง ฐิตารีย์ คุ้มเสนียด
13 28728 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขก้อน
14 28730 เด็กหญิง ณัฐธิดา ค  าคูณ
17 28733 เด็กชาย ธนทรัพย์ ทองค า

15 28731 เด็กหญิง ถิรดา สกุลมา
16 28732 เด็กหญิง ทานตะวัน อ่อนสิน
18 28734 เด็กหญิง โน
19 28737 เด็กหญิง พลอยแก้ว พยุงพงศ์
20 28738 เด็กหญิง พิสินี สว่างเนตร
21 28739 เด็กหญิง ฟ้าประทาน แซ่ลิ ม
22 28740 เด็กหญิง ภัคณิษา สุวรรณสัมฤทธ์ิ
23 28741 เด็กหญิง วัณณณัฐ มิ งมาศ
24 28742 เด็กหญิง วิชุดา ขุนเจ๋ง
25 28743 เด็กหญิง อารียา เกิดวิบูลย์เวช
26 29391 เด็กหญิง หัสดี พันธ์สิงห์
27 29457 เด็กหญิง สุชา คุ้มทัพ
28 29818 เด็กหญิง ฉัตรรวี ทองใบ

นักเรียนท้ังหมด 28 คน ชาย 10 คน หญิง 18 คน

กลุ่ม A ห้องเรียน 312
ครูท่ีปรึกษา นางสาวปิยนันท์  ชูรักษ์ นายราชันย์  ขุนทอง

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 กลุ่ม B ห้องเรียน 312
ครูท่ีปรึกษา นางสาวปิยนันท์  ชูรักษ์ นายราชันย์  ขุนทอง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28744 เด็กชาย กฤตนัย เพ็ญไพรัตน์กุล
2 28745 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทักษิณ
3 28748 เด็กชาย กฤษดากร แก้วโพธ์ิทอง
4 28749 เด็กชาย กษิเดช อินทรวิเชียร
5 28750 เด็กชาย ดบัสวิน นามเขียนทอง
6 28751 เด็กชาย นวพนธ์ พูลสุข
7 28752 เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ ฉ  าอินทร์
8 28755 เด็กชาย พีระภัทร ธรรมวัฒนา
9 28756 เด็กชาย ภูมิภัทร อิ มน้อย
10 28757 เด็กชาย ภูมิรัตน์ ขวัญสง
11 28759 เด็กชาย อัครพงค์ สมบุญ

12 28760 เด็กหญิง เกตุสุดา ก้านเหลือง
13 28762 เด็กหญิง ชนันทร์พร ครุฑสุวรรณ
14 28763 เด็กหญิง ชื นกมล อวนอ่อน
15 28764 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญวาสนา
16 28765 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ฉ้งทับ
17 28766 เด็กหญิง ณิศรา ค าพิลัง
18 28767 เด็กหญิง ธนพร อารี
19 28768 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ มั นคง
20 28769 เด็กหญิง นริศรา วันจันทร์
21 28771 เด็กหญิง ภัทรธิดา เย็นวอน
22 28773 เด็กหญิง วิรดา อรุณรุ่ง
23 28775 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา ประดับเพ็ชร์
24 28776 เด็กหญิง สุธิรา สุขฉิม
25 28778 เด็กหญิง อัจฉรา โพธิกะ
26 29376 เด็กหญิง ศรัญญา ทวีเลิศ
27 29827 เด็กหญิง ธิคัมพร พลอยมี ย้ายเข้า 14 ธ.ค. 63

นักเรียนท้ังหมด 27 คน ชาย 11 คน หญิง 16 คน

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

ครูท่ีปรึกษา นายจักรพันธ์ุ  วรรณบุตร นางนงค์ฐพร  รังศิลป์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 กลุ่ม B ห้องเรียน 310

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 กลุ่ม A ห้องเรียน 310
ครูท่ีปรึกษา นายจักรพันธ์ุ  วรรณบุตร นางนงค์ฐพร  รังศิลป์



1 28780 เด็กชาย จีรพัฒน์ เนตรสว่าง
2 28781 เด็กชาย เฉลิมชาติ พยัคฆะ
3 28782 เด็กชาย ณฐพงศ์ ต่างบาน
4 28783 เด็กชาย ธนัชวิชญ์ กุมภาพันธ์
5 28784 เด็กชาย ธเนศ สงค์กระสิน
6 28785 เด็กชาย น าพล สอนศิริ
7 28786 เด็กชาย ปริญญา วงค์ทจักร์
8 28787 เด็กชาย ผดุงพงศ์ ญาณนาม
9 28788 เด็กชาย พรสิทธ์ิ สว่างธรรมรัตน์
10 28789 เด็กชาย พลาธิป ผาสุขกิจ
11 28790 เด็กชาย เพชรศิริ แพรพรม
12 28791 เด็กชาย ยุคลธรณ์ เหลาทอง
13 28792 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีวัฒนพงศ์
14 28793 เด็กหญิง กุลสตรี แสงเขียว
15 28794 เด็กหญิง จีรภัทร โพธิสิทธ์ิ
16 28795 เด็กหญิง ชลดา ยี ภู่
31 28919 เด็กชาย ศิวกร แซ่พัง

17 28797 เด็กหญิง ธนพร แก้วเหลา
18 28798 เด็กหญิง บุญรอด เปลี ยนแปลก
19 28799 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ บุญมี
20 28800 เด็กหญิง ปริณดา พึ งทองดี
21 28801 เด็กหญิง ปาริฉัตร คะเชนทร
22 28802 เด็กหญิง พัชรินทร์ ตะเภาทอง
23 28803 เด็กหญิง พาฝัน สาทอง
24 28804 เด็กหญิง พิชญ์นาฎ กันจะนะ
25 28805 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ขันทะควร
26 28806 เด็กหญิง วิญาดา ดอนผา
27 28807 เด็กหญิง สุนิตา ศรีบัวงาม
28 28809 เด็กหญิง อักษราภัคศ์ หนูนันท์
29 28810 เด็กหญิง รินรดา โพธาเมือง
30 28811 เด็กหญิง อิศราภรณ์ เหมือนภู่
32 28933 เด็กหญิง ฐิติภัทร รากพุทธ

นักเรียนท้ังหมด 32 คน ชาย 13 คน หญิง 19 คน

เลข
ประจ าตัว

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 กลุ่ม A ห้องเรียน 402

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 กลุ่ม B ห้องเรียน 402
ครูท่ีปรึกษา นายทศพร  ระงับภัย นางสาววรกานต์  วงค์เข็ม

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ครูท่ีปรึกษา นายทศพร  ระงับภัย นางสาววรกานต์  วงค์เข็ม

เลขท่ี



1 28617 เด็กชาย นันทิพัฒน์ โฉมฉลวย
2 28812 เด็กชาย กฤตนันท์ นามวงค์
3 28813 เด็กชาย กวินภพ ค าเฉลิม
4 28814 เด็กชาย กันต์ ฉันทรักษ์
5 28815 เด็กชาย ชัชวาลย์ แดงสกุล
6 28816 เด็กชาย ชานนท์ วงศาโรจน์
7 28817 เด็กชาย โชติภัทร วงษ์แสงแก้ว
8 28818 เด็กชาย ธนพัฒน์ ศักด์ิณรงค์
9 28819 เด็กชาย ปราโมทย์ พืชผล
10 28820 เด็กชาย พงศกร แซ่อึ ง
11 28821 เด็กชาย วชรพล ชูพลสัตย์
12 28822 เด็กชาย ศราวุฒิ เชยนาม
13 28823 เด็กชาย สรธร รักสนิท
14 28825 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ประเสริฐ
15 28826 เด็กหญิง จิรัชญา มีแจ้ง
16 28827 เด็กหญิง จอมขวัญ ทองโชติ
17 28828 เด็กหญิง จันทร์นภา อุ่นใจดี
18 28829 เด็กหญิง ชนรดา พุทธรักษา
19 28830 เด็กหญิง ชนากานต์ พิทักษ์โกมลเสน
20 28831 เด็กหญิง ชนิกานต์ เวียงชัย

21 28832 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อรุณรัศมี
22 28833 เด็กหญิง ญาณภา ค าหงษา
23 28834 เด็กหญิง ญาดา ราชกิจ
24 28835 เด็กหญิง ฐิตา ลักษณ์นิเทศ
25 28836 เด็กหญิง ณัฐวดี ชัชวัสวิมล
26 28837 เด็กหญิง ทัชชกร แปรสันเทียะ
27 28838 เด็กหญิง นันทิยา เอี ยมปราณีต
28 28839 เด็กหญิง บัณพร สุชฎา
29 28840 เด็กหญิง เบญญาภา บุญอ าไพ
30 28841 เด็กหญิง พรจรัส ทองเอี ยม
31 28842 เด็กหญิง พิชญาภา ชังเจริญ
32 28843 เด็กหญิง วนัชพร วรพันธ์
33 28844 เด็กหญิง วลัยพรรณ อาภากิตติคุณ
34 28845 เด็กหญิง วัลวราพร ค ามี
35 28846 เด็กหญิง ศศิวิมล ศรีโพธ์ิ
36 28847 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ข าเปลี ยน
37 28848 เด็กหญิง สิริรัตน์ จริงแล้ว
38 28849 เด็กหญิง สุพรรณษา เฟ่ืองบุญ
39 28850 เด็กหญิง หทัยชนก รุ่งพิทักษ์นนท์
40 28907 เด็กหญิง กันยรัตน์ ข าสุขเป่ียม

นักเรียนท้ังหมด 40 คน ชาย 13 คน หญิง 27 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 กลุ่ม A ห้องเรียน 413
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมลิวัลย์  พลเสน นางสาวสิริวิชญา  อินทร์พิมพ์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 กลุ่ม B ห้องเรียน 413
ครูท่ีปรึกษา นางสาวมลิวัลย์  พลเสน นางสาวสิริวิชญา  อินทร์พิมพ์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ


