
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 15 คน

ครูท่ีปรึกษา  นางสาวสุธิดา  แดนพรม   นางสาวธมนต์อร  ทองยัง บรมพิมาน นักเรียนหญิง 17 คน รวม 32 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22739 นาย ภาวิต ธนากรถิรพร
2 22886 น.ส. กีรติกา อุ้มชู
3 22910 น.ส. อริญญา สีม่วง
4 22946 น.ส. นิโคล เฮลีย์ ชามะรัตน์
5 22949 น.ส. รสจรินทร์ เสมอสิน
6 22958 น.ส. สุชาดา ศรีชัยแสง
7 22965 นาย ณัฏฐกฤษณ์ บุญธวัชสินีกุล
8 22967 นาย ธวัชชัย กองเพชร
9 23036 น.ส. พัชรภรณ์ ศรียา
10 23048 น.ส. สิภาลักษณ์ จงสุขสัมพันธ์
11 23070 นาย ภัทรนันท์ สันติวัฒนธรรม
12 23098 น.ส. สาธิดา มิตตะลาด
13 23104 นาย ชินกฤต นาคปนทอง
14 23105 นาย ญาณภัทร อุ่นกาย
15 23109 นาย ธนิษฐ์ จันทเขียน
16 23110 นาย นนทกานต์ สหุนิล
17 23111 นาย บรมวุฒิ วิริยะอร่ามวงศ์
18 23112 นาย บุรฉัตร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
19 23113 นาย ปัญญพงศ์ เขียมสันเทียะ
20 23114 นาย พีรดิศ ทองศรี
21 23118 นาย วีรภัทร พิชญ์วรรณขาม
22 23126 น.ส. ธัญสุดา จะเรียมพันธ์
23 23128 น.ส. นาถณดา ธรรมสวัสด์ิ
24 23131 น.ส. พิชญดา ธรรมจารี
25 23134 น.ส. ศิรดา บุญหม่ัน
26 23139 น.ส. อภิสรา สมเดช
27 23752 น.ส. ภิตินันท์ บุญเย่ียมธนดิลก
28 24930 น.ส. เกตุมณี เจริญศรี
29 24932 นาย ขจรศักด์ิ โกมลวิสุทธ์ิ
30 24934 น.ส. อารีย์ พรมงคลพิสิษฐ
31 24935 น.ส. กรกนก ศรีตัน
32 24936 นาย อวิรุทธ์ิ ภมรเวชวรรณ

3301

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต - อังกฤษ



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 14 คน
ครูท่ีปรึกษา   นายวินิจ  อ่วมอาจ   นายวีระพันธ์  กาวิชัย เทพนคร นักเรียนหญิง 32 คน รวม 46 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22789 นาย วรเมธ ลาซ้อน
2 22811 น.ส. ศิริวิมล มีฤทธ์ิ
3 22877 นาย ภูริเดช นามน้อย
4 22921 นาย ธนัชชา ไชยบาล
5 22936 นาย อภิสิทธ์ิ จิตต์วารี
6 22953 น.ส. วิลาวัณย์ ปัทมาสราวุธ
7 22961 นาย กวินภพ แก้ววิชัย
8 22996 น.ส. พัชรา สอาดเอ่ียม
9 22997 น.ส. พุทธพร ฮวาง
10 22999 น.ส. เมธาวดี ธูปพุ่ม
11 23004 น.ส. ศิระประภา ปาลา
12 23009 นาย ฐิติโชติ ค ามี
13 23012 นาย ณัฐวุฒิ จันทโร
14 23018 นาย ศิริศักด์ิ ชีววุฒิพงศ์
15 23021 นาย สุรเดช กุลิสร์กุล
16 23023 น.ส. กัลยกร หลอดเข็ม
17 23029 น.ส. ณัฐณิชา ดาราภูมิ
18 23031 น.ส. ณิชาภัทร นุ่มแป้น
19 23035 น.ส. พรรณิภา จุลเกต
20 23037 น.ส. พัชรี รอตเสียงล  า
21 23038 น.ส. พันณ์ธิดา ซ่ือสัตย์
22 23039 น.ส. พิมตะวัน ปราบสูงเนิน
23 23044 น.ส. รัตนา เนวะช่ืน
24 23045 น.ส. วิชญาพร มิละถาโก
25 23047 น.ส. ศิริกัญญา ประดับวงษ์
26 23050 น.ส. อภิชญา อ่อนพันธ์
27 23051 น.ส. อรธิชา โพธิจักร์
28 23052 น.ส. อรวรา ประเสริฐ
29 23053 น.ส. อริสรา แกล้วทนงค์
30 23055 นาย กิตตินันท์ ร้อยสุข
31 23059 นาย จิรานนท์ พันตา
32 23062 นาย ธีรทัต ช่อผูก
33 23072 นาย โยธิน สุขอนันต์
34 23077 น.ส. จิดาภา แสงทองไทย
35 23082 น.ส. ณิชนันทน์ ประเสริฐอ านาจ
36 23084 น.ส. ธัชสรา ระดมทอง
37 23085 น.ส. ธัญชนก สีเสน
38 23096 น.ส. ศิริธร เมฆลอย
39 23122 น.ส. ดาราพรรณ บุญภูมิ
40 23123 น.ส. เดือนสิบ ฮัดไข่
41 23136 น.ส. ศุภาภรณ์ มณีอร
42 23137 น.ส. ศุภาวัลย์ มณีอร
43 23141 น.ส. อารียา ศรีเพ็ญ
44 24937 น.ส. ชนกนาถ สุระมรรคา
45 25584 น.ส. วรรณวิสา ศรีชม
46 25585 นาย ตรัย เมฆคะ

4403

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 13 คน
ครูท่ีปรึกษา   นางสาวศุชญา  ผ่องอุดม   นายศาสตราวุฒิ  ทองสุทธ์ิ อมรรัตน์ นักเรียนหญิง 30 คน รวม 43 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22712 น.ส. พนมวัสส์ วรีย์พัฒน์
2 22753 น.ส. ณัฐฐินันท์ ช่อผูก
3 22759 น.ส. ภคพร ศรีจันทวงค์
4 22761 น.ส. วรรษณัฐ ตอนปัญญา
5 22777 นาย ทศพร กรเกตุ
6 22799 น.ส. ณิชาพัชร์ ค าจ าปา
7 22813 น.ส. สสิมา นวลม่ิง
8 22821 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ประสาทพรชัย
9 22837 น.ส. ชนิษฐา อินทรมาตย์
10 22845 น.ส. พรชิตา จิตรภักดี
11 22847 น.ส. เพ็ญพิชชา ศรีทุมมา
12 22848 น.ส. ภุมรา ดวงใจ
13 22881 นาย สรกฤต จ าปาถ่ิน
14 22884 น.ส. กมลชนก กิมศรี
15 22891 น.ส. ฐิติพร ใหมม่วง
16 22896 น.ส. เปียนันท์ ศรีสกุล
17 22906 น.ส. สุมาลี บุตะเขียว
18 22925 นาย พินิจนันท์ ไตรทิพย์
19 22927 นาย รสิก คนตรง
20 22934 นาย อภิชาติ รุณใจ
21 22947 น.ส. ปาริชาติ สร้อยสลับ
22 22976 นาย สหรัฐ ป่ินทอง
23 22980 น.ส. กนกพร พุ่มพวง
24 22981 น.ส. กฤตติกาวลัย พลายทวี
25 22983 น.ส. กัณฐิกา ชัยค าดี
26 22986 น.ส. จารวี แก้วเกียรติศักด์ิ
27 22992 น.ส. ดรุณี บุตรลักษ์
28 23011 นาย ณัฐพงษ์ ตามกลาง
29 23014 นาย พชร ขันชะลี
30 23017 นาย เมธาสิทธ์ิ ปะทิรัมย์
31 23026 น.ส. ณัชชา พูนทรัพย์
32 23030 น.ส. ณัฐวดี ประทุมมาตย์
33 23042 น.ส. มณีโชติรจ ฟองเมฆ
34 23043 น.ส. รักษิณา บุญสนอง
35 23054 น.ส. อริสา นามแก้ว
36 23080 น.ส. ช่อผกา มาลัยจรูญ
37 23094 น.ส. ภัทรพร บ ารุงพืช
38 24938 น.ส. รดาณัฐ แป้นสุขา
39 24939 น.ส. ชนิกานต์ มานุสนธ์
40 24940 น.ส. ธัญญ์ฐิตา อัครวีรอนนต์
41 24942 นาย จิรายุ เหมประสาทพร
42 24943 นาย จิรายุทธ นิจขะสุข
43 24944 นาย พรชัย อุตพุทธ

1401

แผนการเรียน  คณิต - อังกฤษ



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 10 คน

ครูท่ีปรึกษา   นางสาวพันทิพา  แย้มดอนไพร   นางฐานิต  ปานหัวไผ่ ราชธานี นักเรียนหญิง 22 คน รวม 32 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล

1 22667 น.ส. วิชุดา เชาว์พุทรา
2 22723 นาย ก้องภพ ศิริมา
3 22724 นาย ขจรพล คูงามมาก
4 22749 น.ส. จันทกานต์ คล้ายคลึง
5 22782 นาย นริศ รัตนจุมพิศ
6 22810 น.ส. วิทิตา สุขขา
7 22826 นาย พัชชานนท์ พิมพ์สุภาพร
8 22828 นาย ภัคพล ท าดี
9 22853 น.ส. รินรดา บางทอง
10 22887 น.ส. จารุวรรณ นุศรรัมย์
11 22897 น.ส. พิชากรณ์ โกกาศก
12 22905 น.ส. สุพรรษา อรุณฤกษ์
13 22950 น.ส. วชิรญาณ์ บุญชู
14 22964 นาย เจษฎา ภูกงทอง
15 23001 น.ส. รัตติยา เป่ียมการุณ
16 23041 น.ส. ภัทรภร ห้องแซง
17 23075 น.ส. กรรณิการ์ ประทอง
18 23076 น.ส. กาญจนา ดวงเพ็ชร์
19 23088 น.ส. น  าทิพย์ ถาโคตร
20 23089 น.ส. ปนัสยา ไทยฉาย
21 24946 นาย จักรินทร์ โอฬารกนก
22 24947 น.ส. จิรนันท์ ธนะจินดา
23 24948 น.ส. ฉันท์ชนก จงวงศ์
24 24949 น.ส. ญาณี วิริยะบุศย์
25 24951 นาย ณัฐภัทร ชิดชอบ
26 24952 น.ส. ธัญญาพร เนียมกล่ า
27 24953 นาย ธีรดนย์ อาสาคติ
28 24954 นาย ธีร์ธวัช เสือทรงงาม
29 24955 น.ส. นันทิตา สุกทน
30 24957 น.ส. พรรณนิดา นาควังชัย
31 24958 น.ส. วรรณิศา ม าขุนทด
32 24959 น.ส. วิชิดา เพ็ชรพงษ์

1402

แผนการเรียน  ญ่ีปุ่น



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 5 คน
ครูท่ีปรึกษา   นายชุมพร  ศรีสุกุล   นางสาวศุภวรรณ  สงวนรัตน์ บุรีรมย์ นักเรียนหญิง 32 คน รวม 37 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22669 น.ส. ศิริมนัส กุลชร
2 22752 น.ส. ฐานิตา กรวยสวัสด์ิ
3 22758 น.ส. พัชริญา แฟร์กอย
4 22775 นาย ดิฐชัย พริกคง
5 22786 นาย ภาณุวัฒน์ นุตโร
6 22800 น.ส. พิราวรรณ์ อัคคภาคย์โภคิน
7 22808 น.ส. มัญฑณา แย้มรส
8 22833 น.ส. กมลพรรณ สุขเสริม
9 22838 น.ส. ชลธิชา รามศิริ
10 22850 น.ส. ยุวดี ยามเย็น
11 22857 น.ส. ศรุดา เครือแก้ว
12 22878 นาย ภูวนัตถ์ เงินสร้อย
13 22888 น.ส. ชนกชนม์ เอ้ืออารีนุกูล
14 22901 น.ส. ศศิพร พันทา
15 22939 น.ส. เกริกกนก เตละวานิช
16 22942 น.ส. ณัฐนันท์ ศรีสมญา
17 22951 น.ส. วรหทัย จันทร์แก้ว
18 22975 นาย วรวุฒิ หวานชะเอม
19 23002 น.ส. ลักษิกา บุญยืน
20 23027 น.ส. ณัฐชนก ศิริลักษณ์
21 23090 น.ส. ประภาสิริ กองบัว
22 24961 น.ส. กัญญารัตน์ ทนสูงเนิน
23 24962 นาย การัณยภาส วรรณศิริเพชร
24 24963 น.ส. เกศรา เล่ือยคล่อง
25 24964 น.ส. จุฬารัตน์ จ าปามูล
26 24965 น.ส. ณฏิมา แตงกล่ิน
27 24966 น.ส. ณัฐวิภา สอนใจ
28 24967 น.ส. ธีรดา โสรชัย
29 24969 น.ส. นิตยา วิชาโคตร
30 24970 น.ส. กัลย์ณัฐษา โหตรภวานนท์
31 24972 น.ส. พัชราภรณ์ เผือกแผ้ว
32 24973 น.ส. มัญชุสา ชาเหลา
33 24974 น.ส. มุฑิตา จ าปาสอน
34 24975 น.ส. วิไลวรรณ ครุฑเมือง
35 24976 น.ส. ศิริพร พรสันเทียะ
36 24978 น.ส. สุวีรยา ป่ินน้อย
37 24979 น.ส. รัตนกร ค านะ

1403

แผนการเรียน  จีน



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 19 คน
ครูท่ีปรึกษา   นายนพดล ฉิมท้วม   นายพิพัฒน์  จ่ันมา บรมพิมาน นักเรียนหญิง 21 คน รวม 40 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22661 น.ส. เนืองภิรมย์ เกิดผาสุข
2 22668 น.ส. ศิริพรรณ ตันติเวชกุล
3 22670 น.ส. ศศิธร บูรพา
4 22673 น.ส. อรชร พลศักด์ิ
5 22676 นาย เจษฎา จ าปาแดง
6 22685 นาย นาราชา ภารา
7 22689 นาย ปนัดชัย เนตรนิล
8 22698 นาย สิรภาพ วัฒนจัง
9 22701 นาย อรินทราช ชูเลิศ
10 22704 น.ส. ชลธิชา หมวกยอด
11 22737 นาย ปุณวิช กาดิง
12 22738 นาย ภคพล พลายพูล
13 22746 นาย สิทธินนท์ นกทอง
14 22767 น.ส. อักษราภร ปันจัตุรัส
15 22773 นาย ณัฐพงษ์ เตชะ
16 22807 น.ส. ภัทรภร แสนรัตนากร
17 22844 น.ส. ปวีณ์ธิดา อินตัน
18 22858 น.ส. สาวิณี กันทาง
19 22870 นาย ทินภัทร คูณทวี
20 22874 นาย พิชญุตม์ เขตแวงควง
21 22879 นาย วัชรพงศ์ สิงห์ครุบ
22 22911 น.ส. อัญติมา จันทร์ประจ า
23 22920 นาย ณัธพณธ์ เขียวร่ืนรมณ์
24 22957 น.ส. ศิรินภา สมบัติวงค์
25 22984 น.ส. กันติชา ทองมา
26 23003 น.ส. วรัญชลี ตรีถูกแบบ
27 24980 น.ส. กุลธิดา นกน้อย
28 24981 น.ส. จินดารัตน์ โกสีนาม
29 24982 น.ส. จิราภรณ์ ใจแสน
30 24983 น.ส. นพวรรณ เบ้าโนรา
31 24984 น.ส. นันทกานต์ สมบัติสวสด์ิ
32 24985 น.ส. บงกช ดวงใจเอกราช
33 24986 น.ส. พรรณลักษณ์ เจริญพร้อม
34 24988 นาย ภูมิรพี เพียรกล้า
35 24989 นาย วรดิษฐ์ อินทรีย์
36 24990 น.ส. วิมลรัตน์ หนูวงศ์
37 24991 นาย สุรยุทธ รัฐวงษา
38 24992 นาย อนุชา กอแก้ว
39 24993 นาย อัษฏางค์ แซ่ลก
40 24994 นาย ราชกิจ เพาะพืชดี

1404

แผนการเรียน  ภาษาไทย-สังคม



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 23 คน
ครูท่ีปรึกษา   นายจามีกร  ซังยัง   นายวริศ  คนดอน เทพนคร นักเรียนหญิง 14 คน รวม 37 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล
1 22629 นาย เกียรติศักด์ิ สยามไชย
2 22646 นาย วิวรรธน์ ใจเท่ียง
3 22664 น.ส. พัชรี แสงดี
4 22665 น.ส. เยาวธิดา ชาพรม
5 22694 นาย วชรพล พวงเพชร
6 22706 น.ส. ชุติมณฑน์ จิตรกระสันต์
7 22711 น.ส. บวรลักษณ์ นามท้าว
8 22720 น.ส. อัจจิมา ทับทิมไสย์
9 22728 นาย จิรวัฒน์ ประเสริฐศักด์ิ
10 22814 น.ส. สุชยา นาคบ ารุง
11 22825 นาย ปวริธ จินตรารักษ์
12 22834 น.ส. กัลยา พิพัฒน์
13 22835 น.ส. จุฑาทิพย์ ทันวงษา
14 22860 น.ส. สุปราณี พิพัฒน์
15 22883 นาย อภิวัต สายพรม
16 22892 น.ส. ฐิติยา สงวนพิทักษ์
17 22908 น.ส. หทัยรัตน์ สังขรัตน์
18 22916 นาย จิรวัฒน์ สุขเปีย
19 22918 นาย ณัฐติเทพ ลาภโพธ์ิชัย
20 22935 นาย อภินันท์ ชมช่ืน
21 22972 นาย ภาสกร อ่ าอนันต์
22 22977 นาย สิทธิชัย ขันเเก้ว
23 23056 นาย ขจรศักด์ิ ถวิล
24 23060 นาย ธนภัทร บริบูรณ์
25 23067 นาย ปุณยวัจน์ ราชไชยา
26 23100 น.ส. อรกานต์ เจริญสุข
27 23119 นาย ศรวัสย์ โค้วบุญญะราศรี
28 23127 น.ส. นภัสนันท์ แก้วค า
29 24995 น.ส. ธนัชชา แสงธูป
30 24998 นาย ณัฐธกฤษณ์ ตรีทะวัช
31 25000 นาย นันทพงศ์ ศรีล้ิม
32 25001 นาย บูรพา น้อยศิริ
33 25002 นาย พิสิษฐ์ ปิติมล
34 25006 นาย สรวิชญ์ นามทะเสน
35 25007 นาย สุรเกียรติ ศรีโพธ์ิงาม
36 25008 นาย อนุวัฒน์ คะชานันท์
37 25009 นาย อัครพล เนียมชัยภูมิ

1405

แผนการเรียน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 12 คน กลุ่ม A

ครูท่ีปรึกษา  นางสาวอรอนงค์  รอดพันธ์ อมรรัตน์ นักเรียนหญิง 12 คน รวม 24 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล

1 22628 นาย กฤษณะ สุพรรณแดง

2 22642 นาย พรพิพัฒน์ เจริญกิจวรานนท์

3 22655 น.ส. กฤติยาพร ลาภย่ิง

4 22656 น.ส. กัญญารัตน์ สุขอร่าม

5 22659 น.ส. ณัฐชา แซ่ต้ัง

6 22686 นาย บัญญวัต เช้ือทอง

7 22732 นาย ธีรวัฒน์ พรมมา

8 22735 นาย น าโชค เขินไพ

9 22764 น.ส. สุภัสสร ปาทาน

10 22778 นาย ทิวากร จ ารัสไว

11 22818 นาย กฤษดา บัวค า

12 22832 นาย สุแคน ด าหรือ

13 22843 น.ส. ปรีญาดา สะนิ

14 22862 น.ส. อารียา พรมเสนา

15 22898 น.ส. เพชรไพรลิน สวัสดิทัต

16 22900 น.ส. วิศาข์ ชุ่มเมืองเย็น

17 22922 นาย ธารา พรรัมย์

18 22929 นาย ฤทธิชัย เกตุถนอม

19 22993 น.ส. ธนพร เพชรภักดี

20 23074 นาย สรธร บุตรจง

21 23101 น.ส. ไอรดา เข็มทอง

22 25010 น.ส. สุณิสา บุญเฟรือง

23 25011 น.ส. ณิชา ล้อรัตนไชยยงค์

24 25012 นาย มงคล ภูแย้ม

2103

แผนการเรียน  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)





รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 10 คน กลุ่ม B

ครูท่ีปรึกษา  นางสาวอรอนงค์  รอดพันธ์ อมรรัตน์ นักเรียนหญิง 12 คน รวม 22 คน

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ นามสกุล

1 22645 นาย วัชรพร เฟ่ืองฟูตระกูล

2 22652 นาย อาทิตย์ เรืองอุดม

3 22658 น.ส. ณัฐชญา อาขุบุตร

4 22660 น.ส. นันทนัช อ่ึงขาว

5 22687 นาย ปกชนัน แดงเรือง

6 22708 น.ส. นันท์นพิน อ่ึงขาว

7 22709 น.ส. นันท์นภัส อ่ึงขาว

8 22730 นาย ณัฐภัทร์ รุ่งชัยยันต์

9 22742 นาย วายุ ลอยแก้ว

10 22756 น.ส. พรนภา เสค าพันธ์

11 22766 น.ส. โสภิตา วันคืนดี

12 22793 นาย เอกรัตน์ มณีรัตน์

13 22809 น.ส. วริศรา นิยม

14 22812 น.ส. ศุภลักษณ์ ล้ีเจริญ

15 22815 น.ส. สุทธิดา ดอนทอง

16 22893 น.ส. ทิพย์อนันต์ วงค์ละคร

17 22909 น.ส. อภิชญา เปรมสุด

18 22987 น.ส. จิตราพร จุ้ยศุขะ

19 25015 นาย ธนโชติ ราชสอาด

20 25016 นาย ธีรโชติ ราชสอาด

21 25017 นาย พีระพันธ์พงศ์ พรไธสง

22 25018 นาย วุฒิชัย ดวงประทุม

2103

แผนการเรียน  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)


