
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 27 คน

ครูที่ปรึกษา  นางปาริชาต  เหมะสิขัณฑกะ   นางสาวสิรินาถ  มีทอง ราชธานี นักเรียนหญงิ 20 คน รวม 47 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23341 นาย ธรณ์ อัตถ์สกุล
2 23383 นาย จิรโรจน์ ฤทธิไชยทรัพย์ 1
3 23386 นาย ชัยธนา สุวิชา
4 23401 นาย ภานุ หลักค า
5 23424 น.ส. สกุลนุช มุ่งมั่นธรรม
6 23445 นาย พงศธร บ ารุงรักษ์
7 23450 นาย วิษณุ เหล่ามีผล
8 23455 นาย ฮิการุ ศุภสร
9 23461 น.ส. ทัตพิชา พะวง
10 23492 นาย ภูรี คชเวศ
11 23498 นาย สัตยา อานนท์
12 23614 น.ส. ภฤณฑีรา สกุลผ่อง
13 23627 นาย ชนาธิป ทวีกุล
14 23628 นาย ณภัทร ชุมอักษร
15 23638 นาย พงศภัทร จันทร์เที่ยง
16 23657 น.ส. เพชรรัตน์ กัสยากร
17 23679 นาย ธนกฤต กาลกิจ
18 23696 น.ส. กัลยกร แขวงจักร์
19 23719 น.ส. สโรชา ปิ่นแก้ว
20 23723 นาย กันต์ธีร์ นิเวศสวรรค์
21 23727 นาย ปรัญชัย มีสมบัติ
22 23730 นาย ภูผา คราประยูร
23 23732 นาย ลัทธพล ยันประเวศ
24 23733 นาย ศุภกฤต หอมหวน
25 23734 นาย สุริยะ สิทธิกุล
26 23735 นาย อนาวิน แจ่มจ ารูญ
27 23736 นาย อัครพนธ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
28 23738 น.ส. ธัญชนก ไชยเม็ง
29 23741 น.ส. ปาณิสรา อินทรี
30 23846 นาย อัสนี ศรีโคตร
31 24426 น.ส. กัญญว์รา สุขศรี
32 24429 น.ส. ชนรดี ภูฆัง
33 25469 นาย กอบเดช รัฐธีย์
34 25470 นาย อภิวิชญ์ จันทร์ทวี
35 25471 น.ส. แพรวา แก้วทอง
36 25472 น.ส. โสมนัสญาต์ิ เศวตวิริยปัญญา
37 25473 น.ส. ณัฐชา ค าแสง
38 25474 น.ส. บงกช พยัคฆโยธี
39 25475 น.ส. พลอยชมพู สายจันยูร
40 25476 น.ส. สุรัสวดี มูลจันทร์
41 25477 น.ส. สุทินา ยอดรัก
42 25478 นาย ธีรวัฒน์ ปานกัง
43 25479 นาย สุรนันท์ กุลสิริธนานันต์
44 25480 น.ส. สุวรรณี สุขชินศรี
45 25481 น.ส. มานิตา สีสมุทร
46 25482 น.ส. ชาลิสา โรจนวิภาค
47 25483 นาย ชยันต์พล ธนาปิยะรักษ์

3302

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต - อังกฤษ





รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 17 คน
ครูที่ปรึกษา   นางสาวพิริยะภรณ์  อภิชาตยานนท์   นางสาวนิศา  สุนิล บุรีรมย์ นักเรียนหญงิ 27 คน รวม 44 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23353 นาย วิริยากร เรียนวงศา
2 23358 นาย อิศรานุวัฒน์ เยาวนกูล
3 23387 นาย ณพฤทธิ์ เหนือทอง
4 23389 นาย ณัฐดนัย ศักด์ิศรี
5 23416 น.ส. ปทัยทิพย์ จิตพิมพ์
6 23480 นาย กฤติน มุสิกวงศ์
7 23499 นาย สุขพิพัฒน์ ศรีเรืองหัด
8 23513 น.ส. ปิ่นศิริ แสงอุไร
9 23516 น.ส. เยาวเรศ ประดิษฐสุวรรณ
10 23520 น.ส. วรัญญา ข าสกุล
11 23522 น.ส. ศศิกานต์ ชูยิ้ม
12 23567 น.ส. พิชญสิ์นี เจริญวัฒนมงคล
13 23569 น.ส. รวิภา ศยามล
14 23573 น.ส. อภิญญา เรืองศรี
15 23576 นาย กรดนัย วุฒิสันเทียะ
16 23581 นาย ธนสมบูรณ์ เกื้อทาน
17 23598 นาย สุกฤษฎิ์ วิชัยบุญ
18 23599 น.ส. กาญจนารัตน์ ปันจัตุรัส
19 23605 น.ส. ฑาริษา ทรงสวัสด์ิ
20 23606 น.ส. ณัฐสินี พุฒตาล
21 23617 น.ส. มัณฑิตา วุฒิสันเทียะ
22 23618 น.ส. รินรดา สุวรรณ
23 23619 น.ส. วรรณภา เนื่องโพนงาม
24 23632 นาย ธนวรรธ ไคล้สา
25 23633 นาย ธนาธร ตางาม
26 23637 นาย ปุณณวิช วิบูลยานนท์
27 23648 น.ส. ชนิกานต์ ทรงกลด
28 23650 น.ส. ณัฐนันท์ พนมทิพย์
29 23654 น.ส. ปวีณา ยะล้อม
30 23655 น.ส. ไปรมา เมืองมา
31 23658 น.ส. ภัทรจาริน เพิ่มพรพิทักษ์
32 23661 น.ส. วิไลวรรณ วงศ์สุพรรณ
33 23664 น.ส. ศิริณัฏฐา ปัตภี
34 23665 น.ส. ศุภารมณ์ ภูริศรี
35 23668 น.ส. สุหทัย วาจาอ่อน
36 23670 น.ส. อภิญาดา เมืองราม
37 23673 นาย กฤษฎา ทิพยเนตร
38 23675 นาย กิตติพงษ์ คงภู
39 23682 นาย ธนพล ไทยท้าว
40 23699 น.ส. ฉัตรฑลิกานต์ เวชชประสิทธิ์
41 23744 น.ส. ปภาวีย์ จิระเจษฎากร
42 25484 น.ส. วิชญาพร จีนรอด
43 25486 นาย เจษฎาภรณ์ เพ็งเพ็ชร์
44 25487 นาย อลงกรณ์ ไตรโอสถ

4405

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต





รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 16 คน
ครูที่ปรึกษา   นายเอกราช  น ้าดอกไม้   นางสาวดวงกมล  ตระกูลพัว บรมพิมาน นักเรียนหญงิ 28 คน รวม 44 คน

เลขที่ เลขประจา้ตัว ชื่อ นามสกุล
1 23299 นาย นารา หอกขุนทด
2 23360 น.ส. วนิษศา ปีกา
3 23365 น.ส. ณัฐณิชา ทองศักด์ิ
4 23368 น.ส. นัทธมน อินทะสระ
5 23404 นาย เมธัส อ่องละออ
6 23419 น.ส. มลฤดี วิระกา
7 23422 น.ส. ศิราพร วงษ์ศิริ
8 23435 นาย เจตณัฐ ศรีลา
9 23436 นาย โชคชัย โชติส้าโรง
10 23438 นาย ติณณภัทร ทองพันชั่ง
11 23471 น.ส. ปุญญศิา รามสูต
12 23506 น.ส. ชญานุช รุ่งเรือง
13 23556 น.ส. ชาริณี ประจา้ถิ่น
14 23563 น.ส. ปรวีร์ อัญญะมณี
15 23586 นาย ปารินทร์ จันทร์ธนู
16 23592 นาย ฤชากร วิเชียรคู่
17 23603 น.ส. ชลลดา พรหมสันเทียะ
18 23604 น.ส. ชุติมา อาจรัมย์
19 23623 น.ส. อรุณรัตน์ เจียรเพชร
20 23624 น.ส. อุมารัตน์ เพทชัยค้าสิงห์
21 23630 นาย ธนดล สุดวัน
22 23631 นาย ธนภัทร เลิศนิมิตร
23 23642 นาย สุรพัฒน์ วรภัคพูนพัฒน์
24 23646 น.ส. จิดาภา ปาประกอบ
25 23652 น.ส. ประภาสิริ คลังดี
26 23666 น.ส. สโรชา ชื่นคุ้ม
27 23677 นาย ฐิติโชติ จิตตะพันธุ์
28 23687 นาย พงศกร โรมรัน
29 23690 นาย วิทษณุ แสนค้าชื่น
30 23697 น.ส. จารุวรรณ นิรัมย์
31 23703 น.ส. เดือนกันยา ศิริ
32 23705 น.ส. ประภัสสรา ประเสริฐแก้ว
33 23710 น.ส. พิยดา พันธ์บุปผา
34 23712 น.ส. เมธาวี หาญนคร
35 23717 น.ส. วิภาดา เอื อศิลป์
36 25488 นาย เจษฎากร หนองขุ่นสาร
37 25489 นาย วิชยุตม์ ศรีนครา
38 25490 น.ส. ฉัตรจพร ยอดแก้ว
39 25491 น.ส. บุษยมาศ ภักดีวุธ
40 25492 น.ส. พรรณิภา ธวัชเมธี
41 25493 น.ส. วชิราภรณ์ นาคพงษ์
42 25494 น.ส. ศศิมาภรณ์ คุ้มครอง
43 25495 น.ส. ณัฐชาดา ปรากริม
44 25589 นาย ณัฐดนัย อภัยบริรัตน์

2304

แผนการเรียน  คณิต - อังกฤษ



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 14 คน

ครูที่ปรึกษา   นางสุภาภรณ์  วัธนจิตต์   นายวนัส  สาบุตร เทพนคร นักเรียนหญงิ 28 คน รวม 42 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23244 นาย ธันวา ทองแดง
2 23245 นาย ธีรภัทร สมใจเพ็ง
3 23267 น.ส. กัญญาพัชญ์ วิสิฐธรานันท์
4 23278 น.ส. รุจิรา ผลใหญ่
5 23322 น.ส. นวลปรางค์ ศรีภาพัฒน์
6 23329 น.ส. หัทยา มีบุญญา
7 23330 น.ส. อัญชลีพร วัลดี
8 23372 น.ส. รัชฎาภรณ์ บาริศรี
9 23447 นาย ภูมิพัฒน์ อ่วมอิ่ม
10 23448 นาย ภูริภัทร ก๋าเร็ว
11 23477 น.ส. สุภาพร อนุพันธ์
12 23503 น.ส. กรณัฐ ภักดีบุตร
13 23553 น.ส. ชนิกานต์ ดวงอาจ
14 23557 น.ส. ชุติมา เปรมโยธิน
15 23565 น.ส. ผกามาส หมื่นช านาญ
16 23621 น.ส. วิภา บุญค  า
17 23656 น.ส. พลอยชนก วงศ์อรินทร์
18 23660 น.ส. วันวิสา ใบบัว
19 23672 น.ส. อัจฉริยา จตุเทน
20 23715 น.ส. วรรณวิสา นุเว
21 23716 น.ส. วรินทร ดอกไม้หอม
22 23722 นาย กรดนัย โชคชัยเพิ่มพูนผล
23 23725 นาย ณธกร ภิรมย์กุลภัท
24 23731 นาย รัตนกร ปะติตัง
25 25497 นาย เพชรัตน์ พวงคิด
26 25498 นาย กันต์ แสนค า
27 25500 นาย ธีรติ วายทุกข์
28 25501 นาย พันธกิจ คุ้มทอง
29 25503 น.ส. กฤติกา แตงกล่ิน
30 25504 น.ส. กิตติยา พัฒนรักษ์
31 25505 น.ส. ชฎาภา ศรีไพร
32 25506 น.ส. ชณัฐดา บุญอินทร์
33 25507 น.ส. ณัชชา ชันค า
34 25508 น.ส. ปนัดดา อินทรทนง
35 25509 น.ส. รชตวรรณ อุบลวรรณี
36 25512 น.ส. สิริรัตน์ เชื่อมรัมย์
37 25513 น.ส. พิริษา สุวรรณทา
38 25514 น.ส. รุ่งทิวา ใจกว้าง
39 25515 น.ส. ศุภนุช ประมูลพงษ์
40 25516 นาย ชัยพร เหล่าศรีประชา
41 25517 นาย พงศ์ปณต แก้วศรี
42 25518 นาย พงษ์พิชญ์ เปล่ียนกริม

1302

แผนการเรียน  ญี่ปุ่น



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 2 คน
ครูที่ปรึกษา  นางสาวพรหมธิดา  ทองกุทัณฑ์   นางสาวสุภาวรัตน์  สุระกิจ อมรรัตน์ นักเรียนหญงิ 40 คน รวม 42 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23319 น.ส. ชลธาร ช่วยทัพ
2 23328 น.ส. สุนิสา ปิโยรัมย์
3 23359 น.ส. จันทรา คงสมบูรณ์
4 23363 น.ส. ณภัทร แก้วอนันต์
5 23371 น.ส. ปาริชาติ แสนสันเทียะ
6 23379 น.ส. อารยา อยู่ยัง
7 23381 นาย คมสัน ท าเลนา
8 23425 น.ส. สิรินญา แสนศิริ
9 23459 น.ส. ณัฐธยาน์ คชเนตร
10 23465 น.ส. ธันยพร สิงห์โต
11 23472 น.ส. ภูษณิศา ศิริสม
12 23474 น.ส. ลภัสรดา น  านุช
13 23478 น.ส. สุภาวิณี โทตันค า
14 23502 น.ส. กชพร ไชยโชติ
15 23525 น.ส. หวันยิหวา จันทร์เมือง
16 23549 น.ส. กนกรดา จันทรประภา
17 23552 น.ส. ขวัญฤทัย ข าวิลัย
18 23559 น.ส. ณัฐชยา แก้วก าพล
19 23562 น.ส. ปณิสรา เอื อเฟื้อ
20 23564 น.ส. ปารียา เจือจันทร์
21 23566 น.ส. พศิกา จิตประสาร
22 23570 น.ส. วณิดา บงสันเทียะ
23 23571 น.ส. สาวิกา ขันธิวงค์
24 23600 น.ส. จันทรัสม์ แย้มเพริศศรี
25 23602 น.ส. ชนิกานต์ เจริญวานิช
26 23609 น.ส. นภาพร สวัสด์ิเชิด
27 23610 น.ส. บัณฑิตา ประหัส
28 23612 น.ส. ปานไพลิน โกเฮง
29 23620 น.ส. วริยา สิทธิพาที
30 23622 น.ส. ศรัณยา หอศิวาลัย
31 23702 น.ส. ณิสรา ภักดีโยธา
32 23711 น.ส. มัณฑนา ค าแก้ว
33 25519 นาย กิตติธัช โพธิปักขิยะธรรม
34 25520 น.ส. ฉัตรธิดา ทวีผดุง
35 25521 น.ส. นิรุชา แสงเทียน
36 25522 น.ส. ปภาตา ตันสถิตย์
37 25523 น.ส. ปาจรีย์ พงษ์ผา
38 25524 น.ส. พิชญา ห่านรักษาเกียรติ
39 25525 น.ส. มนทกานต์ สมบัติสวัสด์ิ
40 25526 น.ส. ศศิธร โหมขุนทด
41 25527 น.ส. ชลธิชา ชูศรี
42 25528 น.ส. ณัฐชา นามคุณ

1303

แผนการเรียน  จีน



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 30 คน
ครูที่ปรึกษา   นางสาวชมนภัส  อุบลเจริญ   นางสาวขนิษฐา  หมัดอะหิน ราชธานี นักเรียนหญงิ 15 คน รวม 45 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23237 นาย ชัยวัฒน์ ชัยวันสุด
2 23254 นาย พีรพงษ์ สีหมอก
3 23260 นาย ศิวกร เกตุธาตุ
4 23261 นาย สรวิช จันทร์ปาน
5 23262 นาย สัชฌกุร ค าพูน
6 23284 นาย กิตติศักด์ิ เรืองดิษฐ์
7 23324 น.ส. ปาลิตา สีสุด
8 23333 นาย ชยกร ทองเทพ
9 23340 นาย ธนากร พึ่งด้วง
10 23346 นาย ศิวนันท์ มณีนพธนาภาค
11 23375 น.ส. โสภิตนภา สมน้อย
12 23377 น.ส. อรวี ผลสุวรรณ
13 23378 น.ส. อารยา ต่ายทอง
14 23388 นาย ณัฐชา ท านา
15 23390 นาย ณัฐวัฏ สละสนธิ์
16 23393 นาย ธนพัฒน์ ถวิล
17 23394 นาย ธีระวัฒน์ บูชาพันธ์
18 23395 นาย นิธิศ พลารักษ์
19 23396 นาย ปราชญา บุญแสน
20 23398 นาย พลวัฒน์ โชติทุม
21 23411 น.ส. เกตน์สิรี อินทพล
22 23420 น.ส. รัตติกาล นันทะเพ็ชร
23 23423 น.ส. ศิรินธร โหมกระโทก
24 23449 นาย ยุคนธร น้อยผา
25 23470 น.ส. เบญญาภา ปักการะเน
26 23479 น.ส. สุราธรณ์ เสนาพันธ์
27 23501 นาย อลงกรณ์ หลวงเดช
28 23504 น.ส. กาญจนา วังอินทร์
29 23530 นาย กิตติศักด์ิ เทพล
30 23560 น.ส. นันทิยา ทองสุข
31 23585 นาย ปฏิภาณ รอดชีวัน
32 23594 นาย วายุ ไทยเจริญ
33 23674 นาย กล้าณรงค์ เสนานิมิต
34 23681 นาย ธนเดช ขันธวิสูตร
35 24425 น.ส. ชัญญานุช ชัยชนะ
36 25530 นาย เอกภพ คดีทอง
37 25531 นาย ทรัพย์สิน สังข์ทอง
38 25532 นาย ธนัฐพล หอมอุดม
39 25533 นาย มนพัทธ์ วงศ์ศรี
40 25535 น.ส. ณัฏฐณิชา อ่อนเพ็ชร์
41 25536 น.ส. ณัฐชา ใบตานี
42 25537 น.ส. สุภาพร เห็มวิจิตร
43 25538 นาย กฤตวัฒน์ ลักษโณสุรางค์
44 25539 นาย ธนกฤต ชิวพาณิช
45 25540 นาย จีรวัฒน์ ก้อนเพียง

1304

แผนการเรียน  ภาษาไทย-สังคม



.



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 31 คน
ครูที่ปรึกษา   ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ศุภลักษณ์    นางสาวสมพิศ  ยุดรัมย์ บุรีรมย์ นักเรียนหญงิ 10 คน รวม 41 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 23236 นาย ชวกร ทองค า
2 23311 นาย ศรายุทธ เมตะศิริ
3 23313 นาย อครพล ทองสงค์
4 23317 น.ส. เกวลิน สายรัตน์
5 23318 น.ส. จิราพรรณ ดีแหบ
6 23323 น.ส. ณิชาภัทร แก้วแกมทอง
7 23326 น.ส. พิรญาณ์ สุคนธ์ขจร
8 23382 นาย คุณานนต์ แซ่โค้ว
9 23391 นาย ดนุนันท์ ประสิทธิ์ทอง
10 23415 น.ส. เบญจวรรณ บดีรัฐ
11 23430 นาย กฤศิญาวุฒิ อิ่มสวัสด์ิ
12 23432 นาย กิตติภณ สุวรรณมงคล
13 23440 นาย ธนภัทร ศรีสว่าง
14 23444 นาย ปรเมศวร์ สัปทน
15 23468 น.ส. น  าฝน หัมพานนท์
16 23469 น.ส. นิญาดา ภูมลา
17 23475 น.ส. วัชรินทร์ อินผล
18 23482 นาย ชิตพล ศรีจ าปา
19 23486 นาย ธนดล แสงเทียน
20 23490 นาย พีระพัฒน์ คงเลิศ
21 23495 นาย ฤทธิ์ณรงค์ คอนสลัด
22 23497 นาย วิโรจน์ บุนนาค
23 23500 นาย อภิชาติ กาฬภักดี
24 23532 นาย จรณินทร์ ขันธเนตร
25 23543 นาย ภานุพงศ์ ดีประสิทธิ์
26 23547 นาย สุทิวัส เมฆด า
27 23550 น.ส. กัญญารัตน์ วงแหวน
28 23597 นาย ศุภชัย มีทอง
29 23626 นาย คุณาธิป อู่ทอง
30 23634 นาย ธีรภาคย์ ตรวจมรรคา
31 23663 น.ส. ศศิ เทียนเผือก
32 23693 นาย อติวิชญ์ เสนา
33 24421 นาย ประธาน นิลสนธิ์
34 25541 นาย ฉัตรมงคล เกิดวิถี
35 25542 นาย ชินวัฒน์ แสนจันทา
36 25544 นาย ณัฐพร หมอยาดี
37 25545 นาย นพดล ศรีพิทักษ์
38 25546 นาย ป.ประศักด์ิ ปริญญาวาณิชย์
39 25547 นาย พงษ์ดนัย วิรัตน์
40 25548 นาย ศุภกิจ พวงสิเคน
41 25549 นาย อินทัช อุ่นมีชัย
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แผนการเรียน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 22 คน กลุ่ม A

ครูที่ปรึกษา   นายสุพัฒน์  มีพึ่ง   นางสาวธรินทร์ญา  วจะสุวรรณ บรมพิมาน นักเรียนหญงิ 2 คน รวม 24 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล

1 23238 นาย ชายทัด ปิ่นแก้ว
2 23252 นาย ปกรณ์ชัย ปึงวไิล
3 23265 นาย อริยชัย จันทรศิริวฒันา
4 23287 นาย เจษฎา สมภาร
5 23293 นาย ธนดล จริงใจ
6 23297 นาย นนทกานต์ วงศ์พนัธ์
7 23300 นาย บัลลังก์ แก้วบับพา
8 23305 นาย ภัคพล สมบูรณ์
9 23314 นาย อติเทพ ทวพีดุซา
10 23366 น.ส. ณัฐวรรณ หร่ีเรไร
11 23400 นาย พรีะศักด์ิ ชมเกษม
12 23442 นาย นนท์ชญา นนทโชติ
13 23443 นาย ปฏิพฒัน์ แสงวงศ์
14 23487 นาย นฤเบศ กรุงแก้ว
15 23529 นาย กฤษดาพงศ์ สมบูรณ์
16 23536 นาย ณัฐพล ชื่นแสง
17 23582 นาย ธรรมศักด์ิ ขึมสันเทียะ
18 23584 นาย นรสิงห์ พทุธบัวงาม
19 23591 นาย รัฐศิลป์ บุตรอ่ า
20 23593 นาย วขิรินทร แท้รัมย์
21 23596 นาย วรัิชสันห์ ภัยธริาช
22 23601 น.ส. เจนจิรา สายสินธุ์
23 23728 นาย ปัญญพฒัน์ ศรีวริานนท์
24 23286 นาย จิรัฐ โพธิก์ลาง

2102

แผนการเรียน  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)





รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน นักเรียนชาย 13 คน กลุ่ม B

ครูที่ปรึกษา  นายสุพัฒน์  มีพึ่ง   นางสาวธรินทร์ญา  วจะสุวรรณ บรมพิมาน นักเรียนหญงิ 11 คน รวม 24 คน

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล

1 23332 นาย จิรายุ จุ้ยศุขะ
2 23546 นาย วฒิุชัย ธรรมโหร
3 23671 น.ส. อริสรา ยงเพชร
4 25550 นาย เกษบูรพา ค าปาระ
5 25551 นาย จารุพฒัน์ วงษ์พจิิตร
6 25554 นาย ปณิธิ พรมไชย
7 25556 นาย อาทิตย์ จันรัญพะเนาว์
8 25557 น.ส. จริยา นนท์ศิริ
9 25558 น.ส. ชนาภา พนัธท์อง
10 25560 น.ส. ชลฤดี ทินจอง
11 25561 น.ส. พรมนัส เปรมสุขดี
12 25562 น.ส. ยพุนิ สุวรรณา
13 25563 นาย ชัชรินทร์ นารี
14 25564 นาย ทองแท้ แป้นคุ้มญาติ
15 25565 นาย สุริยา ยาวะโนภาส
16 25567 น.ส. อลัญญา ด่างหลา
17 25568 น.ส. ศศิธร ชนากร
18 25569 น.ส. สิวกิา ปุยฝ้าย
19 25570 นาย วรเชษฐ์ เถียรสวสัด์ิ
20 25572 น.ส. สินัฏตา วรรณฤทธิ์
21 25573 น.ส. สิรินทรา สาระณา
22 25574 นาย สรวชิญ์ ใต้สันเทียะ
23 25575 นาย อรรถกร แสงรุ่งเรือง
24 25577 นาย ณัฐพงษ์ เครือจันทร์
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แผนการเรียน  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)




