
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 19 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวนนิธิรา  ตอบสันเทยีะ ราชธานี นกัเรียนหญิง 18 คน รวม 37 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24442 เด็กชาย กฤติเดช ชมเกษม
2 24443 เด็กชาย กันตินันท์ ขึมสันเทียะ
3 24444 เด็กชาย จักรรินทร์ เพ็งชัยศรี
4 24445 เด็กชาย ฉัตรมงคล สาขันโคตร
5 24446 เด็กชาย ชุมพล สุวรรณหงษ์
6 24447 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ยิงรัมย์
7 24450 เด็กชาย ธนวชิญ์ ศิริสุข
8 24451 เด็กชาย ธรีกานต์ โคตรวงษ์
9 24452 เด็กชาย นภทัร กุสันเทียะ
10 24454 เด็กชาย พงศกร เฉลียวชาติ
11 24455 เด็กชาย รัชภมูิ ศรีชาย
12 24456 เด็กชาย วรวฒิุ ภาคีฉาย
13 24457 เด็กชาย วาทิตย์ จอมประเสริฐ
14 24458 เด็กชาย สหรัฐ ศรีปัญญา
15 24459 เด็กชาย สิทธศัิกด์ิ เดียสูงเนิน
16 24460 เด็กชาย สิริราช ผลโพธิ์
17 24461 เด็กชาย สุรยุทธ์ อรุณชื่น
18 24462 เด็กชาย องอาจ ปั้นศิริ
19 24463 เด็กชาย อธวิฒัน์ สุทธชิัย
20 24464 เด็กหญิง กฤติยา สุพรรณแดง
21 24465 เด็กหญิง เขมจิรา กลางยาแสน
22 24466 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปากเกร็ด
23 24467 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ทินบุตร
24 24468 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ผ่านอ้น
25 24469 เด็กหญิง ณิชา พิลาศาสตร์
26 24470 เด็กหญิง นิลรดา บุญเวช
27 24471 เด็กหญิง บุษรินทร์ โชนกระโทก
28 24472 เด็กหญิง ปภาวรินท์ คงอุ่น
29 24473 เด็กหญิง เปรมยุตา กล่ินสอาด
30 24474 เด็กหญิง ภทัรธดิา ศรีกุลวงศ์
31 24475 เด็กหญิง มณฑิตา แก้วมีศิลป์
32 24476 เด็กหญิง มริสา กัณหามล
33 24477 เด็กหญิง วนัสนันท์ ไกยะวนิิจ
34 24478 เด็กหญิง วชัราภรณ์ ใจดี
35 24479 เด็กหญิง ศริสา แตงบุตร
36 24480 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ บรรดาศักด์ิ
37 24481 เด็กหญิง ศศิวรรณ สุขสอาด
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา   นางสาวศศิธร  นานไธสง   นางสาวซี  บญุยโกศล บุรีรมย์ นกัเรียนหญิง 20 คน รวม 41 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24483 เด็กชาย คุณากร ทองเจริญธีรไชย
2 24485 เด็กชาย ณรงค์ชัย เเกว้เกตุ
3 24486 เด็กชาย ณัฐพงษ์ องค์การ
4 24487 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ป่าม่วง
5 24488 เด็กชาย ทัตเทพ กยุลี
6 24489 เด็กชาย ธนกร ศรีทองสุข
7 24491 เด็กชาย ธนากร วิชิตสูงเนิน
8 24492 เด็กชาย นันทพัฒน์ จลุปะ
9 24493 เด็กชาย บัญญพนต์ แกว้พร
10 24494 เด็กชาย บุญนพร ล้ิมประเสริฐ
11 24496 เด็กชาย ปฐมพร หอมฉวี
12 24497 เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ชูเชิด
13 24498 เด็กชาย ภาคิน ยนิดียทุธ์
14 24499 เด็กชาย เมธี สุบิน
15 24500 เด็กชาย รพีภัทร นนท์ศิริ
16 24501 เด็กชาย วรวุฒิ อินอุเทน
17 24502 เด็กชาย วัชร โสภณพงษ์
18 24503 เด็กชาย วิทวัส โสดคล้า
19 24504 เด็กชาย วีระภัทร์ ปันโย
20 24505 เด็กชาย อภิรักษ์ วิทยาอมรกลุ
21 24506 เด็กชาย อานัส สิงห์ศรี
22 24507 เด็กหญิง กรรณิกา รุ้งศรี
23 24508 เด็กหญิง จนัทัปปภา พันธุล์ะดา
24 24509 เด็กหญิง ณัฐฐา แดงศิริ
25 24510 เด็กหญิง ทิฆัมพร โกสียภ์ิบาล
26 24511 เด็กหญิง นฤพร บัวทอง
27 24512 เด็กหญิง นันธิดา นวนใส
28 24513 เด็กหญิง นันนภัสท์ เเซ่อึง
29 24514 เด็กหญิง ปทิตา ประดิษฐทอง
30 24515 เด็กหญิง ปุญญิศา เล็กประยรู
31 24517 เด็กหญิง พันธ์ณภัทร์ แสงไฟ
32 24518 เด็กหญิง พิชญา พิทักษ์วนาวงศ์
33 24519 เด็กหญิง ยพุารัตน์ ชัยชนะ
34 24520 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ เสนผาบ
35 24521 เด็กหญิง ศิริโฉม จลุละโพธิ
36 24522 เด็กหญิง สตรีรัตน์ โรจน์จนัทร์เจริญ
37 24523 เด็กหญิง สมใจ ภูจตัตุ
38 24524 เด็กหญิง สรนีย์ โสสัน
39 24525 เด็กหญิง สโรชา ดวงจติร์
40 24526 เด็กหญิง สุประวีณ์ บุญสพ
41 24527 เด็กหญิง อรัญญา บุตรสาลี
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 24 คน

ครูที่ปรึกษา  นางณัฐยา  ภญิโญดม   นางสาววิลัย  เอี่ยมศรี บรมพิมาน นกัเรียนหญิง 19 คน รวม 43 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24528 เด็กชาย กติติภูมิ สุดฉาย
2 24529 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ โอภาษี
3 24530 เด็กชาย ฆฤน กทัลีรดะพันธุ์
4 24531 เด็กชาย เจริญชัย หาญเชิงชัย
5 24532 เด็กชาย เฉลิมพล ชัยมาตรกจิ
6 24533 เด็กชาย ชนากานต์ ดีศรี
7 24534 เด็กชาย ณัฐฌานนท์ โทนทอง
8 24535 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ทองมา
9 24536 เด็กชาย เดชาวัต พุทธสอน
10 24537 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจริญสุข
11 24538 เด็กชาย ธนวัตร ศรีมหาพรม
12 24539 เด็กชาย ธีรเมธ กิง่ค า
13 24540 เด็กชาย นิลรัตน์ วรรณพาหุล
14 24541 เด็กชาย พิชาวัฒน์ ยอดดี
15 24542 เด็กชาย รัฐศักด์ิ โชคจนิดา
16 24543 เด็กชาย วชิระ พ่อค้า
17 24544 เด็กชาย วิชัย จ าเนียร
18 24545 เด็กชาย ศุภโชค สิทธิ
19 24546 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ทองชั่ง
20 24547 เด็กชาย สรันรักษ์ ปราณจนัทร์
21 24548 เด็กชาย สุรศักด์ิ แสงสุวรรณ์
22 24549 เด็กชาย อติยะ กล่ินหอม
23 24550 เด็กชาย อรรถพล ปีรติพัฒน์
24 24551 เด็กชาย อานนท์ สุดปลิด
25 24553 เด็กหญิง กญัญาวีร์ สีดาฟอง
26 24554 เด็กหญิง เกตน์นิภา ศิริสินธนทรัพย์
27 24555 เด็กหญิง จริาพร ลุ่มมณี
28 24556 เด็กหญิง ชัญญานุช บุญขาว
29 24557 เด็กหญิง ญดาพร เจอืจนัทร์
30 24558 เด็กหญิง ฐิติมา คุณวันดี
31 24559 เด็กหญิง นาตาลี เลห์มันน์
32 24560 เด็กหญิง ปฏิมากรณ์ พุ่มจนัทร์
33 24561 เด็กหญิง ปริยากร บุนนาค
34 24562 เด็กหญิง ปิยะพร ค าชุ่ม
35 24563 เด็กหญิง พัณณิตา ทองอ่ า
36 24564 เด็กหญิง วชิรญาณ์ อ้นคง
37 24565 เด็กหญิง วรรณธิดา เพ็งพันธ์
38 24566 เด็กหญิง วันทิมา เสมอสิน
39 24567 เด็กหญิง สตรีรัตน์ เอี่ยมเมี้ยน
40 24568 เด็กหญิง สิรินดา บุญเกตุ
41 24570 เด็กหญิง สุนันทา บุญเกดิ
42 24571 เด็กหญิง อภิญญา วงศ์ทองชูสกลุ
43 24572 เด็กหญิง อารียา เฮียน
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวสุภาภรณ์  อุ้ยนอง   นางสาวณิรัศมิ์ชา  เลิศอริยะสุภณ เทพนคร นกัเรียนหญิง 21 คน รวม 42 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24573 เด็กชาย กฤษณ์ธิเดช ปตัภี
2 24574 เด็กชาย ณัฏฐากร เมอืงแสงศรี
3 24575 เด็กชาย ณัฐนนท์ กรอนโคกกรวด
4 24576 เด็กชาย ณัฐพล โกศัย
5 24577 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ค างาม
6 24579 เด็กชาย ธนกฤต พฒุตาล
7 24580 เด็กชาย ธวัฒนช์ัย สิงหรั์ตน์
8 24581 เด็กชาย นวพล เพชรสูงเนนิ
9 24582 เด็กชาย นนัทกร นนักระโทก
10 24584 เด็กชาย ภตัสธร อิ่มเกษม
11 24585 เด็กชาย ภทัรดนยั ปญัญาวงค์
12 24586 เด็กชาย ไมเ้อก แสงทอง
13 24587 เด็กชาย ฤทธิชัย พึ่งทอง
14 24588 เด็กชาย วิวิศน์ ช านนิวล
15 24589 เด็กชาย วิศวัส จันทรสาขา
16 24590 เด็กชาย วีรวงศ์ วงศ์หนิออ่น
17 24591 เด็กชาย วุฒิภทัร วันดี
18 24592 เด็กชาย อธิป จรรยาวงค์
19 24593 เด็กชาย อภชิาติ ช่างไม้
20 24594 เด็กชาย อภนิถัธ์ ผ่องศรี
21 24595 เด็กชาย อธิิพฒัน์ เทยีนขาว
22 24596 เด็กหญิง กลัยรัตน์ ค าฝ้ัน
23 24597 เด็กหญิง เขมกิา ฬิลหาเวสส์
24 24598 เด็กหญิง จันทมิา ธิราสัย
25 24599 เด็กหญิง จินดา บญุต่อ
26 24600 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีบหุงา
27 24601 เด็กหญิง ชนดิา อนิทรแพทย์
28 24602 เด็กหญิง ชลธิฌา บญุจันทร์
29 24603 เด็กหญิง ทพิย์รัตน์ ประทมุทอง
30 24604 เด็กหญิง ธัญสุดา นนทสันต์
31 24605 เด็กหญิง น  ามนต์ ปถัวี
32 24606 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ฉายจ ารัส
33 24607 เด็กหญิง ปริชญา เอี่ยมชัยกลุ
34 24608 เด็กหญิง พอฤทยั โพธิถิน
35 24609 เด็กหญิง พมิลัดดา ชุ่มขยัน
36 24610 เด็กหญิง เพญ็พชิชา จริงจิตร
37 24611 เด็กหญิง ภทัรชนก หอมจันทร์
38 24612 เด็กหญิง วรกานต์ ทองล้น
39 24613 เด็กหญิง วราวรรณ บญุเกื อ
40 24614 เด็กหญิง ศศิกานต์ อนิทะนนท์
41 24615 เด็กหญิง สุพชัรฑรา สังขวาทนิ
42 24616 เด็กหญิง อภญิญา เชื อหนองใฮ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา  นางวันทนา  เอื้อดุลยธรรม   นายปยิะพงศ์  หนเูทพ อมรรัตน์ นกัเรียนหญิง 19 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24617 เด็กชาย กล้าหาญ มัยดีนาจ
2 24618 เด็กชาย กติติพันธ์ อินทะนัน
3 24619 เด็กชาย จกัรภพ แกว้เกยีรติศักด์ิ
4 24621 เด็กชาย เฉลิมเกยีรติ เรืองศรี
5 24622 เด็กชาย โชติวิทย์ เยน็ทรัพย์
6 24623 เด็กชาย ณรงค์กร เขม็งาม
7 24624 เด็กชาย ตะวัน ภู่ปรางค์
8 24625 เด็กชาย ธนกร วิริวิทยา
9 24627 เด็กชาย นพรัตน์ มูลประเสริฐ
10 24628 เด็กชาย นเรนธร โหมกระโทก
11 24629 เด็กชาย นฤนาท เปรมทองน้อย
12 24630 เด็กชาย นิยมสุข เป็นมงคล
13 24631 เด็กชาย บารมี ทองแตง
14 24633 เด็กชาย รณกร เพ็งพลกรัง
15 24634 เด็กชาย รวมพล คงรวมญาติ
16 24635 เด็กชาย รวีโรจน์ เชื้อแฉง่
17 24636 เด็กชาย วราเมธ เล็กประยรู
18 24637 เด็กชาย วีระกานต์ วงค์สมัคร
19 24638 เด็กชาย สุรศักด์ิ ทั้งพรม
20 24639 เด็กชาย อนิวัฒน์ ยขุรัง
21 24640 เด็กชาย อภิปรัชญากลุ กองรัมย์
22 24641 เด็กหญิง กฤติยา ธานี
23 24642 เด็กหญิง จฬุารัตน์ พรมมา
24 24643 เด็กหญิง ชนิดาภา ทองกระจา่ง
25 24644 เด็กหญิง ญาลินดา ปายลออง
26 24647 เด็กหญิง นภารัตน์ เรืองอยู่
27 24648 เด็กหญิง น้ าฝน -
28 24649 เด็กหญิง ปวริศา ชูใจดี
29 24650 เด็กหญิง ปิ่นทิพย์ จนัทร์เมฆา
30 24651 เด็กหญิง พิมผกา นาขนัดี
31 24652 เด็กหญิง เพียงอัมพร อินทสิทธิ์
32 24653 เด็กหญิง ภิรญา ทรงอยูภ่ากรณ์
33 24654 เด็กหญิง เมธานันท์ อินเเช่มชื่น
34 24655 เด็กหญิง เมธาวี กลูเกือ้
35 24656 เด็กหญิง ลลิตวดี มาทา
36 24657 เด็กหญิง ศศิภรณ์ เมืองสุข
37 24658 เด็กหญิง ศิริประภา รอดอินทร์
38 24659 เด็กหญิง ศุณันฑา ปาปะเก
39 24660 เด็กหญิง สุธรรม สุขสบาย
40 24661 เด็กหญิง สุธาสินี เกษวิริยะกจิ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวณัฐธนพร  เหมวิจิตร   นางสาวจัสมนิ  วงษเ์ดอรี ราชธานี นกัเรียนหญิง 17 คน รวม 38 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24663 เด็กชาย จกัร์กฤษณ์ อาจเกดิ
2 24664 เด็กชาย จกัรเพ็ชร ด้วงค าจนัทร์
3 24665 เด็กชาย จรีะนันท์ ปันทะวัง
4 24666 เด็กชาย ฉตัรศิริ เมืองแสงศรี
5 24667 เด็กชาย ฐิรเมศวร์ ธัญชัยสิริ
6 24668 เด็กชาย ณัฐพนธ์ จนัทร์ทัพ
7 24669 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ลุ่มมณี
8 24670 เด็กชาย นที ใช้ประทุม
9 24671 เด็กชาย นิพนธ์ พุทธประดิษฐ์
10 24672 เด็กชาย พิทักษ์ หุนติราช
11 24674 เด็กชาย ภูรัฐภูมิ ไพรสินธ์
12 24675 เด็กชาย ภูริพัฒน์ สุ่มทอง
13 24676 เด็กชาย ภูริพัฒน์ อังโกรัมย์
14 24677 เด็กชาย วัชรพล เสียงใส
15 24678 เด็กชาย วัชรินทร์ ตอนปัญญา
16 24679 เด็กชาย วิริยะ โจมบุญ
17 24680 เด็กชาย วีระชิต มามั่งค่ัง
18 24681 เด็กชาย ศุภโชค พงษ์ศรีเสน
19 24682 เด็กชาย สุรกานต์ ศรีสุวรรณ์
20 24683 เด็กชาย อดิศร ปัญแสน
21 24684 เด็กชาย เอกกวี ทองจนัทร์
22 24685 เด็กหญิง เขมรักข์ ยนิดีวงษ์
23 24686 เด็กหญิง จฑุาชนก ทองเหมือน
24 24687 เด็กหญิง เจนจริา จ าปาแดง
25 24688 เด็กหญิง โชติกา คะนองดี
26 24689 เด็กหญิง ธนภรณ์ เหมือนงาม
27 24690 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ มีสง่า
28 24691 เด็กหญิง นชาวดี แสงฉาย
29 24692 เด็กหญิง นฤมล อัศววงศ์เกษม
30 24693 เด็กหญิง นัชชา เจนจดัการ
31 24694 เด็กหญิง นิติญา สิงห์ดี
32 24696 เด็กหญิง ปารีรัฎร์ เนื่องอุทัย
33 24697 เด็กหญิง มุทิตา ติสูงเนิน
34 24698 เด็กหญิง รุจริาพร พุ่มตาล
35 24700 เด็กหญิง วรรณษา ธรรมวัตร
36 24701 เด็กหญิง สุพรรณสา มีแกว้
37 24702 เด็กหญิง สุภาพร สังขวาทิน
38 24703 เด็กหญิง อรชร โพนสูง
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 22 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวเอกสุดา  จันทโรภาส   นางสาวสุทศันา เวียงทอง บุรีรมย์ นกัเรียนหญิง 17 คน รวม 39 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24705 เด็กชาย กนกพล ประโยค
2 24706 เด็กชาย กษดิิส แกว้ปญัจะ
3 24707 เด็กชาย กติติศักด์ิ ฉิมมาลี
4 24708 เด็กชาย ขวัญณรงค์ ข าวิลัย
5 24709 เด็กชาย ไชยันต์ จันทนารักษ์
6 24710 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พานสุวรรณ
7 24711 เด็กชาย ทศพงศ์ สุริชา
8 24712 เด็กชาย ทศภมูิ ถัง
9 24713 เด็กชาย ทวิกร เตชะเวชเจริญ
10 24714 เด็กชาย แทนคุณ โกมลเสน
11 24715 เด็กชาย ธนกฤต มาตพนันา
12 24716 เด็กชาย ธนนัธร รักแผน
13 24717 เด็กชาย ธีภพ บญุพา
14 24718 เด็กชาย นวพฒัน์ ปยิะโชติ
15 24719 เด็กชาย พงษพ์นัธุ์ ยืนทน
16 24721 เด็กชาย พทุธิพร ไชยศิริ
17 24722 เด็กชาย ระพพีฒัน์ แจ่มดี
18 24723 เด็กชาย วรปญัญา บรีุนนัท์
19 24724 เด็กชาย ศุภชัย ธาดาประดับสกลุ
20 24725 เด็กชาย สิปปกร เรืองโรจน์
21 24726 เด็กชาย อคัริน สืบศรี
22 24727 เด็กหญิง กนกพรรณ สุพงษ์
23 24728 เด็กหญิง กญัญารัตน์ มแีกว้
24 24729 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ลักขษร
25 24730 เด็กหญิง กลุธิดา ศรีทองสุข
26 24731 เด็กหญิง ฐิติพร แย้มสุข
27 24733 เด็กหญิง ณัฐณิชา บางชุมแพ
28 24734 เด็กหญิง ณัฐรินยี์ ทรัพย์หลาย
29 24735 เด็กหญิง ณิชานนัทน์ นพกร
30 24736 เด็กหญิง ปาณิศา เนื่องโพนงาม
31 24737 เด็กหญิง พมิพพ์จี มั่นหมาย
32 24738 เด็กหญิง ภคพร บวัสุวรรณ
33 24739 เด็กหญิง รัชนกีร ภยัธิราช
34 24740 เด็กหญิง ศตพร รอดภยั
35 24741 เด็กหญิง ศศิประภา ฤกษโ์ภคี
36 24742 เด็กหญิง สิริญญา มา้เทศ
37 24743 เด็กหญิง สุตาภทัร โพธิพ์นัธุแ์กว้
38 24745 เด็กหญิง อจัฉรียา ฉัตรบญุฑริก
39 25032 เด็กชาย ณัฐนนัท์ ภมรเวชวรรณ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา   นายสุริยะ  กนัวิเศษ   นางสาวแสงรติกานต์  พนัคลอง บรมพิมาน นกัเรียนหญิง 19 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24746 เด็กชาย กรวีร์ กล้วยไม ้ณ อยุธยา
2 24747 เด็กชาย กฤตภาส สุนทรโชติ
3 24748 เด็กชาย กติตินนัท์ บตุรดา
4 24750 เด็กชาย จิรทปี ทรัพย์ประดิษฐ์
5 24751 เด็กชาย ฐิติโชติ ธงสันเทยีะ
6 24752 เด็กชาย ณัชพล ไพบลูย์
7 24753 เด็กชาย ณัฐพล เชื้อหาญ
8 24754 เด็กชาย ทมิ พลารักษ์
9 24755 เด็กชาย ธนโชติ หงศิริ
10 24756 เด็กชาย ธนภทัร หตูาชัย
11 24757 เด็กชาย นนัทชิ นนทการ
12 24758 เด็กชาย ปรัชญา อยู่ยาง
13 24759 เด็กชาย พงศธร โยธะพนัธ์
14 24760 เด็กชาย พชรพล ทองงาม
15 24761 เด็กชาย รังสิต ติราวรัมย์
16 24762 เด็กชาย วสุ จันทรมณี
17 24763 เด็กชาย วิชัย -
18 24764 เด็กชาย สกล สรทวีสินกลุ
19 24765 เด็กชาย สิทธิโชค ตันติเกษตรกจิ
20 24767 เด็กชาย สิริ แกว้หนู
21 24768 เด็กชาย เอกราช จันดาหวัดง
22 24769 เด็กหญิง เกวริน ไกจ่ันทร์
23 24770 เด็กหญิง โกมลชณก ผลโพธิ์
24 24771 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เมอืงสุด
25 24772 เด็กหญิง ณัฐณิชา บดิกาญจน์
26 24773 เด็กหญิง ธณัฐญา ทองเสริม
27 24774 เด็กหญิง นริศรา ปญัญามลู
28 24775 เด็กหญิง นลินา เกตุนคร
29 24776 เด็กหญิง เบญญาภา อิ่มใจ
30 24777 เด็กหญิง ปภชัญา ไสลเพช็ร
31 24778 เด็กหญิง ภณัฑิรา บวัทอง
32 24779 เด็กหญิง ภทัราพร โหเ้ฉื่อย
33 24780 เด็กหญิง เมษยิา ล่ึมนอก
34 24781 เด็กหญิง รัตติกานต์ เกษรมาลา
35 24782 เด็กหญิง ลักษกิา ศรีอฬุาร์
36 24783 เด็กหญิง วศินี ชงกลุ
37 24784 เด็กหญิง วัชรินทร์ เสือกล่ า
38 24785 เด็กหญิง วิยะดา แคสันเทยีะ
39 24786 เด็กหญิง สุชานนัท์ สินเปยีง
40 24787 เด็กหญิง อนญัญา แสงแกว้

2301



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวสุชาดา  ปติิพร เทพนคร นกัเรียนหญิง 19 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24789 เด็กชาย จกัรกฤษ สุวรรณทอง
2 24790 เด็กชาย จารุกติต์ิ จงรับกลาง
3 24791 เด็กชาย เจตน์ดิลก แทบทาม
4 24792 เด็กชาย ธนพล ธรรมศิริ
5 24793 เด็กชาย ธรรมนูญ สุดใด
6 24795 เด็กชาย นฤเชน ชติุกรโกสิน
7 24796 เด็กชาย ปภาวิน ปัญญาวัชร
8 24797 เด็กชาย ปุณมนัส พันธ์ยง
9 24798 เด็กชาย พงศ์พร นิมาธนวิบูลย์
10 24799 เด็กชาย พศิน พันธุมเสน
11 24800 เด็กชาย พิชติชยั แสงสุระ
12 24801 เด็กชาย ภานุพงศ์ เกง่กล้า
13 24802 เด็กชาย วิศวะ ไทยเจริญ
14 24803 เด็กชาย วิษณุ คงรัสมี
15 24804 เด็กชาย ศิวกร เวียงหลวง
16 24805 เด็กชาย ศุภาดล เทีย่งน้อย
17 24806 เด็กชาย สุระสิทธิ์ เทพนอก
18 24807 เด็กชาย เหมราช ระนาดแกว้
19 24808 เด็กชาย อนุพัฒน์ ทองหล่อ
20 24809 เด็กชาย โฮจนุ อาจปรุ
21 24810 เด็กหญิง กมลวรรณ เยาวบุตร
22 24811 เด็กหญิง จติาภา ขะชี้ฟ้า
23 24812 เด็กหญิง ฉนัทพิชญา ถาวร
24 24813 เด็กหญิง ณัฐพัชญ์ แสนโชติอนันต์
25 24814 เด็กหญิง ธันยา ศรีอดุมพงษ์
26 24815 เด็กหญิง เนตรดาว กล่ ามาก
27 24816 เด็กหญิง ประวีณ์นุช อุ้มชู
28 24817 เด็กหญิง ปวีณ์รภัส เตชนิธิจรัส
29 24818 เด็กหญิง ปุณชก์นก ผายแสง
30 24819 เด็กหญิง พรรษา สารีเพ็ง
31 24820 เด็กหญิง พาทินธิดา ชมุอกัษร
32 24821 เด็กหญิง พิมสิริ เดโชภัท
33 24822 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์ บุญค า
34 24823 เด็กหญิง วรัทยา ทองทา
35 24824 เด็กหญิง ศิธาดา ค าวงษ์
36 24825 เด็กหญิง โศรดา ผ่องกล่ า
37 24826 เด็กหญิง สุพัตรา ศรีเรืองหัด
38 24827 เด็กหญิง อลิศา ล่ิวเจริญไพศาล
39 24828 เด็กหญิง อญัชลี ลาวัลย์
40 25588 เด็กชาย อสิยาห์ ตาบูญ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 21 คน

ครูที่ปรึกษา  นายปรีดา  ทองบอ่   นางสาวบษุบงก ์ นานานนท์ อมรรัตน์ นกัเรียนหญิง 18 คน รวม 39 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24829 เด็กชาย คุณภู กล าพบุตร์
2 24830 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สังขส์มบูรณ์
3 24831 เด็กชาย ไชยภัทร สารี
4 24832 เด็กชาย ณัฐพงค์ รักศรี
5 24833 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สุขแสง
6 24834 เด็กชาย ธนิสร พิมพ์กนัต์
7 24835 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เปียลบ
8 24836 เด็กชาย นรภัทร ชินชูศักด์ิ
9 24837 เด็กชาย บวรนันท์ ส าเภาน้อย
10 24838 เด็กชาย ปัณณทัต จนัทร์ทรง
11 24839 เด็กชาย ปียช์นิต จนิตรารักษ์
12 24841 เด็กชาย ภูวดล ภูมิเพชร
13 24842 เด็กชาย รชตพล อุบลวรรณี
14 24843 เด็กชาย รัชฌุกร บ ารุงศิลป์
15 24844 เด็กชาย ฤทธิไกร นาบุญ
16 24845 เด็กชาย วรโชติ ศรีทอง
17 24847 เด็กชาย ศิลป์วิจติร รุ่งเรือง
18 24848 เด็กชาย ศิวะ จนัทวงศ์
19 24849 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ร้ิวอินทร์
20 24850 เด็กชาย สิงหา ใจหล่อ
21 24851 เด็กชาย อินทัช มั่งมณี
22 24852 เด็กหญิง คุณิตา ด้วงอินทร์
23 24853 เด็กหญิง จฑุามาศ ขอจติร
24 24854 เด็กหญิง ชนัญชิดา อิทธิมา
25 24856 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จ าปาห้อย
26 24857 เด็กหญิง ณัฐมณ แป้นภู
27 24858 เด็กหญิง เตชินี อุดม
28 24859 เด็กหญิง นนท์ธิญา นนทโชติ
29 24860 เด็กหญิง นันทวัน นามวงษ์
30 24861 เด็กหญิง ปนัดดา เผ่าแผง
31 24862 เด็กหญิง ปริยาภัทร ปกป้อง
32 24863 เด็กหญิง ปาลิตา ค าเลิศ
33 24864 เด็กหญิง พัชราภา ผายช านาญ
34 24865 เด็กหญิง พิมพ์ลดา จนัทร
35 24866 เด็กหญิง มณีรัตน์ นุสีวอ
36 24867 เด็กหญิง รตนพร จารุนัย
37 24869 เด็กหญิง สโรชา ดัชถยุาวัตร
38 24871 เด็กหญิง อาภัสราภ์ ดุจจานุทัศน์
39 24885 เด็กหญิง ธนันท์ทัต รัตน์ธนัทนันท์
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 9 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวพชัรี  นอ้มระวี   นางสาวอภญิญา  สมชอบ ราชธานี นกัเรียนหญิง 10 คน รวม 19 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24872 เด็กชาย เขมณัฏฐ์ เกียรติวฒิุพร

2 24873 เด็กชาย คณิน วงศ์ตระกูล

3 24874 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ธนเมธางกูล

4 24875 เด็กชาย ธนัวา พิสัยพันธ์

5 24876 เด็กชาย ธรีภทัร อุ่นกาย

6 24877 เด็กชาย ประวร์ี คนเล็กใจเพชร

7 24878 เด็กชาย ภปูราการ สองคอน

8 24879 เด็กชาย ศุภกร นิยมวงค์

9 24880 เด็กชาย สุรภาคย์ เพ็งพันธ์

10 24881 เด็กหญิง กิติญาภรณ์ นิ่มนวล

11 24882 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยาธร โศภาวชิราไกร

12 24883 เด็กหญิง ณัฐกานต์ นันทะขัน

13 24886 เด็กหญิง เบญญาภา เจริญยิง่

14 24887 เด็กหญิง ปัทมาพร บุญช่วย

15 24889 เด็กหญิง ภทัรพร มณีฉาย

16 24890 เด็กหญิง มณีกาล มณีโชติ

17 24891 เด็กหญิง อรกช ตาเม่น

18 24892 เด็กหญิง อริสา อภรัิตนพิมลชัย
19 24893 เด็กหญิง อังคริญา นุ่มมีศรี
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 14 คน

ครูที่ปรึกษา  นางอจัฉรา  ลีลาทศันาวิจิตร   นางสาวปยิมล  ชุ่มสูงเนนิ บุรีรมย์ นกัเรียนหญิง 20 คน รวม 34 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 24888 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บริสุทธธนสาร
2 24894 เด็กชาย ชนะโชติ อรุณชัย
3 24895 เด็กชาย ชัยภทัร กาญจันดา
4 24896 เด็กชาย ทวทีรัพย์ กระแจะจันทร์
5 24897 เด็กชาย ทัพทัย เศษจันทึก
6 24898 เด็กชาย ธนากร น  าใสหิน
7 24900 เด็กชาย ธรีะพงษ์ พานิช
8 24901 เด็กชาย ผลิตโชค ก าลังใบ
9 24902 เด็กชาย ภตูะวนั มะตูมทวลีาภผล
10 24905 เด็กชาย ยุทธพล ทองกระจ่าง
11 24906 เด็กชาย วชิระ รอดคลองตัน
12 24907 เด็กชาย วรีภทัร ศรีทองสุข
13 24908 เด็กชาย สิริราช สัญเขตต์
14 24910 เด็กหญิง กนกวรรณ อ่อนพันธ์
15 24913 เด็กหญิง ชนาภทัร พงพิสุทธิ์
16 24915 เด็กหญิง ณิชาภา ศรีเจริญตา
17 24916 เด็กหญิง ดวงกมล พงษ์ผา
18 24917 เด็กหญิง ตมิสา อิวาฮาชิ
19 24918 เด็กหญิง นภสันันท์ สาครินทร์
20 24919 เด็กหญิง นฤมล สอนเถือ่น
21 24920 เด็กหญิง ปภาวดี ลงผิว
22 24921 เด็กหญิง พชรพร จันทร
23 24923 เด็กหญิง พิชญาภา สุกุมลนันทน์
24 24924 เด็กหญิง มาริสา เรืองศักด์ิ
25 24925 เด็กหญิง วริศรา ด่านระหาญ
26 24926 เด็กหญิง สิริวมิล รัตนเศวตศักด์ิ
27 24928 เด็กหญิง โสภตินภา รอดโพธิท์อง
28 24929 เด็กหญิง อติกานต์ สุนะมาลัย
29 25578 เด็กหญิง กมลชนก ตรีปราการ
30 25579 เด็กชาย ณัชพล เต็มฟอม
31 25580 เด็กหญิง รุริยา ววิฒัน์ตั งเจริญ
32 25581 เด็กชาย รัฐสิทธิ์ เหมือนขุนทด
33 25582 เด็กหญิง กัลยกร นาคพงษ์
34 25586 เด็กหญิง วรีดา พิพัฒนธรรม
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