
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 23 คน

ครูที่ปรึกษา  นายธ ารงฤทธิ ์ พนัธ์ฤทธิ ์  นางสาวจีระนนัท ์ เหล่าสิงห์ บรมพิมาน นกัเรียนหญิง 18 คน รวม 41 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25033 เด็กชาย กติติโชค คงชูศรี
2 25034 เด็กชาย จิราภทัร หมื่นแกว้
3 25035 เด็กชาย ชตินนท์ ข าเลิศ
4 25036 เด็กชาย ชัชวาล วรรณโน
5 25037 เด็กชาย ณัฐชนน ขาวจันทร์ดี
6 25038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงพนัธ์
7 25039 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ วิชัยรัชดา
8 25040 เด็กชาย ทวีรักษ์ แพพพิฒัน์
9 25041 เด็กชาย ธนภทัร กิ่งทอง
10 25042 เด็กชาย ธนยศ ทางธรรม
11 25043 เด็กชาย ธีร์ทเจตน์ สีด้วง
12 25044 เด็กชาย ปติิภทัร บญุขันธ์
13 25045 เด็กชาย พชร นอ้ยบรรเทงิ
14 25046 เด็กชาย พเิชฐ มเีนาว์
15 25047 เด็กชาย โพธิกร สว่างศรี
16 25048 เด็กชาย ภทัรพล บญุศรี
17 25049 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ชลบรรดิษฐ์
18 25050 เด็กชาย วรพล พรมวิชัย
19 25051 เด็กชาย วรภทัร ใจโป
20 25052 เด็กชาย อภรัิกษ์ บดุดาวงศ์
21 25053 เด็กชาย อมรเทพ ปญัญายงค์
22 25054 เด็กชาย อยัการ ผิวสา
23 25055 เด็กชาย อษัฏากร ศิริเจริญ
24 25056 เด็กหญิง กิ่งกมล ลิขิโต
25 25057 เด็กหญิง เกวลิน ระนาดแกว้
26 25058 เด็กหญิง เจริญทร ชูพลลสัตย์
27 25059 เด็กหญิง ชนนกิานต์ เนยีมคง
28 25060 เด็กหญิง ณภทัรสรา แสงแพร
29 25061 เด็กหญิง ทกัษกิาร์ กิ่งสาร
30 25063 เด็กหญิง นชัชา นนัทสาร
31 25064 เด็กหญิง ปรียาภทัร ประมลูศิลป์
32 25065 เด็กหญิง ปวรรัตน์ มั่นเกดิ
33 25066 เด็กหญิง พณัณิตา เคนเเค่
34 25067 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา วชิรศรีสุนทรา
35 25068 เด็กหญิง แพรวา สมยินดี
36 25069 เด็กหญิง ภทัธริสา ศรีกลุวงศ์
37 25070 เด็กหญิง วณิดา จินดารัตน์
38 25071 เด็กหญิง วรัทยา มขุแกว้
39 25072 เด็กหญิง สุชาวลี ฉิมสันเทยีะ
40 25074 เด็กหญิง สุภสัสร ชาติมนตรี
41 25075 เด็กหญิง อชิรญาณ์ จันทร์เขียว
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 28 คน

ครูที่ปรึกษา   นางสาววรางคณา  พมิพากลุ   นางสาวลลิตา  ชัยราช เทพนคร นกัเรียนหญิง 13 คน รวม 41 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25076 เด็กชาย กฤษดา วงปะละ
2 25077 เด็กชาย กนัตพฒัน์ วรุณโรจน์
3 25078 เด็กชาย กติติพศั ชัญถาวร
4 25079 เด็กชาย กติติภพ บญุประเทอืง
5 25080 เด็กชาย ขุนศึก สายตรง
6 25081 เด็กชาย ชนากร ดีศรี
7 25082 เด็กชาย ชินดนยั หงษท์อง
8 25083 เด็กชาย ณัฐกรณ์ สุขประมาณ
9 25084 เด็กชาย ธนทร พนัธุ
10 25086 เด็กชาย ธนาธิป ประภาจิระสกลุ
11 25087 เด็กชาย ธนติศักด์ิ บญุญาวิชัยวัฒน์
12 25088 เด็กชาย ปฏมิากรณ์ บตุะกะ
13 25089 เด็กชาย ปาราเมศ พงษศ์รีเสน
14 25090 เด็กชาย พรพทิกัษ์ สร้างนอก
15 25091 เด็กชาย พสธน ชินวงษ์
16 25092 เด็กชาย ภาคิน หลักฟา้
17 25093 เด็กชาย ยุทธชัย แกว้งาม
18 25094 เด็กชาย วิชชานนท์ เลิศปญัญาเมธี
19 25095 เด็กชาย วิธวัฒน์ เมฆบตุร
20 25097 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์ ประชารักษ์
21 25098 เด็กชาย ศราวุธ นอ้ยอนิ
22 25099 เด็กชาย สงกรานต์ พทุธบรรจง
23 25100 เด็กชาย สุธี กอสุระ
24 25101 เด็กชาย เสาวกจิ เพิ่มพลู
25 25102 เด็กชาย อนชุา รักณรงค์
26 25103 เด็กชาย อรรถชัย รอบรู้
27 25104 เด็กชาย อนิทชั หว่งกระโทก
28 25105 เด็กหญิง กชกร ใต้สันเทยีะ
29 25107 เด็กหญิง ชุติมา เวียงวิเศษ
30 25108 เด็กหญิง ณัฐพร นาอิ่น
31 25109 เด็กหญิง ทกัษพร ผลาผล
32 25110 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ค าต๊ะ
33 25111 เด็กหญิง นภสัสร ราชจินดา
34 25112 เด็กหญิง นริศรา ศรีรักษา
35 25113 เด็กหญิง พรีดา หลวงเดช
36 25114 เด็กชาย รัฒนวีร์ รุ่งเรือง
37 25115 เด็กหญิง รุ่งอรุณ ฮวน
38 25116 เด็กหญิง วรัญญา พนัธุดี์
39 25117 เด็กหญิง สโรชา ศรีประเสริฐ
40 25118 เด็กหญิง สาธิกา คงภู
41 25119 เด็กหญิง อารียา แฉล้มกลาง
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 23 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวธนาภรณ์  จันทร์ศร   นางสาวนฤมล  บญุลาภ อมรรัตน์ นกัเรียนหญิง 17 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25120 เด็กชาย กนัต์กวี บุญเต็ม
2 25121 เด็กชาย จริายุ ฉ่ าชื่น
3 25122 เด็กชาย เจษฎา เยยีบประโคน
4 25123 เด็กชาย ชยตุ แสงปริญญา
5 25124 เด็กชาย ชัยณรงค์ สุพรม
6 25125 เด็กชาย ฐิติกร คุณล้าน
7 25126 เด็กชาย ณภัทร กล่ าน้อย
8 25127 เด็กชาย ณรงค์กรณ์ มาลาล  า
9 25128 เด็กชาย ณรงค์ชัย ธีรพงษ์พิพัฒน์
10 25129 เด็กชาย เตชสิทธิ์ บุนนท์
11 25130 เด็กชาย ทวีชัย บุตรจง
12 25131 เด็กชาย ธีรัตม์ นิลโท
13 25132 เด็กชาย นพเกา้ ทองปาน
14 25133 เด็กชาย นันทกร แสนจนัทร์
15 25134 เด็กชาย เนติพงษ์ บุญจนัทร์
16 25135 เด็กชาย พัชรพฤกษ์ พูลสวัสด์ิ
17 25136 เด็กชาย พัสกร กวดวงค์ษา
18 25137 เด็กชาย พิภัช ภัทรวิริยคุณ
19 25138 เด็กชาย พีรพงษ์ กสัุนเทียะ
20 25139 เด็กชาย พีรพล โสวะภาสน์
21 25140 เด็กชาย พุฒินาท จลุศิริ
22 25141 เด็กชาย มงคลชัย โสดา
23 25142 เด็กชาย อภิวัฒน์ พงษ์เสือ
24 25143 เด็กหญิง กชกร นิลสนธิ์
25 25144 เด็กหญิง จรรญา นิ่มละออ
26 25145 เด็กหญิง ณริศรา เกง่สาริกจิ
27 25146 เด็กหญิง ทองกร ผลเกดิ
28 25147 เด็กหญิง ทัชชกร เล่ียวโชเวช
29 25148 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สอนท้วม
30 25149 เด็กหญิง นลินพร วัฒนเสน
31 25150 เด็กหญิง เนตรดาว แสงทรง
32 25152 เด็กหญิง เบญญาภา ทองมา
33 25153 เด็กหญิง พิกลุแกว้ บุญจง
34 25154 เด็กหญิง ภัททิยา แกว้พิลา
35 25155 เด็กหญิง ภัทรภร โยธวงษ์
36 25156 เด็กหญิง มัณฑนา จนัทดวง
37 25157 เด็กหญิง รัตนวดี ลาภพณิชพูลผล
38 25158 เด็กหญิง รุ่งนภา ค าเสมอ
39 25159 เด็กหญิง สมิตา ดีประเสริฐ
40 25160 เด็กหญิง อภิชยา ผ่องศรี
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 16 คน

ครูที่ปรึกษา   นายทนิกร  เดิมท ารัมย์   นางสาวนชุนาฏ  บญุมา ราชธานี นกัเรียนหญิง 24 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25161 เด็กชาย ชนะเดช ไชยกจิ
2 25162 เด็กชาย ชนินทร บุญคุ้ม
3 25163 เด็กชาย ฐาปกรณ์ อินทริง
4 25164 เด็กชาย ณัลธวัฒน์ แกน่เมือง
5 25165 เด็กชาย ธนศักด์ิ ลาสา
6 25166 เด็กชาย ธเนศพล ชมภูนุช
7 25167 เด็กชาย นนทัช สุกมี
8 25168 เด็กชาย ปฐพี ทองพริก
9 25169 เด็กชาย ปิติพล สิงห์ทอง
10 25171 เด็กชาย ภูวศิษฐ์ สืบศรี
11 25172 เด็กชาย มนัสนนท์ ดีวรรรณวงศ์
12 25173 เด็กชาย รัฐภูมิ รุ่งชัยยนัต์
13 25174 เด็กชาย ศิริวัฒน์ จนัทิม
14 25175 เด็กชาย ศิลปกรณ์ จนัทร์ไทย
15 25176 เด็กชาย สิรภัทร กอสูงเนิน
16 25177 เด็กชาย อิทธิพนธ์ แยม้วงษ์
17 25178 เด็กหญิง กนกวรรณ อุบลเเยม้
18 25179 เด็กหญิง กรรณิการ์ ทองอรุณ
19 25180 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ รัตนะภักด์ิ
20 25181 เด็กหญิง กติติชันญา หลวงเดช
21 25182 เด็กหญิง เกศปัญวณา ขนุพรหม
22 25183 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ บัวสนธิ์
23 25184 เด็กหญิง ญาณิศา โล่ห์ป้อง
24 25185 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ครอบบัวบาน
25 25186 เด็กหญิง ฐิติวรดา บัวสี
26 25187 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ภูมิสมบัติ
27 25188 เด็กหญิง ธันยช์นก ทรงผาสุข
28 25189 เด็กหญิง เบญญาภา เพียงกลาง
29 25190 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ เอี่ยมพงษ์
30 25191 เด็กหญิง พลอยชมพู สินกรทรัพย์
31 25192 เด็กหญิง พัชราวดี สรวงศิริ
32 25193 เด็กหญิง มนัสวี เริงพงษ์พันธ์
33 25194 เด็กหญิง รินรดา ประมวล
34 25195 เด็กหญิง ศดานันท์ ถอืซ่ือ
35 25196 เด็กหญิง ศุภภรณ์ นิตยก์ลาง
36 25197 เด็กหญิง สุนิศา จ าปาศิริ
37 25198 เด็กหญิง สุวนันท์ ต่ิงทับ
38 25199 เด็กหญิง อภิชญา ค าจนัทรา
39 25200 เด็กหญิง อมรรัตน์ สาริพันธ์
40 25201 เด็กหญิง อรทัย โพธิฉมิ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 18 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวชฎาภรณ์  พนูสมบติั   นายลองฤทธิ ์ สังข์สาลี บุรีรมย์ นกัเรียนหญิง 22 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25202 เด็กชาย กติติศักด์ิ สยามไชย
2 25203 เด็กชาย เขษมศักด์ิ อ่อนลมูล
3 25204 เด็กชาย ทรงพลัง สิงห์โต
4 25205 เด็กชาย ทรงรัฐ แสงกล้า
5 25206 เด็กชาย ทฤษฏี ภู่ประสงค์
6 25207 เด็กชาย ธรรมวุฒิ นิติยะกลุ
7 25208 เด็กชาย นพพร พรประเสริฐ
8 25209 เด็กชาย ประชานนท์ สุดดี
9 25210 เด็กชาย พงศธร อินทร์แหยม
10 25211 เด็กชาย พรชัย ยมนา
11 25212 เด็กชาย พัชรพล โพธิศ์รี
12 25213 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ปัดถา
13 25214 เด็กชาย วรโชติ แสงประกอบทอง
14 25215 เด็กชาย วีรกร เกง่ค าใบ
15 25216 เด็กชาย วีรภัทร หมวกอิ่ม
16 25217 เด็กชาย ศุภวันฒ์ จรรยารักษ์
17 25218 เด็กชาย อภินันท์ โนนเสนา
18 25219 เด็กชาย ออมทรัพย์ จนัทรสุกรี
19 25220 เด็กหญิง ชญานิน โตรุ่ง
20 25221 เด็กหญิง ชลธิชา เยน็ระยบั
21 25222 เด็กหญิง ธนัญชนก ยวงสอน
22 25223 เด็กหญิง นัทธมน แกว้ข า
23 25224 เด็กหญิง นิศารัตน์ สุขเสริม
24 25225 เด็กหญิง ปรียานุช เปล่ียนศรีเพ็ชร
25 25226 เด็กหญิง ปวันพัสตร์สร เล็มเส็น
26 25227 เด็กหญิง พรนภัส ประกจิ
27 25228 เด็กหญิง พรรดา สิมลี
28 25229 เด็กหญิง พริมา รามแกว้
29 25230 เด็กหญิง ฟาติมา มีพร
30 25231 เด็กหญิง พิมพ์วิไล โสภาชนานันท์
31 25232 เด็กหญิง มุกมณี สร้างทอง
32 25233 เด็กหญิง ลักษิกา ใจเพชร
33 25234 เด็กหญิง วรรณณัฐ มณีโสม
34 25235 เด็กหญิง วริศรา พ้นทุกข์
35 25236 เด็กหญิง วาริษา คชเนตร
36 25237 เด็กหญิง ศศิชา นิยมมาก
37 25238 เด็กหญิง ศิรินดา ไชยรัมภ์
38 25239 เด็กหญิง ศิริภัสสร สกลุสุวพันธ์
39 25240 เด็กหญิง สุวิชญา สุขประเสริฐ
40 25241 เด็กหญิง หทัยชนก ภาคเพียร
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 24 คน

ครูที่ปรึกษา  นายนพพล  สังเกต   นางสาวพมิพช์นก  เส็งเจริญ บรมพิมาน นกัเรียนหญิง 16 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25242 เด็กชาย กฤษณ จงสวัสด์ิ
2 25243 เด็กชาย กวียา ศรีอนรัุกษ์
3 25244 เด็กชาย กรีพฒัน์ ประเสริฐ
4 25245 เด็กชาย กลุเศรษฐ์ รวยโภคทรัพย์
5 25246 เด็กชาย เจษฎา ดอกไมง้าม
6 25247 เด็กชาย ชาคริต ศรีรัตนพนัธ์
7 25248 เด็กชาย ณัฐนนท์ ออ่นลา
8 25249 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมมา
9 25250 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บษุบา
10 25251 เด็กชาย ธนกร บญุธรรมส่ง
11 25252 เด็กชาย ธนภมูิ หนัศรี
12 25253 เด็กชาย ธนายุต พวงสุวรรณ
13 25254 เด็กชาย นฐิิพฒัน์ อ่ าเกตุ
14 25255 เด็กชาย นธิิรัตน์ สังข์สนทิ
15 25256 เด็กชาย นธิิศ ศุจิภานนัท์
16 25257 เด็กชาย ปรเมศวร์ ช้อยชด
17 25258 เด็กชาย พชัรพล จงหอยกลาง
18 25259 เด็กชาย พรีพฒัน์ หมวกอิ่ม
19 25261 เด็กชาย วันธยา ดาศรี
20 25262 เด็กชาย วีรชัย เเซ่จึง
21 25263 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มสีาร์
22 25264 เด็กชาย สรัล อนิต๊ะ
23 25265 เด็กชาย สุทธิพร สารีรอด
24 25266 เด็กชาย อติรัณณ์ รุ่งเรือง
25 25267 เด็กหญิง กานต์ธิดา จันทร์ประเสริฐ
26 25268 เด็กหญิง ขวัญภสัสรา ธรรมศร
27 25269 เด็กหญิง จีรนนัท์ ศรีสุข
28 25270 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โรจนกติติพฒัน์
29 25271 เด็กหญิง พรพรรณ พทุธชาติ
30 25272 เด็กหญิง พริดา  โพธ์ศรี
31 25273 เด็กหญิง ฟา้รุ่ง ขาวฉลาด
32 25274 เด็กหญิง ฟา้รุ่ง ปุ้งโพธิ์
33 25275 เด็กหญิง มณิศรา แสงศิลา
34 25276 เด็กหญิง เมริษา ขวัญมงคล
35 25277 เด็กหญิง วิรดา บญุทวี
36 25278 เด็กหญิง สุกญัญา แสงสุวรรณ์
37 25279 เด็กหญิง สุพตัรา เทยีมวงค์
38 25280 เด็กหญิง อนสุา บว๊ยหลา
39 25281 เด็กหญิง อริสา แกน่เพช็ร์
40 25282 เด็กหญิง ไอรดา วงษาลี
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 18 คน

ครูที่ปรึกษา    ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลาภรณ์ อ่่าเอี่ยม   นายสิทธิเดช  เสมอภกัด์ิ เทพนคร นกัเรียนหญิง 22 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ่าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25283 เด็กชาย กนัตินนัท์ เอี่ยมพานชิ
2 25284 เด็กชาย โชติวิทย์ นรนิ่ม
3 25285 เด็กชาย ณัฐชนนท์ พุ่มจิ๋ว
4 25286 เด็กชาย ตฤณ เมฆคะ
5 25287 เด็กชาย ธนากร ทศัพงษ์
6 25288 เด็กชาย ธฤษณัช ศรีอร่าม
7 25289 เด็กชาย ธวัชชัย เชยเพชร
8 25290 เด็กชาย ภาคิน คามนา
9 25291 เด็กชาย ภาคิน ธนาศศิกลุ
10 25292 เด็กชาย ภพูทิกัษ์ พนัทา
11 25293 เด็กชาย รัฐกจิ ต้นเย็น
12 25294 เด็กชาย รัฐธรรมนญู ขันตี
13 25295 เด็กชาย วิชญ์พล บตุรดาวงค์
14 25296 เด็กชาย วีรภาพ สองคอน
15 25298 เด็กชาย ศรัณวิชญ์ ทองเฉย
16 25299 เด็กชาย ศราวุฒิ ยามเย็น
17 25300 เด็กชาย สรวิชญ์ ทมิดี
18 25301 เด็กชาย อารักษ์ มากง๋
19 25302 เด็กหญิง กชกร มขุทอง
20 25303 เด็กหญิง จิดาภา รัตนรุ่งเรือง
21 25304 เด็กหญิง จิตลดา ผัสดี
22 25305 เด็กหญิง ฉัตรณิชานนัท์ ฉิมมาลี
23 25306 เด็กหญิง ณัฐณิชา วันซอและ
24 25307 เด็กหญิง ณัณณลิณ นาคพลอยงาม
25 25308 เด็กหญิง ทปีกานต์ ชมชื่น
26 25309 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ขอเกี่ยวกลาง
27 25310 เด็กหญิง น ่าองิ บริบรูณ์
28 25311 เด็กหญิง ปยิฉัตร โอนวัง
29 25312 เด็กหญิง ปยิะมาศ สังอตุ
30 25313 เด็กหญิง พลอยชมพู พทุโธ
31 25314 เด็กหญิง พทัธนนัท์ ศรีชนะ
32 25315 เด็กหญิง พนิลัดดา บริบรูณ์
33 25316 เด็กหญิง พมิพล์ภสั ขุนศาล
34 25317 เด็กหญิง พมิลนาฎ ต้นแทน
35 25318 เด็กหญิง ภทัรณิตา พรหมพนิจิ
36 25319 เด็กหญิง รุจิรา เพยีซ้าย
37 25320 เด็กหญิง วสุธา ถัง
38 25321 เด็กหญิง วาธิดา สังข์เขียว
39 25322 เด็กหญิง อภญิญา วงษเ์ลิศ
40 25323 เด็กหญิง อริยา ชนะสุข
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 16 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวพฤกษา  เกรัมย์   นางสาวพรพรรณ  ศรีอบุล อมรรัตน์ นกัเรียนหญิง 25 คน รวม 41 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25324 เด็กชาย จิรภทัร ชาติสิงห์
2 25325 เด็กชาย เจษฎา กสัยากร
3 25326 เด็กชาย เฉลิมชัย ชัญมาตรกจิ
4 25328 เด็กชาย ณัฐกร นสุนธิ์
5 25329 เด็กชาย เดชสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์
6 25330 เด็กชาย ธนทตั ศิริวรรณ
7 25331 เด็กชาย ธภทัร เจือสุข
8 25332 เด็กชาย ธีรภทัร พรมลี
9 25333 เด็กชาย ปองคุณ บญุรัตตานนท์
10 25334 เด็กชาย พาทศิ คชเดช
11 25335 เด็กชาย โรจนนิทร์ ตันติสุวิทย์กลุ
12 25336 เด็กชาย วรวุฒิ พรมโคตร
13 25337 เด็กชาย ศักดิเสนยี์ รัตนโชติชัยสกลุ
14 25338 เด็กชาย ศุทธสิน จันทร์เรือง
15 25339 เด็กชาย สครินทร์ เฮียบตระกลู
16 25340 เด็กชาย อธิภทัร เหล่ียมทอง
17 25341 เด็กหญิง เขมนจิ ออ่นค า
18 25342 เด็กหญิง ชมพเูนกข์ แกว้ประสม
19 25343 เด็กหญิง ณิชากานต์ ดูเชิดรัมย์
20 25344 เด็กหญิง ดุจเพชร สิทธิเทศ
21 25345 เด็กหญิง ธนภร คุ้มโหมด
22 25346 เด็กหญิง ธิดากานต์ พมิลนอก
23 25347 เด็กหญิง ธิดาวรรณ รัตนพล
24 25348 เด็กหญิง นกาณฑ์ วรางค์ภทัร
25 25349 เด็กหญิง นลินทพิย์ มั่นหมาย
26 25350 เด็กหญิง ปวริศา รัตนี
27 25351 เด็กหญิง ปิ่นชนก พุ่มงาม
28 25352 เด็กหญิง พนดิา ไกรถาวร
29 25353 เด็กหญิง พรพรรณ วันทนา
30 25354 เด็กหญิง พลอย วีระสิทธิ์
31 25355 เด็กหญิง ภารดี ผลถานกุติิถาวร
32 25356 เด็กหญิง ภญิญาพชัญ์ ปนัจัตุรัส
33 25357 เด็กหญิง ภริูนี บญุชูช่วย
34 25358 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ หบีจันทนน์ตรี
35 25359 เด็กหญิง ลักษกิา หงษล์อยลม
36 25360 เด็กหญิง วันดี ศรีชนะ
37 25361 เด็กหญิง วันวิสา ปล้ืมยุทธ์
38 25362 เด็กหญิง ศิริวรรณ ดีมั่น
39 25363 เด็กหญิง สมติานนั พึ่งวงษ์
40 25364 เด็กหญิง อติกานต์ สิงหป์ระเสริฐ
41 25365 เด็กหญิง อาทติยา เอมบ ารุง
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 12 คน

ครูที่ปรึกษา  นางณัฐนชิา  มุ่งเมอืงกลาง   นางวรารัตน ์ อ่่าแตง ราชธานี นกัเรียนหญิง 28 คน รวม 40 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ่าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25366 เด็กชาย คีตา แกว้แช่ม
2 25367 เด็กชาย เฉลิมชัย ประสิทธิท์อง
3 25368 เด็กชาย ชลันธร โพธิดี์
4 25369 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ พรุิณนรีฤทธิ์
5 25370 เด็กชาย ณัฏฐชัย บญุชด
6 25371 เด็กชาย ธนงศักด์ิ โฉมรุ่ง
7 25372 เด็กชาย ธาวิน ศรีวิชัย
8 25373 เด็กชาย ภทัรชัย สมพงษ์
9 25374 เด็กชาย รวิช ดีสมทุร
10 25375 เด็กชาย วัชร์ชวินทร์ คงรวมญาติ
11 25376 เด็กชาย อภษิฎา แทบทาม
12 25377 เด็กชาย อาลีฟ นางา
13 25378 เด็กหญิง กนกวลี โสวรรณะ
14 25379 เด็กหญิง กญัญาพชัร โสลา
15 25380 เด็กหญิง กญัญาวีร์ คนหลัก
16 25381 เด็กหญิง กลัลยา ทองเชา
17 25382 เด็กหญิง จันทกานต์ ภเูงิน
18 25383 เด็กหญิง จารุพชัร์ ถินแพ
19 25385 เด็กหญิง จิราภา นามเย็น
20 25386 เด็กหญิง ฐิตาภทัร์ สรรพพชิย์
21 25387 เด็กหญิง ณัฐณิชา คงนชุ
22 25388 เด็กหญิง ทศพร ชาญจ่าลอง
23 25389 เด็กหญิง นภิาพร นยิมฤทธิ์
24 25390 เด็กหญิง บณุยานชุ สิงหท์อง
25 25391 เด็กหญิง บษุบากร รัตนบรีุ
26 25392 เด็กหญิง บษุปศร แหยมศิริ
27 25393 เด็กหญิง ปริฉัตร รูปสูง
28 25394 เด็กหญิง พชัรีรัตน์ เจริญวัฒนมงคล
29 25395 เด็กหญิง พมิชนก อทุยันาง
30 25397 เด็กหญิง ฟา้ใส ทวีศรี
31 25398 เด็กหญิง ภทัราวดี รัตนปรัชญากลุ
32 25399 เด็กหญิง วนสิษา สุขผ่อง
33 25400 เด็กหญิง วรินยุพา เนรจุล
34 25401 เด็กหญิง วิรมณ ไพร่ทอง
35 25402 เด็กหญิง สุพรรณนกิา เกยีรติสราญวาส
36 25403 เด็กหญิง หนึ่งธิดา มั่นจันทร์
37 25404 เด็กหญิง หยกชนก วงศ์อรินทร์
38 25405 เด็กหญิง อมติา เวชกรณ์
39 25406 เด็กหญิง อรปรียา พรมวัง
40 25407 เด็กหญิง อายากะ ฮากวิาระ
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 20 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวรุ่งนภา  โสพะบญุ   นางสาวปณิตา  ไชยาค า บุรีรมย์ นกัเรียนหญิง 18 คน รวม 38 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ
1 25408 เด็กชาย กฤษณพงศ์ งามสนทิ
2 25409 เด็กชาย กฤษฎา รัดไว้
3 25410 เด็กชาย กษมา หอกขุนทด
4 25411 เด็กชาย ครรชิต ดวนขันธ์
5 25412 เด็กชาย จารุวิทย์ ชมสา
6 25413 เด็กชาย ณัฐฌานนัท์ โทนทอง
7 25414 เด็กชาย ณัฐพล ชูศิลปท์อง
8 25415 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อฤุทธิ์
9 25416 เด็กชาย ธนกฤติ มศิีลป์
10 25417 เด็กชาย ธีรศาสนต์ิ ยังเสถียร
11 25418 เด็กชาย บญุญรัฐ เพชรรัตน์
12 25419 เด็กชาย ปภงักร เขียมสันเทยีะ
13 25420 เด็กชาย ไพสันต์ วิทยะบตุร
14 25421 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ กติติสุนทาราภรณ์
15 25422 เด็กชาย ยุทธนา ค าตะนติย์
16 25423 เด็กชาย วณัฐพงศ์ พรนธิิธนตั
17 25424 เด็กชาย วสันต์ชัย ศรแสง
18 25425 เด็กชาย อธิวัฒน์ บตุะเขียว
19 25426 เด็กชาย อภสิร อ าไพ
20 25427 เด็กชาย อศิรินทร ซ้ิมอิ่ม
21 25428 เด็กหญิง กญัญารัตน์ หนัชะนา
22 25429 เด็กหญิง กรีติ โกวัฒนชัย
23 25430 เด็กหญิง แคทลียา บญุปก
24 25431 เด็กหญิง จิราพร สุขศึกพา่ย
25 25432 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เรืองเดชกรณ์
26 25433 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ออกหาญ
27 25434 เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะนาตย์
28 25435 เด็กหญิง ธิดารัตน์ คงทน
29 25436 เด็กหญิง เบญญาภา เฉียวชาติ
30 25437 เด็กหญิง ประกายมาศ ชัยแกว้
31 25438 เด็กหญิง ปาณิศา นอ้ยจ ารัส
32 25439 เด็กหญิง ปณุณภา สารีเพง็
33 25440 เด็กหญิง พนชักร บวับรรจง
34 25442 เด็กหญิง พยิะดา สุธรรมซาว
35 25443 เด็กหญิง มนชดา ทดัแกว้
36 25444 เด็กหญิง มานติา จ าปาสอน
37 25445 เด็กหญิง สิริกลัยา ควรกล้า
38 25446 เด็กหญิง สุจิตตรา ลานจิตร
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รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 ปกีารศึกษา 2564 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 12 คน

ครูที่ปรึกษา  นางสาวธิดารัตน ์ นลิเพช็ร   นางสาวณัฐชยา  สิงหค์ า บรมพิมาน นกัเรียนหญิง 10 คน รวม 22 คน
เดิม ใหม่

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ นามสกุล
1 25327 เด็กชาย ณัฎฐ์ดนัย ตนุธรณ์ธนา
2 25448 เด็กชาย ตะวนั จันทร

3 25449 เด็กชาย ทักษพล น าเบญจพล

4 25450 เด็กชาย ธนาธปิ ค าประชม

5 25451 เด็กชาย นริฏฐ์ ชูแก้ว

6 25452 เด็กชาย พิชญุตม์ ทุมประพันธ์

7 25453 เด็กชาย พุทธชิัย ศรีปรีชาชาญ

8 25454 เด็กชาย พุทธชิาติ ศรีปรีชาชาญ

9 25455 เด็กชาย วริทธิน์ันท์ กาญจนวสูิตร

10 25456 เด็กชาย วชัรพงษ์ เศียรนอก

11 25457 เด็กชาย สถาปณา มนต์ดี

12 25458 เด็กชาย สารศักย์ ชัชวาลย์

13 25459 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ เจริญผล

14 25460 เด็กหญิง ณัฐจิราภา ดิเรกลาภ

15 25461 เด็กหญิง ธนชนก ได้พึ่ง

16 25462 เด็กหญิง ณิชชา เถาวลัย์

17 25463 เด็กหญิง บุณยวรีย์ วลัลพรสิทธิ์

18 25464 เด็กหญิง ปริยากร ดิษฐ์นวล

19 25465 เด็กหญิง พิชญาวี มาโชติ

20 25466 เด็กหญิง ศศิวมิล จรูญแสง

21 25467 เด็กหญิง อคิราภ์ คีรีรัตน์

22 25468 เด็กหญิง อลิชา อีเก้อร์
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