
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1   ปีการศึกษา 2563 
 ครูที่ปรึกษา นางศิริวรรณ   เมืองเหลือ  

 

   นางอารีรัตน ์  เถาสมบูรณ์   

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1 06775 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมบัติ   

2 06776 เด็กหญิง ปุณยาภา จันทร์ประสาท   

3 06777 เด็กหญิง วัชรินทร์ ฉิมช้าง   

4 06778 เด็กหญิง ปณิดา ครุฑศรี   

5 06779 เด็กชาย พีรพล เส็งช่ืน   

6 06780 เด็กหญิง สุนิษา ฉายครี   

7 06781 เด็กชาย ปัญญา ไพรทอง   

8 06782 เด็กชาย รัฐภูมิ เเซ่นิ้ม   

9 06783 เด็กหญิง นิศาชล ธรรมมาวงษ ์   

10 06784 เด็กชาย วีรภัทร กลัดทอง   

11 06785 เด็กหญิง เกวริน ใจเเม่น   

12 06786 เด็กชาย ภัทรกร ม่วงหม ี   

13 06787 เด็กหญิง ปาริชาติ ค าเขียน   

14 06788 เด็กหญิง สุนิสา พยัฆมาศ   

15 06789 เด็กหญิง รัชต์ชประภา สุวันทา   

16 06790 เด็กหญิง ณัฐพร สร้อยจ าปา   

17 06791 เด็กชาย วราพัฒน ์ ดิษฐ์เสถียร   

18 06792 เด็กชาย จักรพันธ ์ พุทธจันทร์   

19 06793 เด็กชาย ชาญชัย เช่ียวชาญ   

20 06794 เด็กชาย พีรพัฒน ์  พูลคล้าย   

21 06795 เด็กชาย อนันตพร ท่ังทอง   

22 06796 เด็กชาย ฐิรพงษ์ เดชะดิลก   

23 06797 เด็กชาย มีนธาดา ขวัญเมือง   

24 06798 เด็กหญิง รุ่งอรุณ ภู่นิ่ม   

25 06799 เด็กชาย คุณากร แสงนิล   

26 06800 เด็กชาย ทินกร บุญสนาน   

27 06801 เด็กชาย สงกรานต์  จิตณรงค์   



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2   ปีการศึกษา 2563 
 ครูที่ปรึกษา นายชัยรัตน์  ขมินทกูล  

 

   นายเพิ่มพูน   เพิ่มพรม   

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 06802 เด็กหญิง ศจี ปิ่นทอง   

2 06803 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ธรรมมะ   

3 06804 เด็กชาย กันต์ธีร ์ พีระพงษ ์   

4 06805 เด็กหญิง ข้าวฟ้าง ลังก๋า   

5 06806 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ชุ่มช่ืน   

6 06807 เด็กชาย พีรพร เส็งช่ืน   

7 06808 เด็กชาย สุริยา กล่ าเจริญ   

8 06809 เด็กชาย ธีรกานต์ รุ่งสัมฤทธิ์   

9 06810 เด็กชาย กัลย์สุดา สุขเจริญ   

10 06811 เด็กหญิง วันวิสา ดูพงษ์   

11 06812 เด็กหญิง ณัฐณิชา จูมพิลา   

12 06813 เด็กหญิง ปทิตตา ปัญจศีลวุฒ   

13 06814 เด็กหญิง ภัทรวดี เหลาทอง   

14 06815 เด็กชาย ภูวนัตถ ์ อินตะมะ   

15 06816 เด็กชาย อาทิตย์ เท่ียงไธสง   

16 06817 เด็กหญิง อรสา ประทุมรัตน์   

17 06818 เด็ชาย วันฉัตร หมอกอินทร์   

18 06819 เด็กชาย เดโช ม่วงเกษม   

19 06820 เด็กชาย ทวีศักดิ์ ห่อค า   

20 06821 เด็กหญิง มิ่งกมล ชมภู่   

21 06822 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สีสุข   

22 06823 เด็กชาย อชิรวิทย ์ ทาอ้น   

23 06824 เด็กชาย ธนโชติ จันทวงศ์   

24 06825 เด็กชาย สุรชาติ มานพ   

25 06826 เด็กชาย ธนโชติ พักกะสา   

26 06827 เด็กชาย พิศาล ตามเพิ่ม   
 



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1   ปีการศึกษา   2563 
 

 
ครูที่ปรึกษา นางสาวธนินท์ธร     นิ่มทอง  

   
 

นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล  

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 06521 นางสาว ศิริลักษณ์  บุญทัศน์   

2 06522 นางสาว สุพาพรรณ อุ่นใจ   

3 06525 นางสาว ธัญวรัตน ์ มีศรี   

4 06527 นางสาว พัณนิตา สังข์บุญชู   

5 06529 นาย วิริยะ สงครามมา   

6 06535 นาย วัชระ เหล่าพุทธา   

7 06536 นางสาว ปรียานุช ทินะศรี   

8 06538 นางสาว สุภาลักษณ์ พยัฆมาศ   

9 06539 นาย อภิชาติ โพธิ์ประทุม   

10 06548 นางสาว ประภัสสร ฮ่องค า   

11 06551 นาย ธนกฤต เกิดแก้ว   

12 06563 นางสาว กิตตินันท์ บุญอยู่   

13 06564 นางสาว สุภศิริ หมีแช   

14 06568 นางสาว วรรณวิสาข์ พูนอน ุ   

15 06569 นางสาว คีตภัทร ต่อทับ   

16 06571 นาย พชรพล ฤกษนันทน ์   

17 06573 นาย ศุภากร จันทวงศ์   

18 06576 นางสาว ธุวพร เดือนเพ็ญ   

19 06577 นางสาว มลฑกานต์ สุขเจริญ   

20 06579 นางสาว ธนัชพร ฤกษนันทน ์   

21 06580 นางสาว ศรีสุดา จ าปาไทย   

22 06586 นาย สุภัทร ยอดฉุน   

23 06586 นาย สุภัทร ยอดฉุน   

24 06587 นางสาว ศุภลักษณ์  จิตณรงค์   

25 06589 นาย ลิขิต โหมดชัง   

26 '06590 นาย ปรมินทร์  เดือนเพ็ญ   

27 06592 นางสาว อารียา ยอดสุทธิ์   



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1   ปีการศึกษา   2563 
 

 
ครูที่ปรึกษา นางสาวธนินท์ธร     นิ่มทอง  

   
 

นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล  

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 06593 นางสาว มนัสนันท์ คงหลี   

29 06594 นางสาว จิราภรณ์ ศรียอด   

30 06596 เด็กชาย กฤษฎา เรืองจุ้ย   

31 06828 นางสาว ดวงศิริ เทศแท้   

32 06829 นางสาว นิว ซื่อสัตย ์   

33 06830 นาย นพพล แพงสุทโท   

34           

35           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ปีการศึกษา 2563 

  ครูที่ปรึกษา นางสาวจรรยา  ทองชุบ   

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 06526 นางสาว รัฐติยากรณ์ เจียมศรีพงษ์   

2 06528 นางสาว นิภาพร จินตนานนท์   

3 06530 นางสาว อรญา รังแก้ว   

4 06540 นาย เเสงสุรีย์ กิ่งเเก้ว   

5 06541 นางสาว ธัญชนก สุขพันธ์   

6 06542 นาย ปัณณทัต ตงเท่ง   

7 06543 นาย รุ้งเพชร บุตรประวัติ   

8 06544 นางสาว จุฑามณี พุ่มไสว   

9 06547 นาย รัตนชัย สุขพิสิษฐ์   

10 06550 นางสาว ชลนิภา ดูพงษ์   

11 06552 นาย จิรวัฒน ์ จิราภรณ์   

12 06553 นาย ธีรภัทร เพ็ชรคล้าย   

13 06554 นาย  ปรเมศร์ เดือนเพ็ญ   

14 06560 นางสาว สุกานดา คะชานันท์   

15 06572 นาย ทักษ์ดนัย คล้ายพุฒ   

16 06582 นาย นพดล มูลเมือง   

17 06585 นาย วัชรพล เกล้ียงหมดจด   

18 06597 นางสาว มั่นคง สังสี   

19 06598 นางสาว อัจฉริยา แสงบุศย์   

20 06613 นางสาว สุธิณี ทักษิณ   

21 06615 นางสาว ลักขณา สีลา   

22 06620 นาย อนุวัฒน ์ บุญย่านยาว   

23 06622 นาย ธนาวุฒ ิ เนตรสุริวงค์   

24 06771 นาย อัครพล ชะราพก   

25 06831 นาย นัฐพงษ ์ คอนแสง   
 


