
เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 9941 เด็กชาย กฤติพงศ์ หกส่ี
2 9942 เด็กชาย เกียรติยศ รอดคืน
3 9943 เด็กชาย จิรภัทร พุทธาโร
4 9944 เด็กชาย ณัฏฐภัทร สุวรรณเวลา
5 9945 เด็กชาย ปฏิพล ทองเต็ม
6 9946 เด็กชาย ปรเมศวร์ บุญกิริยา
7 9947 เด็กชาย พัชรจิโรจน์ ศรีเพชร
8 9948 เด็กชาย พิชญะ พงศ์ศิริ
9 9949 เด็กชาย ภานุรุจ จันทร์อินทร์
10 9950 เด็กชาย ศุภเดช ช่วยเเข็ง
11 9951 เด็กชาย อนุชิต ท่าจีน
12 9952 เด็กหญิง จิราภัค เพชรศรี
13 9953 เด็กหญิง ญาณิศา ชูด้วง
14 9954 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คงอ่อน
15 9955 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ยาบา
16 9956 เด็กหญิง ณัฐทิชา หยาจิ
17 9957 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ทองอ่อน
18 9958 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ทิพศรี
19 9959 เด็กหญิง ธัญญพัฒน์ ชาตรีกุล
20 9960 เด็กหญิง เบญญาภา จ าปา
21 9961 เด็กหญิง ปณชัย วินฉ้วน
22 9962 เด็กหญิง พรฤทัย เพ็งเทพ
23 9963 เด็กหญิง พรวดี ไกรเกรอะ
24 9964 เด็กหญิง พิมผกา นานางสวย
25 9965 เด็กหญิง มณภา เปาะทอง
26 9966 เด็กหญิง มริสา สองเมือง
27 9967 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ สุดสงวน
28 9968 เด็กหญิง วรินยา อัจฉริยะเสถียร
29 9969 เด็กหญิง ศศิรัศมี ธนวัฒน์กีรติ
30 9970 เด็กหญิง ศิริกานต์ นาคชรินทร์
31 9971 เด็กหญิง ศิริวรรณ ขาวเรือง
32 9972 เด็กหญิง ศิลินทิพย์ ฤทธิจอม
33 10079 เด็กชาย พีรทัต ขุนทอง
34 10078 เด็กหญิง ธัญชนก แท่นมาก
35
36

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) ปีกำรศึกษำ 2564 
ครูท่ีปรึกษำ 

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 9973 เด็กชาย ณัฐพล ชูพูล
2 9974 เด็กชาย พงศพัศ นาทุ่งนุ้ย
3 9975 เด็กชาย ภัทธดนย์ ทับชุม
4 9976 เด็กชาย วีรภัทร ด าคง
5 9977 เด็กชาย ศานตานนท์ สิกขาจารย์
6 9978 เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วจ ารัส
7 9979 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุขข่ี
8 9980 เด็กชาย สิริกร พัฒนา
9 9981 เด็กหญิง กฤตศิญา หลงละเลิง
10 9982 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กาหยี
11 9983 เด็กหญิง นฤมน เจือกโว้น
12 9984 เด็กหญิง ปุณยาพร เสาวคนธ์
13 9985 เด็กหญิง พชรพรรณ เงินสี
14 9986 เด็กหญิง เพชรมณี วิภูจิระกิตต์
15 9987 เด็กหญิง ยุภาวลี สงปราบ
16 9988 เด็กหญิง วริศรา อมรรัชยาวิจารณ์
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 (ห้องเรียนพิเศษภำษำจีน)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ  

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 9989 เด็กชาย เจษฎา เพชรเอียด
2 9990 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เสียมไหม
3 9991 เด็กชาย ชาคริต จันทร์แก้ว
4 9992 เด็กชาย ฐปนพัฒน์ จันทร์เพชร
5 9993 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฉุ้นย่อง
6 9994 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คงสินธ์
7 9995 เด็กชาย ธนกร แป้นไทย
8 9996 เด็กชาย ธนกฤต ก้ิมห้อง
9 9997 เด็กชาย ธันญากร ช่วยนุเคราะห์
10 9998 เด็กชาย ธีรภัทร์ สุขเจริญ
11 9999 เด็กชาย ปฐมพงษ์ เกาะกลาง
12 10000 เด็กชาย ปรเมศร์ เอกวิไลย
13 10001 เด็กชาย ปริวัตร อินทรงาม
14 10002 เด็กชาย ภัทรนนท์ สีลางาม
15 10003 เด็กชาย ภาสกร บุตรน้อย
16 10004 เด็กชาย ภูมิรพี รอดจันทร์
17 10005 เด็กชาย ภูวศิษฏ์ ค าพิลา
18 10006 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ช่วยธานี
19 10007 เด็กชาย สมัชฌา จามจุรีย์
20 10008 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ช่วยไทย
21 10009 เด็กชาย อลงกรณ์ พลพันธ์ุ
22 10010 เด็กชาย อัคร อ่อนสนิท
23 10011 เด็กหญิง กชพร คงรอด
24 10012 เด็กหญิง กวินธิดา ข่ายม่าน
25 10013 เด็กหญิง กัลยาณี ชูจันทร์
26 10014 เด็กหญิง เกศรา แสงข า
27 10015 เด็กหญิง จิรปัญญา จงจิตร
28 10016 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เท่ียงธรรม
29 10017 เด็กหญิง ณัฐฐาภัทร ชิตชลธาร
30 10018 เด็กหญิง ณัฐนิชา ย้ิมไตรพร
31 10019 เด็กหญิง บุญนภัส พรมสังข์
32 10020 เด็กหญิง ปาริตา สมาธิ
33 10021 เด็กหญิง พัชราภรณ์ รักษานาค
34 10022 เด็กหญิง ภัทรธิดา สีหวัด
35 10023 เด็กหญิง วรรณนิสา กลับศรีอ่อน
36 10025 เด็กหญิง สิริภา สุขขัน
37 10026 เด็กหญิง สุปัญญา โพชากรณ์
38 10027 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย ธรฤทธ์ิ
39 10024 เด็กชาย ภานุวัฒน์ หนูสัง
40 10296 เด็กชาย สารยุทธ์ ยงประเดิม

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ  

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 10028 เด็กชาย กรภัทร ศรีสมบัติ
2 10029 เด็กชาย จักรภัทร ธนาลัทธกุล
3 10030 เด็กชาย จิรภัทร สมาพงค์
4 10031 เด็กชาย จีรกร อินทรวิเศษ
5 10032 เด็กชาย เจษฎา พรมสังข์
6 10033 เด็กชาย ชนาธิป โสะหาบ
7 10034 เด็กชาย ณภัทร ศิลปศร
8 10035 เด็กชาย ไตรวิชญ์ ช่วยดู
9 10036 เด็กชาย ธนกร ช่วยธานี
10 10037 เด็กชาย ธนกร ศรีชาย
11 10038 เด็กชาย ธนพล สีรักษ์
12 10039 เด็กชาย นัทธพงศ์ รักไทย
13 10040 เด็กชาย ปัญจพล คงรักษ์
14 10041 เด็กชาย ปิยะ หาญเชิงชัย
15 10042 เด็กชาย ภูวฤทธ์ิ ไชยมล
16 10043 เด็กชาย มังกร จันทสุวรรณ
17 10044 เด็กชาย ศักด์ิรพี ณ ด า
18 10045 เด็กชาย ศักรินทร์ แต้มสีนวน
19 10046 เด็กชาย ศักรินทร์ เถนว้อง
20 10047 เด็กชาย ศุภชัย เพ็งล า
21 10048 เด็กชาย อติวัชญ์ ธรรมบุตร
22 10049 เด็กชาย อนิวัตต์ิ นิทธบาล
23 10050 เด็กหญิง กิตติกา เอกวิลัย
24 10051 เด็กหญิง ชนิกานต์ ลือชัย
25 10052 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ใจแข็ง
26 10053 เด็กหญิง ณัฐกมล เกลือมีผล
27 10054 เด็กหญิง นภัสรวี ติงหงะ
28 10055 เด็กหญิง เบญจมาศ ช่วยธานี
29 10056 เด็กหญิง พัชรพร หมวดทดง
30 10057 เด็กหญิง พิรญาณ์ จู้ห้อง
31 10058 เด็กหญิง มณีษิกา เหมือนเล่ือน
32 10059 เด็กหญิง วงศ์ชนก ชัยทอง
33 10060 เด็กหญิง วันวิสา คงชู
34 10061 เด็กหญิง ศศิมา พรมสังข์
35 10062 เด็กหญิง ศศิวิมล หงส์ช้ัน
36 10063 เด็กหญิง ศศิวิมล ชูแก้ว
37 10064 เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนอินทร์
38 10065 เด็กหญิง อภิณห์พร พรหมพิทักษ์
39 10066 เด็กหญิง อริสา พรัมรัตนพงศ์
40 10297 เด็กหญิง อิญญากรณ์ เพชรประเสริฐ

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ  

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 10067 เด็กชาย ก้องภพ โคกตรัง
2 10068 เด็กชาย เจษฎา รอดภัย
3 10069 เด็กชาย ชลสิษฎ์ กาหยี
4 10070 เด็กชาย ชัยชนะ แสงอรุณ
5 10071 เด็กชาย ณัฐกุล เมฆขลา
6 10072 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กล้าหาญ
7 10073 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงสอน
8 10074 เด็กชาย ธนเดช ทองศิริ
9 10075 เด็กชาย ธนัทเทพ บุญศรี
10 10076 เด็กชาย นพปฎล พลประสิทธ์ิ
11 10077 เด็กชาย ปรัชณัช จันทร์เศษ
12 10080 เด็กชาย เพ่ิมพูล พฤกชาติ
13 10081 เด็กชาย ภัทรพงษ์ สังขารา
14 10082 เด็กชาย วชิรวิทย์ หม่ืนเหล็ก
15 10083 เด็กชาย วัชรวีร์ เจะสา
16 10084 เด็กชาย วิรัลพัชร ทิพย์จันทา
17 10085 เด็กชาย วีรภาพ งามเพียร
18 10086 เด็กชาย ศักด์ิรินทร์ ช่ืนจิตร
19 10087 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองแก้ว
20 10088 เด็กหญิง กัญญานัฐ ท้ิงเหม
21 10089 เด็กหญิง คุณัญญา กลับเกล้ียง
22 10090 เด็กหญิง จรรยพร ภัตศรี
23 10091 เด็กหญิง โชติรส ส่งแสง
24 10092 เด็กหญิง ณัฐกมล โว้ยสิน
25 10093 เด็กหญิง นันทิกานต์ บัวเรือง
26 10094 เด็กหญิง บุษกร เเซ่เจ้น
27 10095 เด็กหญิง พลอยกะหรัด แอโสะ
28 10096 เด็กหญิง ภิญญดา เจริญธรรมวัฒน์
29 10097 เด็กหญิง เมษภัทร ข าณรงค์
30 10098 เด็กหญิง วรรณิสา ช่วยธานี
31 10099 เด็กหญิง สิริยากรณ์ เนียวย้อย
32 10100 เด็กหญิง สุพิชญา พลวัฒน์
33 10101 เด็กหญิง สุภาวิตา เอ่ียมอักษร
34 10102 เด็กหญิง อาจารียา พรหมทอง
35 10103 เด็กหญิง อาภัสรา สุวรรณสิงห์
36 10104 เด็กหญิง อิสริยา ไกรเสม
37
38
39
40

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ  

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 10105 เด็กชาย ก้องกิดากร ซังค์
2 10106 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ฉิมเเสง
3 10107 เด็กชาย จิตรายุส์ คงอ่อน
4 10108 เด็กชาย จีรกร อินทรวิเศษ
5 10109 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ด าปิน
6 10110 เด็กชาย ฐานวิทย์ ด้วนราม
7 10111 เด็กชาย ฐานสิทธ์ิ ด้วนราม
8 10112 เด็กชาย ณัฐพล ไกรเทพ
9 10113 เด็กชาย ทีปกร จันทร์ทอง
10 10114 เด็กชาย ธนภูมิ ชัยศรี
11 10115 เด็กชาย ธนวัตน์ ฮ่ัวจีน
12 10116 เด็กชาย ปฏิภาณ ทวีสุวรรณ์
13 10117 เด็กชาย ปุณยวีร์ จันทร์แก้ว
14 10118 เด็กชาย พงศกร อารีการ
15 10119 เด็กชาย พงศรันย์ เมืองแก้ว
16 10120 เด็กชาย พัทธพล ช่วยแจ้ง
17 10121 เด็กชาย พิสิทธ์ิ บัวนุ้ย
18 10122 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ตาเต๊ะ
19 10123 เด็กชาย ศิลา เงินสมทอง
20 10124 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ชัยเพชร
21 10125 เด็กชาย สรยุทธ แก่นจัน
22 10126 เด็กหญิง กัญญ์วรา ไพริน
23 10127 เด็กหญิง เกวลี เรืองอินทร์
24 10128 เด็กหญิง ขวัญชนก เกิดพราน
25 10129 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี เอียดใกล้
26 10130 เด็กหญิง ทัตพิชา เท่ียงธรรม
27 10131 เด็กหญิง ธมลวรรณ ใจเเข็ง
28 10132 เด็กหญิง ธันชนก แก้วกลาง
29 10133 เด็กหญิง ป่ินมนัส เครือสุวรรณ์
30 10134 เด็กหญิง พรไพลิน ว่องเกษฎา
31 10135 เด็กหญิง พิมพกานต์ ชูแก้ว
32 10136 เด็กหญิง รุ่งนภา เรืองแม่น้ า
33 10137 เด็กหญิง ลักขณา มรดก
34 10138 เด็กหญิง สุทธิกาญจน์ นับแสง
35 10139 เด็กหญิง สุไบดะฮ์ ชาตรีกุล
36 10140 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พุ่มพวง
37 10141 เด็กหญิง อนินทิตา กาหยี
38 10142 เด็กหญิง อังศุมาลี ฤทธิเดช
39
40

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ       
ช่ือ - นำมสกุล


