
รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายจตรุงค์  ศิริมงคลสนัต์ 
เด็กชายจตรุงค์  ศิริมงคลสนัต์ 

 

1.เด็กหญิงธญัชนก  เพ็ชรชะ 
เด็กหญิงน า้ทิพย์  ทิพประมวล 

 
2.เด็กชายพสักร  แท่นทอง 
เด็กชายพสักร  แทน่
ทอง 

 
 

2.เด็กหญิงน า้ทพิย์  ทิพประมวล 
เด็กหญิงปณุยวีร์  ศิริ
ผล 

 
 

3.เด็กชายติณพฒัน์  นชุธิสาร 
เด็กชายติณพฒัน์  นชุธิสาร 

 

3.เด็กหญิงปณุยวีร์  ศิริผล 
เด็กหญิงปรียาวดี  ขีดส าโรง 

 
4.เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทงั 
เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทงั 

 

4.เด็กหญิงปรียาวดี  ขีดส าโรง 
5.เด็กชายทธัวฒัณ์  อารีย์รบ 
เด็กชายทธัวฒัณ์  อารีย์รบ 

 

5.เด็กหญิงพลอยขวญั  สามพิมพ์ 
เด็กหญิงวรัชญาการณ์  บุญพามา 

 
เด็กหญิงพลอยขวญั  สามพิมพ์ 

 

6.เด็กชายธีธชั  บญุมาเครือ 
เด็กชายธีธัช  บุญมาเครือ 

 

6.เด็กหญิงวรัชญาการณ์  บญุพามา 
7.เด็กชายชินพฒัน์  ภถูาวร 
เด็กชายชินพฒัน์  ภู
ถาวร 

 
 

7.เด็กหญิงธาริศรา  สวุรรณเครือ 
เด็กหญิงสภุสัสรา  ขวญัข้าว 

 
เด็กหญิงธาริศรา  สวุรรณเครือ 

 

8.เด็กชายรัฐพล  ขนุสนิท 
เด็กชายรัฐพล  ขนุ
สนิท 

 
 

8.เด็กหญิงสภุสัสรา  ขวญัข้าว 
เด็กหญิงนิภาธร  ผอสงูเนิน 

 
9.เด็กชายคณุานนต์  อ ่าแพง 
เด็กชายคณุานนต์  อ ่าแพง 

 

9.เด็กหญิงนิภาธร  ผอสงูเนิน 
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ผลบุภพ 

 
10.เด็กชายอานนท์  น าภา 
เด็กชายอานนท์  น า
ภา 

 
 

10.เด็กหญิงกนัต์กนิษฐ์  ฉ ่าช่วง 
11.เด็กชายปิยบตุร  จนัทร์กลาง 
เด็กชายปิยบุตร  จนัทร์กลาง 

 

11.เด็กหญิงปวชิญา  คงถิ่นฐาน 
เด็กหญิงปวิชญา  คงถ่ินฐาน 

 
12.เด็กชายธนภทัร  บตุรโพธ์ิ 
เด็กชายธนภทัร  บุตรโพธ์ิ 

 

12.เด็กหญิงกญัญ์ดา  ศรีบริุนทร์ 
เด็กหญิงวิภาพกัตร์  สวา่งอตัถากอน 

 
เด็กหญิงกญัญ์ดา  ศรีบุรินทร์ 

 

13.เด็กชายณธกร  วนาสน 
เด็กชายณธกร  วนา
สน 

 
 

13.เด็กหญิงวภิาพกัตร์  สวา่งอตัถากอน 
เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว 

 
14.เด็กชายสทิธิชยั  ทานงาม 
เด็กชายสทิธิชยั  ทานงาม 

 

14.เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว 
เด็กหญิงพิชยา  ถาวร
ภา 

 
 

15.เด็กชายณฐัพล  ท้าวสาลี 
เด็กชายณฐัพล  ท้าวสาล ี

 

15.เด็กหญิงพิชยา  ถาวรภา 
เด็กหญิงปานชนก  เท่ียงเลา 

 
16.เด็กชายดสักร  คงทน 
เด็กชายดสักร  คงทน 

 
 

16.เด็กหญิงอรัญญา  โถนารัตน์ 
 17.เด็กชายกฤษฏิภชัน์  หงษ์ทอง 

เด็กชายกฤษฏิภชัน์  หงษ์ทอง 

 

17.เด็กหญิงชนิกานต์  ล ่าสนัต์ 
เด็กหญิงธินลัดา  เครืออนนัต์ 

 
18.เด็กชายพงศ์ปณต  จนัทร์พวง 
เด็กชายพงศ์ปณต  จนัทร์พวง 

 

18.เด็กหญิงธินลัดา  เครืออนนัต์ 
เด็กหญิงกนัต์กนิษฐ์  ฉ ่าช่วง 

 
19.เด็กชายศภุกร  เสาวรส 
เด็กชายศภุกร  
เสาวรส 

 
 

19.เด็กหญิงชลสิา ดาศรี 
เด็กหญงิญาดา  สมมติย ์

 
20.เด็กชายณฐพร  แสงพิทกัษ์ 
เด็กชายณฐพร  แสงพิทกัษ์ 

 

20.เด็กหญิงญาดา  สมมิตย์  
 
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ 

 

21.เด็กชายเพชรภผูา  กบูโคกกรวด  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูณัฐชา ภูษาแก้ว  



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/2 

ช่ือ - สกุล ช่ือ – สกุล 

1.เด็กชายณฐัดนยั  เกษชม 
เด็กชายณฐัดนยั  
เกษชม 

  
เด็กชายณฐัดนยั  
เกษชม 

 
 

1.เด็กหญิงจิดาภา  พลโยธา 
เด็กหญิงชุติกาญน์  เอ่ียมสอาด 

 
2.เด็กชายพอเพียง  กรัดกระยาง 
เด็กชายกฤษลกัษณ์  ชูยศ 

 
เด็กชายพอเพียง  กรัดกระยาง 

 

2.เด็กหญิงชตุิกาญน์  เอ่ียมสอาด 
เด็กหญิงปณุณภา  ประสทิธ์ิสาท 
เด็กหญิงกมลทิพย์  อยูเ่ย็น 

 

3.เด็กชายกฤษลกัษณ์  ชยูศ 
เด็กชายกิตตินนัท์  ห้องแซง 

 

3.เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่เย็น 
เด็กหญิงปณุณภา  ประสทิธ์ิสาท 

 
4.เด็กชายกิตตินนัท์  ห้องแซง 
เด็กชายธนธรณ์  บุญสอน 

 

4.เด็กหญิงปณุณภา  ประสทิธ์ิสาท 
เด็กหญิงศิรารักษ์  มีส าโรง 

 
5.เด็กชายธนธรณ์  บญุสอน 
เด็กชายณฐัดนยั  มิตรผกัแวน่ 

 

5.เด็กหญิงศิรารักษ์  มีส าโรง 
เด็กหญิงพิมรพทัธ  ศิลาอาสน์ 

 
6.เด็กชายณฐัดนยั  มิตรผกัแวน่ 
เด็กชายปิยงักรู  เอือ้วิทยา 

 

6.เด็กหญิงพิมรพทัธ  ศิลาอาสน์ 
เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก 

 
7.เด็กชายปิยงักรู  เอือ้วทิยา 
เด็กชายปัญญา  ทองเปลว 

 

7.เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก 
เด็กหญิงณฐัฐาพร  ชอบท ากิจ 

 
8.เด็กชายกีรติ  โสชะรา 
 
เด็กชายวทญัญ ู กนั
เวช 

 
 

8.เด็กหญิงณฐัฐาพร  ชอบท ากิจ 
เด็กหญิงญาณภทัร  โฉมยงค์ 

 
9.เด็กชายวทญัญ ู กนัเวช 
เด็กชายทวีศกัด์ิ  ลิม้
สอน 

 
 

9.เด็กหญิงญาณภทัร  โฉมยงค์ 
เด็กหญิงขวญัจิรา  บวัประสาร 

 
10.เด็กชายทวีศกัดิ์  ลิม้สอน 
เด็กชายเจษฎา  วงษ์
ศรี 

 
 

10.เด็กหญิงขวญัจิรา  บวัประสาร 
เด็กหญิงอาริสา  โสดาราม 

 
11.เด็กชายเจษฎา  วงษ์ศรี 
เด็กชายภคพณ  ขนัทองค า 

 

11.เด็กหญิงอาริสา  โสดาราม 
เด็กหญิงฉตัรปภสัสร  สริุญาศกัด์ิ 

 
12.เด็กชายภคพณ  ขนัทองค า 
เด็กชายถิรศกัด์ิ  
ดลุพินิช 

 
 

12.เด็กหญิงฉตัรปภสัสร  สริุญาศกัดิ์ 
เด็กหญิงสพุตัรวดี  ชอบรัก 

 
13.เด็กชายถิรศกัดิ์  ดลุพินิช 
เด็กชายนราธิป  ระ
พนัธ์ 

 
 

13.เด็กหญิงสพุตัรวดี  ชอบรัก 
เด็กหญิงสพุรรษา  โพสาวงั 

 
14.เด็กชายอภิรุศ  หาญภมูิพาณิช 

 
14.เด็กหญิงสพุรรษา  โพสาวงั 
เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอ่ียม 

 
15.เด็กชายธนากร  ขาวกระโทก 
เด็กชายเมธี  ลนุกระ
โทก 

 
 

15.เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอ่ียม 
เด็กหญิงบณัฑิตา  แก้วประสทิธ์ิ 

 
16.เด็กชายเมธี  ลนุกระโทก 
เด็กชายกีรติ  โสชะรา 

 
 

16.เด็กหญิงบณัฑิตา  แก้วประสทิธ์ิ 
เด็กหญิงนภสัวรรณ  ศิริภยั 

 
 17.เด็กหญิงนภสัวรรณ  ศิริภยั 

เด็กหญิงนริศรา  กิจ
สมยั 

 
 

 18.เด็กหญิงนริศรา  กิจสมยั 
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค 

 
 
เด็กชายกีรติ  โสชะรา 

 
 

19.เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค 
เด็กหญิงลภสั  โชคสริิจินดารัตน 

 
 20.เด็กหญิงลภสั  โชคสริิจินดารัตน 

เด็กหญิงอรินยา  เชอมือ 

 
 21.เด็กหญิงอรินยา  เชอมือ 
 22.เด็กหญิงธญัญลกัษณ์  เมทาค า 

  23.เด็กหญิงธนพร  พทุธา 
 24.เด็กหญิงกมลพรรณ  สารบลู 
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูจิตรา  สังสวัสดิ์ 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/3 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายนราวชิญ์  คณุมาศ 
เด็กชายธีรภทัร  อุตทาพงษ์ 

 

1.เด็กหญิงอรนชุ  ค าภกัดี 
เด็กหญิงเขมจิรา  หงษ์เจริญ 

 
เด็กหญิงอรนชุ  ค า
ภกัดี 

 
 

2.เด็กชายชนินทร์  ดีไล่  2.เด็กหญิงเขมจิรา  หงษ์เจริญ 
เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึง้ 

 
 

3.เด็กชายปริยากร  งามยิม้ 
เด็กชายพงศธร  สงัวาลรัมย์ 

 

3.เด็กหญิงธารวมิล  ดีผึง้ 
เด็กหญิงเตชินี  ปัญญามา 

 
4.เด็กชายพงศธร  สงัวาลรัมย์ 
เด็กชายฉตัรชยั  จ่าพิ
ชม 

 
 

4.เด็กหญิงเตชินี  ปัญญามา 
เด็กหญิงพลอยไพลนิ  สโมสร 

 
5.เด็กชายฉตัรชยั  จ่าพิชม 
เด็กชายธีรวฒุ ิ พลเดช 

 
 

5.เด็กหญิงพลอยไพลนิ  สโมสร 
เด็กหญิงซกเลยีน  ลมึ 

 
 

6.เด็กชายธีรวฒุิ  พลเดช 
เด็กชายสรวิศ  ภมิูเรศสนุทร 

 

6.เด็กหญิงซกเลียน  ลมึ 
เด็กหญิงวิชญาดา  ศรไชย์ 

 
7.เด็กชายสรวศิ  ภมูิเรศสนุทร 
เด็กชายปริญญา  อ่ิมอ้วน 

 

7.เด็กหญิงวชิญาดา  ศรไชย์ 
เด็กหญิงวิชญาดา  ศรไชย์ 

 
8.เด็กชายปริญญา  อิม่อ้วน 
เด็กชายภพูิพฒัน์  ตนัเฮง 

 

8.เด็กหญิงรุริญา  บญุธรรม 
เด็กหญิงธนภรณ์  วตัมะณี 

 
เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม 

 

9.เด็กชายภพูิพฒัน์  ตนัเฮง 9.เด็กหญิงธนภรณ์  วตัมะณี 
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สายเครือบุญ 

 
เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม 

 
เด็กหญิงธนภรณ์  วตัมะณี 

 

10.เด็กชายธนโชติ  เราเจริญพร 
เด็กชายธนเทพ  พิลกึ 

  
เด็กชายธนโชติ  เราเจริญพร 

 

10.เด็กหญิงธญัญรัตน์  สายเครือบญุ 
เด็กหญิงเพชรลดา  อิมเบรสเซีย 

 
11.เด็กชายธนเทพ  พิลกึ 
เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล 

 

11.เด็กหญิงเพชรลดา  อมิเบรสเซีย 
เด็กหญิงสภุสัสรา  แดงหยง 

 
12.เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล 
เด็กชายพานินทร์  เคาวฤกษ์ 

 

12.เด็กหญิงสภุสัสรา  แดงหยง 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนชยั 

 
13.เด็กชายพานินทร์  เคาวฤกษ์ 
เด็กชายปิยะ  สด้ีวง 

 
 

13.เด็กหญิงชนิกานต์  จนัทร์หอมหวล 
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลูศิลป์ 

 
14.เด็กชายปิยะ  สีด้วง 
เด็กชายกิมฟ่ี  เจง 

 
 

14.เด็กหญิงอมรรัตน์  พลูศิลป์ 
เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง 

 
15.เด็กชายกิมฟ่ี  เจง 
เด็กชายภริูณฐั  คนัทะระสะ 

 

15.เด็กหญิงปนสัยา  บญุเลศิ 
เด็กหญิงพนิดา  ผลผาเลศิ 

 
16.เด็กชายภริูณฐั  คนัทะระสะ 
เด็กชายสงัหะ  ย ู

 
 

16.เด็กหญิงณฏัฐนนัท์  พดุทอง 
เด็กหญิงสทุธิภทัร์  ไวนขุนัธ์ 

 
17.เด็กชายธนสทิธ์ิ  จนัละบตุร 
เด็กชายฐานวฒัน์  หดัรัดไชย 

 

17.เด็กหญิงสทุธิภทัร์  ไวนขุนัธ์ 
เด็กหญิงนภสัสร  เช่ือมกลาง 

 
18.เด็กชายฐานวฒัน์  หดัรัดไชย 
เด็กชายวรเดช  ไสย
พนัธ์ 

 
 

18.เด็กหญิงนภสัสร  เช่ือมกลาง 
เด็กหญิงณฏัฐนนัท์  พดุทอง 

 
19.เด็กชายวรเดช  ไสยพนัธ์ 
เด็กชายชนินทร์  ดีไล ่

 
 

19.เด็กหญิงวนิดา  เงินกะไล 
เด็กหญิงปนสัยา  บุญเลศิ 

 
20.เด็กชายวงศกร  ศรีเพชร 
เด็กชายนราวิชญ์  คณุมาศ 

 

20.เด็กหญิงวรรณนิภา  พงศ์อนจุารี 
เด็กหญิงชนิกานต์  จนัทร์หอมหวล 

 
 21.เด็กหญิงอรุโณชา  กนัชม 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูอรัญญา  เวียนสันเทยีะ 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/4 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายจกัรกริช  สอนเจริญ 1.เด็กหญิงนิฐินาถ  ศรีตระเวร 
เด็กหญิงศศิธร  นิกรบวั 

 
เด็กหญิงนิฐินาถ  ศรีตระเวร 

 

2.เด็กชายนนัทกรณ์  ประดบัเพ็ชร์ 
เด็กชายธีรพนัธ์ุ  วงศ์วิเศษ 

 

2.เด็กหญิงศศิธร  นิกรบวั 
เด็กหญิงธันยมยั  ชยัแสงศรีรุ่งกิจ 

 
3.เด็กชายธีรพนัธ์ุ  วงศ์วเิศษ 
เด็กชายพฒุิพงศ์  เพ็งปฐม 

 

3.เด็กหญิงธนัยมยั  ชยัแสงศรีรุ่งกิจ 
เด็กหญิงธันยมยั  ชยัแสงศรีรุ่งกิจ 
เด็กหญิงอติพร  พุม่พวง 

 

4.เด็กชายพฒุพิงศ์  เพ็งปฐม 
เด็กชายจิรายทุธ  จนัทร์ทอง 

 

4.เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง 
5.เด็กชายจิรายทุธ  จนัทร์ทอง 
เด็กชายธราดล  มหาศิลป์ 

 

5.เด็กหญิงปาณิศา  สารกลุ 
เด็กหญิงภคพร  กนัดิษฐ 

 
เด็กหญิงปาณิศา  สารกลุ 

 

6.เด็กชายธราดล  มหาศิลป์ 
เด็กชายจตรุวิชญ์  เดชพร 

 

6.เด็กหญิงภคพร  กนัดิษฐ 
เด็กหญิงปณุยวีร์  เข็มนาค 

 
7.เด็กชายจตรุวชิญ์  เดชพร 
เด็กชายณฐัดนยั  เผา่เฮ็ง 

 

7.เด็กหญิงปณุยวีร์  เข็มนาค 
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทาประเสริฐ 

 
8.เด็กชายณฐัดนยั  เผา่เฮ็ง 
เด็กชายธีรศกัด์ิ  พานจนัทร์ 

 

8.เด็กหญิงพิมพ์วไิล  ทาประเสริฐ 
เด็กหญิงณฐัธันยา  แสวงทรัพย์ 

 
9.เด็กชายธีรศกัดิ์  พานจนัทร์ 
เด็กชายธวชัชยั  วิชพล 

 

9.เด็กหญิงณฐัธนัยา  แสวงทรัพย์ 
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กรองมะเริง 

 
10.เด็กชายวีรกาล  นาลาด 
เด็กชายธนวิชญ์  อนัสมส ี

 

10.เด็กหญิงกญัญาณฐั  ศรีพนูภกัตร์ 
 
เด็กหญิงศิริพร  แสงสวา่ง 

 

11.เด็กชายธนวชิญ์  อนัสมสี 
เด็กชายพีรพล  งามบญุช่วย 

 

11.เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง 
เด็กหญิงวรัญญา  สวสัดิผล 

 
12.เด็กชายพีรพล  งามบญุช่วย 
เด็กชายวชิรวิทย์  สนิธิมาต 

 

12.เด็กหญิงวรัญญา  สวสัดิผล 
เด็กหญิงอนันา  ทองสงิห์ 

 
13.เด็กชายวชิรวทิย์  สนิธิมาต 
เด็กชายจตพุร  เขียวคลี่ 

 

13.เด็กหญิงอนันา  ทองสงิห์ 
เด็กหญิงนชุนารถ  ทิพย์ 

 
14.เด็กชายจตพุร  เขียวคลี่ 
เด็กชายกรวิชญ์  ไก่แก้ว 

 

14.เด็กหญิงประติภา  กระฉอดนอก 
เด็กหญิงพิชญา  ทองมี 

 
15.เด็กชายกรวชิญ์  ไก่แก้ว 
เด็กชายธีรภทัร์  ประกอบผล 

 

15.เด็กหญิงพิชญา  ทองมี 
เด็กหญิงสภุชัชญา  ปาหมี 

 
16.เด็กชายธีรภทัร์  ประกอบผล 
เด็กชายภาณุพงศ์  แพงศรี 

 

16.เด็กหญิงสภุชัชญา  ปาหมี 
เด็กหญิงศศิวิมล  โสธา 

 
17.เด็กชายภาณพุงศ์  แพงศรี 
เด็กชายพชรพล  วนัวงษ์ 

 

17.เด็กหญิงศศิวมิล  โสธา 
เด็กหญิงวริศรา  มาจงัหรีด 

 
18.เด็กชายพชรพล  วนัวงษ์ 
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตร์พินิจ 

 

18.เด็กหญิงวริศรา  มาจงัหรีด 
เด็กหญิงปาริฉตัร  มีสขุ 

 
19.เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตร์พินิจ 
เด็กชายวีรกาล  นาลาด 

 

19.เด็กหญิงปาริฉตัร  มีสขุ 
เด็กหญิงปาริฉตัร  มีสขุ 
เด็กหญิงกญัญาณฐั  ศรีพนูภกัตร์ 

 

 
เด็กชายกีรติ  โสชะรา 

 
 

20.เด็กหญิงสลลิทิพย์  ชนะภา 
 
เด็กชายนนัทกรณ์  ประดบัเพ็ชร์ 
 

 

21.เด็กหญิงมินฑกา  รักษาทรัพย์ 
   

  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูวิภาวรรณ สมคูณ 

 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/5 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายภมูิใจ  เบกิประโคน 
เด็กชายครองศกัด์ิ  ศรีจนัทร์ 

 

1.เด็กหญิงวรัญญา  สวา่งศรี 
เด็กหญิงศภุิสรา  ชนะศภุกาญจน์ 

 
2.เด็กชายครองศกัดิ์  ศรีจนัทร์ 
เด็กชายธนกร  ปะอนัทงั 

 

2.เด็กหญิงศภุิสรา  ชนะศภุกาญจน์ 
เด็กหญิงพิจิตรา  สนิเพ็ง 

 
3.เด็กชายธนกร  ปะอนัทงั 
เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ 

 

3.เด็กหญิงพิจิตรา  สนิเพ็ง 
เด็กหญิงอรัญญิการ์  ผลสวสัด์ิ 

 
4.เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ 
เด็กชายกรวิชย์  พนูสวุรรณ 

 

4.เด็กหญิงอรัญญิการ์  ผลสวสัดิ์ 
เด็กหญิงสริินทรา  สกีะสงั 

 
5.เด็กชายกรวชิย์  พนูสวุรรณ 
เด็กชายณฐักิตต์ิ  อึง้สวุานิช 

 

5.เด็กหญิงสริินทรา  สีกะสงั 
เด็กหญิงสพุิชา  คะรานรัมย์ 

 
6.เด็กชายณฐักิตติ์  อึง้สวุานิช 
เด็กชายปิยะณฐั  สนัประเทียบ 

 

6.เด็กหญิงสพุิชา  คะรานรัมย์ 
เด็กหญิงณฐัณิชา  คมยิ่งรังสรรค์ 

 
7.เด็กชายปิยะณฐั  สนัประเทียบ 
เด็กชายธนโชติ  ฟองเกิด 

 

7.เด็กหญิงณฐัณิชา  คมยิ่งรังสรรค์ 
เด็กหญิงณภทัร  อดกลัน้ 

 
8.เด็กชายธนโชติ  ฟองเกิด 
เด็กชายณชพล  กีธ้นสมบติั 

 

8.เด็กหญิงณภทัร  อดกลัน้ 
เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล 

 
9.เด็กชายณชพล  กีธ้นสมบตัิ 
เด็กชายอลงกรณ์  ขนัทอง 

 

9.เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล 
เด็กหญิงกรณิกา  ค ามาก 
เด็กหญิงฟาติมะห์  มธัยนูชุ 
เด็กหญิงฟาติมะห์  มธัยนูชุ 

 

10.เด็กชายอลงกรณ์  ขนัทอง 
เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู ่

 

10.เด็กหญิงฟาติมะห์  มธัยนูชุ 
เด็กหญิงกรณิกา  ค ามาก 

 
11.เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู ่
เด็กชายปิยพนัธกร  ทองสกุ 

 

11.เด็กหญิงกรณิกา  ค ามาก 
เด็กหญิงภทัราวดี  จนัทร์ศกัด์ิ 

 
12.เด็กชายชาญวทิย์  พยาวงั 
 
เด็กชายนิกร  บุญสอาด 

 

12.เด็กหญิงภทัราวดี  จนัทร์ศกัดิ ์
เด็กหญิงณฐัณิชา  ฟองเกิด 

 
13.เด็กชายนิกร  บญุสอาด 
เด็กชายจกัรกฤตย์  มุ้งบงั 

 

13.เด็กหญิงณฐัณิชา  ฟองเกิด 
เด็กหญิงพิรกานต์  ปะนาตงั 

 
14.เด็กชายจกัรกฤตย์  มุ้งบงั 
เด็กชายพีรพฒัน์  สขุารมณ์ 

 

14.เด็กหญิงพิรกานต์  ปะนาตงั 
เด็กหญิงศศิวรรณ  จนัทร์เม้า 

 
15.เด็กชายพีรพฒัน์  สขุารมณ์ 
เด็กชายสวุรรณดารา  เจีย 

 

15.เด็กหญิงศศิวรรณ  จนัทร์เม้า 
เด็กหญิงหนึง่ฤทยั  นาโล 

 
16.เด็กชายฐิติศกัดิ์  เตมี 
 
เด็กชายภาฆินทร์  สะใบนาค 

 

16.เด็กหญิงหนึ่งฤทยั  นาโล 
เด็กหญิงมีนตรา  แผน่จนัทร์ 

 
17.เด็กชายภาฆินทร์  สะใบนาค 
เด็กชายชาญวิทย์  พยาวงั 

 

17.เด็กหญิงรมิดา  เนตรโรจน์ 
เด็กหญิงปรียาภทัร  แสนส าฤทธ์ิ 

 
18.เด็กชายธีรภทัร  งามแสง 18.เด็กหญิงปรียาภทัร  แสนส าฤทธ์ิ 

เด็กหญิงแก้วมกุดา  ทรัพย์ประสม 

 
19.เด็กชายปฏิพล  ย้อมศรี 

 
19.เด็กหญิงแก้วมกุดา  ทรัพย์ประสม 
เด็กหญงิรมดิา  เนตรโรจน ์

 
 20.เด็กหญิงพทัธนนัท์  บญุมา 
 21.เด็กหญิงจิราวรรณ  อบอุน่ 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูนงลักษณ์   ถาวรทรัพย์ 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/6 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายปรัชญา  สองประโคน 
เด็กชายจารุพฒัน์  ยงยทุธ 
 
เด็กชายปรัชญา  สองประโคน 
 

1.เด็กหญิงนารีรัตน์  พนมสงิห์ 
เด็กหญิงกญัญรัตน์  บุญมา 

 
เด็กหญิงนารีรัตน์  พนมสงิห์ 

 

2.เด็กชายจารุพฒัน์  ยงยทุธ 
เด็กชายณฐัวฒุิ  เรืองศิริ 
 

2.เด็กหญิงกญัญรตัน์  บญุมา 
เด็กหญิงวาสติา  จิตมานนท์ 

 
3.เด็กชายณฐัวฒุ ิ เรืองศิริ 
เด็กชายธนกฤต  สนิคง 
 

3.เด็กหญิงวาสติา  จิตมานนท์ 
เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพนัธ์ 

 
4. เด็กชายกลุธวชั  วงพรมบตุร 
 
เด็กชายธนกฤต  สนิคง 
 

4.เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพนัธ์ 
เด็กหญิงพิชญาภคั  กลุแสง 

 
5.เด็กชายปกาศิต  บ าราบ 
เด็กชายอชิรวทิย์  ชมกิจ 
 

5.เด็กหญิงพิชญาภคั  กลุแสง 
เด็กหญิงจิรัชญา  มาจงัหรีด 

 
เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพนัธ์ 

 

6.เด็กชายอชิรวทิย์  ชมกิจ 
เด็กชายพงศ์พล  ป่ินผกัแวน่ 
 

6.เด็กหญิงวริัลภทัร  เจริญยิ่ง 
เด็กหญิงสมิุตรา  ระงบัภยั 

 
7.เด็กชายพงศ์พล  ป่ินผกัแวน่ 
เด็กชายสนชยั  พลเภา 
 

7.เด็กหญิงดวงฤดี  บวัผดงุ 
เดกหญิงชุติกาญจน์  คุ้ยหงิม 

 
8.เด็กชายสนชยั  พลเภา 
เด็กชายวชิรวทิย์  พงษ์สมร 
 

8.เด็กหญิงชตุิกาญจน์  คุ้ยหงิม 
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้ยหงิม 

 
9.เด็กชายวชิรวทิย์  พงษ์สมร 
เด็กชายธณิตศกัดิ ์ พรพิชากลุโรจน์ 
 

9.เด็กหญิงภาวนา  วฒุวิธุ 
เด็กหญิงวิรัลภทัร  เจริญยิ่ง 

 
เด็กหญิงภาวนา  วฒุิวธุ 

 

10.เด็กชายธณิตศกัดิ์  พรพิชากลุโรจน์ 
เด็กชายทกัษ์ดนยั  ปุ่ นเจริญ 
 

10.เด็กหญิงธนชัพร  เขียวไธสง 
เด็กหญิงชมพนูชุ  สขุสวสัด์ิ 

 
11.เด็กชายทกัษ์ดนยั  ปุ่ นเจริญ 
เด็กชายฐานิสร  เล่ือนเจริญ 
 

11.เด็กหญิงชมพนูชุ  สขุสวสัดิ์ 
เด็กหญิงนภสัรา  ลาดนอก 

 
12.เด็กชายฐานิสร  เล่ือนเจริญ 
เด็กชายคณาธิป  ภมูิชยัโชติ 
 

12.เด็กหญิงนภสัรา  ลาดนอก 
เด็กหญิงจิตติกาญจน์  เลศิยะโส 

 
13.เด็กชายคณาธิป  ภมูิชยัโชติ 
เด็กชายจิรภทัร  อ้วนโอ๊ะ 
 

13.เด็กหญิงจิตติกาญจน์  เลศิยะโส 
เด็กหญิงประภาศิริ  ฮอลลงิตัน้ 

 
14.เด็กชายจิรภทัร  อ้วนโอ๊ะ 
เด็กชายธนนชยั  หารพรม 
 

14.เด็กหญิงประภาศิริ  ฮอลลงิตัน้ 
เด็กหญิงวารุณี  แก้วเคน 

 
15.เด็กชายธนนชยั  หารพรม 
เด็กชายอภิเดช  เทพา 
 

15.เด็กหญิงวารุณี  แก้วเคน 
เด็กหญิงอชิรญา  รังสยิานนท์ 

 
16.เด็กชายอภิเดช  เทพา 
เด็กชายอธิชนม์  หงษ์ทอง 
 

16.เด็กหญิงอชิรญา  รังสยิานนท์ 
เด็กหญิงดวงฤดี  บวัผดงุ 

 
17.เด็กชายกนัตินนัท์  รัชธร 
เด็กชายเจษฎา  พรมสี 
 

17.เด็กหญิงกมลพร  จนัทร์พางาม 
18.เด็กชายเจษฎา  พรมสี 
เด็กชายภวูดล  โนนยาง 
 

18.เด็กหญิงกญัญาพชัร  บญุหนนุ 
19.เด็กชายภวูดล  โนนยาง  
 
เด็กชายกีรติ  โสชะรา 

 
 

 
  
 
 

 
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูธีรศักดิ์  จันทร์แก้ว 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/7 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายชาญณรงค์  พุ่มเพ็ชร์ 
เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น 

 
เด็กชายชาญณรงค์  พุม่เพ็ชร์ 

 

1.เด็กหญิงดาราวดี  สวุรรณเสสงัข์ 
เด็กหญิงฑาวิตรี  ไผพ่งษ์ข า 

 
เด็กหญิงดาราวดี  สวุรรณเสสงัข์ 

 

2.เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น 
เด็กชายณฐกร  ใจมลูมัง่ 

 

2.เด็กหญิงฑาวติรี  ไผพ่งษ์ข า 
เด็กหญิงณิชาภา  สทิธิรส 

 
3.เด็กชายณฐกร  ใจมลูมัง่ 
เด็กชายชนาภทัร  ยะหตัตะ 

 

3.เด็กหญิงณิชาภา  สทิธิรส 
เด็กหญิงธีร์จุฑาศ์  พลูศิลป์ 

 
4.เด็กชายชนาภทัร  ยะหตัตะ 
เด็กชายพีระศกัด์ิ  แกมนิล 

 

4.เด็กหญิงธีร์จฑุาศ์  พลูศิลป์ 
เด็กหญิงศศิกานต์  จนัทร์โฉม 

 
5.เด็กชายพีระศกัดิ์  แกมนิล 
เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองรัศมี 

 

5.เด็กหญิงศศิกานต์  จนัทร์โฉม 
เด็กหญิงพาทินธิดา  สดี า 

 
6.เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองรัศมี 
เด็กชายอภินนัท์  สมปัก 

 

6.เด็กหญิงพาทนิธิดา  สีด า 
เด็กหญิงกลัย์สดุา  เดชอินทร์ 

 
7.เด็กชายอภินนัท์  สมปัก 
เด็กชายนชต  เสอืข า 

 

7.เด็กหญิงกลัย์สดุา  เดชอนิทร์ 
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พาสนัต์ 

 
8.เด็กชายนชต  เสือข า 
เด็กชายอนสุรณ์  ชูวงษ์ 

 

8.เด็กหญิงจฑุาทิพย์  พาสนัต์ 
เด็กหญิงอภิญญา  ขนัทอง 

 
9.เด็กชายอนสุรณ์  ชวูงษ์ 
เด็กชายชนนัธร  อ านาจศิลป์เจริญ 

 

9.เด็กหญิงอภิญญา  ขนัทอง 
เด็กหญิงจินลดา  เขียววิจิตร 

 
10.เด็กชายชนนัธร  อ านาจศิลป์เจริญ 
เด็กชายธนกฤติ  สมิมามี 

 

10.เด็กหญิงจินลดา  เขียววจิิตร 
เด็กหญิงเพชรกะรัต  ธนะ 

 
11.เด็กชายธนกฤติ  สมิมามี 
เด็กชายสริุยนัต์  ปันสาร 

 

11.เด็กหญิงเพชรกะรัต  ธนะ 
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงทิพย์ 

 
12.เด็กชายสริุยนัต์  ปันสาร 
เด็กชายทนัซาน  เล 

 

12.เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงทิพย์ 
เด็กหญิงสกุญัญา  กนัภยั 

 
13.เด็กชายทนัซาน  เล 
เด็กชายกวีพฒัน์  เบอร์เนทท์ 

 

13.เด็กหญิงสกุญัญา  กนัภยั 
เด็กหญิงพิชยาพร  ก่ิงเกตุ 

 
14.เด็กชายกวีพฒัน์  เบอร์เนทท์ 
เด็กชายปิยะ  เพ็งกาล 

 

14.เด็กหญิงพิชยาพร  กิ่งเกต ุ
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม 

 
15.เด็กชายปิยะ  เพ็งกาล 
เด็กชายวรินทร  ชยับงั 

 

15.เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม 
เด็กหญิงภคพร  โตด้วง 

 
16.เด็กชายวรินทร  ชยับงั 
เด็กชายธีรภทัร  ดีวงค์ 

 

16.เด็กหญิงภคพร  โตด้วง 
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วแจ่มแสง 

 
17.เด็กชายธีรภทัร  ดีวงค์ 
เด็กชายธนวินท์  ไสวงาม 

 

17.เด็กหญิงชตุิกาญจน์  แก้วแจ่มแสง 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรศิริมงคล 

 
18.เด็กชายธนวนิท์  ไสวงาม 
เด็กชายธวธัชยั  กลัน่ทอง 

 

18.เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรศิริมงคล 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรศิริมงคล 

 
19.เด็กชายธวธัชยั  กลัน่ทอง 
เด็กชายณฐัภาคย์  สวสัด์ิวงค์ 

 

19.เด็กหญิงกญัญาณฐั  ปลงรัมย์ 
เด็กหญิงปิยพร  ตุย่สมีา 

 
เด็กหญิงกญัญาณฐั  ปลงรัมย์ 

 

 20.เด็กหญิงปิยพร  ตุ่ยสีมา 
 
 

21เด็กหญิงศภุชัญานนัท์  กลงึกลางดอน 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูกรวิกา   สี 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/8 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายธนวรรธน์  กุ่มสวสัดิ์ 
เด็กชายธนายตุ  ศรีสวุรรณ 

 

1.เด็กหญิงณฐัฐริณีย์  กิตติชยัฤทธ์ิ 
เด็กหญิงปญุญิศา  เก่ืองกระโทก 

 
2.เด็กชายธนายตุ  ศรีสวุรรณ 
เด็กชายศภุกร  ศิริมงคล 

 

2.เด็กหญิงปญุญิศา  เก่ืองกระโทก 
เด็กหญิงอรณิศา  คร้ามไพบูลย์ 

 
3.เด็กชายศภุกร  ศิริมงคล 
เด็กชายโปรดปราน  ภสูวุรรณนานนท์ 

 

3.เด็กหญิงอรณิศา  คร้ามไพบลูย์ 
เด็กหญิงสพุตัรา  ร่มล าดวน 

 
4.เด็กชายรชฏ  นนัมา 
เด็กชายณรงค์ยศ  นนัทสมุาลย์ 

 

4.เด็กหญิงสพุตัรา  ร่มล าดวน 
เด็กหญิงจนิตตา  ปันสว่น 

 
5.เด็กชายณรงค์ยศ  นนัทสมุาลย์ 
เด็กชายปัณณวชิญ์  ค าน้อย 

 

5.เด็กหญิงจนิตตา  ปันสว่น 
เด็กหญิงพรรวษา  ทองแดง 

 
6.เด็กชายปัณณวชิญ์  ค าน้อย 
เด็กชายเกริกชยั  กนัดิษฐ์ 

 

6.เด็กหญิงพรรวษา  ทองแดง 
เด็กหญิงปนดัดา  จนัทมณี 

 
7.เด็กชายเกริกชยั  กนัดิษฐ์ 
เด็กชายณฏัฐกิตต์ิ  บวัประสาร 

 

7.เด็กหญิงปนดัดา  จนัทมณี 
เด็กหญิงขวญัจิราภรณ์  กุ่มประสทิธ์ิ 

 
8.เด็กชายบริูนทร์  บดุดา 
เด็กชายดนยั  ขอมีกลาง 

 

8.เด็กหญิงขวญัจิราภรณ์  กุ่มประสทิธ์ิ 
เด็กหญิงยมลพร  หาญดี 

 
9.เด็กชายดนยั  ขอมีกลาง 
เด็กชายณฐักฤตจ์  กลดัทอง 

 

9.เด็กหญิงยมลพร  หาญดี 
เด็กหญิงปณุยวีร์  เพ็งรอด 

 
10.เด็กชายณฐักฤตจ์  กลดัทอง 
เด็กชายอคัรพล  ประยงค์ข า 

 

10.เด็กหญิงปณุยวีร์  เพ็งรอด 
เด็กหญิงปณุยวีร์  เพ็งรอด 

 
11.เด็กชายอคัรพล  ประยงค์ข า 
เด็กชายธีรมิตร  มาหา 

 

11.เด็กหญิงอนญัญา  แก้วประสทิธ์ิ 
เด็กหญิงปริญดา  พืน้พรม 

 
เด็กหญิงนิชาภา  เพิ่มศรี 

 

12.เด็กชายธีรมิตร  มาหา 
เด็กชายเอกสทิธ์ิ  สกลุรัตนรักษ์ 

 

12.เด็กหญิงปริญดา  พืน้พรม 
เด็กหญิงจุฑามณี  กนัหา 

 
13.เด็กชายเอกสทิธ์ิ  สกลุรัตนรักษ์ 
เด็กชายณฐกร  อุณหพนัธ์ุ 

 

13.เด็กหญิงจฑุามณี  กนัหา 
เด็กหญิงกรชุลี  ศรีระษา 

 
14.เด็กชายณฐกร  อณุหพนัธ์ุ 
เด็กชายภาณุวฒัน์  วงศินา 

 

14.เด็กหญิงญาโณทยั  แช้มครบรีุ 
 
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรงาม 

 

15.เด็กชายภาณวุฒัน์  วงศินา 
เด็กชายจกัรพนัธ์  ผอ่งศรี 

 

15.เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรงาม 
เด็กหญิงเมรียา  ชาญการ 

 
16.เด็กชายจกัรพนัธ์  ผอ่งศรี 
เด็กชายวิทวสั  ค าสมยั 

 

16.เด็กหญิงเมรียา  ชาญการ 
เด็กหญิงญาโณทยั  แช้มครบุรี 

 
17.เด็กชายวทิวสั  ค าสมยั 
เด็กชายกฤษฎา  สาพล 

 

17.เด็กหญิงกมลลกัษณ์  สจุริตใจธรรม 
 
เด็กหญิงไอริณ  เจริญดง 

 

18.เด็กชายกฤษฎา  สาพล 
เด็กชายรชฏ  นันมา 

 

 
19.เด็กชายณฏัฐพล  ชาญรัตนพิทกัษ์ 
เด็กชายธนวรรธน์  กุ่มสวสัด์ิ 

 

 
20.เด็กชายวศิน  สดุสมัฤทธ์ิ  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูอรอุมา  พาบวั 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/9 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายธีรภทัร  วงษ์พนัธ์ 
เด็กชายณฐัวฒัน์  สมปัญญา 

 

1.เด็กหญิงศภุกัษร  ค าจนัทราช 
เด็กหญิงณฐัริญา  คงโนนกอก 

 
เด็กหญิงศภุกัษร  ค าจนัทราช 

 

2.เด็กชายณฐัวฒัน์  สมปัญญา 
เด็กชายปรเมศวร์  ณรงค์เพ็ชร์ 

 

2.เด็กหญิงณฐัริญา  คงโนนกอก 
เด็กหญิงกาญจนา  ฉนุกระโทก 

 
3.เด็กชายปรเมศวร์  ณรงค์เพ็ชร์ 
เด็กชายรพีพรรณ  พรมมี 

 

3.เด็กหญิงกาญจนา  ฉนุกระโทก 
เด็กหญิงสพุรรษา  ถาวร 

 
4.เด็กชายรพีพรรณ  พรมมี 
เด็กชายอดิเทพ  เปลีย่นศรี 

 

4.เด็กหญิงสพุรรษา  ถาวร 
เด็กหญิงปวิตรา  โสดา 

 
5.เด็กชายอดิเทพ  เปล่ียนศรี 
เด็กชายณฐัพงษ์  กอนกระโทก 

 

5.เด็กหญิงปวติรา  โสดา 
เด็กหญิงทรายแก้ว  สมุาพนัธ์ 

 
6.เด็กชายณฐัพงษ์  กอนกระโทก 
เด็กชายคณาธิป  สายทอง 

 

6.เด็กหญิงทรายแก้ว  สมุาพนัธ์ 
เด็กหญิงวารุณี  ภเูดช 

 
7.เด็กชายคณาธิป  สายทอง 
เด็กชายอิศราณุวฒั  เย็นใจ 

 

7.เด็กหญิงวารุณี  ภเูดช 
เด็กหญิงศิริขวญั  ศรีอรัญ 

 
8.เด็กชายอศิราณวุฒั  เย็นใจ 
เด็กชายทกัษิณ  สนิสขุ 

 

8.เด็กหญิงศิริขวญั  ศรีอรัญ 
เด็กหญิงจิรวดี  ทองขาว 

 
9.เด็กชายทกัษิณ  สนิสขุ 
เด็กชายรชตะ  ภจิูตรทอง 

 

9.เด็กหญิงจิรวดี  ทองขาว 
เด็กหญิงณภทัรศร  โพธิสาร 

 
10.เด็กชายรชตะ  ภจิูตรทอง 
เด็กชายฤทธินนัต์  จนัทร์ผอง 

 

10.เด็กหญิงณภทัรศร  โพธิสาร 
เด็กหญิงธิดารัตน์  หนเูลิศ 

 
11.เด็กชายฤทธินนัต์  จนัทร์ผอง 
เด็กชายจิรกฤต  นาควิลยั 

 

11.เด็กหญิงธิดารัตน์  หนเูลศิ 
เด็กหญิงศิริพร  ศรีวรานกุลู 

 
12.เด็กชายจิรกฤต  นาควลิยั 
เด็กชายนิภทัร  ชมจนัทร์ 

 

12.เด็กหญิงปิยธิดา  สงิห์มณี 
เด็กหญิงพทัธีรา  ศิริประโคน 

 
13.เด็กชายชตุิพนธ์  กสุมุา 
เด็ชายณฐัวฒุ ิ เนินบก 

 

13.เด็กหญิงพทัธีรา  ศิริประโคน 
14.เด็กชายณฐัวฒุ ิ เนินบก 
เด็กชายภาคภมิู  เมฆไหว 

 

14.เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีลาจนัทึก 
เด็กหญิงพิชญาพร  เอมบณัฑิตย์ 

 
15.เด็กชายภาคภมูิ  เมฆไหว 
เด็กชายสรชชั  เสยีงสนัน่ 

 

15.เด็กหญิงพิชญาพร  เอมบณัฑิตย์ 
เด็กหญิงประภสัสร  วนิชชากร 

 
16.เด็กชายสรชชั  เสียงสนัน่ 
เด็กชายภาคภมิู  กนัจาด 

 

16.เด็กหญิงประภสัสร  วนิชชากร 
เด็กหญิงพรสริิ  โกมทุ 

 
17.เด็กชายภาคภมูิ  กนัจาด 
เด็กชายกฤษฎา  ดิษเสถียร 

 

17.เด็กหญิงพรสริิ  โกมทุ 
เด็กหญิงปิยธิดา  สงิห์มณี 

 
18.เด็กชายกฤษฎา  ดิษเสถียร 
เด็กชายจตรุภทัร  อินทร์พนัธ์ุ 

 

 
19.เด็กชายจตรุภทัร  อนิทร์พนัธ์ุ 
เด็กชายธีรภทัร  วงษ์พนัธ์ 

 

 
20.เด็กชายรัฐภมูิ  วงษ์เพ็ชร 
 

 
21.เด็กชายอทิธิพงศ์  พะปะโคน 
 
 

 
22.เด็กชายธนาคาร  ช านาญปืน 
นา 
 

 
 
นา 
 

 
  
  
  
  
  

ครูประจ าชัน้ ครูนุชนภางค์  ยามจีน 



รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1/10 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.เด็กชายอดุมโชค  เจียกกระโทก 
เด็กชายอุดมโชค  เจียกกระโทก 

 

1.เด็กหญิงณชัชา  จ ารัสกลุ 
 
 
เด็กหญิงอธิชา  
รุ่งโรจน์ 

 
 

2.เด็กชายชตุิพงศ์  ชาญดนตรี 
เด็กชายชุติพงศ์  ชาญดนตรี 

 

2.เด็กหญิงจฬุาลกัษณ์  ค าน้อย 
เด็กหญิงจุฬาลกัษณ์  ค าน้อย 

 
3.เด็กชายธีรชยั  สมพงษ์ 
เด็กชายธีรชยั  สมพงษ์ 

 

3.เด็กหญิงอรณิชา  เค้ายา 
เด็กหญิงอรณิชา  เค้ายา 

 
4.เด็กชายวทิวฒัน์  สนิศิริ 
เด็กชายวิทวฒัน์  สนิศิริ 

 

4.เด็กหญิงปภาดา  บญุวฒันชยั 
เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์มณี 

 
เด็กหญิงปภาดา  บุญวฒันชยั 

 

5.เด็กชายชญานนท์  สพุรมพิทกัษ์ 
เด็กชายชญานนท์  สพุรมพิทกัษ์ 

 

5.เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์มณี 
6.เด็กชายปัญจพล  ชาลีศรี 
เด็กชายปัญจพล  ชาลศีรี 

 

6.เด็กหญิงนนัทิกานต์  ฉตัรกระโทก 
เด็กหญิงนนัทิกานต์  ฉตัรกระโทก 

 
7.เด็กชายเกริกเกียรติ  กนัดิษฐ 
 
เด็กชายชญานนท์  สพุรมพิทกัษ์ 

 

7.เด็กหญิงนภสักร  จงเจริญ 
เด็กหญิงคนงึนิจ  โสดามขุ 

 
เด็กหญิงนภสักร  จงเจริญ 

 

8.เด็กชายพิตตินนัท์  แตงนาค 8.เด็กหญิงคนึงนิจ  โสดามขุ 
9.เด็กชายอดิศร  มาน า้เท่ียง 
เด็กชายอดิศร  มาน า้เท่ียง 

 

9.เด็กหญิงออมทรัพย์  เปรมยิ่ง 
เด็กหญิงออมทรัพย์  เปรมยิ่ง 

 
10.เด็กชายเจตพน  วชิาจารย์ 
เด็กชายเจตพน  วิชาจารย์ 

 

10.เด็กหญิงน า้ฝน  เพชรศิลา 
เด็กหญิงปาณิศา  แสงสวุรรณ์ 

 
เด็กหญิงน า้ฝน  เพชรศิลา 

 

11.เด็กชายธฤต  รอดวิลยั 
เด็กชายธฤต  รอดวิลยั 

 
 

11.เด็กหญิงปาณิศา  แสงสวุรรณ์ 
12.เด็กชายยศพร  บญุวฒันชยั 
เด็กชายยศพร  บุญวฒันชยั 

 

12.เด็กหญิงกฤตยา  บวัแก้ว 
เด็กหญิงกฤตยา  บวั
แก้ว 

 
 

13.เด็กชายธนวฒัน์  ค าโสดา 
เด็กชายภาณุพงค์  
ธงชยั 

  
เด็กชายธนวฒัน์  ค าโสดา 

 

13.เด็กหญิงสริินดา  ลาดพนัธ์ 
เด็กหญิงสริินดา  ลาดพนัธ์ 

 
14.เด็กชายภาณพุงค์  ธงชยั 14.เด็กหญิงมรกต  ปัจฉิม 

เด็กหญิงมรกต  ปัจฉิม 

 
15.เด็กชายเจษฎากร ทรงแก้ว 15.เด็กหญิงสภุาพร  ศรีม่วง 

เด็กหญิงอคัรภา  แอนนะซี ่

 
เด็กหญิงสภุาพร  ศรีม่วง 

 

16.เด็กชายนนัทวฒัน์  มินาคา 16.เด็กหญิงอคัรภา  แอนนะซ่ี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้ ครูสุริยา  เพลินหดั 


