
 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (วิทยาศาสตร์ สสวท.) 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.เกียรติพงศ์ บุญเกื้อ 1.ด.ญ.ปาริฉัตร  คล่องแคล่ว 
2.ด.ช.พรเทพ  พวงสง่า 2.ด.ญ.อรริสา  รักงาม 
3.ด.ช.ป้ันศิลป์  จันทร์บุญจันทร ์ 3.ด.ญ.ปิยธิดา  หาญประสพ 
4.ด.ช.ศุภากร  คงสนิท 4.ด.ญ.เพ็ญพิชญา  เสมาทอง 
5.ด.ช.ศรณรงค์  บุญถนอม 5.ด.ญ.สุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ 
6.ด.ช.ณัฐดนัย  บรรทองทิพย ์ 6.ด.ญ.ปวิรสรณ์  จันละบุตร 
7.ด.ช.ธีรภัทร  ผลาหาญ 7.ด.ญ.สุพรรณชนิษา  เพ็งรอด 
8.ด.ช.แทนไท  ทองสัมฤทธ ิ 8.ด.ญ.ทิงา  เหงียน 
9.ด.ช.ธนกฤต  ดุสิต 9.ด.ญ.พรชนก  เกล้ียงตะพงค์ 
10.ด.ช.จิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น 10.ด.ญ.รัชนีกร  เหลาค า 
11.ด.ช.กฤษฎา  ค าโฮง 11.ด.ญ.ชณัญทิตา  เงินข า 
12.ด.ช.พีระณัฐ  ศุกรโยธิน 12.ด.ญ.หทัยทิพย์  ผลดอน 
13.ด.ช.ภูมิภัทร  วัฒนพงษ ์ 13.ด.ญ.บูรณมาศ  ผลสวัสด์ิ 
14.ด.ช.อนุชา  จันทร์ล้วน 14.ด.ญ.ณัฐธิดา  โสมนา 
15.ด.ช.อานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล 15.ด.ญ.จันทรรัตน์  ศุภเลิศ 
16.ด.ช.ณัฐไชย  หงษนัย 16.ด.ญ.ธนัญชนก  เจริญดง 
 17.ด.ญ.สายป่าน  เท่ียงเลา 
 18.ด.ญ.ญาดา  เรืองกระโทก 
 19.ด.ญ.วรัชยา  ปลัดจิ ๊
28.ด.ญ.ณวรา  ประจันบาล 20.ด.ญ.ทิพย์กัญญา  นามภ ู
29.ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ดอนสิงห์ 21.ด.ญ.วริศรา  ตันตราชีวธร 
30.ด.ญ.ธรณศร  ทองอนันต์ 22.ด.ญ.ศิรธดา  ออกเอก 
 23.ด.ญ.พิชามญช์  บุญอุบล 
 24.ด.ญ.พบดาว  จันทร์บาง 
 25.ด.ญ.นงลักษณ์  แหวนเงิน 
 26.ด.ญ.บุญยานุช  สังข์จันทร ์
 27.ด.ญ.ณัชชา  พุทธศร ี

 
ครูประจ าชั้น ครูนงลักษณ์ ถาวรทรัพย์  



 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ชื่อ - สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.กฤตเมธ  โสดาราม 1.ด.ญ.ธัญรดา  เลิศศิริสวัสด์ิ 
2.ด.ช.อนันดา  แก้วแพทย ์ 2.ด.ญ.ปณิดา  มานะกิจ 
3.ด.ช.อรรถกร  ทรงเจริญ 3.ด.ญ.ณิชนันทร์  คุ้มสะอาด 
4.ด.ช.ณัฐชานนท์  เงินกอง 4.ด.ญ.กมลชนก  หินจีน 
5.ด.ช.ชยังกุล  ขันทะชา 5.ด.ญ.ณัฐชา  ศรีมุข 
6.ด.ช.วัชรินทร์  ละห้อย 6.ด.ญ.ศิริประภา  พิเศษ 
7.ด.ช.พัชรพล  ใหญ่กระโทก 7.ด.ญ.ณิชาภรณ์  วะชุม 
8.ด.ช.ฐปนัท  บัวผดุง 8.ด.ญ.อรปรียา  คงสนิท 
9.ด.ช.สีหนาท  หนองยาง 9.ด.ญ.พัชราภรณ์  น้อยศรีมุม 
10.ด.ช.วรพล  อ าพันธ์เสน 10.ด.ญ.ปาณิสรา  ฉายวัฒนะ 
11.ด.ช.ธีรภาคย์  ปวงค า 11.ด.ญ.นิภาพร  สุรพันธ ์
12.ด.ช.ฐปนนท์  คงสนิท 12.ด.ญ.ภัทราวดี  เทศทอง 
13.ด.ช.พงศ์ศิริพัฒน์  หาญมนต์ 13.ด.ญ.รุจจิรา  อ าไพ 
14.ด.ช.ศุภณัฐ  มีชัย 14.ด.ญ.ชนิสรา  ยศพังเทียม 
15.ด.ช.สุรเดช  เผยศิร ิ 15.ด.ญ.จุฑามาศ  โชครัตนคีร ี
16.ด.ช.โอบรา  โคตรมิตร 16.ด.ญ.ฐานิตา  มานพ 
17.ด.ช.ทักษ์ดนัย  ภูพวก 17.ด.ญ.ปภาดา  ศิลาผ่อง 
18. ด.ช.วรพล  จินดา 
 

18.ด.ญ.ศิริกัลยา  โพธิกุล 
19.ด.ช.นัทธพงศ์  แต้วไธสง 
เด็กชายกีรติ  โสชะ
รา 

 
 

19.ด.ญ.วรรณภา  บ ารุงเกาะ 
 20.ด.ญ.พัชนี  ภูถาวร 
 21.ด.ญ.นภัสรา  จันทร์ศร ี
 22.ด.ญ.กุลฉัตร  กันส าอาง 
 23.ด.ญ.นฤมล   เสือหาญ 
  
  
  

  

 
ครูประจ าชั้น ครูวิมลวรรรณ  เหลืองสีทอง 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.พัทธพล  พรหมบุตร 1.ด.ญ.ฐิติพร  อดทน 
2.ด.ช.สิรภพ  หันพรม 2.ด.ญ.ลภัสรดา  พรมบุตร 
3.ด.ช.ธีรภัทร์  ทันบุตร 3.ด.ญ.ปาณิสรา  บัวค าศร ี
4.ด.ช.ณัฐพล  พลอยวิเลิศ 4.ด.ญ.ทักษพร  กุลจันทร ์
5.ด.ช.ณัฐภัทร  พันธุระ 5.ด.ญ.อโนชา  กายสิทธิ ์
6.ด.ช.ปิติ  ศรีวงษ์ชัย 6.ด.ญ.ลักษิกา  ประดุจพรม 
7.ด.ช.ภาณุวัฒน์  จ่าพิชม 7.ด.ญ.ชุลีกรณ์  สิงห์ทะยม 
8.ด.ช.จตุร  สิทธิพร 8.ด.ญ.อารียา  แสนหมาก 
9.ด.ช.ยงเลียง  คา 9.ด.ญ.เพ็ญพิชา  บุญเรือง 
10.ด.ช.จักรกฤษณ์  ต่างพันธ ์ 10.ด.ญ.วรัญญา  ถานะ 
11.ด.ช.พูนพิพัฒน์  จันทพา 11.ด.ญ.ศิริยาภรณ์  อ าไพ 
12.ด.ช.ก้องภพ  แหยมนาค 12.ด.ญ.เพ็ณพร  ตองติดรัมย ์
13.ด.ช.จิรนิติ  นวมมณีรัตน ์ 13.ด.ญ.ณัฐธิดา  บุญรักษา 
14.ด.ช.รณพีร์  แซ่ภู ่ 14.ด.ญ.สุวิชาดา  ภาคภูมิทอง 
15.ด.ช.เอกลักษณ์  บุญต้ังแต่ง 15.ด.ญ.กีรนา  คณารัมย ์
16.ด.ช.กันตภณ  รักญาติ 16.ด.ญ.นภสร  เชื้อวงค์ 
17.ด.ช.ปรเมษฐ  ชุดกระโทก 17.ด.ญ.เมวิกา  ชินเนหันหา 
18.ด.ช.ประวัติศาสตร์  สายบุตร 18.ด.ญ.ธนพร  หนาสมัย 
 19.ด.ญ.ชญานัท  เทพอาสาพิทักษ ์
 20.ด.ญ.แพรวา  แซ่ตั้ง 
 21.ด.ญ.รุ่งตะวัน  เชาวชัด 
 22.ด.ญ.วิภาพันธ์  คันธะมาน 
 23.ด.ญ.ธมลวรรณ  จิตต้ังตรง 
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น ครกูรวิกา  สี 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.กฤตภาส  โสดาราม 1.ด.ญ.ชนานันท์  วนิชชากร 
2.ด.ช.กิตติพงศ์  ด ารงค์เวช 2.ด.ญ.ชุติมันต์  ฮะหลี 
3.ด.ช.จักรภพ  แขวงอุบล 3.ด.ญ.นภสร  ถนนทิพย ์
4.ด.ช.ศิริณัฏฐ์  ศิริมงคล 4.ด.ญ.ธนิษฐา  เชิญขุนทด 
5.ด.ช.วีรพล  นามโคตร 5.ด.ญ.วิลาสินี  สมบูรณ์พงศ์ 
6.ด.ช.ธนิศร  วิทยาการ 6.ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ไม้เหลือง 
7.ด.ช.ธีระนันท์  กันอาน 7.ด.ญ.วริศรา  ศิริเวช 
8.ด.ช.ทัตเทพ  โภคทรัพย ์ 8.ด.ญ.ปรียาวดี  ส ารวมจิตร 
9.ด.ช.ยุทธนา  กรจับ 9.ด.ญ.รสกร  สกุลแก้ว 
10.ด.ช.ธนวรรธน์  เริกหริ่ง 10.ด.ญ.น้ าทิพย์  บ ารุงจิตต์ 
11.ด.ช.วรัญชิกร  พินดอน 11.ด.ญ.จันทิรา  มีทรัพย ์
12.ด.ช.ณัฐพล  บัวทอง 12.ด.ญ.อนันตญา  หาญประเทศ 
13.ด.ช.ชนาธิป  นิลพฤกษ ์ 13.ด.ญ.รัตติกาล  นิลมะณ ี
14.ด.ช.ธีรกิตย์  นิจถาวร 14.ด.ญ.ชญาภรณ์  สิงห์โตวงษ ์
15.ด.ช.ปาฏิหาริย์  ส่ีแยก 15.ด.ญ.อภิชญา  พูนประดิษฐ ์
16.ด.ช.อัยการ  สว่างสาลี 16.ด.ญ.ช่อลัดดา  ชั้นโตสกุล 
17.ด.ช.เกียรติภูมิ  ชูเลิศ 17.ด.ญ.ปภัสสร  กันดิษฐ 
18.ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  มิตรจังหรีด 18ด.ญ.ธิวาพร  ราชพฤกษ ์
19.ด.ช.สไรนุจ  เรือน 19.ด.ญ.รักษิณา  ชิตณรงค์ 
 20ด.ญ.ชวิศา  อุชชิน 
 
เด็กชายนันทกรณ์  ประดับเพ็ชร์ 
 
 

21ด.ญ.ณัฏฐกมล  เนียมนิล 
 22.ด.ญ.กันตพร  มาลาทอง 
 23.ด.ญ.ณัฐชา  เนินบก 
 24.ด.ญ.สวรินทร์  อินทรบุตร 
 25.ด.ญ.ณัฏฐณิชาพร  หาญอาจ 
  

 
ครูประจ าชั้น ครูวรรณนิภา  ผิวข า 

 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.ศุภวิชญ์  ประยูรศุข 1.ด.ญ.จิรัชยา  สระชมภ ู
2.ด.ช.จิรสิน  ศิริมัย 2.ด.ญ.กัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม 
3.ด.ช.ชนะชัย  ส ารวย 3.ด.ญ.สิริวาภร  พันสาคู 
4.ด.ช.พงศ์ศิริภักดี  พึ่งเจริญ 4.ด.ญ.เชิญขวัญ  บ ารุงวงษ ์
5.ด.ช.พีรพัฒน์  โคตรสวัสด์ิ 5.ด.ญ.ภัคธีมา  โชครัตนคีร ี
6.ด.ช.ธีรภัทร์  กิตติชัยฤทธิ ์ 6.ด.ญ.ฐิติมา  บุญประคองวงศ์ 
7.ด.ช.ธนกฤษ  จันทร์ช ู 7.ด.ญ.ชลธิชา  ระมั่งทอง 
8.ด.ช.ณัฐพล  ชาวน้ าอ้อม 8.ด.ญ.จิดาภา  เทศทอง 
9.ด.ช.ชัชชล  อินทนนท ์ 9.ด.ญ.นันทภรณ์  พิมพ์แพทย ์
10.ด.ช.ชัยวัฒน์  พูลเมือง 10.ด.ญ.จันทร์ทราทิพย์  ซุกแซก 
11.ด.ช.พงษ์พิพัฒน์  ศรีพลนอก 11.ด.ญ.ชริดา  แหยมเป่ียม 
12.ด.ช.ณรงค์ชัย  วิมล 12.ด.ญ.ศุภนิดา  สายเพ็ชร 
13.ด.ช.เตชินท์  ลี 13.ด.ญ.ณัฐภัสสร  แงกระโทก 
14.ด.ช.ชัยวัฒน์  ช่อช้อย 14.ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์  พงษ์จันทร ์
15.ด.ช.เกษมสันต์  ปักเคธาติ 15.ด.ญ.จีรนันท์  ชุดกระโทก 
16.ด.ช.พิชญะ  ปาสาจะ 16.ด.ญ.ชุติกาญจน์  มูลรส 
17.ด.ช.วรพล  เกตุเพ็ชร 17.ด.ญ.สุพิชญา  พอดี 
 18.ด.ญ.จิรนันท์  โสดา 
 19.ด.ญ.ณัฏจิรกุล  จิรเดชโชติสิร ิ
 20ด.ญ.พิชชากร  สายเย็น 
 21.ด.ญ.อติกานต์  สอนหลวย 
 22.ด.ญ.จีระนันท์  เชื้อวงค์ 
 23.ด.ญ.ศศิวิมล  โพธิไทร 
 24.ด.ญ.ปิยะธิดา  จันทร์แก้ว 
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น ครนูุชนภางค์  ยามจีน 

 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.คณากร  ค าจันทา 1.ด.ญ.ภัทรนิษฐ์  เมืองค า 
2.ด.ช.ก้องภพ  กันฑ์ช ู 2.ด.ญ.ธนัญชนก  ดีโสม 
3.ด.ช.รัตนศักด์ิ  เงินทรัพย ์ 3.ด.ญ.รติยา  ลีหล้าน้อย 
4.ด.ช.ชิติสรรค์  ทองสกุล 4.ด.ญ.สุขนิสา  มูลสวัสด์ิ 
5.ด.ช.ชัชนันท์  แก้วโต 5.ด.ญ.รุจิกาญจน์  จ าเรือง 
6.ด.ช.ปฏิพัฒน์  ทับธานี 6.ด.ญ.สุพรรษา  พลดงนอก 
7.ด.ช.อมร  ดีชา 7.ด.ญ.พรรษมน  ยุระหาร 
8.ด.ช.วชิรวิทย์  สิทธิทัต 8.ด.ญ.อ็องเบรอะ ซีริล โลติเธีย  ปอร์-จิโรด์ 
9.ด.ช.ธีระเดช  มณีฉาย 9.ด.ญ.รินาภัทร  บุญมีปรียา 
10.ด.ช.พีรกานต์  พลเกตุ 10.ด.ญ.พิมพ์นารา  พลภูงา 
11.ด.ช.ปิยวัฒน์  ไชยเสนา 11.ด.ญ.ฑิมพิกา  พัฒน์ณชนก 
12.ด.ช.วริทธิ์พล  ยอดเพชร 12.ด.ญ.นพรัตน์  ผาสุข 
13.ด.ช.ภูมิภพ  เรือง 13.ด.ญ.สุภัชชา  บุญเรือง 
14.ด.ช.อภิวัฒน์  เพียซ้าย 14.ด.ญ.วรรณกร  สายวัน 
15.ด.ช.กฤศ  ศรีนิล 15.ด.ญ.ชัญญานุช  พงษ์สร 
16.ด.ช.ศุภกิตต์ิ  แจ่มสุวรรณ ์ 16.ด.ญ.ชนินาค  ค าใส 
17.ด.ช.ชณารัฐ  ดอนสิงห ์ 17.ด.ญ.ชลดา  บุตรอิ่ม 
18.ด.ช.ธีรภัทร  เฟื่องรัสม ี 18.ด.ญ.สาวิตรา  พิมพาเรือ 
19.ด.ช.ประวีร์  บุญจวง 19.ด.ญ.ณิชาภัทร  อนุกูล 
20.ด.ช.ณฐกร  แพรศรีทอง 20.ด.ญ.วิษณี  ห่ามผักแว่น 
 21.ด.ญ.กฤติยา  นวลสิงห์ 
 
 

22.ด.ญ.วรัชยา  ประจัญกล้า 
 23.ด.ญ.สุธีกานต์  กันส าอาง 
 24.ด.ญ.จิตรสินี  ณ มหาไชย 
 25.ด.ญ.ตวิษา  พะหงษ์รัมย ์
  
  

 
ครูประจ าชั้น ครอูริสา  โพธ์ินอก 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.ภูวนาถ  รักษาริกิจ 1.ด.ญ.ธีวรา  จุมพล 
2.ด.ช.กวีวัฒน์  พลแสน 2.ด.ญ.รุ่งกาญจน์  อุณหพันธุ ์
3.ด.ช.ศุภกฤษ  ปราบทุกข์ 3.ด.ญ.นวพร  พึ่งศร ี
4.ด.ช.กิติภูมิ  ศิริภักด์ิ 4.ด.ญ.กัลยาณี  วายลม 
5.ด.ช.รัฐศาสตร์  กันพรม 5.ด.ญ.แอน  เจีย 
6.ด.ช.ฐิติวัชร์  เล่ียวสมบูรณ ์ 6.ด.ญ.จรินทร์พร  ผลึกเพชร 
7.ด.ช.ณัฐภูมินทร์  กันอบ 7.ด.ญ.ปวีณา  ขันตี 
8.ด.ช.ชลฉัตร  ชุมมุง 8.ด.ญ.พรปวีณ์  กันอบ 
9.ด.ช.อภิสิทธิ์  สีลา 9.ด.ญ.ณัชชาพัชญ์  เสกข์พาสิษฐ ์
10.ด.ช.ณัฐพล  เพ็ชรอุดม 10.ด.ญ.ลภัสรดา  คึกกระโทก 
11.ด.ช.พิชยะ  อรรถกิจไพบูลย ์ 11.ด.ญ.อรัญญา  บุตรสระน้อย 
12.ด.ช.ปฏิภาณ  แสนทวีสุข 12.ด.ญ.โชติกา  ว่องไว 
13.ด.ช.จิรา  วาณิชวิวัฒน์ 13.ด.ญ.สิริรัตนาวดี  ถานะ 
14.ด.ช.ธนกร  ไท้เชียง 14.ด.ญ.ลลิตา  บุญโต 
15.ด.ช.กมลภพ  ยอดดี 15.ด.ญ.สหฤทัย  สงวนศิลป์ 
16.ด.ช.พูนพิรัตน์  สีดาชมภ ู 16.ด.ญ.ไปรยา  เตชนันท ์
17.ด.ช.ภูมิรพี  ศิริประเสริฐ 17.ด.ญ.ดลนภา  มาจังหรีด 
18.ด.ช.อนุภัทร  พรประเสริฐ 18.ด.ญ.จิณห์วรา  พุฒิเจริญศร ี
19.ด.ช.ปุณณภพ  ศรีบุรินทร ์ 19.ด.ญ.ปภาวี  สิงหวิบูลย์ 
 20.ด.ญ.จิราพัชร  กรเสนาะ 
 21.ด.ญ.ธัญญาลักษณ์  บัวประทุม 
 22.ด.ญ.ฐิติกาญจน์  ดอกประโคน 
 23.ด.ญ.วสานารี  เงียบจังหรีด 
 24.ด.ญ.ถิรณิชา  บุญเพิ่ม 
 25.ด.ญ.ชาลิสา  คงด้วง 
  
  

 
ครูประจ าชั้น ครอูรอุมา  พาบัว 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.กฤตยชญ์  บุญสวัสด์ิ 1.ด.ญ.พิมพ์ชนก  ศรีด า 
2.ด.ช.รัชรินทร์  สิทธิพล 2.ด.ญ.ลลิตา  เถาว์พิมาย 
3.ด.ช.นนทวัฒน  เวียงจันทร ์ 3.ด.ญ.กรรณิภา  สุขแดง 
4.ด.ช.รัฐกรณ์  ไทยธานี 4.ด.ญ.ครองรัศมิ์  ศรีสกุล 
5.ด.ช.ระพีพัฒน์  พานิช 5.ด.ญ.สุนันทา  งามฉวี 
6.ด.ช.วัชคุณ  ทัดศร ี 6.ด.ญ.ชลธิชา  ค าแพทย ์
7.ด.ช.ณัฐกร  แก้วกุย 7.ด.ญ.ธนพร  อุ้ยรัมย ์
8.ด.ช.บรรณาสิทธิ์  บรรทองทิพย ์ 8.ด.ญ.ชญานิศ  พิมพ์แก้ว 
9.ด.ช.ธาวิน  ประยงค์ข า  
10.ด.ช.ธีรนัย  บุดดีศรีสุวรรณ  
11.ด.ช.ภวินทร์  กอนกระโทก  
12.ด.ช.เทวนาถ  ลุนละลาด  
13.ด.ช.อดิศร  อังกาบเพชร  
14.ด.ช.คุณานนต์  ลาแปง  
15.ด.ช.ณัฐพล  เรือนพิมพ ์  
16.ด.ช.อภิชาต  ศรนรินทร ์  
17.ด.ช.แทนคุณ  สุภาลัย 28. ด.ช.รัฐศาสตร์  ประมังคะตา 

29.ด.ช.ณัฐพล  เรือนพิมพ ์
18.ด.ช.บุญญฤทธิ์  เบ้าชัย 29. ด.ช.สืบสกุล  พิมพิมาย 
19.ด.ช.ปิยะวัช  บุญวัฒนชัย 30.ด.ช.พสิษฐ์  บัวค าศร ี
20.ด.ช.ณัฐวุฒิ  จ าปาทอง 31.ด.ช.สัณหณัฐ  ระดับวงษ ์
21.ด.ช.ภานุวิชญ์  เถาชาลี  

22.ด.ช.อัครวิชช์  อบหอม  

23.ด.ช.จตุพงษ์  เนินบก  
24.ด.ช.จตุพัฒ  เนินบก  
25.ด.ช.สมภพ  วิชุมา  

26.ด.ช.สุขหก  หยง  
27.ด.ช.ตติยะ  จันทร์สา  

 
ครูประจ าชั้น ครวูิภาวรรณ  สมคูณ 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.ชินภัทร  ทองบุตรศร ี 1.ด.ญ.ไปรยา  บุญประสิทธิ ์
2.ด.ช.ธัญวิสิฎฐ์  เหล่ียมจันทร์แสง 2.ด.ญ.พรรณปพร  แสนสอาด 
3.ด.ช.เลิศพงศ์  ดาราศร 3.ด.ญ.วริศรา  กี้ธนสมบัติ 
4.ด.ช.อิทธิพล  ด้วงสุวรรณ 4.ด.ญ.เมวิกา  คงปาน 
5.ด.ช.พงษ์เดช  จารึกกลาง 5.ด.ญ.ศิริยาภรณ์  พลยุทธ 
6.ด.ช.ศศิพงศ์  หันทยุง 6.ด.ญ.นภสรา  เพียรพิทักษ ์
7.ด.ช.จิตติ  บ ารุงนอก 7.ด.ญ.ศศิวรรณ  รอดลือนาม 
8.ด.ช.ตรีเทพ  แท่นทอง 8.ด.ญ.นริสา  ราชโส 
9.ด.ช.กฤษฎา  สุมาพันธ ์ 9.ด.ญ.นริศรา  บุญตา 
10.ด.ช.สิทธินนท์  ค าปลิว 10.ด.ญ.กวินตา  สมัน 

11.ด.ช.นพศร  สิทธิรส 11.ด.ญ.วิกานดา  มีอาษา 
12.ด.ช.กันตพงศ์  เสริมสุข  

13.ด.ช.กาแล็คซี่  จินดาศร ี  

14.ด.ช.ภาณุพงศ์  ซองาม  

15.ด.ช.จารุชาติ  เกตุมาลัย  

16.ด.ช.ภาธร  เทียมพูล  

17.ด.ช.ณัฐพันธุ์  วงษา 29.ด.ช.ฐนกร  หาญมนต์ 
18.ด.ช.ณัฐภูมิ  ยงค์สวัสด์ิ 30.ด.ช.วงกต  ภูมิเจริญ 

19.ด.ช.ชิฏิพัฒณชัย  ชละ 31.ด.ช.ศิลาภัทร  บัวแก้ว 
20.ด.ช.ศุภกฤต  เมาะเซาะ 32.ด.ช.นาวิน  บุญ 
21.ด.ช.นวมินทร์  ขยันกิจ  
22.ด.ช.กรณพัฒน์  อินทรประเสริฐ  
23.ด.ช.อดิศร  เมืองวงษ ์  
24.ด.ช.ณัฏฐกร  หอมเกตุ  
25.ด.ช.ณรงชัย  กล่ินผกา  
26.ด.ช.ภคพล  ดีวงศ์  
27.ด.ช.พสิษฐ์  โชครถากุล  
28.ด.ช.ศุภกิจ  ทองกระบิล  

ครูประจ าชั้น ครณูัฐชา  ภูษาแก้ว 
 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1.ด.ช.ธันวา  สีกาแก้ว 1.ด.ญ.บุษยทิพย์  จันทร์ค าภ ู
2.ด.ช.พิชญากร  แซ่โซว 2.ด.ญ.ลดาวัลย์  แสงจันทร์ 
3.ด.ช.กิตติพงษ์  พุ่มเพ็ชร ์ 3.ด.ญ.จารุทรรศน์  จันทร์สมร 
4.ด.ช.อานนท์  เนียมหอม 4.ด.ญ.อัธยาศัย  ภูสุวรรณนานนท์ 
5.ด.ช.กรวิชญ์  งามยิ้ม 5.ด.ญ.พิลาสลักษณ์  แม่นปืน 
6.ด.ช.ณัฐวุฒิ  พลดงนอก 6.ด.ญ.สุกฤตา  วัชรพันธ ์
7.ด.ช.รชต  พรมมินทร ์ 7.ด.ญ.ปวริศา     นพบรรจบสุข 
8.ด.ช.ปรมินทร์  ดาวเรือง 8.ด.ญ.ปาณิตรา  แปลงกาย 
9.ด.ช.วรชิต  สีเคน 9.ด.ญ.ศศิธร   ประยงค์ข า 
10.ด.ช.รัฐภาค  แซ่เหลา 10.ด.ญ.ธัญวลัย  ก้องกังวาลย์ 
11.ด.ช.ณัฐกร  สกุลดี 11.ด.ญ.ณัชฐานันทินีย์  ดีลัน 
12.ด.ช.ภูมินทร์  บุญนาค 12.ด.ญ.พิชญานิน  พยัฆษา 
13.ด.ช.ภูริพัฒน์  เกตุรัตน ์  
14.ด.ช.พิสิทธิ์  เล่งท่อ  
15.ด.ช.พัฒนเมธี  อ่อนวงษ ์  
16.ด.ช.ธนกฤต  ทรงศักด์ิศรี  
17.ด.ช.ธีรัตม์  ศรีสกุล 28.ด.ช.ศรัณย์ยู  นางงาม 
18.ด.ช.วศิน  วงศ์ปัญญาดี 29.ด.ช.วงศกร  พูนพิพัฒน์ 
19.ด.ช.ธนภัทร  บุญประเสริฐ 30.ด.ช. ฐาปกรณ์  โตจันทร ์
20.ด.ช.อนุพันธ์  เขตจตุหรัต  
21.ด.ช.จิระศักด์ิ  กิ่งมะนาว  
22.ด.ช.หัสชัย  ส าลี  
23.ด.ช.ธีรภัทร  มาจังหรีด  
24.ด.ช.พงษ์วรินทร์ชัย  เกิดโภคา  
25.ด.ช.ธันชนน  ชาลีศร ี  
26.ด.ช.จตุพล  เนินบก  
27.ด.ช.ชัชวาล  มะลิเกตุ  

 
ครูประจ าชั้น ครูสุริยา  เพลินหัด 

 


