
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.สุทธิพงษ์ จันทะพล 1. ด.ญ.ภัทรภร ยะหัตตะ 

2. ด.ช.ศุภณัฐ จตุรงค์พานิชย ์ 2. ด.ญ.สุพิชญา ราชพฤกษ ์

3. ด.ช.อมัศฏา คชภูติ 3. ด.ญ.ปุณรดา บุญเจริญ 

4. ด.ช.นิกร เงินทรัพย ์ 4. ด.ญ.ปภาวรินท์ เครืออนันต์ 

5. ด.ช.ธีรดนัย ภักดีโต 5. ด.ญ.พิมพ์ชนก นันทพฤกษา 

6. ด.ช.ยศพล ศรีโนย 6. ด.ญ.ธนธร ดงดินอ่อน 

7. ด.ช.เมธี เมฆขาว 7. ด.ญ.ภัทรมน ดาราศร 
8. ด.ช.อิ่มแมน เชื้อวงค์ 8. ด.ญ.จุฬาทิพย์ ศรีสังข ์

9. ด.ช.กฤตวัฒน์ รัตน์เจริญ 9. ด.ญ.เอมมิสา รักงาม 

10. ด.ช.ฐิติวัฒน์ สนโสม 10. ด.ญ.ปนิดา ทองแดง 

11. ด.ช.อรัญ ฟานเดินอาเบลเล่อ 11. ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญยะดาษ 

12. ด.ช.ชวาลโชติ ดงพิกิจ 12. ด.ญ.วรัญญา อ้ายปัน 

13. ด.ช.ธีรพงษ์ โตสันเทียะ 13. ด.ญ.ฉัฐญา สิทธิพล 

14. ด.ช.ญาณโชติ สุวรรณโชต ิ 14. ด.ญ.กมลชนก หยูมุ่ย 
 15. ด.ญ.พัชรพร โสนทอง 
 16. ด.ญ.จุรารักษ์ ปันส่วน 
 17. ด.ญ.ยศวดี บัวค าศรี 
 18. ด.ญ.จิราพัทธฏ์ แวนวน 
 19. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ตาพยุง 
 20. ด.ญ.โกลัญญา  พิกุลงาม 

  

  

  
  
  

  

  

 
ครูประจ าชั้น นายทฤษฎี  คล่องแคล่ว   

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.ศรัณย์ ไท้เชียง 1. ด.ญ.สุชัญญา มิตรประพันธ ์

2. ด.ช.ครรชิต โคพระ 2. ด.ญ.วชิราภรณ์ แดงโชต ิ

3. ด.ช.กรณ์รัฐ พยุหะ 3. ด.ญ.เบญจวรรณ พวกไธสง 
4. ด.ช.จิรวัฒน์ กลางอรัญ 4. ด.ญ.อภิษฎา สันติวงค์ 

5. ด.ช.รัฐภูมิ อินทรนวล 5. ด.ญ.ธนภรณ์ เกตุพงษ ์

6. ด.ช.อภิชาติ เพ็ชรหงษ ์ 6. ด.ญ.นิชานันท์ ศิริมิรินทร ์
7. ด.ช.กรกช มุงคุณ 7. ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุญสูง 

8. ด.ช.ธีราทร บุญรักษา 8. ด.ญ.เฉลิมขวัญ พรมประเสริฐ 

9. ด.ช.อมรรชฏ วงษ์พันธ ์ 9. ด.ญ.รัตนวดี อินทรสม 

10. ด.ช.ประกฤษฎิ์ ล้อเจริญวัฒนะชัย 10. ด.ญ.เพชรมณีพร สายพรหม 

11. ด.ช.กฤษดากร พุฒสระน้อย 11. ด.ญ.บัวชมพู เนินบก 

12. ด.ช.พงศธร ชมกุล 12. ด.ญ.ชนิกานต์ โมคกุล 

13. ด.ช.พีรดล จันทร์ศร ี 13. ด.ญ.วริศรา เจียมโฆสิต 

14. ด.ช.ศุภณัฐ ถาแก้ว 14. ด.ญ.นันท์นภัส เรืองรวีธนายศ 

15. ด.ช.ธนวัฒน์ บัวสิงห์ 15. ด.ญ.ปาริชาติ ประยงค์เพ็ชร 
 16. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ภูมิประสาท 
 17. ด.ญ.อภิชญา หารศร ี
 18. ด.ญ.มลธิชา จารัตน ์
 19. ด.ญ.ภัทรภร ตุยรัมย ์

 20. ด.ญ.พลอยจันทร์ฉาย ศรีโปฎก 

  

  

  

  

  

  

  

 
ครูประจ าชั้น นายสิทธิชัย  โดยค าดี  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.อดิศร สมใจ 1. ด.ญ.อานันตยา นาคสกุล 

2. ด.ช.ศรัณย์ สีกาแก้ว 2. ด.ญ.ชุติมา กุสุมา 

3. ด.ช.สุธีกานต์ ธีระจารุวรรณ 3. ด.ญ.ณัฐฐาพร สายทอง 
4. ด.ช.เฉลิมชัย ดุจเฉลิม 4. ด.ญ.นภิสร์ จุมพล 

5. ด.ช.นพรัตน์ พิมพ์ผาพิน 5. ด.ญ.จุฑาทิพย์ เล่งท่อ 

6. ด.ช.ภานุ สิงห์ศิลา 6. ด.ญ.พัณณิตา คลาฤทธิ ์
7. ด.ช.กฤษกร มหิทธิภิญโญ 7. ด.ญ.อัจฉรานันท์ ลายศร ี
8. ด.ช.วชิรวิทย์ โพธิ์นอก 8. ด.ญ.พุธิตา จอดนอก 

9. ด.ช.วุฒิภัทร อ่างศร ี 9. ด.ญ.ไอรดา เจียกกระโทก 

10. ด.ช.ณัฐภัทร พรมม ี 10. ด.ญ.กมลรัตน์ ฟักแฟง 
11. ด.ช.โรจนัสถ์ โสดาราม 11. ด.ญ.ลัดดา เป็งเพราะ 

12. ด.ช.พงศธร ชนะภัยร ี 12. ด.ญ.พิมพ์พลอย ยิ่งงามแก้ว 

13. ด.ช.สิรวิชญ์ แจงกระโทก 13. ด.ญ.ปทิตตา วรรณศิลป์ 

14. ด.ช.ศุภณัฐ คลุ้มกระโทก 14. ด.ญ.กชกร บุญนาค 

15. ด.ช.นฤพันธิ์ เลิศศรีสุวัฒนา 15. ด.ญ.กนกวรรณ ตะเภาพงษ ์

16. ด.ช.นพดล พาเทียม 16. ด.ญ.พัชราภรณ์ ค าแพทย ์
 17. ด.ญ.แทนขวัญ วิไลศรีอัมพร 
 18. ด.ญ.สุชญา สมชื่อ 
 19. ด.ญ.กรรณิกา เท่ียงเลา 

 20. ด.ญ.พิมพ์มาดา ลูกจันทร ์
  

  

  
  

  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นายมาโนช เชยประเสริฐ   

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.กมลเกียรติ บุญแก้ว 1. ด.ญ.นลินนิภา เตรียรัมย ์

2. ด.ช.ศุภชาตินนท์ หันทยุง 2. ด.ญ.ชนาภา วัฒนา 

3. ด.ช.อัฑฒ์พล พรมพงค์ 3. ด.ญ.วทิตยา อ่อนอุทัย 

4. ด.ช.ชัยพร บุญจวง 4. ด.ญ.นลพรรณ แก้วโต 

5. ด.ช.กิตติพศ เทียมพูล 5. ด.ญ.กัญญาภัค ดงดินอ่อน 

6. ด.ช.อาติยะ พรไทย 6. ด.ญ.ภัทราภา สายดอนยาง 
7. ด.ช.ราฟิม ฮิม 7. ด.ญ.ศิโรรัตน์ กลิ่นดวง 

8. ด.ช.วรพล มิตรจังหรีด 8. ด.ญ.ธสุธิตา อินทร์แสง 

9. ด.ช.สิริชัย ข าสุขเลิศ 9. ด.ญ.สุพรรณิกา บุญเจริญ 

10. ด.ช.อภิวัฒน์ มุขแสง 10. ด.ญ.สาล่ี ฉีกกระโทก 

11. ด.ช.ธนกร คงสนิท 11. ด.ญ.สุมิตรา บัวใหญ ่

12. ด.ช.ธนวัฒน์ พิบูลย์ 12. ด.ญ.นวรรณบุญ สวาม ิ

13. ด.ช.สิริราช ถาวรกุล 13. ด.ญ.จิตรดา ฉุนกระโทก 

14. ด.ช.ปกรณ์ รักชาติ 14. ด.ญ.อริสรา ถาวร 
 15. ด.ญ.ฐิติภา แก้วศร ี
 16. ด.ญ.สุฤทัย ศรีทอง 
 17. ด.ญ.พิมพ์ชนก ไชยศิลา 
 18. ด.ญ.รัชกร ภูมิวาล 

 19. ด.ญ.สุธาทิพย์ คะนารัมย ์

 20. ด.ญ.วริศรา เจียชะรัมย ์

 21. ด.ญ.วรรณณิศา สุตนา 

  

  

  
  

  

  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธ์ิศิริ   

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.นภสินธุ์ หวังคงพินิจ 1. ด.ญ.ญาณิศา ดาวเรือง 
2. ด.ช.วุฒิพงษ์ ปนทอง 2. ด.ญ.เจิมมาศ จอมมาลา 

3. ด.ช.สิทธิศักด์ิ รักสวัสด์ิ 3. ด.ญ.โสวิชญา เกษประสาร 
4. ด.ช.วทัญญู อ้อมนอก 4. ด.ญ.ณิชาภัทร ยอดปรางค์ 

5. ด.ช.กฤติเดช ศรีสุข 5. ด.ญ.ประภัสสร โพธิ์งาม 

6. ด.ช.กฤษฎา โสอุดม 6. ด.ญ.ฟ้ารุ่ง ลายศร ี
7. ด.ช.กฤติพงศ์ วงศ์ศิลา 7. ด.ญ.วรรณภา สอนวิชา 

8. ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ อินทร์ประสงค์ 8. ด.ญ.ปพิชญา ศรีพันนา 

9. ด.ช.ศักดินนท์ ยอดค า 9. ด.ญ.สรัลนุช วงศ์เกียรติสกุล 

10. ด.ช.ดุสิต ริดจันอัด 10. ด.ญ.รุจิรดา เวียงย่างกุ้ง 
11. ด.ช.เกรียงศักด์ิ ละห้อย 11. ด.ญ.สาธิดา บัวเผ่ือน 

12. ด.ช.ณรงค์ชัย สายสุด 12. ด.ญ.ชลดา ปัตซา 

13. ด.ช.พีรพล ศรีสมัย 13. ด.ญ.ทักษวดี กุลจันทร ์
14. ด.ช.ธนากร อาษาแก้ว 14. ด.ญ.สาริศา ทางดี 

15. ด.ช.เสฏฐวุฒิ บ ารุงจิตร 15. ด.ญ.มาริสา อาร้อน 

16. ด.ช.ธณาวุฒิ วรศาสตร ์ 16. ด.ญ.อิสราภรณ์ แก้วบุตรดี 

17. ด.ช.รัชพล บุราณเดช 17. ด.ญ.วรินร าไพ เรือนพันธุ ์
 18. ด.ญ.วีรนันท์ อุตรา 

 19. ด.ญ.พัชราภา เสรีพันธ ์

 20. ด.ญ.สุรดา กาญจนนวโชติ 

 21. ด.ญ.กรรณิกา จินดา 

 22. ด.ญ.นิษฐา อากรนิธ ิ

  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นายภัทระ  มุสิกุล   

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.เอกวัฒน์ ค าภูษา 1. ด.ญ.นพเกล้า ถาวรจิตร 
2. ด.ช.กรวิชญ์ วรกาล 2. ด.ญ.ศุภักษร ใจชอบดี 

3. ด.ช.ณัฐวุฒิ จิระวัชชะนานนท์ 3. ด.ญ.ไอลดา ชาภ ู

4. ด.ช.ธนพันธุ์ วิบูลย์ชัย 4. ด.ญ.กัญญพัชร บุญส่งสวัสด์ิ 

5. ด.ช.วิรัลพัชร์ ยุทธนไพบูลย ์ 5. ด.ญ.ณัชชารีย์ วาทีทิพย ์

6. ด.ช.สุรเกียรติ สังแสวง 6. ด.ญ.ธัญชนก ถายะเดช 

7. ด.ช.จิรายุ แก้ววงค์ 7. ด.ญ.กรณิศ ฉ่ าช่วง 
8. ด.ช.ปรเมศร์ ต้นน้อย 8. ด.ญ.สกุลปริยา นารถสิทธิ์ 
9. ด.ช.ธนกฤต มีหนองใหญ ่ 9. ด.ญ.บุญธิดา เกตุมาลัย 

10. ด.ช.วีราทร บุญรักษา 10. ด.ญ.ทัศศินา อ่อนพรม 

11. ด.ช.อาจติยะ เชื่อมกลาง 11. ด.ญ.ปิยวรรณ แช่มมณ ี

12. ด.ช.พชรโชค แกมนิล 12. ด.ญ.ภัทรวดี หมายมั่น 

13. ด.ช.พงศกร วัฒนเบญจา 13. ด.ญ.ธัญพฤกษ์ ทองย้อย 

14. ด.ช.สุทธิเกียรติ รติพรเลิศ 14. ด.ญ.ณัฐธิดา หุ้มทอง 
15. ด.ช.นิรุทธ์  บุศบง 15. ด.ญ.ธัญวรัตน์ บุญค้ า 

16. นายชนะชัย นาควิจิตร 16. ด.ญ.สุภัทรา เทียนมณ ี
 17. ด.ญ.สุภัชชญา ดงแสนแก้ว 
 18. ด.ญ.สาวิตรี ค าภักดี 
 19. ด.ญ.ณัฐรดา อนุฤทธิ ์
 20. ด.ญ.จรัสโฉม เจริญศร ี
  

  

  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางจรรยา  บุพลับ 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.ณัฐพล พรมสี 1. ด.ญ.ศรุตรา ฟองเกิด 

2. ด.ช.ธีรพงษ์ ประจันคีร ี 2. ด.ญ.ธนัญชนก แสนอ่อน 

3. ด.ช.คเชนทร์ อ่อนเหล่า 3. ด.ญ.ศศลักษณ์ ปานอุดม 

4. ด.ช.ศิวายุ มาลาเล็ก 4. ด.ญ.ณัฏฐนิชา แก้วประสิทธิ ์
5. ด.ช.ศรัณยพงศ์ เพ็ชรอยู ่ 5. ด.ญ.ปรียานุช งามศิร ิ
6. ด.ช.นเรศ พัดพรม 6. ด.ญ.สวรินทร์ สาเร๊ะ 

7. ด.ช.วินซอง ตี 7. ด.ญ.ระวิวรรณ ดาราศร 
8. ด.ช.ธีรติ ลพพื้น 8. ด.ญ.สุชาดา หาญมนต์ 

9. ด.ช.ภูวณัฐ เพียยา 9. ด.ญ.นพเก้า ลุนละลาด 

10. ด.ช.พัสวัสส์ พิกุลแก้ว 10. ด.ญ.ฐานิดา กับรัมย ์

11. ด.ช.อนุพงศ์ เงินอ่อน 11. ด.ญ.ศิรภัสสร ด าดี 

12. ด.ช.อัครชัย ศักด์ิธนากูล 12. ด.ญ.วิจิตรา เกล้ียงตะพงค์ 

13. ด.ช.อนุกูล นามมลตร ี 13. ด.ญ.ณิยาพัชร์ ค าพล 

14. ด.ช.พัทธดนย์ รูปสม 14. ด.ญ.ศศิภา มีนา 

15. นายกฤษฎา ถาวร 15. ด.ญ.บุษบงก์ ดาราศร 

16. ด.ช.กรณรงค์ วิศาพล 16. ด.ญ.เบญจสิริ เบ้าชัย 

17. ด.ช.กนกศักด์ิ ภูพวก 17. ด.ญ.พลอยชมพู ยืนสุข 

18. ด.ช.ยุทธนา นงค์พรมมา 18. ด.ญ.ชญานี พรหมเสน 

19. ด.ช.สุรสิทธิ์ ทิมมังกร 19. ด.ญ.นฤมล เพ็ชรศร ี
20. ด.ช.ธนประวีร์ ลายโถ  

  

  

  
  
  

  
  

 
ครูประจ าชั้น  นางอ าพันธ์ รัศมี  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.รุ่งเรือง เย็นประสพ 1. ด.ญ.จิดาภา เต็มเป่ียม 

2. ด.ช.ไตรวิชญ์ วิรัตนชัยวรรณ 2. ด.ญ.จิดาภา เวียนพบ 

3. ด.ช.กฤษณ์ สมบูรณ์พงศ์ 3. ด.ญ.สุทธิดา ศาลางาม 

4. ด.ช.รชต จันทร์โสดา 4. ด.ญ.ปรายฝน พรมประกอบ 

5. ด.ช.รชต ศรีตระเวร 5. ด.ญ.ณัฐรุจา ค าตัน 

6. ด.ช.พีรพัฒน์ บุญร่ม 6. ด.ญ.กัญญารัตน์ กอบเงินทอง 
7. ด.ช.รามเทพ ทองปานดี  

8. ด.ช.พงศธร กันอบ  

9. ด.ช.จิราวัฒน์ ทรายขาว  

10. ด.ช.ศุภกร พรงาม  

11. ด.ช.ศิวัฒน์ แซมต่างศร ี  
12. ด.ช.นราวิชญ์ โมคกุล  
13. ด.ช.ภาณุวิชญ์ หอมประไพ  
14. ด.ช.วชิรวิทย์ เอี่ยมวิไลย ์  
15. ด.ช.โชคทวี คงด้วง  
16. ด.ช.เกียรติศักด์ิ คลังหิรัญ  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น  นายนฤนาท  กาสนุก 

 
 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.อลงกรณ์ โภคานุรักษ ์ 1. ด.ญ.ภาราดา วรค า 

2. ด.ช.พรภวิษย์ มุ่งสมานพรรค 2. ด.ญ.สุชาดา บุญญาสุ 

3. ด.ช.ชิตพล บัวประสาร 3. ด.ญ.ปิญาทิพย์ ปล่ังกมล 

4. ด.ช.รัชพล สังข์รุ่งเรือง 4. ด.ญ.กมลพชร สารมิตร 
5. นายศรัณ พิลุน 5. ด.ญ.รัชชกาญจณ์ สกุลทอง 
6. ด.ช.กรกฎ แก้วประทุม 6. ด.ญ.ทิพปภา ทุมสวัสด์ิ 

7. ด.ช.ศุภวิชญ์ มัฐผา 7. ด.ญ.กมลชนก เหง้าโอสา 

8. ด.ช.ณรรทกร ตองค า 8. ด.ญ.พัดชา สุวรรณธาร 
9. ด.ช.พีรเดช คาอรัญ 9. ด.ญ.รัตติญา ปลงรัมย ์

10. ด.ช.ภาคภูมิ นิลประกาศ  

11. ด.ช.ปิยะวัชร์ ศรีเกษม  
12. ด.ช.นิเวศน์ โตพา  
13. ด.ช.วีรวัฒน์ เงินล้วน  
14. ด.ช.วีรภัทร คู่ชัยภูม ิ  
15. ด.ช.บุญประกอบ เงินประสิทธิ์  
16. ด.ช.สมชาย คันไชย  
17. ด.ช.ธนชาติ เกตุพงษ ์  
18. ด.ช.ชญานนท์ ทวาเรศ  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวอโนทัย นามหาวงษ์ 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

1. ด.ช.จีรวรรธ พานพา 1. ด.ญ.เกศินี คงสุขมาก 

2. ด.ช.ณัฐพนธ์ มณฑาทิพย ์ 2. ด.ญ.จิรประภา พรมมา 
3. ด.ช.อนุวัติ สัตยา 3. ด.ญ.ณัฐธิดา สุขประเสริฐ 

4. ด.ช.อ านาจ ผ่องศร ี 4. ด.ญ.ณัฐวดี แกมนิล 

5. ด.ช.อภิรักษ์ ดาราศร 5. ด.ญ.ปภัสรา พรมนัด 

6. ด.ช.กรพจน์ กันพวง 6. ด.ญ.พัชราภรณ์ เถาว์บุญ 

7. ด.ช.ธนาพล ตรีสุวรรณ 7. ด.ญ.วริศรา เพ็ชรจิตร ์
8. นายปิยะวัฒน์ อินทรสม 8. ด.ญ.อรอุมา เรือนพิมพ ์

9. ด.ช.ศุภชัย บัวค าศร ี  

10. ด.ช.วรายุทธ ยศบุรุษ  
11. ด.ช.วีรวิชญ ศรแก้วดารา  
12. ด.ช.ณัฐกิตต์ิ แก้วสมบัติ  
13. ด.ช.ปัญญพัฒน์ ค าสนิท  
14. ด.ช.ธนภัทร ยุบลผ้ึง  
15. ด.ช.พฤฒิพงศ์ เป่ียมทอง  
16. ด.ช.รชต กนกวิลาศ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น  นางสาวยุพิน พิมพิสาร 


