
รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/1     แผนการเรียน Talented    

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวกรรณิการ ์ พันสุไพร                      
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 08954 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เทพบุตร์
2 09246 เด็กหญิง จินตามณี ปีเถาะ
3 09256 เด็กหญิง ณัฏฐาวีรนุช โพธิ์งาม
4 09335 เด็กหญิง ลักษมน ศรีสุธรรม
5 10797 เด็กหญิง ปิยธิดา ติน
6 13505 เด็กหญิง ณฐมน เขียวข า
7 14632 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญศรี
8 14644 เด็กหญิง พัชรนรินทร์ เอกวงษา
9 14645 เด็กหญิง จิตติมา ค านาก่วม

10 14698 เด็กหญิง ธนิดา คะเชนเชื่อ
11 14721 เด็กหญิง นิรชา ศิริเวช
12 14724 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงคิบุตร
13 14726 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ สิทธิจักร์
14 14729 เด็กหญิง อริศรารัตน์ ไชยรัตน์
15 09029 เด็กชาย อัมรินทร์ งามแสง
16 09039 เด็กชาย รณกร สวัสดิสาร
17 09455 เด็กชาย ชยทศภณ วงศ์พุฒ
18 10780 เด็กชาย ตะวันฉาย ฉายจรัส
19 14635 เด็กชาย ภูริพัฐ ศรีมาเมือง
20 14640 เด็กชาย พงศกร กลบรัตน์
21 14715 เด็กชาย ธนภัทร์ ไชยมี
22 14749 เด็กชาย กฤษฎา อุทากิจ



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 1/2           
ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวชฎาภรณ์  แก้วแสนทิพย์                     ครผูู้ช่วย :     นายสิรภัทร  หมืน่ศรี

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08785 เด็กหญิง สโรชิน ีรัตนเหลก็ไหล
2 10380 เด็กหญิง ปวริศา ศรีมาดี
3 10781 เด็กหญิง กนัต์กวี ดวงใจ
4 11721 เด็กหญิง อัจฉรีย์ ศรีพุทธา
5 14625 เด็กหญิง ศิริพร โกทเิยร์
6 14639 เด็กหญิง เพชรมณี แกน่แกว้
7 14695 เด็กหญิง อมรรัตน ์จอมค าสิงห์
8 14717 เด็กหญิง ลลติา พรมดาว
9 14719 เด็กหญิง อรัญญา สืบส าราญ
10 14748 เด็กหญิง ชญานตุม์ วงค์ศรีมี
11 14750 เด็กหญิง พีรกานต์ บตุรโคตร
12 14752 เด็กหญิง ธดิารัตน ์ผดุงสันต์
13 14769 เด็กหญิง กลุสตรี จันทะศรี
14 14773 เด็กหญิง ชลธชิา ศรีช านาญ
15 14787 เด็กหญิง ณัฎฐช์ยา สาคร
16 08792 เด็กชาย พรเทพ ชรารัตน์
17 08948 เด็กชาย ภีมเดช ตรีพงษ์
18 09021 เด็กชาย ศุภกานต์ แจะไธสง
19 09110 เด็กชาย คุณานนต์ ไชโยราช
20 09251 เด็กชาย พชรพล สีลาดเลา
21 09629 เด็กชาย ธทีตั ยุกตะนนัทน์
22 12542 เด็กชาย พสธร จันทะบดุศรี
23 12609 เด็กชาย ศุภโชค ดาบญุ
24 12641 เด็กชาย ชยธร นาวารี
25 13515 เด็กชาย ภูริ ชุมภูแสง
26 14631 เด็กชาย เตชัส ศรีสุจริต
27 14636 เด็กชาย ดุลยวัต จัตวาที
28 14641 เด็กชาย ต่อตระกลู กญัญาค า
29 14642 เด็กชาย สุริชัย ภารสงัด
30 14658 เด็กชาย สุวรรณภูมิ บญุวิเศษ
31 14697 เด็กชาย พงศภัค ประทมุไทย
32 14701 เด็กชาย สรวิชญ์ อันทะไชย
33 14720 เด็กชาย กรกช โสภาพล
34 14728 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ แสนอินทร์
35 14730 เด็กชาย ธเนศพล วันชูเสริม
36 14732 เด็กชาย ธนวิทย์ วินทะสมบติั
37 14766 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ การะดี
38 14774 เด็กชาย พงศธร วารี
39 14777 เด็กชาย สันโดร คูรัทลี่
40 14801 เด็กชาย จิรภัทร ไวนยิมพงศ์



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 1/3           
ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง                    ครผูู้ช่วย :     นายเอกรฐั  พิศดู

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08817 เด็กหญิง ปณัตดา เขตบญุใส
2 09089 เด็กหญิง สุปรียา กงละวัล
3 09100 เด็กหญิง นภัทร์ นรธธีนาเมธ
4 09324 เด็กหญิง พรพรรณ ประเสริฐสังข์
5 11687 เด็กหญิง กญัญรัตน ์หวานอารมย์
6 12371 เด็กหญิง พิชญา ค ามะยอม
7 13243 เด็กหญิง มานติา จันทรสาขา
8 14629 เด็กหญิง สิรินทรา พันพานชิ
9 14643 เด็กหญิง ธนชัชากร สายสอด
10 14725 เด็กหญิง มนสัวี บญุค า
11 14731 เด็กหญิง ภัทราวดี เงินมีศรี
12 14751 เด็กหญิง อภิญญา กจิบญุ
13 14753 เด็กหญิง ปณุนสิา ไชยราช
14 14786 เด็กหญิง ณัฐธดิา ภาชนะวรรณ
15 08808 เด็กชาย ชาญชัย จันทะธรรม
16 08833 เด็กชาย ลทัธพล พัดโสดา
17 09006 เด็กชาย ทนง สาศิริ
18 09097 เด็กชาย ศุภกติต์ิ สีส่อง
19 09346 เด็กชาย รัฐฐาดุษฎี แพงดา
20 09461 เด็กชาย เจษฎา สหะขันธ์
21 09735 เด็กชาย โยธนิ ปริุสา
22 09791 เด็กชาย ปฏิก เนติรัตน์
23 10531 เด็กชาย สิทธกิร สีนวนจันทร์
24 10769 เด็กชาย ชัยวัฒน ์พรมดี
25 11056 เด็กชาย ไอศูรย์ รวินทวั์ฒน์
26 11723 เด็กชาย ญาณวุฒิ รักษี
27 11726 เด็กชาย กอ้งภพ ลอืชัยราม
28 11731 เด็กชาย นรินทร์ นาคศาลา
29 12634 เด็กชาย วีรกร หนองเรือง
30 12637 เด็กชาย อภิวัฒน ์อุทการ
31 13317 เด็กชาย ศุภกร สัตยะมุข
32 13498 เด็กชาย ทนิภัทร ศรีมานนท์
33 13672 เด็กชาย ศิรสิฐ ปนุนา
34 14626 เด็กชาย ธรีะภัทร์ กา้นจักร์
35 14656 เด็กชาย พชรดนยั ยมรัตน์
36 14657 เด็กชาย อภิเดช โพธิ์ภักดี
37 14716 เด็กชาย ภูวมินทร์ เอกตะคุ
38 14754 เด็กชาย เปรมศักดิ์ พูลจรัส
39 14771 เด็กชาย ธนพงศ์ อาจเจริญ
40 14775 เด็กชาย ญาณารณพ คณาศรี



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 1/4       
ครปูระจ าช้ัน :   นางลดาวัลย์  จันทะคัต                   ครผูู้ช่วย :     นายทวีลาพ ชมพูจันทร์

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08866 เด็กหญิง พิชญา พิมขาลี
2 08965 เด็กหญิง ณัฐพร ปอ้งค าสิงห์
3 09285 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ใยพรม
4 10970 เด็กหญิง อริสรา สัตยาคุณ
5 12395 เด็กหญิง ศิริญญา ศิริบตุร
6 13675 เด็กหญิง ช่อผกา ตะโก
7 14624 เด็กหญิง นวลละออง ค าหงษา
8 14637 เด็กหญิง พนดิา อ่ าทุง่พงษ์
9 14696 เด็กหญิง พรพิมล วรวงศ์
10 14699 เด็กหญิง จีรวรรณ สว่างวงศ์
11 14718 เด็กหญิง ชลกีร ประพฤตินอก
12 14722 เด็กหญิง อาริษา ภูษาแกว้
13 14745 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แจ้งสนาม
14 14747 เด็กหญิง พรวิลยั จุฑาศรี
15 14770 เด็กหญิง ศุภิสรา สีหาสาร
16 14795 เด็กหญิง ธญัสิน ีสุไชยสงค์
17 08864 เด็กชาย ธนดุล สิงหแ์จ่ม
18 09000 เด็กชาย ปณิธวัิฒน ์รอดคลา้ย
19 09288 เด็กชาย ธนโชติ สาระสหะตันติ
20 10755 เด็กชาย พรสวรรค์ บตุรศรี
21 10782 เด็กชาย จารุวิทย์ ทวยสอน
22 10983 เด็กชาย ปกาษิต วงศ์สุรินทร์
23 12425 เด็กชาย ชญานทั สุวรรณนนัท์
24 14633 เด็กชาย นนทภัทร นนทประสิทธเิวศ
25 14646 เด็กชาย นธิวัิฒน ์ยามี
26 14647 เด็กชาย ภูริวัฒน ์พันธภิบาล
27 14648 เด็กชาย พิสิษฐ ์สันโสภา
28 14650 เด็กชาย อธกิาร เหลา่วงษ์โคตร
29 14652 เด็กชาย ชัยกร อร่ามสุวรรณ
30 14653 เด็กชาย ธรวิวัฒน ์ทบัสมบติั
31 14654 เด็กชาย ธนวัฒน ์ดาวยันต์
32 14655 เด็กชาย ธรรม์ดนยั ปทัมาตร
33 14700 เด็กชาย กฤษณ์ดนยั ประเสริฐสังข์
34 14727 เด็กชาย วชิราวุธ ลาวัลย์
35 14746 เด็กชาย ระพีพัฒน ์ไชยรัตน์
36 14755 เด็กชาย ธนบดี โมฆรัตน์
37 14768 เด็กชาย กฤษฎา เหวขุนทด
38 14778 เด็กชาย ธนกฤต ทองเพียง
39 14809 เด็กชาย นธิศิ นาไสยา



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 1/5           
ครปูระจ าช้ัน :   นางสุดาพรรณ  อรณุจิรโชค                   ครผูู้ช่วย :      นายวีรศกัด์ิ  เซซ่ง

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08768 เด็กหญิง พิไลวรรณ วินทะไชย
2 09137 เด็กหญิง ฐติิชญา ลาโซ
3 09173 เด็กหญิง อลสิา  โจ ฟัน  ออสสคอต
4 09337 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ภาคนอก
5 09556 เด็กหญิง พัชรพรรณ ธรรมเสนา
6 10811 เด็กหญิง รสธร วิชาชัย
7 11563 เด็กหญิง ศรุตา แสนตอ
8 11655 เด็กหญิง ศิริลดา โพธิ์เปีย้ศรี
9 12539 เด็กหญิง พรรวษา ชื่นรัมย์
10 14623 เด็กหญิง นงนภัส บชุเนล
11 14627 เด็กหญิง แพรววา ปญัญางคุณ
12 14634 เด็กหญิง อรุชา โชชก
13 14638 เด็กหญิง เพชรรัตน ์สว่างศรี
14 14714 เด็กหญิง พิมพ์ชมพูนชุ พิมภู
15 14723 เด็กหญิง อภัชรา ปจัจัย
16 14767 เด็กหญิง กอ่งกาญจน ์บญุมาก
17 14776 เด็กหญิง ปนสันนั เกดิเจริญ
18 14783 เด็กหญิง ธนชัชา ยศขุน
19 14817 เด็กหญิง จุฬาลกัษณ์ เขียวมณี
20 08777 เด็กชาย ฐติิ เนตรประจักษ์
21 09077 เด็กชาย ธราธปิ พานอนนัต์
22 09253 เด็กชาย ณัฏฐนนัท ์กลุทกิวด
23 09470 เด็กชาย นฤเดช รัฐราษฎร์
24 09602 เด็กชาย ณัฐดนยั พลไชยมาตย์
25 10754 เด็กชาย ขจรพงษ์ ชื่นชม
26 11722 เด็กชาย อนตัตา โยคาพจร
27 11733 เด็กชาย ณัฐพล วิชัยศร
28 13471 เด็กชาย ปติิภัทร ปอ้นอ้ย
29 14628 เด็กชาย พฤฒิพงษ์ หงษ์หนิ
30 14630 เด็กชาย รชต อารีเอ้ือ
31 14651 เด็กชาย ภัทรพงษ์ วงษ์พยัคฆ์
32 14765 เด็กชาย จิรายุ นลิผาย
33 14772 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภูมิประเสริฐ
34 14815 เด็กชาย กมัปนาจ มั่นคง



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2/1    แผนการเรียน Talented           

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูอุทัย
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 08437 เด็กหญิง ศุภสุตา มงคลแจ่มจิตต์
2 08769 เด็กหญิง ศิรประภา ทองดี
3 09332 เด็กหญิง กลัยา มาตย์วิเศษ
4 09826 เด็กหญิง ฐติิพร แปลกสินธุ์
5 10106 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วรรณราช
6 10201 เด็กหญิง วรวณิชชา ปยิะศุภฤกษ์
7 12415 เด็กหญิง สิริกร เย็นทรัพย์
8 13676 เด็กหญิง เอมมี่ ฟานเนก็
9 13687 เด็กหญิง พุทธิ์รพี โรจนธรรม
10 13689 เด็กหญิง กิ่งกาญจน ์มั่นคง
11 13692 เด็กหญิง ฉัตรฤทยั ไพรสณฑ์
12 13701 เด็กหญิง อภิญญา ภานศุรี
13 13731 เด็กหญิง ปนดัดา บญุเทยีม
14 14246 เด็กหญิง เปมนย์ี ฤกษ์โอรส
15 14662 เด็กหญิง ขวัญข้าว ค าสม
16 07980 เด็กชาย ธนากร สัตนาโค
17 08227 เด็กชาย วีรภัทร ลกัษณะงาม
18 08379 เด็กชาย กฤษณัฐ บญุเชื่อง
19 08528 เด็กชาย ธรีเดช ปาโท
20 09099 เด็กชาย ชุติภูมิ ลาวัณย์
21 11745 เด็กชาย จรัณยวัฒน ์สืบสิงห์
22 12362 เด็กชาย ภูวินท ์จันทร์ศรี
23 12845 เด็กชาย รัฐศาสตร์ คลอ่งดี
24 13710 เด็กชาย เทวา สุม่มาตย์
25 13711 เด็กชาย กสักร กองสุข
26 14121 เด็กชาย ธนากร บญุวิเศษ
27 14250 เด็กชาย สุรเชษฐ ศรีหาคลงั



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 2/2                            
ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวนิตยา  รปูเหล่ียม           ครผูู้ช่วย       นายศริวิัฒน์   ลาวัลย์

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08256 เด็กหญิง วันวิสาข์ ศรีแสง
2 08287 เด็กหญิง ชาลนิ ีนนัโท
3 08811 เด็กหญิง อุบลวรรณ บญุพันธ์
4 09328 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ฉิมรักแกว้
5 09343 เด็กหญิง นนัทน์ภัส มุ่งชู
6 09843 เด็กหญิง สุชัญญา วาสบญุเรือง
7 10167 เด็กหญิง ฉัตรชนก สุมังคะเศษ
8 10198 เด็กหญิง เกณิกา กิ่งยงค์
9 10212 เด็กหญิง ภรภัทร ดวงใจ
10 10334 เด็กหญิง มนสิชา โชคประจักษ์ชัด
11 10833 เด็กหญิง มารีย่า ฮึทเทน
12 11075 เด็กหญิง นนัทยิาพร พลอาจ
13 11484 เด็กหญิง ชาลสิา พิชรักษ์
14 11735 เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยเวช
15 13544 เด็กหญิง จิราภรณ์ ลาพิงค์
16 14116 เด็กหญิง กนัยารัตน ์ตรีพงษ์
17 14223 เด็กหญิง อารยา หลา้อ่อน
18 08292 เด็กชาย ธนพงษ์ ภูแนบเนยีร
19 08669 เด็กชาย อัษฎาทร ขุนสูงเนนิ
20 09156 เด็กชาย ธนนิทร์ แกว้กาหลง
21 10196 เด็กชาย ณัฐชนน สุทธปิระภา
22 10239 เด็กชาย ทนิภัทร ประชาชู
23 10828 เด็กชาย ราชันย์ ศรีส่อง
24 10831 เด็กชาย สิบประวิทย์ พรมษา
25 11754 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ผาหยาด
26 12385 เด็กชาย สิรวิชญ์ หลวงสนาม
27 12797 เด็กชาย กรกฎ บวัเผ่ือน
28 13138 เด็กชาย ทดัทยั พบวันดี
29 13678 เด็กชาย ธนาธปิ กนุนัท์
30 13679 เด็กชาย ชนาทปิ ไชยเชษฐ
31 13698 เด็กชาย ภคพล พรทพิย์
32 13705 เด็กชาย ปณัณธร สิงหช์า
33 13709 เด็กชาย วสุพล อ่ิมบญุสุ
34 13719 เด็กชาย กฤตกานต์ ทองรอด
35 13720 เด็กชาย ชุติเดช ไชยสูง
36 14192 เด็กชาย รวีวัชร์ ศรีโยธี



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 2/3                           
ครปูระจ าช้ัน :   นายวรวัฒน์  พัฒนนวพงศ ์         ครผูู้ช่วย       นางสาวศรินิธร  กลางท่าไคร้

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08293 เด็กหญิง รุจิรา มงคลเมือง
2 09076 เด็กหญิง สิริพรหมพร วิไลพรหม
3 10441 เด็กหญิง กรีติยา หลวงลา
4 11485 เด็กหญิง พรเปีย่มรัก กอ้นทอง
5 11683 เด็กหญิง รัญชิดา ขจรภพ
6 12351 เด็กหญิง ณิชารัศม์ อุดมเดชากร
7 13700 เด็กหญิง ปยิะวรรณ ค าสิงหไ์ชย
8 13715 เด็กหญิง มลฤดี วงค าแกว้
9 13732 เด็กหญิง ปนดัดา สุวรรณ์
10 08410 เด็กชาย ญาณเทพ ไชโยราช
11 09009 เด็กชาย นราวุธ นามโคตร
12 09081 เด็กชาย เกริกพล ประเสริฐสังข์
13 09117 เด็กชาย อชิรวิทย์ ชุณหรัชพันธุ์
14 09170 เด็กชาย นฤดล รัฐราษฎร์
15 09225 เด็กชาย อชิรวิทย์ บตุะกะ
16 09700 เด็กชาย ทมีไทย นอ้ยสุวรรณา
17 10169 เด็กชาย กลวัชร เศษสมบรูณ์
18 10181 เด็กชาย คุณากร ขรณี
19 10184 เด็กชาย ธนดล โสหนิกอง
20 10429 เด็กชาย นธิศิ ภูมิภาค
21 11497 เด็กชาย พงศ์พีระ ทรงวันศรี
22 12611 เด็กชาย กรีติ ปยิะศิลป์
23 12674 เด็กชาย ศักรินทร์ อินทร์ศรีเมือง
24 13680 เด็กชาย กติติพงษ์ แกว้สิทธิ์
25 13681 เด็กชาย ปฐมพงษ์ สอนสุด
26 13685 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์กางเงา
27 13691 เด็กชาย ตรีเพชร แกน่แกว้
28 13707 เด็กชาย อรรถวรรธ จันทะลา่ม
29 13716 เด็กชาย ทรงพิชญ์ ภารัง
30 13728 เด็กชาย นรบดี ศรีสุรกลุ
31 13733 เด็กชาย กติติพศ สระแกว้
32 13736 เด็กชาย พศวัต เหลา่ดี
33 14120 เด็กชาย ยุทธภูมิ งามวงศ์รณชัย



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 2/4                      
ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวพรนิภา  มาแก้ว                     ครผูู้ช่วย       นายสินสวัสด์ิ  เทียมสกุล

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08258 เด็กหญิง ศรัณยภัค กองมะลี
2 08261 เด็กหญิง จิราพร เนตรประจักษ์
3 08867 เด็กหญิง อธชิา นาใจดี
4 08958 เด็กหญิง ชลดิา มหาพานต์
5 10164 เด็กหญิง จิรัชยา แดงจันทกึ
6 10827 เด็กหญิง ฟ้าใส ค าภูเมือง
7 11553 เด็กหญิง อภินนัตราพร บญุประเสริฐ
8 12817 เด็กหญิง เปรมิกา สิมลี
9 13328 เด็กหญิง กนกพร วะหาโร
10 13725 เด็กหญิง ปาริชาติ ปจัจัย
11 14798 เด็กหญิง พัชชา กญัญาโภค
12 08395 เด็กชาย ทองพิทกัษ์ มูลหลา้
13 08402 เด็กชาย วรวุฒิ เพ็ชรแสน
14 09007 เด็กชาย สุทธชิัย ข่าทพิย์พาที
15 09058 เด็กชาย อติพัฒน ์ปดิสาโย
16 09116 เด็กชาย พงศกร ถติย์กจิ
17 09120 เด็กชาย ภูริพัฒน ์เทพขาม
18 10185 เด็กชาย ปรัชญา ปาปะแพ
19 10214 เด็กชาย ชลสิทธิ์ ข่าขันมะลี
20 10463 เด็กชาย พงศกร อรุณศรี
21 10829 เด็กชาย นนธวัช จันทะคัต
22 11492 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นนทสิน
23 13018 เด็กชาย ศุภกร ภูจอมเดือน
24 13682 เด็กชาย เจตณัฐ ยามโสภา
25 13686 เด็กชาย เกรียงกานต์ มงคลศรี
26 13697 เด็กชาย ปฐมวิทย์ ตาค า
27 13714 เด็กชาย ศิริภพ พรมยศ
28 13722 เด็กชาย ชินวัตร บวัพิมพ์
29 13730 เด็กชาย วรฤทธิ์ แข็งแรง
30 14112 เด็กชาย จิรวัฒน ์บญุพิมมล
31 14170 เด็กชาย นพนนัท ์แสงสว่าง
32 14660 เด็กชาย กฤษฎิ์ โสรี
33 14663 เด็กชาย ภูรินท ์เวียงอินท์
34 14664 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ค าแสง



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 2/5                         
ครปูระจ าช้ัน :   นายมานิตย์  สัตนาโค                    ครผูู้ช่วย       นางชนากานต์  อินทะวัน

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 10168 เด็กหญิง สุธางศุ์รัตน ์ศรีโรจน์
2 13545 เด็กหญิง วรัชยา ไกยศรี
3 13683 เด็กหญิง วันวิษา ดรพลกอ้ม
4 13706 เด็กหญิง แพรวตา ศรีไชยวาล
5 13712 เด็กหญิง อชิรญา สิงหดิลก
6 13729 เด็กหญิง กมลชนก จิตกงัวัน
7 14212 เด็กหญิง พาณิภัค แสงสว่าง
8 14659 เด็กหญิง ณัฏฐนนัท ์ขจรภพ
9 14661 เด็กหญิง ภัทรศยา อุปชัฌาย์
10 08255 เด็กชาย ปริวัฒน ์สุระนนิ
11 08264 เด็กชาย ญาณกร โพธิ์ศรี
12 08421 เด็กชาย สรยุทธ พลมณี
13 09015 เด็กชาย รัฐรวี ปิน่ละออ
14 09122 เด็กชาย พศวีร์ มูลมาก
15 10174 เด็กชาย คมคาย ไชยชาญรมย์
16 10193 เด็กชาย กฤตชยา สุทธสิน
17 11667 เด็กชาย พชร ย่ิงยืน
18 11740 เด็กชาย ชัชพงศ์ ศรแกว้
19 13688 เด็กชาย รัชภูมิ แกน่นาค า
20 13690 เด็กชาย ศิลปศ์รุต ศรีสุระ
21 13694 เด็กชาย โสภณ ชื่นวัฒนา
22 13696 เด็กชาย ปญัญา อัศวเรืองชัย
23 13702 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์วิเศษศรี
24 13708 เด็กชาย ศรัณย์ คามวัลย์
25 13718 เด็กชาย ทรงบญุ ล้ าเลศิ
26 13735 เด็กชาย มิณฑฎา ปฐัรัตน์
27 14127 เด็กชาย ศักดาเดช อันสังหาร
28 14128 เด็กชาย ไชยฤทธิ์ กกฝ้าย
29 14135 เด็กชาย วีรภัทร บตุรลนุ
30 14138 เด็กชาย พรพิพัฒน ์รัตนประพันธ์
31 14143 เด็กชาย ชัยมงคล อาวรณ์



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1     แผนการเรียน Talented         

ครปูระจ าช้ัน :   นายนิวัฒน์  อาจนิยม                   ครผูู้ช่วย       นางสาวสุธัญญา  โพธ์ิคลัง
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 07870 เด็กหญิง ภัทร์ลดัดาท ์กมลช่วง
2 07876 เด็กหญิง สุวัพิชชา ปริุตา
3 07983 เด็กหญิง ปริชญาภรณ์ แจ้งสว่าง
4 09371 เด็กหญิง เกตนธ์ญันพ เสนาค า
5 09451 เด็กหญิง ประภัสรา แวงวรรณ
6 10304 เด็กหญิง อนญัญา โชคประจักษ์ชัด
7 10422 เด็กหญิง นพมาศ ย้ิมแย้ม
8 11085 เด็กหญิง ภูริชญา ราชกจิ
9 11515 เด็กหญิง นภสร หอมสุดชา
10 11767 เด็กหญิง ศันศนย์ี ทองค า
11 12816 เด็กหญิง มณฑกาญจน ์พลหนองแวง
12 12950 เด็กหญิง มัฌฌิมา อาษาธง
13 13050 เด็กหญิง บญุญิตา หลกัค า
14 13087 เด็กหญิง ณัฐนรี บตุรพรม
15 13088 เด็กหญิง จุฑามาศ หยู
16 13113 เด็กหญิง ฑิตยาพร ไกยราช
17 13146 เด็กหญิง ปฏิมาพร มลาไสย์
18 13306 เด็กหญิง กลัย์สุดา ประทมุดี
19 13344 เด็กหญิง ภาวิน ีคุณสันเทยีะ
20 13421 เด็กหญิง จริญญา พิมพา
21 13738 เด็กหญิง สุภนดิา คิง
22 14225 เด็กหญิง ฟาริดา มลาขันธ์
23 07886 เด็กชาย กติติบดี ศรีดาธรรม
24 07892 นาย เทพพิทกัษ์ บวัเหลอืง
25 07894 เด็กชาย ธนกฤต ชาวดง
26 07896 เด็กชาย ปรมี เลง่เวหาสถติย์
27 07975 เด็กชาย ธรีภาพ พ่อศรีชา
28 08192 เด็กชาย แสงตะวัน แกว้งาม
29 08430 เด็กชาย ธนภัทร พ้องเสียง
30 08966 เด็กชาย พรภวิษย์ บตุรเปรมจิต
31 09098 นาย ซาร์มิ ฮากนัแป
32 09388 เด็กชาย กษิดิศ กลบัประโคน
33 09394 เด็กชาย วีระภัทร์ วงศ์พานชิย์
34 11089 เด็กชาย ธนชาติ พรมเกตุ
35 11769 เด็กชาย กฤติพงศ์ บวัลอย
36 12633 เด็กชาย ภูวดล ทนัดา
37 12914 เด็กชาย ธนพล พลเย่ียม
38 13218 เด็กชาย ศิวัช บญุปก
39 13273 เด็กชาย ภัทรชัย สุขะวัฒนะ
40 13277 เด็กชาย พงศกร นวนรักษา
41 13310 เด็กชาย ศุภณัฐ ปาปะเก



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 3/2                     
ครปูระจ าช้ัน :   นางสาววิภาภรณ์  มนตร ี                 

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 07871 เด็กหญิง โยธาทพิย์ ธรีะเผ่าพงษ์
2 07932 เด็กหญิง จุฑามาศ ขันธด์วง
3 08245 เด็กหญิง นวพร สีหารี
4 09022 เด็กหญิง ณิชกานต์ แจะไธสง
5 09448 เด็กหญิง กญัญาภัค อยู่โสนะ
6 09482 เด็กหญิง ปวีณา สุยโพธิ์นอ้ย
7 09545 เด็กหญิง บษุยมาศ ต้วมสูงเนนิ
8 10801 เด็กหญิง อภิรดา หมอกสังข์
9 10907 เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ญจันทร์
10 11504 เด็กหญิง รวงข้าว ภัทรเกยีรติสรร
11 11514 เด็กหญิง สุชญา อุทธะยะ
12 11668 เด็กหญิง ภัทรินทร กาญภัทรนนท์
13 07890 เด็กชาย นวพงษ์ แกว้ภูมิแห่
14 07919 เด็กชาย วัชรากร ลลีอ้ม
15 07928 เด็กชาย ฤทธชิัย ปะกริิโย
16 07979 เด็กชาย อภิศักดิ์ ไพรสณฑ์
17 07995 เด็กชาย กอ่เกยีรติ มาตย์วงค์
18 08025 เด็กชาย กฤติการ ตลอดกลาง
19 08270 เด็กชาย โธมัส พรมพิลา
20 08446 เด็กชาย เสถยีรพงษ์ โหรี
21 08711 เด็กชาย ชนะ วิระทลู
22 08726 เด็กชาย รัฐพงษ์ สุม่มาตย์
23 08758 เด็กชาย ศุภเสกช์ ศรีอาภรณ์
24 09378 เด็กชาย พชร หลอ่งคุ้ม
25 09429 เด็กชาย วิทวัส จงหาญ
26 09442 เด็กชาย ธรีภัทร์ ทองดี
27 09746 เด็กชาย วงศ์สวัสดิ์ ดวงเกตุ
28 10228 เด็กชาย เทวฤทธิ์ พันธห์นองบวั
29 11511 เด็กชาย ไตรทศ นตุิธร
30 11516 เด็กชาย นราธร เขียวสระคู
31 11706 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุทธปิระภา
32 11760 เด็กชาย เตชินท ์พานทอง
33 12901 นาย กาณฑ์พิสิฐ ์เกษตรสินธุ์
34 13182 เด็กชาย ชินวัตร หาพันธุ์
35 13280 เด็กชาย ธนัยธรณ์ หาญสุริย์
36 13283 เด็กชาย การัณยภาส สุริยัพ
37 14133 เด็กชาย มั่งมี ศรีจันทร์
38 14248 เด็กชาย สิปานน ศิริเมือง



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 3/3                        
ครปูระจ าช้ัน :   นายสุชัย  ยุซิ                  ครคูู่ช้ัน   นางสาวณัฐรพร  ช านาญยนต์                 

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 07875 เด็กหญิง ศิริลกัษณ์ แสนประกอบ
2 07884 เด็กหญิง ธวัลพร ไกรยศรี
3 07885 เด็กหญิง มัทยา ศรีสายันต์
4 07914 เด็กหญิง ปานวาด จันทะคัต
5 08636 เด็กหญิง ดุสิดา ราชสีเมือง
6 09087 เด็กหญิง สุวิชาดา ศิริมงกต
7 09370 เด็กหญิง พัชราภรณ์ แหลง่สะทา้น
8 09393 เด็กหญิง กมลชนก วงศ์พานชิย์
9 10902 เด็กหญิง ชลธชิา แสนมาตย์
10 10906 เด็กหญิง วรรษมน ธนสีลงักรู
11 11768 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ สดมพฤกษ์
12 12234 เด็กหญิง พรนติษา พวงมาลยั
13 12761 เด็กหญิง วราภรณ์ อุดมนอก
14 13323 เด็กหญิง พุทธาทพิย์ ค าประเทอืง
15 13501 เด็กหญิง อิสรีย์ วงศ์อินตาธาดา
16 13504 เด็กหญิง ปริญญาดา เขียวข า
17 07921 เด็กชาย ศุภกฤต พรหมชัยนนัท์
18 07972 เด็กชาย ธนาดุล หารประทมุ
19 08002 เด็กชาย ศุภวิชญ์ นราศร
20 08005 เด็กชาย กนัตพงศ์ พัสดร
21 08021 เด็กชาย พงศ์วิชญ์ แพงโพนทอง
22 08027 เด็กชาย ญาณภัทร มากมั่งมี
23 08062 นาย วิเชียรวิทย์ จุลวงค์
24 08620 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ไชยเสนา
25 08683 เด็กชาย วัชรพล สมทรัพย์
26 09186 เด็กชาย สิทธชิัย ต้ังดี
27 09443 เด็กชาย กฤตภพ วัฒนยา
28 10794 นาย ชัยวัฒน ์โพละลยั
29 11517 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ สมภักดี
30 11518 เด็กชาย ธชัพล กมลเลศิ
31 13107 เด็กชาย ธนเดช สมควรการ
32 13245 เด็กชาย ศุภภัทร วรรณพัฒน์
33 13262 เด็กชาย พงษ์อนนัต์ จุลเต
34 13518 เด็กชาย ภูรินทุ ์อารี
35 13536 นาย สันติ แพงดา



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 3/4                       
ครปูระจ าช้ัน :   นางยุพิน  ศริบูิรณ์                ครคูู่ช้ัน   นายปรญิญา  เกษมสุข

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 08016 เด็กหญิง ชลลดา บญุวิเศษ
2 10230 เด็กหญิง พิชญาภา จ านงกจิ
3 10894 เด็กหญิง ฐติิรัตน ์ไชยลาด
4 10899 เด็กหญิง ศิรประภา ปรุณะ
5 13144 เด็กหญิง จุฑามาศ ใคร่นุน่นา
6 13302 เด็กหญิง อาริษา พัตรภักดิ์
7 13324 เด็กหญิง กสุุมา โคหนองบวั
8 13340 เด็กหญิง แพรวา มะลใิส
9 13352 เด็กหญิง วริศรา ปาสานะตา
10 13358 เด็กหญิง กชพร ศรีฟ้า
11 13364 เด็กหญิง ปญัจรัตน ์ศรีกลบั
12 13365 เด็กหญิง ธนพร สมประเสริฐ
13 13426 เด็กหญิง อรอนงค์ สุระพินจิ
14 07926 เด็กชาย ภูมินทร์ ปริุสา
15 08019 เด็กชาย ปนชัย เขตบญุใส
16 08239 เด็กชาย ภูมินทร์ รอบดูดี
17 08442 เด็กชาย สหรัฐ ชุมพรม
18 09372 เด็กชาย ปณิธ ิอุทธสิินธุ์
19 11521 เด็กชาย จิรายุทธ นาเลาห์
20 11761 เด็กชาย บริรักษ์ แซ่ลี
21 11772 เด็กชาย ชยธร แสงสีดา
22 13152 เด็กชาย สรวิชญ์ นนัโท
23 13167 เด็กชาย จักรกฤษ แสนเมือง
24 13181 เด็กชาย ปรัชญา พิรุณ
25 13265 เด็กชาย ภานวัุฒน ์ปกัเคระเต
26 13269 เด็กชาย พิชิต สาระวิถี
27 13292 เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีมาลยั
28 13296 เด็กชาย วชิรวิทย์ ภูฮง
29 13742 เด็กชาย ยุทธนา พากรม
30 14040 เด็กชาย ภาณุชิต ไค่นุน่ภา
31 14122 เด็กชาย ณัฐนนัท ์อันทะชัย
32 14180 เด็กชาย สหรัฐ แสนจันทร์



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 3/5                 
ครปูระจ าช้ัน :   นางป่ินสิร ิ ภูบุญเต็ม               ครคูู่ช้ัน   นางณัฐฐา  วรนาม

ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล
1 12675 เด็กหญิง กนกกร อาจใจ
2 12891 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ปานเอ่ียม
3 13301 เด็กหญิง ชญานนัท ์สุริโย
4 13303 เด็กหญิง ทศันย์ี พรมมาตย์
5 13473 เด็กหญิง ศิริลคัน ์ถนดัค้า
6 13739 เด็กหญิง จิราพรรณ ทพิประมวล
7 13740 เด็กหญิง ภิญญดา อมรพล
8 13741 เด็กหญิง พชรพร รัชวงศ์
9 07917 เด็กชาย ธนภัทร ขันโมลี
10 09404 เด็กชาย กวีพัฒน ์เพ็งอารีย์
11 09407 เด็กชาย ธรีภัทร สุนทรจันทร์
12 10904 เด็กชาย กติติพงษ์ แสงทวี
13 11502 เด็กชาย พุฒิพงศ์ มูลทาดี
14 11519 เด็กชาย ชนกนนัทร์ ชมภูพฤกษ์
15 12257 เด็กชาย ธรีพล ประพนธ์
16 12954 เด็กชาย กายสิทธิ์ ไชยประเสริฐ
17 13025 เด็กชาย อติวัณณ์ กลุฉวะ
18 13143 นาย พุฒิพงศ์ วิจิตขะจี
19 13183 เด็กชาย พงศกร สิมมะลา
20 13184 เด็กชาย กติติทตั พัฒนาศูร
21 13272 เด็กชาย อภิเดช ผกาหวน
22 13288 เด็กชาย มหภาค มหา
23 13297 เด็กชาย กติติภูมิ แจ้งสนาม
24 13330 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุตะนนท์
25 13338 เด็กชาย อธพิงศ์ สุนทรพงศ์
26 13362 เด็กชาย อนสุิษฐ ์ต้ังสิริสิทธิ์
27 13460 เด็กชาย ธญัวุฒิ ปดัชาสี
28 13477 เด็กชาย ภูตะวัน สุม่มาตย์
29 13478 เด็กชาย โมกขพัฒน ์ศรีพล
30 14117 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คงสุดี
31 14241 เด็กชาย ฉัตรมงคล เลศินา
32 14245 เด็กชาย ปกาสิทธิ์ วิจิตขะจี
33 14665 นาย ณัฐพล แทง่เงิน
34 14666 นาย เพชรเกษม สุดหา
35 14667 เด็กชาย กติติพงษ์ วงศ์ภูธร



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1       แผนการเรียน คณิต-วิทย ์    

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวชารญีา  สมโพธ์ิ               ครคูู่ช้ัน   นายประดิษฐ์ถา  ประดับสี
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 07274 นางสาว สุชานาถ พิลาภ
2 07354 นางสาว พยัคฆ์ธดิา ศรียา
3 08071 เด็กหญิง อัญชนา จันทะโยธา
4 08084 นางสาว นสุรา บญุวิเศษ
5 10922 นางสาว ปญัญาพร มุสิกพันธ์
6 12430 นางสาว ศิริเบญจวรรณ โชคแสน
7 12441 เด็กหญิง กญัญาภัค ขัติยนนท์
8 12711 นางสาว ลกัษิกา ธรุะพันธุ์
9 14668 นางสาว พัชรพร ไชยโย
10 14676 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่เจีย
11 14677 เด็กหญิง ทศันวรรณ อุดมรักษ์
12 14678 นางสาว ศิริวรรณ เจริญราช
13 14682 นางสาว กลัยรัตน ์แสนส าโรง
14 14683 นางสาว ปรางสุดา ศรีวิเศษ
15 14691 นางสาว กลุสตรี ศรีสุวรรณ
16 14707 นางสาว ธรีตา รุจิเวชวงษ์
17 14756 นางสาว ณิชากร บญุวิเศษ
18 14757 นางสาว ณัฐธดิา พลอาษา
19 14780 นางสาว ศศิกานต์ ค าสุดที
20 14781 นางสาว สุพรรณี จันทะรี
21 08070 นาย ภควัต ประเสริฐรัตน์
22 08418 นาย ธนษิต ชะนะเกตุ
23 08718 นาย กฤตย์วิชญ์ สีลาดเลา
24 10253 เด็กชาย อดิศักดิ์ แกน่อากาศ
25 12354 นาย สุทธชิัย ศาลาจันทร์
26 12363 นาย ปรเมศร์ จันทร์ศรี
27 12672 นาย วรากร เรืองสุจริต
28 13140 นาย รัฐภูมิ ธนาโชติอัครโภคิน
29 14708 นาย เศรษฐพงศ์ มูลมาก
30 14779 นาย สุรเกยีรติ พืชสิงห์



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2     แผนการเรียน คณิต-วิทย ์       

ครปูระจ าช้ัน :   นางรุง่รตัน์ นันตะเวช              ครคูู่ช้ัน   นางสาวปิยะรตัน์  สงค์จันทร์
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 12679 นางสาว ร าไพ จันทะรี
2 13294 นางสาว ดวงกมล วรวงศ์
3 14706 นางสาว กานต์ธดิา ราชโหดี
4 14733 นางสาว สุจิตรา แนน่อุดร
5 14782 นางสาว พิมพ์ชนก สิงหส์ุขุม
6 14793 นางสาว แพรวผกา กสุุมาลย์
7 07336 นาย ภูมิวุฒิ สมอาษา
8 08040 นาย ศุภกร ชุมพล
9 08643 นาย ต่อวัย เสนาเพ็ง
10 08897 เด็กชาย รัชชานนท ์เหลา่ยนขาม
11 08908 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์แกว้ไพรวัน
12 11776 นาย ทรงสิทธิ์ แวงโพษา
13 12673 เด็กชาย ภูริ มาแสวง
14 12728 เด็กชาย จีระศักดิ์ ขุลทีรัพย์
15 13483 นาย พงศกร เวโรจน์
16 13749 นาย ภานพุงษ์ ชมโยธา
17 14105 นาย อัครพล แสงสะเดาะ
18 14671 นาย ทกัษิณ ทองสิงหา
19 14681 นาย พรพิพัชร ต้ังชัยสิน
20 14686 นาย ภูมินทร์ เกง่ถิ่นดง
21 14788 นาย ชินวัตร นรราษฎร์



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4/3   แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา     

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวศราณี  ศรสี าโรง             ครคูู่ช้ัน   นายธเนศ  พุ่มทอง
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 07299 นางสาว ปนดัดา บวัเบกิ
2 07450 นางสาว แองเจลลา่ โกร๊ค
3 13249 นางสาว ฐติาพร นลิพันธ์
4 13250 นางสาว ฐติาภา นลิพันธ์
5 14206 นางสาว นลนย์ี ปฐัรัตน์
6 14675 นางสาว ธดิารัตน ์บริสุทธิ์
7 14679 นางสาว ลกัษณพร กลางบรัุมย์
8 14685 นางสาว ณิฎา พิสิทธโิชติกร
9 08203 นาย เนติภูมิ พรมเกตุ
10 08605 นาย จักรพงษ์ ลขิิตบณัฑูร
11 10932 นาย วราพล คู่กระสังข์
12 12801 เด็กชาย ณภัทร จันทร์แรม
13 14669 นาย สุรวุท ทองสิงหา
14 14670 นาย วันทรงชัย ความสวัสดิ์
15 14672 นาย วชิราวุธ สุพล
16 14673 นาย ณฐกร มุ่งกลาง
17 14674 เด็กชาย สุทธวีร์ วงศ์พิมพ์
18 14680 นาย คณวัฒน ์สว่างศรี
19 14684 นาย ปฏิภาณ ใจสุทธิ
20 14687 นาย ศุภชัย ศรียาวงศ์
21 14688 นาย ณัฐดนยั สายเนตร
22 14689 นาย ปาณชัย ปลาดตา
23 14690 นาย วีรวัฒน ์จ้ันพลแสน
24 14735 นาย ขจรวัฒน ์เพ่ิมพูล
25 14814 นาย ภานพุงศ์ ศรีแสงใส



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5/1      แผนการเรียน คณิต-วิทย ์    

ครปูระจ าช้ัน :   นายเอนก  ค าตา             ครคูู่ช้ัน   นายประวิทย์  หานุภาพ
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 07079 นางสาว พิรญาณ์ กะจะวงษ์
2 08237 นางสาว จิราพร วินทะไชย
3 08717 นางสาว ธญัสุดา ธญัญะภู
4 11414 นางสาว อัญชลพีร วงสาโท
5 12100 นางสาว ณัฐริกา ปยินารถ
6 12101 นางสาว สุกญัญา นองนชุ
7 12105 นางสาว กญัญาภัค นามโสม
8 12107 นางสาว ชรัตดา จ าปาจันทร์
9 12108 นางสาว กมลรัตน ์เติมใจ
10 12120 นางสาว นดิารัตน ์หรัิญศิริวรโชติ
11 12740 นางสาว ธดิารัตน ์แสงค าคม
12 13791 นางสาว ขวัญกมล รูปโสม
13 13795 นางสาว ชลธชิา หสัจรรย์
14 13797 นางสาว ปวิตรา เขม้นเขตกจิ
15 13798 นางสาว วริศรา ภูษาแกว้
16 06752 นาย ชินบญัชร บ ารุงรส
17 06786 นาย รัชตะ สิงหะพล
18 06794 นาย ภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม
19 06865 นาย กฤษณชล ขุนสูงเนนิ
20 06873 นาย เกรียงไกร แกน่นาค า
21 07455 นาย ภานสุรณ์ วิศิษพงษ์
22 07501 นาย ธร์ีวรา บญุเจริญ
23 08649 นาย ธนบดี เทพพิทกัษ์
24 08680 นาย วิทยา อาสาสุข
25 10270 นาย พันธกานต์ ปัน้ทอง
26 11409 นาย เมธชิัย นาเวียง
27 12139 นาย กติติภูมิ จันทะบรุม
28 12145 นาย ณัฐวุฒิ กองษร
29 12147 นาย อภิรัฐ วงค์เทเวส
30 13539 นาย อิทธพิล รัตนงั
31 13776 นาย เอกราช มโนสม
32 13779 นาย ชัยศิริ เชื้อตาเคน
33 13794 นาย ปาฏิหาริย์ อาษาธง



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5/2      แผนการเรียน คณิต-วิทย ์    

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวมาลิสา  อินรกัษา           ครคูู่ช้ัน   นายชัยมงคล ภูโกสัย
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 10941 นางสาว สลลิทพิย์ เยาวกรณ์
2 12099 นางสาว จิตภินนัท ์ธนเศรษฐก์รีติ
3 12146 นางสาว กนกวรรณ์ บาริศรี
4 12149 นางสาว อธติิญา ปะกะทานงั
5 12833 นางสาว วรินทร หมทอง
6 13792 นางสาว กวิสรา ศิริเวช
7 13813 นางสาว เจตสุดา บวัลาด
8 13814 นางสาว ศวิตา ปาปะไพร
9 13816 นางสาว ธนพร ค ารังษี
10 13819 นางสาว อรพรรณ ทองค า
11 14152 นางสาว ฐติิมาพร จันคูเมือง
12 14196 นางสาว ปรารถนา โสมรักษ์
13 14197 นางสาว วรัญญา ศรีวิบลูย์
14 14199 นางสาว ชัญญา เดชมา
15 14692 นางสาว ภูมิมรินทร์ พรมบญุศรี
16 06827 นาย ติณณภพ ปอ้งโส
17 06868 นาย ปญัจพล กองแพงค า
18 08461 นาย พีรพัฒน ์วิชัย
19 09637 นาย แทนไทย นอ้ยสุวรรณา
20 12127 นาย ยศกร เวียงค า
21 12235 นาย กรเดช แกน่อากาศ
22 12409 นาย ภูวกฤต สุม่มาตย์
23 12834 นาย เอกภพ เสนาฮาด
24 13785 นาย กฤษณ ปิน่ทอง
25 13788 นาย ธวุีฒิ ปา่จิก
26 13809 นาย ไชยเชษฐ ์ศรีขัดเค้า
27 13810 นาย จักริน ศรีพลมาตย์
28 14167 นาย เรืองศักดิ์ เนนิสุด
29 14693 นาย มหลาภ เมืองแกว้
30 14736 นาย พรพิพัฒน ์ลกัษณะงาม



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5/3      แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา   

ครปูระจ าช้ัน :   นางกรยิาพัชร ์ โพธิประสิทธ์ิ           ครคูู่ช้ัน   นายเอนกพงษ์ ประเสรฐิสังข์
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 06398 นางสาว เบญจมาศ ธนวศินกลุ
2 10532 นางสาว ดลฤทยั เกศสุวรรณ
3 12103 นางสาว ญาณิศา รินทา
4 12116 นางสาว สุรีรัตน ์สุดชา
5 13774 นางสาว ชัญญาวีร์ ขันโสดา
6 13784 นางสาว ฐนชิา วาริญาติ
7 13786 นางสาว สุธาริณี เวียงนนท์
8 13787 นางสาว รจรินทร์ สมไชย
9 13793 นางสาว เจษฎาพร วินทะไชย
10 13804 นางสาว ศศิชา แสงใส
11 13812 นางสาว ชลธชิา จรบรุมย์
12 06791 นาย อธวัิฒน ์สิงหแ์จ่ม
13 06829 นาย ณัฐดนยั แผนค า
14 06864 นาย พุทธพิงษ์ โคตรพูลชัย
15 08116 นาย ศรายุทธ แกว้เนตร
16 09620 นาย ธรีสิทธ ิค ามะเรียง
17 12140 นาย วรพล ต.หรัิญญากร
18 12289 นาย อชิตะ ผลาชิต
19 13480 นาย ธชักฤต พนมเสริฐ
20 13554 นาย ภากร รองเดช
21 13555 นาย อาทติย์ สาระขัน
22 13775 นาย สมศักดิ์ ดาทอง
23 13789 นาย ศตวรรษ วงษ์มณี
24 13805 นาย พัฒนพันธ ์จันทร์หนองขาม
25 13808 นาย พงศกร ปอ้งโลห่์
26 13811 นาย ธนพล ผาพรม
27 14190 นาย อิทธพิร ค าผา



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6/1    แผนการเรียน คณิต-วิทย ์       

ครปูระจ าช้ัน :   นายนครนิทร ์ เกษมทรพัย์           ครคูู่ช้ัน   นางอนุทิน บูรณปัทมะ
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 06295 นางสาว พิมพิดา ปอ้งศรี
2 06308 นางสาว ลกัขี พัดโสดา
3 06345 นางสาว น้ าเพชร มาโยธา
4 06396 นางสาว ณัฐกานต์ บญุโต
5 08151 นางสาว อาภาศิริ ค าอ าไพร
6 08161 นางสาว พรชิตา เซซ่ง
7 09725 นางสาว กฤษณา ไวยกรรณ์
8 11288 นางสาว รุจิรา พรหมาวัฒน์
9 11302 นางสาว ปฐมาวดี ศรีพุทธา
10 11310 นางสาว ณัฐสุดา สันโสภา
11 11538 นางสาว อาทติยา ด้วงเจริญ
12 11541 นางสาว พรพิมล ภรณ์พิริยะนยิม
13 11671 นางสาว พิมลพร ภรณ์พิริยะนยิม
14 12154 นางสาว ธญัยธรณ์ แสงเสนา
15 12157 นางสาว ฐานดิา บญุจันทร์
16 12386 นางสาว กนกพร ทองค าดี
17 13197 นางสาว ชนนาถ สุวรรณเพ็ง
18 13307 นางสาว พรรณนภิา วรรณสิงห์
19 13314 นางสาว ภัสสร แพงวิเศษ
20 13350 นางสาว กรรณิการ์ ค าภักดี
21 13713 นางสาว สุภาภรณ์ บตุรสอน
22 14166 นางสาว พรชิตา นิม่หสัทา
23 06323 นาย ปริวรรต วิสูตรานกุลู
24 06379 นาย ศิริวัฒน ์ภูล าสัตย์
25 06435 นาย เสฐยีรพงษ์ อุดมทรัพย์
26 06498 นาย พงศกร แข้ค า
27 06906 นาย ภัทรดล แสงกลุ
28 07470 นาย ปริชญา หงส์ทองค า
29 08638 นาย รัชพล กาลพันธา
30 10300 นาย ภูมินทร์ หาสีสุข
31 11289 นาย อรรถพล พรมทอง
32 11308 นาย พิสิษฐ เขตเจริญ
33 11328 นาย ศิวเกยีรต์ิ กาญภัทรนนท์
34 11350 นาย ณัฐพงษ์ บบุผาพิลา
35 11362 นาย สิทธนินท ์รัตนเวฬุ
36 11540 นาย ศรัณย์วิชญ์ สารนอ้ย
37 13821 นาย รัฐพล วิมูลอาจ



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6/2        แผนการเรียน คณิต-วิทย ์ 

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร ์          ครคูู่ช้ัน   นางสาววานิสสา  พูลสวัสด์ิ
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 09827 นางสาว ณัฐวดี แปลกสินธุ์
2 11564 นางสาว พิชญา บญุมาใสย์
3 12613 นางสาว ปภาวรินทร์ พันภักดี
4 13289 นางสาว พรฐชิา สันธวิาส
5 13367 นางสาว มาริสา ชัยรักษ์
6 13375 นางสาว ชลธชิา ศิริเวช
7 14252 นางสาว วราภรณ์ แข็งแรง
8 14694 นางสาว ณัชวรัญชณ์ พิสิทธโิชติกร
9 06326 นาย ไกรวิชญ์ สุวรรณ
10 06334 นาย เอกวิทย์ ข่าขันมะลี
11 06360 นาย โสภนฐั แสนประกอบ
12 06440 นาย เทอดผไท บวัสอน
13 06880 นาย อธศิักดิ์ ไพรสณฑ์
14 08539 นาย ธรีะภัทร ศิริเวช
15 08924 นาย คุณาพัฒน ์กชุโร
16 09508 นาย รังสิมันต์ุ ปริปณุณะ
17 11303 นาย วชิรวิทย์ สังฆมณี
18 11309 นาย พงศธร เสาวงค์
19 11314 นาย พงษ์พิพัฒน ์หาสีโน
20 11316 นาย เกยีรติศักดิ์ แสนนอก
21 11317 นาย พิชญ์ปรีชา รักษาชาติ
22 11319 นาย กฤติวัฒน ์เขี่ยงถุ่ง
23 11332 นาย พัฒนพงษ์ ปากช านิ
24 11533 นาย สหรัฐ บวัพิมพ์
25 12308 นาย กรฤทธิ์ ศรีบญุเรือง
26 12743 นาย วิศวะ เจริญวัย
27 13279 นาย ปวรุตม์ จันทวงศ์
28 13363 นาย ฐติินนัท ์ต้ังสิริสิทธิ์
29 13391 นาย สุรชัย ดวงใส



รายช่ือนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6/3       แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา      

ครปูระจ าช้ัน :   นางสาวญาณี  เมธาพิสิทธิกุล         ครคูู่ช้ัน   นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน
ล าดับ รหัส ช่ือ - นามสกุล

1 09163 นางสาว มัณฑิรา ภูโททพิย์
2 11352 นางสาว กวินทรา นาเวียง
3 11369 นางสาว อนงนาง ศรีเนตร
4 12156 นางสาว จุฬาลกัษณ์ ไชยสุระ
5 12943 นางสาว สุกญัญา ปรีชา
6 14203 นางสาว ภัทรวดี ค ามงคุณ
7 14819 นางสาว สราชล มีศรี
8 06430 นาย ศุภกร คลงับญุวาสน์
9 06658 นาย เจมส์ โกร๊ค
10 06858 นาย เดชาธร สิทธชิัย
11 10186 นาย อภิเดช ค าชาลี
12 11318 นาย อนนัต์ ชินค า
13 11334 นาย ภัทรดนยั เฮ้าประมงค์
14 11345 นาย นติิศาสตร์ สุวรรณพันธ์
15 11530 นาย ธรรมนญู ใจมั่น
16 11531 นาย ปรุฬห ์ศรีมณี
17 11536 นาย พัสกร แกว้มา
18 11621 นาย แจลี่ คริสนาซามี่
19 13116 นาย กรีติ อุลมาน
20 13189 นาย ศักดิ์ปกรณ์ ขจรอนนัต์
21 13264 นาย สหฤทธิ์ มหาจันทวงศ์
22 13290 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เชียงแสน
23 13342 นาย เอกอนนัท ์พิมาน
24 13449 นาย ชายชาญ บตุรภักดี


