
                                  รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
                                     ครูที่ปรึกษา  คุณครูพัชรีย์ ชุมวัน 
                                                     กลุ่มที่ 1 
 
                   เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายกฤตัชญ์ติณห์  เครือทอง   

2 เด็กชายกันตนพ  พรหมชาติ   

3 เด็กชายณัฐพงษ์  มาดชาย   

4 เด็กชายถนอมเกียรติ  เสริมวาที   

5 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ ่   

6 เด็กชายธนภัทร  หมาดสม   

7 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์   

8 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช   

9 เด็กชายปิตินาถ  กาวชู   

10 เด็กชายฟาริส ขยันการ   

11 เด็กชายภัคพงศ์ เติมสายทอง   

12 เด็กชายภัทรภณ  สุวรรณคะราช   

13 เด็กชายฤทธิเดช  โงกเขา   

14 เด็กชายวชิรพล  ฤทธิพันธ์   

15 นายวาซิม  เหร่บุตร   

16 เด็กชายศรัณยู  โกงกาง   

17 เด็กชายศุภกร  ขุนเนียม   

18 เด็กชายศุภโชค  ช่างเรือ   

19 เด็กชายอัสนาวี  อ่าวน้ํา   

20 เด็กหญิงกมลลักษณ์   อุไรโรจน์   

21 เด็กหญิงกรองกานต์  ปิต ิ   

22 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขยันการ   
 

 

 

 



                                     รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
                                       ครูที่ปรึกษา  คุณครูพัชรีย์  ชุมวัน 
                                                     กลุ่มที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงกานต์รวี แก้วมี   

2 เด็กหญิงจัสมิน  เสนาะ   

3 เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์   

4 เด็กหญิงชนัญดา  ซอและฮ์   

5 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคง   

6 เด็กหญิงณิชานันท์   ภูพะเนียด   

7 เด็กหญิงทัชชกร  บุตรมิตร   

8 เด็กหญิงธัญธิตา  ชาญน้ํา   

9 เด็กหญิงนรภัทร  อายุยืน   

10 เด็กหญิงนริณพร  ชมภูเขียว   

11 เด็กหญิงนันธิญา  บุญเมือง   

12 เด็กหญิงปภัสตรา  เนื้อนุ้ย   

13 เด็กหญิงปรวรรณ  นรพิณ   

14 เด็กหญิงปริณดา  โสดสมบูรณ์   

15 เด็กหญิงภัทรภา  เหล็นเรือง   

16 เด็กหญิงรมยกร  โอฬาริกบุตร   

17 เด็กหญิงวรางคณา  หลังคํา   

18 เด็กหญิงศรีฎา  สุวรรณมณ ี   

19 เด็กหญิงสโรชา  มิตเมือง   

20 เด็กหญิงสุชาฎา  เหล่พรัด   

21 เด็กหญิงอุษนีย์  นิสกุล   

22 เด็กหญิงเอมิกา  อุไรโรจน์   
 

 

 

 



                                    รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   
                                      ครูที่ปรึกษา คุณครูสาธิดา ยังชู 
                                                    กลุ่มที่ 1 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายชานนท์  อ้นบุตร   

2 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณวงศ ์   

3 เด็กชายธนภัทร  สะโตง   

4 เด็กชายปฏิพล  พรมวัง   

5 เด็กชายปรานเมธ  มุขศรีประเสริฐ   

6 เด็กชายเป็นไท  ป่ากว้าง   

7 เด็กชายรัฐภูมิ  สีดอกบวบ   

8 เด็กชายรุสลัน  กาเดร   

9 เด็กชายวรากรณ์  ทองพิจิตร   

10 เด็กชายวัฒนา  ชายกุล   

11 เด็กชายศุภสัณห์  บุญญานุกูลกิจ   

12 เด็กชายอธิพงศ์  คงโส   

13 เด็กชายอภิรักษ์  ดวงเดือน   

14 เด็กชายอัครเดช  สังข์ด้วง   

15 เด็กชายเอกวิทย์  และเล็ม   

16 เดก็หญิงกนกพร  ทองรัก   

17 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช่างเรือ   

18 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง   

19 เด็กหญิงกุลวรา  ตะลุง   

20 เด็กหญิงจัลวาตีย์  เอ่งฉ้วน   
 

 

 

 

 

 



                                    รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   
                                      ครูที่ปรึกษา คุณครูสาธิดา ยังชู 
                                                    กลุ่มที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อาจหาญ   

2 เด็กหญิงชนิภรณ์  จู้สิ้ว   

3 เด็กหญิงชลาลัย  บัณฑิต   

4 เด็กหญิงโชติกา พัฒนา   

5 เด็กหญิงญาณิศา  บุญถาวร   

6 เด็กหญิงณิชา  พัฒนศิลป์   

7 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัมศรี   

8 เด็กหญิงธิดาดาว  สุทธิชล   

9 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีน้อย   

10 เด็กหญิงนฤกานต์  ทองเกิด   

11 เด็กหญิงนาเดีย  ณ พัทลุง   

12 เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ตัน   

13 เด็กหญิงเปรมมิกา  พลเกษตร   

14 เด็กหญิงมรกต  แดงหนํา   

15 เด็กหญิงวิภาพร  ขาวเหลือง   

16 เด็กหญิงวิภารัตน์  มามาศ   

17 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันตา   

18 เด็กหญิงศจี  ชํานาญกิจ   

19 เด็กหญิงสุจิตรา  อุปฐาก   

20 เด็กหญิงอังนากานต์   อาพาศิริ   

21 เด็กหญิงอินทิพร  อินทร์แก้ว   
 

 

 

 

 



                 รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
                  ครูที่ปรึกษา คุณครูวราภรณ์  ไข่แก้ว และคุณครูขจีวรรณ  รุ่งประเสริฐ 

   

                   กลุ่มที่ 1 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ  

1 เด็กชายจักรายุธ  เทพขจร   
2 เด็กชายธนกร  วิยาสิงห์   
3 เด็กชายธเนศ  มณีมัย   
4 เด็กชายนพรัตน์  ม่วงอิน   
5 เด็กชายนวิน  เบิกนา   
6 เด็กชายพิชญธร  มามาก   
7 เด็กชายพีรศักดิ์  ยังศรีนาค   
8 เด็กชายภัทรเดช  ตราชู   
9 เด็กชายภาณุเดช  รักเดชะ   
10 เด็กชายภาสกร  โหมดสง่า   
11 เด็กชายมูซิน  ช่างเรือ   
12 เด็กชายเศกสันติ์  ไชยศร   
13 เด็กชายสิทธินนท์  เสนาะ   
14 เด็กชายสืบตระกูล  รักโอ่   
15 เด็กชายอภิรักษ์ รบมานา   
16 เด็กชายเอกพล  เอกตันติวงศ์   
17 เด็กหญิงกฤดิชนก  ศิลปรัตน์   
18 เด็กหญิงจิราภรณ์  มะโนบาล   
19 เด็กหญิงฐานิดา  เสียงเสนาะ   
20 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิ์เมฆ   
21 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน   
22 เด็กหญิงธิญาดา  สมาธิ   

 

 

 

 

 



                      รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
                    ครูที่ปรึกษา คุณครูวราภรณ์  ไข่แก้ว และ คุณครูขจีวรรณ  รุ่งประเสริฐ 

   
                     กลุ่มที่ 2 

    เลขที่ ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงธีรดา  ลักษณ์กุลมาศ   
2 เด็กหญิงนัชยาวี  ช่างเรือ   
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงปาน   
4 เด็กหญิงนาตาลี  ขยันการ   
5 เด็กหญิงบุญธิดา  ช่วยบํารุง   
6 เด็กหญิงปดิวรัดา  บุญเกือ้   
7 เด็กหญิงปริตา  หมดจด   
8 เด็กหญิงปวีนุช  แซ่ลิ้ง   
9 เด็กหญิงมาริสา  ไถเอ่ียม   
10 เด็กหญิงรุริยา  รักบุรี   
11 เด็กหญิงวชิรญาณ์   แก่นทอง   
12 เด็กหญิงวนัสนันท์  สันฝา   
13 เด็กหญิงวิราวรรณ  สุขกุล   
14 เด็กหญิงศศิกานต์  ปิ่นประดับ   
15 เดก็หญิงศศิมารตี  พวงนุ่น   
16 เด็กหญิงสิรินยา  ห่วงผล   
17 เด็กหญิงสิริวิมล  ลูกแป้น   
18 เด็กหญิงสุจิตรา  วัณชนะชัย   
19 เด็กหญิงสุรินธร  ศรีจันทร์   
20 เด็กหญิงอรวรรณ  แสนบอโด   
21 เด็กหญิงอัญตรา  อินทร์ฤทธิ์   
22 เด็กหญิงอัศรินด้า เสียมไหม   

 

 

 

 



                              รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
                                  ครูที่ปรึกษา คุณครูอเนก เกื้อมา 
                                                กลุม่ที่ 1 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายกมลอินทร์  ภทรธร   
2 เด็กชายกันตนพ   พวงสุวรรณ   
3 เด็กชายเขมทัต  แกนทองจัน   
4 เด็กชายชนะศึก  บุตรอุดม   
5 เด็กชายชนาทิป  ถนอมนวล   
6 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวคํา   
7 เด็กชายติวานนท์   สามัญ   
8 เด็กชายตุลยวัต   รอดมา   
9 เด็กชายทิวากร  เกิดวัดวัง   
10 เด็กชายธนภัทร  ดําดี   
11 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศรีสุราช   
12 เด็กชายธาวิต  สุขวิทย์   
13 เด็กชายนัสรินทร์  ชลธ ี   
14 เด็กชายนิติพงค์  สาดีน   
15 เด็กชายบริพัตร  เพ็ชรรักษ์    
16 เด็กชายภรภัทร  จุลลางกูล   
17 เด็กชายวราเทพ   สง่าหวัง   
18 เด็กชายวรานนท์  นวลเพชร   
19 เด็กชายวัชรกิติ  สระทองไลย์   
20 เด็กชายศุภกร  ประภาศ   
21 เด็กชายสรสิช   หมวดไหม   

 

 

 

 

 



                               รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
                                  ครูที่ปรึกษา คุณครูอเนก เกื้อมา 
                                                กลุม่ที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายสุรเมฆ   แก้วแย้ม   

2 เด็กชายสุรวุฒิ  ขนานใต้   

3 เด็กชายเสฎฐวุฒ ิ รักดี   

4 เด็กชายอโณทัย  นามนัย   

5 เด็กชายอัสนี  เล็กกุล   

6 เด็กหญิงกนิษฐา มะเอียด   

7 เด็กหญิงกรรณิกา  ดุลย์คง   

8 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บุตรเผียน   

9 เด็กหญิงซาฟีนา  พยายาม   

10 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์เจนจบ   

11 เด็กหญิงธนันญา  ทองฤทธิ์   

12 เด็กหญิงนุศรีย์  มากผล   

13 เด็กหญิงปวรินทร์  ขาวเล็ก   

14 เด็กหญิงพรพรหม  สายนุ้ย   

15 เด็กหญิงพิมนภัส   บ้านนบ   

16 เด็กหญิงมลฑิรา  ชัยยะคํา   

17 เด็กหญิงวทัญญุตา  เกื้อคลัง   

18 เด็กหญิงสรณีย์   โสเชื้อ   

19 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยมุติ   

20 เด็กหญิงอภิชยา  นิสกุล   

21 เด็กหญิงอภิรดา  เทศทอง   

22 เด็กหญิงอาทิตยา  ใจดํา   
 

 

 



                                        รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  
                                        ครูที่ปรึกษา คุณครูพิสชา  กาญจนวิวิญ 
                                                        กลุ่มที่ 1 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุดตานา   
2 เด็กชายชยากรณ์ มาลีนันท์   
3 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไพบูลย์   
4 เด็กธนชาติ ปานขวัญ   
5 เด็กชายธีรภัทร  เกกินะ   
6 เด็กชายนิติศักดิ์  หะยะกังฉัตร   
7 เด็กชายปรมินทร์  นุ่นศึก   
8 เด็กชายปิยะ  คงก้ิม   
9 เด็กชายพรสวรรค์  กองจันทร์   
10 เด็กชายพลวัฒน์  บานเย็น   
11 เด็กชายภูผา ชาเวียง   
12 เด็กชายเมดดาลิสท์  โสภา   
13 เด็กชายเมธี ช่วยการ   
14 เด็กชายวุฒิชัย  สนั่นก้อง   
15 เด็กชายศิริชัย มณีวงศ์   
16 เด็กชายอนิวัต  บูชากร   
17 เด็กชายอาณัติ ทิพย์สุวรรณสิริ   
18 เด็กชายฮัซซาน  ฤทธิ์โต   
19 เด็กหญิงกรกนก  เต้บํารุง   
20 เด็กหญิงกรนันท์ นนทสิทธิ์   
21 เด็กหญิงกรรณิการ์  พ่อบาน   

 

 

 

 

 

 



                                         รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  
                                        ครูที่ปรึกษา คุณครูพิสชา  กาญจนวิวิญ 
                                                        กลุ่มที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงจิรายุ  เกียรติโอฬาร   
2 เด็กหญิงชณิฏาภรณ์   ใจตรง   
3 เด็กหญิงชาลิสา  โรจน์กาญจนวาณิช   
4 เด็กหญิงชุติมา  พรหมรักษา   
5 เด็กหญิงณัฐริดา  สาระวารี   
6 เด็กหญิงณัฐศิริ  มะศิริ   
7 เด็กหญิงธัญเรศ  วิเชียรมณี   
8 เด็กหญิงธิตาภรณ์  สนธิกรรณ ์   
9 เด็กหญิงนัฐนันท์  ยุมยวง   
10 เด็กหญิงปริตา   ลูกคง   
11 เด็กหญิงปานนัดดา อุดมชัยศิริ   
12 เด็กหญิงปิติพร  วงศ์เพียรกิจ   
13 เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวดี   
14 เดก็หญิงภคมล  ชูทอง   
15 เด็กหญิงภัทรียา  ขุนดํา   
16 เด็กหญิงลีลาวดี  แซ่เอ๋ียว      
17 เด็กหญิงวนิดา  ก้าวเอี่ยน   
18 เด็กหญิงศศิธร  มากดวง   
19 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ตู้กังร่าเหม   
20 เด็กหญิงโสภิดา  ชัยสวัสดิ์อารี   
21 เด็กหญิงอุรัสยา  ขุนทิพย์โบสถ   

 

 

 

 

 



                                     รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  
                 ครูที่ปรึกษา  คุณครูอรจีรา  ดวงตา และ คุณครูดวงอมร  เรืองชูชาติ 
                                                      กลุ่มที่ 1 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายกีรติ เกนบุตร   

2 เด็กชายกฤษฎา  งามแลบ   

3 เด็กชายเขมรัฐ  อ่าวลึกน้อย   

4 เด็กชายชัชวาล  ศรีพิทักษ์   

5 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เตียตระกูล   

6 เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงอาวุธ   

7 เด็กชายธีมากร พรหมเพชร   

8 เด็กชายธีรภัทร  ชลธ ี   

9 เด็กชายธีระวัฒน์  ขันแก้ว   

10 เด็กชายปรเมศวร์  นุ่มศึก   

11 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงรักษ์   

12 เด็กชายรพีพงศ์ สาระวารี   

13 เด็กชายวราวุฒิ  รู้บุญ   

14 เด็กชายวสันต์  เปี่ยมเพ่ิมพูล   

15 เด็กชายวิษณุ  วรเกียรติกุล   

16 เด็กชายศุภชาติ ทรงงาม   

17 เด็กชายสิรภพ  ศรีหมาด   

18 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วนก   

19 เด็กชายสิริชัย  สงวนนาม   

20 เด็กชายอนุรักษ์ หนูแก้ว   

21 เด็กชายอภิษฎา  จันทร์ทิพย์   
 

 

 

 

 



                                     รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  
                 ครูที่ปรึกษา  คุณครูอรจีรา  ดวงตา และ คุณครูดวงอมร  เรืองชูชาติ 
                                                      กลุ่มที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงกนกพรรณ  หนูแดง   

2 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตอบผา   

3 เด็กหญิงชุติมน  นาคปักษี   

4 เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งทองคํา   

5 เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณพันธ์   

6 เด็กหญิงดรณี  ราสดี   

7 เด็กหญิงตุลารักษ์ พรหมรักษา   

8 เด็กหญิงฐิติพร  มุกดา   

9 เด็กหญิงนพัสร  ทาจําปา   

10 เด็กหญิงนันทวรรณ วงระภัณฑ์   

11 เด็กหญิงนุชจิรา  ดําหาย   

12 เด็กหญิงปิยะภัทร  มูลหมัน   

13 เด็กหญิงมยุรี  ฟุ้งเฟ่ือง   

14 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์อุดม   

15 เด็กหญิงรุ่งระวี  เล็กมาก   

16 เด็กหญิงสุธิกานต์  แก้วแย้ม   

17 เด็กหญิงสุพรรษา  เต็นพิพัฒน์   

18 เด็กหญิงอัจฉรีย์  เดือนเพ็ง   

19 เด็กหญิงอติกานต์  พันธุ์เสงี่ยม   
 

 

 

 

 

 



                       รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ประจ าปีการศึกษา 2563 
                                      ครูที่ปรึกษา นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ 
                                                     กลุ่มที่ 1 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายกัสหรี ทุสินแก่น   

2 เดก็ชายกิตติกานต์ เพลินจิต   

3 เด็กชายจิรเดช  อิริโส   

4 เด็กชายชนินทร์  วงศ์เพียรกิจ   

5 เด็กชายชัยยะ  สกุลหลง   

6 เด็กชายณัฐดนัย สุขปะทัง   

7 เด็กชายธนากร เกรสรพันธ์   

8 เด็กชายธวัธชัย  หมั่นมา   

9 เด็กชายปฏิพล ชูพล   

10 เด็กชายปิยวัฒน์   ศรีวิเศษ   

11 เด็กชายพงศกร จากที่   

12 เด็กชายพีรพัฒ  มีนุ่น   

13 เด็กชายภานุรุจ  มะลิวัลย์   

14 เด็กชายมูฮัมหมัดตารมีซี  ฮะหมัด   

15 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมปรุง   

16 เด็กชายศุภสิน  อรัญทิศ   

17 เด็กชายอนุพงษ์  มากสิน   

18 เด็กชายดนุพงษ์  สุขาฎา   
 

 

 

 

 

 

 



                       รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ประจ าปีการศึกษา 2563 
                                      ครูที่ปรึกษา นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ 
                                                     กลุ่มที่ 2 
 
เลขที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายอนุศร  เจริญสุข   

2 เด็กชายอัชฮา  เหมเส็ม   

3 เด็กชายอัมฤทธิ์  แย้มไสว   

4 เด็กชายอาณาจักร  ดําดี   

5 เด็กหญิงกัญญาภัคดิ์   อินทร์แก้ว   

6 เด็กหญิงกุลธิดา ชูเอียด   

7 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เล็กกุล   

8 เด็กหญิงชรันทร์ทิพย์  รามอินทร์   

9 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีสัตย์   

10 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปล่งแสง   

11 เด็กหญิงพรนภา  ร่มทอง   

12 เด็กหญิงภรณ์พิมล  ไฝ่จู   

13 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปิยโกคินกุล   

14 เด็กหญิงศศิวิมล  ณะแก้ว   

15 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สาโรจน ์    

16 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รักนุ้ย   

17 เด็กหญงิหฤดี  แซ่หลี   

18 เด็กหญิงอัจฉรา  ทองสาม   

19 เด็กหญิงอันดา  สะมาน   
 

 

 


