
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ครูที่ปรึกษา : นางสาวภรัณยา พรหมสังคหะ 

 
 

 

เลขที ่  ชื่อ - สกุล  หมายเหต ุ
1 นายกรวิชญ์  สมบูรณ์  
2 นายขจรศักดิ์  โปร่งจิตร  
3 นายคงเดช  บัวน้อย  
4 นายถกล บุญยัฐษเถียร  
5 นายภาณุวัฒน์ เจริญพันธ์สุทธิ  
6 นายรัตนศิลป์  สุขเกิด  
7 นายวรฤทธ์ิ  อินทรชูด  
8 นายอิทธิกร  นักฟ้อน  
9 นางสาวกัญญรัตน์ เจ๊ะมูซอ  
10 นางสาวกานต์พิชชา สืบเหตุ  
11 นางสาวการิกาญจน์ นวลพลับ  
12 นางสาวจินต์จุฑา  ศรีจันทร์  
13 นางสาวชนัญดา  เอี่ยมบุตร  
14 นางสาวณัฎฐชา  ชินวงค์  
15 นางสาวตองหนึ่ง  ยะโก๊บ  
16 นางสาวธารารัตน์  ลูกเล็ก  
17 นางสาวนลินทิพย์  ชนะกุล  
18 นางสาวนิชกานต์  กุลนุ้ย  
19 นางสาวพัชราภา  กอขอ  
20 นางสาวพิชชาอร ลูกตั้น  
21 นางสาวพิมพ์ผกา พงศ์จันทรเสถียร  
22 นางสาวมยุริน  บ ารุง  
23 นางสาวรัตติกาล  เดชช่วย  
24 นางสาววาธิณี  กลับกล่อม  
25 นางสาวสุไรญา  เดนดาหยัด  



บัญชีรายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน) 
ครูที่ปรึกษา : นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพย์อักษร 

เลขที่  ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 นายฐานราธา  สุทธิรักษ์  
2 นางสาวจุฬาลักษณ์  หาญชนะ  
3 นางสาวเจนจิรา  วันทยา  
4 นางสาวชโลธร  บุญญานนท์  
5 นางสาวณัฐวลี  เกาะเหม  
6 นางสาวธาราทิพย์  ด าดี  
7 นางสาวนิษิตา  แดงบาง  
8 นางสาวปารณีย์  ณพงศ์หลง  
9 นางสาวปาริชาติ  มาตย์บุตร  
10 นางสาวปิยาภัสร์  เตบบุตร  
11 นางสาวพัชรพรรณ  ไชยแสงราช  
12 นางสาวพัชลิน  เพชรเครือ  
13 นางสาวภัทรลาภา  คีรีรักษ์  
14 นางสาวภิญญาพัชญ์ แซ่โจ ๋  
15 นางสาวศศิกานต์  สุนทร  
16 นางสาวสุจิตรา พวงนุ่น  
17 นางสาวอริสรา  สามารถ  
18 นางสาวอะรีนา  หลีจิ  
19 นางสาวไอยรา  พุทธเกิด  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  

แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ไทย - อังกฤษ - สังคมศึกษา) 
ครูที่ปรึกษา : นางสาวปิยวดี จะรา 

กลุ่มที่ 1 

เลขที่  ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 นายชนสิทธิ์  ฉายา  
2 นายชัยยุทธ  เล็กกุล  
3 นายดุษฎี  ดินแดง  
4 นายภราดร  อ้อนบุตร  
5 นายภาคภูมิ  แก้วการดี  
6 นายภูวิศ  เวชกุล  
7 นายศุภศร  สุกด า  
8 นายสหรัฐ พลขันธ์  
9 นายสิรภพ  รักดี  
10 นายอดิศร  ลิขิตธ ารงกวิน  
11 นายอัลเฟรส  วะจิด ี  
12 นางสาวปวีณา ช่างเรือ  
13 นางสาวกัญญารัตน์ ชายกุล  
14 นางสาวกิตติการ์  โกฎวิเชียร  
15 นางสาวณัฐชา  เกิดสุข  
16 นางสาวณัฐธิดา  บุตรอีด  
17 นางสาวณัฐริดา  เหมกัง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  

แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ไทย - อังกฤษ - สังคมศึกษา) 
ครูที่ปรึกษา : นางสาวปิยวดี จะรา 

กลุ่มที่ 2 

เลขที่  ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาวทิพรดา จันทร์ศรี  
2 นางสาวนภัสสร ชายใหญ่  
3 นางสาวนัฐชา  ชัยช่วย  
4 นางสาวปรียาภรณ์  อินทราชูด  
5 นางสาวพรทิพย์  พรหมดวง  
6 นางสาวพรผกา  สงวนนาม  
7 นางสาวพัชริดา  แก้วการดี  
8 นางสาวพิชชาอร ด้วงสิน  
9 นางสาวพิมพ์ผกา  พรมเสาร์  
10 นางสาวภัทรนรินท์  ใจตรง  
11 นางสาวรักษ์ศิริ  เอ่งฉ้วน  
12 นางสาววรรณกนก สุขใส  
13 นางสาววิรดา มุคุระ  
14 นางสาวสุพรรณนี  เพชรอาวุธ  
15 นางสาวสุภาณี  ช่วยเกิด  
16 นางสาวอารยา  อีดเกิด  
17 นางสาวอินทิราพร  ช่วยบ ารุง  

 
 


