
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่ 24 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงธัญดี ศรีสวัสดิ์  
2 เด็กหญิงจิรพรรณ แดงยอด  
3 เด็กหญิงณัฐพร เดชอรัญ  
4 เด็กชายปัญจพาณ์ พลเพชร  
5 เด็กชายอชรายุ คงรอด  
6 เด็กหญิงฟองเเก้ว อินสุวรรณ์  
7 เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วเมือง  
8 เด็กชายณัฐวัตร ทองจันทร์  
9 เด็กหญิงวรรณดีกาญจนแก้ว  
10 เด็กชายณัฐพล สุบินรัตน์  
11 เด็กหญิงอภิญญา ชุมเสด  
12 เด็กหญิงกชกร คชาทอง  
13 เด็กหญิงภัททิยา หลวงวิเศษอักษร  
14 เด็กหญิงอริสรา สุวรรณโรจน ์  
15 เด็กหญิงสุภารัตน์ หมวกแก้ว  
16 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญสุข  
17 เด็กหญิงสมใจ โฉมรัมย์  
18 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์ วิศพันธ์  
19 เด็กหญิงปัทมา จันทร์ชาย  
20 เด็กหญิงพรพิมล อินทอง  
21 เด็กหญิงขนรดี หนูนารถ  
22 เด็กหญิงจิราพัชร หนูนารถ  
23 เด็กหญิงนฤมล พลโยธา  
24 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีมาลา  
25 เด็กชายกรรธีร์ แก้วทอง  
26 เด็กชายวุฒิศักดิ์ พรมรัตน์  
27 เด็กหญิงอัญชสา จันทนา  
28 เด็กชายธีรเมธ มาดี  
29 เด็กหญิงศยามล เพชรทอง  
30 เด็กชายศุภณัฐ ปานบัว  



วันที่ 24 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคตรสมบัติ  
32 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหรียญไกร  
33 เด็กหญิงแพรมณี ศรีอุดม  
34 เด็กชายวรสรณ์ ขุนจัน  
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เบอร์แก้ว  
36 เด็กชายณัฏฐนันท์ เกิดสวัสดิ์  
37 เด็กหญิงปวริศา หาญณรงค์  
38 เด็กชายธีรภัทร สังข์ทอง  
39 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตรีรัตน์  
40 เด็กชายอัศวิน นิลประดับแก้ว  
41 เด็กชายปัณวุฒิ ธรรมสมเพชร  
42 เด็กหญิงสุกัญญา พรมสี  
43 ด.ญ.หทัยขวัญ ชุมหนู  
44 เด็กหญิงนพมาศ ชูแก้ว  
45 เด็กหญิงนันทวดี ชายบัว  
46 เด็กหญิงธิติมา ยอดด า  
47 เด็กชายวีรภัทร แก้วทอง  
48 เด็กชายรณชัย ศิริไชย  
49 เด็กหญิงสิรินดา คชาทอง  
50 เด็กหญิงกรวรรณ สวัสดิผล  
51 เด็กหญิงจิราพัชร รัตนมณี  

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันที่ 24 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวอนินทิตา ศรีสุวรรณ  
2 นางสาวพิชญา บัวรัตนะ  
3 นายนันทวัฒน์ ขุนพรหม  
4 นางสาววริษฐา  เสนาการ  
5 นางสาวปฤณภัทร์ ขุนจัน  
6 นางสาวจิราพร ศุภวิบูลย์  
7 นางสาวนิพาดา รัตนกุล  
8 นางสาวภริตพร สวัสดิผล  
9 นางสาวอรทัย ผ่องอ าไพ  
10 นางสาวปิ่นมณี เขียวจันทร์  
11 นายณัฐกิตต ์บุญประเสริฐ  
12 นางสาวรุ่งวดี ทองเเก้ว  
13 นางสาวกุลรัตน์ ไชยจันทร์  
14 นางสาวนูย์ บิลยุสลัน  
15 นายศตวรรษ รักปลอด  
16 นายศักดิธัช รอดทอง  
17 นางสาวพิมนภา ชูถนอม  
18 นางสาวเกวลิน มะลิด  
19 นายบัณฑิต สุวรรณะ  
20 นางสาวกุลรัต สุวรรณรัตน์  
21 นางสาวนวนันท์ ทองค า  
22 นายพนา ดวงเเก้ว  
23 นายณัฐวุฒิ หินนุกูล  
24 นายศุปกรณ์ ฤาชัย  
25 นายสิทธิพร ชั่งอิน  
26 นายชัยมงคล หนูนารถ  
27 นางสาวกนิษฐา ชูเอียด  
28 นางสาวกฤติกา นาเกลือ  
29 นางสาวบัณฑิตา หมวกทอง  
30 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนวงศ์  



วันที่ 24 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
31 นางสาวตวงทิพย์ สวัสดิ์ยุทธ  
32 นางสาวอรดี ตุ้งเอียด  
33 นางสาวนันทวดี ไชยจัน  
34 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ทอง  
35 นายมะนาวี ดอเล๊าะ  
36 นายปริตต์  หมวกขาว  
37 นางสาวอังคณา พรมสี  
38 นางสาวปิยาภรณ์ บุญผลา  
39 นายกฤษฎา จิตภักดี  
40 นายนนทนกร คงทน  
41 นางสาวพัชรพร จันทร์หอม  
42 นายปัญญานะ พลเพชร  
43 นายธงชัย ขวัญเอียด  
44 นายธีรวัฒน์ กุ้งหลุ่ย  
45 นายธนากร แก้วนวล  
46 นายกิตติศักดิ์ หนูเกตุ  
47 นางสาวฮาบีบ๊ะ เห็มแม  
48 นายศุภโชค เสานุ้ย  
49 นางสาวรุ่งตะวัน ไฝเสน  
50 นางสาววรพิชชา  บุญรัตน์  
51 นางสาวฟ้าฉายชุติภัทร เพ็ญแก้วบวรภัค  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่ 25 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายคุณากร เพ็งบุญ  
2 เด็กชายคณิศร เพ็งบุญ  
3 เด็กหญิงหยาดทิพย์ วิลัยเลิศ  
4 เด็กหญิงจิรัชญา คงเทพ  
5 เด็กหญิงศิรภัสสร คชไกร  

 

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันที่ 25 เมษายน 2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวศุภิสรา  คชไกร  

 

 


