
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.สุวิชา ดวงฟู, 2. อ.พรพรหมชนก สุวรรณพันธ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341245 เด็กชาย เคตะ ทาเคดะ

2 65341676 เด็กชาย จิรัธการย พานิช

3 65341679 เด็กชาย ชวกร เทพประสิทธิ์

4 65341681 เด็กชาย ชวัลวิทย นิมิตรศิลป

5 65341684 เด็กชาย ทิวัตถ บุญนิล

6 65341685 เด็กชาย ธนพล กันธะคำ

7 65341690 เด็กชาย บวรวงศ อุทธโยธา

8 65341693 เด็กชาย พศุฐ เพิ่มพิพัฒน

9 65341698 เด็กชาย เมธาวี หอมนาน

10 65341699 เด็กชาย วรภพ เจริญวงศ

11 65341702 เด็กชาย วิทยาธร เปรื่องวิชาธร

12 65341706 เด็กหญิง กรวรรณ กองสาย

13 65341709 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญนาวา

14 65341711 เด็กหญิง กุลนัดดา สองสีใส

15 65341713 เด็กหญิง จิตตกานต ปญจขันธ

16 65341716 เด็กหญิง ชัชญาภา ฉลาดธัญญกิจ

17 65341717 เด็กหญิง ชัญญานุช ปจดี

18 65341720 เด็กหญิง ณัฐธยาน หวันเหล็ม

19 65341722 เด็กหญิง ณิชกมล เผาเต็ม

20 65341729 เด็กหญิง ธัญญาภรณ ดิลกระวีพงศ

21 65341737 เด็กหญิง ภัทรนันท หลาก่ำ

22 65341739 เด็กหญิง เยาวเรศ รัตนรักษมงคล

23 65341741 เด็กหญิง วริศรา เหมืองหมอ

24 65341742 เด็กหญิง วาเพชร ใจบุญ

25 65341744 เด็กหญิง วิชยาพิมพ ฉลาดธัญญกิจ

26 65341751 เด็กหญิง อัญชิษฐา แสนสาร

27 65341752 เด็กหญิง อารินญา ศรีดามา

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน (ชาย 11 คน, หญิง 16 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 1 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์, 2. อ.วุฒิไกร ใจคำฟู

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341242 เด็กหญิง กุลจิรา นวนแกว

2 65341673 เด็กชาย กรวิชญ โตวรานนท

3 65341674 เด็กชาย กษิดิศ สังขานวม

4 65341680 เด็กชาย ชวกร อิชิดะ

5 65341683 เด็กชาย ตั้งปณิธาน ยอดสาร

6 65341687 เด็กชาย ธิติพัทธ เดชโชติวิรุฬห

7 65341692 เด็กชาย พศินภ เพิ่มพิพัฒน

8 65341694 เด็กชาย พิทักษพงศ อินเปง

9 65341696 เด็กชาย ภาคิน ศรีภุมมา

10 65341700 เด็กชาย วรากร จันธิมา

11 65341704 เด็กชาย ศุภณัฐ แสนธิ ลาออก รายงานตัวเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนอื่น

12 65341707 เด็กหญิง กรวรรณ แกววงศ

13 65341708 เด็กหญิง กวิสรา บุญมา

14 65341710 เด็กหญิง กัณญาภัสนา เลิศสิริโภคิน

15 65341712 เด็กหญิง จริญญา อินใจดี ลาออก เขาโรงเรียนอื่น

16 65341718 เด็กหญิง ญาณภูรี สมวงค

17 65341724 เด็กหญิง ณิชาภัทร คนทา

18 65341731 เด็กหญิง นภัสรา ชวยค้ำชู

19 65341733 เด็กหญิง พรรษา ชัยชนะ

20 65341736 เด็กหญิง ฟารีดา วิมานบูรพา

21 65341740 เด็กหญิง วนัชพร คำพุทธ

22 65341743 เด็กหญิง วิชชญาณี จันโททัย

23 65341745 เด็กหญิง วิรัลพัชร พากเพียร

24 65341748 เด็กหญิง อรพลิน บุญชัย

25 65341749 เด็กหญิง อรรรถวดี พัฒนสิงห

26 65341750 เด็กหญิง อัญชลีพร ธิมา

27 65341773 เด็กหญิง จิรัชญา อินสุวรรณ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 9 คน, หญิง 16 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 2 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ทักษอร จอมมานพ, 2. อ.ชลวิทย บุญจันทร

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 65341675 เด็กชาย จิรสิน แวงวรรณ

2 65341677 เด็กชาย จิรันธนิน ซากาวา

3 65341678 เด็กชาย ชลกร ชุมภู

4 65341682 เด็กชาย ตรีภพ เสมอใจ

5 65341688 เด็กชาย นพณัช สถานเดิม

6 65341689 เด็กชาย นวพรรษ นันทสุวรรณ

7 65341691 เด็กชาย ปรรณกร ใจกลา

8 65341695 เด็กชาย พีรวิชญ มีจิตร

9 65341697 เด็กชาย ภาวัต ลิขิตจารุเดช

10 65341701 เด็กชาย วิชญ จันทรตน

11 65341703 เด็กชาย ศิวกร ฟองมัน

12 65341705 เด็กชาย ออมบุญ บุญชวย

13 65341715 เด็กหญิง ชลดา วิถีอุดมทรัพย

14 65341719 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยุรี

15 65341721 เด็กหญิง ณัฐพร ทินนา

16 65341723 เด็กหญิง ณิชชา ดานสาคร

17 65341725 เด็กหญิง ธนพร พระบาลี

18 65341726 เด็กหญิง ธนรรณพร มีสุข

19 65341727 เด็กหญิง ธมนพัชร ใจสุข

20 65341728 เด็กหญิง ธมลวรรณ คำมา

21 65341730 เด็กหญิง ธีรวรา กิตติกวินพัทธ

22 65341732 เด็กหญิง เนืองนิมมาน ทะนันชัย

23 65341734 เด็กหญิง พลอยฎาริน เสรีสวัสดิ์

24 65341735 เด็กหญิง พลอยปภัส กองแกว

25 65341738 เด็กหญิง ภูริชญา กันทะเนตร พนสภาพการเปนนักเรียน

26 65341746 เด็กหญิง สาธิกา สันใจ

27 65341747 เด็กหญิง หทัยรัตน เลิศคำ

28 65341753 เด็กหญิง อินทิรา ถาวรกูล

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน (ชาย 12 คน, หญิง 15 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 3 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ทัตพิชา เงินเย็น, 2. อ.ธนวัฒน วีระแสง

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340839 เด็กหญิง พิภัฑรา ผลิตวานนท

2 64341495 เด็กชาย กองปฐพี เอกปฐพี

3 64341496 เด็กชาย ชยางกูร จุลภักดิ์

4 64341498 เด็กชาย ฐิติวัฒน รัตนหทัยธาร

5 64341509 เด็กชาย ปภังกร ฉ่ำสายทอง

6 64341510 เด็กชาย ปภังกร ปาราเมศธนกร

7 64341512 เด็กชาย ปราชญ มีความรัก

8 64341516 เด็กชาย พสิษฐยศ จันทศิลา

9 64341519 เด็กชาย ภูมิพิทักษ ปญจะเรือง

10 64341522 เด็กชาย ศุภวิชญ จินดาศรี

11 64341523 เด็กชาย สหรัฐ จันธิมา

12 64341529 เด็กหญิง กันตณภัฐ ปกรณกิจวัฒนา

13 64341540 เด็กหญิง ชุติกาญจน มิ่งขวัญ

14 64341541 เด็กหญิง ฐิติวรดา สมนาม

15 64341545 เด็กหญิง ณิชกานต จิตตะ

16 64341551 เด็กหญิง นารา ซาซากิ

17 64341553 เด็กหญิง ปพิชญา  พุฒธา

18 64341554 เด็กหญิง ปรีดาภรณ สุขสำราญ

19 64341557 เด็กหญิง พรนภัส ยอดใจ

20 64341562 เด็กหญิง ภริตพร สะอาดดี

21 64341563 เด็กหญิง เมวิตรา ฉัตรแกว

22 64341568 เด็กหญิง อธิชา สุทธวงค

23 64341570 เด็กหญิง อักษราพร รงคบัญฑิต

24 64341571 เด็กหญิง เอ็มมิลี่ ชินวงษ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน (ชาย 10 คน, หญิง 14 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 4 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ไพลิน อินคำ, 2. อ.สุริยนต เหลืองตรงกิจ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340826 เด็กชาย เนติวิทย วังมา

2 64341503 เด็กชาย ธนยศ ทองนอก

3 64341504 เด็กชาย ธนารักษ ประดับศรี

4 64341505 เด็กชาย ธนาวัฒน วงคกาปน

5 64341506 เด็กชาย นวิน พยัคเลิศ

6 64341508 เด็กชาย ปฐพี รินคำ

7 64341514 เด็กชาย พชรพล ปรียานุวัฒน

8 64341518 เด็กชาย พีรดนย อูปแกว

9 64341526 เด็กชาย อิสรานุสรณ จันทรากุล

10 64341535 เด็กหญิง จันทรจิรา ทะสา

11 64341536 เด็กหญิง จินตาภา แกวนันทะ

12 64341537 เด็กหญิง จิราภัค เหมยแกว

13 64341539 เด็กหญิง ชญาดา แซเติ๋น

14 64341542 เด็กหญิง ณญาดา นวลคำ

15 64341546 เด็กหญิง แทนรัก สมฤทธิ์

16 64341547 เด็กหญิง ธนัชพร เกเย็น ยายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

17 64341550 เด็กหญิง ธัญพิชชา กุณา

18 64341552 เด็กหญิง บุณยาพร เเจงประโคน

19 64341555 เด็กหญิง ปวีณาภา ปนทรายมูล

20 64341558 เด็กหญิง พรปวีณ แสนชัย

21 64341560 เด็กหญิง พิชามญชุ อินปญญา

22 64341564 เด็กหญิง วรรณพร สูงปานเขา

23 64341569 เด็กหญิง อลิสา สาดเณร

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน (ชาย 9 คน, หญิง 13 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 5 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ปรางคทิพย คันทะมาลา, 2. อ.ขวัญชนก ขำตั้ง

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 64341493 เด็กชาย กฤติธี ศรีใจ

2 64341497 เด็กชาย ฐปนวัฒน บุญวงศ

3 64341501 เด็กชาย ธนกฤต กาจธัญการ

4 64341502 เด็กชาย ธนดล บัวแสง

5 64341507 เด็กชาย นัทธภัทร ทองบรรจบ

6 64341511 เด็กชาย ประภัทรกรณ รื่นเริง

7 64341515 เด็กชาย พรหมพิริยะ ตะปอม

8 64341517 เด็กชาย พิพัฒนพันธุ พันยาง

9 64341520 เด็กชาย วรกฤต ไชยสมบัติ

10 64341521 เด็กชาย ศิวพัฒน ทาวเขื่อน

11 64341525 เด็กชาย สุภชานนท สุวรรณศักดิ์

12 64341527 เด็กหญิง กนกพรรณ โคตะมะ

13 64341528 เด็กหญิง กนกวรรณ สมวรรณ

14 64341530 เด็กหญิง กานตชนิต สอนศิริ

15 64341532 เด็กหญิง กานตสิริ บัวคำ

16 64341533 เด็กหญิง เกลาแกว ใจกลา

17 64341534 เด็กหญิง คคนางค กับปนะ

18 64341538 เด็กหญิง เจณิสตา ชาญเศรษฐนนท

19 64341543 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฟองฟู

20 64341544 เด็กหญิง ณัฐธิดา สมบัติ

21 64341548 เด็กหญิง ธนัสถา สุชาติสุธาธรรม

22 64341549 เด็กหญิง ธนิษฐา พิพัฒนสุขสวัสดิ์

23 64341556 เด็กหญิง ปาณิสรา มณีจักร

24 64341559 เด็กหญิง พิชญาภา ฉันทะ

25 64341566 เด็กหญิง ศวรรยา สุวรรณะ

26 64341567 เด็กหญิง สิริยากร เบาทอง

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน (ชาย 11 คน, หญิง 15 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:20:55 หนา 6 / 10



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.อุทุมพร ศักดิ์โสภิน, 2. อ.กุลธิดา เมืองมา

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61341026 เด็กชาย สุวิจักขณ เชี่ยวสุวรรณ

2 63341289 เด็กชาย ศุภโชค เนียมจันทร

3 63341291 เด็กชาย ภูริวัฒน โกศล

4 63341298 นางสาว ปณปภา กองศรีนวล

5 63341304 เด็กหญิง พัฒนนรี วรรณภิละ

6 63341305 เด็กชาย ธนากร อินทรแฝง

7 63341306 เด็กชาย รณชิต เชียงโฉม

8 63341311 เด็กชาย ชยมงคล ตาตน

9 63341313 เด็กหญิง ประภาสิริ แตงราน

10 63341324 เด็กหญิง ณัฐวรา แรกระสินธ

11 63341326 เด็กหญิง ญาดาภัทร ทิศรีไชย

12 63341327 เด็กหญิง ณิชกานตต ไชยกุลเจริญสิน

13 63341333 เด็กหญิง นภัสวรรณ เสนาธรรม

14 63341335 เด็กชาย ภัทรบวร นวลดั้ว

15 63341337 เด็กหญิง พรชนก คูวิวัฒนชัย

16 63341343 เด็กชาย ภูวดล แกวราช

17 63341345 เด็กชาย เฉลิมศักดิ์ อิฐรงค

18 63341355 เด็กชาย ชนาธิศ กอนคำ

19 63341361 เด็กหญิง เบญญาภา เเซกิม

20 63341362 เด็กชาย ธันณธรณ ผานุการณ

21 63341372 เด็กชาย นราธิป อินแปง

22 63341378 เด็กหญิง อัยยาริณ อนันต

23 63341380 เด็กหญิง วิภวา เมฆิน

24 63341382 เด็กหญิง กัญญพัชร วงคเครือ

25 63341386 เด็กชาย เนวิน ธนาคิม อินทนะ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 13 คน, หญิง 12 คน)
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.อรรถพล คณิตชรางกูร, 2. อ.วาทิน ยะวงค

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340779 นาย ยูรายุ ดวงรักษา

2 60340781 เด็กชาย ธนาพล ไกรนรา

3 60340783 เด็กหญิง สุกาญจนชญา สรวงศิริ

4 63341290 เด็กหญิง เกตนนิภา กิจเจริญวงศ

5 63341297 เด็กหญิง กชพรรณ วังอินตะ

6 63341300 เด็กหญิง ชมนพร บุรกิจภาชัย

7 63341302 เด็กชาย วิชชากร รุงเรือง

8 63341307 เด็กชาย อธิภัทร ธนานุภาพ

9 63341315 เด็กชาย สัณหณัฐ ธนูแกว

10 63341316 เด็กหญิง ปวิชญา ปงใจ

11 63341318 นาย ฐิติพันธ สองศรีโย

12 63341323 เด็กหญิง ศิริลักษณ ปญจศิลป

13 63341330 เด็กชาย ธนบดินทร ชำนาญยา

14 63341331 เด็กชาย ธรรมปพน อิ่มจำลอง

15 63341338 เด็กหญิง อินทิรา สิทธิราช

16 63341346 เด็กชาย ชิสวิสิษฐ อุชุโกศลการ

17 63341349 เด็กชาย ธีรเมธ ยศสละ

18 63341354 เด็กหญิง รวินทนิภา ยาวิชัย

19 63341365 เด็กชาย อภินันท แสงเมือง

20 63341373 เด็กชาย นภัสรพี เรือนสิทธิ์

21 63341374 เด็กหญิง ชญานิศ จีนพงษ

22 63341379 เด็กชาย ภูพิพัฒน คุมครอง

23 63341381 นางสาว กรนันท ตันบุตร

24 63341383 เด็กหญิง ธัญวรัตน อินสุวรรณ

25 63341384 เด็กหญิง รัก สะรอหมาด

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 13 คน, หญิง 12 คน)
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.คงอมร เหมรัตนรักษ, 2. อ.ศรัญญา วงศประสิทธิ์

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340777 เด็กชาย จักรพรรดิ์ วีระโยธิน

2 60340785 เด็กชาย พิพัฒนพล แกนแกว

3 63341292 เด็กหญิง ชนิสรา คำตัน

4 63341293 เด็กหญิง พัทธนันท พิมสาร

5 63341294 เด็กหญิง ภัทรวดี พองผลา

6 63341296 เด็กชาย ชัชพีญ วรรณคำ

7 63341310 เด็กชาย ธีรภัทร รักสัตย

8 63341314 เด็กหญิง ธันญรัตน ไกรราช

9 63341317 เด็กหญิง กานติมา เสียงหวาน

10 63341320 เด็กหญิง เนติกานต วงศแสนศรี

11 63341332 เด็กหญิง พิชชาภา อุนจะนำ

12 63341334 เด็กชาย กฤติณภัทร ณ นาน

13 63341340 เด็กชาย ชนทัต เทียนหวาน

14 63341341 เด็กหญิง ณัฐณิชา มิ่งขวัญ

15 63341342 เด็กหญิง ประถมาภรณ ทะปญญา

16 63341347 เด็กชาย ภูริ วิลาชัย

17 63341348 เด็กชาย ทีปกร มะลิลา

18 63341350 เด็กชาย ตุลยวัต ไกรมาก

19 63341358 เด็กหญิง รัญชิรดา ทาเกิด

20 63341359 เด็กหญิง นิรักษกาญจน สถาน

21 63341360 เด็กหญิง สิรินทรา ไชยจำเริญ

22 63341368 เด็กหญิง นัทธมน อินทะนิล

23 63341375 เด็กชาย ภูมิพัชร แกวกอง

24 63341376 เด็กชาย ณัฐดนย สมจิตต

25 63341377 เด็กชาย ติณณภพ แลบุญมา

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 12 คน, หญิง 13 คน)
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.4  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.อธิพงศ สัทธรรมนุวงศ, 2. ดร.ปรียาพร ทองอินทร

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340782 เด็กหญิง ธีรนาฏ สงสวัสดิ์เกียรติ

2 60340788 เด็กหญิง พิมพลภัส วงคประสิทธิ์

3 61340833 เด็กหญิง ศิรินทิพย อินพยม

4 63341295 เด็กหญิง อุมากร บุตรพรม

5 63341301 เด็กชาย อานุภาพ อยางเจริญ

6 63341303 เด็กหญิง ณัฐณิชา เสมอเชื้อ

7 63341308 เด็กหญิง วรินทรา มีปญญา

8 63341309 เด็กชาย พิชุตม เงินมูล

9 63341319 เด็กหญิง ชญาณิศา ไชยสลี

10 63341321 เด็กหญิง ภูริชญา ขอดณะ

11 63341322 เด็กชาย ปภาวี มุงตอกิจ

12 63341325 เด็กชาย นับทอง ปานันตา

13 63341329 เด็กชาย อัษฎา มั่นคง

14 63341339 เด็กหญิง ณัฐวิภา ปนธุระ

15 63341344 นาย ณัฐภัทร เขื่อนจักร

16 63341351 เด็กชาย พศิน ศักบุตร

17 63341352 เด็กชาย กองภพ เกียรติศักดิ์กำจาย

18 63341353 เด็กชาย อภิวิชญ กาพุทธิ์

19 63341356 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปญญาอินทร

20 63341357 เด็กหญิง พิมพณภัทร กันทะมูล

21 63341363 เด็กหญิง มัญชุภา ติ๊บปาละ

22 63341366 เด็กชาย ปฐมพงศ เรืองวิลัย

23 63341367 เด็กชาย สืบสกุล สันติธารารัตน

24 63341369 เด็กหญิง ฟาใส มโนวิเชียร

25 63341370 เด็กหญิง ธนัชญา เบญจพลาภรณ

26 63341385 เด็กชาย ธีภพ ชนสยอง

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน (ชาย 12 คน, หญิง 14 คน)
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