
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : ดร.ตระกูลพันธ ยุชมภู

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341030 นาย ธนกฤต ภูมิพลับ

2 62341033 เด็กชาย ธีรธรรม คำมา

3 62341034 นาย ภูมิภัทร นามแกว

4 62341042 นาย สุรนันท สังขพิชัย

5 62341043 นาย เสฏฐวุฒิ ธิมา

6 62341051 นางสาว ปุณณภา ชิโมมูระ

7 62341055 นาย ธนกร ลือชา

8 62341058 นาย ปรมัตถ ลี้แสน

9 62341066 นาย วันเฉลิม วิไล

10 62341085 เด็กชาย ณัฏฐกรณ ภูภักดี

11 62341093 นาย ปณณวัฒน ปญญาไว

12 62341096 นางสาว ขรินทรทิพย บุตรวิเศษ

13 62341098 นางสาว พัฒนีกร รัตนแสง

14 62341103 นางสาว บุญญาพร หอมจันทร

15 62341105 นางสาว นทีทิพย ขันใจ

16 62341107 นางสาว พิชชาภา คำสุทธะ

17 62341108 นางสาว พีชคณิต สารบรรณ

18 62341109 เด็กชาย ชนกานต ปญจขันธ

19 62341114 นางสาว ชนัตถภรณ ผลดี

20 62341126 เด็กหญิง ณัฐนรี สุทธิสาร

21 62341129 นาย สรัชชา มะกาว

22 62341131 นาย รัฐภูมิ สุขโข

23 62341213 เด็กหญิง พิชชา ณ ลำปาง

24 65341754 นาย จิตรภาณุ แกวลังกา

25 65341759 นาย พุฒินนทน แกนไมหอม

26 65341764 นางสาว ชัญญานุช คำพุทธ

27 65341768 นางสาว มัชฌิมา นวธรรมาภรณ

28 65341770 นางสาว หทัยรัตน สุขประเสริฐ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน (ชาย 15 คน, หญิง 13 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 1 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ณัฐวุฒิ พลอาสา, 2. อ.นัทธพงศ  โปธาซาง

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341032 นาย รัชพล จะนะพรม

2 62341039 นางสาว ปวันพัสตร โนชัย

3 62341041 นางสาว ณญาดา ฐิระพันธ

4 62341044 นาย ญาณวุฒิ โรจนคุณกำจร

5 62341047 นาย เตชากร ผลิตวานนท

6 62341048 นาย พลกฤต บัวแดง

7 62341050 นาย ฐาปกรณ ดวงอุตสา

8 62341053 นาย ศิวกร เกตุนาวา

9 62341054 นาย จิรนิภัทร อุดมประสิทธิ์

10 62341075 นางสาว กัญญาณัฐ ณ กันคำ

11 62341081 นาย อภิชาติ ใจเฉพาะ

12 62341084 นางสาว เขมจิรา เทียนหวาน

13 62341090 นาย สุรศักดิ์ เดชชัย พนสภาพการเปนนักเรียน

14 62341091 นางสาว ฟาวงกลด สุธรรมเม็ง

15 62341094 นาย พงศภัค พุทธวงศวัน

16 62341095 นางสาว นิชนันท สนชาวไพร

17 62341097 นางสาว วริศรา แกวหมื่น

18 62341112 นาย ชนนธัญ น้ำสา พนสภาพการเปนนักเรียน

19 62341121 นาย พชร สุธรรมเม็ง

20 62341125 นาย แทนไท ปญสุวรรณ

21 62341130 นางสาว จิณณพัต สุทธหลวง

22 62341132 นางสาว ปานชีวา ยอดทน

23 65341757 นาย เดโชชัย คำมาฟุน ลาออก เขาศึกษาตอโรงเรียนอื่น

24 65341760 นาย ยุทธศาสตร ปนแกว

25 65341761 นาย รัฐภูมิ กันทะยศ

26 65341763 นางสาว เขมิกา พระบาลี

27 65341766 นางสาว ธัญชนก พัฒณะบุญ

28 65341769 นางสาว วีศิภา สุวรรณปราการ พนสภาพการเปนนักเรียน

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน (ชาย 13 คน, หญิง 11 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 2 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : อ.ณัฐภูมิ จันทราช

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341010 นาย พงศพัศ อรุณทวีชัย

2 62341029 นาย เจตนิพิฐ วงควุฒิ

3 62341031 นาย ธันยนันท อภิเฉลิมศักดิ์

4 62341037 นางสาว พิชญา แกวใหม

5 62341045 นาย จิรายุส ตันกูล

6 62341049 นาย อภิวัฒน สุนันตะ

7 62341063 นาย ปุญญาพัฒน พันธสุวรรณ

8 62341067 นาย โภคิน แสนอุนเมือง

9 62341070 นางสาว อภิสรา หอมนาน พนสภาพการเปนนักเรียน

10 62341072 นาย ธนยศ พิพัฒนสุขสวัสดิ์

11 62341074 นางสาว ณัฐณิชา อินตะ

12 62341077 นางสาว กิตติภรณ เมืองมูล

13 62341092 นางสาว นิศามณี เจือจันทร

14 62341104 นางสาว ศุภมัญชรี จิตตมั่น

15 62341106 นาย ศุภวิชญ ดอกจันทร

16 62341111 นาย พิชฎาณัฏฐ ราชเนตร

17 62341122 นาย วิสุทธิพงษ พิลาภ

18 62341127 นางสาว กนกวรรณ อินตะแกว

19 62341212 นางสาว วรภัคธรณ ทวงที

20 62341214 นาย อธิบดินทร สุวรรณศักดิ์

21 62341216 นาย ศุภกฤต ใจเย็น

22 65341755 นาย ณฐมน เชาวเพชรไพโรจน

23 65341756 นาย ณัฐติพนต กาบุญกํา

24 65341758 นาย แทนคุณ สุชฎา

25 65341762 นาย สุวิจักขณ ชมพูวุฒิกุล

26 65341765 นางสาว ทิพยธิญา  บุญชวย

27 65341767 นางสาว ภัทราพร สุนันตะ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน (ชาย 17 คน, หญิง 9 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 3 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.4 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. ดร.ศุภชัย วันประโคน, 2. อ.วาทิตพันธ มาตมูล

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341082 นาย พีรวาทิน กองแกว

2 65341776 นาย จิณณพัด ยาวิละ

3 65341777 นาย จิรวัฒน ปนรัตน

4 65341779 นาย ณัฐวัฒน ปุยนอก

5 65341780 นาย ดวงประทีป เพชรบุรี

6 65341782 นาย ธนดล เพาะผล

7 65341788 นาย ปยะศักดิ์ อินบัว

8 65341791 นาย พิสิฐปญญา ปาโต

9 65341792 นาย พีรพัฒน วงษมา

10 65341793 นาย ศิริพัชร แกวเพ็ง

11 65341794 นาย รัสปกรณ เเกวสระเเสนวรโชติ

12 65341795 นาย เอื้ออังกูร เพชรสอดแสง

13 65341797 นางสาว เกษสินี คำโนนงิ้ว

14 65341800 นางสาว ชนิดาภา นาคสวัสดิ์

15 65341803 นางสาว ญาณิศา โพธิ์ทองคำ

16 65341804 นางสาว ณัฐชญาภัทร ดารารัตติกาล

17 65341806 นางสาว ทิพธัญญา เกษร

18 65341808 นางสาว ธนภรณ เอมใจ

19 65341812 นางสาว ปวันพัสตร วิจิตรประภาสินธุ

20 65341813 นางสาว กุลฑิรา อิ่นคำ

21 65341815 นางสาว ณัฐธิดา ทองภู

22 65341816 นางสาว นิตยา พิเชษฐสิริปรีชา

23 65341817 นางสาว เบญญาดา สุดสาย

24 65341820 นางสาว ปาณิสรา วิสัย

25 65341821 เด็กหญิง พลอยชมพู เลาหพงศศิริ

26 65341822 นางสาว มนัสนันท จองตามา

27 65341824 นางสาว วรัญญา มาระเสน

28 65341828 นางสาว สิริรัตน มูลเกษ

29 65341829 นางสาว สุภัสสร คำออน

30 65341831 นางสาว อชิรญา ตองออน

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน (ชาย 12 คน, หญิง 18 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 4 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.5 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. ดร.ชญานนันท จิตมณี, 2. ผศ.พชรธัช ไชยมงคล

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341071 นางสาว คณาศิริ แกนจันทร

2 65341774 นาย กฤษฏิ์พัฒน บุตรโยธี

3 65341775 นาย จักรราช เมฆเครือ

4 65341778 นาย ณัฐภัทร ขติฌานัง

5 65341781 นาย ติณณ ถมยา

6 65341783 นาย ธนภัทร อิ่นเมืองแกว

7 65341784 นาย ธนวิชญ ชัยดา

8 65341785 นาย ธนิสร หมายชม

9 65341786 นาย ธฤตวัน นาคสวัสดิ์

10 65341787 นาย ธัณยพงศ พุทธวงศ

11 65341789 นาย เปนธรรม โยธาวุธ

12 65341790 นาย พัชรวรุตม ขันทนิยม

13 65341796 นางสาว กนกลักษณ ธนะสูตร

14 65341798 นางสาว เกสรา คำดวงดี

15 65341799 นางสาว จิดาภา แซลี่

16 65341801 นางสาว ชนิศา ลือชา

17 65341802 นางสาว โชติกา ทองพันธ

18 65341805 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุนันตะ

19 65341807 นางสาว แทนชนก มหรัตนวิโรจน

20 65341809 นางสาว ธัญทิพ ทิมัน

21 65341810 นางสาว เบญญาภา ขันสุธรรม

22 65341811 นางสาว ปราณปรียา เซี่ยงฉิน

23 65341814 นางสาว ณัฏฐนรี ยาปน

24 65341818 นางสาว ปรานิดา ชูฉ่ำ

25 65341819 นางสาว ปวีณลดา เชียรกิจสุนทร

26 65341823 นางสาว รัญธิดาภา สิงหชัย

27 65341825 นางสาว วริษา มณีธรรม

28 65341826 นางสาว ศศิภรณ ชอบจิตต

29 65341827 นางสาว สรัณพร สุทธหลวง

30 65341830 นางสาว สุริษฎา มุทิตา

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน (ชาย 11 คน, หญิง 19 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 5 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : อ.นรินทร บัวนาค

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340841 นางสาว นภสร สีสุกใส

2 61340849 นาย พัฒนพงศ เตจา

3 61340851 นางสาว สุวรรณฉัตร หมั้นขัน

4 61340864 นางสาว ศิรภัสสร บุญญวงศ

5 61340879 นางสาว ณธิดา วงศแกว

6 61340892 นางสาว ชรินทรทิพย หนุนพลกรัง

7 61340896 นาย ปภาวิชญ วงศเมือง

8 61340906 นาย อรรถวิชญ โนไชยยา

9 61340910 นางสาว อรปรียา นุเว

10 61340917 นาย กิตติ สุขสำราญ

11 61340920 นางสาว ปาณิสรา คำมา

12 61340921 นาย กฤษฏิสักก ใจกลา

13 61340922 นาย พันธรัฐ ลือชา

14 61340925 นางสาว เบญญาภา หอมจันทร

15 61340932 นางสาว สิริกร กรรณา

16 61340935 นาย กฤษกร พันเชิงพิชัยนาวิน ยายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564

17 64341572 นาย กฤตยชญ เทพวงค

18 64341575 นาย จตุรภัทร สิทธิเรือง

19 64341580 นาย ตนตระการ ปญสุวรรณ

20 64341584 นาย ธวัชชัย แกวสรอย

21 64341589 นาย นาวิน อำนวนทะนะ

22 64341600 นาย วิศวะ สนทิม

23 64341605 นางสาว กัญจนภรณ คำใหญ

24 64341631 นางสาว ปานญาดา ไชยวงค

25 64341637 นางสาว มณีฐกานต สุภาพันธุชูชัย

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน (ชาย 12 คน, หญิง 12 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 6 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : อ.ทวีศักดิ์ กันโยไช

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340844 นางสาว ศุภกานต แสนสุข

2 61340846 นางสาว วนันทชนก ทองจันทร

3 61340857 นางสาว กมลชนก แตมรู

4 61340860 นาย ธญาวัฒน ศฤงคาร

5 61340865 นางสาว พิชญฎา ไชยกุลเจริญสิน

6 61340868 นาย พงศกร สรอยนาค

7 61340872 นาย ศิวกร ทนานนท

8 61340874 นาย ณัฏฐพล ฟองงาม

9 61340878 นาย ยศสรัน สงสีเสา

10 61340880 นางสาว ชญาดา ปญญาวงค

11 61340902 นางสาว ธีรจุฬา กิตติกวินพัทธ

12 61340905 นาย ธนวิชญ จิรโรจนดะนัย

13 61340908 นาย ธาตรี หอมนาน

14 61340913 นาย ชัยวิชญ ยาศรี

15 61340914 นางสาว ประทินนา เหมืองจา

16 61340919 นางสาว กาญจนาพร จันตะ

17 61340924 นางสาว วรัชยา พรมเอี่ยม

18 61340938 นาย กษิดิศ แกวผัด

19 64341588 นาย นันทพงศ ปวงคำมา

20 64341590 นาย บูรพา อำมาตย

21 64341599 นาย วรินทร ทองคำ

22 64341601 นาย ศราวิน มณีไชย

23 64341624 นางสาว ธัวลหทัย เมืองฟู

24 64341630 นางสาว ปาณิสรา ศรีณรงค

25 64341656 นางสาว อภิชญา แจมเมือง

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 13 คน, หญิง 12 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 7 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : อ.พิทยา ดวงตาดำ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340852 นางสาว จิรัชญา ล่ำสวย

2 61340863 นาย ปณณวรรธ นาวา

3 61340867 นางสาว ธนภรณ ใจเที่ยง

4 61340869 นางสาว มัญชุสา ติ๊บปาละ

5 61340871 นาย ธนพูน เรืองฉาย

6 61340882 นางสาว ปยธิดา อัจฉรา มารีน มอริส

7 61340885 นาย ศราพิวิช แสงเพชร

8 61340888 นางสาว กชพรรณ กองมะลิ

9 61340898 นาย รัฐพล หวลอารมณ

10 61340899 นางสาว ผกาพรรณ ประวัง

11 61340900 นาย ธนวัฒน ไชยมงคล

12 61340903 นางสาว ปพิชญา พันธดี

13 61340909 นาย ศิวัช สุทธวงค

14 61340933 นาย สืบสกุล วงศศรีดา

15 61340939 นางสาว ธัญญารัตน วังมา

16 64341574 นาย กันตพิชญ ปนตากุล

17 64341576 นาย ชญธร อินทรแฝง

18 64341578 นาย ณฐวัฒน ไชยแสน

19 64341581 นาย ตระกูล บูรณะโรจนตระกูล

20 64341582 นาย ธนกฤต สุธาธีระเนตร

21 64341602 นาย อรรณพ คำสุวรรณ

22 64341612 นางสาว จิรัชยา อุทวัง

23 64341613 นางสาว เจตนิพิฐ คันธวังอินทร

24 64341615 นางสาว ชัญญาพิชญ ประพฤติธรรม

25 64341633 นางสาว เปรมยุดา บุญนาค

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 13 คน, หญิง 12 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 8 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.4 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ, 2. อ.ศริทธิ์ พรอมเทพ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340855 นาย วัชรินทร ยอดเมือง

2 61340893 นางสาว นิมมลา เมืองมูล

3 61340915 นาย ชิษณุพงศ สมศรีวัฒนา

4 64341573 นาย กองภพ เลอศักดิ์ธนากร

5 64341577 นาย ชยพัทธ เวียงนาคแสนสุข

6 64341583 นาย ธนโชติ เพาะผล

7 64341587 นาย นรวิชญ มหาพรม

8 64341592 นาย พงศภัค ฝนมณี

9 64341593 นาย พิชญะ รัชผล

10 64341598 นาย รัฐศาสตร คำบุญยืน

11 64341607 นางสาว กานตธิดา ไชยโย

12 64341610 นางสาว กุลวรินทร พัฒนวิทยกิตติ

13 64341611 นางสาว เขมิสรา สุดสม

14 64341614 นางสาว ชวัลลักษณ ศรีเอี่ยมตระกูล

15 64341617 นางสาว ฐิติวัฒนา ชูณะวัฒน

16 64341619 นางสาว ณัฐธิดา โพธิเสน

17 64341622 นางสาว ธมนวรรณ พัฒนประดิษฐ

18 64341623 นางสาว ธัญญารัตน ศรีวรรณา

19 64341627 นางสาว บุณณดา สาดสี

20 64341628 นางสาว เบญญาภา คฤหัส

21 64341629 นางสาว ปณิดา บุตรศรี

22 64341636 นางสาว ภัทรานิษฐ จิตติเจษฎาภรณ

23 64341638 นางสาว มนธิดา เชื้อคำ

24 64341639 นางสาว รวิชา เลิศมีนัย

25 64341640 นางสาว รุงนภา ยอดเเกว

26 64341641 นางสาว ลลนา นันทกรพิทักษ

27 64341642 นางสาว วรมน พลอยยอดศร

28 64341645 นางสาว วรัทยา ธนกันตธัช

29 64341650 นางสาว ศิรันยาธร พงคนุช

30 64341654 นางสาว สุพิชญา ปรางคเจริญ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน (ชาย 9 คน, หญิง 21 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 9 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.5 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ธันยาภรณ ตั้งเจริญชัย, 2. อ.อภิสิทธิ์ เมืองมา

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 64341579 นาย ณัฐพิชย เมืองกอน

2 64341585 นาย ธัญพิสิษฐ ปแกว

3 64341586 นาย นพกร กันทากาศ

4 64341594 นาย พีรณัฐ เทพสุคนธ

5 64341595 นาย ภัสรพสุ รุงฉัตร

6 64341596 นาย ภาณุวิชญ เนอิน

7 64341597 นาย เมธัส รัตนบุรี ยายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

8 64341603 นาย เอกบุญญา ศรีสุข

9 64341604 นางสาว กฤษณา รอดสกุล

10 64341606 นางสาว กันติชา กันแกว

11 64341608 นางสาว กิตติมา ตาคำ

12 64341609 นางสาว กุลภรณ คำเขื่อน

13 64341616 นางสาว ชุติกาญจน อินจันทร

14 64341618 นางสาว ณัฏฐสิริ พรหมานนท

15 64341620 นางสาว ณัฐิดา วรรณรส

16 64341621 นางสาว ดลลชา ชมภูมิ่ง

17 64341625 นางสาว นัชชา ปงศิริพัฒนา

18 64341626 นางสาว นันทนภัส ทะจักร

19 64341632 นางสาว ปุณิกา อินตะพันธ

20 64341634 นางสาว พีรดา อยูคอน

21 64341635 นางสาว เพชรศิริ พวงขำ

22 64341643 นางสาว วรรณภา คำจีน

23 64341644 นางสาว วรัญญา ปุกคำ

24 64341646 นางสาว วิณิชยา เยนา

25 64341647 นางสาว วิศัลยศยา วงษจันทอง

26 64341648 นางสาว ศตพร ทิพยรักษ

27 64341651 นางสาว สุจิรา นนทิตบุตร

28 64341652 นางสาว สุตาภัทร พันธสุวรรณ

29 64341653 นางสาว สุพัดชา สมควร

30 64341655 นางสาว อชิรญา กันตา

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน (ชาย 7 คน, หญิง 22 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 10 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : ผศ.ดร.ศิระวัสฐ กาวิละนันท

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340594 นางสาว วริศราพร แสนมา

2 60340601 นางสาว กรวรรณ แกวหนองยาง

3 60340613 นาย ชนมณคุณ วิเศษ

4 60340618 นาย นันธวัฒน ราชเนตร

5 60340619 นางสาว ปรียาวดี โลหะกิจ

6 60340620 นาย กฤษกร สุวรรณกูล

7 60340624 นาย พิพากษา ลิ้มประเสริฐ

8 60340627 นางสาว สมัชญา แสงศรีจันทร

9 60340629 นางสาว ณิชาภัทร ทิศรีไชย

10 60340631 นาย สรวิชญ คิดดี

11 60340640 นางสาว ธนิดา เวียงคำ

12 60340650 นาย ศุภวิชญ กนกพิชญกุล

13 60340652 นาย ธนวรรธน บุดดี

14 60340655 นางสาว จิณณพัต สุธรรมแปง

15 60340661 นางสาว สุคนธฐกาญจน ยุบล

16 60340663 นางสาว ธิดาวดี นวลละออง

17 60340667 นาย รัฐภูมิ ไชยลังกา

18 63341388 นาย พัทธดลย รัตนแสง

19 63341391 นางสาว ชัญญา วางทา

20 63341393 นางสาว ฐปนัท ขาวสวย

21 63341401 นางสาว พฤฒญาณิน พลเยี่ยม

22 59340501 นาย พงศธร จันทาพูน พักการเรียน

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน (ชาย 10 คน, หญิง 12 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 11 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี, 2. อ.พรประภา แสนหลวง

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340587 นางสาว อภิชญา คนบุญ

2 60340590 นางสาว กัญญาวีร พลฉวี

3 60340592 นาย ณภัทร จันทมงคล

4 60340595 นางสาว กานตชนก ตระการกสิกิจ

5 60340599 นางสาว ปนัสยา ปงใจ

6 60340603 นางสาว สุภนิตรา คำปน

7 60340611 นาย ธัมม เกิดแสงสุริยงค

8 60340617 นาย อภิวิชญ โหงนแกว

9 60340622 นาย เศรษฐศาสตร ไชยสิงห

10 60340625 นางสาว แทนศุทธา แทนปน

11 60340632 นางสาว วีรญา แกวเทพ

12 60340633 นางสาว มนัสนันท มะกาว

13 60340645 นางสาว บัณฑิตา ประมล

14 60340646 นางสาว พิชชาภา หารกา

15 60340648 นาย ปุญญพัฒน กุณา

16 60340649 นางสาว เขมิกา ทิวาศิริ

17 60340654 นาย อัครวิชญ คุยเพียภูมิ

18 60340659 นางสาว ชมฝน จิตตา

19 60340662 นางสาว จารุชา พุทธรักษ

20 60340666 นาย ธนาคาร จิตขาว

21 63341407 นาย ปรปารินทร ภักดีภูมิมินทร

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน (ชาย 8 คน, หญิง 13 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 12 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.รัตนา ฤทธิแสง, 2. อ.สุวพัชร มีเหลือ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340582 นางสาว วราลักษณ ปวนกัน

2 60340584 นางสาว กัญญาณัฐ ชุนตระกูล

3 60340591 นางสาว สุทธิดา พรหมเผา

4 60340598 นาย อินทนนท อินยม

5 60340614 นางสาว เขมิสรา โตทองหลอ

6 60340621 นาย พีระภัทร ภิญโญ

7 60340623 นาย พลพิพัฒน แกนแกว

8 60340630 นางสาว จิดาภา วิเศษสุข

9 60340635 นางสาว พัทธนันท รุจิธนาโพธิ์

10 60340637 นางสาว ชัญญานันต วงศขัติย

11 60340639 นางสาว ธันยกานต ราชคม

12 60340651 นางสาว อัฐมณี เตโช

13 60340656 นางสาว ธิญาดา ฮงประยูร

14 60340665 นางสาว ภัทรธิดา คุณารูป

15 63341389 นาย ชนาธิป ตันติจริยาพันธ

16 63341395 นางสาว สิริญาภรณ แทนนอก

17 63341396 นางสาว สุพิชญา อุมเงิน

18 63341397 นาย เสฎฐวุฒิ จินา

19 63341398 นาย ณัฐภัทร กองแกว

20 63341399 นางสาว ปวิชญา คลองสมบัติ

21 63341402 นาย ภูผา กิ่งแกว

22 63341403 นาย ธีรภัทร ไพฑูรย

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน (ชาย 8 คน, หญิง 14 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:21:53 หนา 13 / 16



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.4 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.พัชรินทร คัสเตศรี, 2. อ.กฤษดา เหลืองทองคำ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340647 นางสาว สุธิพา ตั้งพฤทธิ์กุล

2 62341171 นางสาว พิชญสินี บุญธรรมมา

3 63341410 นาย ชลชาติ นามศักดิ์

4 63341412 นาย พลภฤศ วีระยุทธการ

5 63341414 นาย ธีรพิชญ จันทรดี

6 63341415 นาย อภิวัฒน ปนลอง

7 63341417 นาย ศุภกร กาตาสาย

8 63341418 นาย ณัทธนกฤต ทุมนิมิตร

9 63341419 นาย จักรภพ ขัติศรี

10 63341421 นาย บูรณัส ไฝเครือ

11 63341423 นาย ธรรมโรจน ดวงนคร

12 63341426 นาย ภคพงษ คุมตะสิน

13 63341427 นางสาว สลิลทิพย กรรณเกษมสุข

14 63341430 นางสาว พันธวิรา ขุนพรม

15 63341432 นางสาว เกวลี โนกุล

16 63341436 นางสาว วุฎจิรา คิดดี

17 63341437 นางสาว ณิชาพัชร ศรีวิจี๋

18 63341440 นางสาว ชนิตา ติ๊บมะโน

19 63341441 นางสาว จิรภัทร ภูสำลี

20 63341442 นางสาว ธารีทิพย ชาญวิกยการ

21 63341444 นางสาว ธันยวีร ทาวบุญยืน

22 63341445 นางสาว สุทธนา ตนโสด

23 63341448 นางสาว อัญดา วันแกว

24 63341451 นางสาว ชนกนันท ธนกวีศิลป

25 63341456 นางสาว ดวงใจ พรสุทธิธรรม

26 63341458 นางสาว กมลพร ปจดี

27 63341459 นางสาว บงกชมาศ ดอนสมไพร

28 63341460 นางสาว โชติมณี ลิ้มสุวรรณ

29 63341461 นางสาว พรวรดา มารอด

30 63341463 นาย ณฐ อนอินทร

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน (ชาย 11 คน, หญิง 19 คน)
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.5 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย, 2. ดร.สุทธาสินี กตัญู

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340607 นางสาว บุณยาพร อุตะมา

2 60340615 นางสาว จิณัฐตา โนจักร

3 62341193 นางสาว ศรัณยา ทองบอ

4 63341408 นาย ชนะชล จันทรโชติ

5 63341409 นาย ณัฐภัทร จากผา

6 63341411 นาย ปุญญพัฒน ตาคำ

7 63341413 นาย จตุรภัทร สายพรรณ

8 63341416 นาย ณัฐวุฒิ กันธรรม

9 63341420 นาย โชตยากร ดวงแกว

10 63341422 นาย พัทธนันท รัตนเจริญชัย

11 63341424 นาย ไรวินท อุนวันดี

12 63341425 นาย พีระวัฒน โภคัยจตุรภัทร

13 63341428 นางสาว วิภาดา เรือนชัชวาล

14 63341429 นางสาว ธนัชญา พรมรักษา

15 63341431 นางสาว ภูษณิศา สวางภักดี

16 63341433 นางสาว ศนิตา กรีเทพ

17 63341434 นางสาว สายสวรรค กามอย

18 63341435 นางสาว ชลธิชา กาญจนะโบษย

19 63341438 นางสาว บุญฑริกา ปละอุด

20 63341439 นางสาว เจตปรียา จี้สละ

21 63341443 นางสาว วสิตา อินใจ

22 63341446 นางสาว สุทธินี ตนโสด

23 63341447 นางสาว กสิวรา สุขทรัพย

24 63341449 นางสาว บุญรักษา มั่งมี

25 63341450 นางสาว ปพิชญา ธรรมขันธ

26 63341452 นางสาว จรรยพร จันทะบูรณ

27 63341453 นางสาว ตรีทิพยนิภา ยะอิตะ

28 63341454 นางสาว จุฑามาศ ไชยสถาน

29 63341455 นางสาว ณัฐพร กางออนตา

30 63341457 นางสาว คุณัญญา เฉลิมผลวงศกุล

31 63341462 นาย กฤษมงคล รัตนถาวร
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.5 (หองเรียน วมว.)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย, 2. ดร.สุทธาสินี กตัญู

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน (ชาย 10 คน, หญิง 21 คน)
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