
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27827 เด็กหญิงสุชัญญำ ผิวละเอียด ม.1/1

2 27878 เด็กหญิงอนัญญำ ฮุนทวีชัย ม.1/1

3 27879 เด็กหญิงศรัณยำ วินัยแพทย์ ม.1/1

4 27917 เด็กชำยไมเคิล โอสเตอกรัม ม.1/1

5 27922 เด็กชำยเศรษฐกำนต์ ภูวชนำนนท์ ม.1/1

6 27923 เด็กหญิงนำตำชำ นันทะรัตน์ ม.1/1

7 27932 เด็กชำยธนกฤต ดีนำน ม.1/1

8 27936 เด็กชำยชลกร ไทยลำ ม.1/1

9 27994 เด็กหญิงภูวณี ม่วงลำย ม.1/1

10 28003 เด็กหญิงปพิชญำ เหล็กกล้ำ ม.1/1

11 28101 เด็กหญิงภัทร ศิลปวิศวกุล ม.1/1

12 28150 เด็กหญิงณัฐญำ บุญทัย ม.1/1

13 28434 เด็กชำยวรเศรษฐ์ สวรรยำวัฒนะ ม.1/1

14 28804 เด็กชำยจตุพล นันทสันติ ม.1/1

15 28947 เด็กชำยสิรวิชญ์ ทนุกำร ม.1/1

16 28953 เด็กหญิงภัทรวดี กิจโสภำ ม.1/1

17 28989 เด็กชำยอรรถฎำวุฒิ ทองจันทำ ม.1/1

18 29482 เด็กชำยเนธิกฤต ดรรชนีกุล ม.1/1

19 29808 เด็กชำยโฮยิน โฮ้ ม.1/1

20 30039 เด็กชำยธนกฤต เศรษฐโกมุท ม.1/1

21 30149 เด็กชำยอภัสพงศ์ ขุนคงเสถียร ม.1/1

22 30177 เด็กหญิงรติรส โวอ่อนสี ม.1/1

23 30489 เด็กหญิงกัญญำพัชร บุญบำงเก็ง ม.1/1

24 30491 เด็กชำยภำณุพงษ์ สุภำพ ม.1/1

25 30532 เด็กหญิงวรัชรัณชน์ ล้ิมสุวัฒน์ ม.1/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 (Covid-19)  ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูรุ่งนภา  เลิงฮัง

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 30536 เด็กหญิงรวิษฎำ ใจค ำ ม.1/1

2 30548 เด็กหญิงนพรดำ รุ่งวัลลำภำ ม.1/1

3 30551 เด็กหญิงปำณิศำ ภูเขำทอง ม.1/1

4 30552 เด็กหญิงธรรมธำดำ ทิพย์มำก ม.1/1

5 30556 เด็กชำยพีรณัฐ วสันตรุจิโรจน์ ม.1/1

6 30646 เด็กชำยศุภพล วัดทอง ม.1/1

7 30647 เด็กชำยศุภณัฐ วัดทอง ม.1/1

8 27844 เด็กหญิงลักษิกำ ปัญญำชัยสกุล ม.1/2

9 27886 เด็กหญิงศิรินภำ แสนโสม ม.1/2

10 27890 เด็กชำยพลัฏฐ์ วัฒนไพลิน ม.1/2

11 27897 เด็กชำยธนกฤต จันทร์ฉำย ม.1/2

12 27903 เด็กหญิงชัชชญำ บุ้นเฮ้ียน ม.1/2

13 27905 เด็กชำยวรินทร ธรรมนิยำม ม.1/2

14 27995 เด็กชำยชำติวณิชย์ อักษรภูษิตพงศ์ ม.1/2

15 28018 เด็กชำยกวิน แรกเรียง ม.1/2

16 28803 เด็กชำยกิตติคุณ โฆสิตำภำ ม.1/2

17 28805 เด็กชำยยศกร ลิขิตชำญวิทย์ ม.1/2

18 28809 เด็กชำยสุทธิพร ละเมอพันธ์ ม.1/2

19 28810 เด็กหญิงเมธำพร ชินวงค์ ม.1/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 (Covid-19)  ปีการศึกษา 2565  ครูประจ าช้ัน คุณครูนิตยา ดานิแอน

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 28811 เด็กชำยสุรวิทย์ สรณ์สิริพงศ์ ม.1/2

2 28817 เด็กชำยสิทธิกร ส้มแก้ว ม.1/2

3 28871 เด็กชำยภำดล รำชสมบัติ ม.1/2

4 28915 เด็กชำยทองภูมิ จันภูงำ ม.1/2

5 29389 เด็กชำยสันติ ฤทธิณรงค์ชัย ม.1/2

6 29545 เด็กหญิงกุลิสรำ นำสมโภชน์ ม.1/2

7 30147 เด็กชำยมัตเตโอ โตรปิอำโน ม.1/2

8 30571 เด็กหญิงอนุตตรีย์ แสงประกำย ม.1/2

9 30584 เด็กหญิงลักษิกำ รัตตะรังสี ม.1/2

10 30588 เด็กหญิงสำวิกำ แสนวิชำ ม.1/2

11 30589 เด็กชำยณัฐ ขะบูรณ์ ม.1/2

12 30590 เด็กหญิงนลพรรณ สำยสวำท ม.1/2

13 30601 เด็กหญิงศิรภัสสร เขียวฉอ้อน ม.1/2

14 30604 เด็กหญิงธนัทภัทร กิติศรีวรพันธ์ุ ม.1/2

15 30609 เด็กหญิงธิชำนันท์ วงศ์ษำปัญณำ ม.1/2

16 30621 เด็กชำยนพวัฒน์ สิงห์โตทิพย์ ม.1/2

17 30635 เด็กหญิงกมลชนก สำมำจักร ม.1/2

18 30636 เด็กหญิงกัญญำณัฐ สุวรรณ ม.1/2

19 30637 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ เจียรผัน ม.1/2

20 30638 เด็กหญิงธีรนำฏ ศรีสุวรรณ ม.1/2

21 30639 เด็กหญิงพิชญธิดำ สุวรรณวงศ์ ม.1/2

22 30641 เด็กหญิงศรสวรรค์ เมฆมนต์ชัย ม.1/2

23 30642 เด็กหญิงธัญญภรณ์ แสนงำม ม.1/2

24 30643 เด็กหญิงเปรมยุดำ ภัทรธนำวริศ ม.1/2

25 30644 เด็กหญิงสวรส ช้ำงน้อย ม.1/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565  ครูประจ าช้ัน คุณครูสกลวรรณ ทองอยู่

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27830 เด็กชำยจำรุกิตต์ิ ต้ังพรเจริญสุข ม.1/3

2 27857 เด็กชำยภัคศรัณย์ กัมพละไพฑูรย์ ม.1/3

3 27896 เด็กหญิงฐิติพำ สุวัฑฒนะ ม.1/3

4 28112 เด็กชำยอัครนันท์ จีนค ำ ม.1/3

5 28129 เด็กชำยกรำณ คูหำรุ่งกิจเจริญ ม.1/3

6 28469 เด็กหญิงนูฮำ ทิพยำนนท์ ม.1/3

7 28902 เด็กชำยธำวิน อำรีบุญศิริ ม.1/3

8 28966 เด็กชำยนฤพล จรัลสิน ม.1/3

9 29385 เด็กชำยสักธิรำช รักษำเช้ือ ม.1/3

10 29505 เด็กชำยธนพัฒน์ จันทร์หอม ม.1/3

11 30483 เด็กชำยกฤษฎ์ิธภูมิ สุขล้อม ม.1/3

12 30495 เด็กหญิงชลธิดำ มูลหล้ำ ม.1/3

13 30496 เด็กหญิงพิชฎำ มำสระน้อย ม.1/3

14 30521 เด็กหญิงปุณณดำ สิทธิคำม ม.1/3

15 30534 เด็กชำยณภัทร ปรำบณรงค์ ม.1/3

16 30541 เด็กชำยเบญจมินทร์ สุขอำษำ ม.1/3

17 30546 เด็กชำยทัพเรือ กะทัน ม.1/3

18 30547 เด็กชำยอนุภัทร สละบัวเลย ม.1/3

19 30555 เด็กหญิงณัฐณิชำ หงษ์เสนีย์ ม.1/3

20 30563 เด็กชำยปิยะนันท์ อนุวัฒน์วิมล  (นักกีฬำ) ม.1/3

21 30564 เด็กชำยชิษณุพงศ์ ขวัญเฉลิม  (นักกีฬำ) ม.1/3

22 30566 เด็กชำยปัญญวิชย์ เรืองสระ   (นักกีฬำ) ม.1/3

23 30567 เด็กชำยจักรพรรด์ิ ไชยค ำ  (นักกีฬำ) ม.1/3

24 30568 เด็กชำยพัสกร ขุนภิรมย์  (นักกีฬำ) ม.1/3

25 30569 เด็กชำยณภัทร แสงสมอ ม.1/3

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูรชต  ทองอยู่

ช่ือ - สกุล 



26 30570 เด็กชำยจันทกร แสนละเอียด (นักกีฬำ) ม.1/3

27 30596 เด็กหญิงกุลิสรำ แจ้งดี ม.1/3

28 30608 เด็กหญิงอำรยำ วิไลเสม ม.1/3

29 30616 เด็กชำยอภิวิชญ์ ถิรเศวต ม.1/3

30 30669 เด็กหญิงปทิตตำ แจ้งจิตร ม.1/3

31 30675 เด็กชำยพัชรพล ศรีไพร   (นักกีฬำ) ม.1/3

32 30683 เด็กชำยอดิลักษณ์ วินทะไชย ม.1/3

33 30684 เด็กชำยภูตะวัน จันทร์อินทร์ ม.1/3

34 30687 เด็กชำยรัฐกร แก้วบรรจง ม.1/3

35 30565 เด็กชำยวุฒินันท์ จงนิมิตร ม.1/3


