
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27477 เด็กหญิงกณิษ เพ็งน้ ำผ้ึง ม.2/1

2 27515 เด็กชำยชนำยุส กุศลกรรมบถ ม.2/1

3 27542 เด็กหญิงณณิฌำ สีลำพัฒน์ ม.2/1

4 27546 เด็กชำยธนำกร สัตถำผล ม.2/1

5 27599 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตำ ชัยภูริธนสิทธ์ิ ม.2/1

6 27742 เด็กชำยวรพล รัตน์สิริไพบูลย์ ม.2/1

7 27745 เด็กชำยธีธัช อัคนีกูล ม.2/1

8 27814 เด็กชำยภูวเดช ฤทธ์ิจีน ม.2/1

9 27971 เด็กชำยวิชญสิทธ์ิ ล้ิมเอกศิริ ม.2/1

10 27998 เด็กชำยสุรพงษ์ บุญประภำพงศ์ ม.2/1

11 28063 เด็กชำยพงศกรณ์ วรรณเศรษฐชัย ม.2/1

12 28146 เด็กชำยฐำนวุฒิ หวังสุข ม.2/1

13 28217 เด็กชำยปฎิภำณ จ ำจงด ำรงกิจ ม.2/1

14 28375 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภำ มรรครมย์ ม.2/1

15 28422 เด็กชำยพอล เอ็ดสัน ดิโซ ม.2/1

16 28483 เด็กหญิงนภัสรัญช์ ลิวิกร ม.2/1

17 28492 เด็กชำยเตชทัต เหลืองธีรนำท ม.2/1

18 29523 เด็กชำยอชิร สุภักดี ม.2/1

19 29583 เด็กหญิงนิรมล ย่ิงไพบูลย์ ม.2/1

20 29621 เด็กหญิงนันท์นภัส ใจยำยอง ฉัตรกุล ณ อยุธยำ ม.2/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูมุกดา เช้ืออาษา

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 29881 เด็กชำยนนทวัช ทับเอ่ียม ม.2/1

2 30178 เด็กหญิงนัยน์ภัค โวอ่อนสี ม.2/1

3 30237 เด็กชำยเขษมศักด์ิ อุลำเลิศ ม.2/1

4 30246 เด็กชำยกฤตนัย ศักด์ิเจริญทรัพย์ ม.2/1

5 30255 เด็กหญิงปริยำกร สุริยวงค์ ม.2/1

6 30332 เด็กชำยชญำนิน ทองนวม ม.2/1

7 30336 เด็กชำยทีฆำยุ น ำเจริญ ม.2/1

8 30352 เด็กชำยวิสุทธ์ิศิริ รำวียำ ม.2/1

9 30360 เด็กชำยทวีโชค เฉลิมสีไชย ม.2/1

10 30361 เด็กชำยธีธัช วงศ์วำรี ม.2/1

11 30362 เด็กชำยณธรรศ วงศ์วำรี ม.2/1

12 30376 เด็กชำยจิรัฐพล ศรีสุธีโรทัย ม.2/1

13 30392 เด็กชำยกิติศักด์ิ อมรวัฒนเศรษฐี ม.2/1

14 30395 เด็กชำยทยำกร สุโขรัตน์ ม.2/1

15 30410 เด็กหญิงภัชรินทร์ธร หงษ์ทอง ม.2/1

16 30425 เด็กชำยคณนำถ ปำนเดย์ ม.2/1

17 30451 เด็กชำยธนำกร สำยหอม ม.2/1

18 30452 เด็กหญิงจิดำภำ แก้วใส ม.2/1

19 30463 เด็กชำยปุณณวัฒน์ เมธำนิติกุล ม.2/1

20 30597 เด็กหญิงชยำภำ ศรีบัวลำ ม.2/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูพิสมัย แสนอาสา

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27469 เด็กหญิงจิรำภรณ์ ดวงไพสิฐ ม.2/2

2 27502 เด็กชำยสุกฤษฎ์ิ พงศ์กล่ ำ ม.2/2

3 27527 เด็กชำยธนัท คุณำวิภำตตระกูล ม.2/2

4 27544 เด็กชำยก้องภพ พรหมสร ม.2/2

5 27548 เด็กหญิงปพิชญำ ไทรชมภู ม.2/2

6 27552 เด็กหญิงศิลินี โยคำวจร ม.2/2

7 27553 เด็กชำยธนโชติ จันทร์ฉำย ม.2/2

8 27593 เด็กชำยกิตติพัฒน์ นำรำวรนันท์ ม.2/2

9 27602 เด็กชำยจิรำยุ ศรีบุญเอก ม.2/2

10 27608 เด็กชำยพัสฎำ ทำทอง ม.2/2

11 27609 เด็กชำยชัยมงคล โยคำวจร ม.2/2

12 27706 เด็กหญิงอำรดำ เสำะใส ม.2/2

13 27782 เด็กหญิงพิชญำฎำ ตันธนะเดชำ ม.2/2

14 27828 เด็กหญิงสุภิญญำ อ้นอ ำไพ ม.2/2

15 28132 เด็กหญิงภัทรำ ค ำหล้ำ ม.2/2

16 28135 เด็กชำยจิรำนุวัฒน์ สำทร ม.2/2

17 28460 เด็กชำยพชร สวยศรี ม.2/2

18 28463 เด็กหญิงณัฐสินี ประสงค์ศรี ม.2/2

19 28473 เด็กชำยวิวัฒน์ชัย สิทธิคงศักด์ิ ม.2/2

20 28507 เด็กชำยภูตะวัน พงศ์ธรมงคล ม.2/2

21 28556 เด็กหญิงวรัทยำ เจ๊ะฮูเซน ม.2/2

22 28615 เด็กหญิงเบญจมำภรณ์ เนตรสว่ำง ม.2/2

23 28617 เด็กหญิงปุณยำพร พลเย่ียม ม.2/2

24 28657 เด็กชำยวีรวัตร ร่ืนเริง ม.2/2

25 28758 เด็กชำยพุฒิพงศ์ ใจปิติ ม.2/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูณัฐทิชา ธีระวิทย์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 29265 เด็กหญิงทักษอร นัยสุทธิ ม.2/2

2 29512 เด็กชำยปำรำเมศ นิติจรรยำ ม.2/2

3 29856 เด็กชำยณัฐชนน บุญญำล้ ำเลิศ ม.2/2

4 30247 เด็กหญิงจิรฐำ สงฆัง ม.2/2

5 30248 เด็กชำยภำณุเมธ ต้ังจำรุกิจ ม.2/2

6 30250 เด็กชำยพงศกร คัณทักษ์ ม.2/2

7 30258 เด็กหญิงวริญญำ นำมกรณ์ ม.2/2

8 30350 เด็กหญิงพวงผกำ สินโพธ์ิ ม.2/2

9 30379 เด็กหญิงพรวลัย ตินะกุล ม.2/2

10 30383 เด็กชำยปิยะวัฒน์ สิริโชคสวัสด์ิ ม.2/2

11 30385 เด็กหญิงธนธรณ์ น้อยสมศรี ม.2/2

12 30386 เด็กชำยลภัสธรณ์ เศรษฐภูริ ม.2/2

13 30388 เด็กหญิงวิรดำ ชัยสมบัติ ม.2/2

14 30630 เด็กหญิงจันทณี พูลเลิศ ม.2/2

15 30660 เด็กหญิงอัญชิสำ สังข์ขำว ม.2/2

16 30674 เด็กชำยณัฐภูมิน เอ่ียมอุรำมงคล ม.2/2

17 27525 เด็กชำยวชรวรรษ เอ่ียมธนำนนท์ ม.2/3

18 27555 เด็กชำยกฤษฏ์ิโชติ ทนงศักด์ิวิเศษ ม.2/3

19 27607 เด็กชำยวรรธก์ กุลวัฒโฑ ม.2/3

20 28999 เด็กชำยเตชิต แซ่เตียว ม.2/3

21 29666 เด็กชำยปันธัม จันทวงศ์สิริ ม.2/3

22 29819 เด็กชำยธนธรณ์ กิจมหำรักษ์ ม.2/3

23 29820 เด็กชำยธนภัทร กิจมหำรักษ์ ม.2/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2/4 (Covid-19) ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูอรพรรณ จันทร์เปรม

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 30262 เด็กชำยณัฐพงษ์ จิตสุภำพ ม.2/3

2 30263 เด็กชำยคชำชำญ จำรุพันธ์ ม.2/3

3 30264 เด็กชำยณัฐกิตต์ิ โพธ์ิศรี ม.2/3

4 30268 เด็กชำยชำรีฟ ทรัพย์อบรม ม.2/3

5 30271 เด็กชำยปุญญพัฒน์ รักจันทร์ ม.2/3

6 30272 เด็กชำยภำคิน ฉำงทอง ม.2/3

7 30273 เด็กชำยธนกำญจน์ สิงหสุวรรณ ม.2/3

8 30280 เด็กชำยปัญญำกรณ์ สัสดีเดช ม.2/3

9 30281 เด็กชำยกิตติวัชร์ บุญพำ ม.2/3

10 30282 เด็กชำยญำณพัฒน์ นิจจอหอ ม.2/3

11 30290 เด็กชำยธรำธิป พรหมฤทธ์ิ ม.2/3

12 30296 เด็กชำยณัฏฐวรรธน์ ทำนะศิล ม.2/3

13 30297 เด็กชำยนรำกร ทองจรัส ม.2/3

14 30304 เด็กชำยปิยทัศน์ จ่ันแก้ว ม.2/3

15 30309 เด็กชำยธนกร แซ่ลอย ม.2/3

16 30310 เด็กชำยพงษ์ศกร แว่นแก้ว ม.2/3

17 30316 เด็กชำยณรงค์ฤทธ์ิ อนุรำช ม.2/3

18 30317 เด็กชำยสิปปกร สีด ำอ่อน ม.2/3

19 30320 เด็กชำยสุธิวัฒน์ สุดประเสริฐ ม.2/3

20 30348 เด็กชำยปัญณทัต เทพณรงค์ ม.2/3

21 30355 เด็กชำยภูวดล พรมจำรึก ม.2/3

22 30375 เด็กชำยอัครวินท์ เกิดเพียร ม.2/3

23 30401 เด็กชำยวัฒธกรณ์ แย้มเผ่ือน ม.2/3

24 30627 เด็กชำยธรำธรณ์ อำรีกำร ม.2/3

25 30689 เด็กชำยกฤตนัย สมสวย ม.2/3

26 30690 เด็กชำยภัทรกร หำญย่ิง ม.2/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูศิริพร สังข์น่ิม


