
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27148 เด็กชำยคลังโชค วำทนเสรี ม.3/1

2 27178 เด็กชำยธำคิน วรำภำสกุล ม.3/1

3 27186 เด็กหญิงสิรำลักษณ์ วัฒนไพลิน ม.3/1

4 27195 เด็กชำยชุติเดช วรรณรังษี ม.3/1

5 27197 เด็กชำยภูวเดช บุญประเสริฐ ม.3/1

6 27212 เด็กชำยพุฒิพงศ์ เตรียมสกุล ม.3/1

7 27216 เด็กหญิงพัทธนันท์ ประจิตร์ ม.3/1

8 27235 เด็กหญิงมำติกำ เลียงมงคลกำร ม.3/1

9 27338 เด็กหญิงพรสวรรค์ แพงวัน ม.3/1

10 27355 เด็กหญิงสมิตำ ภูตน ม.3/1

11 27425 เด็กชำยพิสิฐกร เลิงฮัง ม.3/1

12 27435 เด็กหญิงนันทิดำ รึพ่ำ ม.3/1

13 27460 เด็กหญิงธัญชนก โรจนเลิศ ม.3/1

14 27798 เด็กชำยนพอนันต์ จิตติฐิตินันท์ ม.3/1

15 27847 เด็กหญิงบินิช ทิพยำนนท์ ม.3/1

16 28108 เด็กชำยธนำคม วุฒิจินดำสกุล ม.3/1

17 28174 เด็กชำยจิรสิน เปียแก้ว ม.3/1

18 28299 เด็กหญิงบุษยรัตน์ ดีสว่ำง ม.3/1

19 28311 เด็กชำยอภิมุข อนุสกุลโรจน์ ม.3/1

20 29301 เด็กหญิงภคพร วรชินำ ม.3/1

21 29399 เด็กหญิงเบญจรัตน์ วีระศิลป์ ม.3/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูบัวขวัญ สิมมา

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 29937 เด็กชำยณชพล แซ่โง้ว ม.3/1

2 29990 เด็กหญิงขอพร จอมพงค์ ม.3/1

3 30057 เด็กชำยฐิติกร ปำนขลิบ ม.3/1

4 30068 เด็กชำยสรยุทธ บัวงำม ม.3/1

5 30069 เด็กชำยภูษิต พงษ์เชิดวัฒนำ ม.3/1

6 30101 เด็กหญิงเกตุวดี กระบวนสง่ำ ม.3/1

7 30102 เด็กหญิงจีรวรรณ ก่อนอุษำ ม.3/1

8 30137 เด็กชำยปัญญวัฒน์ ศรีธนำชัยวงษ์ ม.3/1

9 30389 เด็กชำยณัฐวัฒน์ อมำตยกุล ม.3/1

10 27151 เด็กชำยวิริทธ์ิพล สุขเลิศ ม.3/2

11 27164 เด็กหญิงภัทรกำญจน์ วุฒิสำรวรำกรณ์ ม.3/2

12 27198 เด็กชำยวชิรวิชญ์ แห่งสมบูรณ์กุล ม.3/2

13 27201 เด็กชำยดนัยภัทร แดงลมูล ม.3/2

14 27208 เด็กชำยกีรติ สำนนท์ ม.3/2

15 27221 เด็กหญิงดลพร ธรรมนันทำวัฒน์ ม.3/2

16 27248 เด็กชำยสิริศักด์ิ ย้ิมจันทร์ ม.3/2

17 27251 เด็กชำยกรวีร์ ภัคพงค์ภัทร ม.3/2

18 27309 เด็กชำยณัฐธัญ ศิริเดชำนนท์ ม.3/2

19 27312 เด็กชำยศิรธันย์ โตลักษณ์ล้ ำ ม.3/2

20 27318 เด็กหญิงนภสร กุดวงศ์แก้ว ม.3/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูณัฐพล จิตบวร

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27340 เด็กชำยกันตชำติ กะมุตะเสน ม.3/2

2 27600 เด็กชำยชิษณุพงษ์ พิทยำพงษ์ชำติ ม.3/2

3 27870 เด็กหญิงชนัฐตำ แต่งผล ม.3/2

4 28127 เด็กชำยศรัณย์วิชญ์ ทรัพย์รุ่งเรือง ม.3/2

5 28159 เด็กหญิงแพรวำ จันทร์พวง ม.3/2

6 28283 เด็กชำยพรรณพงศ์ แสงพัฒนำกรกิจ ม.3/2

7 28322 เด็กชำยกิตติภพ พัสดุ ม.3/2

8 28967 เด็กชำยกวิน แก้วจันทร์ ม.3/2

9 29972 เด็กหญิงกิรณำ สวนมิ ม.3/2

10 29994 เด็กชำยรัชพล พรหมพิทยำ ม.3/2

11 30032 เด็กชำยปพนธีร์ ทวีชำติ ม.3/2

12 30040 เด็กหญิงชัญญำนุช จำรุอ ำไพแสง ม.3/2

13 30055 เด็กหญิงปภัสรำ ปล่ังกลำง ม.3/2

14 30056 เด็กหญิงวรำภรณ์ จันทะลุน ม.3/2

15 30108 เด็กชำยเตชทัต จักกะพำก ม.3/2

16 30111 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปิยชัยโยธิน ม.3/2

17 30132 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แทนรินทร์ ม.3/2

18 30134 เด็กชำยธนภัทร อภิวงศ์ศรีชัย ม.3/2

19 30359 เด็กหญิงยวิษฐำ แซ่อ้ึง ม.3/2

20 30447 เด็กหญิงจีรำภรณ์ จิตรแก้ว ม.3/2

21 30645 เด็กชำยสุริยะ ต้ังสีฟ้ำ ม.3/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูรักชนก เสมามอญ

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 27147 เด็กชำยอิทธิพัทธ์ ลิมปอ ำนวยโชค ม.3/3

2 27231 เด็กชำยเหมันต์ หำสูงเนิน ม.3/3

3 27239 เด็กชำยโชติชยุตม์ หอยจันทร์ ม.3/3

4 27974 เด็กชำยเจษฎำกร ปำนสัมฤทธ์ิ ม.3/3

5 29220 เด็กชำยรฐนนท์ กิจแสวง ม.3/3

6 29344 เด็กชำยธนพงษ์ บุญม่ัน ม.3/3

7 29929 เด็กชำยวรวัฒน์ สำยเพ็ชร ม.3/3

8 29986 เด็กชำยปิยะสิทธ์ิ ผำค ำ ม.3/3

9 30009 เด็กชำยชำยชำญ ศิริมงคลวณิชย์ ม.3/3

10 30029 เด็กชำยรัฐภูมิ ธำนี ม.3/3
11 30066 เด็กชำยภำคิน ใจทัศน์ ม.3/3

12 30164 เด็กชำยไกรวิชญ์ พิมพ์โพธ์ิ ม.3/3

13 30265 เด็กชำยรังสิมันต์ุ เข็มเมือง ม.3/3

14 30274 เด็กชำยณัฐพันธ์ุ มีมูซอ ม.3/3

15 30311 เด็กชำยอิศม์เดช สิริค ำ ม.3/3

16 30419 เด็กชำยภูวดล ธรรมคำถำ ม.3/3

17 30420 เด็กชำยอรรถวุฒิ ศรีสว่ำง ม.3/3

18 30421 เด็กชำยปฏิวัติ เรืองสระ ม.3/3

19 30422 เด็กชำยนิระพล ลำค ำผุย ม.3/3

20 30423 เด็กชำยอันดำมัน คมจิตร ม.3/3

21 30426 เด็กชำยภูตะวัน ทองมุสิทธ์ิ ม.3/3

22 30432 เด็กชำยพีรวิชญ์ จ ำปำทอง ม.3/3

23 30434 เด็กชำยปัญณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ ม.3/3

24 30443 เด็กชำยกรวิชญ์ พิพรพงษ์ ม.3/3

25 30446 เด็กชำยพัทธนันท์ เทศกำล ม.3/3

26 30449 เด็กชำยธนโชติ สีกันหำ ม.3/3

27 30655 เด็กชำยโยธิน จะค ำรัมย์ ม.3/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูกิตติศักด์ิ ด ามุณี

ช่ือ - สกุล 


