
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26518 นำงสำวม่ิงกมล กำญจนดุล ม.5/1

2 26797 นำงสำวสุรีย์รัตน์ ปันเกตุ ม.5/1

3 26816 นำงสำวชนำพร วินัยแพทย์ ม.5/1

4 27564 นำงสำวชุติกำญจน์ หลักแหลม ม.5/1

5 27570 นำงสำวปรำยฟ้ำ ชัยรัตน์ ม.5/1

6 27662 นำยณัฐพัชร์ บุญแสน ม.5/1

7 27702 นำงสำวจุฑำมำส เหล็กกล้ำ ม.5/1

8 28478 นำยนนทกร มีบุตรภักดี ม.5/1

9 28913 นำงสำวนลินทิพย์ มัจฉำเดช  ม.5/1

10 29490 นำงสำวชัญญำพร กำรบรรจง ม.5/1

11 29563 นำงสำวปณิตำ ฌำนโตเจริญ ม.5/1

12 29571 นำงสำวจัสมิน เจด เวสตัน ม.5/1

13 29587 นำงสำวรจณำ ตรีล  ำ ม.5/1

14 29609 นำงสำวพรำพร ฝำกำทอง ม.5/1

15 30067 นำงสำววีรญำ บริบูรณ์บริพันธ์ ม.5/1

16 30236 นำยอำนุภำพ ซิงห์ ม.5/1

17 30238 นำยศุภโชค สมสนุก ม.5/1

18 30333 นำยชยังกูร ทองนวม ม.5/1

19 30357 นำงสำวพรนิภำ วัลนี ม.5/1

20 30393 นำยชลำกร ค ำเคร่ือง ม.5/1

21 30438 นำงสำวปวีณ์สุดำ ดีรัศมี ม.5/1

22 30526 นำงสำวสิริวิภำ ศรไชย ม.5/1

23 30561 นำงสำวภิญญดำ พันธ์ุพุ่ม ม.5/1

24 30617 นำงสำวนำรีรัตน์ เย่ืองจันทึก ม.5/1

25 30619 นำงสำวจิรปรียำ จิตตำรมย์ ม.5/1

26 30622 นำงสำวณัฏฐกำนต์ หวังล้อมกลำง ม.5/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/1 (Covid-19)ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูกมลวรรณ ชัยสงคราม

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26624 นำยปัญจทัศน์ ภควโชค ม.5/2

2 26796 นำยภัทรพล ษำรักษ์ ม.5/2

3 26809 นำยชุติเดช บุตรหงษ์ ม.5/2

4 26850 นำยหหิรัณย์ สุ่มประดิษฐ์ ม.5/2

5 26873 นำงสำวกัณฐมณี หอกค ำ ม.5/2

6 27161 นำยญำธิป นวนำทเจษฎำ ม.5/2

7 27467 นำยวสุพล แก้วกนก ม.5/2

8 27468 นำงสำวนภำกมล อรุณวิลำศ ม.5/2

9 27470 นำยภูริฌัฐ มีศิลป์ ม.5/2

10 27478 นำยนพธีรำ แต่งศรี ม.5/2

11 27567 นำยธนันภัทร เกิมรัมย์ ม.5/2

12 27580 นำยชลนธร ทนุกำร ม.5/2

13 27688 นำยธนวัตน์ ปิยชัยโยธิน ม.5/2

14 28423 นำงสำวซำมำต้ำ ไอริช ดิโซ ม.5/2

15 29409 นำงสำวอัจฉริยำ วุฒินำม ม.5/2

16 29558 นำยชำยดล ศิริมงคลวณิชย์ ม.5/2

17 29570 นำงสำวนิศำรัตน์ แก้วหำวงศ์ ม.5/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/2 (Covid-19)ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูณัฐนภา พลแสน

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 29578 นำงสำวอำรยำ วิริยกิจจำ ม.5/2

2 29598 นำงสำวศุภนิดำ กระต่ำยจันทร์ ม.5/2

3 29604 นำงสำวจัสมีนำ มัดรอ ม.5/2

4 29610 นำงสำวปณิตำ พงษ์ส ำรำญ ม.5/2

5 29615 นำงสำวปรียำกร สิงหำ ม.5/2

6 29838 นำงสำวภัทรภร คุณโดน ม.5/2

7 30033 นำงสำวธันยำ ทวีชำติ ม.5/2

8 30235 นำงสำววชิรญำณ์ หอมอุดม ม.5/2

9 30239 นำงสำวป่ินสุดำ มำประโคน ม.5/2

10 30346 นำงสำวพัชรำภำ แจ้งเจนกิจ ม.5/2

11 30358 นำยชยพล โลหิตยำ ม.5/2

12 30413 นำงสำวนวิษฐำ แสนงำม ม.5/2

13 30416 นำงสำวปูชิดำ เอมเขมร ม.5/2

14 30428 นำงสำวกมลพรรณ แก้วชนะ ม.5/2

15 30457 นำยฐปนนฆ์ สุโสภิต ม.5/2

16 30459 นำงสำวพิมพ์พร ธำรไชย ม.5/2

17 30461 นำงสำวสุพนิดำ คงคำกุล ม.5/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/3 (Covid-19)ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสหรัฐ สิงห์แก้ว

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26556 นำยเมธัส กัยวิกัยวำณิช ม.5/3

2 26577 นำยณัฐนันท์ โพธิวงค์ ม.5/3

3 26603 นำยบดินทร์ สุรัตนกวีกุล ม.5/3

4 26613 นำยผู้กล้ำ โฮมภิรมย์ ม.5/3

5 26794 นำยพิทวัส เคล้ำเคลือ ม.5/3

6 26811 นำยไพโรจน์ พ่วงเผือก ม.5/3

7 27476 นำยวิธวินท์ เจ๊ะฮูเซน  ม.5/3

8 27622 นำยณัฐภูมินทร์ บุญทัย ม.5/3

9 27637 นำยธนโชติ ปัญญำวิสุทธิกุล ม.5/3

10 28447 นำยปัณณทัต ชูศักด์ิ ม.5/3

11 28564 นำยวัชรำกร พงษ์พนัส  ม.5/3

12 28784 นำยปุณยธร ธนพิพิธกุล ม.5/3

13 28814 นำยธนกฤต ทรัพย์เสนีย์ ม.5/3

14 29542 นำยพัชรพล เชื อแก้ว ม.5/3

15 29547 นำยสิรภพ นพนรำทิพย์ ม.5/3

16 29554 นำยณัฐธนนท์ โสภณ ม.5/3

17 29560 นำยกิตติศักด์ิ อันพิมพำ ม.5/3

18 29588 นำยภูมิ ประจงสุขสิริ ม.5/3

19 29597 นำยวรชัย สำยสวำท ม.5/3

20 29602 นำยชยำนันต์ บัวเทศ ม.5/3

21 30232 นำยพงษ์พันธ์ ทักษิณะมณี ม.5/3

22 30233 นำยชนิตร์นันท์ เสริฐพรรณึก ม.5/3

23 30241 นำยพงษ์พิสิทธ์ิ อือชัยภูมิ ม.5/3

24 30243 นำยอภิวิชช์ จ ำปำเทศ ม.5/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/4 (Covid-19)ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุฮัยรี ตาเยะ

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 30277 นำยปรัชญำกูล สุขโสม ม.5/3

2 30278 นำยวำอิซ ประจันพอ ม.5/3

3 30294 นำยกีรศิษฏ์ ง่วนส ำเริง ม.5/3

4 30300 นำยธนวิน แซ่ลิ ม ม.5/3

5 30303 นำยจิรำยุส สีเขียวสด ม.5/3

6 30344 นำยสรวิชญ์ เกษแก้วเกี ยง ม.5/3

7 30367 นำยจิรำยุ จำตุรัส ม.5/3

8 30368 นำยชินวุธ สำรศิริ ม.5/3

9 30374 นำยชัยนรินทร์ กำญจนศรีสมุทร ม.5/3

10 30402 นำยอภิชำต ซิวผ่ำ ม.5/3

11 30414 นำยกฤษฎำ อ่อนละมุล ม.5/3

12 30427 นำยฐิติพงศ์ อรรถวำที ม.5/3

13 30439 นำยศตวรรษ ศิริวิไลย ม.5/3

14 30441 นำยสุธำภัสส์ ด้วงกิจ ม.5/3

15 30453 นำยจิรกิตต์ จีนะสกุล ม.5/3

16 30454 นำยโพธ์ิ ธโนปจัยสิทธิกุล ม.5/3

17 30460 นำยธิติพล แซ่อึ ง ม.5/3

18 30468 นำยวำธร ศรีสม ม.5/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/5 (Covid-19)ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูประวิทย์ โอ้โลม

ช่ือ - สกุล 


