
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04688 เด็กชาย จตุพร โพธิแ์ก้ว

2 04692 เด็กชาย จริายุ อินทรักษา

3 04703 เด็กหญิง ฐากัญญา ธนาธนัยภทัร

4 04705 เด็กหญิง ณภทัร อนันต์ก้านตง

5 04709 เด็กหญิง ณัฐณิชา อภสิกุลชาติ

6 04712 เด็กชาย ณัฐยศ สุวรรณไตรย์

7 04713 เด็กชาย ณัฐวตัร มังคละคีรี

8 04716 เด็กหญิง ธณิฐชา เกตจนุา

9 04717 เด็กชาย ธนกฤต พนัสีมา

10 04727 เด็กชาย ธรีภทัร รัตนวงค์

11 04728 เด็กชาย ไธพตัย์ ล้อธนวจิติร

12 04736 เด็กหญิง นิธชิา แสงประจกัษ์

13 04738 เด็กหญิง บวัชมพู วริิยะอุดมผล

14 04739 เด็กหญิง ปณิดา ชารีแก้ว

15 04748 เด็กชาย ปณุกฤษ วงศ์พนิตกฤต

16 04774 เด็กหญิง วลิาสินี ใจภกัดี

17 04775 เด็กหญิง ศิรดา ธนากรจกัร์

18 04777 เด็กชาย ศุภชัย ศิริ

19 04783 เด็กชาย สิทธศัิกด์ิ ร่มโพธิ์

20 04784 เด็กชาย สิรภพ นะรินยา

21 04787 เด็กชาย สุดขอบฟา้ บญุทวี

22 04794 เด็กหญิง อริสา ศรีหล่ิง

23 04795 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ อัศวภมูิ

24 04797 เด็กหญิง อุรัสยา งามหอม

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  12 คน หญิง  12 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1/1 (ห้องคณิต) ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04678 เด็กหญิง กนกลักษณ์ พรมไทย

2 04684 เด็กหญิง กิ่งกานต์ ค าแพง

3 04693 เด็กหญิง จฬุารัตน์ กลีบรัง

4 04697 เด็กชาย ชยานิน สุริสาย

5 04698 เด็กชาย ชวกร โพธาราม

6 04700 เด็กหญิง ฌานิกา บญุสุข

7 04701 เด็กหญิง ญาณัจฉรา กุลวงษ์

8 04702 เด็กหญิง ญาณิศา ภานุมาตย์

9 04708 เด็กหญิง ณัฐกมล สาฤทธิ์

10 04718 เด็กชาย ธนกฤต ค าควร

11 04730 เด็กหญิง นภสั สุยะ

12 04735 เด็กชาย นันทวตัร วงค์ศรีทา

13 04744 เด็กหญิง ปรียาภทัร บุ่งวเิศษ

14 04753 เด็กหญิง พรรษมน วรรณกาล

15 04754 เด็กชาย พลัง พมิพาวตัร

16 04757 เด็กชาย พชัรพล กมลดร

17 04761 เด็กหญิง พสิินี เลิศมุกดา

18 04764 เด็กชาย โพธวิทิย์ นิสา

19 04767 เด็กชาย ภาคิน สกุลไทย

20 04778 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ พนมพรรณ

21 04779 เด็กชาย ศุรศศิชัย สอดส่อง

22 04782 เด็กชาย สหวรรธก์ ปตัลา

23 04786 เด็กหญิง สิริประไพ ค ามุงคุณ

24 04793 เด็กหญิง อริสรา ตะมิน

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1/2  ภาคเรยีนที่ 1  ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04676 เด็กหญิง กชพร มะลิต้น

2 04679 เด็กหญิง กมลชนก ฤทธิท์รงเมือง

3 04682 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โสภาพศิ

4 04691 เด็กชาย จารุวฒัน์ วชิามุข

5 04694 เด็กชาย ฉัทชนัน ศรีใส

6 04706 เด็กหญิง ณัชชา วารี

7 04711 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อภยัโส

8 04715 เด็กชาย ดรัณภพ เตชะจนัตะ

9 04725 เด็กชาย ธชัพล เกล้ียงเกลา

10 04729 เด็กหญิง นนทลี ฟุ้งสุข

11 04733 เด็กหญิง นัฐธดิา จติรจกัร

12 04734 เด็กหญิง นันทน์ภสั ลาผ่าน

13 04737 เด็กหญิง นีรชา เถาโต

14 04742 เด็กชาย ปรัชวทิย์ พรหมจารีย์

15 04746 เด็กหญิง ปาริตา นาวารี

16 04747 เด็กหญิง ปยิธดิา ส่งเสริม

17 04751 เด็กชาย พงศ์เพชร ภคูรองหนิ

18 04756 เด็กหญิง พชัรนันท์ บรูณะพล

19 04758 เด็กหญิง พทัธนันท์ ค าใจ

20 04759 เด็กชาย พชิญพงศ์ แสนค า

21 04770 เด็กหญิง ยลดา อิวชาวนา

22 04781 เด็กชาย สหรัฐ สายสวรรค์

23 04788 เด็กหญิง สุรางคณา ชินดา

24 04792 เด็กชาย อรรคชัย จลุนาค

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1/3 ภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04680 เด็กชาย กลกริตย์ ฆารพลู

2 04681 เด็กหญิง กวนิทสิ์ริ วรวรุิฬหว์งศ์

3 04683 เด็กหญิง กานต์พชิชา พราวศรี

4 04685 เด็กชาย กิตติเชษฐ์ ดังธนกุล

5 04686 เด็กหญิง กุศลสิริ โทนุการ

6 04689 เด็กชาย จกัรพรรดิ เดชนอก

7 04695 เด็กหญิง ฉันหทยั ภจูอมจติร

8 04699 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ บญุสิต

9 04704 เด็กชาย ฐิติเทพ บตุรสาระ

10 04710 เด็กหญิง ณัฐธพิร สิริวฒันาชัย

11 04719 เด็กชาย ธนกฤต ใจประสงค์

12 04720 เด็กหญิง ธนพร รัชอินทร์

13 04726 เด็กหญิง ธญัชนก ราชบญัดิษฐ์

14 04732 เด็กชาย นฤเบศ ภญิโญดุลยเจต

15 04740 เด็กหญิง ปภสัรา ทองดี

16 04743 เด็กหญิง ปรินทร ด่ังประเสริฐกุล

17 04745 เด็กชาย ปวรินทร เสียงหวาน

18 04749 เด็กชาย ปณุวทิย์ เกษียร

19 04752 เด็กหญิง พรพมิพ์ ค าบญุมา

20 04765 เด็กชาย ภทัรดนัย ภวูชิัย

21 04771 เด็กหญิง ยุพารัตน์ แพงโสม

22 04773 เด็กหญิง วลัยพร กุลเกล้ียง

23 04780 เด็กหญิง สร้อยสุวรรณา กรีรัมย์

24 04796 เด็กชาย อัธศฎายุท ถิน่เซโปน

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1/4 ภาเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04677 เด็กหญิง กนกนิภา เลิศแหละ

2 04687 เด็กหญิง เกศราภรณ์ สายสิน

3 04690 เด็กชาย จกัรวาล ไชนาแพง

4 04696 เด็กหญิง ชนม์นิภา อารมณ์เพยีร

5 04707 เด็กหญิง ณัชชา วรีกุลวฒันา

6 04714 เด็กชาย ณัฐวตัร วงศ์ทหาร

7 04721 เด็กชาย ธนวฒัน์ มุกดาประเสริฐ

8 04722 เด็กชาย ธนาวฒิุ หารทรงชัย

9 04723 เด็กหญิง ธรรพก์มล มุกดาวรกรกุล

10 04724 เด็กชาย ธราเทพ แสงสุวรรณ

11 04731 เด็กหญิง นริศรา ธรีพงษกร

12 04741 เด็กหญิง ปภาวี พนัโกฎิ

13 04750 เด็กชาย เปรม สิงหพ์รหมสาร

14 04755 เด็กหญิง พชัรณัฐ สุวรรณปริสุทธิ์

15 04760 เด็กหญิง พมิพม์าดา จนัทะลุน

16 04762 เด็กหญิง พทุธนิันท์ วศิรุตมัย

17 04763 เด็กชาย พลูวฒิุ เพง็สวรรค์

18 04766 เด็กหญิง ภสัสรา นิลนวล

19 04768 เด็กชาย ภมูิมินทร์ ด่ังอลงกรณ์

20 04769 เด็กหญิง มิง่มุกดา วงศ์แสนค า

21 04772 เด็กหญิง วริศสรา พวงธรรม

22 04776 เด็กหญิง ศิริญญา ธงยศ

23 04785 เด็กชาย สิรภทัร ศรีราจนัทร์

24 04789 เด็กหญิง เหมมาภรณ์ เหมโส

25 04790 เด็กหญิง อภติา วลิามาศ

26 04791 เด็กหญิง อรจริา วฒันกุล

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  26  คน

ชาย  9 คน หญิง  17 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1/5    ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558


