
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04474 เด็กชาย กรพงศ์ สุกฤตานนท์

2 04484 เด็กชาย คุณานนต์ รัตนโกเศศ

3 04487 เด็กหญิง จาระวี เดชภมูี

4 04489 เด็กชาย จริกานต์ กุลสิงห์

5 04495 เด็กชาย ชวกิจ ศรีวงัสุ

6 04499 เด็กหญิง ณภทัรินีย์ รวมธรรม

7 04502 เด็กหญิง ณัฐธกิารณ์ สิริวฒันาชัย

8 04503 เด็กหญิง ณัฐวภิา ค าเกษ

9 04504 เด็กชาย ดวงฉลอง เล

10 04515 เด็กหญิง ธญัลักษมณ์ เปรมปรีด์ิ

11 04518 เด็กหญิง ธติิวรรณ วณัฏสุ์รกานต์

12 04527 เด็กหญิง เนตรนภา แฝงเพช็ร

13 04529 เด็กหญิง บณัฑิตา สุวรรณไตรย์

14 04530 เด็กหญิง บญุญารัสมิ์ ภดีู

15 04540 เด็กชาย ปติิณัช อุปญัญ์

16 04546 เด็กหญิง พรชิตา ศรีโฉม

17 04553 เด็กหญิง พชิญ์สินี วงศ์ศรีชา

18 04558 เด็กหญิง ภทัรศยา ทวิากรศศิธร

19 04560 เด็กหญิง รฐา รักษ์ชุมชน

20 04565 เด็กหญิง รัญชิดา พลวงศา

21 04566 เด็กหญิง รัดเกล้า จอ้งสาระ

22 04576 เด็กหญิง ศศิวรินทร์ วงศ์คะสุ่ม

23 04586 เด็กหญิง สิริกร พลงาม

24 04590 เด็กหญิง สุดารัตน์ อุ่นลุม

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  6 คน หญิง  18 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2/1    ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04477 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เทศกาล

2 04486 เด็กหญิง จนัทร์ตา รอบคอบ

3 04490 เด็กหญิง จรินันท์ อ าพนัธ์

4 04496 เด็กชาย ณชนก ศรีส าราญ

5 04498 เด็กชาย ณภทัร พอ่บตุรดี

6 04506 เด็กชาย ถิรพทุธิ์ มลีรัตน์

7 04508 เด็กชาย ทนิภทัร เรวงษ์

8 04512 เด็กชาย ธนาชัย ศิริชัยวฒันกุล

9 04513 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ อ้วนแก้ว

10 04517 เด็กหญิง ธดิารัตน์ อุทรักษ์

11 04519 เด็กชาย นนทศักด์ิ สันดี

12 04521 เด็กหญิง นวนันท์ คลานุวฒัน์

13 04522 เด็กหญิง นวพร เวชกามา

14 04524 เด็กชาย นิรุธชา สนสุพรรณ

15 04549 เด็กหญิง พลอยสวย ดวงสีจนัทร์

16 04554 เด็กหญิง พชิญาภา ศรีแก้ว

17 04556 เด็กหญิง พยิดา บญุเสริฐ

18 04563 เด็กชาย รวชิญ์ จรีุมาศ

19 04568 เด็กหญิง รุโยธยาณ์ ทพิย์วงศ์

20 04570 เด็กหญิง วริศรา ศรีสง่า

21 04572 เด็กชาย วนัรพี โทนหงสา

22 04595 เด็กหญิง อารยา โสรส

23 04596 เด็กชาย เอกโชติ สกุลคู

24 04597 เด็กหญิง เอื้ออารี หวงัเหนี่ยวกลาง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2/2  ภาคเรยีนที่  1  ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04480 เด็กหญิง กุลจริา บญุหอ่

2 04482 เด็กหญิง คณภรณ์ ถาวรศิริภทัร

3 04494 เด็กหญิง ชนกภทัร พวงใบดี

4 04501 เด็กหญิง ณัฐกานต์ สุดแสน

5 04505 เด็กชาย ตุลาธร โสภากันต์

6 04511 เด็กหญิง ธนัชพร สิงหม์หาไชย

7 04516 เด็กชาย ธนัว์ นวานุช

8 04534 เด็กชาย ปฐิพงษ์ สินทรัพย์

9 04535 เด็กหญิง ปฑิตตา ด่ังธนกุล

10 04538 เด็กชาย ปวนีวชัร คร้อโนนแดง

11 04543 เด็กชาย พงศ์เพชร พวงจนัทร์

12 04547 เด็กหญิง พรนิภา โนนริบรูณ์

13 04548 เด็กชาย พลวตั พฒันศิริกุล

14 04550 เด็กชาย พสิษฐ์ศักด์ิ กลางประพนัธ์

15 04577 เด็กหญิง ศิขรินธาร แก้วเปน็บญุ

16 04579 เด็กหญิง ศิรประภา อรอินทร์

17 04580 เด็กหญิง ศิริสตรี แก้วศิลา

18 04582 เด็กชาย สมประสงค์ แก่นม่วง

19 04583 เด็กชาย สรชัช วรสาร

20 04584 เด็กชาย สรศักด์ิ วเิศษทกัษิณ

21 04587 เด็กหญิง สิริกัญญา ประชากุล

22 04588 เด็กหญิง สิริวญิญพรรณ เฉลยพจน์

23 04591 เด็กหญิง สุนารัตน์ บษุบงค์

24 04592 เด็กหญิง อธชิา ชัยสงคราม

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2/3  ภาคเรยีนที่  1  ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04475 เด็กชาย กฤตภาส แซ่โง้ว

2 04481 เด็กชาย คชา ศิลาแยง

3 04488 เด็กหญิง จดิาภา อรรคสังข์

4 04491 เด็กชาย จริวฒัน์ เหลาเเหลม

5 04492 เด็กหญิง จฑุามณี ไทยทวี

6 04493 เด็กชาย ฉัตรชวศิ หมิะคุณ

7 04507 เด็กหญิง ทอฝัน จ านรรจสิ์ริ

8 04509 เด็กหญิง ทพิย์ธดิา ภาระพนัธ์

9 04514 เด็กหญิง ธญัญอุษามณี สุนา

10 04525 เด็กหญิง นิศานาถ ธรรมประชา

11 04528 เด็กชาย เนติพงษ์ วริิยานนท์

12 04531 เด็กหญิง บญุธดิา นามเหลา

13 04532 เด็กชาย บรูพา จนัทร์เกษ

14 04533 เด็กชาย ปฏภิาณ สกุลเดช

15 04536 เด็กหญิง ปพชิญา กุลตังวฒันา

16 04537 เด็กหญิง ปภาดา วงศ์สวสัด์ิ

17 04545 เด็กหญิง พณิชา มัชฌิมา

18 04552 เด็กหญิง พชิชานันท์ มุทกุันต์

19 04555 เด็กหญิง พมิพม์าดา เพริศแก้ว

20 04557 เด็กหญิง ภณิดา ไทยแท้

21 04561 เด็กหญิง รมย์ธรีา ศรีโคตร

22 04562 เด็กชาย รวชิญ์ สิริปญัจโชติ

23 04589 เด็กชาย สุชาธษิณ์ ประเสริฐศรี

24 04594 เด็กหญิง อรรัมภา เสมา

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2/4  ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



ที่ รหัส ชือ่ นามสกุล

1 04473 เด็กหญิง กนกพชิญ์ ศรีนาทม

2 04476 เด็กหญิง กฤตยา สุค าภา

3 04478 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ รันตเนตร

4 04479 เด็กชาย กิตติพชิญ์ วรรณสินธ์

5 04483 เด็กชาย ค าประสิทธิ หลวงลาด

6 04485 เด็กหญิง จณิสตา เปี่ยมสง่า

7 04500 เด็กหญิง ณัชชา เหล่าจุมพล

8 04510 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัศววุฒิโรจน์

9 04520 เด็กชาย นฤเบศ พมิพห์าญ

10 04523 เด็กหญิง นิภาวรรณ สุค าภา

11 04526 เด็กหญิง นุศรา อ่อนพฤกษ์ภมูี

12 04539 เด็กหญิง ปาริฉัตร เชยรส

13 04542 เด็กหญิง ปนูเดือน ภมรศุภกุล

14 04544 เด็กชาย พงศ์อมร อุ่นเมือง

15 04551 เด็กชาย พาสิทธิ์ วังคะฮาด

16 04559 เด็กหญิง มูน  จี  โฮ

17 04564 เด็กหญิง รังชิยา ธนแสงสว่าง

18 04567 เด็กชาย รัตนพฒัน์ สมบติัธีระ

19 04569 เด็กหญิง วชิราลักษณ์ สุขคุณอมรรัตน์

20 04571 เด็กหญิง วริศรา ศรีสันธา

21 04573 เด็กหญิง วิภาสรย์ บวัพธุ

22 04574 เด็กชาย ศรชัย สุริยาพนั

23 04575 เด็กชาย ศรัณย์ สุนทราวาณิชกูล

24 04578 เด็กหญิง ศิรดา ชินสอน

25 04581 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไชยสัจ

26 04585 เด็กชาย สิทธิพงษ์ ฐิติญาณ

27 04593 เด็กชาย อรรคพล เมืองฮาม

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  27  คน

ชาย  12 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2/5    ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558
Education Hub ปกีารศึกษา 2558


