
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03846 นาย กฤษฎา กาญจนาภา

2 03848 นางสาว กวนินาถ รัตนแก้วประเสริฐ

3 03849 นางสาว กัญญ์วรา สิงหก์าล

4 03865 นาย จรีภาส กวา๊นศิริ

5 03871 นาย เฉลิมศักด์ิ วฒุา

6 03878 นางสาว ชลนภา โมลาขาว

7 03919 นาย นัทธพงศ์ เเก้วชัง

8 03927 นางสาว ปทัมาวดี สุค าภา

9 03935 นางสาว พรรณิภา โกศล

10 03948 นาย ภควตั ไกยกิจ

11 03952 นาย ภานุพงศ์ ทองเฟื่อง

12 03975 นางสาว วมิลวรรณ พวงพนัธ์

13 03977 นางสาว วริิยาภรณ์ ชายแก้ว

14 04015 นางสาว อัจฉรียา ฤทธิว์งศ์

15 04409 นางสาว กนกอร ค าลือ

16 04420 นาย จริภทัร รุ่งหรัิญกนก

17 04430 นางสาว ฐิติมา ศรีสุข

18 04438 นาย ธนาภมูิ เจริญกิจ

19 04444 นาย ปริุม เดชทะสอน

20 04445 นาย พงศธร หมีสกุล

21 04448 นางสาว พจิาริน ตันติพพิฒักุลชัย

22 04455 นางสาว วรรณวษิา จนัปุ่ม

23 04457 นาย วริชัช เสาเวยีง

24 04470 นาย อาทติย์ ทศันบรรลือ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน
ชาย  12 คน หญิง  12 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/1    ภาคเรยีนที่ 1  ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03847 นางสาว กวนิทรา ชาตาสุข

2 03857 นาย เข็มรัตน์ พนัธุพ์าณิชย์

3 03866 นางสาว จฑุามาศ ตะวงัทนั

4 03889 นางสาว ฐิติชญา แก้วเชียงหวาง

5 03893 นางสาว ณัฐชนน ภาระพงษ์

6 03901 นาย ณัฐวฒิุ น าศรี

7 03911 นางสาว พานทองค า โล่หส์กุล

8 03916 นางสาว นริศรา เบญมาตย์

9 03953 นาย ภชูิสส์ แถวพนิิจ

10 03955 นางสาว มณียา ลุ่มภู

11 03959 นางสาว รัชวลัญช์ ศรีหล่ิง

12 03980 นาย วฒิุชัย พลิะมาตย์

13 03996 นางสาว สิรินรักษ์ พนัธุเ์หล็ก

14 04005 นางสาว อฑิติยา รุ่งจนิดารัตน์

15 04006 นาย อดิศร โพธาศรี

16 04008 นางสาว อภริดา ทศับตุร

17 04010 นาย อภสิิทธิ์ อมรโชติสถิต

18 04423 นางสาว จฑุามาศ สิริธนาวรากุล

19 04434 นางสาว ทรงอัปสร กาแก้ว

20 04443 นางสาว ปณิตตา โชติพงษ์

21 04446 นาย พชร สายเชือ้

22 04460 นางสาว ศุภสัสร สิโนรักษ์

23 04467 นางสาว อโนชา ศักด์ิหารภพ

24 04471 นาย อิทธศัิกด์ิ ผาสุขนิตย์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/2    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03854 นาย เกริก สุวรรณไตรย์

2 03895 นางสาว ณัฐธยาน์ มีสารพนัธ์

3 03896 นางสาว ณัฐนรี ทองใบ

4 03902 นาย ตฤณ พละสาร

5 03915 นางสาว ธรีภานันท์ ดังธนกุล

6 03918 นางสาว นลพรรณ เทศประสิทธิ์

7 03923 นางสาว ปรียนันท์ ล้อธนวจิติร

8 03931 นางสาว พนัชกร โพธาราม

9 03937 นางสาว พชัริดา บญุโม๊ะ

10 03946 นาย พทุธพิงศ์ ยางนอก

11 03954 นาย ภริูมาศ สุดานิช

12 03968 นาย วรินทร พุ่มหรดี

13 03982 นางสาว ศจี ฤๅชา

14 03987 นาย ศิริโรจน์ เกตุกุล

15 03991 นางสาว สัณฐิตา นาริต

16 03995 นาย สุทธชิัย นามแสง

17 03999 นางสาว สุทตัตา มาศพนัธ์

18 04410 นางสาว กัญญาภคั พรมเเพง

19 04424 นางสาว ใจเอื้อ บรูณะ

20 04433 นางสาว ณิชา เจตินัย

21 04449 นางสาว เพญ็พชิชา วรีะพนัธุ์

22 04450 นาย ภาสวชิญ์ อินโสม

23 04451 นางสาว มัชฌิมา พดุตาลดง

24 04453 นาย รฐพล พลเยีย่ม

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/3   ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03851 นาย กิตติคุณ จริพทัธพ์งศกร

2 03855 นางสาว ขนิษฐา ไขแสง

3 03860 นางสาว จติสุภา สุวรรณไตรย์

4 03869 นาย เจนภพ ชาญณรงค์

5 03880 นางสาว ชลิตา โคตรสา

6 03888 นางสาว ฐิตาภา บริบรูณ์

7 03898 นาย ณัฐกิตต์ิ เกาะกิ่ง

8 03928 นาย ปยิวฒัน์ เกษกรุ

9 03944 นาย พรีพนัธ์ สุวรรณไตรย์

10 03957 นางสาว โมฬี บญุเจนวรกิจ

11 03961 นางสาว รัฏฐาธปิตัย์ วงศ์พจิติร

12 03967 นางสาว วราลี จนัทร์เทพ

13 04004 นางสาว จรีดา สุวรรณไตรย์

14 04013 นาย อลงกรณ์ แสงสุวรรณ

15 04426 นาย ชนาวฒัน์ ค้าแก้ว

16 04428 นางสาว ชลธชิา เอี่ยมวชิรกุล

17 04429 นางสาว ชลลดา ใจตรง

18 04432 นางสาว ณัฐชยา ค าสร้าง

19 04447 นางสาว พลอยไพลิน ฮาดทกัษ์วงศ์

20 04456 นาย วสวตัต์ิ ชุณหปราณ

21 04458 นางสาว วลิาสินี เกล้ียงเกลา

22 04459 นางสาว ศิรินทพิย์ ง้ิวพรม

23 04468 นางสาว อภญิญา บญุพร้อม

24 04469 นาย อภสิิทธิ์ เข็มทอง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน
ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/4 ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03850 นางสาว กัญญรัตน์ กสิบตุร

2 03852 นางสาว กุลกันต์ พอ่บาล

3 03867 นาย จตุรเดช โพธิศ์รี

4 03885 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีวงษ์

5 03887 นางสาว ญาดา บญุสุข

6 03941 นางสาว พชิญาภา โพธแิสน

7 03950 นาย ภพณัท ปญัญาจติร

8 03962 นาย ราชวทิย์ อ่อนตาม

9 03963 นาย ฤทธไิกร เขียวไกร

10 03981 นาย เวทย์ววิฒัน์ ชือ่ด ารงรักษ์

11 03993 นาย สันติราษฎร์ จมูดอก

12 04417 นาย โกวทิ ดาราก้านตรง

13 04418 นางสาว ขวญักมล คูสกุลวฒัน

14 04419 นางสาว จรรยาลักษณ์ ข าดี

15 04421 นางสาว จรีติกรานต์ โคช่วย

16 04422 นางสาว จรีาพร ทองผุด

17 04425 นางสาว นภสัวรรณ ลีลา

18 04427 นางสาว ชนิดา ปกัใคหงั

19 04439 นางสาว ธมนวรรณ โสมาบตุร

20 04441 นางสาว นรมน สถิตสิริพร

21 04461 นาย สหรัฐ จงัพล

22 04466 นางสาว สุวติรา ชนะพล

23 04472 นางสาว อุษากาญจน์ อัศวภมูิ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/5    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล วนั/เดือน/ปีที่จ่าย ผู้รับ จ านวนเงิน
1 03844 นางสาว กมลรัตน์ กาญบตุร

2 03859 นางสาว จนัทรวมิล อุทยัแสง

3 03870 นาย ฉัตรบดินทร์ เข็มปญัญา

4 03883 นาย ชาติพงศ์ วงศ์บญุยัง

5 03897 นางสาว ณัฐนิช โภคทรัพย์

6 03920 นาย นิธกิร ธนะค าดี

7 03943 นางสาว พมิพป์ระภา บญุประภาศรี

8 03949 นางสาว ภริตา พลซ่ือ

9 03978 นาย วศิรุต จรรยาวดี

10 03984 นาย ศรัณย์ สิทธธิรรม

11 04000 นางสาว สุธดิา ทรงอยูสุ่ข

12 04408 นางสาว กนกวรรณ ดอนเหนือ

13 04412 นาย กิตติภฎั พลเยีย่ม

14 04413 นางสาว กิตติยากรณ์ บวัเบกิ

15 04415 นางสาว กุลนิดา สุวรรณมาโจ

16 04416 นาย เกียรติพฒัน์ ทองบพติร

17 04431 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีบรูณ์

18 04436 นางสาว ธนัชพร บตุรพรม

19 04437 นาย ธนากร ฉายประดิษฐ์

20 04440 นางสาว ธญัญาทพิย์ จติปรีดา

21 04462 นาย สาริน หมัน่เรียน

22 04463 นางสาว สินีพร วงพลิา

23 04464 นางสาว สุทธวิรรณ ติยะบตุร

24 04465 นางสาว สุนทรี พลบบุผา

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน
ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/6    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ นามสกุล

1 03864 นางสาว จรัิสยา ดันงา

2 03872 นางสาว ชญากาณฑ์ ศัตรูพา่ย

3 03884 นาย ชินดนัย กิจพฤกษ์

4 03926 นางสาว ปวริศา กล่ันความดี

5 03939 นางสาว พชัรี ศรีปน

6 03945 นาย พรีะพล ชาญวริิยะปรีดา

7 03964 นาย วชิรวทิย์ สุขคุณอมรรัตน์

8 03994 นางสาว สานรัก อุ่นชัย

9 04007 นางสาว อนัญญา วงศ์ประทมุ

10 04411 นาย กิตติภณ สาระด า

11 04414 นางสาว กุลกาญจน์ กุลชาติ

12 04435 นางสาว ไทยลาน รชตะเพิ่มพนู

13 04442 นางสาว เบญทราย ไชยเนตร

14 04452 นาย ศุภกฤษ อินธสิาร

15 04454 นางสาว เรืองร าไพ ปลอบเมือง

16 03925 นาย ปล้ืม บตุรศรี

17 04599 นางสาว ชลิตา ต้ังสิทธวิงศ์

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน

ชาย 6 คน หญิง  11 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5/7    ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558

Education Hub ปกีารศึกษา 2558 


