
เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 เด็กหญิง กมลชนก วัฒนาโยธิน

2 เด็กหญิง กัญญาภัค เกตุกุล

3 เด็กชาย ชนกชนม์ เนวะมาตย์

4 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ตร่ันวัน

5 เด็กชาย ไตรลักษณ์ บุญโพธิ์

6 เด็กชาย ธนันดร ปัญญาโส

7 เด็กหญิง ธัญวีร์ จิตอามาตย์

8 เด็กหญิง นันทิพร พรหมศิริ

9 เด็กชาย นิติภูมิ สิทธิเสนา

10 เด็กหญิง นิรินธน์ พนมวงศ์ตะวัน

11 เด็กหญิง บุญฑริตา หิมะคุณ

12 เด็กหญิง ปานฤทัย จันทรทิพย์

13 เด็กหญิง เปมิกา สัจจมงคล

14 เด็กชาย พนมไพร บุญสุข

15 เด็กหญิง พิมพกานต์ พลงาม

16 เด็กหญิง ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์

17 เด็กชาย ภัทรพล วงศ์เทวราช

18 เด็กชาย มิ่งกมล แก้วพลงาม

19 เด็กชาย รชฏ สุวรรณไตรย์

20 เด็กหญิง วชิรญา สมบูรณ์

21 เด็กหญิง วสุธิดา พงษ์รัชตะ

22 เด็กชาย วุฒินันท์ แสบงบาล

23 เด็กชาย ษุภพ ปัญญาจิตร

24 เด็กหญิง สลิลดา กมลตรี

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  14 คน หญิง  10 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1 (ห้องคณิต) ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 เด็กหญิง กมลชนก ชูค าสัตย์

2 เด็กชาย กันตินันท์ ไชยสัจ

3 เด็กหญิง จิดาภา ขุนไทย

4 เด็กหญิง จิตรานันท์ เพิม่ขึ้น

5 เด็กชาย จิรวัฒน์ ศรีษะ

6 เด็กหญิง ชัชชนิญ พลีจันทร์

7 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วงศ์ค าภา

8 เด็กชาย ณัฐธนาตย์ อิ่มเต็ม

9 เด็กชาย ตฤณภพ คติรัตนชัย

10 เด็กชาย ธนบูรณ์ นวลตา

11 เด็กหญิง ธนัททิพย์ ศิริชัยวัฒนกุล

12 เด็กหญิง นวพร สืบสิงห์

13 เด็กหญิง นีลพร ไกรพล

14 เด็กหญิง ปรีด์ิยาภัทร ปุณณขันธ์

15 เด็กหญิง ปานตะวัน ถิตย์ฉาย

16 เด็กหญิง เปรมิกา จารุจิตร

17 เด็กชาย พชรพล ใจกล้า

18 เด็กหญิง พณิชา วิศรุตมัย

19 เด็กหญิง พัชรพร คนหาญ

20 เด็กหญิง เพ็ชรพิชชา แสงเพชร

21 เด็กชาย รพีภัทร ไชยคราม

22 เด็กหญิง รักษิตา ประมายะยัง

23 เด็กหญิง ราชาวดี กิติศรีวรพันธุ์

24 เด็กชาย วัฒนพร วรชิน

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2  ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีโททุม

2 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีหาราช

3 เด็กหญิง เกศรินทร์ญาแก้วศรี

4 เด็กชาย จิรัฐติชัย วันตะโพธิ์

5 เด็กหญิง ชนกชนม์ กรินรักษ์

6 เด็กหญิง ชลันธรี รัตนวิชัย

7 เด็กหญิง ณัฐรดา ตรีทัศน์

8 เด็กหญิง ธนัชพร มาลาหอม

9 เด็กชาย ปัณญาวิชญ์ เลขวรรธนกุล

10 เด็กชาย ปันสุข ภมรศุภกุล

11 เด็กหญิง พรนัชชา แก้วมณีชัย

12 เด็กชาย พลภัทร มาลาวัน

13 เด็กหญิง พิชญวรรณ เครือเทียร

14 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุญสุข

15 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุตรสาระ

16 เด็กหญิง แพทองธาร ผาอินทร์

17 เด็กชาย มาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์

18 เด็กหญิง ลลิตา ดวงมณีย์

19 เด็กหญิง ลักษมี หินทอง

20 เด็กชาย วรุตม์ ทองศรี

21 เด็กหญิง วานิชญา แสนมิตร

22 เด็กหญิง ศิรประภา สุริยะศรี

23 เด็กชาย ศิวกร เทพค าดี

24 เด็กชาย เสกสรร แคนลา

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  9 คน หญิง  15 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/3 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 เด็กหญิง ขวัญจิรา วรรณหอม

2 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงประเสริฐ

3 เด็กชาย ชยุตม์ ขอดเมชัย

4 เด็กหญิง ชลธิชา สมภูงา

5 เด็กชาย ชัยพร ประสพมั่น

6 เด็กชาย ณัชพล ร้อยศรี

7 เด็กหญิง ณัฐณี บุญหาญ

8 เด็กชาย ณัฐดล ทองบุ

9 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์

10 เด็กหญิง ณิชากร อุค า

11 เด็กหญิง ธนวรรณ พรรณรัตน์

12 เด็กหญิง พรชนก พนมสินรัตน์

13 เด็กชาย พรหมพิริยะ ทิพย์วงค์

14 เด็กหญิง พิมพ์บุญ บุญศรี

15 เด็กหญิง พิมพ์พิศา สุขบัติ

16 เด็กชาย ภูริภัทร ทบแก้ว

17 เด็กหญิง มนตกานติ ค ามุก

18 เด็กหญิง รุจิรดา ศรีโฉม

19 เด็กหญิง วริศรา รัตนโสภา

20 เด็กหญิง วิมลสิริ อภิบาลศรี

21 เด็กหญิง สุทัตตา ศรีทับไทย

22 เด็กหญิง สุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์

23 เด็กชาย อวิรุทธ์ สุริยะศรี

24 เด็กหญิง อัสมารีหรา สนิทพ่วง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/4 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล
1 เด็กหญิง กนกพร โง่นค า
2 เด็กชาย จิรัฐติชัย วันตะโพธิ์
3 เด็กหญิง ชญษร ศตธนธรณ์
4 เด็กหญิง ชวัญมาตา ชาชมราษฏร์
5 เด็กชาย ฐิติภัทร ศิริโรจนะทรัพย์
6 เด็กหญิง ณิชกานต์ รูปเหมาะ
7 เด็กชาย ธนธรณ์ วงศ์ศรีแก้ว
8 เด็กชาย ธนพัฒน์ อัศววุฒิโรจน์
9 เด็กชาย ธัญญ์ มุกดาประเสริฐ
10 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทองลือ
11 เด็กหญิง นริศรา จันทรา
12 เด็กหญิง นันทิชา แซ่เซีย
13 เด็กชาย บารมี วิริยะอุดมผล
14 เด็กชาย ปภรรศกรณ์ คร้อโนนแดง
15 เด็กชาย ปรัตถกร สุขสุคนธ์
16 เด็กหญิง ปาลิตา เทพพิทักษ์
17 เด็กหญิง เพชรชมภู มุกดาประเสริฐ
18 เด็กหญิง แพรวนิต มุกทองธนกฤต
19 เด็กหญิง แพรวพรรณ โฮมแพน
20 เด็กหญิง ภิญญดา คูสกุล
21 เด็กชาย รักษ์พงศ์ ศรีอาด
22 เด็กหญิง รัญชิดา แสงสุวรรณ
23 เด็กชาย ลัทธชัย วงศ์ค าพันธ์
24 เด็กชาย วชิรวิชญ์ คงศรี
25 เด็กหญิง วรรณิดา ซามงค์
26 เด็กชาย วรัญญู มิ่งเจริญพาณิชย์
27 เด็กชาย ศุภวิชญ์  ปัททุม
28 เด็กหญิง สิริยากร เวชศาสตร์
29 เด็กชาย อิสรภาพ ตรันเจริญ
30 Miss Silivimon Bounxokvan

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  30  คน
ชาย  14 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/5 (HUB) ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559


