
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04282 เด็กชาย กลวชัร สายสวรรค์

2 04283 เด็กชาย กษมา อุทธชาติ

3 04285 เด็กหญิง กันต์กมล ภริมย์

4 04289 เด็กหญิง จริญญา อาจวชิัย

5 04294 เด็กชาย จริภทัร วฒันเรืองโกวทิ

6 04298 เด็กหญิง ชนกพร บญุกระจา่ง

7 04299 เด็กชาย ชนาวฒัน์ ช่วยบญุ

8 04305 เด็กหญิง ชัชฎาพร กลางประพนัธ์

9 04306 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พลูศรี

10 04308 เด็กชาย ญาณวรุตม์ กุลวงค์

11 04316 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรีนวล

12 04319 เด็กหญิง ทอแสง ล้ีสงวน

13 04327 เด็กชาย บารมี เมืองทองแก้ว

14 04333 เด็กหญิง ปยิะภรณ์ เกื้อทาน

15 04354 เด็กหญิง มาชิดา วงษ์จนัทร์

16 04360 เด็กชาย รพภีทัร บญุสวา่ง

17 04361 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ กลางประพนัธ์

18 04366 เด็กหญิง วริศรา มะลิรส

19 04369 เด็กหญิง ศสิธร คุ้มจนิดา

20 04379 เด็กหญิง สิริกานต์ สนิทนวล

21 04381 เด็กชาย สุกฤต สุกฤตานนท์

22 04383 เด็กหญิง สุชานรี พนัอ้น

23 04393 เด็กหญิง อารยา ทรงมงคลรัตน์

24 04394 เด็กหญิง อินธริา ไชยนาแพง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน
ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชือ่นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3/1    ภาคเรียนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04280 เด็กชาย กฤชกร สินพนู

2 04284 เด็กชาย กษิดิศ สิทธิ

3 04286 เด็กชาย กาจพน เพง็สลุง

4 04288 เด็กหญิง ครีญาภทัร ฉลวยแสง

5 04300 เด็กหญิง ชนิดาภา รัฐสถาวร

6 04303 เด็กหญิง ชลลดา แก้วบตุร

7 04312 เด็กหญิง ณัฐธกิานต์ โพธนิี

8 04313 เด็กหญิง ณัฐธดิา เหล่านายอ

9 04315 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ รองจตุั

10 04323 เด็กชาย เธยีรพงศ์ เจริญวงศ์

11 04326 เด็กหญิง นิตยา พยัคฆศิรินาวนิ

12 04335 เด็กชาย พงศธร บวัขาว

13 04336 เด็กชาย พงษ์ธนวฒัน์ รุจธีรีกุล

14 04340 เด็กหญิง พรนภา ศรียากุล

15 04343 เด็กหญิง พชิชาอร กาทอง

16 04356 เด็กชาย เมธาวี เทศารินทร์

17 04362 เด็กชาย รัฐภมูิ สกุลรัตน์

18 04364 เด็กหญิง เลิศกมล ควรมงคลเลิศ

19 04371 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ปรือทอง

20 04374 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ ใจกล้า

21 04376 เด็กชาย สิทธา สุนทราวาณิชกูล

22 04380 เด็กชาย สิริวฒัน์ ขนันไพร

23 04384 เด็กหญิง สุดารัตน์ เจริญโรจนชัย

24 04390 เด็กหญิง อภญิญา ตาลสาร

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3/2  ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04276 เด็กหญิง กนกวลี ศิลปศาสตร์

2 04278 เด็กหญิง กรณิศา มากปาน

3 04287 เด็กหญิง คณัญญา เหล่าจนัดา

4 04290 เด็กชาย จกัรเทพ ทมุชาติ

5 04291 เด็กหญิง จกัษณา นาคฤทธิ์

6 04295 เด็กชาย จรัิฏฐ์ มัศยามาศ

7 04304 เด็กชาย ชวรัช นาริต

8 04317 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ศรีเหล่า

9 04320 เด็กชาย ธนวชิญ์ อยูพ่กุ

10 04322 เด็กชาย ธรีธร สิงหก์าล

11 04325 เด็กชาย นพสิทธิ์ สาวสิิทธิ์

12 04329 เด็กหญิง ปนัดดา ตรีเพชร

13 04330 เด็กชาย ปรมัตถ์ พมิพส์วสัด์ิ

14 04334 เด็กหญิง เปรมวดี นิจมานพ

15 04347 เด็กชาย พมิาน กลางประพนัธ์

16 04348 เด็กชาย ภทัรภพ เหล่าสิงห์

17 04351 เด็กหญิง ภาณินี วฒันกุล

18 04352 เด็กหญิง มยุรี พะสุไชย

19 04363 เด็กหญิง ลลิตา ปรีกุล

20 04368 เด็กหญิง ศศิอาภา อรัมสัจจากูล

21 04372 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ วงษาเสน

22 04375 เด็กหญิง สกลวรรณ อุดมกัน

23 04385 เด็กชาย สุทธศัิกด์ิ แต้ศิริ

24 04388 เด็กชาย อภเิกียรติ หงษ์เวยีงจนัทร์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3/3  ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล วัน/เดือน/ปทีี่จ่าย ผู้รับ จ านวนเงิน

1 04275 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ทวโีคตร

2 04279 เด็กหญิง กริยากร รักษ์ชุมชน

3 04281 เด็กชาย กฤติพฒัน์ กฤตาคม

4 04293 เด็กหญิง จดิาภา ยุทธนาปกรณ์

5 04297 เด็กหญิง ชญานิศ ไข่มุกข์

6 04310 เด็กหญิง ณดาพณั อภยัโส

7 04314 เด็กชาย ณัฐภทัร ไกรสีห์

8 04318 เด็กหญิง ณิชาพร อินพรมมา

9 04324 เด็กชาย นพณัฐ วเิศษชาติ

10 04331 เด็กชาย ประชา พรมทา้ว

11 04341 เด็กชาย พฤกษ์ โมลาขาว

12 04342 เด็กชาย พลกฤต อุปนิ

13 04344 เด็กหญิง พพิชัญา สุนทรส

14 04346 เด็กหญิง พมิพล์ภสัร์ อัดโดดดร

15 04350 เด็กหญิง ภทัรสุดา ผลาจนัทร์

16 04355 เด็กหญิง มุฑิตาภรณ์ คุณสัตย์

17 04357 เด็กชาย รชต คล่องดี

18 04358 เด็กชาย รชต วรสาร

19 04359 เด็กชาย รชานนท์ บญุพทุธ

20 04377 เด็กชาย สิปปวชิญ์ สุนา

21 04382 เด็กหญิง จารุเนศวร์ พรศุภสิทธิ์

22 04387 เด็กหญิง อธชิา โพธิไ์พร

23 04391 เด็กชาย อภวิฒัน์ สลางสิงห์

24 04392 เด็กหญิง อาภสัรา ฐิติพนัธุภ์าส์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3/4  ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล วัน/เดือน/ปทีี่จ่าย ผู้รับ จ านวนเงิน

1 04277 เด็กหญิง กรกนก ช่างถม

2 04292 เด็กหญิง จารุภา ศรีคิรินทร์

3 04296 เด็กหญิง ชญาณี บญุมาศ

4 04301 เด็กชาย ชยพทัธ์ วรหาร

5 04302 เด็กหญิง ชลธชิา พนัโกฏิ

6 04307 เด็กหญิง ชุติมา ต่ิงแสง

7 04309 เด็กหญิง ญาณินท์ บตุรยศ

8 04311 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีสะอาด

9 04321 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ ล้ีพงศ์ภคัธนโชติ

10 04332 เด็กหญิง ปาณิศา ผาชา

11 04337 เด็กชาย พงษ์พชิญ์ ชัชชญา

12 04339 เด็กชาย พรเทพ นครโขง

13 04345 เด็กหญิง พมิพม์าดา ครองยุติ

14 04349 เด็กชาย ภทัรศรันย์ พว่งปาน

15 04353 เด็กหญิง มัชฌิมา นิลเซ่น

16 04365 เด็กชาย วรากร มุกดาประเสริฐ

17 04367 เด็กหญิง วภิาดา กุลวงศ์

18 04370 เด็กชาย ศักยภาพ หาพนัธ์

19 04373 เด็กชาย ศุภณัฐ รักชือ่

20 04378 เด็กชาย สิรภทัร มากนวล

21 04386 เด็กหญิง สุภคัชญา มุลเมือง

22 04395 เด็กหญิง อุมาพร ค าจนัทร์ดี

23 04396 เด็กหญิง Miss Mukdavan Inthachack

24 04398 เด็กหญิง Miss Thipphaphone Thamvisith

25 04399 เด็กหญิง Miss Vinatda Luanglath

26 04600 เด็กชาย อภชิัย สุริยาพนัธ์

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน
ชาย  9 คน หญิง  17  คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3/5    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558


