
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03549 น.ส. กนลรัตน์ ถาวรรัตน์

2 03550 นาย กมลภพ รุ่งโรจน์นิมิตชัย

3 03588 นาย จริาสิน วบิลูย์รุจริาพงษ์

4 03594 น.ส. ชลธชิา ศรพรหม

5 03596 นาย ชลธร์ี ทพิย์ประพนัธ์

6 03625 น.ส. ณัฐริกา ลาภสาร

7 03640 นาย ธนานนท ์ โสดาภกัด์ิ

8 03642 น.ส. ธญัลักษณ์ ซาเหลา

9 03645 นาย ธรีเมธ เบญมาตย์

10 03651 นาย นราธปิ พนัธมุาศ

11 03662 นาย ปกรณ์ ล้ิมวฒันา

12 03666 นาย ปวริศ ไตรปกรณ์กุศล

13 03676 น.ส. ปยิลักษณ์ กุศลาภริมย์

14 03738 น.ส. วริศรา กล่ันความดี

15 03740 นาย วชัรพล เพญ็ธสิาร

16 03759 น.ส. ศุภสิรา จรีุมาศ

17 03760 นาย เศรษฐพงศ์ ณ หนองคาย

18 03786 นาย อนันต์สิทธิ ์ ผาสุขนิตย์

19 04227 น.ส. ชลิตา เกล้ียงเกลา

20 04232 น.ส. ตรงศร ไชยสีทา

21 04245 นาย ปรินทร์ แก้วดีวงษ์

22 04256 นาย รัฐพงษ์ ศรีลา

23 04264 นาย สุทธเิกียรติ สาระโภค

24 04267 น.ส. อธติา โสธรารังษี

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน
ชาย  14  คน หญิง  10  คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/1    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03556 น.ส. กฤติมา แสนโท

2 03604 น.ส. โชติกา ธนาไสย์

3 03610 น.ส. ฐิติมากรณ์ กุลเกล้ียง

4 03633 นาย ททีชั หงษ์คงคา

5 03637 นาย ธนากร กุลวงค์

6 03647 นาย นนท ์ นรินทร์

7 03656 น.ส. นัดธมณ สุระขันธ์

8 03681 นาย พงศ์พสิิทธิ ์ ทองปุ้ม

9 03729 นาย รัฐพล เศรษฐ์วชิัย

10 03735 น.ส. ล าพนู รอดยิม้

11 03742 นาย วชิชากร โภควบิลูย์

12 03765 นาย สิรภพ มูลสาร

13 03788 น.ส. อภษิฎากร แก้วแสงใส

14 04230 น.ส. ณัชชา แสนค า

15 04236 น.ส. ธนัยารัตน์ ปญัญูรัตน์

16 04240 นาย นันทวฒัน์ นาวงหา

17 04242 น.ส. ปติญญา พรหมค าบตุร

18 04243 น.ส. ปภสัรา นิธชิวลัรัตน์

19 04247 น.ส. ปยิะธดิา วงศ์หาโคตร

20 04248 น.ส. พชัรีญา กรงาม

21 04252 น.ส. เพญ็ธดิา ภเูล่ือน

22 04259 นาย วชัรพงษ์ ปนิใจ

23 04260 นาย วฒันา ตรีบาตร

24 04268 น.ส. อริสา บญุลิลา

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24 คน

ชาย  10  คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/2    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03573 นาย คณิศร แสบงบาล

2 03592 น.ส. ชมพนูุท แสนสุข

3 03600 นาย ชายธวฒัน์ ฉายพลู

4 03623 นาย ณัฐปคัลภ ์ จฑุาสงฆ์

5 03682 นาย พรเทพ เชือ้ตาพระ

6 03683 น.ส. พรนิตา สกุลแพง

7 03701 น.ส. เพทาย เกษร

8 03715 น.ส. มาริษา แสนกุล

9 03730 น.ส. รัตติยา ก้อนด้วง

10 03737 น.ส. วรางคณา จติจกัร

11 03762 น.ส. สริตา มงคล

12 03785 น.ส. อนันตญา กิจนัทร์

13 03787 นาย อภนิันท ์ กุละนาม

14 03791 น.ส. อริสา โภคสวสัด์ิ

15 03799 นาย อานันต์ เมืองโคตร

16 04221 น.ส. กฤชภานุช นามเพง็

17 04222 น.ส. กาญจนาพร ปฏชิัย

18 04229 นาย โชคชัย ค าทวี

19 04234 นาย ทตัพงศ์ จนันุวงศ์

20 04235 น.ส. ธวลัพร ธรีวานนท์

21 04250 นาย พรีพฒัน์ โคตรฉวะ

22 04254 นาย ภาณุวชิญ์ ศรีแก้ว

23 04262 น.ส. ศุจภีรณ์ กุลนา

24 04265 น.ส. สุมัทนา สังซา

ชาย  10 คน หญิง 14 คน

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/3    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03555 น.ส. กฤติกา อามาตรมนตรี

2 03560 น.ส. กวนินาฏ ศรีส าราญ

3 03562 นาย กษิรมาต เหมรา

4 03581 น.ส. จติรานุช ถิตย์รัศมี

5 03590 น.ส. ชฎากาญ สวสัด์ิวงศ์ไชย

6 03603 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีนา

7 03607 น.ส. ญาณิศา คะอังกุ

8 03649 นาย นนทธ์วชั เมืองศรี

9 03659 น.ส. บศุราภรณ์ สารทอง

10 03718 นาย เมษ์ สิริพฒัน์

11 03722 น.ส. ยุวฉัตร สุภาษร

12 03731 น.ส. รินรดา แพงแก้ว

13 03756 นาย ศุภกานต์ เกิดลาภ

14 03758 นาย ศุภกร ธนิกพทิกัษ์

15 03764 นาย สิทธศัิกด์ิ กล่ินหอม

16 03773 น.ส. สุธญัญา ถาวร

17 03793 น.ส. อสมาภรณ์ พนัธค์รู

18 03797 น.ส. อาทติยา เวชกามา

19 04226 นาย ชนาธปิ จนัทร์นนท์

20 04233 นาย ทรงวทิย์ ติยะบตุร

21 04237 น.ส. นภารักษ์ ภหูลักด่าน

22 04241 น.ส. นิรัชชา จติจกัร์

23 04261 นาย ศิรวทิย์ นามจนัทรา

24 04266 นาย เสฏฐวฒิุ นนตะพนัธ์

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน
ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/4    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03566 น.ส. กาญจนวรรณ สมบติัธรีะ

2 03586 นาย จริายุ จรรยาวดี

3 03598 น.ส. ชลิตา ทบัค าภา

4 03632 น.ส. ทพิรัตน์  แก้ววเิศษ

5 03703 นาย ไพบลูย์ วศิรุตมัย

6 03708 นาย ภาสกร อินไชยา

7 03712 น.ส. มนชยา วาระสิทธิ์

8 03743 นาย วทิวสั ศรีสุข

9 03761 น.ส. โศจรัิตน์ ชิณจกัร์

10 03768 น.ส. สิริยาพร พลิะมาตย์

11 03772 น.ส. สุชานาถ ปานอีเม้ง

12 03781 นาย แสน แสนรังค์

13 03801 น.ส. ฐิติชยาน์ คุ้มวงษ์

14 03803 น.ส. อารีรัตน์ กัลยกรสกุล

15 04223 น.ส. จรัสรว ี บรูะพนัธ์

16 04228 นาย ชานนท ์ ศรีวรสาร

17 04231 น.ส. ณัฐญาดา จ าปาวงศ์

18 04238 นาย นรภทัร คงธาดากุล

19 04251 นาย พรีวฒัน์ เศษฤทธิ์

20 04253 น.ส. ภทัรวดี แสงกล้า

21 04255 นาย ยุทธนา เหล่านายอ

22 04257 นาย วงศกร ช่างทอง

23 04258 น.ส. วรัญญา ชาระวงค์

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด  23  คน

ชาย  10 คน หญิง 13  คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/5    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03589 น.ส. ชญานิศ ยะสะกะ

2 03606 นาย ไชยานนท ์ วาจาสัตย์

3 03616 น.ส. ณัฏฐิยาภรณ์ เสนสาร

4 03627 นาย ณัฐวฒัน์ นันทเิกียรติกุล

5 03635 นาย ธนวฒัน์ งามพตัราพนัธุ์

6 03710 นาย ภเูบศ เทพพทิกัษ์

7 03720 น.ส. ณิชมนต์ ลูกค า

8 03739 น.ส. วรีรัตน์ ประเสริฐสังข์

9 03745 น.ส. วลิาสินี ศรีสองเมือง

10 03747 นาย ศตวฒัน์ งามพตัราพนัธุ์

11 03754 น.ส. ศิวพร ชุติพร

12 03755 นาย ศิวชัสรณ์ พว่งปาน

13 03767 น.ส. สิริภราด์ กิ่งจนัทร์

14 03776 น.ส. สุนัชธญิา สารไชย

15 03794 น.ส. อัจฉราพร พลซ่ือ

16 04224 นาย จริายุส พสิสมัย

17 04225 น.ส. จฑุามณี ค้าธญัญะ

18 04239 นาย นราธปิ พระภมูิจ านงค์

19 04244 น.ส. ประภสัสร ฐานสินพลู

20 04249 น.ส. พาณิชย์ภกัด์ิ กิค า

21 04263 นาย สหพฒัน์ ช่วยบญุ

22 04269 นาย อัษฎายุธ เข็มพนัธ์

23 04270 นาย อาชีวฎัฐ์ สุวรรณพนัธ์

24 04271 นาย อาณัติ กลางประพนัธ์

หมาย จ านวนนักเรียนทัง้หมด 24 คน
ชาย  12 คน หญิง 12  คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6/6    ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขท่ี รหสั ช่ือ สกุล
1 03564 น.ส. กัญญาณัฐ บญุกาญจน์

2 03574 นาย ปญัจสุทธิ์ เปน็หน่ึงธีรโชติ

3 03577 นาย จักรภทัร กุลภา

4 03582 น.ส. จิตสุดา นราพนัธ์ แลกเปล่ียน

5 03608 น.ส. ญาดา บตุรยศ

6 03614 น.ส. ณัฏฐ์ณิชา พนิิจด า

7 03615 น.ส. ณัฏฐภทัร เสระทอง

8 03618 น.ส. ณัฐชนันท์ สุนทรา

9 03620 น.ส. ณัฐชยา ใจตรง

10 03646 น.ส. ธีริศรา ศรีสันธา

11 03654 น.ส. นลินทพิย์  แสนหวัหา้ว

12 03657 น.ส. นิรมล บวัพธุ

13 03673 น.ส. ปาริฉัตร วงศ์ค าพนัธ์

14 03674 น.ส. ปยิธิดา รัตนวรรณี

15 03686 นาย พลวัฒน์ เจริญชัยชนะ

16 03687 น.ส. พลอยไพลิน ด่ังอลงกรณ์

17 03688 นาย พศวัต ถิรสุทธิ์

18 03691 น.ส. พชิญา นาเมืองรักษ์

19 03693 น.ส. ภษูณิศา กุลศักด์ิวิมล

20 03696 นาย พพิากษา ศรีลาศักด์ิ

21 03697 น.ส. พมิพช์นก บญุแจ้ง

22 03709 นาย ภเูบศ โสมณวัฒน์

23 03736 น.ส. วรรณพร เจริญไกร

24 03748 นาย ศรัณยพงศ์ แดงทน

25 03749 น.ส. ศรีวิลาศ ศรีคิรินทร์

26 03782 น.ส. หน่ึงฤทยั คงนันทะ

27 04091 นาย ธีรวัฒน์ โชคธนเสฏฐ์กุล

28 04220 น.ส. กนกพร อมรภริูวิจักขณ์

29 04246 น.ส. ปยิะพร พฒุแก้ว

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน
ชาย  8 คน หญิง  21  คน

รายชือ่นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6/7    ภาคเรียนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558


