
เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04096 นางสาว กันตินันท์ จันทิตย์

2 04099 นาย กิติธัช ก าจรศุภมิตร

3 04111 นางสาว จิรัชยา ศรัทธาพันธ์

4 04116 นาย ฉัตรชนก หิมะคุณ

5 04118 นาย ชนาธิป วิชาชัย

6 04132 นาย ณัฐพัชร์ สุวรรณไตรย์

7 04141 นาย ธีรเมธ ทองสง

8 04152 นางสาว บัณฑิตา ตันสุ

9 04153 นาย ปกรณ์ ร่มไทรทอง

10 04156 นางสาว ปิยธิดา กิจันทร์

11 04157 นางสาว ประกายกานต์ จันทรทิพย์

12 04170 นางสาว ภัทราพร ทองอาจ

13 04181 นางสาว ไรวิณ โมทอง

14 04187 นางสาว วิชช์วิมล กะมณี

15 04189 นางสาว วิภาวี ร่วมสุข

16 04190 นาย วิริยา พรรณุวงษ์

17 04196 นาย เศรษฐวิชญ์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ

18 04609 นางสาว ขนิษฐา โพธิลา

19 04610 นางสาว จริยาภรณ์ กองสุข

20 04625 นาย ธนโชติ อาจวิชัย

21 04629 นาย ธีดนัย วัยอุดมวุฒิ

22 04658 นางสาว ศานิตา โสดก

23 04659 นางสาว ศิริพร จงราช

24 04660 นางสาว ศิริลักษณ์ พันธ์พิบูลย์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/1 (ห้องคณิต) ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04103 นางสาว เกวลี ชัยสงคราม

2 04121 นางสาว ชัญญานุช แสนทวีสุข

3 04128 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์แจ่มศรี

4 04138 นางสาว ธารารัตน์ อุปจันทร์

5 04142 นาย นนทชา วีรภัทรเดโช

6 04150 นาย นิติกร เถาโต

7 04163 นางสาว พลอยชมพู ด่ังอลงกรณ์

8 04166 นางสาว เพชรศิริ แสนรังค์

9 04168 นาย ภัทร พุทธาสมศรี

10 04171 นางสาว ภุมริน สุทธิประภา

11 04172 นาย ภูมิเทพ บุตรสาระ

12 04195 นางสาว ศุภาพิชญ์ อาจวิชัย

13 04209 นางสาว อวัศยา โสเสมอ

14 04211 นางสาว อัจฉราภรณ์ กามาตร์

15 04218 นางสาว เอมวิภา พรหมวงษ์ซ้าย

16 04406 นางสาว กรยุภา มูลศรีแก้ว

17 04616 นาย ชิษณุ ครองยุทธ

18 04628 นางสาว ธัญยาพร ธ.น.นาม

19 04630 นาย นวชล นุตโร

20 04636 นาย ปรีดา เติมทรัพย์

21 04644 นางสาว พิมพ์ภัทรา ลีสมิทธานันท์

22 04649 นางสาว มุนินทร์ ศิลาลัย

23 04656 นางสาว วิภาวี มาวัน

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  23  คน

ชาย  7 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/2 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04100 นางสาว กุลธิดา นระทัด

2 04145 นางสาว นริศรา คุณวงศ์วิวัฒน์

3 04165 นาย พีรภัทร์ ค ามุลศรี

4 04173 นาย มนต์ธัช บุญทา

5 04174 นางสาว มนัสชนก ศรีเครือดง

6 04184 นาย วรเมธ เลิศมุกดา

7 04204 นาย อภิสิทธิ์ ขันธบูรณ์

8 04210 นาย อัครเดช สิริวัฒนาชัย

9 04604 นางสาว กวิสรา ทองมูล

10 04608 นางสาว เกศมณี จินดาพรรณ

11 04613 นางสาว ชลธิชา นาฤทธิ์

12 04614 นางสาว ชลิดา อุปัญญ์

13 04619 นางสาว ฐิติพร กลางประพันธ์

14 04620 นางสาว ณัฐฑริยา ศรีประสาร

15 04621 นางสาว ณัฐนรี บุญทา

16 04626 นาย ธนพล ส่วนเสน่ห์

17 04627 นางสาว ธัญญารักษ์ อุดตะกะ

18 04642 นางสาว พัชนิดา เจริญตา

19 04646 นางสาว เพชรแท้ ศรีสุระกุล

20 04655 นางสาว วิชุดา จันทร์ชนะ

21 04662 นาย ศุภณัฐ ผาไชย

22 04663 นางสาว ศุภิสรา กุลหินต้ัง

23 04666 นางสาว สุณิสา มณีกระโทก

24 04669 นาย อนุชิต จิตบาล

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/3 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04094 นาย กษิดิศ โสดาภักด์ิ

2 04105 นางสาว ขวัญชนก เกื้อทาน

3 04143 นาย นนทวัฒน์ มรรควิจิตร

4 04160 นาย ปิยรัฐ บุญขาว

5 04164 นาย พิทยุตม์ สุวรรณไตรย์

6 04183 นางสาว วนิดา ฐานสินพูล

7 04207 นาย อรรถวุฒิ ถุงสุวรรณ

8 04217 นางสาว อุมาวดี หมู่หมื่นศรี

9 04601 นางสาว กมลวรรณ สามารถ

10 04603 นาย กฤษณะ คณาจันทร์

11 04605 นาย กองพล ช านาญ

12 04612 นางสาว ชรินรัตน์ สิทธิรัตน์

13 04617 นางสาว ญาดา ทองเทพ

14 04640 นางสาว พรสุดา เครือแตง

15 04641 นางสาว พราวนภา อุปัญญ์

16 04650 นางสาว รุจินันท์ ภูนาโพธิ์

17 04651 นางสาว วรพิชชา สามาอาพัฒน์

18 04653 นางสาว วรรณศิกานต์ ก าประโคน

19 04654 นางสาว วริศรา ผุดผ่อง

20 04661 นาย ศุภวิชญ์ ข่อยเเก้ว

21 04667 นางสาว สุพัตตรา อินทรบุญญา

22 04670 นางสาว อภิชญา วงศ์เพ็ชรชัย

23 04674 นางสาว อิงบุญ สุระเสียง

24 04675 นางสาว อิศริยา รอบคอบ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/4 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03853 นางสาว กุลนันท์ ลาภานันท์

2 04120 นางสาว ชนาพร ต้ังตรงมิตร

3 04124 นาย ญาณภัทร นิคมรักษ์

4 04135 นางสาว ธนพัตพร บุญทะแสง

5 04140 นาย ธีรภัทร แสนกงชัย

6 04162 นาย พนธกร รัชอินทร์

7 04167 นางสาว เพ็ญยุภา วรดิฐสกุลชัย

8 04178 นาย รังสิมันต์ แก้วเป็นบุญ

9 04179 นาย รัชชานนท์ วุฒิเศลา

10 04191 นาย วิษณุ แจ่มปรีชา

11 04208 นางสาว อรัชพร ทองเทพ

12 04214 นางสาว อาภามณี เมฆา

13 04602 นางสาว กฤติกา มุขภักดี

14 04606 นางสาว กัญญารัตน์ อุค า

15 04615 นาย ชาคริต บัวทอง

16 04618 นางสาว ฐิตินันท์ ปริปุญโญ

17 04622 นางสาว ณัฐวดี โชติบุญ

18 04623 นางสาว ทศพร แก้วหาญ

19 04624 นาย นาทนริศ นนทภา

20 04634 นางสาว ปณิฐา สุวรรณพันธ์

21 04638 นางสาว พรชนก หนองหงอก

22 04647 นาย มกร ศรีวิเศษ

23 04648 นางสาว มนชยา ยืนยง

24 04668 นางสาว สุภัสสรา วิริยธนชิต

25 04671 นางสาว อภิวรรณ พินธุรักษ์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  25  คน

ชาย  9 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/5 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04106 นาย คณาทิป วงศ์สวัสด์ิ

2 04110 นางสาว จิตรวรรณ ค าหล้า

3 04112 นางสาว จิลมิกา ระเริง

4 04125 นางสาว ฐานิดา โสมณวัฒน์

5 04127 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์ ใจศิริ

6 04129 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์พัฒนวุฒิ

7 04133 นาย ณัฐภัทร พงษ์พุฒ

8 04161 นาย พงศกร บาบุญ

9 04176 นาย ยศพล วิชามุข

10 04192 นางสาว ศตกมล รัตนสิริศาสตร์

11 04193 นาย ศรัณย์ เชื้อนานนท์

12 04201 นางสาว สิรินทรา หรรษาวงศ์

13 04206 นาย อรรคพล ปรัชญานุวัตร

14 04216 นางสาว อุบลพรรณ พลเยี่ยม

15 04631 นาย นิลดิศ นิลก าแหง

16 04632 นางสาว นิลวรรณ ก้านจันทร์

17 04637 นางสาว พรกมล คงเพชร

18 04639 นางสาว พรสวรรค์ มโนเสถียรกุล

19 04643 นางสาว พิชญาพร คูสกุลวัฒน

20 04645 นางสาว พิมลภรณ์ เสียงล้ า

21 04664 นาย สหัสวรรษ บุญศรี

22 04665 นางสาว สิดารัศมิ์ ค าภักดี

23 04673 นางสาว อรจิรา เชื้อนานนท์

24 04798 นางสาว ทิพประภา สิงห์ครุป

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/6 ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 04092 นางสาว กนกสิริภา เคนบุปผาชาติ

2 04097 นางสาว กัลยากร งามเลิศชัย

3 04101 นาย ฉัตรมงคล เวทย์กิตติพฤกษ์

4 04104 นาย เกียรติศักด์ิ นนตะแสน

5 04115 นางสาว เจนตระการ วงค์วิชัย

6 04134 นาย ตะวันวงค์ วงค์ตาพรม

7 04136 นางสาว ธนภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว

8 04146 นาย นัฐวัฒน์ เจริญศิริ

9 04149 นางสาว น้ าริน จ านรรจ์สิริ

10 04158 นางสาว ประภัสสร ดอกอินทร์

11 04169 นางสาว ภัทรวดี พรหมบุตร

12 04180 นางสาว รัชนีกร ศิลาแยง

13 04188 นาย วิชญพล ไวว่อง

14 04205 นางสาว อรนิดา ขันตีปรีชาลักษณ์

15 04598 นาย อธิษฐ์ จรุญจิตไพรัช

16 04607 นางสาว กานต์รวี บรรเทิงสุข แลกเปล่ียน

17 04652 นาย วรรณเดช งามฉวีพันธุ์

18 04672 นาย อภิสิทธิ์ สุริยาพันธ์

19 04117 นาย ฉัตรชัย เจริญชัยชนะ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  19  คน

ชาย  9 คน หญิง  10 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/7 (HUB)    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559


