
เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03846 นาย กฤษฎา กาญจนาภา

2 03848 นางสาว กวินนาถ รัตนแก้วประเสริฐ

3 03849 นางสาว กัญญ์วรา สิงห์กาล

4 03865 นาย จีรภาส กว๊านศิริ

5 03871 นาย เฉลิมศักด์ิ วุฒา

6 03878 นางสาว ชลนภา โมลาขาว

7 03919 นาย นัทธพงศ์ เเก้วชัง

8 03927 นางสาว ปัทมาวดี สุค าภา

9 03935 นางสาว พรรณิภา โกศล

10 03948 นาย ภควัต ไกยกิจ

11 03952 นาย ภานุพงศ์ ทองเฟือ่ง

12 03975 นางสาว วิมลวรรณ พวงพันธ์

13 03977 นางสาว วิริยาภรณ์ ชายแก้ว

14 04015 นางสาว อัจฉรียา ฤทธิว์งศ์

15 04409 นางสาว กนกอร ค าลือ

16 04420 นาย จิรภัทร รุ่งหิรัญกนก

17 04430 นางสาว ฐิติมา ศรีสุข

18 04438 นาย ธนาภูมิ เจริญกิจ

19 04444 นาย ปุริม เดชทะสอน

20 04445 นาย พงศธร หมีสกุล

21 04448 นางสาว พิจาริน ตันติพิพัฒกุลชัย

22 04455 นางสาว วรรณวิษา จันปุม่

23 04457 นาย วิรชัช เสาเวียง

24 04470 นาย อาทิตย์ ทัศนบรรลือ

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

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/1    ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03847 นางสาว กวินทรา ชาตาสุข

2 03857 นาย เข็มรัตน์ พันธุพ์าณิชย์

3 03866 นางสาว จุฑามาศ ตะวังทัน

4 03889 นางสาว ฐิติชญา แก้วเชียงหวาง

5 03893 นางสาว ณัฐชนน ภาระพงษ์

6 03901 นาย ณัฐวุฒิ น าศรี

7 03911 นางสาว พานทองค า โล่ห์สกุล

8 03916 นางสาว นริศรา เบญมาตย์

9 03953 นาย ภูชิสส์ แถวพินิจ

10 03955 นางสาว มณียา ลุ่มภู

11 03959 นางสาว รัชวลัญช์ ศรีหล่ิง

12 03980 นาย วุฒิชัย พิละมาตย์

13 03996 นางสาว สิรินรักษ์ พันธุเ์หล็ก

14 04005 นางสาว อฑิติยา รุ่งจินดารัตน์

15 04006 นาย อดิศร โพธาศรี

16 04008 นางสาว อภิรดา ทัศบุตร

17 04010 นาย อภิสิทธิ์ อมรโชติสถิต

18 04423 นางสาว จุฑามาศ สิริธนาวรากุล

19 04434 นางสาว ทรงอัปสร กาแก้ว

20 04443 นางสาว ปณิตตา โชติพงษ์

21 04446 นาย พชร สายเชื้อ

22 04460 นางสาว ศุภัสสร สิโนรักษ์

23 04467 นางสาว อโนชา ศักด์ิหารภพ

24 04471 นาย อิทธิศักด์ิ ผาสุขนิตย์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/2    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03854 นาย เกริก สุวรรณไตรย์

2 03895 นางสาว ณัฐธยาน์ มีสารพันธ์

3 03896 นางสาว ณัฐนรี ทองใบ

4 03902 นาย ตฤณ พละสาร

5 03915 นางสาว ธีรภานันท์ ดังธนกุล

6 03918 นางสาว นลพรรณ เทศประสิทธิ์

7 03923 นางสาว ปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร

8 03931 นางสาว พนัชกร โพธาราม

9 03937 นางสาว พัชริดา บุญโม๊ะ

10 03946 นาย พุทธิพงศ์ ยางนอก

11 03954 นาย ภูริมาศ สุดานิช

12 03968 นาย วรินทร พุม่หรดี

13 03982 นางสาว ศจี ฤๅชา

14 03987 นาย ศิริโรจน์ เกตุกุล

15 03991 นางสาว สัณฐิตา นาริต

16 03995 นาย สุทธิชัย นามแสง

17 03999 นางสาว สุทัตตา มาศพันธ์

18 04410 นางสาว กัญญาภัค พรมเเพง

19 04424 นางสาว ใจเอื้อ บูรณะ

20 04433 นางสาว ณิชา เจตินัย

21 04449 นางสาว เพ็ญพิชชา วีระพันธุ์

22 04450 นาย ภาสวิชญ์ อินโสม

23 04451 นางสาว มัชฌิมา พุดตาลดง

24 04453 นาย รฐพล พลเยี่ยม

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

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/3   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03851 นาย กิตติคุณ จิรพัทธ์พงศกร

2 03855 นางสาว ขนิษฐา ไขแสง

3 03860 นางสาว จิตสุภา สุวรรณไตรย์

4 03869 นาย เจนภพ ชาญณรงค์

5 03880 นางสาว ชลิตา โคตรสา

6 03888 นางสาว ฐิตาภา บริบูรณ์

7 03898 นาย ณัฐกิตต์ิ เกาะกิ่ง

8 03928 นาย ปิยวัฒน์ เกษกรุ

9 03944 นาย พีรพันธ์ สุวรรณไตรย์

10 03957 นางสาว โมฬี บุญเจนวรกิจ

11 03961 นางสาว รัฏฐาธิปัตย์ วงศ์พิจิตร

12 03967 นางสาว วราลี จันทร์เทพ

13 04004 นางสาว จีรดา สุวรรณไตรย์

14 04013 นาย อลงกรณ์ แสงสุวรรณ

15 04426 นาย ชนาวัฒน์ ค้าแก้ว

16 04428 นางสาว ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล

17 04429 นางสาว ชลลดา ใจตรง

18 04432 นางสาว ณัฐชยา ค าสร้าง

19 04447 นางสาว พลอยไพลิน ฮาดทักษ์วงศ์

20 04456 นาย วสวัตต์ิ ชุณหปราณ

21 04458 นางสาว วิลาสินี เกล้ียงเกลา

22 04459 นางสาว ศิรินทิพย์ ง้ิวพรม

23 04468 นางสาว อภิญญา บุญพร้อม

24 04469 นาย อภิสิทธิ์ เข็มทอง

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

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/4 ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03850 นางสาว กัญญรัตน์ กสิบุตร

2 03852 นางสาว กุลกันต์ พ่อบาล

3 03867 นาย จตุรเดช โพธิศ์รี

4 03885 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีวงษ์

5 03887 นางสาว ญาดา บุญสุข

6 03941 นางสาว พิชญาภา โพธิแสน

7 03950 นาย ภพณัท ปัญญาจิตร

8 03962 นาย ราชวิทย์ อ่อนตาม

9 03963 นาย ฤทธิไกร เขียวไกร

10 03981 นาย เวทย์วิวัฒน์ ชื่อด ารงรักษ์

11 03993 นาย สันติราษฎร์ จูมดอก

12 04417 นาย โกวิท ดาราก้านตรง

13 04418 นางสาว ขวัญกมล คูสกุลวัฒน

14 04419 นางสาว จรรยาลักษณ์ ข าดี

15 04421 นางสาว จีรติกรานต์ โคช่วย

16 04422 นางสาว จีราพร ทองผุด

17 04425 นางสาว นภัสวรรณ ลีลา

18 04427 นางสาว ชนิดา ปักใคหัง

19 04439 นางสาว ธมนวรรณ โสมาบุตร

20 04441 นางสาว นรมน สถิตสิริพร

21 04466 นางสาว สุวิตรา ชนะพล

22 04472 นางสาว อุษากาญจน์ อัศวภูมิ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  22  คน

ชาย  7 คน หญิง  15 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/5    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล

1 03844 นางสาว กมลรัตน์ กาญบุตร

2 03859 นางสาว จันทรวิมล อุทัยแสง

3 03870 นาย ฉัตรบดินทร์ เข็มปัญญา

4 03883 นาย ชาติพงศ์ วงศ์บุญยัง

5 03897 นางสาว ณัฐนิช โภคทรัพย์

6 03920 นาย นิธิกร ธนะค าดี

7 03943 นางสาว พิมพ์ประภา บุญประภาศรี

8 03949 นางสาว ภริตา พลซ่ือ

9 03978 นาย วิศรุต จรรยาวดี

10 03984 นาย ศรัณย์ สิทธิธรรม

11 04000 นางสาว สุธิดา ทรงอยู่สุข

12 04408 นางสาว กนกวรรณ ดอนเหนือ

13 04412 นาย กิตติภัฎ พลเยี่ยม

14 04413 นางสาว กิตติยากรณ์ บัวเบิก

15 04415 นางสาว กุลนิดา สุวรรณมาโจ

16 04416 นาย เกียรติพัฒน์ ทองบพิตร

17 04431 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีบูรณ์

18 04436 นางสาว ธนัชพร บุตรพรม

19 04437 นาย ธนากร อภิภัทรธนโภคิน

20 04440 นางสาว ธัญญาทิพย์ จิตปรีดา

21 04462 นาย สาริน หมั่นเรียน

22 04463 นางสาว สินีพร วงพิลา

23 04464 นางสาว สุทธิวรรณ ติยะบุตร

24 04465 นางสาว สุนทรี พลบุบผา

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

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/6    ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2559



เลขที่ รหัส ชื่อ นามสกุล

1 03864 นางสาว จิรัสยา ดันงา Miss Chiratsaya Dannga

2 03872 นางสาว ชญากาณฑ์ ศัตรูพ่าย Miss Chayakan Sattruphai

3 03884 นาย ชินดนัย กิจพฤกษ์ Mr. Chindanai Kidpreuk

4 03926 นางสาว ปวริศา กล่ันความดี Miss Pawarisa Glunkwamdi

5 03939 นางสาว พัชรี ศรีปน Miss Pacharee  Sripon

6 03945 นาย พีระพล ชาญวิริยะปรีดา Mr. Peerapol Chaneiriyapreeda

7 03964 นาย วชิรวิทย์ สุขคุณอมรรัตน์ Mr. Wachirawit Sukkunamonrat

8 03994 นางสาว สานรัก อุ่นชัย Miss Sanruk Unchai

9 04007 นางสาว อนัญญา วงศ์ประทุม Miss Ananya Wongpratoom

10 04411 นาย กิตติภณ สาระด า Mr. Kitthiphon Saradam

11 04414 นางสาว กุลกาญจน์ กุลชาติ Miss Kullakarn  Kullachart

12 04435 นางสาว ไทยลาน รชตะเพิม่พูน Miss Thilan Rachatapermpoon

13 04442 นางสาว เบญทราย ไชยเนตร Miss Bensai Chaiyanet

14 04452 นาย ศุภกฤษ อินธิสาร Mr. Mathawat Inthisarn

15 04454 นางสาว เรืองร าไพ ปลอบเมือง Miss Ruangrumpai Plobmuang

16 03925 นาย ปล้ืม บุตรศรี Mr. Pluem Butsri

17 03863 นางสาว ชลิตา ต้ังสิทธิวงศ์

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน

ชาย 6 คน หญิง 10  คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/7 (HUB)   ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559


