
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล    
1 เด็กหญิงสมฤทัย สายพิณ    
2 เด็กหญิงวิณรัตน์ โคตะมา    
3 เด็กชายนันทพัทธ ์ตะเคียนเกลี้ยง    
4 เด็กหญิงธัญพิชชา บุตรแสง    
5 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดอกพอง    
6 เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุดสังข์    
7 เด็กชายสริพงศ์  จันคณา    
8 เด็กหญิงกุลธดิา  วรโชติพงศ์พันธ ์    
9 เด็กหญิงทัตพิชา สิงหะชาติ    
10 เด็กหญิงปุณยนุช พิมพา    
11 เด็กหญิงพิชชาภา สุดสังข ์    
12 เด็กหญิงมนัสนันท ์สะอาด    
13 เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญตา    
14 เด็กหญิงปรยีาภรณ์ วงศ์พิทักษ์    
15 เด็กหญิงจุฑามาศ หมื่นแก้ว    
16 เด็กหญิงญาณิศา จันคณา    
17 เด็กหญิงนันท์นภัส ละมุล    
18 เด็กหญิงอมรรัตน์ เทาศิริ    
19 เด็กชายธนกฤต สุดสังข์    
20 เด็กชายวัชรพล ดวงกมลนพคุณ    
21 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เทาศิริ    
22 เด็กหญิงนลินีย์ เพชรล้วน    
23     
24     
25     

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล    
1 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วมะ    
2 เด็กชายภควัท เมืองศรี    
3 เด็กหญิงปาริชาติ  ไพบูลย์    
4 เด็กหญิงพิมพิศา ศรีปัตเนตร    
5 เด็กหญิงอธิกา จันเทพ    
6 เด็กชายไกรวิชญ์ สุดสังข์    
7 เด็กหญิงกวินธิดา เหล่าศรี    
8 เด็กชายณรงศักดิ ์ ทองเต็ม    
9 เด็กชายธนภูมิ ศิลากุล    
10 เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาจภักดี    
11 เด็กหญิงปาณิดา เทาศิริ    
12 เด็กชายภานุวิชญ์ จั่นขุนทด    
13 เด็กหญิงชลดา ศรีดาพันธ์    
14 เด็กชายศุวิล บุญนาค    
15 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ชาวใต ้    
16 เด็กหญิงฉันชนก โพธิสาร    
17 เด็กหญิงสุจิรา วงษ์ขันธ์    
18 เด็กหญิงนารีรัตน์ จำปาวะดี    
19 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สมบัติ    
20 เด็กชาย อชิระ เรืองคำ    
21 เด็กหญิงจันทราทิพย์ สุดสังข์    
22 เด็กหญิงนลินี สุดสังข์    
23     
24     
25     

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล    
1 เด็กชายฐิติพงษ์ ไชยมูล    
2 เด็กชายธนากรณ ์ภูมแก้ว    
3 เด็กชายณวัฒน์ จันทร์อินทร์    
4 เด็กชายศรายุทธ นันทะสิงห์    
5 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกัณหา    
6 เด็กชายรณกฤต วงษ์ขันธ์    
7 เด็กชายเฉลิมพงษ ์ศรีสวัสดิ์    
8 เด็กชายเกียรติศักดิ์ แก่นเกษ    
9 เด็กชายกันตพัชร ผิวจันทร์    
10 เด็กหญิงปลายฟ้า วงษ์สอน    
11 เด็กหญิงผกามาส ทองเต็ม    
12 เด็กหญิงธันยธรณ์ อุปสุช    
13 เด็กชายธันวา จันทะสน    
14 เด็กหญิงอนุธิดา  สะเดา    
15 เด็กชายกฤษฎา ดวงสิน    
16 เด็กหญิงขนิษฐารตัน์ ศรีดาพันธ ์    
17 เด็กชายสรชัย โพธิ์ทัศน์    
18 เด็กชายกนกพล ดอกพอง    
19 เด็กชายศตวรรษ บุญลี    
20 เด็กชายศักดิ์สยาม หงษ์โต    
21 เด็กชายธนภัทร คำเหนือ    
22 เด็กหญิงนิภาพร ในทอง    
23     
24     
25     

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล    
1 เด็กหญิงสุภาพร หมูนดี    
2 เด็กชายธีรภัทร ม่วงราม    
3 เด็กชายศิริวัฒน์  บุญตา    
4 เด็กหญิงพชรธิดา วรจันทร์    
5 เด็กชายพงศกร สร้อยสวัสดิ์    
6 เด็กหญิงปริญญาลักษณ์ วงษ์พิทักษ์    
7 เด็กชายคมสัน เทาศิริ    
8 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทองจันทร์    
9 เด็กชายวิวัฒน์ชัย สิทธิศร    
10 เด็กหญิงพิชานันท์ สุดสังข์    
11 เด็กหญิงนวพรรษ ทรัพย์สิน    
12 เด็กชายวุฒิเดช ศรีมาศ    
13 เด็กชายกัณฑ์พงษ์ แต้มงาม    
14 เด็กชายพิชญะ อังกาบ    
15 เด็กหญิงธิดาแก้ว จันทะวงษ์    
16 เด็กชายธนวัฒน์ หีบทอง    
17 เด็กชายดิษทัศน ์ โพธิสาร    
18 เด็กชายนพรัตน์ สายจันทร์    
19 เด็กชายสิทธินนท์  วรรณุบล    
20 เด็กชายปิยะษกรณ์ บุญโพชา    
21 เด็กชายวัชรพงศ์ แสนป้อง    
22 เด็กชายณรงค์ชัย เทาศิริ    
23     
24     
25     

 

 

 


