รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 1
ลำดับที่ คำนำหน้ำ ชื่อ
นำมสกุล
ลำยมือชื่อ
1 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แกตแก้ว
2 เด็กชาย จิรวัศ
สิโรมา
3 เด็กชาย ชุติเดช
บุญญะเปี่ยม
4 เด็กชาย ณัฐนนท์ ฟ้าหวั่น
5 เด็กชาย ธนกร
แหวนทองคา
6 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัลมาลี
7 เด็กชาย นันทนัช เรือนนาค
8 เด็กชาย ปารเมธ สนโทวาส
9 เด็กชาย ภูระพันธ์ นิ่มสุก
10 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ บูชา
11 เด็กชาย ศิโยน
ช่วยมณี
12 เด็กชาย อติกานต์ จงอักษร
13 เด็กชาย อภิภูมิ
สุรหิต
14 เด็กชาย อมรเทพ นาคเวช
15 เด็กชาย ออมสิน
แหวนทองคา
16 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไกรทองสุข
17 เด็กหญิง จิรารัตน์ ม่วงคุ้ม
18 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญครอง
19 เด็กหญิง ชลดา
จุติพงษ์รักษา
20 เด็กหญิง ชุตินันท์ อ่อนละมูล
21 เด็กหญิง ณัฐชา
คชพันธ์
22 เด็กหญิง ณัฐณิชา หูแก้ว
23 เด็กหญิง ณัฐปภัสสร พูลสาราญ
24 เด็กหญิง ธันชนก
เรืองเชื้อเหมือน
25 เด็กหญิง นฤมล
ชูกลิ่นหอม
26 เด็กหญิง นวพรรณ กุศลพิทักษ์แดน
27 เด็กหญิง น้าฝน
ระวังพันธุ์
28 เด็กหญิง ปณิตา
อ่อนละมูล
29 เด็กหญิง ปุณยาพร สอนกลิ่น
30 เด็กหญิง พรนภา
ทิพวารี
31 เด็กหญิง พิชชาพร เกศมณี
32 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จันทะมัด
33 เด็กหญิง ภณิดา
สุวรรณผ่อง
34 เด็กหญิง มนต์นภา ขาดี
35 เด็กหญิง ยุพาพักตร์ ใจหนักดี
36 เด็กหญิง รัตนา
วิวัฒน์กสิกิจ
37 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีอินทร์งาม
38

เด็กหญิง สุพรรษา

เพ่งผล

39

เด็กหญิง สุภัสสร

แสงฉวี

40

เด็กหญิง หงส์ฟ้า

คล้ายสุบรรณ

เบอร์โทร

รายชื่ อนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ อง 2
ลำดับที่คำนำหน้ำ ชื่อ
นำมสกุล
ลำยมือชื่อ
1 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปรางศร
2 เด็กชาย จตุพล
ปิ่นแก้ว
3 เด็กชาย ณัฐชนน
นิ่มนวล
4 เด็กชาย ทัศนันท์
กันสาอาง
5 เด็กชาย ธีรกานต์
จันทร์งาน
6 เด็กชาย นันทกานต์ คาหอมรื่น
7 เด็กชาย ปรินทร
สีนาเงิน
8 เด็กชาย ยงยุทธ
เพ็ชร์พายัพ
9 เด็กชาย วัชรพล
คาเขียว
10 เด็กชาย วุฒิกร
แสงพิจิตร
11 เด็กชาย ศุภกฤต
เรื่องทองดี
12 เด็กชาย สถาพร
ทองเมืองหลวง
13 เด็กชาย สิริลดา
ใยบัว
14 เด็กชาย อลงกรณ์ สุริย์แสง
15 เด็กชาย เอกวนิช
เรืองเชือเหมือน
16 เด็กหญิง กนกวรรณ ปานอุทัย
17 เด็กหญิง กันยารัตน์ ปานอาพันธ์
18 เด็กหญิง จันทการณ์ สว่างใจเพ็ชร์
19 เด็กหญิง จิรธิดา
นิสัยค้า
20 เด็กหญิง จิรนันท์
ปั้นพรหมณ์
21 เด็กหญิง จีรนันท์
บัวอุไร
22 เด็กหญิง จุฑามณี
แสงเกตุ
23 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา นาคเวช
24 เด็กหญิง ณัฐชา
นาทอง
25 เด็กหญิง ธนพร
ทองบางหลวง
26 เด็กหญิง นทัชพร
พานิช
27 เด็กหญิง นราทิพย์ ครุฑใจกล้า
28 เด็กหญิง นฤมล
ศรีแจ่มดี
29 เด็กหญิง ปิยธิดา
ปานอาพัน
30 เด็กหญิง ปุณยนุช
อารีชม
31 เด็กหญิง พรนัชชา นิลแก้วดี
32 เด็กหญิง พรพิมล
คาภาเขียว
33 เด็กหญิง พัชรพร
คชินทร
34 เด็กหญิง พิชชาภา พ่วงลา
35 เด็กหญิง ภัทรวดี
บูชา
36 เด็กหญิง วรัชยา
เทียนทองคา
37 เด็กหญิง วาสนา
ส่งสมบูรณ์
38 เด็กหญิง สุกานดา ฝอยฝน
39 เด็กหญิง สุพรรษา ขันทอง
40 เด็กหญิง อัยรฎา
บุญพิทักษ์

เบอร์โทร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 3
ลำดับที่ คำนำหน้ำ ชื่อ
นำมสกุล
ลำยมือชื่อ
1 เด็กชาย กฤษดา
ดีเถา
2 เด็กชาย กิตตินันธ์ งามสอาด
3 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สว่างใจเพ็ชร์
4 เด็กชาย จีรวัฒน์
ครุฑใจกล้า
5 เด็กชาย เจษฎา
ดอกรัก
6 เด็กชาย ธนภัทร์
คาเสียง
7 เด็กชาย ธนภัทร์
โพธิ์ศรี
8 เด็กชาย ธนภัทร์
ปรางศร
9 เด็กชาย นนทกานต์ รัตโนสถ
10 เด็กชาย พัชรพล
ชาวทะเล
11 เด็กชาย พันธมิตร สุขสุคนธ์
12 เด็กชาย วณิกกุล ปานอาพันธ์
13 เด็กชาย วัชพล
อุบลสมุทร
14 เด็กชาย วิวัฒน์
ธัญญผล
15 เด็กชาย วีรศิลป์
ขุนสะอาดศรี
16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เจริญสุข
17 เด็กชาย สมหวัง
หงษ์ทอง
18 เด็กชาย สรยุทธ
ใจยั่งยืน
19 เด็กชาย สิทธิชัย
ใจบุญ
20 เด็กชาย สิรภพ
กาบแก้ว
21 เด็กชาย อนันดา
ธัญญเจริญ
22 เด็กชาย เอกรินทร์ สมศักดิ์
23 เด็กหญิง กนพร
อินทร์ใจเอื้อ
24 เด็กหญิง จารุพิชญา เทียนทองคา
25 เด็กหญิง ชลันธร
คชินทร
26 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ไกรทองสุข
27 เด็กหญิง ฐาปนี
กิจสนธิ
28 เด็กหญิง ณภัทรา จันอุทัย
29 เด็กหญิง ณัฐพร
ทองบุญธรรม
30 เด็กหญิง พิมพ์วรรณ ช้อยขุนทด
31 เด็กหญิง ภคพร
ปั้นถนอม
32 เด็กหญิง วิภาพร
เมืองสันเทียะ
33 เด็กหญิง สายธาร อ่อนละมูล
34 เด็กหญิง สิดาพร
พรหมมิ
35 เด็กหญิง สุนิษา
บูชา
36 เด็กหญิง สุริริวิภา บุญลือพันธุ์
37 เด็กหญิง สุวรรณณา ภู่ทวี
38 เด็กหญิง หัธญาย์
เจียรงาม
39 เด็กหญิง อชิรญา
ศรีสิงห์
40 เด็กหญิง อัณศยา มูลทองจาด

เบอร์โทร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 4
ลำดับที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ
นำมสกุล
ลำยมือชื่อ
1 เด็กชาย กรสิริ
ไวศยะโสภณ
2 เด็กชาย กิตินันท์
วงศ์ขวัญเมือง
3 เด็กชาย ฉัตรชัย
ธัญญผล
4 เด็กชาย ชยากร
เบ้าคา
5 เด็กชาย ชัยพร
จาปาเทศ
6 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
7 เด็กชาย ธีรพงษ์
ภาสประเสริฐทรง
8 เด็กชาย ธีรศักดิ์
รักเรือง
9 เด็กชาย นนทกานต์ แช่มช้อย
10 เด็กชาย นภดล
ชาวทหาร
11 เด็กชาย ปฏิภาณ
ศรีเจริญ
12 เด็กชาย ปฏิภาณ
อรุณฉาย
13 เด็กชาย ประวันวิทย์ โพธิ์หิรัญ
14 เด็กชาย พงษกร
โฉมงาม
15 เด็กชาย ภัทราวุธ
เฟื่องนคร
16 เด็กชาย ภานุวัฒน์
จันทมาลี
17 เด็กชาย ภูมิพัฒน์
กลิ่นเกษร
18 เด็กชาย วรเมธ
นักสูงวงษ์
19 เด็กชาย วุฒิกิจ
มารยาท
20 เด็กชาย ศิริชัย
มาพันธ์
21 เด็กชาย ศุภกิจ
เรือนทอง
22 เด็กชาย ศุภณัฐ
อ่อนละมูล
23 เด็กชาย สมิธ
วิไลพันธ์
24 เด็กชาย สันติสุข
บุญรอด
25 เด็กชาย สุกฤษฎิ์
สีนวล
26 เด็กชาย สุภัค
เหมือนประสาท
27 เด็กชาย สุรชัย
หนูพึ่ง
28 เด็กชาย อนุภัทร
ร่มโพธืภักดี
29 เด็กชาย อนุวัฒน์
สุขพัฒน์
30 เด็กชาย อนุสรณ์
ศรีจันทร์สุข
31 เด็กชาย อานัส
ศรีโพธิ์อ่อน
32 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ศรีอุบล
33 เด็กหญิง ณิชา
รอดเชียงลา
34 เด็กหญิง ธัชพรรณ
พลสิน
35 เด็กหญิง พิมลรัตน์
อรุณฉาย
36 เด็กหญิง ภัทรดา
บ้านกวด
37 เด็กหญิง วริศรา
เจริญสุข
38 เด็กหญิง ศิริรัตน์
บุญคา
39 เด็กหญิง สิริรัตน์
ชูกลิ่นหอม
40 เด็กหญิง อาทิตยา
ศรีเมือง

เบอร์โทร

