
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27506 ด.ช. เกริกพล เวชวัน
2 27507 ด.ช. ณัฐพล ทบัทอง
3 27508 ด.ช. ณัฐพล อภิสุขเกษม
4 27509 ด.ช. ทกัษิณ อภิสิริพัฒนา
5 27510 ด.ช. ธนวัฒน์ สิทธิสุรินทร์
6 27511 ด.ช. ปญัญากร พวงมาลิน
7 27512 ด.ช. พิสิฐนาคินทร์ ฤทธ์ิบวั
8 27513 ด.ช. ภูวดล คงวานชิกุล
9 27514 ด.ช. รัชพล กาวิชัย
10 27516 ด.ช. วิภู ธินอ้มธรรม
11 27517 ด.ช. สุริยา สะอาด
12 27518 ด.ช. เสริมชาติ อิน่คํา
13 27519 ด.ช. อนภัุทร ศรีบรีุ
14 27520 ด.ญ. กนกวรรณ ปนิตาดง
15 27521 ด.ญ. กมลศา เตชอุดมเลิศ
16 27522 ด.ญ. ชลธิชา ตาเจริญ
17 27523 ด.ญ. ชาลินี เครือต๊ะ
18 27524 ด.ญ. ณิชาภัทร แก้วย่ิงยง
19 27525 ด.ญ. นภศร รวงผ้ึง
20 27526 ด.ญ. นารี เมธีกิตติคุณ
21 27527 ด.ญ. ปฐมาวดี อนพุันธ์
22 27528 ด.ญ. ปาริฉัตร มงคลโรจนก์ุล
23 27529 ด.ญ. พลอย นามใส่
24 27530 ด.ญ. พัชริกา ชัยวงค์
25 27531 ด.ญ. เพชราภรณ์ ประมะสิน
26 27532 ด.ญ. ภูษณิศา แซ่จ้าง
27 27533 ด.ญ. ศศิกานต์ สมใจดี
28 27534 ด.ญ. สุธาสินี จักเเก้ว
29 27535 ด.ญ. อัญชลี จันทรภิรมย์

กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

รายช่ือนักเรียน  ม.1/1  ห้องพิเศษวิทยาศาตร์
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27536 ด.ช. กาญจนพัฒน์ ปอ้สีลา
2 27537 ด.ช. จักกริน ชัยปญัญา
3 27538 ด.ช. ธวัชชัย ใจดวงแก้ว
4 27539 ด.ช. ธีรพัฒน์ ทองรัศมี
5 27540 ด.ช. นนัทวิากร อูปพนม
6 27541 ด.ช. นพินธ์ ภูวงศ์
7 27542 ด.ช. ปราบเซียน หนอ่หล้า
8 27543 ด.ช. พงศพัศ แก้วนา
9 27544 ด.ช. พฤกษ์ เชยบาน
10 27545 ด.ช. เพิ่มตระการ ชัยชมภู
11 27546 ด.ช. มนตรี ใจสาม
12 27547 ด.ช. วรเมธ จันทะกูล
13 27548 ด.ช. วรวุฒิ ชอบทองหลาง
14 27549 ด.ช. สมจิตร ย่ีเเสง
15 27550 ด.ช. อนนัดา เตจะติ
16 27551 ด.ช. อนวัุชร์ ศรีชัยยา
17 27552 ด.ช. อภิเชษฐ์ อุปวงค์
18 27553 ด.ญ. กนกวรรณ สมบญุ
19 27554 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ แซ่จาง
20 27555 ด.ญ. ชมพู่ โชคสถาพรสิน
21 27556 ด.ญ. ชริณดา ศรีสวัสด์ิ
22 27557 ด.ญ. ชลธิชา โพธ์ิเทพ
23 27558 ด.ญ. ชลิดา เครือต๊ะ
24 27559 ด.ญ. ฐิติพร นาใจ
25 27560 ด.ญ. ณัฐนนัท์ สุหฤทยา
26 27561 ด.ญ. ณัฐพร รินนายรักษ์
27 27562 ด.ญ. ธนนัต์ญดา เมธาเกียรต์ิ
28 27563 ด.ญ. นลิาวัลย์ ชุม่ใจ
29 27564 ด.ญ. ปนติา ผ่องใส
30 27565 ด.ญ. เมริสา กาญจนชูวงศ์
31 27566 ด.ญ. วันทพิย์ เช่อเม๊าะกู่
32 27567 ด.ญ. สุพิชญา วิระชัย
33 27568 ด.ญ. สุภาพร แซ่ว่าง
34 27569 ด.ญ. อพิชญา กาจิตต์

รายช่ือนักเรียน  ม.1/2  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27570 ด.ช. ชินธิป ภิระบรรณ์
2 27571 ด.ช. ชูชัย เพเมีย่
3 27572 ด.ช. ไชยวัฒน์ ร้องขันเเก้ว
4 27573 ด.ช. ฐานทพั อิกําเหนดิ
5 27574 ด.ช. ธนภัทร แสงเกร็ด
6 27575 ด.ช. นพเดช จันตาสิงห์
7 27576 ด.ช. นาวิน คืนมาเมือง
8 27577 ด.ช. พิทวัส วิลาวัลย์
9 27578 ด.ช. ภาคิน อยู่ลือ
10 27579 ด.ช. ภาณุพงศ์ ภิระบรรณ
11 27580 ด.ช. ยศกันต์ ลับแลชัย
12 27581 ด.ช. ยศไกร ลับแลชัย
13 27582 ด.ช. เรวัฒน์ ขัดผาบ
14 27583 ด.ช. วรเมธ ใจฝัน
15 27584 ด.ช. วรวิทย์ ก้อนเเก้ว
16 27585 ด.ช. วัน แสงทพิย์
17 27586 ด.ช. วุฒิภัทร มหาวงค์
18 27587 ด.ช. สิธิชัย จินดาธรรม
19 27588 ด.ช. อนชุา อายิ
20 27589 ด.ญ. กัญณิกา ลาพิง
21 27590 ด.ญ. กุลนนัท์ ศรีวิชัย
22 27591 ด.ญ. ครรธารักษ์ มงคลใหม่
23 27592 ด.ญ. จินตนา ปาระกา
24 27593 ด.ญ. จิรนนัท์ คํามูล
25 27594 ด.ญ. ชุติมา กุนนั
26 27595 ด.ญ. ณชญาดา เกียรติลานทอง
27 27596 ด.ญ. ณัฐกานต์ จํารัส
28 27597 ด.ญ. นนัทน์ภัส มาพิงค์
29 27598 ด.ญ. ปนดัดา กันทะ
30 27599 ด.ญ. ปภัสสร แก้วนาต๊ิบ
31 27600 ด.ญ. ปาจรีย์ จันต๊ิบ
32 27601 ด.ญ. เพชรลดา พรสุขสมสกุล
33 27602 ด.ญ. สุธิมา คําแดง
34 27603 ด.ญ. สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
35 27604 ด.ญ. อรทยั โว่ยยือ
36 27605 ด.ญ. อังคณา คําเงิน
37 27606 ด.ญ. อัญชิสา ใจแน่

รายช่ือนักเรียน  ม.1/3  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27607 ด.ช. ชวลิต นอ้ยหมอ
2 27608 ด.ช. ชิติพัทธ์ ไชยการ
3 27609 ด.ช. ธนกฤต นนัชัย
4 27610 ด.ช. ธนกฤต เผ่าต๊ะใจ
5 27611 ด.ช. ธนพนธ์ ภัทรพาณิชย์กุล
6 27612 ด.ช. ธนากร เมอเเละ
7 27613 ด.ช. ธฤต กรกฏกําจร
8 27614 ด.ช. นราวิชญ์ แสนนอ้ย
9 27615 ด.ช. พร้อมพงศ์ ศรีสวาสด์ิ
10 27616 ด.ช. พีระพล จําปาทราย
11 27617 ด.ช. ภิธัศรุตฆ์ มาทวี
12 27618 ด.ช. ภูริภัทร อาสากิจ
13 27619 ด.ช. เมษณี เมฆะ
14 27620 ด.ช. วัชรพันธ์ พรหมพันธ์
15 27621 ด.ช. วันชัย นาละต๊ะ
16 27622 ด.ช. ศรัณย์ภัส จันทาพูน
17 27623 ด.ช. สืบสกุล วงศ์สุริยศักด์ิ
18 27624 ด.ช. สุรชา หมือ่แล
19 27625 ด.ช. อภิวัฒน์ แหล่งหว้ยไชย
20 27626 ด.ช. อภิชัย ด่านเจริญรักษ์
21 27627 ด.ญ. กชกร อินต๊ะแก้ว
22 27628 ด.ญ. ขวัญจิรา พิสัยเลิศ
23 27629 ด.ญ. ณัชนชิา น้ําใจดี
24 27630 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทพัธานี
25 27631 ด.ญ. ณัฐริกา นนัตาวงศ์
26 27632 ด.ญ. ทชิากร เนติประวัติ
27 27633 ด.ญ. น้ําตาล นายสาม
28 27634 ด.ญ. นดิา เชอหมือ่
29 27635 ด.ญ. พรสวรรค์ แสงบญุ
30 27636 ด.ญ. พาฝัน ชมภูเมืองชืน่
31 27637 ด.ญ. มลนภา เเสงคํา
32 27638 ด.ญ. มาริสา คําเงิน
33 27639 ด.ญ. เยาวลักษณ์ ชุมพู
34 27640 ด.ญ. วรัญญา ขันคํากาศ
35 27641 ด.ญ. ศรินญา ภิญโญธาวิณี
36 27642 ด.ญ. สิริรักษ์ อินต๊ะปวน
37 27643 ด.ญ. สุภาพร พูลศิลป์
38 27644 ด.ญ. อุย้ โปงแสง

รายช่ือนักเรียน  ม.1/4  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27645 ด.ช. ชัยวัฒน์ ใจยะ
2 27646 ด.ช. ณัฐชนน ใจปนิตา
3 27647 ด.ช. ณัฐนนท์ หมอโปะ๊กู่
4 27648 ด.ช. ธนกฤต ชมภูพันธ์
5 27649 ด.ช. ธนากร แซ่เต๋ิน
6 27650 ด.ช. ธวัช ทองอินทร์
7 27651 ด.ช. ปรเมษฐ์ เขือ่นเพชร์
8 27652 ด.ช. พงศ์เพ็ชร กะมล
9 27653 ด.ช. พัทธดนย์ ใจอุน่เรือน
10 27654 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ กาหะ
11 27655 ด.ช. รพีภัทร ปรุะเสาร์
12 27656 ด.ช. วาโย วงค์สุวรรณ์
13 27657 ด.ช. ศตายุ คําจริง
14 27658 ด.ช. ศรายุธ ปงิมะวงค์
15 27659 ด.ช. สมเจต อายี
16 27660 ด.ช. สิรภพ เพียงใจ
17 27661 ด.ช. อชิระ เขือ่นแก้ว
18 27662 ด.ช. อัจฉริยะ ผัดเปา้
19 27663 ด.ช. เอกรินทร์ เชอมือ
20 27664 ด.ญ. กรปรียา เพียรธรรม
21 27665 ด.ญ. กันยารัตน์ เอก๋า
22 27666 ด.ญ. จุฬารัตน์ บญุมา
23 27667 ด.ญ. ณัฐฐา กัลยกรเฟื่องฟู
24 27668 ด.ญ. ณัฐนชิา บญุชืน่
25 27669 ด.ญ. ทพิย์มณี ชืน่จิตนรัินดร์
26 27670 ด.ญ. นลิปทั วัฒนะวงค์
27 27671 ด.ญ. บษุบา ลาหนูะ
28 27672 ด.ญ. พิชญาภา สุภาศรี
29 27673 ด.ญ. ภานมุาศ ฟูคํา
30 27674 ด.ญ. ภาวิณี พนมศักด์ิสิทธ์ิ
31 27675 ด.ญ. ภคมน หะวัน
32 27676 ด.ญ. รัชนพีร สาธรรม
33 27677 ด.ญ. รัญธิดา เทศสี
34 27678 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ปิ่นไพรวัลย์
35 27679 ด.ญ. รุ่งรัชณี ไชยวิราช
36 27680 ด.ญ. ลักษิกา พรมเมือง
37 27681 ด.ญ. สุกัญญา หล่อซา
38 27682 ด.ญ. สุมาลี มาเยอะ

รายช่ือนักเรียน  ม.1/5  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27683 ด.ช. ณัฐนนัท์ หา้วหาญ
2 27685 ด.ช. ณัฐวุฒิ อินทะวงค์
3 27686 ด.ช. ดนพุร พรนมิิตสิงขร
4 27687 ด.ช. ธนภัทร ปนัคํา
5 27688 ด.ช. ธนวัฒน์ ยศดี
6 27689 ด.ช. ธนฐัชัย แก้วไชยา
7 27690 ด.ช. ธนทักิจ กิตติศัพทก์ันทร
8 27691 ด.ช. ประสิทธ์ิ นนิแก้ว
9 27692 ด.ช. พีระวิชญ์ บญุเรือง
10 27693 ด.ช. วรดร อรุณจิตติ
11 27694 ด.ช. วัชรพล ปนิตาธรรม
12 27695 ด.ช. วีรชิต อ่อนแก้ว
13 27696 ด.ช. ศุภฤกษ์ เนตรสว่าง
14 27697 ด.ช. สุรยุทธ สุริยาศักด์ิ
15 27698 ด.ช. อนวัุฒน์ หะวัน
16 27699 ด.ช. อนวิุทย์ หลวงดี
17 27700 ด.ญ. กัลยา แสงชัย
18 27701 ด.ญ. กาญจนา วงค์ชายคํา
19 27702 ด.ญ. เกียรติญา แสนกาศ
20 27703 ด.ญ. จันทกานต์ิ อยู่นรินทร์
21 27704 ด.ญ. ดะรินพร คําอุน่
22 27705 ด.ญ. ธัญชนก กันทายวง
23 27706 ด.ญ. ธิติมา กันทะตา
24 27707 ด.ญ. นวพร ย้ิมแฉ่ง
25 27708 ด.ญ. มลทชิา วงศ์ดวง
26 27709 ด.ญ. รินรดา บรมพิชัยชาติกุล
27 27710 ด.ญ. สุจิตรา แซ่หมือ่
28 27711 ด.ญ. สุนติา เพียเมียกู่
29 27712 ด.ญ. สุนติา วิบลูความดี
30 27713 ด.ญ. สุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ
31 27714 ด.ญ. สุรัญชนา เพชรรัตน์
32 27715 ด.ญ. หนึง่ฤทยั หมือ่โปะกู่
33 27943 ด.ช. ทวีพันธ์ วรรณเลิศ
34 27944 ด.ช. รณฤทธ์ิ ชุม่มงคล

ช่ือ-สกุล
รายช่ือนักเรียน  ม.1/6  ห้องเรียนทั่วไป



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27716 ด.ช. จักรพันธ์ นนัทะกุล
2 27717 ด.ช. จีรเทพ นาอูกะ
3 27718 ด.ช. เจตนพิัทธ์ รัตนอุบล
4 27719 ด.ช. ชวิน มาเยอะ
5 27720 ด.ช. ธนพล จีราสกุล
6 27721 ด.ช. ธีรเดช นาราศักด์ิ
7 27722 ด.ช. ธีรเมท ประเสริฐสงค์
8 27723 ด.ช. นนทพัทธ์ ลินลาด
9 27724 ด.ช. ภัคพล อิกําเนดิ
10 27725 ด.ช. ภาณุเดช แสนย่าง
11 27726 ด.ช. ภูริภัทร สมพล
12 27727 ด.ช. รชฏ จันทาพูน
13 27728 ด.ช. อธิศ ลอยคํา
14 27729 ด.ช. อัฐฒคมภ์ จีระหตัถ์
15 27730 ด.ช. อัมรินทร์ ชัยสาร
16 27731 ด.ช. อาผ่า เปยีงแล
17 27732 ด.ช. อาหร่ัง เชกอ
18 27733 ด.ญ. กิติพร ดีสาม
19 27734 ด.ญ. ชลิตา ตะสุวรรณ์
20 27735 ด.ญ. ซิงเหมย ชอง
21 27736 ด.ญ. ฑิมพิกา ลังกาพิน
22 27737 ด.ญ. ณัฏฐติชา สิทธิพรม
23 27738 ด.ญ. ณัฏฐนชิ ยาวิละ
24 27739 ด.ญ. ณัฐมล เเยเปยีง
25 27740 ด.ญ. นพมาศ เพ็ญมูล
26 27741 ด.ญ. พรรณนษิา จรุงเดช
27 27742 ด.ญ. พัชรินทร์ สิงหต์า
28 27743 ด.ญ. เยาวเรศ พิมลเลิศมงคล
29 27744 ด.ญ. วันวิสา จุลโพธ์ิ
30 27745 ด.ญ. ศิริขวัญ ตามี่
31 27746 ด.ญ. สโรชา วิระคํา
32 27747 ด.ญ. อชิรญา แว่นนนัท์
33 27748 ด.ญ. อุบลวรรณ ขําแจ้ง
34 27945 ด.ช. อทวุฒิ จินดาวงศ์
35 27946 ด.ญ. ชนสิรา คลังดงเค็ง

รายช่ือนักเรียน  ม.1/7  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27749 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อนนัตวิศิษฏ์
2 27750 ด.ช. ชุมพล ภัทรเรืองเมธา
3 27751 ด.ช. ธนกฤต เงินปา
4 27752 ด.ช. ธิติวุฒิ หาญนํา
5 27753 ด.ช. ธีรภาพ อยู่ลือ
6 27754 ด.ช. นนัทนนท์ ไววงค์
7 27755 ด.ช. นาราภัทร จินดาธรรม
8 27756 ด.ช. ปยิวัฒน์ นามคํา
9 27757 ด.ช. ภัทราวุท แก้วตุ่น
10 27758 ด.ช. ภาธร แซ่เต๋ิน
11 27759 ด.ช. ศรยุทธ์ ถิน่ทพิย์
12 27760 ด.ช. สมชาย เชอหมือ
13 27761 ด.ช. สิทธิพน ไข่กา
14 27762 ด.ช. อภินนัท์ แก้วรากมุก
15 27763 ด.ช. อาผ่า มาเยอะ
16 27764 ด.ญ. ขิมไท สิทธิการ
17 27765 ด.ญ. จารวี สิงหต์า
18 27766 ด.ญ. จารุณี แยชอกู่
19 27767 ด.ญ. เจนจิรา เขือ่นคําแสน
20 27768 ด.ญ. นงนภัส ยังใบ
21 27770 ด.ญ. พัชราภา ขันแก้ว
22 27771 ด.ญ. พิมพ์ชนก สมพล
23 27772 ด.ญ. เพ็ญนภา วัฒนมิตร
24 27773 ด.ญ. มณรดา แซ่ว่าง
25 27774 ด.ญ. วรรณษา หนสมสุข
26 27775 ด.ญ. วานดีา มาเยอะ
27 27776 ด.ญ. สิริยากร นามวงค์
28 27777 ด.ญ. สุทธิดา สิงหม์ณี
29 27778 ด.ญ. สุภาพร มาเยอะ
30 27779 ด.ญ. อภิชญา เกตุชู
31 27947 ด.ช. ภูธเนศ นาใจ
32 27948 ด.ช. ภูริภัทร แสนมูลแจ่ม
33 27949 ด.ช. อภิรักษ์ ลาวิชัย
34 27950 ด.ช. ธนวิชญ์ ชมภูเทศ

รายช่ือนักเรียน  ม.1/8  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27000 ด.ช. อาโต่ มาเยอะ
2 27780 ด.ช. กฤษฎาภรณ์ บญุมา
3 27781 ด.ช. จักรพันธ์ เเก้วฟองคํา
4 27782 ด.ช. ชัยวัฒน์ ทา่ดีสม
5 27783 ด.ช. ชาญชนะ นนทจิันทร์
6 27784 ด.ช. ทกัษิณ ชีหมือ่
7 27785 ด.ช. ทศันยั มณีชัย
8 27786 ด.ช. ธนเดช จาตามหาอินทร์
9 27787 ด.ช. ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
10 27788 ด.ช. นนัทวัฒน์ ซาวล้ีแสน
11 27789 ด.ช. นติิภูมิ พิมพ์จํานงค์
12 27790 ด.ช. ปญัญากร ละลํา
13 27791 ด.ช. พรชัย เผ่ือขัน
14 27792 ด.ช. วริทธ์ิธร ขัตติยวงค์
15 27793 ด.ช. ศุภจักร รีอินทร์
16 27794 ด.ช. สมบรูณ์ แซ่ดู
17 27795 ด.ช. อภิวัฒน์ อุน่นนักาศ
18 27796 ด.ญ. จารุดา นํานา
19 27798 ด.ญ. จีรนนัท์ จี๋มะลิ
20 27799 ด.ญ. ญาโณทยั ตาบญุหู
21 27800 ด.ญ. ฑิฆัมพร ออนตะไคร้
22 27801 ด.ญ. ดลนภา คะจรรยา
23 27802 ด.ญ. ตรีนนัท์ โสภาพันธ์ุ
24 27803 ด.ญ. ทฤษฎี มณีวรรณ
25 27804 ด.ญ. ปริตณา เดชภักดี
26 27805 ด.ญ. พรทพิา ปกุแก้ว
27 27806 ด.ญ. พรสินี ประเสริฐ
28 27807 ด.ญ. พิมแพร บญุหล้า
29 27808 ด.ญ. วินทิรา นนัตา
30 27809 ด.ญ. สิริรักษ์ โชคสถาพรสิน
31 27810 ด.ญ. สุทธิดา ซาสุทธะสี
32 27811 ด.ญ. อรัญญา มูลงาม
33 27951 ด.ช. ธนากิจ ต้ังสกุลวัฒนา

รายช่ือนักเรียน  ม.1/9  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล



กลุ่มสาระการเรยีนรู.้...........................................

ช่ือวิชา..................................... รหัสวิชา......................... ครผูู้สอน.................................................

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 กลางภาค รวม
ที่ เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม...........เต็ม............
1 27812 ด.ช. กรชกรณ์ สมฟองทอง
2 27813 ด.ช. คมกริช ธิรินทอง
3 27814 ด.ช. เจษฎา นาคโหมด
4 27815 ด.ช. ณชนรรน บญุรสศักด์ิ
5 27816 ด.ช. ณัฐดนยั หนอ่เเก้ว
6 27817 ด.ช. ธวัช เชกอง
7 27818 ด.ช. ธีรพงศ์ ทาเจริญ
8 27819 ด.ช. พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
9 27820 ด.ช. ภูรินทร์ ทนุอินทร์
10 27821 ด.ช. วรินทร อัศวภูมิ
11 27822 ด.ช. วัชระพงษ์ นุน่ยวง
12 27823 ด.ช. วันชนะ สินเช้า
13 27824 ด.ช. ศุภชัย สมบญุไชย
14 27825 ด.ช. ศุภเชษฐ์ เตือนใจ
15 27826 ด.ช. สมเทพ แชหมือ่
16 27827 ด.ญ. กมลเนตร นาใจ
17 27828 ด.ญ. เจนจิรา กิตตติสิริกุล
18 27829 ด.ญ. ชลธิชา บญุแซม
19 27830 ด.ญ. ณัฐพร เบยีแลกู่
20 27831 ด.ญ. ดรุณี อาโย
21 27832 ด.ญ. ดลจิตร ใจมา
22 27833 ด.ญ. นภัสสร ผดุงโรจนวงษ์
23 27834 ด.ญ. นนัทนชั คงเลิศสกุล
24 27835 ด.ญ. นนัทกิานต์ ชาวพงษ์
25 27836 ด.ญ. นริมล ไชยยนต์
26 27837 ด.ญ. เบญญาภา กายงแว่น
27 27838 ด.ญ. มะลิ จะทอ
28 27839 ด.ญ. รุ้งลาวัลย์ เจเปยีว
29 27840 ด.ญ. รุจิรา แชหมือ่
30 27841 ด.ญ. วณิดา แซ่ฮ่วง
31 27842 ด.ญ. สกุลธิดา ทพัพศิลป์
32 27843 ด.ญ. อารีรัตน์ ร้องขันแก้ว
33 27942 ด.ช. มติมนต์ ปญับอื

รายช่ือนักเรียน  ม.1/10  ห้องเรียนทั่วไป
ช่ือ-สกุล
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