
ท่ี ชั้น

เลข
ปร

ะจ
 ำต
วั

ช่ือ - สกลุ หอ้ง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์

โท
รศ
พัท

์

หมำยเหตุ

1 ป.6/5 5099 เดก็ชำย สุทธิชยั  มะณีทอง ม.1/5
2 ป.6/5 6148 เดก็หญิง ชญำน์นนัท ์ นิธิสุรฐำนนท์ ม.1/5
3 ป.6/5 4294 เดก็ชำย รัชชำนนท ์ อ่อนอก ม.1/5
4 ป.6/4 4527 เดก็ชำย จิรภทัร์  หอมวนั ม.1/5
5 ป.6/2 5860 เดก็หญิง ญำณิศำ  ภำวรรณ ม.1/5
6 ป.6/5 5560 เดก็หญิง จุฬำลกัษณ์  พรหมทสั ม.1/5
7 ป.6/5 4538 เดก็หญิง ปนำลี  ค  ำโรณ ม.1/5
8 ป.6/3 5810 เดก็หญิง พรชิตำ  ชำ้งเนียม ม.1/5
9 ป.6/4 4549 เดก็ชำย สิทธิศกัด์ิ  คงบวั ม.1/5

10 ป.6/1 4306 เดก็ชำย กฤษณะ  มะณีทอง ม.1/5
11 ป.6/5 6149 เดก็หญิง จิรำรัตน์  จนัทร์โท ม.1/5
12 ป.6/5 5548 เดก็หญิง บุญรอด  หอมกลำง ม.1/5
13 ป.6/4 5090 เดก็หญิง เพญ็ทิชำ  สุขดี ม.1/5
14 ป.6/4 4542 เดก็หญิง วรณิกำ  วรรณสุข ม.1/5
15 ป.6/1 0 เดก็หญิง นิภำพร  นิยมวงศ์ ม.1/5
16 ป.6/2 6591 เดก็หญิง ชนำภำ  แสวงสำย ม.1/5
17 ป.6/5 6875 เดก็ชำยณัฐวุฒิ  ศรียงยศ ม.1/5
18 ป.6/5 4574 เดก็ชำย วงศศิ์ริ  ศรีษะแกว้ ม.1/5
19 ป.6/4 4716 เดก็หญิง ม่ิงขวญั  จีวะพนัธ์ชยั ม.1/5
20 ป.6/5 4551 เดก็หญิง อภิสรำ  เพียงทอง ม.1/5
21 ป.6/4 4545 เดก็ชำย ศภุชยั  อินทร์แกว้ ม.1/5
22 ป.6/3 6807 เดก็ชำย จิตรภำนุ  แท่นทอง ม.1/5
23 ป.6/1 5098 เดก็หญิง แสงโสภำ  สำวิวฒัน์ ม.1/5
24 ป.6/1 4339 เดก็หญิง สมหญิง  ตึงตระกลู ม.1/5
25 ป.6/1 4333 เดก็ชำย ยิง่สุริยำ  ศรีทอง ม.1/5
26 ป.6/5 4283 เดก็ชำย นิรุต  สินสวสัด์ิ ม.1/5
27 ป.6/3 5548 เดก็ชำย ภำนิวฒัน์  ทองลว้น ม.1/5
28 ป.6/2 4292 เดก็ชำย ภำคภูมิ  สิมลี ม.1/5

29 ป.6/3 4557 เดก็หญิง ชุติกำญจน์  ศรีบวับำน ม.1/5

30 ป.6/1 4322 เดก็ชำย นภสักร  ศรีสด ม.1/5
31 ม.1/5
32 ม.1/5
33 ม.1/5
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34 ม.1/5
35 ม.1/5

ท่ี ชั้น

เลข
ปร

ะจ
 ำต
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ช่ือ - สกลุ หอ้ง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์

โท
รศ
พัท

์

หมำยเหตุ

1 ป.6/4 5369 เดก็ชำย ศภุกิจ  ผมพนัธ์ ม.1/4
2 ป.6/3 6252 เดก็ชำย นิรันดร์  จนัสนิท ม.1/4
3 ป.6/1 4325 เดก็หญิง ประภำพรรณ  เกษี ม.1/4
4 ป.6/1 5089 เดก็หญิง วรำพร  ทองขำว ม.1/4
5 ป.6/3 4696 เดก็ชำย ณัชภคั  ล  ำดบัชั้น ม.1/4
6 ป.6/5 4560 เดก็หญิง ฐิติรัตน์  หินกลำ้ ม.1/4
7 ป.6/1 6474 เดก็หญิง ปรียำภรณ์  ชุมศรี ม.1/4
8 ป.6/4 5084 เดก็หญิง เมษยำ  พรหมสิทธ์ิ ม.1/4
9 ป.6/1 5374 เดก็หญิง กนกวรรณ  ประทุมศรี ม.1/4

10 ป.6/2 6235 เดก็หญิง ช่อลดำ  ทิพยม์งคล ม.1/4
11 ป.6/5 4541 เดก็หญิง เพชรดำ  ผลดี ม.1/4
12 ป.6/4 5856 เดก็หญิง ชลธิดำ  นรสำร ม.1/4
13 ป.6/5 6243 เดก็หญิง เอมิกำ  หอ้งแซง ม.1/4
14 ป.6/3 4564 เดก็ชำย ธนวฒัน์  โนนสูง ม.1/4
15 ป.6/1 5375 เดก็ชำย สิรวิชญ ์ เขตนิมิตร ม.1/4
16 ป.6/4 4552 เดก็หญิง อภิลดำ  ไร่พิมำย ม.1/4
17 ป.6/3 4575 เดก็ชำย วิชญพงศ ์ ช่วยสง ม.1/4
18 ป.6/2 4275 เดก็ชำย ธนภทัร  หนองเทำ ม.1/4
19 ป.6/1 4314 เดก็ชำย ณภทัร  สุฤทธ์ิ ม.1/4
20 ป.6/3 6141 เดก็ชำย ภควตั  แสงนนท์ ม.1/4
21 ป.6/5 4290 เดก็หญิง พิไลวรรณ  ประถมบุตร ม.1/4
22 ป.6/1 6139 เดก็หญิง ขนิฐำ  วิเศษชำติ ม.1/4
23 ป.6/2 4297 เดก็หญิง วิชญำพร  เหมจนัทึก ม.1/4
24 ป.6/2 4348 เดก็ชำย เฉลิมชนม ์ แจง้สว่ำง ม.1/4
25 ป.6/3 6473 เดก็ชำย ธีระเดช  ค  ำไวย์ ม.1/4
26 ป.6/1 6112 เดก็ชำย ธนวฒัน์  ชยัยำ ม.1/4
27 ป.6/4 4367 เดก็ชำย ปฏิมำกร  ครุธแกว้ ม.1/4
28 ป.6/3 4555 เดก็หญิง ชญำนุช  เกียรติกมลเลิศ ม.1/4
29 ป.6/1 4583 เดก็ชำย ติฐิเดช  ธรรมบุตร ม.1/4
30 ป.6/1 4332 เดก็หญิง ณภทัร  หวงัเจริญ ม.1/4
31 ม.1/4
32 ม.1/4
33 ม.1/4
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34 ม.1/4
35 ม.1/4

ที่ ช้ัน

เลข
ปร

ะจ
 ำต
วั

ช่ือ - สกลุ ห้อง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์
โท
รศั

พท์

หมำยเหตุ

1 ป.6/2 4838 เดก็ชำย ศรัณ  ผมพนัธ์ ม.1/3

2 ป.6/3 4579 เดก็หญิง อรจิรำ  ศรีเกษ ม.1/3

3 ป.6/2 4837 เดก็ชำย ปัญญำวัฒน์  จิตรกลู ม.1/3

4 ป.6/5 6469 เดก็ชำย ณัฐวัฒน์  ขนัธุพฒัน์ ม.1/3

5 ป.6/2 4301 เดก็หญิง สุภสัสรำ  สีตำแสน ม.1/3

6 ป.6/1 5373 เดก็ชำย สรศักดิ์  ชมหม่ืน ม.1/3

7 ป.6/4 6494 เดก็หญิง สุจิตรำ  วิเศษชำติ ม.1/3

8 ป.6/4 4524 เดก็หญิง กรนัน  จงรำช ม.1/3

9 ป.6/2 4285 เดก็ชำย นิรันดร์  ศิริจันทร์ ม.1/3

10 ป.6/1 4335 เดก็หญิง วชิรำภรณ์  คนึงหำญ ม.1/3

11 ป.6/1 4324 เดก็ชำย ปฐพล  วัฒนะไพบูลย์ ม.1/3

12 ป.6/1 4316 เดก็ชำย ณัฐนน  บรรลงัค์ ม.1/3

13 ป.6/5 4340 เดก็หญิง สุวิมล  โมฮัมหมดั ม.1/3

14 ป.6/4 4355 เดก็หญิง ธฎำพร  แสวงพร ม.1/3

15 ป.6/3 4272 เดก็ชำย เจษฎำ  รูปโฉม ม.1/3

16 ป.6/1 4326 เดก็ชำย ปิยวัฒน์  สุขเสวย ม.1/3

17 ป.6/3 5811 เดก็หญิง นันทชิำ  วงษำเคน ม.1/3

18 ป.6/3 4830 เดก็หญิง อนุตรีย์  ภำพนัธ์ ม.1/3
19 ป.6/2 4296 เดก็หญิง วรำรัตน์  พนัธ์พุ่ม ม.1/3
20 ป.6/3 4330 เดก็ชำย โพธิกร  ค ำพำ ม.1/3
21 ป.6/3 4697 เดก็ชำย วัชชิรพงษ์  เบ้ำทอง ม.1/3
22 ป.6/2 5599 เดก็ชำย พงศกร  พงษ์พนัธ์ ม.1/3
23 ป.6/1 4319 เดก็ชำย ธนโชค  ไชยะเลศิ ม.1/3
24 ป.6/2 4835 เดก็ชำย จิรภทัร  ทองค ำ ม.1/3
25 ป.6/3 5092 เดก็ชำย กรีต ิ กองสันเทยีะ ม.1/3
26 ม.1/3

27 ม.1/3

28 ม.1/3

29 ม.1/3

30 ม.1/3

31 ม.1/3
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32 ม.1/3

33 ม.1/3

34 ม.1/3

35 ม.1/3

ที่ ช้ัน

เลข
ปร

ะจ
 ำต
ัว

ช่ือ - สกลุ ห้อง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์
โท
รศั

พท์

หมำยเหตุ

1 ป.6/2 4282 เดก็ชำย นัฐพร  สีลำนันท์ ม.1/2

2 ป.6/5 4572 เดก็หญิง เมธำว ี ผวิดี ม.1/2

3 ป.6/4 6147 เดก็หญิง จิตติมำ  พะวร ม.1/2

4 ป.6/3 4573 เดก็ชำย ปฏิญญำ  พรมตำ ม.1/2

5 ป.6/1 4398 เดก็หญิง นำรดำ  ทองแดง ม.1/2

6 ป.6/2 4300 เดก็ชำย สิทธิพร  มูระคำ ม.1/2

7 ป.6/4 5595 เดก็หญิง พรปิยะ  ฉวรัีมย์ ม.1/2

8 ป.6/2 4305 เดก็ชำย อธิภทัร  งำมศิริ ม.1/2

9 ป.6/5 4318 เดก็ชำย ธนภทัร  ปัชชำแปลง ม.1/2

10 ป.6/3 4566 เดก็ชำย นำรำกรณ์  ศรพรม ม.1/2

11 ป.6/2 4840 เดก็ชำย ธีรวฒัน์  โพธ์ิงำม ม.1/2

12 ป.6/5 4576 เดก็หญิง สุชำวด ี โนนน้อย ม.1/2

13 ป.6/3 4317 เดก็ชำย ธนพล  สุทนต์ ม.1/2

14 ป.6/4 6143 เดก็หญิง อุษำมณ ี ศรีสมพร ม.1/2

15 ป.6/4 6146 เดก็หญิง สุณชิำ  วงค์ภกัดี ม.1/2

16 ป.6/4 6144 เดก็หญิง จุฑำทิพย์  ศรีธรรม ม.1/2

17 ป.6/2 4286 เดก็หญิง ปัณฑิตำ  กองปัด ม.1/2

18 ป.6/1 6136 เดก็ชำย ธำรำธำร  จันทร์แจ้ง ม.1/2

19 ป.6/5 4331 เดก็ชำย ภำนุวฒัน์  รำชชำรี ม.1/2

20 ป.6/3 4563 เดก็ชำย ธนพล  พึง่ตำ ม.1/2

21 ป.6/3 4832 เดก็ชำย ธีรภทัร  แท่นศิลำ ม.1/2

22 ป.6/3 4567 เดก็ชำย พงศกร  ธรรมรัตน์ ม.1/2

23 ป.6/2 6806 เดก็หญิง ชลธิชำ  ใจเต็ม ม.1/2

24 ป.6/4 4548 เดก็ชำย สุระพงษ์  เจริญทัศน์ ม.1/2

25 ป.6/3 4568 เดก็หญิง พลอยไพลนิ  ธูปจันทร์ ม.1/2

26 ม.1/2

27 ม.1/2

28 ม.1/2

29 ม.1/2

30 ม.1/2
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31 ม.1/2

32 ม.1/2

33 ม.1/2

34 ม.1/2

35 ม.1/2

ที่ ช้ัน

เลข
ปร

ะจ
 ำต
วั

ช่ือ - สกลุ ห้อง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์
โท
รศั

พท์

หมำยเหตุ

1 ป.6/3 4578 เดก็ชำย เหมันต์  ระวงัชนม์ ม.1/1

2 ป.6/4 4540 เดก็หญิง พรีดำ  ชำยแดน ม.1/1

3 ป.6/4 4544 เดก็หญิง ศิริพร  พริมรักษ์ ม.1/1

4 ป.6/1 4329 เดก็ชำย พรีพล  พลสิมมำ ม.1/1

5 ป.6/1 4320 เดก็ชำย ธนวฒัน์  ผลสุข ม.1/1

6 ป.6/4 4529 เดก็หญิง ฐิติมำ  จันทะเนตร ม.1/1

7 ป.6/4 6808 เดก็หญิง ผ่องภสัสร  เศรษฐีธัญหำร ม.1/1

8 ป.6/2 6805 เดก็ชำย วชัระ  แก้วอำสำ ม.1/1

9 ป.6/3 5539 เดก็หญิง ชลธิชำ  บุตรตะกำล ม.1/1

10 ป.6/3 6472 เดก็ชำย นครินทร์  แสงม่วง ม.1/1

11 ป.6/1 4308 เดก็ชำย กฤษณ  บุริจันทร์ ม.1/1

12 ป.6/2 4284 เดก็หญิง นิตยำ  วงศ์สุพนัธ์ ม.1/1

13 ป.6/2 4302 เดก็หญิง อติกำนต์  มำรมย์ ม.1/1

14 ป.6/4 4985 เดก็ชำย รัชพล  เกดิโชค ม.1/1

15 ป.6/5 6471 เดก็หญิง กชกร  ยำตะลี ม.1/1

16 ป.6/4 4533 เดก็ชำย ทรงพล  เสมอ ม.1/1

17 ป.6/1 5822 เดก็ชำย กติติภูมิ  จะลำ ม.1/1

18 ป.6/1 4844 เดก็ชำย สกลรัตน์  อุปสำร ม.1/1

19 ป.6/3 6254 เดก็หญิง ชญำนุตม์  ชมขวญั ม.1/1

20 ป.6/1 4996 เดก็ชำย ณฐัวุฒิ  แก้วกนัหำ ม.1/1

21 ป.6/4 6142 เดก็หญิง กวนิธิดำ  ศรีมงคล ม.1/1

22 ป.6/2 4343 เดก็ชำย อภวิฒัน์  หำญเสมอ ม.1/1

23 ป.6/3 5093 เดก็ชำย ปัณณธร  บำศรี ม.1/1

24 ป.6/3 6265 เดก็ชำย ภมีเดช  กำญจนโยธิน ม.1/1

25 ป.6/1 5372 เดก็ชำย อภสิิทธ์ิ  บุญเลศิ ม.1/1

26 ม.1/1
27 ม.1/1

28 ม.1/1
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29 ม.1/1

30 ม.1/1

31 ม.1/1

32 ม.1/1

33 ม.1/1

34 ม.1/1

35 ม.1/1

ที่ ช้ัน

เลข
ปร

ะจ
 ำต
วั

ช่ือ - สกลุ ห้อง ลำยมือช่ือ

เบ
อร์
โท
รศั

พท์

หม
ำย
เห
ตุ

1 ม.1 เดก็หญิงลดาชนนัท ์พิมพบ์วัมี
2 ม.1  เดก็ชำยชลสิทธ์ิ นรสำร
3 ม.1  เดก็หญิงกมลรัตน์ ค  ำฉิม
4 ม.1  เดก็ชำยยสินทร อน้หอม
5 ม.1 เดก็หญิงวรรณวลี อินทร์แกว้
6 ม.1  เดก็ชำยศรำยทุธ ตะแกว้
7 ม.1  เดก็ชำยกตญัญู ศรีรำนี
8 ม.1  เดก็ชำยปัณณวฒัน์ ลำยทอง
9 ม.1  เดก็ชำยขวญัชยั บุดดำวงค์

10 ม.1 เดก็หญิงธญัชิดา พรมโยธา
11 ม.1  เดก็ชำยจกัริน นิรงคบ์ุตร
12 ม.1  เดก็หญิงชนนัทพ์ร เมืองจนัทร์
13 ม.1  เดก็ชำยรัตนปัญญำ แสนเสนำ
14 ม.1  เดก็ชำยสุรชยั สมบติั
15 ม.1  เดก็ชำยภำณุวฒัน์ ทดกลำง
16 ม.1  เดก็หญิงรุ้งกำนต ์มงัษะชำติ
17 ม.1  เดก็หญิงสุภำวดี ศรีโพนทอง
18 ม.1  เดก็ชำยอโนชำ โนนกลำง
19 ม.1  เดก็หญิงศลิษำ จวบรัมย์
20 ม.1 เดก็หญิงองัสุมารินทร์ ประนม
21 ม.1  เดก็ชำยณัฏฐ์ธนนั ขมุเพช็ร
22 ม.1  เดก็หญิงเสำวลกัษณ์ บุญศิริ
23 ม.1  เดก็หญิงลุยอีส เทอร์เนอร์
24 ม.1  เดก็ชำยชยำนนัต ์พรมวงั
25 ม.1  เดก็ชำยกฤตกร ศำลำงำม
26 ม.1  เดก็ชำยธนชั ไชยบ ำรุง
27 ม.1  เดก็หญิงธนำพร บุญโสภำพ
28 ม.1  เดก็ชำยสงกรำนต ์ศรีรักษำ
29 ม.1  เดก็หญิงชลดำ บวัจูม
30 ม.1 เดก็หญิงสรยา สงัขข์าว
31 ม.1  เดก็ชำยพรมพิริยะ พรมเทศ
32 ม.1  เดก็ชำยปิยบุตร พทุธรักษ์
33 ม.1  เดก็ชำยอดิศกัด์ิ แววคุม้
34 ม.1  เดก็หญิงมลฤดี ขอสืบ
35 ม.1  เดก็หญิงชนำกำนต ์ภู่ผำ่นแกว้
36 ม.1  เดก็หญิงจิตตมำส พลแสน
37 ม.1  เดก็หญิงปวีณำ อ่อนศรี
38 ม.1  เดก็ชำยธนวตั สีคุณแสน
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