
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2564 

ให้มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
   

1 ด.ช. กวีวัฒน์ สิมสวัสดิ์  
2 ด.ช. ก้องนรินทร์ หมู่หาญ  
3 ด.ช. จิรภัทร แก้วใส  
4 ด.ช. ณรงเวทย์ เรียนรัตน์  
5 ด.ช. ธนพล จากนอก  
6 ด.ช. ธนพล ลุนบุดดา  
7 ด.ช. ธนวัฒน์ ช่างสูงเนิน  
8 ด.ช. ธีรภัทร คลังทอง  
9 ด.ช. นพรัตน์ อาจดี  
10 ด.ช. นราธิป คิรี  
11 ด.ช. นิติภูมิ จิตรกล้า  
12 ด.ช. ปรีชา อ่ำกลาง  
13 ด.ช. พชรดนัย ปราชัยภูมิ  
14 ด.ช. วรากร สีดาแหลม  
15 ด.ช. วันเฉลิม เจริญคุณ  
16 ด.ช. ศุกลวัฒน์ ศรีไศล  
17 ด.ช. สุธี ทองดี  
18 ด.ช. หน่ึงเดียว เจริญวรรณ  
19 ด.ช. อนุชา เต็มราษี  
20 ด.ช. อรรคพล จันดากรณ์  
21 ด.ญ. กนกรัตน์ เหงี่ยมสูงเนิน  
22 ด.ญ. กิตติมา ประเสริฐไทย  
23 ด.ญ. จิราภา พุฒโสม  
24 ด.ญ. จุฑาทิพย์ จวบชัย  
25 ด.ญ. ณัฐธิดา  กูดขุนทด  
26 ด.ญ. ทาริกา ภักดี  
27 ด.ญ. นริศรา เจนอาวุธ  
28 ด.ญ. นัตพร  หมื่นทัส  
29 ด.ญ. บังอร พงษ์สระพัง  
30 ด.ญ. มัณฑนา เจนดง  
31 ด.ญ. ลลิตา เกียนนอก  
32 ด.ญ. วนิดา เจนไพร  
33 ด.ญ. ศุภสุดา คุ้มกุดขมิ้น  
34 ด.ญ. อารดี หมวดขุนทด  
35 ด.ญ. อุรชา เจริญเกียรติ  

 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา 2564 

ให้มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
1 ด.ช. กันต์ธร เทพทวี   

2 ด.ช. เกรียงไกร คำชีรอง   

3 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ปลื้มใจ   

4 ด.ช. เชิดชัย ลาดนอก   

5 ด.ช. เดชาธร เจริญเกียรติ   

6 ด.ช. ไม้ไผ่ เจนดง   

7 ด.ช. กันต์ธีร์ เทพทวี   

8 ด.ช. จันทกานต์ ชาติพหล   

9 ด.ช. ณัฏฐพล เจนทาง   

10 ด.ช. ณัฐชา จิตรกล้า   

11 ด.ช. ธนพล เจริญแนว   

12 ด.ช. ธนวัฒน์ เสนารักษ์   

13 ด.ช. ธิติพัทธ์ จันทร์สว่าง   

14 ด.ช. นริศ เทียมทา   

15 ด.ช. นาวิน วงษ์เคน   

16 ด.ช. พิชิต รบศึก   

17 ด.ช. พีระพงษ์ เรืองเจริญ   

18 ด.ช. พีระพัฒน์ เรืองเจริญ   

19 ด.ช. ภานุวัฒน์ เกี่ยนแจ้ง   

20 ด.ช. ภูผา จำรัสภูมิ   

21 ด.ช. วรรณวิทย์  จิตรเสงี่ยม   

22 ด.ช. ศุภกร บุญเรือง   

23 ด.ญ. กัญญาภัทร พิมพ์พล   

24 ด.ญ. ขวัญแก้ว พันธ์บัวแพง   

25 ด.ญ. ชนิสรา ชายู   

26 ด.ญ. ณัฐรัตน์ สร้างรัตน์   

27 ด.ญ. ธาดารัศม์ เติมวิถี   

28 ด.ญ. เปรมฤดี ชัยเลิศ   

29 ด.ญ. พัชรินทร์ มะโนศรี   

30 ด.ญ. รัตนภรณ์  โคตรจันทร์   

31 ด.ญ. วนิดา รัดชำ   

32 ด.ญ. วรัญญา เต็มใจ   

33 ด.ญ. ศศิวิมล กาชัย   

34 ด.ญ. สุพิชชา  ใจงาม   

35 ด.ญ. อภิญญา มาเพชร   
 



รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

ให้มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

    

1 นายถกล  แก่นนาคำ   

2 นายภูธเนตร คลังทอง   

3 นายรัชพล เสมพงศ์   

4 นายวิภัทร นามโล   

5 นายสิทธิชัย สุขสวัสดิ ์   

6 นางสาวณัชชา ผิวนางาม   

7 นางสาวปรารถนา รอดนิล   

8 นางสาวเพชราพร ภาประจง   

9 นางสาววรากร  นิลเนตร   

10 นางสาวสาวิตรี จำรัสไวย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป) 

ให้มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

    

1 นายกฤษรานนท์ ประเสริฐ   

2 นายจิรวัฒน์ จิตระงับ   

3 นายวรเชษฐ์ มิ่งโอโล   

4 นายวัชระ ลบไพรินทร์   

5 นายวีรภพ โสดา   

6 นายศรวัสย์ สุภากูล   

7 นายสิขรินทร์ สะท้านบัว   

8 นางสาวดารารัตน์ เจริญวรรณ   

9 นางสาวประกายทิพย์  ศรีสุข   

10 นางสาวภัศรา ชาติพหล   

11 นางสาวสุนิสา บัวกลาง   

12 นางสาวสุภัสสร จิตรกล้า   

13 นางสาวอรวรรณ บุญรอด   
 


