รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 ด.ช.กิตติพิภัทร์ เกษมราช เจเจ 0648159354
นางสาวเปรมปรี ปัญญะปูญ แม่ 0805539238
2 ด.ช.จิรายุ เกตุแก้ว ภู 0823899131
นายอุดมศักดิ์ เกตุแก้ว พ่อ 0922088058-0876007513
3 ด.ช.ไชยภัทร บัวลพ ซี 0942300363
นางสาวรุจิรา บัวเจริญ มารดา 0877401784
4 ด.ช.ณัฐดนัย สีสุก เอ็กซ์ 0802659232
นายสมบูรณ์ ฮวดตี๋ ลุง 087-1369266
5 ด.ช.ณัฐวรรธน์ สุขสวัสดิ์ โอ๊บ 0929509417
นางเรณู ทัพจันทร์ แม่ 055874054
6 ด.ช.ธีวสุ มิ่งมัด ตาล 0805764841
นายวิชัย มิ่งมัด พ่อ 0972103796
7 ด.ช.พฤฒพงศ์ สินพิชัย เมิร์ส 0658916109
นายสามารถ สินพิชัย พ่อ 0841968189
8 ด.ช.วัชรินทร์ พนาวนาสวรรค์ จักร 0951901370 นางสุกัลยา พนาวนาสวรรค์ เเม่ 0932096876
9 ด.ช.ศุภกร กาบตุ้ม
นายชวลิต กาบตุ้ม พ่อ 0983579108
10 ด.ช.สิงหนาท คุ้มภัย โต 0648520475
นางสาวปานจิต ศรีชัยตัน แม่ 0931509223
11 ด.ช.สุชาพงศ์ พูลทรัพย์ ตัส 0923849400
นางสาวรุ่งนภา วงษ์กำภู แม่ 0947633481
12 ด.ช.อชรายุ กรมถิน เฟีย 0956046729
นางพิชยารัชต์ กรมถิน แม่ 0873720071
13 ด.ญ.กนกกร เกิดสมกาล จ๊ะ 0991364084
นางสาวศิรินภา คงรัตน์ แม่ 0961049548
14 ด.ญ.กมลวรรณ สุขถาวร นุ๊ก 0840175722
นางลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว แม่ 0944428844
15 ด.ญ.จันทกร เกิดสมกาล จ๋า 0991501842
นางสาวศิรินภา คงรัตน์ แม่ 0961049548
16 ด.ญ.จีรภัทร เวฬุรัตนะชิน หนูดี 0886853341
นางลำพู เวฬุรัตนะชิน แม่ 0612070317
17 ด.ญ.ณัฐกานต์ เนตรแตร มิ้น 0624891243
นางถนอมศรี ปัญญะปูญ แม่ 0983633188
18 ด.ญ.มาริกา สีนวนจันทร์ แตงโม 0652359317
นายโกศล สีนวนจันทร์ พ่อ 0853883083,0946385004
19 ด.ญ.อินทุพร สินเจริญ อิน 0633916428
นางสาวอมรรัตน์ ไชโย แม่ 0638066320
ครูที่ปรึกษา
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นางอังคณา สังสะนะ

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 ด.ช.คเชนทร์ คงสุวรรณ ดิว 0932309250
นายกังวาลย์ คงสุวรรณ พ่อ 0637600227
2 ด.ช.จิรายุ ถาวรเจริญ โยเกริตร์ 0992492323
นายขจร ถาวรเจริญ ตา 081 686 7180
3 ด.ช.ฐิติวัชร์ บัวลพ วา 0642177207
นายวิเชียร บัวลพ พ่อ 0968922582
4 ด.ช.ณัฐพนธ์ เเก้วคำ บิว 0838295736
นางสาวกมวรรณ เเม่ 0837691020
5 ด.ช.ธเนศ ใจปิง บิ๊ก 0909088649
นางจินตนา ใจปิง แม่ 0908088649
6 ด.ช.ปัฒญานนท์ สุขเจริญ แจ้ 0986236031
นางนภาวรรณ สุขเจริญ ย่า 0924099804
7 ด.ช.รณชัย นิลเจริญ ขิง 0809512785
นางสาวศิริวรรณ จันทร์ศิริ แม่ 0951162338
8 ด.ช.ศรชัย ภูแสนดี อาร์ม 0967624587
นางสาวนงลักษณ์ มาลัย แม่ 0967210316
9 ด.ช.สมโชค เกชิต ต้า 0633848376
นางสุชาดา เกชิต แม่ 0930799507
10 ด.ช.สุกฤต แตงอ่อน ต้นข้าว 090-912-9989
นายสวงค์ แตงอ่อน ปู่ 087-132-0956
11 ด.ช.เสฏฐเมธ สุขคี้ นาย 0935101256
นายสมคิตร สุขคี้ พ่อ 0986266162
12 ด.ช.อมรชัย กอนพันธ์ เอ็กซ์ 0639352274
นางสาวกมลวรรณ แตงอ่อน แม่ 0825802180
13 ด.ช.ธเนศ พันเจริญ น็อต 0925283423
นางมะลิ พันเจริญ ยาย 0827148168
14 ด.ช.ศุภกร วงษ์กำภู แสบ 0949646433
นายธเนส วงษ์กำภู พ่อ 0944166811
15 ด.ญ.กนกวรรณ แซ่ตั๊น ซัน 0835378637
นายธีรศักดิ์ แซ่ตั๊น พ่อ 0640468980
16 ด.ญ.กรรณิกา คำวิลัย ปอย 0804231424
นางสาวดวงหทัย คำวิลัย น้า 0984954729
17 ด.ญ.จิราภรณ์ สุขใหม่ บุ๊ค 0955634723
นางสาวสุชาดา เชียงศรี แม่ 0809353306
18 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทองฉาย วุ้นเส้น 0943682808
นางสาวดลนภา ถาวรบูรณทรัพย์ แม่ 0949470832
19 ด.ญ.ทิพวรรณ ศรีสุวรรณ ออม 0629012821
นางสาวปิยะมาศ ศรีสุวรรณ แม่ 0951201043
20 น.ส.วิภาพร แซ่เต๋ง ซอ 0805698830
นายประเวทย์ บำรุงสาลี -พ่อ 0628808946
ครูที่ปรึกษา
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นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
นายณัฐวัฒน์ จดแตง

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 ด.ช.กฤตเมธ สาธุ ปอนด์ 099-181-9670
นางสาวปานชนก สาธุ แม่ 081-715-5368
2 ด.ช.ธนกฤต รัตนศิลป โก๊ะ 0647931086
นางสำรวย ทรัพย์อุดม ยาย 0633566224
3 ด.ช.ธีทัศน์ คงไทย ธี 0950242031
นายคมสันต์ คงไทย พ่อ 0972022564
4 ด.ช.นฤสรณ์ แซ่เตียว จูมง 0930214023
นางสาวนภาภรณ์ คงศร แม่ 083-5851506
5 ด.ช.ปุณญณัตถ์ ฆ้องศรี กัส 0910142790
นายปกรแก้ว ฆ้องศรี พ่อ 0996087811
6 ด.ช.ภวินทร์ ราชโหดี ปอนด์ 0943597503
นายอาทอน ราชโหดี พ่อ 0875360716
7 ด.ช.ภูตะวัน ตันเฮง ภู 0657393805
นางสาววิจิตรา สมศรี แม่ 0618934254
8 ด.ช.วินัย วงค์ละคร ตั้ม นางสุวรรณา วงค์ละคร แม่ 0987803540
9 ด.ช.อดิสร รัตนะ ฟิก 0647837016
นางสาวคนึงนุช อ่ำปลั่ง แม่ 0909622725
10 ด.ญ.นฤมล จันทร์ทอง เนย 0646633866
นางจำลอง จันทร์ทอง ย่า 064 528 3414
11 ด.ญ.นิตยา แก้วคำ นุ่น 0617845809
น.ส.ปราณี แก้วคำ ป้า 0801859376
12 ด.ญ.พัชรพร ตัณยะบุตร แพรว 093-473-9379
นายบุญนิมิต ตัณยะบุตร พ่อ 0619120422
13 ด.ญ.ภัทรนันท์ ตันก๊ก อิ๋ว 0922946320
นางสาวอำพรรณ ศรีสวัสดิ์ ย่า 0868286364
14 ด.ญ.ลาภินี มณฑาประเสริฐ ปาย 0643303989
นางสาวศุทธินี กุมภีร์ แม่ 0983462110
15 ด.ญ.วราภรณ์ วระวิสันต์ เอิร์น 0809906547
นาย_อดิศร วระวิสันต์ พ่อ 0990943316-0949866347
16 ด.ญ.ศุภาวรรณ จันทร์ไพร พิม 0981392948
นางสาวกนกพร จันทร์ไพร แม่ 094-358-3769
17 ด.ญ.สุพนิตา สมสอาด นีฟ 0983037528
นางสาวอนุชิดา ยิวาพัฒ แม่ 0892479455
ครูที่ปรึกษา
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นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
นายพงศธร ไพรเถื่อน
นางสาวชนัญญา สังสะนะ

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 ด.ช.กุลธร รัตนกุสุมภ์ หนึ่ง 0887721722
นายทรงวุฒิ รัตนกุสุมภ์ พ่อ 0868321063
2 ด.ช.นภศักดิ์ ใจฮวบ
นางสาวนภา ถนะรอด แม่ 085-093-9257
3 ด.ช.ภานุวัฒน์ ดังกาชู
นางสาวณัฐธญาณ์ สุดสวาท แม่ 0925966219
4 ด.ช.ยุวนาท เนตรสาคร
นางสาววิวาพร เนตรสาคร แม่ 0909797165
5 ด.ช.ศิวกร ไอซิม
นางอมรรัตน์ ไอซิม แม่ 0805756185
6 ด.ช.จิรวิทย์ ศักดิ์ศรีวัฒนา นาย 0992502434
นายประสงค์
7 ด.ช.ธนพนธ์ บุญสมภพ หิน 0993187748
นางสาววราภรณ์ บัวลพ มารดา 0626831114
8 ด.ช.บุลวัชร ยงสวัสดิ์ โฟร์ 0845020591
นางสาวมริสา พุฒสอาด แม่ 0991506505
9 ด.ญ.ณิชานันต์ ไชยสมบูรณ์ การ์ตูน 0950153985 นางอังคณา ไชยสมบูรณ์ แม่ 0896017550
10 ด.ญ.พัชรพร ลือลาภ
นางวรรณา พูลสวัสดิ์ ยาย 0970031347
11 ด.ญ.ภัทรภรณ์ ถนะรอด แบม 0656105154
นายเดชา ถนะรอด พ่อ 083-589-5051
12 ด.ญ.ศศิวิมล คงรัตน์ เพลง 0994205370
นายเอกลักษณ์ คงรัตน์ พ่อ 094-569-1601
13 ด.ญ.สิรินดา พงษ์คุณ
นางสาวสุวรรณ เเปะเขียว เเม่ 0957123711
14 ด.ญ.วราภรณ์ วงษ์เทศ
นางสมทรง สุดประเสริฐ แม่ 0660923523
ครูที่ปรึกษา
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นางสาวทยิดา กลางประพันธ์

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 นายกิตติศักดิ์ บัวเจริญ
นางสาวรัชนีกาล บุญยืนยง แม่ 0803354459
2 นายจักรกฤษณ์ พิเคาะห์
นางสาวอนุรัตน์ ฝาระมี แม่ 0917911787
3 นายฉัตรชัย แก้วคำ
นางสาวกาญจนวดี แก้วคำ แม่ 0868303679
4 ด.ช.ฐิติวัฒน์ สังข์เจริญ
นางปรียานุช สังข์เจริญ มารดา 0868461019
5 นายทวีพงษ์ พิมพ์แก้ว 0924127677
นางบังอร พิมพ์แก้ว มารดา 0929502370
6 ด.ช.ธนากร ไชยพิมพ์ 0929510617
นางบุญเลิศ จันทร์ทอง ยาย 0982934028
7 นายบูรพา สุดาเทพ
นางวรรณา พูลสวัสดิ์ ยาย 0924136642
8 ด.ช.วรเมธ สมโภชน์
นางสาววรลักษณ์ สมโภชน์ มารดา 0882094451
9 นายวีรวิชญ์ พันธ์ระภะ
นางสมจิตร พันธ์ระภะ มารดา 0900783865
10 ด.ช.ศิลา ศรีสองเมือง
นาง
11 ด.ช.สหรัฐ แจ้งสว่าง
นายนิรุต แจ้งสว่าง บิดา 0991175359
12 ด.ช.พีรวัฒน์ กรวยทอง
นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉิมไทย น้า 0993458994
13 นายทินภัทร มณฑศก ก้าว 0924130664
นางเดือน แจ่มกระจ่าง ยาย 0947731945
14 ด.ญ.ชมัยพร พึ่งเจริญ น้ำ 0614095931
นายทรงยศ แม้นนุสิทธิ์ ลุง 0805615392
15 น.ส.นันทวรรณ เพ็ชรรื่น 0642463711
นางสาวนพรัตน์ อุทิศ แม่ 0837753233
16 น.ส.เมธิกา วิมลภักตร์ 0841953871
นางอมรรัตน์ วิมลภักตร์ แม่ 0894801869
17 ด.ญ.รุ้งตะวัน มงคลพันธ์ อิ๊ง 0832564053
นางสาวกาญจนา พึ่งเจริญ เเม่ 0971163467
18 ด.ญ.วิมลศิริ สวัสดี นิว 0969158328
นายวิชิต สวัสดี บิดา 0658942844
19 น.ส.อมรรัตน์ สุขดี 0983371729
นางสาวชัชฎา ยันทำ มารดา 0613176159
ครูที่ปรึกษา
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นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
นางสาวประกายฟ้า บุญหลาย
นายยุทธพงษ์ เขียวสด

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 ด.ช.คณาธิป กลิ่นค้างพลู ป๋อง 0948636868
นางมลิวัลย์ กลิ่นค้างพลู มารดา 0849187032
2 ด.ช.จิรโชติ เกตุแก้ว 0875419799 0825737089 นายสนิท เกตุแก้ว พ่อ 0875419799
3 ด.ช.ฐิติโชติ หมากสุข ต้า 0617058673
นายถกล หมากสุข บิดา 0926685366
4 ด.ช.ทวีทรัพย์ จันทร์บุญแย้ม ออย 0858259348 นางสาวมะลิ ห่วงเจริญ มารดา 0824670175
5 ด.ช.ทินภัทร จันทร์ทอง อ้น 0926037643
นางบุญเลิศ จันทร์ทอง ย่า 0982934028
6 นายธวัฒน์ชัย หลินแดง - 0966460896
นางสาวกิ่งกาญจน์ หลินแดง มารดา 0613815638
7 นายนพฤทธิ์ ไอซิม โชค 0849185984
นางไพรบูลย์ ไอซิม ย่า 0984868973
8 นายไพรฑูรย์ จุ้ยเจริญ ไอซ์ 0618803690
เฉลิมพงษ์ จุ้ยเจริญ บิดา 0869958658
9 นายวีรพล แตงอ่อน อาท 0948794119
นายบุญยะรัตน์ แตงอ่อน บิดา 0660087761
10 ด.ช.ศรายุทธ เอี่ยมศิริ
นางสาวธันยพร เอี่ยมศิริ เเม่ 098-3697349
11 นายศุกลวัฒน์ รัตนศิลป
นายอุดร ทรัพย์อุดม ตา 081-9822105
12 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ลบแท่น บอส 0803784116
นางสาวจิราภรณ์ ลบแท่น แม่ 0868321217
13 ด.ช.พีรภัทร รัตนาวงษ์
นางสาวสุนิษา เสือคำ แม่ 0992045359
14 ด.ช.ภาณุพงศ์ พงษา พรีม 0640739209
นายเฉลิมพงษ์ จุ้ยเจริญ ลุง -0869958658
15 น.ส.ชยาภรณ์ พั้ววงศ์ เกรซ 0839748310
นายสมคิด เเจ่มกระจ่าง ปู่ 0939859373
16 น.ส.นภัสสร แววมะบุตร แพร 0647702720
นางสาววิลาวัณย์ จำปาศรี แม่ 0876678558
17 น.ส.บัณฑิตา จันทร์รอด ฝน 0800018359
สุนิศา จันทร์รอด แม่ 0870220796
18 ด.ญ.วรรณิษา สุดาภาพ เนย 0943654123
นางรำพัน สุดาภาพ มารดา 0876017595
19 ด.ญ.สุนันท์ษา ชูเมือง เนม 0961202584
นายสายชล ชูเมือง บิดา 0951895270
20 น.ส.สุภัสสรา ศรีจรูญ แก่ 0822471145
นางสาวสะกาวเดือน ศรีจรูญ มารดา 063-167-1228
21 ด.ญ.วณิชชา นาคาพงศ์ ชมพู่ 0809517853
นางแสงเดือน นาคาพงศ์ แม่ 0803038144
22 น.ส.วิลาสินี พุฒสอาด เปรี้ยว 0644940783
นางสาววนิดา พุฒสอาด แม่ 0834404637
23 น.ส.อารียา ศรีสุก สกาว 0838199327
นายสมบูรณ์ ฮวดตี๋ ลุงเขย 087-1369266
ครูที่ปรึกษา
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นางอนงค์ พรมงาม
นายกุศล รักษาสุข
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รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 นายชนะชัย นกเม้า ไอซ์ 0864630113
นางสาวอัฐธิญา นกเม้า แม่ 0812339976
2 นายณภัทร แปลกสวัสดิ์ อั้ง 0814299304
นายอนิรุธ แปลกสวัสดิ์ แม่ 0814297158
3 นายธนกร สมประเสริฐ มด 0972657165
นายประสิทธิ์ สมประเสริฐ พ่อ 0817156322
4 นายธีรพงษ์ วัดเพ็ชร โบ๊ท 0615036418
นางสาวฐิติมา วิรัชกิจ ย่า 0816524399
5 นายปรีชา โหงษ์มาลัย มอส 0994250682
นางศิริขวัญ โหงษ์มาลัย แม่ 0985454934
6 นายปรุฬห์ ใยสุ่น ปรุฬห์ 0966890012
นางวนิดา ใยสุ่น ย่า 0626727494
7 นายสายชล ปัทมะโสภา อีฟ 0805822327
นางอุทุมพร นิ่มนวล แม่ 0897527820
8 นายอรรถวุฒิ ผลเจริญ มิก 0622378704
นายไชยา ผลเจริญ ตา 0850895972
9 นายพุฒิสันต์ เฟื่องน้อย ปลื้ม 0637716514
นางสาวธัญมน เที่ยงตา ผู้ปกครอง 0983632574
10 นายกฤตยชญ์ ฉานุ กฤต 0943593581
นายปัญญาพล ฉานุ พ่อ 0950037878
11 นายจิรภัทร แปลกสวัสดิ์ เติ้ล 0929610571
นางสาวจรุวรรณ แปลกสวัสดิ์ พี่ 0647464338
12 นายกรวิชญ์ สุคำภา อ๊อฟ 0628948921
นางสาวสุภาพร ผลสอาด มารดา 0805639318
13 นายธนภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา น่อน 0800935563
นายครรชิต ศักดิ์ศรีวัฒนา พ่อ 0633403059
14 นายธีร์ธวัช แช่มช้อย ธีร์ 0644279547
นางสาวชรินทร์ทิพย์ จันทร์น้อย แม่ 0971626559
15 นายชยดล ผ่องศรี โบ๊ท 0643603950
นายชัยณรงค์ ผ่องศรี -พ่อ 0940683932
16 น.ส.จิรดา นกเม้า ฟ้า 0902828113
นางสาวทัศนีย์ พูลพิมมะ แม่ 0646700398
17 น.ส.จุฑามาศ บุญดี ต่าย 0994053869
นางสำรวม บุญดี แม่ 0948381143
18 น.ส.ธัญญาลักษณ์ นพวงศ์ ปอนด์ 0929523761 นางสาวอารมณ์ วุฒิธาพิทักษ์ แม่ 0982854173
19 น.ส.เบญจมาศ ภูล้นแก้ว ปลา 0935679774
นาย อาจหาญ ภูล้นแก้ว พี่ 0989857354
20 น.ส.ปาริชาติ ภูล้นแก้ว ปู 0933736448
นางสาววิไล แก้วคำ แม่ 0984754889
21 น.ส.พันธมาศ ฤาชา พีช 0639601292
นางมาเรียม ฤาชา ยาย 0990957245
22 น.ส.มนัสนันท์ ภิรมย์รื่น ปอย 0889586568
นายวิทยา ภิรมย์รื่น พ่อ 0631835449
23 น.ส.สโรชา พรหมสวัสดิ์ 0627501027
นางสาววรารัตน์ อินทอง แม่ 0951745447
24 น.ส.ชัญญา สมมุติ ฟรอย 0620351276
นางเรไร สมมุติ แม่ 0647563339
25 น.ส.ชิดชนก มุกดา ปลา 0841988798
นางสาวปานชนก สาธุ เเม่ 0817155368
26 น.ส.ปราณปรียา มณีวรรณ หนึ่ง 0963523823
นางสาวกัลป์ชวิศา ศรีลาอาสน์ ป้า 095-314-2956
ครูที่ปรึกษา
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นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
นางสาวชาลินี เนตรพัตร์

17/08/2022

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 นายกิติศักดิ์ บุญท้วม เบียร์ 0952404143
เสริมศักดิ์ บุญท้วม พ่อ 0837086619
2 นายณัฐนันท์ เนตรแตร บิ๊ก 0989854784
วิเศษ เนตรแตร คนส่งเรียน 0983633188
3 นายพงศภัค มังกรแก้ว เจ๋ง 0809607508
นายเอนก มังกรเเก้ว ลุง 0822143160
4 นายอาทิตย์ พลแสน จ๊าบ 0826740589
นาง เสมา พลแสน แม่ 0876092801
5 นายอาทิตย์ ชูเมือง หลิ่ง 0991136997
นางสาวเกีย ทง นี แม่ 0992248603
6 นายธนโชติ โชติปทุมวรรณ เก้า 0989987594
ร.ต.อ.สมชาย โชติปทุมวรรณ พ่อ 0814480005
7 นายธิติวุฒิ เที่ยงธรรม ฟิว 0627392367
นางสาวนิตยา เที่ยงธรรม เเม่ 0633469736
8 น.ส.นิรมล สว่างพื้น ซิล 0829860424
นางวัชรินทร์ พุกสอน เเม่บุญธรรม 0898331300
9 น.ส.ปานไพลิน เปลื้องเจริญ พิมพ์ 0855056383 นางจำลอง เปลื้องเจริญ มารดา 0868263144
10 น.ส.พุทธิดา งามนิธิศักดากร กิฟ 0889409637
น.สเพ็ญพรรณ ใจปิง เเม่ 0886464771
11 น.ส.รัตนาภรณ์ พรมแก้ว ออม 0642416148
12 น.ส.วัชรี บุตรสาลี นิว 0924445560
นาย วัชระ บุตรสาลี พ่อ 0831203665
ครูที่ปรึกษา
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นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์
นายสมศักดิ์ พรมงาม
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รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2565
เลขที่
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1 นายพีรภัทร ขันทอง บิ๊ก 0968743835
พินิจ ขันทอง พ่อ 0912307812
2 นายณัฐวุฒิ เพ็งสุข บาส 0863150768
ดุสิต เพ็งสุข บิดา 0869769492
3 นายปรมินทร์ อิทธิพิศาล ปอ 0633799612
ดอกฟ้า อิทธิพิศาล แม่ 0960636386
4 นายปุณยวีร์ ทองฉาย กุน 0843543164
ณรงค์ ทองฉาย พ่อ 0949470832
5 นายพันธกร ด้วงเงิน พอร์ช 0645297916
นางจิราพร บัวลอย เเม่ 0949963897
6 นายภัทราวุธ วิมลภักตร์ แอล 0953426839
สุจินต์ วิมลภักตร์ ย่า 0831161457
7 นายภูวเนตร ปานสูงเนิน ฟิว 0617837785
ประจักช์ จตุโชติ ตา 0807822275
8 นายอำพล อุทิศ อั๋น 0933215813
บังอร อุทิศ เเม่ 0861504064
9 นายมงคลภพ จันทร์ใจทอง เกรียง 0803410559 นายพิสิฏฐ์ จันทร์ใจทอง พ่อ 0812674787
10 น.ส.กรรชนก อ่อนจันทร์ เครป 0963825461
นางรัตนา พูลบุตร อา 0847251021
11 น.ส.คนิฐา โพธิ์โต แพร 0639276426
นายมาโนช โพธิ์โต บิดา 0925453449
12 น.ส.จิรัชญา ลิ้มเจริญ แจน 0983037056
เกษราพร คงศร แม่ 0811564727
13 น.ส.ชลธิชา ชัยยะ 0979737213
แหวนทอง ไอซิม แม่ 0973361957
14 น.ส.พรประภา เพ่งพินิจ เนส 0955348231
ดำเนิน เพ่งพินิจ บิดา 0922802354
15 น.ส.สโรชา ชูเมือง แนท 0648856128
นาย สายชล ชูเมือง บิดา 0951895270
16 น.ส.เกษร คงอำ 0528846797
ดอกอ้อ ธรรมรงศรี แม่ 0877851817
17 น.ส.พนิดา พิกุลแก้ว เร 0969262604
สุประวิณ์ อ่อนจันทร์ ยาย 0824739168
18 น.ส.วิชญาดา ศรีทอง เมย์ 0899872137
ปวีณ ศรีทอง พ่อ 0903924699
19 น.ส.ปิยะวรรณ ทิพวัน 0923647344
นางสาวดาราวรรณ เรียมศรี แม่ 0929435726
ครูที่ปรึกษา

หน้า 9/9

นางสาวธิมาภรณ์ กันยา
นายพิชัย วรพิพัฒน์
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