
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 ปกีารศึกษา 2564 

ที ่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 06972 เด็กหญิง กิตติยา เรือนคำ 
2 06973 เด็กหญิง กุลณสร จันทะวัง 
3 06974 เด็กหญิง พัชรธิดา เทพวงค์ 
4 06975 เด็กหญิง อรนันท์ สุทธวงค ์
5 06976 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ คุ้มตัว 
6 06977 เด็กหญิง สุพิชญา สุทธวงค ์
7 06978 เด็กหญิง พัตราภรณ์ บุญธรรม 
8 06979 เด็กหญิง จิรัชญา กลิ่นหอม 
9 06980 เด็กชาย จิรภัทร คำดอกรับ 
10 06981 เด็กหญิง รุจิรัตน์ ทำงาม 
11 06982 เด็กชาย คฑาวุธ ใจซื่อ 
12 06983 เด็กหญิง ณัฐวิภา สมโรย 
13 06984 เด็กชาย เจษฏา ไทยใหม่ 
14 06985 เด็กหญิง มนัสนันท์ บุญชุม 
15 06986 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ทำงาม 
16 06987 เด็กชาย กตัญญู แดนนาเลิศ 
17 06988 เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาละพวก 
18 06989 เด็กชาย จิรภาส กลมเกลี้ยง 
19 06990 เด็กชาย ธีรภัทร วงษ์ศรีเผือก 
20 06991 เด็กหญิง สโรชา สุนันต๊ะ 
21 06992 เด็กหญิง จิรัชยา แว่นแก้ว 
22 06993 เด็กชาย ธีรยุทธ อดทน 
23 06994 เด็กชาย อัษฎา ศรียา 
24 06995 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญถึง 
25 06996 เด็กหญิง เบญญาภา ชัยบุตร 
26 06997 เด็กหญิง ชนันธนัท พรมมิน 
27 06998 เด็กหญิง พิภาพัฒน์ คำยันต์ 
28 06999 เด็กหญิง จิตรกัญญา วิชัย 
29 07000 เด็กหญิง ศิรประภา สุทธวงค ์
30 07001 เด็กหญิง วณิชยา จอมวุฒิ 
31 07002 เด็กหญิง จิรัชญา น้อยปิม 
32 07003 เด็กชาย พีระภัทร์ คำมาปัน 
33 07004 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชาวน่าน 
34 07005 เด็กหญิง สุนิศา ชาวทองหลาง 
35 07006 เด็กหญิง ธาราทิพย์ คุณารูป 

 

QR CODE 

เข้ารว่มกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.1/1 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 ปกีารศึกษา 2564 

ที ่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 07007 เด็กหญิง วันวิสา พวงสุวรรณ์ 
2 07008 เด็กชาย ณัฐนันท์ โยธาภักดี 
3 07009 เด็กชาย โยธ ี งามตา 
4 07010 เด็กชาย ธนกร วิไชย 
5 07011 เด็กชาย กฤษณ ใจตรง 
6 07012 เด็กหญิง ปวริศา ทำดี 
7 07013 เด็กหญิง สุรินทร์ดา ศรีปัญญา 
8 07014 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ บุญณะ 
9 07015 เด็กชาย ปภังกรณ์ บุรีรัตน์ 
10 07016 เด็กหญิง กัลติมา ใจซื่อ 
11 07017 เด็กชาย จารุเดช ใจดุ 
12 07018 เด็กหญิง พีรดา นันทะเสน 
13 07019 เด็กหญิง อภิชญา ชำนาญ 
14 07020 เด็กหญิง พัทชนัน ศรีวงค์ 
15 07021 เด็กชาย โกศัลย์ รุ่งเรือง 
16 07022 เด็กชาย ศุภชัย สุนันต๊ะ 
17 07023 เด็กชาย วิศรุต ดวงสนิท 
18 07024 เด็กหญิง นภัสสร เรืองศรี 
19 07025 เด็กชาย ชิติพัทธ์ งามตา 
20 07026 เด็กชาย กิตติกัญจน์ แก้วแสงทอง 
21 07027 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พ่ึงไชย 
22 07028 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ คิดดี 
23 07029 เด็กชาย รัฐนันท์ คำตัน 
24 07030 เด็กชาย ณัฐธรรม ดีล้ำ 
25 07031 เด็กชาย ธนภูมิ ใจแน่น 
26 07032 เด็กชาย ณัฐพงค์ ปัญญาไว 
27 07033 เด็กชาย ชาญศักดา มีความเจริญ 
28 07034 เด็กชาย ประสิทธิ์ธิพร สุปินะ 
29 07035 เด็กชาย จิตรภณ สุวรรณ 
30 07036 เด็กชาย ณัฐพล ช่างแต่ง 
31 07037 เด็กชาย ปวเรศ งามตา 
32 07038 เด็กชาย คณิศร จินดา 

 

 

QR CODE 

เข้ารว่มกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.1/2 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/3 ปกีารศึกษา 2564 

ที ่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 07039 เด็กชาย ธนกฤต ดวงนิล 
2 07040 เด็กชาย ธนาดล ดวงทิพย์ 
3 07041 เด็กชาย วฑัญญู ทำดี 
4 07042 เด็กชาย ธีรเดช อินต๊ะขัน 
5 07043 เด็กหญิง ปิยธิดา ทรายคำ 
6 07044 เด็กหญงิ กิ่งแก้ว แสนสุข 
7 07045 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จันทร์ฟู 
8 07046 เด็กชาย ปกครอง ประสมผล 
9 07047 เด็กชาย ธีราธร ศรีน้อย 
10 07048 เด็กชาย นเรศ คำมา 
11 07049 เด็กหญิง เมธาพร บุญนำ 
12 07050 เด็กหญิง อภิชญา สุขประทุม 
13 07051 เด็กชาย ศิรภูมิ ใจดี 
14 07052 เด็กชาย ปภังกร สุวรรณบุตร 
15 07053 เด็กหญิง อริสา กันไชย 
16 07054 เด็กหญิง สุนิษา สุทธวงค ์
17 07055 เด็กหญิง สิริกัญญา อุทธิยา 
18 07056 เด็กหญิง วริศรา พิมพ์โสดา 
19 07057 เด็กชาย ธนกฤต มูลคำ 
20 07058 เด็กชาย สมเกียรติ ใจซื่อ 
21 07059 เด็กชาย ธีรชัย กาละพวก 
22 07060 เด็กชาย รัฐนันท์ คำตัน 
23 07061 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ดีละลม 
24 07062 เด็กหญิง ณัฎฐริกา บุญมี 
25 07063 เด็กชาย อดิเทพ คำเรือง 
26 07064 เด็กชาย วชรพงษ์ สุนันต๊ะ 
27 07065 เด็กชาย อนพัช แนบเนียร 
28 07066 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ ปุริสาย 
29 07067 เด็กหญิง ศุภิสรา ต่อมคำ 
30 07068 เด็กชาย วันอาสา ชำนาญ 
31 07069 เด็กชาย ธีระพงษ์ จันทร์สุพันธ์ 
32 07070 เด็กหญิง สุพิชญาพร อุดมคณารักษ์ 

 

QR CODE 

เข้ารว่มกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.1/3 


