
เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางจันทมิา สเวดเดอรแ์มน1/01ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 องัคาร คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29697 เด็กชายกรวชิญ ์เกษมรักษ์1 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29698 เด็กชายชยันรตุม ์เสธา2 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29699 เด็กชายชติวัน ปัญชญาภทัร์3 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29700 เด็กชายณัฏฐกรณ ์เนยีนไธสง4 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29701 เด็กชายดษุฎ ีศรลมัภ์5 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29702 เด็กชายธนกฤต ภพัูฒนะ6 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29703 เด็กชายธาวนิ ศริวิารนิ7 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29704 เด็กชายเพชร พรมมณี8 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29705 เด็กชายภาวติ แกว้คํา9 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29706 เด็กชายเมธาว ีขลบิไหมทอง10 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29707 เด็กชายวรนพิฐิ บญุดาษา11 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29708 เด็กชายวชิญะ บญุวงค์12 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29709 เด็กชายอชริะ ดรณุโยธนิ13 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29710 เด็กชายอาทติยเ์ดช สาดแลน่14 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29711 เด็กชายเอกบรุษุ นัยเชลุย่15 อ21221 ครภูนัทริา 1323

30022 เด็กชายอภสิทิธิC วรกจิพาณชิย์16 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29839 เด็กหญงิกชกร โกมพัุนธ์17 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29840 เด็กหญงิกมลพรรณ บตุรสงิห์18 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29841 เด็กหญงิจฑุารัตน ์นิ�มละออ19 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29842 เด็กหญงิชลธชิา พันธป์ลาโด20 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29843 เด็กหญงิญาดา แกว้สวุรรณ์21 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29844 เด็กหญงิธนัญชนก คําชนะ22 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29845 เด็กหญงิพลอยนภา มะหะหมัด23 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29846 เด็กหญงิรักษิตา ตอ่พวก24 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29847 เด็กหญงิลักษิกา มนัสทรง25 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29848 เด็กหญงิวลิาสนิ ีเจตนานุศาสน์26 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29849 เด็กหญงิสรัุตตกิาญ ไกยะเลศิ27 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29850 เด็กหญงิอรสิตา เกดินมิติร28 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29851 เด็กหญงิอมุรอน๊า เผอืกนอ้ย29 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29852 เด็กหญงิไอนนี ยามันซาบดีนี30 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29853 เด็กหญงิไอลดา ซาเล31 อ21221 ครภูนัทริา 1323

ชั�น ม. 1/01 จาํนวน  31    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1516



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นายบดนิทร ์ปราบนอก1/02ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 องัคาร คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29712 เด็กชายกฤษดา นามแกว้1 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29713 เด็กชายจตพุร เรอืงเนตร2 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29714 เด็กชายตน้กลา้ พรมทอง3 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29715 เด็กชายธนชาต ิเอี�ยมวนั4 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29716 เด็กชายธนากร เสร็จพรอ้ม5 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29717 เด็กชายธรีวฒัน ์นาคสีงัข์6 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29718 เด็กชายนาว ีนะระฮมี7 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29719 เด็กชายปวเรศ ศริแิสงจันทร์8 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29720 เด็กชายพชิญะ ป๋ามี9 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29721 เด็กชายวรพรต พรหมมา10 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29722 เด็กชายวทิยากร สดุตา11 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29723 เด็กชายศภุฤกษ์ ฉมิวเิศษ12 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29725 เด็กชายอนนต ์นอ้มสงูเนนิ13 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29726 เด็กชายเอกสทิธิC มลวัิลย์14 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29854 เด็กหญงิกชกร ดวงศรี15 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29855 เด็กหญงิกานดา รุง่บรรเทา16 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29856 เด็กหญงิฐติชิญา นุชชุม่17 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29857 เด็กหญงิณัฐฐากร เกตสุน18 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29858 เด็กหญงิณัฐธดิา เรง่รักงาม19 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29859 เด็กหญงิณัฐธดิา แสงอรณุ20 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29860 เด็กหญงิธัญชนก หมัดสะและ21 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29861 เด็กหญงิเบญญาภา ศรมีัย22 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29862 เด็กหญงิปารลนิ วทิยานนท์23 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29863 เด็กหญงิพัชรนิทร ์สคํีา24 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29864 เด็กหญงิไพรนิ วชิาสอน25 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29865 เด็กหญงิลนีงิ ชอง26 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29866 เด็กหญงิวรีดา ยะรังวงษ์27 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29867 เด็กหญงิสทุธกิานต ์เผอืกนอ้ย28 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29868 เด็กหญงิเสาวลกัษณ ์บญุเลาะ29 อ21221 ครภูนัทริา 1323

29869 เด็กหญงิอษุณา พวงเนยีม30 อ21221 ครภูนัทริา 1323

ชั�น ม. 1/02 จาํนวน  30    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1614



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นายอนุสรณ ์แสนวงศ์1/03ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 องัคาร คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29727 เด็กชายกติตกิรณ ์เทพมะที1 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29728 เด็กชายจักรพงษ์ มโนชยัเจรญิกลุ2 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29729 เด็กชายชาญวฒุ ิวรอนิทร์3 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29730 เด็กชายถริะพัฒน ์มั�งงาม4 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29731 เด็กชายธนดล สงัขเ์งนิ5 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29732 เด็กชายธนาพร บวัหลวง6 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29733 เด็กชายธรีวรี ์แหวนวงษ์7 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29734 เด็กชายบรูพัทธ ์ชาตชินะ8 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29735 เด็กชายประกายเพชร ชมมกุดา9 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29736 เด็กชายเพชรราชนัย ์เรอืงศลิป์10 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29737 เด็กชายวรภพ มหาสะหวี11 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29738 เด็กชายวทิวสั กลิ�นมาลยั12 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29739 เด็กชายสมภพ ขาวสม13 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29740 เด็กชายสทุธพิจน ์แซย่า่ง14 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29741 เด็กชายอนุชา พรมมา15 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29742 เด็กชายอลงกรณ ์อรณุพลูทรัพย์16 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29870 เด็กหญงิกมลชนก เขยีวสทีอง17 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29871 เด็กหญงิเจสสกิา้ ฮาหเ์นล18 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29872 เด็กหญงิธนกร วริยิกสกิร19 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29873 เด็กหญงิธนภร เลขนะสวุรรณ20 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29874 เด็กหญงิธัญยธรณ ์พงษ์อดุม21 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29875 เด็กหญงินันทน์ภสั รุง่นมิติพรขจร22 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29876 เด็กหญงินํ!าเพชร ทวสีขุ23 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29877 เด็กหญงิเบญจมาภรณ ์ปัญญา24 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29878 เด็กหญงิพัชรนิทร ์แสนสองเมอืง25 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29879 เด็กหญงิภวกิา ศรพีระจันทร์26 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29880 เด็กหญงิศราล ีวระโชติ27 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29881 เด็กหญงิสทุนิา ปานนพภา28 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29882 เด็กหญงิหฤทยั เพ็ชรบํารงุ29 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29883 เด็กหญงิองัคณา เขยีวมณี30 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29884 เด็กหญงิไอรดา มฮํูาหมัดตอเฮด31 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

30026 เด็กหญงิซาฮยัลา อาลี32 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

ชั�น ม. 1/03 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1616



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวสณัุฐชา พมิสาร ี นางสาวเบญจรงค ์บญุชว่ย1/04ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 องัคาร คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29743 เด็กชายกติตชิยั มังคลาด1 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29744 เด็กชายจารกุฤษ บญุสรา้ง2 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29745 เด็กชายชานน วงษ์มาน3 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29746 เด็กชายณัฐดนัย รุง่ภเูขยีว4 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29747 เด็กชายธนายตุ เลาะหมดุ5 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29748 เด็กชายธรีะภทัร อยูเ่ย็น6 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29749 เด็กชายนุกลู บัวขาว7 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29750 เด็กชายปิยทศัน ์บญุมา8 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29751 เด็กชายพรีพัฒน ์มอญเทศ9 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29752 เด็กชายฟารัส กงัละ๊10 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29753 เด็กชายยทุธนา รอดมณี11 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29754 เด็กชายวรีภาพ พันธุเ์อก12 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29755 เด็กชายสหทพิย ์แกว้ทพิรัตน์13 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29756 เด็กชายอนุสรณ ์ยะกบ๊14 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29757 เด็กชายอคัรเดช เทพารักษ์15 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

30019 เด็กชายเนตนัินตร ์บญุมี16 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

30031 เด็กชายพรีณัฐ สมณะ17 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29885 เด็กหญงิกวนิธดิา เหมวลัิย18 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29886 เด็กหญงิเกสรสวรรค ์หมันประเสรฐิ19 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29887 เด็กหญงิชญาดา รุง่โรจนส์กลุดี20 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29888 เด็กหญงิธัญวรรณ โนนยางเคน21 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29889 เด็กหญงิปณดิา เรอืงสมบัติ22 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29890 เด็กหญงิเปมกิา ตมกลาง23 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29892 เด็กหญงิพัทธนะวรรณ อรณุโชติ24 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29893 เด็กหญงิยลลดา สาดนอก25 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29894 เด็กหญงิรนิรดา ทรงพนูทรัพย์26 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29895 เด็กหญงิวรกานต ์เข็มทอง27 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29896 เด็กหญงิวรศิยา พลูสวัสดิC28 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29897 เด็กหญงิสพุรรณกิาร ์คานทอง29 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29898 เด็กหญงิอนุธดิา สสีด30 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

29900 เด็กหญงิอญัมณี โพธว์รรณ31 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

30029 เด็กหญงิกรรณกิาร ์พุม่เพชร์32 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

30032 เด็กหญงิกนัตก์นษิฐ ์กนัจากภยัรยี์33 ท21205 ครจัูนทมิา 1218

ชั�น ม. 1/04 จาํนวน  33    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1617



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวมะลวิลัย ์ยอดดี1/05ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 ศกุร ์คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29758 เด็กชายกติตนัินท ์จันทรมาลี1 พ21211 ครนุูสบา 3202

29759 เด็กชายจริเมธ การสมโชค2 พ21211 ครนุูสบา 3202

29760 เด็กชายณัฐวัฒน ์นาคขํา3 พ21211 ครนุูสบา 3202

29761 เด็กชายทนงศกัดิC ชะรองรัมย์4 พ21211 ครนุูสบา 3202

29762 เด็กชายธรรมปพน โยธะการี5 พ21211 ครนุูสบา 3202

29763 เด็กชายนพเกลา้ ฝึกหดั6 พ21211 ครนุูสบา 3202

29764 เด็กชายปิยะ พลูยม7 พ21211 ครนุูสบา 3202

29765 เด็กชายพรีว์าศลิป์ หมอนวดดี8 พ21211 ครนุูสบา 3202

29767 เด็กชายเฟียรสุ กงัละ๊9 พ21211 ครนุูสบา 3202

29768 เด็กชายภโรทยั ไชยภกัดี10 พ21211 ครนุูสบา 3202

29769 เด็กชายภาณุพงศ ์จันทวรยี์11 พ21211 ครนุูสบา 3202

29770 เด็กชายรังสมิันตุ ์พุม่เพ็ชร์12 พ21211 ครนุูสบา 3202

29771 เด็กชายวรรธนัย วเิวก13 พ21211 ครนุูสบา 3202

29772 เด็กชายอภรัิกษ์ หอยสงัข์14 พ21211 ครนุูสบา 3202

29901 เด็กหญงิกญัญณัท มะหะหมัด15 พ21211 ครนุูสบา 3202

29902 เด็กหญงิขวัญปีใหม ่ขนัตี16 พ21211 ครนุูสบา 3202

29903 เด็กหญงิชลดิา ดําดี17 พ21211 ครนุูสบา 3202

29904 เด็กหญงิณัชชา ขํามนิ18 พ21211 ครนุูสบา 3202

29905 เด็กหญงิธนวรรณ นาเมอืงรักษ์19 พ21211 ครนุูสบา 3202

29906 เด็กหญงินสิา เสยีงสมใจ20 พ21211 ครนุูสบา 3202

29907 เด็กหญงิประภาวด ีมลวิลัย์21 พ21211 ครนุูสบา 3202

29908 เด็กหญงิผานติ พนูพอกสนิ22 พ21211 ครนุูสบา 3202

29910 เด็กหญงิภทัราวด ีแสงสรวย23 พ21211 ครนุูสบา 3202

29911 เด็กหญงิรนิรดา ยตุธิรรม24 พ21211 ครนุูสบา 3202

29912 เด็กหญงิวนัิตตา เปลวเพลงิ25 พ21211 ครนุูสบา 3202

29913 เด็กหญงิศรวีภิา สามารถ26 พ21211 ครนุูสบา 3202

29914 เด็กหญงิสรินิยา หะนุมาส27 พ21211 ครนุูสบา 3202

29915 เด็กหญงิอรณชิา ธรรมวตัิ28 พ21211 ครนุูสบา 3202

29916 เด็กหญงิอาทติยา คลองยวน29 พ21211 ครนุูสบา 3202

30018 เด็กหญงิเพ็ญพชิชา ดวงจันทร์30 พ21211 ครนุูสบา 3202

30020 เด็กหญงินันทน์ภสั ทรงศริิ31 พ21211 ครนุูสบา 3202

30033 เด็กหญงิสพุชิญา โอกาศ32 พ21211 ครนุูสบา 3202

ชั�น ม. 1/05 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1814



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวกรรณณภรรทร ์ตยุชยัภมู ิ นายธรีสวสัดิC ตะ๊ปาง1/06ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 ศกุร ์คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29773 เด็กชายกติตพิงศ ์เวชถวลิ1 พ21211 ครนุูสบา 3202

29774 เด็กชายจริะศกัดิC นยิมเดชา2 พ21211 ครนุูสบา 3202

29775 เด็กชายณัฐวัศน ์อิ�มอรุา3 พ21211 ครนุูสบา 3202

29776 เด็กชายทรงพล เรอืนจันทร์4 พ21211 ครนุูสบา 3202

29777 เด็กชายธนภทัร ดอนลเิคน5 พ21211 ครนุูสบา 3202

29778 เด็กชายนฤเบศ เฉยเกดิ6 พ21211 ครนุูสบา 3202

29779 เด็กชายบารม ีสตีา7 พ21211 ครนุูสบา 3202

29780 เด็กชายพงศพ์ณชิ เรอืงสเีหมอืน8 พ21211 ครนุูสบา 3202

29781 เด็กชายภวนิท ์ศรสีะอาด9 พ21211 ครนุูสบา 3202

29782 เด็กชายรังสมิันต ์รัตนะ10 พ21211 ครนุูสบา 3202

29783 เด็กชายวรวทิย ์อาษา11 พ21211 ครนุูสบา 3202

29784 เด็กชายวรีภาพ มะลลิา12 พ21211 ครนุูสบา 3202

29785 เด็กชายศวัิฒน ์ธรรมรส13 พ21211 ครนุูสบา 3202

29786 เด็กชายศภุฤกษ์ สดุาทอง14 พ21211 ครนุูสบา 3202

29787 เด็กชายสรุเชษฐ ์ขนัตี15 พ21211 ครนุูสบา 3202

29788 เด็กชายอภวิฒัน ์มบีญุ16 พ21211 ครนุูสบา 3202

29766 เด็กหญงิวพิรพรรณ พลอยไทย17 พ21211 ครนุูสบา 3202

29917 เด็กหญงิกญัญาวรี ์หงษ์ทอง18 พ21211 ครนุูสบา 3202

29918 เด็กหญงิคณุภทัร เขยีวรอดไพร19 พ21211 ครนุูสบา 3202

29919 เด็กหญงิโชคอนันต ์กจิทวรีุง่เรอืง20 พ21211 ครนุูสบา 3202

29920 เด็กหญงิฐดิาพร ออ่นแกว้21 พ21211 ครนุูสบา 3202

29921 เด็กหญงิณัฐณชิา แซต่ั !ง22 พ21211 ครนุูสบา 3202

29922 เด็กหญงิธฐิา มาศเมฆ23 พ21211 ครนุูสบา 3202

29923 เด็กหญงิปรติา ประยงคท์อง24 พ21211 ครนุูสบา 3202

29924 เด็กหญงิพนดิา อิ�มอดุมศกัดิC25 พ21211 ครนุูสบา 3202

29925 เด็กหญงิพมิพกิา พมิพอ์ว้น26 พ21211 ครนุูสบา 3202

29926 เด็กหญงิภริญา จติประสงค์27 พ21211 ครนุูสบา 3202

29927 เด็กหญงิรนิลดา ฉมิวเิศษ28 พ21211 ครนุูสบา 3202

29928 เด็กหญงิสกุญัญา ประจงบัว29 พ21211 ครนุูสบา 3202

29929 เด็กหญงิสพุรรษา รอดไผ่30 พ21211 ครนุูสบา 3202

29930 เด็กหญงิสภุชัชา บันเลงลอย31 พ21211 ครนุูสบา 3202

29931 เด็กหญงิอารยา อาดํา32 พ21211 ครนุูสบา 3202

ชั�น ม. 1/06 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1616



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาววจิติร ีอลุมาร  นางสาวนงอร ออ่นเจรญิ1/07ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 ศกุร ์คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29789 เด็กชายคเณควร บญุเพ็ชร1 ง21201 ครอูรษิา 1001

29790 เด็กชายชนะพล ทองเงนิ2 ง21201 ครอูรษิา 1001

29791 เด็กชายณชพล มชีมุ3 ง21201 ครอูรษิา 1001

29792 เด็กชายณัฐวฒุ ิพมุเมน4 ง21201 ครอูรษิา 1001

29793 เด็กชายทรงฤทธิC ศรหีาบญุทนั5 ง21201 ครอูรษิา 1001

29794 เด็กชายธนวัฒน ์วรรณมะณี6 ง21201 ครอูรษิา 1001

29795 เด็กชายธวัชชยั กําไรนาก7 ง21201 ครอูรษิา 1001

29796 เด็กชายปกรณ ์ศริโิยธา8 ง21201 ครอูรษิา 1001

29797 เด็กชายพฒุพิงค ์สนณรงค์9 ง21201 ครอูรษิา 1001

29798 เด็กชายรัชภมู ิสยุะตะ๊10 ง21201 ครอูรษิา 1001

29800 เด็กชายสงิห ์สงิหข์นัธ์11 ง21201 ครอูรษิา 1001

29801 เด็กชายสริภทัร จันทรเ์ทวี12 ง21201 ครอูรษิา 1001

29802 เด็กชายสริวชิญ ์เป้อนิทร์13 ง21201 ครอูรษิา 1001

29803 เด็กชายอภวิชิญ ์มัดดนี14 ง21201 ครอูรษิา 1001

29804 เด็กชายอษัฎาวธุ โสดา15 ง21201 ครอูรษิา 1001

29936 เด็กชายธทีตั แกว้เมอืง16 ง21201 ครอูรษิา 1001

30024 เด็กชายเตชนิท ์มั�นคงชตุภิทัร17 ง21201 ครอูรษิา 1001

29932 เด็กหญงิกาญเกลา้ เลศิธติวิงศ์18 ง21201 ครอูรษิา 1001

29933 เด็กหญงิจอีนั เค มาคาราโย19 ง21201 ครอูรษิา 1001

29934 เด็กหญงิซาเนยี หลงัปเูตะ๊20 ง21201 ครอูรษิา 1001

29935 เด็กหญงิธนาภรณ ์จติตป์ระสงค์21 ง21201 ครอูรษิา 1001

29937 เด็กหญงิบังอร นาตะ๊22 ง21201 ครอูรษิา 1001

29938 เด็กหญงิบัวตอง จติตคํ์านงึ23 ง21201 ครอูรษิา 1001

29939 เด็กหญงิพรชนก เนวะมาตย์24 ง21201 ครอูรษิา 1001

29940 เด็กหญงิแพรวพรรณ ทมึกระโทก25 ง21201 ครอูรษิา 1001

29941 เด็กหญงิมติรสนิ ียงยทุธิC26 ง21201 ครอูรษิา 1001

29942 เด็กหญงิรุง่ทวิา ใจเย็น27 ง21201 ครอูรษิา 1001

29943 เด็กหญงิสายชล หว้ยหอ้ง28 ง21201 ครอูรษิา 1001

29944 เด็กหญงิสภุสัสร กลิ�นแจม่29 ง21201 ครอูรษิา 1001

29945 เด็กหญงิอรนัฐ อารอบี30 ง21201 ครอูรษิา 1001

ชั�น ม. 1/07 จาํนวน  30    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1317



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวนุสบา กลางพมิาย1/08ชั !น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 ศกุร ์คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 

29805 เด็กชายคณุภทัร สงิหป้์อง1 ง21201 ครอูรษิา 1001

29806 เด็กชายชยัเฉลมิพล เอี�ยมพงษ์2 ง21201 ครอูรษิา 1001

29807 เด็กชายณนพไชย พนิจิ3 ง21201 ครอูรษิา 1001

29808 เด็กชายธนกร แสงพันธ์4 ง21201 ครอูรษิา 1001

29809 เด็กชายธนศกัดิC ปิ�นทอง5 ง21201 ครอูรษิา 1001

29810 เด็กชายธันยธร นาคหฤทยั6 ง21201 ครอูรษิา 1001

29811 เด็กชายนัณฑกรณ ์สวา่งแสง7 ง21201 ครอูรษิา 1001

29812 เด็กชายพันธนากรณ ์เสนศรี8 ง21201 ครอูรษิา 1001

29813 เด็กชายภานุพร ศรแีพร9 ง21201 ครอูรษิา 1001

29814 เด็กชายรัตฐศกัดิC ดงัเบซา10 ง21201 ครอูรษิา 1001

29815 เด็กชายวัชรพล ตอ่มคํา11 ง21201 ครอูรษิา 1001

29816 เด็กชายศกุลภทัร สมีาวงษ์12 ง21201 ครอูรษิา 1001

29817 เด็กชายหสัดนิ มัสกา13 ง21201 ครอูรษิา 1001

29818 เด็กชายอภชิา แกว้โส14 ง21201 ครอูรษิา 1001

29819 เด็กชายอาชาวนิ นุมาศ15 ง21201 ครอูรษิา 1001

29820 เด็กชายอาเดล บนิกาซนั16 ง21201 ครอูรษิา 1001

29899 เด็กชายพทุธพิงษ์ แกว้นอ้ย17 ง21201 ครอูรษิา 1001

30030 เด็กชายปรัตถกร นาคนัดถ์18 ง21201 ครอูรษิา 1001

29948 เด็กหญงิกาญจนาพร ดวงชยั19 ง21201 ครอูรษิา 1001

29949 เด็กหญงิจฑุามาศ สระแกว้20 ง21201 ครอูรษิา 1001

29950 เด็กหญงิโซเฟีย สะแลแม21 ง21201 ครอูรษิา 1001

29951 เด็กหญงิณัฐพร พฒุป้อง22 ง21201 ครอูรษิา 1001

29952 เด็กหญงิธนาภา อยูไ่ทย23 ง21201 ครอูรษิา 1001

29953 เด็กหญงินัดนชิา จุน่ใจดี24 ง21201 ครอูรษิา 1001

29954 เด็กหญงิปวาร ีหวังพทิกัษ์25 ง21201 ครอูรษิา 1001

29955 เด็กหญงิแพรวา ทาทอง26 ง21201 ครอูรษิา 1001

29956 เด็กหญงิรอยพมิพ ์ใจมาธิ27 ง21201 ครอูรษิา 1001

29957 เด็กหญงิลอ้มดาว สมัมาชพีวศิวกลุ28 ง21201 ครอูรษิา 1001

29958 เด็กหญงิวริาวรรณ ์ชะโกฎ29 ง21201 ครอูรษิา 1001

29959 เด็กหญงิสโรชา ศรปัีจฉมิ30 ง21201 ครอูรษิา 1001

29960 เด็กหญงิสชุาดา ออ่นศรนีอ้ย31 ง21201 ครอูรษิา 1001

29961 เด็กหญงิสมุติรา สงิหไ์พศาล32 ง21201 ครอูรษิา 1001

29962 เด็กหญงิอรษิา นิ�มละออ33 ง21201 ครอูรษิา 1001

ชั�น ม. 1/08 จาํนวน  33    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1518


