
เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวสชุาดา ชแูสง  นายกษิตเ์ดช สหีะ2/01ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29359 เด็กชายชนิวัตร คลงัพระศรี1 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29360 เด็กชายทนกร ชบุคํา2 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29361 เด็กชายธนชยั เหลา่ธนสถติยช์ยั3 พ22202 ครกูติติ 1008

29363 เด็กชายภาคภมู ิหวังพทิกัษ์4 ศ22210 ครนูกิร 1214

29365 เด็กชายภรูภิทัร มณีดํา5 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29384 เด็กชายฐานพัฒน ์ศกัดิ>สง6 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29454 เด็กชายปัณณวรรธ คงประเสรฐิ7 พ22202 ครกูติติ 1008

29461 เด็กชายสวุจัิกขณ ์ฤทธโิชติ8 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29521 เด็กหญงิกญัญาพัชร ยะสะกะ9 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29522 เด็กหญงิจารลุดา ฟองนอ้ย10 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29523 เด็กหญงิจรีวรรณ ยงเพชร11 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29524 เด็กหญงิชลธชิา หวังถวลิ12 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29526 เด็กหญงิฑติยา ออ่นนิ�ม13 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29527 เด็กหญงิณัฐธดิา มะเล็งลอย14 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29528 เด็กหญงิณัฐวด ีเกยีรตธํิารงกลุ15 อ22208 ครJูenny 1324

29530 เด็กหญงิตณิณา วงษ์ภกัดี16 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29531 เด็กหญงิธัญวรัตน ์พลวงนอก17 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29532 เด็กหญงินนทพร สงัขสวุรรณา18 ศ22210 ครนูกิร 1214

29533 เด็กหญงินซิาวาณี มะเซง็19 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29536 เด็กหญงิมทุกิา บญุหลา้20 ศ22210 ครนูกิร 1214

29537 เด็กหญงิเมทนิ ีสงิสาหสั21 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29538 เด็กหญงิเยาวเรศ มณีนัย22 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29539 เด็กหญงิรวสิรา สระทองแกว้23 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29540 เด็กหญงิรสธร พรมทอง24 ศ22210 ครนูกิร 1214

29542 เด็กหญงิอรอรนิทร ์สริปิรดีานนท์25 อ22208 ครJูenny 1324

29543 เด็กหญงิอรัญญา คําสาวงษ์26 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29544 เด็กหญงิอารยีา อุน่อําไพ27 อ22208 ครJูenny 1324

29565 เด็กหญงิกนกภรณ ์วชริพสิฐิศกัดิ>28 ศ22210 ครนูกิร 1214

29568 เด็กหญงิชญาดา สนามพล29 อ22208 ครJูenny 1324

29581 เด็กหญงิดารารัตน ์ชอบฉมิพาลี30 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29621 เด็กหญงิจันทรธ์มิา สั�งสอน31 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29622 เด็กหญงิชาลสิา เรอืงไชย32 อ22208 ครJูenny 1324

29654 เด็กหญงิสพุชิชา ปะมะโรโป33 พ22202 ครกูติติ 1008

29661 เด็กหญงิอามนีะห ์สริโิอวาส34 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29667 เด็กหญงิบญุจริา แสนจันทร์35 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

ชั�น ม. 2/01 จาํนวน  35    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน278



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวธนาภรณ์ ทดแทน  นายณัฐวฒัน ์พงษ์ภทัรวชัรา2/02ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29368 เด็กชายจริเทพ เสยีวสขุ1 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29376 เด็กชายวรวฒุน ์สภุคัจารสุทิธิ>2 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29377 เด็กชายวรีภทัร มณีสวาท3 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29409 เด็กชายนราธปิ มณีนลิ4 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29434 เด็กชายภวูเดช พรหมมณีุ5 ศ22210 ครนูกิร 1214

29668 เด็กชายจริาทรัพย ์แสนจันทร์6 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29675 เด็กชายอภศิกัดิ> เที�ยงปัด7 พ22202 ครกูติติ 1008

29546 เด็กหญงิกญัญารัตน ์สายธนู8 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29547 เด็กหญงิกติญิาพร แกว้คํา9 อ22208 ครJูenny 1324

29548 เด็กหญงิขนษิฐา โชคลาภ10 อ22208 ครJูenny 1324

29549 เด็กหญงิจติรานุช เตมะศริิ11 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29550 เด็กหญงิชมพทูพิย ์บวัอไุร12 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29551 เด็กหญงิชลนชิา กนัหา13 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29552 เด็กหญงิปรารถนา การสงัเวชน์14 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29555 เด็กหญงิพลอยไพลนิ เพชรภู ่15 อ22208 ครJูenny 1324

29556 เด็กหญงิพนูทรัพย ์ขนัทะ16 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29557 เด็กหญงิภคัมาศ เจยีรจตพุร17 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29560 เด็กหญงิวรัญญา สารนิทร์18 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29561 เด็กหญงิศศรัิตน ์หวงัพทิกัษ์19 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29562 เด็กหญงิสกาวรัตน ์ประยงคท์อง20 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29563 เด็กหญงิอภรินิทร ์เย็นใจ21 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29564 เด็กหญงิอาธติญิา ถาวร22 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29575 เด็กหญงิศริวิรรณ การณุรัตน์23 ศ22210 ครนูกิร 1214

29577 เด็กหญงิสรุรัีตน ์รุง่โรจน์24 พ22202 ครกูติติ 1008

29580 เด็กหญงิญัศวมี บอตอ25 พ22202 ครกูติติ 1008

29592 เด็กหญงิณชิากร แสงนาค26 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29596 เด็กหญงิอภสันันท ์พรมวงซา้ย27 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29608 เด็กหญงิกญัธดิา คํามลู28 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29610 เด็กหญงิพรรณภิา ฉมิวเิศษ29 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29619 เด็กหญงิกรรณกิาร ์สาเกตุ30 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29620 เด็กหญงิกวติา ทบัเปลี�ยน31 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29627 เด็กหญงิมนิตรา แกว้ชฟูอง32 อ22208 ครJูenny 1324

29629 เด็กหญงิสพุชิชา พุม่พวง33 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29657 เด็กหญงิจรัิชญา แสงสวา่ง34 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

ชั�น ม. 2/02 จาํนวน  34    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน277



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวจันทรวด ีสขุสําราญ2/03ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29364 เด็กชายภมูนิทร ์แสงประเสรฐิ1 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29380 เด็กชายกจินันท ์ภบิาลวงษ์2 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29381 เด็กชายกติตพิชิญ ์หอมหวาน3 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29382 เด็กชายเกยีรตพิล ขํามนิ4 พ22202 ครกูติติ 1008

29383 เด็กชายโชตวัิฒน ์เนตรสงา่5 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29385 เด็กชายณชพล โพธกิลุ6 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29386 เด็กชายณัฐกติติ> รุง่เรอืง7 พ22202 ครกูติติ 1008

29387 เด็กชายนพรัตน ์รักโคตร8 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29388 เด็กชายปฐเจตน ์เสถยีรนันทศริิ9 พ22202 ครกูติติ 1008

29389 เด็กชายปรเมษฐ ทาสมิมา10 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29390 เด็กชายปรัชญา เรยีกทรัพย์11 พ22202 ครกูติติ 1008

29391 เด็กชายภทัรดนัย ยะกบ๊12 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29392 เด็กชายภทัรภณ เกตแุจ ้13 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29393 เด็กชายเมธ ีภสูมจติร14 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29394 เด็กชายรัชพล มดํิา15 อ22208 ครJูenny 1324

29395 เด็กชายวรกนัต ์บกเขาแดง16 ง20239 ครอูรษิา 1001

29396 เด็กชายศภุณัฐ สนุนท์17 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29397 เด็กชายสริพัิฒน ์ววิธิสริิ18 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29534 เด็กหญงิพราวตะวัน อูท่อง19 ศ22210 ครนูกิร 1214

29541 เด็กหญงิศรสีดุา อนิภวูา20 อ22208 ครJูenny 1324

29566 เด็กหญงิกานตธ์ดิา ยทุธณรงค์21 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29567 เด็กหญงิจรีะนันท ์สขุแสวง22 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29569 เด็กหญงิชติชนก ผันครบรุี23 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29570 เด็กหญงิฐภิาภรณ ์โกยทอง24 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29571 เด็กหญงิธติมิา ณ บํารงุ25 พ22202 ครกูติติ 1008

29572 เด็กหญงินภทัรลดา ฤทธิ>ไธสง26 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29573 เด็กหญงินภาพร แยม้ยิ"ม27 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29574 เด็กหญงิพัทรดา จันธนู28 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29576 เด็กหญงิสริยิพุา กายแกว้29 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29658 เด็กหญงิอารยา สมพงค์30 ว22222 ครปิูยนุช 1209

ชั�น ม. 2/03 จาํนวน  30    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1218



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวภทันฤน แทนไธสง2/04ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29372 เด็กชายนท ีบันเล็งลอย1 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29379 เด็กชายสทิธชิยั บันเลงลอย2 พ22202 ครกูติติ 1008

29399 เด็กชายกติตคิณุ พันธาภา3 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29402 เด็กชายจารเุดช พทิกัษ์4 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29403 เด็กชายฉัตรมงคล มนัสทรง5 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29404 เด็กชายชตุเิทพ ดอนแกว้6 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29405 เด็กชายชตุภิาส ดอนแกว้7 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29406 เด็กชายฐติภิมู ิกอรอมอ8 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29408 เด็กชายธติวิฒุ ิจันแตง9 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29410 เด็กชายเนตพิล สภุานนท์10 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29411 เด็กชายปรัชญา มัดดนี11 พ22202 ครกูติติ 1008

29412 เด็กชายเปรมทศัน ์จันแตง12 พ22202 ครกูติติ 1008

29413 เด็กชายภาณุพงษ์ ขําผักแวน่13 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29414 เด็กชายภวูรศิ แสงบวั14 พ22202 ครกูติติ 1008

29415 เด็กชายเมธาสทิธิ> ศรสีะอาด15 พ22202 ครกูติติ 1008

29416 เด็กชายวัฒณากร แสงโสภา16 ง20239 ครอูรษิา 1001

29417 เด็กชายศรราม แสงแดง17 ง20239 ครอูรษิา 1001

29418 เด็กชายอนุศร นามภกัดี18 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29529 เด็กหญงิดาวกิา ภสูเีขยีว19 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29553 เด็กหญงิปรญีาพร ปานทอง20 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29558 เด็กหญงิมนิตรา บางขะกลู21 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29579 เด็กหญงิเกศกานดา แสงจันทร์22 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29582 เด็กหญงิปรยีาภรณ ์อรณุพลูทรัพย์23 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29583 เด็กหญงิพัชรา ไตรบํารงุ24 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29584 เด็กหญงิภทัราวด ีวรรณพงษ์25 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29585 เด็กหญงิศริรัิก สวุรรณประชา26 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29586 เด็กหญงิหทยัรัตน ์ทองเมอืงหลวง27 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29587 เด็กหญงิอภณิญา นันตะระ28 ว22222 ครปิูยนุช 1209

29588 เด็กหญงิอามนีา หามะ29 จ22202 ครฉูกาจ 1315

30027 เด็กหญงิชลธชิา พมิพช์ื�น30 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

ชั�น ม. 2/04 จาํนวน  30    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1218



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวศรสีมร เวยีงนน2/05ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29367 เด็กชายคณุานนต ์เจตดลิกกลุ1 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29370 เด็กชายณัฐกานต ์ธรรมรจูี2 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29373 เด็กชายนภสักร บญุสญั3 ง20239 ครอูรษิา 1001

29378 เด็กชายสมพงศ ์พงษ์เหลา่ขํา4 ง20239 ครอูรษิา 1001

29420 เด็กชายกรธวัช นามนพมิพ์5 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29421 เด็กชายกวนิ สเีสอื6 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29422 เด็กชายกติตพิงศ ์แกว้หาวงศ์7 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29423 เด็กชายเกยีรตศิกัดิ> เสสดุตา8 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29424 เด็กชายไกรวชิญ ์ยรุยงค์9 ง20239 ครอูรษิา 1001

29425 เด็กชายชนิาภคั ออ่นพรอ้ม10 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29426 เด็กชายณัฐกานต ์นยิม11 ง20239 ครอูรษิา 1001

29428 เด็กชายธรีะเทพ วลิานันท์12 ง20239 ครอูรษิา 1001

29429 เด็กชายนัทธพงศ ์ตรนีก13 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29430 เด็กชายบณัฑติ บญุโม14 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29431 เด็กชายประทปี พงษ์พันธุ์15 ง20239 ครอูรษิา 1001

29433 เด็กชายภรู ิกลูสวัสดิ>16 พ22202 ครกูติติ 1008

29435 เด็กชายรพพัีฒน ์บญุเปรม17 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29436 เด็กชายรัฐชา แซเ่ตยีว18 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29440 เด็กชายอคัรชยั ยาวะโนภาส19 ง20239 ครอูรษิา 1001

29662 เด็กชายภรูพัิฒน ์โยธนิ20 ง20239 ครอูรษิา 1001

29589 เด็กหญงิกรรณกิา แสงเรอืง21 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29590 เด็กหญงิชญาดา ผนกึดี22 ง20239 ครอูรษิา 1001

29591 เด็กหญงิณัฐรัชต ์พันธป์ระภา23 ศ22210 ครนูกิร 1214

29593 เด็กหญงิปภสัสร ใจงามเลศิวงศ์24 ง20239 ครอูรษิา 1001

29594 เด็กหญงิภณัฑริา คําเสนา25 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29595 เด็กหญงิวชิชภุรณ ์สวุรรณเกื"อกลู26 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29597 เด็กหญงิอรสา สายเสวก27 ง20239 ครอูรษิา 1001

29598 เด็กหญงิอารยา กานนท์28 พ22202 ครกูติติ 1008

29664 เด็กหญงิปิยนุช เลื�อนแกว้29 พ22202 ครกูติติ 1008

ชั�น ม. 2/05 จาํนวน  29    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน920



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวสําอางค ์มลูวงษ์2/06ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29442 เด็กชายกอ้งภพ ซมึกระโทก1 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29443 เด็กชายจริาเดช ลจุติร2 พ22202 ครกูติติ 1008

29444 เด็กชายชยัวฒุ ิอรณุพลูทรัพย์3 พ22202 ครกูติติ 1008

29445 เด็กชายณัฐพงษ์ แชม่มลู4 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29447 เด็กชายดนัย บรูณะเสน5 พ22202 ครกูติติ 1008

29448 เด็กชายธรีพล บญุสญั6 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29449 เด็กชายธรีะพัฒน ์มานชู7 พ22202 ครกูติติ 1008

29450 เด็กชายนนธวัฒน ์อิ�มพร8 จ22202 ครฉูกาจ 1315

29452 เด็กชายปราชญาพงศ ์ทองบตุร9 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29453 เด็กชายปวชิ อิ�มอดุมศกัดิ>10 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29455 เด็กชายพงษ์สทิธิ> แตงหยวก11 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29456 เด็กชายวรีชยั ชอบสอาด12 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29457 เด็กชายศกัดธัิช จักสาน13 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29458 เด็กชายศริสทิธิ> ศรทีตั14 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29459 เด็กชายสรวชิญ ์กองแกว้15 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29460 เด็กชายสฒุพิงษ์ จักรสงู16 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29462 เด็กชายอครนิทร ์อรณุพลูทรัพย์17 พ22202 ครกูติติ 1008

29463 เด็กชายอชติพล สาลี18 พ22202 ครกูติติ 1008

29599 เด็กหญงิกติตมิา โตสกลุ19 อ22208 ครJูenny 1324

29601 เด็กหญงิพมิพาภร พุม่พวง20 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29602 เด็กหญงิรวภิา พงษ์ลา21 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29603 เด็กหญงิวรรณภา สงไพรสน22 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29604 เด็กหญงิอรวรรณ บัวอไุร23 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29605 เด็กหญงิอรัญญา วงษ์ทองคํา24 ง20239 ครอูรษิา 1001

29606 เด็กหญงิอารดา ปานนพภา25 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29607 เด็กหญงิไอรดา ชยัชมภู26 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29679 เด็กหญงิชนกิานต ์จันทรห์อมหวล27 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29683 เด็กหญงิวภิาดา จันทรแ์กว้28 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29684 เด็กหญงิเบญจวรรณ สขุเกดิ29 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

ชั�น ม. 2/06 จาํนวน  29    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1118



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวพณิฤด ีรปูพรม2/07ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29067 เด็กชายจักรกฤษณ ์พาจันดี1 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29464 เด็กชายกญัจนณ์พัฒน ์หลวงอํามาตย์2 ศ22204 ครศูริธนัย์ 1412

29466 เด็กชายจริวัฒน ์บญุตา3 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29467 เด็กชายจริวัฒน ์ภาแกดํา4 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29468 เด็กชายชนะพล ภบูญุคง5 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29469 เด็กชายณัฐภทัร สวุรรณเดช6 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29470 เด็กชายทรงภน บญุกลํ�า7 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29471 เด็กชายธรีนัยท ์ทําบญุยิ�ง8 พ22202 ครกูติติ 1008

29472 เด็กชายนธพัต จงบรรดาล9 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29474 เด็กชายภทัรกวนิท ์อนิทรสขุ10 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29475 เด็กชายวรวทิย ์สนิชยัศรี11 ค22202 ครกูฤษณด์นัย 1302

29476 เด็กชายวรวฒุ ิบญุชู12 พ22202 ครกูติติ 1008

29477 เด็กชายวทิวสั เสาภา13 พ22202 ครกูติติ 1008

29481 เด็กชายสริภทัร พุม่เพ็ชร14 พ22202 ครกูติติ 1008

29482 เด็กชายสรุเชษฐ ศรศีลิป์15 พ22202 ครกูติติ 1008

29483 เด็กชายอสัรี� เซะวเิศษ16 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29484 เด็กชายอานัส ฉมิวเิศษ17 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29686 เด็กชายทศันัย สายหมี18 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29687 เด็กชายปญุญพัฒน ์สวา่งภพ19 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29473 เด็กหญงินํ"าเพชร ขวัญอยู่20 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29609 เด็กหญงิดามณี แสนเสนาะ21 อ22208 ครJูenny 1324

29611 เด็กหญงิแพรวพรรณ มะหะหมัด22 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29613 เด็กหญงิลดาวลัย ์มงุคณุ23 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29614 เด็กหญงิวรัญญา ทา่ดสีม24 พ22202 ครกูติติ 1008

29615 เด็กหญงิสธุาสนิ ีเห็นศริิ25 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29616 เด็กหญงิหนึ�งตะวัน ตุม่เจรญิ26 ท22204 ครปูภาพนิท์ 1224

29618 เด็กหญงิอรวรา อคัภกัดี27 อ22208 ครJูenny 1324

29685 เด็กหญงิธัญยธ์ชิา ลอืตาล28 อ22208 ครJูenny 1324

29688 เด็กหญงิสกุญัญา มกีญุชร29 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

ชั�น ม. 2/07 จาํนวน  29    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1019



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางภทัรา บณุยรัตนสนุทร  นางสาวศริพิร เทา้เฮา้2/08ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 จันทร ์คาบ 6-7 กลุม่ที� 2 

29080 เด็กชายอนัสกาณฑ ์คงปลั�งพัธนันต์1 ศ22210 ครนูกิร 1214

29371 เด็กชายธรีะวฒัน ์ทิ"งโคตร2 ศ22210 ครนูกิร 1214

29375 เด็กชายภรูวิจัน ์สถติยจ์ริฐากรู3 ศ22210 ครนูกิร 1214

29485 เด็กชายกฤษณะ พว่งสกลุ4 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29486 เด็กชายเกยีรตกิลุ บญุเจรญิ5 พ22202 ครกูติติ 1008

29487 เด็กชายคฑาวธุ เพ็ชรสวาท6 ศ22210 ครนูกิร 1214

29488 เด็กชายตณิณ ์เจอืจันทร์7 ศ22210 ครนูกิร 1214

29489 เด็กชายตณิภพ ภจูอมใจ8 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29490 เด็กชายทศันท์พล คําพลู9 ศ22210 ครนูกิร 1214

29491 เด็กชายนันทกร ออ่นนวล10 ศ22210 ครนูกิร 1214

29492 เด็กชายบญุฤทธิ> อนิทรจํ์านงค์11 พ22202 ครกูติติ 1008

29493 เด็กชายปณวรรษ ปัทมะ12 ง20239 ครอูรษิา 1001

29494 เด็กชายปณุณพัฒน ์ประชานนท์13 ศ22210 ครนูกิร 1214

29495 เด็กชายพงษ์ศกร สดคมขํา14 ศ22210 ครนูกิร 1214

29496 เด็กชายพลพล จันทรเ์พ็ญ15 ศ22210 ครนูกิร 1214

29497 เด็กชายพันธวรี ์ภมูบิตุร16 ศ22210 ครนูกิร 1214

29498 เด็กชายภทัทยิะ จันที17 พ22202 ครกูติติ 1008

29499 เด็กชายภวูรนิทร ์ถาวรเรอืง18 ศ22210 ครนูกิร 1214

29500 เด็กชายรพภีทัร สองนา19 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29501 เด็กชายวรียทุธ อนิทศร20 พ22202 ครกูติติ 1008

29502 เด็กชายศริาย ุโยลัย21 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29504 เด็กชายศภุวชิญ ์จันทรด์ี22 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29655 เด็กชายวรีะพงษ์ มานชู23 พ22202 ครกูติติ 1008

28680 เด็กหญงิสกุญัญา โคตรมงคล24 ศ22210 ครนูกิร 1214

28680 เด็กหญงิสกุญัญา โคตรมงคล25 ง20252 ครเูบญจรงค์ 3101

29554 เด็กหญงิปวรศิา ขนอม26 อ22208 ครJูenny 1324

29623 เด็กหญงิฐติวิรดา เขยีวอิ�ม27 อ22208 ครJูenny 1324

29624 เด็กหญงิณปภชั เที�ยงรัมย์28 อ22208 ครJูenny 1324

29626 เด็กหญงินชิาภทัร จําปา29 ท22202 ครจัูนทมิา 1317

29628 เด็กหญงิวฒุพิร มโีคตร30 อ22208 ครJูenny 1324

29666 เด็กหญงิกญัญาพัชร พนูแสนรัก31 อ22208 ครJูenny 1324

ชั�น ม. 2/08 จาํนวน  31    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน823


