
เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวปภาพนิท ์คําออ่ง3/01ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28935 เด็กชายปัณณวชิญ ์เลศิวณชิชา1 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

28937 เด็กชายวริยิะ กกุทุพันธ์2 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28940 เด็กชายอฐัภมู ิเมฆประยรู3 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29099 เด็กหญงิณรนิกานต ์สดุใจดี4 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29100 เด็กหญงิณัฐรกิา คณุฑี5 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29101 เด็กหญงิณชิกานต ์คงเนตร6 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29102 เด็กหญงิณฌิาภทัร แกว้สารทอง7 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29103 เด็กหญงิเบญญาภา ศรสีวุรรณ8 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29104 เด็กหญงิประภาพรรณ ทบัทอง9 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29106 เด็กหญงิปานเนตร เนื�องโพธิN10 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29107 เด็กหญงิปิยภรณ ์โสดาพมิพ์11 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29109 เด็กหญงิพัชรนิทร ์อาสมาน12 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29110 เด็กหญงิเพชรนิทร ์มวีรรณ13 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29111 เด็กหญงิเพชรพราว ทวริสกลุ14 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29113 เด็กหญงิวรางคณา บรบิรูณ์15 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29114 เด็กหญงิศศธิร กาชยั16 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29115 เด็กหญงิศริภสัสร ปัญญายาว17 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29117 เด็กหญงิสทุธดิา ทวิาวงศ์18 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29119 เด็กหญงิสนุสิา ขาวสม19 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29122 เด็กหญงิอสัมมี ตอืบงิหมะ๊20 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29123 เด็กหญงิจาฮนั เค มาคาราโย21 อ23208 Janny 1324 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29128 เด็กหญงินรนิทพิย ์แกว้บางพดู22 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29130 เด็กหญงินันทกาญจน ์งามสม23 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29131 เด็กหญงินํ"าทพิย ์บญุโม24 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29136 เด็กหญงิพัสตราภรณ ์ฮะสะเล็ม25 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29137 เด็กหญงิพชิชานุช มานชู26 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29138 เด็กหญงิภควด ีเดชครอบ27 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29140 เด็กหญงิมนัญญา เจ๊ะมหูมัด28 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29143 เด็กหญงิวาสติา ถิ�นทองหลาง29 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29146 เด็กหญงิอญัญาณี พงษ์จนี30 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29197 เด็กหญงิณัฐรนิทร ์กาซนั31 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29202 เด็กหญงิวรดา บญุชว่ย32 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29226 เด็กหญงิอภญิญา พนิจิการ33 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29314 เด็กหญงิเปมกิา สงิหว์เิชยีร34 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29317 เด็กหญงิรัตนาวล ีรุง่โรจน์35 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

ชั�น ม. 3/01 จาํนวน  35    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน323



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางนาเดยี ทองดี3/02ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28931 เด็กชายจรีศกัดิN ยตุธิรรม1 ค23202 ครนูยิม 1302 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28941 เด็กชายกษิดศิ กะเต็บหมัด2 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

28948 เด็กชายพงศพ์พัิฒน ์รัตนขนัแสง3 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28950 เด็กชายเศรษฐพงศ ์บปุผา4 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28960 เด็กชายธนกฤต ศรินิาโพธิN5 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29046 เด็กชายเอนก ศรมีงคณุ6 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29052 เด็กชายณัฐวฒุ ินาคจู7 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29054 เด็กชายธนกฤต ธรีะพงษ์8 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29059 เด็กชายภรัณย ูอยูไ่ทย9 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29070 เด็กชายณัฐดนัย ภแูดนแจง10 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29074 เด็กชายบณัชร ชนิบตุร11 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29076 เด็กชายภวูมนิทร ์วัฒนสาร12 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29301 เด็กชายพฤหสั ศรพีทิกัษ์13 อ23208 Janny 1324 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29309 เด็กชายรัฐภมู ิพงไพร14 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29049 เด็กหญงิจฑุาทพิย ์สําลใีย15 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29121 เด็กหญงิอนัญาน ีพัฒธวี16 ค23202 ครนูยิม 1302 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29124 เด็กหญงิจรีนันท ์แกว้จอหอ17 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29133 เด็กหญงิปางลนัดา มสิกาวรรณ์18 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29134 เด็กหญงิฝนทพิย ์สอนกลา้19 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29139 เด็กหญงิภควด ีพมิพอ์ว้น20 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29141 เด็กหญงิรจุริา แซใ่ช ้21 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29147 เด็กหญงิอารยา ฮมีวเิศษ22 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29153 เด็กหญงิปรยีานุช ทสีกุะ23 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29159 เด็กหญงิเลศิอนงค ์แซต่ั "ง24 อ23208 Janny 1324 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29191 เด็กหญงิกลัยา เลศิชยัศริกิลุ25 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29193 เด็กหญงิญาณศิา บัวกรด26 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29195 เด็กหญงิณัฐชยา วณาลยั27 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29196 เด็กหญงิณัฐชา มว่งสตีอง28 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29198 เด็กหญงินาราภทัร ทรงศริิ29 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29201 เด็กหญงิพลอยแพรว ทวริสกลุ30 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29209 เด็กหญงิจักรรีนันท ์บษุดี31 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29213 เด็กหญงิปวรศิา โสมี32 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29216 เด็กหญงิภริษิา กลุศริโิรจนร์ุง่33 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29224 เด็กหญงิหนึ�งฤทยั ปรังเจะ34 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29227 เด็กหญงิอารยา สมบญุ35 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29313 เด็กหญงิจฑุาธบิดิN ตั "งเกยีรตกิลู36 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

ชั�น ม. 3/02 จาํนวน  36    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน2214



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวพนตินาฎ ทองสขุ  จา่อากาศตรฐีติ ิวงษ์ไพร3/03ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28932 เด็กชายณภทัร นะชอ้ย1 พ23202 ครกูติติ 1008 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

28936 เด็กชายปัณทว ีทดัแกว้2 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

28942 เด็กชายกนัตภณ สโมสร3 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28946 เด็กชายธนกร จอมวงค์4 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28955 เด็กชายจติตพัิฒน ์ศรสีงิห์5 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28958 เด็กชายทฆีาย ุเกษมรักษ์6 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28968 เด็กชายภทัรพล นาธริาช7 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29075 เด็กชายภเูบศ มมีขุ8 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29098 เด็กหญงิชนากานต ์นยิะกจิ9 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29116 เด็กหญงิสริยิากร ตรโีพลา10 อ23208 Janny 1324 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29126 เด็กหญงิดลยา พราหมณพั์นธุ์11 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29132 เด็กหญงินภิาภรณ ์แกว้รักษ์12 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29142 เด็กหญงิวรนิทร มาสะและ13 จ23202 Liu Yanglin 1219 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29145 เด็กหญงิอมราวด ีคํานนท์14 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29149 เด็กหญงิจริาพร ฤทธิNโต15 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29158 เด็กหญงิมขุสดุา มูฮํ่าหมัด16 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29161 เด็กหญงิฐติมิา สมีา17 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29165 เด็กหญงิปัทมวรรณ นิ�มเจรญิ18 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29166 เด็กหญงิปานไพลนิ บศุยนํ์"าเพ็ชร19 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29168 เด็กหญงิวรัญญา วงษ์นาม20 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29184 เด็กหญงิธัญญน์ภสั ลลติวจวีงศ์21 ค23202 ครนูยิม 1302 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29187 เด็กหญงิวลิาสนิ ียะรังวงษ์22 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29188 เด็กหญงิศริภสัสร กองแกว้23 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29190 เด็กหญงิอตกิานต ์บญุมาเลศิ24 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29199 เด็กหญงิบญุธดิา ชมฉลาด25 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29204 เด็กหญงิสวุมิล เมฆลอย26 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29206 เด็กหญงิอจัจมิา วปินานนท์27 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29207 เด็กหญงิอนิทริา พนิสวัสดิN28 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29214 เด็กหญงิพชรพรรณ บนุนาค29 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29222 เด็กหญงิสธุารนิ ีบญุมาก30 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29225 เด็กหญงิอภชิาดา สไีพรออ่น31 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29312 เด็กหญงิอภญิญา นุเคราะหก์นั32 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

ชั�น ม. 3/03 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน248



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นายสราวธุ วงษาเดมิ3/04ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28944 เด็กชายคณุากร จันทรข์นุทศ1 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28945 เด็กชายดลุลบัฮ ์คนัเดลวาล2 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28954 เด็กชายกติตภิณ คลา้ยมปีาน3 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28964 เด็กชายบณุวัทน ์เป้งสทา้น4 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28966 เด็กชายเพชรชยั แกว้ทบัทมิ5 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28982 เด็กชายธนกฤต ดวงสวุรรณ6 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28990 เด็กชายภรัณย ูนรฮมี7 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

28991 เด็กชายเมฆวรรณ เวชสนัเทยีะ8 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28996 เด็กชายสรศกัดิN สนามชวด9 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28999 เด็กชายอศิมเ์ดช นามภกัดี10 ค23202 ครนูยิม 1302 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29004 เด็กชายณัฐพล พลูสนิ11 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29014 เด็กชายรตวัิต ิศรมีาน12 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29026 เด็กชายกาญจนบดนิทร ์เทอืกมลู13 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29031 เด็กชายณัฐพงศ ์ทองออ่น14 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29033 เด็กชายธนดล เจรญิยิ�ง15 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29039 เด็กชายภคัรพล นิ�มเนยีม16 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29043 เด็กชายอาลาม ีเซะวเิศษ17 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29060 เด็กชายภญิโญ วันนวิาส18 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29065 เด็กชายสริาภทัร ศรินิลิ19 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29078 เด็กชายสมเกยีรต ิเรหม์าน20 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29081 เด็กชายอฐัพล ประมสุะกะ21 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29315 เด็กชายอรรถพล กลุพจิติร22 พ23202 ครกูติติ 1008 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29097 เด็กหญงิจดิาภา แกว้เรอืงแสง23 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29150 เด็กหญงิจริาภรณ ์ธาราสบื24 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29169 เด็กหญงิสายธาร วทิยาการ25 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29170 เด็กหญงิสายนํ"า หว้ยหอ้ง26 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29172 เด็กหญงิขวัญขา้ว บญุมาเลศิ27 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29192 เด็กหญงิฐารณีุ สมีา28 จ23202 Liu Yanglin 1219 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29215 เด็กหญงิแพรวา ศรลมัภ์29 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29220 เด็กหญงิวลิาสนิ ีกอบกํา30 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29223 เด็กหญงิสพุรรณษา จําปาเงนิ31 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29676 เด็กหญงิเพชรลดา เพ็ชรวารี32 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

ชั�น ม. 3/04 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1022



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางสาวสารศิา วงศว์วิฒัน์3/05ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28536 เด็กชายธนดล หวังไชยะ1 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28933 เด็กชายปรุเชษฐ ์ขลบิทองรอด2 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

28947 เด็กชายธันวา หมั�นงาม3 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28969 เด็กชายโมโตนาร ิโคโนะ4 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28970 เด็กชายวันชนะ มะลวัิลย์5 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

28971 เด็กชายศวัิจน ์พงศอ์มรรัชต์6 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28973 เด็กชายอธปิ กองแกว้7 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28974 เด็กชายอนัส มะหะมะยาม8 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28979 เด็กชายเจษฏา นาโพธิN9 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29006 เด็กชายธนากร อิ�มเพ็ง10 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29009 เด็กชายนาธาน พึ�งเอี�ยม11 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29016 เด็กชายวรชติ ศรสีวัสดิN12 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29020 เด็กชายศภุโชค ปิ�นนาค13 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29022 เด็กชายอดเิรก อรณุพลูทรัพย์14 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29034 เด็กชายธนาธปิ วงศเ์ดชา15 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29040 เด็กชายศวิกร กอกนั16 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29048 เด็กชายจารวุทิย ์คําบญุ17 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29051 เด็กชายณัฐนนท ์ดวงสวุรรณ18 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29058 เด็กชายฟาอสี วชิา19 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29061 เด็กชายรพภีทัร ประกอบกจิ20 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29062 เด็กชายรัฐภมู ิอปิดนี21 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29691 เด็กชายคณุากร กลุสะโมรนิทร์22 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29135 เด็กหญงิพรชนก ขวาไชยวี23 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29156 เด็กหญงิฟ้าใส อบัดลุเลาะ24 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29163 เด็กหญงิณชิากร วฒุยิา25 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29180 เด็กหญงิศภุาวรรณ เสนศรี26 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29189 เด็กหญงิศริลิกัษณ ์บญุเรอืง27 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29210 เด็กหญงิชญาดา ทรัพยส์นิ28 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29218 เด็กหญงิลักษิกา เพชรัตน์29 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29219 เด็กหญงิวนติา ปันเตะ๊30 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29689 เด็กหญงิกานกนก วงษา31 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29690 เด็กหญงิฐติาภา ไชยลงักา32 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

ชั�น ม. 3/05 จาํนวน  32    คน        ชาย =        คน      หญิง   =         คน1022



เลข
ประจําตวั

ชื�อนักเรยีนเลข
ที� รหสัวชิา

บญัชีรายชื
อนักเรียน เลอืกรายวชิาสาระเพิ
มเตมิ          ภาคเรียนที
 2   ปีการศึกษา 2564
ที�ปรกึษา  นางปิยนุช พลชยั  นายไพฑรูย ์เย็นเกตุ3/06ชั "น ม.

ผูส้อน หอ้งเรยีน รหสัวชิา ผูส้อน หอ้งเรยีน
กลุม่ที� 1 พธุ คาบ 1-2 กลุม่ที� 2 พฤหสั คาบ 7-8

28938 เด็กชายศริโิชค ธรรมศริิ1 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

28952 เด็กชายกฤตธ ีนานชา้2 ค23202 ครนูยิม 1302 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

28972 เด็กชายสรุยิา ผาแกว้3 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28977 เด็กชายกรีต ิมะดะเรส4 ค23202 ครนูยิม 1302 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28980 เด็กชายชวาน แดงอนิทร์5 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

28986 เด็กชายธรีภทัร และสงา่6 อ23208 Janny 1324 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

28993 เด็กชายวงศกร ดมีงคล7 อ23208 Janny 1324 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

28995 เด็กชายศกัดิNสทิธิN นารอ่ง8 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28998 เด็กชายอชริะ จงบรบิรูณ์9 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29001 เด็กชายชยัณรงค ์ครฑุสวุรรณ์10 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29003 เด็กชายณัฐกติต ์พลอยสวา่ง11 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29005 เด็กชายธนกฤต เมฆหมอก12 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29015 เด็กชายรพพัีตร หนิแกว้13 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29018 เด็กชายยศภทัร กรดมาก14 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29025 เด็กชายกฤษดา ศรทีอง15 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29029 เด็กชายชยัวัฒน ์สวุรรณา16 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29037 เด็กชายพรพนิติ อิ"วรัมย์17 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29041 เด็กชายเสฏฐวฒุ ิปานทอง18 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29042 เด็กชายอดเิทพ จันทรส์มาน19 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29053 เด็กชายธณปวร ธาราพรหม20 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29079 เด็กชายสทิธศิกัดิN คลอ้ยวถิี21 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29305 เด็กชายสริภทัร ์ชยัเทพ22 อ23208 Janny 1324 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29118 เด็กหญงิสธุมินต ์ใจใส23 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29125 เด็กหญงิณันทการณ ์มลูวันดี24 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29144 เด็กหญงิสมุติรา สวุรรณโค25 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29152 เด็กหญงินารรัีตน ์ยนถวลิ26 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29154 เด็กหญงิเปมกิา ศรสีมพร27 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29167 เด็กหญงิวรนุช มฮํูาหมัด28 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29181 เด็กหญงิสริวิมิล สงิหเ์รอืง29 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29183 เด็กหญงิดไีซจน์ สายบญุชื�น30 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29302 เด็กหญงิอรวรรณ อบัดลุเลาะห์31 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

30028 เด็กหญงิลลติา วงษ์เฉลมิ32 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317
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28510 เด็กชายอสิรา โสราจติร์1 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28951 เด็กชายอนุวัตร พสิทุธิNไพศาล2 ค23202 ครนูยิม 1302 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28956 เด็กชายจรีะนัยต ์สารสทิธิN3 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28962 เด็กชายนวพล เลาะศริิ4 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28965 เด็กชายพลกฤต สามลปาน5 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28976 เด็กชายกอ้งเกยีรต ิถาวรวงษ์6 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

28981 เด็กชายณธพัีฒน ์เอี�ยมองค์7 ค23202 ครนูยิม 1302 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

28983 เด็กชายธนันชยั เณรแขก8 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28985 เด็กชายธรีเดช วงษ์มะเซาะ9 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

28989 เด็กชายพรียทุธ หนูกลู10 ศ23202 ครนัูนทส์นิี 1213 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28992 เด็กชายรัตตพล มหูะหมัดตาเฮด11 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

28997 เด็กชายสภุวทัน ์บญุจันทร์12 อ23208 Janny 1324 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29011 เด็กชายปัณณวฒัน ์ชาวระหาญ13 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29024 เด็กชายกรวรี ์โลหคณุาพันธ์14 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29028 เด็กชายชลธ ีจักขโุรจน์15 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29030 เด็กชายชตุพินธ ์เอี�ยมพลูงาม16 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29045 เด็กชายเอกอนันต ์มนัสทรง17 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29047 เด็กชายเกรยีงศกัดิN ไผล่อ้ม18 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29055 เด็กชายธนดล สมจติต์19 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29063 เด็กชายรุง่ตะวัน คลองยวน20 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29064 เด็กชายศรัิสพล ทาบเุรศ21 อ23208 Janny 1324 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29127 เด็กหญงินมดิา สมพันธุ์22 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29148 เด็กหญงิจติสพุา คําหลอ่23 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29151 เด็กหญงิฐดิาภา อนิทวงษ์24 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29155 เด็กหญงิฟ้าใส เข็มกลดั25 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29162 เด็กหญงิณัชชา สขุพลอย26 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29164 เด็กหญงิทพิวรรณ จําปาทอง27 พ23202 ครกูติติ 1008 ง20244 ครเูบญจรงค์ 3101

29182 เด็กหญงิขวัญฤด ีทดัแกว้28 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29186 เด็กหญงิรัตนาพร พลคณา29 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29205 เด็กหญงิอภสัรา เสอืรา้ย30 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214
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28535 เด็กชายณัฐวัตร ขนัตอ่1 จ23202 Liu Yanglin 1219 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28943 เด็กชายคงกระพันธ ์พลมเีดช2 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28949 เด็กชายวรีภทัร วเิศษพันธุช์ยั3 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

28959 เด็กชายธนกร วรวงษ์4 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28961 เด็กชายธรีภทัร ์โพศรี5 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28967 เด็กชายภทัรนันท ์โตประเสรฐิ6 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

28975 เด็กชายอนุชา ไชยศรรัีมย์7 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

28978 เด็กชายจริโชต ิอุน่กาย8 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29007 เด็กชายธบิด ีอนิทะรังษี9 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29013 เด็กชายภวูดล ฉมิวเิศษ10 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29017 เด็กชายวชิาญ สขุสําราญ11 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29027 เด็กชายคณุากร แกว้คํา12 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29035 เด็กชายปกรณ ์โหยหวล13 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29036 เด็กชายปภาวนิ พลมณี14 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29038 เด็กชายพรีวชิญ ์จ๊ะธรรม15 ค23202 ครนูยิม 1302 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29050 เด็กชายฐติภิทัร คลา้ยเผอืก16 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29066 เด็กชายเกยีรตยิศ โพธิNวรรณ์17 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29073 เด็กชายนัฐพล กองทอง18 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1218 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29077 เด็กชายรตกิร มะมฮํูาหมัด19 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23210 ครธูรีสวสัดิN 1214

29677 เด็กชายสทุธภิทัร เสมอคํา20 พ23202 ครกูติติ 1008 ว23224 ครณัูฐวฒัน์ 1209

29693 เด็กชายขจรศกัดิN อยูเ่ย็น21 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29157 เด็กหญงิภคัจริา มาวัน22 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29160 เด็กหญงิกรกนก จันทรเ์มอืง23 ศ23206 ครสูณัุฐชา 1417 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29171 เด็กหญงิสาวกิา เหลา่ยา24 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29175 เด็กหญงินารรัีตน ์พวงมาลา25 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29178 เด็กหญงิวรรณวษิา ทองเมอืงหลวง26 พ23202 ครกูติติ 1008 ศ23204 ครกูษิตเ์ดช 1412

29185 เด็กหญงินลิดา หลวงอาจ27 อ23208 Janny 1324 ท23202 ครกูรรณณภรรทร์1317

29194 เด็กหญงิณัชฐนชิา พุม่เพ็ชร์28 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326

29236 เด็กหญงิสกุญัญา บญุเจรญิ29 จ23202 Liu Yanglin 1219 พ23202 ครขูนษิฐา 3202

29674 เด็กหญงิณัฐธยาน ์แมน้พยคัฆ์30 อ23208 Janny 1324 ญ23202 ครพัูทธนันท์ 1326
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