
ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25072 ด.ช. กฤษณพงษ์ ด ำชุม ม.3/1

2 25078 ด.ช. ณัฐภัทร มณีกิจ ม.3/1

3 25260 น.ส. นริศรำ ศรีจงกล ม.3/1

4 25284 ด.ช. พลเอก โพธิภ์ักดี ม.3/1

5 25287 ด.ช. ภูริณัฐ จงสุข ม.3/1

6 25121 ด.ช. ธันณวัฒน์ ยวงแก้ว ม.3/2

7 25145 ด.ญ. เปมิกำ พรมสุวรรณ ม.3/2

8 25240 ด.ช. ธันวำ แก้วกุดัง ม.3/2

9 25241 ด.ช. ธีรภัทร์ เจ๊ะดะระหมำน ม.3/2

10 25242 ด.ช. ปรณัฏฐ์ สองปักษี ม.3/2

11 25639 ด.ญ. กชวรรณ มีปำน ม.3/2

12 25154 ด.ช. กฤษดำ อินทรสวัสด์ิ ม.3/3

13 25182 ด.ญ. พิมพ์ชนก วงค์รักษ์ ม.3/3

14 25187 ด.ญ. ศรุตำ ชูเชื้อ ม.3/3

15 25258 ด.ญ. ฐปนกุล นพฤทธิ์ ม.3/3

16 25259 ด.ญ. นภัสสร คีรีวงค์ ม.3/3

17 25911 ด.ญ. วิชุศรำ วงษ์จักร ม.3/3

18 25221 ด.ญ. ธวัลรัตน์ โพธิข์ำว ม.3/4

19 25222 ด.ญ. นริศรำ กิจหงวน ม.3/4

20 25264 ด.ญ. ปิยำพัชร สิงหำศร ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนภำษำจีน



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25135 ด.ญ. กรรณิการ์ แก้วคง ม.3/2

2 25142 ด.ญ. ณัฐกานต์ ศรีพัฒน์ ม.3/2

3 25144 ด.ญ. ถาวรา รักปลอด ม.3/2

4 25148 ด.ญ. สาธิตา คงนุกูล ม.3/2

5 25150 ด.ญ. อพิชยาภรณ์ จันทร์รัตน์ ม.3/2

6 25220 ด.ญ. ณัฐวดี พูลสวัสด์ิ ม.3/4

7 25484 น.ส. นราภรณ์ นวมน้อย ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนนำฏศิลป์



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25076 ด.ช. ณรงค์เดช อุดมสวัสด์ิ ม.3/1

2 25082 ด.ช. นนทเกียรติ นาครอด ม.3/1

3 25291 ด.ช. สหรัฐ งามเจริญ ม.3/2

4 25261 ด.ญ. นันทวัน สมทอง ม.3/3

5 25298 ด.ญ. ดุษฎี ล่ิมสกุล ม.3/3

6 25909 ด.ช. ณัฏฐภพ แสงศรี ม.3/3

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนดนตรีไทย



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25079 ด.ช. เดชศักดา อุ่นใจ ม.3/1

2 25081 ด.ช. ธนพัฒน์ ต้ังหลัก ม.3/1

3 25093 ด.ช. อัครเดช มีแสง ม.3/1

4 25102 ด.ญ. นารีกิต์ิ เขน็ดพืช ม.3/1

5 25104 ด.ญ. บุศราวดี หนูแก้ว ม.3/1

6 25106 ด.ญ. ภัทรลดา พัฒชนะอินทร์ ม.3/1

7 25295 ด.ญ. จามจุรีย์ สร้างถาวร ม.3/1

8 26337 น.ส. ศโรฌา ภุชงค์เจริญ ม.3/1

9 25218 น.ส. ชิตตะวัน คงเพ็ชร์ ม.3/4

10 25225 น.ส. พิมพ์ลดา ปล้องสี ม.3/4

11 25229 ด.ญ. วลัยพร บุษบงศ์ ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนธุรกิจ



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25274 ด.ช. ชลสิทธิ์ วงศ์อาดัม ม.3/1

2 25166 ด.ช. มงคล หนูเหมือน ม.3/3

3 25170 ด.ช. วิศวชิต บัวศรี ม.3/3

4 25171 นาย ศรพิชัย เส้ียนเจริญ ม.3/3

5 25173 ด.ช. อภิชัย ชัยแก้ว ม.3/3

6 25252 ด.ช. สุทธิพงศ์ บุญยืน ม.3/3

7 25282 ด.ช. นันทวัฒน์ พฤกษกล ามาศ ม.3/3

8 25290 นาย ศุภกานต์ สุขพืชผล ม.3/3

9 25192 ด.ช. จตุพล เอียบสกุล ม.3/4

10 25200 ด.ช. ธนภัทร แก้วเสน ม.3/4

11 25202 ด.ช. นรงฤทธิ์ แพงค าอ้วน ม.3/4

12 25204 ด.ช. ปรีดา สุนทรวิรัตน์ ม.3/4

13 25208 ด.ช. ศุภชัย สิทธิทัต ม.3/4

14 25232 นาย คณิศร ตันติพงษ์พิสุทธิ์ ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนชำ่งอุตสำหกรรม



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25077 ด.ช. ณัฐพงศ์ ส่งกล ม.3/1

2 25088 ด.ช. ศิริวัช ประไพรัตน์ ม.3/1

3 25092 ด.ช. อลงกรณ์ อ๋องสกุล ม.3/1

4 25136 ด.ญ. เกศรินทร์ มณีกิจ ม.3/2

5 25908 ด.ญ. ยุพารัตน์ ลือแทน ม.3/2

6 25158 ด.ช. ณัฐภัทร์ อ่อนศรีทอง ม.3/3

7 25162 นาย ปัญญากร ชูเชื้อ ม.3/3

8 25172 ด.ช. สุภานัฎ ชัยแสง ม.3/3

9 25174 ด.ช. อาทิตย์ชัย ทองปลอด ม.3/3

10 25206 ด.ช. ภูวนาถ เอมสกุล ม.3/4

11 25211 ด.ช. อาทิตย์ แซ่ตัน ม.3/4

12 25230 ด.ญ. สุดารัตน์ บุตรคล้อย ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนคหกรรม



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25277 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองสุข ม.3/1

2 25280 ด.ช. ธนวุฒิ ยังมีมา ม.3/1

3 25283 ด.ช. ปิยวัฒน์ นพฤทธิ์ ม.3/1

4 25294 น.ส. กฤตพร ชูสังข์ ม.3/1

5 25115 ด.ช. จิรทีปต์ มีแสง ม.3/2

6 25116 ด.ช. เจษฎาภรณ์ นาวาล่อง ม.3/2

7 25117 ด.ช. ณัฐกร สุขวโรดม ม.3/2

8 25122 ด.ช. ธีรธาดา อินทรชิต ม.3/2

9 25134 ด.ช. อจลวิชญ์ เหมทานนท์ ม.3/2

10 25281 ด.ช. นะโม สินรา ม.3/2

11 25288 ด.ช. ศราวุธ เขตภัทรประสิทธิ์ ม.3/2

12 25297 ด.ญ. ณัฐณิชา ตันตินิพนธ์ ม.3/2

13 25299 น.ส. ทิพนภา ทองรงค์ ม.3/2

14 25311 ด.ญ. อรพินท์ ล่ิมสมบูรณ์ ม.3/2

15 25169 นาย วชิรพงษ์ หงษ์จันทร์ ม.3/3

16 25304 ด.ญ. ปาริฉัตร เพ็ชรขาว ม.3/3

17 25310 ด.ญ. สุธีธิดา ไชยราบ ม.3/3

18 25193 ด.ช. เจริญชัย ทองวิจิตร ม.3/4

19 25201 ด.ช. นพณัฐ อสัมภินนพงษ์ ม.3/4

20 25250 นาย สหดิษฐ์กุล สมสิทธิ์ ม.3/4

21 26338 น.ส. วนิดา เย็นใจ ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนคอมพิวเตอร์



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 24647 นาย สาธิต ตักกอ ม.3/1

2 24672 นาย พงศกร ส่งศรี ม.3/1

3 25257 ด.ญ. จิรนันท์ คชวิญ ม.3/1

4 25307 ด.ญ. ศิริพร ชุมพล ม.3/1

5 24808 ด.ช. ภัทรพล อัยราชธรารักษ์ ม.3/2

6 25112 ด.ช. กษิติ ใจกล้า ม.3/2

7 25127 ด.ช. ฤชากร จู้สกุล ม.3/2

8 25128 ด.ช. วรานนท์ อินทสุวรรณ ม.3/2

9 25131 ด.ช. ศศลักษณ์ ห่าญสกุล ม.3/2

10 25160 ด.ช. นาวิก บางพิเชษฐ์ ม.3/3

11 25163 ด.ช. ปาฏิหาริย์ โล่สกุล ม.3/3

12 25177 ด.ญ. ญาณิดา สายทอง ม.3/3

13 24682 นาย วิศิษฏ์ เรือนแก้ว ม.3/4

14 24737 นาย อนันทวุฒิ รัตนพันธ์ ม.3/4

15 25198 ด.ช. ธนกฤต ตัณฑะอาริยะ ม.3/4

16 25251 นาย สิทธิโชค บุญเสริม ม.3/4

17 25262 ด.ญ. ปรารถนา เขตรักษา ม.3/4

18 25269 ด.ญ. อรอนงค์ ซ่ือไพศาล ม.3/4

19 25472 นาย ณัฐนันท์ พันธรัตน์ ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนเกษตร



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25233 ด.ช. จารุวิทย์ เพ็ชรทัพ ม.3/1

2 25273 ด.ช. เฉลิมชัย สดใส ม.3/1

3 25289 ด.ช. ศาสตรินทร์ บุญฤทธิ์ ม.3/1

4 25113 ด.ช. กิตติกร โพธิช์ัย ม.3/2

5 25118 ด.ช. ธนกฤต ขวัญทอง ม.3/2

6 25133 ด.ช. สุรศักด์ิ ปะหนะ ม.3/2

7 25276 ด.ช. ณัฐวุฒิ ข้ามวารี ม.3/2

8 25285 นาย พัชรางค์ พัชรพจนากรณ์ ม.3/2

9 25157 ด.ช. ณภัทร สิริชัย ม.3/3

10 25159 ด.ช. ธารารัตน์ ทองรักษ์ ม.3/3

11 25164 ด.ช. พรภวิษย์ ทองพันชั่ง ม.3/3

12 25165 ด.ช. ภานุพงษ์ ก าลังเกื้อ ม.3/3

13 25167 ด.ช. รพีภัทร หินน้อย ม.3/3

14 25168 ด.ช. รัฐนนท์ แกดสันเทียะ ม.3/3

15 25197 ด.ช. เทอดทูล อุดมเมธาภรณ์ ม.3/4

16 25203 นาย ปฏิพัทธ์ ก้ามก้าง ม.3/4

17 25234 ด.ช. ชยุตม์ เล่าสกุล ม.3/4

18 25237 ด.ช. ณัทเดชาธร ประทีป ณ  ถลาง ม.3/4

19 25246 ด.ช. ภานุพงศ์ จ้างมีศิลป์ ม.3/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนพลศึกษำ


