
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.ธนภูมิ บุญมา 1 ด.ญ.กัญญาณัฐ โตฉิม 
2 ด.ช.ธนัตถ์ธัญ แน่งน้อย 2 ด.ญ.กัญญาพัชร โตฉิม 
3 ด.ช.ภาณุพงศ์ อัครบุตร 3 ด.ญ.จิตสุภา แน่งน้อย 
4 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ เมาฟาย 4 ด.ญ.จิรัชญา แน่งน้อย 
5 ด.ช.วิริยะ ทองสุทธ์ิ 5 ด.ญ.จีรวรรณ มากม ี
6 ด.ช.สิระภัทร คุยบุตร 6 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์ปานอ้น 
7 ด.ช.สิริภาส พึ่งพัก 7 ด.ญ.ณัฐริกา ข่าสะโปน 
8 ด.ช.ประสพสุข ศรีนอก 8 ด.ญ.ธนิดา อินต๊ะใหม่ 
9 ด.ญ.เกศกนก มั่นเหมาะ 9 ด.ญ.มณฑิตา ศรีจันอิน 
10 ด.ญ.ชณิตา รัดบ้านด่าน 10 ด.ญ.ยอดขวัญ รัตน์บ้านด่าน 
11 ด.ญ.ฐิติกานต์ มากม ี 11 ด.ญ.วริศรา วงศ์ษา 
12 ด.ญ.ณภัทร คำสร้อย 12 ด.ญ.วิภาดา คำหอม 
13 ด.ญ.ณัฐพร ทองพรม 13 ด.ญ.สัจพจน์ คำกระจ่าง 
14 ด.ญ.ดาริกาพร หอมพรรณา 14 ด.ญ.สุภานี เรืองด ี
15 ด.ญ.ธนัชชา บุญคุ้ม 15 ด.ญ.อนัญญา ขุนงิ้ว 
16 ด.ญ.พลอยจันทร์ แก้วทิ 16 ด.ญ.อภิสรา ดวงแก้ว 
17 ด.ญ.วริศา เกิดป้อม 17 ด.ญ.กมลรัตน์ อินทร์จันทร ์
18 ด.ญ.สุภาพร เกาะกิ่ง 18 ด.ญ.จิรัชญา เฉยชู 
19 ด.ญ.สุภาพร เนื้อไม ้ 19 ด.ญ.ปภาวรินทร์ โตพ่วง 
20 ด.ญ.สุชาดา พาสมัย   

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.ทัศนัย      ศรทพิย์  1 ด.ช.เขมชาติ        ชัยมูลวงศ์  
2 ด.ช.ธนพนธ์      พุม่พวง  2 ด.ช.จักรภพ         โตเอี่ยม  
3 ด.ช.ธีรเทพ      จันทร์ดี  3 ด.ช.เตชินท์          รอดเกตุ  
4 ด.ช.ลัทธพล     ปัสสา  4 ด.ช.ธีรภัทร์          เกตุเถ่ือน  
5 ด.ช.สุทิวัส       ศรีมุงคุณ  5 ด.ช.ธีรภัทร์          บุญดี  
6 ด.ญ.กรรณิการ์  ไพโรจน์  6 ด.ช.นนทกร         อยู่ป้ัน  
7 ด.ญ.จิรภัทร     พรมเจียม  7 ด.ช.นภัส            พุ่มหม ี 
8 ด.ญ.นันทนา     สร้อยมี  8 ด.ช.นรพนธ์         ใจใส  
9 ด.ญ.ปนัดดา     ไพเราะ  9 ด.ช.ปฏิพัทธ์         นุชรอด  
10 ด.ญ.ปราณี      เต่าเล็ก  10 ด.ช.พิพัฒน์          คล่ำอ๊อด  
11 ด.ญ.แพรวา     อยู่พ่วง  11 ด.ช.รัชชานนท์      สุโพธ์ิ  

12 ด.ญ.มณฑาทิพย์ บุญมี  12 ด.ช.วรวุฒิ           ค้อมทอง   
13 ด.ญ.รัตินันท์    เอี่ยมมา  13 ด.ช.สังวาล          อินทพงศ์  

14 ด.ญ.วาสนา      ขุมเพ็ชร  14 ด.ช.ชิษณุพงศ์      เพชรยอด  

15 ด.ญ.อรนลิน     พุ่มหมี  15 ด.ญ.ชมพูนุท       ศริิเขมโภคินันท์  

16 ด.ญ.สุรารักษ์    ดอกเตย  16 ด.ญ.ปวีณา         สายหล้า  

17 ด.ญ.กันต์ฤทัย   มาตรา  17 ด.ญ.พรณิชา       ขาวทุ่ง  

18 ด.ญ.นันทิยา    บุญธานี  18 ด.ญ.พัชรพร        ตาแว่น  

  19 ด.ญ.สุธาทิพย์      เขียวสี  

  20 ด.ญ.นัทชา          สุปะโค  

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.จรรยวรรธ     ขอนดอก  1 ด.ช.ชิษณุชา     กี่พิมาย      
2 ด.ช.จักราวุธ        สายยศ  2 ด.ช.ดนุสรณ์     พรมมี         
3 ด.ช.ทิพย์ภมร       คล่ำคง  3 ด.ช.ธวัช          ยี่ติ๊ด  
4 ด.ช.ปภังกร         เช้ือพรมมา  4 ด.ช.นัทธพงศ์    อิ่มหนำ  
5 ด.ช ฝนเหนือ        สิทธ์ิเรือน  5 ด.ช.ภูริพัฒน์     สุขพลอย   
6 ด.ญ.กมลพร         โตพ่วง  6 ด.ช.วสุพล        เอมอิม่  
7 ด.ญ.กัญญาพัชร    ยิ้มพิน  7 ด.ช.วุฒิชัย        เขียวขาว  
8 ด.ญ. กัณชฏา      หนูโชติ  8 ด.ช.กิตติพัศ      บัวแก้ว  
9 ด.ญ. ทัศนีย์ภรณ์  ทองไสย์  9 ด.ช. นัฐพจน์ เอี่ยมวิเศษพันธ์ 
10 ด.ญ ธัญญาเรศ    อิ่มบู่   10 ด.ญ.จุฑาธิป ทองศิร ิ
11 ด.ญ.นนท์ธิดา     พุ่มทอง  11 ด.ญ.เจนจิรา วรรณบุตร 

12 ด.ญ.นิศามณี      พุ่มทอง 12 ด.ญ.ฐิติกานณ์    ศรีสัมฤทธ์ิ   
13 ด.ญ ปภัสนันท์    กุตรัตน์   13 ด.ญ.ปาริชาติ เดชมา 

14 ด.ญ. พรสิริ        กล้าพระจันทร์  14 ด.ญ.พัชราภา ศรีศิริรัตน ์

15 ด.ญ.พิชชาภา      คุณนะวัน  15 ด.ญ.วรัชยา พรมมา 

16 ด.ญ.รัฐติกา        กล่ินทอง  16 ด.ญ.ศริิรัตน์ แสนโสภา 

17 ด.ญ วิลาวรรณ    เคนคําภา   17 ด.ญ.สุนันทา บุญอิน 

18 ด.ญ.จิรนันท์       เพ็งภิบาล  18 ด.ญ.ณัฐกมล สุขเย็น 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.ทรงเดช        น้อยพันธ์  1 ด.ช.กวิน            เยโท ้ 

2 ด.ช.พงศ์พัฒน์      เพ็ชรวิจิตร  2 ด.ช.กิตติพงศ์      พรมสุข  

3 ด.ช. รัฐศาสตร์     จ้อยสุ่ม  3 ด.ช.จิรภัทร        หล้ามูล  

4 ด.ช.ศักดิ์ชัยณรงค์  เสืออินทร์  4 ด.ช.ชัยนันทน์     จางวางคง  

5 ด.ช.สุรยุทธ์         คำมะปะนัย  5 ด.ช.ธนกร         คุ้มสา  
6 ด.ช.อาทิตย์        หัตถกรรม  6 ด.ช.ธีรศักดิ์        บุญเม่น  
7 ด.ญ.  กัญญ์วรา   พรมมา  7 ด.ช.พชร           พิรารมัย์  
8 ด.ญ.กานต์ธิดา    บัวเผ่ือน  8 ด.ช.พิชัย           ขำคำ  
9 ด.ญ. จิณัฐตา      เกิดทอง  9 ด.ช.พิพัฒน์        สมใจ  
10 ด.ญ. จิราพร       บุญจ้อย  10 ด.ช.ภูผา            สีดาฟอง  
11 ด.ญ. ณัฏฐธิดา    คำผาวงค์   11 ด.ช.วสันต์          ทับเพ็ชร  

12 ด.ญ.ณัฐณิชา      แสนเมือง  12 ด.ช.เกริกพล       เพ็งพี   
13 ด.ญ.  ธาราสินธ์ุ  มากศิลป์   13 ด.ช.อภิสิทธ์ิ        อ่ำอุ่น  

14 ด.ญ. ธิดารัตน์    เจิมสอน   14 ด.ช.อานนท์        หอมบุญ  

15 ด.ญ.บุญญิสา      ดวงคำ  15 ด.ช.คมสัน          อ่ำอุ่น  

16 ด.ญ.ปานวรินทร์  ลาดลำเนาว์  16 ด.ญ.พรรณณีรัตน์  นวลจันทร์   

17 ด.ญ.พรพรรณ     บุญเม่น  17 ด.ญ สาธิตา         สารเขียว  

18 ด.ญ. ภัทรธิดา     ศรีวัง    

19 ด.ญ.สุนิสา         ทพัซ้าย     

20 ด.ช.ชินพัทธ์ิ       สีสลวย    

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/5 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.กิตติคุณ สุขศรี 1 ด.ช.ศิลปชัย สุขปล่ัง 

2 ด.ช.กิตติชัย แสนอุบล 2 ด.ช.สัญชัย รอดบำรุง 

3 ด.ช.ณัฐพร โวหาร 3 ด.ช.สิรภพ ผาสุข  

4 ด.ช.ณัฐพล อิงชัยภูมิ 4 ด.ช.เสกสรร อนันติ 

5 ด.ช.ทศพร นารีสา 5 ด.ช.เสรี บุญดี 

6 ด.ช.ทินภัทร ยองแตน 6 ด.ช.อลงกรณ์ พันธ์ุชัย 

7 ด.ช.ธนดล บุญปอง 7 ด.ช.อายุวัต พรมวงษ ์

8 ด.ช.ธนพนธ์ พันธ์จ่ัน 8 ด.ช.วัชรชัย ปัตตังเว 

9 ด.ช.ธนากรณ์ จันทร์นา 9 ด.ญ.ขวัญฤดี โตแก้ว 

10 ด.ช.ธนามิตร จาดเมือง 10 ด.ญ.จันจิรา จันทร์เทวี 

11 ด.ช.ธีรพงษ์ ใจหนึ่ง 11 ด.ญ.ญาดา กองเลิศ 

12 ด.ช.ธีรภัทร ไพรโต 12 ด.ญ.ธารารัตน์ มากศิลป์ 

13 ด.ช.นพดล โพธ์ิใจ 13 ด.ญ.นัชชา อ่วมป่ิน 

14 ด.ช.บุญฤทธ์ิ พินิจเกียรติกุล 14 ด.ญ.ปณิดา ดอกขาวรัมย์ 

15 ด.ช.พัฒนพงศ์ จันทะวงษ์ 15 ด.ญ.ปรัชญาดา มูลประสิทธ์ิ 

16 ด.ช.พีรพัฒน์ กล่ินหอม 16 ด.ญ.วิชญาพร สุดใจหาญ 

17 ด.ช.มนัญชัย แมลงภู่ 17 ด.ญ.อภิสรา ชวนหนองนวน 

18 ด.ช.วีรพร นวลคำ 18 ด.ญ.อรัญญา พิมพ์แก้ว 

  19 ด.ญ.ณัฐตินันท์ ไทยบุญนาค 

    

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/6 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.กิตติธัช อยู่เกิด 1 ด.ช.ชญานนท์ บุญชู 
2 ด.ช.จิรพัฒน์ จ้อยมี 2 ด.ช.มินทดา ทั่งโต 
3 ด.ช.ชุมพร พัดเพ็ง 3 ด.ช.วงศกร ขำภู่ 
4 ด.ช.ฐิฏิวัสส์ แก้วบุดสา 4 ด.ช.ศักรินทร์ สมบัวรม 
5 ด.ช.ณัฐกร มิ้มทอง 5 ด.ช.สรวิชญ์ ทรัพย์เพชร 
6 ด.ช.ธนกร วังชากรณ์ 6 ด.ช.กิตติศักดิ์ ค้อมทอง 
7 ด.ช.นิรวิทย์ โตสุข 7 ด.ญ.กัลยรัตน์ ยังเที่ยง 
8 ด.ช.รัชพล โตมั่น 8 ด.ญ.ญาณากร แก้วภูเขียว 
9 ด.ช.วรเมษ จันทร 9 ด.ญ.ธนกร วิจิตรรุ่งอรุณ 
10 ด.ช.วัชรพงษ์ คงถึง 10 ด.ญ.อริสรา ยั่งยืน 
11 ด.ช.วิริทธ์ิธร พรมม ี 11 ด.ญ.อริสา ยั่งยืน 
12 ด.ช.วุฒิชัย สมบึงกลาง 12 ด.ญ.อารีน่า ไกรศร ี
13 ด.ช.ณัฐภัทร วงษ์กล่ำ 13 ด.ญ.อุทุมพร หาญชนะชัย 
14 ด.ญ.กิตติมา มาชู 14 ด.ช.ศุภกร เศษลือ 
15 ด.ญ.ณิชา หงษ์ยนต์   
16 ด.ญ.ปิยวรรณ โกสุม   
17 ด.ญ.พัชรินทร์ ฆะวีวงษ์   
18 ด.ญ.ศุภารัตน์ สุวรรณชัย   
    
    

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/7 

     

 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 ด.ช.กิตติพัฒน์ สุตา 

2 ด.ช.คมกริช บุญเลิศ 

3 ด.ช.คุณากร บุตรธนู 

4 ด.ช.ชัชชนน บัวกล้า 

5 ด.ช.ณัฏฐกรณ์ เฉยชู 

6 ด.ช.ณัฐพงศ์ ภู่ทองพรรัตน ์

7 ด.ช.ณัฐพนธ์ มาคำ 

8 ด.ช.ธนกฤต เหลือลา 

9 ด.ช.ธนภัทร พุ่มทอง 

10 ด.ช.ธีรภัทร ดุจนาดี 

11 ด.ช.บรรณวิชญ์ เนื้อไม ้

12 ด.ช.พงษ์ปณต นิ่มมั่ง 

13 ด.ช.รังสิมันต์ เทพทองด ี

14 ด.ช.วรฤทธ์ิ มั่นฤทธ์ิ 

15 ด.ช.สรศักดิ์ จำปานิล 

16 ด.ช.สายธาร น้อยผล 

17 ด.ช.สิริภาพย์ พานสิงห ์

18 ด.ช.สุโขทัย งามรูป 

19 ด.ช.อัทธพล ต่วนเอี่ยม 

20 ด.ช.อาทิตย์ มหาสมิท 

21 ด.ช.อิทธิพัทธ์ บุญเทียน 

22 ด.ช.วรเมท น้อยผล 

23 ด.ช.ภาณุวัฒน์ เมียบขุนทด 


