
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/1 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 นายธนภัทร     สายบัวต่อ 1 น.ส.ธนัชพร   โตเอี่ยม 
2 นายสันติพงษ์   เสริมสุข 2 น.ส.นิตยา     นวลจันทร์ 
3 นายธีรกานต์   พรมไชย 3 น.ส.ปภัสรา   จันทร์นา 
4 น.ส.กนกอร    ศรีโนย 4 น.ส.สุทธิดา    สังข์วีระ 
5 น.ส.กฤติพร   คูณโปก 5 น.ส.อโณทัย   แสนโสภา 
6 น.ส.กฤติมา    คำมะปะนัย 6 น.ส.ปาลิตา    โพธ์ินาค 
7 น.ส.ขวัญจิรา  พุ่มทอง 7 น.ส.ปิยนันท์   ธรรมโคตร 
8 น.ส.จันทรมณี บุญมา 8 น.ส.วริยา      อุ่นนุช 
9 น.ส.จันทร์จิรา นัดครีพ 9 น.ส.ลัดดาวัลย์  รัตน์บ้านด่าน 
10 น.ส.จิราภา     เกตุจุ้ย 10 น.ส.วลัยพร   ถิ่นวงค์ 
11 น.ส.โชติกา   พุ่มทอง 11 น.ส.กริษฐา  ยะกาวิน 
12 น.ส.ณัฐชลิดา เกตุสาคร 12 น.ส.ชนาภา  ประนามสา 
13 น.ส.ธีราพร ธิตะปัน 13 น.ส.เบญจมาศ  พิมสาร 
14 น.ส.บุญยาพร นันทิใจ 14 น.ส.พัชรินทร์  วงสุโพธ์ิ 
15 น.ส.พัชรภรณ์  สุขอิ่ม 15 น.ส.สุภัสสรา   คงศิลา 
16 น.ส.สุกัญญา   เมืองแป้น 16 น.ส.เกียรติยากร  หรั่งมา 
17 น.ส.สุชัญญา พรมมี 17 น.ส.ลดา        รัตน์บ้านด่าน 
18 น.ส.อภิญญา  บุญอินทร์ 18 น.ส.เกษกนก    บุญเม่น 
19 น.ส.กัญญารัตน์  สุดแสง   
20 น.ส.ปภัสสร    แผ่ผล   
21 น.ส.พิชญาภา   อ่วมบุตร   

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/2 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 นายพิชยะ  ตรีศาสตร์ 1 นางสาวชลธิชา ปัตถาวะโร  

2 นายพีรพัฒน์ ครุธโม 2 นางสาวประภัสสร เคลือบแก้ว 

3 นายวรินทร  ภราดรเจริญ 3 นางสาวพัชราภา  เข้มแก้ว 

4 นายสมภพ  คำชัย 4 นางสาวภัคจิรา ป่ินแจ้ง 

5 นางสาวกฤติยา เนี๊ยะอั๋น 5 นางสาวภาณุรักสร เพ็งยา 

6 นางสาวกัญญารัตน์  มิ้มทอง 6 นางสาวโยษิตา ทิศกระโทก 

7 นางสาวกัญญาวีร์ ลานพลอย 7 นางสาวศศิภา  แก้วอุดม 

8 นางสาวจุฑามาศ  บุญจันทร์  8 นางสาวสิรามล ซ่อนกล่ิน 

9 นางสาวจุรีพร  กล่ินช่ืน 9 นางสาวสุวภัทร  มีกล่ิน 

10 นางสาวณัฐชา หล้าประเสริฐ  10 นางสาวอธิชา  เสาร์เมือง 

11 นางสาวพิมนิศา บุญเม่น 11 นางสาวอรุณี  แสนองค์ 

12 นางสาวมณฑกานต์  รัดบ้านด่าน 12 นางสาวพรจันทร์ สุวรรณาวงศ์ตระกูล 

13 นางสาวสาริศา ทิศสุกใส 13 นางสาวบุญฑิตา  ลาดลำเนาว์ 

14 นางสาวสุพิชญา ชายกล่ัน 14 นางสาวปองขวัญ หาวิชา 

15 นางสาวสุพรรษา  อินทพงษ ์ 15 นางสาววนัชพร  ครองศร ี

16 นางสาวจิรัตติกาล ว่ิงว่าว 16 นางสาวศศิวิมล  อ้นชู 

17 นางสาวศิรประภา สุขสบาย   
18 นางสาวศิริพร ทองสุขงาม   

 
 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 นายเกษม พรหมสี 1 นายชัยวุฒิ ปัญญาเครือ 
2 นายณรงค์ฤทธ์ิ กันอ่วม 2 นายสิทธิพล ดวงประทุม 
3 นายสหภาพ สุนทรวิภาต 3 นายสุวิทย์ ศรชัย 
4 นายพิทวัส หล่องคำ 4 นางสาวทัตพิชา ไทยม ี
5 นายณัฏธนากรณ์ ภู่โฉม 5 นางสาวนันทนัช อ้ายคำ 
6 นายดัสกร พรมลา 6 นางสาวปพิชญา  อาจดี 
7 นายนครินทร์ สุจำเนียร 7 นางสาวเปรมิกา ศรีทอง 
8 นายพูนทรพัย์ ปฎิตังโค 8 นางสาวภัทรา  อุตตะมะ 
9 นายศุภณัฐ  เหลือลา 9 นางสาวฤทัยรัตน์  เนียมก้อน 
10 นายอธิวากูร  สีดี 10 นางสาวศิริรัตน์ โสรพันโต 
11 นางสาวยุวรรณดา  เกตเนตร 11 นางสาวสวย  ฮองแสง 
12 นางสาวนิธิวดี อาจมนตรี 12 นางสาวสิริกมล  เส็งเห่ียว 
13 นางสาวพนัสวรรณ  สีนวน 13 นางสาวสุทธิดา  เจ๊กตี่ 
14 นางสาวสุนิสา จันทร์นา 14 นางสาวอภิสรา ตุ่นเฮ้า 
15 นางสาวรุจิรดา ห่วงตุ่น 15 นางสาวศิริวรรณ  กับโก 
16 นางสาวนภัสสร  เหลือลา 16 นางสาวณัฐกานต์  เป้นุช 
17 นางสาวจิณห์นิภา บุตรา 17 นางสาวนภัสสร  จันทร์โพธ์ิ 
18 นางสาวนิรมล พุฒนาค 18 นางสาวบัณฑิตา  โสภา 
19 นางสาววรารัตน์ กล่ินชาวนา  19 นางสาวอุไรพรรณ  คุณวันด ี
20 นางสาวพัชราภา ศิริธรรม    

 
 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

                            กลุม่ A        กลุ่ม B 

ท่ี ชื่อ-สกลุ  ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 นายก้องเกียรติ   สุวิทชาญวรกุล 1 นายปุณณวิช      พุ่มหม ี
2 นายจรินทร์       อาจหาญ 2 นายพรชัย    จันทร 
3 นายธนภัทร       คำผาวงค์ 3 นายอติชาติ   เอี่ยมโสภา 
4 นายนนทนัน      งาเนียม 4 นายอภิวัฒน์   โตสีดา 
5 นายเฉลิมพงษ์    แสงไชยา 5 นายอิทธิพัทธ์  มากม ี
6 นายชนะพล     จะนะพันธ์ 6 นายพรพิพัฒน์  แซ่ตั้ง 
7 น.ส.กนิษฐา        พลคำ 7 นายวรเมธ      คำพระยา 
8 น.ส.นฤมล       ใจวงค์ก้อน 8 นายวีระศักดิ์   ภิรมกิจ 
9 น.ส.พรไพลิน     เกิดป้อม 9 นายสรวุฒิ       พุ่มหม ี
10 น.ส.วารุณี        ก้อนสะเทอืน 10 น.ส.ทิฆัมพร   คำวัง 
11 น.ส.สวรส        เข็มคง 11 น.ส.ทิพวรรณ   จิตรอด 
12 น.ส.กิตติมา      ฟักนาค 12 น.ส.นภิสา      สารีผล 
13 น.ส.จารุวรรณ  แซ่ล้ิม 13 น.ส.นันทนา  พรมมั่น 
14 น.ส.กนกพร    ตันปิน 14 น.ส.ศุภาพิชญ์  แป๊ะจอน 
15 น.ส.ปาริชาติ   สุริยันต์ 15 น.ส.สุภาพร   คงรอด 
16 น.ส.ศศิธร      สังข์ทุ่ง 16 น.ส.สาธิตา   ราชแผน 
  17 น.ส.ณิชกมล  บุญธานี 
    
     
     

 
 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/5 

        

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
1 นายธนวัฒน์ ทั่งโต 
2 นายจิรายุ อินทร์นอ้ย 
3 นายศรายุทธ เพ็งอำไพ 
4 นายศิริลักษณ์ อ้อมแก้ว 
5 นายฉัตริน กุหลาบสี 
6 นายณัฐภัทร สุขอ่ำ 
7 นายธนพันธ์ คงขาว 
8 นายบรรพต เสืออินทร ์
9 นายพลพล ทิพย์รกัษ ์
10 นายอดิศักดิ์ มะอาจเลิศ 

 
 

 


