ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
เด็กชายกองพล ดีพิจารณ์
เด็กชายกรรณธนวัฒน์ นิรชล
เด็กชายจิรวัฒน์ คงเม่น
เด็กชายฉัตรแก้ว มัทวรัตน์
เด็กชายณฐวัฒน์ ตั้งจงจิตร
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองวัง
เด็กชายธนกร เพชรสุวรรณ
เด็กชายธนภูมิ พรมมา
เด็กชายนิติธร สายรอด
เด็กชายปวรปรัชญ์ เกตุมี
เด็กชายปวริศ ประชุมรักษ์
เด็กชายปุณมนัส เมาะราษี
เด็กชายสันติภาพ สุภาลักษ์
เด็กชายสุทธิพงษ์ คนดี
เด็กชายสุรเดช คาฝั้น
เด็กชายอชิรวิชญ์ ประเสริฐรัฐกุล
เด็กหญิงกนกวรรณ ขันกสิกรรม
เด็กหญิงกิตติญา กาวิละชัย
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีมาคา
เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่นงาม
เด็กหญิงธติกานต์ แสงศรี
เด็กหญิงธนาภรณ์ อินทษร
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทา
เด็กหญิงบุญรณี กล่าแก้ว
เด็กหญิงประภาสิริ เชิงเอี่ยม
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แซ่ลี้
เด็กหญิงพรชนิตา แข็งแรง
เด็กหญิงพรชิตา ภูสะเทือน
เด็กหญิงพิไลพร ศรีชัยโยรักษ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา กระแสโท
เด็กหญิงมลรดา แก้วบัวดี
เด็กหญิงมุกดา ปานชาลี

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ประเสริฐสุข
เด็กหญิงสาวิตรี สังข์ทอง
เด็กหญิงสุจิตรา วิเศษเนตร
เด็กหญิงสุพรรษา อินทร
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วสีขาว
เด็กหญิงโสภา ภาส
เด็กหญิงอวรรณ ศรีประเสริฐ
เด็กหญิงอารดา บังแสง

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
เด็กชายคติศักดิ์ สีนาแก้ว
เด็กชายจักรกฤษ แสงเพ็ชร์
เด็กชายเฉลิมเกรียติ ฉิมมา
เด็กชายชนิตชัย พิมพา
เด็กชายณรงศักดิ์ จาปาบุรี
เด็กชายณัฐภูมิ รางนาค
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทองคา
เด็กชายณัทชรพงษ์ พิมพา
เด็กชายปฏิพัทธ์ ธะนัส
เด็กชายปุณณเมธ ชุมแวงวาปี
เด็กชายภัทรภณ มั่นมาศ
เด็กชายภีระพัฒน์ ทองแกมแก้ว
เด็กชายภูริ มั่งมีสุขศิริ
เด็กชายภูวฤทธิ์ เขตวิทย์
เด็กชายวทันญู สภาจันทร์
เด็กชายศรายุธ ซาฮาต
เด็กชายศิริพงษ์ พิมพา
เด็กชายศุภกร จาปาทอง
เด็กชายศุภกิจ แซ่ซิน
เด็กชายสรวิชญ์ ฉันทรักษา
เด็กหญิงจามจุรี บุญลือ
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กันอ่า
เด็กหญิงณัฐยา ฉายรังษี
เด็กหญิงดวงกมล ชัยทาน
เด็กหญิงธัญชนก บุญธรรม
เด็กหญิงปนัดดา ผาสุก
เด็กหญิงพัชรา สงวนบุญ
เด็กหญิงพิชญาภา แสงสุด
เด็กหญิงรมิตา อ้วนเสมอ
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วบัวดี
เด็กหญิงละอองดาว โนนทะนา
เด็กหญิงวนิดา ป้อมพุฒ

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงศุจิตรา บัวสระ
เด็กหญิงศุชาวดี อินธิจักร์
เด็กหญิงสายสุภา บุญสอาด
เด็กหญิงสุชานันท์ ฉ่าเจริญ
เด็กหญิงอนัญญา หมื่นหาวงค์
เด็กหญิงอัจจิมา กุลบุตร
เด็กชายกิตติวัฒน์ ปามะ

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
เด็กชายชาญอักษร แสนออก
เด็กชายณัฐพัชร เจริญศรี
เด็กชายธรภัทร วงษ์จันทร์
เด็กชายธีร พุ่มพวง
เด็กชายธีรพัฒน์ ว่องไว
เด็กชายธีรภัทร ดารุณิกร
เด็กชายธีรวัฒน์ สมภารไธสง
เด็กชายนพรัตน์ กระแสเทพ
เด็กชายนภัทร อักษรเสือ
เด็กชายนรินทร์ โกริน
เด็กชายปรประวิทย์ วงศ์ชมภู
เด็กชายปาราเมศ ติ๊บใจ
เด็กชายพงศธร สยามมล
เด็กชายภาณุวิชญ์ ทิดทัดด้วง
เด็กชายระพีพัฒน์ เถื่อนเหลือ
เด็กชายวัชรชัย สุ่มแสง
เด็กชายวัศพล ส้มแก้ว
เด็กชายสุระศักดิ์ พันทสิงห์
เด็กชายสุริยะ นามสุดตา
เด็กหญิงจุฬามาส พลแสน
เด็กหญิงชนม์นิภา คาแหง
เด็กหญิงชนาพร แก้วศรี
เด็กหญิงณัฐมน จิตารักษ์
เด็กหญิงดรัลพร ปัญญาหาร
เด็กหญิงธนัญญา บุตรหนองหว้า
เด็กหญิงพิชชานันท์ กันยาบุญ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขพลอย
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินทร์โพธิ์
เด็กหญิงภัทราพร มีแดนไผ่
เด็กหญิงวรรณิดา ทับอาสา
เด็กหญิงวรัญญา พวงแย้ม
เด็กหญิงศศิญาพร พันชุรี

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงศิวัชญา ยิ้มศรี
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงเถื่อน
เด็กหญิงอรกัญญา อยู่จาเนียร
เด็กหญิงอุไรวรรณ พิมพ์ชัยงาม
เด็กหญิงจันทิมา คาจันทร์
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นามวิชัย

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
เด็กชายณภัทร บุญจันทร์
เด็กชายณัฐชนน โตจานงค์
เด็กชายเดชาธร พุทธคู
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีท้าว
เด็กชายนนทกร จันโทสาร
เด็กชายพงษ์พาณิช ป้องแก้ว
เด็กชายพิพัฒน์ เมฆพันธ์
เด็กชายภานุพงศ์ มั่นมาศ
เด็กชายยศพัส ภูฆัง
เด็กชายราชัญ บัวชื่นกูล
เด็กชายวัฒพงษ์ มะไลไธสง
เด็กชายวันเฉลิม จันทร์ดวง
เด็กชายศรากรณ์ กระจ่างพัฒน์
เด็กชายสหพงษ์ วัชรนันทวิศาล
เด็กชายสิทธิโชค เรื่องพิพัฒนาพันธุ์
เด็กชายสิรวิชญ์ คลังกลาง
เด็กชายสิริเดช เจริญศรี
เด็กชายสุริยา นามสุดตา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อันบรรญา
เด็กหญิงกรกนก เพิ่มพูล
เด็กหญิงชวิศา นาทองลาย
เด็กหญิงณริศรา มาภัย
เด็กหญิงนนทพันธ์ บุญลี
เด็กหญิงปณิดา กองแสน
เด็กหญิงพัชรพร ละออ
เด็กหญิงภณิดา สวัสดี
เด็กหญิงรัญชิดา ฝั่งไทยสงค์
เด็กหญิงรัศมี เนียมอ่อน
เด็กหญิงวรกมล ลามะนา
เด็กหญิงศรุตา เสนาพันธ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองโพธิ์
เด็กหญิงสิริมช กิจพฤกษ์

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงสุดาพร อุดมศรี
เด็กหญิงอภิชญา ยิ้มผึ้ง
เด็กหญิงอริสา ชัยศิริ
เด็กหญิงไอรดา นาคสมพันธุ์
เด็กหญิงศุภามาส ชาวนาราช
เด็กชายชยพล ร่มโพธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
เด็กชายกฤตเมธ โทแสง
เด็กชายกวินธาดา ซาฮาต
เด็กชายณัชพัฒน์ จันทร์เทียร
เด็กชายณัฐวุฒิ สูงสันเขต
เด็กชายดนุพล ตรีแดงน้อย
เด็กชายธนทรณ์ คล้ายเรียน
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์ดวง
เด็กชายธนพนธิ์ มัดเป้า
เด็กชายธรรมธัช รูปไธสง
เด็กชายธิติพล คาศรีจันทร์
เด็กชายเนติพล ปุราโน
เด็กชายปฐมพงศธร นามสง่า
เด็กชายปิยพล สมรูป
เด็กชายภานุพงศ์ อ่อนดี
เด็กชายรพีพัฒน บัวชื่น
เด็กชายวชิรพล พลไกร
เด็กชายสุรวุฒิ อ่วมเมี่ยง
เด็กชายอนุชิต จันพานิช
เด็กชายอานนท์ ไพราม
เด็กชายกณวรรธน์ ยอดวงกอง
เด็กหญิงกวิสรา วงศ์โพธิกร
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทรัพย์สิน
เด็กหญิงจันทกานต์ สมบุญทอง
เด็กหญิงจันทราทิพย์ แสงอรุณ
เด็กหญิงชนม์นิภา ประทุมขันธ์
เด็กหญิงณัฐณิชา แผ่นแก้ว
เด็กหญิงนภสร หลุ่มรื่น
เด็กหญิงนภัสนันท์ โตไทย
เด็กหญิงนฤมล เถาโต
เด็กหญิงนิชาภา จังอิน
เด็กหญิงปวรฉัตร นันทา
เด็กหญิงพิชญ์สินี กอวงษ์

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5 ปี การศึกษา 2561

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงรัตน์ติการณ์ ทองต้นวงศ์
เด็กหญิงรัตนา ดวงสาราญ
เด็กหญิงรัตนา พละเดช
เด็กหญิงสิริวิมล สมศรี
เด็กหญิงสุตาภัทร เปรมจิต
เด็กหญิงอัจฉรา ไรไธสง

