
ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25525 ด.ญ. ปณิดา เพ็ชรหนองชุม ม.2/1

2 25527 ด.ญ. ไปรยา สุขนาขา ม.2/1

3 25537 ด.ญ. อัจจิมา ไกรผล ม.2/1

4 25697 ด.ญ. พิจิตรา พันธ์ดี ม.2/1

5 26325 ด.ญ. บุษยมาส ปลอดเถาว์ ม.2/1

6 26347 ด.ญ. มุกธิดา เดชะพันธ์ ม.2/1

7 26348 ด.ญ. สุภัสสรา ทองไทย ม.2/1

8 25561 ด.ญ. จุฑากาญจน์ วิริยโชติกุล ม.2/2

9 25564 ด.ญ. ธันย์ชนก สุขส่ง ม.2/2

10 25568 ด.ญ. ปาริชาติ ประดิษฐ ม.2/2

11 25578 ด.ญ. อรปวีณา กูลกิจ ม.2/2

12 25903 ด.ญ. พัชราภา ประดับเหลือง ม.2/2

13 26328 ด.ญ. สุพิชญา มาละวะ ม.2/2

14 25606 ด.ญ. ดวงพร เผือกยาน ม.2/3

15 25610 ด.ญ. ประภัสสร ณ ระนอง ม.2/3

16 25615 ด.ญ. ลภัสลดา สมขวัญ ม.2/3

17 25618 ด.ญ. ศุณัญญา จู่บ ารุง ม.2/3

18 25696 ด.ญ. ปุณยนุช แสงจันทร์ ม.2/3

19 25712 ด.ช. ธนกร พรมจันทร์ ม.2/3

20 25642 ด.ช. อคเน จันทร์เชาว์ ม.2/4

21 25646 ด.ญ. ขนิษฐา แซ่เซ้ียว ม.2/4

22 25657 ด.ญ. มิตรารุณ สาแรก ม.2/4

23 25658 ด.ญ. วชิรญาณ์ หลักฐาน ม.2/4

24 25659 ด.ญ. วัชชราวรรณ ฤทธิศร ม.2/4

25 25662 ด.ญ. สุฑาศิณี มลิวรรณ์ ม.2/4

26 25665 ด.ญ. ไอรดา อินทร์ค า ม.2/4

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนภำษำจีน



27 26333 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร ศุภนาม ม.2/4

28

29

30



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25579 ด.ญ. อัจฉราพร บ าเรอ ม.2/2

2 25644 ด.ญ. กมลทิพย์ กล้าทะเล ม.2/4

3 25647 ด.ญ. จุฬารัตน์ กองทุง่มล ม.2/4

4 25660 ด.ญ. ศรัญญา ส่งเสริม ม.2/4

5

6

7

8

9

10

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนนำฏศิลป์



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25733 ด.ญ. ณัฐนันท์ สายวิเศษ ม.2/1

2 25735 ด.ญ. ธิดารัตน์ มิตรพันธ์ ม.2/1

3 25558 ด.ญ. กนกวรรณ อรรถวิลัย ม.2/2

4 25607 ด.ญ. ธารทิพย์ กิ่งน้อย ม.2/3

5 25741 ด.ญ. ภัทรธิดา ศรีอุบล ม.2/3

6 25743 ด.ญ. วรัญญา บุญเกิด ม.2/3

7 26330 ด.ญ. แจ็สคาริสา นุ้ยเรส ม.2/3

8

9

10

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนดนตรีไทย



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25529 ด.ญ. ภัทรศรี จ ำรูญสิน ม.2/1

2 25534 ด.ญ. สุกัญญำ หลงเดียว ม.2/1

3 25702 ด.ญ. ศศินันท์ ตันสกุล ม.2/1

4 25706 ด.ญ. อรัชพร ประทีป ณ ถลำง ม.2/1

5 25569 ด.ญ. พรชิตำ เดชกล้ำ ม.2/2

6 25691 ด.ญ. ทิพย์วรรณ ยำมำ ม.2/2

7 26329 ด.ญ. อันดำ สุรบรรณ์ ม.2/2

8 25580 ด.ช. กิตตินันท์ คุณผอม ม.2/3

9 25587 ด.ช. นพเกล้ำ มำสสร ม.2/3

10 25588 ด.ช. บุญฤทธิ์ เทีย่งแท้ ม.2/3

11 25597 ด.ช. ศิวะกร สุทธิแป้น ม.2/3

12 25614 ด.ญ. มัลลิกำ ชูนิล ม.2/3

13 25617 ด.ญ. วิรชำ ณ  นคร ม.2/3

14 25637 ด.ช. ยศพนธ์ นุ่นรักษำ ม.2/4

15 25645 ด.ญ. กัญญำรัตน์ ธงชัย ม.2/4

16 25654 ด.ญ. ปิยธิดำ นพคุณ ม.2/4

17 25655 ด.ญ. พัชรมัย แก้วแกมจันทร์ ม.2/4

18

19

20

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนธุรกิจ



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25500 ด.ช. ดลพงษ์ วงค์สาแก้ว ม.2/1

2 25508 ด.ช. พีรกานต์ คชฤทธิ์ ม.2/1

3 25513 ด.ช. ศาสตรินทร์ กรดกล้า ม.2/1

4 25546 นาย บุญญฤทธิ์ ชนะกุล ม.2/2

5 25554 ด.ช. วีระยุทธ คล่องแคล่ว ม.2/2

6 25666 ด.ช. กิตติศักด์ิ มีเพ็งจันทร์ ม.2/2

7 25667 ด.ช. จิรพล จันทร์เพ็ง ม.2/2

8 25669 ด.ช. ณัฐภัทร ปานเวช ม.2/2

9 25670 ด.ช. ทวีศักด์ิ มะยาเสส ม.2/2

10 25213 ด.ช. เอกรินทร์ อินทร์พรหม ม.2/3

11 25592 ด.ช. พีระวิชญ์ กาญจนกุล ม.2/3

12 25594 ด.ช. รัชยาวิน ศรีษะน้อย ม.2/3

13 25598 ด.ช. สุทธิกานต์ บุญสูง ม.2/3

14 24652 นาย หัสดิน สุขเหลือง ม.2/4

15 25073 ด.ช. กษิดิศ วันเพ็ญ ม.2/4

16 25084 ด.ช. พลวัชร โลหกุล ม.2/4

17 25630 ด.ช. ธราดล สารีรัตน์ ม.2/4

18 25635 ด.ช. พิจักษณ์ หล่องมุ่น ม.2/4

19 25636 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศรีชาย ม.2/4

20 25640 ด.ช. ศราวุธ ขวาธิจักร ม.2/4

21 25641 ด.ช. ศุภชัย มุ่ยสมั่น ม.2/4

22 26332 ด.ช. บัลลังก์ ชนะแก้ว ม.2/4

23

24

25

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนชำ่งอุตสำหกรรม



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25700 ด.ญ. วนัชพร ชูจิต ม.2/1

2 25728 ด.ญ. กชพรรณ ทองเจริญ ม.2/1

3 25730 ด.ญ. กัลยา ศรีชุมพ่วง ม.2/1

4 25734 ด.ญ. ทิพย์สุดา เชื้อชิด ม.2/1

5 25736 ด.ญ. นวรัตน์ เอียบสร้างกี้ ม.2/1

6 25737 ด.ญ. ปณิดา แซ่อิ๋ว ม.2/1

7 26326 ด.ญ. อาภาวี อินทรสวัสด์ิ ม.2/1

8 25538 ด.ช. กสิกร สมใจ ม.2/2

9 25559 ด.ญ. กัญจนา บุญปรอด ม.2/2

10 25565 ด.ญ. นพธิรา ปานเล่ียม ม.2/2

11 25692 ด.ญ. ธิดารัตน์ มัฏฐารักษ์ ม.2/2

12 26327 ด.ญ. ชลลดา ปานทอง ม.2/2

13 25693 ด.ญ. นริษา บุตรน้อย ม.2/3

14 25747 ด.ญ. สุดารัตน์ บุญทัน ม.2/3

15 25656 ด.ญ. เพชรชรัตน์ ใจดี ม.2/4

16 25663 ด.ญ. อฐิตญา อินทวงษ์ ม.2/4

17

18

19

20

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนคหกรรม



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25533 ด.ญ. ศิริรัตน์ เกตุแก้ว ม.2/1

2 25672 ด.ช. ธิปไตย หลินประเสริฐ ม.2/1

3 25674 ด.ช. ปกรณ์ เดชปัญญาพล ม.2/1

4 25678 ด.ช. ภาณุพงศ์ กาญจนประทุม ม.2/1

5 25705 ด.ญ. อมรรัตน์ ตัลยารักษ์ ม.2/1

6 25904 ด.ช. รังสรร แซ่ก้าง ม.2/1

7 25542 ด.ช. เตโชดม แซ่จิ้ว ม.2/2

8 25544 ด.ช. ธนากร จาริภักด์ิ ม.2/2

9 25547 ด.ช. ปรมี แก้วหนองเสม็ด ม.2/2

10 25549 ด.ช. พลกฤต เจ๊ะสมัน ม.2/2

11 25550 ด.ช. พีระพล อุ่นใจ ม.2/2

12 25551 ด.ช. ภานุวัฒน์ ค าพันธ์ ม.2/2

13 25560 ด.ญ. กุลวริษฐา ชวนชอบ ม.2/2

14 25567 ด.ญ. ปทิตตา โสบุญ ม.2/2

15 25571 ด.ญ. มณีรัตน์ เกิดดี ม.2/2

16 25574 ด.ญ. วิมลสิริ เพิม่ผล ม.2/2

17 25577 ด.ญ. สุทัตตา สุวรรณรัตน์ ม.2/2

18 25710 ด.ช. ชรัณทิพย์ ยิบมันตะสิริ ม.2/2

19 25582 ด.ช. ฉัตรชัย คงฆะปัญญา ม.2/3

20 25583 ด.ช. ณภัทร ศรีแก้ว ม.2/3

21 25593 ด.ช. ภูชิสส์ แทนสิงห์ ม.2/3

22 25631 ด.ช. นราวิชญ์ มีมะแม ม.2/4

23 25632 ด.ช. บูรพัฒน์ ภูภ่ัทรวรอนันต์ ม.2/4

24 25633 ด.ช. ปัตติพงษ์ กันภัย ม.2/4

25 25922 ด.ญ. อลิศศิ คงเปีย้ว ม.2/4

26

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนคอมพิวเตอร์



27

28

29

30



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25497 ด.ช. เขมินท์ เวชพันธ์ ม.2/1

2 25502 ด.ช. ธนวัฒน์ วิชัยดิษฐ ม.2/1

3 25506 ด.ช. พงศกร รักษ์ทอง ม.2/1

4 25509 ด.ช. ภาณุพงศ์ อ่อนประสงค์ ม.2/1

5 25510 ด.ช. ระพีพงศ์ สุขสร้อย ม.2/1

6 25514 ด.ช. สิทธิพล ค าเกล้ียง ม.2/1

7 25515 ด.ช. อนุพงค์ รู้ฤกษ์ ม.2/1

8 25675 ด.ช. ปุญญพัฒน์ แพใหญ่ ม.2/1

9 25680 ด.ช. เรืองศักด์ิ ฤทธิพ์ิทักษ์ ม.2/1

10 25683 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีเมือง ม.2/1

11 25684 ด.ช. อดิศร เมืองแก้ว ม.2/1

12 25540 ด.ช. ฉัฐดนัย อินทรสาคร ม.2/2

13 25545 ด.ช. ธีรภัทร สมอทอง ม.2/2

14 25714 ด.ช. ธีรภัทร ตันติธรรมพิสิฐ ม.2/3

15 25717 นาย ผดุงพงศ์ ศิริบุญยัง ม.2/3

16 25720 ด.ช. พิภัช ทวีถาวร ม.2/3

17 25623 ด.ช. กิตติพัฒน์ เดชประดิษฐ์ ม.2/4

18 25624 ด.ช. จักรพันธ์ ทองล่ิม ม.2/4

19 25625 นาย จิรพันธ์ สินทรัพย์ ม.2/4

20 25629 ด.ช. ธนภัทร มาสสอน ม.2/4

21 25634 ด.ช. พงศ์ภัค แซ่หล่ิม ม.2/4

22 25638 ด.ช. รัตนชัย ฤทธิพงษ์ ม.2/4

23 25726 ด.ช. สามารถ ชูเหล็ก ม.2/4

24

25

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนเกษตร



ที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ- นำมสกุล ห้อง

1 25498 ด.ช. เจษฎา สิทธิประการ ม.2/1

2 25679 ด.ช. ยุทธนากร โฮ่สกุล ม.2/1

3 25552 ด.ช. รัชชานนท์ บางพิเชษฐ์ ม.2/2

4 25553 ด.ช. วณัฐพงศ์ ไกรสินธุ์ ม.2/2

5 25555 ด.ช. ศิรวิทย์ ลักษณจันทร์ ม.2/2

6 25556 ด.ช. สิทธิพล ชูพล ม.2/2

7 25557 ด.ช. อัษฎาวุธ กุจิ ม.2/2

8 25581 ด.ช. จักรกฤช ปล้ืมภวงค์ ม.2/3

9 25584 ด.ช. ถนัด นพฤทธิ์ ม.2/3

10 25585 ด.ช. ธนพล ตันติวุฒินันท์ ม.2/3

11 25586 ด.ช. ธนาธิป สหะรักษ์ ม.2/3

12 25589 ด.ช. ประจักษ์ แซ่อุ๋ย ม.2/3

13 25596 ด.ช. วีรัตน์ บันดารี ม.2/3

14 25621 ด.ญ. อรพรรณ กระจาย ม.2/3

15 25716 ด.ช. ปฏิภาณ พรหมมาศ ม.2/3

16 25718 ด.ช. พงษ์ภิสิทธิ์ พัฒนศรี ม.2/3

17 25719 ด.ช. พันธกานต์ ยืนยง ม.2/3

18 25745 ด.ญ. ศิริขวัญ ส าลี ม.2/3

19 26331 ด.ญ. ชุติมา ชนะโยธา ม.2/3

20 25626 ด.ช. ชนัญชัย ชุมแป้น ม.2/4

21 25643 ด.ช. อามีน แซะอาหลี ม.2/4

22 25723 ด.ช. ฤทธิพร พร้ิงเพราะ ม.2/4

23 25724 ด.ช. วีรเทพ จ าปาค า ม.2/4

24 25727 ด.ช. อติเทพ ศิลาพัฒน์ ม.2/4

25

รำยชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพ่ิมเตมิ

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2

ภำคเรียนที ่2/2560

แผนกำรเรียนพลศึกษำ


