
ล ำดับ ช้ัน เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง หมำยเหตุ
1 ม.1/0 1 29721 เด็กชาย บุญเลิค จูไหล
2 ม.1/0 2 29736 เด็กชาย อมรสิทธ์ิ อ่ิมเจริญ
3 ม.1/0 3 29811 เด็กชาย กฤษฎา ค าเลิศ
4 ม.1/0 3 29829 นาย สิทธิศักด์ิ คงฤทธ์ิ
5 ม.1/0 14 30119 เด็กชาย นิโคลัส พีเดอร์เซ็น
6 ม.1/0 15 30419 เด็กชาย ศุภกร ขาวฟอง
7 ม.1/5 9 30314 เด็กชาย ชัยณรงค์ กิจจา
8 ม.1/7 1 29584 เด็กชาย ธนพล คุ้มเสร็จ
9 ม.1/7 2 29731 เด็กชาย ภูริภัทร ศรีสาคร
10 ม.1/7 17 30421 เด็กชาย สุภาพ ยังชิโต
11 ม.1/7 17 30422 เด็กชาย โสภน ไล้เลิศ
12 ม.1/7 38 30443 เด็กหญิง สาวรีย์ อ้นวิเชียร
13 ม.1/8 3 30448 เด็กชาย เชาว์พิศิษฏ บุระกรณ์
14 ม.1/8 4 30449 เด็กชาย ณัฐนนท์ ขันทอง
15 ม.1/8 10 30455 เด็กชาย ประพันธ์ ม่ันหมาย
16 ม.1/8 41 30485 เด็กหญิง สรัลพร จันทศร
17 ม.1/9 21 30507 เด็กชาย ศุภวิชญ์ งามทิพย์
18 ม.1/9 39 30524 เด็กหญิง รุ่งนภา แสงเหลิน
19 ม.1/10 9 30537 เด็กชาย ภัทร์ธนพล ภักดีรัตนชัย
20 ม.2/0 2 28880 นาย ปัญญากร อาจอุดร
21 ม.2/0 8 29539 นาย พิศาล ย่ิงชูช่ืน
22 ม.2/0 11 29598 เด็กชาย อัศวเดช อ้ิวสู
23 ม.2/0 15 29685 เด็กชาย ภูริพงศ์ ปทุมศูตร
24 ม.2/6 1 28517 นาย จิรภัทร อมรกิตติเกษม
25 ม.2/8 2 29137 นาย ณัฐพล พันธศรี
26 ม.2/8 11 29574 เด็กชาย กรกฏ วงษ์บุญช่วย
27 ม.2/8 39 29663 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ค ากองแก้ว
28 ม.2/9 13 29626 เด็กชาย ชิติพัทธ์ รุ่งเรือง
29 ม.3/4 27 30628 นาย ปฐพลพัทธ์ แสงทองกุล
30 ม.3/9 14 29085 เด็กชาย ธันวา บุญสิริแสงมงคล
31 ม.6/1 34 29260 นางสาว พรรนภา ปรีชาวนา
32 ม.6/4 11 27084 นางสาว จิราพร บ้าง
33 ม.6/4 28 30028 นางสาว นิราภร บุญพินธ์
34 ม.6/5 6 27197 นาย ณัฐวัตร ศิริมาลัย
35 ม.6/5 12 29305 นาย ศุภสัณฑ์ บุตรศรี
36 ม.6/5 21 27278 นางสาว ธัญาทิพย์ ปานเหลือง
37 ม.6/6 40 29326 นางสาว ปวริศา รัตนพันธ์
38 ม.6/7 22 29331 นาย พิชญุตม์  รักธรรม

ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์
วันพุธ ท่ี 23  เดือน  พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เวลำ  14.00  น.
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39 ม.3/4 9 28932 นาย ณรงชัย ศรีสุวรรณ
40 ม.3/4 15 29051 นาย วันชัย ภูมิฐาน
41 ม.3/4 21 29203 นาย อรัญ อุดแก้ว
42 ม.3/4 39 29118 นางสาว กุลนัฐ สุจริตร
43 ม.3/4 40 29120 นางสาว ทิพย์เกษร ภูศรี
44 ม.3/5 3 28833 นาย พีรพัฒน์ มีละไม
45 ม.3/6 6 28881 นาย พีระพัฒน์ รัตนกระจ่าง
46 ม.3/7 14 29107 นาย ศุภกร หล่อเข็มทรัพย์
47 ม.3/8 18 29139 นาย เทวนาถ กล่ินซ้อน
48 ม.3/5 26 28970 นางสาว รักษิณา ซึงเจริญ
49 ม.3/5 36 29174 นางสาว สุวิมล งามแสง
50 ม.3/3 10 29044 นาย ประดิพัทธ์ ผ้ึงผ่อง
51 ม.3/6 15 29043 นาย ธนกฤต รัตนธนาอังกูร
52 ม.3/9 21 29116 นาย อัมรินทร์ ช่ืนอารมณ์
53 ม.3/9 34 29163 นางสาว นฤมล ชมมิน
54 ม.3/9 4 28892 นาย อรรณพ อุทามนตรี
55 ม.3/7 36 29211 นางสาว ธิดาทิพย์ หนันธิสิงห์
56 ม.3/7 40 30024 นางสาว ฐณิฌา วิเศษประภา
57 ม.2 29181 เด็กชาย ชาญณรงค์ กันทิยะ


