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โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ระดับชั้น หัวหน้าห้อง คณะกรรมการฝ่ายการเรียน คณะกรรมการฝ่ายการงาน คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

ม.1/1 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วทองค า 1. เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ 
2. เด็กหญิงลักษมณ  ปาวะนา 
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพิน 
4. เด็กหญิงนนทพร  อนนท์ 
5. เด็กหญิงชมพูนุช  บู่ทอง 
6. เด็กชายไชยวัฒน์  อินตะค า 

1. เด็กหญิงชัชฎาภา  กองสิงห์ 
2. เด็กหญิงศิริวรรษา  สุขจิตร 
3. เด็กหญิงปาจารีย์  ค าต่าย 
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวลอย 
5. เด็กชายกฤตรากาล  จันทร์บ ารุง 

6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โชคงาม 

1. เด็กหญิงปุณณภา  รอนยุทธ 
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  องอาจ 
3. เด็กหญิงวริศรา  เผ่าพันธุ์ 
4. เด็กหญิงดลนพา  กุนมล 
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สินคงป้อง 
6. เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา 

1. เด็กชายทินภัทร  จ าปาทอง 
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เพียรักษา 
3. เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี 
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชวัญมิ่ง 
5. เด็กหญิงเขมลิตา  ลาภไธสง 
6. เด็กหญิงนิรมล  วิชัยค า 

ม.1/2 เด็กหญิงศุภนุช  ล าฟอง 1. เด็กชายนันทพัทธ์  งามวิทยาเดช 

2. เด็กหญิงอมลวรรณ  พันทะสา 
3. เด็กชายอภิชญาน์  เหลืองอร่าม 

4. เด็กชายปรีชา  กองชนะ 
5. เด็กชายประภากร  ตรีราวาส 
6. เด็กชายรัชชานนท์  ไสยสิทธิ์ 

1. เด็กหญิงรวิภา  ป้องชาลี 
2. เด็กชายคุณานนท์  สุขรี 
3. เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน 
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  เอี่ยมสิน 
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ค าชู 
6. เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพงษ์ 

1. เด็กชายปกรณ์  ชัยสิทธิ์ 
2. เด็กชายอรีย์ธัช  ปานค า 
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จุ่นคง 
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงป่วน 
5. เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร 
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไหวพรม 

1. เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ 
2. เด็กชายถิรธนา  มาขุมเหล็ก 
3. เด็กชายภมร  ขจรนาม 
4. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ 
5. เด็กหญิงธัญรดา  กล่ินไม ้
6. เด็กหญิงชัญญานุช  คงเกิด 

ม.1/3 เด็กชายภูริณัฐนันท์ นาคกนก 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ค าเพลิง    
2. เด็กหญิงนิชานัน  เอกนัย 
3. เด็กชายพีระพงศ์  ยงเพชร 
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาญเดช 
5. เด็กหญิงโสรญา  สิงห์เส 
6. เด็กชายรักชนน  นาจอมทอง 

1. เด็กหญิงวรัทยา  สมเผือก  
2. เด็กชายธนวัต ิ ปราบสูงเนิน 
3. เด็กชายน าโชค  คงดี 
4. เด็กชายอัสนีย์  สีเผือก 
5. เด็กหญิงกนกพร  บุญราว ี
6. เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร 

1. เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร  
2. เด็กหญิงโชติรส  เนาว์กา 
3. เด็กชายอนุชิต  น้อยสังวาลย์ 
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล 
5. เด็กชายภูวศิษฏ์  แก้วคบ 
6. เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง 

1. เด็กหญิงณัญฐิฌา  หอมหวล  
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์สา 
3. เด็กชายตรีทศพล  จันที 
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  เค้าโนนกอก 

5. เด็กชายชัยชนะ  บุญญะ 
6. เด็กชายโสภณัฐ  บัวตูม 
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ม.1/4 เด็กหญิงแวววลี สร้อยสา 1. เด็กหญิงพราวสุภา  พุทธา 
2. เด็กหญิงธารวิมล  กินตายายนา 

3. เด็กชายพีรพงษ์  อาจกล้า 
4. เด็กหญิงจาฏุภัทร  มั่นสลุง 
5. เด็กหญิงณัฐมน  นวลเปรม 
6. เด็กชายกิตติคุณ  วัชรลิมปกรณ ์

1. เด็กชายปฐมพร  บุญเจริญ 
2. เด็กหญิงปวีย์ธิดา  อินทร์วงศ์ 
3. เด็กหญิงกุลณัฏฐา ห้อยดอกหอม 

4. เด็กหญิงอภิชยา   บุญรอด 
5. เด็กหญิงภัทรศยา   ไพเรืองโสม 

6. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองฤทธิ์ 

1. เด็กชายวัชรดล    เมืองใจมา 
2. เด็กหญิงกนกพร    ติณมาศ 
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    หารค า 
4. เด็กชายชุติเดช    ราญรอน 
5. เด็กชายขุนณรงค์    โคตรภูเขียว 
6. เด็กหญิงจิตติมา    ช่างเพ็ง 

1. เด็กชายภาณุภัทร  ศรีบุรินทร์ 
2. เด็กหญิงนริสา  วังคีรี 
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ์  เทศจรกุล 

4. เด็กหญิงกรวรินท์ จงใจมั่น 
5. เด็กชายสุธิดา  โสประดิษฐ 
6. เด็กหญิงกมลรัตน์  โสทองเมือง 

ม.1/5 เด็กชายธนดล สุขสาคร 1. เด็กหญิงสุนทรี  ภาพชา 
2. เด็กหญิงชลิตา  ชาญเดช 
3. เด็กหญิงปวร  เสาแก้ว 
4. เด็กหญิงสวิตตา  กันเกียว 
5. เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี 
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  หาวัน 

1. เด็กชายชนวีร์  ทวีค  าคูณ 
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมวัน 
3. เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์ศิริ 
4. เด็กหญิงปทิตตา  โนนสังข ์
5. เด็กหญิงสุวภัทร  ยี่สุ่น 
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาทอง 

1. เด็กชายเอกรินทร์  ราษี 
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  โพธิ์เจริญ 
3. เด็กชายทองสัมฤทธิ์  ก าไรเงิน 
4. เด็กชายศิวัช  ภูบัวเงิน 
5. เด็กชายกรกฎ  เพ็งเขียว 
6. เด็กหญิงนิภาพร  ฤทธิสอน 

1. เด็กหญิงพมลพรรณ  แจ่มเงิน 
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทกูล 
3. เด็กหญิงสุภัทรา  แก่นนาค า 
4. เด็กชายจิรวัฒน์  สัตย์ซื่อ 
5. เด็กหญิงวณิชชา  ปานชัย 
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลเกตุ 

ม.1/6 เด็กหญิงภัทรจิรา รุง่เรืองวิเศษ 1. เด็กชายบัญญวัต  ทรัพย์สอาด 
2. เด็กชายบดินทร์  ยศยะ 
3. เด็กหญิงมาติกา  สุขแดง 
4. เด็กหญิงวรรณภา  รักพันธ ์
5. เด็กหญิงวรพิชชา  หอมหวล 
6. เด็กชายระพีพันธ์  บุญเกิด 

1. เด็กชายวายุเทพ  ชูชีพ 
2. เด็กชายกิตติภพ  โพธิ์ศรี 
3. เด็กชายณัฐภูม ิ วิบูลย์อรรถ 
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตรีรัตน์ 
5. เด็กหญิงทิพยดา  ทิพย์ค ามี 
6. เด็กหญิงภัทรจิรา  รุ่งเรืองวิเศษ 

1. เด็กชายเหมรัศม์  ระภักดี 
2. เด็กชายณัฐชนน  เขียวดี 
3. เด็กชายจรูญศักดิ์  แก้วกอง 
4. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  สิงหะ 
5. เด็กหญิงสุภาพร  บางวิเศษ 
6. เด็กหญิงกฤติกา  เทียนหอม 

1. เด็กหญิงสุธามาตร  ขืนเขียว 
2. เด็กชายปุณณสิน  ชินกลาง 
3. เด็กหญิงวริศรา  ท้าวสุวรรณ์ 
4. เด็กหญิงอินทิรา  ราชธานี 
5. เด็กชายภัควัฒน์  ทอสา 
6. ด ช.ภานุวัฒน์  ชินทับ 
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ม.1/7 เด็กชายณฐนันท์  กิจส าเร็จ. 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ทอสา 
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองเกิด 
3. เด็กหญิงแพรวา  ธุหา 
4. เด็กหญิงเมย่า  บุตรบุญชู 
5. เด็กหญิงพัฒนียา  ขุนหีต 
6. เด็กหญิง เพชรรัตน์  สุขยา 

1. ด.ญอภิรดี  ทรงกล้าหาญ 
2. เด็กหญิงสุภาธิณี  ปิ่นแก้ว 
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นวลชม 
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองยศ 
5. เด็กหญิงนาตาลี  สีจันฮด 
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต 

1. เด็กชายกฤตเมธ  ราชสนิท 
2. เด็กชายอภินันท์  เวกสันเทียะ 
3. เด็กชายนราวุฒิ  ทองปันดี 
4. เด็กชายสรายุทธ  อ่อนวงศ์ 
5. เด็กชายวรากร  บญุประดิษฐ์ 
6. เด็กชายขวัญชัย  สีสวย 

1. เด็กชายภีรพัทร  พัฒตาสิงห์ 
2. เด็กชายวีรภัทร์  คดอุทร 
3. เด็กหญิงแพรวา  ขวัญยืน 
4. เด็กหญิงภาวิตา  พวงศรีแก้ว 
5. เด็กชายมนตรี  พูลจีน 
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เชทเทอร์เกรน 

ม.1/8 เด็กหญิงบุญญรัตน์ อารีชม 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์ อารีชม 
2. เด็กหญิงจิราภรณ์ ขวัญมิ่ง 
3. เด็กหญิงณัฐนิชา อัยรา 
4. เด็กชายศุภณัฐ ถาวรชาติ 
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ป้องจันทร์ 
6. เด็กชายศรันย์ชัย ทิพยตานนท์ 

1. เด็กหญิงพิชชาภา หอมรื่น 
2. เด็กหญิงอภิชยา ลือชา 
3. เด็กหญิงกลมวรรณ สร้อยมี 
4. เด็กหญิงสุมินตรา สกุลวา 
5. เด็กหญิงปนัดดา วิมลประภา 
6. เด็กหญิงปภัสสร หอฉ่อย 

1. เด็กหญิงสุปราณี ค าอุ่น 
2. เด็กหญิงปิยธิดา พระเดิมรอด 
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์ วิมาละ 
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา ฤทธิ์รื่น 
5. เด็กหญิงรวิสรา แสงค าพันธ์ 
6. เด็กชายธันวา ใจหนักแน่น 

1. เด็กหญิงกวิตา ต่อเจริญ 
2. เด็กหญิงปิยธิดา ทนโนนแดง 
3. เด็กหญิงกนกวรรณ ทุ่มเกตุ 
4. เด็กหญิงพัทธนันท์ กล่ าพันธ์ดี 
5. เด็กชายวิรัตน์ หมื่นสุข 
6. เด็กชายอลงกรณ์ อุดมภ์ 

ม.1/9 เด็กหญิงปารวีร์ ไตรรักษ ์ 1. เด็กหญิงบุญยานุช รัตนแสง 
2. ด.ญสุชานาถ บุญผึ ง 
3. เด็กชายนราวิชญ์ ดีสุด 
4. เด็กชายณัฐพงษ์ ข าพวง 
5. เด็กชายระพีพัฒน์ ฉัตราภรณ์พงศ ์

6. เด็กหญิงณภัทรกมล มักคะวิน 

1. เด็กชายอัครพล มัดหา 
2. เด็กหญิงนวลถนอม คงเกิด 
3. เด็กชายภาณุ ไทยวังชัย 
4. เด็กหญิงอมรพรรณ สายมาลัย 
5. เด็กชายคุณากร พาสุวรรณ 
6. เด็กชายมีนา ลองจ านงค์ 

1. เด็กชายยศกร สุขเจริญ 
2. เด็กหญิงญาณภัทร ราชประเสริฐ 
3. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ โทนสูงเนิน 
4. เด็กหญิงจันทิมา เศษโถ 
5. เด็กชายพีรวัฒน์ เชิดรัมย์ 
6. เด็กชายกฤษณะ เลือดทหาร 

1. เด็กหญิงปุณยาภา รังสิกรรภูมิ 
2. เด็กหญิงชนัญชิดา ค าชู 
3. เด็กชายธนโชติ มาทา 
4. เด็กหญิงพรรณวดี บุญปัน 
5. เด็กชายนวินวัตน์ ศรีสวรรค์ 
6. เด็กหญิงปาลิตาภรณ์ กะตา 
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ม.1/10 เด็กหญิงบุญฑิรา ด้วงค าจันทร ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ บุญสิงห์ 
2. เด็กหญิงบุญฑิรา ด้วงค าจันทร์ 
3. เด็กหญิงจิดาภา สายสุจริต 
4. เด็กหญิงปาริฉัตร ทองขาว 
5. เด็กหญิงวนิดา มณีโชติ 
6. เด็กหญิงสุนิสา เพียรพ่วงพันธ ์

1. เด็กหญิงภูริชญา ปัญญานะ  
2. เด็กหญิงพิศชนาฎ บุญถูก 
3. เด็กหญิงประทุมรัตน์ พลยุทธ 
4. เด็กหญิงพรนภัส มูลบิดา 
5. เด็กหญิงสิรินทรา ก้อยทอง 
6. เด็กหญิงนราสิริ แก้วกาญจนะ 

1. เด็กชายเจษฎา เณระมา 
2. เด็กชายรณกร น ารุ่งโรจน์ 
3. เด็กชายศราวุธ ชัยมี 
4. เด็กชายสุวิจักขณ์ จิตอ้อมน้อม 
5. เด็กชายณัฐภัทร รอดด ารงค์ 
6. เด็กชายภูมิภัทร หาญรักษ์ 

1. เด็กชายณัฐพล นามวงษ์ 
2. เด็กชายภูผา อินทร์โพธิ์ 
3. เด็กชายปนิธาน ท้าวมิ่ง 
4. เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์สุข 
5. เด็กหญิงนัทธมน จ้อยน้อย 
6. เด็กชายชานนท์ ค าพันธ์ 

ม.2/1 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มหามงคลนุสรณ ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล 
2. เด็กชายณรงศักดิ์  เสียงเพราะ 
3. เด็กชายภานุพงษ์  เพิ่มพรม 
4. เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิเศลา 
5. เด็กหญิงชลดา  ระภักดี 
6. เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์ 

1. เด็กหญิงภัชภิชา  กิรัมย์ 
2. เด็กหญิงชาลิสา  เมืองเกษม 
3. เด็กหญิงพัดชา  ศิริสุขประเสริฐ 
4. เด็กชายศุภโชค  จ่ันรักษ์ 
5. เด็กชายศุภกิจ  เรืองศรี 
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเมือง 

1. เด็กหญิงณัชชา  รุณทอง 
2. เด็กชายธนทัต  เครือแก้ว 
3. เด็กชายคัมภีรพรรณ  ดีรักษา 
4. เด็กชายนิธินันท์  อุ่นแก้ว 
5. เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ 
6. เด็กหญิงสโรชา  ทองที 

1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เฉวียงวาศ 
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองติด 
3. เด็กหญิงนภัทร  พิมาน 
4. เด็กหญิงญาณภัทร  เตวะสุ 
5. เด็กหญิงวริญา  มีก าลัง 
6. เด็กหญิงสิริกร  สิงห์โสภา 

ม.2/2 เด็กชายสิทธิเดช  สายบุญยง 
เด็กหญิงเกวริน  วงษ์อุปร ี

1. เด็กหญิงปาร์มปรีญา  เชื อวงษ์ 
2. เด็กหญิงวรัญญู  จันทะหวา 
3. เด็กหญิงวิมลวัลย์  ดีจันทร์ 
4. เด็กหญิงอุดมพร  ฤทธิ์ศักดิ์ 
5. เด็กหญิงสิริทรัพย์  บุญพา 
6. เด็กหญิงปณิศา  บุญลือ 

1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ค าลุ่น 
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอมอุทัย 
3. เด็กชายวรัญญู  ลังกายืน 
4. เด็กหญิงธนกาญจน์  ทวงชน 
5. เด็กหญิงวราภรณ์  หอมตา 
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไพวรรณ์ 

1. เด็กชายอมรทิพย์  เรืองค า 
2. เด็กชายวัฒนชัย  เกตุแก้ว 
3. เด็กชายภพกร  ศรีสุข 
4. เด็กชายอภิวิชญ์  กาญจนรัชต์ 
5. เด็กชายกวี  เพิ่มพรศรี 
6. เด็กชายธนันธร  งามศักดิ์ 

1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีนุกูล 
2. เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม 
3. เด็กหญิงภัทราพร  จันนาม 
4. เด็กหญิงวิชญาพร  พันอะ 
5. เด็กหญิงสายธาร  แดงทองดี 
6. เด็กหญิงณัฐประภา  กองมนต์ 
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ม.๒/๓ เด็กหญิงศิริอร ภูว่ิเศษ 
เด็กหญิงธนพร เกณฑ์มา 

1. เด็กหญิงสิริพัดชา  เชาว์ช านาญ 
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เทียมทอง 
3. เด็กหญิงถิรดา  ต้นงอ 
4. เด็กหญิงปภัชญา เพียงพิมาย 
5. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พรมดี 
6. เด็กชายกิรติ วัฒนรัตนานนท์ 

1. เด็กหญิงปิ่นมณี ปิยะมิตรบัณฑิต 
2. เด็กหญิงกมลรัษณ์ แผ่นทอง 
3. เด็กชายศรายุทธ สุริสาย 
4. เด็กชายศุภโชติ ไฝเพชร 
5. เด็กชายสรเดช ดวงสร้อยทอง 
 

1. เด็กชายอิสรานนท์ สิมราช 
2. เด็กชายพิศุทธิ์ หนูคุ้มทรัพย์ 
3. เด็กหญิงศศิวิมล ภักดีจิตร 
4. เด็กหญิงเมษญา เกิดศรี 
5. เด็กหญิงจิรภัทร์ จันทร์ข า 
6. เด็กหญิงนัชปภา จักศรี 

1. เด็กชายมงคล ครบุรี 
2. เด็กชายทัพพสาร ชัยยะปัน 
3. เด็กหญิงภัคนันท์ บุตรฉิม 
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีเผือก 
5. เด็กหญิงธันย์ชนก วงษ์สา 
6. เด็กหญิงไปรยา สินธุโคตร 

ม.๒/๔ เด็กชายภาณุ กองสูงเนิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์ สมทอง 
2. เด็กหญิงธยาน์พร ชัยจันทา 
3. เด็กหญิงวนัชพร ขจรไพร 
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลค า 
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองข า 
6. เด็กหญิงอิศราพร เหล่าบุรี 

1. เด็กหญิงภัทราวดี อุดมรักษ์ 
2. เด็กหญิงวิภาวี ช่ืนนอก 
3. เด็กหญิงวรรณวนัช พึงตาล 
4. เด็กหญิงวรรษวลี จามจุรี 
5. เด็กหญิงณัฐพร ไพวรรณ์ 
6. เด็กชายศิวกร จันทวงศ์ 

1. เด็กหญิงเปรมณี เสียงใหญ่ 
2. เด็กหญิงสุธิดา อินปา 
3. เด็กหญิงปานวาส ทองวัน 
4. เด็กชายชัยมงคล โพธิ์อ่อง 
5. เด็กชายกฤตธี ล่ าสัน 
6. เด็กชายชวกรณ์ สุทธะ 

1. เด็กหญิงนิธิเนตร สิงห์สถิตย์ 
2. เด็กหญิงฟ้าใส เกิดโชค 
3. เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี 
4. เด็กหญิงกิตติญา ตรีเศียร 
5. เด็กหญิงจีระนันท์ ด้วงพรม 
6. เด็กชายปฏิพงศ์ วงค์มหา 

ม.๒/๕ เด็กชายวรจักร กองอ้น 1. เด็กหญิงอารยา ทับเหล็ก 
2. เด็กหญิงชลลดา เฟ้นดี  
3. เด็กหญิงอรปรียา สินคงป้อง 
4. เด็กหญิงนภสร มีแก้ว 
5. เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง 
6. เด็กหญิงธนิกุล ศรีนวล 

1. เด็กหญิงจันทรัสม์ สงวนพันธ ์
2. เด็กชายจารุกิตต์ิ เขียวไสย 
3. เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร ์

4. เด็กหญิงสุจิราพาพร คงดี 
5. เด็กหญิงอมรัตน์ แก้วแสง 
6. เด็กชายศรัญญู วงศ์อุป ี

1. เด็กชายศิระ ฉิมจ๋ิว 
2. เด็กชายธีรภัทร์ ธูปทอง 
3. เด็กชายเดชณรงค์ สุธงษา 
4. เด็กชายต้นข้าว มูลละมัย 
5. เด็กหญิงทิฆัมพร บ าเพ็ญเชาวน์ 
6. เด็กหญิงชนิสรา แก้วศรี 

1. เด็กชายอัมรินทร์ ภูชาตา 
2. เด็กชายวัชรากร สีปลาด 
3. เด็กชายภูนรินทร์ ประจ าการ 
4. เด็กชายเอกสิทธิ์ เหล้าเรือน 
5. เด็กหญิงพัชรี วงถิ่น 
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา 
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ม.๒/๖ เด็กหญิงกฤติยาภัทร  โกฎหอม 1. เด็กหญิงกัญญาพัธร  เบ้าเหมือน 

2. เด็กหญิงกนกพร  ขวัญยนื 
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองฤทธิ์ 
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พูลจีน 
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมรักษา 
6. เด็กชายจรวยเทพ  บุญทรง 

1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มีมงคล 
2. เด็กชายจักรพรรด์ิ  คชคีลี 
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  สายค าอด 
4. เด็กหญิงกนิษฐา  หนูหล า 
5. เด็กหญิงธนัชพร  แสงจันทร์ 
6. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทร์จันทึก 

1. เด็กชายวีระศักดิ์ โตจอ 
2. เด็กหญิงมัณฑนา ชูพันธ์ 
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์ จรัสพันธ์ 
4. เด็กหญิงณัฐวิภา ขันตีทัน 
5. เด็กหญิงศิวนันท์ กองมนต์ 
6. เด็กชายดรัณภพ งามวิทยาเดช 

1. เด็กหญิงณัฐวดี โมหวาน 
2. เด็กชายพงศธร จิตรเจริญ 
3. เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทะจีน 
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรหมทอง 

5. เด็กชายพิชญะ เป็กธนู 
6. เด็กหญิงสุพรรษา ยมจันทร์ 

ม.๒/๗ เด็กหญิงนิศามณี วิลาศรี 
เด็กชายกิตติศักดิ์ ดีสุข 

1. เด็กหญิงขนิษฐา  ค านึงชาติ 
2. เด็กหญิงศิรินภา  ค าพิทักษ์ 
3. เด็กหญิงชาลิสา  บุญสุภา 
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขเกษม  
5. เด็กหญิงวิรัลพัชร  เรืองเนตร 
6. เด็กหญิงภาศิณี  แสงฤทธิ์ 

1. เด็กหญิงอุ้มรัก  ใจวงษา 
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปลากัดทอง 

3. เด็กหญิงญานิศา  จันนวล 
4. เด็กหญิงณฤดี  วาดโคกสูง 
5. เด็กหญิงนารีรีตน์  รัสมีจันทร์ 
6. เด็กหญิงอนัญญา  ตองอ่อน 

1. เด็กชายธนวินท์  ศรีอัชฌา 
2. เด็กชายศุภกฤต  ทองอนันต์ 
3. เด็กชายธนภณ  บุญเลิศ 
4. เด็กชายกอบชัย  แสงหาญ 
5. เด็กชายเรวัต  ปิ่นนาง 

1. เด็กหญิงเจนจิรา  เอี่ยมนุ่ม 
2. เด็กชายรุ่งเกียรติ  เกิดศรี 
3. เด็กหญิงธณชนก  โสภา 
4. เด็กหญิงปลายฝน  แก้วเพิ่ม 
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  งามสงวน 
6. เด็กหญิงชนิศา  พุ่มม่วง 

ม.๒/๘ เด็กหญิงเบญจพร ชอบสวย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลา 
2. เด็กชายเมธานันท์  นวลนิล 
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีจวล 
4. เด็กหญิงณภัสสินี  สิงห์รักษ์ 
5. เด็กหญิงโชติรส  ชมชิต 
6. เด็กชายรัชชานนท์ ภูอาบทอง 

1. เด็กชายพงศธร  นาอุดม 
2. เด็กชายวัชระ  จันทร์มูล 
3. เด็กหญิงเบญจพร  ชอบสวย 
4. เด็กหญิงรมิดา  โสประดิษฐ 
5. เด็กหญิงเพชรลดา ปัณณระศรี 
6. เด็กหญิงดวงมณี เมฆพลับ 

1. เด็กชายสุกฤษฏ์  หลวงนิหาร 
2. เด็กชายกิตติพัฒน์ ราชบุตร 
3. เด็กชายจีระศักดิ์  อุดทา 
4. เด็กหญิงมุทิตา  เติมพันธ์ 
5. เด็กหญิงชลิตา  เรืองศรี 
6. เด็กชายสุรพงษ์  ทองกู่ 

1. เด็กหญิงวนาลี  ค าเขิล 
2. เด็กหญิงกชกร  พึ่งธรรม 
3. เด็กหญิงพรบุณยา  รุณทอง 
4. เด็กหญิงฐิติมา  จงประสงค์ 
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คัดคอย 
6. เด็กชายกฤษกร  โฉมงาม 
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ม.๒/๙ เด็กชายธนภัทร เพียสังกะ 
เด็กหญิงพีราพร จริยะ 

1. เด็กชายกิตติภณ  ยอดอานนท์ 
2. เด็กชายจิรายุทธ  สุขส าราญ 
3. เด็กหญิงณัชชา  ปากหวาน 
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ปลาเงิน 
5. เด็กหญิงศศินา  เคณคูณ 
6. เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์สร้อย 

1. เด็กชายธีรภัทร  ค าภูบาน 
2. เด็กชายวิชญ์พล  อาจสารมนต์ 
3. เด็กหญิงธนารีย์  สมพร 
4. เด็กหญิงพรวดี  สารีหอม 
5. เด็กหญิงอรพรรณ  จันมูล 
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลีค าแหง 

1. เด็กชายณัฐชนน  พิลาวงศ์ 
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ข่าทิพพาที 
3. เด็กหญิงญาตาวี  เพียรขุนทด 
4. เด็กหญิงจิตรดา  อนุภาพไตรภพ 

5. เด็กหญิงประกายรุ้ง  เต็มหัตถ์ 
6. เด็กหญิงเบญจพร  ค าแก้ว 

1. เด็กชายวีรกร  แสงวิมล 
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มุ่งงาม 
3. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิ 
4. เด็กหญิงอธิชา  ฤกษ์ดี 
5. เด็กหญิงจิตติภัทรา  คล้ายแก้ว 

6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภักดีสาร 
ม.3/1 นายพนธกร หงษ์อิ่ม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์ ฤกษ์วิชานันท์ 

2. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร 
3. เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ 
4. เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง 
5. นางสาววริศรา  ทิพย์มาตย์ 
6. เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ 

1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง 
2. นายชวกร  สิงห์โสภา 
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญพรม 
4. เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย 
5. เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี 
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข 

1. นางสาวมาตา  รุ่งศรี 
2. นายคณนันท์  วงศ์ปัญญา 
3. นายศุภพงษ์    จันทร์แสน 
4. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา 
5. นางสาวศิริกัญญา  ศรราช  
6. นางสาวณัฐธิดา  สิงห์บุญ 

1. นางสาวกนกทอง  กินูน 
2. นางสาวจิดาภา  มาลี 
3. นายชัยวัฒน์  บุญยะใบ  
4. เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู 
5. เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ ์ 
6. นางสาวปภานัน  ทาแจ้ง 

ม.3/2 เด็กหญิงวราพร แสนสอาด 1. นายภาณุพงศ์  แก่นวงษ์ 
2. นายธนกร  สุวรรณชาติ 
3. เด็กหญิงวริสรา  มาใหญ่ 
4. นายปฏิพัทธ์  ราชวงษ์ 
5. นายธนพล  เจ๊กทอง 
6. เด็กหญิงธัญชนาภา  จิตอารี 

1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทอุดร 
2. นางสาวอริศรา  นาคประดับ 
3. นายภูวฤทธิ์  เอี่ยมบัว 
4. นางสาววารุณี  มาดี 
5. เด็กชายธราธร  สุวรรณชาติ 
6. นายภัทรพล  ภาคสุโพธิ์ 

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญค า 
2. นางสาวนภัสวรรณ  คุ้มทวี 
3. นายวรากร  น้อยตา 
4. นางสาวปาริชาติ  คุ้มม่วง 
5. นางสาวปราญชลี  ลานสันทัด 
6. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งสว่าง 

1. เด็กหญิงญาณิศา  สารยศ 
2. เด็กหญิงนฤมล  กล่ินกุหลาบ 
3. นางสาวจันทร์จิรา  เวชจักรเวน 

4. นายชุติมันต์  ข าโชติ 
5. นายสรวิชญ์  แก้วเบ่ียง 
6. นางสาวณัฐวรา  สุวรรณคร 
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ม.3/3 เด็กหญิงสุพัสตรา สีทะดา 
นางสาวอภิญญา สุขคงเจริญ 

1. นางสาวฐิติรัตน์ มุติพันตา 
2. นางสาวพิทยาภรณ์ บู่ทอง 
3. นางสาวอาภัสรา สารค า 
4. เด็กหญิงชนิดาภา อยู่เจริญ 
5. เด็กชายธนภัทร  สวัสดิรักษ์ 

1. นางสาวศรัณย์พร  เสือดี 
2. เด็กหญิงกนกอร  ภักด ี
3. เด็กชายวรศักดิ์  เย่ียมขาว 
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีบุรินทร์ 
5. เด็กหญิงพรรณธษา  ม่วงเพชร 

1. เด็กชายนาคินทร์  ศรราช 
2. เด็กชายรัตภูมิ  ป้องทา 
3. เด็กชายวรเมธ  กล้ากสิกิจ 
4. เด็กชายสิทธิศักด์ิ  ใจเย็น 
5. เด็กหญิงณัฐนรี  ค าแก้ว 

1. นายอัมรินทร์  เนียมสกุล 
2. นางสาวจิดาภา กองชนะ 
3. เด็กชายนัฐวัฒน์  ศรีด้วง 
4. เด็กชายปรเมศร์  นวลเพชร 
5. นายจงจรัส  สิงหเดชาโชค 

ม.3/4 นางสาววาสนา ปักสีระเก 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ยังคลัง 
2. เด็กหญิงพรนิภา  ขันแก้ว 
3. นางสาวปุนยาพร  น้อยลา 
4. เด็กหญิงชลดา  นาลิดลาด 
5. เด็กหญิงกชกรพรรณ  พรมศลิา 
6. นางสาวสิริโสภา  ใจงูเหลือม 

1. นางสาวสิริโสภา  ใจงูเหลือม  
2. เด็กหญิงวิชาดา  พิมพาพันธ์ 
3. นางสาววริษฐา  ปัดชา 
4. เด็กหญิงอมิตา  ธิวะโต 
5. เด็กหญิงพิยดา  เกาะม่วงหมู่ 
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พงษ์โมรา 

1. นางสาวอินทิรา  สุภัคชัยสกุล 
2. นางสาวอรัญญา  บัวดา 
3. นายณัฐวุฒิ  เริญศรี 
4. นายฐปนรรฆ์  ลิ มรังสฤษด์ิ 
5. เด็กชายกิตติวิน  แพงวงษ ์
6. นายเมธัส  รินนาศักดิ์ 

1. นางสาวอัจฉรา  โคตรหานาม 
2. เด็กหญิงชิชญาณ์  นวลศรี 
3. เด็กชายจักรพัฒน์  กองมา 
4. นายไชยวัฒน์  ตรีราวาส 
5. นายกฤตเมธ    สุริยะ 
6. เด็กหญิงปาริตา  จันดี 

ม.3/5 นางสาวรพีภัทธ์ สมานพันธ์ 1. นางสาวลลิตา  บุญศรี 
2. เด็กหญิงปารย์กมล  เสาวคนธ์ 
3. เด็กหญิงพรสุรางค์  มีทอง 
4. นางสาวสุพรรณรัตน์  ดีรักษา 
5. เด็กหญิงน  าฝน  เผยศิริ 
 
 

1. นายสุกฤษฏิ์  จันทร์ข า 
2. เด็กหญิงปกีรณัม  ม่วงสอน 
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  ประเสริฐ 
4. เด็กชายเจษฏา  กองชนะ 
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาชอบ 

1. นายวรายุทธ์  คะเซ็นหาร 
2. เด็กชายสิทธิศักด์ิ  ลันทูล 
3. เด็กชายนพดล  จันทร์ศรี 
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรียงความดี 
5. เด็กชายกิตติธัช  เปอดี 
 

1. นางสาวสุภาณี  สุภาคาร 
2. นางสาวฟ้ามุ้ย  เมืองคุณ 
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขึ นทันตา 

4. เด็กหญิงปิยมาศ  เครื่องทิพย์ 
5. นางสาวณิชาดา  อบสุนทร 
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ม.3/6 เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เหรวรรณ์ 
2. เด็กหญิงประภัสสรา  วงศช์าดา 

3. เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์สนิท 
4. นางสาวสายฝน  เทียนจัตุรัส 
5. เด็กหญิงพรนภัส  อ่อนวงศ์ 
6. เด็กหญิงวิชญาพร  ชายลม 

1. นายธนากร  บรมรัมย์ 
2. นายวรศักดิ์  สัมภาลี 
3. เด็กชายพิตรพิบูลย์  พลดงนอก 
4. เด็กชายเอกรินทร์  จ าศรี  
5. นายชินกร  โพนทอง 
6. เด็กชายธนกฤษณ์  เพ็ชยะมาตร์ 

1. นายรัชต์วริน  โตตะเภา 
2. เด็กหญิงสวรรยา  สีหมอก 
3. นางสาวนันท์นภัส  เเสงเเล้ 
4. นายณัตภูมิ  เทียนจตุรัส 
5. เด็กชายภูริณัฐ  ป้อมเสน 
6. เด็กชายจิรพัฒน์  พรานระวัง 

1. เด็กหญิงพิญาดา  ลาสิงห์ 
2. เด็กหญิงกนกรัตน์  บัวโฮม 
3. นางสาวสุธิดา  หล้าพรม 
4. เด็กหญิงภคมน  บูรณ์ทองสุข 
5. เด็กหญิงน  าเพชร  หินทอง 
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิลาเกิด 

ม.3/7 นายธีรภัทร  เเสงเเล้ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  พรมเวียง 
2. นางสาวธนัชพร  ชัยยะ 
3. นางสาวพิมลพรรณ  เทียมพิทักษ์ 

4. เด็กหญิงมนฤดี  อ่ าจิตร์ 
5. นายดรัสพงศ์  ปิ่นนาง 
6. เด็กชายวณัฐพงศ์  มีวันสิน 

1. นายธีรภัทร  เเสงเเล้ 
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สังข์ทอง 
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงหาแก้ว 
4. นางสาวศุภาพิชญ์  ยิ่งจันทึก 
5. เด็กชายชัยยศ  แผ้วพลสง 
6. เด็กหญิงพิจิตรา  ดาษดา 

1. เด็กชายธันวา  อุณหิต 
2. เด็กชายสุริยเดช  เจริญสุข 
3. นางสาวสาวิวรรณ  บุญสม 
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือดี 
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นรอด 
6. นางสาวปิยธิดา  สิงห์ที 

1. นางสาวเยาวลักษณ์  ลือชา 
2. เด็กชายกิตติกุล  พิมพ์รัตน์ 
3. นางสาวนูรียา  ปาทาน 
4. เด็กชายภูมิภัทร  บัวระพา 
5. เด็กหญิงนรีกานต์  ยอดค า  
6. เด็กหญิงพัชรพร  คุ้มสุวรรณ 

ม.3/8 นางสาวบุญอุ้ม คุ้มตีทอง 1. นางสาวณัฏฐนันท์  น้อยลา 
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  พรมสา 
3. นางสาวสุธิดา  ผาลี 
4. นางสาววรรณภา  เลยวัน 
5. นายอชิตะ  พันธ์เสือ 
6. เด็กหญิงณภัทร  เรืองฤทธิ์ 

1. นางสาวกัญชลิกา  ทองพู 
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เเก่นเเก้ว 
3. เด็กหญิงอุมากร  สิงห์เจริญ 
4. เด็กชายจักรภัทร  ด่านแก้ว 
5. เด็กชายธีระศักดิ์  เกตุแก้ว 
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไพรมล 

1. นายกฤษดา  สินคงป้อง 
2. เด็กชายธนกฤต  น้องการ 
3. เด็กหญิงพรรณธิภา  วันแต่ง 
4. นางสาวปิยวรรณ  สีทา 
5. เด็กชายอภิวิชญ์  ม่วงสน 
6. เด็กชายอชิรวัฒน์  กองแก้ว 

1. เด็กชายพชร  งามวิทยาเดช 
2. เด็กหญิงนีรชา  ภูศรี 
3. เด็กชายคุณากร  แย้มเลี ยง 
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พันสวัสด์ิ 
5. นายอุนนติ  เพชรไทรแก้ว 
6. เด็กชายสุรเกียรติ  บุญเรือง 
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ม.3/9 นายเปรมกรณ์  โสดา 1. นายศิวกร  น้อยตา 
2. นางสาวสาธิดา  แสงแร่ 
3. เด็กหญิงบุษกร  เวชจักรเวน 
4. นายศราวุธ  นนท์ตา 
5. เด็กหญิงปลายฝน ชมช่ืนฟุ้ง 

1. นางสาวณัฐชยา  เทียมทอง 
2. เด็กชายพงศกร  ช้างเอกวงศ์ 
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยนตะศาต 
4. เด็กหญิงชนานันท์  ภู่ศรี 
5. นายสหรัฐ  ไพวรรณ์ 

1. นางสาวอมรรัตน์  ทาแกง 
2. นางสาวกุลธิดา  ทองเกิน 
3. เด็กหญิงกิตติมา  ถาวิกุล 
4. เด็กหญิงชญานิศ  ปานัน 
5. นางสาววรัญญา  พันเขียว 

1. เด็กหญิงศุภัชญา  บุญเรือง 
2. เด็กหญิงนงลักษณ์ แขวงกระทุ่ม 
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สว่าง 
4. เด็กหญิงบุญญาภา โรยพริกไทย 

5. เด็กชายเจษฎากร  สระพรม 
ม.4/1 นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู 1. นายเดชฤทธ์  วังคีรี 

2. นายนรภัทร  พรมเกตุ 
3. นายไชยานันต์  วันทิยา 
4. เด็กหญิงภคพร  สังวาระ 
5. นางสาวชัญญา  สุธีบรรเจิด 
6. นางสาวชนนิกานต์  เวชวิฐาน 

1. นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม 

2. นางสาวณัฐธิดา  ออกเจนจบ 
3. นางสาวชุติกาญจน์  อหันตะ 
4. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เกตุพิน 
5. นางสาวณัฐนันท์  ศรภักดี 
6. นางสาวบุณยาพร  บุญเติม 

1. นายบุญนิธิ  ค้าสุกร 
2. นายนนทวัฒน์  พิกุล 
3. นายชินวุฒิ  กริดรัมย์ 
4. นางสาวลักษณ์สุรีย์  กรีฑา 
5. นางสาวปพิชญา  กันธุไร 
6. นางสาวสุกัญญา  ปานมพฤกษ์ 

1. นางสาววรสุดา  นวลชม 
2. นางสาวกนกพร  แก้วพระ 
3. นางสาววรวรรณ  เผ่าพันธ์ 
4. นางสาวมณทิรา  กิท า 
5. นางสาวประภาพรรณ  ตระกูลย่ีโถ 

6. นางสาวโสรญา  ตรีสูน 
ม.4/2 นางสาวณิชารีย์  แก้วดอก 1. นายคมชาญ  พรมแสง 

2. นายอนุสรณ์  วงษ์ทองดี 
3. นางสาวกิตติมา  ชมชิต 
4. นางสาวมันทนา  มั่นปาน 
5. นางสาววิมลตรา  พวงวัน 
6. นางสาวพัชรินทร์  เรียมดี 

1. นายคมชาญ  พรมแสง 
2. นายอนุสรณ์  วงษ์ทองดี 
3. นางสาวกิตติมา  ชมชิต 
4. นางสาวมันทนา  มั่นปาน 
5. นางสาววิมลตรา  พวงวัน 
6. นางสาวพัชรินทร์  เรียมดี 

1. นายชัยสิทธิ์  น้อยใจ 
2. นายภูธเนศ  เฮ้าปาน 
3. นางสาวปริญญา  ตาปู่ 
4. นางสาวสุรัสสวดี  ชานาตา 
5. นางสาวเกษกมล  บัวทุม 
6. นางสาวสิรินยา  กุมภิล 

1. นายเจษฎา  จันทรา 
2. นายกฤษดา  อาจปาสา 
3. นายวชิรพัฒน์  ขันยศ 
4. นายสราวุฒิ  คงหลี 
5. นายวีรพงศ์  ภาษาดี 
6. นายบุญยกร  เล่ียมทอง 
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ม.4/3 นางสาวสัณห์สิรี ประนัติโส 1. นายธนโชติ ปาละชาติ 
2. นายธันวา งามเหมาะ 
3. นางสาวรุ่งนภา พรมชัย 
4. นางสาวชุติมา ชินศรี 
5. นางสาวดวงกมล เอี่ยมจันทร์ 
6. นายธนากร เขียวไสว 

1. นายอภิรักษ์  ใจแก้ว 
2. นางสาวพรทรียา ชัยจันทา 
3. นางสาวญาดารัตน์ กันยาประสิทธ์ิ 

4. นายชุติเดช  ประเสริฐ 
5. นายนฤเทพ  อุ่นใจ 
6. นายอภิวัฒน์  สมภาศรี 

1. นางสาวอรปรีดา กองมล 
2. นายปกรณ์ บุรี 
3. นายพัสกร อังคสิงห์ 
4. นายมงคล หินสูงเนิน 
5. นายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช 
6. นางสาวณัฐริกา มุกคสิงห์ 

1. นางสาวจุฑารัตน์ มาทอง 
2. นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ค าเรือง 
3. นางสาวน  าฟ้าวดี คงดี 
4. นายสิทธิชัย แก้วดวงใน 
5. นางสาวปณิชชา หนูสลุง 
6. นางสาวณัฐนิชา  รุ่งเรือง 

ม.4/4 นายณัฐรพล สีสวย 1. นางสาวกนกพร  กงทิพย ์
2. นางสาวกิตติยา  ชิณวงค์ 
3. นายพศิน  ท้าวเงิน 
4. นายกฤษณ์  ปานพิมพ์ 
5. นายชัยพฤกษ์  แสงทองจี 
6. นายกฤต  กุลชนะเพชร 

1. นายถิรวัฒน์  น้อยมงคล  
2. นางสาวสุนิสา  มีน้อย 
3. นางสาวธณพร  วรสุนทร 
4. นางสาวญาณิดา  พิศวาท 
5. นางสาวชาลิสา  อุตแก้ว 
6. นางสาวทรรศนีย์  เท่ียงเลา 

1. นายกนกนาค  คนหลัก 
2. นางสาวปริญญา  วงษ์พิทักษ ์
3. นางสาวสุนิสา  จันทร์อ่อน 
4. นางสาวปาณิสรา  ทองนุ่ม 
5. นางสาวนฤมล  แคล้วสูงเนิน 
6. นางสาวจุฑามาศ  มงคลเสถียร 

1. นายปกรณ์  ดีจอม 
2. นางสาวกมลชนก  จันทร์จิตร 
3. นางสาวศศิภา  กล่ินษร 
4. นางสาวเขมิกา  มูลบิดา 
5. นางสาวณัฐณิชา  เนตรข า 
6. นางสาวภัควลัญช์  มณีศรี 

ม.4/5 นายวรวุฒิ บุญพรมมา 1. นางสาวลักษณา พาณิชวิริยาภรณ์  

2. นางสาวบงกชกร  โพชะโน 
3. นางสาวภัทรสุดา  รามพิชัย 
4. นางสาวจิระวรรณ  นาคเงิน 
5. นายกิตติเชษฐ์  เฮงประเสริฐ 
6. นายธราดล  พุมดวง 

1. นางสาววราภรณ์  เจนวิถี  
2. นางสาวศศิวิมล  พลน้อย 
3. นางสาววิรัญชนา  วินทชัย 
4. นางสาววัลลภา  ริ วสมบัติ 
5. นางสาวณัฐชา  ชัยนิตร์ 
6. นายวุฒิปิยะศิริ  ปักโกทะสังข์ 

1. นายกฤชเทพ  ศรีแสวง  
2. นายนิพนธ์  เสนอใจ 
3. นายทวีชัย  หงส์วิสุทธิ์ 
4. นายกฤตชาติ  พวงสันเทียะ 
5. นางสาวณีรนุช  ชัชวาลย์ 
6. นางสาวปิยะธิดา  หาญลือชัย 

1. นางสาวกิตติมาพร  ช่วยรักษา  
2. นางสาวอธิติยา  สุขรี่  
3. นางสาวจุฑารัตน์  ริตพล 
4. นางสาวช่อทิพ  ทองเจริญ 
5. นางสาวลลิตา  นาเมืองจันทร์ 
6. นางสาวณัฐพร  รัตนวรรณ์ 
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ม.4/6 นางสาวช่อทิพย์  จ าปาค า 1. นางสาวปาริชาติ กมลคร 
2. นายพรเทพ มุกดา 
3. นางสาวนภาพร รักษาชอบ 
4. นายประวรรตน์ ยิ มเกิด 
5. นายจิติศักดิ์ นันทฤชัย 
6. นางสาวนิลอุบล พ่วงมา 

1. นายรัฐภูมิ  สุกคง 
2. นางสาวณัชริตา  พรมถัน 
3. นายศิรเศรษฐ์   ลออเสถียรกุล 
4. นายสิริกร  เทียมชัยภูมิ 
5. นายธีรภัทร  จันทร์ทอง 
6. นายภัทรพงศ์  นนทะสัน 

1. นายมนัญชัย  สมสิ ว  
2. นายณัฐพงศ์  สีสุข 
3. นายวทัญญู  กันหา 
4. นายกุลชาติ  สุริยะ 
5. นายศักดา  พุดมี 
6. นายบวรพจน์    ศรีเมืองซอง 

1. นายภูริภัทร์  กรุณาก้อ 
2. นายชยพล  รอดละมูล 
3. นายทวีศักดิ์  โฉมสี 
4. นางสาวสุนิศร  ศิริโนนรัง  
5. นางสาวเบญจรัตน์  ผลาเลิศ 
6. นายปิติชัยชาญ  ทองเมืองหลวง 

ม.4/7 นายสิรภพ  พ่อค้า 1. นางสาวเชิญจุติ  เทียมทอง 
2. นางสาวจิรัชญา  ควรขุนทด 
3. นางสาวบุศรา  ดาบุตร 
4. นางสาวสุมาลี  อาสารณะ 
5. นางสาวสุพิชฌา  เทืองน้อย 
6. นางสาววีรวรรณ ช้อยผาย 

1. นายธนรักษ์  ปันนา  
2. นายศุภกร  เมืองบัว 
3. นางวรายุทธ  อังคสิงห ์
4. นางสาวอลีนา  สุธงษา 
5. นางสาวอาภัสรา  พิมภา 
6. นางสาวบวรลักษณ์  โพธิ์ศรีทอง 

1. นายนภดล  บุญช่วย 
2. นายธนกฤต  ชัยดี 
3. นายธีรเดช  จันทร์ทับหลวง 
4. นายสิทธิโชค  เปลาเล 
5. นายชัยวัฑฒ์    แก่นนาค า 
6. นายกุลนที  โพธิ์หอม 

1. นายชาคริน  ชูชาญ 
2. นายศรัญญา  จานหนองเป็ด 
3. นายปิยะพัทธ์  กันยาวะดี 
4. นางสาวณิชาพัชร์  ค าเมือง 
5. นางสาวณิชาวีร์  เฉพาะธรรม 
6. นางสาวณิชาภัทร  ปิ่นทอง 

ม.5/1 นางสาวพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม 1. นางสาวทัศนาวลัย  ใจเขียว 
2. นางสาวชนัญธิดา  จันทร์บ ารุง 
3. นางสาวนฤมล  เค้าหาญ 
4. นางสาววิรดา  ใจหยุด 
5. นางสาววชิราภรณ์  ค าชวด 
6. นางสาวภัทรวดี  ศิริไพศาล 

1. นางสาวพัศญา  อ่อนต่าย 
2. นายอนุชา  สังข์จีน 
3. นางสาวรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง 
4. นางสาวมาริษา  มูลสี 
5. นางสาวธัญพิชชา  บุญปัน 
6. นางสาวณัฐวด ี เรือนข า 

1. นางสาวอุไรพร  พลยุทธิ์ 
2. นายบูชพงษ์  ประดิษฐ 
3. นางสาวลลิตา  เพ็ชรจันทร์ 
4. นางสาวนิรชา  สมัครเขตรกิจ 
5. นางสาวกันติชา  จ าศรี 
6. นางสาววรรณิดา  หรั่งเอม 

1. นางสาวรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน 
2. นายพรภวิษย์  ชอบประดิถ 
3. นางสาวจินตนาการ  เกษมวิลาศ 

4. นางสาวพรสุดา  ไชยราษฎร์ 
5. นางสาวยุวดี  วงษ์อาษา 
6. นางสาวปรียานุช  บุญลือ 
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ม.5/2 นางสาวชุมพูนุช  พึ่งตน 1. นางสาวนิรมล  กระดังงา 
2. นางสาวจิราภัทร  บัวทอง 
3. นางสาวสุพิชญา  ค าบัวโคตร 
4. นางสาวพรชนัดดา  ยอดวงค์ 
5. นางสาวปทิตตา  พลหาร 
6. นางสาวเขมิกา สุกคง 

1. นางสาวศิริญาภรณ์  มีมุข 
2. นางสาวณัฐฌา  นามวงศ์ 
3. นางสาวปองขวัญ  จันทร์แจ้ง 
4. นางสาวสุดารัตน์  จรัสพันธ์ 
5. นางสาวจันทิมา  ผลทิม 
6. นางสาวจินดารัตน์  ไพเราะ 

1. นายกฤษณะ  บุญเรือง 
2. นายพิษณุ  น่าชม 
3. นายสุรศักดิ์  เบ้าเหมือน 
4. นายธนัถต์  เจริญสุข 
5. นายเจษฏา  บางสาลี 
6. นายอิทธิพัฒน์  สวัสด์ินะที 

1. นางสาวสมฤดี  อินดีค า 
2. นายธีรภัทร์  สีปลาด 
3. นายอนุเทพ  มาแพ 
4. นางสาวพิมยาดา  วงค์ค าราช 
5. นางสาวภคนันท์  ยอดขยัน 
6. นางสาวฐิติพร  วงวิลาศ 

ม.5/3 นายขวัญชัย  แก่นนาค า 1. นางสาวญาณิศา  พรังเดช 
2. นางสาวนฤมล  โวหาร 
3. นางสาวศศิธร  รอดวิจิตร 
4. นางสาวศิรินทิพย์  มีชัย 
5. นายวรภพ  วงศ์พนากิจ 
6. นางสาวสุพรรณิกา  คะเนนอก 

1. นางสาวทัศวรรณ  ศรีสว่าง 
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุทธสน 
3. นางสาววรรณนิษา  เรืองสมบัติ  
4. นางสาวชุตินันท์  พร้อมสุข 
5. นางสาวศิริพร  อินประเสริฐ 
6. นางสาวสุวิมล  มังกร 

1. นางสาวนิภาพร  อารีชาติ 
2. นางสาวอนงค์กรณ์  น้อยจ านงค์ 
3. นางสาวปนัสยา  ศรีทรัพย์ 
4. นางสาวพิมพ์วิไล  ดีดศรี 
5. นางสาวอริสรา  อุดมทรัพย์ 
6. นางสาวเบญจมาศ  คุ้มภัย 

1. นางสาวจันทรวิมล  จันทร์ข า 
2. นางสาวมนัสนันท์  โพธิ์เจริญ 
3. นางสาวรุ่งระวี  จันทร์แจ่ม 
4. นางสาวชญาณี  งามดี 
5. นายภาคิน  กาสา 
6. นายปภินวิทย์  พิศเพ็ง 

ม.5/4 นางสาวเสาวลักษณ์   ภักดี 1. นางสาวเสาวลักษณ์   ภักดี 
2. นางสาววรรณวิสา  รักพันธ์ 
3. นางสาวปริศนา  ดวงจันแดง 

4. นางสาวณัฐสุดา  เดชบุรัมย์ 
5. นายพงศพัส  ต้นทอง 
6. นายธนพัฒน์  ค าพิลัง 

1. นางสาวทิพวรรณ  ค าแอด 
2. นางสาวชมพูนุช  เหล่าอ่อน 
3. นางสาวภาวินี  ประเสริฐสิน 
4. นายวรากร  บุตรตะ 
5. นางสาวธิดารัตน์  เพียสุริวงศ์ 
6. นายอภินันท์  อินธูป 

1. นายวัชระ  จีรพงษ์อุดม 
2. นายวัชรากร  ชมภู 
3. นายรพีวิทย์  หาญชนะ 
4. นายกรณิศ  จอมเพ็ง 
5. นางสาวศศิกานต์  มะการ 
6. นางสาวพิชชาภัทร์  คล้ายสุขพงษ ์

1. นางสาวศิริพร  อ่อนศรี 
2. นางสาวธิดารัตน์  ก่อสัตย์ 
3. นายณัฐภูมิ  เดือนเพ็ง 
4. นางสาวภัทรพร  คูณเมือง 
5. นางสาวสุพัฒตรา  จักร์ษา 
6. นายวีรภัทร  อาดภักดี 
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ม.5/5 นายบูรพา  ช้างแก้ว 1. นางสาววิลาสินีย์  สุขคงเจริญ 
2. นางสาวอรทัย  ไพเราะ 
3. นางสาวภคพร  กาสา 
4. นางสาวชิดชนก  ใจหนัก 
5. นางสาวกนวรรณ  ศรีจันทร์ 
6. นางสาวพรรณลักษณ์  พุดสลัด 

1. นางสาวพัชลดา  อินชุรันต์ 
2. นายสิทธิพงษ์  คงสมรพ 
3. นางสาวรุ่งอรุณ  สุดท านอง 
4. นายภาคิน  รอดทิม 
5. นางสาวพชรวิมล  เกิดมาน้อย 
6. นางสาวพิยดา  วังคีรี 

1. นายณกฤช    ศรีโคตร 
2. นายศุภสัณท์    มะนาวหวาน 
3. นายวรากร  ก้อนรัมย ์
4. นายมินทร์ธาดา  วงษ์ดี 
5. นายภาณุภัทร์  วงษ์วัติ 
6. นายปภินวิทย์  สุขสิน 

1. นางสาวสุมิตรา  โพธิ์มิ 
2. นางสาวณัฐมล  ยศพรม 
3. นายธีรภัทร  สีทา 
4. นางสาวพรนภัส  ข าทรง 
5. นางสาววารุณี  สาระสุภาพ 
6. นางสาวรมณี  ม่วงสอน 

ม.5/6 นางสาวกมลลักษณ์   เสโพธิ์ 1. นางสาวแก้วตา  นาคง  
2. นายเอกลักษณ์  บุญศิริ 
3. นายชนะชัย  กองมา 
4. นางสาวรุ่งนภา  แสงสามารถ 
5. นางสาวสุพัตรา แก้วค า 
 

1. นายศักรินทร์  ยอดค า 
๒. นายเดชนรินทร์  นันทสูงเนิน  

๓. นางสาวศิริมุก  พรานระวัง 
๔. นางสาวเบญจรัตน์  สุทธิเมฆ  
๕. นางสาวนัฐธิดา  นวลนิล  
๖. นางสาวลลิตา  ปานพิมพ์ 

1. นายวโรดม  กมศิลป์ 
๒. นายวายุภักษ์  โชติธนศักดา 
๓. นางสาวทัศนา  สมบัตร 
๔. นางสาวชนิตรา  กองกุล 
๕. นางสาวบวรลักษณ์  นิลรัตน์ 
๖. นางสาวพัชราภรณ์  ถือนูศร 

1. นายวรกันต์  แก่นไทย  
๒. นายอนุพงษ์  บัวแดง 
๓. นายภุชงค์  พรมทา 
๔. นายวราวุฒิ  ตะกรุดเท่ียง 
๕. นางสาวศศินา  แสงวะนาค 
๖. นางสาวธิดารัตน์  สุขสบาย 

ม.5/7 นายณฐนนท ภักดี 1. นางสาวปณิดา  ศรราช 
2. นางสาวศุภธิดา  วงศ์ปัญญา 
3. นางสาวสุภาพร  สุขประเสริฐ 
4. นางสาวจันทนิภา  แท่งทอง 
5. นางสาวสุธาทิพย์  กุลน้อย 
6. นางสาวณัฐวิภา  ดิลกชาติ 

1. นางสาว อรอุมา  ศรีบุรี 
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขจีเจริญกุล 

3. นางสาวณิชาภัสสร   ดอนหม้อ 
4. นางสาวธนัชพร  แสงแก้ว 
5. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ทอง 
6. นายสุรพัศ  มณีวัฒนกุลผล 

1. นางสาวทิพรัตน์  จ าปาทอง 
2. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วดวงแสน 
3. นายชัยวัฒน์  เปาริก 
4. นางสาวชาคริยา  ยอดดี 
5. นางสาววิลัยพร  สวัสด์ินะที 
6. นางสาวณัฐณิชา  จ้อยทองมูล 

1. นางสาวทิฆัมพร  ทองไทย 
2. นางสาวฐิติชญา  แก้วงาม 
3. นางสาวสุภาพร  แสนค า 
4. นายเจนณรงค์  หมู่หมื่นศรี 
5. นางสาวนิฐิพร  แดนเปว 
6. นางสาวมนรดา  กาญจนรัตน์ 



รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว  
ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ระดับชั้น หัวหน้าห้อง คณะกรรมการฝ่ายการเรียน คณะกรรมการฝ่ายการงาน คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

ม.6/1 นางสาวขวัญฤดี  นันทะชัย 1. นางสาวอารียา  สารมะโน 
2. นายกิตติพล  พุฒระ 
3. นายธันยธรณ์  มูลค าภา 
4. นางสาวภารินทร์  ดอนพิลา 
5. นางสาวทิพรัตน์  บุญครอง 
6. นางสาววริศรา  ภาษาดี 

1. นางสาวอาทิตยา  ศรีสวัสด์ิ 
2. นางสาวสุธิมา  วงค์สวาสด์ิ 
3. นางสาวกวินธิดา  โพธิ์เตี ย 
4. นางสาวบุสิตา  สรรคพงษ์ 
5. นางสาวสิริภัทร  เกิดผล 
6. นางสาวธัญชนก  สายบุญยง 

1. นายกิตติภพ  อินทร์สวาท 
2. นายนรภัทร  แจ่มจ ารูญ 
3. นายปรเมษฐ์  จ้อยสุดใจ 
4. นายภัทรพล  กองมนต์ 
5. นางสาวกาญจณี  สุทธิอ านวยกูล 

6. นางสาววิลาสินี  ปริญญาศรีเศวต 

1.นางสาวภัคจิรา  โต๊ะยอเด 
2.นายนิตินัย  ค าภูษา 
3.นางสาวชุตินันท์  อัครวณิชเลิศ 
4.นางสาวธัญวรรณ  สุดทะสน 
5.นางสาวนวภรณ์  ศรีโปฎก 
6.นางสาวบุญญาภา  ภู่ประเสริฐ 

ม.6/2 นางสาวกนกวรรณ สิงคะ 1. นายฤทธิชัย  กมล 
2. นางสาวฐานิดา  พันอะ 
3. นางสาวผกาพร  ป้อมเพชร 
4. นางสาวอารยา  ขุนภักนา 
5. นางสาวพัชรินทร์  ตระกูลแก้ว 
6. นางสาววรรณพร  จันทร์เงิน 

1. นางสาวชลธิชา  ชาวเรือหัก 
2. นางสาววรัญญา  โสมา 
3. นางสาวนิธินันท์  จันนิติ 
4. นางสาวภัทรดา  สอนเวช 
5. นางสาวณิศวรา  ป้านทอง 
6. นางสาวณัฐธิดา  พรมเวียง 

1. นายวีรวัฒน์  หว้าค า 
2. นายภูวนาถ  สท้านวัตร 
3. นายอนวรรษ  ช่างท าร่อง 
4. นายภูมิภัทร  สีพรมมา 
5. นางสาวกรพินธุ์  ดวงสุนทร 
6. นางสาวกมลชนก   เบิกใจ 

1. นางสาวรุจิภาส  เรืองทรัพย์ 
2. นายจักรพันธ์  ปิ่นประดับ 
3. นายชัยวัฒน์  จูเท่ียง 
4. นางสาววนารี  นิลสนธิ 
5. นางสาวสายป่าน  แดงทองดี 
6. นางสาวบัณฑิตา  ฮะวังจู 

ม.6/3 นางสาวอารีญา  คุ้มเปรม 1. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญพ่วง 
2. นายสุรพศ  แก้วพระ 
3. นางสาวชนัญธิดา  บุญเลิศ 
4. นางสาวสิริณณา  พรหมมินทร์ 
5. นางสาวชุตินันท์  แสงเทพ 
6. นางสาวไอรดา  ไตรรัตน์ 

1. นางสาวปนัดดา  ชาญเขตการ 
2. นายพันระวี  พนัธานนท์ 
3. นายศุภกฤต  สีตัง 
4. นางสาวภัทรวดี  บัวเทศ 
5. นางสาวฐิติรัตน์  เกษตรเอี่ยม 
6. นางสาวคัทรินธร  พงษ์พิบูลย์ 

1. นางสาวอารญา  สุทวี 
2. นางสาวณิชาภัทร  ศรีหาบุตร 
3. นางสาวธนะภรณ์  โสมา 
4. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญยืน 
5. นางสาวธนพร  กองค า 
6. นางสาวน  าหนึ่ง  นิลอ าพร 

1. นางสาวสุพรรณษา  ริ วสมบัติ 
2. นายสรัล  ตรีศูนย์ 
3. นางสาวมยุริญ  จุยประโคน 
4. นางสาวลภัสรดา  บุญประดิษฐ์ 
5. นางสาวพัฒน์นรี  ชนสูงเนิน 
6. นางสาวจุฑามาศ  จอดนอก 
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ม.6/4 นางสาวรักษิตา  ด้นประดิษฐ 1. นางสาวอรัญญา  บุญใหญ ่
2. นางสาวขวัญกัลยา  เดชวงศ์ 
3. นางสาวสุพรรนิภา  กอนโดน 
4. นางสาวมันทพร  ติยะวงศ์ 
5. นางสาวสิตานัน  ทุมขันธ์ 
6. นางสาวรัชนี  คุณแก้วอ้อม 

1. นางสาวอารีญา  ยางอ่อน 
2. นางสาวสารินี  ดีล้วน 
3. นางสาวจุฑารัตน์  สงทิม 
4. นางสาวสุพรรณณี  ประสิทธิกร 
5. นางสาวจตุพร  ศิริโนนรัง 
6. นางสาวปวิดา  นาสิงห์คาร 

1. นายสรวิชญ์  ปิ่นนาง 
2. นายยศพล  เสียงเพราะ 
3. นายพงศ์กานต์  แป้นส าโรง 
4. นายชมะนันท์  โสดา 
5. นายพีรวัส  ศรีสุพรรณ 
6. นายภาณุวัฒน์  ครอบบัวบาน 

1. นางสาวนุจรี  คุ้มตีทอง 
2. นายกฤษณะ  ชาญบ้านห้วย 
3. นายจิรวัฒน์  เอี่ยมม่วง 
4. นายสุวิทย์  โคตรหานาม 
5. นายพิชิต  หอมดี 
6. นางสาวสิทธิ์ฐารัตน์  ไพเราะ 

ม.6/5 นางสาวภัศสร ชมช่ืน 1. นายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์ 
2. นายอภินันท์  แสงหาญ 
3. นายธีรภัทร  ธรรมพระเวช 
4. นายณภัทร  ศรีสุพรรณ 
5. นายปราบดา  จินดารัตน์ 
6. นายอานันท์  จันตระกูล 

1. นางสาวสุนิษา  นิยม 
2. นางสาวนภาวัลย์  จันทะเดช 
3. นางสาวศรันย่า  นวลน้อม 
4. นางสาวนันทินี  พันธ์ปุย 
5. นางสาวมนทิราลัย  แพงศรี 
6. นางสาวสายใจ   เวชพันธ์ 

1. นายทศพร  หาพล้อย 
2. นายสุทธิพงษ์  พรมเดช 
3. นายธิวานนท์  แซ่โค้ว 
4. นายอริย  สีดาจันทร์ 
5. นายเหมวัต  มั่นคง 
6. นางสาวสุภาวดี  ปรีกมล 

1. นางสาวณฐพร  คมแก้ว 
2. นางสาวจุฑารัตน์  สิงหารัตน์ 
3. นางสาวชมัยพร  เมืองจันทร์  
4. นางสาวอริสา  บุตรวงค์ 
5. นางสาวกุลนิดา  ท่ังใบ 
6. นางสาวณัฐกรานต์  ชาติสุวรรณ์ 

ม.6/6 นางสาวพุทธรักษา สุดท านอง 1. นางสาวกาญจนา  บัวช่อง 
2. นายกิตตินันท์  ทองอ่อน 
3. นางสาวณัฐภัทร  อุ่นส าราญ 
4. นางสาวอังคณา  สงครามศรี 
5. นางสาวชลธิชา  สร้อยสาย 
6. นางสาวชุติกาญจน์  เบ้าสาลี 

1. นางสาวศิริพร  ฮาดแมน 
2. นายนนทวัฒน์  แก้วกนั 
3. นายเจษฎาพร  อินทโชติ 
4. นางสาวบุญยรัตน์  บุญค า 
5. นางสาวสุภาพร  กล่ินทอง  
6. นางสาวนวพร  ล่ าข้อ 

1. นายฐานัชฌ์  พรังเดช 
2. นายฐานทัพ  แสนส าราญ 
3. นางสาวณัฐนรี  มหาจันทร์ 
4. นางสาวปนัดดา  พรมเวียง 
5. นางสาวสุภลักษณ์  สร้อยกุดเรือ 
6. นางสาวนิโลบล  เมืองใจ 

1. นางสาวปะติพร  โตไพบูลย์ 
2. นายรัตนพล  ใจภูมิ 
3. นายณรงค์  พุ่มพวง 
4. นายปัณณธร  สุขสบาย 
5. นางสาวภัทราภรณ์  หงษเงิน 
6. นางสาวภาสินี  วิบูลอรรถ 
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ม.6/7 นายวิสิทธิ์  โคตรหานาม 1. นายนุกูล  แซ่เล้า 
2. นายจักรพงศ์  คุ้มเวช 
3. นายอภิสิทธิ์  วังคีรี 
4. นางสาวภัทรภรณ์  ทวีสุข 
5. นางสาวศศิธร  มณีศรี 
6. นางสาวอมรวดี  เทศสวัสด์ิ 

1. นางสาวศิริภัทร  พิมาน 
2. นายอิทธิพล  กันตรง 
3. นายชาญวิทย์  ฉัตรไชยสิทธิกูล 

4. นายธราดล  สมพงษ์ 
5. นางสาวเพ็ญนภา  กรทอง 
6. นางสาวกนกวรรณ  เหมวิหก 

1. นายทรงพล  สุขส าราญ 
2. นายนนทกร  ฉุนฤทธ์ 
3. นายวิโรจน์  พิมเกษ 
4. นายณัฐชานนท์   พันจันดี 
5. นางสาวปาณิชตา  ละม้าย 
6. นางสาวน  าเพชร  สาลีสิงห์ 

1. นางสาวเมษา  น้อยทอง 
2. นายชินวัตร  ฉุยฉาย 
3. นายณัฐพงศ์  พุดสีทอง 
4. นางสาวกัญญารัตน์  กุ้ยเอี ยะ 
5. นางสาวอรพรรณ  สุขโชติ 
6. นางสาวกุลนัฐ  สุวรรณศิริ 

 


