
ท่ี ห้อง วิชาเพ่ิมเติมเลือก หมายเหตุ

1 เด็กชายกษิดิศ ศิวะโสภา ม.1/1 คอมพิวเตอร์
2 เด็กชายจักรภพ ยืนสุข ม.1/1 คอมพิวเตอร์
3 เด็กชายจิตติพัฒน์ นามแก้ว ม.1/1 วิทยาศาสตร์
4 เด็กชายเจนณรงค์ ภู่จุฬา ม.1/1 ช่างอุตสาหกรรม
5 เด็กชายไตรรัตน์ พัฒน์สิน ม.1/1 คอมพิวเตอร์
6 เด็กชายธนชัย สิงหะ ม.1/1 เกษตรกรรม
7 เด็กชายธนดล ธัญญเจริญ ม.1/1 พลานามัย
8 เด็กชายธารณ สุขอนันต์ ม.1/1 ภาษาจีน
9 เด็กชายนนทกร เช้ือวงศ์ ม.1/1 ภาษาจีน
10 เด็กชายนันทชัย ประเสริฐรัมย์ ม.1/1 คอมพิวเตอร์
11 เด็กชายพงศกร แสงอ่อน ม.1/1 เกษตรกรรม
12 เด็กชายวีรากร บรืบูรณ์ ม.1/1 คอมพิวเตอร์
13 เด็กชายสมเกียรติ แสงยุทธ ม.1/1 นาฎศิลป์
14 เด็กชายสรวิชญ์ เจือจันทร์ ม.1/1 วิทยาศาสตร์
15 เด็กชายสิทธิพล เเสงเเก้วพะเนา ม.1/1 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงเขมิกา จันทร์ศร ม.1/1 ภาษาจีน
17 เด็กหญิงจอมนาง กิคิสุนทร ม.1/1 ภาษาจีน
18 เด็กหญิงเจนจิรา เขียวบุญปลูก ม.1/1 ศิลปะ
19 เด็กหญิงชญานุช ช่ืนอ่ิมทรัพย์ ม.1/1 พลานามัย
20 เด็กหญิงชลธิชา หันชนา ม.1/1 ศิลปะ
21 เด็กหญิงนริศรา ริมไธสง ม.1/1 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงน้ํามนต์ สุวรรณพานิช ม.1/1 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์วิเชียร ม.1/1 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงปนัดดา ภารการ ม.1/1 ศิลปะ
25 เด็กหญิงพัฒณิตา เล้ียงจําปา ม.1/1 คหกรรม
26 เด็กหญิงพิทย์สิตา ติวาศรีวัฒน์ ม.1/1 พลานามัย
27 เด็กหญิงเรืองริน ตังวัช ม.1/1 ภาษาจีน
28 เด็กหญิงวรรณวิสา เจริญสุข ม.1/1 พลานามัย
29 เด็กหญิงวริศรา สดใส ม.1/1 วิทยาศาสตร์
30 เด็กหญิงอรวรรณ บวชสันเทียะ ม.1/1 ภาษาจีน
31
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1 เด็กชายกิตติศักด์ิ พิพัฒน์บูลย์ ม.1/2 คอมพิวเตอร์
2 เด็กชายเกียรติมนัส เจริญศักด์ิ ม.1/2 ดนตรีไทย
3 เด็กชายฉัตรธนวัชร์ วัฒนสุนทร ม.1/2 ช่างอุตสาหกรรม
4 เด็กชายณิชกุล นามกุล ม.1/2 ศิลปะ
5 เด็กชายธนโชติ บุญกลม ม.1/2 วิทยาศาสตร์
6 เด็กชายธนวิชญ์ วงค์กําภู ม.1/2 วิทยาศาสตร์
7 เด็กชายธนากร ผันประเสริฐ ม.1/2 วิทยาศาสตร์
8 เด็กชายธันยพัต เพชรรัตน์ ม.1/2 ภาษาจีน
9 เด็กชายธีรยุทธ์ สุภาทอง ม.1/2 ศิลปะ
10 เด็กชายนนทกร จันนาสี ม.1/2 วิทยาศาสตร์
11 เด็กชายนิติพัฒน์ แก้วมาก ม.1/2 ช่างอุตสาหกรรม
12 เด็กชายปัณณธร รอดโพธ์ิทอง ม.1/2 วิทยาศาสตร์
13 เด็กชายปุณยวัฒน์ ประดิษฐนุช ม.1/2 ช่างอุตสาหกรรม
14 เด็กชายพัทธ์ธนกร เกลียวประเสริฐ ม.1/2 คอมพิวเตอร์
15 เด็กชายวรวิทย์ ตรีประโคน ม.1/2 คอมพิวเตอร์
16 เด็กชายอัครพน ธ์  ปิยัง ม.1/2 ภาษาจีน
17 เด็กหญิงกันยารัตน์ อภัยวงศ์ ม.1/2 คอมพิวเตอร์
18 เด็กหญิงฉัตรพร วังคะฮาต ม.1/2 เกษตรกรรม
19 เด็กหญิงชลธิชา บุญจิตร ม.1/2 คหกรรม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา อุกอาจ ม.1/2 นาฎศิลป์
21 เด็กหญิงณัฐนันท์ ฟักทอง ม.1/2 คอมพิวเตอร์
22 เด็กหญิงนันธิศา สมบัติวงค์ ม.1/2 ดนตรีไทย
23 เด็กหญิงพลอย ต้นสิน ม.1/2 นาฎศิลป์
24 เด็กหญิงพลอยณิศา เด่นพลอยงาม ม.1/2 ศิลปะ
25 เด็กหญิงพิชฎา ใบเขียว ม.1/2 คอมพิวเตอร์
26 เด็กหญิงภัทริยา พงษ์ยินดี ม.1/2 วิทยาศาสตร์
27 เด็กหญิงวีรภัทรา เจียวรัมย์ ม.1/2 ภาษาจีน
28 เด็กหญิงศิริตรา กุ้งรัมย์ ม.1/2 คหกรรม
29 เด็กหญิงสายป่าน ฉุนเทศ ม.1/2 วิทยาศาสตร์
30 เด็กหญิงสุนิสา มีเเก้ว ม.1/2 นาฎศิลป์
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1 เด็กชายกรกฏ นุ่นขาว ม.1/3 คอมพิวเตอร์
2 เด็กชายกฤติพงศ์ เกษดี ม.1/3 วิทยาศาสตร์
3 เด็กชายกิตติกานต์ มงคลวงค์ ม.1/3 ศิลปะ
4 เด็กชายฉัตรชัย ผาก่ิง ม.1/3 ภาษาจีน
5 เด็กชายธนวัฒน์ ทองค้าไม้ ม.1/3 ช่างอุตสาหกรรม
6 เด็กชายธนิก จันทรักษา ม.1/3 คอมพิวเตอร์
7 เด็กชายนัฐวุฒิ จุตตะโน ม.1/3 ช่างอุตสาหกรรม
8 เด็กชายนันทวัฒน์ มูลเจริญ ม.1/3 ศิลปะ
9 เด็กชายพัฒนพงศ์ วดีศิริศักด์ิ ม.1/3 พลานามัย
10 เด็กชายภาณุวัฒน์ สมบัติศิริ ม.1/3 คอมพิวเตอร์
11 เด็กชายภิญโญพงษ์ แก้วมณีโชติ ม.1/3 ภาษาจีน
12 เด็กชายมาวิน นามจันทรา ม.1/3 ศิลปะ
13 เด็กชายรังสิโรจน์ วัฒนะศิริ ม.1/3 คอมพิวเตอร์
14 เด็กชายอนุภัทร ยินดี ม.1/3 ศิลปะ
15 เด็กชายอาณกรณ์ อุ่นเมือง ม.1/3 ภาษาจีน
16 เด็กหญิงชลพินท์ ปานเกิด ม.1/3 ศิลปะ
17 เด็กหญิงทัดดาว พมวิเส ม.1/3 ศิลปะ
18 เด็กหญิงทิฆัมพร อํานรรคสรเดช ม.1/3 คอมพิวเตอร์
19 เด็กหญิงธิดา พูนผล ม.1/3 วิทยาศาสตร์
20 เด็กหญิงธิตยา โคตรนาม ม.1/3 วิทยาศาสตร์
21 เด็กหญิงพรกัญญา รักสอาด ม.1/3 นาฎศิลป์
22 เด็กหญิงพัชรินทร์ กลางนอก ม.1/3 ภาษาจีน
23 เด็กหญิงพิมพ์จิตรลดา หงษ์อินทร์ ม.1/3 คอมพิวเตอร์
24 เด็กหญิงภาวิณี พยุง ม.1/3 คอมพิวเตอร์
25 เด็กหญิงวารีรัตน์ อินทรักษา ม.1/3 วิทยาศาสตร์
26 เด็กหญิงวิชิตา ถนอมสัตย์ ม.1/3 ศิลปะ
27 เด็กหญิงศิลาวดี ว่องไว ม.1/3 คอมพิวเตอร์
28 เด็กหญิงสุพีรฌัฐ สิงห์ต๊ะนะ ม.1/3 วิทยาศาสตร์
29 เด็กหญิงอรวิษา บุญเพ่ีม ม.1/3 ศิลปะ
30 เด็กหญิงอริสรา สวัสดี ม.1/3 วิทยาศาสตร์
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1 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญแพทย์ ม.1/4 ช่างอุตสาหกรรม
2 เด็กชายกษิด์ิเดช แท่นสําโรง ม.1/4 วิทยาศาสตร์
3 เด็กชายกิตติธัช เปล่งสุนทร ม.1/4 พลานามัย
4 เด็กชายเจษฎากรณ์ โพธิลิกุล ม.1/4 วิทยาศาสตร์
5 เด็กชายชัยวรุตม์ มธุรส ม.1/4 พลานามัย
6 เด็กชายฐิราชัย พุทธเกษม ม.1/4 ช่างอุตสาหกรรม
7 เด็กชายณัฏฐพัชร์ สิงหบุตร ม.1/4 คอมพิวเตอร์
8 เด็กชายณัฐพล แก้วนุช ม.1/4 พลานามัย
9 เด็กชายดนุเดตน์ หลาบสุภา ม.1/4 ช่างอุตสาหกรรม
10 เด็กชายนนทกร ล้ิทงาม ม.1/4 ศิลปะ
11 เด็กชายนัฐวุฒิ เทือกทอง ม.1/4 พลานามัย
12 เด็กชายปรมินทร์ เย่ียมชัยภูมิ ม.1/4 วิทยาศาสตร์
13 เด็กชายภาณุพงศ์ สุภา ม.1/4 ช่างอุตสาหกรรม
14 เด็กชายสุรชา ศรศิลป์ ม.1/4 เกษตรกรรม
15 เด็กชายอภิชาติ สตางค์ธนาคม ม.1/4 วิทยาศาสตร์
16 เด็กชายอัครวัฒน์ ไชยโคตร ม.1/4 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงกนิษฐา ภูครองทอง ม.1/4 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา อุยสวัสด์ิ ม.1/4 นาฎศิลป์
19 เด็กหญิงเกสรา พุทธรัตน์ ม.1/4 ภาษาจีน
20 เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ดวงผา ม.1/4 ดนตรีไทย
21 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เพชรประสิทธ์ิ ม.1/4 ภาษาจีน
22 เด็กหญิงนันทภัส ยินดีสุข ม.1/4 นาฎศิลป์
23 เด็กหญิงป่ินปินัทธ์ แสงชวลิตร ม.1/4 พลานามัย
24 เด็กหญิงพรนภา สืบเนตร ม.1/4 ศิลปะ
25 เด็กหญิงสุชญา ผาติเสนะ ม.1/4 ภาษาจีน
26 เด็กหญิงสุชานาถ ดีรอดตน ม.1/4 คอมพิวเตอร์
27 เด็กหญิงอรยา เอ่ียมสําอางค์ ม.1/4 ภาษาจีน
28 เด็กหญิงอรัญญา สังข์อ่อน ม.1/4 ศิลปะ
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1 เด็กชายกฤษฎา ตินทอง ม.1/5 วิทยาศาสตร์
2 เด็กชายกานพงษ์ ช่ืนศิริ ม.1/5 เกษตรกรรม
3 เด็กชายชนะพัฒน์ ตรีบุตร ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
4 เด็กชายณัฐกิตต์ิ แก้วคํา ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
5 เด็กชายณัฐพล นอนโพธ์ิ ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
6 เด็กชายณัฐวัตร ลับสูงเนิน ม.1/5 วิทยาศาสตร์
7 เด็กชายถิรายุส์ สมศรี ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
8 เด็กชายธนาทร สายสุด ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
9 เด็กชายนพวิชญ์ ทองเกล้ียง ม.1/5 ศิลปะ
10 เด็กชายนรินทร์ศักด์ิ สุคนธา ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
11 เด็กชายนาบุญ หวยสูงเนิน ม.1/5 ช่างอุตสาหกรรม
12 เด็กชายภานุวัฒน์ ทนเมือง ม.1/5 พลานามัย
13 เด็กชายรัฐภูมิ คงเพชร ม.1/5 นาฎศิลป์
14 เด็กชายรัฐศาสตร์ แพ่งพันธ์ ม.1/5 พลานามัย
15 เด็กชายไสฮา อ่อนทอง ม.1/5 ศิลปะ
16 เด็กชายอํานาจ ดอกไม้เพชร ม.1/5 ดนตรีไทย
17 เด็กชายอุ้มบุญ หวยสูงเนิน ม.1/5 ภาษาจีน
18 เด็กหญิงกนกวรรณ มากสิงห์ ม.1/5 ภาษาจีน
19 เด็กหญิงเกศินี ภูมิประภาส ม.1/5 เกษตรกรรม
20 เด็กหญิงจันทนิภา สุมารส ม.1/5 พลานามัย
21 เด็กหญิงชนากาญจน์ โทแสง ม.1/5 คหกรรม
22 เด็กหญิงชลธิชา ดอกไม้ ม.1/5 นาฎศิลป์
23 เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ห้าวหาญ ม.1/5 ดนตรีไทย
24 เด็กหญิงปัณณพร เล็กประทุม ม.1/5 เกษตรกรรม
25 เด็กหญิงพัฑฒิดา บํารุงอินทร์ ม.1/5 พลานามัย
26 เด็กหญิงเมษา ภูษา ม.1/5 คอมพิวเตอร์
27 เด็กหญิงสุภานันท์ พิชัย ม.1/5 ศิลปะ
28
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1 เด็กชายกิตติคุณ รักรัตน์ ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
2 เด็กชายจักรรัตน์ ทองเต็ม ม.1/6 ภาษาจีน
3 เด็กชายณัฐวุฒิ พาดี ม.1/6 คอมพิวเตอร์
4 เด็กชายธนิศ ปฐมวรุตมาพงษ์ ม.1/6 ดนตรีไทย
5 เด็กชายปวิตร ไพรอนันต์ ม.1/6 ศิลปะ
6 เด็กชายพงศธร สมทบ ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
7 เด็กชายพัฒน์พนธ์ิ ศรีอุราม ม.1/6 วิทยาศาสตร์
8 เด็กชายพิชัย ปลุกใจ ม.1/6 พลานามัย
9 เด็กชายพีรภูมิ พลอารีย์ ม.1/6 คอมพิวเตอร์
10 เด็กชายภาณุพันธ์ วิริยะประเสริฐ ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
11 เด็กชายมานะ ศรีจันทร์ ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
12 เด็กชายวงศกร แสวงสุข ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
13 เด็กชายวรวุฒ โมลาลาย ม.1/6 คอมพิวเตอร์
14 เด็กชายศุภกฤษ์ เรืองสุข ม.1/6 ดนตรีไทย
15 เด็กชายสุรชัย ใจฉํ่า ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
16 เด็กชายอัษฎาวุธ กล้ัวแสง ม.1/6 ช่างอุตสาหกรรม
17 เด็กหญิงเกวลิน บุญมา ม.1/6 ศิลปะ
18 เด็กหญิงเขมจิรา ทองขจร ม.1/6 ดนตรีไทย
19 เด็กหญิงจันทกานต์ สุมารส ม.1/6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กหญิงจีรนันท์ ช้างงา ม.1/6 ดนตรีไทย
21 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปร่ิมผล ม.1/6 ภาษาจีน
22 เด็กหญิงธาดารัศม์ิ สถาพรสุจริตกุล ม.1/6 ศิลปะ
23 เด็กหญิงนันธิดา แซ่อ้ึง ม.1/6 ภาษาจีน
24 เด็กหญิงปวีณา ชิณแสน ม.1/6 เกษตรกรรม
25 เด็กหญิงพิชชา วงษ์ชัยภูมิ ม.1/6 ศิลปะ
26 เด็กหญิงศตภรณ์ จรูญ ม.1/6 ศิลปะ
27 เด็กหญิงอริสา กุลราช ม.1/6 วิทยาศาสตร์
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1 เด็กชายกําพล อุ่นเรือน ม.1/7 ดนตรีไทย
2 เด็กชายกิตติโชติ ใจกล่ํา ม.1/7 คอมพิวเตอร์
3 เด็กชายจักรกฤษ อินธรรม ม.1/7 คอมพิวเตอร์
4 เด็กชายชนพล ทึงดา ม.1/7 ศิลปะ
5 เด็กชายชลิต บุญมานะ ม.1/7 ช่างอุตสาหกรรม
6 เด็กชายชาญวิทย์ เจิมสวัสด์ิ ม.1/7 วิทยาศาสตร์
7 เด็กชายณัฐวุฒิ โอภาไพบูลย์ ม.1/7 วิทยาศาสตร์
8 เด็กชายธวัณชัย บุตรล่ิน ม.1/7 ดนตรีไทย
9 เด็กชายธีธัส คําผุย ม.1/7 ช่างอุตสาหกรรม
10 เด็กชายนนทวัฒน์ โกเจริญ ม.1/7 ศิลปะ
11 เด็กชายประชา ช่วยเจริญสุข ม.1/7 ศิลปะ
12 เด็กชายพัทท์ธีรา สารพล ม.1/7 พลานามัย
13 เด็กชายวราวุฒิ แต้พานิช ม.1/7 ศิลปะ
14 เด็กชายศรัณย์ หม่ันบ่อแก ม.1/7 คอมพิวเตอร์
15 เด็กชายศุภกร พรหมศิริ ม.1/7 พลานามัย
16 เด็กชายอชิระ หวังดี ม.1/7 คอมพิวเตอร์
17 เด็กหญิงจิรสุดา พานทองสุข ม.1/7 ศิลปะ
18 เด็กหญิงฐิตาพร กรองศรี ม.1/7 ดนตรีไทย
19 เด็กหญิงณัฐพร บุตรดี ม.1/7 ช่างอุตสาหกรรม
20 เด็กหญิงณิชาภัทร พงษ์วัน ม.1/7 คอมพิวเตอร์
21 เด็กหญิงธนัชชา นิสสัยสุข ม.1/7 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงธิดาทิพย์ สํารองพันธ์ุ ม.1/7 ศิลปะ
23 เด็กหญิงนารีรัตน์ หอมช่ืน ม.1/7 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงปริชญา สุวรรณศรี ม.1/7 นาฎศิลป์
25 เด็กหญิงพนิตธิดา ประดิษฐาน ม.1/7 ภาษาจีน
26 เด็กหญิงวารินณรัตน์ สําลีทอง ม.1/7 ศิลปะ
27 เด็กหญิงอินทุอร จันทร์หนู ม.1/7 ดนตรีไทย
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1 เด็กชายเกรียงไกร สมราษี ม.1/8 ช่างอุตสาหกรรม
2 เด็กชายเกียรติศักด์ิ ท้าวสกุล ม.1/8 คอมพิวเตอร์
3 เด็กชายชยันต์พล อินทจักร ม.1/8 ศิลปะ
4 เด็กชายฐิติกร ไกรราตรี ม.1/8 ช่างอุตสาหกรรม
5 เด็กชายณัฐวุฒิ เทพคูบอล ม.1/8 วิทยาศาสตร์
6 เด็กชายแดน ศรีดาเพรช ม.1/8 ดนตรีไทย
7 เด็กชายธนธรณ์ ประทุมโพธ์ิ ม.1/8 ช่างอุตสาหกรรม
8 เด็กชายนาธัน วชิรภาคิน ม.1/8 ดนตรีไทย
9 เด็กชายนาบุญ บุญศิริกาญจน ม.1/8 ช่างอุตสาหกรรม
10 เด็กชายบารมี พลอยมุกข์ ม.1/8 คอมพิวเตอร์
11 เด็กชายภาณุพงศ์ ดอนธงขวา ม.1/8 ศิลปะ
12 เด็กชายวสุพล ศรีราชหา ม.1/8 คอมพิวเตอร์
13 เด็กชายวีรพงค์ บุศราคํา ม.1/8 วิทยาศาสตร์
14 เด็กชายศิรวัฒน์ วิมลภักดีโรจน์ ม.1/8 ภาษาจีน
15 เด็กชายศุภฤกษ์ สืบนุช ม.1/8 ดนตรีไทย
16 เด็กชายสหรัฐ สุริยะ ม.1/8 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงกัญชพร ประเมติยาโน ม.1/8 พลานามัย
18 เด็กหญิงขวัญแก้ว ศึกษา ม.1/8 ศิลปะ
19 เด็กหญิงทิพวรรณ รามณู ม.1/8 คอมพิวเตอร์
20 เด็กหญิงนวภา ทุยตระกูล ม.1/8 ดนตรีไทย
21 เด็กหญิงปรินยาพร เจริญสุข ม.1/8 ภาษาจีน
22 เด็กหญิงพิมพ์ลดา ชาญเช่ียว ม.1/8 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงภัทรวดี ร่องคํา ม.1/8 ภาษาจีน
24 เด็กหญิงลลิตา แก่นรัง ม.1/8 วิทยาศาสตร์
25 เด็กหญิงล้อมพลอย เพ่งฤทธ์ิ ม.1/8 คหกรรม
26 เด็กหญิงศุภกานต์ แสนดี ม.1/8 ภาษาจีน
27 เด็กหญิงอริษา พุ่มกระจ่าง ม.1/8 นาฎศิลป์
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