
1 20581 ชาย พงษก์ร มาสันเทยีะ ม.2/3 7
2 20584 ชาย พชัรพล วฒิุวงศ์ ม.2/3 10
3 20585 ชาย รณกร ชาตรี ม.2/3 11
4 20593 ชาย สิรภทัร จันทร์วฒิุยี ม.2/3 19
5 20947 ชาย ณัฐวรรธน์ ภกัดีกุล ม.2/3 26
6 20949 ชาย ชินภทัร ยะแก้ว ม.2/3 28
7 20605 หญิง ณิชารัศม์ ศรีภมรศุภพงศ์ ม.2/3 36
8 20610 หญิง วรรษมลพร หรรษา ม.2/3 40
9 21405 หญิง กนกวรรณ ทองแพง ม.2/3 44
10 20628 ชาย ภคัวฒัน์ วเิชียรสาร ม.2/4 14
11 20633 ชาย วชิร งานแข็ง ม.2/4 19
12 20656 ชาย ชายแดน สิทธแิพทย์ ม.2/5 4
13 20657 ชาย ญาณกิตต์ สาหร่าย ม.2/5 5
14 20658 ชาย ณัฏฐ์ สถาพรชัยสิทธิ์ ม.2/5 6
15 20662 ชาย ธนัวา อัฒถมาศ ม.2/5 10
16 20675 ชาย สุชาครีย์ แถวเนิน ม.2/5 23
17 20676 ชาย อดุลวทิย์ กังขอนนอก ม.2/5 24
18 20957 ชาย กฤตธานนท์ สิงหห์ลอ ม.2/5 30
19 20696 ชาย กิตติศักด์ิ กิจบญุกิตติพนัธ์ ม.2/6 2
20 20700 ชาย ทนิภทัร ธนีเพยีร ม.2/6 5
21 20703 ชาย ธวชัวงศ์ สุรชาต ม.2/6 8
22 20707 ชาย พสักร หามนตรี ม.2/6 12
23 20708 ชาย ภคัภมูิ พพิษิ ม.2/6 13
24 20709 ชาย ภากร ซันนาวา ม.2/6 14
25 20710 ชาย ภาณุพงศ์ แซ่ล้ิม ม.2/6 15
26 20713 ชาย ศุภวชิญ์ ถากงตา ม.2/6 17
27 20717 ชาย อมรศักด์ิ โพธิเ์งิน ม.2/6 21
28 20959 ชาย ววิรรธน์ สุดเกษ ม.2/6 24
29 20961 ชาย ศุภโชค แสนศรี ม.2/6 26
30 20724 หญิง ธญัพชิชา ศรีทองอ่อน ม.2/6 33
31 20728 หญิง พชิญาภา วชิัยดิษฐ ม.2/6 37
32 20732 หญิง สุภาภรณ์ สดใสย ม.2/6 41
33 20915 หญิง พรรณิภา บาศรี ม.2/6 43
34 20738 ชาย ธนัวนรินทร์ ฤทธิถ์าวร ม.2/7 7
35 20745 ชาย พงศ์นริศย์ พริิยพล ม.2/7 13
36 20747 ชาย พรีพฒิุ พมิเสน ม.2/7 14
37 20756 หญิง ชวศิา อิ่มอ่่า ม.2/7 22
38 20760 หญิง บญุญาทรัพย์ มะลีลี ม.2/7 26
39 20761 หญิง ปภาดา ควรสถาวรนิจ ม.2/7 27
40 20763 หญิง ปยิธดิา โยธารักษ์ ม.2/7 29
41 20764 หญิง ปณุยาพร จงใจมั่น ม.2/7 30
42 20767 หญิง พชิญากานต์ เผือกวสุิทธิ์ ม.2/7 33
43 20768 หญิง รัชนียากร นนทภา ม.2/7 34
44 20771 หญิง สุจิรา รมยานนท์ ม.2/7 37

ห้องเรียนรายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2
รายวิชาการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก รหัสวิชา ง22209  ครูผู้สอน ครูขนิษฐา  แปงมลู ธุรกิจ

รหัสห้องเรียน แอปพลิเคชนั Line                ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น



1 20575 ชาย จิรายุ สุวรรณเนตร ม.2/3 2
2 20582 ชาย พจน์พชิา บวัสุขสุคนธ์ ม.2/3 8
3 20601 หญิง เขมจิรา คงเจริญถิ่น ม.2/3 32
4 20627 ชาย พฒิุพงศ์ พว่งชัง ม.2/4 13
5 20630 ชาย ภมูิกฤต สมมาศ ม.2/4 16
6 20635 ชาย ศิวกร เตชรัตนะอมรสุข ม.2/4 21
7 20636 ชาย ศุภณัฐ สุขประเสริฐ ม.2/4 22
8 20646 หญิง ปญุญิศา นันทะชัย ม.2/4 38
9 20648 หญิง พทัธรีา แชร์ศรี ม.2/4 40
10 20650 หญิง แพรมณฑา คดพมิพ์ ม.2/4 42
11 20664 ชาย นภสัรพี หาญวฒันเศรษฐ์ ม.2/5 12
12 20670 ชาย ภริูนท์ จันทร์เเปน้ ม.2/5 18
13 20678 ชาย เอกลักษณ์ ฐานสมบติั ม.2/5 25
14 20694 ชาย กรินทร์ ธบิดี ม.2/6 1
15 20702 ชาย ธวชัชัย อาจมิตร ม.2/6 7
16 20960 ชาย ปฏพิล แก้วแสนชัย ม.2/6 25
17 20719 หญิง กชพร รัฐการวงศ์ ม.2/6 29
18 20720 หญิง กชพรรณ ถ้วนถี่ ม.2/6 30
19 20723 หญิง ดลดา วงษา ม.2/6 32
20 20725 หญิง ปาริฉัตร จันทร์ทองนิ่ม ม.2/6 34
21 20726 หญิง เปมิกา ปราชญ์นคร ม.2/6 35
22 20727 หญิง พชิญ์นรี ธญัญะพานิชย์ ม.2/6 36
23 20731 หญิง วริศรา เวยีงค่า ม.2/6 40
24 20734 ชาย กรินทร์ กุนค่า ม.2/7 4
25 20739 ชาย ธรีธนัย์ เผือกน้อย ม.2/7 8
26 20743 ชาย บารเมษฐ์ บญุค้ม ม.2/7 11
27 20744 ชาย บญุญฤทธิ์ เอมเอี่ยม ม.2/7 12
28 20749 ชาย ศุภกฤษ ศิริตัน ม.2/7 16
29 20751 ชาย อุดมทรัพย์ บญุชิต ม.2/7 17
30 20754 หญิง จิราภรณ์ มีดี ม.2/7 20
31 20759 หญิง นรัญนันท์ ดีมีลาภพทัธ์ ม.2/7 25
32 20770 หญิง สิริบลูย์ เกษร ม.2/7 36
33 20772 หญิง อารีนนท์ นาถาดทอง ม.2/7 38

เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ล่าดับที่

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชารู้เท่าทัน ICT รหัสวิชา ง22245  ครูผู้สอน ครูพานทอง ชยัพิมพา คอมฯ 3

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน dmajdbl



1 20574 ชาย กานดิศ มาวริิยะ ม.2/3 1
2 20578 ชาย ธวุานนท์ ภกัด์ิขาว ม.2/3 4
3 20579 ชาย นันทวฒัน์ สทา้นสุข ม.2/3 5
4 20580 ชาย พงศ์กรณ์ กางถัน ม.2/3 6
5 20583 ชาย พชธกร ภวูภกัดีวงศ์ ม.2/3 9
6 20589 ชาย วรีภทัร เชี่ยวชาญ ม.2/3 15
7 20592 ชาย ศุภโชค อนุกูล ม.2/3 18
8 20596 ชาย อัครวนิท์ ชูหรัิญพงศ์ ม.2/3 21
9 20598 ชาย เอกรินทร์ ช้างแก้ว ม.2/3 23
10 20921 ชาย เปรมศักด์ิ พรมโสภา ม.2/3 24
11 20928 ชาย ศุภวชิญ์ พฤกษชาติ ม.2/3 25
12 20948 ชาย ณชพล ช่องงาม ม.2/3 27
13 20600 หญิง กัญญณัฐ แขกพงษ์ ม.2/3 31
14 20602 หญิง จันทมิา หอมกุหลาบ ม.2/3 33
15 20606 หญิง ดวงกมล บญุฤทธิ์ ม.2/3 37
16 20607 หญิง นภสัสร พระสุรัตน์ ม.2/3 38
17 20608 หญิง ปยิรัตน์ โชติคุณ ม.2/3 39
18 20611 หญิง วรัทยา พมิพสุ์วรรณ์ ม.2/3 41
19 20613 หญิง เสาวลักษณ์ เฉยสุวรรณ์ ม.2/3 43
20 20618 ชาย ตรัยรัตน์ อุดสร้อย ม.2/4 4
21 20622 ชาย ธนภทัร บญุศรี ม.2/4 8
22 20626 ชาย พรีพงศ์ สิทธิ ม.2/4 12
23 20634 ชาย วรีะภทัร สมวงศ์ ม.2/4 20
24 20644 หญิง นิชาภทัร ธรีะเวชศรางกูร ม.2/4 36
25 20667 ชาย พฒันพงษ์ เขมาชีวะ ม.2/5 15
26 20672 ชาย วชิรวทิย์ หตุะวฒันะ ม.2/5 20
27 20674 ชาย สิริเรืองชัย ไตรโพธิ์ ม.2/5 22
28 20679 หญิง ช่อผกา เเก่นทา้ว ม.2/5 32
29 20682 หญิง ณิชารีย์ ศรีโยราช ม.2/5 34
30 20685 หญิง ปาณระพชี์ อนะธรรมสมบติั ม.2/5 37
31 20715 ชาย สุรเชษฐ์ เจริญอุดมธรรม ม.2/6 19
32 20722 หญิง ณัฐธดิา ต้นค่า ม.2/6 31
33 20733 หญิง อนันตญา บวัมาตย์ ม.2/6 42
34 20520 ชาย วรุตม์ ฉิมกรด ม.2/7 1
35 20735 ชาย ชนกชนม์ เหล่าสมบรูณ์ ม.2/7 5
36 20736 ชาย ณัฐภณ บญุพมิพ์ ม.2/7 6
37 20740 ชาย นราธร อุดนอก ม.2/7 9
38 20741 ชาย นวพล รุ่งประเสริฐสุข ม.2/7 10
39 20748 ชาย พทุธพิงค์ ปทัมะ ม.2/7 15
40 20762 หญิง ปวณ์ีธดิา สมพงษ์ ม.2/7 28

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน 2t7zrmc

ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชานันทนาการ 3 รหัสวิชา พ22209 ครูผู้สอน ครูพงศธร อารีพันธุ์ สนาม 4



1 20643 หญิง ชลธชิา ขุนณรงค์ ม.2/4 35
2 20684 หญิง ปรียา เรืองวงศ์ ม.2/5 36
3 20688 หญิง ภทัรธดิา จินดาศรี ม.2/5 40
4 20689 หญิง รัติกาล เขื่อนขันธ์ ม.2/5 41
5 20691 หญิง ศรัณณี ผลบญุ ม.2/5 43
6 20693 หญิง อัญรินทร์ ดอนสมจิตร ม.2/5 45
7 20730 หญิง ภญิญภา ทนิภทัรปญัญดา ม.2/6 39
8 20964 หญิง มยุรี พระโพธิ์ ม.2/6 44
9 20753 หญิง กุลพชัร กุลศิริ ม.2/7 19
10 20755 หญิง ฉัตรมณี กระอาจ ม.2/7 21
11 20758 หญิง ธนัญชนก แก้วมาตย์ ม.2/7 24
12 20769 หญิง รุจิรา สุยารัมย์ ม.2/7 35

เลขที่ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ22217 ครูผู้สอน ครูวรัญญา ยอดกระโหม นาฏศิลป์ 1

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน mljzyrf



1 20576 ชาย ณัฏฐภทัร ศรีโสภา ม.2/3 3
2 20586 ชาย วงศธร สายค่าขาว ม.2/3 12
3 20587 ชาย วชัรภานุ ส่าราญราษฎร์ ม.2/3 13
4 20590 ชาย ศรัญญู หาญกล้าผจญ ม.2/3 16
5 20591 ชาย ศรัณย์ สิมมาหลวง ม.2/3 17
6 20594 ชาย เสฏฐนันท์ ลักษวธุ ม.2/3 20
7 20106 หญิง รุ่งนภา ผาสุข ม.2/3 29
8 20599 หญิง กชกร ใจหลัก ม.2/3 30
9 20603 หญิง ฐนิชา ต้ังวงศ์ ม.2/3 34
10 20604 หญิง ณัฐณิชา เรือนทพิย์ ม.2/3 35
11 20612 หญิง วภิาวี ผ่องใส ม.2/3 42
12 20617 ชาย ณัฐวร์ี บญุสกุล ม.2/4 3
13 20619 ชาย ตรีรัตน์ การะภกัดี ม.2/4 5
14 20621 ชาย เทน็ ศิริ ม.2/4 7
15 20625 ชาย พงษศิ์ริ นวลแก้ว ม.2/4 11
16 20629 ชาย ภาสกร จั่นบ่ารุง ม.2/4 15
17 20631 ชาย ภมูิภทัร กมลทพิย์ ม.2/4 17
18 20638 ชาย อนพทัย์ สัมมาขันธ์ ม.2/4 24
19 20639 ชาย อิทธกิร เพง็ศรี ม.2/4 25
20 20927 ชาย ธนากร เกิดนวล ม.2/4 27
21 20950 ชาย ชัชชัย ละมุนละไม ม.2/4 28
22 20952 ชาย ภมูิทศัน์ แสงอร่าม ม.2/4 30
23 20953 ชาย อัษฎาวธุ ข่าหลักร้อย ม.2/4 31
24 20640 หญิง กรชนก อินทร์จันทร์ ม.2/4 32
25 20641 หญิง จรรธพร มังคะละ ม.2/4 33
26 20642 หญิง จริยา ขุนทอง ม.2/4 34
27 20645 หญิง ปวริศา กุตัน ม.2/4 37
28 20647 หญิง พลอยไพลิน พลูสวสัด์ิ ม.2/4 39
29 20649 หญิง เพชรลดา คมกฤช ม.2/4 41
30 20651 หญิง รัตนบดี ชูสาร ม.2/4 43
31 20653 หญิง เอมิกา อินทชาติ ม.2/4 44
32 20654 ชาย จักรี ปกพนัธ์ ม.2/5 2
33 20663 ชาย ธรีะเดช ปยุฝ้าย ม.2/5 11
34 20665 ชาย พนาย เจี่ยวงศ์ ม.2/5 13
35 20668 ชาย พฒิุภมูิ พว่งชัง ม.2/5 16
36 20929 ชาย ปกรณ์เกียรติ ทมุโทน ม.2/5 26
37 20954 ชาย พรีเดช วดัน้อย ม.2/5 27
38 20955 ชาย วรีะเทพ ลุทภาค ม.2/5 28
39 20956 ชาย วรากร โพธิเ์งิน ม.2/5 29
40 20958 ชาย ชาญณรงค์ แก้วทอง ม.2/5 31

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน mb5qq3x

ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชาภูมศิาสตร์การท่องเทีย่ว รหัสวิชา ส22208 ครูผู้สอน ครูเกศกนก โพธิสวัสดิ์ 241



1 20597 ชาย อิศรพงศ์ แก้วร้อง ม.2/3 22
2 20620 ชาย ทนิภทัร์ สีบตุรา ม.2/4 6
3 20659 ชาย ณัฐกิตต์ เปร้ียวจันทกึ ม.2/5 7
4 20660 ชาย เตชินท์ สงวนลม ม.2/5 8
5 20661 ชาย ธนณ รอดจินดา ม.2/5 9
6 20666 ชาย พสธร เสริฐสอน ม.2/5 14
7 20669 ชาย ภาณุวชิญ์ ภาดี ม.2/5 17
8 20671 ชาย ภวูทิ ภคัรวงศธร ม.2/5 19
9 20673 ชาย วรีชัย หร่ังเผ่าพนัธุ์ ม.2/5 21
10 20681 หญิง ณัฐกานต์ ศรีอ่่าอ่วม ม.2/5 33
11 20683 หญิง ณิศศาณัชช์ สงวนณพรรค ม.2/5 35
12 20686 หญิง ปาริฉัตร มัชฌิมาดิลก ม.2/5 38
13 20687 หญิง พมิพม์าดา พงศ์ไพโรจน์ ม.2/5 39
14 20690 หญิง รุ้งรดา สายลุน ม.2/5 42
15 20692 หญิง อัญจิมา เพง่อ่านาจ ม.2/5 44
16 20697 ชาย จีรพงศ์ สิทธิ ม.2/6 3
17 20701 ชาย ธนพล บญุเอนก ม.2/6 6
18 20704 ชาย ธชัชัย หาญอุสาหกิจ ม.2/6 9
19 20705 ชาย ธติิพทัธ์ เชื้อบญุช่วย ม.2/6 10
20 20718 ชาย อัครวฒัน์ บตุรศรีชาติจรูญ ม.2/6 22
21 20931 ชาย ฉินนรณ ผาสุข ม.2/6 23
22 20962 ชาย วรีภทัร มณีนิล ม.2/6 27
23 20963 ชาย ปณุมนัส บญุค่า ม.2/6 28
24 20729 หญิง พมิพธ์ดิา พนัธานี ม.2/6 38
25 20524 ชาย สรกฤช วรพงศ์ ม.2/7 3
26 20752 หญิง กานต์ระพี อนะธรรมสมบติั ม.2/7 18
27 20757 หญิง ชาลินี ชัยประเดิมศักด์ิ ม.2/7 23
28 20765 หญิง พลอยไพลิน ทองบาง ม.2/7 31
29 20766 หญิง พชัรพร นันทวงศ์ ม.2/7 32

เลขที่ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชาวัฒนธรรมประเพณี รหัสวิชา ส22210 ครูผู้สอน ครูอนุรักษ์ สวัสดี 242

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน e7lclg6



1 20588 ชาย วทิยา โคตรคันทา ม.2/3 14
2 20615 ชาย ณชพล ดิษฐโชติ ม.2/4 1
3 20616 ชาย ณัฐดนัย จูด้วง ม.2/4 2
4 20623 ชาย ธนวฒัน์ แพช้ัยภมูิ ม.2/4 9
5 20624 ชาย นครินทร์ เขียวอ่อน ม.2/4 10
6 20632 ชาย ไรอัน เคร้าเซอ ม.2/4 18
7 20637 ชาย สืบสกุล ทั่งทอง ม.2/4 23
8 20914 ชาย พริษฐ์ เหง่ียมสุวรรณ ม.2/4 26
9 20951 ชาย ภริูนทร์  ทองใบใหญ่ ม.2/4 29
10 20083 ชาย แทนคุณ ทั่งทอง ม.2/5 1
11 20655 ชาย จิรพฒัน์ พวงเงิน ม.2/5 3
12 20698 ชาย ณัฐวฒิุ โกศลรักษา ม.2/6 4
13 20706 ชาย ปฐวกีรณ์ ขวญัเมือง ม.2/6 11
14 20711 ชาย วงศกร มณีวงศ์ ม.2/6 16
15 20714 ชาย สุภเวช โคมทอง ม.2/6 18
16 20716 ชาย อนุวฒัน์ หงษเ์วยีงจันทร์ ม.2/6 20
17 20523 ชาย ศุภกร  วชิาชัย ม.2/7 2

               ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 รหัสห้องเรียน r5ce7ew

ล่าดับที่ เลขประจ่าตัว เพศ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่

รายชื่อนักเรียนวิชาเสรีชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียน
รายวิชาโขน 1 รหัสวิชา ศ22213 ครูผู้สอน ครูสืบตระกูล เตยีประเสริฐ นาฏศิลป์ 2


