
แอปพลิเคชัน Line

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่
1 20094 ชาย ริฟฮาน กาดีโรจน์ ม.3/3 12
2 20098 ชาย อาลิฟ ปเูตะ ม.3/3 15
3 20121 ชาย พรพพิฒัน์ ยอดภมุรินทร์ ม.3/4 10
4 20128 ชาย สุทธนิันท์ คงเกื้อ ม.3/4 15
5 20130 ชาย อันดามัน จันทร์นิยม ม.3/4 16
6 20932 ชาย วรินทร สิทธชิัยเนตร ม.3/4 18
7 20132 หญิง กัณฑามาศ วรรณศรี ม.3/4 22
8 20149 ชาย กฤษฎา สอสูงเนิน ม.3/5 1
9 20153 ชาย คณวฒัน์ หวาง ม.3/5 5
10 20154 ชาย จิรณัฐ บ ารุงศิลป์ ม.3/5 6
11 20165 ชาย สวติต์ วรเลิศ ม.3/5 14
12 20169 ชาย อัครเดช ก้อนด้วง ม.3/5 16
13 20170 ชาย อิทธพิร อัสถิ ม.3/5 17
14 20400 ชาย ธรีภทัร ศรีพารัตน์ ม.3/5 18
15 20175 หญิง ณาชา สนองคุณ ม.3/5 25
16 20186 หญิง วภิาวี ฉายพึ่ง ม.3/5 36
17 20187 หญิง ศศิพมิพ์ คนกลาง ม.3/5 37
18 20191 ชาย กิติศักด์ิ พร้อมญาติ ม.3/6 2
19 20195 ชาย ณัฐภทัร ฤทธดีิ ม.3/6 5
20 20196 ชาย ตะวนั มั่นจันทร์ ม.3/6 6
21 20200 ชาย พงศกร บญุมี ม.3/6 9
22 20202 ชาย ฤทธชิัย ยี่ค้ิว ม.3/6 10
23 20203 ชาย วนัชนะ ผาสุข ม.3/6 11
24 20208 ชาย อกนิษฐ์ นิลด า ม.3/6 14
25 20210 ชาย อภโิชติ มีนาราฎร ม.3/6 16
26 20917 ชาย ศุภกานต์ สวสัดิสาร ม.3/6 20
27 20922 ชาย ณัฐกิตต์ิ ก้านพลูกลาง ม.3/6 21
28 20223 หญิง ภคัจิรา ศรีสนิท ม.3/6 34
29 20224 หญิง ภทัรวดี ปั้นแววงาม ม.3/6 35
30 20225 หญิง วภิาวรรณ ทองสุข ม.3/6 36
31 20226 หญิง ศศิพร คนกลาง ม.3/6 37
32 20250 หญิง กฤษณา เพช็รหล า ม.3/7 19
33 20253 หญิง ชุติกานต์ สุโธ ม.3/7 22
34 20254 หญิง ณัฏฐธดิา เทยีนฉาย ม.3/7 23
35 20256 หญิง ธญัพชิชา เจริญกรุง ม.3/7 25
36 20260 หญิง พชัรพร แมนสถิตย์ ม.3/7 29
37 20261 หญิง รตณกร ดาราพนัธ์ ม.3/7 30
38 20265 หญิง อธชิา วทิยะ ม.3/7 34
39 20266 หญิง อุษารัตน์ ศรีชมภู ม.3/7 35

ธุรกิจ

ห้องเรียนรำยชื่อนักเรียนวิชำเสรีชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

รำยวิชำธุรกิจกำรโรงแรม 1 รหัสวิชำ ง23206  ครูผู้สอน ครูขนิษฐำ แปงมลู

ภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564
ชื่อ-นำมสกุล



แอปพลิเคชัน Line

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่
1 20109 ชาย กิตติกวนิท์ อ้นทอง ม.3/4 2
2 20120 ชาย ปจัวยี์ ดิษฐ์บรรจง ม.3/4 9
3 20967 ชาย สุรยุทธ ์ พุ่มดอกไม้ ม.3/4 20
4 20133 หญิง จารุวรรณ บวับาน ม.3/4 23
5 20137 หญิง ณัฐธดิา จงนอก ม.3/4 27
6 20139 หญิง ธดิาพร หงษท์อง ม.3/4 29
7 20142 หญิง ปภาวดี ทบัเกษม ม.3/4 32
8 20144 หญิง ภมิลรัตน์ คงทน ม.3/4 34
9 20148 หญิง อินทริา ช้างสุวรรณ ม.3/4 37
10 20968 หญิง ชลธิชา สิงห์สกล ม.3/4 40
11 20150 ชาย กฤษณะ เกตุร่วง ม.3/5 2
12 20151 ชาย กานต์ อุทยัธรรม ม.3/5 3
13 20167 ชาย สุวจิักขณ์ สุขเกษมสามภพ ม.3/5 15
14 20468 ชาย พชัรพล ทั่งทอง ม.3/5 19
15 20994 ชาย อนันตชัย  เงินประเสริฐ ม.3/5 22
16 20183 หญิง พาทติย์ กะการดี ม.3/5 33
17 20184 หญิง แพรวา บญุมาก ม.3/5 34
18 20188 หญิง สิรินทรา พลูผาสุข ม.3/5 38
19 20189 หญิง อัจฉรา ทองบาง ม.3/5 39
20 20007 ชาย คะชิน อ่อนพร้อม ม.3/8 2
21 20025 ชาย อามีน สุนทรปภสัศร ม.3/8 4
22 20270 ชาย ณัฐชพน เชื้อหาญ ม.3/8 7
23 20271 ชาย ณัฐภมูิ แซ่ต้ัง ม.3/8 8
24 20272 ชาย ธนภทัร เกิดเกตุ ม.3/8 9
25 20273 ชาย ธชัพล สิงหสุ์วรรณ ม.3/8 10
26 20274 ชาย พงศกร ทามโคกสูง ม.3/8 11
27 20279 ชาย ภวูดล พมิพา ม.3/8 16
28 20281 ชาย วรีภทัร สัตย์ซ่ือ ม.3/8 18
29 20282 ชาย ศุภกร เปี่ยมจิตร์ ม.3/8 19
30 20283 ชาย ศุภวฒัน์ ศรีพณิ ม.3/8 20
31 20284 ชาย อมลณัฐ สวา่งเนตร ม.3/8 21
32 20285 หญิง กชพรรณ แสงทอง ม.3/8 22
33 20288 หญิง ฉัตรลัดดา เนียมโสภา ม.3/8 25
34 20289 หญิง ฐิตาภรณ์ ทนกิ่ง ม.3/8 26
35 20290 หญิง ณัฐณิชา จันทะมาตร ม.3/8 27
36 20292 หญิง ธนชพร ทพิย์อักษร ม.3/8 29
37 20293 หญิง ธรธกิา พรมโต ม.3/8 30
38 20295 หญิง ปราณี ค านึงครวญ ม.3/8 32
39 20481 หญิง พมิพช์นก แซ่ภู่ ม.3/8 38
40 20498 หญิง ปยิวรรณ แสนเสนาะ ม.3/8 39

ภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564
ชื่อ-นำมสกุล

ห้องเรียน

ตัดเยบ็

รำยชื่อนักเรียนวิชำเสรีชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3

รำยวิชำบัญชบีริกำร รหัสวิชำ ง23213  ครูผู้สอน ครูสุพร  ตรุษสำท



รหัสชัน้เรียน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่

1  ชาย กานต์กวี เทศชื่น ม.3/4 1
2 20110 ชาย จารุวทิย์ พมิพศ์รี ม.3/4 3
3 20116 ชาย ทสพล รักษาทรัพย์ ม.3/4 5
4 20117 ชาย ธนกร นิลสกุล ม.3/4 6
5 20118 ชาย ธนัวา ผลเหม ม.3/4 7
6 20119 ชาย ปภนิวชิ รัตน์ประสิทธิ์ ม.3/4 8
7 20123 ชาย มณกล กิ่งมาลา ม.3/4 11
8 20125 ชาย วรัิญจ์ศพชัร ปจัจัยโคถา ม.3/4 12
9 20126 ชาย วรีภทัร ราษฎร์สภา ม.3/4 13
10 20127 ชาย ศรัณย์ สุขประทมุ ม.3/4 14
11 20471 ชาย เนติไทย วงษช์มภู ม.3/4 17
12 20131 หญิง กวสิรา บรรจงเล้ียง ม.3/4 21
13 20134 หญิง ชุติกาญจน์ ใจบญุ ม.3/4 24
14 20135 หญิง ชุติมันต์ ค าบาล ม.3/4 25
15 20136 หญิง ณัฏฐณิชา บญุสาลี ม.3/4 26
16 20138 หญิง ธญัธติา สังข์น้อย ม.3/4 28
17 20140 หญิง นภสร จันทาศรี ม.3/4 30
18 20141 หญิง เนตรดาว วรศิลป์ ม.3/4 31
19 20146 หญิง ศศิวรรณ สทา้นสุข ม.3/4 35
20 20147 หญิง สุทธภา ตุลาพนัธ์ ม.3/4 36
21 20399 หญิง จันทมิา ดีอามาศ ม.3/4 38
22 20172 หญิง กันยารัตน์ อุณาภาค ม.3/5 23
23 20176 หญิง ธนธรณ์ สิงหศ์าลา ม.3/5 26
24 20177 หญิง ธนัชพร บญุเลิศ ม.3/5 27
25 20179 หญิง ปภาดา เปรุนาวนิ ม.3/5 29
26 20182 หญิง ปาณิศา วงษแ์ก้ว ม.3/5 32
27 20185 หญิง วรัทยา ดวงแก้ว ม.3/5 35
28 20934 หญิง ชลดา ศรีบวั ม.3/5 40
29 20212 หญิง เจตสุภา เจิมประเสริฐ ม.3/6 25
30 20214 หญิง ธนัยพร พมิพง์าม ม.3/6 27
31 20218 หญิง พณิชา แซ่ล้ิม ม.3/6 29
32 20220 หญิง พชิชาภา แก้วฟกั ม.3/6 31
33 20228 หญิง อัญชลิกา อบรมชอบ ม.3/6 38
34 20230 หญิง ไอวรีายา สุขค ามา ม.3/6 39
35 20478 ชาย รชต พธิกีารณ์ ม.3/7 17
36 20974 ชาย ธนกฤต สุวรรณ์ ม.3/7 18
37 20263 หญิง สุภารัตน์ พนัธุ ม.3/7 32
38 20497 หญิง ณภทัร กิจสงวน ม.3/7 36
39 20287 หญิง จิดาภา จันทาอ่อน ม.3/8 24
40 20294 หญิง นภสัรา ไผ่ปาน ม.3/8 31
41 20300 หญิง วรีะญา ยกน้อยวงษ์ ม.3/8 35
42 20301 หญิง ศศิวมิล ทพิยสหสัรังสี ม.3/8 36

รำยชื่อนักเรียนวิชำเสรีชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 ห้องเรียน

รำยวิชำภำษำจีน รหัสวิชำ จ23211  ครูผู้สอน ครูบุณฑริกำ จุลวำทิน LCL

ชื่อ-นำมสกุล

joup7boภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564



รหัสชัน้เรียน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่

1 20074 ชาย จอมพล ทองจูด ม.3/3 1
2 20076 ชาย จิรวฒัน์ เอมเอี่ยม ม.3/3 2
3 20077 ชาย ชวนิ วาสะสิริ ม.3/3 3
4 20078 ชาย ชาคริต อุระพงศ์ ม.3/3 4
5 20080 ชาย ณัฐดนัย ดาวนั ม.3/3 5
6 20488 ชาย ธรีภทัธิ์ ค าดี ม.3/3 19
7 20493 ชาย อิทธพิทัร์ สีหา ม.3/3 23
8 20113 ชาย ญาณกวี อภรัิตนาโกศล ม.3/4 4
9 20158 ชาย นัทธพงศ์ เมยขุนทด ม.3/5 9
10 20160 ชาย ภาคิณ สุรินทร ม.3/5 10
11 20192 ชาย จุลเทพ นิลภา ม.3/6 3
12 20199 ชาย นิติ ทา่ไม้ ม.3/6 8
13 20205 ชาย สันติภพ สุทธปิระภา ม.3/6 12
14 20207 ชาย สุรสิทธิ์ กุลยะณี ม.3/6 13
15 20209 ชาย อติชาต แสงสมัย ม.3/6 15
16 20217 ชาย พชรดนัย สวนไธสง ม.3/6 17
17 20453 ชาย กรกริช สีคลัง ม.3/6 18
18 20972 ชาย ณัฐวุฒิ พร้อมญาติ ม.3/6 23
19 20232 ชาย ฐิติกานต์ เปยีดี ม.3/7 2
20 20243 ชาย ภวูดล พร้อมสุข ม.3/7 12
21 20276 ชาย พสธร พนิิชกชกร ม.3/8 13

รำยชื่อนักเรียนวิชำเสรีชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 ห้องเรียน

รำยวิชำโขน 3  รหัสวิชำ ศ23213  ครูผู้สอน ครูสืบตระกูล เตยีประเสริฐ นำฏศิลป์ 2

ชื่อ-นำมสกุล

ucu7nfwภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564



รหัสชัน้เรียน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่

1 20099 หญิง คีตา บอ่หน่าย ม.3/3 26
2 20101 หญิง ณัฐมน เขียวขจร ม.3/3 27
3 20103 หญิง นิชาภทัร ศรีทองสุข ม.3/3 28
4 20104 หญิง ปฐิตา บรรดาศักด์ิ ม.3/3 29
5 20107 หญิง วรินดา บญุกุศล ม.3/3 31
6 20485 หญิง จิตราภา หมื่นศรี ม.3/3 32
7 20464 หญิง ชลธชิา บญุจู ม.3/4 39
8 20174 หญิง จารุวรรณ บตุรพลับ ม.3/5 24
9 20178 หญิง นภสัสร เฉยกลาง ม.3/5 28
10 20180 หญิง ปภาวรินท์ ช้างพงษ์ ม.3/5 30
11 20181 หญิง ปราณปริยา ผาลี ม.3/5 31
12 20970 หญิง เอริกา ลาดจันทึก ม.3/5 41
13 21414 หญิง รัชดา ปอ้มค า ม.3/6 40
14 20257 หญิง นภชัยา ปตัถาทมุ ม.3/7 26
15 20291 หญิง ณัฐธดิา แย้มเมฆ ม.3/8 28

รำยชื่อนักเรียนวิชำเสรีชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 ห้องเรียน

รำยวิชำนำฏศิลป์ไทย 3 รหัสวิชำ ศ23217 ครูผู้สอน ครูวรัญญำ  ยอดกระโหม นำฏศิลป์ 1

ชื่อ-นำมสกุล

yjydvpoภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564



รหัสชัน้เรียน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่

1 20081 ชาย ทกัษณิ สงเคราะห์ ม.3/3 6
2 20091 ชาย ภริูนท์ เกตุกล่ า ม.3/3 11
3 20095 ชาย สุกฤษฎิ์ หล่ิวตระกูล ม.3/3 13
4 20096 ชาย สุรบดี นาทะยัพ ม.3/3 14
5 20483 ชาย กัลปพฤกษ์ คงวเิชียร ม.3/3 17
6 20486 ชาย ณัฐยศ นันทหาร ม.3/3 18
7 20489 ชาย ธรีพงศ์ อุ่นจอก ม.3/3 20
8 20491 ชาย ภากร อาจหาญ ม.3/3 21
9 20492 ชาย อชิตะ อินทรา ม.3/3 22
10 20966 ชาย วุฒิภัทร เอี่ยมสอาด ม.3/3 25
11 20143 หญิง พณัิญญา นาโฮม ม.3/4 33
12 20157 ชาย ธรีภาพ ธญักรรม ม.3/5 8
13 20162 ชาย ภริูณัฐ ปิ่นนาค ม.3/5 12
14 20164 ชาย ศุภกฤษณ์ สันติพริิยาภรณ์ ม.3/5 13
15 20190 ชาย กฤติน บรรพโคตร ม.3/6 1
16 20194 ชาย ณัฐดนัย ไชยค า ม.3/6 4
17 20495 ชาย นนทพนัธุ์ หล่ันจันทกึ ม.3/6 19
18 20211 หญิง กชกร เสียนขุนทด ม.3/6 24
19 20213 หญิง ณัฐธยาน์ ไชยพล ม.3/6 26
20 20216 หญิง ปยิธดิา บญุครอง ม.3/6 28
21 20219 หญิง พราวรวี ทบัผ้ึง ม.3/6 30
22 20221 หญิง พมิพว์ภิา วรรณุรักษ์ ม.3/6 32
23 20222 หญิง พริดา ภมูิรัตน์ ม.3/6 33
24 20234 ชาย ธรรมวธั ดวงดี ม.3/7 3
25 20235 ชาย นภาดล จันทร์ขอนแก่น ม.3/7 4
26 20236 ชาย นัฐพงษ์ โกพฒัตา ม.3/7 5
27 20237 ชาย เนติภทัร รัตนสุภา ม.3/7 6
28 20239 ชาย ปริยวศิว์ อึ้งรัตนวงศ์ ม.3/7 8
29 20240 ชาย พฤฒิภมูิ ผุยเตชะ ม.3/7 9
30 20242 ชาย พรีพตั นรทตั ม.3/7 11
31 20245 ชาย สิปปกร มุขะวนิช ม.3/7 14
32 20247 ชาย อนุชา อาระสา ม.3/7 15
33 20248 ชาย อรรถพล อ่ าเอี่ยม ม.3/7 16
34 20258 หญิง เนตรนภา ตรีวริิยานุภาพ ม.3/7 27
35 20264 หญิง อโณมา พงศ์รัตน์ ม.3/7 33
36 20267 ชาย จุลดิศ พงศ์สุวรรณ ม.3/8 5
37 20269 ชาย ณัฏฐภมูิ อินทวมิล ม.3/8 6
38 20275 ชาย พรชัย บญุราช ม.3/8 12
39 20277 ชาย ภาสกร จันทร์อุ่น ม.3/8 14
40 20280 ชาย ภวูนนท์ หนุนภกัดี ม.3/8 17
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รหัสชัน้เรียน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว เพศ ชั้น เลขที่

1 20084 ชาย ธนัท นุ้ยขันเงิน ม.3/3 7
2 20086 ชาย นิธพิทัธ์ สร้อยม่าน ม.3/3 8
3 20087 ชาย ปรัชญา บา่ยเที่ยง ม.3/3 9
4 20090 ชาย ภมูิภทัร ศรีสุข ม.3/3 10
5 20482 ชาย กษดิิศ ร่ืนหาญ ม.3/3 16
6 20965 ชาย ธีรเดช เลียงสา ม.3/3 24
7 20105 หญิง รัชญา ภาสถิตย์ ม.3/3 30
8 20494 หญิง อชิรธดิา แช่มช้อย ม.3/3 33
9 20942 ชาย นพรัตน์ มานรัมย์ ม.3/4 19
10 20152 ชาย ไกรวชิญ์ เล่ือนศิริ ม.3/5 4
11 20155 ชาย เชิดชัย ไร่สงวน ม.3/5 7
12 20161 ชาย ภาณุวฒัน์ กาละพวก ม.3/5 11
13 20933 ชาย ภมูิพฒัน์ อี้วงค์ ม.3/5 20
14 20969 ชาย ธนัทเทพ แซ่อึ้ง ม.3/5 21
15 20197 ชาย ธนวฒัน์ สินสา ม.3/6 7
16 20971 ชาย สิรภทัร สุไลหมัด ม.3/6 22
17 20231 ชาย จตุพล กร่างใกล้ ม.3/7 1
18 20238 ชาย เนติวฒัน์ วงษพ์นัธ์ ม.3/7 7
19 20241 ชาย พรีณัฐ เกิดโภคา ม.3/7 10
20 20244 ชาย มาวนิ จิตราวธุ ม.3/7 13
21 20251 หญิง จรรยมณน์ พงษป์ระเสริฐ ม.3/7 20
22 20252 หญิง จิระนันท์ พลูศิลป์ ม.3/7 21
23 20255 หญิง ดาวพระศุกร์ เดชสูงเนิน ม.3/7 24
24 20259 หญิง ประกายทพิย์ บญุมาเกิด ม.3/7 28
25 20262 หญิง ลาภศิ สุขศรี ม.3/7 31
26 20973 หญิง ณิชมน ร่ืนระวัฒน์ ม.3/7 37
27 20006 ชาย กฤตณัฐ สุจริต ม.3/8 1
28 20023 ชาย ศุภกร บญุอมร ม.3/8 3
29 20278 ชาย ภริูภทัร เจริญสกุลวฒันา ม.3/8 15
30 20286 หญิง กัญญาณัฐ โรจนวฑุฒิ ม.3/8 23
31 20296 หญิง ภทัราพร พนัธเ์อี่ยม ม.3/8 33
32 20297 หญิง ภทัราภรณ์ สายสะอาด ม.3/8 34
33 20302 หญิง สาธติา กฤดิกุล ม.3/8 37
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