
เลขที่ รหสั
1 15863 นาย ชยพล ทะลงั
2 16068 นาย ฮารีส แซม้่า
3 16079 นาย อชิรวิชญ์ อปุพนัธ์วงค์
4 16081 นาย วิทวสั ปัญญาอาจหาญสกลุ
5 16188 นาย พฒิุพงค์ สมพฤกษ์
6 16530 นาย กิตตภิมิู มณีกลุ
7 16621 นาย ศภุณัฐ ทะสใุจ
8 17507 นาย ภาณุวฒัน์ วงศ์วรกลุกิจ
9 20860 นาย วนัชนะ ตนัเตโช
10 20874 นาย บญัญพนต์ สมบรูณ์
11 20932 นาย สรุบดนิทร์ เงาใส
12 22496 นาย ชยพล ตว่นค า
13 15841 นางสาว วริจญ์ ฉั่วตระกลู
14 15895 นางสาว จีรัชญาฐ์ เอ่ียมโสภานนท์
15 15896 นางสาว จีรภิณญาฎ์ เอ่ียมโสภานนท์
16 15912 นางสาว พิชญ์ชญิศา บญุใส
17 15929 นางสาว ณัฐตยิากร บญุมี
18 16185 นางสาว นภสัวรรณ ป่ินหอม
19 16391 นางสาว ชณุห์พิมาณ อินต๊ะมลู
20 16631 นางสาว อภิชญา แซจ่าง
21 16942 นางสาว ธนภรณ์ เนตรสวุรรณ
22 17130 นางสาว ศภุสนิ พินิจ
23 17131 นางสาว ลคัณา งเูหลอืง
24 17529 นางสาว อญัชสา จิระณัฐวราธร
25 17535 นางสาว โสภิตนภา แก้วโก
26 17648 นางสาว สภุารัตน์ นนัทะมีชยั
27 18124 นางสาว ณัฐนิชา แสงตาติ๊บ
28 18888 นางสาว ชลธิชา หอมดวง
29 18891 นางสาว พรชิตา ทองแดง
30 19472 นางสาว ซซูนันา ยาวิชยั
31 19569 นางสาว จิรภิญญา ออ่นละมลู
32 19580 นางสาว ณัฐริการ์ โพธ์ิวิจิตร
33 19595 นางสาว ณัฐธิดา สวุรรณพรหม
34 19997 นางสาว พรวนชั น้อยสปุ๋ ง
35 20136 นางสาว ลกัขณา ลงุสุ
36 20525 นางสาว ณัฐณิชา ประธานราษฎร์
37 20891 นางสาว สวุภทัร เวียงแก้ว
38 20893 นางสาว สริิวิมล กหุลัน่
39 20906 นางสาว กลุนิษฐ์ อินภิไชย
40 20907 นางสาว กลุปรียา อินภิไชย
41 20922 นางสาว อภิชญา วีระวงค์
42 20923 นางสาว พฒัน์นรี แก้วหน้อย
43 20927 นางสาว เขมจารีย์ อินสวุรรณ
44 20929 นางสาว ภคัควดี สงิห์ไชย
45 20934 นางสาว ชญัญา ชกูลิ่น
46 21809 นางสาว ภริูชญา พงษ์สนัน่
47 22416 นางสาว ธนาภา อะตะมะ
48 22451 นางสาว ธนพร แซก่อ่
49 22482 นางสาว ธนพร กะลิ่ง
50 22487 นางสาว เดอืนฉาย จนัชยั
51 22488 นางสาว ปริชาติ เทพนารินทร์
52 22494 นางสาว ชนาภทัร พิจารณ์
53 22518 นางสาว ภานมุาศ แก้วเปา้
54 22529 นางสาว ศศติา ล าพนูพงศ์

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 1   ปีการศกึษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

ช่ือ สกุล

ครูประจ าชัน้ : นายองอาจ  เป็งปานันท์

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 15673 นาย รพีภทัร ตรีรัตน์ตระกลู
2 15681 นาย วฒิุเดช ทวีพรกิจกลุ
3 15699 นาย จิรเดช บญุทาทพิย์
4 16093 นาย บารเมษฐ์ วงัษา
5 17500 นาย ชวรินทร์ รัฐมัน่
6 17552 นาย อธิปไตย มิตรขนุทด
7 18757 นาย สทิธิชยั จนัทร์สม
8 20014 นาย พฒิุกร พนสับดกีลุ
9 20871 นาย คณุานนต์ ใจขตัิ
10 20881 นาย สรวิศ สริุนทร์
11 20914 นาย ธีรวฒิุ มหาพรม
12 20942 นาย ธราเทพ ค าเชียงเงิน
13 21243 นาย พสักร เขียวคราม
14 22481 นาย กนกพล เลศิมงคลชยั
15 22490 นาย ศกัรินทร์ บญุตนั
16 15703 นางสาว จิรนนั ปัญญาวงค์
17 15711 นางสาว ศภุสตุา ธาดา
18 15847 นางสาว ชชัชญา สกุนัโท
19 15933 นางสาว ณัฎฐณิชา ขยนั
20 15935 นางสาว นฤมล จีนเจือพนัธุ์
21 15936 นางสาว นริสา ไชยวารินทร์
22 15996 นางสาว ชนิดาภา แซจิ่ว
23 16001 นางสาว กญัญาณัฐ ดวงใจ
24 16002 นางสาว กญัญาพชัร ดวงใจ
25 16003 นางสาว พรชิตา ต๊ะต้องใจ
26 16098 นางสาว ณัฐทารียา นนัตา
27 16136 นางสาว พระเพ่ือน หงษ์ขจร
28 16148 นางสาว ฐิตาพชัญ์ วฒันเดชา
29 16151 นางสาว พรชิตา ศกัดิ์เร็ว
30 16196 นางสาว กรวิกา ตะตยิา
31 16410 นางสาว ศริภสัสร ใจแก้ว
32 17489 นางสาว ธัญชนก เจริญสขุ
33 17512 นางสาว มนสันนัท์ นาคประดิษฐ์
34 18081 นางสาว ธัญลกัษณ์ มลุลิา
35 19464 นางสาว สนิุกรณ์ ถาค าวงค์
36 20747 นางสาว สปุรียา ปิดดวง
37 20858 นางสาว มนสัพร แสนแปง
38 20859 นางสาว วชิรญาณ์ ออ่งค า
39 20876 นางสาว อรัชพร โพนยะเขต
40 20883 นางสาว มนสันนัท์ พงค์กู่
41 20900 นางสาว พิมลพรรณ หนอ่ค า
42 20910 นางสาว วิศลัย์ศยา เตชะพงศ์
43 20916 นางสาว กนกวรรณ บวัหาญ
44 20933 นางสาว วรนิษฐา ดวงค า
45 20935 นางสาว กลุธิดา ปิวรรณนา
46 21214 นางสาว พรรณกาญจน์ ทพิรังคาร
47 22486 นางสาว ชญานี โป่งกิติ
48 22500 นางสาว ลลติา ปนนัค า
49 22514 นางสาว หทยักาญจน์ สมบรูณ์
50 22580 นางสาว รุ่งทวิา แซพ่า่น
51 23238 นางสาว มนภรณ์ แซต้่วน
52 23588 นางสาว กลุวดี ตัง้เจริญยิ่งยงค์

ครูประจ าชัน้: นายประสิทธ์ิ  บุญมี
ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 2   ปีการศกึษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 15674 นาย สตัยา นาคเสน
2 15931 นาย ภานพุงค์ ขนัค า
3 15965 นาย วชิรณุกลุ ช านาญ
4 15967 นาย กฤตกิรณ์ มหาวนั
5 15970 นาย ฐิตพินัธ์ นวลดี
6 16006 นาย ศภุวิชญ์ ไทยสมคัร
7 16063 นาย ศกัดิ์สทิธ์ิ นยัสนุทร
8 16066 นาย กลุพิธาน์ ไชยมงคล
9 16193 นาย พนัธวีร์กานต์ สมงาม
10 17509 นาย พีรวฒิุ ดวงอ้าย
11 17657 นาย ณัฐภาส กาฬปักษ์
12 17694 นาย นตุพิงศ์ ป่ินใหญ่
13 18068 นาย ฐิตวิฒุน์ เลศิศลิป์
14 18933 นาย ธีรกานต์ ใหมว่งค์
15 18963 นาย ตณิภทัร รัตนวิไลกลุ
16 20708 นาย ธนชาติ สขุแยง
17 20878 นาย ชิษณุพงศ์ ภเูวียง
18 20913 นาย ฐปณัฐ หลวงโปธา
19 20921 นาย ศาสตรา เป็งพฤกษ์
20 21168 นาย ดริุยางค์ ขนัด้วง
21 22175 นาย ปฏิพล อนาวนั
22 22414 นาย กรกฎ ขตัยินต์
23 22427 นาย ปรัชญา จนัทร์เที่ยง
24 22452 นาย กษิดษิ วิยะกลุ
25 22525 นาย ก้องเกียรติ ธเนศอนนัต์สาร
26 22549 นาย พิชิต ลงุติ
27 22618 นาย พลสทิธ์ิ แสนหม่ี
28 22728 นาย เจษฏา จนัทร์ธรรม
29 15715 นางสาว มาเอะ โยชิคาวา
30 17492 นางสาว เบญญาภา ไชยศร
31 17517 นางสาว สริญญา เรือนค าจนัทร์
32 17782 นางสาว ปฐวีกานต์ ดวงเทพ
33 17783 นางสาว ประทานพร ดวงเทพ
34 18397 นางสาว สชุาดา ผดัเวียง
35 18667 นางสาว รัตตกิาล มะโนวร
36 20262 นางสาว ลลติา อินทร์พรหม
37 21165 นางสาว วนัชมพู สอนบาลี
38 22411 นางสาว วิภาวี ตนัตะวาโย
39 22489 นางสาว ชตุนินัท์ กนัทะมาลยั
40 22495 นางสาว อรปรียา ลคู า
41 22508 นางสาว ดลพร ภทัร์พรศริิ
42 22520 นางสาว พิมพ์พิสทุธ์ิ พะวนันา
43 22521 นางสาว พรพิมล ไชยโย
44 22532 นางสาว รุ่งนภา รัตนงั
45 22536 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ชยัวงค์
46 22724 นางสาว พรรณภทัร ค าวินิจ

ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 3   ปีการศกึษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์)
 ครูประจ าชัน้ : นายฉัตรชัย  ปันชาติ

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 15861 นาย วีรชน ค าภีระ
2 15883 นาย บรรณสรณ์ โล้ชมภู
3 15930 นาย บรูพทัธ์ บญุเรือง
4 16938 นาย กมัปนาท จอมธรรม
5 17494 นาย ธีรพนัธ์ จองหวา่ละ
6 17672 นาย กรวิทย์ พทุธชยั
7 20805 นาย ณัฐนนท์ แปงทศิ
8 20849 นาย พงศกร อินซอน
9 20880 นาย ธนวชั ยวุวรรณ
10 20888 นาย คเชนทร์ เมืองใจ
11 20937 นาย ณัฐพฒัน์ อมรขนัธ์
12 22425 นาย ภานพุงษ์ วงค์กณุา
13 22505 นาย สริภพ วีรเดชะ
14 15678 นางสาว ธัญญาลกัษณ์ จนัทร์ทา
15 15871 นางสาว ณัฐณิชา ใจนาง
16 16080 นางสาว กมลชนก ทองน้อย
17 16091 นางสาว วริศรา สริุยา
18 16122 นางสาว อญัธิกา จนัทร์ชมภู
19 16128 นางสาว ไอรดา มโนวร
20 16137 นางสาว พระแพง หงษ์ขจร
21 16630 นางสาว กลัยารัตน์ แก้วสวุาง
22 17495 นางสาว ณัฐณิชา ณ นครพนม
23 17598 นางสาว เพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์
24 17654 นางสาว ลลศิรา ขนัเมือง
25 17684 นางสาว มนสันนัท์ ขนัทอง
26 19511 นางสาว อริสรา จนัทรา
27 20013 นางสาว ภริูชญา ปัญญา
28 20056 นางสาว จิตตมิณฑ์ นตุาลยั
29 20627 นางสาว นนัทวนั ไคร้อดุม
30 20894 นางสาว ภาณุมาศ อินตาพรม
31 20940 นางสาว ทพิวลัย์ ขนัทอง
32 21081 นางสาว กนัยาพร จะนุ
33 21223 นางสาว รพีกาญจน์ สทุธ์ินิภทัร์
34 21228 นางสาว ชฎาพร ชมูณี
35 21241 นางสาว เบญญาภา รักษานนท์
36 22407 นางสาว พรทพิย์ แซห่ลี่
37 22469 นางสาว มลธิดา มะคาลอื
38 22470 นางสาว ลดัดา แอยี
39 22493 นางสาว วรกานต์ แสนศรี
40 22497 นางสาว อณิมา ลงุกาน
41 22498 นางสาว เยาวลกัษณ์ หวา่นหลิ่ง
42 22504 นางสาว กญัญารัตน์ สสีนั
43 22509 นางสาว ฐิตพิร ลงุต๊ะ
44 22510 นางสาว ภิญธิรา ป่ินใหญ่
45 22515 นางสาว โชตกิา แซล่ี ้
46 22526 นางสาว ณิชากร แซล่ี ้
47 22530 นางสาว น า้ทพิย์ จะแกะ
48 22682 นางสาว อริยาพร ปะละใจ

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 4   ปีการศกึษา 2562 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
ครูประจ าชัน้ :  นางสาวนวรัตน์  สารภี

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16123 นาย อมฤต ตรีกลุ
2 17044 นาย หาญชยั ชยัปรีชา
3 17600 นาย ชินวตัร เข่ือนแก้ว
4 18170 นาย งามพล ชยัวงค 
5 18730 นาย จิรภทัร จิตตาทพิย์
6 19372 นาย สกุฤต สทิธิวฒัน์วงศ์
7 19508 นาย ภคัพล นนัตา
8 20019 นาย ณัฐกิตติ์ เตมีจ๊ะ
9 20177 นาย มัน่คง ทพิย์นนัท์
10 20856 นาย พชรพล นวลค า
11 20872 นาย โชตบิณัฑ์ ดมีานพ
12 20884 นาย นนทวฒัน์ บวัลาแก้ว
13 21708 นาย สริวฒิุ อาหวา่
14 22246 นาย ชนะชล เรือนค า
15 22484 นาย ศภุวทัน์ วงค์หลวง
16 22485 นาย ศภุวิชญ์ วงค์หลวง
17 22774 นาย ภวูดล ค าเชียงเงิน
18 22886 นาย สจัจกร ศวิธนภวูดล
19 15904 นางสาว สพิุชญา วรรณจกัร์
20 15991 นางสาว สธิุดา ก่ิงพดุชา
21 16034 นางสาว กฤษณา ไชยค าปัน
22 16104 นางสาว ขวญัชนก ค าเรือน
23 16111 นางสาว ปฏิวรดา นิพธันนัท์
24 16142 นางสาว กญัญารัตน์ สธุรรม
25 16147 นางสาว อารียา ใสค า
26 16381 นางสาว เกตศนีิย์ ศรีนวล
27 16464 นางสาว มญัฑิตา ฤทธ์ิด ารงเกียรติ
28 16537 นางสาว สพุตัรา กวางทมุ
29 17017 นางสาว กมลฉตัร ปะริรัตน์
30 17616 นางสาว เจนจิรา หม่ือโปกู่
31 17649 นางสาว ศภุาพิชญ์ ปัญญาศรี
32 18365 นางสาว อนัธิกา ศกัดิ์งาม
33 18900 นางสาว ณัฐณิชา ดมีานพ
34 19577 นางสาว เพ็ญพกัตร์ จะวอ
35 20641 นางสาว พรลภสั ลคันาวิเชียร
36 20873 นางสาว สริิพร จนัทร์วงศ์จร
37 20887 นางสาว กญัญณัฐ แก้วมารัตน์
38 20895 นางสาว พิมพ์ธิชา อินทร์ศรี
39 20909 นางสาว ชนิกานต์ จอมกิตอ้ิาย
40 20928 นางสาว ชลธิฌา อินปา
41 20943 นางสาว ปภสัชญา ปัญญาวงค์
42 21695 นางสาว ศริิไภรรินทร์ มุ่งดี
43 22189 นางสาว อรุโนทยั พฒิุไพรสกลุ
44 22480 นางสาว ภคัราภรณ์ จินาแก้ว
45 22839 นางสาว พรหมพร พวัพนัธุ์
46 23280 นางสาว ธันยพร ธงชยัอภิสมุา
47 23281 นางสาว ธัญวรัตน์ ธงชยัอภิสมุา

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 5  ปีการศกึษา 2562 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
ครูประจ าชัน้ :  นางณัฐศกิาน  สมปัญญา

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั

1 15926 นาย สนุทร ใจงามดสีกลุ
2 15968 นาย ธนดล แซห่ว่ง
3 16541 นาย ณัฎฐณัฐ ไพเมือง
4 18736 นาย เจณราช วิวฒัน์รัตนพงศ์
5 19231 นาย ศริิชยั ฉีฉตัรด ารงค์กลุ
6 20639 นาย เกียรตศิกัดิ์ ลงุย้ง
7 20890 นาย ภทัรภณ รุ่งเรืองจรัสกลุ
8 20911 นาย พชรพงศ์ แซย่า่ง
9 21028 นาย บณัฑิต แซลู่่
10 21863 นาย ฐิตศิกัดิ์ ยนุะ
11 22513 นาย อภิสทิธิ เกีบรตธินไพบลูย์
12 22539 นาย กิตตพินัธ์ ค าช่ืน
13 22540 นาย ภทัรพล ทองเจริญทรัพย์
14 22802 นาย สรวิชญ์ ทวีอภิรดวีงค์
15 16083 นางสาว วิลาสณีิย์ เฉินเชวงกลุ
16 17037 นางสาว วรรณฤดี แซเ่ฉีย
17 17533 นางสาว อรมณี พนัพิริยะธนสนิ
18 17605 นางสาว ทพิยาภทัร์ สนธิกลุ
19 17617 นางสาว กานต์ธิดา อายกีู่
20 18700 นางสาว พณิชย์ ค ามลู
21 19557 นางสาว พชัราภรณ์ แซเ่ส
22 19589 นางสาว ปิยะดา วชัรนิธิกลุ
23 20716 นางสาว ฑาริดา มโนชวิสทุธ์ิ
24 20877 นางสาว จิราพร รจิตพลอย
25 20882 นางสาว ณัฐณิชา อปุถะ
26 20924 นางสาว อโรชา จินาใจ
27 21019 นางสาว ศภุรัตน์ ทองค า
28 21213 นางสาว นชุรี จะหวะ
29 22418 นางสาว ลี่ชิว แซห่ลิ่ว
30 22419 นางสาว กนกวรรณ ศรีสกิุจตระกลู
31 22499 นางสาว กญัชรส บญุตา
32 22517 นางสาว จตรุพิธ สมวงศ์
33 22519 นางสาว ปรินทร เสมอกิจ
34 22531 นางสาว ศศธิร ปัญญาแก้ว
35 22538 นางสาว ธันย์ชนก รัตนเลศิตระกลู
36 22541 นางสาว มณธินี แซจ่าง
37 22542 นางสาว ธารารัตน์ ลขิิตผู้ เจริญ
38 22543 นางสาว ฐปนรรฆ์ สริินทร์สวสัดิ์

39 22555 นางสาว มณีรัตน์ แอปู่
40 22603 นางสาว อารีย์ แซห่ยา่ง

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 6 ปีการศกึษา 2562 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
ครูประจ าชัน้ :  นางกาญจณ์รพี  แก้วนาง,นายมงคล  ศลิป์สุพรรณ

ช่ือ สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 15698 นาย อฑัฒกร ชยัวงศ์
2 15713 นาย พีรพฒัน์ เรือนแก้ว
3 15928 นาย พีรณัฐ บญุเฉลยีว
4 16004 นาย ณัฏฐภพ อินต๊ะ
5 16082 นาย ชยรพ เพียรสงวน
6 16088 นาย วาเลนตโิน่ ชอง
7 16096 นาย ธนตัถ์ ดวงแสง
8 16106 นาย ปวเรศ ขนัใจ
9 16146 นาย ปฏิภาณ เกษเกษี
10 16187 นาย กฤตพิงษ์ ปินตา
11 16534 นาย อดเิรก เดชะมา
12 16579 นาย ทรงพล ชินชนะไพรี
13 16988 นาย ภาคนิ มัน่นชุ
14 17116 นาย ธนกร บญุศวิชั
15 17663 นาย ภวูนาถ ค าแสนโคตร
16 18729 นาย เอกราช บญุเรือง
17 19040 นาย กิตตพิงศ์ จะฟะ
18 20150 นาย เสกสรร จนัทร์แก้ว
19 20852 นาย ธณัฐ มลูกนั
20 20870 นาย เดชพงศ์ นพรัมภา
21 20879 นาย นวพล ตาละกา๋
22 20896 นาย สรวิชญ์ เลศิคาลี
23 20898 นาย ชยพล ชลบษุย์
24 20912 นาย ยศภทัร เกิดมงคล
25 20938 นาย เมือง กอยะ
26 21011 นาย นิรุตติ์ ศรีทมุา
27 21033 นาย นนทพนัธ์ บวัค า
28 22483 นาย พีระพงศ์ นวนออ่น
29 22583 นาย ปวริศ สวุรรณ์
30 22622 นาย พงศ์พล ธรรมชาตมิณี
31 16029 นางสาว ชญานิษฐ์ ศาสนา
32 16134 นางสาว ณัฐนิชา ศรีบญุเรือง
33 17000 นางสาว พิณทพิย์ อินต๊ะลอ
34 17472 นางสาว ธัญญรัตน์ ใจทะบญุ
35 17505 นางสาว สภุคัพิมล จนัทร์ผา
36 18986 นางสาว พลอยผกา ค าเทพ
37 19316 นางสาว ธิดารัตน์ ใจอาษา
38 20855 นางสาว พิชามญช์ ค าจืน้
39 20885 นางสาว ศวิตา หม่ืนถา
40 20886 นางสาว ปภาวรินทร์ ดอนวิเศษ
41 20905 นางสาว อกัษราภคั เพชรสี
42 20908 นางสาว พฒันรี แสนใจ
43 22502 นางสาว พรชิตา น้อยนนัติ
44 22516 นางสาว ทพิยารัตน์ เมฆลา
45 22534 นางสาว ชลดา บญุคง
46 22615 นางสาว ฉไมพร

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ห้อง 7 ปีการศกึษา 2562 (ภาษาอังกฤษ-สังคม)
ครูประจ าชัน้ : นายบรรจง  ไชยราช

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563


