
1 14298 เด็กชายเจษฎา  เสเนตร

2 14299 เด็กชายฐณะวฒัน ์ เปลีย่นศรคีงเมอืง

3 14300 เด็กชายณฏัฐค์ณิน  ศรสี

4 14301 เด็กชายธนา  ไวยอรรถ

5 14302 เด็กชายน าโชค  วงศษ์า

6 14303 เด็กชายพชัรพล  พงษจ์นิดา

7 14304 เด็กชายวศิรตุ  แกว้พลูศรี

8 14305 เด็กชายศริชิยั  เชดิบารมี

9 14306 เด็กชายสงิหา  ตระกลูพนา

10 14307 เด็กชายสริวชิญ ์ ข าสงิห์

11 14308 เด็กชายสรุชยั  นลิพฒัน์

12 14309 เด็กชายอภชิา  จนัทรก์ลดั

13 14310 เด็กชายอาตยิะ  พนัธุชา

14 14311 เด็กหญงิชนากานต ์ อยูม่าก

15 14312 เด็กหญงิณฐันชิา  ออ่นแกว้

16 14313 เด็กหญงิธญัลดา  ออ่นแกว้

17 14315 เด็กหญงินภิาพร  ทองใจ

18 14316 เด็กหญงิพณิตชยา  เขยีนประดษิฐ ์

19 14317 เด็กหญงิพรพรรณ  จนัอบุล

20 14318 เด็กหญงิพชัรนิทร ์ มหาเอีย่ม

21 14319 เด็กหญงิรววิรรณ  แกว้มะ

22 14321 เด็กหญงิลลติา  ทองกษตัรยิ ์

23 14322 เด็กหญงิวนดิา  ฆอ้งวง

24 14323 เด็กหญงิวรหทยั  คงแสงพระพาย

25 14324 เด็กหญงิวรารตัน ์ ขาวสอาด

26 14325 เด็กหญงิศริาพร  ภมูาลา

27 14326 เด็กหญงิอาภากร  ย ิม้แยม้

28 14531 เด็กหญงิจนิาภรณ์  ศรสี าราญ

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครเูยาวรตัน ์ หมะสนั  2.ครธูนพร  บตุรดี

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 14327 เด็กชายจกัรนิ  เจนพทิยา

2 14328 เด็กชายจริะพฒัน ์ บตุทชน

3 14329 เด็กชายเด็กชายจกัรพงษ ์ ธงชยั

4 14330 เด็กชายธนกฤต  กวางแกว้

5 14331 เด็กชายธนกฤต  แผน่สวุรรณ

6 14332 เด็กชายนฐัพน  คนเล็ก

7 14333 เด็กชายนนัทพงศ ์ ทพิยส์นธิ

8 14334 เด็กชายพริชัย ์ เบาะดา

9 14335 เด็กชายพรีพฒัน ์ โคตรชารนิ

10 14336 เด็กชายภทัรพงษ ์ ภาคมณฑา

11 14337 เด็กชายยทุธกานต ์ พรารกัษ์

12 14338 เด็กชายวุฒกิร  ทดัดอกแกว้

13 14339 เด็กชายอธริฐั  ทนงใจ

14 14340 เด็กชายอาทติย ์ ชนินอ้ย

15 14341 เด็กชายอ านาจ  คดิควร

16 14342 เด็กหญงิกติตญิากรณ์  นนธบิตุร

17 14343 เด็กหญงิแกว้ตา  บญุเกดิ

18 14344 เด็กหญงิจริาภา  บวัเผือ่น

19 14345 เด็กหญงิชญาน ี ความเพยีร

20 14346 เด็กหญงิซลัมา  รอดพยนัต ์

21 14347 เด็กหญงิธณาภร  ดวงไทย

22 14348 เด็กหญงินทัรญิา  อดทน

23 14349 เด็กหญงิน า้องิ  คลา้ยสรุยิงค ์

24 14350 เด็กหญงิปณิตา  เพยีมะลงั

25 14351 เด็กหญงิแพรวา  เหมอืนมาตย์

26 14352 เด็กหญงิวรานชุ  แกว้ใส

27 14353 เด็กหญงิศริเิสาวภา  ฮมิวาด

28 14354 เด็กหญงิสรลันชุ  เป็นสขุ

29 14355 เด็กหญงิอรปรยีา  หนองขุน่สาร

30 14356 เด็กหญงิอศิราภรณ์  บวับงึ

31 14529 เด็กหญงิพชิาพร  ภฤูตะไพบลูย์

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน              เพิม่เตมิ             กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครศูริสา  พฆนักลุ  2. ครนูฤมล  สนุทรสขุ

ที่ เลขประจ าตวั ชือ่ -  นามสกลุ



1 14357 เด็กชายกฤตเมธ  ใจแสวง

2 14358 เด็กชายกอ้งภพ  เกดิม ัง่ม ี

3 14359 เด็กชายทตัเทพ  ประดบัมขุ

4 14360 เด็กชายธนศกัด ิ ์ ลมลูนอ้ย

5 14361 เด็กชายธรีศกัด ิ ์ โอง่เคลอืบ

6 14362 เด็กชายบญุกว ี บวับาน

7 14363 เด็กชายพลภทัร  พวงมาลยั

8 14364 เด็กชายพรีศษุม ์ เสลวาปีนสุรณ์

9 14365 เด็กชายภวูดล  สมยักลุ

10 14366 เด็กชายยทุธก์าร   ศรดีาวงษ์

11 14368 เด็กชายศภุรทุธิ ์ ค าแสน

12 14369 เด็กชายสาคร  สขุพรม

13 14370 เด็กหญงิกชกร  เกตงุาม

14 14371 เด็กหญงิกรกนก  วาสงิหล

15 14372 เด็กหญงิจติลดา  มวีงนอ้ย

16 14373 เด็กหญงิชมพนูทุ  แสนทา้ว

17 14374 เด็กหญงิชลธชิา  สถานทพิย์

18 14375 เด็กหญงิชุตกิาญจน ์ เลศิล ิว้

19 14376 เด็กหญงิพณัณภ์สัร ์ ราชวรรณดี

20 14377 เด็กหญงิพมิพช์ยาดา  อรรถแสงศรี

21 14378 เด็กหญงิภทัรพร  บญุยานนัต ์

22 14379 เด็กหญงิภทัรศยา  แกว้พลูศรี

23 14380 เด็กหญงิรชันกีร  หริญัโรจน์

24 14381 เด็กหญงิวรากร  มวีรีะสม

25 14382 เด็กหญงิศศธิร  บา้นกรด

26 14383 เด็กหญงิสพุตัรา  ทรพัยเ์ดช

27 14494 เด็กหญงิณชัชา  ช่วยหล า

28 14495 เด็กหญงิวรรธนภร  จนัทราช

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                   พืน้ฐาน               เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครทูพิยม์งคล  ปิสายะโส 2.ครภูรณท์พิย ์ จานทองค า

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 14384 เด็กชายกนัตพชัร  ธนาภรสรุทวี

2 14385 เด็กชายคเนศ  เพยีรพรต

3 14386 เด็กชายคณุวุฒ ิ อนิแกว้

4 14387 เด็กชายจตรุภทัร  ภูร่ะหงษ์

5 14388 เด็กชายเจษฎากร    ภกัดี

6 14389 เด็กชายทปีกร  กลา้หาญ

7 14390 เด็กชายธนโชต ิ นามบตุร

8 14391 เด็กชายธนวนิ  คณุความดี

9 14392 เด็กชายธเนศพล  สวนขวญั

10 14393 เด็กชายธนัวา  พลูสวสัด ิ์

11 14394 เด็กชายธรีภทัร ์ ฉบัฉาย

12 14395 เด็กชายปรตัถกร  คนซือ่

13 14396 เด็กชายปญัญากร  อ ิม่ผ ึง้

14 14398 เด็กชายพชัรพล  เเพทยร์กัษ์

15 14399 เด็กชายภาคนิ  สขุจาด

16 14400 เด็กชายภานพุงษ ์ พรมออ่น

17 14402 เด็กชายรฐักานต ์ ก าลงัมา

18 14403 เด็กชายรฐัศาสตร ์ เสวกแกว้

19 14404 เด็กชายวชัรกจิ  เกดิพรอ้ม

20 14405 เด็กชายไววทิย ์ ธรรมสนิธุ ์

21 14406 เด็กชายศวิวชิญ ์ จอดนอก

22 14407 เด็กชายอนชุา  จรูญเพ็ญ

23 14408 เด็กชายอนสุรน ์ ป้องบวั

24 14409 เด็กชายอภสิทิธิ ์   คงแสงศกัด ิ์

25 14410 เด็กชายอทิธพิล  ทาบญุเมอืง

26 14527 เด็กชายพงศกร  เขยีวค า

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา   1.ครูบรูภทัร  พฒันะ

ที่ เลขประจ าตวั ชือ่ -  นามสกลุ



1 14045 เด็กชายชยางกรู  สถานทพิย์

2 14046 เด็กชายชัยอนุชติ  บรุนีอก

3 14047 เด็กชายชษิณุ  ภาดี

4 14048 เด็กชายฐติกิร  นามโคตร

5 14049 เด็กชายณัฐวฒุ ิ กนัคุม้

6 14050 เด็กชายดนุเดช  จติรนีติย์

7 14052 เด็กชายบวรพจน ์ บทุชน

8 14054 เด็กชายรัฐภมู ิ ราชเกตุ

9 14055 เด็กชายวชริวทิย ์ เรอืงศรี

10 14056 เด็กชายวรวัฒน ์ เอีย่มสวัสดิ์

11 14057 เด็กชายสกุฤษฎิ ์ เภาวะนะ

12 14058 เด็กชายสภัุทรชัย ทรทกึ

13 14059 เด็กชายอนันธชัย  แซเ่ตอ๋ว

14 14060 เด็กหญงิกฤตธดิา  ดพีรม

15 14061 เด็กหญงิกลุณัฐ  สงัขส์ี

16 14062 เด็กหญงิธรีะรัตน ์มหาเอีย่ม

17 14063 เด็กหญงิปัฐวยี ์ ขวัญมณี

18 14064 เด็กหญงิภัทราวด ี นามววิัฒน์

19 14065 เด็กหญงิภานรนิทร ์ พึง่คุม้

20 14066 เด็กหญงิมกุรว ีมะลกิอง

21 14067 เด็กหญงิวรรณดิา  มงคลเฉลมิ

22 14068 เด็กหญงิศรันชรั์ตน ์ปานคะเชนทร์

23 14069 เด็กหญงิสธุติา  พันธุศ์รี

24 14070 เด็กหญงิสนัุนทา วรรณสทุธิ์

25 14152 เด็กชายธรีวัฒน ์ ไชยประเสรฐิ

26 14153 เด็กชายกรกต  คงเกษม

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1.ครูวสนัตช์ยั จาตกิานนท ์ 2. ครูวชัรพงษ ์ อกัษรด ี

ที่
เลข

ประจ าตัว
ชือ่ -  นามสกลุ



1 14071 เด็กชายชนะภัสร ์ล ้าเลศิ

2 14072 เด็กชายตะวัน  ดาวโรยรัมย์

3 14074 เด็กชายนันตวัฒน ์ รอดพพัิฒน์

4 14076 เด็กชายภานุรักษ์  แตงออ่น

5 14078 เด็กชายสรยทุธ ์ พทุธจง

6 14079 เด็กชายอภศิักดิ ์ขนุแท ้

7 14080 เด็กชายอาทติยช์ัย รุง่โรจน์

8 14081 เด็กชายอธิทกิร  สหีานาม

9 14082 เด็กหญงิศภุฑดิา  ออ่นนิม่

10 14083 เด็กหญงิวลิาวัลย ์จันยะนัย

11 14084 เด็กหญงิจันทรม์ณี กลิน่จันทร์

12 14085 เด็กหญงินพัศร บญุมา

13 14087 เด็กหญงิพมิพช์นก  ตัง้เพ็ญบ ารงุ

14 14088 เด็กหญงิรุง่ทพิย ์ รจุศิักดิ์

15 14089 เด็กหญงิวชิานาถ ไวชนะกจิ

16 14090 เด็กหญงิวภิาพร ถวลิวงษ์

17 14091 เด็กหญงิวลิัยวรรณ  ศรพีลกรัง

18 14092 เด็กหญงิสาวกิา  ใบกะเบา

19 14093 เด็กหญงิสพุรรษา  ออ่งยิง่  

20 14145 เด็กหญงิปิยภัทร  จรีะขติะนุกลุ

21 14146 เด็กชายธนกฤต  พทัิกษ์

22 14148 เด็กชายอกุฤษฐ ์ คงเกษม

23 14498 เด็กหญงิสาวกิา  ศรภีา

24 14499 เด็กชายพงศกร  ปานนาค

25 14538 เด็กชายอานัส  พลคีาม

26 14539 เด็กหญงินาตาชา  พลคีาม

 

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. ครูเสาวรกัษ ์ ชุนสนทิ  2. ครูยทุธนา  ชุนสนทิ

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 14096 เด็กชายกฤษณะ  โพธิจั์นทร์

2 14097 เด็กชายณัฐฐากรณ์ วังวนสนิธ์

3 14098 เด็กชายณัฐนนท ์เถือ่นสวุรรณ

4 14101 เด็กชายพรีะพัฒน ์สอนดี

5 14102 เด็กชายวสพุล  แพงพันธุต์อง

6 14103 เด็กชายวศิรตุ  มะลซิอ้น

7 14104 เด็กชายศกุลวัฒน ์ ภูร่ะหงษ์

8 14105 เด็กชายสรุเชษฐ ์ ศรนีารถ

9 14106 เด็กชายอดเิทพ ค าป้อม

10 14107 เด็กชายอธษิฐ ์ศรสีมภาร

11 14108 เด็กชายอภวิัฒน ์ ปรางคส์มจติต์

12 14109 เด็กชายอวริทุธ ์   ภาคาพรต

13 14110 เด็กหญงิพัชรา  นวลไทย

14 14111 เด็กหญงิสนุสิา ศรทีอง

15 14112 เด็กหญงิกญัญาณัฐ  มรกฎ

16 14113 เด็กหญงิจฑุามาศ พรหมวงศานนท์

17 14114 เด็กหญงินลนิรัตน ์ จันทรน์ามวงศ์

18 14115 เด็กหญงินวรัตน ์ ไทยประสงค์

19 14116 เด็กหญงิพัชรพีร  อูศ่ลิา

20 14117 เด็กหญงิรัตกาล มลูสภุะ

21 14118 เด็กหญงิสราล ี สมใจ

22 14119 เด็กหญงิเสาวลักษณ์  พทุธสรณ์

23 14120 เด็กหญงิอรชิา  สรา้งเขต

24 14121 เด็กหญงิไอรดา ซนัเฮม

25 14154 เด็กชายวงศธร  ออ่นแพง

26 14155 เด็กชายสรุวฒุ ิ ใจรักษ์

27 14260 เด็กชายรัฐภาค  วชิัยวัฒนา

28 14500 เด็กชายธนวัฒน ์ พรหมจันทะ

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. ครูวทิาดา  มงุคณุค าซาว

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 14122 เด็กชายคฑาวฒุ ิ บา้นกรด

2 14123 เด็กชายจตพุร ดบีา้นคลอง

3 14124 เด็กชายชโยดม  โพธิท์อง

4 14125 เด็กชายณัฐวฒุ ิ นุยนัรัมย์

5 14128 เด็กชายภควัฒน ์ นลิวรรณ์

6 14129 เด็กชายวรีวัฒน ์มาลาพัสดุ์

7 14130 เด็กชายศักดา ทองมลู

8 14132 เด็กชายอษัฎา  โลว

9 14133 เด็กหญงินภสร  ใจมั่นคง

10 14134 เด็กหญงิกลัยาณี  ทองแกว้

11 14135 เด็กหญงิกลุธดิา ทยิะมขุ

12 14136 เด็กหญงิเขมจริา ภูร่ะหงษ์

13 14137 เด็กหญงิน ้าองิ  สงบ

14 14138 เด็กหญงิน ้าองิ สเีป้ง

15 14141 เด็กหญงิยลรด ี คนเล็ก

16 14142 เด็กหญงิวรัญญา นอ้ยทอง

17 14143 เด็กหญงิอนันตญา  กลมเกลีย้ง

18 14144 เด็กหญงิอษุามณี  ใบบญุ

19 14149 เด็กหญงิสายน ้า  พลายชมุพล

20 14150 เด็กหญงิมนัสวรี ์ สภุาพ

21 14151 เด็กชายธรีะเทพ  บญุแสง

22 14259 เด็กชายชนิณวงค ์ โพธิท์อง

23 14281 เด็กชายพรหมมนิทร ์ ผวิรัตน์

24 14285 เด็กชายณัฐชานน  แสงเทยีนทอง

25 14287 เด็กหญงิฐติชิญา  ภพวเิศษ

26 14501 เด็กชายปฏภิาณ  เจรญิจฑุารักษ์

27 14502 เด็กชายพอเพยีง  ณ สงขลา

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. ครูฐากรู  ดว้งชนะ

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13718 เด็กชายชลสทิธิ ์ จนัทรวฒัน์

2 13719 เด็กชายนภรตัน ์ น ิม่นชุ

3 13720 เด็กชายนรภทัร  หอกลุ

4 13721 เด็กชายนวดล  มณีฉ ่า

5 13722 เด็กชายพรีณฐั  ใจแสวง

6 13723 เด็กชายวชัรวรี ์ พนัธุบ์ญุเลศิ

7 13724 เด็กชายศภุนฐั  ออ่นนิม่

8 13725 เด็กชายสทิธชิยั  แถวอทุมุ

9 13726 เด็กชายอศิรานวุฒัน ์ คงระเบยีบ

10 13727 เด็กหญงิกชกร  โชคทรพัย์

11 13728 เด็กหญงิกญัญาวรี ์ ยวงเงนิ

12 13731 เด็กหญงิธดิาพร  บญุยานนัต ์

13 13732 เด็กหญงินภสั  ถกูอารมย์

14 13733 เด็กหญงินนัทวนั  บญุประเสรฐิ

15 13734 เด็กหญงินสิามณี  นากดี

16 13735 เด็กหญงิเบญญาภา  บวังาม

17 13736 เด็กหญงิปภาวรนิทร ์ โสภณ

18 13737 เด็กหญงิประภาภรณ์  ผวิมขุ

19 13738 เด็กหญงิปรญิาธรญ ์ พงศก์ติตคิณุชยั

20 13739 เด็กหญงิปรนิญา  กระจา่งภกัด ิ์

21 13740 เด็กหญงิผกาวรรณ  ศรสีวา่ง

22 13741 เด็กหญงิพชัราภา  ไพรสงิหข์ร

23 13742 เด็กหญงิเพชรรตัน ์ สงัวรจติ

24 13744 เด็กหญงิวราภรณ์  แสนโซง้

25 13745 เด็กหญงิวลยัวรรณ  ภาคาพรต

26 13746 เด็กหญงิสโรชา  มะลกิอง

27 13747 เด็กหญงิสธุามาส  อาภาศลิป์

28 13749 เด็กหญงิอนาตญา  ถนอมทรพัย์

29 13750 เด็กหญงิอภชิญา  ม ัน่คง

30 13985 เด็กชายวรีภทัร  พชืผล

31 13989 เด็กหญงิมารสิา  เรอืงศลิป์

32 13994 เด็กหญงิศริวิรรณวนา  ยาสงูเนนิ

33 13835 เด็กหญงิกลุลภสัสรณ์  แกว้กาไร่

34 13836 เด็กหญงิดากาญดา  สขุส าราญ

35 13844 เด็กหญงิวนดิา  สนิสขุ

36 13845 เด็กหญงิวาสนา  จนัทรส์ด

37 13846 เด็กหญงิสริวิรรณ  ตลิง่ชนั

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา  1.ครไูพสนั  ศรนารายณ์  2.ครรูจุริา  ศรนารายณ์

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13751 เด็กชายจกัรพรรดิ ์ เนยีมพนัธ์

2 13752 เด็กชายจริวฒัน ์ อาจอาคม

3 13753 เด็กชายชานนท ์ รุง่รศัม ี

4 13754 เด็กชายชานล  ขนัทอง

5 13755 เด็กชายณฐัวุฒ ิ โพธิม์ณี

6 13756 เด็กชายตราทพั  สราวรรณ

7 13757 เด็กชายทรพัโยดม  คมข า

8 13758 เด็กชายปวเรศ  ภญิโญ

9 13759 เด็กชายปารม ี ศริบิตุร

10 13760 เด็กชายพลพล  พึง่โภคา

11 13761 เด็กชายวทญัญ ู ขนานชี

12 13762 เด็กชายวสพุล  หมดัวงั

13 13763 เด็กชายวชัรพล  คดิถวลิ

14 13764 เด็กชายวศิรตุ  เพชรศรี

15 13765 เด็กชายสงกรานต ์ อ ิม่สมบตั ิ

16 13766 เด็กชายสยาม  งามทะวงษ์

17 13767 เด็กชายสรุศกัด ิ ์ นยิมจนัทร ์

18 13768 เด็กชายอรรถพล  สขุจติร

19 13769 เด็กหญงิกญัญาพชัร  คนดี

20 13770 เด็กหญงิณฐัธดิา  ไผต่ง

21 13771 เด็กหญงิทฆิมัพร  เทพภบิาล

22 13772 เด็กหญงิธนชัชา  นโิรจน์

23 13773 เด็กหญงิเนตรนภสั  สขุส าราญ

24 13775 เด็กหญงิพยิดา  อาจหาญ

25 13777 เด็กหญงิยพุารตัน ์ มสีา

26 13778 เด็กหญงิลดา  มแีสง

27 13779 เด็กหญงิวรทัยา  แยม้ม ัง่ม ี

28 13780 เด็กหญงิโสระญา  มะหะหมดั

29 13781 เด็กหญงิไหมมณี  สขีาว

30 13837 เด็กหญงิทศัวรรณ  สวุรรณศรี

31 13838 เด็กหญงิธฆิมัพร  แกว้มณี

32 13839 เด็กหญงินทัธรกิา  กล า่เจรญิ

33 13840 เด็กหญงิน า้รนิทร ์ ดลุยพ์นัธ์

34 14261 เด็กชายศภุณฐั  รตันประทมุ

35 14262 เด็กหญงินริการต ์ โพธิพ์ฤกษ์

36 14279 เด็กหญงิชลธชิา  รตันดี

37 14288 เด็กหญงินนัทนิ ี กดักลาง

38 14509 เด็กหญงิวรีดา  ชาตมินตรี

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครรูตพิร  แยม้คุม้

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13782 เด็กชายโกโก ้ โพสามพบ

2 13784 เด็กชายจริวฒัน ์ ภูร่ะหงษ์

3 13785 เด็กชายเฉลมิชยั  เจรญิลาภ

4 13786 เด็กชายชยัพร  สารภีาค

5 13787 เด็กชายโชคชยั  สกีะชา

6 13788 เด็กชายณรงคศ์กัด ิ ์ ซอมแกว้

7 13789 เด็กชายณฐักร  เชือ้เมอืงแสน

8 13792 เด็กชายธนากร  บญุประคม

9 13793 เด็กชายธรีเดช  ชาญชยัด ารง

10 13794 เด็กชายนนัทพงศ ์ ละสงูเนนิ

11 13796 เด็กชายอดเิทพ  สอนจนัทร ์

12 13797 เด็กชายอธปิ  ไกรส ารวม

13 13798 เด็กชายอดัรวชัร ์ แสงยศ

14 13799 เด็กหญงิกลัยกร  ทองโชติ

15 13800 เด็กหญงิเกวลนิ  ฤทธิอ์ดุม

16 13801 เด็กหญงิเขมจริา  ธูปเทยีน

17 13802 เด็กหญงิชนกิานต ์ บญุโชติ

18 13803 เด็กหญงิน า้ฝน  สนัโดด

19 13804 เด็กหญงินศิารตัน ์ เสมาทอง

20 13805 เด็กหญงิแพรวา  วงศษ์า

21 13806 เด็กหญงิฟารดีา  ย ิม้เย ือ้น

22 13807 เด็กหญงิภทัรพร  ทะวาช

23 13808 เด็กหญงิรตันภรณ์  กชุะนนัท์

24 13809 เด็กหญงิศรญัญา  หงษท์อง

25 13810 เด็กหญงิศศกิานต ์ บวับงึ

26 13811 เด็กหญงิศริริตัน ์ ภาคแสวง

27 13812 เด็กหญงิสโรชา  ธรรมโยธนิ

28 13813 เด็กหญงิอารยา  มะลกิอง

29 13841 เด็กหญงิพชัรา  รกัษาเจรญิ

30 13842 เด็กหญงิมนรญา  พลบัพลาไชย

31 13843 เด็กหญงิรนิลดา  บญุล า้

32 13847 เด็กหญงิสพุตัรา  เหมอืนมาตย์

33 14523 เด็กหญงิชนากานต ์ ม ิง่สมัพรางค์

34 14528 เด็กหญงิวรนชุ  ภูส่ าอาง

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครลูดัดา  สขุกดุ ี2.ครกูติตพินัธุ ์ ผารธุรรม

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13532 เด็กชายกติตพิศ  เทพวงศ์

2 13816 เด็กชายกฤตภาส  ศรหีานาม

3 13817 เด็กชายกฤษฎา  นรีะคณุ

4 13818 เด็กชายจรญูวทิย ์ โกสนิทร ์

5 13819 เด็กชายปวชิ  บญุพนัธ์

6 13820 เด็กชายณฐัพล  นว่มเขยีน

7 13821 เด็กชายณฐัพล  บทุชน

8 13822 เด็กชายธนกร  ชยับตุร

9 13823 เด็กชายธรีพร  สขุส าราญ

10 13826 เด็กชายพลีพงษ ์ สายนัต ์

11 13827 เด็กชายรตันท์พงษ ์ หาญกดุตุม้

12 13828 เด็กชายวรเชษฐ ์ โพธิจ์นัทร ์

13 13829 เด็กชายวชัรนิทร ์ ป่ินค า

14 13830 เด็กชายศภุวชิญ ์ สทิธศิกัด ิ์

15 13831 เด็กชายศภุเสกข ์ กะปี

16 13832 เด็กชายอตริจุ  ใจทพิย์

17 13833 เด็กชายอรรถพร  แสงภู่

18 13834 เด็กชายอษัฎาวุธ  สบีญุ

19 14226 เด็กชายธนกร  สอนสทิธิ์

20 14231 เด็กชายภคพล  ศรโีฉม

21 14503 เด็กชายธนกร  ทพิยด์ารา

22 14506 เด็กชายศริริาช  มงคล

23 14507 เด็กชายอสิระ  บญุศรี

24 14508 เด็กชายธนภมู ิ พลสงคราม

25 14534 เด็กชายศภุโชต ิ เชดิบารมี

26 14535 นายพชัรพงษ ์ ธนตัยเ์ดชากติต ิ์

27 14536 นายสรุยิา  ด าอดุม

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครนูภาพร  ทองกลม  2.ครนูฐัวทิย ์ สายนัต ์

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13545 นางสาวกลัยารตัน ์ กองวเิศษ

2 13548 นางสาวกญัญารตัน ์ ดปีระเสรฐิ

3 13551 นางสาวเเกว้มณี   นยุนัรมัย ์

4 13553 นางสาวชนฏัดาภา  ฤทธกินั

5 13560 นางสาวปารชิาต ิ ศริบิตุร

6 13564 นางสาวรุง่ลดัดา  ไตรเวช

7 13589 นางสาวกฤษณา  มแีสง

8 13600 นางสาวปรยิาภทัร   หงษท์อง

9 13604 นางสาวเพชรรชัดา  นยัมานพ

10 13849 นางสาวรตันาพร  ชยัพฒัน์

11 13851 นายพงศอ์มร  ศริ ิ

12 14003 นางสาววศิลัยศ์ยา  ป่ินเกลา้

13 14004 นางสาววาสนา  เบาะดา

14 14266 นางสาวอรสา  นวนปืน

15 14291 นายคณุานนต ์ โมราฤทธิ์

16 14411 นายธนวชั  บวัทอง

17 14412 นายภาคภมู ิ ม ัน่ใจ

18 14413 นายมนสัพฒัน ์ หลายทอง

19 14414 นายรชัชานนท ์ ทองกระจาย

20 14415 นางสาวจริชัญา  ทมุชะ

21 14417 นางสาวทพิยเ์กษร  ทางาม

22 14418 นางสาวธมลวรรณ  เข็มเพ็ชร

23 14420 นางสาวนนัธชิา  พานทอง

24 14421 นางสาวนนัธวิรรณ  ดวงอนิทร ์

25 14422 นางสาวนรีาพรรณ  สดุโต

26 14424 นางสาวปรญิธร  ปยุฝ้าย

27 14425 นางสาวมฐุติา  บ าเพ็ญบญุ

28 14426 นางสาวศภุลกัษณ์  ออ่นสวุรรณ์

29 14427 นางสาวสกุญัญา  เกอืบค า

30 14428 นางสาวอารยิา  หามนตรี

31 14429 นางสาวอสิรยิา  นลิพฤกษ์

32 14541 นางสาวภทัรธดิา  สเุลศิ

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครบูญุสติา  รอดมว่ง

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13533 นายกติศิกัด ิ ์  เกตสุขุ

2 13542 นายรฐัภมู ิ ร ืน่ไวย ์

3 13550 นางสาวเกวลนิ  แบนจาด

4 13555 นางสาวชลติา  ภาคเพยีน

5 13557 นางสาวณฐักานต ์ ทองดอนกลิง้

6 13565 นางสาวสธุดิา  เขนิภเูขยีว

7 13570 นายกติตธิชั  กล ิน่จนัทร ์

8 13571 นายจริภทัร ์ ตรทีพิย ์

9 13591 นางสาวขวญัเนตร  เอ ีย่มศรี

10 13594 นางสาวจฑุารตัน ์ ขนุแท้

11 13595 นางสาวชมพนูชุ  ทองค า

12 13597 นางสาวณฏัฐญา  บญุเเสง

13 13601 นางสาวปรญีาภรณ์   ชูชวีา

14 13606 นางสาววภิาว ี ยนืยง

15 13608 นางสาวสพุชิชา  ดวงภกัดี

16 13611 นางสาวอาทติยา  ประไพรพกั

17 13619 นายตณิณภพ  บญุมาก

18 13639 นางสาวชรณัรตัน ์ นาคาพล

19 13643 นางสาวนภสัศร  เพชรนลิ

20 13858 นายวาย ุ เบา้หลอ่ทอง

21 14240 นายประวรรี ์ ศรพีนูอนนัภ์

22 14430 นายทนงศกัด ิ ์ ลอ้มเสถยีร

23 14431 นายทกัษนิ  เพ็ชรดา่นเหนอื

24 14432 นายนนัทน์ภสั  เมอืงโครต

25 14433 นายปิยวตัร  ร ืน่เวช

26 14436 นายวษิณุ  จติวรรณา

27 14437 นางสาวกรรณิกา  ศริคิรฑุ

28 14438 นางสาวกญัญา  คดิพนิจิ

29 14439 นางสาวชลธชิา  งามบญุแถม

30 14440 นางสาวปรฉิตัร  เนยีมสกุใส

31 14441 นางสาวปรยีาดา  พลูสวสัด ิ์

32 14442 นางสาวปวณีา  บษุราค า

33 14443 นางสาวลลติภทัร  ฤทธิช์ลีอง

34 14444 นางสาวศริภสัสร  มะณีแดง

35 14445 นางสาวสธุาลนิ ี ไวเดชา

36 14446 นางสาวอารญา  สงิหลกัษณ์

37 14447 นางสาวอารรีตัน ์ รมยท์อง

38 14537 นายณฐัดนยั  ดว้งพนันา

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน              เพิม่เตมิ             กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครพูรพมิล  นลิสนธ ิ  2. ครนูกุลู  แสงสมราษฎร

ที่ เลขประจ าตวั ชือ่ -  นามสกลุ



1 13575 นายธรีกานต ์ โชตจิรญูปญัญา

2 13583 นายมนตร ี บญุเเสง

3 13584 นายมนเุชษฐ   จนัทรช์ลอ

4 13585 นายศริศิกัด ิ ์ พมิพเ์สนา

5 13613 นายจรีศกัด ิ ์ อุย้เจรญิ

6 13621 นายธรีพฒัน ์ สายนัต ์

7 13622 นายบรูพา  บวัออ่น

8 13623 นายปรวฒัน ์ คงแสงภกัด ิ์

9 13624 นายพงศกร  วงศอ์ามาตย์

10 13628 นายภานกุร  สดีอน

11 13631 นายวรีพนัธ ์ เหมศริ ิ

12 13715 นายจรีวฒัน ์ ไกรสอาด

13 13861 นายกอ้งเทวา  สชุสมบญุ

14 14448 นายเกยีรตศิกัด ิ ์ สงิหม์า

15 14449 นายคมนค์ณุตม ์ จนัทรห์อม

16 14450 นายจารพุงษ ์ ชา้งตน้

17 14451 นายธนดล  เอ ีย่มชม

18 14452 นายธนพล  อนิวอ

19 14453 นายนธพล  กลิน่ทบัทมิ

20 14454 นายมาโนช  นลิสม

21 14455 นายสราวฒุ ิ วงษศ์ร ี

22 14456 นายอตชิาต ิ  ท าชอบ

23 14457 นายอนชุา  แซล่ ี

24 14458 นายอภริกัษ ์ สรริกัษ์

25 14459 นายอรรถพล  ศรวียั

26 14530 นายวรีภทัร  วงษศ์ร ี

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                   พืน้ฐาน               เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครวูลัล ี สายดว้ง  2. ครศูกัดา  มงัคะรตัน์

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13540 นายปิยวตัร  อูส๋ามเรอืน

2 13543 นายวรวชิ  หาเรอืนพฒุ

3 13556 นางสาวทฆิมัพร  ผาสขุฐนิ

4 13567 นางสาวอมติา  ใบกระเบา

5 13574 นายธติวิุฒ ิ โพธิเ์ทีย่ง

6 13590 นางสาวกลัยา  เพิม่พลู

7 13592 นางสาวจรีนนัท ์ มาลา

8 13605 นางสาวรตันา  ค าพา

9 13610 นางสาวอลสิา  ขนัแกว้

10 13627 เด็กชายภคัวตั  ทดัดอกแกว้

11 13638 นางสาวนนัทกานต ์ จนัทรจ์ านงค ์

12 13641 นางสาวชลนชิา  หมดุเพ็ชร

13 13646 นางสาวมานดิา  นลิวรรณ์

14 13714 นายปรชัญา  ลนิค า

15 14460 นายคมกฤช  พรมบตุร

16 14461 นายชยัสทิธิ ์ ทองทพิย์

17 14462 นายนรากรณ์  รกัไธสงค์

18 14463 นายพรีพฒัน ์  รกัษาชือ่

19 14464 นายมลฐนนท ์ กาวี

20 14465 นายรพภีทัร  คงช ัน้

21 14466 นางสาวเกษศรนิทร ์ สมพร

22 14467 นางสาวชนนัพร  พรหมมา

23 14468 นางสาวณิชา  เรอืงเกษา

24 14469 นางสาวทพิรตัน ์ ยอดเกลีย้ง

25 14470 นางสาวพชัชา  บา้นกรด

26 14471 นางสาวพริษิา  กลิน่หอม

27 14472 นางสาววรศิรา  อนิทรกัษ์

28 14473 นางสาวสาวติร ี นนนทน์อ้ย

29 14474 นางสาวสดุารตัน ์ นวลลอืชา

30 14475 นางสาวสภุาพร  จกัรก์ร

31 14476 นางสาวสรุพีร  ค าวเิศษณ์

32 14493 นางสาววรพา  เดชโฮม

33 14496 นางสาวอรษา ทองแท้

34 14524 นายรตันภมู ิ แผน่เงนิ

35 14526 นายเกรยีงศกัด ิ ์ ญาณวรรณ

36 14533 นางสาววนัวสิา  อิม่ประไพ

37 14416 นางสาวณฐัฐาพร  ฤกษดี

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา   1.ครูสกุญัญา  อรรถบท  2. ครูอมรรตัน ์ แสวงวชิยพงศ์

ที่ เลขประจ าตวั ชือ่ -  นามสกลุ



1 13637 นางสาวกฤษณา  จ าเรญิพฒัน์

2 13712 นางสาวอรอนงค ์ ชืน่นอก

3 13857 นายธนภทัร  จนัทรจ์รูญ

4 13860 นายภทัรพงษ ์ แฝงวดั

5 13867 นายศภุกฤต  โอษฐเิวช

6 13868 นายธมีากร  แยม้สอิง้

7 14280 นายธนกฤต  สรรพกจิ

8 14477 นายกฤษฎา   เตชนนัท์

9 14478 นายชลกร  วารนิทร ์

10 14479 นายชุตวิตั  โชคเฉลมิ

11 14480 นายณฐัดนยั  ศรสีมทุร

12 14482 นายณฐัพล  เพ็ชรมณี

13 14484 นายธาดา  พนมไชย

14 14485 นายบรูณ์พภิพ  เอกเกดิ

15 14489 นายวราทร  ค าลอืไชย

16 14491 นายอานนท ์ คงอยู่

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา   1.ครูธรรมชาต ิ ศลิายอ้ย

ที่ เลขประจ าตวั ชือ่ -  นามสกลุ



1 13339 นายนริวทิย ์ กลิน่ภู่

2 13345 นางสาวกญัญาภัต  พุม่พวง

3 13347 นางสาวญาณศิา  แสนซือ่

4 13350 นางสาวเทพสดุา  เฟ่ืองวงษ์

5 13352 นางสาวธัญชนก  เงนิประกอบ

6 13355 นางสาวไปรดา  ณ บางชา้ง

7 13361 นางสาววรรณชนก  วายลม

8 13362 นางสาววัลลภา เดชศริิ

9 13369 นายกติตพิศ  พุม่พวง

10 13391 นางสาวจฑุาภรณ์  จ านงคศ์าสตร์

11 13396 นางสาวปฏมิากร   สมบรูณ์

12 13400 นางสาววันนา  ฉับฉาย

13 13428 นางสาวณัฏฐธดิา  ใจเพชร

14 13436 นางสาวสดุาพร โกมล

15 13508 นางสาวณัฐรกิานต ์ จติรจลู

16 13522 นางสาวสภุาพร  แกว้งามเมอืง

17 14156 นายกฤษกร  ทองค า

18 14157 นางสาวชลธชิา  อยูค่งศักดิ์

19 14159 นางสาว มลธชิา เรอืงสกุใส

20 14160 นายธรรมทาน  วงษ์นอ้ย

21 14161 นางสาวพัชรภัีณฑ ์แสนสดุ

22 14162 นางสาวธนัชชา จันลา

23 14163 นางสาวน ้าฝน กนัรังรัมย์

24 14164 นางสาวพริษิา  หยวกพมิพ์

25 14165 นางสาวมลสณีิ  บญุวังทอง

26 14167 นางสาวอรศิรา  เภาสนัเทยีะ

27 14168 นางสาวนงนภัส  ดว้งไร

28 14169 นายวรพจน ์ ตธุรรม

29 14170 นางสาวบัณฑติา มุง่เฝ้ากลาง

30 14171 นางสาวนารารัตน ์ กะไมย์

31 14172 นางสาวสมุาล ี เกตสุขุ

32 14173 นายธเิบศร ์ รืน่แสง

33 14293 นายอภนัินท ์ ศรแีกน่ทราย

34 14296   นายสชุาครยี ์ นามลูทา

35 14511 นายทศวรรษ  โสสดุ

36 14512 นายอคัรเดช  แซส่ง

37 14513 นางสาวชนดิา  บญุเพ็ง

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. อ.นยิม  วถิพีฒัน ์ 2. อ.หยาดอมัรนิทร ์ ศริขินัธ ์

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13348 นางสาวณัฐทชิา  หมวกแกว้

2 13354 นางสาว ปารชิาต ิถนอมสนิธุ์

3 13388 นางสาวคตีภัทร  หมวกแกว้

4 13397 นางสาว พนัชกร ฤทธิอ์ดุม

5 13415 นายภาคนิ สขุขา

6 13423 นางสาวกนัยา  มแีสง

7 13525 นางสาวพรชติา  ขา่ทพิยพ์าที

8 13530 นางสาววัชรยีา สบืเครอื

9 13531 นางสาวณัฐรวิรรณ  สงิหโ์ตทอง

10 14175 นายธนวัฒน ์ แสนมาตร

11 14176 นางสาวณชิาภา  สงัฆธรรม

12 14177 นางสาวกมลรัตน ์ ไพรสมพงษ์

13 14178 นายธนภร  พงษ์วชิา

14 14179 นางสาว ณัฐภัทร วัฒนโรจน์

15 14180 นายนครนิทร ์ สงัขท์อง

16 14181 นางสาวเพชรรัตน ์เดชเลย์

17 14182 นางสาวพชิญธดิา  ทองเรอืง

18 14183 นางสาวชลธชิา  แตงออ่น

19 14184 นางสาวกฤตยิา  หมั่นกลาง

20 14185 นางสาวนลิบุล ตระกลูพนา

21 14186 นางสาวกรรณกิา แสงค า

22 14187 นางสาวขวัญจริา  จันทรเ์กตุ

23 14188 นางสาวพมิณภา ดวงเดช

24 14189 นางสาวสธุาสนิ ี แสงจันทร์

25 14190 นางสาววนดิา  กอ่วงษ์

26 14191 นางสาวฬญีานันท ์ โตภะ

27 14284 นางสาวอาทติยา  อนัทะชัย

28 14514 นายธนโชต ิ ผา่นภวูงศ์

29 14515 นายจักรพงษ์  ปณุตงุ

30 14516 นายอภชิาต ิ ศรแีกน่ทราย

31 14519 นางสาวนภสร ทองสงา่

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. อ.วชัรพล  อรา่มเรอืง

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13189 นายพรีภัทร  ชา้งเรอืง

2 13337 นายธนวัฒน ์ เเจม่สวา่ง

3 13338 นายนพสทิธิ ์ การเกตุ

4 13341 นายมนพัทธ ์ สวุรรณชู

5 13342 นายวรีวัฒน ์ หาวริด

6 13368 นายกนัตพัฒน ์ไวเดชา

7 13373 นายฐติพิงษ์  สงกะสนิ

8 13379 นายมนตกาญ  จ ารัสศรี

9 13380 นายมนตม์นัส  อว้นพลี

10 13382 นายวัชรพล  อยูด่ ี

11 13384 นายสรยทุธ  ล า่สนั

12 13404 นายกติตกิรณ์ ไวยนธิา

13 13408 นายณัฐวิฒุ ิ คณฑา

14 13410 นายธรีดลุย ์อดกลัน้

15 13411 นายธรีวัฒน ์ แจง้วจิติร

16 13414 นายพรีพัฒน ์ บัวขนั

17 13703 นายสรรพวทิ  ทัศนา

18 13705 นายณัฐวฒุ ิ เหมอืนแจม่

19 13708 นายอรรนพ แสงภู่

20 13874 นายนกิร  ทวสีาร

21 13878 นายณัฐวตุ ิ สขุโต

22 14019 นายธนกฤต  อนิโต

23 14192 นายเกษมศักดิ ์ ไกรอาบ

24 14193 นายจักร ี ตัง้ตัว

25 14194 นายภมูพัิฒน ์นวลพจิติร

26 14195 นายจารกุติติ ์รุง่โรจน์

27 14196 นายธนากร สงัขแ์ปลงกาย

28 14197 นายยรุนันท ์ สขุสนิ

29 14198 นายวศิษิฏ ์ พรีะพันธ์

30 14199 นายณภัทร  ไกรส าอางค์

31 14200 นายอาชว ์ วงษ์บญุมาก

32 14201 นายชยณัฐ ใจจาน

33 14202 นายปิตวิัฒน ์เพ็งสวย

34 14203 นายอ านวย จนีเกดิ

35 14204 นายสารนิ สขุลีาภ

36 14205 นายอรงกรณ์  ส าเรงิ

37 14207 นายเสกสรรค ์ บญุศรี

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. อ.อนวุฒัน ์มณีพหรม 2. อ.ภญิญาพชัญ ์ มารุเกลา้

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13344 นางสาวกมลทพิย ์หมดัวัง

2 13357 นางสาวพัชราภา  รืน่บตุร

3 13358 นางสาวมลัลกิา   บ ารงุ วงศ ์

4 13363 นางสาวสาวติร ีมหาเอีย่ม

5 13386 นางสาวกนกวรรณ  สะตะ

6 13393 นางสาวดารณีุ สุม่มาตย์

7 13402 นางสาวสธุดิา  องัคะฮาด

8 13413 นายพรพพัิฒน ์ รืน่บตุร

9 13438 นางสาว อภชิญา ทววีัย

10 13439 นางสาวอารษิา  ประทมุชัย

11 14015 นายดนัยศักดิ ์ ทัศนาสนัต์

12 14208 นางสาวจริาภา   จันทรเ์พ็ญ

13 14209 นายรัฐภมู ิ ไพรสงิหข์ร

14 14210 นายสรุชัย  นรคมี

15 14211 นายศลิา  ลาบญุตา

16 14212 นางสาวกรณกิาร ์ แกว้ประเสรฐิ

17 14213 นายสหรัฐ  คงสมกาย

18 14214 นางสาวพริชิษา ทว่งทดีี

19 14215 นางสาวชลธชิา เงนิงาม

20 14216 นางสาวพัชราพา      ชตูรี

21 14217 นางสาวน ้าหนึง่ ทองค าแท ้

22 14218 นายชวกร  จันทนะผะลนิ

23 14219 นางสาวกติพิร  จันทรไ์ทย

24 14220 นายอภรัิฐ  ทาเอือ้

25 14221 นางสาวปนัดดา ผลสวัสดิ์

26 14222 นางสาวกวนิธดิา ลาค า

27 14223 นางสาวกณัธมิา ผา่ยเเผน

28 14224 นายประสทิธิ ์ แซต่ั๊น

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครูทีป่รกึษา  1. ครูณฐัวุฒ ิ โนทะเวยีน 2. ครูนวรตัน ์ โทอึน้

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13158 นางสาวกญัญารตัน ์ สงัขส์ ี

2 13172 นางสาวศศกิานต ์ ดปีระเสรฐิ

3 13195 นางสาวกมลชนก  กลิน่ธปู

4 13203 นางสาวฐติพิร ชาญทะเล

5 13207 นางสาวนนัทกิานต ์ ทนงใจ

6 13222 นางสาวอาทติยา  ปานกลา้

7 13249 นางสาวสธุสิา  นจิสนิ

8 13491 นางสาวฐติชิญา  จนัทรก์ลดั

9 13492 นางสาวนติยา  นะภา

10 13493 นางสาวมณธชิา  เต็มจติ

11 13494 นางสาวรตันาภรณ์  กลดัสนทิ

12 13888 นายพงษพ์นัธ ์ พารพีรต

13 13890 นายมนสัชยั  ทยิะมขุ

14 13891 นายสมเกยีรต ิ ตระลาการ

15 13893 นางสาวกมลรตัน ์ สมร

16 13895 นางสาวกิง่แกว้  เกษา

17 13896 นางสาวขนษิฐา  คดิพนิจิ

18 13897 นางสาวขนษิฐา  พรหมเสนา

19 13899 นางสาวจริาภา  ชูยา

20 13900 นางสาวฉนัทนา  ธงทนัที

21 13901 นางสาวน า้ทพิย ์ ใจแสวง

22 13902 นางสาวภทัรวด ี สทิธศิกัด ิ์

23 13903 นางสาวรตัตกิาล  พนิจิมนตรี

24 13905 นางสาวสนุติา  กลิน่สสีขุ

25 13987 นายภทัรพล  โสภารตัน์

26 14241 นายธนภทัร ์ จอ้ยปาน

27 14243 นายฤทธเิกยีรต ิ เขมน้กจิ

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครธูานวีทิย ์ กติฐติพิงศ ์ 2. ครณูฐัชานนัท ์ พนัธุศ์ริ ิ

ท ี่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13148 นายปฏภิาณ  ครฑุพุม่

2 13169 นางสาวชนญัชดิา  อว่มสขุ

3 13201 นางสาวธณาพร  คงอยู่

4 13245 นางสาวกญัญาวยี ์ รกัษาชือ่

5 13248 นางสาวญาดา  กสกิร

6 13259 นางสาวสภุสัสรา  โสภณ

7 13910 นายปิยะวฒัน ์ อปุรหิงษ์

8 13912 นายภากร  ภาระเวช

9 13916 นางสาวกมลวรรณ  ดนิมว่ง

10 13917 นางสาวกติตยิาภรณ์  วงษส์วุรรณ

11 13919 นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนุแกว้

12 13921 นางสาวปรายฝน  โพธิส์าระ

13 13922 นางสาวพรพมิล  ทองแพง

14 13923 นางสาวมญชุพ์ธิา  เจมิจรงุ

15 13924 นางสาวมาลสิา  คนดี

16 13925 นางสาววนดิา  ใบทอง

17 13926 นางสาวศริพิร  เงนิเมอืง

18 14246 นายณฐักติต ิ ์ จุย้แกว้พะเนา

19 14248 นายธนภทัร  พลงาม

20 14274 นางสาวดาวรุง่  คะลา

21 14292 นายอภเิชษฐ ์ ค าเสยีง

22 14525 นางสาวมลัลกิาร ์ ชาตมินตรี

23 14532 นางสาวภสัสร  แทง่ทอง

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/2 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1. ครรูตันาภรณ์  สขุสงวน  2.  ครบูญุฤทธิ ์ ผอ่งวถิ ี

ท ี่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13184 นายณฐัพล  ลอยสา

2 13149 นายรชัชานนท ์ บญุพรอ้ม

3 13151 นายสหรฐั  กลุยบตุร

4 13154 นายสวุชัโรดม  พทิกัษ์

5 13155 นายวนสับด ี บวักล า่

6 13190 นายวุฒชิยั  ทองกรงุ

7 13191 นายศรตุ  ทวทีรพัย ์

8 13192 นายศภุกติต ิ ์ วงศใ์หญ่

9 13225 นายคณุากร  คงสมบรูณ์ 

10 13226 นายเจษฎาภรณ์  ไวยสทิธิ์

11 13228 นายนวพล  หมูเ่จรญิทรพัย์

12 13233 นายภานพุงศ ์ ค าพรหม

13 13234 นายภมูภิทัร  สชีมภู

14 13239 นายศวิกร  สดใส

15 13242 นายอรรถวุฒ ิ จตวุรพฒัน์

16 13310 นายศภุวฒัน ์ สะทา้นธรณินทร์

17 13313 นายสพุสิฐิ  งามสมโภชน์

18 13928 นายคมสนั  บญุหอม

19 13929 นายณฐัพล  ภาวศทุธวิงศ ์

20 13930 นายธนพล  สงิหแ์กว้

21 13931 นายธวชัชยั  รณุนะ

22 13932 นายธภีทัร  โดว้ขวด

23 13933 นายนติพิงษ ์ ร ืน่ไวย ์

24 13934 นายปฎภิาณ  ศลิาอดุม

25 13935 นายปชูกะ  ภูร่ะหงษ์

26 13936 นายพสิฐิ  งามสขุ

27 13937 นายภราดร  มณีเมอืง

28 13939 นายวรชยั  ชืน่อารมณ์

29 13940 นายวรียทุธ  ยนตก์ลาง

30 13942 นายสทุธชิยั  นาแพง

31 14276 นายนพฤทธิ ์ บ ารงุกจิ

32 14283 นายศภุกร  สรุะดม

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครดูเิรก  วรชยัสวสัด ิ ์ 2. ครแูพรพรรณ  บญุสง่

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ



1 13206 นางสาวนนัทน์ภสั  มสีตัย ์

2 13145 นายณฐัพล  นุม่อยู่

3 13150 นายรามลิ  ศรกีณัหา

4 13160 นางสาวนวนษิฐ ์ พงษฉ์าย

5 13162 นางสาวชาลสิา  ทรพัยโ์นนหวาย

6 13171 นางสาววลาวลั  ภาคดนตรี

7 13175 นางสาวสพุนิญา  การะสขุ

8 13198 นางสาวชนากานต ์ ธรรมสาลี

9 13199 นางสาวณฐัณิชา  ผกูอารมณ์

10 13205 นางสาวนวพร  มะลกิอง

11 13210 นางสาวมฑุติา  เกตสุขุ

12 13211 นางสาวยวุด ี รกัษาซือ่

13 13212 นางสาวรุง่ทพิย ์ เตล็ดทอง

14 13213 นางสาววรญัญา  บญุวงัทอง

15 13218 นางสาวสกุญัญา  ปจัฉาพมิพ ์

16 13219 นางสาวสมุาล ี ศรอีอ่น

17 13220 นางสาวอรวรรณ  พพิว่นนอก

18 13222 นางสาวอฐัภญิญา  สยาม

19 13706 นางสาวณิชา  ประสงคง์าม

20 13947 นายธนเดช  พงษว์ชิา

21 13949 นายวรวุฒ ิ บา้นมว่ง

22 13950 นายอษัฎาวุธ  เตาสงูเนนิ

23 13951 นางสาวจรนิญา  ชอ่งวารนิทร ์

24 13952 นางสาวจนัทมิา  เกตสุขุ

25 13953 นางสาวนนัทนา  ผา่ยแผน

26 13954 นางสาวบรรณสรณ์  งามคณะ

27 13955 นางสาวพชิาณิกา  เคลา้คลงึ

28 13956 นางสาวมนสันนัท ์ ไพรสงิขร

29 13957 นางสาวสนุษิา  อนิพร

30 13991 นางสาวฉตัรนภา  กลา้ศกึ

31 14022 นายบญัญตั ิ บวัอาจ

32 14521 นายภทัรพล  ค าวจิติร

รายชือ่นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4 ภาคเรยีนที ่2/2564 โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอ์ปุถมัภ์

รหสัวชิา................ชือ่วชิา ......................................................จ านวน............หนว่ยการเรยีน

ประเภทวชิา                                    พืน้ฐาน             เพิม่เตมิ              กจิกรรม

ครทู ีป่รกึษา   1.ครสูาวกรรตัน ์ ฟองเพชร

ที่
เลข

ประจ าตวั
ชือ่ -  นามสกลุ


