
นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม  ครูที่ปรึกษา

ที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 29610 เด็กชายพงศธร  ค าสุข
2 29629 เด็กชายกิติพัทธ์  หล้าวัน
3 29630 เด็กชายอติชาต  เชื้อลี
4 29636 เด็กชายฉัตรชัย  นนทะภา
5 29662 เด็กชายพัสกร  ทองค าชัน
6 29663 เด็กชายธีระธรรม  ก าหมู
7 29684 เด็กชายจรันดร์  แผนท าลา
8 30128 เด็กชายฐิติพงค์  สารติ
9 30155 เด็กชายธีรภัทร์  ปะถะมา
10 30156 เด็กชายปิยพงศ์  ถนอมเชื้อ
11 30603 เด็กชายพุทธกร  สมนึก
12 30818 เด็กชายชัยณรงค์  ถนอมพงษ์ 
13 31567 เด็กชายทศพร  ชูรัตน์
14 32263 เด็กชายอนาวินทร์  อินทอง
15 32614 เด็กชายธนวัฒน์  เจริญชัย
16 เด็กชายณัทพงศ์  รูปช้าง
17 เด็กชายอดิศร  บุตรพิมพ์
18 เด็กชายหาญชนะ  สีลาที
19 เด็กชายธนกร  สายบุตร
20 29644 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรบุตร
21 29679 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ท่าโพธิ์
22 29696 เด็กหญิงนภัสรา  เสาร์ค า
23 29700 เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยชาติ
24 29937 เด็กหญิงวรัณปภา  จ าปารัตน์ ไลน์กลุ่มห้องเรียน ม.1/1
25 30800 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  พระทัยกุล ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมทุกคนค่ะ
26 30822 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีแสน
27 31268 เด็กหญิงพรหมพร  พรมชาติ
28 32353 เด็กหญิงแก้ววารี  ทินวงษ์
29 32568 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนภักดี
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญโต
31 เด็กหญิงทิพย์ภิวรรณ คูณทัน
32 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมทาสิงห์
33 เด็กหญิงณภัทรสกุล  ป้องสอน
34 เด็กหญิงชนิดา  นิยมญาติ
35 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1  ประจ าปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต ิ กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงวารินช าราบ

จดัเตรยีมโดยงานนกัเรยีน 11/05/2022 หนา้ที่ 1



นางอรนิตย์  สุวรรณไตรย์  ครูที่ปรึกษา

ที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 29607 เด็กชายธนภัทร  คูณทวีชัย
2 29614 เด็กชายพงศกร  แก้วบุญเรือง
3 29631 เด็กชายธีรภัทร  ตอนศรี
4 29691 เด็กชายภูริช  ก้อนทรัพย์
5 30140 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง
6 30147 เด็กชายกฤษดา  นิลค าอ่อน
7 30451 เด็กชายพงศธร  เวียงค ามา
8 30669 เด็กชายณัฐวุฒิ  คันธนู
9 30804 เด็กชายจิรภัทร  หวานอารมย์
10 30816 เด็กชายณัฐพงศ์ ค าสิงหา
11 30828 เด็กชายพิทักษ์ชัย  อุทัยกรณ์ 
12 30836 เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อบ่อคา
13 30849 เด็กชายพีรธรรม  ใจพรม
14 31562 เด็กชายพสิษฐ์  วาเกศ
15 32264 เด็กชายอนิรุธ  ทองค าพวง
16 32344 เด็กชายชลชัย  ปัน้ทอง
17 เด็กชายภควัต  บุญสุข
18 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมส าอางค์
19 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ  สานันต์
20 เด็กชายชโยธิต  บัวหอม
21 29616 เด็กหญิงชุติมา  สมทรัพย์
22 29620 เด็กหญิงปภัสสร  พลบัว
23 29626 เด็กหญิงปุณยนุช  บุญเชิด
24 29670 เด็กหญิงดวงกมล  คงคาพันธ์
25 29673 เด็กหญิงทิพประภา  เอนกโชค
26 30454 เด็กหญิงพรทิพย์  พันศรี ไลน์กลุ่มห้องเรียน ม.1/2
27 30672 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทองพิทักษ์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมทุกคนค่ะ
28 30853 เด็กหญิงกัญญาณัช  เอี่ยมตระกูล
29 31984 เด็กหญิงกานต์พิชชา ราศรี
30 32572 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  นวลนาค
31 เด็กหญิงปฐมาวดี  พระขันทอง
32 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บ่อแก้ว
33 เด็กหญิงพลอยนิศา  สีดา
34 เด็กหญิงศศินัดดา  สืบสาย
35 เด็กหญิงสุพัตรา  มาลัย

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2  ประจ าปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต ิ กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงวารินช าราบ

จดัเตรยีมโดยงานนกัเรยีน 11/05/2022 หนา้ที่ 1



นางสาวอรุณี  พนัธศ์รี  ครูที่ปรึกษา

ที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 29248 เด็กชายอัครเดช  วงษาพรม
2 29603 เด็กชายดนุเดช  เงาเพ็ชร
3 29656 เด็กชายสุรชัย  โสมก าสด
4 29683 เด็กชายคเณศ  ศิริปักมานนท์
5 30157 เด็กชายการุณ  จรรยากรณ์
6 30447 เด็กชายธนากร  แนบสันเทียะ
7 30457 เด็กชายอธิการ  ช้างคง
8 30805 เด็กชายสิรภัทร  ศักด์ิวัฒนภักดี
9 30806 เด็กชายจิรเมธ  สมสุข
10 30807 เด็กชายจิรภัทร  สมสุข
11 30811 เด็กชายวัชรากร  ทาระกาล
12 30814 เด็กชายวาทะสิทธิ ์ ทองทวี
13 30839 เด็กชายภูธิป  จันทะนาวงษ์
14 31141 เด็กชายวีระพงษ์  แก้วมณี
15 31893 เด็กชายธนโชค  กุลบุตร
16 32567 เด็กชายธราเทพ  ลุนค า
17 เด็กชายทินกร  ดวงชัยเงิน
18 เด็กชายพิพัฒน์พล  สุภาพันธ์
19 เด็กชายปัณณวิชญ์  พานิชการ
20 เด็กชายณัฐพัฒน์  สิงห์หมุ้ย
21 29622 เด็กหญิงพันทิวา  วงศ์ใหญ่
22 29648 เด็กหญิงดาวนภา  ธรรมสัตย์
23 29677 เด็กหญิงสุวนันท์  สวัสด์ิสุข
24 29692 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุธุวงค์
25 30162 เด็กหญิงคนึงรัตน์  ผาสุข ไลน์กลุ่มห้องเรียน ม.1/3
26 30165 เด็กหญิงพิชชาพร  ร่ืนรมย์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมทุกคนค่ะ
27 30820 เด็กหญิงโซเฟีย  สุภะนานัย
28 30834 เด็กหญิงทวีรัฐ  ไทยชะนะ 
29 31281 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทีงาม
30 31571 เด็กหญิงวิภาดา  พิษพงษ์
31 31998 เด็กหญิงชมพูนุช  ละเลิศ
32 เด็กหญิงชลธิชา  เพิม่ปัญญา
33 เด็กหญิงจิดาภา  จ ารักษา
34 เด็กหญิงภัทราพร  ส าราญเกต
35 เด็กหญิงเขมจิรา  เศษรินทร์
36 เด็กหญิงสุภิชญา  ทองเกิดหลวง

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/3  ประจ าปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต ิ กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงวารินช าราบ

จดัเตรยีมโดยงานนกัเรยีน 11/05/2022 หนา้ที่ 1



นางวภิาวดี  ธะประวติั  ครูที่ปรึกษา

ที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 29655 เด็กชายณภัทรฐนัน  มีอ านาจ
2 29660 เด็กชายตรีวุฒิ  คืนดี
3 29665 เด็กชายธนชาติ  แสนตรี
4 29666 เด็กชายธาดา  พวงจ าปา
5 30126 เด็กชายศุภกิต์ิ  ศรีสุข
6 30127 เด็กชายจารุพัฒน์  หาทวี
7 30130 เด็กชายศุภกร  โสภากุ
8 30137 เด็กชายธนชาติ  เวษาสิทธิ์
9 30141 เด็กชายสุธินันท์  เหมือนลา
10 30142 เด็กชายตรรกพล  ผลพูล
11 30159 เด็กชายชนาธิป  ผันผอง
12 30817 เด็กชายนาถวัฒน์  ถนอมทรัพย์ 
13 30826 เด็กชายภูรินท์  กอพุฒ
14 30827 เด็กชายแทนคุณ  พวงพันธ์
15 30838 เด็กชายชุมพล  บุญหนา
16 30848 เด็กชายอนันต์ธสิทธิ ์ อุบลธชาติ
17 31899 เด็กชายกมลาสน์  ข่ายทอง
18 เด็กชายเอกสิทธิ ์ โลมาสืบ
19 เด็กชายสิทธิธ์ิพล  มูลนิน
20 เด็กชายวรินทร  ธนูผาย
21 เด็กชายนัฐพงษ์  บุญลา
22 29693 เด็กหญิงณัฐธิดา  เคนดี
23 29698 เด็กหญิงรุ้งรดา  แสงจันทร์
24 29938 เด็กหญิงธัญธีรา  ธรรมโคตร์
25 30131 เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วค าปอด
26 30134 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อยู่เย็น ไลน์กลุ่มห้องเรียน ม.1/4
27 31138 เด็กหญิงรุ้งลดา  เลขะสันต์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมทุกคนค่ะ
28 31142 เด็กหญิงพัชรพร  สมบัติมั่น
29 31153 เด็กหญิงจีรนันท์  อมรวงศ์
30 31570 เด็กหญิงอภิรดา  บุญศรี
31 32644 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์ศรี
32 เด็กหญิงจิรัชยา  เพ็งพา
33 เด็กหญิงพลอยนภัสร์  บุษพันธ์
34 เด็กหญิงพัชชาธิดาทิพย์  มวลสุข
35 เด็กหญิงธิดาวัน  ฤทธิว์ิชัย
36 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาอุไร

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/4  ประจ าปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต ิ กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงวารินช าราบ

จดัเตรยีมโดยงานนกัเรยีน 11/05/2022 หนา้ที่ 1


