
โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1

ปการศึกษา 2560

เลขที่ เลขประจําตัวนักเรียน ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 06775 เด็กชายกฤษพล   จิตพิทักษ วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

2 06776 เด็กชายกานนท   ศรียะพงศ วัดทุงบัว

3 06777 เด็กชายฉลอง   เสถียรรังสฤษดิ์ ชุมชนวัดเชิงแส

4 06778 เด็กชายชวลิต   ไพนุศลิป ชุมชนวัดเชิงแส

5 06779 เด็กชายชูเกียรติ   ดานปยโชคกุล วัดโตนดดวน

6 06780 เด็กชายณัฐวุฒิ   แกนคง บานแหลมหาด

7 06781 เด็กชายทินภัทร   จันทรทอง บานแหลมหาด

8 06782 เด็กชายนิติธร   เพ็ชรรัตน วัดอาวบัว

9 06783 เด็กชายสิรวิชญ   ประสงคสุข บานแหลมหาด

10 06784 เด็กชายอัศวิน   สามชุม ชุมชนวัดเชิงแส

11 06785 เด็กหญิงจิราวรรณ   มากสอน บานรัดปูน

12 06786 เด็กหญิงจุฑามณี   คงเอียง บานรัดปูน

13 06787 เด็กหญิงชนกนันท   เจียะคง วัดอาวบัว

14 06788 เด็กหญิงชนิกานต   มุสิกรักษ วัดทุงบัว

15 06789 เด็กหญิงณฐัฐินันท   จันทสงค วัดโตนดดวน

16 06790 เด็กหญิงณชิาภัทร   สิทธิชัย วัดโตนดดวน

17 06791 เด็กหญิงธวัลยา   หลอกลาง วัดโตนดดวน

18 06792 เด็กหญิงนฤมล   ชูศรี วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

19 06793 เด็กหญิงปรียากร   บุญมี วัดแหลมบอทอ

20 06794 เด็กหญิงปาณิสา   ศักดิ์ณรงค บานรัดปูน

21 06795 เด็กหญิงพลอยพรรณ   มุงมาไพรี วัดแหลมบอทอ

22 06796 เด็กหญิงพิชาพร   ณรงค วัดแหลมบอทอ

23 06797 เด็กหญิงพิรญาณ   มั่นคั่ง ชุมชนวัดเชิงแส

24 06798 เด็กหญิงภัทรียา   ขุนราช บานแหลมหาด

25 06799 เด็กหญิงยุพาวรรณ   จันเขียว บานแหลมหาด

26 06800 เด็กหญิงศริพิร   หมานหนู บานรัดปูน

27 06801 เด็กหญิงสุทธิกานต   เพชรบุรี วัดทุงบัว

28 06802 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เทพโนรา วัดโตนดดวน



โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

ปการศึกษา 2560

เลขที่ เลขประจําตัวนักเรียน ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 06803 เด็กชายชัยยวัฒน   นาคบํารุง ราษฎรบํารง

2 06804 เด็กชายชิณภัทร   ซี่ซาย บานรัดปูน

3 06805 เด็กชายธนพล   รักเกิด วัดทุงบัว

4 06806 เด็กชายธเนศพล   สุวรรณชูศรี วัดอาวบัว

5 06807 เด็กชายนัสชภัทร   จิตตะภัค วัดโตนดดวน

6 06808 เด็กชายพลพล   รอดแกว วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

7 06809 เด็กชายสิทธิพล   รัตนวิไลย วัดโตนดดวน

8 06810 เด็กชายสุขปกิจ   แดงเรือง วัดแหลมบอทอ

9 06811 เด็กชายอรรถยพร   อุนนวล วัดทุงบัว

10 06812 เด็กหญิงการตมณี   สุทธิพันธ วัดทุงบัว

11 06813 เด็กหญิงกุลธิดา   สุขสวัสดิ์ วัดทุงบัว

12 06814 เด็กหญิงจุรีพร   ชัยรัตน วัดแหลมบอทอ

13 06815 เด็กหญิงณาตยา   วงศสวัสดิ์ ราษฎรบํารง

14 06816 เด็กหญิงธัญชนก   วงศทอง ระโนต (ธัญเจริญ)

15 06817 เด็กหญิงนัทธกานต   สุวรรณมาลา วัดกาหรํา

16 06818 เด็กหญิงแพรวพรรณ   เรืองสุข ชุมชนวัดเชิงแส

17 06819 เด็กหญิงรมณยี   ทองบริบูรณ วัดโตนดดวน

18 06820 เด็กหญิงวรัญญา   แกนคง บานแหลมหาด

19 06821 เด็กหญิงวราภรณ   ทองฉีด วัดทุงบัว

20 06822 เด็กหญิงวริษา   แกวดํา วัดทุงบัว

21 06823 เด็กหญิงวัชรี   หอมเขียว วัดโตนดดวน

22 06824 เด็กหญิงศรินิรา   ปาณะศรี วัดโตนดดวน

23 06825 เด็กหญิงอรัญญา   ขาวผิว วัดโตนดดวน

24 06826 เด็กหญิงอริสา   เรืองฤทธิ์ วัดโรง (ขาวประชาสรรค)



โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3

ปการศึกษา 2560

เลขที่ เลขประจําตัวนักเรียน ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม

1 06827 เด็กชายจักรี   เรืองศรี วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

2 06828 เด็กชายนเรศ   บุญตามชวย วัดแหลมบอทอ

3 06829 เด็กชายนิธิวัฒน   หางสัมณี วัดกาหรํา

4 06830 เด็กชายพงศธร   ชูเชิด วัดแหลมบอทอ

5 06831 เด็กชายวีรภัทธ   จันสุก วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

6 06832 เด็กชายศรทอง   คงสี วัดกาหรํา

7 06833 เด็กชายศุภณัฐ   สอนเนียม วัดทุงบัว

8 06834 เด็กชายสิรวิชญ   สงคเสน เทศบาล 4(วัดคลองเรียน)

9 06835 เด็กชายอนุชิต    ทันหุย บานแหลมหาด

10 06836 เด็กชายอนุพล   ออนแกว ชุมชนวัดเชิงแส

11 06837 เด็กชายอัษฎาวุธ   ชางเหล็ก วัดแหลมบอทอ

12 06838 เด็กหญิงเกวลิน   กลากสิกิจ บานแหลมหาด

13 06839 เด็กหญิงชฎารัตน   ไชยสาลี บานรัดปูน

14 06840 เด็กหญิงณชิา   สุคนธร วัดโรง (ขาวประชาสรรค)

15 06841 เด็กหญิงทิพยวิมล   มากชุมนุม วัดแหลมบอทอ

16 06842 เด็กหญิงนภัสสร   บุญชูวงศ วัดทุงบัว

17 06843 เด็กหญิงเนตรนภา   ชุมฉิ้ง วัดประดู

18 06844 เด็กหญิงปาริฉัตร   แกนบุญ วัดโตนดดวน

19 06845 เด็กหญิงพรรวษา   จันทะวงศ วัดแหลมบอทอ

20 06846 เด็กหญิงภัทสวดี   เรืองฤทธิ์ ราษฎรบํารง

21 06847 เด็กหญิงวรรณวิษา   ปลองใหม วัดโตนดดวน

22 06848 เด็กหญิงวิภาวดี   ทองบริบูรณ วัดแหลมบอทอ

23 06849 เด็กหญิงศริยิากร   จันทรัตน บานแหลมหาด

24 06850 เด็กหญิงสุภาวดี   สุวรรณศรี วัดทุงบัว


