
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 25362 นาย ชัยชนะ สามงามรอด

2 25324 นาย โชตินฤทธ์ิ ทับชู

3 25326 นาย ณัฐกิตต์ิ อามิตร

4 25283 นาย ณัฐวุฒิ สมพงศ์

5 25402 นาย ธีร์ธวัช ไชยจิตต์

6 25176 นาย นัธพัฒร์ ราตรีพฤกษ์

7 25437 นาย ภูมฤทธ์ิ ไหมแก้ว
8 26659 นาย รังสิมันต์ ผลนุกูล

9 26660 นาย วีระชัย วรรณมาศ

10 25371 นาย อนุรักษ์ ลัทธิพรหม

11 25187 นางสาว กนกวรรณ เรือนเพ็ชร

12 26661 นางสาว กัญญ์วรา พลเกษตร

13 25378 นางสาว กัญญารัตน์ ทลิกรรณ์

14 25227 นางสาว กิตติมา หัสดี

15 25228 นางสาว คนิศร ฟองเกิด

16 25190 นางสาว จันทิมา บุตรเฉวก

17 25300 นางสาว จิราภรณ์ พิศการณ์

18 25260 นางสาว ชนิภรณ์ อวยพร

19 26662 นางสาว โชติรส ไทรแก้ว

20 25343 นางสาว ณัฏฐณิชา ก าแพงแก้ว

21 25416 นางสาว ณัฐชยา มฤคี

22 26663 นางสาว ณิชกานต์ องอาจ

23 25307 นางสาว ดลญธิดา อักษรประดิษฐ

24 26664 นางสาว ธวัลรัตน์ วุ่นจินา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1

แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1

แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

25 25266 นางสาว ธัญวรัตม์ อินทรธนู

26 25269 นางสาว นันทกานต์ คล้ิงคล้าย

27 25272 นางสาว นิชนิภา ศิริศักด์ิ

28 25418 นางสาว นุรลัยนา แยงกุลเชา

29 25448 นางสาว ปรีญาภัทร ปรีชาชาญ

30 25349 นางสาว ปาริดา จันทร์มาศ

31 25419 นางสาว ปิยธิดา วรรณวาสน์

32 25451 นางสาว เพชรไพลิน ยอดมณีย์

33 25274 นางสาว ภิชนารถ สุภาพโรจน์

34 25390 นางสาว มุกอันดา วิลาศลักษณ์

35 26218 นางสาว วรรณนิภา ธนาวุฒิ

36 25315 นางสาว ศันสนีย์ ศรีเจริญ

37 26665 นางสาว ศุจิภรณ์ แขงสิงห์
38 25453 นางสาว สินีนาถ วิเชียร

39 25394 นางสาว อริศรา ยอดนารี
40 25317 นางสาว อสมาภรณ์ พฤกประสงค์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26666 นาย กษดิส เพชรศร

2 25428 นาย จักรพรรดิ ทองขาว
3 25398 นาย ณ ปกรณ์ ไชยโรจน์

4 25363 นาย ติณณภพ ไกรนุกูล

5 26667 นาย ทยากร ไชยเพท

6 25401 นาย ธนากรณ์ ด้วงแก้ว

7 25212 นาย ภควัต ไชยนุรักษ์

8 26668 นาย ภัทรภร บัวพรหม

9 25225 นางสาว กัญญาพัชร กันฐะสุทธิ

10 25298 นางสาว กัญญาวีร์ ศักด์ิธานี

11 25340 นางสาว กันตยา ปานมี

12 25469 นางสาว จิรัชญา กาญจนพันธ์

13 25415 นางสาว จุฑามาศ หนูทอง

14 25382 นางสาว ชฎาภรณ์ ขุนสวัสด์ิ

15 25342 นางสาว ชลธิชา แก้วขาว

16 25442 นางสาว ณัฐธิดา เวชพิศ
17 25444 นางสาว ธันยพร ไทรแก้ว

18 25387 นางสาว ธิดารัตน์ ไสยวงศ์

19 26315 นางสาว นพนันท์ วรธรรมาทิพย์

20 26669 นางสาว นริสา คงศรีปาน
21 25446 นางสาว นารีรัตน์ ยันตะศิริ

22 25447 นางสาว เบญญาภา เกตุสมบัติ

23 25791 นางสาว ปณิตา ทองเสมอ

24 25193 นางสาว ปลิตา บุญทอง

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2

แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2

แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

25 25420 นางสาว ปุษยา ชลบุตร

26 25350 นางสาว ผกาวดี ช่วยเชิด
27 25450 นางสาว พิชณ์ญาภัทร เก้ือเม่ง

28 25421 นางสาว พิชามญช์ุ เล่ียมทอง

29 25422 นางสาว พิณสุดา พงค์ย่ีหล้า

30 26670 นางสาว ฟากฟ้า สุขเก้ือ

31 25198 นางสาว รอนดา รอมาน

32 26671 นางสาว รัญชิดา กูลระวัง

33 25201 นางสาว วริศรา วรรณศิลป์

34 25314 นางสาว วิรัญญา อาลีอิสเราะ

35 25354 นางสาว ศลิษา คงแป้น

36 25238 นางสาว ศศิชา รัตนพงษ์

37 25494 นางสาว สุพิชชา พุ่มเอียด

38 26672 นางสาว สุภัสสรา นุวงศ์

39 25316 นางสาว อภิญญา ธรรมชาติ

40 25241 นางสาว อรนุช ประเสริฐด า



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26673 นาย ชนสรณ์ คงแสง

2 25327 นาย เทพพนม หงษ์คงคา
3 25400 นาย ธนวัฒน์ ชูกล ่า
4 25180 นาย ภูมินันท์ สมเก่า

5 26674 นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์

6 26675 นาย สิทธิวัฒน์ ชูแก้ว

7 25375 นางสาว กชกร รักสนิท

8 26676 นางสาว กนกวรรณ ศิลาเลิศ

9 26677 นางสาว กรรนิภา ไชยพจน์

10 26678 นางสาว ครีตราพัฒน์ ศรลัมภ์

11 25229 นางสาว ฉายมณี มีสุข

12 25301 นางสาว ชญาดา วรรณกาล่า

13 25304 นางสาว ชรินรัตน์ สาระยาน

14 26679 นางสาว ชุติกาญจน์ มะลิแก้ว

15 25486 นางสาว ฐิติยา ชุพรัตน์

16 25305 นางสาว ณัฐณิชา สุภาพโรจน์

17 26680 นางสาว ณัฐมน ยศขุน

18 26681 นางสาว ธัญญารัตน์ ภิรมย์ 

19 25386 นางสาว ธัญญารัตน์ เดโช

20 26682 นางสาว ธารารัตน์ ศักด์ิศรี

21 25309 นางสาว นพรัตน์ ดวงมาศ

22 25239 นางสาว นันท์นภัส ดวงมาศ

23 26683 นางสาว นันธิยา กายแก้ว

24 25348 นางสาว ปริชาติ โอฐอัด

25 25310 นางสาว ปาริฉัตร ส้มเขียวหวาน

26 25470 นางสาว ผกามาศ ทองไชย

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ค ำนวณ



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ค ำนวณ

27 25194 นางสาว พรรณิกา สุวรรณ์อาส

28 25195 นางสาว พัทธ์ธีรา ใจกระจ่าง

29 26684 นางสาว พิชญ์กนก รักษาพล

30 25196 นางสาว ภัทรวรรณ ขวัญมณี

31 26685 นางสาว ภาวิดา เลาหวิวัฒน์

32 26686 นางสาว วรรณวิษา อินทฤทธ์ิ

33 25392 นางสาว วาสนา สุวรรณ์อาส

34 26687 นางสาว วิภารัตน์ ค่าวิจิตร

35 26688 นางสาว ศศิชา หนูมี

36 26689 นางสาว สุณัฐชา น่านาผล

37 25356 นางสาว สุดารัตน์ ภูมิสุวรรณ์

38 26690 นางสาว สุพัตรา บุญเดช

39 25279 นางสาว อรปรียา การชะนะไชย

40 26691 นางสาว อัมพวา เรืองรัตน์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 26692 นาย กรวิทย์ เหมทานนท์

2 25427 นาย กฤษฏ์ิ วงศ์อนุ
3 26693 นาย จักษชน รอดสุข

4 25299 นางสาว จิรภัสนันท์ ยีด้าโห๊ะ

5 25432 นาย ณภัทร ไชยวรรณ์

6 25170 นาย ตรงกมล พันธ์นวล

7 25434 นาย ทองแท้ ผดุงสัตย์
8 25247 นาย ธนัตนันทน์ ละมัด

9 26694 นาย ธราเทพ การกรณ์

10 25286 นาย นันทวุธ หลาวหล้าง

11 26695 นาย พิสิฏฐ์ เพชรชูศรี

12 25331 นาย ภูชนะ ลัทธิพรหม

13 26696 นาย ภูธเนศ ศิริ

14 26697 นาย วีระวัฒน์ ยามโสภา

15 25220 นาย สุธรรม วันเพ็ญ

16 26698 นาย สุริยะ ธานมาศ

17 25411 นาย อัชฌาณลย์ อะเนก
18 26699 นาย อุดมสิริ เทพลักษณ์

19 26700 นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด

20 26701 นางสาว กนิษฐา ทองศรีจันทร์

21 26702 นางสาว กษมา ฉิมแก้ว

22 26703 นางสาว กันต์ฤทัย ทองคล้าย

23 25379 นางสาว ก่ิงกมล นิจนารถ
24 25189 นางสาว จรินทร์จิต เกิดสุวรรณ์

25 26704 นางสาว จุฑามาศ อินณรงค์

26 25263 นางสาว ณัฏฐณิชา จุลแก้ว
27 25441 นางสาว ณัฐชภรณ์ นิจนารถ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ค ำนวณ



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ค ำนวณ

28 26705 นางสาว ณัฐฐิณัณฑ์ ภาสกนธ์

29 25268 นางสาว นภาภัทร หัตถประดิษฐ์

30 25388 นางสาว นันท์สินี สองหลง

31 26706 นางสาว ปาลิตา เกิดช่อ

32 25234 นางสาว พรปพรรณ ทองสม
33 25351 นางสาว พลอยชมพู เยาวนาค
34 25235 นางสาว พิชญธิดา แดงงาม
35 25273 นางสาว พิชญา คุปตะธรรม

36 25237 นางสาว ภัทราพร หยู่ทิพย์

37 25200 นางสาว วรางคณา จันสุข

38 25393 นางสาว วิลาวัณย์ ชุมจิตต์
39 25454 นางสาว อภิญญา ศักดาวุธ
40 26707 นางสาว อาภัสรา นพเก้า







ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 25166 นาย กลวัชร สุทวิ

2 25321 นาย กันต์กวี วงศ์สวัสด์ิ

3 25431 นาย ชัชพิมุข พูลพิพัฒน์

4 25325 นาย ไชยสิทธ์ิ บุญเรือง

5 25457 นาย ณภัทร แซ่ล้ี

6 26708 นาย ธีรวัฒน์ สมพันธ์

7 25330 นาย ธีรศักด์ิ สุธาโพชธ์ิ

8 25178 นาย ปองคุณ คุมปชัยวรรณ

9 25179 นาย ภาณุพงศ์ สุขว้ัน

10 25438 นาย รัตนกฤษณ์ นิติชัย

11 25334 นาย วงศกร นวลสง

12 26709 นาย วศิน จงกลบาน

13 25293 นาย ศตวรรษ โกมัย

14 25216 นาย ศิษฏ์ศิวัช เอียดเเก้ว

15 25439 นาย ศุภณัฐ แก้วนาบอน

16 25407 นาย สิทธิพร นกเเก้ว

17 25219 นาย สิทธิศักด์ิ มาศมาลัย

18 26710 นาย อนาวิน มนพเช้า

19 25372 นาย อนุสรณ์ บุญชากรณ์

20 25295 นาย อภิสิทธ์ิ สุขใส

21 25339 นางสาว กนกวรรณ สังข์มี

22 25412 นางสาว กัญญาพัชร นิลทจิตร

23 25259 นางสาว กัญญาภัค ไชยชาญยุทธ์
24 25413 นางสาว กัญญาวีร์ สุภาพโรจน์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ภำษำ



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5

แผนกำรเรียน ศิลป์ – ภำษำ

25 25302 นางสาว ชณิกา โมราศิลป์

26 25385 นางสาว ธัญญรัตน์ คงปาน

27 25492 นางสาว นริศรา เพชรน้อย

28 25270 นางสาว นันทวดี ปิโย

29 25271 นางสาว นันธิยา เดชนะ

30 25192 นางสาว นิภาฐิณี พรหมอักษร

31 26711 นางสาว ปาเจรา กิจจะ

32 26712 นางสาว พิชญ์สินี อ่ิมเต็ม

33 26713 นางสาว พิฬาลักษณ์ นนยะโส

34 25352 นางสาว ภวิตรา ไชยบุณ

35 26714 นางสาว ภานุมาศ ศิริพรัม

36 25197 นางสาว มนัดดา มานพศิลป์

37 25275 นางสาว มนัสวี ศรีส ารวย

38 25199 นางสาว วชิรญาณ์ การะบัน

39 25452 นางสาว วิริญญา ขวดแก้ว

40 25280 นางสาว อรวรรณ ศรีทวี


