
ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 16174 เด็กชาย อุปถมัภ์ จกัขเุรือง
2 16189 เด็กหญิง กุลธิดา บุตรลี
3 16201 เด็กชาย หิรัณชยั ธิดุก
4 16373 เด็กหญิง พรพิมล จนัทร์ดี
5 16423 เด็กชาย ธนกฤต อุปการ
6 16628 เด็กหญิง เมธาวี กฤตธนวฒัน์
7 16661 เด็กชาย เอ้ือองักูร จนัทร์ชมภู
8 16663 เด็กชาย อคัรพล ทรัพยเ์จริญกูล
9 16951 เด็กชาย อิสรภาพ บุญทา
10 16983 เด็กหญิง บุณยาพร ชุ่มใจ
11 18058 เด็กหญิง นิธิตา บุญชุ่ม
12 18106 เด็กชาย ธีรภทัร ศรีมณฑา
13 18731 เด็กหญิง กญัญารัตน์ เชียร์
14 20034 เด็กหญิง วรพร ใหม่แกว้
15 20186 เด็กหญิง พิมพกานต์ ดาศรี
16 20646 เด็กหญิง ธญัยช์นก บุตรวงค์
17 21054 เด็กหญิง กรพินธ์ มูลรัตน์
18 21205 เด็กหญิง อรอินทุ์ โสมะตะนยั
19 21246 เด็กหญิง ศศิธร กองใจ
20 21408 เด็กหญิง ชุลีพร แซ่ต่วน
21 21413 เด็กหญิง พิชญญาดา สุธรรม
22 21427 เด็กหญิง พชัริดา ยศวงศ์
23 21432 เด็กหญิง พรศรา ทองดี
24 21433 เด็กชาย ประภากร ยาสมุทร
25 21441 เด็กชาย สรวิชญ์ บญับือ
26 21450 เด็กชาย พงศภู์มิ ตุ่นแกว้
27 21463 เด็กหญิง มชัลิกา ปันดอน
28 21466 เด็กชาย จะกอ จะจับ๊แปะ
29 21479 นาย จะที ไอ่โหล
30 21654 เด็กชาย ภทัรพล สุขเจริญ

ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2562

ช่ือ - สกุล

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562

ช่ือ - สกุล



1 16144 เด็กชาย ศุภพงษ์ ปัญญา
2 16155 เด็กชาย ศุภณัฐ ชุนหสุวรรณ
3 16156 เด็กหญิง นุชนาถ จองแหลง
4 16158 เด็กชาย จีรภทัร จนัทรา
5 16159 เด็กหญิง รัศมี สาคร
6 16164 เด็กหญิง จิตราพร ปัญญา
7 16165 เด็กหญิง กิตติกานต์ กิติ
8 16175 เด็กหญิง ปกเกศ ค าภีระบุรี
9 16202 เด็กชาย ธีรภทัร สุวรรณ์
10 16210 เด็กชาย นนทพทัธ์ ปัญญาดา
11 16211 เด็กหญิง ทกัษพร ปัญญา
12 16219 เด็กหญิง เมทินี พรหมศร
13 16319 เด็กชาย ภานุวิชญ์ สุขปัญญา
14 16374 เด็กหญิง โศภิตนภา ป่ินใหญ่
15 16376 เด็กชาย กฤษณะ แซ่ซ่ี
16 16377 เด็กหญิง เตม็ศิริ ค  าธา
17 16426 เด็กหญิง ธญัชนก ดาวเงิน
18 16508 เด็กหญิง นภสันนัท์ บุญรอด
19 16510 เด็กหญิง ศศินภา ขดัสงคราม
20 16518 เด็กชาย จกัรภทัร พนัชนะ
21 16519 เด็กหญิง กรกนก บุญเฉลียว
22 16521 เด็กหญิง ชลธิชา เรือนค า
23 16555 เด็กหญิง อภิชญา ศุภวนานุสรณ์
24 16573 เด็กชาย จิรายุ ฝ้ันใจ
25 16584 เด็กหญิง ชนิกา มอญแสง
26 16660 เด็กชาย กนัตพงศ์ อินตะ๊วงค์
27 16669 เด็กหญิง ปิยะธิดา วงษยา
28 16688 เด็กหญิง พิมพสุ์ภางค์ ธนาบุญญาเสฎฐ์
29 16936 เด็กหญิง อชิรญา การโชค
30 17097 เด็กชาย จกัรพนัธ์ ล่องลาย
31 17151 เด็กหญิง นิชานนัท์ ฟองมณี
32 17214 เด็กชาย ปฏิภาณ เหล่าสิริโชติ
33 17258 เด็กหญิง อริสรา แซ่เจา้
34 18038 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แกว้บุญศรี
35 18076 เด็กหญิง จิรัชยา โปธา



ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
36 18082 เด็กหญิง พรนภสั เมืองมูล
37 18089 เด็กชาย พานิชย์ วงศส์วรรค์
38 18093 เด็กหญิง วิภาวี วิจารณ์
39 18110 เด็กหญิง ศุทธนุช แกว้ขาว
40 18114 เด็กหญิง ณัฐกมล บุตรแกว้
41 18125 เด็กหญิง นลินทิพย์ ทนัวนั
42 18218 เด็กหญิง ศตพร ติง
43 18274 เด็กหญิง ปรียาวดี นามวงค์
44 18672 เด็กหญิง ชชัชญา ปัญโญกิจ
45 18701 เด็กหญิง พิมพณ์ดา ทวีรังสีภสัร์
46 18857 เด็กชาย เกียรติภูมิ สุรินทร์
47 18858 เด็กหญิง นลิน โนชยัวงค์
48 19347 เด็กหญิง ฐิติยา จนัทร์ชา
49 19373 เด็กหญิง ปณิชา หน่อแกว้
50 19635 เด็กชาย ธนวรกิช มาขติัยะ
51 20032 เด็กหญิง พรรณภทัร ชยับุญ
52 20652 เด็กชาย ธนภทัร วรรณวิจิตร
53 21049 เด็กชาย ศุภกร จารุพนัธ์
54 21406 เด็กหญิง จีรนนัท์ เทพพะใจ
55 21407 เด็กหญิง วิรากานต์ ศรีถิรศกัด์ิ
56 21418 เด็กหญิง อญัทิตยต์า ขติัยะ
57 21421 เด็กหญิง อินทิรา จนัปุก
58 21424 เด็กชาย ตน้ตระการ ตานาง
59 21425 เด็กหญิง ชนญัชิดา ยาวิจิตร
60 21436 เด็กหญิง เพญ็พิชชา ตะ๊เส้ียว
61 21440 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บินต ามะหงง
62 21447 เด็กชาย ธวลัรัตน์ พงศก์ู่
63 21459 เด็กหญิง อริสรา มาทิศ
64 21462 เด็กชาย ประกาศิต สอาดลว้น
65 21579 เด็กหญิง มลิกา บุญจู
66 21584 เด็กหญิง พรเพญ็ เจียระไนอมร
67 21671 เด็กหญิง ณิชารีย์ เกิดโอฬาร

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562

ช่ือ - สกุล



ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 16145 เด็กชาย วาเลนทีโน ดีเสตยฟ์าโน
2 16177 เด็กชาย พิริยะ อินขาน
3 16520 เด็กหญิง ลกัษิกา หลา้บุญมา
4 16531 เด็กหญิง หทยักาญจน์ เรือนค าจนัทร์
5 16693 เด็กชาย วชิรวิทย์ อมรวาที
6 16716 เด็กหญิง ศศิกานต์ วงคเ์คาว์
7 17051 เด็กชาย กนัตินนัท์ บุญล ้าเลิศ
8 17291 เด็กชาย นรภทัร สายอา้ย
9 18092 เด็กหญิง วิไลวรรณ เทวิน
10 18100 เด็กชาย ภกัด์ิศิวโรจน์ อุตเรือน
11 18222 เด็กหญิง ภทัราพร บุญเจริญ
12 19346 เด็กชาย ศรายทุธ์ เอ่ียมอุไร
13 21053 เด็กหญิง ฐิติมา เรือนประเสริฐ
14 21411 เด็กชาย ราชฤทธ์ิ ศรีใจ
15 21417 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปันดอนตอง
16 21426 เด็กชาย อภิรักษ์ ศรีรักษ์
17 21435 เด็กหญิง ภชัราพร ศิริสงค์
18 21451 เด็กชาย ธนวฒัน์ อารยะชุตินนัท์
19 21588 เด็กชาย ศิรัณย์ สุนนัทศิลป์

ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 16153 เด็กชาย ภูมิรนานนท์ ปาระมี
2 16203 เด็กชาย ธนากร ศรีวิมาลา
3 16372 เด็กหญิง ณัฐริกา ใจพฒันาพิทกัษ์
4 16402 เด็กชาย ณรากร ครองคีรี
5 16435 เด็กชาย รัฐภูมิ ศิริธนานุลกัษณ์
6 16513 เด็กหญิง วิมพวิภา สิงห์ใจ
7 16536 เด็กหญิง นิชานนัต์ จิรธนธรณ์
8 16554 เด็กหญิง ปริญญาลกัษณ์ ใจนาง
9 16567 เด็กชาย ธีรภูมิ แสงบุญ
10 16679 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ อุ่นเรือน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพวิเตอร์ ปีกำรศึกษำ 2562

ช่ือ - สกุล

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ  - สังคม  ปีกำรศึกษำ 2562

ช่ือ - สกุล



11 16680 เด็กชาย กิตติศกัด์ิ แซ่ฉั่ว
12 16701 เด็กหญิง ศิรภสัสร แปรสนม
13 16729 เด็กชาย ฐิติกร เมืองปา
14 16946 เด็กชาย คณาพงษ์ รัตนาวงค์
15 17646 เด็กหญิง ศรัณยา ทรายแกว้
16 18073 เด็กหญิง รวิสรา วงศกรรุ่งเรือง
17 18116 เด็กหญิง ศุภิกา วงคท์องดี
18 18126 เด็กหญิง ขวญัฤทยั ศรีดอนไชย
19 18143 เด็กหญิง ธญัสินี ใจกวา้ง
20 18273 เด็กชาย นิชฌาน แสงอินทร์
21 18833 เด็กชาย กฤตพล ตนัสุหชั
22 19690 เด็กชาย วุฒิฐิสิทธ์ิ ทรายมูล
23 20021 เด็กหญิง วรัญญา มะโนวรรณา
24 20170 เด็กหญิง อริสา แสนค าลือ
25 20662 เด็กหญิง พชัรีวรรณ ชยัดวงแกว้
26 21416 เด็กหญิง วรรณชา สุภาเป้ีย
27 21438 เด็กหญิง พิมพว์ลลัน์ ณ ล าพูน
28 21439 เด็กหญิง กาญจนา บุญทาวงคษ์า
29 21444 เด็กหญิง อฐัภิญญา เดวีเลาะ
30 21445 เด็กชาย กิจจาณัฏฐ์ จิระวฒันากุล
31 21449 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขเจริญ
32 21468 เด็กหญิง นภสัวรรณ ศิริสานต์
33 21476 เด็กชาย สุวิช ปู่ เลาะ
34 21561 เด็กหญิง ลลิตา อุทธยา
35 21627 เด็กหญิง กญัญาณัฐ หน่อต้ือ
36 21657 เด็กชาย จีระศกัด์ิ ศรีทอง

ที เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 16173 เด็กหญิง ณัชชา แซ่กุง
2 16198 เด็กหญิง พุทธรักษา ตะมี
3 16619 เด็กหญิง พิชญา ประทุมเมศร์
4 16944 เด็กชาย ชิษณุพงค์ วงคเ์วียน
5 17213 เด็กชาย ชนะชล จุ
6 17229 เด็กหญิง สุภาภรณ์ บุญเรือง
7 17815 เด็กหญิง ลลิตา พรมวุฒิ

ช่ือ - สกุล

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2562



8 18066 เด็กหญิง ชุติมา เจริญสุข
9 19353 เด็กหญิง พิมพน์ภา แซ่หยาง
10 19629 เด็กชาย พชัรพล แซ่เส
11 20033 เด็กหญิง ณัชชา สมบูรณ์
12 21268 เด็กชาย ยศพฒัน์ ทิพยจิ์นดาชยักุล
13 21422 เด็กชาย พิชญะ แซ่จือ
14 21741 เด็กหญิง ปานไพลิน ลายเฮือง
15 21745 เด็กหญิง สุชานารถ ราชพรรณา


