
เลขที่ รหสั
1 16950 นาย ภีระพนัธ์ จิตร์อารุณ
2 16968 นาย กฤษฎิ์พงศ์ พลเยี่ยม
3 17003 นาย ณัฐภทัร เตปินยะ
4 17114 นาย ศภุวิชญ์ แก้วป๋ัน
5 17175 นาย พีรณัฐ ยอดค า
6 17192 นาย พิชิตพงษ์ วงัชะรัตน์
7 18221 นาย ศภุวฒัน์ สงิห์ขา
8 21681 นาย วรุตม์ แซล่ี ้
9 21922 นาย ชนาธิป เสาเวียง
10 21964 นาย ปณต อุ่นค าเมือง
11 22055 นาย ภวูเสฏ ทพัแสนลี
12 16730 นางสาว เบญญาภา ยาวิเชียร
13 16748 นางสาว ณัฎฐณิชา ชยัค ามา
14 16760 นางสาว มนสัวี อปุะระ
15 16791 นางสาว พรชนิตว์ ทรัพย์เจริญกลุ
16 16843 นางสาว กญัญาณัฐ มณีกลุ
17 16981 นางสาว จิรชยา แดงซาว
18 17002 นางสาว บริสทุธ์ิ ศรีสบืสยุะ
19 17028 นางสาว สภุาพร ตัง้ตรงทรัพย์
20 17163 นางสาว พราววริณณ์ ไพบลูย์
21 17179 นางสาว อรัญญา ยาราช
22 17189 นางสาว จิดาภา ใจทรินทร์
23 17191 นางสาว สโรชา ช่ืนใจ
24 17561 นางสาว ศศนิิภา สมบตัรัิตนากร
25 18137 นางสาว ณัชชา บญุทวี
26 18697 นางสาว ศริิกญัญา ชยัภมิู
27 18703 นางสาว ภษูณิศา ญาสวุรรณ์
28 18727 นางสาว ณชา ศรีวิชยั
29 18732 นางสาว พรทพิา มัน่คง
30 18735 นางสาว นภสัวรรณ สทิธิไพศาล
31 18741 นางสาว ปิยวรรณ ตานนั
32 18774 นางสาว ชาลสิา ชยัยา
33 18779 นางสาว ทกัษพร ชมพู
34 18781 นางสาว ปภาวดี โฆสติ
35 18916 นางสาว หรัิณยา มะลแิก้ว
36 19359 นางสาว ภสัรลกัษณ์ อินทนาศกัดิ์
37 20142 นางสาว วิลาวณัย์ ศรีสมทุร
38 20149 นางสาว กิตญิาดา หนอ่ค า
39 21232 นางสาว ภคันนัท์ จนัทร์เฟ่ือง
40 21918 นางสาว ชตุกิาญจน์ แสนวงค์
41 21921 นางสาว ณฐชนก สริุนทร์
42 21932 นางสาว ปราณปรียา แซฟั่ง
43 21962 นางสาว ปภาวรินท์ สริุยะแก้วล
44 23372 นางสาว ณิชชาภทัร ธ ารงไทสกลุ
45 23380 นางสาว ณัฐธยาน์ สจุริตธรรม
46 23447 นางสาว ธรรมวิสาข์ กลิ่นหอม
47 23455 นางสาว มณีรัตน์ วงค์ไข่
48 23456 นางสาว อทติยา แสงดี
49 23458 นางสาว กลุสตรี สยุะใจ
50

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 ห้อง 1   ปีการศกึษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

ช่ือ สกุล
ครูประจ าชัน้ : นางสาวทองกุล   สนธิยา

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16982 นาย ปรเมศวร์ นเุทพสุ
2 16998 นาย อนชุา ค าเรือน
3 17260 นาย จกัรพงษ์ หทยัทศัน์
4 17659 นาย รพี โยธา
5 18212 นาย ยทุธนา ป่ินหย่า
6 18690 นาย พลากร ไชยเสน
7 19561 นาย ชยากร เหลืองทา
8 21913 นาย นรภทัร ตุ้นทรัพย์
9 21925 นาย ภธันพงศ์ ทพิพะมงั
10 21944 นาย นราทปิ พรหมก๋า
11 21950 นาย ณชัวฒัน์ จิตรประสงค์
12 21966 นาย จิรวิทย์ จรุาวะ
13 23434 นาย สรุยทุธ ไทยเหนือ
14 16751 นางสาว รมณัญา นนัธิกุล
15 16844 นางสาว ธนภธันนัท์ เอ่ียมโสภานนท์
16 16948 นางสาว จิตาพชัญ์ วฒันเดชา
17 16955 นางสาว ธัญพิชชา กันทะวงค์
18 16961 นางสาว จฑุารัตน์ ชชักิจ
19 17074 นางสาว รัตนพรรณ เกชิตร์
20 17138 นางสาว นนัท์ณภทัร์ จนัทร์หอม
21 17240 นางสาว ณชันนัทน์ ตนัพฤทธิอนนัต์
22 17661 นางสาว จินตนาทพิย์ วงัใหม ่
23 18685 นางสาว มณัฑนา อินทวงค์
24 18759 นางสาว นทัธ์ชนนั นงไว
25 18761 นางสาว พตัรพิมล ปู่ ค า
26 18768 นางสาว อริศรา บญุมา
27 19498 นางสาว กานต์ธิดา หนอ่ตือ้
28 20084 นางสาว ธญพร ปณุวชัระพิศาล
29 20630 นางสาว พิมพ์วลญัษ์ ปัญญา
30 21675 นางสาว อริศรา ปัญโญคา
31 21908 นางสาว ศศิการณ์ วิวฒัน์เจริญโรจน์
32 21917 นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีมา
33 21931 นางสาว นารีลกัษณ์ เวชกิจ
34 21940 นางสาว พรภสัร์ชนก หงส์มคัณฐั
35 21946 นางสาว ภทัรภร พิทาค า
36 21953 นางสาว ธิดา คา่จู
37 21959 นางสาว พรนชัชา กันทะวงค์
38 21974 นางสาว ชตุิมา ส ารวยประเสริฐ
39 22077 นางสาว อิษยา ธรรมชาติมณี
40 22142 นางสาว พิชญธิดา สีทปี
41 22212 นางสาว สพิุชญา เทพมา
42 23435 นางสาว ณฎัฐณิชา แดนช่างค า
43 23457 นางสาว ภคินี ซางหนอ่
44 23488 นางสาว อรพิน เรือนใจ
45 23532 นางสาว เจนจิรา ตามิ
46 23536 นางสาว ธารน า้เพชร ปินตามา

ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2   ปีการศึกษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
ครูประจ าชัน้ : นายมหกิจ  ไชยราช

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ)์
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16747 นาย วาฤทธ์ิ วลิาศชยัเจริญ
2 16837 นาย ชิษณพุงศ์ ใจพนัธ์
3 16959 นาย กตญัญู กมลสจุริตสกลุ
4 17165 นาย จิรภทัร เสรีรัตน์
5 17254 นาย สภุวตัร ชยัมลู
6 17261 นาย ศรัณย์ คนัธรส
7 17534 นาย ณภทัร ศรีชยัสารกรู
8 17673 นาย ธนกฤต ภทัรบรรพต
9 18098 นาย ศภุวชิญ์ นามวงค์
10 18277 นาย พงศ์ภคั เมฆอนนัต์นภา
11 18879 นาย ยทุธภทัร  ณ นครพนม
12 21942 นาย ธนภทัร ค าปา
13 22150 นาย นิตธิร สนิธุศรี
14 22817 นาย วรฤทธ์ิ สริิทองกลุ
15 23239 นาย ภณัฑณฐั ไชยรินทร์
16 23436 นาย ชาญกิจ สมผิว
17 23437 นาย อินธิชยั แซ่จู
18 23469 นาย อภิสทิธ์ิ เตจ๊ะ
19 23472 นาย ณฐัพล ยศยิ่งยืนยง
20 23473 นาย ณฐัยศ แซ่เถ่ิน
21 16736 นางสาว นรารัตน์ กฤชเพชร
22 16985 นางสาว ณฐัศกิาน จนัทร์สม์ภวูเดช
23 16992 นางสาว ตมิสา โถงาม
24 17061 นางสาว สรนนัท์  ทวชียั
25 17160 นางสาว ธิดารัตน์ ประทมุบาล
26 18638 นางสาว ธนชัพร สร้อยแก้ว
27 18655 นางสาว กานดาวดี ธิยนั
28 18676 นางสาว ปรัชภรณ์ บญุมาก
29 19537 นางสาว ธัญญา เมืองใจ
30 23441 นางสาว อภิสมยั สวุรรณพงค์
31 23454 นางสาว พทัธนนัท์ สทิธิพา
32 23467 นางสาว ณฐัฑริการ์ บญุสง่
33
34
35

ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3   ปีการศึกษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์)
ครูประจ าชัน้ : นางสาวจรรยพร  ใจค า,นายณัฐกิจ  ลาวนันท์

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ)์
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 17110 นาย ปวชิญากรณ์ กาวารี
2 17182 นาย ธารรินทร์ วงค์ศรีสขุ
3 18367 นาย ณชัชนนท์ สมพฤกษ์
4 18658 นาย ธนพล เพชรร่ี
5 18704 นาย ฐานวฒัน์ ปัญญาแก้ว
6 18763 นาย นนทนตัถ์ เอ่ียมธีระกลุ
7 18848 นาย ณชัพล ศรีวชิยั
8 20653 นาย กวพีฒัน์ แสงแก้ว
9 21041 นาย ฐาปนพงศ์ จลุวรรณ
10 22167 นาย ธนวมัน์ บญุมา
11 23438 นาย ภผูา ยอดค า
12 16976 นางสาว เยาวเรศ มานพจนัทร์
13 17052 นางสาว อนญัญา บญุทายศ
14 17154 นางสาว กลุธิดา ล้อมหทยั
15 17180 นางสาว กญัญาณฐั ภูเ่ทพ
16 17195 นางสาว เมธาพร คณายทุธพงศ์
17 18239 นางสาว กนกทิตา ศริิโกไศยกานนท์
18 18743 นางสาว ศริิภาภรณ์ ธรรมศร
19 20678 นางสาว พิณทิรา ปันดอน
20 21916 นางสาว ชินชนก วทุธานนท์
21 21930 นางสาว สริภทัร ลงุลวน
22 21933 นางสาว เยาวภา ตาละกา
23 21938 นางสาว มลัลกิา ขนัค ากาศ
24 21980 นางสาว ชนาภา ปอหลงิ
25 22081 นางสาว ปภสัสราพนัธ์ จนัทร์ต๊ะ
26 23247 นางสาว ชตุมิา ยาใจ
27 23459 นางสาว สพิุชชา ใจจุ้ม
28 23470 นางสาว ดลชนก ภทัร์พรศริิ

ครูประจ าชัน้ : นางธัญทพิย์  เจริญหรัิญญกุล

ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4   ปีการศึกษา 2562 (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ)์
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16834 นาย ธนวทิน์ ธนาวงค์
2 16840 นาย อนสุรณ์ คอทอง
3 16949 นาย ศภุวชิญ์ เสตะจนัทน์
4 17183 นาย นนัทิพทัธ์ อปุนนัท์
5 17715 นาย ธนญัโรจน์ ศกุลทิพย์
6 19070 นาย วรชยั ทินนา
7 19091 นาย ศวิกร พรหมมา
8 19609 นาย พรหมมินทร์ รัฎฐ์ศภุา
9 21976 นาย ณฐัชนน ทุง่ขาว
10 21977 นาย ธนธัส จินดาหลวง
11 21979 นาย คณุานนต์ ศรีวชิยั
12 22110 นาย ศภุกิตต์ บวัทองค า
13 23036 นาย จกัรภทัร ยืนยงค์
14 23047 นาย วชิรพล ดวงงาม
15 23453 นาย ธานวฒัน์ ใจดวงแก้ว
16 23491 นาย ภมิูพฒัน์ สริุยา
17 23560 นาย กษมา รักษายศ
18 23582 นาย จกัรพนัธ์ ค าฟู
19 23715 นาย ธีรโชติ ค าเปีย้
20 16740 นางสาว ป่ินปินนัท์ หินวงศ์
21 16755 นางสาว ณิชานนัท์ วรรณศกัดิ์
22 16838 นางสาว นฤทยั กาวชิยั
23 16967 นางสาว ณฐัธิดา แก้วสงิห์ค า
24 16994 นางสาว พิมพกานต์ โสดา
25 17111 นางสาว สาวนีิ นนัตา
26 17155 นางสาว กลัยากร โพธิศาสตร์
27 17228 นางสาว พิชญาภา พงศ์นิรันดร์
28 17237 นางสาว สกุานดา ลอ่งลาย
29 17243 นางสาว กลัยา ลงุค า
30 17251 นางสาว ปะการัง ป่ินทรายมลู
31 17496 นางสาว พศกิา กณุะจนัทร์
32 17669 นางสาว จิราวรรณ วรรณา
33 18666 นางสาว ธีริศรา ธรรมศร
34 18671 นางสาว วภาวนีิ ปัญโญกิจ
35 18698 นางสาว ภทัรพร จรัสศรี
36 18721 นางสาว กชกร อ่อนละมลู
37 18924 นางสาว หทัยา จ่ิงนะ
38 19632 นางสาว ปริญญาพร ด าริห์
39 21274 นางสาว อรอมล ทิพย์จินดาชยักลุ
40 21915 นางสาว นภสัสร ยาใจ
41 21926 นางสาว จิรภิญญา วทิยาอมรชยั
42 21929 นางสาว ถาอรรัตน์ ซานจ่ิง
43 21970 นางสาว ธัญพฒัน์ จนัทร์หอม
44 22064 นางสาว นาโบ จะปรือ
45 22070 นางสาว ป่ินนลา ธีระ
46 22590 นางสาว ชนญัญา ศริิ
47 23428 นางสาว เพ็ญผกา อารียากลุ
48 23442 นางสาว ธัญชนก ปินเหลา

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5   ปีการศึกษา 2562 ( ภาษาอังกฤษ - ธุรกิจ )
ครูประจ าชัน้ : นายสัญญา  นาคเสน

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ)์
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16991 นาย ชวนิ แซ่หลี่
2 17554 นาย ณฐัภทัร สกลุบญุกว้าง
3 18298 นาย พสษิฐ์ ภทัรเอก
4 20178 นาย อาทิตย์ชา แซ่เหลยีง
5 20604 นาย วชัรพงศ์ สกลุจงวฒันา
6 20615 นาย ลทัธพล แซ่ซิว
7 21738 นาย ธนกร ฉีฉตัรด ารงค์กลุ
8 21941 นาย จิรทีปต์ ปรีชาอาสาศลิป์
9 21945 นาย อนนัถชยัร์ ทวอีภิรดวีชิา
10 21973 นาย อาทิตย์ แซ่จง
11 17009 นางสาว มนญัชญา เมืองแก้ว
12 17086 นางสาว ศศพิชัร อคัรวฒิุบวรเลศิ
13 17295 นางสาว วศิรุตา จิระกงัวาน
14 17750 นางสาว ฐิตวิรดา แซ่เฉีย
15 18031 นางสาว นิชานนัท์ อู่ทรัพย์รัตนวงค์
16 18079 นางสาว ศภุพิชญ์ ถาน้อย
17 18127 นางสาว รัญชนา ฟกูนุา
18 18290 นางสาว วสติา จิตร์ปราณี
19 18644 นางสาว ภทัรพิชญ์ สาโรวาท
20 18881 นางสาว พิมาณรักษ์ เพชรจิรัชยาภคั
21 20127 นางสาว อรจิรา พนัพิริยะธนสนิ
22 20602 นางสาว ชชัฎา มะสนุนั
23 21677 นางสาว คคมมัพร แซ่เหลยีง
24 21904 นางสาว สกายวรรณ์ โรจน์รวนี
25 21906 นางสาว ฝนทอง แซ่เอียง
26 21924 นางสาว รมิดา สายพนัธ์
27 21939 นางสาว วริศรา สลีาดเลา
28 21947 นางสาว ศริิรัตน์ กมลสนิธุ์
29 21955 นางสาว นิตยา แอแตะ
30 21957 นางสาว ธัญญา ลอืชา
31 21975 นางสาว ศริภสัสร ศริิสานต์
32 22717 นางสาว เมพิมล ออต๊ะ
33 22873 นางสาว พิมพ์พิสทุธ์ิ ลี
34 23142 นางสาว ปราณปรียา อินตุน่
35 23439 นางสาว อรอนงค์ แซ่หวงั
36 23443 นางสาว อนงค์ ครีีเลศิมงคล
37 23461 นางสาว พิจิตรา หลวงมลู
38 23463 นางสาว บงกช ลงุซู่
39 23464 นางสาว กญัญา แซ่ยา่ง
40 23465 นางสาว สธุัญญา สกลกลุดี
41 23478 นางสาว พิยดา บญุน า

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6   ปีการศึกษา 2562 (ภาษาอังกฤษ -  ภาษาจีน)
ครูประจ าชัน้ : นางสาวเบญจรักษ์  อินต๊ยศ,นายอนุชา  ปันพรหม

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16737 นาย กีรติ พรหมวงศ์
2 16741 นาย ธีรภทัร ศลิา
3 16753 นาย สภุณฐั ตนัพฤทธิอนนัต์
4 16945 นาย กรวชิญ์ พุ่มจ าปา
5 17016 นาย ณฐัวฒิุ วสิทุธปัญญากลุ
6 17035 นาย อดศิกัดิ์ ตนัทะสนิ
7 17497 นาย เจษฎากร มกุสดี
8 17687 นาย อรุชา หงษ์สกลุ
9 17747 นาย ปวริศ หลานดี
10 18393 นาย ศภุณฐั ทิศทา
11 18668 นาย ภวตั กีรตธิเนศกลุ
12 18670 นาย นภดล เอียดราช
13 18815 นาย คมสนั ปันเฟย
14 18838 นาย ปิยะ ลงุปาน
15 18945 นาย สริวชัร อดุมทรัพย์
16 19504 นาย ณฐันนท์ ทองติ๊บ
17 19596 นาย ณฐัพงศ์ ปิมปา
18 19657 นาย ชนาดฐิ สขุสจัจี
19 20265 นาย กิตตธิัช ทาชมภู
20 21910 นาย เกีรตศิกัดิ์ กอบแก้ว
21 21927 นาย เจริญ ปู่ เมา
22 21935 นาย พิรุณรักษ์ วงศ์จนัทร์
23 21954 นาย ธีรเดช พนัธุ์ภคัรินทร์
24 21963 นาย อภิสทิธ์ิ ปัญญาวงค์
25 22076 นาย จีรพงศ์ ทองขดั
26 22104 นาย ก่อพงศ์ จนัทร์หอม
27 22193 นาย ชิษนพุงศ์ วงค์เคา
28 22281 นาย กฤษณพล ใจจา
29 23367 นาย นภดล บญุศรี
30 23385 นาย ธนวฒัน์ บนัลอืรัตน์
31 23440 นาย เจนนิพทัธ์ เมฆลา
32 23468 นาย ธนวฒัน์ ธนโชตติระกลู
33 23698 นาย ธีระเจษฎ์ สจัจพลากร
34 17043 นางสาว จินตนากร เสนสขุ
35 17190 นางสาว ดจุพิมพ์พร ธนธารีนนท์
36 17662 นางสาว พิฒน์นรี กาวสิขุ
37 17787 นางสาว ปัณฑารีย์ ราศี
38 18337 นางสาว นนัทิกานต์ ค าฝัน้
39 18662 นางสาว กมุริน มลูอิน
40 18783 นางสาว กิตตญิาภรณ์ พนัธุศลิป์
41 18811 นางสาว รวสิรา วงค์ค า
42 21928 นางสาว ทิพานนั ค าหล้า
43 21934 นางสาว ตลุยดา เขียวเจถะ
44 22078 นางสาว อริศรา ซอมน
45 23394 นางสาว ทิพย์รัตน์ ค าเทพ
46 23460 นางสาว สชุานนั แก้วปันขนั
47 23474 นางสาว ณฐัวรรณ ประดง

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7   ปีการศึกษา 2562 (ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา)
ครูประจ าชัน้ : นายบพิธ  วงษยา

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563


