
เลขที่ รหสั
1 16144 นาย ศภุพงษ์ ปัญญา 
2 16155 นาย ศภุณฐั ชนุหสวุรรณ
3 16158 นาย จีรภทัร จนัทรา
4 16210 นาย นนทพทัธ์ ปัญญาดา
5 16319 นาย ภานวุชิญ์ สขุปัญญา
6 16376 นาย กฤษณะ แซ่ช่ี
7 16573 นาย จิรายุ ฝัน้ใจ
8 19635 นาย ธณวรกิช มาขตัยิะ
9 20652 นาย ธนภทัร วรรณวจิิตร
10 21049 นาย ศภุกร จารุพนัธ์
11 21424 นาย ต้นตระการ ตานาง
12 21447 นาย ธวลัรัตน์ พงศ์กู่
13 21462 นาย ประกาศติ สอาดล้วน
14 22940 นาย จตรุวทิย์ ตรียกลุ
15 22972 นาย ภทัรบดนิทร์ สริุนทร์
16 22988 นาย ธรรศกร หยหูนสูงิห์
17 22992 นาย เปรม เป็งสริุนทร์
18 16156 นางสาว นชุนาถ จองแหลง
19 16159 นางสาว รัศมี สาคร
20 16164 นางสาว จิตราพร ปัญญา
21 16165 นางสาว กิตตกิานต์ กิติ
22 16175 นางสาว ปกเกศ ค าภีระบรีุ
23 16219 นางสาว เมทินี พรหมศร
24 16377 นางสาว เตม็ศริิ ค าธา
25 16510 นางสาว ศศนิภา ขดัสงคราม
26 16519 นางสาว กรกนก บญุเฉลยีว
27 16555 นางสาว อภิชญา ศภุวนานสุรณ์
28 16669 นางสาว ปิยะธิดา วงษยา
29 18076 นางสาว จิรัชยา โปธา
30 18082 นางสาว พรนภสั เมืองมลู
31 18093 นางสาว วภิาวี วจิารณ์
32 18114 นางสาว ณฐักมล บตุรแก้ว
33 18701 นางสาว พิมพ์ณดา ทวรัีงสภีสัร์
34 19347 นางสาว ฐิตยิา จนัทร์ชา
35 19373 นางสาว ปณิชา หน่อแก้ว
36 21406 นางสาว จีรนนัท์ เทพพะใจ
37 21421 นางสาว อินทิรา จนัปกุ
38 21440 นางสาว ชญานิษฐ์ บินต ามะหงง
39 21459 นางสาว อริสรา มาทิศ
40 21584 นางสาว พรเพ็ญ เจียระไนอมร
41 21671 นางสาว ณิชารีย์ เกิดโอฬาร
42 22226 นางสาว อารียา นยุา
43 22913 นางสาว อภิชญา แสงหล้า
44 22914 นางสาว สราลี รณรงค์เสนีย์
45 22970 นางสาว สธุาสนีิ สธุรรมสกลุ
46 22987 นางสาว สริยากร ดวงค า
47 22994 นางสาว หทยัภทัร สมศรี
48 23001 นางสาว สจุารี สามหน่อวงศ์
49 23025 นางสาว อรุณี แซ่ม้า

รายช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1   ปีการศึกษา 2562 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
ครูประจ าชัน้ : นายไกรลาศ  ปีน้อย

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16202 นาย ธีรภทัร สวุรรณ์ 
2 16423 นาย ธนกฤต อปุการ
3 16518 นาย จกัรภทัร พนัชนะ
4 16660 นาย กนัตพงศ์ อินต๊ะวงค์
5 17214 นาย ปฏิภาณ เหลา่สริิโชติ
6 18089 นาย พานิชย์ วงศ์สวรรค์
7 18857 นาย เกียรตภิมิู สริุนทร์
8 22971 นาย ธนดล ปัญญานวน
9 22993 นาย ศลิป์ปกร ขนัด้วง
10 22998 นาย จงรัก เลศิหิรัญภาคย์
11 22999 นาย พชรพล อินตานิ
12 23022 นาย ไกรสร ลงุจ่ิง
13 23026 นาย ธนเดช แซ่ลี ้
14 23117 นาย กวนิท์ จรัญเต๋
15 16374 นางสาว โศภิตนภา ป่ินใหญ่
16 16426 นางสาว ธัญชนก ดาวเงิน
17 16508 นางสาว นภสันนัท์ บญุรอด
18 16521 นางสาว ชลธิชา เรือนค า
19 16584 นางสาว ชนิกา มอญแสง
20 16688 นางสาว พิมพ์สภุางค์ ธนาบญุญาเสฎฐ์
21 16718 นางสาว รัญชิดา ปินปันมา
22 16936 นางสาว อรพิชชาภคั ชยัทวกีลุวฒัน์
23 17151 นางสาว นิชานนัท์ ฟองมณี
24 18038 นางสาว ณฎัฐณิชา แก้วบญุศรี
25 18110 นางสาว ศทุธนชุ แก้วขาว
26 18218 นางสาว ศตพร ตงิ
27 18274 นางสาว ปรียาวดี นามวงค์
28 18858 นางสาว นลนิ โนชยัวงค์
29 20032 นางสาว พรรณภทัร ชยับญุ
30 21418 นางสาว อญัทิตย์ตา ขตัยิะ
31 21425 นางสาว ชนญัชิดา ยาวจิิตร
32 21436 นางสาว เพ็ญพิชชา ต๊ะเสีย้ว
33 21579 นางสาว มลกิา บญุจู
34 22247 นางสาว ณิชารีย์ ค ามา
35 22680 นางสาว ณฎัฐชา เป็งจนัทร์
36 22924 นางสาว ปทิตตา แซ่กู่
37 22969 นางสาว ปาริฉตัร ค าแสน
38 22975 นางสาว สตรีรัตน์ วมิลรัตน์
39 22995 นางสาว จกัรีพร ศรีสวสัดิ์
40 23098 นางสาว อริสา ไทรตระกลู
41 23278 นางสาว ญาดา สวุรรณ์พงค์
42 23586 นางสาว ฐิตมิา รูปต า่

ครูประจ ำชัน้ : นำงสำวรัชฎำพร  สิงห์ค ำ
ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5  ห้อง 2   ปีกำรศึกษำ 2562 (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์)

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16177 นาย พิริยะ อินขาน
2 16693 นาย วชิรวทิย์ อมรวาที
3 17051 นาย กนัตนินัท์ บญุล า้เลศิ
4 17291 นาย นรภทัร สายอ้าย
5 18100 นาย ภกัดิ์ศวิโรจน์ อตุเรือน
6 18106 นาย ธีรภทัร ศรีมณฑา
7 19346 นาย ศรายทุธ์ เอ่ืยมอไุร
8 21411 นาย ราชฤทธ์ิ ศรีใจ
9 21417 นาย ณฐัวฒิุ ปันดอนตอง
10 21426 นาย อภิรักษ์ ศรีรักษ์
11 21451 นาย ธนวฒัน์ อารยะชตุนินัท์
12 21588 นาย ศรัิณย์ สนุนัทศลิป์
13 22990 นาย อนพทัย์ อุ่นค า
14 23019 นาย นภดล รู้สาท
15 16406 นางสาว ณิชมน ใจกาศ
16 16531 นางสาว หทยักาญจน์ เรือนค าจนัทร์
17 16659 นางสาว วริศรา สนัใจ 
18 16716 นางสาว ศศกิานต์ วงค์เคาว์
19 18075 นางสาว ณฐัพร นามมล
20 18088 นางสาว อาภาพร บวัลาแก้ว
21 18092 นางสาว วไิลวรรณ เทวนิ
22 18222 นางสาว ภทัราพร บญุเจริญ
23 18349 นางสาว วริทธ์ินนัท์ สงัขวเิชียร
24 21053 นางสาว ฐิตมิา เรือนประเสริฐ
25 22991 นางสาว พณัณิตา ฉตัรแก้ว

ช่ือ สกุล

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 3   ปีกำรศึกษำ 2562 (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์)
ครูประจ ำชัน้ : นำงอ ำพร  จันต๊ะมำ

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16163 นาย ธนกร ชยันา
2 16174 นาย อปุถมัภ์ จกัขเุรือง
3 16201 นาย หิรัณชยั ธิดกุ
4 16397 นาย วงศกร พาพร
5 16427 นาย อนพุงษ์ ทาฟุ่ น
6 16661 นาย เอือ้องักรู จนัทร์ชมภู
7 16663 นาย อคัรพล ทรัพย์เจริญกลู
8 16958 นาย ไกรวชิญ์ สดีา
9 17615 นาย เชน แสนลี่
10 19629 นาย พชัรพล แซ่เส
11 21157 นาย อมร ลงุต๊ะ
12 21433 นาย ประภากร ยาสมทุร
13 21450 นาย พงศ์ภมิู ตุน่แก้ว
14 21479 นาย จะที ไอ่โหล
15 21654 นาย ภทัรพล สขุเจริญ
16 23007 นาย ธัญญาวฒัน์ ค าเปิน้
17 23012 นาย ณฐันนัท์ สายปัญญา
18 16189 นางสาว กลุธิดา บตุรลี
19 16373 นางสาว พรพิมล จนัทร์ดี
20 16628 นางสาว เมธาวี กฤตธนวฒัน์
21 16983 นางสาว บณุยาพร ชุ่มใจ
22 18058 นางสาว นิธิตา บญุชุ่ม
23 18731 นางสาว กญัญารัตน์ เซียร์
24 20034 นางสาว วรพร ใหม่แก้ว
25 20621 นางสาว พชัรา สขุมาก
26 20646 นางสาว ธัญย์ชนก บตุรวงค์
27 21054 นางสาว กรพินธ์ มลูรัตน์
28 21205 นางสาว อรอินทุ์ โสมะตะนยั
29 21246 นางสาว ศศธิร กองใจ
30 21408 นางสาว ชลุพีร แซ่ตว่น
31 21413 นางสาว พิชญญาดา สธุรรม
32 21419 นางสาว ขวญัชนก สทีา
33 21427 นางสาว พชัริดา ยศวงศ์
34 21446 นางสาว ณฐัชา ทาวรรณ์
35 21453 นางสาว พนัพสา สภุาพงษ์
36 21463 นางสาว มชัลกิา ปันดอน
37 22202 นางสาว วรกมล สรุ้องช้าง
38 22927 นางสาว ธิดารัตน์ สขุปราศรัย
39 22986 นางสาว นิภาพร สวุรรณ์
40 23000 นางสาว พรนภสั ชุ่มใจ
41 23002 นางสาว จิราภา จนัทรา
42 23006 นางสาว ณิชชา แสนเมืองมลู
43 23008 นางสาว สรนนัท์ ทนัทะโก
44 23020 นางสาว กนกวรรณ เดชะบญุ
45 23132 นางสาว ณฐัวรา ตาแก้ว
46 23158 นางสาว กญัญาลกัษณ์ เมืองโปะ
47
48

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 4   ปีกำรศึกษำ 2562 (คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ)
ครูประจ ำชัน้ : นำงดำรำรัตน์  แก้วเมืองมำ

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16167 นาย ศทุธวทิย์ ชยัวศิษิฐ์
2 16169 นาย ภฬิูพฒัน์ มาชยัยะ
3 16350 นาย วชัรชยั ปาปวน
4 16415 นาย พงศ์พฒัน์ สนัลาด
5 16567 นาย ธีรภมิู แสงบญุ
6 16704 นาย ธีรพนัธุ์ วรวฒิุ
7 16944 นาย ชิษณพุงค์ วงค์เวยีน
8 16951 นาย อิสรภาพ บญุทา
9 17516 นาย ภริูณฐั ศรีวริาช
10 17612 นาย วธิาน ไทยวงษ์
11 17773 นาย วษิณุ พฒัน์สนิศริิ
12 18229 นาย ธนทัชยั หน่อแก้ว
13 18273 นาย นิชฌาน แสงอินทร์
14 21268 นาย ยศพฒัน์ ทิพย์จินดาชยักลุ
15 21420 นาย ชิษณชุา จนัทะไพสนต์
16 21428 นาย ภาณวุฒั ธิจกัร์
17 21441 นาย สรวชิญ์ ปัญบือ
18 21476 นาย สวุชิ ปู่ เลาะ
19 22921 นาย จกัรพนธ์ คมิ
20 23003 นาย พงศธร องั
21 23077 นาย รัฐภพ แซ่โค้ว
22 16372 นางสาว ณฐัริกา ใจพฒันาพิทกัษ์
23 16520 นางสาว ลกัษิกา หล้าบญุมา
24 17258 นางสาว อริสรา แซ่เจ้า
25 18125 นางสาว นลนิทิพย์ ทนัวนั
26 18143 นางสาว ธัญสนีิ ใจกว้าง
27 19455 นางสาว ชิดชนก ทนน า้
28 20033 นางสาว ณชัชา สมบรูณ์
29 21407 นางสาว วริากานต์ ศรีถิรศกัดิ์
30 21430 นางสาว มณพิราลยั ยาราช
31 21432 นางสาว พรศรา ทองดี
32 21435 นางสาว ภชัราพร ศริิสงค์
33 21438 นางสาว พิมพ์วลลัน์ ณ ล าพนู
34 21561 นางสาว ลลติา อทุธยา
35 22900 นางสาว ทิพยรัตน์ สทิธิกนั
36 22996 นางสาว วสิสตุา มณีวรรณ์
37 23069 นางสาว อรวรรณ ทนน า้
38 23140 นางสาว กลุวดี จอมวรรณ
39 23261 นางสาว เบญญาภา ธรรมสงิห์
40 23267 นางสาว ยพุารัตน์ เรือนค า

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 5   ปีกำรศึกษำ 2562 ( ภำษำอังกฤษ - ธุรกิจ )
ครูประจ ำชัน้ : นำงชนชล  ชุ่มมงคล

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 15988 นาย พงศพศั อคัรวฒิุบวรเลศิ
2 17213 นาย ชนะชล จุ
3 19556 นาย ชนกนัต์ มหายศกลุ
4 16173 นางสาว ณชัชา แซ่กงุ
5 16198 นางสาว พทุธรักษา ตะมี
6 17229 นางสาว สภุาภรณ์ บญุเรือง
7 17740 นางสาว พรทิพย์ แซ่ยาง
8 18066 นางสาว ชตุมิา เจริญสขุ
9 18090 นางสาว ธิดารัตน์ สทิธิ
10 18672 นางสาว ชชัชญา ปัญโญกิจ
11 19353 นางสาว พิมพ์นภา แซ่หยาง
12 21443 นางสาว สดุารัตน์ แซ่ลี ้
13 21700 นางสาว พิจิตรา ของฉนั
14 21741 นางสาว ปานไพลนิ ลายเฮือง
15 21745 นางสาว สชุานารถ ราชพรรณา
16 22955 นางสาว ภณัฑิรา แซ่จงั
17 22985 นางสาว ธัญสดุา ชปูระจง
18 23005 นางสาว ณฐัธิสา โกช่วย
19 23009 นางสาว ปพิชญา โพธิทอง
20 23010 นางสาว ศริิพร แซ่หว่ง
21 23011 นางสาว จินดา จาริกครีี
22 23013 นางสาว พิมพ์มาดา วงค์ราช
23 23014 นางสาว ชะนิดสรา แซ่พา่น
24 23015 นางสาว ณฐัธิวา แซ่พา่น
25 23017 นางสาว พลอยชมพู กมลวสิยั
26 23061 นางสาว ญาณิศา ใจพรม
27 23287 นางสาว ภทัรมน ปานหมอก

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 6   ปีกำรศึกษำ 2562 (ภำษำอังกฤษ -  ภำษำจีน)
ครูประจ ำชัน้ : นำงสำวพรพิมล  นำมำ

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563



เลขที่ รหสั
1 16145 นาย วาเลนทีโน ดเีสตย์ฟาโน
2 16152 นาย วชัระกรณ์ สนูปัน
3 16203 นาย ธนากร ศรีวมิาลา
4 16402 นาย ณรากร ครองครีี
5 16435 นาย รัฐภมิู ศริิธนานลุกัษณ์
6 16447 นาย ธนวฒัน์ อ้นกลิง้
7 16514 นาย คมชาญ ศริิภทัรนกุลุ
8 16670 นาย นพคณุ อปุะระ
9 16680 นาย กิตตศิกัดิ์ แซ่ฉั่ว
10 16729 นาย ฐิตกิร เมืองปา
11 16946 นาย คณาพงษ์ รัตนาวงค์
12 18123 นาย อคัรพงษ์ เทียนช้าง
13 18833 นาย กฤตพล ตนัสหุชั
14 18883 นาย อภิวฒัน์ เสาร์ค า
15 18930 นาย จกัรพงษ์ บญุตาล
16 19319 นาย โรจนศกัดิ์ กนัจินะ
17 19690 นาย วฒิุฐิสทิธ์ิ ทรายมลู
18 20633 นาย โชตพิงศ์ ปัญญาโชติ
19 20718 นาย พนาราม สทิธิบาล
20 21052 นาย รักษ์ชาติ สมดี
21 21062 นาย อดศิกัดิ์ กนัทะพงค์
22 21073 นาย ธงไชย งเูขียว
23 21445 นาย วฒิุพร จิระวฒันากลุ
24 21449 นาย อภิวชิญ์ สขุเจริญ
25 21657 นาย จีระศกัดิ์ ศรีทอง
26 21737 นาย พีรณฐั ดาระวลัย์
27 22364 นาย อานสั สมนัเหมือน
28 22946 นาย นคร หินอ่อน
29 23018 นาย จนัทร์เจ้า จมูัน่
30 23303 นาย เอลชีา อภิชาญชยั
31 16513 นางสาว วมิพวภิา สงิห์ใจ
32 16554 นางสาว ปริญญาลกัษณ์ ใจนาง
33 16679 นางสาว กฤตยิาภรณ์ อุ่นเรือน
34 16701 นางสาว ศริภสัสร แปรสนม
35 16702 นางสาว ณฐัธิดา ณ  ล าปาง
36 17646 นางสาว ศรัณยา ทรายแก้ว
37 17815 นางสาว ลลติา พรมวฒิุ
38 18073 นางสาว รวสิรา วงศกรรุ่งเรือง
39 18116 นางสาว ศภุิกา วงค์ทองดี
40 18126 นางสาว ขวญัฤทยั ศรีดอนไชย
41 20021 นางสาว วรัญญา มะโนวรรณา
42 20170 นางสาว อริสา แสนค าลอื
43 20662 นางสาว พชัรีวรรณ ชยัดวงแก้ว
44 21414 นางสาว กญัญารัตน์ ดวงตา๋
45 21416 นางสาว วรรณชา สภุาเปีย้
46 21439 นางสาว กาญจนา บญุทาวงค์ษา
47 21444 นางสาว อฐัภิญญา เดวเีลาะ
48 21468 นางสาว นภสัวรรณ ศริิสานต์
49 21627 นางสาว กญัญาณฐั หน่อตีอ้
50 23004 นางสาว รสรินทร์ เข่ือนแก้ว

รำยช่ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 ห้อง 7   ปีกำรศึกษำ 2562 (ภำษำอังกฤษ-สังคมศึกษำ)
ครูประจ ำชัน้ : นำงสำวศิรินภำ  ยะเป้ีย

ช่ือ สกุล

(นางดารา   ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อ านวยการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563


