
ที่ เลขประจ ำตัว
1 29343 นำย ฉตัรพรรณ ตำระบัตร
2 29344 นำย ชณำธิปย์ ล่ิมอศัวโกวิท
3 29347 นำย ณฐนนท์ เมืองนุด
4 29348 นำย ธนภำค ดุละลัมพะ
5 29350 นำย นพพร ไชยถำ
6 29351 นำย ปรำเมษฐ แท่งทอง
7 29353 นำย พรีพงษ์ จิรำวัฒน์วรกจิ
8 29357 นำงสำว เกตสินี วรรณฤดี
9 29358 นำงสำว จันทรำทิตย์ มัดตังดอน
10 29360 นำงสำว ชนำภำ ตรำชนูิตย์
11 29361 นำงสำว ชลลดำ วรรณศิริกลุ
12 29362 นำงสำว ณัฏฐกมล ถำเป็ง
13 29363 นำงสำว ณัฏฐนิชำ เสือบัว
14 29365 นำงสำว ณำชำวีร์ บุบผำ
15 29366 นำงสำว ณำริษำ บุบผำ
16 29370 นำงสำว พณิธ์ุสุดำ เมืองสวัสด์ิ
17 29372 นำงสำว ศรัณย์พร จันทร์ศรี
18 29373 นำงสำว ศิริพชัร์ หล้ำมูลชำ
19 29374 นำงสำว สิริวิมล สุธำวำ
20 29375 นำงสำว สิริยำกร โกทัณฑ์
21 32185 นำย กติติพฒัน์ จักรมำนนท์
22 32186 นำย ธันวำ โฮมแพน
23 32187 นำย พรพรหม มหำพรหม
24 32188 นำงสำว กนัต์ฤทัย สมแสง
25 32189 นำงสำว ธีมำพร ชืน่ฤทธ์ิ
26 32190 นำงสำว พนัธิดำ พรรณเพญ็เกษม
27 32191 นำงสำว ภัควลัญชญ์ วุฒิสำร
28 32192 นำงสำว เมธำพร เอมเอก
29 32193 นำงสำว รุ่งนภำ มินโท
30 32194 นำงสำว สุลักษยำ ประวัติ
31 32195 นำงสำว สุเวชำ อปูำทยำย
32
33
34
35
36

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1  ปีการศึกษา 2565  

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว
1 29312 นำย ธนภัทร วงศ์สง่ำ
2 29314 นำย บุญธนวัฒน์ แซ่ต้ัง
3 29320 นำงสำว กนกพร บัวชืน่
4 29322 นำงสำว ชญำน์ทิพย์ ร ำพงึวรณ์
5 29323 นำงสำว ชนำกำนต์ ฐิติพฒันำนนท์
6 29324 นำงสำว ญำณิศำ จันทร์ที
7 29325 นำงสำว ณัฎฐ์กฤตำ ขจร
8 29326 นำงสำว ณัฐวรัณญำ กลุบุตร
9 29327 นำงสำว ธัญพชิชำ สระกิง่
10 29329 นำงสำว ปิ่นประภำพร ค ำศรี
11 29330 นำงสำว เปรมพร ปะมำโย
12 29331 นำงสำว พรสวรรค์ หงษย้ิ์ม
13 29332 นำงสำว พชิชำพร รวมธรรม
14 29333 นำงสำว มลิษำ มำลำศรี
15 29336 นำงสำว ศิริพชิญ์ ศรีวรรณ
16 29337 นำงสำว ศุภรัตน์ ทองสุข
17 29338 นำงสำว ษำตนันท์ คงฉมิ
18 29339 นำงสำว สโรชำ นำคแกว้
19 29341 นำงสำว อรปรียำ ค ำออ่น
20 29399 นำงสำว บุษกร แจ่มคล้ำย
21 29406 นำงสำว แพงภัทร์สรญ์ ทับเกตุ
22 32196 นำย ขตัติยะ พรมชมชำ
23 32197 นำย ปภังกร สุขสมเด็จ
24 32198 นำย สุทธิรำช สีพมิล
25 32199 นำงสำว กมลชนก อปุเท่ห์
26 32200 นำงสำว กริติกำ ร่องแกว้
27 32201 นำงสำว จิรภิญญำ เสียงใส
28 32202 นำงสำว ณัฐฐำพร  นพรัตน์
29 32203 นำงสำว ธนัญญำ แจ่มจันทร์
30 32204 นำงสำว นภสกร อปุะภำ
31 32205 นำงสำว พชิญำภำ เทศกจิ
32 32206 นำงสำว พมิพญ์ำดำ เพยีริด
33 32207 นำงสำว รัศมี ชว่งโชติ
34 32208 นำงสำว วรพชิชำ แกว้สงค์
35 32209 นำงสำว สวิตตำ สมบูรณ์เจริญ
36 32210 นำงสำว อมลวรรณ รักเกยีรตินักรบ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชปูถมัภ์
รายช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29418 นำย ณัฐภัทร พรมประเสริฐ
2 29428 นำย วชริวิชญ์ นุชเสถยีร
3 29433 นำย อธิษฐำน เสนผำบ
4 29435 นำงสำว กลัยำกร อน้ยะ ทุนช้ำงเผือก

5 29438 นำงสำว ชนำภำ ทิพวัตร
6 29439 นำงสำว ธัญจิรำ ศรีศักดำ
7 29444 นำงสำว พมิพช์นก คงอุน่
8 29447 นำงสำว เมธำวี โคนชยัภูมิ ทุนช้ำงเผือก

9 29453 นำงสำว สุธำสินี ล้ีจินดำ
10 29679 นำงสำว ชลธิชำ ประกำศคุณธรรม
11 29862 นำงสำว ณัฐริญำ ธนวิบูรณ์
12 32211 นำย กณวรรธณ์ ทองสี

13 32212 นำย เกยีรติศักด์ิ แกว้อนิทร์

14 32213 นำย ธนโชติ ศรีอำจ

15 32214 นำย เนติภัทร สงพรมทิพย์

16 32215 นำย พลกฤต ค ำล่ังระหัด

17 32216 นำย พรีพฒัน์ จนัทรเทศ

18 32217 นำย พฒิุโชค แสงแกว้

19 32218 นำย รุ่งโรจน์ ประเสริฐ

20 32219 นำย สิงหำ ขอปล้องกลำง

21 32220 นำย สิทธินนท์ กำหำ

22 32221 นำย อำนนท์ อ ำมำตรหิน

23 32222 นำงสำว กนกนิภำ นำมะไฟ

24 32223 นำงสำว กญัญำรัตน์ ฉัตรแหลม

25 32224 นำงสำว กติติวรำ พนัธ์แกว้

26 32225 นำงสำว ดลยำ เรือนงำม

27 32226 นำงสำว ธีรนำถ สุวรรพนัธ์

28 32227 นำงสำว นลัทพร เจยีมผดุง

29 32228 นำงสำว ปรำรถนำ ค ำมะณี

30 32229 นำงสำว ปรำรถนำ บุดดำห์

31 32230 นำงสำว พนัธิดำ พรรณเพญ็เกษม

32 32231 นำงสำว พมิพธ์นัญญำ เชื้อชำวนำ

33 32232 นำงสำว ศศิวิมล ทองจนัทร์

34 32233 นำงสำว ศิริลักษณ์ ชิณวงค์

35 32234 นำงสำว สร้อยฟำ้ พนัธ์ทิพย์

36 32235 นำงสำว สริญญำ คงทน

37 32236 นำงสำว อนิษำ อยู่ละ

38 32237 นำงสำว อรณภัทร ปั้นนำค

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29334 นำงสำว มัชฌิมำ พชัรใหม่สิริ ทุนช้ำงเผือก

2 29385 นำย ภำณุ จิตรบรรจง
3 29387 นำย สิทธิโชค ค ำสอน
4 29388 นำงสำว กญัชพร สีภูมี
5 29393 นำงสำว ณัฐพร ทองแท้
6 29395 นำงสำว ทิฆมัพร เสน่ห์วงค์
7 29396 นำงสำว ธณำพร พำนทอง
8 29397 นำงสำว ธนพร พรหมเทพ
9 29400 นำงสำว ปรำณปรียำ สมบูรณ์
10 29401 นำงสำว ปริยำกร ชดัเจน
11 29410 นำงสำว ศิริอร ไวยะบุตร
12 29411 นำงสำว ศุภำรัตน์ แห้วขนุทด *

13 29412 นำงสำว สุจิตตรำ กำด ำ
14 29413 นำงสำว ศุพชัชำ ชยักลู
15 29492 นำงสำว ศิริจรรยำ อปุแกว้
16 29557 นำงสำว จิรประภำ สมหวัง
17 29567 นำงสำว พชิญำ สุชำติพงษ์
18 29569 นำงสำว เย็น ธง
19 29623 นำย นันทวัฒน์ เงินเจือ
20 29627 นำย ศิวกร สันติ
21 29643 นำงสำว วิชชุดำ ทองดอนเหมือน 31024

22 29649 นำงสำว สุธิดำ ขอจงสุข
23 29650 นำงสำว อนัญญำ สีดำวัน
24 29653 นำงสำว อญัญำนี วรรณวิจิตร์
25 29725 นำงสำว นิรตำ เปี่ยมลำภพร้ิง
26 29779 นำย ธนชัย สุรกำร 31002

27 29801 นำงสำว นรินทร สุทธิโสม
28 29805 นำงสำว เพญ็ศศิกร ดีเชย
29 29807 นำงสำว ภัทรำวดี นุชนำรถ
30 29814 นำงสำว หฤทัยรัตน์ ครุฑซ้อน
31 29815 นำงสำว อำรดำ โกไสยำกรณ์
32 30031 นำงสำว ศำสนี ชยัณรงค์
33 31462 นำงสำว อภิญญำ แซ่คู
34 32238 นำย ปฏิพทัธ์ รุ่งธนำพงศ์ศิริ

35 32239 นำย ปภังกร สุขสมเด็จ

36 32240 นำย พรีะพงษ์ สนธิอดุม

37 32241 นำงสำว กญัญำณัฐ แสนโสภณ

38 32242 นำงสำว ขวัญแกว้ มีจกัร์

39 32243 นำงสำว ชนิกำนร์ หิมพำน

40 32244 นำงสำว นันญำกร เหมือนดวง

41 32245 นำงสำว พยิะดำ ศิริพฒัน์

ชื่อ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/4  ปีการศึกษา 2565 



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29356 นำย ภูรี เว็งอำจ
2 29416 นำย ชษิณุพงศ์ แสงเพชร
3 29421 นำย ปุณณวิช ชำ้งมณี
4 29422 นำย พรัิตน์พงษ์ ศรีสมบัติ
5 29423 นำย พสุิทธ์ิ เงำภู่ทอง
6 29434 นำงสำว กลัยกร หงส์สัมพนัธ์
7 29448 นำงสำว โยษติำ จุลเพญ็
8 29451 นำย ศุกลวัฒน์ รัตนะ
9 29454 นำงสำว สุธีธิดำ พรมเทพ 31021

10 29469 นำย ภูวดล เมฆพยง 31027

11 29520 นำงสำว กล้วยไม้ กระโจมทอง 31026

12 29525 นำงสำว บุษกร ช้ำงหร่ำย 31025

13 29580 นำย ทิวัตถ์ ศรีหอม
14 29582 นำย ปรเมธ สิริเมฆ 31040

15 29591 นำย ศุภกจิณ์ ย้ิมไพโรจน์ 31035

16 29593 นำย สำละวิน พลูก ำลัง 31028

17 29656 นำย จริวัฒน์ อำชนำ 31017

18 29666 นำย ภิญญพสิิฐ วีระสุนทรกำร 31003

19 29674 นำย ศรำยุทธ สีทอง 31032

20 29691 นำงสำว สุทธิกำนต์ ทิพย์พมิพว์งศ์ 31041

12 29766 นำงสำว ฐิติรัตน์ ประคองธรรม 31007

13 29767 นำงสำว ณัฐฐำพร โพนเพก็
14 29769 นำงสำว ประภำนิช นนทสุต
15 29773 นำงสำว สุรัตน์ตนำ เลิศเอกภพ
16 29839 นำย อสิระ ทองอนิ
17 32246 นำย เดชำศักด์ิ ป้องค ำไหล

18 32247 นำย พลกฤต มั่นเหมำะ

19 32248 นำย พนัธกร โชติพนัธ์

20 32249 นำย พรุิณ สำยมำลำ

21 32250 นำย ภูริทัต ธนกลุเจริญ

22 32251 นำย วัชรำกร แสงสว่ำง

23 32252 นำย สุเมธี สิงห์ชัย

24 32253 นำงสำว กนัต์ฤทัย สมแสง วิทย์ (Gifted)

25 32254 นำงสำว ฉัตรชนก ธัญญำหำร

26 32255 นำงสำว ฐิติชญำ ค ำปำแฝง

27 32256 นำงสำว ทิพวรรณ โยธะชัยสำร

28 32257 นำงสำว รัตนำภรณ์ พลูเปี่ยม

29 32258 นำงสำว วรินยุพำ พมิพนอม ติดโควิด-19

30 32259 นำงสำว อำทิตติยำ ธรรมนำม

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/5  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29386 นำย ศุภกร ทองปรีชำ
2 29403 นำงสำว ปิติพร ห้องดอกไม้
3 29537 นำย จริทีปต์ โพธ์ิเมือง 31012

4 29543 นำย พรศักด์ิดำ โพธ์ิทอง 31020

5 29554 นำย อลงกรณ์ คงถำวร 31004

6 29622 นำย ธำวินวัตน์ เมฆแชม่
7 29706 นำย วันสยำม แกว้ดี
8 29708 นำย ศิวกร รักแดง
9 29709 นำย สุชำติ ชัยศิโยน 31014

10 29714 นำงสำว กนัต์นัทธ์ ปัญญำวรเดช
11 29735 นำงสำว เอมมิกำ มีชนูึก
12 29793 นำงสำว กนัตพร ปำดสี
13 29799 นำงสำว ธนัญชนก ต้ังเซียน
14 29811 นำงสำว วันวิสำ สุขสว่ำง
15 32260 นำย คมกฤษ แตงทอง

16 32261 นำย ณัฐสิทธ์ิ ชำตินะธุ

17 32262 นำย ธนวัฒน์ สมอหอม

18 32263 นำย ธนำคำร พลรักษำ

19 32264 นำย ธีรภัทร ชัชวงษ์

20 32265 นำย นิฐิพล วิสุทธิชัยโสภณ

21 32266 นำย บัลลังก์ อบุลคล่ี

22 32267 นำย พงศ์ภรณ์ มะลิแย้ม

23 32268 นำย ภัทรพงษ์ ปุ่มเป้ำ

24 32269 นำย ภัทรพล เดชจริทีปต์

25 32270 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ มีแสง

26 32271 นำย อนำวิน สง่ำงำม

27 32272 นำงสำว ชนนิกำนต์ รัตน์ไทรแกว้

28 32273 นำงสำว ชวิศำ อำจสำลี

29 32274 นำงสำว ฐิติวันต์ พฤหัสนันท์

30 32275 นำงสำว ณิชำกำนต์ พนูณรงค์

31 32276 นำงสำว ทักษพร วรธรรม

32 32277 นำงสำว นมิดำ สัมผัสสิน

33 32278 นำงสำว นลินนิภำ โอเจริญ

34 32279 นำงสำว ปวีณำ มีช ำนำญ

35 32280 นำงสำว พชัชฌำ ประทุมวัน

36 32281 นำงสำว พนิทอง พฒันชัย

37 32282 นำงสำว ภิญญำพชัญ์ อนิดี

38 32283 นำงสำว รัศมีเพญ็ ค ำแกว้

39 32284 นำงสำว ศรัญญำ เอือ้เฟื้อ

40 32285 นำงสำว สริตำ วงษวิ์โรจน์

41 32286 นำงสำว สุภจำรีย์ กอ้นทอง

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/6  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29310 นำย ณกร แจ้งนคร
2 29313 นำย นภดล มิง่ชยั
3 29315 นำย ปฏิภำณ ทองมี
4 29319 นำย ศุทธิเกยีรติ ค ำเปล่ง
5 29321 นำงสำว เจนจิรำ นันทะแพทย์
6 29328 นำงสำว บุษกร อูศิ่ริสมบัติ
7 29346 นำย ฐิติพนัธ์ นำคบุบผำ 31036

8 29389 นำงสำว จันทร์นภำ มีบุญรอด
9 29405 นำงสำว เปรมิกำ ชำวเวียง
10 29408 นำงสำว ศิณภัช เจียมทอง
11 29414 นำงสำว สุภนิตย์ พว่งทรัพย์
12 29415 นำงสำว อรนภำ วัฒโน
13 29431 นำย สรวิชญ์ วอเพช็ร
14 29461 นำย ทัศนยุตม์ เนียรสุพรพรรณ 31009

15 29466 นำย นรำธิป ขนุเอม
16 29468 นำย พชัรพล ภู่กระฉตัร์
17 29470 นำย รัฐภูมิ จรลี
18 29473 นำงสำว กนกวรรณ รุจิปรำชญ์
19 29494 นำงสำว อภิญญำกำนต์ แกน่จันทร์
20 29497 นำย เฉลิมพงศ์ ค ำหวำน
21 29526 นำงสำว ปริชญำ เชดิชอูศั;พงศ์
22 29535 นำงสำว ศิริลักษณ์ ชอบมี
23 29536 นำย กติติเทพ เหลืองศิลธรรม
24 29576 นำย จักรภัทร เดชะพนัธ์
25 29654 นำงสำว อำทิตยำ สินจันทร์
26 29692 นำงสำว อชติะ เย็นชืน้
27 29837 นำย อำนนท์ มูลศรีแกว้
28 32287 นำย กรพพิฒัน์ พชัรำวุฒิกลุ

29 32288 นำย จริภัทร ใจดี

30 32289 นำย ชัยภัทร ทัพพญัญู

31 32290 นำย ญำณวุฒิ เพชรี

32 32291 นำย ณกำนต์ ทองมูลตน

33 32292 นำย ณัฐนนท์ เลิศวิริยะกจิไพศำล

34 32293 นำย ตรีทศยุทธ เอีย่มสุวรรณ์

35 32294 นำย วรำยุส จนัทนะโสตถิ์

36 32295 นำย สิรภัทร วิมลประดิษฐ์

37 32296 นำงสำว กลัยำรัตน์ พนิิจสอน

38 32297 นำงสำว ณัฐพร มำตชัยเคน

39 32298 นำงสำว ปนัดดำ หร่ิงแกว้

40 32299 นำงสำว วรนุช ลมัยศรี

41 32300 นำงสำว อยัเรศ ชื่นเกษร

ชื่อ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/7  ปีการศึกษา 2565 



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29311 นำย ธนพนธ์ โพธ์ิลังกำ
2 29318 นำย ศิวัฒม์ อ่ ำอุน่
3 29377 นำย ฑีปกร เพสำลี
4 29378 นำย ธนพฒัน์ ขวัญงำม
5 29383 นำย ปุณยวีร์ ปรีชำ
6 29384 นำย ภัทรพล ฉำยสิว
7 29402 นำงสำว ปำริฉตัร บัณฑิตร
8 29463 นำย ธนวัฒน์ วงษส์ง่ำ
9 29491 นำงสำว ศรัญญำ พทุธคุ้ม
10 29539 นำย ชวัลวิทย์ พึ่งรอด
11 29548 นำย วชิรวิชญ์ โพธ์ิจนัทร์ 31006

12 29555 นำย อยัยภัทร์ แกว้ธนัชสิริ
13 29559 นำงสำว ฐิติรัตน์ เลิศรัตนะหิรัญ
14 29563 นำงสำว ปรียำ น่วมทิม
15 29571 นำงสำว ศิริเพญ็ ฉมิปี๋
16 29574 นำงสำว สุธีรำ โพธ์ิทอง
17 29575 นำงสำว อนัญญำ ลำยประทุม
18 29608 นำงสำว ปิ่นสุดำ ฤกษง์ำม
19 29634 นำงสำว ชลธิชำ เขยีวเขม้
20 29635 นำงสำว ฐิติกำญจน์ ประเสริฐ
21 29651 นำงสำว อภิษฎำ ฟุ้งศิริวิบูลย์
22 29716 นำงสำว กลุดำริณญำ นันทพนัธ์
23 29718 นำงสำว จิรัญญำ ประวัง
24 29724 นำงสำว นำฏนภัค ร ำไพพกัตร์
25 29802 นำงสำว นันทวรรณ ปั้นเกตุ
26 29806 นำงสำว เพยีงฟำ้ พร้อมพนู
27 29809 นำงสำว วนัสนันท์ เถำว์เบำ
28 29812 นำงสำว สโรชณีี อคัรโสภณวัฒนำ
29 29844 นำงสำว ณรงค์ธร เรียงนอก
30 31607 นำงสำว กลัยรัตน์ ทองโคตร
31 32301 นำย แทนคุณ โชคบรรดำลสุข

32 32302 นำย ธนกฤต จนัทรมณี

33 32303 นำย วรำวุฒิ แกว้สุวรรณ

34 32304 นำงสำว จนิดำ ฉลำด

35 32305 นำงสำว ธนัฐชำ ชมพนัธ์

36 32306 นำงสำว ธันวำ สุขพุ่ม

37 32307 นำงสำว นัทชำ วรรณสิม

38 32308 นำงสำว นันท์นภัส นุชพุ่ม

39 32309 นำงสำว วิภำดำ จนัทร์ดี

40 32310 นำงสำว อนันญำ พลอยเพชร์

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/8  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29308 นำย ชนำธิป แจงงำม
2 29359 นำงสำว ชญำนิศ พรสมชยั
3 29364 นำงสำว ณัฐชยำ อบกล่ิน
4 29367 นำงสำว ธัญพร ไสยนำรถ
5 29368 นำงสำว ปุณนภำ นำงแย้ม
6 29371 นำงสำว ภัทรำภรณ์ ส ำรี
7 29379 นำย นพกร สัตยำพนัธ์
8 29380 นำย นิรภัฎ หมอกมืด
9 29392 นำงสำว ณัฐนันท์ ด ำปิก
10 29394 นำงสำว ตันหยง ศรีวิภำสกลุ
11 29417 นำย ณัฐชนนท์ ต้ังจิตต์ไพบูลย์
12 29425 นำย มงคลชยั มีอ ำนำจวีรำนุวัฒน์
13 29430 นำย ศิวกร ทิพย์เกศสุดำ
14 29436 นำงสำว ชญำธร ยืนยำว
15 29443 นำงสำว พลอยชมพู ค ำหลง
16 29446 นำงสำว มยุรี คีรีเพช็ร
17 29449 นำงสำว รักษณิำ ยงศิริสมสกลุ
18 29455 นำงสำว อภิชญำ ใบศรี
19 29456 นำย จักรินทร์ ศิริวัฒนโชค
20 29519 นำงสำว กรกนก แสงฉำย
21 29533 นำงสำว ภัทรำภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ
22 29581 นำย ปรเมท เหิมขนุทด
23 29658 นำย ชยุต พงษไ์ทย
24 29686 นำงสำว วรรณิศำ ชคู ำ
25 29751 นำย ภคพล สกลุแฟง
26 29755 นำย วรำยุทธ พนัธ์เสือ
27 29759 นำงสำว กมุทมำศ ชวิปรีชำ
28 29760 นำงสำว จิรำภรณ์ จันทร์ภูวงศ์
29 29768 นำงสำว ดำรินทรำ ค้ ำชู
30 29771 นำงสำว รัตน์นำพร เปล่ียนคล้ำย
31 29772 นำงสำว ฤกษฤ์ดี กองสุข
32 29803 นำงสำว นัยนำ เรืองศิริ
33 29852 นำงสำว มณฑิตำ นิสัย
34 32311 นำย ธนเสฏฐ์ ทวีพชิำญพงศ์

35 32312 นำย ภำณุพงศ์ ปำลชิงห์

36 32313 นำย วัชรำกร ไทยมี

37 32314 นำงสำว กญัญำสิริ ชมภูธร

38 32315 นำงสำว ธนัญชนก สำมิตร

39 32316 นำงสำว นพชัรม หมื่นพล

40 32317 นำงสำว นำริศำ โสรัจจตำนนท์

41 32318 นำงสำว มินทร์ปภำวรรณ ศรีสุข

42 32319 นำงสำว วิภำพร บุญแช่ม

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/9  ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ - นำมสกลุ



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29381 นำย บัสเตียน ฟวิมันส่ำ
2 29391 นำงสำว ณัฐกมล อคัรวงศ์ชยักลู
3 29458 นำย ชนำธิป เทพณรงค์
4 29459 นำย ณภัทร ทองใบ
5 29474 นำงสำว กณัฑิมำ มณีรัตนะพร
6 29476 นำงสำว เกวลิน จันทร์ปุก
7 29477 นำงสำว จันจิรำ บุญธง
8 29478 นำงสำว ณญำดำ เลำประโคน
9 29481 นำงสำว ธนภรณ์ เขม็ทอง
10 29488 นำงสำว พลอย ล้ีสุวรรณ
11 29513 นำย วัชรพล สุขเมือง
12 29534 นำงสำว ศลิษำ ศรีบุตร
13 29540 นำย ธันวำรักษ์ พวงสิงห์
14 29588 นำย ยุทธภูมิ พำลุน
15 29638 นำงสำว ปณิตำ ฉมิพลีสวรรค์
16 29641 นำงสำว วรรณิษำ เฮงประเสริฐ
17 29644 นำงสำว ศรสวรรค์ คงหำญ
18 29647 นำงสำว สตรีรัตน์ สระทองอิง้
19 29648 นำงสำว สุกญัติมำ ฉมิบรรจง
20 29659 นำย ณัฐนันท์ ป้อมค่ำย
21 29683 นำงสำว พชัรี จันทิมพ์
22 29694 นำงสำว อรอนงค์ วำรีรัตน์
23 29695 นำงสำว อำรยำ ทัพวัตร
24 29791 นำย รัฐพงศ์ ขจรฤทธ์ิ 31031

25 29826 นำย นันทวัฒน์ จันที
26 29841 นำงสำว จันทร์จิตตำ สง่ำทองค ำ
27 29847 นำงสำว เนตรนภำ ไวปัญญำ
28 32320 นำย ณัฐศักด์ิ ชำตินะธุ

29 32321 นำย ทวีเกยีรติ ผลำวงศ์

30 32322 นำย ธีรสิทธ์ิ แสนสุข

31 32323 นำย วรภพ ดนตรี

32 32324 นำย สุรยุทธ หนอมเจริญ

33 32325 นำย สุวรรณกร สมเผ่ำ

34 32326 นำงสำว ชนำกำนต์ เฟื่องรอด

35 32327 นำงสำว ณัฐฐิตำ ชูเกยีรติ

36 32328 นำงสำว ดวงหทัย ช้ำงทอง

37 32329 นำงสำว ธันย์ชนก ฤกษน์อก

38 32330 นำงสำว ปลำยฟำ้ แซ่ล้ิม

39 32331 นำงสำว ปุณยวีร์ โพธ์ค ำ

40 32332 นำงสำว ฟำ้ใส สีนอนิล

41 32333 นำงสำว อชิรญำ สหวุฒิวัฒน์

42 32334 นำงสำว อำทิตยำ ชัยมูล

ชื่อ - นำมสกลุ

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/10  ปีการศึกษา 2565 



ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29342 นำย กฤตเมธ ทวีพลู
2 29467 นำย นฤเบธ พมิพนัธ์
3 29482 นำงสำว ธำรทิพย์ พมิล
4 29493 นำงสำว สุชำดำ สุดำชม
5 29541 นำย ธีรดนย์ สุขศรีแดง
6 29552 นำย ศุภกำนต์ คุณที
7 29562 นำงสำว เนตรดำว ดวงสิม
8 29606 นำงสำว ปัทมำ แซ่โล้ว
9 29615 นำงสำว วันวิสำข์ เอีย่มฤทธ์ิ
10 29617 นำย จริภัทร จัน่ค ำ 31038

11 29655 นำงสำว อุม้บุญ จู้สันเทียะ
12 29693 นำงสำว อรวรรณ ชำญสูงเนิน 31023

13 29697 นำย ไกรวิน อนิทวงศ์ 31030

14 29704 นำย ภูริพฒัน์ สินพนู
15 29710 นำย สุรวุฒิ นันทะดี
16 29712 นำงสำว กชกร พงษวิ์ชยั
17 29713 นำงสำว กนกภรณ์ รุ่งทิม
18 29719 นำงสำว ชลธำร เทพทอง
19 29721 นำงสำว ณัฐติกำนต์ ส ำแดงภัย
20 29722 นำงสำว ธัญญลักษณ์ โพธ์ินรำ
21 29723 นำงสำว ธัญพชิชำ สุขประเสริฐ
22 29731 นำงสำว พมิลวรรณ เซ็ดเจริญ
23 29734 นำงสำว ศิริกำนดำ ปล้ืมจิตร
24 29738 นำย กวิณวิช เลิศจติเสถียรกลุ 31001

25 29750 นำย นภัสกร จงพนูผล
26 29762 นำงสำว ชนมน จิ๋วแหยม
27 29763 นำงสำว ชนิดำ แสงไทย
28 29766 นำงสำว ฐิติรัตน์ ประคองธรรม 31007

29 29818 นำย จิตรกร คงนำยศ
30 29823 นำย ธนโชติ มำรมย์
31 29829 นำย ภำนุพงศ์ ฤทธ์ิคง
32 29830 นำย ยุทธจกัร บันเชำ 31010

33 29835 นำย สุรเชษฐ์ พึ่งดี
34 29851 นำงสำว ภัคจิรำ ผิวเงิน
35 29853 นำงสำว วรนันท์ แจ้งมณี
36 29854 นำงสำว ศศิเกตุ แจ่มจ ำรัส
37 30033 นำงสำว รัตนำพร ค ำทองอนิทร์
38 32335 นำย นพี วงค์เจริญ

39 32336 นำย ปภังกร วงค์แหยม

40 32337 นำงสำว ภัตธรำพร ชุ่มเย็น

41 32338 นำงสำว ภัทรำพร ลัดดำพวง

42 32339 นำงสำว วิมลภัทร ฉะผักแว่น

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย  ฝ่ำยมัธยม  รัชดำภิเษก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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ที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 29345 นำย ชวกร ปู่จ้ำย
2 29355 นำย ภูมิพฒัน์ ชโูรจนปรีชำวงศ์
3 29424 นำย ภำนุวัฒน์ เดิมประโคน
4 29462 นำย ทินกร คล้ำยสุบรรณ
5 29483 นำงสำว นภัส บูรณศิริ
6 29500 นำย ทนงเกยีรติ เหล็กกล้ำ
7 29521 นำงสำว ชนำกำนต์ หมืน่ไกล
8 29558 นำงสำว จุฬำลักษณ์ ชมภูค ำ
9 29573 นำงสำว สิริมำ นนฤำชำ
10 29657 นำย ชยฉตัร พลดงนอก
11 29669 นำย รัฐภูมิ อสัโม 31016

12 29682 นำงสำว ปัณชญำ สำยสุนทร
13 29685 นำงสำว มอนิคพร้ินเซส บริรักษ์
14 29696 นำย กติติพงศ์ ประสพดี
15 29703 นำย พอเพยีง ไล้ทองทั่ว
16 29711 นำย อนุสิทธ์ิ บำงแสง 31016

17 29715 นำงสำว กนัต์พชิชำ ฮุยสรวง
18 29727 นำงสำว เบญจพร เกษรพกินุ
19 29732 นำงสำว ลลนำ แสงทัศน์
20 29733 นำงสำว ศรีสุดำ ตรีปัญญำ
21 29737 นำย กล้ำกติต์ จันทรเนตร์
22 29742 นำย ณัฐนนณ์ ปนสุวรรณ์
23 29744 นำย ทักษด์นัย ชนัขนุทด
24 29757 นำย อมรพงษ์ แขง็ฤทธ์ิ
25 29758 นำงสำว กชกร พมิพำ
26 29761 นำงสำว ชนกสุดำ ศรีประพนัธ์
27 29765 นำงสำว ญำณิษำ แตงสุก
28 29770 นำงสำว โยษติำ ฉนัทวิรุฬห์
29 29783 นำย ปรมัตธ์ ภุมรินทร์
30 29824 นำย ธำดำ ชมแสง
31 31606 นำงสำว มัทวัน ซ่ือตรง
32 32340 นำย กติติภูมิ สิงหนำท

33 32341 นำย ภำณุเดช เศรษฐสิโรจน์

34 32342 นำย รุ่งภพ ทับปำน

35 32343 นำงสำว นันท์นภัส มีฟกั

36 32344 นำงสำว นันทิชำ จงัอนิทร์

37 32345 นำงสำว บัวบูชำ สังข์ทอง

38 32346 นำงสำว พชิญำภำ ไชยค ำภำ

39 32347 นำงสำว ฤทัยรัตน์ กนันอก

40 32348 นำงสำว ลดำวัลย์ สุขกลู

41 32349 นำงสำว ศิรินำรถ รังสกลุ
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