
ชื่อ - สกลุ

1 15504 เด็กชาย กําพล เทพวัง
2 15505 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ หาญใจ
3 15506 เด็กชาย ชนาธิป แสนสุภา
4 15507 เด็กชาย ณัฐดนัย สมหมึก
5 15508 เด็กชาย ดนุเดช คิดดี
6 15509 เด็กชาย ธนกร บัวแกว้
7 15510 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทนานนท์
8 15511 เด็กชาย ธนวัฒน์ เอกราช
9 15512 เด็กชาย ธวัชชยั คําแกว้
10 15513 เด็กชาย ธวัชชยั อนุมัติ
11 15514 เด็กชาย ธีรเมธ มะลิวัลย์
12 15515 เด็กชาย ปฏิวัฒน์ แจม่วิมล
13 15516 เด็กชาย ปิยะ กนัทาโย
14 15517 เด็กชาย ปิยะภัทร ใจจนัทร์
15 15518 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ บุญเจริญ
16 15519 เด็กชาย พีรภัทร กาวิโล
17 15520 เด็กชาย ศิริวัฒน์ อนิไชยา
18 15521 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ยาสมุทร
19 15522 เด็กชาย อภิศักด์ิ แกว้มีผล
20 15523 เด็กหญิง กญัญาพัชร ทะโยโส
21 15524 เด็กหญิง กาญจนา เสียงใส
22 15525 เด็กหญิง เขมิกา บุญทรัพย์
23 15526 เด็กหญิง ปวริษา โชควิสิฐกลุ
24 15527 เด็กหญิง พฤกษา คิดดี
25 15528 เด็กหญิง พัชราภา ประสุทธิ์
26 15529 เด็กหญิง พิมลวรรณ ตาเกดิ
27 15530 เด็กหญิง เมธาวีร์ กลัดสมบูรณ์
28 15531 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ศิลาโรจน์
29 15532 เด็กหญิง สายรุ้ง ทะโยโส
30 15533 เด็กหญิง อรนุช แต้คํา
31 15534 เด็กหญิง อารยา ใยแกว้

เลขที่ เลขประจําตัว

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562           ภาคเรียนที ่1
รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1/1  (เพ่ิมเตมิวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร/ภาษา/ดนตรี/กีฬา) 

สถติิ รวม 31  คน (ชาย 19 หญิง 12)ครูทีป่รึกษา                             



ชื่อ - สกลุ

1 15535 เด็กชาย จกัรภพ จนีะวิจารณะ
2 15536 เด็กชาย จริาเดช งามสวย
3 15537 เด็กชาย ชนวีร์ แซ่ยา่ง
4 15538 เด็กชาย ชลพรรษ นามบุญดี
5 15539 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ไชยเสน
6 15540 เด็กชาย ณรภัทร์ อนันตกลุ
7 15541 เด็กชาย นวพล ศรีสม
8 15542 เด็กชาย ปฎิภาณ สันทัด
9 15543 เด็กชาย ปรีชา เครือระยา
10 15544 เด็กชาย ภัทรพล แสนเมืองมูล
11 15545 เด็กชาย ภานุพงษ์ เกรงทา
12 15546 เด็กชาย ภูบดี บุญทอง
13 15547 เด็กชาย มูฮามัดอซีา กลีะ
14 15548 เด็กชาย รัฐภูมิ แสนหลวง
15 15549 เด็กชาย ศิวกร คําภานนท์
16 15550 เด็กชาย สิทธิพงศ์ จนัทร์ต๊ะ
17 15551 เด็กหญิง กณิศา กาบเกี๋ยง
18 15552 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ฟองมัน
19 15553 เด็กหญิง เขมิกา ระเรือง
20 15554 เด็กหญิง จริาพร บุญเรือง
21 15555 เด็กหญิง จรีนันท์ เต็มปี
22 15556 เด็กหญิง ฉตัรลดา บุญมา
23 15557 เด็กหญิง ชนินาถ ปินตาแสน
24 15558 เด็กหญิง ชติุมา วงค์สุวรรณ์
25 15559 เด็กหญิง ชลีุพร สีออ่น
26 15560 เด็กหญิง ฐิติวรดา เมืองแกว้
27 15561 เด็กหญิง ณํฏฐาวนัสนันท์ อมัพร
28 15562 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ยะพันธ์
29 15563 เด็กหญิง วิชญาดา ป๎ญญาโส
30 15564 เด็กหญิง วิสุดา ทองคํา
31 15565 เด็กหญิง สุพิฌาย์ พรมพินิจ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1/2 (เพ่ิมเตมิวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร/ภาษา/ดนตรี/กีฬา) 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562           ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             สถติิ รวม  31คน (ชาย 16 หญิง 15 )

เลขที่ เลขประจําตัว



ชื่อ - สกลุ

1 15566 เด็กชาย กนัตนพ สืบบุญมา
2 15567 เด็กชาย จริธีปต์ เอยีกพงษ์
3 15568 เด็กชาย ณัฐภูมิ ขว้างสืบ
4 15569 เด็กชาย นัสกร ท่อนฟู
5 15570 เด็กชาย พชรพล วงศ์คํา
6 15571 เด็กชาย ภูวริศ รัตนพันธ์
7 15572 เด็กชาย วิรัลพงศ์ อนิเจอืจนัทร์
8 15573 เด็กชาย วีรเดช แสนวังขวา
9 15574 เด็กชาย สรน พิมพ์สวัสด์ิ
10 15575 เด็กหญิง กนกมาศ หน่อแกว้
11 15576 เด็กหญิง กรนิตย์ แสนหลวง
12 15577 เด็กหญิง ขวัญจริา ป๎ญญาตรง
13 15578 เด็กหญิง ชาลิสา กนัทะวงค์
14 15579 เด็กหญิง ฐานิตา ศรีสุขใส
15 15580 เด็กหญิง ฐิตินาถ วีระพันธ์
16 15581 เด็กหญิง ฐิติภา วีระพันธ์
17 15582 เด็กหญิง ฐิติวรดา หอมแกน่จนัทร์
18 15583 เด็กหญิง ดวงกมล ทองสุข
19 15584 เด็กหญิง ทักษยา ทรงกติิพิศาล
20 15585 เด็กหญิง ธมลวรรณ ระยา
21 15586 เด็กหญิง นาราภัทร แกน่จรรยา
22 15587 เด็กหญิง เนยขวัญ แซ่จวิ
23 15588 เด็กหญิง บุญญาเรศ จติต์ปล้ืม
24 15589 เด็กหญิง ป๎ณณพร ไชยานนท์
25 15590 เด็กหญิง ปาณิสรา โพธิ์แกว้
26 15591 เด็กหญิง พัชรมัย ยิ้มพิมพ์ใจ
27 15592 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เทพสุยะ
28 15593 เด็กหญิง ภัทรธิดา แกว้นาต๊ิบ
29 15594 เด็กหญิง ภันทิลา บลศรี
30 15595 เด็กหญิง ภูริชญา อนิทร์พรม
31 15596 เด็กหญิง รัตติกาล เทพวัง
32 15597 เด็กหญิง รัตน์สุดา พุทธะระ
33 15598 เด็กหญิง ลักษณพร ประเสริฐ
34 15599 เด็กหญิง วิภาดา วชริป๎ญญากลุ
35 15600 เด็กหญิง สิริญากรณ์ คําโส
36 15601 เด็กหญิง เอวิตรา ต่อกนั

เลขที่ เลขประจําตัว

ครูทีป่รึกษา                             สถติิ รวม  36 คน (ชาย 9 หญิง 27 )

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1/3  (เพ่ิมเตมิวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562           ภาคเรียนที ่1



สถติิ รวม  32 คน (ชาย 9 หญิง 23 )
ชื่อ - สกลุ

1 15081 นาย กลวัชร ร่วมชาติ
2 15602 นาย เจษฎา แซ่พ่าน
3 14838 นาย ชญานิน ชยัวงฝ๎น
4 15603 นาย ธนภัทร บุญชู
5 14881 นาย ธีร์ธวัช นามวงค์
6 14924 นาย ปกกมล โสมา
7 15604 นาย ศตายุ กจิโล
8 15605 นาย ศรายธุ สิยานันท์
9 15479 นาย อนุชา กรุงนอก
10 15606 นางสาว ณัฐธิดา เมืองแกว้
11 14859 นางสาว ณิชาภัทร คําผัด
12 15607 นางสาว ทิพวรรณ กนัทิพย์
13 15608 นางสาว ธนียา แกว้ร่วง
14 15609 นางสาว ธัญชนก แกว้ปาคํา 
15 15610 นางสาว ธาราทิพย์ เทพวัง
16 15611 นางสาว ธิดา ไปรเวทย์
17 15612 นางสาว นงลักษณ์ แซ่ฟุง้
18 14860 นางสาว นิภาวดี ท่องเทีย่ว
19 15613 นางสาว เนตรศิริ จติมานนท์
20 15614 นางสาว ปวิตรา วาปีสิทธิพันธ์
21 14862 นางสาว พัชราภา คุ้มทรัพย์
22 15615 นางสาว พิชญ์สินี โนภิวงค์
23 15477 นางสาว ภัสพร เพชรบูรณิน
24 15616 นางสาว เมธาพร อนิต๊ะพวง
25 14866 นางสาว รสติชา ทองคํา
26 14867 นางสาว วรัญญา ยิ้มพิมพ์ใจ
27 15617 นางสาว ศศิวิมล จนัทร์ต๊ะ
28 14869 นางสาว ศิรินทร์เพ็ชร ศรีธิ
29 15618 นางสาว สุธาริณี ศรีปลอด
30 14910 นางสาว อรนุช หงษาแกว้
31 14873 นางสาว อนิทิรา อาจศัตรู
32 14873 นางสาว เอมมิกา อาจศัตรู

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/1  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



สถติิ รวม  19 คน (ชาย 4 หญิง 15 )
ชื่อ - สกลุ

1 15619 นาย กติติชยั เกษแกว้
2 14879 นาย ธัชฌารานนท์ แสนสุภา
3 15620 นาย ประดิษฐ์ คําลือ
4 14849 นาย พีระภัทร์ คันทาโย
5 14891 นางสาว กนัยารัตน์ แม่นธนู
6 15621 นางสาว เกศรินทร์ ยมเอย้
7 15622 นางสาว ขวัญจริา ผิวแกว้
8 14893 นางสาว ฉตัรชฎา เสมอใจ
9 15623 นางสาว ณัฐฐากานต์ แสไพศาล
10 15494 นางสาว ณัฐวดี แซ่หมู่
11 15624 นางสาว ธันยธร เตชะ
12 15625 นางสาว นงนภัส ฉตัรแกว้
13 14901 นางสาว แพรวนภา สุวรรณ์
14 15626 นางสาว มนัสนันท์ แกน่จรรยา
15 15627 นางสาว รัตนา เปิดตา
16 15246 นางสาว วรรณกานต์ โนนทิสอน
17 14905 นางสาว วิรัลยา กนัทะ
18 14907 นางสาว สุนิสา โสวะ
19 15628 นางสาว อพัชา พรมเสน
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/2  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



สถติิ รวม  23 คน (ชาย 15 หญิง 8 )
ชื่อ - สกลุ

1 15629 นาย ชนิวัตร ธนันไชย
2 14841 นาย ณพงศ์ เหมมณี
3 15630 นาย ณัฐพนณ์ อนิต๊ะนา
4 14842 นาย ณัฐวุฒิ กนัทะวงค์
5 14843 นาย ณัฐวุฒิ หน่อพิกลุ
6 15631 นาย ธนาคาร เปิดตา 
7 14915 นาย ธีรภัทร เวชอนุรักษ์
8 14845 นาย นวพล สารเถื่อนแกว้
9 14848 นาย พิพัฒนพงษ์ อมาตยม์นตรี
10 14882 นาย พีระพัฒน์ วงค์ป๎น
11 15632 นาย ภัทรพล สุวรรณวลัย
12 14851 นาย ภาณุพงษ์ คําโส
13 14852 นาย ภูริเดช เกตุอรุณ
14 14854 นาย สหัสนัยน์ ผิวเกษแกว้
15 15633 นาย สุขสันต์ ชมุแสน
16 15634 นางสาว กนกพร อนิจอ๊ด
17 15635 นางสาว จนัทกานต์ คําสี
18 14892 นางสาว จฑุามาศ คิดดี
19 14858 นางสาว ณัฐนรี ไชยาแกว้
20 15636 นางสาว พิมพร สีลาโพธิ์  
21 15637 นางสาว วนิดา โพธิ์ศรี
22 14906 นางสาว ศศิประภา ทรัพยเ์อนก
23 15638 นางสาว สุดประกาย ขนัตาโย
24
25
26
27
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/3  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



สถติิ รวม  26 คน (ชาย 3 หญิง 23 )
ชื่อ - สกลุ

1 14840 นาย ณฐพงษ์ ณ เชยีงใหม่
2 14921 นาย พงศพัศ รัตนวรธรรม
3 14853 นาย วรพล เชี่ยวชาญ
4 15639 นางสาว กรรณิการ์ ล้างป่า
5 14889 นางสาว กญัญาพัชร บําเพ็ญ
6 15640 นางสาว จติรวรรณ กนัทา
7 15641 นางสาว จติรสินี กนัทา
8 15642 นางสาว จฑุามาศ ชิ้นรุ่งเรือง
9 15643 นางสาว จฑุามาศ ดิษฐเนตร
10 15644 นางสาว ชนิกานต์ นันทะสี
11 15501 นางสาว ณัฐชลีพร สุขใจ
12 14896 นางสาว ดาวสวรรค์ ศิริมังคลากลุ
13 15645 นางสาว ธิดารัตน์ นิเทศธัญกจิ
14 15646 นางสาว บุษราภรณ์ อนิแฝง
15 14900 นางสาว ปาริชาติ อิ่นแกว้
16 15647 นางสาว ปาริตา ไชยลังการณ์
17 15648 นางสาว พัชณิดา อนิต๊ะรักษา
18 15649 นางสาว วรัญญา อนิแถลง
19 14870 นางสาว ศิริพร ป่ายี
20 15650 นางสาว สุธีธิดา ป๎นแกว่น
21 15651 นางสาว สุภัสสรา เสียงทา
22 15652 นางสาว สุภาวิดา วิเศษศรี
23 15653 นางสาว สุริฉาย โพธิ์ศรี
24 14872 นางสาว อรณิชา ศิริอําไพพงศ์
25 15654 นางสาว อรนิภา รุ่งทรัพย์
26 15655 นางสาว อารยา จนัต๊ะคํา
27
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/4  แผนการเรียนศิลป์ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจนี
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



สถติิ รวม  25 คน (ชาย 6 หญิง 19 )
ชื่อ - สกลุ

1 15253 นาย กนกพล ปินตาใจ
2 14912 นาย เจษฎา อยู่เยน็
3 14918 นาย นาวิน ใจจริง
4 14919 นาย นิภัทรกญุช์ กอ๋งแกว้เครือ
5 14850 นาย ภัทรพล ศรีสุวรรณ์
6 15656 นาย ศักดินนท์ แยม้มณี
7 14888 นางสาว กนกอร ปูอ่รุณ
8 14930 นางสาว กรรณิษา แกว้วงค์
9 14856 นางสาว กลัยาณี กนัทะคํา
10 15657 นางสาว จรีภา อนิมาเมือง
11 14857 นางสาว ณัชชาพิชญ์ บุญทาทอง
12 14931 นางสาว นวนันท์ มะเตปิน
13 14898 นางสาว นัชนิดา บัวแกว้
14 14932 นางสาว เบญจพรรณ บรรจงปรุ
15 14861 นางสาว พรไพลิน ภิรมยน์าค
16 14864 นางสาว เพชราภรณ์ สระทองเคน
17 14865 นางสาว มณฑกานต์ ลวงงาม
18 15658 นางสาว วราภรณ์ กสิกรรุ่งเรือง
19 14904 นางสาว วิภาวี พุทธวงค์
20 15659 นางสาว แววดาว นางแล
21 14936 นางสาว ศุภรดา วิรัตน์เกษ
22 14909 นางสาว สุภิกา วงค์เรืองเดช
23 14938 นางสาว อรนภา ดอกสร้อย
24 14940 นางสาว อลิชา อนันตกลุ
25 15660 นางสาว อญัชลา ขนัทะรักษ์
26
27
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/5  แผนการเรียนศิลป์ ภาษาไทย - สงัคมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



สถติิ รวม  27 คน (ชาย 19 หญิง 8 )
ชื่อ - สกลุ

1 15661 นาย กอ้งภพ กจิโล
2 15662 นาย กติติธัช แกว้เขยีว
3 15663 นาย ไกรวิชญ์ หน่อแกว้
4 14839 นาย ชติิพัทธ์ จติตะคํา
5 15664 นาย โชติรัก ฟองจนัทร์
6 15665 นาย ณัฐวุฒิ ไชยวัง
7 14844 นาย ธนิต มณฑาทิพย์
8 14880 นาย ธีรชาติ สายวงศ์
9 15666 นาย ธีรวัฒน์ แหวนเพชร
10 15480 นาย ปกาศิต สุรินทร์
11 15667 นาย ปรีชา เทพษร
12 15668 นาย พัชรพล ยานะโส
13 15669 นาย ภรัญํู ฉตัรแกว้
14 14883 นาย ภูริภัทร บุญเยน็
15 15670 นาย วศิน เพชรนิล
16 15671 นาย วัทธิกร แสนจติต์
17 14926 นาย วุฒิชยั โกเมศ
18 15672 นาย สุทธิพันธ์ โปต๊ะโส
19 15673 นาย อนุชา แหวนเพชร
20 14855 นางสาว กฤษสุดาพร คําภาเกะ
21 15478 นางสาว โซฟียะห์ กลีะ
22 15674 นางสาว ณัฐธิดา ธนวัชรสันติ
23 14895 นางสาว ดมิสา สุริโท
24 14863 นางสาว พิชาพร คําเครือ
25 14934 นางสาว ศิริพร ใจแกว้
26 14908 นางสาว สุป๎ญญาภัค แตงกลู
27 14902 นางสาว มาริษา วิสุงเร
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/6  แผนการเรียนชา่งอุตสาหกรรม - คณิตศาสตร์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                             

เลขที่ เลขประจําตัว



ชื่อ - สกลุ

1 15675 นาย กติติพงศ์ เกษแกว้
2 15676 นาย กติติภพ ฤทธิ์น้อย
3 14877 นาย ขจรเดช เกษวัง
4 15677 นาย จรีศักด์ิ จนัทร์ต๊ะ
5 15678 นาย เจตริน เมืองงาว
6 15679 นาย เจษฎา อนุมัติ
7 15680 นาย ณัฐวัฒน์ จงจติต์
8 14878 นาย ทินกร มะลิลา
9 15681 นาย เทวัญ ป๎ญญาเสน
10 15682 นาย ธนวัฒน์ ท้าวมณี
11 15683 นาย นครินทร์ เสียงใส
12 15684 นาย ปฏิภาณ จติต์ปล้ืม
13 15685 นาย ภูริภัทร เจริญงาม
14 15686 นาย วรเชษฐ์ ดอกจนัทร์
15 15687 นาย วรฤทธิ์ ศรีไทย
16 14886 นาย วีรวุฒิ วิรัตน์เกษ
17 15688 นาย วัชระพล อกัษร
18 15689 นาย วิทวัส ศรีรันต์
19 15690 นาย วีรภัทร บรร ลือ
20 15691 นาย วุฒิชยั ทองขนั
21 15692 นาย ศิริพงษ์ อนิต๊ะรักษา
22 15693 นาย สารินท์ เกษแกว้
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/7  แผนการเรียนชา่งอุตสาหกรรม - คณิตศาสตร์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          ปีการศึกษา  2562          ภาคเรียนที ่1

ครูทีป่รึกษา                                            สถติิ รวม  22   คน (ชาย  22   หญิง -  )

เลขที่ เลขประจําตัว


