
 
 
 
 
 
 

การจัดห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 



ครูท่ีปรึกษา    นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล   นางสาวชฎาพร   ยินดี สถิติ รวม 29 คน (ชาย 15 หญิง 14)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 15934 เด็กชาย กรกฎ วงศ์ชมภู

2 15935 เด็กชาย กฤตศิลป์ เรือนนาค

3 15938 เด็กชาย กิตติภูมิ บานโพธ์ิ

4 15939 เด็กชาย กีรติกรณ์ ทองค า

5 15940 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ มณทาทิพย์

6 15941 เด็กชาย จิรวัฒน์ นิลศรี

7 15942 เด็กชาย ชิดชัย พระบรรเทา

8 15946 เด็กชาย ธนกร แม่นธนู

9 15967 เด็กชาย ธีรภัทร ส่างแย่ว

10 15972 เด็กชาย ปรินทร วาริศรี

11 15973 เด็กชาย ปองคุณ ปานดี

12 15975 เด็กชาย ปุณณกันต์ เกษวัง

13 15976 เด็กชาย พงศภัค รัตนวรธรรม

14 15977 เด็กชาย พิพัฒน์ บุญอยู่

15 15979 เด็กชาย พิสิษฐ์ จันทะเสน

16 15947 เด็กหญิง กชพร ปันยะศรี

17 15950 เด็กหญิง กวิตา พลจันทึก

18 15953 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ จันทะรบ

19 15954 เด็กหญิง จริญญา บุญแรง

20 15955 เด็กหญิง จิราพร เช้ือเดช

21 15956 เด็กหญิง จิราพัชร งามสวย

22 15957 เด็กหญิง จุฑามาศ วิกะหะ

23 15958 เด็กหญิง ชนิสรา เครือเป็ง

24 15960 เด็กหญิง ฐานิตา แสนจิตต์

25 15963 เด็กหญิง ณัฐสุดา ค าสอน

26 15965 เด็กหญิง ทัศณนันท์ ไขรัศมี

27 15983 เด็กหญิง ธารีรัตน์ ค าตาบุตร

28 15984 เด็กหญิง ปพิชญา วงค์ปิน

29 15987 เด็กหญิง ปัณชญา ชะอุ่ม

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1  

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565           ภำคเรียนท่ี 1

ช่ือ - สกุล



ครูท่ีปรึกษา    นายธนากร  คันใจ   นางสกาวรัตน์   เชียงทอง สถิติ รวม 30 คน (ชาย 8  หญิง 22)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 15937 เด็กชาย กิตติพงศ์ ปินตาใจ

2 15944 เด็กชาย ณัฐพล มุลเมือง

3 15945 เด็กชาย ถิรชัย นาคมีศรี

4 15968 เด็กชาย นวภัทร ทะอินตา

5 15971 เด็กชาย ประกฤษฎ์ิ ค าลือ

6 15978 เด็กชาย พิพัฒพงษ์ อินแถลง

7 15981 เด็กชาย ภูริภพ ควรสุวรรณ

8 16004 เด็กชาย ศรุต นันทกรานต์

9 15948 เด็กหญิง กนกวลัย ใจแก้ว

10 15949 เด็กหญิง กรณิสา มณฑาทิพย์

11 15951 เด็กหญิง กัญญาพร วรรณา

12 15952 เด็กหญิง กันต์จิรา เพ็งจันทร์

13 15961 เด็กหญิง ฑิตญากรณ์ กาอินทร์

14 15962 เด็กหญิง ณัฐริกา ค านิล

15 15964 เด็กหญิง ณิชากร แสงงาม

16 15982 เด็กหญิง ธนัชชา จ าปาศรี

17 15985 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ สมปัญญา

18 15986 เด็กหญิง ปัญญาภรณ์ ปิมแปง

19 15990 เด็กหญิง ป่ินสุดา เทวงศา

20 15991 เด็กหญิง ปุญชรัสม์ิ อวดเขต

21 15992 เด็กหญิง พรรพษา ชัยสุข

22 15993 เด็กหญิง พัชริญา แววข า

23 15994 เด็กหญิง พิญาดา เครือสาร

24 15995 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พันธ์ุดี

25 16009 เด็กหญิง มนันชนก ทองปินตา

26 16011 เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน

27 16016 เด็กหญิง วิภาดา นวารหาธิคุณ

28 16017 เด็กหญิง ศรัญญา วงค์ปัน

29 16020 เด็กหญิง ศิริวิมล แดงชมภู

30 16022 เด็กหญิง สุชานันท์ ไชยชนะ

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2  

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565           ภำคเรียนท่ี 1

ช่ือ - สกุล



ครูท่ีปรึกษา    นางสาวอาทิติพร  แสนจักร   นางสาวนภัสรา   นัดดากุล สถิติ รวม 30 คน (ชาย 13 หญิง 17)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 15966 เด็กชาย ธนวัฒน์ เสาค า

2 15969 เด็กชาย นุกุล แลงอุบล

3 15970 เด็กชาย ปรมินทร์ โคมลอย

4 15974 เด็กชาย ปัฐวิกรณ์ บุรี

5 15980 เด็กชาย ภาณุพงศ์ บุญธิมา

6 15998 เด็กชาย รัฐภูมิ บุญเสริฐ

7 15999 เด็กชาย รัฐศาสตร์ แซ่เติน

8 16000 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พุทธวงค์

9 16001 เด็กชาย วรดนัย บุญชุ

10 16002 เด็กชาย วริทธินันท์ ขามช่วง

11 16005 เด็กชาย สหรัฐ เทพวัง

12 16006 นาย สุวิชัย ศิริ

13 16007 เด็กชาย อนิวัติ โสพัส

14 16008 เด็กชาย อาติยะ ปัญญาวงค์

15 15988 เด็กหญิง ปาณิสรา นราพันธ์

16 15989 เด็กหญิง ป่ินชนก ป่ินทอง

17 15996 เด็กหญิง พิมพ์อักษร คันธาโย

18 16010 เด็กหญิง ยวิษฐา ภู่หยัด

19 16012 เด็กหญิง วรรณกานต์ บัวทอง

20 16013 เด็กหญิง วรางคณา อรุณศรีวิเชฐ

21 16014 เด็กหญิง วัลย์นภัสร์ สร้อยเพชร

22 16015 เด็กหญิง วิชญาดา บุญเรือง

23 16018 เด็กหญิง ศศินิภา พันธ์งาม

24 16019 เด็กหญิง ศิราพร ลือโขง

25 16021 เด็กหญิง สิรินภา กตัญญู

26 16023 เด็กหญิง สุทธอร ค าวงค์

27 16024 เด็กหญิง สุลลิตา อุนออน

28 16025 เด็กหญิง สุวิชญา หาญใจ

29 16026 เด็กหญิง อธิชนันท์ รัตนวารี

30 16027 เด็กหญิง อรอุมา หาญใจ

2 พค 2565

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3  

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565           ภำคเรียนท่ี 1



 
 
 
 
 
 

การจัดห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 
 



ครูท่ีปรึกษา   นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร นางสาวดานุมาศ ทิยาว สถิติรวม 36 คน(ชาย 6 หญิง 30)
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 15266 นาย ณัฐพนธ์ ชัยวงฝัน
2 15333 นาย ณัฐภัทร ชาวสวน
3 16033 นาย ถิรวัฒน์ นาคมีศรี
4 16049 นาย ปณวัฒน์ แจ่มวิมล
5 15269 นาย ปัญญวัฒน์ วงษ์มา
6 15273 นาย ศุภ วจีกรรม
7 15275 นางสาว กรกนก บ าเพ็ญ
8 15276 นางสาว กวินทิพย์ ไชยานนท์
9 16037 นางสาว กัญญาณัฐ ตาสาย
10 16038 นางสาว กัญญาพัชร ตันสอน
11 16039 นางสาว กันต์กมล แซ่เติน
12 15278 นางสาว กัลยรัตน์ ร่วมชาติ
13 16045 นางสาว ณัฐติญา เขียวธง
14 15347 นางสาว ณัฐนันท์ ค าอ้าย
15 15349 นางสาว ธนิษฐา สุวรรณสิงห์
16 15280 นางสาว ธีราพร ศรีวิรัช
17 15282 นางสาว ประรินเงิน มาปะ
18 15936 นางสาว ปรานปริยา ท้าวมณี
19 16056 นางสาว ปราวิณี ไชยาวงค์
20 15284 นางสาว ปวรวรรณ โสมา
21 16060 นางสาว ปาริฉัตร แซ่ลี
22 16061 นางสาว พรนภัส มูลยะ
23 16062 นางสาว พรหมพร พงศ์พันธ์ุ
24 15285 นางสาว พัตรพิมล กาญจนวิภากุล
25 15287 นางสาว พิยดา จิตปล้ืม
26 15288 นางสาว ภัทราภรณ์ พงษ์บูรพา
27 16064 นางสาว ยุวรรดา ถุงค า
28 16066 นางสาว รินรดา วังขวา
29 15292 นางสาว วราภรณ์ เก่ียวพันธ์
30 15295 นางสาว วิลาวัลย์ สันทัด
31 16072 นางสาว ศราวรณ์ เทศเรียน
32 15296 นางสาว ศิรินันต์ แสนเมืองมูล
33 15297 นางสาว ศิริมาพร ยุทธมานพ
34 16074 นางสาว สุชาวดี เทพวัง
35 16078 นางสาว สุภัคชญา สมหมึก
36 15299 นางสาว อุรัสยา อุดใจ

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (ช่ัวครำว)

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1



ครูท่ีปรึกษา   นางอรพิน ควรสุวรรณ นางสมบูรณ์ ใจเอ้ือน สถิติ รวม  37 คน (ชาย 9 หญิง 28 )
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 16029 นาย ชยกร เจริญชนาทิต
2 16030 นาย ณรงค์ พวงแก้ว
3 16031 นาย ณัฐนนท์ ทะโยโส
4 16034 นาย ธีรเดช จันชมภู
5 16035 นาย ธีรภัทร ขวัญธนธีระกุล
6 16050 นาย พัชรพันธ์ ยานะโส
7 15307 นาย พิชเญศ วงค์สูง
8 16067 นาย วิทวัฒน์ ฉัตรแก้ว
9 15274 นาย อนวัช รัตนมณี
10 16041 นางสาว จิรภิญญา แซ่พ่าน
11 16042 นางสาว จิรัสติกาล ปิงผล
12 16043 นางสาว จิรานันท์ รุ่งบ ารุงพงษ์
13 16044 นางสาว ชนิตา ทุเวสไทสง
14 16046 นางสาว ณัฐริณี ท้าวมณี
15 16048 นางสาว นันธิดา เผ่าพันธ์ุคีรี
16 16053 นางสาว บุญยาพร เสียงใส
17 16054 นางสาว เบญจมาศ แก้วมูล
18 15283 นางสาว ปรารถนา กรมวัน
19 16057 นางสาว ปรีณาพรรณ คณธี
20 16063 นางสาว พัชรธิดา วิจารณ์จันทร์
21 16065 นางสาว รวีพร ขาวสัมพันธ์
22 15290 นางสาว รุ่งนภา สมยศ
23 16069 นางสาว ลัญจกร มาลิเสน
24 15291 นางสาว วรัญญา กวาวสืบ
25 16070 นางสาว วริศรา แซ่ฟุ้ง
26 15293 นางสาว วิชญาพร ชินะ
27 15294 นางสาว วิภาดา พันธ์งาม
28 16073 นางสาว สร้อยฟ้า วงศ์อารีไท
29 16075 นางสาว สุทธิดา ดวงดาว
30 16076 นางสาว สุทิมนต์ วิรัตน์เกษ
31 16077 นางสาว สุพัตรา ทองงาว
32 16079 นางสาว สุภัสสร สุตาโย
33 16081 นางสาว อภิรดี อินทะปัญโญ
34 16082 นางสาว อมรรัตน์ บุญโชติ
35 16083 นางสาว อรอินทุ์ กันทาแก้ว
36 15329 นางสาว อริสา ศรีสุขใส
37 15436 นางสาว อาจารียา จันทะกุล

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (ช่ัวครำว)
โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1



ครูท่ีปรึกษา   นายมนตรี  รุ่งฉัตร สถิติรวม 23 คน (ชาย 13 หญิง 10)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 15300 นาย กชกร   มณฑาทิพย์

2 15265 นาย จักรพันธ์   บัวแก้ว

3 15303 นาย ณัฐพงษ์   บุญสถิตย์

4 15267 นาย เทพฤทธ์ิ   ไชยลังการณ์

5 16085 นาย ภูผา   ฟูต๋ัน

6 16086 นาย ภูริพัฒน์   เสียงดัง

7 16087 นาย วรพัฒน์   นันทะสี

8 16088 นาย สุรพันธ์   จันทร์วงษา

9 16089 นาย สุรเสกข์   พันธ์ุสันติกุล

10 15314 นาย เอกพล   อุ่นเมือง

11 16090 นาย จตุภัทร   ธนู

12 16091 นางสาว ธิญาดา   ปัญญาสิทธ์ิ

13 16092 นางสาว นภศร   จอมที

14 15321 นางสาว นัชชา   ค ามูล

15 16093 นางสาว ปานิศา   ดิษฐเนตร

16 15354 นางสาว รัชนี   คล้ายทอง

17 16094 นางสาว วิภาวี   มาตจุฬา

18 15357 นางสาว สุธาสิณี   ศรีปินตา

19 15328 นางสาว สุมิตรา   สุวรรณพานิชย์

20 15352 นางสาว ภัทรศยา   เพียรไป

21 15370 นาย อธิวัฒน์ อ่างเงิน

22 15361 นาย ชลพัฒน์ เอมจัตุรัส

23 16055 นางสาว ปฏิมากร   น้ าจ า

2 พค 2565

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์ (ช่ัวครำว)



ครูท่ีปรึกษา   นางเกษมณี อธิรัตนมงคล   สถิติ รวม  25 คน (ชาย 7 หญิง 18)
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 15301 นาย กิติณศักด์ิ  ทาเป็ก
2 15332 นาย ชนะวงศ์  สิมสวัสด์ิ
3 15270 นาย ปุญญพัฒน์  ขันทิตย์
4 15308 นาย ภูมิธฤทธ์ิ  แก้วดวงน้อย
5 15312 นาย ศุภวัทน์ บัวเงิน
6 15497 นางสาว กฤษณันญา   ธนานนท์
7 15348 นางสาว ธนพร เตชะ
8 16097 นางสาว ธิดารัตน์  กองนาค
9 16099 นางสาว พลอยชมพู  อินแต่ง
10 16100 นางสาว มลธิรา  นันตา
11 15324 นางสาว มันทนา มาปะ
12 16101 นางสาว ยุพารัตน์  ศรีวิชัย
13 15355 นางสาว วรรณษา  อ่อนอ าพันธ์
14 15710 นางสาว วิภาวนี  มะธิโตปะน า
15 15697 นางสาว ศิริวรรณ   พรมสุวรรณ
16 16126 นางสาว วรประภา ร้องสาคร
17 15320 นางสาว ธนภรณ์  บ้านคุ้ม
18 16096 นางสาว ศิริพร แซ่จาง
19 16028 นาย จักรพงษ์  จันทราพันธ์ุ
20 16036 นาย นรธัช   บุญยืน
21 16051 นาย รชต   ชุมพล
22 16052 นางสาว นิชาดา   เมืองค า
23 16058 นางสาว ปวีณา   จ าปาค า
24 16059 นางสาว ปัญญาดา   งามสะอาด
25 16071 นางสาว วริศรา   หอมพญา

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำ (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)  (ช่ัวครำว)
โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1



ครูท่ีปรึกษา   นางกรรณิศา ธิปทา   สถิติ รวม  13 คน (ชาย 1 หญิง 12)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 15343 นางสาว กันยรัตน์   ปันดี

2 15315 นางสาว กานต์ธิดา   ปันดี

3 16102 นางสาว กานติมา   อรรควงษ์

4 15316 นางสาว เขมิสรา   ศรีภิรมย์

5 15279 นางสาว ชนาพร   ประเสริฐ

6 15346 นางสาว โชติกา เยรัมย์

7 15344 นางสาว ธนิษฐา   ขอนเด่ือ

8 16103 นางสาว นภาพร   สร้อยเงิน

9 15286 นางสาว พิมพ์นิภา   จันทร์ชมภู

10 16080 นางสาว อนุธิดา   อินเขียว

11 15327 นางสาว สิริกร   นันทะโย

12 16040 นางสาว กานติมา   ผ่องใส
13 15342 นาย อาทิตย์   แปลกปลาด

2 พค 2565

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5 แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำ (ภำษำไทย - สังคมศึกษำ) (ช่ัวครำว)

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1



ครูท่ีปรึกษา   นายรัตนวัขร์ บุญลิขิตไชยยา นายทรงฤทธ์ิ ใหม่คามิ สถิติ รวม  21 คน (ชาย 15 หญิง 6)

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 16104 นาย กฤษฎา   เมืองงาว

2 16105 นาย กิตติธัช  กล้าหาญ

3 16106 นาย กิตติศักด์ิ  แซ่ว่าง

4 15331 นาย จิรศักด์ิ   ลุนส าโรง

5 16108 นาย ชัยมงคล   เสียงใส

6 16109 นาย ณัฐภัทร   ศรีเจริญสุข

7 15334 นาย ทินภัทร  ฉัตรแก้ว

8 16110 นาย ธนกฤต   โปต๊ะ

9 16111 นาย ธีรเดช   อินต๊ะรักษา

10 15306 นาย ธีระเทพ   ทิพย์อุตร

11 16112 นาย นวพล   มูลสาร

12 16113 นาย ปิยวัฒน์   ศรีไทย

13 15336 นาย พงศกร   แสนสงค์

14 15317 นางสาว ชุติกาญจน์   ยานะโส

15 15322 นางสาว นิชาคร   เสมาชัย

16 16114 นางสาว ปิยะธิดา   ปินเรือง

17 16115 นางสาว ยุวดี  สารทอง

18 15325 นางสาว รัตนา   กันพินัย

19 15326 นางสาว วรัชยา   ศิริวัฒน์

20 15302 นาย เจษฎา    มหาผล

21 15186 นาย อนุวัตร ใจค า

2 พค 2565

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 แผนกำรเรียนศิลป์ - ช่ำงอุตสำหกรรม  (ช่ัวครำว)



ครูท่ีปรึกษา   นายอชิรวิษศ์  เหลืองวัฒนะโชติ สถิติ รวม  18 คน (ชาย 15 หญิง 3 )

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล

1 16116 นาย พร้อมพงษ์   อินแถลง

2 16117 นาย พัชรพล  จอมที

3 15337 นาย พีรวัส   หอมหวน

4 15366 นาย ภาธร   ขัดสี

5 15879 นาย ภานุวัฒน์  สินมณี

6 16120 นาย ภูริชาติ   มงคลสุภา

7 15368 นาย ภูวดล   สาธรรม

8 16121 นาย รพีภัทร   มีสุข

9 15499 นาย วัชระพงษ์   ไชยทอง

10 15309 นาย วีรภัทร   เสมอใจ

11 15339 นาย ศุภกรณ์   ทานะมัย

12 15311 นาย ศุภโชค   ปันทะโย

13 15313 นาย อภิเชษฐ์   แร่ทอง

14 16122 นางสาว วัชราภรณ์   ดอกจันทร์

15 16123 นางสาว วิลาวรรณ   ขัดผาบ

16 16124 นางสาว สุดประกาย   ขันตาโย

17 16125 นาย อนุพงศ์ ยามงคล

18 15363 นาย บริธาน ดวงแก้ว

2 พค 2565

โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ          ปีกำรศึกษำ  2565        ภำคเรียนท่ี 1

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 แผนกำรเรียนศิลป์ - ช่ำงอุตสำหกรรม  (ช่ัวครำว)


