
เลขที่ เลขประจ ำตวันักเรียน
1 นาย นันทพงศ์ โตนะโภ 14324
2 นาย วิทยา กันทะวงค์ 14331
3 นาย ณัฐภัทร ค าสุกัน 14351
4 นาย ณัฐภัทร ทาอุปรงค์ 14352
5 นาย ธนกฤต สุริยะศร 14354
6 นาย พัฒนากร ตะกรุดทอง 14421
7 นาย จิรายุส เป็งใจ 14450
8 นาย ศุภวัฒน์ กันก๋อง 14463
9 นางสาว พัณณิตา บุญญาศรี 14260
10 นางสาว กิ่งแก้ว จันต๊ะ 14336
11 นางสาว ทิตยา ดวงเทพ 14338
12 นางสาว ปริณดา ดวงต๋า 14342
13 นางสาว ปิน่ทอง ค าวิสูตร 14343
14 นางสาว วัสนรีย์วรรณ สีอึ่ง 14345
15 นางสาว สุประวีณ์ รอดฮ้อย 14348
16 นางสาว สุวิสาข์ แสนขัด 14349
17 นางสาว อภิญญา เตจา 14350
18 นางสาว ณัฐพร ค าสุกัน 14370
19 เด็กหญิง ธนภรณ์ กันทะวงค์ 14372
20 นางสาว ปิยาพัชร เจ้าวอ 14375
21 นางสาว กนกพร อินต๊ะวงค์ 14398
22 นางสาว ธนัชพร ไชโย 14406
23 นางสาว นัสนันท์ ทุม่จร 14407
24 นางสาว ดวงหฤทัย ใจจาย 14436
25 นางสาว ธนภรณ์ ขัติวงษ์ 14437
26 นางสาว ชิตาพร สมตา 14467
27 นางสาว น  าทิพย์ สุภาวดี 14472
28 นางสาว ลลิตา ต๋ันค า 14477
29 นางสาว พิมพกานต์ นะตู่ 14487
30 นางสาว บูดอ มาเยอะ 14501
31 นางสาว ปนัดดา ธะนะรักษ์ 14503
32 นางสาว สุชานุช กุณนา 14507
33 นางสาว วราภรณ์ วิเศษสิงห์ 14508
34 นางสาว ณัฐชยา ค าปา 14788
35 นางสาว วิรินยา ตุ้ยดี 15117

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4/1   
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์



เลขที่ เลขประจ ำตวันักเรียน
1 นาย ศักดิภัทร องอาจ 14357
2 นาย ขจรศักด์ิ ศิริพานกุล 14384
3 นาย กวินภพ ทาอุปรงค์ 14415
4 นาย กิตตินันท์ ชุ่มเมืองเย็น 14447
5 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ลุงเรือน 14449
6 นาย โชคชัย อุปนัน 15118
7 นาย ไพบูรณ์ ภัทรเจริญกุล 15119
8 นาย ศุทธิกร สัมเขียวหวาน 15120
9 นางสาว ธนิสร มะนุภา 14339
10 นางสาว ฌาภัฏฐิฌาฎา ชัยสนิท 14369
11 นางสาว พัชราภรณ์ ขาวเขียว 14376
12 นางสาว ศศิภา ปิณฑรัตน์ 14381
13 นางสาว ณัฐภา ปัน๋สา 14435
14 นางสาว มณิสา ธิวงค์ 14441
15 นางสาว รัตติยากรณ์ อินใจ 14443
16 นางสาว นิราภร จ๊ะละ 14473
17 นางสาว กชกร กันธะนิต 14495
18 นางสาว ณัฐพร สุประเสริฐ 14497
19 นางสาว กณิกนันต์ แซ่ย่าง 15121
20 นางสาว จิตธนา มูลธิ 15122
21 นางสาว จินดารัตน์ โกสุโท 15123
22 เด็กหญิง ชนาภา พิคะสอน 15124
23 นางสาว ณัฐชา มะโนวงค์ 15125
24 นางสาว ณัฐพร สุภัคจตุพร 15126
25 นางสาว ณัฐริกา ฐานธรรมคีรี 15127
26 นางสาว บุษกร เสนอ 15128
27 นางสาว พรนิภา แสนรินทร์ 15129
28 เด็กหญิง พักตร์พิไล ศรีนวล 15130
29 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีวิชัย 15131
30 นางสาว พิไลวรรณ เบทู 15132
31 นางสาว เพชรลัดดา ช่างท านา 15133
32 เด็กหญิง ภุมริน สิริจริยา 15134
33 นางสาว เมธาวี แสนขัติ 15135
34 นางสาว รัชนีกร สรมณีย์ 15136
35 นางสาว วราภา คาวะนา 15137
36 นางสาว ศศิประภา เพราะสกุลสิทธิ์ 15138
37 นางสาว สิรินุช สุวรรณ์ 15139
38 นางสาว อมรกานต์ ทิพลาย 15140
39 นางสาว อรวรรณ พิมลอารี 15141
40 นางสาว อรอนงค์ อุบล 15142

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4/2
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวันักเรียน
1 นาย นนทวัฒน์ ปากหวาน 14323
2 นาย อนุศิษฎ์ คิดถูก 14363
3 นาย อภิชัย พรมเสน 14364
4 นาย ปิติภัทร์ สิทธิปัญญา 14420
5 นาย มงคล กันทะลึก 14422
6 นาย ปัญญา ด าละเอียด 14806
7 นาย ฐิติวัฒน์ อินสุ 15143
8 นาย ธนโชติ ศิริวัฒน์ธนาโชติ 15144
9 นาย ปฐมพร ยืนยั่ง 15145
10 นาย พิชญุตม์ ตามวงค์ 15146
11 นาย ภาณุวัฒน์ คะชา 15147
12 นาย ภูสิทธิ์ บุญดี 15148
13 นางสาว กัณฐิกา สิทธิ 14335
14 นางสาว นฤมล สมใจ 14373
15 นางสาว ปพิชญา วงษา 14374
16 นางสาว จริยาวดี เขื่อนค า 14400
17 นางสาว จิราภรณ์ จะสี 14403
18 นางสาว ชลนิภา ภูงาม 14404
19 นางสาว ญาณิศา ช่างด า 14405
20 นางสาว นุสรา ปวงสนุก 14408
21 นางสาว วาริศา เทวสิทธิ์ 14424
22 นางสาว เมธาวี จันทิมา 14442
23 นางสาว อรัญญา ค าแฮด 14446
24 นางสาว ณัฐริกา ประทุม 14468
25 นางสาว ปพิชญา ธงชัยธนาวุฒิ 14504
26 นางสาว ลักขณา อัศวภาดา 14800
27 นางสาว ชมพูนุช ก าลังประสิทธิ์ 15149
28 นางสาว นันท์นภัทร เตชะ 15150
29 นางสาว ภัทรวดี ลีลาธรรมสัจจะ 15151
30 นางสาว ลักษณาวดี ทรงศุภศาสตร์ 15152
31 นางสาว วรเรน พงค์ภัค 15153
32 นางสาว วิชญาดา อินทะวัง 15154

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4/3
แผนกำรเรียน ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวันักเรียน แผนกำรเรียน
1 นาย วันเคอ ลุงค า 14330 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
2 นาย ศุภสิน จิตรหาญ 14360 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
3 นาย ก๋อง ธงซอน 14383 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
4 นาย ธนภัทร สุวรรณอาภา 14388 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
5 นาย นนทวัฒน์ กันทะวงค์ 14390 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
6 นาย นภัสกร กุยแก้ว 14391 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
7 นาย ธนพล ยี่ตันสี 14418 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
8 นาย ณัฐสิทธิ์ เลิศการ 14453 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
9 นาย ศิริวัฒน์ ล้ิมสกุล 14461 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
10 นาย สุทธิพงษ์ มาเยอะ 14493 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
11 นาย ศิรศักด์ิ ยานะวงค์ 15155 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
12 นางสาว พรพรรณ ลาวสุ 14313 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
13 นางสาว ณัชชา ฦาชา 14337 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
14 นางสาว วิยดา คงเกษมธารา 14346 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
15 นางสาว ศศิวิมล ค าภีระ 14347 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
16 นางสาว ทิพปภา แอดู 14371 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
17 นางสาว มาริสา ลุงกอ 14378 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
18 นางสาว เอ๋ แสงขอด 14382 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
19 นางสาว พรนภา หนุ่มมะรัตน์ 14409 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
20 นางสาว สาวิตร์ ค าใส 14412 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
21 นางสาว กัญญาพัชร ราวค า 14431 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
22 นางสาว ขวัญภิรมย์ กันทะนะ 14433 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
23 นางสาว พรทิมล ร่มพนาธรรม 14439 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
24 นางสาว พีชานิภา จิตรหาญ 14440 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
25 นางสาว ศันศนีย์ ร่มพนาธรรม 14444 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
26 นางสาว สิรภัทร กองหมี 14445 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
27 นางสาว กชกร ค าแฮด 14464 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
28 นางสาว ชนิดา อาช่า 14466 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
29 นางสาว พัชรินทร์ แซ่วือ้ 14475 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
30 นางสาว อรอนงค์ เมืองตัน 14478 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
31 นางสาว ทวย ลุงออ 14498 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
32 นางสาว พุทธิชา แซ่ว้า 14505 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
33 นางสาว ภาวินี นันตา 14506 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
34 นางสาว ปนัดดา เสาร์แก้ว 14799 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
35 นางสาว กัณฐมณี ค ามูล 14813 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
36 นางสาว กาญจนา มีชั่น 15156 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
37 นางสาว กุลธิดา ทองสุข 15157 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่
38 นางสาว ยุวดี ค าดิบ 15158 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
39 นางสาว สุรีย์พร เมียคุ 15159 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
40 นางสาว อรวรรณ จะวอ 15160 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4/4
แผนกำรเรียน ภำษำตำ่งประเทศ



เลขที่ เลขประจ ำตวันักเรียน
1 นาย กิตติพงศ์ ขัติวงค์ 14319
2 นาย พอเจตน์ ทองดี 14355
3 นาย วัตสันต์ ชัยวรรณะ 14358
4 นาย ณัฐวุฒิ ค าปันต๊ิบ 14387
5 นาย ณัฐชนันท์ ชัยกันทะ 14417
6 นาย รัชพล โยนิจ 14423
7 นาย ศุภกฤต นาต้ิบ 14425
8 นาย ศุภกิจ ธิสงค์ 14426
9 นาย คณพล ศรีบัณดิษฐ 14448
10 นาย ชัยณรงค์ เจริญศิลป์ 14480
11 นาย วิทยา กันทาเป็ง 14489
12 นาย ศุภกิตต์ สายต๋อย 14491
13 เด็กชาย จักรกฤษณ์ หมายจิตร 15161
14 นาย ญาณพล นวลยิ่ง 15162
15 นาย ตฤณ พรหมษา 15163
16 นาย นิธิ มะตะโก 15164
17 นาย ยศกร ฉันทะ 15165
18 นาย สุทธิพงศ์ ธงห้า 15166
19 นาย สุเมธ จะทอ 15167
20 นางสาว ปณิดา แสนวังสี 14341
21 นางสาว ยุพิน แตนศรี 14379
22 นางสาว จารุณี โชคดี 14401
23 นางสาว ภาวิณี จ าเริญการ 14410
24 นางสาว สิริวิมล ค ามงคล 14413
25 นางสาว สุภาภรณ์ บัวลอย 14414
26 นางสาว ปภัสรา กันติยะ 14474
27 นางสาว สุภัทรธนีย์ ค าเมือง 14781
28 นางสาว กนกวรรณ กันเงิน 15168
29 นางสาว ธนภรณ์ สุขส าราญ 15169
30 นางสาว พัณณ์ธิตา ระวีวงศ์วรกุล 15170
31 นางสาว มัลลิกา จอมทาน 15171
32 นางสาว ศิรภัสสร เชื้อพงษ์พันธ์ 15172
33 เด็กหญิง อรปรียา จันทร์เต็ม 15173
34 นางสาว อาณกร โพธิสาโร 15174

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4/5
แผนกำรเรียน  ภำษำไทย - สังคมศึกษำ

ชื่อ - สกุล
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