
ที่ เลขประจ าตวั
1 8130 นาย กิตติธชั ปินตาค า
2 8131 นาย จิรเมธ สุใจยา
3 8132 นาย ฐิติพฒัน์ ระเรือง
4 8133 นาย ธญัพิสิษฐ์ อินค าปา
5 8135 นาย อินทรัตน์ นิลรัตน์
6 8139 นางสาว กรวรรณ ค าวงั
7 8140 นางสาว เขมิกา ปันทะนนั
8 8143 นางสาว ณัฐณิชา ค าปันต๊ิบ
9 8144 นางสาว ณัฐธีรา มีอาหาร

10 8147 นางสาว พิชญา มีแหวน
11 8151 นางสาว รัตนาภรณ์ กนัทากุล
12 8153 นางสาว วรัญญา รักเรียน
13 8165 นางสาว เกศสุดา สืบสมบติั
14 8167 นางสาว ธญัญาลกัษณ์ เกิดโชค
15 8169 นางสาว ปานธิดา รักเรียน
16 8171 นางสาว มุฑิตา สร้อยสุมาลี
17 8175 นางสาว ศิรินภา รอดชาติ
18 8278 นาย กิตติพศ อินทรีย์
19 8376 นางสาว กลัยาณี ลี
20 8377 นางสาว จิราภา  ช่วยศิริ
21 8378 นางสาว โชติกา  ไชยมงคล
22 8379 นางสาว ศศิประภา ใจแปง
23 8380 นางสาว รสิตา เรืองนาราบ

ช่ือ  -  สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1      ปีการศึกษา 2563  (วทิย์-คณิต)

โรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  อ าเภอขุนตาล  จังหวดัเชียงราย  สพม .36   

ครูท่ีปรึกษา    1. ครูสนัติพงษ ์     กนัทะ                   2. ครูบวับาน    วะไลใจ



ที่ เลขประจ าตวั แผนการเรียน
1 8137 นางสาว กนกวรรณ ศรีใหม่ ศิลป์-คณิต
2 8138 นางสาว กรรณิกา วงษป์ระพนัธ์ ศิลป์-คณิต
3 8142 นางสาว ณัฏฐิดา แสนค าปิง ศิลป์-คณิต
4 8146 นางสาว ปภสัสร จูมสร้อย ศิลป์-คณิต
5 8149 นางสาว รศิตา เป็งผดั ศิลป์-คณิต
6 8150 นางสาว รังสิยา รังสี ศิลป์-คณิต
7 8160 นาย ภาณุวิชญ์ รินนายรักษ์ ศิลป์-คณิต
8 8176 นางสาว เสาร์วิณี ปันใจ ศิลป์-คณิต
9 8381 นางสาว จิตประภสัสร จกัร์เงิน ศิลป์-คณิต

10 8382 นางสาว ธีรารัตน์ ธะนะแกว้ ศิลป์-คณิต
11 8164 นางสาว กญัญารัตน์ อินนนัชยั ศิลป์-จีน
12 8166 นางสาว ชลาลยั ช่างตี ศิลป์-จีน
13 8170 นางสาว พรวลยั บวัหลวง ศิลป์-จีน
14 8172 นางสาว รัตนพร กนัทะ ศิลป์-จีน
15 8173 นางสาว วรรณวิภา บวังาม ศิลป์-จีน
16 8174 นางสาว วริศรา แสนค าปิง ศิลป์-จีน

2. ครูอรอมล   แกว้มหาคุณ

ช่ือ  -  สกุล

ครูท่ีปรึกษา 1. ครูล าดวน     มะโนชยั

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4/2       ปีการศึกษา 2563 ( ศิลป์-คณิต -จีน)

โรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  อ าเภอขุนตาล  จังหวดัเชียงราย  สพม .36



ที่ เลขประจ าตวั
1 8155 นาย ณัฐวุฒิ มูลมณี
2 8331 นาย ภากร มีต่อรุ่งเจริญ
3 8383 นาย บารมี บุญภา
4 8384 นางสาว ชลธิชา ยอดแกว้
5 8385 นางสาว อจัฉรา อริยา

ช่ือ  -  สกุล

ครูท่ีปรึกษา 1. ครูรัชนีกรณ์   เหล่าภกัดี

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3       ปีการศึกษา 2563 (ศิลป์-ทั่วไป)

โรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  อ าเภอขุนตาล  จังหวดัเชียงราย  สพม .36


