
 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ(ISTE) 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
1 เด็กชายรวิพงศ์ สว่างสุรีย์ 
2 เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญนาค 
3 เด็กหญิงสุวรินทร์ ชาวเรือหัก 
4 เด็กหญิงสุธาทิพย์ อ่ำเจริญ 
5 เด็กชายธีรศิลป ์บัวหอม 
6 เด็กหญิงภาวิณี สุขแจ่ม 
7 เด็กหญิงลลิตพรรณ วงศ์อร่าม 
8 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนสุนทร 
9 เด็กหญิงณัชชา พอกพูน 

10 เด็กหญิงเมธาวี เมืองฮาม 
11 เด็กชายกฤตพร สีพุทธา 
12 เด็กหญิงณัฐณิชา ริ่นรวย 
13 เด็กชายทินกร หนูคาบแก้ว 
14 เด็กหญิงรติยา เอี่ยมสำอางค์ 
15 เด็กชายรัฐวิทย์ ใจเด็จ 
16 เด็กหญิงมนัสนันท์ เกษแก้ว 
17 เด็กชายเมธาสิทธิ์ แตงอุไร 
18 เด็กชายณัฐนนท์ แสงเอี่ยมพึ่งพร 
19 เด็กหญิงชลธิชา เท่ียงตรง 
20 เด็กชายชวัลวิทย ์ปัญญา 
21 เด็กหญิงรจลดา หมวดผา 
22 เด็กชายวรากร จันทร์แก้ว 
23 เด็กหญิงวรรณพร รถทอง 
24 เด็กชายฐิติพล หอมแช่ม 
25 เด็กชายวรินทร แม้นเนตร 
26 เด็กชายเจษฎาภรณ์ รอดดารา 
27 เด็กชายกฤตภาส โอ่งทอง 



28 เด็กหญิงอภิส์ณัฐฏ์ ปราบจันทร์ 
29 เด็กหญิงศุภัสสร แท่นนิล 
30 เด็กหญิงสุกัญญา แก้วผนึก 
31 เด็กชายณัฐวัตร ภู่ระหงษ์ 
32 เด็กหญิงรวิสรา คำภีรทูล 
33 เด็กหญิงปัญจมาพร ศรีสิงห ์
34 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชทิม 
35 เด็กหญิงแสงทอง ซุ้นทอง 
36 เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วนพ 
37 เด็กหญิงนันทรัตน์ เท่ียงทัศน์ 
38 เด็กหญิงชลดา ศรีมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๒ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
1 เด็กชายกษิดิ์เดช รอดสำราญ 
2 เด็กหญิงจิระศักดิ์ ขุมทอง 
3 เด็กชายรังสรร ประสาททอง 
4 เด็กหญิงกมลพร คำเดิม 
5 เด็กชายธาริน เริ่มยินดี 
6 เด็กหญิงสุทธิดา แป้นน้อย 
7 เด็กหญิงชุติมา ชลคีรี 
8 เด็กหญิงฐิตาพร มักมีสุข 
9 เด็กหญิงวรันธร มาลัยศรี 

10 เด็กชายจิรายุทธ พิลาดี 
11 เด็กหญิงเบญจมาศ วรรณรังษี 
12 เด็กชายวรโชติ นิ่มวรรณัง 
13 เด็กชายวิวัฒน์ชัย นิยมธรรม 
14 เด็กชายสุวภาพ ทองผาสุข 
15 เด็กหญิงพัณณิตา จรดล 
16 เด็กหญิงเนตรดาว ศรีปราชญ์ 
17 เด็กชายศรันย์ ราชทวี 
18 เด็กหญิงมุฑิตา แบนลี 
19 เด็กชายยงค์ชัย คุ้มเปี่ยม 
20 เด็กชายภาณุพงศ์ พินิจมนตรี 
21 เด็กหญิงทิพย์สุดา มะนุ่น 
22 เด็กหญิงจิตรานุช พ่วงคุ้ม 
23 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีวังราช 
24 เด็กหญิงนภาพร ดวงสมร 
25 เด็กชายกล้าณรงค์ ณ บางช้าง 
26 เด็กชายปุณณภพ รักษา 
27 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รุ่งมณี 
28 เด็กหญิงนิชาภา โรจน์คำตัน 
29 เด็กหญิงกัญญามาศ มาสมทบ 



30 เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยตะมาตย์ 
31 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พูลทวี 
32 เด็กหญิงภัสสร อยู่อ้น 
33 เด็กชายชยพัทธ์ มายืนยง 
34 เด็กหญิงเกวลิน ช่ืนอารมณ์ 
35 เด็กชายจรูญศักดิ์ เสือสีนวล 
36 เด็กชายอภิรัฐ สุวรรณภิรมย์ 
37 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพา 
38 เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง 
39 เด็กชายวรพงค์ ไชยาโส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๓ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

1 เด็กชายเตวิทย ์วงศ์คำสุ้ย 

2 เด็กชายประกฤษฎ์ สาวรีย์ 

3 เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญล่า 

4 เด็กหญิงหทัยชนก สีจุ้ย 

5 เด็กหญิงนลิตา ชินบุบผา 

6 เด็กหญิงวิรวรรณ พงศกรเกริกไกร 

7 เด็กหญิงวิชญาดา โสธร 

8 เด็กหญิงชนิภรณ์ จงเกษกรรณ์ 

9 เด็กหญิงปัญญาพร จันทโรทร 

10 เด็กชายบัญชา เกษสุริยงค์ 

11 เด็กหญิงทักษิกาญจน์ เปรมทอง 

12 เด็กชายอนุภาพ คะเนนอก 

13 เด็กหญิงนันธิดา ซุยรัมย ์

14 เด็กชายสุรเชษฐ์ แปลงชัยสงค์ 

15 เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรียงค์ 

16 เด็กชายวชิรวิชญ์ จรลี 

17 เด็กชายชาญณรงค์ ชูกร 

18 เด็กหญิงณุตตรา ชุ่มวงค์ 

19 เด็กหญิงชนกานต์ อ่อนทอง 

20 เด็กชายจารุวิทย์ สนเล็ก 

21 เด็กชายคนัชณ์ เผ่าฉนวน 

22 เด็กหญิงปณิตา แก้วดวงเล็ก 

23 เด็กหญิงนภัสสร รักทรงธรรม 

24 เด็กชายภาคภูมิ  แสงกระจ่าง 

25 เด็กหญิงนฤมล  แก้วยินดี 

26 เด็กหญิงวันวิภา ขาวช่วง 

27 เด็กหญิงจันทกานต์ บัวจันทร์ 

28 เด็กหญิงวรัญญา ดวงล้อมจันทร์ 

29 เด็กหญิงวนิดา พึ่งสุดใจ 



30 เด็กหญิงเกณิกา  ทรัพย์ขำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๔ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน ภาษาจีน 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 เด็กหญิงพีรดา มั่นสาว 
2 เด็กหญิงกรวรรณ โมธรรม 
3 เด็กหญิงกัญญาวรี์ ดิษแพ 
4 เด็กหญิงจินดามณี ลักษณะจันทร์ 
5 เด็กหญิงเกศรา บานเย็น 
6 เด็กหญิงณัฐชา สุมาลัย 
7 เด็กชายเมตตรัย ทองเป็น 
8 เด็กหญิงศิริพร มาปากลัด 
9 เด็กชายต้านโช่  
10 เด็กหญิงศรัณพร สอยเหลือง 
11 เด็กชายกิตติพงษ์ สวยน้อย 
12 เด็กหญิงดวงกมล ดวงสุทา 
13 เด็กชายธวัชชัย แก้วดวงตา 
14 เด็กชายณัฐพล สุขมี 
15 เด็กหญิงณิชา  พู่ระย้า 
16 เด็กชายสุทิศ 
17 เด็กหญิงหัชชพร วงษ์หน ู
18 เด็กหญิงญาณิศา บุญเดช 
19 เด็กชายกวินท์  สิทธิ์ศักด์ิโสภณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๕ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

ท่ี ชื่อ- สกุล 
1 เด็กชายชนันชัย หมั่นธรรม 
2 เด็กชายชนพล ผาคำจี 
3 เด็กหญิงวิรวรรณ สิทธิโชติ 
4 เด็กชายอารักษ์ บุริขันธ์ 
5 เด็กหญิงสุณีรัตน์ ดีรอด 
6 เด็กชายกฤษกร ดวงล้อมจันทร์ 
7 เด็กชายสายชล แสงจันทร์ 
8 เด็กชายนลิน กิมเซ่ง 
9 เด็กชายศตวรรษ แสงอรุณ 
10 เด็กชายศิลา สิทธิโชค 
11 เด็กชายบุรินทร์ ทุราชะโร 
12 เด็กชายวชิรวิทย์ บัวแก้ว 
13 เด็กหญิงพัชรพร  ฟักพูล 
14 เด็กชายชนสรณ์ พุ่มพวง 
15 เด็กหญิงศุภัชญา จำปาทอง 
16 เด็กหญิงวรณัฎฐ์ แก้วเนตร 
17 เด็กชายพงศ์เทพ ศรีนาค 
18 เด็กหญิงปฐิตา โตนดทอง 
19 เด็กชายโชติภณ ดอนพันพล 
20 เด็กชายศุภกร  ปล้ืมจิตร  
21 เด็กหญิงนับเงิน วรฤทมงคลฆ ์
22 เด็กหญิงพรพิมล  พรหมนารถ 
23 เด็กชายธนเดช  พิสัยสุข  
24 เด็กหญิงกมลพรรณ ต้ังจิตเจริญพร 
25 เด็กชายวุตธิชัย  ผ่องภิรมย์ 
26 เด็กชายคุณัชญ์  หัตถาพันธ์ 
27 เด็กชายลายไทย บุญส่ง 
28 เด็กชายภาณุวัฒน์ อนุโชติ 
29 เด็กชายกฤตนันท์  ดิษแพ 



30 เด็กชายก้องภพ  จันพละ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๖ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 เด็กหญิงศศิธร มะโนศรี 
2 เด็กหญิงอินทิรา แวงวรรณ 
3 เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญหล้า 
4 เด็กหญิงวิลาสินี คนบุญ 
5 เด็กหญิงนภัสนัน นนัแจ้ง 
6 เด็กหญิงอธิดารา อ่อนละไม 
7 เด็กหญิงโชติกา บริสุทธิ์ 
8 เด็กหญิงนัฐชาพัฒน์ ทองพยงค์ 
9 เด็กหญิงพลอย  
10 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์ 
11 เด็กชายนพพล มณีพราว 
12 เด็กหญิงจิตรานุช โพธิ์ขาว 
13 เด็กหญิงวิชชุดา บุญยะมูล 
14 เด็กชายปัณณวัฒน์ เพชรจีด 
15 เด็กหญิงอนามิกา ล้ิมอิ่ม 
16 เด็กหญิงกัญญาพัทธ วาลา 
17 เด็กชายภูวนัย ด้ายงาม 
18 เด็กชายชัยภัทร ต่อยืนยง 
19 เด็กชายกิตติพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์ 
20 เด็กหญิงขวัญสิริ คงเจริญ 
21 เด็กหญิงนภัสศร ประสาททอง 
22 เด็กชายภาคภูมิ ศรีกาศ 
23 เด็กหญิงณัฐนรี ชมท่าไม้ 
24 เด็กชายเตตาอู  
25 เด็กหญิงศิริกุล บุญด้วง 
26 เด็กหญิงอภิญญา  สาแก้ว 
27 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  เขยะตา 
28 เด็กหญิงพรรณษา วงษ์เวก 
29 เด็กหญิงชาลิสา รุ่งฉัตร 



30 เด็กชายฉมาดล ชุมนุมพร้อม 
31 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์หอม 
32 เด็กหญิงบุญธิตา  แต่งพลกรัง 
33 เด็กหญิงศศิทา  ทรัพย์สมบูรณ์ 
34 เด็กหญิงดวงกมล  พูลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๗ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

1 เด็กชายชินดนัย อินทร์จันทร์ 
2 เด็กหญิงณิชาดา ราวัล 
3 เด็กชายสิรดนัย น้อยหา 
4 เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยแสง 
5 เด็กชายสิทธิโชค ทองอุดม 
6 เด็กหญิงนิตธิภรณ์ ชบาผล 
7 เด็กหญิงเยาวเรศ เกสิน 
8 เด็กหญิงวราภรณ์ ม่วงจีน 
9 เด็กชายอานนท์ นันทะวิจิตร 
10 เด็กชายเอกภพ บุญโชติ 
11 เด็กชายณัฐภูมิ สุนาพรม 
12 เด็กชายวีรศักดิ์ รักษาเลิศ 
13 เด็กชายกลวัฒน์ ภู่ระย้า 
14 เด็กชายบี้  
15 เด็กหญิงสุวิมล สิงห์เรือง 
16 เด็กชายชัยภััทร ขาวสบาย 
17 เด็กชายกิตติวัฒน์ งามกาละ 
18 เด็กชายเจริญพร แจ่มพลาย 
19 เด็กชายสิรภพ ขำสมัย 
20 เด็กชายธนกร นุชทิม 
21 เด็กชายวีรภาพ ปานชงค์ 
22 เด็กหญิงอินทุพร นพคุณ 
23 เด็กชายวรรณสุทธิ์ พันธ์ทับ 
24 เด็กชายปุณญพัฒน์ เพชรจีด 
25 เด็กหญิงชลธิชา เสือเดช 
26 เด็กหญิงอารียา สุธรรมชัย 
27 เด็กหญิงส้ม  
28 เด็กชายศุภกิตต์ิ ทรัพย์มา 
29 เด็กหญิงวชิรวิทย์ ทองมาก 



30 เด็กชายรณกรณ์ ละม้ายสกุล 
31 เด็กชายรชต เช่ียวชูกุล 
32 เด็กชายกรรณชัย นักปี่ 
33 เด็กชายพีรภัทร แดงสิงห์ 
34 เด็กชายวรวัฒน์ ขาวพุ่ม 
35 เด็กชายสุภนัย แซ่เตียว 
36 เด็กชายธนภัทร  ไชยพานิชย์ 
37 เด็กชายเลียง  ไล้ 
38 เด็กหญิงธันวา  สังข์ยุทธ์ 
39 เด็กหญิงมโนชา  มิลาวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๘ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียน ห้องเรียนพเิศษกีฬาชนิดกีฬาฟุตบอล 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
1 เด็กชายวรวิทย ์ บัวน้อย 
2 เด็กชายธีรวัชร แต้มมณี 
3 เด็กชายธีรกานต์  จันทร์หอม 
4 เด็กชายอนุวัตร  ขันรักษา 
5 เด็กชายวีรภัทร  หงส์อัครพันธ์ 
6 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนเสนา 
7 เด็กชายชาญชัย  โพธิ์สมบูรณ์ 
8 เด็กชายกิตตินันท์  เพชรยิ้ม 
9 เด็กชายขวัญชัย  คุณาวุฒิ 
10 เด็กชายณัฎฐพัชร์  เมืองวงษ์ 
11 เด็กชายปุณณวิช  พวงมณี 
12 เด็กชายธนกฤต  ม่วงแก้ว 
13 เด็กชายพีรณัฐ  บัวเนี่ยว 
14 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทายา 
15 เด็กหญิงชมภูนุช  วงค์อนุ 
16 เด็กหญิงปริยากร  จันเทา 
17 เด็กชายสหรัฐ  แซ่ตัน  
18 เด็กชายคุณานนต์  เงินรัตน์  
19 เด็กชายณัฐชนน สีดา 
20 เด็กชายศิวัฒน์ เจริญสุข 
21 เด็กชายภาคิน  ชลจิตร 
22 เด็กหญิงสิรภัค แก้วมอญ  
23 เด็กหญิงพรทิพย์ เข็มเพ็ชร 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/1 ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวยุวดี สว่างแจ้งสาคร 
2 นางสาวฐิติชญาน์ ก๊กมา 
3 เด็กชายณัฐนภัทร มาสวัสด์ิ 
4 เด็กหญิงลลิตา แก้วสมนึก 
5 เด็กหญิงณปภา วงษ์ยอด 
6 เด็กหญิงวิจิตรา จิตรกสิวัฒนา 
7 นายอุดมทรัพย์ ผาเชา 
8 นางสาวมลธิชา ดวงล้อมจันทร์ 
9 นางสาววณิชยา นาคสุข 
10 นางสาวกัญญารัตน์ ทองอุดม 
11 นางสาวระพีพรรณ ทองเต็ม 
12 นางสาวศรีอัมพร นนวงษา 
13 นางสาวอังคณาง วงศ์ตาผา 
14 นายนนทกร กล่ินประทุม 
15 นางสาวสุชาดา  เพ็งผาสุข 
16 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักดิ์สงวน 
17 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สะอาดแก้ว 
18 นางสาวพิชญาภรณ์ แซ่ด่าน 
19 นายฉันทผล บุญญชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวอิดษยา  รักสนุก 
2 นางสาวจุฑามาส ต้นวงศ์ 
3 นางสาวศิริโสภา  เปียสมุทร 
4 นายวัชระพล รอดบุญเกิด 
5 นางสาวอรวรรณ ตาสี 
6 นางสาวสิมิลัน ล้ิวห้อง 
7 นายณัฐกานต์ มาปากลัด 
8 นายฐาปกรณ์ สังข์ขาว 
9 นายอัครกิจ  คงศีล 
10 นายไชยยันต์  พึ่งสุดใจ 
11 นายภูรินท์ ศรีวรรณ 
12 นายธนภัทร ช่ืนใจ 
13 นางสาวพิชญ์สิณีย์ เอกอรุณสวัสด์ิ 
14 นางสาวจิดาภา  กอบโคกกรวด 
15 นางสาวฐิติมา ภาสุพรรณ์ 
16 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะไข่สร 
17 นายโตมอญ แช่มทอง 
18 นางสาวมานิตา ร้อยอำแพง 
19 นายชลชาญ โม้จันทร์ 
20 นายจิรายุ เขียวคำ 
21 นายกรวิชญ์ บัวหอม 
22 นายธิติเดช แช่มภักดี 
23 เด็กชายณัฐพล มิ่งมา 
24 นายวิริยะ เถาว์แก้ว 
25 นายปรเมนทร์ ชัยดิษฐ 
26 เด็กชายสุริยะ พันธ์ทับ 
27 นางสาวปภัคค์พร บุญสีห์กิตติภัค 
28 นายปฎิภาณ ช่วงโพธิ์ทอง 
29 เด็กชายสงกรานต์ วงษ์เวก 



30 เด็กหญิงรัตติยา อินทนนท์ 
31 เด็กหญิงปิยะนันท์ คล้อยสวาท 
32 นายอดิศร ช่ืนอารมย์ 
33 เด็กชายธีระศักดิ์ สุคนเขตร์ 
34 นายเฉลิมชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาววิชาดา  ช่อทองดี 
2 นางสาวพัชราภรณ์ ทิมมณี 
3 นางสาวภาสินี  ศิริคุปต์ 
4 นางสาวชนวิษา ดวงวิสัย 
5 นางสาวพิมพ์ชนก คำพาที 
6 นางสาวชุติกานต์  เติมสายทอง 
7 นางสาวการต์พิชชา อำมะ 
8 นางสาวชญานันท์ เริ่มยินดี 
9 นายเกียรติศักดิ์ น้อมศรี 
10 นางสาวธนัญญา เริ่มยินดี 
11 นางสาวณัฐชา พร้อมพวก 
12 นางสาวกัญญาณี  จุเติบ 
13 นางสาวดวงกมล ฟักแฟง 
14 นายปุญญพฒัน์ ศรีรักษา 
15 นางสาวปุณิกา เกษมสุวรรณ์ 
16 นางสาวอโนทัย เทียมเกาะ 
17 เด็กหญิงขวัญสุดา ชินคำ 
18 นายกรภัทธ์ โพธิ์งาม 
19 นางสาวกัลยา ดัชดุยาวัตร 
20 นางสาวนภัทรสรา เกิดสมจิตร์ 
21 นางสาวพิยดา ปรีงาม 
22 นายภาณุเทพ อยู่คุ้มญาติ 
23 นางสาวภัชราภา คมสันเทียะ 
24 เด็กหญิงกัญญาวรี์ ศรีสุระ 
25 นางสาวกมนนิษฐ์ ภิรมย์กิตต์ิกุล 
26 นางสาวนาตี 
27 นายปัณณวัฒน์ จันประดิษฐพร 
28 เด็กชายวิริทธิ์พล ตรีสุวรรณ 
29 นางสาวพิรดา อินผา  



30 นายกฤษดากรณ์ พลต้ือ 
31 นาย พีระพัฒน์ เป้ินสาตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวบุรพร แซ่เฮ้ง 
2 นางสาวธณัชชา นันทนะวานิช 
3 นางสาวปาริฉัตร พุ่มไสว 
4 นางสาวณิชาภัทร เคียงคุณ 
5 นางสาวศศิธร เกิดบัว 
6 เด็กชายจักรวาล  ไตรหา 
7 เด็กชายจักรวรรดิ ไตรหา 
8 เด็กชายวงสธร  ดีแก้ว 
9 เด็กชายธีรเชษฐ์  อินทร์จันทร์ 
10 เด็กหญิงธัญชนก พงษ์โต 
11 เด็กชายอภิชัย ไทรพงษ์พันธ ์
12 เด็กชายธนพงษ์ แสงงามพริ้ง 
13 นายพิชชากร ประจบจันทร์ 
14 นางสาววรารัตน์ ศรีนวล 
15 นายบุญทวี ธรรมพร 
16 นางสาวบัณฑิตา แซ่ล้ิม 
17 นางสาวณัฐธิชา แป้นแย้ม 
18 นางสาวกนกวรรณ เลิศทัศน์อรุณ 
19 เด็กชายวัทธิกร สุยโพธิ์น้อย 
20 นางสาวนภัสสร มะณีลึก 
21 นางสาวปวันพัสตร์ สมยอง 
22 นายสิริชัย ปานลำเลิศ 
23 นางสาววริษฐา แก้วสมนึก 
24 นางสาวจันทรรัตน์ ทองรอด 
25 เด็กหญิงนันณภัทร์ จันทร์รัตน ์
26 นายภาณุกูล พุทธพิทักษ์ 
27 เด็กชายชานุกร ใกล้รุ่ง 
28 นางสาวอรณัฐ นามชาลี 
29 นายพนัชกร สัญจร 



30 นายต้นหนาว นิ่มอิ่ม 
31 นายอนุพันธุ์ สิทธิประเสริฐ 
32 นายรัชต์พงษ์ เม่นไพร 
33 นางสาวจิดาภา สายเย็น 
34 นายอภิสิทธิ์ พิมจ้อย 
35 นายภูริพัฒน์ อนุโชติ 
36 นายกิตติกร ภูคำเมือง 
37 นางสาวธัญวลัย สูญกลาง 
38 นางสาวรัตนาภรณ์ คำวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาว กฤษณา วรดูลย์ 
2 นางสาว จิราพร ศรีทะวงษ์ 
3 นางสาว ปภาวรินทร์  ราชธนู 
4 นางสาว ศุทธินี ชาวบางใหญ่ 
5 นางสาว กัญญาภรณ์ มีมะโน 
6 นางสาว จีรนันท์ แก้วมณีมงคล 
7 นางสาวมานิตา เพ็งสระน้อย 
8 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยวงค์  
9 นางสาว โซติกา รัสปัส  
10 นางสาว จุฬาลักษณ์ เริงนิสสัย 
11 นางสาว พณัฐชา สนใจ 
12 นางสาว ธนพร สายแจ้ง  
13 นางสาว จิราวรรณ จันทร์มล 
14 นางสาวทักษพร หนูทอง  
15 นางสาวชนากานต์ แม่บุญเรือน 
16 นางสาวอารียา กาทอง 
17 นางสาวรรรรดา อินสว่าง 
18 นายอภิรักษ์ ชูเขียว 
19 นางสาวณัฐรดา เดชปรารมย์ 
20 นางสาวอารียา  อ้นพิทักษ์  
21 นายกิตติทัศน์ พุทธวิริยะกุล 
22 เด็กหญิงพิชชากันต์ จันทร์เปล่ียน 
23 เด็กหญิงเกวลิน เกษรมาลัย 
24 นางสาวเพ็ชรธิดา ดำขำ 
25 นางสาวกัญญาณี วงศรีเทพ 
26 นางสาวภคพร เทียนทอง 
27 นางสาวชนิษฐา ปิ่นสุวรรณ 
28 เด็กหญิงผกามาศ ญาติวงศ์ 
29 นางสาวกัญญณัฐ ช่อทองดี 



30 นางสาวนีรนุช พูลเกิด 
31 นางสาวแก้ว  สีหาท้าว 
32 นางสาวมานิตา อิงคะวะระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนศิลปกรรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นายยอแสง  - 
2 นายโอ  - 
3 นางสาวสุพิชญา ทรงจันทร์ 
4 นายจักริน  ก้อนสมบัติ 
5 นางสาวธัญญารัตน์ นิมากรณ์ 
6 นางสาวเสาวลักษณ์  มะลิวัลย์ 
7 นางสาวอชิรญาณ์  สุขตน 
8 นายนวพล  พงเพ็ง 
9 นางสาวมาริสา  สังข์ขาว 
10 นายเดวิด  - 
11 เด็กหญิงอโนมา รอดเรืองรัตน ์
12 นายพงษ์ศธร น้อยอ้าย 
13 นายธนพล  ศุทธางกูร 
14 นางสาวอัญพัชญ์ ปิติอนันต์โภคิน 
15 นางสาวภัทรธิดา ทองแสงอรุณ 
16 นายสิทธิเดช ภูเขาใหญ่ 
17 นายนิรภณ ตรงเข็ม 
18 นายปิยพงษ์ นารุย 
19 นายอชิตพล สาแก้ว 
20 นางสาวกมลวรรณ ตาดทองไทร 
21 นายประเสริฐศิลป์ สุนทรประสาทพร 
22 นางสาวปวัลรัตน์ นาคทรัพย์ 
23 นายอัครพล ผาดี 
24 นางสาวธัญญาภาณ์ จิตจำนงค์ 
25 นายกฤตจักร ดีเวิน 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นางสาว รุ้งทิวาพร ลีลาจันทร์ 
2 นางสาว ณัฐชา ศรีรักษา  
3 นาย ชยากร 
4 นาย ณัฐวุฒิ เขยะตา 
5 นาย กิตติธัช ปานอยู่ 
6 นางสาว ประภัสสร แก้วมณี 
7 นาย ศรัณย์ ศรีปราชญ์ 
8 นายธนพัฒน์ เวตรง 
9 เด็กชายศิรสิทธิ์ นพคุณ 
10 นางสาวจันทราภรณ์ สีสุรัตน์ 
11 นางสาวรัชดาพร จามจุรีย์ 
12 นายณัฐพล เพิ่มผลพูนทวี 
13 นางสาวน้ำทิพย์ ภูรัตน์ 
14 นายณรงค์กร ต้นวงศ์ 
15 นายกิตติพงษ์ มรรคเจริญ 
16 นางสาวนฤมล กัววงศ์ 
17 นางสาวสโรชา ดวงแจ่ม 
18 เด็กชายสิทธิพงษ์ ลวดทอง 
19 นายจักรินทร์ อิศรางกูร 
20 นายชญานนท์ สมประดิษฐ 
21 นายพีรภัทร ทับด้วง 
22 นายอัฏฐภูมิ แสงสำลี 
23 นายขวัญชัย เสือเฒ่า 
24 เด็กชายอนุสรณ์ แก้วเอี่ยม 
25 เด็กหญิงวราภรณ์ จันโทสี 
26 นายภานุพงษ์ บัวเกิด 
27 นายธันวา กาประโคน 
28 นายจีรยุทธิ์ คำแสง 
29 นางสาวสโรชา วัฒนะโสภณ 



30 นายรัชต์พงษ์ เม่นไพร 
31 นายชัยวัฒน์ ไตรยะสุทธิ ์
32 นายธนชิต แก้วอรุณ 
33 นายจรูญวิทย์ แสงสิริภา 
34 นายชัยชนะ จุไรทอง 
35 นายอดิเทพ เวียงคำ 
36 นางสาวจิราพร สาส่งเสริม 
37 นายณัฐวุฒิ พงษ์เพ็ญ 
38 นายอนภัทร  เพ็ญสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา ชนิดกีฬาฟุตบอล 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
1 นายสิทธิภาคย์  รุ่งนิยม 
2 นายณภัทร  จันทร์ผา 
3 นายชัยยุทธ์  ศรีรัตน์ 
4 นายชนพัฒน์  ลาลินทา   
5 นายสรภพ  มีเสงี่ยม 
6 นายอุดมทรัพย์  เผือกเอี่ยม 
7 นายภัทรพงศ์  คงลำธาร 
8 นายปราชญ์  ทัศนพิทักษ์ 
9 นายชยพล  ทับทวี 
10 นายอัฐพล  เกิดทิน 
11 นายจีรพัฒน์  พุทธพันธ์  
12 นายจักรพรรด์ิ  สายดำ 
13 นายอนุรักษ์  บัวคล่ี 
14 นายมูฮัมหมัดครัยรน  อาลี 
15 นายรพีภัทร ลาเต๊ะ  
16 นายศุภวัฒน์  สอนสม 
17 นายภูเบศ  ธวัชรัตน์ 
18 นางสาววรัญญา  ปรึกมะเรงิ 
19 นางสาวรวิพร  ทวีแก้ว 
20 นางสาวณัฏฐณิชา  ทองแพ 
21 นางสาวลักขณา  จิตเท่ียง 
22 นางสาวปภัสรา  สุดเพียร 
23 นางสาวธันย์ชนก  ศรีทองกุล 
24 นางสาวไอริณ พุ่มสิน 
25 นางสาวฐิติวัลค์ุ ตราจินดา  
26 นางสาวกิติยาภรณ์ สุทธิประภา 
27 นายณัฐภัทร  บุนยพุกกนะ 
28 นายนิติพล  เรืองซ้อน 

 


