
 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1   ปีการศึกษา 2562 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38602 เด็กชายพันธ์วริศ ชนานิรมิตผล  
2 38795 เด ็กชายณ ัฐก ิตต ิ์  ช  ต ิว ัฒนก  ล  
3 38797 เด็กชายเดชตะกานต์ นฤภัย  
4 38803 นายปราบปรปักษ์ แช่มเทศ  
5 38807 เด็กชายภากร ไหลศิริก ล  
6 38808 เด็กชายภูวดล  อยู่ศริิ   
7 38889 เด็กชายกษิดิสฐ์ เหลืองปฐมชัย  
8 38893 นายชิษณ พงศ์ นะอ่อน  
9 38895 เด็กชายณัฐนนท์ อมรเมศวรินทร์  
10 38896 เด ็กชายทศพร  พันธูตา  
11 38897 เด็กชายธนภัทร ดลลชานนท์  
12 38900 เด็กชายนพณัฐ ยาวไธสง  
13 38902 เด ็กชายปัฐวัจน์ อ   ่นอบ  
14 38904 เด็กชายพบธรรม ดีประเสริฐ  
15 38908 เด ็กชายฤทธ ิช ัย  ทองส ัมฤทธ ิ์  
16 38909 เด็กชายวโรรส ตันพงศ์  
17 39036 เด็กชายจักรภัทร ส ขสมบูรณ์ธนา  
18 39045 เด็กชายธาวิน ขาวละเอียด  
19 38825 เด ็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท   
20 38830 นางสาวส กฤตา บวบเมือง  
21 38915 เด็กหญิงชนม์ปวีณ์ โอปณะโสภิต  
22 38917 เด ็กหญิงชานัญชิดา พ พันธ ์  
23 38921 นางสาวพิมพ ์มาดา  ปิติพัฒนาโฆษิต  
24 38923 นางสาวเพชรรดา บ ญวัฒน์  
25 38926 เด ็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์  
26 39074 เด็กหญิงอัญชิสา ข นศรี  
27 39075 เด็กหญิงอัยรินทร์ ว ฒิสาธิยานนท์  
28 39076 นางสาวอิสรีย์ โชติเรืองนภา  
29 40620 เด็กหญิงจิรัสยาภรณ์ รัศมี  
30 40621 นางสาวชาลิสา สีน ้าเพชร  

 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2   ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38595 เด็กชายณัฐชนน เยี่ยมเพ่ือน  
2 38798 เด็กชายธีรภัทร ไกรจิตต์  
3 38802 เด ็กชายนันทว ัฒน์  เหย ียนย ั่งย ืน  
4 38804 นายพงศ์พิเชษฐ์ วงศ์เนตรสว่าง  
5 38805 เด็กชายพีรัชชัย ข นศิริ  
6 38813 เด ็กชายส  ภัทท์ ส  ทธ ิอร  ณวงศ ์  
7 38815 เด็กชายส รพัศ  ต ้มท่าไม้  
8 38890 นายกานต์ดนัย ไชยโย  
9 38903 เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีสังข์งาม  
10 39038 เด็กชายชนสร เทียมทัดทอง  
11 39044 นายธ ัชกร  ใสแย้ม  
12 39046 นายบ ญฤทธิ์ โตส วรรณ์  
13 39053 เด็กชายสิรภพ ศรีเพชรภูมิ  
14 39054 เด็กชายอติชาติ ศรีสวัสด์ิ  
15 39055 เด ็กชายเอกวฒ ั  น ์ เศวตภ ูม ิพฒ ั  น ์  
16 38617 เด็กหญิงฐิตารีย์ ปานสง่า  
17 38624 เด็กหญิงปีวรา ทองเพชร  
18 38627 เด็กหญิงพิชญา ศิริวรรณ  
19 38733 เด็กหญิงส จิรา แผนเจริญ  
20 38787 นางสาวสิริกัญญา พโยมรัตน์  
21 38823 นางสาวพรญมล ชูศรี  
22 38826 เด ็กหญิงร ังษิมา  ก ิตต ิวฒ ั  นโชต ิ  
23 38828 นางสาววรัญญา ส กใส  
24 38831 เด็กหญิงโสภา คีรีสัตยก ล  
25 38832 เด็กหญิงอมลภา แจ่มแจ้ง  
26 38834 เด็กหญิงอัญชิสา ประกอบมงคล  
27 38913 เด็กหญิงจิรัชญา เจริญเร็ว  
28 38920 เด็กหญิงพรชิตา เผ่าวิจารณ์  
29 38927 เด็กหญิงอารยา อังคตรีรัตน์  
30 39057 เด็กหญิงขวัญหทัย วลีธรชีพสวัสดิ ์  

  



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2   ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
31 39061 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ศรี  
32 39062 เด็กหญิงนันท์พัชร์ เทียนอิน  
33 39063 นางสาวนิภาวรรณ คงทวี  
34 39068 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอิบอิม่  
35 39071 เด็กหญิงศ ภจิตรา โชติมิตร  
36 40622 นางสาวจิรัชญา ชาติชยเดโช  

 

  



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3   ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38590 เด็กชายจิรภัทร วิบูลรังสรรค์  
2 38601 เด ็กชายพงศ ์วร ิศ  นานาน ก ูล  
3 38606 เด ็กชายศ ิรศ ิรส  จน ั  ทร ์แก ้ว  
4 38762 เด็กชายสรย ทธ กล่อมเกลี ยง  
5 38792 เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว  
6 38794 เด็กชายณฐกฤต มากมิตร  
7 38800 เด็กชายธีรรัช ชาว ฒ ิ  
8 38806 เด ็กชายภท ั  รภ ูม ิ วงศ ์ประส ิทธ ิ์  
9 38809 เด็กชายภูษณ  แก้วสีงาม  
10 38812 เด็กชายวีรภัทร พรสมบูรณ์ศิริ  
11 38940 เด ็กชายธ ีรนน ั  ท์  นาคส  ข  
12 38991 เด ็กชายปรภท ั  ร  ร ัตนโสภณ  
13 39048 เด ็กชายภ ูเบศ  พัฒนจันทร์  
14 40623 เด็กชายภูริภัทร   สรสมศักดิ ์  
15 40624 เด็กชายอริย์ธัช  สังข์ด้วง  
16 38622 เด ็กหญิงนัฏฐ ์นร ี  เคร ือเหลา  
17 38788 เด็กหญิงสิริรักษ์ จอมเผือก  
18 38818 นางสาวขวัญจิรา  ร ้อยแกว ้  
19 38821 นางสาวทรรศนันท์  กิจพ่วงส วรรณ  
20 38822 เด็กหญิงประภาพรรณ ยอดใจ  
21 38924 นางสาวก ญช์ฐภัทร  เกษดี  
22 38959 เด็กหญิงณัฐฎาพร  ส้าราญรื่น  
23 38978 นางสาวสิริวรรณ  สีนวล  
24 39021 เด็กหญิงปวริศา  บ ญยง  
25 39027 เด็กหญิงวิภาวี  กลางส้าโรง  
26 39056 นางสาวกรรณิการ์  แสงศรี  
27 39058 เด ็กหญิงจิดาภา  พันธ ์หร ิ่ง  
28 39059 เด็กหญิงชฎาพร  บ ญโพธิ์  
29 40625 นางสาวกมลฉัตร  วิจิตรปัญญารักษ์  
30 40626 นางสาวจ ฑามาศ  จานแก้ว  

  



 

 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3   ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
31 40627 เด็กหญิงเบญจพร ครองทรัพย์  
32 40628 นางสาวพ ทธร ักษา  สก  ลวฒ ั  น์  
33 40629 นางสาวศ ภาพิชญ์ คงแท่น  
34 40630 เด็กหญิงส รินทร์ทิพย์ พรหมเกิด  
35 40631 นางสาวส วนันท์ แก้วมณี  
36 40632 นางสาวอาทิตยา แสงสว่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38607 เด็กชายสิทธิเดช  เอ่ียมเจริญ  
2 38742 เด็กชายณฐัิว ฒิ  น ชเจริญ  
3 38757 เด็กชายวรกานต์  จงบรรจบ  
4 38799 เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่  
5 39037 เด็กชายเฉลิมพล อั ตตนาถ  
6 39043 เด็กชายธนกร  ตั งศิริก ลพร  
7 40633 เด็กชายก้องพิภพ  เอ่ียมสอาด  
8 40634 นายนวพล  เพทัย  
9 40635 นายวีรพงศ์  เผือกผ ด  
10 38614 เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ  
11 38619 เด็กหญิงตีรณา  บรรลือทรัพย์  
12 38658 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ไชยเสริฐ  
13 38680 นางสาวอมลรดา  เทียมทอง  
14 38710 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีหะสิงห์  
15 38727 เด็กหญิงวิชญาดา  แจ้งเรือง  
16 38731 เด็กหญิงสิราวรรณ เดชเพชร  
17 38735 เด ็กหญิงอนน ั  ตญา  ภร ู่    ่งเร ือง  
18 38783 เด็กหญิงพิชชาพร พรรณรายน์  
19 38824 นางสาวภ ัทราพร  อินทะนิน  
20 38827 เด็กหญงิรัดเกล้า ชูผล  
21 38877 นางสาวพ ิมพ ์ลภ ัส  ช ัยชาย  
22 38883 เด็กหญิงศ ภิสรา ภูวมาส  
23 38960 เด็กหญิงธนพร ตาละลักษมณ์  
24 38965 เด็กหญิงพรศิริ  สมศรี  
25 39022 เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มศรี  
26 39069 นางสาวภูมินรดา  จ้อยจิตต์  
27 39073 นางสาวอโณชา  จันทรา  
28 40636 เด็กหญิงกนกพรรณ ส ขหอม  
29 40637 นางสาวชลลดา  ทองศรี  
30 40638 เด็กหญิงช่อผกา  เผือกทอง  

  



 

 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
31 40639 นางสาวนงนภ ัส   อรชร  
32 40640 เด็กหญิงป ณณรัตน์  ผสมทรัพย์  
33 40641 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ว่องไวเวช  
34 40642 นางสาวพิมลพรรณ  รวมทอง  
35 40643 เด็กหญงิรวิสรา  มังสา  
36 40644 เด็กหญิงสาธิตา  ปานเจริญ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38588 เด ็กชายก ้องภพ  มัสยวาณ ิช  
2 38593 นายเชาว์วัฒน์ พลอยบ ศย์  
3 38603 เด ็กชายภ ัทรเมธ  เกล ี ยงช ่วย  
4 38608 นายสิรวิชญ์  มีมา  
5 38635 นายณัฐพงศ์  ทวีส ข  
6 38689 เด ็กชายจิรภท ั  ร  อย ่ ูใจเย ็น  
7 38690 เด ็กชายชยานน ั  ย ์  ส ักทอง  
8 38745 เด ็กชายนภ ัส  นามทพิย ์  
9 38748 เด็กชายปัณณวัฒณ ์ แสงอ่อน  
10 38750 นายพลเอก มีพลัง  
11 38791 นายกรภ ัทร ์  ร ักเก ียรต ิยศ  
12 38796 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว  
13 38844 นายปัณณวิชญ์  มามาก  
14 38933 เด ็กชายโชต ิอนันต ์  ธรรมว ินัยสถิต  
15 38934 นายณรงค์ทรรศน์  เจตน์จ้าลอง  
16 39050 นายมงคล  แจ่มกระจ่าง  
17 40645 นายเดชส ิทธ ิ์  โกว ิทย ์ศ ิร ิก  ล  
18 40646 นายทณ ั  ฑธร  อินไหม  
19 40647 เด ็กชายปฏ ิพท ั  ธ ิ์  พ ทธา  
20 40648 นายภาวัช   ทรงเกียรติ  
21 40649 นายอภิวัฒน์  เทีย่งเทศ  
22 38620 นางสาวธ ันยากานต ์  ฐานอร ิยเมธ ีก  ล  
23 38629 นางสาวรดา  เอ่ียมองค์  
24 38630 เด็กหญิงสลิลา  นะเสือ  
25 38632 นางสาวอรนลิน  จิรประเสริฐวงศ ์  
26 38651 นางสาวกรรณิการ์  ทองดี  
27 38676 เด็กหญิงส ทธิดา  ไชยแก้ว  
28 38766 นางสาวกมลรัตน์  แช่มเทศ  
29 38777 เด็กหญิงณิชา แจ่มแจ้ง  
30 38866 นางสาวญานิศา  ไหมละออง  

  



 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38871 เด ็กหญิงปานตะว ัน  เส ือสอาด  
32 38875 นางสาวพัทธวรรณ แสงอาทิตย์  
33 38962 นางสาวปิยกมล  ย่้ายอด  
34 38972 เด็กหญิงวิยะดา บ้าร งวงศ์ศิริ  
35 38976 นางสาวศศิวิมล  เทพอยู่  
36 39012 เด็กหญิงณิชกานต ์ คชศรีสวัสดิ์  
37 39064 นางสาวเบญจมาภรณ์  ค้าแป้น  
38 39066 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอ บล  
39 40650 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เทพจันทร์  
40 40651 เด็กหญิงณัฐกมล  พฤกษาตะวัน  
41 40652 เด็กหญิงวยากร  รสหอม  
42 40653 เด็กหญิงวรกมล  สันติวิกรานนท์  
43 40654 นางสาววริศรา  ดอกจันทร์  
44 40655 เด็กหญิงอังคณา  ไหมทอง  
45 40656 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นิลประดับ  

 

  



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6  ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38597 นายทยากร  ล นราช  
2 38604 นายภูวเนศวร์  คีร ี  
3 38694 นายธราดล  ธราพร  
4 38699 นายพันธกานต์  ทิมทอง  
5 38701 นายวงศธร  จ ลพันธ์  
6 38702 นายวิศว  เนียมกอง  
7 38756 นายราเมศวร ์  เย ็นต ั ง  
8 38810 นายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์  
9 38811 นายวรชิต  รักเจียม  
10 38814 นายสิริ  เกลื่อนกลาด  
11 38817 นายอริญชย์  หงษ์ทอง  
12 38931 นายชนสิฏฐ์  ค ้มครอง  
13 38941 นายธ ีรภ ัทร ์  ช  ่มจ ิตต ์  
14 38949 นายศ ภวิชญ์  น้อยสะอาด  
15 39039 นายชัชว ฒิ  ทองมาก  
16 40657 นายก ิต ินน ั  ท์  แป ้นโก    
17 40658 นายจงพิชิต  ชิตส ข  
18 40659 นายธนภท ั  ร  ต ้วมศร ี  
19 40660 นายนิติธร  อารีพงษ์  
20 40661 นายปวริศ   เอ่ียมส้าอางค์  
21 40662 เด็กชายวิชช  ชชูื่น  
22 40663 นายแสนศักดิ์  มิตรดี  
23 38659 นางสาวโชติกา  เห็นแก้ว  
24 38660 เด ็กหญิงญาณ ิศา  ณ ัฏฐก  ล  
25 38666 นางสาวปารมี  มีลิ  
26 38674 นางสาวศศิชา  เนื่องน สนธิ์  
27 38675 นางสาวศ ภมาส  แสงชมภู  
28 38769 นางสาวจิราวรรณ  งามข้า  
29 38773 นางสาวชาลิสา  นาคดิลก  
30 38782 นางสาวพริมรตา  น้อยแสง  

  



 

 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชือ่ - สกุล  

31 38820 นางสาวจ ฑาร ัตน์  พราหมณ ์ชื่น  
32 38829 นางสาวว ันใส  ร ื่นรวย  
33 38867 นางสาวฐิตากร  ช่วยบ้าร ง  
34 38888 นางสาวอมานี  ส มาลยศักดิ์  
35 38961 เด็กหญิงปานลดา  เหล่าช่างธน  
36 38973 นางสาววีรกานต์  แม้นเมฆ  
37 39023 นางสาวภัทรภร  แสงส ริยงค ์  
38 39065 นางสาวผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ ์  
39 39070 นางสาวรัตติญาณ ์ อารมย์เย็น  
40 40664 นางสาวชวัลลักษณ์  เกษตรสิน  
41 40665 นางสาวพรรณวษา  นาครักษา  
42 40666 นางสาวพรหมพนิดา  แจ่มใส  
43 40667 นางสาวลักษมีกานต์  ผลพันธ์ทิน  
44 40668 นางสาวศิรณิา  เจริญสวัสดิ์  
45 40669 นางสาวอัมรา  แสงสก ล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7   ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38639 นายธนภัทร  ศรีทับพันธ์  
2 38641 เด็กชายปฐมพร  พ ่มไสว  
3 38752 นายพ ฒิพงศ ์ เขยีวกะแล  
4 38838 นายณัฐปกรณ์  สินทรัพย์  
5 38847 นายภคพล  ส ดสินส นทร  
6 38945 นายยส ตมา  พูลลาภ  
7 38947 นายวรปรัชณ์  ทับทิมส วรรณ์  
8 38952 นายสรวิชญ์  พรประเสริฐ  
9 38989 นายธีรภัทร  เรืองทับ  
10 38992 เด ็กชายพน ั  ธวฒ ั  น์   เยาว ์น   ่น  
11 39034 เด็กชายกฤติน  อาศจินดา  
12 39035 นายกิตติธัช ไทรงาม  
13 39040 นายฐตภพ เกศเทศ  
14 40670 เด็กชายกันต์  กิจการ  
15 40671 เด ็กชายจักรร ินทร ์  ปร ิยก  ล  
16 40672 เด็กชายป ณวิทย์  รอดสาย  
17 40673 นายพย หพล  บ ญญา  
18 40674 นายมงคล  โชคลาภา  
19 38631 นางสาวส ธิดา  สิงห์ทอง  
20 38653 เด็กหญิงเขมิกา  ช้างยนต์  
21 38654 เด็กหญิงคริษฐา  ยาก้าจัด  
22 38655 นางสาวจิรส ตา  สีร ้ง  
23 38663 นางสาวธ ิญาดา  เหล ็กใหล  
24 38672 นางสาวภาว ินี  ช ่วยอ ระชน  
25 38682 นางสาวอัครนาฏ  ดอกพรม  
26 38734 เด ็กหญ ิงส  ภ ัค  ล ีว ัง  
27 38768 นางสาวงจิรัชยา  สมประดี  
28 38775 เด็กหญิงณัฐธิดา อ้นสี  
29 38780 นางสาวนวรัตน์  จินร ี  
30 38790 นางสาวอญ ั  ช ิสา  พรของอินทร ์  

  



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7   ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38964 นางสาวพรรษชล ขจิตตานนท์  
32 39007 เด็กหญิงชีวรัตน์  แสงจินดา  
33 39029 เด็กหญิงส วินิจนีย์  พลายแก้ว  
34 39031 นางสาวอาจารีย์  บัวทอง  
35 40675 นางสาวณชัชา  นาครักษา  
36 40676 นางสาวณัฐชยา  ส กสว่าง  
37 40677 เด็กหญิงธัญญวดี  ดอนเสนา  
38 40678 นางสาวป ญญิศา  สงฆ์สาวก  
39 40679 นางสาวพัสวี  เผือกทอง  
40 40680 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ไกรสินเรืองก ล  
41 40681 เด็กหญิงมนสิชา  ประมงค์  
42 40682 นางสาววาย ภักษ์  พวงนะนวม  
43 40683 นางสาวไอยเรศ  บ ญศิริ  
44 40684 เด็กหญิงไอศิกา  เกต เลขา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38633 นายคมคล กร งศรีเมือง  
2 38637 นายธนกร  ฉายรัศมี  
3 38685 เด็กชายกฤตพัฒน์  สังข์ลาโพธิ์  
4 38705 เด็กชายสิรวิชญ์  ลูกรัก  
5 38751 นายพีรวัตร์  สร้อยส วรรณ  
6 38763 เด็กชายสรวิชญ์  สวัสดิ์มงคล  
7 38852 เด็กชายยศกร  มาลามาศ  
8 38936 เด็กชายณัฐพล  สกิดใจ  
9 38946 เด็กชายวรชิต  ทองม่วง  
10 38951 เด็กชายสมประสงค์  ตังสิกบ ตร  
11 38981 เด็กชายจิรภัทร  ขาวอ่อน  
12 38984 เด ็กชายช ิต ิพท ั  ธ ์   ดวงเด ือน  
13 38993 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่สือ  
14 39047 นายปัณฑเชษฐ์ มาฆะลักษณ์  
15 40685 นายคณัสนันท์  ดิษยบ ตร  
16 40686 เด ็กชายฉายพจน์  จน ั  ทโช  
17 40687 นายเป็นหนึ่ง ยอดรัก  
18 38664 นางสาวนัชฎา บ ญสม  
19 38665 นางสาวนันท์นภ ัส  อาจแสน  
20 38673 นางสาววรรณศิริ  สงวนศักดิ์  
21 38677 เด ็กหญ ิงส  ธ ิศา  ก ันคล ้าย  
22 38679 นางสาวโสภิภา  เล็กน้อย  
23 38711 นางสาวจิราภา พูลถิน  
24 38715 เด็กหญิงธนภรณ์ กนกโชติยานนท์  
25 38721 นางสาวพรนัชชา  นาสถิตย์  
26 38736 นางสาวอภาภรณ์ กลิ่นหอม  
27 38767 นางสาวกฤติยาภรณ์ สว่างทอง  
28 38786 นางสาวศ พร หวังผล  
29 38833 นางสาวอริสา วงษ์วาน  
30 38864 นางสาวจ ฑามาศ พวงเดช  

  



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38872 นางสาวปานิสรา ผ่องศิริ  
32 38879 นางสาวลล ิตภท ั  ร  ส ินสอน  
33 38957 เด ็กหญ ิงณ ัฏฐณ ิชา  ก ิ มเส ้ง  
34 38969 นางสาวรวิวรรณ ชูบดินทร์  
35 38975 นางสาววีรกานต์ สังวาลย์เพ็ชร  
36 39003 นางสาวกมลพร ส ส ทธิ  
37 39013 นางสาวณิชา กาฬนิล  
38 39020 นางสาวปวริศา พูลผล  
39 40688 เด็กหญิงชนากานต์ จิวเซ่ง  
40 40689 เด็กหญิงนพรัตน์ เทพมณี  
41 40690 เด็กหญิงเนติรัตน์ สมัยชูเกียรติ  
42 40691 นางสาววริศรา ศิริเรือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38589 เด็กชายคมน์คณิน ทีปประพันธ์ณี  
2 38592 นายชินพัฒน์  แสงทวี  
3 38642 เด็กชายภูริศ  ส ขมี  
4 38707 นายอภิสิทธิ์ ศรีรุ่งเรือง  
5 38739 นายชัชนนท์ เครุ่องทิพย์  
6 38761 เด็กชายศิระธีร์  พรายบัว  
7 38849 นายภาสวีร์  มณีพราย  
8 38851 เด็กชายโภควินท์  แจ่มใส  
9 38854 เด็กชายวรัญชิต  เปลุ่ยนสมัย  
10 38859 นายส รสิทธิ์  ฉ่้าอารีย์  
11 38935 เด็กชายณฤศักดิ์  รอดฉิม  
12 38939 นายธนภัทร  แก้วเสม็ด  
13 38953 เด็กชายส ทธิพร ส ส ทธิ  
14 38982 เด็กชายเจษฏาภรณ์ ธรรมศาสตร์  
15 38986 เด็กชายธาดา  สังข์สนธิ์  
16 38995 นายร ้อยตะวน ั   คำน้อย  
17 40692 นายกรกต  ขน ั ธ ์ร ัตน์  
18 40693 นายธนา ไชโยธา  
19 38652 นางสาวกรรณิการ์  พวงแต้ม  
20 38724 เด็กหญิงแพรพลอย  ศิริบูรณะ  
21 38725 นางสาวภ ัคนน ั  ท์  ส  ขเอ ี ่ยม  
22 38728 เด็กหญิงวีรกานต์  ข นเมือง  
23 38729 เด็กหญิงศิริกานต์  อร ณโรจน์  
24 38730 เด็กหญิงสมัชญา พรายประทีป  
25 38771 นางสาวชลธิชา แดงก่้า  
26 38774 นางสาวณัฐชา เพ็ชรน ช  
27 38779 นางสาวธญ ั  ญาร ัตน ์ มัชยา  
28 38785 นางสาวภาณ มาส  ส้ารวย  
29 38874 นางสาวพรรภษา แสงล ้า  
30 38885 เด ็กหญิงส  จ ิรา  ฮน ั  พะเน ิน  

  



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38955 เด็กหญิงจิรภัทร แย้มผะอบ  
32 38966 นางสาวภ ัทรลดา  อินชื่นใจ  
33 38977 นางสาวนราทิพย ์ ควรชม  
34 38980 นางสาวอญ ั  ช ิษฐา  ช  นฬหวานิช  
35 39014 นางสาวถิรณิชา แก้วชิงดวง  
36 39017 เด็กหญิงธมลวรรณ  มะลิลา  
37 39030 เด็กหญิงอริสา ร ่งเรือง  
38 40694 นางสาวธัญวรัตม์  พงษ์โพธิ์  
39 40695 นางสาวนฤมล  เพชรจินดา  
40 40696 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไกรวิลาศ  
41 40697 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์กระจ่าง  
42 40698 นางสาววรรษา  ส นทรด้ารงศักดิ์  
43 40699 นางสาวอัญชิสา  ดวงอ ดมพร  

 

 

  



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10  ปีการศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38638 นายธนโชต ิ  ว ิชาจารย ์  
2 38700 นายพรีว ัส  ส ังสว ัสด ิ์  
3 38706 นายอภ ินท ั  ธ ์  พรมส  วรรณ  
4 38740 นายณัฐนันท์  กรีส ข  
5 38747 นายปภาวิน  ศรีจ้าพลัง  
6 38758 นายวัชรชัย นิลห้อย  
7 38764 นายอนาวิล  นาคอ่อน  
8 38765 เด็กชายอนวัฒน์  เปียแก้ว  
9 38836 นายกีรติ  พิมพ์สะอาด  
10 38858 เด็กชายสิริชัย ชัยมงคล  
11 38942 นายปัณณวิชญ์  สันติวงษ์  
12 38943 นายพชรพงษ์  พรทว ีทร ัพย ์  
13 38994 นายภาน พงศ ์ สว่างจิตต์  
14 39741 นายกฤตติชาติ  พจนศิลป  
15 40700 นายกษิดิ์เดช  แซ่อึ ง  
16 40701 นายวชิระวิทย์  ส วรรณรัตน ์  
17 40702 นายศ ภณฐั ช่างเพียร  
18 38649 นางสาวกนกวรรณ เส็งถิ่น  
19 38656 เด็กหญิงจ ฑามาศ นกน่วม  
20 38678 เด็กหญิงส ภัสสร โต๊ะทอง  
21 38681 นางสาวอริสรา  พูลสวน  
22 38719 นางสาวปณาลี  กายเพชร  
23 38732 นางสาวส  ก ัญณ ิการ ์  ช ูช ่วย  
24 38770 นางสาวฉัตรชนก แก้วถาวร  
25 38778 นางสาวธนพร  นวพาณ ิชศ ักด ิ์  
26 38862 เด็กหญิงจณิตา  นาควิเชียร  
27 38882 เด็กหญิงศศิกานต์  ข้าบ รี  
28 38954 เด็กหญิงจาร วรรณ  หมื่นหาญ  
29 38958 นางสาวณัฐกานต์  พิสิฐพงศ์ธร  
30 38967 นางสาวภูณิศา  ทรัพย์สงวน  

  



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38970 เด็กหญิงรวิสรา  พิมพ์งาม  
32 38971 นางสาววรรณกานต์  แจ่มแสง  
33 38974 นางสาวว ีรกานต ์   รวยเง ิน  
34 39018 นางสาวน ชวัชรา  เต็มใจ  
35 39028 นางสาวส ภามาศ  เพ็ชร์สัจจะ  
36 39032 นางสาวอ ไรวรรณ  ศิริผึ ง  
37 39742 นางสาวอภิญญา วงษ์ชื่น  
38 40703 นางสาวคีรร์ะดา เทพพิทักษ์  
39 40704 นางสาวชวิณี  ผู้มีทรัพย ์  
40 40705 เด็กหญิงนัฐธิดา  ศรีทอง  
41 40706 นางสาวพรรณวิสาข์  ทองอยู่  
42 40707 เด็กหญิงศิรินภา  พรมเชย  
43 40708 นางสาวส ธาสินี  ปรีชนิด  

 

  



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11   ปกีารศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38591 นายเจตริน  กลิ่นจันทร์  
2 38599 นายปฐมวัฒน์  วงษ์สวาท  
3 38600 เด็กชายปวริศ  ศศิผลิน  
4 38636 นายณัฐว ฒิ  ทับเพียน  
5 38643 เด็กชายเมธัส  พ ่มพวง  
6 38646 นายส ธิเทพ เจิมแก้ว  
7 38686 เด็กชายกษิดิศ ปิยะทัศนานนท์  
8 38693 นายธนาว ฒิ  ทองหวี  
9 38696 นายปัณณทัต  เพียรทอง  
10 38698 เด ็กชายป ญญพฒ ั  น์  โสมทศ ั น์  
11 38703 นายศ ภกิตติ์  โกมล  
12 38738 นายชฎาย   เกิดสรรทัศน์  
13 38744 นายธเนศ  แสวงหา  
14 38753 นายภคภพ เขียวข้า  
15 38801 เด ็กชายนนทพท ั  ธ ์  หงส ์ทอง  
16 38837 เด็กชายฐิติกร  หาญรักษ์  
17 38842 นายธนาธ  ต  เพชรานนท์  
18 38846 เด็กชายพิชาภพ เลปนะส วรรณ  
19 38848 นายภท ั  รกร  ช ัยส ิทธส ิ์  งวน  
20 38855 เด็กชายศ ภโชค เมืองชื่น  
21 38857 เด็กชายสิทธิพล กลิ่นหอม  
22 38988 นายธ ีรภท ั   บ ญชู  
23 38990 เด็กชายบรรณวิชญ์  แนวเถื่อน  
24 38996 นายรัฐธรรมนูญ  เกษตรพูนส ข  
25 38997 นายวรพล  รัตนม นีวงศ ์  
26 38998 เด็กชายศิริชัย  ลือฤทธิ์  
27 38999 นายศ ภกิตติ ์ ค้าแกว้  
28 39000 เด็กชายเศรษฐวิทย์ เมืองโพธิ์  
29 39002 นายอาชวิน บัววรรณ์  
30 40709 นายจักรภัทร  คงเย็น  

  



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11   ปกีารศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 38716 เด ็กหญิงธัญวรรณ  เอี่ยมศร ี  
32 38863 นางสาวฐ ิตาร ีย ์  จน ั ทรโชต ิ  
33 38868 นางสาวณภัทร  หิ่นเก่า  
34 38870 เด็กหญิงเบญญา ด้าสะอาด  
35 38884 เด็กหญิงสิรีธร  เกิดทิน  
36 39009 นางสาวฐานิดา  ส ขใส  
37 40710 นางสาวณิชมน  ทิมทอง  
38 40711 นางสาวนันท์ธร์พัชร หอมกลิ่น  
39 40712 นางสาวเมฑิตา ฤกษ์รอด  
40 40713 เด็กหญิงวริศรา กล่อมนาค  
41 40714 เด็กหญิงไอลดา จันสนาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12  ปีการศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
  1 38322 นายณ ัฎฐ ์ศ ิว ัช  ส  ขประเสร ิฐ  

2 38645 เด็กชายศ ภฤกษ์  เจตจันทร์  
3 38647 นายส ภัทร  อารีย์ลภ  
4 38743 นายณัฐว ฒิ  กลิ่นส วรรณ  
5 38746 เด ็กชายนน ั  ทโญ  เมฆาระ  
6 38839 เด็กชายดน พร ทองใบ  
7 38841 นายธนวัฒน์  อินธิมาศ  
8 38843 นายปรเมศวร์  แจ้งเรือง  
9 38853 นายรณกร  วัดสว่าง  
10 38932 เด็กชายชัยวัฒน์  ป้านสะอาด  
11 38937 นายธนกร  เพ่ิมนาค  
12 38950 เด ็กชายสงกรานต ์  กำปั่นทอง  
13 38985 นายธนพล เอ่ียมสะอาด  
14 38987 นายธีรพงศ์  พรมดอนกลอย  
15 40715 เด ็กชายเตว ิช  ทองอน ั   
16 40716 เด็กชายธนวัฒน์  ก้าไลแกว้  
17 40717 เด ็กชายนิธันันทร์  ทร ัพย ์ส ิน  
18 40718 เด ็กชายบญ ั  ญพนธ ์  กิตติวัฒนโชต ิ  
19 40719 นายปารม ี ปลอดโปร่ง  
20 40720 นายพชรพล อารมณ์ดี  
21 40721 นายสหรัตน์  พิมพ์ศิร ิ  
22 40722 นายส รธัช  สวัสดีไทร  
23 38667 เด ็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อาร ีวงษ์  
24 38869 เด ็กหญ ิงธาราร ัตน์  ธาราบัณฑิต  
25 40723 เด็กหญิงกนกวรรณ ส ขเกษม  
26 40724 เด็กหญิงดลยภัทร  ศรียศ  
27 40725 เด็กหญิงฟ้าใส ครื นจิตต์  
28 40726 นางสาวรัฐาณียา  สามนคร  
29 40727 เด็กหญิงวิไลวรรณ เพชรแย้ม  

 
 

 



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13    ปกีารศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  
1 38648 นายอาทิตย ์ น้อยจ้ารัส  
2 38691 เด็กชายชัยพัทธ์  มงคล  
3 38754 นายรักศักดิ์ สกิดใจ  
4 38755 เด็กชายรัชชานนท์ รอดใจ  
5 38760 นายศักย์ศรณ ์ เหลืองทอง  
6 38856 เด็กชายศ ภณัฐ  มีทรัพย์  
7 38929 เด็กชายกฤติกา  บ นยตีรณะ  
8 40728 เด็กชายณัฐบดินทร์  เส้นทอง  
9 40729 นายณัฐว ฒิ  เพ็ชรแก้ว  
10 40730 เด็กชายพรภวิษย์  ผิวผ่อง  
11 40731 นายสิทธินนท์  บ ญภิม ข  
12 38621 เด็กหญิงนวิปรียา  ข้าขม  
13 38623 นางสาวเบญญาภา  ปีแ่ก้ว  
14 38661 นางสาวณฐันันท์  ไทยอ ดม  
15 38668 นางสาวปิยากร  บัวคลี่  
16 38709 นางสาวกฤติญา  ลี ส้าราญ  
17 38713 เด็กหญิงณัฐชา  รักการดี  
18 38717 นางสาวนันทกานต ์ สังข์ทอง  
19 38718 นางสาวบ ณณดา  อ่ิมมาก  
20 38723 นางสาวพัฒนวดี  พัฒพงษ์  
21 38726 นางสาวภัครฐา  บัวส ริยะ  
22 38737 นางสาวอาทิมา จันทร์หอม  
23 38781 เด็กหญิงพตะธิตา ลีลาพตะ  
24 38784 นางสาวพิมพ์ชนก นุ่มฉาว  
25 38878 เด็กหญงิร จิรัตน์  ธูปประทีป  
26 38881 นางสาวศศล ักษณ ์  กอนปิ่น  
27 38968 เด็กหญิงมนพร ฤทธิเรืองเดช  
28 38979 เด็กหญิงส วภัทร สอนแก้ว  
29 39005 นางสาวกัลยาณ ี ศรีซ ย  
30 39010 เด็กหญิงณวรา  นิลนวล  

  



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13    ปกีารศึกษา 2562 
 

เลขท่ี เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 39011 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทรงความดี  
32 39015 เด็กหญิงทิวาพร  จรูญศิริ  
33 39025 เด็กหญิงรดา  พราหมณี  
34 39026 นางสาวรวินันท์  นาคผ่อง  
35 39060 นางสาวณัฐชมน  แสนวงศ ์  
36 40732 เด็กหญิงชัญญาน ช  อ ่นชัย  
37 40733 เด็กหญิงณัชชา  เอมโอษฐ์  
38 40734 เด็กหญิงธนัชชา  มีอ ดม  
39 40735 นางสาวพรปวีณ ์ พวงหอม  
40 40736 เดก็หญิงภณิดา  ค ณแสง  
41 40737 เด็กหญิงลินดา  เพ่ิมพูน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14   ปกีารศึกษา 2562 

 
เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

1 38605 นายวีรวิชญ์  คชศรีสวัสดิ ์  
2 38609 เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาว ธ  
3 38687 นายกานต์  ทองแดง  
4 38704 นายสิทธินนท์  เสริมศรี  
5 38749 นายพงศธรณ์  กูลวิราช  
6 38845 เด็กชายพชัรพล  รุ่งจ้าเริญ  
7 38938 เด็กชายธนกฤต  มานิช  
8 38983 เด ็กชายช ัยวฒ ั  น์  เช ิดฉาย  
9 39033 เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ  
10 39052 เด็กชายศ ภกิจ พลอยแดง  
11 38613 เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง  
12 38616 นางสาวคณ ิฏฐานน ั  ท์  ศ ิลปสธรรม  
13 38625 เด็กหญิงป ณยาพร ภูชนะศรี  
14 38628 เด ็กหญิงเมลดา  วาณ ิชธรานัน  
15 38670 นางสาวพิชญ์นรี  ชื่นอารมณ์  
16 38671 นางสาวพิมพ์มาดา  น้อยวงษ์  
17 38683 นางสาวอัญชลี  แยม ้ ชื่นใจ  
18 38714 เด ็กหญิงณ ิชาพร  ส ่งมณ ี  
19 38722 นางสาวพรหมพร เทพทอง  
20 38776 เด็กหญิงณัฐวรรณ บ ญเรือง  
21 38880 นางสาววิจิตตรา  ลาภประสิทธิ์  
22 39004 นางสาวกฤติยา  บัวเจริญ  
23 39008 เด็กหญิงญาตาวี  เทียมทัดทอง  
24 39016 เด็กหญิงธนสร  เชี ยวบางยาง  
25 39024 นางสาวโยษิตา  ค้าผ่อง  
26 40738 เด็กหญิงณัชชา  อ่อนพรรณา  
27 40739 เด็กหญิงณัฐกานต ์  ไทยอ ดม  
28 40740 นางสาวณฐัญาดา  คนคล่อง  
29 40741 นางสาวดลธภรณ์  ไชยพร  
30 40742 เด็กหญิงนรา ราชส วรรณ์  

  



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14   ปกีารศึกษา 2562 
 

เลขที่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล  

31 40743 นางสาวบณ ั  ฑ ิตา  จันทร ์แฟง  
32 40744 นางสาวบ ษกร  บัวทอง  
33 40745 นางสาวประภัสสร เกษส วรรณ์  
34 40746 นางสาวป ณยภา  แจ้งกระจ่าง  
35 40747 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ใจเย็น  
36 40748 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วมีมาก  
37 40749 เด็กหญิงรวิพร  จิตภักดีบ ญรอด  
38 40750 เด็กหญงิลักษณ์นารา  เตชาดิศัย  
39 40751 นางสาวส ณิสา สวนมา  
40 40752 เด็กหญิงส ทธิดา วัดสว่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


