
1 28082 นาย กันตพัฒน์ เนตรสว่าง
2 28083 นาย จักรพรรด์ิ กล่ินวน
3 28084 นาย จุติณัฏฐ์  รัตนะมงคลกุล
4 28085 นาย ชาคร แซ่เล่ียง
5 28092 นาย บรรพรต นิพันธ์โชติ
6 28093 นาย บุรธัช นิยมวัน
7 28094 นาย ปรีดี ปลายทาง
8 28098 นาย วิชญวัฒน์ หงสกุล
9 28100 นาย วีรวัฒน์ ทรัพย์ย่ิง
10 28106 นางสาว จุฑาลักษณ์ แช่มงาม
11 28107 นางสาว ชนิภา  ชุมพล ณ อยุธยา
12 28109 นางสาว ณฐกมล เกิดแสง
13 28116 นางสาว ศิรประภา ประทอง
14 28420 นาย จิรภัทร์  คงพัชรศักด์ิ
15 28421 นาย จิรเมธ คงพัชรศักด์ิ
16 29435 นาย ชัชนันท์ ดุสิตงามมงคล
17 29436 นาย ประริวัฒน์ หวังช่วยกลาง
18 29438 นาย สหชาต สังข์ทอง
19 29439 นางสาว พัทธนันท์ โพธ์ิศรี
20 29440 นางสาว ภัคจีรา เริงรักษาธรรม
21 29442 นางสาว วรางคณา สาทสาน
22 29443 นางสาว วราอร สองห้อง
23 29444 นางสาว อินทิรา ย้ิมดี

นักเรียนท้ังหมด 23 คน ชาย 14 คน หญิง 9 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 กลุ่ม A ห้องเรียน 502
ครูท่ีปรึกษา นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28086 นาย ณัชนนท์ ชะนะโม
2 28101 นาย เสฏฐวุฒิ คงมาก
3 28117 นาย กิตติกร  สีน้้าเงิน
4 28118 นาย เขตโสภณ ชนะสิงห์
5 28121 นาย ฐิติพงศ์ นามทอง
6 28124 นาย ธราดล   โพธ์ิคร้าม
7 28130 นาย พิเชษฐไชย คงคาหลวง
8 28142 นางสาว ณัฐกมล มณฑา
9 28144 นางสาว นมิดา งามเกษม
10 28146 นางสาว ป่ินกนก ทรงศรีม่วง
11 28156 นางสาว อาทิตยา เพ่ิมพิพัฒน์
12 28160 นางสาว ณัฐกานต์ เฉลยเวช
13 28163 นาย ธนกร พวงมาลี
14 28168 นาย ธีรศักด์ิ เมืองมาค้า
15 28173 นาย สิทธิพงศ์ วรรธนะรุ่งโรจน์
16 28178 นางสาว จิดาภา จ๊ีดกล้่า
25 28362 นาย ภูรินทร์ จุนแสง
33 28466 นาย พลณุสิทธ์ิ ท่าทราย
37 29467 นาย วันชนะ ดีวุ่น

17 28182 นางสาว ณัฐวดี ช่ืนชมน้อย
18 28187 นางสาว พัณณิตา ทองกัลยา
19 28188 นางสาว มัชฌิมา เดชะฤกษ์
20 28189 นางสาว มัณฑนา เขียวมรกต
21 28192 นางสาว ศิรินทรา บุตรก่าน
22 28267 นางสาว สุชาฎา เจริญเอง
23 28338 นางสาว พุ่ม ม่ิงเมือง
24 28343 นางสาว สโรชา สุดสงวน
26 28367 นางสาว กนกวรรณ เทียมนาค
27 28369 นางสาว ณัฐกาล ก่ิงแสง
28 28370 นางสาว ณิชาภัทร ยานนาวา
29 28438 นางสาว กรรภิรมย์ เขมาชีวะ
30 28444 นางสาว ฑาริกา เสรีภาพ
31 28446 นางสาว ธิญาดา แสงสมมาตร
32 28451 นางสาว ปรางค์สุคนธ์ ทองบาง
34 28905 นางสาว ปานวาด กล่ินประหลาด
35 28915 นางสาว นิชา พงษ์โสภิตศิลป์
36 29381 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยชมพู
38 29468 นางสาว วนิศรา -

นักเรียนท้ังหมด 38 คน ชาย 13 คน หญิง 25 คน

ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 กลุ่ม A ห้องเรียน 211
ครูท่ีปรึกษา นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี นายรัมม์  รัตน์วิจิตต์เวช

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 กลุ่ม B ห้องเรียน 211
ครูท่ีปรึกษา นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี นายรัมม์  รัตน์วิจิตต์เวช

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28126 นาย ธีรเดช เพ็งอุดม
2 28135 นาย อดิศร แซ่เตียว
3 28138 นางสาว กวินทรา   กัสยประเสริฐ
4 28155 นางสาว สุไอดา แซ่โง้ว
5 28170 นาย ภัทกรณ์ แข็งขัน
6 28171 นาย สรยุทธ เพียรการค้า
7 28172 นาย สรวิศ พันธ์ตัน
8 28174 นาย อธิป  สุขโข
9 28181 นางสาว ณัฐกาญจน์ นามโน
10 28185 นางสาว ปิยะดา นุ่มอ่อน
11 28186 นางสาว พัชรา เทียนขาว
12 28190 นางสาว วนิดา ทาแก้วน้อย
13 28194 นางสาว อารียา ต้ังรักษาสงบ
14 28195 นางสาว อิสรา จันทโชติ
15 28196 นางสาว อุมาพร ถวยสูงเนิน
16 28292 นาย เอกรินทร์ พรมรักษา
17 28301 นางสาว รติกร งามแม้น

18 28305 นางสาว อธิชานันท์ ยุบลพันธ์ุ
19 28311 นาย ณภัทร เทศมัน
20 28336 นางสาว ทิพยวารี บุญเส็ง
21 28340 นางสาว มาริษา ร้ายดี
22 28429 นาย พัชรพล ธีรรัศมี
23 28431 นาย ภูมิภัทร มณีศรี
24 28437 นาย อรุณโรจน์ อ่อนละมุล
25 28439 นางสาว กัญญ์วรา สุขะ
26 28442 นางสาว ชนิพร แสงศิริ
27 28445 นางสาว ณัชชา รวมวงศ์
28 28453 นางสาว ศุภรัตน์ สินภมร
29 28461 นางสาว รักษิตา ด้าข้า
30 28493 นางสาว ศิวปรียา หอมชมช่ืน
31 28495 นาย กฤษณพงศ์ บุญยัง
32 29385 นาย นวมินทร์ ทองคลัง
33 29469 นางสาว พัชรี สมจิตร
34 28494 นาย ชัยศิล         ก๋าสม         

นักเรียนท้ังหมด 34 คน ชาย 14 คน หญิง 20 คน

เลข
ประจ าตัว

ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 กลุ่ม B ห้องเรียน 212
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพรรณิภา  กิจเอก

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

ครูท่ีปรึกษา นางสาวพรรณิภา  กิจเอก
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 กลุ่ม A ห้องเรียน 212

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

เลขท่ี



1 28114 นางสาว รสิตา พลับนิล
2 28153 นางสาว ศุพรทิพย์  ทองน้อย
3 28154 นางสาว สิริวิมล ทองโชติ
4 28270 นางสาว อรจิรา จันทรัตน์ ย้ายมาจาก ม.4/3
5 28306 นางสาว อรวิษา ถนนแก้ว
6 28373 นางสาว นิศารัตน์ ชูกล่ิน
7 28375 นางสาว ปณิตา พวงจ้าปา
8 28402 นาย อนุศักด์ิ วงรุ้ง
9 29470 นาย คเณศ ภูครองทุ่ง
10 29471 นาย จิรศักด์ิ จันทร์เรือง
11 29478 นางสาว ปราณี วงค์งาม
12 29479 นางสาว พรทิพย์ กองอินทร์
13 29483 นางสาว อริสา นาฉลอง
14 29484 นางสาว อารยา บุญครอง
15 29828 นางสาว ณัฐวดี สุดธรรม ย้ายเข้า 14 ธ.ค. 63

นักเรียนท้ังหมด 15 คน ชาย 3 คน หญิง 12 คน

ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 กลุ่ม A ห้องเรียน ห้องสมุดใหญ่
ครูท่ีปรึกษา นางสาวธิดารัตน์  สังเกตุ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว

ข้อมูล 1 ก.พ. 64



1 28137 นางสาว กชกมล ศรีศุภชัยยา
2 28151 นางสาว วิภาวี เปรมไสย
3 28197 นาย จุฑาภัทร  ประเสริฐศักด์ิ
4 28253 นาย สุธี   ศรีช่ืน
5 28287 นาย วรากร ฉุนฉลาด
6 28351 นาย ธณัฐ เทียมมล
7 28400 นาย สิทธิศักด์ิ  ภูมิศักด์ิ
8 28409 นางสาว บุญดาริกา กุลเกียรติชัย
9 28419 นาย กิตติกวิน น้้าจันทร์
10 28457 นางสาว กฤษกร เพ่ิมธัญกรรม
11 28496 นางสาว วรัญญา ทองวิเชียร
12 28924 นาย ธีรภัทร เอ่ียมจ้ารัส
13 29486 นาย จารุวุฒิ ชัยมงคล
14 29488 นาย ภัทรภูมิ สุขสมัย
15 29489 นาย สถาวร จ่ันลา

นักเรียนท้ังหมด 15 คน ชาย 10 คน หญิง 5 คน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

กลุ่ม A ห้องเรียน ห้องSTEM
ครูท่ีปรึกษา นางกนกวรรณ  บุญปลูก นางสาววิจิตรา  สอนทะ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28089 นาย ธนากร  สินสมบูรณ์
2 28157 นาย ชยานนท์  งามประดิษฐ์
3 28161 นาย ณัฐกิตต์ิ    กระออมแก้ว
4 28235 นาย สิริโรจน์ ดวงขวัญ
5 28240 นาย ธาราวรรษ หอมแก่นจันทร์
6 28250 นาย ศรัณย์ภัทร  อารยพรหม
7 28252 นาย สรวิศ       รัตนประภาเดช
8 28271 นาย จตุพล     เข็มทอง
9 28283 นาย ภัทรศัย    เพ็ญจันทร์
10 28285 นาย ภวินต์     ร่มเย็น
12 28310 นาย ชนาธิป        จันทร์แก้ว
13 28313 นาย ณัฐชนนท์ กลจักรศรีบุญดี
14 28320 นาย พีระพัฒน์ แจ้งสว่าง
15 28324 นาย ไวทยะ     เต่าเถ่ือน
17 28347 นาย จิรศักด์ิ       พรมชินวงค์

11 28302 นางสาว รักษิตา ป่าเมือง
16 28337 นางสาว ธัญชพร  จันทร์แต่งผล
18 28353 นาย ธันยพล  รุ่งแจ้ง
19 28364 นาย อนุวัฒน์    ร้ิวทอง
20 28376 นางสาว ปาณิสา   ละมุล
21 28385 นาย ณัฐพร   หล้าผาสุข
22 28393 นาย ปฏิญญา      น่ิมนวล
23 28424 นาย ทรงชญานนท์ กวีวณิชย์กุล
24 28456 นางสาว ฉัตรพิมล  วงษาวิลัย
25 28464 นาย ชยพล          ตัญศิริ
26 29496 นาย นัตธิพล มงคลลาภ
27 29497 นาย อภิชาติ น้อยสังข์
28 29498 นาย ปรัชญา หร่ายมะณี
29 29499 นาย ธนาดล จันทะสิงห์
30 29825 นาย ธนธฤต สีหอม ย้ายเข้า 2 ธ.ค. 63

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 26 คน หญิง 4 คน

เลข
ประจ าตัว

ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 กลุ่ม A ห้องเรียน 602
ครูท่ีปรึกษา นายธิชานนท์  ณ บางช้าง นายจักษุพัฒน์  ผ้ึงแตง

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 กลุ่ม B ห้องเรียน 602
ครูท่ีปรึกษา นายธิชานนท์  ณ บางช้าง นายจักษุพัฒน์  ผ้ึงแตง

ข้อมูล 1 ก.พ. 64

เลขท่ี



1 28128 นาย ปรมินทร์    ขัดแก้ว
2 28210 นาย วงศธร    จงกลกลาง
3 28217 นาย สุรศักด์ิ สร้อยหล้า
4 28218 นาย อชิรวัตร  ฐานโพธ์ิ
5 28226 นางสาว ปฏิมาพร   พูลสมบัติ
6 28233 นางสาว อทิตยา สอนสุข
7 28242 นาย ธีรดนย์ บุตรโท
8 28244 นาย ประจักษ์   ไทรนนทรีย์
9 28246 นาย ปิฏิพัทร  สาเทศ
10 28288 นาย สุทัสนะ  น้อยทา
11 28290 นาย อนันต์ โรจนภูมิ
12 28293 นางสาว กรพินธ์ุ   เพชรศิริ
13 28294 นางสาว กัลยรัตน์ สน่ันเสียง
14 28295 นางสาว ชนิกานต์   หมัดยูโก๊บ
15 28308 นาย กัมปนาท   สาเทศ

16 28322 นาย ภูเบศร์  วงศาโรจน์
17 28331 นางสาว จินตนา    ฤกษ์ทิพย์ศรี
18 28354 นาย ธีรเดช     วัฒนกูล
19 28360 นาย พีรภัทร  พูลทราย
20 28374 นางสาว เบญญาภา  สุขส้าราญ
21 28383 นาย คธาวุธ         ต่อเน่ือง
22 28395 นาย ฟ้าประทาน   ท่ีพ่ึง
23 28415 นางสาว ศรัญญา แซ่โง้ว
24 28422 นาย ชัยชวรัตน์ โชติกวัฒน์
25 28428 นาย นันทวัฒน์ อ่อนย้ิม
26 28430 นาย พีรพล   หุมอาจ
27 28934 นาย จิรวัฒน์ เพ็ญไพจิตต์
28 29500 นาย ฐิติวุฒน์ กุลเกียรติกมล
29 29501 นาย ฌานวิทย์ จันทมาศ
30 29502 นาย อนันต์ อุปถัมภ์

นักเรียนท้ังหมด 30 คน ชาย 22 คน หญิง 8 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 กลุ่ม A ห้องเรียน 601
ครูท่ีปรึกษา นางสาวเกษณี  นาคเกิด นายทักษิณ  คาโส

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 กลุ่ม B ห้องเรียน 601
ครูท่ีปรึกษา นางสาวเกษณี  นาคเกิด นายทักษิณ  คาโส

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ



1 28103 นางสาว ขวัญชนก  มณีนนท์
2 28119 นาย จิระพงศ์     โดดจรูญ
3 28122 นาย ณัฐกุล   ชิดชอบ
4 28127 นาย นุวัสตร์   รอดแย้ม
5 28131 นาย พีรณัฐ  จุนแสง
6 28145 นางสาว น้องใหม่ ธูปหอม
7 28148 นางสาว พัชรินทร์  อ่อนสีดา
8 28150 นางสาว มนัญชยา  ย้ิมประเสริฐ
9 28169 นาย ภควัฒน์ อ่อนสุวรรณ์
10 28183 นางสาว ธนัญญา หนูน้อย
11 28191 นางสาว ศศลักษณ์  วงค์พิพันธ์
12 28220 นางสาว กาญจน์จิรา ร่วมใจ
13 28222 นางสาว ธวัลรัตน์   หวังให้สุข
14 28224 นางสาว นิธาวัลย์   หวังให้สุข
15 28259 นางสาว ปภิญญา  ทองชุม
16 28268 นางสาว สุนิษา     ทานค้า
17 28296 นางสาว ชลดา  ขันทะชา

18 28323 นาย ภูวดล  พันธ์ุไม้
19 28329 นางสาว กชกร   สุวรรณโครธ
20 28401 นางสาว สุชานันท์  คามบุตร
21 28425 นาย ทรงวุฒิ    งามสมจิตร์
22 28436 นาย อนันดา  ช่ืนนิยม
23 28447 นางสาว ธิติมา   วรโยธา
24 28452 นางสาว วรรณิสา หุณเวช
25 28454 นางสาว อชิรญา  ปานแสง
26 29405 นางสาว สุวนันท์   หล้าสุด
27 29503 นางสาว เจนจิรา นาเวช
28 29504 นางสาว ณนธิษา ศรีโยธี
29 29505 นางสาว ศิริโฉม แซ่จู้
30 29506 นางสาว กนกทิพย์ ศรีษะโอด
31 29507 นาย นวมินทร์ สีหาเสน
32 29508 นางสาว ปานตะวัน ทาลา
33 29509 สุมิตรา ไชยวาส ลาออก 21 ม.ค. 64 -ประกอบอาชีพ-
34 29510 นางสาว อัมรา มาภา
35 29813 นางสาว แพรวพราว  ตันวงศ์วาล
36 29819 นางสาว กฤติยาภรณ์ แสงงาม

นักเรียนท้ังหมด 35 คน ชาย 9 คน หญิง 26 คนข้อมูล 1 ก.พ. 64

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 กลุ่ม A ห้องเรียน 412
ครูท่ีปรึกษา นายอุทัย  เดชธนสมบัติ นางสาวจารุวรรณ  จันหอม

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 กลุ่ม B ห้องเรียน 412
ครูท่ีปรึกษา นายอุทัย  เดชธนสมบัติ นางสาวจารุวรรณ  จันหอม

เลขท่ี
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ - สกุล หมายเหตุ


