
 

 
 
 
 

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

_____________________________________________________________________________________ 

 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 17029 นาย ธวัชชัย ป้อมใหญ่  
2 17032 นาย พงศธร วิสมล  
3 17058 นาย ธนกฤต เอนอ่อน  
4 17060 นาย ธนพัฒน์ กระจ่างจิตร  
5 17061 นาย ธนัท นาคเก้ียว  
6 17063 นาย ธีรเมธ ไรปิ่น  
7 17066 นาย ภานุวัฒน ์ สอนสกุล  
8 17070 นาย ศุภณัฏฐ์ เบิกบานจิตร  
9 17073 นาย อุดมทรัพย์ โอเเสง  
10 17143 นาย วรรณพงษ์ วงศ์อยู่  

11 17145 นาย อัครวินท์ เลิศธัญญา  
12 17167 นาย จักรกฤษณ์ บัวเเสง  
13 17325 นาย ธนกฤต สุทธิพรม  
14 17408 นาย ประสิทธินาถ วงศ์ไตรรัตน์  
15 18501 นาย ก้องภพ วงศ์ชัยนันท์  
16 18502 นาย เขมนันท์ เกษี  
17 18503 นาย วันชนะ แซ่โค้ว  
18 18504 นาย ณัฐวุฒิ ยั่งยืน  
19 17035 นางสาว กนกรัตน์ ชัยมงคล  
20 17042 นางสาว ทอฝัน คงมีสุข  
21 17052 นางสาว อชิรญาณ์ ท่าวิไล  
22 17053 นางสาว อรปรียา ดอกดิน  
23 17076 นางสาว ชลธิชา จังหัน  
24 17080 นางสาว ณัฐรฎา ปะสิ่งชอบ  
25 17083 นางสาว นภัสสร โปร่งอากาศ  
26 17088 นางสาว มุทิตา ภิญโญ  
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27 17090 นางสาว ลลิตา ทิพยนงค์  
28 17091 นางสาว วัลฤดี บุญน่วม  
29 17092 นางสาว ศศิชา บังเกิดลาภ  
30 17093 นางสาว สุวนันท์ บุญยิ่งเหลือ  
31 17094 นางสาว อนันตญา เชื้อคำ  
32 17105 นางสาว กลิกา แข็งแรง  
33 17156 นางสาว นิศารัตน์ เพ่ิมพูล  
34 17178 นางสาว กัญญาณัฐ โฉมศิริ  
35 17180 นางสาว ณัฐชญา นิสสัยมั่น  
36 17183 นางสาว ธิติมา แพทย์รักษา  
37 17189 นางสาว รัศมี วงศ์ซ้ิม  
38 17217 นางสาว ปวรวรรณ ย่องใย  
39 17220 นางสาว รัฐติกานต์ เเก้วดอนรี  
40 17377 นางสาว พิมพ์ลภัส ชาตรีวัฒนกุล  
41 17382 นางสาว กนกพร อ่วมฉิม  
42 17422 นางสาว ณัฐชา อรัญวาศรี  
43 18183 นางสาว รัชฎาภร ศรีทอง  
44 18505 นางสาว สุภิญญา พันชารี  

 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 17057 นาย ธนกฤต ใจสอาด  
2 17065 นาย ภานุวัฒน ์ ธรรมศรี  
3 17068 นาย วัลลภ บุญร่มเย็น  
4 17069 นาย ศรัณย์ภัทร ศิริธรรม  
5 17139 นาย พิชัยภูษิต สุวรรณโชต ิ  
6 17141 นาย มงคล ใจสอาด  
7 17174 นาย วรรณลภย ์ หน่ายหนีชั่ว  
8 17235 นาย นนทพัทธ์ ปัญญาวัน  
9 17263 นาย จำเริญ เจริญวงศ ์  
10 16643 นางสาว สุพรรษา วงศ์จันทร์  

11 17037 นางสาว กัญญณัช มิตรเทศ  
12 17043 นางสาว ธนัชพร พรประเสริฐ  
13 17045 นางสาว ปิยนุช โอพาส  
14 17050 นางสาว วิชชุลดา บำรุงกิจ  

2 



 

15 17077 นางสาว ชาลิสา ผิวผ่อง  
16 17078 นางสาว ฑิฆัมพร จันทศร  
17 17082 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งแรง  
18 17085 นางสาว น้ำฝน เกษราธิคุณ  
19 17089 นางสาว รุจิรา ย่องใย  
20 17110 นางสาว ฐิติพร งามเสงี่ยม  
21 17122 นางสาว รมิตา หวานเสนาะ  
22 17125 นางสาว วิจิตตรา โปร่งอากาศ  
23 17127 นางสาว ศุจินันท์ บุษรานุกร  
24 17129 นางสาว อาภัสรา พรชัยกุล  
25 17147 นางสาว กัณฐิกา ใจดี  
26 17148 นางสาว จินตภา ราญรอน  
27 17151 นางสาว ณภัทร เหล็กเพ็ชร์  
28 17152 นางสาว ณัฐณิชา ภู่เพียรพูล  
29 17154 นางสาว ธิญาดา กันภัย  
30 17158 นางสาว ยลฤด ี เอนอ่อน  
31 17162 นางสาว สุพัตรา ทศรัตน์  

32 17185 นางสาว ปณิดา บุญพันธ์  
33 17187 นางสาว พรชนก เฉลิมชาติ  
34 17194 นางสาว อมลวรรณ สาระเนตร  
35 17210 นางสาว ธนัชพร ปราโมทย ์  
36 17214 นางสาว ธิดารัตน์ ใจหาญ  
37 17215 นางสาว บัณฑิตา ราญรอน  
38 17219 นางสาว พิชญาดา ศรีสวัสดิ์  

39 17224 นางสาว สุชาดา เรืองรัตน์  
40 17226 นางสาว สุดารัตน์ เรืองรัตน์  
41 17395 นางสาว ปวิชญา นาพันธ์  
42 17412 นางสาว ศิวพร วงค์นาค  
43 18506 นางสาว วิภาว ี บุญรักษา  
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รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 

 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 16614 นาย อนุชิต ภาษาชิฎิ  
2 17055 นาย จิรเดช ปะสิ่งชอบ  
3 17064 นาย       พงศ์พณิช       มั่นคง  
4 17071 นาย สิทธิศักดิ์ ผลมาก  
5 17095 นาย กฤษณะ เพ็ชรัตนธี  
6 17168 นาย ชลธ ี ใจดี  

7 17172 นาย ภคนันท ์ ชั้วเอ้  
8 17173 นาย ภัทรพล หิรัญ  
9 17303 นาย สาธิต ทองก้อน  
11 17324 นาย ต้นวงศ ์ ปทุมสิทธิ์  

10 17410 นาย ธนา ดอกไม้  

12 18507 นาย                พงศธร วงศ์ทิม  
13 17074 นางสาว  จันทกานต ์      สีใส  
14 17109 นางสาว ชาริณี บุญเรือง  
15 17111 นางสาว ณรินรัตน์ จาระมัย  
16 17115 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ศรีละมัย  
17 17121 นางสาว รมิดา ปัญโญ  
18 17128 นางสาว อทิติยา สุขคุ้ม  
19 17149 นางสาว ชมพูนุช มุ่งต่อกิจ  
20 17153 นางสาว ทิพย์วัลย์ กระแสโสม  
21 17163 นางสาว สุภนิดา ภิญโญ  
22 17179 นางสาว ฉัตรชฎาภรณ์ เจริญพร  
23 17188 นางสาว พัชรา นึกสม  
24 17216 นางสาว ปนัดดา ประกอบกิจ  
25 17225 นางสาว สุชาดา กุลทิพย์  
26 17253 นางสาว กัญญาวีร์ วงษ์จันทร์  
27 17260 นางสาว สุพิชชา สุทธิทิพย์  
28 17287 นางสาว สิริมาศ อภิญ  
29 17310 นางสาว ณัฐทิชา อุ่นแก้ว  
30 17312 นางสาว ธมลวรรณ เดชทองคำ  
31 17316 นางสาว ลักษิกา บุญประดิษฐ์  

32 17319 นางสาว สุกัญญา ล่ำลือ  
33 17320 นางสาว สุรีรัตน์ ราญรอน  
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34 17334 นางสาว ชลดา บุญเฟ่ืองฟู  
35 17345 นางสาว พัชรา ทาคำฟู  
36 17404 นางสาว ปลายฟ้า กานต์กิตติรัต  
37 17406 นางสาว จิรัชญา แดงคล้าย  
38 17411 นางสาว ไปรยา เจริญมี  
39 17804 นางสาว พรทิพย์ ชักนำ  

40 17828 นางสาว พลอยชมพู เอ้ือเฟ้ือ  
41 18188 นางสาว ปนัดดา คำหล้า  
42 18508 นางสาว สุภาวด ี เชื้อพลบ  
43 18509 นางสาว อรอุมา เกิดผล  

 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 
 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 17031 นาย ปฏิพล อุ่นแก้ว  
2 17165 นาย       กฤติเดช         ภิญโญ  
3 17166 นาย       กันตพงศ ์       ศรีหาพุฒ  
4 17171 นาย       นัธทวัฒน์       คงทน  
5 17175 นาย วันชนะ กิจการเจริญ  
6 17196 นาย จักรธร มุ่งต่อกิจ  
7 17197 นาย               ชนัญญู ใจดี  
8 17202 นาย นฤศรณ์ เพ่ิมพูน  
9 17205 นาย ปรเมศ ทองนารินทร์  
10 17209 นาย       อนันดา          เจริญกิจ  
11 17238 นาย ปวีณวัช สืบสาววงศ์  
12 17240 นาย       ปิติกานต ์      ทีขะระ  
13 17242 นาย พีรพล สัตย์ซื่อ  
14 17249 นาย ศรัณย์วุฒิ ชาติสมบูรณ์ชัย  
15 17270 นาย       น้ำเพชร        คมสัน  
16 17294 นาย ธนพนธ์ เสียงหวาน  
17 17298 นาย       พีรภัค          ระวังผิด  
18 17304 นาย              สายัณห์ ไชยเวช  
19 17305 นาย อธิป จินตนา  
20 17386 นาย ปิยวัฒน์ อินทจร  
21 17388 นาย รชต สนิทนิตย์  
22 18510 นาย ชนะชัย ร้อยบาง  
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23 18511 นาย สิทธิชาติ เจียมรวมวงศ์  
24 17182 นางสาว ณัฐวดี สูงใต้  
25 17190 นางสาว ศุภมาศ เจริญพร  
26 17192 นางสาว  สิรินภา         กุศลจิตต์  
27 17211 นางสาว ธมลวรรณ สุธา  
28 17221 นางสาว         วรัชฎา รื่นรมย์  
29 17227 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญปองชีพ  
30 17229 นางสาว อลิสรา รัตนะ  
31 17337 นางสาว ณัฐณิชา โตวเจียว  
32 17340 นางสาว ดลญา สมทัด  
33 17341 นางสาว ธนาภรณ์ ค้ำชู  
34 17348 นางสาว สุพรรษา วิทยาลัย  
35 17378 นางสาว ภคพร งามเสงี่ยม  
36 17383 นางสาว  นันชนก          ป้องกัน  
37 17385 นางสาว กิติยารัตน์ ไชยวัฒน์  
38 18512 นางสาว นันท์ลภัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
39 18513 นางสาว นิสากร ดีการ  
40 18514 นางสาว นุชนาถ ร่วมวงศ ์  
41 18515 นางสาว ปารมี วายร้อน  
42 18516 นางสาว พัณณิตรา ชาติวิเศษ  
43 18517 นางสาว สุธิดา ศรีบุญ  
44 18518 นางสาว อภิญญา ภิญโญ  

 
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 

แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 17030 นาย ธีรภัทร มากพงษ์  
2 17099 นาย ธีรเดช สายหยุด  
3 17130 นาย กฤษฎา ถนอมวงค์  
4 17132 นาย ชัยชนะ ทองประทุม  
5 17137 นาย พสุธร เพราะกิจ  
6 17138 นาย พสุธา ป้องปัดโรคา  
7 17140 นาย พุฒิพงศ์ หินสูงเนิน  
8 17142 นาย เมธา เอกตาแสง  
9 17176 นาย วุฒิ เอียงโพธิ์  
10 17198 นาย ชิษณุชา วงศ์กลิ่นกรุด  
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11 17199 นาย ฐิติวัฒณ์ สุขอุ่นเรือน  
12 17201 นาย ณัฐพัฒน์ สำเนียงดี  
13 17245 นาย ภาสกรณ ์ ตรีศิลป  
14 17272 นาย ภารดร ใจผ่อง  
15 17326 นาย ธีรเทพ ทองคำ  
16 17327 นาย รณกร ทวีวัฒนปรีชา  
17 17394 นาย รัชพล พลพันธุ์  
18 17414 นาย ธิเบศ ทองใบ  
19 17436 นาย ปวีณ์กร มานะตระกูล  
20 17802 นาย รักษิต หิริโอตัปปะ  
21 18180 นาย      ธีรศักดิ์           ศักดิ์ศรีกรม  
22 18519 นาย บริพันธ์ จำรัส  
23 18520 นาย เมธานันท์ เจริญผล  
24 17034 นางสาว กนกนพ แก่นจันทร์  
25 17038 นางสาว  เกสรา            หอมเกษร  
26 17040 นางสาว ชุติมน ใจดี  
27 17047 นางสาว ภัชราพา ป้องกัน  
28 17048 นางสาว นลินนิภา ปรุงแต่งกิจ  
29 17049 นางสาว วรเนตร อุทาวง  
30 17087 นางสาว ภัคจิรา เย็นปลื้ม  
31 17186 นางสาว ปี ไท  
32 17213 นางสาว  ธันยพร          รุ้งรอด  
33 17218 นางสาว พรนภา คำนึงนึก  
34 17222 นางสาว วรัญญา ศิริธรรม  
35 17289 นางสาว อริศรา ทัศนมณเฑียร  
36 17306 นางสาว ขนิษฐา นาเมืองรักษ์  
37 17307 นางสาว จุฑารัตน์ สมคะเน  
38 17315 นางสาว พันธิตรา กมลเจรฺญศรีกุล  
39 17338 นางสาว ณัฐธิดา หวานเสนาะ  
40 17401 นางสาว ศศิธร ปะสิ่งชอบ  
41 17457 นางสาว สิริวิมล เอ่ียมสวัสดิ์  
42 18148 นางสาว จุฬารัตน์ วานิชรัตน์  
43 18521 นางสาว กัลยา ราญรอน  
44 18522 นางสาว       จุฑามาศ จำปาเทศ  
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รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 
แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป 

 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 17059 นาย      ธนชาติ           ไชยฉลาด  
2 17100 นาย นนทพัทธ์ บูรณชาติ  
3 17102 นาย                   สุธี   โพธิ์ศรีคำ  
4 17177 นาย      สิทธิเบศวร์      ราญรอน  
5 17207 นาย เศรษฐวิชญ์ วงค์เเววดี  
6 17208 นาย เสริมศักดิ์ แววจันทร์  
7 17231 นาย               ชัยวัฒน ์ สังเงิน  
8 17233 นาย      ณัฐภูม ิ          สร้างการนอก  
9 17234 นาย เทพประทาน วงศ์จันทร์  
10 17250 นาย สิงหนาท สุดประเสริฐ  

11 17265 นาย เจษฎา วงศ์จันทร์  
12 17273 นาย ภัทราวุธ แสนสุข  
13 17278 นาย                สัญญา ไชยเวช  
14 17296 นาย      บุญฤทธิ์         คำใหญ่  
15 17299 นาย               วีรวัฒน ์ ธนาภรณ์  
16 17379 นาย ศิรวิทย์ พานทอง  
17 17392 นาย      ธีรภัทร           นาคส้มป่อย  
18 18523 นาย      คณิติน           งามเสงี่ยม  
19 18524 นาย      จิตติพัฒน์       ปลาบปลื้ม  
20 18525 นาย      ตันติชัย          พานทอง  

21 18526 นาย               ปวเรศ เสริมศรี  
22 18527 นาย              อภิสิทธิ์ สีอ่อน  
23 18528 นาย                   อ้น   จันโสภา  
24 16486 นางสาว รุ่งทิวา ป้องกัน  
25 16671 นางสาว  ภันทิลา         เอมโอช  
26 16672 นางสาว        รวิวรรณ ศิริธรรม  
27 16874 นางสาว  จิตราวรรณ แพทย์รักษา  
28 17254 นางสาว ชลธิชา หลำศิริ  
29 17256 นางสาว ธนารีย์ วงศ์ขจิต  
30 17281 นางสาว  ณัชชา           โพธิ์เจริญ  
31 17282 นางสาว ธัญญพร ประดิษฐพฤกษ์  
32 17285 นางสาว  ศิรภัสสร        ภาวศุทธิสกุล  
33 17313 นางสาว นิราภร ราญรอน  
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34 17314 นางสาว ปิยะดา กล้วยเนียม  
35 17331 นางสาว กัลยรัตน์  จินตนา  
36 17335 นางสาว ชิดชนก พักตร์คีรี  
37 17336 นางสาว ณปภา แสงหัวช้าง  
38 17342 นางสาว นิศา หอมชื่น  
39 17343 นางสาว  ปภาดา          วงศ์จันทร์  
40 17344 นางสาว ปรียานุช นิสสัยซื่อ  
41 17346 นางสาว  พัสวี             สิทธิบุศย์  
42 17844 นางสาว  สาวินี            หมานมุ่ย  
43 18529 นางสาว  ทัตพร            เจริญพร  
44 18530 นางสาว  ธนิดา            กิจการเจริญ  
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