
เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8942 นาย กณวรรธน์ ศรีรักษ์
2 8945 นาย เจษฎากร ด้วงสุข
3 8946 นาย ชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ
4 8948 นาย ปรมินทร์ จงทอง
5 8949 นาย ปวริศว์ โพธิข า
6 8953 นาย อนุพนธ์ แซ่ล้ี
7 8959 นางสาว กัญญรัตน์ ปานเต้ง
8 8960 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ชัยบุตร
9 8964 นางสาว ณัฐธิดา เหลืองอร่าม
10 8966 นางสาว นภัสสร พูลผล
11 8967 นางสาว ปนิตา ศรีรักษ์
12 8968 นางสาว ปิยมาศ ไพรัตน์
13 8969 นางสาว ปุณยาพร ซุ่นส้ัน
14 8972 นางสาว วีณัฐมี หยังหลัง
15 8973 นางสาว สุพัชญา ปิยะวิริยะกุล
16 8975 นางสาว อริษา หลงละเลิง
17 8976 นางสาว อัจฉริยา ศรีเกตุ
18 8979 นาย ณัฐพร ขุนไพชิต
19 9002 นาย คณาคิม ราชพลี
20 9023 นางสาว ณฐกมล หวังนุรักษ์
21 9039 นางสาว อรณิช เก้ือคง
22 9593 นางสาว พัชราลักษณ์ บัวนุ้ย
23 10143 นางสาว กนกพร เสนีย์
24 10144 นาย กิตติภูมิ แซ่หลี
25 10145 นางสาว ขวัญภิรมย์ ปกครอง
26 10146 นางสาว ชญานิศ จอนเหมือน
27 10147 นางสาว ชนิกา สีหวัด
28 10148 นาย ชัยวัฒน์ เศรษฐพลอย
29 10150 นางสาว ปภัสสร เต่าทอง
30 10151 นางสาว ประภารัตน์ เต่าทอง
31 10152 นางสาว พลอยไพลิน เอกวิลัย
32 10153 นางสาว ศรินดา ขาวดี
33 10154 นางสาว สลิลทิพย์ หนูเซ่ง
34 10155 นางสาว สายรุ้ง คงเกิด
35 10156 นางสาว สุวพิชชา เก้ือทอง
36 10157 นางสาว สุวภัทร จัตุรงค์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1  (แผนกำรเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์)  ปีกำรศึกษำ 2564

ครูท่ีปรึกษำ    

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8954 นาย อภิรักษ์ สงนวล
2 8955 นาย โอฬาร สงบดี
3 8977 นาย กฤตเมธ ณะช้อย
4 8982 นาย ธรณินทร์ แซ่ต๋ัน
5 8991 นางสาว นิธิศา เอียดนุ่น
6 8994 นางสาว แพรภา นุชม่วง
7 8996 นางสาว วริศรา สองเมือง
8 8997 นางสาว วิภาวี เดชยุทธรัตนะ
9 9000 นางสาว อรปรียา สุขย่ิง
10 9004 นาย ชนะพล เรืองนาม
11 9015 นาย วโรดม เรืองเพชร
12 9018 นางสาว กรวรรณ นรัตตะ
13 9019 นางสาว จิราพัชร เกิดพราน
14 9022 นางสาว ญาณิศา ศรีเรืองรัตน์
15 9024 นางสาว ณัฐชธิดา คงแก้ว
16 9028 นางสาว นันท์นภา อรรถรัฐ
17 9029 นางสาว ปฐมาวดี แนมสัย
18 9030 นางสาว ผกามาศ พูลผล
19 9031 นางสาว พีรดา ทองย้อย
20 9032 นางสาว ภาวินี โชติช่วง
21 9034 นางสาว สุธาสินี โชติช่วง
22 9035 นางสาว เสาวรส บุญมาก
23 9038 นางสาว อนันตญา ทับทิมอ่อน
24 9074 นางสาว วริศรา สังฆะวัง
25 9085 นาย ณัฐพงศ์ โชติรัตน์
26 9102 นางสาว กัญญาพร อนุสา
27 9110 นางสาว ศราทิพย์ หมายถมกลาง
28 9134 นาย ศุภพงศ์ หลีนะ
29 9139 นางสาว กัลย์สุดา ปานนิล
30 9140 นางสาว ชลธิชา ลุ้งใหญ่
31 9148 นางสาว วิภารัตน์ พร้าวแก้ว
32 9592 นาย ณัฐวัฒน์ น เฮง
33 9596 นาย วิจักษณ์ พลับบดี
34 10158 นาย ณัฐวุฒิ หะจิ
35 10159 นาย ปกรณ์ อุ่นสอาด
36 10160 นาย พุฒิพงศ์ ล้วนเส้ง
37 10161 นางสาว ภวิกา ส้ันเต้ง
38 10162 นางสาว รัชฏากร สีนา
39 10163 นาย ศรธนพรรณ์ จันทร์เกษ
40 10164 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูฤทธ์ิ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2  (แผนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ    

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8990 นางสาว ณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์
2 8995 นางสาว ภัทรพร หุ้นย่อง
3 8998 นางสาว สุพัตรา หนูเซ่ง
4 8999 นางสาว อนุธิดา อนุพันธนันท์
5 9013 นาย ภูมินทร์ คงจันทร์
6 9033 นางสาว วรรณวิสา คงเอียด
7 9067 นางสาว ปริญญา หงษา
8 9262 นาย กิตติธร ศรีสุข
9 10165 นางสาว กนกพร บินล่าเต๊ะ
10 10166 นางสาว กานต์ธิดา ศรีสวัสด์ิ
11 10167 นาย กิตติพงศ์ ์์โออินทร์
12 10168 นางสาว เกศกนก หนูเก้ือ
13 10169 นาย คมกริช กล่อมพงศ์
14 10170 นาย ฆนาการ สิกขาจารย์
15 10171 นางสาว จุฑารัตน์ พวงพวา
16 10172 นาย เจษฎา บัวหา
17 10173 นางสาว ชลธิชา ส่งเเสง
18 10174 นาย ณัฐพล วิประจง
19 10175 นางสาว ธัญวรัตน์ สูงใหญ่
20 10176 นาย ธีรพันธ์ จันทร
21 10177 นางสาว นันทพร ฝันเซ้ียน
22 10178 นาย นันทิพัฒน์ พันเกตุ
23 10179 นางสาว เนตรนภา วงศ์น้อย
24 10180 นางสาว ปิยนุช รักษาราช
25 10181 นางสาว ปิยะนันท์ ดีเลียบ
26 10182 นางสาว ภิญญาดา อ่อนรู้ท่ี
27 10183 นาย ภูวเดช วงศ์วิวัฒน์
28 10184 นางสาว มณีรัตน์ แซ่โง่
29 10185 นางสาว มธุรดา อายุสุข
30 10186 นางสาว เมทินี ฉุ้นย่อง
31 10187 นางสาว รติรส เพชรเล็ก
32 10188 นางสาว วรรณิดา สุดแดง
33 10189 นาย วุฒิพงศ์ คงสอน
34 10190 นาย สรธัญ ปุรินันท์
35 10191 นางสาว สิลินทิพย์ ก้ิมห้อง
36 10192 นางสาว สุชาดา ช่วยดู
37 10193 นางสาว สุทธาสินี กลางวัง
38 10194 นางสาว สุวิมล จุลทรัพย์
39 10195 นางสาว อภิชา บัวเเดงดี
40 10196 นางสาว อริสา เอียดใหญ่

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3  (แผนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ    

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8687 นาย สุเมธ นิเรียงรัมย์
2 8950 นาย ปุณยวัจน์ บุญธรรม
3 9047 นาย ธนภัทร บุญขัน
4 10197 นางสาว กนกวรรณ ช่วยเกตุ
5 10198 นางสาว กนิษฐา เมฆฉาย
6 10199 นางสาว กมลชนก เล่ียมหุด
7 10200 นางสาว กมลชนก พฤติวิทยากุล
8 10201 นางสาว ชญาดา อุ้ยก้ิม
9 10202 นางสาว ชนกานต์ ศรีชัย
10 10203 นางสาว ชุติกาญจน์ สังแก้ว
11 10204 นาย ชุษณะ ย่ีส้ิน
12 10205 นางสาว ณัฐณิชา หนูเหมือน
13 10206 นาย ณัฐดนัย บุญอินทร์
14 10207 นางสาว ณิชกมล กัณธสุวรรณ
15 10208 นาย เตชินท์ พ้นภัย
16 10209 นาย ธนกฤต สามชุม
17 10210 นางสาว ธัญญา คุรุปัญญา
18 10211 นาย ปภินวิทย์ รักเมียน
19 10212 นางสาว ปวรรัตน์ คงรอด
20 10213 นางสาว ปาณิตา กองมี
21 10214 นาย ปุณยวีร์ จันปราบ
22 10215 นางสาว พรชนก เอียดสีทอง
23 10216 นางสาว พรพิณ กล่ินเพ็ชร์
24 10217 นางสาว พิชญาเนตร เปาะทอง
25 10218 นางสาว ภัครจิรา เมฆฉาย
26 10219 นางสาว ภัทรธิดา พันธ์ก าเหนิด
27 10220 นางสาว ภานุมาส สงนวน
28 10221 นาย ภูวนนท์ ขาวเนียม
29 10222 นางสาว รพีพร จิตราวุธ
30 10223 นาย รักมณฑล แก้วมณี
31 10224 นางสาว รัตนาวดี รุ่งเรือง
32 10225 นางสาว วัลนภา หวังบริสุทธ์ิ
33 10226 นาย สิทธิทัต ช่วยนุภาพ
34 10227 นาย สิรวิชญ์ เจริญฤทธ์ิ
35 10228 นาย สุทธิกานต์ บุญนวน
36 10229 นางสาว อภิญญา บรรจงการ
37 10230 นางสาว อภิสรา ทองขวิด
38 10231 นางสาว อรลักษณ์ บุณยะผลึก
39 10232 นางสาว อรอุมา ไทรงาม
40 10233 นาย อาทินันท์ กาหยี

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4  (แผนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ           

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8978 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ ไทยกลาง
2 8980 นาย ธนภัทร หมัดพะวงศ์
3 8983 นาย นนทวัฒน์ ปราบโรค
4 8988 นางสาว ไคริกา หาญเชิงชัย
5 8989 นางสาว จิราพัชร จูห้อง
6 8992 นางสาว ใบเงิน ณ์พัทลุง
7 9001 นางสาว อินทิรา ยูงทอง
8 9036 นางสาว หทัยวรรณ รอดอ่อน
9 9048 นาย ธรรมพิสิษฐ์ รักษาสังฆ์
10 9050 นางสาว ณัฐณิชา ด้วงเมือง
11 10234 นาย ก้องภพ ชิตชาญซิชัย
12 10235 นาย คิงฮ่ัว ติง
13 10236 นาย คุณานนท์ รัตนคช
14 10237 นางสาว จิรภิญญา คงชีพา
15 10238 นาย ชิษณุพงษ์ ไตรสุวรรณ
16 10239 นางสาว ณิชาภัทร รองวัง
17 10240 นาย ธนากร ปานนิล
18 10241 นางสาว นภัสสร บ ารุงชอบ
19 10242 นางสาว เบญญาภา โฟฉิว
20 10243 นางสาว พรรณพษา กาศค าสุข
21 10244 นางสาว พรหมพร เทศนอก
22 10245 นางสาว พิชญาภัค สีแก้ว
23 10246 นางสาว วรัญญา สมจิตร์
24 10247 นางสาว วาริสา ศรีสวัสด์ิ
25 10248 นางสาว ศิรภัสสร จงศ์ชู
26 10249 นาย สหรัฐ โมรา
27 10250 นางสาว สุคนธา กลับรักษ์
28 10251 นาย อนุวัฒน์ อาเส็น
29
30
31
32
33
34
35
36

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5  (แผนกำรเรียนห้องเรียนพิเศษภำษำจีน)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ 

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8957 นางสาว กนิษฐนาฏ คงพงษ์
2 8986 นางสาว กณิษฐา สงแสง
3 8990 นางสาว ณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์
4 9021 นางสาว ญานิกาญจน์ เซ่ียงหว่อง
5 9072 นางสาว วรรณวิศา ธรฤทธ์ิ
6 9073 นางสาว วรัญญา เต้งชู
7 9086 นาย ทรงภพ แสงรัตน์
8 9099 นาย อะนัส เอ็มเอ็ม
9 9120 นาย ณัฐวุฒิ จินดานิล
10 9141 นางสาว ฐิติชญาน์ หยงสตาร์
11 9142 นางสาว นันทิชา ไมตรี
12 9145 นางสาว ปิยธิดา ประเสริฐ
13 9146 นางสาว ภคพร อีโสะ
14 9151 นางสาว เสาวลักษณ์ อ้ันทอง
15 9152 นางสาว อุบลวรรณ เอียดสี
16 10252 นางสาว จีระนันท์ สมาธิ
17 10253 นางสาว ณัฐธยา วรรณเลิศศรี
18 10254 นางสาว ณัฐธิดา พลอินทร์
19 10255 นาย ณัฐพล จงไกรจักร์
20 10256 นางสาว ณิชกานต์ เหมนแก้ว
21 10257 นาย ธนะรัตน์ อ่อนคง
22 10258 นาย ธีระพงศ์ พริกชูผล
23 10259 นาย นนทการณ์ ช่วยธานี
24 10260 นางสาว พูขวัญ เอียดงามสม
25 10261 นางสาว เพ็ญผกา คงนก
26 10262 นาย ภาณุวัชร์ อภิชนานนท์
27 10263 นาย วิทวัส สุกใส
28 10264 นางสาว ศศิธร สุริวงค์
29 10265 นาย สรวิชญ์ มีชู
30 10266 นางสาว สิริกานต์ ธรรมศรีวิชัย
31 10267 นางสาว สิริณญา นานอน
32 10268 นางสาว สิรินทรา สุดเดช
33 10269 นางสาว สุดาภรณ์ โชติกมาศ
34 10270 นางสาว เอมมิกา จองเซ่ง
35 10149 นางสาว ผกามาศ แซ่งย่อง
36
37
38
39
40

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 (แผนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ 

ช่ือ - นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน
1 8987 นางสาว กวิสรา จินกระวี
2 8993 นางสาว พรรณสรณ์ คงแก้ว
3 9059 นาย วริทต์ธร จงจิตร
4 9068 นางสาว ปัทนัดดา ใหม่พุ่ม
5 9070 นางสาว พิริยากร ปานเต็ง
6 9075 นางสาว วริษา ชอบท ากิจ
7 9080 นาย กิตติภพ เเซ่เตียว
8 9101 นางสาว กวินทิพย์ ก้ิมห้อง
9 9103 นางสาว จิราพร ทองสงฆ์
10 9106 นางสาว นาฏยา หลงจิ
11 9109 นางสาว โยตกานต์ จันทร์ด้วง
12 9111 นางสาว สุนันทา หนูสัง
13 9127 นาย ปิยพนธ์ แก้วสะอาด
14 9275 นาย กานต์ดนัย แก้วเกิด
15 9564 นางสาว เกวลี โต๊ะยะเล
16 10271 นางสาว กนกกร เพาะพืช
17 10272 นางสาว กมลรัตน์ สมเภา
18 10273 นาย กษิด์ิเดช พรหมสังข์
19 10274 นางสาว กัญญาณัฐ ปากอ่อน
20 10275 นางสาว กันธิชา ทับเท่ียง
21 10276 นาย กิตติภูมิ เพ็ชร์สว่าง
22 10277 นางสาว เกตุสิริ พูลสวัสด์ิ
23 10278 นางสาว จุฬารักษ์ สุดเดช
24 10279 นางสาว ชฎาทิพย์ อินทรด า
25 10280 นาย ณัฐนันท์ ชุมมะ
26 10281 นางสาว ณัฐวรรณ อาจทอง
27 10282 นางสาว ธนัชชา ชัยขัน
28 10283 นางสาว ธิดาทิพย์ พิมสวน
29 10284 นาย ธีรศักด์ิ ชัยแก้ว
30 10285 นางสาว เปมิกา แก้วไพศาล
31 10286 นาย พชร อ่อนสนิท
32 10287 นางสาว ฟารียาร์ ชูช่วย
33 10288 นาย ภูบดี วรรณพันธ์
34 10289 นางสาว วิภารัตน์ แก้วมุงเมือง
35 10290 นางสาว วิมลรัตน์ คงทอง
36 10291 นางสาว สิรภัทร มีสุข
37 10292 นางสาว สุทธิกานต์ เพ็ชรสุทธ์ิ
38 10293 นาย อภิรักษ์ ทองรักษ์
39 10294 นาย อภิสิทธ์ิ ทองรักษ์
40 10295 นาย อมรเทพ คงหมุน

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 (แผนภำษำอังกฤษ - ภำษำไทย - สังคม)  ปีกำรศึกษำ 2564
ครูท่ีปรึกษำ       
ช่ือ - นำมสกุล


