
เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04096 นางสาว กันตินันท์ จนัทติย์

2 04099 นาย กิติธชั ก าจรศุภมิตร

3 04103 นางสาว เกวลี ชัยสงคราม

4 04111 นางสาว จรัิชยา ศรัทธาพนัธ์

5 04116 นาย ฉัตรชนก หมิะคุณ

6 04118 นาย ชนาธปิ วชิาชัย

7 04132 นาย ณัฐพชัร์ สุวรรณไตรย์

8 04152 นางสาว บณัฑิตา ตันสุ

9 04153 นาย ปกรณ์ ร่มไทรทอง

10 04156 นางสาว ปยิธดิา กิจนัทร์

11 04157 นางสาว ประกายกานต์ จนัทรทพิย์

12 04170 นางสาว ภทัราพร ทองอาจ

13 04181 นางสาว ไรวณิ โมทอง

14 04187 นางสาว วชิช์วมิล กะมณี

15 04189 นางสาว วภิาวี ร่วมสุข

16 04190 นาย วริิยา พรรณุวงษ์

17 04193 นาย ศรัณย์ เชือ้นานนท์

18 04196 นาย เศรษฐวชิญ์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ

19 04207 นาย อรรถวฒิุ ถุงสุวรรณ

20 04209 นางสาว อวศัยา โสเสมอ

21 04218 นางสาว เอมวภิา พรหมวงษ์ซ้าย

22 04625 นาย ธนโชติ อาจวชิัย

23 04629 นาย ธดีนัย วยัอุดมวฒิุ

24 04662 นาย ศุภณัฐ ผาไชย

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  12 คน หญิง  12 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/1 (ห้องคณิต)  ภาคเรยีนที่  1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04121 นางสาว ชัญญานุช แสนทวสุีข

2 04128 นางสาว ณัฐกานต์ จนัทร์แจม่ศรี

3 04137 นาย ธราธร จนัทรบตุร

4 04138 นางสาว ธารารัตน์ อุปจนัทร์

5 04142 นาย นนทชา วรีภทัรเดโช

6 04150 นาย นิติกร เถาโต

7 04163 นางสาว พลอยชมพู ด่ังอลงกรณ์

8 04166 นางสาว เพชรศิริ แสนรังค์

9 04168 นาย ภทัร พทุธาสมศรี

10 04171 นางสาว ภมุริน สุทธปิระภา

11 04172 นาย ภมูิเทพ บตุรสาระ

12 04195 นางสาว ศุภาพชิญ์ อาจวชิัย

13 04211 นางสาว อัจฉราภรณ์ กามาตร์

14 04406 นางสาว กรยุภา มูลศรีแก้ว

15 04610 นางสาว จริยาภรณ์ กองสุข

16 04616 นาย ชิษณุ ครองยุทธ

17 04628 นางสาว ธญัยาพร ธ.น.นาม

18 04630 นาย นวชล นุตโร

19 04636 นาย ปรีดา เติมทรัพย์

20 04644 นางสาว พมิพภ์ทัรา ลีสมิทธานันท์

21 04649 นางสาว มุนินทร์ ศิลาลัย

22 04656 นางสาว วภิาวี มาวนั

23 04659 นางสาว ศิริพร จงราช

24 04660 นางสาว ศิริลักษณ์ พนัธพ์บิลูย์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/2  ภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04100 นางสาว กุลธดิา นระทดั

2 04141 นาย ธรีเมธ ทองสง

3 04145 นางสาว นริศรา คุณวงศ์ววิฒัน์

4 04165 นาย พรีภทัร์ ค ามุลศรี

5 04173 นาย มนต์ธชั บญุทา

6 04174 นางสาว มนัสชนก ศรีเครือดง

7 04184 นาย วรเมธ เลิศมุกดา

8 04204 นาย อภสิิทธิ์ ขันธบรูณ์

9 04210 นาย อัครเดช สิริวฒันาชัย

10 04604 นางสาว กวสิรา ทองมูล

11 04608 นางสาว เกศมณี จนิดาพรรณ

12 04613 นางสาว ชลธชิา นาฤทธิ์

13 04614 นางสาว ชลิดา อุปญัญ์

14 04619 นางสาว ฐิติพร กลางประพนัธ์

15 04620 นางสาว ณัฐฑริยา ศรีประสาร

16 04621 นางสาว ณัฐนรี บญุทา

17 04626 นาย ธนพล ส่วนเสน่ห์

18 04627 นางสาว ธญัญารักษ์ อุดตะกะ

19 04642 นางสาว พชันิดา เจริญตา

20 04646 นางสาว เพชรแท้ ศรีสุระกุล

21 04655 นางสาว วชิุดา จนัทร์ชนะ

22 04663 นางสาว ศุภสิรา กุลหนิต้ัง

23 04666 นางสาว สุณิสา มณีกระโทก

24 04669 นาย อนุชิต จติบาล

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  16 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/3   ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04094 นาย กษิดิศ โสดาภกัด์ิ

2 04105 นางสาว ขวญัชนก เกื้อทาน

3 04143 นาย นนทวฒัน์ มรรควจิติร

4 04160 นาย ปยิรัฐ บญุขาว

5 04164 นาย พทิยุตม์ สุวรรณไตรย์

6 04183 นางสาว วนิดา ฐานสินพลู

7 04217 นางสาว อุมาวดี หมูห่มืน่ศรี

8 04601 นางสาว กมลวรรณ สามารถ

9 04603 นาย กฤษณะ คณาจนัทร์

10 04605 นาย กองพล ช านาญ

11 04612 นางสาว ชรินรัตน์ สิทธรัิตน์

12 04617 นางสาว ญาดา ทองเทพ

13 04640 นางสาว พรสุดา เครือแตง

14 04641 นางสาว พราวนภา อุปญัญ์

15 04650 นางสาว รุจนิันท์ ภนูาโพธิ์

16 04651 นางสาว วรพชิชา สามาอาพฒัน์

17 04653 นางสาว วรรณศิกานต์ ก าประโคน

18 04654 นางสาว วริศรา ผุดผ่อง

19 04658 นางสาว ศานิตา โสดก

20 04661 นาย ศุภวชิญ์ ข่อยเเก้ว

21 04667 นางสาว สุพตัตรา อินทรบญุญา

22 04670 นางสาว อภชิญา วงศ์เพช็รชัย

23 04674 นางสาว อิงบญุ สุระเสียง

24 04675 นางสาว อิศริยา รอบคอบ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  7 คน หญิง  17 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/4   ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



ที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 03853 นางสาว กุลนันท์ ลาภานันท์

2 04120 นางสาว ชนาพร ต้ังตรงมิตร

3 04124 นาย ญาณภทัร นิคมรักษ์

4 04135 นางสาว ธนพตัพร บญุทะแสง

5 04140 นาย ธรีภทัร แสนกงชัย

6 04162 นาย พนธกร รัชอินทร์

7 04167 นางสาว เพญ็ยุภา วรดิฐสกุลชัย

8 04178 นาย รังสิมันต์ แก้วเปน็บญุ

9 04179 นาย รัชชานนท์ วฒิุเศลา

10 04191 นาย วษิณุ แจม่ปรีชา

11 04208 นางสาว อรัชพร ทองเทพ

12 04214 นางสาว อาภามณี เมฆา

13 04602 นางสาว กฤติกา มุขภกัดี

14 04606 นางสาว กัญญารัตน์ อุค า

15 04615 นาย ชาคริต บวัทอง

16 04618 นางสาว ฐิตินันท์ ปริปญุโญ

17 04622 นางสาว ณัฐวดี โชติบญุ

18 04623 นางสาว ทศพร แก้วหาญ

19 04624 นางสาว ทติย์ธดิา จนัทร์ธานี

20 04634 นางสาว ปณิฐา สุวรรณพนัธ์

21 04638 นางสาว พรชนก หนองหงอก

22 04647 นาย มกร ศรีวเิศษ

23 04648 นางสาว มนชยา ยืนยง

24 04668 นางสาว สุภสัสรา วริิยธนชิต

25 04671 นางสาว อภวิรรณ พนิธรัุกษ์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  8 คน หญิง  17 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/5   ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04106 นาย คณาทปิ วงศ์สวสัด์ิ

2 04110 นางสาว จติรวรรณ ค าหล้า

3 04112 นางสาว จลิมิกา ระเริง

4 04125 นางสาว ฐานิดา โสมณวฒัน์

5 04127 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์ ใจศิริ

6 04129 นางสาว ณัฐธดิา วงศ์พฒันวฒิุ

7 04133 นาย ณัฐภทัร พงษ์พฒุ

8 04149 นางสาว น้ าริน จ านรรจสิ์ริ

9 04161 นาย พงศกร บาบญุ

10 04176 นาย ยศพล วชิามุข

11 04192 นางสาว ศตกมล รัตนสิริศาสตร์

12 04201 นางสาว สิรินทรา หรรษาวงศ์

13 04206 นาย อรรคพล ปรัชญานุวตัร

14 04216 นางสาว อุบลพรรณ พลเยีย่ม

15 04609 นางสาว ขนิษฐา โพธลิา

16 04631 นาย นิลดิศ นิลก าแหง

17 04632 นางสาว นิลวรรณ ก้านจนัทร์

18 04637 นางสาว พรกมล คงเพชร

19 04639 นางสาว พรสวรรค์ มโนเสถียรกุล

20 04643 นางสาว พชิญาพร คูสกุลวฒัน

21 04645 นางสาว พมิลภรณ์ เสียงล้ า

22 04664 นาย สหสัวรรษ บญุศรี

23 04665 นางสาว สิดารัศมิ์ ค าภกัดี

24 04673 นางสาว อรจริา เชือ้นานนท์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  7 คน หญิง  17 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/6   ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558



เลขที่ รหัส ชือ่ สกุล

1 04092 นางสาว กนกสิริภา เคนบปุผาชาติ

2 04097 นางสาว กัลยากร งามเลิศชัย

3 04101 นาย ฉัตรมงคล เวทย์กิตติพฤกษ์

4 04104 นาย เกียรติศักด์ิ นนตะแสน

5 04115 นางสาว เจนตระการ วงค์วชิัย

6 04134 นาย ตะวนัวงค์ วงค์ตาพรม

7 04136 นางสาว ธนภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว

8 04146 นาย นัฐวฒัน์ เจริญศิริ

9 04158 นางสาว ประภสัสร ดอกอินทร์

10 04169 นางสาว ภทัรวดี พรหมบตุร

11 04180 นางสาว รัชนีกร ศิลาแยง

12 04188 นาย วชิญพล ไววอ่ง

13 04205 นางสาว อรนิดา ขันตีปรีชาลักษณ์

14 04215 นางสาว อารียา จติวขิาม

15 04598 นาย อธษิฐ์ จรุญจติไพรัช

16 04607 นางสาว กานต์รวี บรรเทงิสุข

17 04611 นางสาว ชนิดา ชาตะพนัธ์

18 04633 นางสาว บษุบง เทยีมวงศ์

19 04635 นางสาว ประภากร ศรีบวับาล

20 04652 นาย วรรณเดช งามฉวพีนัธุ์

21 04657 นางสาว ศศิกมน พรหมเงิน

22 04672 นาย อภสิิทธิ์ สุริยาพนัธ์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทั้งหมด  22  คน

ชาย  8 คน หญิง  14 คน

รายชือ่นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4/7  ภาคเรยีนที่ 1   ปกีารศึกษา 2558


