
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

1 น.ส. สิตานันท์ ศรีสุภาสิตานนท์

2 นาย ธนวัฒน์ ผลเกดิ

3 นาย ณภัทร พงศ์ธนาพาณิช

4 นาย ตฤณ อภินันท์ปรีดา

5 น.ส. บงกชมาศ แซ่ต้ัง

6 ด.ญ. พลอยพรรณ กติติภาดากลุ

7 นาย วัชระพล นิลคูหา

8 นาย ภูวกร เจริญวณิชชากร

9 นาย ปุรเชษฐ์ ตราหยก

10 ด.ช. มณฑลทอง ปานรังศรี

11 น.ส. ญาณิศา อ ่าทิม

12 ด.ญ. ธีร์วรา บุญสนิท

13 น.ส. ธมนันท์ เอกวิริยะกลุ

14 น.ส. ดฤถี ขอพงษ์ไพบูลย์

15 นาย รุสลัน รอเหะ

16 น.ส. อภิญญา แกว้ซัง

17 น.ส. รวิสรา ภิญโญวัฒนาพร

18 นาย ภัทรพงศ์ จริยะเลอพงษ์

19 ด.ญ. ปนัสยา ชรินชวลิต

20 ด.ญ. ฌัชชา ใหม่ด้วง

21 นาย กอ้งภพ คงคาไหว

22 น.ส. จาฏุพจัน์ อทิธิวราภรณ์กลุ

23 น.ส. อมันี หิมะ

24 น.ส. พชิชญามญช์ ส.สกลุ

25 นาย อนัดรา หะยเีจะมะ

26 นาย ตรีทศยทุธ แซ่เอี้ย

27 นาย ซุลกฟิลี เเกว้คง

หมำยเหตุชื่อ - สกุล

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศสำตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม (SMTE)

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/1 ปกีำรศึกษำ 2560



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว
1 ด.ช. ธีร์ ศิริพราหมนุกลู
2 นาย ลาภวัต เตียวิเศษ
3 นาย ศิวกร แสงข่า
4 นาย วิศวะ จตุรภัทร์
5 ด.ช. ปุณณภพ ประสมพงศ์
6 นาย ฉลองศักด์ิ เหลืองสุจริต
7 นาย สรรฉตัร แจง้ใจ
8 ด.ช. ภัปกร อศัวธีระ
9 นาย พนัธนนท์ มากวิสิฐธนธร
10 ด.ช. จริพฒัน์ เทศพนัธุ์
11 นาย โอฬาร ศักด์ิหริรักษ์
12 นาย ญาณภัทร ยิ งเจริญภักดี
13 นาย จติวิสุทธ์ ซื อธรรมวงศ์
14 นาย ธีธัช สมสุข
15 ด.ญ. มานิตา ออ่นน้อม
16 น.ส. ธนัชชา ศรีโรบล
17 น.ส. อนันา สุทธิบัญชากลุ
18 น.ส. ปาณิสรา ชนะกจิ
19 น.ส. เอกอมุา แซ่ตัน
20 ด.ญ. บงกช สกลุแกว้
21 น.ส. ณัฏฐพชัร แกว้ขาว
22 น.ส. อญัมณ พนมจาตุพร
23 น.ส. ธรรญญสรณ์ วศินวสุกลุ
24 น.ส. ปุณยาพร คนโต
25 น.ส. พรชนก อมร
26 ด.ญ. ธัญชนก เพง็สุทธิ์
27 น.ส. พชิญา แกว้สุวรรณ
28 น.ส. กลุชญา เทียนกระสินธ์
29 น.ส. ภัคจริา ริยาพนัธ์
30 น.ส. จฬุาลักษณ์ สนองคุณ
31 น.ส. ปุญญิศา นราดิษย์
32 ด.ญ. บุญสิตา ศรีชัย

หมำยเหตุชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/2 ปกีำรศึกษำ 2560
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศสำตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว
1 นาย สุรสิทธิ์ วงค์บา
2 นาย ชาคริสต์ ปัตญานุสรณ์
3 นาย พชรพล โกยแกว้
4 นาย กานต์ สร้อยมาดี
5 นาย ธีรณัฏฐ กระจา่งศรี
6 นาย พลานุภาพ พรหมาลิขติ
7 ด.ช. ภัทรพงศ์ เชื้อทองฮัว
8 นาย วัชรพงศ์ หลักแหลม
9 นาย ศฐามิณร์ แซ่ตัน
10 ด.ช. ณัฐวุฒิ พงษ์นริศร
11 นาย รัฐกร นาคยิ้ม
12 ด.ช. ภัทรภณ ตันติวุฒินันท์
13 นาย ปรวีร์ ปิติ
14 นาย กษิด์ิเดช ล้ิมประเสริฐ
15 ด.ญ. ณัฐมน ศักด์ิเกษมกฤต
16 น.ส. พนัธ์วิรา นาวี
17 น.ส. แพรวพรรณ สังขแ์กว้
18 น.ส. กชกร นิยกจิ
19 น.ส. ณัฏฐณิชา ขอเกยีรติวงศ์
20 ด.ญ. มัทรี อาตาปิยธรรม
21 น.ส. ชัญญา บัลลพาภินันท์
22 น.ส. อรณิชชา รัตโนภาพ
23 ด.ญ. ญาณิศา สันติกลุ
24 น.ส. ชุติมา อดุมทรัพย์
25 น.ส. จริม รอดเนียม
26 น.ส. ณัฐวดี โกยกอบสิน
27 น.ส. มาติกา ปังคานนท์
28 น.ส. พชิญาภา พรหมรักษา
29 น.ส. ณภัทรา เหล่าวิเศษกลุ
30 ด.ญ. ปุณิกา แช่มล่าเจยีก
31 น.ส. ตุลยดา ตัณฑชน
32 น.ส. ภุธิตา โอปลอด
33 น.ส. ธัญญกมล มณีโชติ

ชื่อ - สกุล
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศสำตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/3 ปกีำรศึกษำ 2560

หมำยเหตุ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว
1 ด.ช. ธนธรณ์ รุ่งอทัุย
2 น.ส. ภควา เจริญมาศ
3 น.ส. อริสรา แกว้ซัง
4 ด.ญ. พรลภัส หมั นฝึกพนัธ์
5 นาย ปรภัทร นิวัติ
6 นาย กนัต์พชิาญ วัฒนวิสุทธิ์
7 ด.ญ. สุชานาฏ หมายเเร่
8 ด.ช. ปกครอง เจนณรงค์
9 นาย ภูชิต ช่อมณี
10 ด.ญ. ธรณัส บุญพร้อม
11 40305 ด.ญ. ยยูอง ปาร์ค
12 40279 ด.ญ. พรสินี อศัจนัทร์
13 40010 ด.ช. ธีร์กรดล คู่อรุณ
14 40121 ด.ช. วรุตม์ บุณยขจร
15 40030 ด.ช. ปณชัย รักษ์ชูชีพ
16 40032 ด.ช. ปรเมศ ภูเ่จริญ
17 นาย รชต คงพลู
18 นาย ธนทัต กติติวิภาส
19 ด.ญ. วรรณวิภา งานเกื้อกลู
20 ด.ช. ชินพฒัน์ คงทุ่ง
21 ด.ญ. ปัสกา ชัชยานุกร
22 น.ส. อนิสรา เรียงริวงษ์
23 ด.ญ. แองเจล่า พมิมาฎาแวนเดอร์ สลูจส์
24 ด.ญ. จดิาภา โล่ห์ชนะเจริญพร
25 นาย พรต คงพลู
26 ด.ญ. เมลิสสา เจริญสุข
27 ด.ช. ธนวัฒน์ อมัรัตน์

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/4 ปกีำรศึกษำ 25560
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 39937 ด.ญ. ธัญลักษณ์ คงดี 611
2 39934 ด.ช. ธิติ ทวีสิน 611
3 40208 ด.ช. เตชินท์ ภักดีเศวตโชติ 611
4 39928 ด.ช. นเรศ เฟือ่งเวโรจน์สกลุ 611
5 39916 ด.ช. พรหมเทพ คุณรัตน์ 611
6 40244 ด.ช. ธนกร อึ๋งเจริญ 611
7 40209 ด.ญ. กญัญณัช มั นคง 611
8 40007 ด.ช. ชาญยทุธ รอดเซ็น 611
9 39914 ด.ช. ชัยภัทร สายทอง 611
10 39983 ด.ช. ศรัณย์ จ่าปาพนัธ์ 611
11 39954 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วัฒนชาลี 611
12 ด.ญ. นภัสสร แสงมณี 611
13 40176 น.ส. กนกวรรณ แกว้ประยรู 611
14 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันตริยกลุ 611
15 นาย จฮูยอก ควอน 611
16 น.ส. นันทกาญจน์ เสียงเสนาะ 611
17 น.ส. กมลชนก เกดิผล 611
18 นาย ศักดิธัช สุเภากจิ 611
19 น.ส. พชัรี ถาเกตุษี 611
20 นาย ธนกร ประสมกจิ 611
21 นาย ปริวัฒน์ ต้ันกี 611
22 ด.ญ. สโรชา บุญรอด 611
23 นาย พชัรวิทย์ ราชโส 611
24 นาย สุวภัทร สามารถ 611
25 นาย เชิงชัย ศรีสุวรรณ 611

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/5 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 40003 ด.ช. ธรณินทร์ เกดิทรัพย์ 612
2 40044 ด.ช. ผดุงวัฒน์ หลักเลิศ 612
3 40035 ด.ช. ปัณณ์ ตันต้ังตรง 612
4 39929 ด.ช. จรีภาคย์ ภูวมโนนาถ 612
5 นาย ภานุวิชญ์ ช่วยศรี 612
6 40068 ด.ช. พรีพงษ์ ทองเจอื 612
7 40064 ด.ช. พธิิวัฒน์ ชัยเพชร 612
8 40170 ด.ช. อนิทัช อนิทสระ 612
9 39940 ด.ช. ชยพล ขมุทอง 612
10 นาย ศุภกร โชติวิริยะกลุ 612
11 40060 ด.ช. พสักร ยคุุณธร 612
12 ด.ช. ปิน่พงศ์ โคหนองไฮ 612
13 40117 ด.ช. วรพล ต้ังอทิธิพงศ์กลุ 612
14 40139 ด.ช. ศรายทุธ แป้นสุวรรณ 612
15 40145 ด.ช. ศุภกฤต อรรจธนศุภธาดา 612
16 40066 ด.ช. พริิยะ นิลบุศย์ 612
17 40061 ด.ช. พชิญะ ยาดี 612
18 นาย ศิวกร บัวขาว 612
19 40113 ด.ช. วรโชติ ศิกษมัต 612
20 40045 ด.ช. พงศภัค นิกรพล 612
21 40038 ด.ช. ปิยวัฒน์ เจยีรนัย 612
22 39904 ด.ช. กรษณ ดิษฐ์อ่าไพ 612
23 40261 ด.ญ. ปรารถนา กู้ปิน่ไพฑูรย์ 612
24 40276 ด.ญ. พรรณสิริ เอยีบสกลุ 612
25 น.ส. วรันธร ว่องนิติธรรม 612
26 40266 ด.ญ. ปาณิสรา นวลสระ 612
27 40246 ด.ญ. ธีร์ชญาน์ ชัยเลิศวัฒนกลุ 612
28 น.ส. พชิมน เลิศไกร 612
29 40309 ด.ญ. วรนาฎ บ่าเพญ็ 612
30 40299 ด.ญ. ภูมิผกา ธิติถาวร 612
31 40281 ด.ญ. พลอยพรรณ แซ่ลู่ 612
32 น.ส. นภัทร สรรเสริญ 612
33 40346 ด.ญ. อนิทิรา ถริตันติกลุ 612
34 40304 ด.ญ. มุขมาศ คมเฉยีบ 612
35 น.ส. บุญญลักษณ์ บุญกณัฑ์ 612
36 40274 ด.ญ. พนิตพร จรีะธัญญาสกลุ 612
37 40248 ด.ญ. ธีริศรา พมิลรัตนกานต์ 612
38 40319 ด.ญ. ศศิชา แปลงงาน 612
39 น.ส. ศรัณยพ์ร เรืองสิริวรากลุ 612
40 40180 ด.ญ. กรวรรณ ปิน่ชัยศิริ 612
41 40187 ด.ญ. กลัยกร บุญล้อม 612
42 40249 ด.ญ. นพรัตน์ สระบัว 612

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/6 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 ด.ช. พลภพ กลับอ่าไพ 613
2 39978 ด.ช. ดาวเหนือ ล้ีสกลุ 613
3 39939 ด.ช. ชนาเทพ นภาพนัธ์ 613
4 40080 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ณ ตะกั วทุ่ง 613
5 40111 ด.ช. วนาลิวัน หนูกลับ 613
6 40006 ด.ช. ธัญวุฒิ เหมแกว้ 613
7 นาย อนัเดรอโีน โรต้า 613
8 40101 ด.ช. เมธานันท์ รุจมีาศ 613
9 39906 ด.ช. กรินทร์ เครือแพทย์ 613
10 39961 ด.ช. ณัฏฐ์ รื นจติต์ 613
11 40154 ด.ช. สรวิชญ์ โออนิ 613
12 40164 ด.ช. อนันต์รัชต์ แสงปรีชาสกลุ 613
13 40077 ด.ช. ภัทรสมาร์ สุขลิ ม 613
14 39901 ด.ช. กณิศ จนัทเกตุ 613
15 นาย ศิวกร กรรมเเต่ง 613
16 39909 ด.ช. กฤษณะพล แซ่ตัน 613
17 39912 ด.ช. กษิดิศ แกว้ประดับ 613
18 นาย ณัฐภัทร รอดเที ยง 613
19 40122 ด.ช. วสุ หะรารักษ์ 613
20 40127 ด.ช. วิชยตุม์ ธรรมบุตร 613
21 ด.ช. ไกรฑาวุธ ไกรเลิศ 613
22 40115 ด.ช. วรท ชินนาพนัธ์ 613
23 40257 ด.ญ. เบญญาภา มณีสะอาด 613
24 40296 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ ขอพงศ์วิศิษฏ์ 613
25 น.ส. วีนา ทวีมงคลชัย 613
26 ด.ญ. รัชนีกรณ์ ศรวิชัย 613
27 น.ส. ผาณิตา เหีย้มหาญ 613
28 40275 ด.ญ. พนิตพชิา จรีะธัญญาสกลุ 613
29 น.ส. พชิญาภา พลูสวัสด์ิ 613
30 40325 ด.ญ. สโรชินี ดุจพยคัฆ์ 613
31 40310 ด.ญ. วริศรา ซุ่นกี 613
32 น.ส. รินรดา ฤทธิราตรี 613
33 40181 ด.ญ. กฤติญา พงษ์บุพศิริกลุ 613
34 40263 ด.ญ. ปัจทมินี ตันสกลุ 613
35 น.ส. อริสรา สมเผ่า 613
36 น.ส. สุวรรณี ยวงจนัทร์ 613
37 น.ส. ปภาวรินท์ ขนุศรี 613
38 น.ส. ชนกนันท์ ต้ังวินิต 613
39 น.ส. ศุจกิา คงราช 613
40 40312 ด.ญ. วริษฐา จนิดาพล 613
41 40307 ด.ญ. รุจริา อารีราษฎร์ 613
42 น.ส. อกัษรสรรค์ เสริมจติ 613

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/7 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 40034 ด.ช. ปรัชญา ชูชิต 614
2 39964 ด.ช. ณัฐชนน เรืองศรี 614
3 39913 ด.ช. กนัตพงศ พุม่ผะกา 614
4 40119 ด.ช. วริทธร ยางทอง 614
5 40116 ด.ช. วรธน มุงค่าภา 614
6 นาย เจตนิพฐิ โยธารักษ์ 614
7 นาย บุญชู เจิ้ง 614
8 40150 ด.ช. ษณกร ศิริชัย 614
9 40031 ด.ช. ปรมัตถ์ หาญช้าง 614
10 ด.ช. อภิสิทธิ์ พลูเขตนคร 614
11 40055 ด.ช. พลกฤต อาจหาญ 614
12 39931 ด.ช. เจได ทองถาวร 614
13 นาย สุรเชษฐ์ พึ งกจิ 614
14 39936 ด.ช. ฉนัทวัฒน์ เตชกลุพงศ์กร 614
15 ด.ช. นพกานต์ วิชิต 614
16 นาย จริภัทร ซ้ือผล 614
17 40069 ด.ช. พรีะพงศ์ สิวาการ 614
18 39959 ด.ช. ณภัทร เมรุรัตน์ 614
19 40162 ด.ช. อธิป สารรักษ์ 614
20 39962 ด.ช. ณัฏฐพล ไชยวิเชียร 614
21 น.ส. อารียา ประกอบกจิ 614
22 40334 ด.ญ. สุภัชชา พลทอง 614
23 40177 ด.ญ. กนกวรรณ ช่างเหล็ก 614
24 น.ส. อภิญญา รัตนกฤดาธิการ 614
25 40252 ด.ญ. นันท์นภัส อญัชนานันท์ 614
26 ด.ญ. นภัสสร เจยีมกติติ 614
27 40332 ด.ญ. สุธาสินี พมิพพ์นัธ์ 614
28 น.ส. กลัยสุ์ดา ทองออ่น 614
29 40267 ด.ญ. ปิญชาน์ ตันพทัิกษ์พงษ์ 614
30 40330 ด.ญ. สุดารัตน์ ปรีดาผล 614
31 น.ส. อรุณวดี เอง่ฉว้น 614
32 40222 ด.ญ. ณัฐณิชา สิทธิศิลป์ 614
33 40206 ด.ญ. ชุติกาญจน์ หมุนวัง 614
34 น.ส. ณิชกานต์ วีรพฒันาสุวรรณ 614
35 น.ส. สุทธิวรรณ แซ่อิ๋ว 614
36 น.ส. จนัทร์จริา เจนณรงค์ 614
37 น.ส. วันวิสา คงทน 614
38 ด.ญ. นัชพร สวยงาม 614
39 40202 ด.ญ. ชนิดา ทองตัน 614
40 น.ส. สุภัชชา ไชยทอง 614

แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/8 ปกีำรศึกษำ 2560



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 39966 ด.ช. ณัฐชนน เอยีดเหลือ 624
2 นาย ศรัณย์ ชุติมาชีวิน 624
3 ด.ช. ธีรภัทร ชูถนอม 624
4 ด.ช. คณิน ตันอภิรมย์ 624
5 40027 ด.ช. บารมี อนิทรฤทธิ์ 624
6 40138 ด.ช. ศรายธุ ธีระอมัพรพนัธุ์ 624
7 39926 ด.ช. จริวัฒน์ ไชยณรงค์ 624
8 39935 ด.ช. ฉนัทพฒัน์ รัตนประพนัธ์ 624
9 นาย อดิชัย เต่สกลุ 624
10 นาย ธนกร วัตตธรรม 624
11 39917 ด.ช. เกยีรติศักด์ิ จติต์อารีย์ 624
12 39985 ด.ช. ทรัพยเ์จริญ ผู้มีสัตย์ 624
13 นาย กติติพศ เปลี ยวจติร์ 624
14 นาย เสกสรร แกว้มณี 624
15 นาย สหดล บุญมานะสร้าง 624
16 นาย ณภัทร ชาญณรงค์ 624
17 40047 ด.ช. พชร ถิ นชโลทร 624
18 39963 ด.ช. ณัฐกฤต ไตรพร 624
19 นาย ศุภโชค มะลิชู 624
20 40160 ด.ช. สุวิจกัขณ์ เรืองสุชาพงศ์ 624
21 40308 ด.ญ. วรกานต์ พนัคนิช 624
22 น.ส. อาลีน่า ภูมิณรงค์ 624
23 40333 ด.ญ. สุพรรษา สู่เจริญ 624
24 40188 ด.ญ. กลัยกร ลิ มศิลา 624
25 40196 ด.ญ. จริสุตา พทิยานนท์ 624
26 ด.ญ. ปิยาณี หงษ์ตระกลู 624
27 40184 ด.ญ. กญัฐมณี แซ่น่า 624
28 40189 ด.ญ. กิ งแกว้ ถกิจิ 624
29 40311 ด.ญ. วริศรา ปรีชา 624
30 น.ส. ปารมี จลุยะโชค 624
31 น.ส. ชนินาถ ปัตตลอด 624
32 น.ส. ณีลา กาลาซารู 624
33 40283 ด.ญ. พฒันวดี ยงยทุธ์ 624
34 น.ส. ธมนวรรณ อนิทวงศ์ 624
35 40282 ด.ญ. พชัราภรณ์ รัศมี 624
36 40223 ด.ญ. ณัฐธิดา โหระพงค์ 624
37 น.ส. ศุภาวรรณ บัวทอง 624
38 40262 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จติรวงษา 624
39 40156 ด.ญ. สโรชา แกว้สอาด 624
40 37081 ด.ญ. ชลพฤกษ์ โพธิธ์ัญญา 624

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/9 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 40293 ด.ญ. นริสรา ศรีวิเศษ 625
2 39998 ด.ญ. วิภาดา ใจบุญ 625
3 40250 ด.ญ. ธนัชพร ทรงยศ 625
4 40313 ด.ช. พรพพิฒัน์ เสริมทรัพย์ 625
5 40338 ด.ญ. ศวิตา ท้าวเครือ 625
6 40329 ด.ช. ธนกฤต สุวรรณ 625
7 40236 ด.ช. ธภัทร แผ่วรุณกลู 625
8 40052 ด.ช. หิรัญพฤกษ์ ท้ายฮู้ 625
9 40318 ด.ช. วริศ เลิศวรรัตนกลุ 625
10 39995 ด.ช. นันทกานต์ กาฬกาญจน์ 625
11 40186 ด.ช. ณัฐนนท์ ตันติปุษปรรฆ์ 625
12 40188 ด.ช. วทัญญู ส่งศิริฤทธิไกร 625
13 40002 ด.ช. เอกราช จงสุข 625
14 40161 ด.ช. ต้นวงศ์ เวียงคลังทรัพย์ 625
15 40120 ด.ช. อภิวัฒน์ พาลีกณัฑ์ 625
16 40064 ด.ช. สกล บ่ารุงสวัสด์ิ 625
17 40021 ด.ช. วุฒิพฒัน์ สูญราช 625
18 39968 ด.ช. สรณ์สิริ วงศ์หล่อ 625
19 40110 ด.ช. ทีปกรณ์ กจิปกรณ์สันติ 625
20 40174 ด.ญ. ศรุตา นามนวล 625
21 40251 ด.ญ. ศจี รุ่งเรือง 625
22 40317 ด.ช. วีรภัทร อดุร 625
23 น.ส. ลักขณา สดาษเสถยีร 625
24 นาย ศิวณัฐ ฝอยสุวรรณ์ 625
25 น.ส. ศรัญญา หมั นมณี 625
26 น.ส. กชกร มนตรี 625
27 น.ส. ชลธิชา ขนุทิพย์ 625
28 นาย พานเพชร กริชก่าจร 625
29 ด.ญ. วันวิสา นาคดี 625
30 นาย ภัสกรณ์ หาญพนัธวณิช 625
31 นาย จริวงศ์ วงศ์ชัย 625
32 นาย สิรวิชญ์ แสงทอง 625
33 40088 นาย ภูมิภัทร พูต่ระกลู 625
34 ด.ญ. เอมลี กลิด์ 625
35 น.ส. เกตุวดี ภูริพนัธ์ 625
36 นาย นพรัตน์ ปรัชพนัธ์ 625
37 นาย พรีณัฐ หวานสนิท 625
38 นาย จกัรี แซ่หงอ 625
39 นาย อฐัวรรณ บุญยิ ง 625
40 ด.ช. ภัทรพล รักษาทอง 625
41 นาย ปรเมศ ศิลปะ 625

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/10 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 40166 ด.ช. อภินันท์ นันทนาณัฐกลุ 626
2 40237 ด.ญ. ธนัชพร ทองบ้านนา 626
3 40216 ด.ญ. ณหทัย เพชรน้อย 626
4 39999 ด.ญ. กมลชนก ชูวิจติร์ 626
5 40179 ด.ช. นันทวัฒน์ คงช่วย 626
6 40016 ด.ช. พพิฒัน์ แทนผล 626
7 40065 ด.ช. ธนทัต กติติวงศากลู 626
8 39996 ด.ช. ณัฐชนนท์ หลีเจริญสุข 626
9 39967 ด.ช. พสิิษฐ์ วัดมิ ง 626
10 40067 ด.ช. วิสัยทัศน์ ช่านาญเนียม 626
11 40131 ด.ช. ศักดิพฒัน์ หนูคง 626
12 40140 ด.ช. คมกฤต กรุณา 626
13 39919 ด.ญ. กติิมา พลังจติพทัิกษ์ 626
14 40190 ด.ช. ภีมวัจน์ วงศ์ใหญ่ 626
15 40086 ด.ช. วิษณุ สมหวัง 626
16 40130 ด.ช. ณัฐนันทร์ หลิมวงศ์สกลุ 626
17 39970 ด.ช. ณัฐชนน สินนวกลุ 626
18 40349 ด.ช. ปุริมพฒัน์ กาญจนะ 626
19 39965 ด.ช. ภาณุพล จนัทระ 626
20 40043 ด.ช. วรชิต วุฒิปุนยะ 626
21 40079 ด.ช. ปิยวัฒน์ มุมทอง 626
22 40057 ด.ช. พชัรดนัย จติต์ดี 626
23 40074 ด.ช. กติติพล วัชรากร 626
24 นาย บูรพา สันด่า 626
25 ด.ญ. จฑุาทิพย์ ธุระหาญ 626
26 น.ส. นาเดีย สาสังข์ 626
27 ด.ช. พรภวิษย์ ปัญญาไวย์ 626
28 ด.ญ. ณัฐชนิกานต์ รักษา 626
29 ด.ช. ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 626
30 น.ส. พมิลดา สมบูรณ์ 626
31 นาย นนทวัฒน์ บุญรัตน์ 626
32 ด.ญ. พชิญา ช่วยบ่ารุง 626
33 น.ส. ซานียา สาเหล่ 626
34 นาย ภูรินท์ ชูชิต 626
35 นาย ทศพร แซ่ตัน 626
36 ด.ญ. พมิพล์ภัส บัวแกว้ 626
37 นาย ภูมิทัศน์ ชูมณี 626

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/11 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำฝรัง่เศส

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 ด.ช. ธนกร วังสว่าง 627
2 ด.ช. พรีะพงษ์ สอนทวี 627
3 ด.ช. ชวัลรัตน์ โตนด 627
4 ด.ช. อสิระ โลวัชระ 627
5 ด.ช. ยอดภู เชาวลิต 627
6 ด.ช. อนันดา เอกวิริยาภรณ์ 627
7 ด.ช. จฮีาน มังสุรีย์ 627
8 ด.ช. เจษฏากร จรุงเกยีรติขจร 627
9 ด.ช. โยธิน องคะริยะพงษ์ 627
10 ด.ช. ธนกฤต แซ่พู่ 627
11 ด.ช. ณัฐพงศ์ กจิจาพศิาล 627
12 ด.ช. บารมี บุญอนิทร์ 627
13 39969 ด.ช. อคัรพล สุธีรภัทร 627
14 นาย พทัธพล ทองล้ิม 627
15 ด.ช. ณัฐนันท์ ตันนวกจิไพบูลย์ 627
16 39991 ด.ญ. พนัพสัสา ชนะกลุ 627
17 ด.ญ. โฮองิ ชิน 627
18 น.ส. ปิยมน ลลิตตานนท์ 627
19 ด.ญ. ชิชนันท์ ฮ่อบุตร 627
20 ด.ญ. กนัตา ภัทรชัชพงษ์ 627
21 ด.ญ. ณัชภัทร เจี ยสกลุ 627
22 40254 ด.ญ. อริสา ศิริเจริญไชย 627
23 40314 ด.ญ. ธิติกา เอง่ฉว้น 627
24 40301 ด.ญ. พชิชาภา ร้อยดวง 627
25 39942 ด.ญ. คณิศร วัจนะพนัธ์ 627
26 39993 ด.ญ. โชติรส ชาตวิทยา 627
27 40191 ด.ญ. จรัิชญา เพยีรเกษตร 627
28 น.ส. มาริษา โคมูโร 627
29 40316 ด.ญ. ปิน่ปิลันธ์ คหาปนะ 627
30 39941 ด.ญ. สุดารัตน์ อนิพยม 627
31 40239 ด.ญ. ดลยา ยอ่งสัญเจริญ 627
32 40141 ด.ญ. เปมิกา ธัญญานนท์ 627
33 40278 ด.ญ. สิริมา สะราค่า 627
34 39930 ด.ญ. มนัสวี อฐัพร 627
35 40161 น.ส. ปารียา ไชยมิ ง 627
36 40326 ด.ญ. ฎีกาวดี มีมาก 627
37 40135 ด.ญ. ธนิสรา กติติเพชร 627
38 น.ส. นิชาภา โอทยากลุ 627
39 40335 ด.ญ. วิสารัตน์ โชติวงศ์พพิฒัน์ 627
40 40207 ด.ญ. ปุณณิศา หนูเพชร 627
41 40270 ด.ญ. สลิล พลอยมอญ 627
42 39971 ด.ญ. เนตรชนก จ่านงค์ผล 627
43 40182 ด.ญ. ชรัตฎา ศรพระขรรค์ชัย 627
44 40268 ด.ญ. ขวัญศิริ สุวรรณ์ 627
45 น.ส. นิลาวัลย์ นิลละคา 627

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/12 ปกีำรศึกษำ 2560
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 นาย ฐิติวัฒน์ กติติการัณยภ์าส 628
2 ด.ช. ตักวาฮ์ สาเหล่ 628
3 40070 ด.ช. มูซอลลีน มะลิวัลย์ 628
4 ด.ช. มังคเลศ ยอดไชย 628
5 ด.ช. ขจรศักด์ิ สิงห์จานุสงค์ 628
6 ด.ช. ศิลปกร เชี ยวกลุวิชัย 628
7 ด.ช. เวโรจน์ ตัณฑศรี 628
8 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ทวีบวรมงคล 628
9 ด.ช. ภูรินทร์ ออ่นหวาน 628
10 ด.ช. ถริวัฒน์ ดวงสุวรรณ 628
11 นาย ศรัณยภ์ัทร เชื้อเมืองพาน 628
12 นาย ชาตรี ปาทาน 628
13 นาย พฒิุ จนิดาพล 628
14 ด.ช. บริชานัน ทรงยศ 628
15 ด.ช. ศุภชัย ข่ายนิดี 628
16 ด.ช. สันติเทพ พลูเรือง 628
17 ด.ช. ณัฐวุฒิ วสุธาทิพ 628
18 ด.ช. ภูริณัฐ แสงสุริยนต์ 628
19 ด.ช. อดุมเดช ศรีรักษาสินธุ์ 628
20 นาย ชาภิรีน จ่าปาดะ 628
21 39933 ด.ช. อกุฤษฏ์ภูมิ วรรณิสสร 628
22 ด.ช. ศกพล รัตนกลุ 628
23 นาย ศุภกติต์ิ เดชากลุ 628
24 นาย ธนกร แกน่เพชร 628
25 น.ส. พชัรินทร์ เเซ่เอี๊ยบ 628
26 น.ส. ภัทรสินี แซ่ภู่ 628
27 40205 ด.ญ. อภิชญา ลู่เกี้ยง 628
28 น.ส. อญัมณี จนัทรินทร์ 628
29 น.ส. อรนลิน ประเสริฐชาโต 628
30 ด.ญ. ภัทรวรรณ สุรขนัธ์ 628
31 ด.ญ. ฐาปนีย์ ปิน่ประดับ 628
32 น.ส. การะเกด สัตมัน 628
33 น.ส. จฑุารัตน์ พลีตา 628
34 ด.ญ. เจนจริา พรหมมาศ 628
35 ด.ญ. วิภาวี แป๊ะสกลุ 628
36 ด.ญ. ศศิวรรณ กงังา 628
37 ด.ญ. เพญ็ทิพ ฟุง้เฟือ่ง 628
38 น.ส. นริสรา นานอน 628
39 น.ส. ปียว์รา กี ประเสริฐพงศ์ 628
40 ด.ญ. ณิชกานต์ จติต์เกื้อ 628
41 ด.ญ. กวินธิดา ฐานันดรวัฒน์ 628
42 ด.ญ. อาซีซี คหาปนะ 628
43 ด.ญ. ศิริญญา อศัวมงคลพนัธุ์ 628
44 ด.ญ. ญานิกา แซ่อุ่ย 628
45 น.ส. นันท์นภัส รัตนพงค์ 628
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ห้องรำยงำนตัว หมำยเหตุ
1 40260 ด.ญ. ปราณปริยา เมธา 631
2 40001 ด.ญ. ดุษฎี หวังสุข 631
3 40231 ด.ญ. ศิวนาถ พึ งเพยีร 631
4 40322 ด.ช. ณทนน ทองเลี ยมนาค 631
5 40264 ด.ช. ณัชทรงวัฒน์ ยอแสงรัตน์ 631
6 39960 ด.ญ. ดารนาถ ฤกษ์จ่านง 631
7 40230 ด.ช. จริภัทร วรรณศรี 631
8 39925 ด.ช. มาวิน เตชะวิเศษพงษ์ 631
9 40097 ด.ญ. ฑิตยา ค้นทรัพย์ 631
10 39997 ด.ช. พนา แซ่ตัน 631
11 40050 ด.ช. รพี เนาว์รุ่งโรจน์ 631
12 40103 ด.ช. นิธิภูมิ นกไพร 631
13 40023 ด.ช. บุณยกร กติติสุนทรานนท์ 631
14 40028 ด.ช. ปฏิญญา นาคทอง 631
15 40029 ด.ญ. กมนนุช วิวัฒน์เสรีกลุ 631
16 40178 ด.ญ. ณัฐชยา สาลิกา 631
17 40221 ด.ช. วรรณกร นวลทอง 631
18 40118 ด.ญ. ชนัญชิดา พทิยานนท์ 631
19 40200 ด.ช. ธรรพธ์ร ทองล้ิม 631
20 40004 ด.ช. กวินทการ ถริตันติกลุ 631
21 39905 ด.ช. ณฏฐกร แซ่อึ๋ง 631
22 39956 ด.ช. เจตนิพทัธ์ ศิลาสุวรรณ 631
23 39932 ด.ญ. เบญญาภา ยี มี 631
24 40258 ด.ช. จริายุ กาจกล้า 631
25 40022 ด.ช. นันทพงศ์ เสมอมิตร 631
26 40062 ด.ช. พชิญุตม์ สาลิกา 631
27 นาย ภัทรวิทย์ ดวงมาก 631
28 นาย ปุญญพฒัน์ ไกรกจิราษฎร์ 631
29 น.ส. นาตาชา ปิยธิดา ขนัติยู 631
30 น.ส. คลาวเดีย โซคาราโต้ 631
31 น.ส. วราดา เกร็ททอน 631
32 นาย พฤทธิ์ กลิ นสุข 631
33 น.ส. วิศรุตา แสงจนัทร์ 631
34 น.ส. อทิชา ชาติทอง 631
35 น.ส. ลลิลดา ทอดท้ิง 631
36 น.ส. เบญญาภา ศรีกาญจน์ 631
37 ด.ช. เจฟ๊ฟี่ อรมณ์ 631
38 น.ส. ณัฐธิดา คงราษฎร 631
39 น.ส. อารียา ยอดเพชร 631
40 นาย ชลตระการ ด่าแกว้ 631
41 น.ส. ศิรินารถ ชื นชม 631
42 ด.ช. โนเอล ประสารการ 631
43 ด.ญ. อมราพร ฉมิเอยีด 631
44 น.ส. ณัฏฐณิชา เอื้อตระการวิวัฒน์ 631
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