
รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/1    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายวีรภทัร์  โปณะทอง

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE)

1 41792 นาย กนัตพงศ์ พันธุศิ์โรรัตน์
2 41828 นาย ชชัพล กล่ินจนัทร์
3 41829 นาย ชยันันท์ สมมุ่ง
4 41834 นาย ชนิดนัย ณ ตะกัว่ทุ่ง
5 41846 นาย ณัฐดนัย หนูบุญ
6 41855 นาย ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย์
7 41879 นาย ธันยวรรธน์ พัฒนรักษ์
8 41910 นาย ปิยงักรู เทพพิกลุ
9 41931 นาย พิทยตุส์ ถนอมเกยีรติ
10 41947 นาย ภาสกร ซุ่นส้ัน
11 41981 นาย ศิรเชษฐ์ สว่างเยน็
12 41994 นาย สรวิชญ์ นฤนาท
13 42005 นาย สุธีกานต์ อยูเ่ยน็
14 42011 นาย หัธพงษ์ นิสิตโยธากลุ
15 42013 นาย อธิภู พิมพิศาล

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/1    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.จรรยงค์  ดวงจันทร์

16 42014 นาย อนัญ ฉนัทอไุร
17 42023 นาย เอกกร อารีราษฎร์
18 44091 นาย ปฐากรณ์ นาทวีวงศ์
19 44095 นาย เปรม ปรานนรเศรษฐ์
20 42031 น.ส. กนัติชา ทวีพันธุรัตน์
21 42073 น.ส. ดลพร เอีย๋นวิกลุ
22 42084 น.ส. ธันยพร ศรีชะรัง
23 42087 น.ส. นงนภสั แซ่หลี
24 42106 น.ส. บัวบูชา เชือ้กลุ
25 42141 น.ส. พิชญาภา รัตนกาย
26 42173 น.ส. โศภนิศ สมนาม
27 44134 น.ส. กลุจริา งานวิวัฒน์ถาวร
28 44152 น.ส. ณัฐวลัญช์ ทองฤกษ์
29 44172 น.ส. ปวันวรีย์ กอ้นทรัพย์
30 44200 น.ส. วาสิตา สุวรรณธนากร

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/2    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.นิตยา  จันทรโชติ

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)  

1 41787 นาย กฤตธรรม หวังสุทธปิติ
2 41788 นาย กษิดิศ เกษมพิทักษ์พงศ์
3 41803 นาย คุณาธิป พรหมภฒัน์
4 41814 นาย เจตน์วรา เจริญการ
5 41819 นาย ชนสิฏฐ์ พงษา
6 41825 นาย ชโย ทองชาติ
7 41840 นาย ณัฎฐ์วิชยั พุ่มจนัทร์
8 41850 นาย ณัฐวุฒิ ทับไทย
9 41871 นาย ธนภมูิ แกว้หนูนวล
10 41925 นาย พัชรพล ตุกวุน่
11 42007 นาย เสฎฐวุฒิ วาฑิตศุภผล
12 44075 นาย ณัฐนนท์ พรหมศรีพูล
13 44077 นาย ธนโชติ เพชรจ ารัส
14 44107 นาย ภทัรภร บรรจงสุทธิ์
15 44114 นาย วทัญญู ทองราช

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/2    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)  ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ดลยา  แซ่เอีย้ว

16 42026 น.ส. กชนันท์ เทพทัย
17 42035 น.ส. เขมาพร สุทธางกรู
18 42047 น.ส. ชนิกานต์ วัลยะเพ็ชร์
19 42048 น.ส. ชนิตรา นิลวัฒน์วนาพันธ์
20 42057 น.ส. ชติุมา ถริพาณิชยก์ลุ
21 42067 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองหยู
22 42088 น.ส. นดา ทองจนัทร์
23 42095 น.ส. นัทธมน หนูกล่ า
24 42104 น.ส. นิสริน ฤทธิรั์กษา
25 42153 น.ส. รภสัลดา คงสุด
26 42183 น.ส. สุวภทัร ตันตินิติธรรม
27 42188 น.ส. อนันตา เทพณรงค์
28 42197 น.ส. อญัชสิา สินชลสิทธิ์
29 44139 น.ส. ชนกนันท์ คงดี
30 44147 น.ส. ฐิตารีย์ พันธุว์ิชาติกลุ
31 44168 น.ส. เบญจมาภรณ์ คชพันธ์
32 44171 น.ส. ปลายฟ้า สารรักษ์
33 44214 น.ส. อภสิรา เกท่อง
34 44218 น.ส. อญัชษิฐา เหล็งหนูด า

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/3    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายนฤชา  คมคง

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

1 41790 นาย กอ้งภพ ติรัตนะประคม
2 41795 นาย กติติธัช บุญแสวง
3 41816 นาย เจษฎา ศรเหล็ก
4 41827 นาย ชชัชน แซ่ออ๋ง
5 41851 นาย ณัฐสิทธิ์ ทองประสิทธิ์
6 41853 นาย ณัทภพ เกา้เอีย้น
7 41876 นาย ธราวิธ ใจเยน็
8 41889 นาย นคเรศ เมืองภกัดี
9 41893 นาย นันทวัฒน์ ละไม
10 41909 นาย ปิยะพงษ์ ปรีชา
11 41920 นาย พชรพล ถิน่ทะเล
12 41974 นาย วันรัฐ พงษ์สนิท
13 41985 นาย ศุภชยั สมสกลุ
14 44076 นาย ธงณัฐกร ระวังภยั
15 44093 นาย ปองภพ ส าราญชยักร
16 44115 นาย วรวิช กไิพโรจน์
17 44118 นาย ศรัณยู ปัดถาวะโร

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/3    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.สุภทัร์  เคารพธรรม

18 42027 น.ส. กนกวรรณ จนัทร์ประเสริฐ
19 42028 น.ส. กมลพรรณ องัศุพิสฐ
20 42044 น.ส. ชญานิศ ทองวล
21 42055 น.ส. ชดินภา ทิพานุกะ
22 42064 น.ส. ญาตาวี อนิทร์ฟ้าแสง
23 42065 น.ส. ณัชชา วรธงไชย
24 42085 น.ส. ธิดารัตน์ สุวรรณอมรเลิศ
25 42131 น.ส. พนารัตน์ สร้างล้ิม
26 42137 น.ส. พัชรนันท์ ทิพยพ์ิทักษ์
27 42145 น.ส. ภรพรหม วงศ์บันเทิง
28 42157 น.ส. รัตนา สมบูรณ์
29 42160 น.ส. วรงค์พร เนื่องไผ่
30 42161 น.ส. วรัชยา วิชยานุรักษ์
31 42166 น.ส. ศดานันท์ ลักษณะอารีย์
32 42167 น.ส. นภสักร ต้ิวสิขเรศ
33 42192 น.ส. อมลรดา เที่ยงแท้
34 44144 น.ส. ชติุกาญจน์ กองจนัทร์
35 44154 น.ส. ธนาทิพย์ โสภณธนะสิริ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/4    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายจตุรงค์  เลิศชูวงศา

โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)

1 41806 นาย จริกานต์ ชพีพัฒนาสุข
2 41807 นาย จริพัฒน์ ชยัสุวรรณ
3 41817 นาย เฉลิมฉลอง เพชรพาณิชย์
4 41867 นาย ธนโชติ เพ็ญรัตน์
5 41882 นาย ธีรธัช หวานดี
6 41896 นาย นุติ พรหมศิวะพัลลภ
7 41950 นาย ภู เขยีวฉออ้น
8 41960 นาย รัฐพงษ์ มาสู่
9 41962 นาย ฤทธิรงค์ พิลึก
10 41984 นาย ศิรัสพล รัตโส
11 41988 นาย ศุภวิชญ์ ขวัญดี
12 41998 นาย สราวุธ ลือนคร
13 42001 นาย สิทธิพัฒน์ สุทิน
14 42002 นาย สิรคุปต์ เจริญสุข
15 42017 นาย อภวิิชญ์ จลุพูล

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/4    ปีการศึกษา 2563
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP) ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางสรินยา  สมาน

16 42020 นาย อานุภาพ จสัติน จนัทน์หอม
17 44070 นาย ชษิณุชา พัฒน์แฟง
18 44110 นาย ภมูิรวี เอยีดแกว้
19 42038 น.ส. จดิาภา แกว้จนิดา
20 42115 น.ส. ปภาพร งานสถลิ
21 42175 น.ส. สโรชา โตนด
22 42194 น.ส. อรินทยา แกว้ยวน
23 44135 น.ส. กลุฑีรา เพ็ชรภกัด์ิ
24 44142 น.ส. ชลลดา จตุราบัณฑิต
25 44143 น.ส. ชลีา มาเรีย คอช
26 44181 น.ส. ภคพร ศิกษมัต
27 44192 น.ส. รินรดา ถิน่ทับปุด
28 44207 น.ส. ษิขป์านธรัสร์ จนัทร์รุ่งเลิศ
29 44215 น.ส. อภสิรา สกลุวิทูรไทย
30 44219 น.ส. อนันา วงศ์วัฒนกจิ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/5    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายจารุวัฒน์  โกศัยกานนท์

โครงการห้องเรียนพิเศษหลกัสตูรความเป็นเลศิดา้นภาษาจนี-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :ICE)

1 41810 นาย จริวัฒน์ ล้ีสกลุ
2 41821 นาย ชนาธิป อึง๋สืบเชือ้
3 41833 นาย ชาภมูิ ชยัทวีทรัพย์
4 41875 นาย ธราเทพ งามเรียบ
5 41936 นาย พีรพงศ์ คงสีจนัทร์
6 41999 นาย สหรัฐ อ าพร
7 44080 นาย ธนภทัร ล่ิมโลหะ
8 44120 นาย ศุภวิชญ์ เพชรพร้ิม
9 44127 นาย อติชาต สุกใส
10 41745 น.ส. สิริกร วรรณบวร
11 42046 น.ส. ชนชนก อภบิุณยช์ยั
12 42066 น.ส. ณัฏฐกานต์ ชว่ยศรี
13 42068 น.ส. ณัฐนรี กณัฑธนกจิ
14 42070 น.ส. ณิชชา นวลจนัทร์
15 42080 น.ส. ธนิสร สุวรรณ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/5    ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลกัสตูรความเป็นเลศิดา้นภาษาจนี-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :ICE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.จิตติภทัท์  ถนัดช่าง

16 42098 น.ส. นันทัชพร ชสูงค์
17 42102 น.ส. นิติลักษณ์ ฉ่ าธีระธรรม
18 42118 น.ส. ปริยากร ขนัติพงษ์
19 42119 น.ส. ปวราวดี หวันตะหา
20 42132 น.ส. พนารินทร์ ถิน่ค าแบ่ง
21 42134 น.ส. พนิดา ว่องไว
22 42152 น.ส. รฐา ไชยสอน
23 42198 น.ส. อนันา อศัวยิง่เจริญสุข
24 44151 น.ส. ณัฐภชัศร รัตนเลิศนาวี
25 44177 น.ส. พลอยชมพู มั่งมีเพิ่มพูน
26 44188 น.ส. มุฑิตา ไพรพรรษา
27 44191 น.ส. ร้อยแกว้ โรจน์บุญถงึ
28 44193 น.ส. รุ่งไพลิน สายค ามาตย์
29 44217 น.ส. อรวี เเดนเชวงพงค์
30 44220 น.ส. อารดา รุยวิชติ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/6    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.สุจินตนา  ดีบุกสุขลาภ

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 41782 นาย กนิษพงศ์ วิกรมธีรานันท์
2 41784 นาย กรณ์ พฤกษ์อมรกลุ
3 41805 นาย จกัรภทัร เจริญเมือง
4 41818 นาย ชญานนท์ สมนาม
5 41822 นาย ชยธร สิทธิบุตร
6 41831 นาย ชาญวิทย์ แซ่ขู้
7 41845 นาย ณัฐดนัย จงไกรจกัร
8 41864 นาย ธนกร ศิริอนันต์
9 41870 นาย ธนภทัร รักส าราญ
10 41895 นาย นิธิพัฒน์ คงเผ่ือน
11 41900 นาย ปรมินทร์ ธรรมสะโร
12 41911 นาย ปุญญพัฒน์ จ านงค์รักษ์
13 41948 นาย ภมีากร อคุระวณิช
14 41952 นาย ภมูิณัฐ พานทอง
15 41954 นาย ภริูณัฐ จลุานุพันธ์
16 41964 นาย วชริวิทย์ กไิพโรจน์
17 41987 นาย ศุภฤกษ์ วงษ์แกว้
18 42024 นาย เอกวัฒน์ โมรัษเฐียร
19 44103 นาย พิสิษฐ์ สะนนท์
20 44109 นาย ภานุพงษ์ นุ้ยศิริ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/6    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.สุดารัตน์ เลิศประชุมพร

21 44116 นาย วริทธิ์ ตังเซ่งกี้
22 42033 น.ส. กิง่กาญจน์ ตุรงคราวี
23 42039 น.ส. จติบุญ ตันติกจิ
24 42045 น.ส. ชนกานต์ บัวแกว้
25 42058 น.ส. ซานานา ครองไตรเวทย์
26 42072 น.ส. ณิชาพร ฟงปรีชากลุ
27 42078 น.ส. ธนวดี รัตนานุกลู
28 42083 น.ส. ธัญสินีส์ ชา่งแห
29 42096 น.ส. นันท์นภสั บุญโกย
30 42113 น.ส. ปพัฒศิรา วงศ์วิทยาภริมณ์
31 42121 น.ส. ปัฐริภคัร์ รักษ์ธรรมกจิ
32 42138 น.ส. พัณณิตา สร้อยทอง
33 42184 น.ส. หยาดน้ าค้าง รัตนวโรภาส
34 42187 น.ส. อนันตญา เมฆลา
35 42193 น.ส. อรรัมภา อภชิติ
36 44136 น.ส. กลุธิดา ลาภพูลทวีกลุ
37 44150 น.ส. ณัฐณิชา งามแสง
38 44153 น.ส. ทิพรดา โกษาแสง
39 44161 น.ส. นภสรณ์ พรหมณะ
40 44202 น.ส. วิริณธรณ์ บุญฮอง

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/7    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายเทิดธรรม  ศรีสว่าง

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 41786 นาย กรศิวะศักด์ิ ล่ิมวงศกร
2 41835 นาย ณพกรณ์ สอนเสริม
3 41838 นาย ณัชพัฒน์ จนิณรัตน์
4 41887 นาย ธีรภทัร เพชรชนะ
5 41903 นาย ปรินทร บุญขวัญ
6 41928 นาย พัสกร หัตการ
7 41939 นาย ไพสิฐ ซ่ือพิทักษ์พงศ์
8 41941 นาย ภคพงศ์ เจริญเกยีรติตรัย
9 41946 นาย ภานุวัชร์ แกว้เกล้ียง
10 41955 นาย ภวูนันท อภจิตัวาภรณ์
11 41961 นาย ราเชน อทุัชกลุ
12 41968 นาย วริภทัร หมื่นพัน
13 41986 นาย ศุภณัฐ แซ่พู่
14 41993 นาย สพล ทองสมบัติ
15 42003 นาย สิรวิชญ์ เจริญกจิ
16 42016 นาย อภรัิกษ์ พูลเขตนคร
17 42021 นาย อทิธิฤทธิ์ เขือ่นศิริ
18 44089 นาย นราวิชญ์ คงคุณากร
19 44090 นาย นิธิพัฒน์ จึง่สกลุ
20 44101 นาย พศวัต ค าสวี

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/7    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ธนพร  ณ วาโย

21 44108 นาย ภาคภมูิ รัตนูปการ
22 42036 น.ส. จนัทร์ทิพยภ์รณ์ ราห์มาน
23 42081 น.ส. ธฤษวรรณ ศรีสุข
24 42082 น.ส. ธัญพิชชา เขือ่นมั่น
25 42097 น.ส. นันท์นภสั ศิริศฤงฆาร
26 42107 น.ส. บุญภา สุขาภริมย์
27 42108 น.ส. เบญญาภา ตันติพิบูลย์
28 42123 น.ส. ปานปรียา ยอมใหญ่
29 42128 น.ส. ปิยกมล พูลศิริ
30 42155 น.ส. รัชนีกร ขาวกจิไพศาล
31 42172 น.ส. ศุภพิชญ์ ภกัดี
32 42174 น.ส. สกนธ์วรรณ สุริยะวงวัยวัฒน์
33 42182 น.ส. สุภาวินี วงศ์ดียงชยั
34 42186 น.ส. อธิการ ด าจวนลม
35 42190 น.ส. อภษิฐา บุญชู
36 42195 น.ส. อริยพร เสวตานนท์
37 44133 น.ส. กญัญาพัชร สุขหนู
38 44138 น.ส. คาริลล์ เอไลซ่า เบ็นดอย
39 44155 น.ส. ธมลวรรณ เกตุสุข า
40 44169 น.ส. ปนัดดา พลด้วง

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/8   ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นางนิพวัลย์  ตันสกุล

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 41791 นาย กณัฑ์คุปต์ โภไคยวิบูลกลุ
2 41826 นาย ชวิศ เกษตริกะ
3 41832 นาย ชานน ด าสุวรรณ์
4 41841 นาย ณัฐกฤต สังขวรกลุ
5 41847 นาย ณัฐพล กมุลา
6 41884 นาย ธีรภทัร์ สวนกระต่าย
7 41894 นาย นิติภมูิ วงศ์ใหญ่
8 41945 นาย ภานุ อมุาสะ
9 41978 นาย เวทิต แกว้ประจนัทร์
10 42012 นาย อธิภทัร ภกัดีเรือง
11 42209 นาย ธนจกัร ฤกษ์ส ารวจ
12 44066 นาย เจตนิพิฐ พลีตา
13 44088 นาย นนทิวัชร์ บุญต้ัง
14 44098 นาย พชรพล แซ่เต้ียว
15 44102 นาย พันธุธ์ัช ไตรรัตน์
16 44106 นาย ภราดร จอมเมือง
17 44112 นาย ภวูเนศวร์ ใจตรง
18 44121 นาย สรนันท์ จลุนนท์
19 44122 นาย สุปวีณ์ เหล่าภสัสรวิจติร
20 44126 นาย อโณทัย ยาดี

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/8   ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.อ้อย  สวัสด์ิรักษา

21 44128 นาย อธิบดี ใจงาม
22 42029 น.ส. กญัวดี คงเพ็ชร
23 42034 น.ส. กสุุมาพร เหล็มปาน
24 42041 น.ส. จฬุาพิชญ์ ยีฉุ่น้
25 42054 น.ส. ชาลิสา อุน่เมือง
26 42075 น.ส. ทักษญา เชือ้นาคา
27 42089 น.ส. นภสร ศิริกจิวัฒนา
28 42091 น.ส. นฤมล กาฬศรี
29 42130 น.ส. เปรมิกา วิริยะพัฒนาธรรม
30 42199 น.ส. อารีรัตน์ เนรา
31 44131 น.ส. กนกพร ชปูู
32 44137 น.ส. ขตัติยา ปาทาน
33 44148 น.ส. ฐิรวดี เรืองแสนสกลุ
34 44156 น.ส. ธัญญารัตน์ มิ่งแกว้
35 44157 น.ส. ธันยช์นก สุขส่ง
36 44160 น.ส. ธีรกานต์ ศรีเพชร
37 44176 น.ส. พรลภสั สังขแ์กว้
38 44185 น.ส. มณีรัตน์ ชวูงศ์
39 44209 น.ส. สิมิลัน สุภาพกาญจน์
40 44212 น.ส. สุไรญา่ วงษ์สุโพธิ์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/9    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.เยาวนุช  ล่ิมรัช

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 41837 นาย ณภทัร ออ๋งสกลุ
2 41857 นาย เตชนิท์ มาตรา
3 41859 นาย ทวีทรัพย์ แซ่ออ๋ง
4 41914 นาย พงศ์ปพล ธนรัชตานนท์
5 41915 นาย พงศภคั เพ็ชรวิจติร
6 41934 นาย พิสิฐกร เขยีวเหลือ
7 41995 นาย สรวิศ กระแสใส
8 44065 นาย คณิสร วิเชยีรวงค์
9 44072 นาย ญาณวรุต ศรีวิชา
10 44074 นาย ณรงค์ มั่นชนะพงศ์
11 44078 นาย ธนภทัร แกว้ชงั
12 44081 นาย ธนภทัร วงศ์ศุภชาติ
13 44082 นาย ธนภมูิ ด าอดุม
14 44084 นาย ธนวัต เตชาธรรมนันท์
15 44085 นาย ธนาดล สิริวัฒนานุกลู
16 44097 นาย พชร เกตุแกว้
17 44099 นาย พชรพล ด าแกว้
18 44100 นาย พลพจน์ สุภาวรรณ์
19 44105 นาย พีรพัฒน์ อดัซ้ิน

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/9    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.เยาวภา บรรพต

20 44124 นาย สุรทัต เกดิสมนึก
21 44125 นาย เสฎฐพงศ์ สุภโกศล
22 42037 น.ส. จสัมิน มะลิพันธ์
23 42099 น.ส. นาฎชนก ชยันุรัตน์
24 42109 น.ส. เบญญาภา สุนทวารีฤทธิ์
25 42149 น.ส. ภริูชยา ไพรินทร์
26 42164 น.ส. วรินทร ตัณฑวชริะพันธ์
27 42169 น.ส. ศิริประภา หวังเกยีรติ
28 44140 น.ส. ชนินาถ บุญสม
29 44141 น.ส. ชลธิชา วรรณพัฒน์
30 44149 น.ส. ณัฎฐณิชา ด านาดี
31 44158 น.ส. ธิดารัตน์ แกว้มณี
32 44165 น.ส. นันทสัณห์ ชวีินประทีปส่อง
33 44167 น.ส. บุปผา มิ่งพิจารณ์
34 44175 น.ส. พรกมล ศรีสุวรรณ
35 44178 น.ส. พิมพ์ลภสั งานเเขง็
36 44187 น.ส. มินยอง คิม
37 44211 น.ส. สุนิศา มัจฉาเวช
38 44213 น.ส. สุวภทัร ปล้องใหม่
39 44216 น.ส. อรวรรณ์ บรรดิษฐ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/10    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายเทียนชัย  ชามะสนธ์

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์

1 41797 นาย กติติพงศ์ ศิวากรณ์จงจติ
2 41800 นาย เกยีรติศักด์ิ จนิดา
3 41824 นาย ชยตุม์ มูสิกะ
4 41852 นาย ณัฐสิทธิ์ สงวนธนากร
5 41856 นาย เตชนิท์ ติณพันธุ์
6 41861 นาย ธกร ล่ิมสืบเชือ้
7 41862 นาย ธนกร แกล้วกล้า
8 41872 นาย ธนภมูิ จริวัฒนวิจติร
9 41873 นาย ธเนศ ตามชู
10 41885 นาย ธีรภทัร กาญจนา
11 41905 นาย ปวรุตม์ กสิบาล
12 41929 นาย พิชญ์ จนิดาพล
13 41930 นาย พิทยา แววสง่า
14 41944 นาย ภาณุพงศ์ บุรีรัตน์
15 41963 นาย ลลิตภทัร เผ่าจ ารูญ
16 41991 นาย สกลพัฒน์ อมรกล
17 42000 นาย สาริณ พลอยงาม

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/10    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ศศิกร  นามสงวน

18 42008 นาย เสฎฐวุฒิ วิจติรศิลป์
19 42010 นาย เสฏฐวุฒิ พงศาปาน
20 42022 นาย เอกกมล นิลกาญจน์
21 44062 นาย กฤศ วาจาสิตร
22 44064 นาย กณัฑ์อเนก บุญเรืองกณัฑ์
23 44068 นาย ชยัณะโรจน์ ประกอบวณิชกลุ
24 44111 นาย ภริูณัฐ ศรีอนันต์
25 42040 น.ส. จริภญิญา เทียบศรไชย
26 42074 น.ส. เดียลดา ตรีสุข
27 42100 น.ส. น่านน้ า เอง้ฉว้น
28 42143 น.ส. พูนนภา แซ่ตัน
29 42170 น.ส. ศิริภนิันทร์ นวลเล่ง
30 42176 น.ส. สักขรินี ดุจพยคัฆ์
31 42177 น.ส. สิริกร จติตรักษ์
32 42181 น.ส. สุพรรษา เวฬุกรรม
33 44174 น.ส. ปานกมล เรืองนาค
34 44183 น.ส. ภทัรวดี ศรเหล็ก
35 44206 น.ส. ศุภากร หนูสวัสด์ิ

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/11    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายสานนท์  เพง็แก้ว

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาฝรั่งเศส

1 41783 นาย กรกฎ กีส้ิ่น
2 41804 นาย จรณินทร์ พิรัตน์
3 41812 นาย จริายุ สิทธิการ
4 41813 นาย จฑุาภทัร โรจน์วัฒนธนกจิ
5 41830 นาย ชาญนนท์ เชงิชาญ
6 41848 นาย ณัฐภทัร วรรณศิลป์
7 41863 นาย ธนกร ไกรทัศน์
8 41888 นาย ธีรภทัร ภมุรินทร์
9 41932 นาย พิพัฒน์ ปราการ
10 41973 นาย วัฒนชยั โผภเูขยีว
11 41976 นาย วิชยตุม์ เพ็ชร์ล่อเหลียน
12 41979 นาย ศรณ์ พลาวุธ
13 44067 นาย ชนะภทัร เอง่ฉว้น
14 44071 นาย โชติชยตุม์ อนิทโชติ
15 44086 นาย ธีรศานต์ ชสูงค์

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/11    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาฝรั่งเศส ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางเยาวณี  หาญสมุทร

16 44104 นาย พีรพัฒน์ ไตรวิทยธ์ีรานนท์
17 44123 นาย สุพศิน ขวัญสถาพรกลุ
18 42076 น.ส. ทิพวัลย์ อภไิชยาวาทย์
19 42092 น.ส. นลพรรณ กล้าผจญ
20 42126 น.ส. ปารมี ธนฉายสวัสด์ิ
21 42148 น.ส. ภญิญาดา หอมจนัทร์
22 44132 น.ส. กนกวรรณ วิชติ
23 44163 น.ส. นรมน ไมตรีจติต์
24 44166 น.ส. บุญธิดา ภาระขนัธ์
25 44173 น.ส. ปัณฑารีย์ สงนุ้ย
26 44189 น.ส. ยวุันดา สิงห์ฆาฬะ
27 44195 น.ส. ลิซ่า ฮอฟมันน์
28 44199 น.ส. วารุณี เกษรสร้อย
29 44204 น.ส. วีระยา หงษ์ทอง
30 44208 น.ส. สรัลนุช มาแกว้

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/12    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นางปวีณา  บ ารุงภกัด์ิ

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาจนี

1 41815 นาย เจษฎา ปกสกลุ
2 41839 นาย ณัชภทัร ภพูันนา
3 41874 นาย ธรกร ไพรัตน์
4 41880 นาย ธีธัช เหล่าวิเศษกลุ
5 41883 นาย ธีรพันธุ์ เลิศรุ่งพาณิชย์
6 41898 นาย ปกรณ์ รักต์เธียรธรรม
7 41901 นาย ปรเมศวร์ บุญตันตราภวิัฒน์
8 41912 นาย ปุณณ์ ศรีอชัรานนท์
9 41913 นาย ปุณณกานต์ เจยีรนันท์
10 41922 นาย พสิษฐ์ เครือยศ
11 41938 นาย พุฒิพงศ์ ขอเจริญ
12 41940 นาย ภคณัท ศรีปาน
13 41942 นาย ภวัต สุรขนัธ์
14 41967 นาย วริทธิ์ แซ่อึง่
15 41980 นาย ศรายทุธ โชคไพบูลย์
16 42018 นาย ออมสิน ทองพัฒน์
17 44113 นาย มุฮักกกิ แสงวิมาน
18 41614 น.ส. พรรณพษา ด าข า
19 41638 น.ส. สมัชญา ยอดผ่านเมือง
20 42025 น.ส. กชกร ทองออ่น

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/12    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาจนี ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.นุชนาฎ เส็งเจริญสุข

21 42061 น.ส. ญาณิศา มุกดา
22 42103 น.ส. นิภาธร ชว่ยชมุชาติ
23 42111 น.ส. ปณิสตา สวามีชยั
24 42125 น.ส. ปานรวี เกา้เอีย้น
25 42140 น.ส. พิชญสิ์ณี อยูจุ่ย้
26 42147 น.ส. ภคัจริา วงศ์จนัทร์
27 42151 น.ส. ยิง่ณรา คะเณ
28 42162 น.ส. วรัทยา เลขมาศ
29 42163 น.ส. วริญชญา สินอนันต์
30 42171 น.ส. ศุภกานต์ พรหมมาศ
31 42178 น.ส. สิริมา สิงฆาฬะ
32 42179 น.ส. สิริวิมล เอีย่มป้อง
33 42185 น.ส. อทิตยา แซ่หลี
34 42191 น.ส. อมราวดี ประทีป ณ ถลาง
35 44146 น.ส. ญาตาวี ทรงทอง
36 44180 น.ส. ไพลิน สัจจารักษ์
37 44194 น.ส. ลลิตา คงคาไหว
38 44196 น.ส. วรรณพร นิลวรรณ
39 44201 น.ส. วิรัลยพุา ขจรสุวรรณ์
40 44221 น.ส. อสิเบลลา กฤติยา คาร์ลสัน

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/13    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่่น

1 41789 นาย กษิดิศ ทั่วไตรภพ
2 41836 นาย ณภทัร หุ่นยอ้ง
3 41858 นาย ถรินิษฐ์ ถนอมสินธุ์
4 41869 นาย ธนภพ กณุารักษ์
5 41890 นาย นนทภทัร เทพอกัษร
6 41904 นาย ปวริศ ทองมณี
7 41907 นาย ปองเดช สุขหอม
8 41916 นาย พงษ์พิเชษฐ์ อศัวเดโชรัตน์
9 41921 นาย พศวีร์ บุญลือ
10 41923 นาย พสิษฐ์ ทองด้วง
11 41927 นาย พัทธนันท์ จิตต์วารินทร์
12 41935 นาย พิสุทธิ์ สมหวัง
13 41943 นาย ภาคิน สือสกลุ
14 41977 นาย วิริทธิพ์ล โตมร
15 41989 นาย ศุภวิชญ์ จ าปาดะ
16 42015 นาย อนุวัฒน์ อนิทรัตน์
17 44069 นาย ชยัวัฒน์ นิยมจติต์

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/13    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่่น ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ศิริพร  ทิพย์ธารา

18 44117 นาย ศรธาดา ภมูิชาติ
19 44129 นาย อรรณพ พิกลุผล
20 42059 น.ส. เซมี คุณพิโน
21 42094 น.ส. นัทธมน บุญมาเลิศ
22 42105 น.ส. เนตรนภสั เอนกวงศ์สวัสด์ิ
23 42139 น.ส. พิชญธิดา ทวีวัฒนกลุ
24 42165 น.ส. ศจพีร ปรีชา
25 44145 น.ส. โชติกาญจน์ เตียงทอง
26 44159 น.ส. ธีนาพร ผิวชู
27 44162 น.ส. นภสั บุตรราช
28 44170 น.ส. ปนัสยา รวมพรรณพงศ์
29 44179 น.ส. เพ็ญนาฎา รอดพงษ์พันธ์
30 44184 น.ส. ภมีวรา มลเลษศรี
31 44190 น.ส. รดามณี แซ่หลิม
32 44197 น.ส. วรรณษา บุญรักษา
33 44198 น.ส. วริศรา สุขชว่ยชู
34 44210 น.ส. สิรภทัร นวลแกว้

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/14    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นางวิมล  บรรพงพาศ

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ทั่วไป

1 41351 นาย อานีส ยคุุณธร
2 41808 นาย จริพัทธ์ จนิดาพล
3 41843 นาย ณัฐชนน วังชว่ย
4 41849 นาย ณัฏฐ์ภทัร์ อนุวงศ์กลุ
5 41865 นาย ธนกฤต โชคเกือ้
6 41866 นาย ธนกฤต อสิระ
7 41878 นาย ธันญเกยีรติ ชุม่ใจ
8 41897 นาย บัญญพนต์ ทองยอด
9 41956 นาย โยชวูา เกตุด า
10 41959 นาย รัชพล ไตรศรี
11 42004 นาย สิรศักด์ิ โชติวงศ์พิพัฒน์
12 44063 นาย กฤษฎา บุญญกาญจน์
13 44073 นาย ณฐชนน ล่ิมสกลุ
14 44079 นาย ธนภทัร แกว้พงษ์
15 44083 นาย ธนวรรธน์ หอยสังข์
16 44087 นาย นนทวัฒน์ นวมน้อย
17 44092 นาย ประวีร์ ธนากรสกลุ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/14    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ทั่วไป ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.วิลาวัณย์  สุภาวรรณ์

18 44094 นาย ปุระชยั เส้งรอด
19 44096 นาย พงศกร บรรทอง
20 44119 นาย ศุภวัทน์ พิทักษ์ปกรณ์
21 44130 นาย อษัฎาวุธ ปล้ืมอารมย์
22 42050 น.ส. ชลลดา จ านงค์รักษ์
23 42053 น.ส. ชาลิสา ณ นคร
24 42079 น.ส. ธนัฐนันท์ หงษ์บุตร
25 42120 น.ส. ปัญญดา ปราบทุกข์
26 42154 น.ส. รภาภทัร นครสันติภาพ
27 42156 น.ส. รัญชนา สรรเสริญ
28 42168 น.ส. ศิรดา เมฆซ้อน
29 44164 น.ส. นันท์นภสั ตันอภริมย์
30 44182 น.ส. ภทัร์ธีนันท์ ชจู า
31 44186 น.ส. มานิตา สิทธิผล
32 44203 น.ส. วิลาสินี เทพอกัษร
33 44205 น.ส. ศดานันท์ ภมูิณรงค์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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