
รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/1    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายอติกิจ  วิเวกวินย์

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE)

1 40380 นาย กณัฑ์อเนก กณุฑียะ
2 40388 นาย กรีติ ปานรังศรี
3 40426 นาย ณัชพล ฤกษ์ดี
4 40471 นาย นิธิพัฒน์ สุทธิสังข์
5 40485 นาย ปัณณธร สถริสัตยานนท์
6 40490 นาย เป็นไท แตงอทุัย
7 40510 นาย ภพธรรม กอมสิน
8 40550 นาย วงศธร ไพศิลป์
9 40578 นาย ศุภกฤต ไกรเลิศ
10 40586 นาย สรรพวัต ณัชตา
11 40591 นาย สิรภพ สัตยภวิัฒน์
12 40601 นาย อภวิัฒน์ สุวรรณ
13 40605 นาย สุวิจกัขณ์ ตันวิวัฒน์เดช

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/1    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางอัญชลี อยูค่ง

14 40638 น.ส. ชฎาวัลย์ บัวออ่น
15 40653 น.ส. ณฐกมล ส าราญสุข
16 40669 น.ส. ณิชาภทัร มาตยแ์สง
17 40671 น.ส. ด้วยเกล้า หนักแน่น
18 40679 น.ส. ธัญชนก ชนิกาญจนโรจน์
19 40695 น.ส. นิวาริน วิโนทัย
20 40725 น.ส. พัณณิตา พันธุพ์ฤกษ์
21 40728 น.ส. พิชญาภา จนิดา
22 40729 น.ส. พิชามญชุ์ คงทอง
23 40733 น.ส. พิมพ์ลภสั โอฬารกจิอนันต์
24 40742 น.ส. แพรวา ค  าชชูาติ
25 40745 น.ส. ภทัรดา ออ่งอนันตพงศ์
26 40813 น.ส. อษุณีย์ เล่ียวตระกลู
27 42891 น.ส. ณัฐณิชา บุญสงค์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/2    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายไพศาล ศรีสวัสด์ิ

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)  

1 40375 นาย กอ้งฟ้า วามะสิงห์
2 40439 นาย ณิรัฐ พงษ์สนิท
3 40462 นาย ธีรภทัร ถริพาณิชยก์ลุ
4 40511 นาย ภคัพล โสตถริวราภรณ์
5 40599 นาย อนันตชยั ผสมทรัพย์
6 40610 น.ส. กชกร ทักษิณาสถติย์
7 40654 น.ส. ณฐพร ปัญญาสิริกลุ
8 40670 น.ส. ณิชาภทัร ลู่ต่าม
9 40681 น.ส. ธัญรัตน์ ธีรวาทีกลุ
10 40683 น.ส. ธัญวลัย ยิง่ภกัดี
11 40687 น.ส. ธีรดา พีระศุภวัต
12 40707 น.ส. ปวีณนุช ลิ มธนะกลุ
13 40709 น.ส. ปัณณ์พิชชา คันธานนท์
14 40721 น.ส. พรปวีณ์ สร้อยทอง
15 40744 น.ส. ภคัจริา กองเงิน

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/2    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)  ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.บุญศรี ถิรวิริยาภรณ์

16 40751 น.ส. มนัสนันท์ บุตะมี
17 40753 น.ส. มุนา ฮาเส็ม
18 40759 น.ส. ลภสัรดา พึ่งแรง
19 40764 น.ส. วชริาพร ว่องอาวัชนาการ
20 40768 น.ส. วนิดา งานเกื อกลู
21 40770 น.ส. วราสร อปุถมัภ์
22 40787 น.ส. สาธิตา ซิมอาจนิ
23 40797 น.ส. สุปาณี มงคลสถติยพ์ร
24 40801 น.ส. หทัยวัลภ์ เจยีรนัย
25 40802 น.ส. เหมสุดา จติต์ซ่ือ
26 40805 น.ส. อรไพลิน ปวงมีธรรม
27 42875 น.ส. ชญานิษฐ์ สุวรรณรัตน์
28 42899 น.ส. ธัญรดา โทธรัตน์
29 42905 น.ส. บุณยานุช มิตรวงศ์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/3    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายอีซา  หอมหวน

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE)

1 40392 นาย คณิศร พานิชผล
2 40408 นาย ชยพล นิ่มโวหาร
3 40421 นาย ฐิติวัจน์ องัศุกรีติรัตน์
4 40445 นาย ธนกฤต ชลหัตถ์
5 40446 นาย ธนพนธ์ หริเลิศรัฐ
6 40449 นาย ธนภทัร จลุพรหม
7 40450 นาย ธนรัตน์ ห้าวหาญ
8 40583 นาย ศุภากร เจีย่สกลุ
9 40624 น.ส. เขมภสัสร์ เขาสูง
10 40626 น.ส. คุณาทร คล้ายกลุ
11 40635 น.ส. จฑุามาศ ยีฉุ่น้
12 40652 น.ส. ฐิตารีย์ บุณยษัเฐียร
13 40656 น.ส. ณัชชา สุทธินนท์
14 40666 น.ส. ณิชชา สุทธินนท์
15 40673 น.ส. ทานตะวัน บุญญฐี

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/3    ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (SMTE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.พจนีย์  เชื อไทย

16 40697 น.ส. เนตรฤทัย คงข า
17 40714 น.ส. ปาลิตา เหล่าเฉลิมสุข
18 40722 น.ส. พัชรมัย ภทัรวรวิศิษฏ์
19 40735 น.ส. พิยดา ชืน่เพ็ชร
20 40741 น.ส. แพรวา ฮอนด้า
21 40773 น.ส. วริษฐา ทวีสุวรรณ
22 40807 น.ส. อวัสดา รุ่งเรือง
23 40808 น.ส. อญัชสิา ชัง่สัจจา
24 40811 น.ส. อารยา คีรีรักษ์
25 42890 น.ส. ณัฐชา อน้บุตร
26 42904 น.ส. เนื อทอง ใจออ่น
27 42909 น.ส. ปรีดาวรรณ ปิ่นทอง
28 42912 น.ส. พลอยชมพู ผ่านสุวรรณ
29 42924 น.ส. รัญชน์หทัย ศักด์ิแพทย์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/4    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.ธัญมน  ผลพฒุ

โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)

1 40452 นาย ธนัญกรณ์ ภูน่าค
2 40475 นาย บุรพล ลีนานุนารถ
3 40549 นาย วงศกร ปัญญาโส
4 40555 นาย วรินทร ยาฮาตะ
5 40576 นาย ศุภกร เจยีมศิลป์
6 42819 นาย ฉตัรชยั เเกว้ปาค า
7 42825 นาย ณัฐวรรธน์ รัตนพิสิฐสกลุ
8 42839 นาย ปุณยวีร์ เรือนเพ็ชร
9 42853 นาย สรวิศ อองเดรโอเลตตี 
10 42856 นาย อภสิิทธิ์ อาชวีระงับโรค
11 40633 น.ส. จริธิดา ส าราญ
12 40643 น.ส. ชชัติญา งานสัมพันธฤทธิ์
13 40646 น.ส. ชวีาพร การดี

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/4    ปีการศึกษา 2563
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.อาริยา  รักษาชล

14 40674 น.ส. เทพธิดา เสนะสุขมุ
15 40682 น.ส. ธัญลักษณ์ ชสุูวรรณ์
16 40691 น.ส. นวินดา เกดิกนัตพงศ์
17 40712 น.ส. ปารมี สกลุประดิษฐ์
18 40732 น.ส. พิมพ์พจี ชุม่ศักด์ิ
19 40756 น.ส. รัญชดิา ถิน่ทับปุด
20 40761 น.ส. ลภสัรดา นาวี
21 40772 น.ส. วริศรา กลุจรรยาวิวัฒน์
22 40774 น.ส. วริษฐา กลุจรรยาวิวัฒน์
23 40779 น.ส. วิไลลักษณ์ อมิตรสูญ
24 42868 น.ส. เกวลิน เกรนน์
25 42876 น.ส. ชนานันท์ ตั งวินิต
26 42913 น.ส. พันนิศา ขนัธกลู

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/5    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายฐิติกร  สุจิรชนานนท์

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :ICE)

1 40390 นาย ไกรวิชญ์ บุญสว่าง
2 40402 นาย จริายุ รักษ์ชชูพี
3 40415 นาย ชติิพัทธ์ พุ่มประทีป
4 40456 นาย ธนิก บุตรรุ่งโรจน์
5 42830 นาย ธนภทัร ลูกอน้
6 42843 นาย พชระ นันทศรี
7 42846 นาย พิจกัษณ์ ตันติบรรณกลุ
8 42852 นาย ศรุต ตัณฑเวส
9 40614 น.ส. กนกอร สุขทวีกลุ
10 40618 น.ส. กณัญาภคั ขนุราช
11 40650 น.ส. ญาณิศา ตุลารักษ์
12 40668 น.ส. ณิชากร ไทรงาม
13 40705 น.ส. ปรีณาภา ขนัทอง

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/5    ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :ICE) ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ปองกานต์ ขุนเมือง

14 40713 น.ส. ปาลิดา ค าเป๊ก
15 40718 น.ส. ปุณญาภรณ์ เจริญกลุ
16 40727 น.ส. พิชญสิ์นี โมรัษเฐียร
17 40730 น.ส. พิมพ์ชนก กลัยาณประดิษฐ
18 40763 น.ส. ลิสส์ กสุสตาฟส์สัน
19 40783 น.ส. ศิรภสัสร สีระยา
20 40788 น.ส. สายสวรรค์ เศรษฐสระ
21 40809 น.ส. อาทิตยา วัตถโุชคดีงาม
22 42870 น.ส. จณัห์นิภา เพ้ยเซียน ฉี
23 42881 น.ส. ฐิตานันท์ วัฒนวิสุทธิ์
24 42895 น.ส. ทิพปภา นุ้ยสง่า
25 42920 น.ส. ภริูตา กนัทะวงค์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/6    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายมานิตร์  เดชากุล

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 40060 นาย พัสกร ยคุุณธร *
2 40101 นาย เมธานันท์ รุจมีาศ *
3 40381 นาย กนัตพล วัฒนายนต์
4 40389 นาย เกล้าดนัย วงษ์ตาแพง
5 40403 นาย จรัีตน์ ขนัภกัดี
6 40420 นาย ฐปนันตร์ ปิ่นสวาสด์ิ
7 40453 นาย ธนา เหมทานนท์
8 40478 นาย ปรเมศร์ ทองมีบัว
9 40481 นาย ปริชญ์ ตันฑวรักษ์
10 40482 นาย ปวร หลักบ้าน
11 40489 นาย ปุญญพัฒน์ กลสามัญ
12 40496 นาย พศิน สุขแสง
13 40497 นาย พสธร คงมณีศรี
14 40523 นาย ภบูดี จนัทร์มณี
15 40571 นาย ศาศวัส เขือ่นค า
16 40587 นาย สรรเพชญ มีหมู่
17 40592 นาย สิรภพ สุขสวัสด์ิศักด์ิ
18 40596 นาย อทิชา ยทุธกจิ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/6    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ฟาติมะห ์ หามะ

19 42824 นาย ณัฐพงษ์ เนื่องยนิดี
20 42828 นาย ธณรัฐ สายระยา้
21 40613 น.ส. กนกกร ทักษิณาสถติย์
22 40616 น.ส. กษมวรรณ บุษยา
23 40640 น.ส. ชนิกานต์ แกว้มณี
24 40657 น.ส. ณัชชา สุทธิเดช
25 40664 น.ส. ณิชกมล ส าเนียง
26 40699 น.ส. บุลพร ภญิโญชนม์
27 40702 น.ส. ปณิวรัดดา ซ้ายออ่น
28 40731 น.ส. พิมพ์ตะวัน โทรพันธุ์
29 40746 น.ส. ภทัราภรณ์ หิรัญยศพงษ์
30 40748 น.ส. ภญิญดา เฉลิมสุข
31 40752 น.ส. มินทกานต์ ถนอมไถ
32 40793 น.ส. สิริยากร แสงก าพลี
33 40796 น.ส. สุทธิดา แซ่ฉัว่
34 42865 น.ส. กนัยธิษณ์ แสงจนัทร์
35 42897 น.ส. ธนาภรณ์ ตนคลัง
36 42910 น.ส. ปัณชญา ไทยรักษา
37 42932 น.ส. วีรภทัรา พันธ์งาม

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020



รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/7    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นางวราภรณ์ ไชยศรี

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 40399 นาย จกัรพรรด์ิ เอกตันติสิริกลุ
2 40412 นาย ชวกร พฤกษ์ประทิ่น
3 40451 นาย ธนวัฒน์ วิศาล
4 40464 นาย ธีรศานต์ เจยีวกก๊
5 40465 นาย นนทพัทธ์ นนทพันธาวาทย์
6 40486 นาย ปิยวัฒน์ ทองเกลี ยง
7 40494 นาย พชรพล รัตนกาย
8 40502 นาย พีรพัฒน์ ว่องวิบูลย์
9 40531 นาย ภริูช ไชยนันทน์
10 40544 นาย รัฐนินท์ จริเมธวิโรจน์
11 40573 นาย ศิวกร นิตยก์จิสมบูรณ์
12 40574 นาย ศิวัช ครชาตรี
13 40575 นาย ศุภกร ทองมี
14 40584 นาย เศรษฐี ทองขาว
15 40609 นาย เอกกร นวลพลับ
16 42832 นาย ธนาธิป ธนากรสกลุ
17 42845 นาย พอตะวัน จนัทรกลุ
18 42849 นาย มนัสธีร์ ทองรอด
19 42859 นาย อษัฎายธุ ชว่ยสุวรรณ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/7    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.วิยะดา  สาโรจน์

20 40310 น.ส. วริศรา ซุ่นกี่
21 40615 น.ส. กรวรรณ พีรพัฒนไพบูลย์
22 40644 น.ส. ชดิชนก แสงเพ็ชร์
23 40661 น.ส. ณัฐธิดา แซ่เฮ้า
24 40665 น.ส. ณิชารัศม์ ไชยฐิติวงศ์
25 40672 น.ส. ตัสนีม หมานมานะ
26 40685 น.ส. ธารารัตน์ เพ็งมาก
27 40696 น.ส. นิศารัตน์ ส่งบ าเพ็ญ
28 40711 น.ส. ปาณิสรา ท้ายฮู้
29 40724 น.ส. พัณณ์ชติา จนัทร์อกัษร
30 40769 น.ส. วรภา เครืออนิทร์
31 40780 น.ส. ศราวดี เร็วเรียบ
32 40789 น.ส. สิตางศ์ุ อรุณพันธ์
33 42863 น.ส. กรวรรณ เกื อเส้ง
34 42888 น.ส. ณัฐกจิ โภชนะกจิ
35 42914 น.ส. พิชญาภคั นาทัง
36 42915 น.ส. เพชรลดา สมบัติ
37 42917 น.ส. ฟารีดา หมัดอาดัม
38 42929 น.ส. วรารัตน์ หัสไทรทอง
39 42934 น.ส. สณฑกานต์ ฮวดพรหม

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นางจิราภรณ์  ศักด์ิแก้ว

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 40119 นาย วริทธร ยางทอง
2 40374 นาย กอ้งกดิากร เหมหงษ์
3 40383 นาย กานต์ ศรีรอด
4 40395 นาย คุณากร จนัทเกตุ
5 40454 นาย ธนากร งามล่อง
6 40473 นาย เนรมิต หนาดค า
7 40477 นาย ปภาวิน กล่ินจนัทร์
8 40480 นาย ปรัษฐา บุญชู
9 40487 นาย ปิยงักรู เอง้ล่อง
10 40493 นาย พชร นิลรัตน์
11 40512 นาย ภคัพล ตันติพลับทอง
12 40514 นาย ภาคิน แขวงโสภา
13 40538 นาย ยทุธศักด์ิ หัวใจเพชร
14 40548 นาย เลิศณัฐชยั จนัทร์พุ่ม
15 40572 นาย ศิรินทร์ สังทิพย์
16 40588 นาย สรวิชญ์ เพชรชนะ
17 42817 นาย คีรมน ยามผาสุข
18 42826 นาย เตชนิท์ วังกาศ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางสุคนธ์  ไชยะโก

19 42838 นาย ปารเมศ อทุาหรณ์
20 42842 นาย พชร พรหมเจริญ
21 42848 นาย พีรพัทธิ์ ศรีหาพุฒ
22 42854 นาย สิทธินนท์ ค าสวี
23 40622 น.ส. กลุภสัสร์ ศรีนงนุช
24 40630 น.ส. จติตินี วัฒนประดิษฐกลุ
25 40726 น.ส. พัณณิตา บุญสว่าง
26 40743 น.ส. ฟาริดา ภกัดีชาติ
27 40749 น.ส. ภมูรินทร์ ภูพ่งษ์
28 40765 น.ส. วณิชชากร อดุมเศรษฐกลุ
29 40776 น.ส. วิภวานี บุตรราช
30 40777 น.ส. ขวัญมนัส รุ่งเรือง
31 40782 น.ส. ศิรประภา ฟักจนี
32 40784 น.ส. ศิริลักษณ์ คชนิทร์
33 40800 น.ส. เสาวลักษณ์ ปานเกลี ยง
34 42867 น.ส. กานต์ณภทัร แกว้น้อย
35 42902 น.ส. นันทรัตน์ เนตรบุตร
36 42945 น.ส. อาทิตยา อสิพงค์

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.กรกช  เพชรศิริ

แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

1 40387 นาย กติติภกัด์ิ ปัทมยตุานนท์
2 40407 นาย ชนาธิป แกว้กล่ิน
3 40427 นาย ณัฎพงศ์ พรหมณะ
4 40434 นาย ณัฐนนท์ พฤตประพัฒน์พร
5 40463 นาย ธีรศักด์ิ ศักด์ิมาก
6 40466 นาย นรบดี ชอบดี
7 40541 นาย รวีโรจน์ ยมุยวง
8 40565 นาย วิชยตุม์ ทรงคุณ
9 40604 นาย อริญชย์ เยน็ยเีอส
10 40607 นาย เลิศพิสิฐพล ไตรศรี
11 42814 นาย กติติธัช ไชยมาตย์
12 42822 นาย ฑีฆายสุ วรรณโร
13 42823 นาย ณชา ม่วงทอง
14 42833 นาย ธรรศ ธรรมพีรกลุ
15 42857 นาย อลิฟ เสมศักด์ิ
16 40636 น.ส. จฬุาลักษณ์ วิศาล
17 40651 น.ส. ฐานิดา เสมอภาค
18 40675 น.ส. ธนกร ชยัพูล
19 40684 น.ส. ธันยพร ล่ิมดุลย์
20 40690 น.ส. นมัสสา กลุชาติ

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.ภญิโญ  ปานมาศ

21 40704 น.ส. ปริชาติ ชชูมุ
22 40715 น.ส. ปิ่นจฑุา โรจน์วัฒนะธาดา
23 40719 น.ส. เปรมยดุา เตียวยอ่ง
24 40754 น.ส. ร่มฉตัร คีรีรักษ์
25 40767 น.ส. วนัสษา หะรารักษ์
26 40791 น.ส. สิริกร สิทธิไตรเดช
27 42871 น.ส. จดิาพา ขมิ นทอง
28 42886 น.ส. ณัชลกานต์ สุวรรณประการ
29 42889 น.ส. ณัฐชมนต์ พูลบุญ
30 42901 น.ส. ธิดาวรรณ บัวเผ่ือน
31 42903 น.ส. นิจนิภา อปุมา
32 42907 น.ส. ปณภรณ์ มานะบุตร
33 42916 น.ส. แพรวรรณ สังขแ์กว้
34 42923 น.ส. มุกดามาศ ตันสกลุ
35 42933 น.ส. ศริญญา มรจร
36 42935 น.ส. สารินทร์ ชยัวิรัชติกลุ
37 42938 น.ส. สิริมา ศาโศรก
38 42941 น.ส. หทัยชนก อึ ง
39 42943 น.ส. อริญชน์ ณัฐพงษ์พาณิช
40 42944 น.ส. อญัชลี เทพี

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/10    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. นายสมภพ  อ าพนั

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์

1 40384 นาย กติติกานต์ ถริตันติกลุ
2 40396 นาย จตุภทัร หัตถเลิศ
3 40432 นาย ณัฐดนัย ทองขาว
4 40457 นาย ธร แนบเนียร
5 40460 นาย ธ ารงชยั บ ารุงราษฏร์
6 40474 นาย บารมี ชดิเชีย่ว
7 40505 นาย พูนธันญะ สอนแกว้
8 40521 นาย ภตูะวัน อนุโต
9 40533 นาย โภคิน หอมหวล
10 40552 นาย วรกจิ ล่ิมสกลุ
11 40553 นาย วรปรัชญ์ บุตรเล่ียม
12 40554 นาย วราวิชญ์ ตันติพรสวัสด์ิ
13 40557 นาย วฤธ อาษา
14 40558 นาย วสุกานต์ พรหมสุวรรณ
15 40563 นาย วิกรานต์ ผิวเหลือง
16 40569 นาย วุฒินันท์ มุ่งจติ
17 40590 นาย สรวิศ หลิมพัฒนวงศ์
18 40608 นาย อนิทัช ท่อนทอง
19 41030 นาย จกัรภทัร เรืองโอชา
20 41032 นาย พนาศิลป์ สร้างลิ ม
21 42815 นาย กติตินันธ์ เนื่องนรา

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/10    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์ ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางบุญทอง อภชิิตโสภา

22 42850 นาย วชริะพล สุหญา้นาง
23 42855 นาย สิทธิพล นุ่นขาว
24 42860 นาย อาชาคินทร์ สาคร
25 40627 น.ส. จรรยมณฑน์ เรืองนาค
26 40688 น.ส. ธีริศรา จกัรสาน
27 40692 น.ส. นันทกาญจน์ ฉ่ ามะณี
28 40693 น.ส. นาตาชา รัตนเพชร
29 40701 น.ส. เบญจรัตน์ แซ่อั ง
30 40723 น.ส. พัชรีวรรณ คงชว่ย
31 40739 น.ส. แพรพลอย ขนัภกัดี
32 40740 น.ส. แพรไพลิน ขนัภกัดี
33 40755 น.ส. รมยน์ลิน ลักขณา
34 40785 น.ส. สริสรินท์ ปะจนัทบุตร
35 40798 น.ส. สุพิชญน์ันท์ บุญถงึจติต์
36 42862 น.ส. กมลลักษณ์ ศรีรุ่ง
37 42880 น.ส. ฐิดาพร สินมาก
38 42892 น.ส. ณิศรา หริจนัทนะวงศ์
39 42898 น.ส. ธมนวรรณ กวินกจิ
40 42900 น.ส. ธัญลักษณ์ ไชยบุรี
41 42922 น.ส. มัจญลิ์น มูฮ าหมัดอายบุ
42 42939 น.ส. สุญญตา ตะหมัง

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/11    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.มาสสุภา โพธิท์อง

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาฝรั่งเศส

1 40365 นาย กนลรัตน์ เพ็ชรภกัด์ิ
2 40367 นาย กมลชัย บุญเทียม
3 40370 นาย กฤติน ณ นคร
4 40378 นาย กอบชัย ปัญญาไวย
5 40382 นาย กนัตินันท์ แสงเรือง
6 40406 นาย ชนน รัตนา
7 40410 นาย ชยุตม์ ศานติสมบัติเกษม
8 40416 นาย ชิษณุพงศ์ ใจเพียร
9 40424 นาย ณรงค์เกยีรติ ตันติวิท
10 40441 นาย เตชภณ กนัภยั
11 40501 นาย พิทักษ์พงศ์ แซ่ด่าน
12 40503 นาย พีรวิชญ์ เอกศิลป์
13 40518 นาย ภานุพงศ์ เสียงจันทร์
14 40520 นาย ภมีพล อตุะกา
15 40537 นาย ยุทธภมูิ กล่ินเขียว
16 40556 นาย วริศ วังเมอืง
17 40564 นาย วิชชากร อคัรภาณิชย์กร
18 40580 นาย ศุภณัฐ ใจค า

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/11    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาฝรั่งเศส ครูทีป่รึกษาตอน ข. นางจันทนี  พวงแก้ว

19 40602 นาย อภสิิทธิ์ หยกมณีรัตนากร
20 42847 นาย พิสิษฐ์ ลีลาเศรษฐกลุ
21 42851 นาย วัฒนา รัตนภกัด์ิ
22 40612 น.ส. กชมน สุขสม
23 40619 น.ส. กนัติศา ลูกอนิทร์
24 40641 น.ส. ชลธิฌา บัวครื น
25 40662 น.ส. ณัฐนรี ถนอมนวล
26 40762 น.ส. ลลิดา วิชิตบุตร
27 41033 น.ส. ณัฏฐณิชา ตันสกลุ
28 42864 น.ส. กญัทิมา ทองงาม
29 42874 น.ส. ชญานิษฐ์ ทองสมบัติ
30 42877 น.ส. โชติรส ศรีสุวรรณ
31 42887 น.ส. ณัฐกาญจน์ เสี ยมสอน
32 42893 น.ส. ดวงหทัย แซ่อึ๋ง
33 42894 น.ส. ตุลาพร กี่สิ น
34 42925 น.ส. เรือนแกว้ สุขเกษม
35 42930 น.ส. วศินี เกตุสอาด
36 42936 น.ส. สิรภทัร หาวิรส
37 42937 น.ส. สิรินดา เรืองสันติด ารง

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/12    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.ศิริญญา ศิริสวัสด์ิพพิฒั

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาจนี

1 39002 นาย ชาญยทุธ รอดเซ็น
2 39991 นาย ธนกร วังสว่าง
3 40092 นาย ภริูนทร์ ออ่นหวาน
4 40373 นาย กษิดิศ กล้างาน
5 40398 นาย จกัรกฤต ขอดิลกรัตน์
6 40413 นาย ชยัวัฒน์ มูสิกะ
7 40435 นาย ณัฐพงศ์ ชว่ยเนียม
8 40438 นาย ณัฐวุฒิ มีผล
9 40447 นาย ธนพล แซ่ตัน
10 40455 นาย ธนาคาร วงค์ไชย
11 40483 นาย ปวริศ ฉัว่กะบุตร
12 40524 นาย ภผูา จติรมั่น
13 40526 นาย ภมูิตะวัน โสดารักษ์
14 40529 นาย ภมูิศักด์ิ อนิตา
15 40546 นาย ฤทธิชยั วรรณวิชยักลุ
16 40551 นาย วชริพล พรหมาลิขติ
17 40567 นาย วีรภทัร จ าเนียรสุข
18 40598 นาย อนพัช สามสี
19 41773 นาย เนติธร สังขท์อง
20 42821 นาย เชาวนนท์ หลิมพานิชย์
21 42827 นาย เทพพิทักษ์ อยูเ่ยน็
22 42844 นาย พรสวรรค์ เจริญชนม์

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/12    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาจนี ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.พชิญ์สินี  มณีฉาย

23 40285 น.ส. พันพัสสา ชนะกลุ
24 40348 น.ส. โฮองิ ชนิ
25 40631 น.ส. จติรลดา จกัรวิเชยีร
26 40647 น.ส. ชติุปภา พัดขาว
27 40677 น.ส. ธนิสร บุญบรรณฉายา
28 40708 น.ส. ปัณฑิตา ตันสกลุ
29 40720 น.ส. พรนัชชา บุญพีรพัฒน์
30 40734 น.ส. พิมพิศา ดุจพยคัฆ์
31 40747 น.ส. ภาชนิี ขนับุตร
32 40757 น.ส. รุ่งธกานต์ กณุารักษ์
33 40758 น.ส. โรสินี ซูเบรี
34 40760 น.ส. ลภสัรดา อนิทโช
35 40792 น.ส. สิริกญัญา เพ็ชรสุขมุ
36 40803 น.ส. อนัญญา คลังสมบัติ
37 40804 น.ส. อนันตญา เอีย๋วสกลุ
38 40806 น.ส. อรอมุา ศรีอนิเกื อ
39 40812 น.ส. อศิราภรณ์ หนูเชต
40 40814 น.ส. เอวิตา แสงระวี
41 42866 น.ส. กานต์ชนิต ชสูงค์
42 42882 น.ส. ณัชชา คหาปนะ
43 42883 น.ส. ณัชชานันท์ สุขจนี
44 42906 น.ส. ปฏพิร วงศ์ขงึ
45 42908 น.ส. ปรางแกว้ โพธิลั์งกา
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/13    ปีการศึกษา 2563 ครูทีป่รึกษาตอน ก. น.ส.หนึง่ฤทัย ผางดี

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่่น

1 40394 นาย คุณัชญ์ ชปูาน
2 40400 นาย จารุเดช ตั งทับสุนทร
3 40417 นาย ชวีัธนัย อนิทรานนท์
4 40428 นาย ณัฏฐชาติ ทนังผล
5 40430 นาย ณัฏฐกฤษฎิ์ สุทธิพิศาลบุตร
6 40433 นาย ณัฐธัญ พฤตประพัฒน์พร
7 40443 นาย ทักษิณ มีพัฒน์
8 40459 นาย ธาวิน เครือพานิช
9 40461 นาย ธีธัช วิริยะรัมภ์
10 40468 นาย นันทกร ตันติโกวิท
11 40495 นาย พลภทัร พลเพชร
12 40500 นาย พิชญุตม์ ณ ระนอง
13 40506 นาย โพธิกร แซ่หลิม
14 40509 นาย ภควัฒน์ เพ็ชร์สุทธิ์
15 40517 นาย ภาณุพงศ์ ร้อยดวง
16 40519 นาย ภาณุราษฏร์ นิรันดร์วิโรจน์
17 40525 นาย ภเูพชร อธิกจิรุ่งเรือง
18 40534 นาย เมธาวี ศรีจ าปา
19 40535 นาย ยทุธพงศ์ สุสันติกาญจน์
20 40540 นาย รวิพล โสภณวงศากร

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/13    ปีการศึกษา 2563
แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่่น ครูทีป่รึกษาตอน ข. น.ส.หนึง่ฤทัย ผางดี

21 41031 นาย ไรวินท์ รัตนะ
22 42816 นาย เกษมสันต์ ยอดถงึ
23 42820 นาย ชนกนัต์ งานกรณาธิการ
24 42829 นาย ธนภทัร ถาวรไพบูลยบ์ุตร
25 42835 นาย ธีธัช ธนกฤตขจรกลุ
26 42837 นาย ปรมัต อนิทร์เทพ
27 40617 น.ส. กญัญาภทัร มั่นคง
28 40628 น.ส. จารุวรรณ ประดับเพชร
29 40658 น.ส. ธัญณสรณ์ เตชะวีรกาญจน์กลุ
30 40678 น.ส. ธวัลพร อนิทรกมัพล
31 40686 น.ส. ธิดารัตน์ ใหมเมือง
32 40790 น.ส. สิรภทัรา พิสิฐพิทย์
33 42861 น.ส. กนกวรรณ แขง็แรง
34 42869 น.ส. เกวลี กรองมาลัย
35 42872 น.ส. จดิาภา ศรีอกัษร
36 42879 น.ส. ฐานิดา ตันประภา
37 42918 น.ส. ภคินี อดุมภาพ
38 42919 น.ส. ภทัรนันท์ บุญรักกว้าง
39 42928 น.ส. วรรณวิมล ชนูุตร
40 42940 น.ส. สุภาวัลย์ นุ่นคง

เลขที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - สกุล

23/6/2020


