
เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 11023 เด็กหญิง ปาลิน ไอยรา
2 11046 นาย วุฒิเกียรติ หิโตปกรณ์
3 11018 เด็กหญิง คริษฐา กนิษฐานุพงศ์
4 11044 เด็กหญิง ฐิติชญา พูนแสง
5 11047 นางสาว มัลลิกา ขาวพุ่ม
6 11042 นาย หิรัณยวัต จินดาพล
7 11014 เด็กหญิง รัฐชญา นาคบรรพ์
8 11058 นางสาว เพลงไพลิน พรมโนนศรี
9 11035 นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล
10 11016 นางสาว นภัสวรรณ เร็วเรียบ
11 11040 นางสาว ณหทัย กาลานุสนธ์ิ
12 11002 เด็กชาย เปรม สุนทรทัต
13 11049 เด็กหญิง ชรินรัตน์ บัวแก้ว
14 11005 เด็กชาย ภูวิศ อ๋างสกุล
15 11003 นางสาว กมลชนก เต็มอุดมทรัพย์
16 11029 นางสาว เพ็ญพิชชา หัสนีย์
17 11060 นาย กษิดิศ กอบกิจ
18 11006 นางสาว ศรีอมาวัญ จินดาพล
19 11045 เด็กชาย ภคพร คันเต็ง
20 11022 นางสาว ลลิตา เดินหน
21 11048 นางสาว เบญญาภา เทพณรงค์
22 11028 นางสาว ณัฐธิดา แก้วพิพัฒน์
23 11036 นางสาว นิวาสา ร่วมใจ
24 11007 เด็กชาย วรเมธ บัวบูชา
25 11052 เด็กหญิง นิธิกานต์ กิจผดุง
26 11026 นางสาว แพรพลอย ชูพรม
27 11055 นางสาว ศศิธร สวัสดิ์วงศ์
28 11025 นางสาว จรินพร เดชากุล
29 11032 นางสาว ม่ิงกมล บุญฮก
30 11010 นาย นิติภูมิ ยมโดย

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2562  



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 11008 เด็กหญิง ไอลดา แสงอรุณ
2 11033 นางสาว ชาลินี จิตตลอด
3 11062 นาย ณัฐภัค สุวรรณเพ็ชร
4 12002 นางสาว ซิมรันยีต กอร์
5 12008 เด็กชาย เกริกพล พรหมฤทธ์ิ
6 11017 เด็กหญิง ปุญญิสา ทิพรัตน์
7 11053 นางสาว ญาณิศา บัวเผียน
8 11024 เด็กชาย ธรรมวงศ์ มณีวงศ์
9 11041 นางสาว พิชชาพร สุเภากิจ
10 11019 เด็กชาย รัชชานนท์ โกลิบุตร
11 11030 นางสาว ก่ิงดาว กิจกล้า
12 12007 นางสาว โชติกา ทวีธัญญ์
13 11059 นาย ธนวัฒน์ ทองเจิม
14 12009 นางสาว โยษิตา ลอแท
15 11034 นางสาว หัสทัยทิพย์ อักษรศรี
16 12001 นาย ฤทธิชัย ไชยภักดี
17 11012 เด็กหญิง ประกายฟ้า วิเชียร
18 11020 นางสาว มณิฏฐ์สรา ยิ่งวุฒิวรกุล
19 11037 นางสาว ลลิตา เทพณรงค์
20 11011 นาย ศุภกฤษณ์ เงาะผล
21 12003 นางสาว ทิพยาภรณ์ ภู่ผ้ึง
22 11043 นางสาว ลดามณี ช่วยแก้ว
23 12004 นาย ณฤทธ์ิ เจอะสุข
24 12005 นางสาว เกตน์สิรี ศรีแก้ว
25 11061 เด็กหญิง อนันดา ผะสารพันธ์
26 11004 เด็กหญิง พัชยาภรณ์ เสริฐบุตร
27 11031 นางสาว จิณณพัต ระหาร
28 11013 เด็กชาย รัชพล แก้วงาม
29 11027 นางสาว วริศรา สร้างสมจิตร์
30 11057 เด็กหญิง เรวดี รักเหมือน

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2562  



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 31025 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ ทองมา
2 21012 นาย ชัยรัตน์ เหมทานนท์
3 21045 นางสาว ศศินา ศรีทอง
4 21026 นาย ดนุภัทร ขมักการ
5 21019 เด็กหญิง กุลณัฐ พรไพรพนา
6 21038 นางสาว ปิยวดี แสงแก้ว
7 31019 นางสาว จันทิมา หอมหวล
8 21010 เด็กชาย กฤติธัช ไพรสุวรรณ
9 21022 นางสาว ลลิตา ใสสด
10 21025 นาย ดนุพล ขมักการ
11 21031 นาย โสภณ เพิงคาม
12 21015 นาย นันทวัช ฉิมเล็ก
13 21017 นาย ศิวภพ ปลอดโปร่ง
14 21014 นาย เจษฎาภรณ์ พูลสิน
15 21036 เด็กหญิง นันทิชา ผ่องผล
16 21021 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ เหมมินทร์
17 21016 นาย พงศ์พีระ บุญมา
18 21018 เด็กชาย ศุภกร ธรรมประดิษฐ์
19 21060 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุดสวาท
20 21032 นางสาว เกศกนก เกตุแก้ว
21 21046 นางสาว สุพรรณวษา ตัณฑวิบูลย์
22 21093 นางสาว อันนา ชลเขตต์
23 21039 นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วประเสริฐ
24 21044 นางสาว ศศิกานต์ สมบัติ
25 31017 เด็กหญิง สิริยากร อาจกิจ
26 21113 นางสาว อมฤตา ทิพวัฒน์
27 31022 เด็กหญิง นูรรียา สุมาลี
28 21027 นาย เตชพัฒน์ สว่างเย็น
29 21033 นางสาว ชลธิชา ทองเล็ก
30 31029 นาย พฤตินันท์ บัวจันทร์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2562  



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 31013 นางสาว มุทิตา สํารวมจิต
2 21053 นาย ธีรทร หินน้อย
3 21056 นาย สิทธิชัย เวชรัตน์
4 21069 นางสาว วาสนา แช่ทอง
5 21057 นางสาว กมลวรรณ บัวพันธ์
6 21070 นางสาว ศุภิสรา ทองเสน
7 21067 นางสาว ลลิตภัทร แก้วทอง
8 21009 นาย ภูมิรพี บุญช่ืน
9 21064 นางสาว นวพร ล่ิมหวี
10 21065 นางสาว นวลพรรณ ฐิตวิริยะ
11 31020 นาย ภูมินทร์ นามวงศ์
12 21001 นาย เชตุพงศ์ หยูเอียด
13 21088 นางสาว มนทกานต์ ประกอบทรัพย์
14 21048 นางสาว สุวิภา ไตรศรี
15 31002 นางสาว นาราภัทร ม่ิงพันธ์
16 21083 นางสาว ชนัญชิดา ฤทธิหาญ
17 21034 นางสาว ชัชฎาภรณ์ คงศรีทอง
18 21074 นางสาว อนงลักษณ์ ชูไทย
19 21007 นางสาว บุษยมาศ รุ่งอินทร์
20 21055 นาย ธีระธาดา ทองวล
21 21105 นางสาว นารีรัตน์ เกิดกอบ
22 21037 นางสาว ปรียาภรณ์ ชูดวง
23 21073 นางสาว สุภาวดี ตัณฑวิบูลย์
24 21043 นางสาว ศกุนิชญ์ วุฒิกรภัณฑ์
25 21076 นาย ธเนศพล ทองสกุล
26 21061 นางสาว ณัฐมน สิทธิบุตร
27 21084 นางสาว ชลพินท์ุ ไวยทรัพย์
28 21063 เด็กหญิง ธนพร สุระวิทย์
29 21062 เด็กหญิง ณัฐมานวี วงษ์ไกรวิทย์
30 21059 เด็กหญิง จิราทิพย์ สุขปาน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 31201 นาย ชิษณุพงศ์ สุวรรณะ
2 31206 นางสาว ภาสินี จันทร์เทพ
3 31204 นาย ณัฐพร ขําแก้ว
4 21051 นาย เตชสิทธ์ิ ศรีพิทักษ์
5 31208 เด็กชาย นราวิชญ์ โสมณวัฒน์
6 21003 นาย สิรณัฐ เผดิมผล
7 21049 นาย ณรงค์กฤต สุดแก้ว
8 21132 นาย ภูธเนศ สุมาลี
9 31014 นางสาว กมลรัตน์ เวลาดี
10 21087 นางสาว ภรณี อดิเรกสถาพร
11 21090 นางสาว ศรสวรรค์ รัตนแก้ว
12 21054 นาย ธีรพล กองเงิน
13 31010 นางสาว ชัชฎาภรณ์ มงคลจามร
14 31004 นางสาว ภัคธิมา ทัดแก้ว
15 31205 นางสาว ณัฐณิชา อาจวารี
16 31202 เด็กหญิง กชมน คงณรงค์
17 21028 เด็กชาย ธีรภัทร ชูดวง
18 21131 นาย ธีมากร วุทธินันทกิจ
19 21091 เด็กหญิง ศศิกานต์ รํามะนา
20 21121 นางสาว กิจติยาพร แก้วหีด
21 21075 นาย ธนกฤต โบบทอง
22 21077 เด็กชาย อนุวัตร ปิยะวงค์
23 31028 นาย พุทธินันท์ ขอบเวศน์
24 21071 นางสาว สาวิตรี หาญช้าง
25 21080 นางสาว เกษราภรณ์ ขันจ่าง
26 21101 นาย พงศพัฒน์ ใจกระจ่าง
27 21058 นางสาว กานต์สินี อินทร์บุญสังข์
28 31005 นางสาว ปัทมวรรณ ทัศการ
29 21004 เด็กชาย โอบนิธิ แสงรัตนากุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21023 เด็กหญิง พัชญา เรืองยุทธ์
2 21047 นางสาว สุภัสสร บุญรักษ์
3 31304 นาย ธานินทร์ แก่นเคี่ยม
4 21066 นางสาว ปรมาภรณ์ นวลเปียน
5 21035 เด็กหญิง นฎา เเก้วประภา
6 21041 นางสาว วาสนา หนูวงศ์
7 31305 นางสาว อทิตตา เจริญจิตต์ ยังไม่มอบตัว
8 31303 นาย อภิวัฒน์ อาจหาญ
9 21052 เด็กชาย ธนกฤต พลายสิน
10 21029 เด็กชาย พลกฤต ปลอดสกุล
11 21024 นาย เจตวัฒน์ ไตรบุญ
12 21100 นางสาว จิดาภา ชมขวัญ
13 31307 นาย สิทธิชัย ยั่งยืน ยังไม่มอบตัว
14 31301 นางสาว จุฑารัตน์ อ่อนสุวรรณ
15 21095 นางสาว จุฬาลักษณ์ ปานแก้ว
16 21082 นางสาว จิรวดี บุตรมณี
17 21123 นางสาว จัยดาน่า เกยทอง
18 21116 นาย พันพิชิต พลเดช
19 21129 นางสาว เฟ่ืองลดา สงวนนาม
20 31306 นางสาว เบญจภา บุญรักษ์ ยังไม่มอบตัว
21 31302 นางสาว นฤภรณ์ ชูสงค์
22 31024 นาย อภินันท์ เจนจิตร
23 21103 นางสาว กาญจนา ขุ้ยย่อง
24 31021 นางสาว ณัฐวดี บัวบุตร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21122 นางสาว จารุพร ทับทอง
2 21089 เด็กหญิง รุ่งกานต์ ภูมิพงษ์
3 21002 นาย ณัฐวัฒน์ แจ่มจักษุ
4 21114 นาย กิตติศักดิ์ แก้วกับบัว
5 21099 เด็กหญิง อัฐภิญญา สุวรรณการ
6 31207 นางสาว พลอยจันทร์ สู่ธนะวิโรจน์
7 21102 เด็กชาย รชานนท์ อักษร
8 21127 นางสาว พฤกษา สมเขาใหญ่
9 21107 นางสาว พรลภัส เข็มเอก
10 21098 เด็กหญิง ธีรนาฏ สิทธิบุตร
11 21110 นางสาว ไพลิน ผุดผ่อง
12 31209 นาย ภูวนนท์ เมฆบุตร
13 31009 เด็กชาย ภูริณัฐ ประทุม
14 21081 นางสาว จารุวรรณ เผดิมผล
15 21130 นางสาว อคิราภ์ พูลสวัสดิ์
16 31001 นาย ฐิตินันท์ จันทร์น้อย
17 21112 นางสาว ศิริลักษณ์ เวชรัตน์
18 21096 นางสาว เปรมกมล ทอดท้ิง
19 31504 เด็กชาย วรพล ทองทิพย์
20 21120 นางสาว กรรณิการ์ โสดารักษ์
21 21133 นางสาว ณัฐธิดา เปรียบเหมือน
22 21125 นางสาว ปภาวรินท์ สฤษดิสุข
23 21097 นางสาว ธีรดา เก้ือชู
24 21119 นางสาว กนกพร แก้วน้อย

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21030 นาย โรจนศักดิ์ บุตรเดี้ยม
2 31507 เด็กหญิง จิดาภา ชูธนโชต
3 21040 นางสาว วธัญญา โพธ์ิเกิด
4 31410 นาย ทิตธนา แท่นทอง ยังไม่มอบตัว
5 31406 นาย วัชรากร จําปา ยังไม่มอบตัว
6 31405 นาย ศวัชกรณ์ มาลี
7 31409 นาย ฟลุคธินันท์ กุจิ
8 31404 นาย นวพล วงษ์ศรีเเก้ว
9 31401 นางสาว ศิริพร ไชยยุทธ
10 31007 เด็กชาย นวพงษ์ วรรณการ
11 31413 นาย อภิชัย คงคา ยังไม่มอบตัว
12 21118 นาย อัฐพล สุดช่วย
13 31026 เด็กชาย สินธกานต์ พลนิกร ยังไม่มอบตัว
14 31508 นางสาว ปานระวี นาควงษ์
15 31027 เด็กชาย พลาธิป วาสุเทพ
16 21115 นาย ปวเรศ สาตรประเสริฐ
17 31402 นางสาว วราภรณ์ เดชประสิทธ์ิ ยังไม่มอบตัว
18 21117 นาย ภาสกร สังข์สิน
19 21128 นางสาว พิชญา อินทรแย้ม
20 31414 นางสาว วรัญญา ทองล้วน
21 31403 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ ศุภรักษ์
22 31006 นางสาว พรธิตา ทองเอียด
23 31411 นาย ศตวรรษ สิทธิบุตร ยังไม่มอบตัว
24 31408 เด็กชาย สันติ วาหะรักษ์ ยังไม่มอบตัว
25 31407 เด็กชาย กิตติธัช วาณิชย์ปกรณ์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขที่ผู้สมัคร หมายเหตุ
1 21042 เด็กหญิง วิภาวรรณ อินแก้วศรี
2 31502 เด็กชาย วีรศักดิ์ วารีศรี
3 21135 นางสาว ธวัลรัตน์ อินทรพุฒกิจ
4 31510 นางสาว เกศินี คงแก้ว ยังไม่มอบตัว
5 31503 เด็กชาย วีรพัฒน์ วารีศรี
6 21106 นางสาว ปรียาภา ทอดท้ิง
7 21078 นางสาว กัญญาณัฐ ธีรพิทยานนท์
8 21134 นางสาว มัลลิกา ภิญโญ
9 21086 นางสาว ณัฐสุดา มงคลบุตร
10 21085 นางสาว ณัฐวดี มงคลบุตร
11 21092 นางสาว สรารินทร์ ตนคลัง
12 21104 นางสาว ณัฐวรา จันทสิงห์
13 21079 นางสาว กานต์ธิดา พ่ึงสงวน
14 31505 เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์ ยังไม่มอบตัว
15 31506 นางสาว อุไรวรรณ สฤษฎิสุข
16 31509 นาย ชลชาติ กาเกตุ ยังไม่มอบตัว
17 31412 นาย อนุวัฒน์ ไชยทุม ยังไม่มอบตัว
18 21108 นางสาว พิมพ์ชนก ปฐมนุพงศ์
19 21124 นางสาว ณัฐการ จันทสิงห์
20 31003 เด็กหญิง ปกิรนันท์ เหมมินทร์
21 31501 นางสาว ปิยะธิดา วงศ์แฝด
22 31015 นางสาว สุชาดา สวัสดี
23 31008 เด็กชาย รุ่งเรือง นาคทน
24 31012 นางสาว จันจิรา ขอลือ
25 21126 นางสาว ปัทมา นวนนุ่น
26 7002 นางสาว สุวิชาดา  นาคพงค์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2562  

ช่ือ - สกุล


