
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38945 นาย กฤตินน หวังสุข
2 39029 นาย เดชนิน เดชะพนัธ์
3 39064 นาย นาวี หิมะ
4 39102 นาย พทิวัส ออ่งอนันตพงศ์
5 39193 นาย สรวิศ เพช็รภักด์ิ
6 41581 นาย ชัชพชัร ชัชพงศ์
7 41612 นาย พธูิวัฒน์ ลือเกยีรติไพศาล
8 41614 นาย ภูรินท์ ตรีประพณิ
9 39236 น.ส. กนัติศา ประทีป ณ ถลาง
10 39250 น.ส. จริาพร จนิดาพล
11 39266 น.ส. ชุติมณทน์ วงศ์สวนนท์
12 39270 น.ส. ญาณิศา เทพี
13 39312 น.ส. ธัญชนก เหล่าวิเศษกลุ
14 39323 น.ส. นภัสสร สวัสดิเวช
15 39350 น.ส. พชรพร กระจบิทอง
16 39353 น.ส. พรนพนิ รัตนะ
17 39357 น.ส. พณัณิตา เลียบทอง
18 39359 น.ส. พชิญา บัวสวัสด์ิ
19 39369 น.ส. ภรณีพรรณ ตัณฑวณิช
20 39402 น.ส. วิภาดา แกน่หิน
21 39420 น.ส. สลิลทิพย์ สินชลสิทธิ์
22 39432 น.ส. สุรัญชนา อนิทรเจริญ
23 41659 น.ส. จณิสตา โลหะศิริพงศ์
24 41725 น.ส. พริมา ภคเมธาวี
25 41745 น.ส. ศิรกาญจน์ ธนพนัธ์พาณิช
26 41763 น.ส. อภิสมัย ชินกาญจนโรจน์
27 41769 น.ส. อจัฉราวรรณ เรืองพงศ์กาญจนา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/1 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38942 นาย กรวิชญ์ เรืองศรี
2 38969 นาย คณาธิป ชิตกลุ
3 39001 นาย ชาคริต จริะรัตนากร
4 39019 นาย ณัฏฐ์ เสริมกจิเสรี
5 39026 นาย ณัฐพล ขจรบุญ
6 39027 นาย ณัฐภัทร สุวภาคยรั์งสี
7 39075 นาย ปรัชญ์ ล่ิมสกลุ
8 39083 นาย ปิยภัทร ตันบ ารุง
9 39094 นาย พรพสิษฐ์ ศรีประเสริฐศิลป์
10 39121 นาย ภูริช สุสิทธิโชติ
11 39165 นาย วีรเชษฐ์ กนัทิสา
12 39171 นาย ศรัณยู วัลยะเพช็ร์
13 39172 นาย ศศิศ ศิวะนาถนุสรณ์
14 39202 นาย สิริพงศ์ กอ่สุข
15 41600 นาย ธวัชชัย แซ่จิ้ว
16 41613 นาย ภัทรภณ เรืองศรี
17 41633 นาย ศุภเดช เลิศธนดี
18 41634 นาย สรวิชญ์ พรหมบุญแกว้
19 41638 นาย สุกฤษฎิ์ พลูสิน
20 39235 น.ส. กณัฐิกา แกล้วทนงค์
21 39271 น.ส. ฐิติมา บัวมีกล่ิน
22 39289 น.ส. ณิชกานต์ อยุสุย
23 39292 น.ส. ณิชนันทน์ ต้ังจติราพทิักษ์
24 39295 น.ส. ด้ายไหม สาเหล่า
25 39316 น.ส. ธันยช์นก รังสินธุรัตน์
26 39348 น.ส. ปุณณิศา บัณรส
27 39352 น.ส. พรทิพา กลุพนัธ์
28 39362 น.ส. พณิญรัศมิ์ พภิูพชัญ์ชา
29 39395 น.ส. วนัชภรณ์ ชุมเปีย
30 39447 น.ส. อะตอม ดีบุตร
31 41661 น.ส. จดิาภา เอี่ยวพบิูลย์
32 41668 น.ส. ชนิตา บัวใหญ่
33 41679 น.ส. ณัชธิญา จนัทรา
34 41695 น.ส. ธัชชบา แกว้ทองสร
35 41704 น.ส. นันท์นลิน ทองเล็ก
36 41731 น.ส. ภูรดา ม่วงยิ้ม
37 41759 น.ส. หทัยวดี หะยอีาแว
38 41762 น.ส. อภิชญา เรืองประกอบกจิ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/2 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38949 นาย กษิกติต์ิ จนัทร์ไทย
2 38995 นาย ชยตุม์ ศานติสาธิตกลุ
3 39013 นาย ญาณาธร รักส าราญ
4 39028 นาย ณัฐภูมิ แววสง่า
5 39060 นาย นพรัตน์ แซ่ตัน
6 39081 นาย ปัณณธร เลิศภัทรกจิ
7 39101 นาย พชิเญศ หนักแน่น
8 39117 นาย ภาณุวิชญ์ ระเด่น
9 39134 นาย ยวุรัตน์ ละอองพานิช
10 39147 นาย วชิรวิชญ์ รุ่งแสง
11 39157 นาย วศิน วิจติรก าจร
12 39166 นาย วีรภัทร ลีลาวิทยานนท์
13 39185 นาย ศุภณัฐ์ ด าจ านงค์
14 39198 นาย สัณห์พชิญ์ ธรรมกลุ
15 39205 นาย สิริศักด์ิ ศิลาจนัทร์
16 39214 นาย อนันต์ พลานุกร
17 41591 นาย ณัฐนันท์ สูพร
18 41630 นาย ศิวัช โชคสุชาติ
19 41651 นาย เอกรินทร์ คงทอง
20 39241 น.ส. ขวัญจริา เขยีวสม
21 39255 น.ส. ชนาธินาถ มนต์พานทอง
22 39272 น.ส. ณฐมน เชิงชาญ
23 39279 น.ส. ณัฐณิชา สุนทรัช
24 39297 น.ส. ดิษฐ์รดา ทองสกลุ
25 39306 น.ส. ธนพร แสนทวีสุข
26 39324 น.ส. นภัสสรณ์ บุญญาภินิหาร
27 39347 น.ส. ปุญชรัสมิ์ ตีระทีกลุชัย
28 39351 น.ส. พชรพร เอกศิลป์
29 39388 น.ส. รัตติกาล เสียงเสนาะ
30 39392 น.ส. ลักษิกา ว่องกลุนาค
31 39406 น.ส. ศนิตรา ล่ิมสกลุ
32 39436 น.ส. หัซวานี ช่างเหล็ก
33 39444 น.ส. อรษา รัชตทวีโภคิน
34 41660 น.ส. จนัทิมา คุ้มครอง
35 41676 น.ส. ญาณินท์ ศิโรดม
36 41691 น.ส. ดวงฤทัย สินมาก
37 41712 น.ส. ปณญา นภาพงศ์สุริยา
38 41728 น.ส. เพชรศรี ศรีติราช

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/3 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38948 นาย กวงฮัน ฉี
2 38958 นาย กติติพงษ์ โกลาน
3 38965 นาย เกา้วัฒนะ สุขวาสนะ
4 38967 นาย เขม พชิัยรัตน์
5 38974 นาย จริพงศ์ ทศกาญจน์
6 38979 นาย จริายสุ เถาจนัทร์
7 38980 นาย เจตดิลก สารรักษ์
8 39010 นาย ซุลกฟิลี เส็มสัน
9 39011 นาย ญาณพฒัน์ ทองอนิทร์โชติ
10 39014 นาย ฑิตฐิยณัฐ สายสาคเรศ
11 39018 นาย ณลธพงศ์ อนิทอง
12 39032 นาย ถริวุฒิ พงษ์สุวรรณ
13 39051 นาย ธีรพล พรหมณีวัฒน์
14 39054 นาย ธีรภัทร สมนาม
15 39058 นาย ธีระวุฒิ แซ่ซ้ิม
16 39066 นาย เบญจพล พสุธารัตน์
17 39077 นาย ปรินทร์ สุวรรณ
18 39087 นาย พงศกร พฒุแกว้
19 39092 นาย ปองพล ว่องไว
20 39139 นาย รัชพล ภูนฤมิต
21 39150 นาย วรพล ตันติรัตตัญญู
22 39176 นาย ศิวกร บุญสร้าง
23 39178 นาย ศุภกฤต อยู่เยน็
24 39212 นาย อนพทัย์ ตันติกลุานนท์
25 39224 นาย อมัรินทร์ คงทอง
26 41566 นาย กฤษดา เรือนแพ
27 41570 นาย เกยีรติศักด์ิ พทุธคี
28 41577 นาย จรีเมธ รอดทอง
29 41582 นาย ชัยรัช นกแกว้
30 41598 นาย ธนวัฒน์ หอมทองธีรไชย
31 41621 นาย เรืองกติต์ิ กายศิหัตถาคุณ
32 41635 นาย สัจลักษณ์ ภิญโญชนม์
33 39294 น.ส. ดวงณภัทร เธียรสุคนธ์
34 41664 น.ส. ฉฐัภิมณฑ์ โชติกจิสมบูรณ์
35 41743 น.ส. ศศิกานต์ เยน็ทรัพยศิ์ริ
36 41744 น.ส. ศศิชาต์ บรรจงอกัษร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/4 ปกีำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรียนวทิยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41749 น.ส. สิปาง ทองเจมิ
2 39283 น.ส. ณัฐธดิา รัตนวรรณ
3 39259 น.ส. ชนิสรา จนัปล่ังสิริกลุ
4 39105 นาย พีรพล อนุวงศ์กลุ
5 39440 น.ส. อภิชญา ศรีชัยชนะ
6 39194 นาย สรวศิ ผกาวรรณ์
7 41677 น.ส. ณหฤทัย ไพศาล
8 39438 น.ส. อธชิา แสงบรรจง
9 39302 น.ส. ทักษิพิมพ์ ปรีชา
10 39332 น.ส. นุชชดา ล่ิมทองนพคุณ
11 39343 น.ส. ปิยธดิา อิดศะ
12 39389 น.ส. รินทร์ กอ้นแกว้
13 38982 นาย เจนภพ เรืองจนัทร์
14 39275 น.ส. ณัฏฐยาภรณ์ การะเวก
15 39261 น.ส. ชนิสรา บุญชู
16 41678 น.ส. ณัชดวงรัตน์ พงศ์กรกมัพล
17 39258 น.ส. ชนิษฐา คงแต่ทรัพย์
18 39273 น.ส. ณัชชา เกรโซ
19 39192 นาย สรวชิญ์ ศุขนิคม
20 39445 น.ส. อรอนงค์ ยงยว่น
21 39282 น.ส. ณัฐธญั ลัญชานนท์
22 39300 น.ส. ตติยาพร กองทัพ
23 39405 น.ส. วรีดา ประทีป ณ ถลาง
24 41663 น.ส. จฬุาลักษณ์ ตันเวชกลู
25 39398 น.ส. วรัชญา เพิงรัตน์
26 39416 น.ส. ศุภกานต์ พาหุบุตร
27 39257 น.ส. ชนิตา วสุิทธิ์
28 39371 น.ส. ภัควดี หนูด า
29 39217 นาย อภิรักษ์ พิขุนทด
30 39111 นาย ภัทร ศิริกจิวฒันา
31 39213 นาย อนวฒัน์ ยอ่งบุตร
32 41673 น.ส. ชุติมา ปานกลุ
33 39361 น.ส. พิชาภรณ์ พุฒนวล
34 41737 น.ส. วรรณพร สามัคคีธรรม
35 39023 นาย ณัฐดนัย นาวี
36 39453 น.ส. อาริต้า อุมาสะ
37 39116 นาย ภาณุวชิญ์ แกว้เกล้ียง
38 39365 น.ส. พิมพ์ลภัส ศักดามี
39 39223 นาย อันดามัน สันติอภิรักษ์
40 41586 นาย โชติพงศ์ เทพทอง
41 39199 นาย สิทธชิัย เทศพันธุ์
42 39200 นาย สิทธนินท์ สุทธธิรรมานนท์
43 41589 นาย ณลงกรณ์ สายแกว้
44 39128 นาย ภูวศิ รักษาราษฎร์
45 39038 นาย ธนภัทร์ อุดมทรัพย์
46 38955 นาย กติติธชั เจริญศิริพันธ์
47 39082 นาย ปิยชนม์ เกดิเส้ง

ชื่อ-สกุล

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
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2



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 39317 น.ส. นพิษฐา วณิชยอ์นันตกลุ
2 39363 น.ส. พิณวดี บ ารุงวงศ์
3 39367 น.ส. เพียรพธู พิริยากรพงศ์
4 39301 น.ส. ทอฟ้า หนูจนีเส้ง
5 39386 น.ส. รสิตา ช่างเขียน
6 39448 น.ส. อังศุธร ศรีรัตน์
7 39269 น.ส. ซิดนีย ์  เร  อรุณรัตน์
8 39339 น.ส. ปัณฑารีย์ ด ารงค์เชื้อ
9 39310 น.ส. ธมนวรรณ ค้าไกล
10 39284 น.ส. ณัฐธนิี งามดี
11 39319 น.ส. นภสร รัศมี
12 39425 น.ส. สุตาภัทร ช่วยเอี่ยม
13 39435 น.ส. หทัยภัทร เมืองทองอ่อน
14 39086 นาย ปุลวชัร์ บุญสิริ
15 39424 น.ส. สุดาดาว สุขส าราญ
16 39211 นาย อธกิร ด าจวนลม
17 39401 น.ส. วชิญาพร ทองปาน
18 41579 นาย ชยากร จึ่งสกลุ
19 39142 นาย ริญชยนั ชื่นกล่ิน
20 38985 นาย เจษฎาภรณ์ จนิะเสนา
21 39228 น.ส. กรชนก ไตรรัตน์
22 39065 นาย บุรเศรษฐ์ หนูจุ้ย
23 39415 น.ส. ศิวไิลซ์ ตันติศิริไพบูลย์
24 39076 นาย ปรินทร์ จติต์พิพัฒน์กลุ
25 39124 นาย ภูรินท์ อร่ามจนัทร์เพ็ญ
26 39048 นาย ธญัเทพ กู้เขียว
27 39313 น.ส. ธญัชนก เสาร์ค า
28 39330 น.ส. นัทธมน บุญนิธิ
29 41684 น.ส. ณัฐปวณ์ี อินทร์ฟ้าแสง
30 41742 น.ส. วไิลลักษณ์ แซ่ล่ิม
31 39320 น.ส. นภสร คงทอง
32 41741 น.ส. วตัถาภรณ์ สมนึก
33 39135 นาย รชต ตัณฑัยย์
34 39129 นาย มัจญดี มานะบุตร
35 41662 น.ส. จรีนุช กลับสวา่ง
36 39159 นาย วสุพล ชอบดี
37 39394 น.ส. วนัชพร ศิวกรสกลุ
38 39039 นาย ธนภูมิ ทิณพัฒน์
39 38950 นาย กอบกฤต กู้กจิการ
40 39169 นาย ศฐายุ เจริญวงศ์
41 39242 น.ส. ขวญัฤทัย อารียพ์งศ์
42 41599 นาย ธนา เหล่าสกลุ
43 39286 น.ส. ณัฐนุช แช่ทอง
44 39262 น.ส. ชลดา นาวกีาร
45 39334 น.ส. เบญจกาญจน์ วรรธนสมพงศ์
46 39429 น.ส. สุประวณ์ี เกื้อนุ้ย
47 41706 น.ส. นิรัตศัย แสงสุวรรณ

ชื่อ-สกุล

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว
1 38588 น.ส. ณัฐปวณ์ี อินทร์ฟ้าแสง
2 39009 นาย โชติพงศ์ จนัทรัตนวงศ์
3 39003 นาย ชานน ชัยทวทีรัพย์
4 41671 น.ส. ชลลดา องค์ศรีตระกลู
5 39095 นาย พฤทธิ์ ทองริบุรี
6 39366 น.ส. พิราวรรณ มิตรวงค์
7 39290 น.ส. ณิชกานต์ ศิขรินรัตน์
8 38943 นาย กฤตบุญ ยิ่งด านุ่น
9 39335 น.ส. ปณาลี พัฒนะราม
10 39340 น.ส. ปัทมพร หลีสกลุ
11 39373 น.ส. ภาวณีิ พลอยศรี
12 39132 นาย ยศพล ทรงยศ
13 39030 นาย ตรัยพงศ์ แสงจนัทร์
14 39099 นาย พัสกร อุดมทรัพย์
15 39455 น.ส. อุษณา ยิ่งยวด
16 39036 นาย ธนกฤต เกดิทรัพย์
17 39667 น.ส. นิชรีน มะลิพันธ์
18 41710 น.ส. เบญจวรรณ ฤทธโิชติ
19 39396 น.ส. วรธดิา บรรลุสุข
20 39345 น.ส. ปิยะธดิา น าชัยเจนกจิ
21 41738 น.ส. วรรษชล โสพรรณรัตน์
22 39238 น.ส. กซูาร่า สัญญา
23 39189 นาย ศุภวชิญ์ แสงเพชร
24 39393 น.ส. วทัญญา ทองราช
25 39430 น.ส. สุภณา ปิยะธรรม
26 38953 นาย กติติคุณ ปิ่นชัยศิริ
27 39411 น.ส. ศิรดา ขวญัแกว้
28 39346 น.ส. ปิยาพร จนัแกว้
29 39287 น.ส. ณัฐพร เพชรทอง
30 39315 น.ส. ธญัญารัตน์ ผลพุฒิ
31 39412 น.ส. ศิรดา นิ่มนนท์
32 41629 นาย ศาศวตั วปิระกษิต
33 39274 น.ส. ณัฎฐา หิรัญจรัสพิวฒัน์
34 39264 น.ส. ชินันพร พึงสงวน
35 39244 น.ส. เขมจริา พากเพียร
36 39293 น.ส. ดรัลพร อิสระโคตร
37 39180 นาย ศุภกติต์ิ กลัยาณพงศ์
38 41681 น.ส. ณัฏฐธดิา ขันธภ์ักดี
39 41627 นาย ศรัณย์ แกว้นุ้ย
40 39005 นาย ชานนท์ เต่สกลุ
41 41667 น.ส. ชนิดา พรรณไวย
42 41636 นาย สาริศ มังกรแกว้
43 41666 น.ส. ชนัญธดิา จนัทรักษ์
44 41573 นาย จกัรกฤษณ์ แซ่ตัน
45 41652 น.ส. กมลลักษณ์ ชูบัว
46 41616 นาย ภูรีณัฐ เถื่อนถิ่น
47 41739 น.ส. วรัตน์ชนัญญ์ ศิระภาสกลุ

ชื่อ-สกุล

รำยชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 39215 นาย อนาวิล หิมะ
2 41568 นาย กติติธัช รุกซ้อน
3 41585 นาย ชิษณุพงศ์ ขจรสุวรรณ์
4 41592 นาย ณัฐพล จนัต๊ิบ
5 41622 นาย วงศกร เรือนเพช็ร
6 41623 นาย วทัญญู สิทธิท์อง
7 41648 นาย อสัมี สุจริตธรรม
8 39229 น.ส. กรรณญิตา กลูดี
9 39252 น.ส. จฑุามาศ ตันสกลุ
10 39321 น.ส. นภัสกรณ์ เปล่ียนศรี
11 39322 น.ส. นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
12 39325 น.ส. นโมลี กสินรัมย์
13 39327 น.ส. นวพร พรชัยรุ่งโรจน์
14 39364 น.ส. พมิพม์าดา ศรเพลิง
15 39393 น.ส. วทัญญา ทองราช
16 41669 น.ส. ชมพนูุช ไทยรัตน์
17 41672 น.ส. ชุติกานต์ เลขะกลุวงศ์
18 41680 น.ส. ณัฏฐณิชา บัวแกว้
19 41683 น.ส. ณัฐธยาน์ ผลิโกมล
20 41685 น.ส. ณัฐวดี สกลุแกว้
21 41687 น.ส. ณัฐสุรางค์ บูชากรณ์
22 41689 น.ส. ณิชาภัทร ฟงปรีชากลุ
23 41694 น.ส. ทราวดี คชเวช
24 41703 น.ส. นันท์ณัภส เส้ียมสอน
25 41713 น.ส. ปนัดดา อุ๋ยสกลุ
26 41715 น.ส. ปภาวดี กะรนรักษ์
27 41716 น.ส. ปวรรณพร ยายี
28 41719 น.ส. ปาณิสรา จตุราบัณฑิต
29 41721 น.ส. เปรมิกา สร้อยสน
30 41723 น.ส. พรไพลิน แซ่ตุ่ง
31 41724 น.ส. พรรณภัทร ตันติพฒิุกลุ
32 41748 น.ส. สมิตา ชัยทอง
33 41754 น.ส. สุภานัน เสลาหอม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/8 ปกีำรศึกษำ 2559
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเปน็ภำษำอังกฤษ ( MEP)   

ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 39309 น.ส. ธนัชญา วรรณฤดี
2 39441 น.ส. อภิพร ชลศิริ
3 39385 น.ส. รสิกา บุญเรือง
4 39240 น.ส. เกศสิรินทร์ พู่ตระกลู
5 39004 นาย ชานน เนติวงศานนท์
6 39061 นาย นัจธนิศร์ พรหมเหมือน
7 39131 นาย ยศกร กนัภัย
8 39201 นาย สิรวิชญ์ ครบถว้น
9 39034 นาย ทีฆทัศน์ ประดับศรี
10 39046 นาย ธนิษฐ์ ส าแดง
11 39106 นาย พีรพัฒน์ ฮ่อบุตร
12 39419 น.ส. สลามณี ด าดี
13 39265 น.ส. ชุติกาญจน์ ชัยฤกษ์
14 39298 น.ส. ดีน่า ศรัทธามนู
15 38947 นาย กฤษณ์ แซ่ตัน
16 39072 นาย ปรมินทร์ วารีศรี
17 39204 นาย สิริรักษ์ นันทะ
18 39118 นาย ภาสกร เชี่ยวกลุวิชัย
19 39384 น.ส. รสสุคนธ์ อาทิตยมณฑล
20 39230 น.ส. กฤตยา จ าอินทร์
21 39291 น.ส. ณิชกานต์ ห้าวหาญ
22 39234 น.ส. กญัญาวีร์ มีอรุณ
23 41734 น.ส. ยพุารัตน์ ชินะ
24 39152 นาย วรเมธ อารีรอบ
25 39057 นาย ธีระวัฒน์ แสนชมภู
26 39006 นาย ชินวัตร ถริพาณิชยก์ลุ
27 39149 นาย วรปรัชญ์ หาญชู
28 39071 นาย ปรดล เหมมินทร์
29 39372 น.ส. ภัทราพร พุทธศักด์ิโสภณ
30 39188 นาย ศุภฤกษ์ พิทยาณิชกลุ
31 39093 นาย พชระ ประทีป ณ ถลาง
32 41761 น.ส. อภาพร ปิ่นสุข
33 39037 นาย ธนภัทร เลิศสุนทรธน
34 39096 นาย พัชรพล ชูแกว้
35 39260 น.ส. ชนิสรา เชื้อชิต
36 39012 นาย ญาณภัทร ใจค า
37 38991 นาย ชนม์ชนก สุรวงษ์ไพบูลย์
38 39390 น.ส. รินลรี ศรีจนัทร์ทอง
39 39119 นาย ภุชงค์ หอมหวล
40 39173 นาย ศักยภาพ ใจหาญ
41 41735 น.ส. รัตนา เป้าทอง
42 38951 นาย กนัตชาติ สวนยา
43 39158 นาย วศิน เจริญสุข
44 38944 นาย กฤตเมธ ทัศนสีลพร

ชื่อ-สกุล

รำยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 41730 น.ส. ภาวิดา สมนาม
2 41670 น.ส. ชลธิชา มณีรักษ์
3 39187 นาย ศุภณัฐ ตันอภิรมย์
4 39056 นาย ธีรภาพ เอกวานิช
5 41690 น.ส. ดวงพร บ าราบพาล
6 39069 นาย ปภังกร แซ่เอี๋ยว
7 41702 น.ส. นัชชา ล่ิมสกลุ
8 39437 น.ส. หัทยาทินี รักเกือ้
9 41572 นาย คุณกร วรญาณอรห์
10 39382 น.ส. เมทิกา ทรงยศ
11 41609 นาย พลพล วงศ์สุวรรณ
12 39278 น.ส. ณัฐญา จนัทอุไร
13 39285 น.ส. ณัฐนาฏ แช่ทอง
14 39155 นาย วรวัจน์ แสนวงค์วัน
15 39068 นาย ปฐวีกาณย์ บุญธรรม
16 39015 นาย ณฐกร เริงนพดล
17 41646 นาย อรรณพ มีจติต์
18 39368 น.ส. แพรรพี ปาทาน
19 41643 นาย อภิสิทธิ์ เกตุเมือง
20 38946 นาย กฤษกร แกว้ผุดผ่อง
21 41608 นาย พงศธร เที่ยงรัตน์
22 39666 น.ส. ณัฎฐณิชา สิทธิชัย
23 41700 น.ส. นฤชล ทิมพุมเรียง
24 39418 น.ส. สโรชา อุตสาหะ
25 41665 น.ส. ชนัญญา สิงห์รัตน์
26 41619 นาย มังคเรศ นิติธรรมมานนท์ 
27 41645 นาย อมรศักด์ิ ทองนาค
28 41611 นาย พุฒธิพงษ์ แซ่ล้ี
29 41596 นาย ธนกฤต สงวนทรัพย์
30 38962 นาย กฎุุมพี พันธุภาส
31 39245 น.ส. เขมณิช วิมลโสภา
32 41615 นาย ภูรินทร์ เอกมาตฤกลุ
33 39074 นาย ประสบพร เอื้อบ ารุง
34 39163 นาย วัศพล ช านาญกจิ
35 39409 น.ส. ศศิธร ศุภศักด์ิ
36 41587 นาย ฐิตินันท์ ทองดี
37 41605 นาย ปวริศ ชูชิต
38 41736 น.ส. วนัสนันท์ คุ้มแกว้กาญจน์
39 41565 นาย กฤษกร ตันทวานิช
40 41618 นาย มนพร ศรีแฉล้ม
41 41720 น.ส. ปิยะธิดา คูหามุข
42 41746 น.ส. ศุภกติต์ิ บุตรหนองแสง
43 41650 นาย อิทธิพล รัตนมณี
44 41583 นาย ชัยวุฒิ สืบศักด์ิ

ชื่อ-สกุล

รำยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38220 นาย กอ้ง แสงสวัสด์ิ
2 39053 นาย ธีรภัทร์ มงคลสูตร
3 39079 นาย ปวริศวร์ ภู่ทอง
4 39130 นาย เมธัส ทักษิณ
5 39143 นาย รุจศวัส มากผล
6 39182 นาย ศุภชัย นิยมจติต์
7 39191 นาย สมจนิต์ ตติยจรัิติกาล
8 39207 นาย สุชัจจ์ ผาสุข
9 39210 นาย อดิศักด์ิ สินทอง
10 39219 นาย อภิสิทธิ์ ปราบทุกข์
11 39717 นาย ธรรมธร นาคหลง
12 41593 นาย ณัฐพัชร์ ลีนาวัตร
13 41597 นาย ธนพัฒน์ นิยมเกยีรติไพศาล
14 41601 นาย ธีรภัทร์ มูสิกะปาละ
15 41602 นาย นครินทร์ บัวนิล
16 41620 นาย มิเชล แฮร์เฟลตท์
17 41625 นาย วาทิตย์ พินทุ
18 41637 นาย สิรวิชญ์ ขอไพบูลย์
19 41639 นาย สุธินยา ผิวทอง
20 41642 นาย อนิรุทธ์ บรรดิษฐ์
21 39246 น.ส. คลาร่า จอร์ดาโน
22 39305 น.ส. ชคันเนตร อุตรนาค
23 39314 น.ส. ธัญชนก ต้ังวรรณกลุ
24 39344 น.ส. ปิยนันท์ พันนิตร
25 39356 น.ส. พัชรี คมเฉยีบ
26 39376 น.ส. มนัสนันท์ บาบิส
27 39434 น.ส. สุวัจนี สุเมนทร์
28 39450 น.ส. อัญชิสา แกว้มาก
29 41017 น.ส. อนุธิดา เทศกลุ
30 41653 น.ส. กลุภรณ์ ประโยชน์
31 41674 น.ส. โชติกา รักษ์ธรรมกจิ
32 41696 น.ส. นริศรา พลเยีย่ม
33 41705 น.ส. นันทิกาญจน์ จนัทร์พงศ์
34 41711 น.ส. เบญเนเดตต้า ปรียาพงษ์
35 41722 น.ส. พรชิตา หวังประดิษฐ์
36 41726 น.ส. พิมพ์ลภัส จนิณรัตน์
37 41729 น.ส. ภัทรชิรา หมาดเส็ม
38 41740 น.ส. วราลี พรมโชติ
39 41752 น.ส. สุชัญญา ทองดารา
40 41755 น.ส. สุภาวดี ถาวร
41 41756 น.ส. สุภิญญา กรงนิตย์
42 41758 น.ส. เสาวลักษณ์ สกลวิรัตน์
43 41772 น.ส. อาริยา รักมิตร

รำยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/11 ปีกำรศึกษำ 2559
แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำฝรัง่เศส

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 38956 นาย กติตินนัท์ ตันสกลุ
2 38976 นาย จิรวัฒน์ อึง่อภวิัฒน์
3 38992 นาย ชนาวินท์ ภคันนัทกลุ
4 39016 นาย ณภทัร ภศูรี
5 39043 นาย ธนากร ชุมรักษ์
6 39078 นาย ปวริศ บญุเกา่
7 39110 นาย ภคัพล แหลมกา
8 39120 นาย ภมูนิทร์ รัตนโชติ
9 39146 นาย วงศธร เสวตานนท์
10 39177 นาย ศิวกร อกัษรน า
11 41571 นาย เขมสรัล หสันยี์
12 41574 นาย จารุวิทย์ อษุมากรกลุ
13 41578 นาย ชยพล ธารกมลสุข
14 41580 นาย ชัชพงษ์ พรหมทา
15 41584 นาย ชัยวุฒิ แสงทอง
16 41604 นาย ปณิวรรธน์ บวัออ่น
17 41606 นาย ปณัณวิชญ์ สิทธิโชค
18 41631 นาย ศุภกร ใจด้วง
19 41640 นาย สุภนยั ศรีนวน
20 41649 นาย อาทิตย์ อะทะถ  า
21 39237 น.ส. อาภสัรา ธนวัฒนก์ฤต
22 39243 น.ส. เขมจิรา สาลี
23 39253 น.ส. ฉัตรชฎา สิทธิบตุร
24 39288 น.ส. ณัฐสุดา รอดราวีย์
25 39329 น.ส. นวรัตน์ เชื อชิด
26 39338 น.ส. ปรมาภรณ์ สิทธิศักด์ิ
27 39375 น.ส. มณีเฉลิมรัตน์ สนธิกนัฑ์
28 39383 น.ส. ยมลภทัร สินทรัพย์
29 39403 น.ส. วิลาวัณย์ ศิริจ าปา
30 39407 น.ส. ศรีนภา เทียมทัด
31 39408 น.ส. ศวิตา ตันประดิษฐ์
32 39426 น.ส. สุทธสินี ตันสกลุ
33 41658 น.ส. จงญาณี ยุง
34 41688 น.ส. ณัสรีญา ถวายเทียน
35 41697 น.ส. นริศรา หอมขจร
36 41699 น.ส. นริสรา ถาพร
37 41708 น.ส. นศุรา ศรีคชชา
38 41709 น.ส. บณุยนชุ หนสุูวรรณ
39 41717 น.ส. ปวันพัสตร์ ทนรัุตน์
40 41718 น.ส. ปวิตรา ค าหลอ
41 41732 น.ส. ภษูณิศา น  าเจ็ด
42 41733 น.ส. มาลีนี บวัทอง
43 41753 น.ส. สุชาดา สุริยะ
44 41765 น.ส. อรรถวรรณ รักอบุล
45 41768 น.ส. อจัฉราพรรณ เจริญทั งรุ่งเรือง
46 41771 น.ส. อานนัตยา นาทัง

รำยนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4/12 ปกีำรศึกษำ 2559
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ชือ่-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 38957 นาย กติติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข
2 38975 นาย จิรวัฒน์ ชิตมาตย์
3 38997 นาย ชลิต โส๊ะโอะ๊
4 38998 นาย ชวิศ อนิทร์ค า
5 39045 นาย ธนกิ กลุวานชิ
6 39049 นาย ธัญวุฒิ พยายาม
7 39080 นาย ปวีร์ รวมพรรณพงศ์
8 39107 นาย พีรวิชญ์ คงสุข
9 39154 นาย วรรธนะ เกยีรติเรืองวิทย์
10 39170 นาย ศรัณยู วาจาสัตย์
11 39186 นาย ศุภณัฐ ถนอมนวล
12 39221 นาย อซัมี่ เวชประสิทธิ์
13 40879 นาย ธนกร พลธา
14 41567 นาย กนัตินนัท์ จันทรังสีวรกลุ
15 41575 นาย จิรายุ ชมพูทวีป
16 41588 นาย ฑิฆมัพร จัน่สกลุ
17 41607 นาย ปยิะชาติ เขียวเฮียว
18 41617 นาย ภวูดล มณีปกรณ์
19 41628 นาย ศรัณย์ โทสวนจิตร
20 41641 นาย อธิป แซ่ตัน
21 41644 นาย อมรเทพ ชูราช
22 41647 นาย อคัรพงค์ ฝอยสุวรรณ์
23 39254 น.ส. ชนญัชิดา มนต์พานทอง
24 39267 น.ส. เชษฐ์สุดา ไชยพจน์
25 39308 น.ส. ธนภคั ตันสกลุ
26 39333 น.ส. นรีูซัน นนัทบตุร
27 39354 น.ส. พรปวีร์ คงหนู
28 39374 น.ส. มณฑิรา น าพา
29 39397 น.ส. วรรณรัฐ เสมอใจ
30 39404 น.ส. วีรดา นุย้สง่า
31 39422 น.ส. สิรินดา เกยีรติทวี
32 39427 น.ส. สุทธิดา บญุสินธ์
33 41656 น.ส. คณิตศร ภธูา
34 41657 น.ส. คุลิกา สายทอง
35 41693 น.ส. ถิรดา หนชูู
36 41698 น.ส. นริศรา ทักถิน่
37 41701 น.ส. นฤมล พัฒหาญ
38 41714 น.ส. ปนดัดา ดนตรี
39 41747 น.ส. สเตฟานี่ ฟรานซ์
40 41750 น.ส. สิริณัฏฐ์ โค้งอาภาส
41 41751 น.ส. สิริวิมล ท่าจีน
42 41757 น.ส. สุวรรณี ข าสุวรรณ
43 41760 น.ส. อนญัลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
44 41764 น.ส. อภสิรา พิริยะพฤทธิ์
45 41766 น.ส. อรอนงค์ อุน่วงศ์
46 41767 น.ส. องัสนา ศาโศรก

รำยนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4/13 ปกีำรศึกษำ 2559
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ชือ่-สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38270 นาย เฉลิมเกยีรติ ธนาวฒิุ
2 38966 นาย ไกรวชิญ์ หนูน้อย
3 38989 นาย ชญาน์นันท์ รัตนะ
4 38996 นาย ชรินทร ชูชื่อ
5 39025 นาย ณัฐพล อุตสาหะพงษ์สิน
6 39089 นาย พงศ์ปณต เรืองช่วยธนสิน
7 39097 นาย พัชรพล มงคลมะไฟ
8 39115 นาย ภาณุวตัร สัจจะวริิยะกลุ
9 39125 นาย ภูรินทร์ ชาลี
10 39133 นาย ยทุธกรานต์ แซ่ต้ิว
11 39153 นาย วรรณ จนัทร์เมือง
12 39156 นาย วศิน กลุดี
13 39197 นาย สหัสวรรษ รัตนรัตน์
14 39414 นาย คิรากร ด้วงรักษ์
15 40888 นาย เมธาวนิ อัตตะการอังกรู
16 41564 นาย กฤติน เจริญผล
17 41569 นาย กลุวรัตน์ ขุนจติต์
18 41576 นาย จริายุ ชัยสุวรรณ
19 41590 นาย ณัฐดนัย สายปัน
20 41594 นาย ถิรวฒัน์ วงัมูล
21 41595 นาย ไทยโย มูไก
22 41603 นาย นาวนิ หมั่นสู้
23 41610 นาย พานทองแถม ศรีรัตนไพศาล
24 41624 นาย วนัชนะ สิงห์ฆาฬะ
25 41626 นาย วฒิุชัย สุทธปิาโล
26 41632 นาย ศุภกร สิงห์ธนะ
27 39256 น.ส. ชนิกานต์ สุวรรณวงศ์
28 39280 น.ส. ณัฐณิชา ปิ่นประดับ
29 39304 น.ส. ทิพวลัย์ สีน้อย
30 39318 น.ส. นภสร ฉมิภักดี
31 39328 น.ส. นวพรรษ พื้นผา
32 39342 น.ส. ปิ่นมณี ผิวข า
33 39370 น.ส. ภัคจริา ฟุ้งเหียน
34 39391 น.ส. รุ่งรวนิ วฒิุกร
35 39410 น.ส. ศศิโสม วงศ์ชัดเจน
36 39423 น.ส. สุชาวดี สายสุวรรณ
37 39433 น.ส. สุวพัชร รอดแกว้
38 39451 น.ส. อาทิตยา สุขมา
39 41654 น.ส. ขวญักมล บัวเผ่ือน
40 41655 น.ส. คฑารัตน์ แกว้สง
41 41675 น.ส. ฌามันดา ศักดิลาภ
42 41682 น.ส. ณัฐติกาญจน์ หลิมสกลุ
43 41686 น.ส. ณัฐวภิา ใจบุญ
44 41692 น.ส. ตัสนีม ยมมุดี
45 41707 น.ส. นุชนาถ ทองมาก
46 41727 น.ส. พีรดา มีเพียร
47 41770 น.ส. อันนิค ฟานเดอะ เฟลเดอร์
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