
1 42377 นาย กษณ บุญญกาศ
2 42380 นาย กันตภณ กีรติวิทยานนท์
3 42393 นาย ฆณพงษ์ มณีศรี
4 42419 นาย ฐปนวัฒน์ ชาลี
5 42428 นาย ณัฏฐนันท์ เพ็งพันธ์
6 42464 นาย ธนภัทร บุตรโสภา
7 42479 นาย ธีรภัทร์ มะลิวัลย์
8 42487 นาย นภสินธ์ุ หะรารักษ์
9 42488 นาย นราวิชญ์ เก้าแสง
10 42516 นาย ปัญญพัฒน์ เปรียบปาน
11 42546 นาย พุทธวัตร อันทะผาลา
12 42552 นาย ภัทรกร สิงห์ฆาฬะ
13 42569 นาย รชต บุญมีมีชัย
14 42591 นาย ศรัณย์ เกียรติเรืองวิทย์
15 42611 นาย ศุภวิชญ์ ณ ถลาง
16 42637 นาย อภิชาภัทร ทองตัน
17 44809 นาย ระพีพงศ์ ทองพัฒน์
18 42662 น.ส. ชนเนษฎ์ บุญฮก
19 42691 น.ส. ณัฐวลัญช์ หลักเลิศ
20 42695 น.ส. ณิชชาอร กิตต์ิธนกุล
21 42714 น.ส. นจี ฮาเส็ม
22 42719 น.ส. นันทภัค อารัญภาณุ
23 42754 น.ส. ภวิกา รอดแถม
24 42755 น.ส. ภัคจิรา หินน้อย
25 42785 น.ส. โศจิรัตน์ แซ่ส้อ
26 42797 น.ส. สุรภา พวงจิตร์
27 42798 น.ส. อตินุช เพ็ชร์มุข
28 42802 น.ส. อภิศา เมฆเจริญวิวัฒนา
29 44865 น.ส. ธนัชญา ศรีสุข
30 44882 น.ส. ฟารีดา สังวระ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายวีรภัทร โปณะทอง

น.ส.วิลาวัลย์ สุภาวรรณ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ครูท่ีปรึกษา ตอน ข.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 



1 42364 นาย กฤต แซ่อ้ึง
2 42373 นาย กฤษฎ์ สันติพิทักษ์
3 42388 นาย ขวัญเกล้า หนักเเน่น
4 42398 นาย จิรภัทร ทัศนกมล
5 42403 นาย ฉัตรตะวัน เกษมสุข
6 42416 นาย ชิติพัฒน์ โพธ์ิเงิน
7 42423 นาย ณฐศร บุญเกิด
8 42462 นาย ธนภัทร ไชยวงศ์สาย
9 42465 นาย ธนภัทร ศิริวัฒน์
10 42512 นาย ปรินทร เกตตะพันธ์
11 42515 นาย ปัญญพนต์ ละไม
12 42518 นาย ปัณณธร ตรีอัญชุลีธาร
13 42614 นาย โศภณ ปานสุวรรณ
14 42630 นาย สุวรรณภูมิ สุขคง
15 42640 นาย อัษฎาวุธ สิทธิโชค
16 42647 น.ส. กัญญภัค อนันต์วิวรรธน์
17 42663 น.ส. ชนัญชิดา ฟ้ารุ่งสาง
18 42667 น.ส. ชัญญานุช นบนอบ
19 42670 น.ส. ชุติกาญจน์ ทองสกุล
20 42680 น.ส. ณภรรษร บุญเทียม
21 42689 น.ส. เกตุชนา มณีศรี
22 42694 น.ส. ณิชกานต์ ลีลากิจรุ่งเรือง
23 42702 น.ส. ธนพร กุลพันธ์
24 42722 น.ส. นิชาภา ช่วง ชุณห์ส่อง
25 42730 น.ส. ปริชญา แซ่ขู้
26 42737 น.ส. พชรพร โกยแก้ว
27 42769 น.ส. รินรดา ไอยรา
28 42770 น.ส. รุ่งทิวา ช่วยพระยา
29 42780 น.ส. ศศินิภา ใจเสง่ียม
30 42784 น.ส. ศุภาพิชญ์ รักษาทอง
31 42803 น.ส. อรวรา คีรีรักษ์ 
32 42804 น.ส. อริสา ใสยจิตร์
33 42927 น.ส. ณัชชารีย์ ปุ๋ยเจริญ
34 44884 น.ส. ภัทรมน ใจเย็น

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.นิตยา จันทรโชติ

น.ส.ดลยา แซ่เอ๋ียว

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE คู่ขนำน)  

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42394 นาย จักรกฤต เจริญเมือง
2 42397 นาย จิรปัญญา ศรีฤกษ์
3 42422 นาย ณฐพงศ์ ทองทิพย์
4 42441 นาย ติณณภพ ภูววิมล
5 42461 นาย ธนภัทร จิตรา
6 42477 นาย ธิติพันธ์ พงษ์นริศร
7 42509 นาย ปภังกร พรผล
8 42517 นาย ปัณณธร ค าเเหง
9 42550 นาย ภรันยู เชาว์สิทธิชัย
10 42570 นาย รฐนนท์ ค้ าชูชาติ
11 42602 นาย ศุทธนันท์ อินทร์แช่มช้อย
12 42617 นาย ส่องพงศ์ บุษยา
13 44781 นาย กฤตภาส วิมลพันธ์ุ
14 44784 นาย เกียรติกุล ทิพย์รอด
15 44789 นาย ชาคริยา สุดเสน่ห์
16 44815 นาย สุทธิพจน์ สุวรรณสุทธ์ิ
17 42656 น.ส. เกวลิล สุกแดง
18 42661 น.ส. จินตภา เฟ่ืองโกศล
19 42673 น.ส. ญาณิศา แซ่ตัน
20 42682 น.ส. ณฤดี ตัณมุขยกุล
21 42690 น.ส. ณัฐพิชชา เพ็ชรรักษ์
22 42703 น.ส. ธนัชญา ภูมิคง
23 42704 น.ส. ธนัญญา แซ่หลี
24 42715 น.ส. นภัสวรรณ วงจันทร์
25 42723 น.ส. นิสรีน หมานเม๊าะ
26 42731 น.ส. ปรินทรา ตันติปาลีพันธ์
27 42762 น.ส. มัญช์ุธีรา ล่ิมสกุล
28 42777 น.ส. วรางคณา วัชรีบริรักษ์
29 42783 น.ส. ศิริลักษณ์ ถาวร
30 42788 น.ส. สิราวรรณ โคตรโมลี
31 42800 น.ส. อนัญญา อรรถสุทธิสิน
32 42806 น.ส. อัญชสา อัครพัฒนวงศ์
33 44880 น.ส. แพรวา พลคช
34 44898 น.ส. สราญวดี เทพรักษ์
35 44909 น.ส. อรอมล ศุภมณี

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. นายสานนท์ เพ็งแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3    ปีกำรศึกษำ 2564 ครูท่ีปรึกษาตอน ก. นายมงคล แซ่ซ่ัว

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE คู่ขนำน) นายนฤชา คมคง



โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ English Program (EP)

1 42413 นาย ชัยธัช ผลิโกมล
2 42418 นาย ฌอน ไมเคิล กรอสเวนเนอร์
3 42427 นาย ณัชพล วังช่วย
4 42439 นาย ตนุภัทร ชูภักด์ิ
5 42466 นาย ธนภูมิ สุพรรณ
6 42505 นาย บุรธัช ลีนานุนารถ
7 42556 นาย ภาษิต ชินศรี
8 42572 นาย รัฐนันท์ เสือค า
9 42621 นาย สิรภพ ชัยสมบูรณ์สุข
10 44786 นาย จิรวัฒน์ เกตุแสง
11 44803 นาย ปุณยวีร์ กรีมละ
12 44819 นาย อภิสิทธ์ิ จันทร์ทา
13 42671 น.ส. ชุติกาญจน์ สมนาม
14 42675 น.ส. ญาณิศา เศษบุบผา
15 42683 น.ส. ณัจฉรียา ชูหนู
16 42710 น.ส. ธัญดา สร้อยนาค
17 42727 น.ส. ปนัดดา ศรีทับรอด
18 42736 น.ส. เปมิกา สือสกุล
19 42743 น.ส. พันดาว บุญญฐี
20 42776 น.ส. วรวรรณ รักเหย้า
21 42810 น.ส. อาราญา ฟอสเตอร์
22 44841 น.ส. ชนาภา จตุราบัณฑิต
23 44852 น.ส. ณัฏฐณิชา เย็นทรัพย์ศิริ
24 44853 น.ส. ณัฏฐณิชา สกุลเบ็ญจะ
25 44856 น.ส. ณัฐณิชา บุษบงก์ไพฑูรย์
26 44866 น.ส. ธัญชนก พันธ์ช่วย
27 44895 น.ส. ศศิวรรณ ห้วยเรไร
28 44912 น.ส. อารอม่ี อุมาสะ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นางสรินยา สมาน

น.ส.อาริยา รักษาชล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42367 นาย กฤตภาส สัตยาชัย
2 42390 นาย คณิศร จงคิด
3 42408 นาย ชนาสิน สาลี
4 42417 นาย โชคชัย หวงสุวรรณ
5 42438 นาย ดิณห์ อิทธิวราภรณ์กุล
6 42446 นาย ทัตธนดล กองรักษเวช
7 42490 นาย นราวิชญ์ ยืนนาน
8 42557 นาย ภูบดี ช่ืนบุตร
9 42565 นาย ภูริณัฐ ฐาปนะกิตติ
10 42595 นาย ศักด์ิพล บุญถวิล
11 42597 นาย ศิลา จูฑะมงคล
12 44788 นาย ชลากร เมธาลักษณ์
13 44791 นาย ณรุจ ล้ิมนันทพิสิฐ
14 44799 นาย ธีร์ปพน ขวัญนา
15 44823 นาย อัครินทร์ พิสุทธ์ิวิมล
16 42684 น.ส. ณัชชา รุ่งเรือง
17 42720 น.ส. นันทินี ซี
18 42732 น.ส. ปรียาวรรณ เงินหนู
19 42772 น.ส. วชิรดา ศักดา
20 42778 น.ส. วลิสรา วิชชาธร
21 42779 น.ส. วิรดา กล่ินธงชัย
22 42782 น.ส. ศิรภัสสร ษัฏเสน
23 42801 น.ส. อภิญญา ตันมณีประเสริฐ
24 44910 น.ส. อัญชิษฐา เช้ือม่ัง

นายจตุรงค์ เลิศชูวงศา

นางวิมล บรรจงพาศ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

English Program (EP: Science - Maths)

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 42434 นาย ณัฐวัศศ์ เพชรเชนทร์
2 42445 นาย ทักษ์ดนัย ทองศรี
3 42456 นาย ธนดล แพทย์ขิม
4 42608 นาย ศุภณัฐ เจ่ียสกุล
5 42646 น.ส. กรองกนก บุญแก้ว
6 42654 น.ส. กีรณา ช่วยบ ารุง
7 42669 น.ส. ชีรา รดาดาว หล่อนุ้ย อาล์มเกร็น 
8 42685 น.ส. ณัชชาณัฏฐ์ กองมงคล
9 42688 น.ส. ณัฐธยาน์ ค าเกียรติ
10 42705 น.ส. ธนัตถ์ฐา เครือบุตร
11 42707 น.ส. ธนิสรา อ้ึงรัศมี
12 42713 น.ส. ธีราพร โชติชัยศรีสุริยะ
13 42717 น.ส. นลัททิพย์ ขุนสวัสด์ิ
14 42725 น.ส. บุษกล จารุสารสุทธิกุล
15 42786 น.ส. โศภิตา ชุมพล
16 42796 น.ส. สุภัชชา อังสิทธากุล
17 42799 น.ส. อนัญญา ตันติบรรณกุล
18 44825 น.ส. กัญญ์พิดา มุธุศรี
19 44835 น.ส. จิรัทยา สว่างวงศ์
20 44851 น.ส. ณัฎฐกาญจน์ กาญจนรัตน์
21 44857 น.ส. ณัฐอนงค์ เสนอินทร์
22 44868 น.ส. ธันยนันท์ ตันวิวัฒน์เดช
23 44871 น.ส. นิชาภา นวลจันทร์
24 44873 น.ส. บุณยานุช เจริญชนม์
25 44879 น.ส. ธัญลักษณ์ คัทมาราศรี
26 44886 น.ส. เยาวภา หลานเด็น
27 44887 น.ส. รฐพร งานภิญโญ
28 44890 น.ส. วรินธร แปลกฤทธ์ิ
29 44896 น.ส. ศิรภัสสร ปัญญาสิริพันธ์ุ
30 44905 น.ส. สุศิษฏา ปะจันทบุตร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

(Intensive Chinese and English Program :ICE)

นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์

น.ส.จิตติภัทท์ ถนัดช่าง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำจีน-ภำษำอังกฤษ



1 42384 นาย กิตติธัช ศรีชะรัง
2 42392 นาย คุนากร สุขศรีใส
3 42406 นาย ชนาธิป รักชีพ
4 42412 นาย ชัยชนะ จันทร์เลาะ
5 42440 นาย ต่อพงศ์ หาญพานิช
6 42484 นาย ธีรสิทธ์ิ ชูวงศ์
7 42503 นาย บริพัตร ผ่องพันธ์
8 42580 นาย วรธน ศรีวุ่น
9 42583 นาย วรัญญู ค าบุตร
10 42599 นาย ศิวัช ศิริเจริญไชย
11 42620 นาย สิรภพ จ  ินดาพล
12 42628 นาย สุทธิพงษ์ พิสแก้ว
13 42641 นาย อิทธิกาจน์ ภู่เจริญ
14 44790 นาย ณพกฤษ ออสการ์ เบรียทสเมเตอร์
15 44792 นาย ดานิช รักมิตร
16 44806 นาย พิตตินันท์ สินสมุทร
17 44813 นาย ศรัณย์พงษ์ ศรีสะอาด
18 44818 นาย อภิชัย ไกรปล้อง
19 42645 น.ส. กรปักษ์ คชสิงห์
20 42650 น.ส. กัญญาพัชร แก้วจินดา
21 42659 น.ส. จิดาภา ไชยมงคล
22 42672 น.ส. โซไรดา นันท์คณานนท์
23 42677 น.ส. ฑิราพร ซ้ายเบ้ียว
24 42701 น.ส. เทียนหงส์ สมนาม
25 42712 น.ส. ธันยากร กล้างาน
26 42746 น.ส. พิชญาดา พรหมมิ
27 42749 น.ส. พิมพ์นิภา เนาว์สุวรรณ
28 42761 น.ส. มนัสนันท์ เลือกผล
29 42809 น.ส. อาภาพัชร์ฏา ไกรสุวรรณสาร
30 44828 น.ส. กานต์สิรี โชคอมรไพศาล
31 44834 น.ส. จิรัฐิวรรณ เอียบก๊ก
32 44837 น.ส. จิรารักษ์  ทองวล
33 44838 น.ส. จีรนันท์ ทันเพ่ือน
34 44855 น.ส. ณัฐชยา ดาวตาล
35 44860 น.ส. ทรรศนันทน์ มิตรมลิวรรณ
36 44867 น.ส. ธัญลักษณ์ หาบหา
37 44872 น.ส. นิรัชพร ล้ิมกิตติรัตน์
38 44902 น.ส. สุกัญญา ศรีอ่อน
39 44906 น.ส. เสาวลักษณ์ ถิรวิริยาภรณ์
40 44907 น.ส. อนันตชา เวชสาร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นางนิพวัลย์ ตันสกุล

น.ส.อ้อย สวัสด์ิรักษา

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์



1 42374 นาย กฤษฎ์ชญากร วารีศรี
2 42376 นาย กวินกิตต์ิ ต้ังธรรมนิตย์
3 42383 นาย กานต์ณัฐ สกุลเทพ
4 42395 นาย จักษ์มณฑน์ ม่วงย้ิม
5 42401 นาย เจษฎาภรณ์ พวังคะพินธ์ุ
6 42410 นาย ชยุต เจริญลาภ
7 42431 นาย ณัฐพล หนูอ่อน
8 42454 นาย ธนกฤต ทิพยฤกษ์
9 42506 นาย ปฏิภาณ วัลลศิริ
10 42553 นาย ภัทรดนัย ชนะกุล
11 42612 นาย ศุภวุฒิ ขอกิตติไพบูลย์
12 42616 นาย สมภพ คุ้มบ้าน
13 44793 นาย เดชพนต์ จิมา
14 44798 นาย ธารพล พงษ์นริศร
15 44801 นาย ปณิธาน วัลลศิริ
16 44810 นาย รัชชานนท์ พลอยขาว
17 44816 นาย อดินันท์ เบ็ญนา
18 44822 นาย อัครพนธ์ หงอประดิษฐ์
19 42648 น.ส. กัญญาณัฐ ชูหมวกโชติ
20 42655 น.ส. เกวลิน โชครุ่งเรืองรัตน์
21 42711 น.ส. ธัญพิชชา สิทธิเดชากุล
22 42716 น.ส. นภัสสร วังซ้าย
23 42718 น.ส. นันท์นภัส พูลทอง
24 42735 น.ส. ปิยาพัชร เลิศอิทธิกุล
25 42750 น.ส. พิริสา ผายการณ์
26 42756 น.ส. ภัคนันท์ หอมหวล
27 42773 น.ส. วรณัฏฐ์ แสงจันทร์
28 42805 น.ส. อลิชา คหาปนะ
29 42811 น.ส. ไอริณ วรรณรัตน์
30 44824 น.ส. กรชนก จินดานุ
31 44826 น.ส. กัลยกร ก่อผล
32 44830 น.ส. กุลนิดา กลับคง
33 44839 น.ส. จุฬาลักษณ์ มูสิกะ
34 44846 น.ส. ซันฟาร์ญ่า ชูแก้ว
35 44854 น.ส. ณัฏฐนิช ทองค า
36 44859 น.ส. ดุจดาว สมบูรณ์
37 44863 น.ส. ธนภรณ์ หนิมุสา
38 44876 น.ส. พิชญาดา ขวัญหม้ง
39 44891 น.ส. วลินธร หัสไทรทอง
40 44911 น.ส. อานิชา เช้ือสมัน

น.ส.เยาวนุช ล่ิมรัช

น.ส.ภัสราภา จันทร์เมือง

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/8   ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 42365 นาย กฤตนัย ภิรมย์ฤกษ์
2 42379 นาย กันตพัฒน์ มีอรุณ
3 42382 นาย กานต์ ตันสกุล
4 42411 นาย ชลนาธาร หอตระกูล
5 42437 นาย ดนุช วุฒิสุทธิเมธาวี
6 42443 นาย ถิระยุทธ์ อนงค์
7 42449 นาย ทีปากร หมายแร่
8 42459 นาย ธนพล ธีระอัมพรพันธ์ุ
9 42538 นาย พิพัทธนชาติ ค ามูลมาตย์
10 42544 นาย พีรวิชญ์ เดชอายุมนตรี
11 42563 นาย ภูริ ฮ่มซ้าย
12 42594 นาย ศักดิธัช อุดมทรัพย์
13 42623 นาย สิรวิชญ์ สมุทบาล
14 42631 นาย เสฏฐ์ธนิน สังฆ์รักษ์
15 44795 นาย ธนาธิป เช่ือมทอง
16 44800 นาย เนติพงศ์ แสงอรุณ
17 44804 นาย ปุรเชษฐ์ ทิพย์รักษ์
18 42649 น.ส. กัญญาณัฐ แสงแก้ว
19 42668 น.ส. ชาลิสา ละอาด
20 42697 น.ส. ตรีรัตน์ ทองค า
21 42709 น.ส. ธัญญารินทร์ พันธ์ไพบูลย์
22 42721 น.ส. นาตาชา จิตประไพย
23 42726 น.ส. ปทิตตา ใจวงค์
24 42738 น.ส. พชรพร เพ็งภัตรา
25 42740 น.ส. พฤกษา อุปนันท์
26 42763 น.ส. เมธาวดี เอียดอ้น
27 42766 น.ส. รังษิยา ฉ่ัวเจริญ
28 42775 น.ส. วรรณชนก อมิตรสูญ
29 42793 น.ส. สุชานันท์ ชีพเกษมสุข
30 44827 น.ส. กานต์ธีรา ตังตกาญจนา
31 44842 น.ส. ชนินาถ ศรีทอง
32 44848 น.ส. ฐิติมา บุญยฤทธ์ิ
33 44850 น.ส. ณภัทรสรณ์ กุลธนิต
34 44870 น.ส. นันท์นภัส ปานด า
35 44874 น.ส. เบญจวรรณ ตันกลาง
36 44888 น.ส. เรืองระวี พีรดนย์โกเศส
37 44889 น.ส. ลัลน์ลลิต พัฒทอง
38 44901 น.ส. สิริประภา จราฤทธ์ิ
39 44908 น.ส. อภิญญา ไชยาเผือก
40 44915 น.ส. ไอริน นาดอน

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายเทิดธรรม ศรีสว่าง

น.ส.ธนพร ณ วาโย

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/9    ปีกำรศึกษำ 2564



1 42366 นาย กฤตพจน์ ชุมพงศ์
2 42389 นาย คณพัฒน์ สัทธาอธิคม
3 42402 นาย โจนาธาน จอห์น เชอริยาฟารามบิล
4 42404 นาย เฉลิมวงศ์ จันทสุวรรณโณ
5 42420 นาย ฐิติพัฒน์กิจ มนูสาร
6 42452 นาย ธนกฤต ตรึกตรองกิจ
7 42453 นาย ธนกฤต ถาวรไพบูลย์บุตร
8 42486 นาย นพัตธร สมานมิตร
9 42511 นาย ปรมัตถ์ ชลสุวัฒน์
10 42522 นาย พงศกร ยุคุณธร 
11 42527 นาย พนิต กรสวัสด์ิ
12 42551 นาย ภัคพล นวลวิไล
13 42564 นาย ภูริช พนมวัลย์
14 42566 นาย ภูริทัต แก้วลายพรหม
15 42585 นาย วิชยุตม์ บุ้งทอง
16 42590 นาย ศตธรรม์ แจ่มสกุล
17 42610 นาย ศุภมงคล ตันติรังสิมาพันธ์
18 42639 นาย อภิสิทธ์ิ เห่าตะวานิช
19 44796 นาย ธนิสร บุญสิริ
20 44802 นาย ปวริศร์ สุขารมย์
21 44808 นาย ภูมิ มหาลาภบุตร
22 44814 นาย ศิวะ แก้วยะรัตน์
23 42657 น.ส. เกิดฟ้า ชิดเช่ียว
24 42665 น.ส. ชนิตรา บุญประสิทธ์ิ
25 42752 น.ส. แพรร าไพ โอสถ
26 44836 น.ส. จิราภรณ์ ชูทอง
27 44843 น.ส. ชมเช้า โอสถ
28 44849 น.ส. ทิฆัมพร แพรพระนาม
29 44869 น.ส. นภัสสร สุภาพัฒน์
30 44875 น.ส. ปาณิสรา รอดสิน
31 44883 น.ส. ภัคจิรา สุวรรณรัตน์
32 44893 น.ส. วีรปรียา ภิรมย์ใส
33 44904 น.ส. สุวินันท์ ศักด์ิหอม
34 44913 น.ส. อารียา โพธ์ิไพโรจน์ชัย
35 44914 น.ส. อิสรีย์ นุชประหาร

น.ส.ศศิกร นามสงวน

นายเทียนชัย ชามะสนธ์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/10    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   คณิตศำสตร์ ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 



ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

1 42387 นาย ไกรวิทย์ บุญเงิน
2 42414 นาย ชาญนรินทร์ รุ้งพราย
3 42424 นาย ณรงค์เดช เดชรักษา
4 42433 นาย ณัฐภูมินทร์ ตรีเภรี
5 42455 นาย ธนกฤต เสนาน้อย
6 42470 นาย ธรรมสิทธ์ิ คุตติยานันท์
7 42478 นาย ธีรธรรม มีเสน
8 42482 นาย ธีรวัฒน์ พละวงศ์
9 42483 นาย ธีรวิทย์ คงสมบุญ
10 42485 นาย ธีระศักด์ิ บุญเอ้ือ
11 42504 นาย บุณยกฤต เกล้ียงจิตร
12 42545 นาย พุฒิพงศ์ เรืองอ่อน
13 42554 นาย ภัทรพี ราชพล
14 42567 นาย มณฑวรรษ ก้อนทอง
15 42592 นาย ศรัณย์ สุวรรณภักดี
16 42605 นาย ศุภกร ยอดโรจน์
17 44782 นาย กฤตเมธ ด้วงอินทร์
18 44783 นาย ก้องศักย์ สมพงษ์อินทร์
19 44787 นาย เจษฎา พันชนะ
20 44811 นาย เลิศศักด์ิ ด าจิ
21 44812 นาย วรโชติ ด านิล
22 41498 น.ส. ระวิสะรา เสนาน้อย
23 42643 น.ส. กนกวรรณ เเสงสุวรรณ
24 42644 น.ส. กรกนก สุวรรณ
25 42652 น.ส. กานต์สินี พันธ์ศักด์ิ
26 42700 น.ส. ทิพกมน ขุ้ยย่อง
27 42739 น.ส. พชรมณฑน์ สุพันธกิจ
28 42742 น.ส. จันทมณีพันธ์ พรหมภิบาล
29 44830 น.ส. กุลธิดา เลิศกาญจนา
30 44833 น.ส. จารวีย์ ช่ืนบุตร
31 44834 น.ส. จิรศิริ สุวิทย์
32 44885 น.ส. ภูริชญา ตุ้มตระกูล
33 44892 น.ส. วิรกานต์ จันทรพงศ์
34 44894 น.ส. ศริญญา รักษ์นาค
35 44899 น.ส. สรุตา มณีโชติ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นางเยาวณี หาญสมุทร

น.ส.จรรยงค์ ดวงจันทร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/11    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำฝร่ังเศส



1 42370 นาย กฤติน แสงไกร
2 42435 นาย ณัฐวุฒิ อ๋องสกุล
3 42475 นาย ธาดา ล่ิมสกุล
4 42500 นาย นิติภัทร รัตนามาศ
5 42508 นาย ปณิธิ ขนาดผล
6 42513 นาย ปรินทร คงพันธ์ธนรักษ์
7 42514 นาย ปองภพ ชัยศรี
8 42525 นาย พชร โชคเก้ือ
9 42526 นาย พชรพล อ๋ึงสกุล
10 42534 นาย พัฒนรวี โชติกะ
11 42549 นาย ภควัทร ผดุงผล
12 42574 นาย รัตตพล ทองย่น
13 42579 นาย วนัสบดี สุริยะโยธิน
14 42596 นาย ศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์
15 42622 นาย สิรวิ ชญ์ ศรีพล
16 42629 นาย สุธิเมฆ ศรีโสภณ
17 42635 นาย อนาวิล ไตรศรี
18 44794 นาย ธนดล ศรีชาย
19 44797 นาย ธเนศพล สงค์ปาน
20 44807 นาย ภูดิศ ใจเย็น
21 42681 น.ส. ณภาสุกัญต์ แซ่ล้ิม
22 42687 น.ส. ณัฐณริณ ดาวเรือง
23 42698 น.ส. ทักษพร สัญญากิจ
24 42729 น.ส. ปรมาภรณ์ ธรรมสะโร
25 42733 น.ส. ปัทมพร บุญฮอง
26 42751 น.ส. พิลาศลักษณ์ ชัยวิรัชติกุล
27 42757 น.ส. ภัทริกา พันธ์เพลิงพฤกษ์
28 42774 น.ส. วรนิษฐา มัจฉาเวช
29 42792 น.ส. สุกัญญา อาจอ านวย
30 42794 น.ส. สุธิดา คงทองจีน
31 42795 น.ส. สุพิชฌาย์ สุขขาว
32 42807 น.ส. อันญา หนูเชต
33 42808 น.ส. อาทิตยา สว่างอารมณ์
34 44831 น.ส. จันทร์สุดา เท่ียงธรรม
35 44847 น.ส. ซัยนี อะนะบุหรง
36 44858 น.ส. ดาริกา สุริพล
37 44878 น.ส. พิยะดา ขจรแสง
38 44881 น.ส. ไพลิน วงศ์ประทุม
39 44897 น.ส. ศิริเพ็ญ กันภัย
40 44900 น.ส. สาริศา เพ็ชรมณี

นางปวีณา บ ารุงศักด์ิ

นางอรุณรัก กู้เกียรติกูล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/12    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำจีน

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 42371 นาย กฤป โตพงษ์เกษม
2 42372 นาย กฤษกร สนิท
3 42396 นาย จิรทีปต์ ลักขณา
4 42421 นาย ณฐกร ทิพย์ภักดี
5 42429 นาย ณัฐชนนท์ สง่าพล
6 42444 นาย ทศภูมิ ผุดมี
7 42468 นาย ธนากร นุ่นหนู
8 42469 นาย ธนิสร ประทีป ณ ถลาง
9 42472 นาย ธราธิป สิงห์ม่วง
10 42473 นาย ธัชพล คุระเอียด
11 42474 นาย ธัชพล อักษรพาลี
12 42481 นาย ธีรยุทธ ศิริมาศ
13 42489 นาย นราวิชญ์ ศรีขาว
14 42499 นาย นันทิวรรธน์ สุขสวัสด์ิ
15 42510 นาย ปภินวิทย์ บุญจันทร์
16 42533 นาย พัชกร ชุ่มใจ
17 42535 นาย พัทธดนย์ รัตนกุล
18 42555 นาย ภัทรินทร์ มาตรา
19 42559 นาย ภูเบศ พงษ์ไทย
20 42578 นาย วชิรวิทย์ เพชรอย่างดี
21 42584 นาย วัชชิรพล จริตงาม
22 42593 นาย ศักดิทัช คีรินทร์
23 42607 นาย ศุภชัย เพ่ือนรักษ์
24 42666 น.ส. ชลธิชา สิงห์ทอง
25 42674 น.ส. ญาณิศา ดาราสว่าง
26 42686 น.ส. ณัฐชยา นิติธรรมานุสรณ์
27 42693 น.ส. ณัณฐกานต์ ช้ินฟัก
28 42699 น.ส. ทัณฑิกา สุวรรณโชติ
29 42706 น.ส. ธนานภัส ณ พัทลุง
30 42734 น.ส. ปิยฉัตร พานิชกุล
31 42771 น.ส. เรวดี ทองเขียว
32 44840 น.ส. ชนันภรณ์ สุขจีน
33 44844 น.ส. ชลภัสสรณ์ ทองแป้น
34 44861 น.ส. ทิพธิดา ศิริโยธา
35 44864 น.ส. ธนภัทร ทองปลอด
36 44877 น.ส. พิตตินันท์ พันธ์ุโสภณ
37 44903 น.ส. สุทธิกานต์ อนันตริยกุล
38 44916 น.ส. ไฮน่า หรินาอดิศัย

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายอนุวรรต สุทธิรักษ์

น.ส.ศิริพร ทิพย์ธารา

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/13    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำญ่ีปุ่น



1 42378 นาย ก้องภพ เนติเกียรติวงศ์
2 42400 นาย จีฮาน สิทธิศักด์ิ
3 42407 นาย ชนาธิป ฤาแรง
4 42425 นาย ณัชพล ครชาตรี
5 42447 นาย ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ
6 42450 นาย แทนคุณ ช่วยสงเคราะห์
7 42457 นาย ธนดล วิศรุตศิลป์
8 42458 นาย ธนพล ถาวรมาศ
9 42460 นาย ธนพัฒน์ แสนดี
10 42467 นาย ธนวันต์ ก่ าเสน
11 42492 นาย นรินธร บุรีรักษ์
12 42519 นาย ปิยะพัทธ์ ทิพย์พิมาศ
13 42529 นาย พรหมมินทร์ สุแสงรัตน์
14 42530 นาย พลพรรธน์ ตัณฑวานิช
15 42539 นาย พิศุทธ์ิ หิรัญจรัสพิวัฒน์
16 42540 นาย พิสิฐพงศ์ พูนแก้ว
17 42541 นาย พิสิษฐ์ ไกรทัศน์
18 42547 นาย ไพสิฐ ปละอุด
19 42548 นาย ภควัต นวลอนงค์
20 42561 นาย ภูมิรพี คะหะปะนะ
21 42573 นาย รัฐภูมิ แซ่จ่ึง
22 42577 นาย วชิรวิทย์ บุญทองจันทร์
23 42587 นาย วีรพงษ์ วัฒนจรรสกุล
24 42606 นาย ศุภชัย แซ่ฮ่ัว
25 42615 นาย สถาปัตย์ แก่นเพชร์
26 42626 นาย สุกฤษฏ์ิ วิริยานุกูลวงศ์
27 42632 นาย หัฏฐกร อ านาจครุฑ
28 42896 นาย ศิวกร เกษางาม
29 44785 นาย จิตรกร สมขันธ์
30 44805 นาย พิชญุตม์ ไทยกลาง
31 44817 นาย อธิป เครือสมบัติ
32 44820 นาย อมรเทพ ผกามาศ
33 44821 นาย อัครเดช หงษ์ยศ
34 42653 น.ส. กานต์สิรี แจ่มกลาง
35 42696 น.ส. ณิชนันทน์ รุ่งสันเทียะ
36 42745 น.ส. พิชชริญา สินเสาวภาคย์
37 42748 น.ส. พิมพ์ชนก เชาว์ภักดี
38 44845 น.ส. โชติกา ตันติวงศ์ไพศาล
39 44862 น.ส. ธนภรณ์ แก้วยะรัตน์
40 44917 น.ส. ชาลิสา สินธ์ทอง

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.สุจินตนา ดีบุกสุขลาภ

น.ส.สุดารัตน์ เลิศประชุมพร

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/14    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ท่ัวไป


