
1 41792 นาย กันตพงศ์ พันธ์ุศิโรรัตน์
2 41828 นาย ชัชพล กล่ินจันทร์
3 41829 นาย ชัยนันท์ สมมุ่ง
4 41834 นาย ชินดนัย ณ ตะก่ัวทุ่ง
5 41846 นาย ณัฐดนัย หนูบุญ
6 41855 นาย ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย์
7 41879 นาย ธันยวรรธน์ พัฒนรักษ์
8 41910 นาย ปิยังกูร เทพพิกุล
9 41931 นาย พิทยุตส์ ถนอมเกียรติ
10 41947 นาย ภาสกร ซุ่นส้ัน
11 41981 นาย ศิรเชษฐ์ สว่างเย็น
12 41994 นาย สรวิชญ์ นฤนาท
13 42005 นาย สุธีกานต์ อยู่เย็น
14 42011 นาย หัธพงษ์ นิสิตโยธากุล
15 42013 นาย อธิภู พิมพิศาล
16 42014 นาย อนัญ ฉันทอุไร
17 44091 นาย ปฐากรณ์ นาทวีวงศ์
18 44095 นาย เปรม ปรานนรเศรษฐ์
19 42031 น.ส. กันติชา ทวีพันธุรัตน์
20 42073 น.ส. ดลพร เอ๋ียนวิกุล
21 42084 น.ส. ธันยพร ศรีชะรัง
22 42087 น.ส. นงนภัส แซ่หลี
23 42106 น.ส. บัวบูชา เช้ือกุล
24 42141 น.ส. พิชญาภา รัตนกาย
25 42173 น.ส. โศภนิศ สมนาม
26 44134 น.ส. กุลจิรา งานวิวัฒน์ถาวร
27 44152 น.ส. ณัฐวลัญช์ ทองฤกษ์
28 44172 น.ส. ปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์
29 44200 น.ส. วาสิตา สุวรรณธนากร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1    ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ครูท่ีปรึกษา ตอน ก-ข 

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล



1 41787 นาย กฤตธรรม หวังสุทธปิติ
2 41788 นาย กษิดิศ เกษมพิทักษ์พงศ์
3 41803 นาย คุณาธิป พรหมภัฒน์
4 41814 นาย เจตน์วรา เจริญการ
5 41819 นาย ชนสิฏฐ์ พงษา
6 41825 นาย ชโย ทองชาติ
7 41840 นาย ณัฎฐ์วิชัย พุ่มจันทร์
8 41850 นาย ณัฐวุฒิ ทับไทย
9 41871 นาย ธนภูมิ แก้วหนูนวล
10 41925 นาย พัชรพล ตุกวุ่น
11 42007 นาย เสฎฐวุฒิ วาฑิตศุภผล
12 44077 นาย ธนโชติ เพชรจ ารัส
13 44114 นาย วทัญญู ทองราช
14 42026 น.ส. กชนันท์ เทพทัย
15 42035 น.ส. เขมาพร สุทธางกูร
16 42047 น.ส. ชนิกานต์ วัลยะเพ็ชร์
17 42048 น.ส. ชนิตรา นิลวัฒน์วนาพันธ์
18 42057 น.ส. ชุติมา ถิรพาณิชย์กุล
19 42067 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองหยู
20 42088 น.ส. นดา ทองจันทร์
21 42095 น.ส. นัทธมน หนูกล่ า
22 42104 น.ส. นิสริน ฤทธ์ิรักษา
23 42153 น.ส. รภัสลดา คงสุด
24 42183 น.ส. สุวภัทร ตันตินิติธรรม
25 42188 น.ส. อนันตา เทพณรงค์
26 42197 น.ส. อัญชิสา สินชลสิทธ์ิ
27 44139 น.ส. ชนกนันท์ คงดี
28 44147 น.ส. ฐิตารีย์ พันธ์ุวิชาติกุล
29 44168 น.ส. เบญจมาภรณ์ คชพันธ์
30 44214 น.ส. อภิสรา เก่ทอง
31 44218 น.ส. อัญชิษฐา เหล็งหนูด า

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

นายนพดล จันทร์สุทธ์

นางโสภาพันธ์ รัตนะ

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศสาตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE)  

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2    ปีการศึกษา 2564



1 41790 นาย ก้องภพ ติรัตนะประคม
2 41816 นาย เจษฎา ศรเหล็ก
3 41827 นาย ชัชชน แซ่อ๋อง
4 41851 นาย ณัฐสิทธ์ิ ทองประสิทธ์ิ
5 41853 นาย ณัทภพ เก้าเอ้ียน
6 41876 นาย ธราวิธ ใจเย็น
7 41889 นาย นคเรศ เมืองภักดี
8 41893 นาย นันทวัฒน์ ละไม
9 41920 นาย พชรพล ถ่ินทะเล
10 41974 นาย วันรัฐ พงษ์สนิท
11 41985 นาย ศุภชัย สมสกุล
12 44076 นาย ธงณัฐกร ระวังภัย
13 44115 นาย วรวิช กิไพโรจน์
14 44118 นาย ศรัณยู ปัดถาวะโร
15 42027 น.ส. กนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ
16 42028 น.ส. กมลพรรณ อังศุพิสิฐ
17 42044 น.ส. ชญานิศ ทองวล
18 42064 น.ส. ญาตาวี อินทร์ฟ้าแสง
19 42065 น.ส. ณัชชา วรธงไชย
20 42085 น.ส. ธิดารัตน์ สุวรรณอมรเลิศ
21 42131 น.ส. พนารัตน์ สร้างล้ิม
22 42137 น.ส. พัชรนันท์ ทิพย์พิทักษ์
23 42145 น.ส. ภรพรหม วงศ์บันเทิง
24 42157 น.ส. รัตนา สมบูรณ์
25 42160 น.ส. วรงค์พร เน่ืองไผ่
26 42161 น.ส. วรัชยา วิชยานุรักษ์
27 42166 น.ส. ศดานันท์ ลักษณะอารีย์
28 42167 น.ส. นภัสกร ต้ิวสิขเรศ
29 42192 น.ส. อมลรดา เท่ียงแท้
30 44154 น.ส. ธนาทิพย์ โสภณธนะสิริ

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

นางวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค

นางปรียาภรณ์ รัตนะ

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3    ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE)



1 41806 นาย จิรกานต์ ชีพพัฒนาสุข
2 41807 นาย จิรพัฒน์ ชัยสุวรรณ
3 41817 นาย เฉลิมฉลอง เพชรพาณิชย์
4 41867 นาย ธนโชติ เพ็ญรัตน์
5 41882 นาย ธีรธัช หวานดี
6 41896 นาย นุติ พรหมศิวะพัลลภ
7 41950 นาย ภู เขียวฉอ้อน
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 อภิวิชญ์ จุลพูล
16 42020 นาย อานุภาพ จัสติน จันทน์หอม
17 44070 นาย ชิษณุชา พัฒน์แฟง
18 44110 นาย ภูมิรวี เอียดแก้ว
19 42038 น.ส. จิดาภา แก้วจินดา
20 42115 น.ส. ปภาพร งานสถิล
21 42194 น.ส. อรินทยา แก้วยวน
22 44135 น.ส. กุลฑีรา เพ็ชรภักด์ิ
23 44142 น.ส. ชลลดา จตุราบัณฑิต
24 44143 น.ส. ชีลา มาเรีย คอช
25 44181 น.ส. ภคพร ศิกษมัต
26 44192 น.ส. รินรดา ถ่ินทับปุด
27 44215 น.ส. อภิสรา สกุลวิทูรไทย
28 44219 น.ส. อันนา วงศ์วัฒนกิจ

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

นางพรรณราพร แก้วพรหม

นายอติกิจ วิเวกวินย์

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4    ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (EP)



1 41810 นาย จิรวัฒน์ ล้ีสกุล
2 41821 นาย ชนาธิป อ๋ึงสืบเช้ือ
3 41833 นาย ชาภูมิ ชัยทวีทรัพย์
4 41875 นาย ธราเทพ งามเรียบ
5 41936 นาย พีรพงศ์ คงสีจันทร์
6 41999 นาย สหรัฐ อ าพร
7 44080 นาย ธนภัทร ล่ิมโลหะ
8 44120 นาย ศุภวิชญ์ เพชรพร้ิม
9 44127 นาย อติชาต สุกใส
10 41745 น.ส. สิริกร วรรณบวร
11 42046 น.ส. ชนชนก อภิบุณย์ชัย
12 42066 น.ส. ณัฏฐกานต์ ช่วยศรี
13 42068 น.ส. ณัฐนรี กัณฑธนกิจ
14 42070 น.ส. ณิชชา นวลจันทร์
15 42080 น.ส. ธนิสร สุวรรณ
16 42098 น.ส. นันทัชพร ชูสงค์
17 42102 น.ส. นิติลักษณ์ ฉ่ าธีระธรรม
18 42118 น.ส. ปริยากร ขันติพงษ์
19 42119 น.ส. ปวราวดี หวันตะหา
20 42132 น.ส. พนารินทร์ ถ่ินค าแบ่ง
21 42134 น.ส. พนิดา ว่องไว
22 42152 น.ส. รฐา ไชยสอน
23 42198 น.ส. อันนา อัศวย่ิงเจริญสุข
24 44151 น.ส. ณัฐภัชศร รัตนเลิศนาวี
25 44177 น.ส. พลอยชมพู ม่ังมีเพ่ิมพูน
26 44188 น.ส. มุฑิตา ไพรพรรษา
27 44191 น.ส. ร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง
28 44193 น.ส. รุ่งไพลิน สายค ามาตย์
29 44217 น.ส. อรวี เเดนเชวงพงค์
30 44220 น.ส. อารดา รุยวิชิต

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก-ข น.ส.อรอุมา แต่ฉ้อง

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5    ปีการศึกษา 2564

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : ICE)



1 41782 นาย กนิษพงศ์ วิกรมธีรานันท์
2 41784 นาย กรณ์ พฤกษ์อมรกุล
3 41805 นาย จักรภัทร เจริญเมือง
4 41818 นาย ชญานนท์ สมนาม
5 41822 นาย ชยธร สิทธิบุตร
6 41831 นาย ชาญวิทย์ แซ่ขู้
7 41845 นาย ณัฐดนัย จงไกรจักร
8 41864 นาย ธนกร ศิริอนันต์
9 41870 นาย ธนภัทร รักส าราญ
10 41895 นาย นิธิพัฒน์ คงเผ่ือน
11 41900 นาย ปรมินทร์ ธรรมสะโร
12 41911 นาย ปุญญพัฒน์ จ านงค์รักษ์
13 41948 นาย ภีมากร อุคระวณิช
14 41952 นาย ภูมิณัฐ พานทอง
15 41954 นาย ภูริณัฐ จุลานุพันธ์
16 41964 นาย วชิรวิทย์ กิไพโรจน์
17 41987 นาย ศุภฤกษ์ วงษ์แก้ว
18 42024 นาย เอกวัฒน์ โมรัษเฐียร
19 44103 นาย พิสิษฐ์ สะนนท์
20 42033 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ตุรงคราวี
21 42039 น.ส. จิตบุญ ตันติกิจ
22 42045 น.ส. ชนกานต์ บัวแก้ว
23 42058 น.ส. ซานานา ครองไตรเวทย์
24 42072 น.ส. ณิชาพร ฟงปรีชากุล
25 42078 น.ส. ธนวดี รัตนานุกูล
26 42083 น.ส. ธัญสินีส์ ช่างแห
27 42113 น.ส. ปพัฒศิรา วงศ์วิทยาภิรมณ์
28 42121 น.ส. ปัฐริภัคร์ รักษ์ธรรมกิจ
29 42138 น.ส. พัณณิตา สร้อยทอง
30 42184 น.ส. หยาดน้ าค้าง รัตนวโรภาส
31 42187 น.ส. อนันตญา เมฆลา
32 42193 น.ส. อรรัมภา อภิชิต
33 44136 น.ส. กุลธิดา ลาภพูลทวีกุล
34 44150 น.ส. ณัฐณิชา งามแสง
35 44153 น.ส. ทิพรดา โกษาแสง
36 44161 น.ส. นภสรณ์ พรหมณะ
37 44202 น.ส. วิริณธรณ์ บุญฮอง

นายณพล มณีพงษ์

น.ส.คณิสร เสมพืช

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 



1 41786 นาย กรศิวะศักด์ิ ล่ิมวงศกร
2 41835 นาย ณพกรณ์ สอนเสริม
3 41838 นาย ณัชพัฒน์ จินณรัตน์
4 41887 นาย ธีรภัทร เพชรชนะ
5 41903 นาย ปรินทร บุญขวัญ
6 41928 นาย พัสกร หัตการ
7 41939 นาย ไพสิฐ ซ่ือพิทักษ์พงศ์
8 41941 นาย ภคพงศ์ เจริญเกียรติตรัย
9 41946 นาย ภานุวัชร์ แก้วเกล้ียง
10 41955 นาย ภูวนันท อภิจัตวาภรณ์
11 41968 นาย วริภัทร หม่ืนพัน
12 41986 นาย ศุภณัฐ แซ่พู่
13 41993 นาย สพล ทองสมบัติ
14 42003 นาย สิรวิชญ์ เจริญกิจ
15 42016 นาย อภิรักษ์ พูลเขตนคร
16 42021 นาย อิทธิฤทธ์ิ เข่ือนศิริ
17 44089 นาย นราวิชญ์ คงคุณากร
18 44090 นาย นิธิพัฒน์ จ่ึงสกุล
19 44101 นาย พศวัต ค าสวี
20 44108 นาย ภาคภูมิ รัตนูปการ
21 42036 น.ส. จันทร์ทิพย์ภรณ์ ราห์มาน
22 42081 น.ส. ธฤษวรรณ ศรีสุข
23 42082 น.ส. ธัญพิชชา เข่ือนม่ัน
24 42097 น.ส. นันท์นภัส ศิริศฤงฆาร
25 42107 น.ส. บุญภา สุขาภิรมย์
26 42108 น.ส. เบญญาภา ตันติพิบูลย์
27 42123 น.ส. ปานปรียา ยอมใหญ่
28 42128 น.ส. ปิยกมล พูลศิริ
29 42155 น.ส. รัชนีกร ขาวกิจไพศาล
30 42172 น.ส. ศุภพิชญ์ ภักดี
31 42174 น.ส. สกนธ์วรรณ สุริยะวงวัยวัฒน์
32 42182 น.ส. สุภาวินี วงศ์ดียงชัย
33 42186 น.ส. อธิการ ด าจวนลม
34 42190 น.ส. อภิษฐา บุญชู
35 42195 น.ส. อริยพร เสวตานนท์
36 44138 น.ส. คาริลล์ เอไลซ่า เบ็นดอย
37 44169 น.ส. ปนัดดา พลด้วง

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.สุพรรณี วิรุณสาร

น.ส.ศรีสุดา หนูเซ่ง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์
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1 41791 นาย กัณฑ์คุปต์ โภไคยวิบูลกุล
2 41826 นาย ชวิศ เกษตริกะ
3 41832 นาย ชานน ด าสุวรรณ์
4 41841 นาย ณัฐกฤต สังขวรกุล
5 41847 นาย ณัฐพล กุมลา
6 41884 นาย ธีรภัทร์ สวนกระต่าย
7 41894 นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่
8 41945 นาย ภานุ อุมาสะ
9 41978 นาย เวทิต แก้วประจันทร์
10 42012 นาย อธิภัทร ภักดีเรือง
11 42209 นาย ธนจักร ฤกษ์ส ารวจ
12 44066 นาย เจตนิพิฐ พลีตา
13 44088 นาย นนทิวัชร์ บุญต้ัง
14 44098 นาย พชรพล แซ่เต้ียว
15 44102 นาย พันธ์ุธัช ไตรรัตน์
16 44106 นาย ภราดร จอมเมือง
17 44112 นาย ภูวเนศวร์ ใจตรง
18 44121 นาย สรนันท์ จุลนนท์
19 44122 นาย สุปวีณ์ เหล่าภัสสรวิจิตร
20 44126 นาย อโณทัย ยาดี
21 44128 นาย อธิบดี ใจงาม
22 42029 น.ส. กัญวดี คงเพ็ชร
23 42034 น.ส. กุสุมาพร เหล็มปาน
24 42041 น.ส. จุฬาพิชญ์ ย่ีฉุ้น
25 42054 น.ส. ชาลิสา อุ่นเมือง
26 42075 น.ส. ทักษญา เช้ือนาคา
27 42089 น.ส. นภสร ศิริกิจวัฒนา
28 42091 น.ส. นฤมล กาฬศรี
29 42130 น.ส. เปรมิกา วิริยะพัฒนาธรรม
30 42199 น.ส. อารีรัตน์ เนรา
31 44131 น.ส. กนกพร ชูปู
32 44137 น.ส. ขัตติยา ปาทาน
33 44148 น.ส. ฐิรวดี เรืองแสนสกุล
34 44156 น.ส. ธัญญารัตน์ ม่ิงแก้ว
35 44157 น.ส. ธันย์ชนก สุขส่ง
36 44160 น.ส. ธีรกานต์ ศรีเพชร
37 44176 น.ส. พรลภัส สังข์แก้ว
38 44185 น.ส. มณีรัตน์ ชูวงศ์
39 44209 น.ส. สิมิลัน สุภาพกาญจน์
40 44212 น.ส. สุไรญ่า วงษ์สุโพธ์ิ

นางชลิดา ไชยพันธ์กุล

น.ส.ศิริกานต์ หิวานุพงค์

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8   ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์



1 41837 นาย ณภัทร อ๋องสกุล
2 41857 นาย เตชินท์ มาตรา
3 41859 นาย ทวีทรัพย์ แซ่อ๋อง
4 41914 นาย พงศ์ปพล ธนรัชตานนท์
5 41934 นาย พิสิฐกร เขียวเหลือ
6 41995 นาย สรวิศ กระแสใส
7 44065 นาย คณิสร วิเชียรวงค์
8 44072 นาย ญาณวรุต ศรีวิชา
9 44074 นาย ณรงค์ ม่ันชนะพงศ์
10 44078 นาย ธนภัทร แก้วชัง
11 44081 นาย ธนภัทร วงศ์ศุภชาติ
12 44082 นาย ธนภูมิ ด าอุดม
13 44084 นาย ธนวัต เตชาธรรมนันท์
14 44085 นาย ธนาดล สิริวัฒนานุกูล
15 44097 นาย พชร เกตุแก้ว
16 44099 นาย พชรพล ด าแก้ว
17 44100 นาย พลพจน์ สุภาวรรณ์
18 44105 นาย พีรพัฒน์ อัดซ้ิน
19 44124 นาย สุรทัต เกิดสมนึก
20 44125 นาย เสฎฐพงศ์ สุภโกศล
21 42037 น.ส. จัสมิน มะลิพันธ์
22 42099 น.ส. นาฎชนก ชัยนุรัตน์
23 42109 น.ส. เบญญาภา สุนทวารีฤทธ์ิ
24 42149 น.ส. ภูริชยา ไพรินทร์
25 42164 น.ส. วรินทร ตัณฑวชิระพันธ์
26 42169 น.ส. ศิริประภา หวังเกียรติ
27 44140 น.ส. ชนินาถ บุญสม
28 44141 น.ส. ชลธิชา วรรณพัฒน์
29 44149 น.ส. ณัฎฐณิชา ด านาดี
30 44158 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วมณี
31 44165 น.ส. นันทสัณห์ ชีวินประทีปส่อง
32 44167 น.ส. บุปผา ม่ิงพิจารณ์
33 44175 น.ส. พรกมล ศรีสุวรรณ
34 44178 น.ส. พิมพ์ลภัส งานเเข็ง
35 44187 น.ส. มินยอง คิม
36 44211 น.ส. สุนิศา มัจฉาเวช
37 44213 น.ส. สุวภัทร ปล้องใหม่
38 44216 น.ส. อรวรรณ์ บรรดิษฐ

นายน าโชค วงศ์ศุภชาติ

นายสมพร จอนด้วง

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 
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1 41795 นาย กิตติธัช บุญแสวง
2 41797 นาย กิตติพงศ์ ศิวากรณ์จงจิต
3 41800 นาย เกียรติศักด์ิ จินดา
4 41824 นาย ชยุตม์ มูสิกะ
5 41852 นาย ณัฐสิทธ์ิ สงวนธนากร
6 41856 นาย เตชินท์ ติณพันธ์ุ
7 41861 นาย ธกร ล่ิมสืบเช้ือ
8 41862 นาย ธนกร แกล้วกล้า
9 41872 นาย ธนภูมิ จิรวัฒนวิจิตร
10 41873 นาย ธเนศ ตามชู
11 41885 นาย ธีรภัทร กาญจนา
12 41905 นาย ปวรุตม์ กสิบาล
13 41929 นาย พิชญ์ จินดาพล
14 41930 นาย พิทยา แววสง่า
15 41944 นาย ภาณุพงศ์ บุรีรัตน์
16 41961 นาย ราเชน อุทัชกุล
17 41963 นาย ลลิตภัทร เผ่าจ ารูญ
18 41991 นาย สกลพัฒน์ อมรกล
19 42000 นาย สาริณ พลอยงาม
20 42008 นาย เสฎฐวุฒิ วิจิตรศิลป์
21 42010 นาย เสฏฐวุฒิ พงศาปาน
22 42022 นาย เอกกมล นิลกาญจน์
23 44062 นาย กฤศ วาจาสัตย์
24 44064 นาย กัณฑ์อเนก บุญเรืองกัณฑ์
25 44068 นาย ปัณณวัชร์ วิศาลจารุพัชร์
26 44075 นาย ณัฐนนท์ พรหมศรีพูล
27 42040 น.ส. จิรภิญญา เทียบศรไชย
28 42074 น.ส. เดียลดา ตรีสุข
29 42100 น.ส. น่านน้ า เอ้งฉ้วน
30 42143 น.ส. พูนนภา แซ่ตัน
31 42170 น.ส. ศิริภินันทร์ นวลเล่ง
32 42175 น.ส. สโรชา โตนด
33 42176 น.ส. สักขรินี ดุจพยัคฆ์
34 42177 น.ส. สิริกร จิตตรักษ์
35 42181 น.ส. สุพรรษา เวฬุกรรม
36 44144 น.ส. ชุติกาญจน์ กองจันทร์
37 44155 น.ส. ธมลวรรณ เกตุสุข า
38 44174 น.ส. ปานกมล เรืองนาค
39 44183 น.ส. ภัทรวดี ศรเหล็ก
40 44206 น.ส. ศุภากร หนูสวัสด์ิ

น.ส.พรประภา สาระวารี

น.ส.ผกามาศ สัญญีรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 
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1 41783 นาย กรกฎ ก่ีส้ิน
2 41804 นาย จรณินทร์ พิรัตน์
3 41812 นาย จิรายุ สิทธิการ
4 41813 นาย จุฑาภัทร โรจน์วัฒนธนกิจ
5 41830 นาย ชาญนนท์ เชิงชาญ
6 41848 นาย ณัฐภัทร วรรณศิลป์
7 41863 นาย ธนกร ไกรทัศน์
8 41888 นาย ธีรภัทร ภุมรินทร์
9 41932 นาย พิพัฒน์ ปราการ
10 41973 นาย วัฒนชัย โผภูเขียว
11 41976 นาย วิชยุตม์ เพ็ชร์ล่อเหลียน
12 41979 นาย ศรณ์ พลาวุธ
13 44067 นาย ชนะภัทร เอ่งฉ้วน
14 44071 นาย โชติชยุตม์ อินทโชติ
15 44086 นาย ธีรศานต์ ชูสงค์
16 44104 นาย พีรพัฒน์ ไตรวิทย์ธีรานนท์
17 44123 นาย สุพศิน ขวัญสถาพรกุล
18 42076 น.ส. ทิพวัลย์ อภิไชยาวาทย์
19 42092 น.ส. นลพรรณ กล้าผจญ
20 42148 น.ส. ภิญญาดา หอมจันทร์
21 44132 น.ส. กนกวรรณ วิชิต
22 44163 น.ส. นรมน ไมตรีจิตต์
23 44166 น.ส. บุญธิดา ภาระขันธ์
24 44173 น.ส. ปัณฑารีย์ สงนุ้ย
25 44189 น.ส. ยุวันดา สิงห์ฆาฬะ
26 44199 น.ส. วารุณี เกษรสร้อย
27 44204 น.ส. วีระยา หงษ์ทอง
28 44208 น.ส. สรัลนุช มาแก้ว

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

นางสุนันทา ปังกานิบาน

น.ส.ปริญญาดา พรหมเดช

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาฝร่ังเศส
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1 41815 นาย เจษฎา ปกสกุล
2 41874 นาย ธรกร ไพรัตน์
3 41880 นาย ธีธัช เหล่าวิเศษกุล
4 41883 นาย ธีรพันธ์ุ เลิศรุ่งพาณิชย์
5 41898 นาย ปกรณ์ รักต์เธียรธรรม
6 41901 นาย ปรเมศวร์ บุญตันตราภิวัฒน์
7 41912 นาย ปุณณ์ ศรีอัชรานนท์
8 41913 นาย ปุณณกานต์ เจียรนันท์
9 41922 นาย พสิษฐ์ เครือยศ
10 41938 นาย พุฒิพงศ์ ขอเจริญ
11 41940 นาย ภคณัท ศรีปาน
12 41942 นาย ภวัต สุรขันธ์
13 41967 นาย วริทธ์ิ แซ่อ่ึง
14 41980 นาย ศรายุทธ โชคไพบูลย์
15 42018 นาย ออมสิน ทองพัฒน์
16 41614 น.ส. พรรณพษา ด าข า
17 41638 น.ส. สมัชญา ยอดผ่านเมือง
18 42025 น.ส. กชกร ทองอ่อน
19 42061 น.ส. ญาณิศา มุกดา
20 42103 น.ส. นิภาธร ช่วยชุมชาติ
21 42111 น.ส. ปณิสตา สวามีชัย
22 42125 น.ส. ปานรวี เก้าเอ้ียน
23 42140 น.ส. พิชญ์สิณี อยู่จุ้ย
24 42147 น.ส. ภัคจิรา วงศ์จันทร์
25 42151 น.ส. ย่ิงณรา คะเณ
26 42162 น.ส. วรัทยา เลขมาศ
27 42163 น.ส. วริญชญา สินอนันต์
28 42171 น.ส. ศุภกานต์ พรหมมาศ
29 42178 น.ส. สิริมา สิงฆาฬะ
30 42179 น.ส. สิริวิมล เอ่ียมป้อง
31 42185 น.ส. อทิตยา แซ่หลี
32 42191 น.ส. อมราวดี ประทีป ณ ถลาง
33 44146 น.ส. ญาตาวี ทรงทอง
34 44180 น.ส. ไพลิน สัจจารักษ์
35 44194 น.ส. ลลิตา คงคาไหว
36 44196 น.ส. วรรณพร นิลวรรณ
37 44201 น.ส. วิรัลยุพา ขจรสุวรรณ์

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

นายณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง

น.ส.ลิสา คงสีลังครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/12    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน
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1 41789 นาย กษิดิศ ท่ัวไตรภพ
2 41836 นาย ณภัทร หุ่นย้อง
3 41858 นาย ถิรนิษฐ์ ถนอมสินธ์ุ
4 41869 นาย ธนภพ กุณารักษ์
5 41890 นาย นนทภัทร เทพอักษร
6 41904 นาย ปวริศ ทองมณี
7 41907 นาย ปองเดช สุขหอม
8 41916 นาย พงษ์พิเชษฐ์ อัศวเดโชรัตน์
9 41921 นาย พศวีร์ บุญลือ
10 41923 นาย พสิษฐ์ ทองด้วง
11 41927 นาย พัทธนันท์ จิตต์วารินทร์
12 41935 นาย พิสุทธ์ิ สมหวัง
13 41943 นาย ภาคิน สือสกุล
14 41977 นาย วิริทธ์ิพล โตมร
15 44069 นาย ชัยวัฒน์ นิยมจิตต์
16 44117 นาย ศรธาดา ภูมิชาติ
17 44129 นาย อรรณพ พิกุลผล
18 42059 น.ส. เซมี คุณพิโน
19 42094 น.ส. นัทธมน บุญมาเลิศ
20 42105 น.ส. เนตรนภัส เอนกวงศ์สวัสด์ิ
21 42139 น.ส. พิชญธิดา ทวีวัฒนกุล
22 42165 น.ส. ศจีพร ปรีชา
23 44145 น.ส. โชติกาญจน์ เตียงทอง
24 44159 น.ส. ธีนาพร ผิวชู
25 44162 น.ส. นภัส บุตรราช
26 44170 น.ส. ปนัสยา รวมพรรณพงศ์
27 44184 น.ส. ภีมวรา มลเลษศรี
28 44190 น.ส. รดามณี แซ่หลิม
29 44197 น.ส. วรรณษา บุญรักษา
30 44198 น.ส. วริศรา สุขช่วยชู
31 44210 น.ส. สิรภัทร นวลแก้ว

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.ศุภริน ทิพย์ธนสาร

น.ส.จิระนันท์ สุขบรรจง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/13    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่น
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1 41351 นาย อานีส ยุคุณธร
2 41808 นาย จิรพัทธ์ จินดาพล
3 41839 นาย ณัชภัทร ภูพันนา
4 41843 นาย ณัฐชนน วังช่วย
5 41849 นาย ณัฏฐ์ภัทร์ อนุวงศ์กุล
6 41865 นาย ธนกฤต โชคเก้ือ
7 41866 นาย ธนกฤต อิสระ
8 41878 นาย ธันญเกียรติ ชุ่มใจ
9 41897 นาย บัญญพนต์ ทองยอด
10 41915 นาย พงศภัค เพ็ชรวิจิตร
11 41956 นาย โยชูวา เกตุด า
12 41959 นาย รัชพล ไตรศรี
13 41989 นาย ศุภวิชญ์ จ าปาดะ
14 42004 นาย สิรศักด์ิ โชติวงศ์พิพัฒน์
15 44063 นาย กฤษฎา บุญญกาญจน์
16 44073 นาย ณฐชนน ล่ิมสกุล
17 44079 นาย ธนภัทร แก้วพงษ์
18 44083 นาย ธนวรรธน์ หอยสังข์
19 44087 นาย นนทวัฒน์ นวมน้อย
20 44092 นาย ประวีร์ ธนากรสกุล
21 44094 นาย ปุระชัย เส้งรอด
22 44096 นาย พงศกร บรรทอง
23 44119 นาย ศุภวัทน์ พิทักษ์ปกรณ์
24 44130 นาย อัษฎาวุธ ปล้ืมอารมย์
25 42050 น.ส. ชลลดา จ านงค์รักษ์
26 42053 น.ส. ชาลิสา ณ นคร
27 42079 น.ส. ธนัฐนันท์ หงษ์บุตร
28 42120 น.ส. ปัญญดา ปราบทุกข์
29 42154 น.ส. รภาภัทร นครสันติภาพ
30 42156 น.ส. รัญชนา สรรเสริญ
31 42168 น.ส. ศิรดา เมฆซ้อน
32 44164 น.ส. นันท์นภัส ตันอภิรมย์
33 44182 น.ส. ภัทร์ธีนันท์ ชูจ า
34 44186 น.ส. มานิตา สิทธิผล
35 44203 น.ส. วิลาสินี เทพอักษร
36 44205 น.ส. ศดานันท์ ภูมิณรงค์

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

น.ส.ณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์

น.ส.จันจิรา พิมพิลา

เลขท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/14    ปีการศึกษา 2564

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ ท่ัวไป

222222222222222222


