
1 41052 นาย กิตติธัช ชรินชวลิต
2 41054 นาย กิตตินันท์ อินพยม
3 41099 นาย ชิตวร ประทีป ณ ถลาง พักการเรียน

4 41115 นาย ณัฐนนท์ ล่ิมชูเช้ือ
5 41123 นาย ณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล
6 41146 นาย ธนพัฒน์ แซ่ตัน
7 41209 นาย ปัทมากร ศิริธานนท์
8 41217 นาย พงศกร เกษมมงคลพร
9 41267 นาย มรฑป เฮงประเสริฐ
10 41291 นาย วศิน องค์สันติภาพ
11 41316 นาย ศุภกร เลยวานิชย์เจริญ
12 43442 นาย จีระวัฒน์ ช านาญธุระกิจ
13 43453 นาย ดานิช ส าเภารัตน์
14 43467 นาย ศิวกรณ์ ชูภักด์ิ
15 40689 น.ส. นทกมล พนาพิศาล
16 41414 น.ส. ณิชากร จันทร์มุข
17 41448 น.ส. ปัณรส เจริญศิลป์
18 41449 น.ส. ปาณิสรา จันทร์คง
19 41454 น.ส. ป่ินลดา เจริญสุข
20 41476 น.ส. แพรไหม สังข์ทอง
21 41502 น.ส. ลักษณพร ศรีประสิทธ์ิ
22 41508 น.ส. วรันธร แสงศรีรัตนกุล
23 41509 น.ส. วริฏฐา พฤกษารักษ์
24 41516 น.ส. ศศิณา โคตรนรินทร์
25 41519 น.ส. ศันศนีย์ เจริญเกียรติตรัย
26 41551 น.ส. อัญชิสา ศุภนาม
27 43484 น.ส. กานต์ธิดา นาคกลับ
28 43499 น.ส. ธนัชชา ทองบาง
29 43505 น.ส. ปาณิสรา ถาวรว่องวงศ์
30 43510 น.ส. พัณณ์ชิตา ทวีตา

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายอีซา หอมหวนครูท่ีปรึกษา ตอน ก-ข

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศสำตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1    ปีกำรศึกษำ 2564



ครูท่ีปรึกษา ตอน ก-ข  น.ส.พจนีย์ เช้ือไทย

 

1 41049 นาย กันตภณ ตันติวุฒินันท์
2 41055 นาย กิตติภณ ศุภนาม
3 41067 นาย คุณากร ริยาพันธ์
4 41068 นาย คุณานนต์ ชุ่มช่ืน
5 41098 นาย ชานนท์ หนูตะพง
6 41101 นาย ชินพัทธ์ อัศวรักษ์สกุล
7 41113 นาย ณัฐชนน แจ้งการ
8 41216 นาย ปุณยวัจน์ พรัดวิเศษ
9 41281 นาย เลิศมงคล ไทรทอง
10 41297 นาย วิรวิศท์ รัตนคหะ
11 41302 นาย ศรชัย สมสกุล
12 41311 นาย ศิวัช ศานติสาธิตกุล
13 43451 นาย ณัฐพล ธีรยุทธวงศ์
14 43464 นาย รักช์พันธ์ มีมาก
15 43472 นาย อนาวิน ศรีพ่ึง
16 41362 น.ส. กรกนก กานต์ดา
17 41384 น.ส. ชนกานต์ ประสิทธ์ิ
18 41387 น.ส. ชนัญชิตา จินดาพล
19 41395 น.ส. ญาณธิชา เหมแก้ว
20 41399 น.ส. ณัชชญาพัชญ์ เรืองกิตต์ิกุลภัท
21 41406 น.ส. วสา เอกศิลป์
22 41422 น.ส. ธันยกานต์ พรหมณะ
23 41445 น.ส. ประกายดาว พนันชัย
24 41452 น.ส. ปาลิกา เสรีวงษ์
25 41468 น.ส. พิชามญช์ุ องค์วิมลการ
26 41489 น.ส. มณสิชา เพ็ชรรัตน์
27 41494 น.ส. ยูโกะ ยามากุจิ
28 41510 น.ส. วรินธกานต์ เอ่ียมพิกุล
29 41544 น.ส. อรณิชา ฝอยเพ็ชร
30 41558 น.ส. อิสรีย์ รุ่งแสง
31 43485 น.ส. กุลธิดา กนแก้ว
32 43491 น.ส. ชญานิศ ทองสม
33 43500 น.ส. ธัญญิตา สะราค า
34 43511 น.ส. พิชชาภา แซ่ตัน
35 43519 น.ส. รัชนีกร เพ็งพันธ์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศสำตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE)  



รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3    ปีกำรศึกษำ 2564 ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. นางอัญชลี อยู่คง

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE) ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. นายอุดมภัค ศรีนาค

1 41076 นาย จิรายุส ผัดผล
2 41125 นาย ดนัยธร ซ้ายเบ้ียว
3 41254 นาย ภานุวัฒน์ พรหมจินดา
4 41268 นาย มาฆพงศ์ ภูมิพงศ์
5 41304 นาย ศรัณย์ ทองริบุรี
6 41325 นาย สพล เครือกาบทอง
7 41328 นาย สหัชชัย กฤษณทรัพย์
8 41358 นาย โอซามา วงศ์ตานี
9 43446 นาย ชัชศรัณย์ สูพร
10 43450 นาย ญาณิน หาญใจ
11 43454 นาย ธนพล บูรพา
12 43461 นาย ปาณัสม์ นิราช
13 43466 นาย วสันต์พรรษ โชคประเสริฐ
14 43475 นาย อานุภาพ เกษมรุ่งโรจน์
15 41369 น.ส. กานต์ชนก แกล้วทนงค์
16 41432 น.ส. นันท์นภัส จ าสอง
17 41455 น.ส. ปิยธิดา จ าปา
18 41462 น.ส. พลอยไพลิน จิตรจง
19 41473 น.ส. พีรภาว์ ชุติมากรกุล
20 41474 น.ส. แพรชมภู นาวี
21 41481 น.ส. ภัคจิรา อาบสุวรรณ
22 41497 น.ส. รวีรัช จันทรวิบูลกุล
23 41518 น.ส. ศศิธร จิรวัฒนวิจารณ์
24 41542 น.ส. อภิสรา สายทอง
25 42921 น.ส. มนณ์สิชา นิจวัฒนา
26 43478 น.ส. กนกพร ฤทธิเพชร์
27 43479 น.ส. กฤตธีรา ทองสกุล
28 43494 น.ส. ฐิติมา พัฒทอง
29 43497 น.ส. ณัฐ์ฐวรญา วรญาณอรห์
30 43506 น.ส. ปิยวาจ์ คงรอด
31 43513 น.ส. เพชรอรุณ สุวรรณกุล
32 43516 น.ส. มัณฑณี ปากลาว
33 43517 น.ส. มันตา ส าราญฤทธ์ิ
34 43526 น.ส. สุชาวลี ค าเลิศ
35 43529 น.ส. อ าไพรัตน์ สง่าเพ็ชร์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



1 41058 นาย กุลธวัช อ๋องเอ้ือ
2 41075 นาย จิรายุ เอ้ียวสกุล
3 41169 นาย ธีรภัทร ขวัญศรีสุทธ์ิ
4 41190 นาย บุณยกร มโนคติวัฒนา
5 41214 นาย ปุณณวิช วิชิตวาที
6 41223 นาย พชรพล เอกศิลป์
7 41255 นาย ภาวิต ทองภิญโญชัย
8 41331 นาย สิปปกร สุขอินทร์
9 41563 นาย อภิวิชญ์ ช านาญศรี
10 43439 นาย กฤษกร พิพัฒน์วรสกุล
11 43441 นาย จอห์น แอนดรูว์ โรเซเต้
12 43443 นาย เจษฎา ศรีอักษร
13 43455 นาย ธนาพัฒน์ เอ่ียมคง
14 43456 นาย ธีรดนย์ เนสะแหละ
15 43462 นาย พชรพล ทองโอ
16 43471 นาย เสฏฐวศิษฏ์ิ อดุลวัฒนะ
17 43476 นาย เอเจ ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์
18 40710 น.ส. ปัทมพร ผลิโกมล
19 41382 น.ส. ชญาณ์นันท์ งามสะอาด
20 41409 น.ส. ณัฐวดี ศรีวิเชียร
21 41441 น.ส. ปทิตตา นิเวศน์
22 41485 น.ส. ภัสสร มโนสุนทร
23 41488 น.ส. ภูฟ้า พุฒแก้ว
24 42878 น.ส. ซารีน่า เอ็มยุเด็น
25 43482 น.ส. กัลยรักษ์ เก้ือกูล
26 43486 น.ส. กุสุมา ชูดวง
27 43495 น.ส. ณัฏฐณิชา คงทรัพย์
28 43523 น.ส. ศุภรดา คงคุณากร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ก-ข น.ส.ธัญมน ผลพุฒรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4    ปีกำรศึกษำ 2564

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรภำษำอังกฤษ (EP)



รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5    ปีกำรศึกษำ 2564 นายฐิติกร สุจิรชนานนท์

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำจีน-ภำษำอังกฤษ (Gifted Program : ICE)

1 41102 นาย ชินาธิป รักไชย
2 41132 นาย ทินภัทร ล่ิมสกุล
3 41196 นาย ปฐมพงษ์ จิตต์เท่ียง
4 41201 นาย ปวริศร์ จันทรวงศ์
5 41204 นาย ปวีร์ บุตรละคร
6 41294 นาย วัจน์กร ธาระธนผล
7 41335 นาย สิรวิชญ์ ธ ารงเกียรติกุล
8 43440 นาย คชาธร เพ่ือนรักษ์
9 43452 นาย ณัฐวุฒิ เด่นเวสสะ
10 43469 นาย สหัสสักก์ ศรีภัทรวสุมดี
11 41415 น.ส. ทรรศิดา เพ็งปาน
12 41436 น.ส. นิภัสชณา นุ่มเรือง
13 41439 น.ส. เบญญาภา โกยแก้ว
14 41447 น.ส. ปัญญดา สุนธารักษ์
15 41465 น.ส. พิชญ์ศุภางค์ ศรีจันทร์
16 41495 น.ส. รพีพรรณ ขันธ์ภักดี
17 41517 น.ส. ศศิธร แก้วสวัสด์ิ
18 41521 น.ส. ศิรินทร์ธร สุทธินนท์
19 41552 น.ส. อันดา หลวงนันท์
20 41555 น.ส. อามานี ศรีขวัญ
21 43477 น.ส. กชวรรณ ศรีผะสม
22 43481 น.ส. กัญญาณัฐ สังขพันธ์ุ
23 43492 น.ส. ชนุกานต์ เช้ือสุวรรณ
24 43493 น.ส. ชมพูนุจ โอสถ
25 43502 น.ส. บุณยานุช พลมาก
26 43504 น.ส. ปรางทอง ทองเจิม
27 43507 น.ส. ฝนฤทัย สุทธิวงษ์
28 43509 น.ส. พรศิวดี หนูหว้า
29 43512 น.ส. พุทธิชา ไอยรา
30 43514 น.ส. แพทองธาร ชูทิพย์
31 43515 น.ส. ภาวิดา เวฬุกรรม
32 43524 น.ส. ศุภิสรา แซ่เกาะ
33 43525 น.ส. สมิตา ลิพอนพล
34 43527 น.ส. อมลณัฐ เอกวิบูลย์
35 43528 น.ส. อลิชา คุ้มไชยกร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก-ข



1 41039 นาย กฤติน ภิรมย์ฤกษ์
2 41046 นาย กษิดิศ บ าราบพาล
3 41047 นาย ก้องภพ คงเจริญ
4 41062 นาย คณธิป เอกรัตน์
5 41089 นาย ชนาธิป ทิพย์ภักดี
6 41117 นาย ณัฐปคัณภ์ บ าเพ็ญ
7 41151 นาย ธนรัฐ พิมานพรหม
8 41158 นาย ธนูพล เกียรติเดช
9 41221 นาย พชร แซ่เจ้า
10 41235 นาย พีรภาส งอกผล
11 41260 นาย ภูริณัฐ ช่วยศรี
12 41282 นาย วงศธร สุทธิบัญชากุล
13 41296 นาย วิทวัส ธรรมประดิษฐ์
14 41323 นาย ศุภวิชญ์ ตันติวรสุนทร
15 41329 นาย สิงหราช มาตย์แสง
16 41336 นาย สุรพิชญ์ คงทอง
17 41345 นาย อนาวิล รัตนวโรภาส
18 41562 นาย พรภวิษย์ ศิลา
19 43458 นาย ปรเมศวร์ โกนสร้าง
20 43465 นาย ไรฮาน ขม้ินทอง
21 41385 น.ส. ชนม์นิภา ขวัญแคว้น
22 41392 น.ส. ชวัลญา สัทธาอธิคม
23 41405 น.ส. ณัฐณิชา ทรงยศ
24 41416 น.ส. ธนัชพร ทองหมัน
25 41425 น.ส. ธีรดา พิรัตน์
26 41426 น.ส. นฎา คหาปะนะ
27 41440 น.ส. เบญญาภา เตชะรังสรรค์
28 41472 น.ส. พิริยาภรณ์ กองแก้ว
29 41484 น.ส. ภัทราภรณ์ ชิณการณ์
30 41487 น.ส. ภีริณีย์ มณีศิริรัตน์
31 41501 น.ส. ลักขิกา คงตุก
32 41506 น.ส. วรวรรณ คงเกตุ
33 41537 น.ส. สุวภัทร พวงจิตร์
34 41539 น.ส. หวันยิหวา เพ่ิมศักด์ิ
35 43498 น.ส. ธนภรณ์ อินทรางกูร
36 43518 น.ส. เยาวลักษณ์ ศิกษมัต
37 43522 น.ส. ศศิภัสสร เอกวานิช

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายไพศาล ศรีสวัสด์ิ

น.ส.ภรทิพย์ ส่ิงท่ีรัก

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/6    ปีกำรศึกษำ 2564



ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. นายสมภพ อ าพัน

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. น.ส.กิญโญ ปานมาศ

1 41053 นาย กิตติธัช เตรียมเชิดติวงศ์
2 41097 นาย ชาคริต รัฐปถัมภ์
3 41106 นาย ณฐสัณฑ์ จันทร์ทิพย์
4 41108 นาย ณภัทร บุตรมีชัย
5 41121 นาย ณัฐภัทร ช่วยเจริญ
6 41131 นาย ทวิชา ชนะสุดกันหา
7 41145 นาย ธนพล ไชยสุข
8 41153 นาย ธนวิชญ์ ปานสกุล
9 41156 นาย ธนานพ กุลพันธ์
10 41178 นาย นพรัต รัตนานุกูล
11 41183 นาย นันทวัฒน์ ผานาค
12 41200 นาย ปราชญาณ จะปิน
13 41205 นาย ปัญจพล จักรแก้ว
14 41230 นาย พันทัพ ผายการณ์
15 41237 นาย พีรวัส พู่น าชัย
16 41238 นาย พีรวิชญ์ พู่น าชัย
17 41245 นาย ภัทรภานุ มณีสาคร
18 41253 นาย ภานุกร วังซ้าย
19 41265 นาย มนพัทธ์ ริยาพันธ์
20 41266 นาย มโนพัศ ศิกษมัต
21 41354 นาย เอกพล มูสิกะโปน
22 43447 นาย ชาคริต ทิพย์รักษา
23 41094 น.ส. ช่อฟ้า ปานนะพงศ์
24 41378 น.ส. จิรลักษณ์ เมืองช่วย
25 41398 น.ส. ณภาภัช ฤกษ์สรรทัด
26 41412 น.ส. ณิชนันท์ เจ้ียวเห้ง
27 41419 น.ส. ธวรรณหงส์ แซ่ตัน
28 41424 น.ส. ธิดารัตน์ อุดมทรัพย์
29 41431 น.ส. นลินี สุขเสรี
30 41463 น.ส. พัณณกร จันดาหาร
31 41480 น.ส. ภรลดา บุญธรรม
32 41500 น.ส. ลภัสรดา สุวรรณเดช
33 41513 น.ส. วาสนา ธาดากุล
34 41525 น.ส. โศภิดา แซ่อ๋ึง
35 41546 น.ส. อรัชญา อากาสา
36 43487 น.ส. เกวลิน โสภณธนะสิริ
37 43496 น.ส. ณัฏฐ์นรี บุญประเสริฐ
38 43503 น.ส. เบญญาภา ศรีชะเอม พักการเรียน

39 43508 น.ส. พรนัชชา คงสุทธ์ิ
40 43520 น.ส. วาสนา มิตรวงค์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์
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1 41044 นาย กฤษฏ์ิพงศ์ ช่วยเก้ือ
2 41056 นาย กิตติภพ หอฤทธิเวช
3 41104 นาย ชิษณุพัทธ์ หนูประเสริฐ
4 41147 นาย ธนภัทร หนิมุสา
5 41175 นาย นนทนัตถ์ คล้ายชะเอม
6 41225 นาย พนมรุ้ง สายชมภู
7 41232 นาย พิริยากร เฉิน
8 41233 นาย พิศิษฎ์ คงสีจันทร์
9 41240 นาย ภัทร์ชนน กิจไพบูลย์ทวี
10 41286 นาย วรภัทร วารี
11 41290 นาย วรินทร พรหมศรี
12 41317 นาย ศุภกร จรัสอัครมนตรี
13 41318 นาย ศุภกิจ มะลิชู
14 41330 นาย สิทธิราษฎร์ นิรันดร์วิโรจน์
15 41332 นาย สิมง ตะวัน แก็ง
16 41341 นาย อดุลวิทย์ ศรีบุญ
17 41342 นาย อนพัช สิขิวัฒน์
18 41349 นาย อภิสิทธ์ิ มณีโชติ
19 41350 นาย อรัณย์ สมเก่า
20 43445 นาย ชนาธิป เพ็ชรโยธิน
21 43448 นาย ชิตตะวัน พลอยขาว
22 43473 นาย อภิวัฒน์ สุวรรณ์รักษา
23 41359 น.ส. กชกร สอนสัมฤทธ์ิ
24 41368 น.ส. กัลยกร โสตรักษา
25 41370 น.ส. ขอบฟ้า ต้ังใจ
26 41373 น.ส. คณาพร มลเลศ
27 41386 น.ส. ชนัญชิดา เดชเจริญ
28 41391 น.ส. ชลธิชา สังข์สกุล
29 41394 น.ส. ญมนภัทร สุวรรณรัตน์
30 41407 น.ส. ณัฐธิดา แผนใหญ่
31 41427 น.ส. นนทิชา บ้านกล้วย
32 41437 น.ส. บัณฑิตา สว่างอารมณ์
33 41442 น.ส. ปภาวรินท์ สุขสบาย
34 41446 น.ส. ปรียานุช ขวดทอง
35 41450 น.ส. ปานฟ้า พฐาบัณพร
36 41453 น.ส. ปิณฑิรา ธัมฐิติกุล
37 41523 น.ส. ศุจิกา ผิวนวล
38 41534 น.ส. สุภาภรณ์ ฉีดเนียม
39 41540 น.ส. อนัญญา เรืองประกอบกิจ

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

นางรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์

น.ส.กรกช เพชรศิริ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/8   ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์
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ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. นางวราภรณ์ ไชยศรี

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. น.ส.วิยะดา สาโรจน์

1 41083 นาย ชญานิน มนต์พานทอง
2 41127 นาย ติณณ์ เพ็ชรด า
3 41130 นาย ทรงคุณ อุดม
4 41134 นาย ธนกร อัครกุล
5 41140 นาย ธนกาญจน์ กิตติกุล
6 41142 นาย ธนดล ทรัพย์เรืองเนตร
7 41148 นาย ธนภัทร สิงห์รัตน์
8 41179 นาย นพัตรยศ ทัพศึก
9 41197 นาย ปฐวี ศิวะนาถนุสรณ์
10 41198 นาย ปรเมศวร์ ธีรวัฒนสาร
11 41203 นาย ปวินณัฐ ปรีชา
12 41241 นาย จรินทร์ธร ศรีสกุลจรัส
13 41258 นาย ภูธนินทร์ เลิศไกร
14 41264 นาย โภคิน จินตนพันธ์
15 41269 นาย เมธพนธ์ เอ้งฉ้วน
16 41334 นาย สิรวิชญ์ แหวนเพ็ชร์
17 43444 นาย ฉัตรนรินทร์ จุลแก้ว
18 43449 นาย ไชยวัฒน์ ปุราถานัง
19 43463 นาย ฟรุกอน ตุลา
20 43468 นาย ศีลวัต ศรีวงษ์
21 43470 นาย สิทธิศักด์ิ ทองสุริวงษ์
22 41361 น.ส. กนกวรรณ อาดัม
23 41374 น.ส. คนธรส บุญรอดชู
24 41389 น.ส. ชนิกานต์ บุญน า
25 41397 น.ส. ฐิติรัตน์ จันทรจริยะ
26 41402 น.ส. ณัฐกานต์ ติรวัฒนะ
27 41418 น.ส. ธมลวรรณ ชูศรี
28 41459 น.ส. พรนภัส ไตรระเบียบ
29 41461 น.ส. พลอยชุมภู ชุมภู
30 41482 น.ส. ภัคธีมา รัชนีกรไกรลาศ
31 41507 น.ส. วรวลัญช์ ดวงมาลา
32 41536 น.ส. สุวคนธ์ วิจิตรจินดา
33 41549 น.ส. อรุณวรรณ พิมานพรหม
34 41779 น.ส. ไอร์ลดา พิพัฒน์สมบัติ
35 43483 น.ส. กัลยาณี ศรีสวัสด์ิ
36 43488 น.ส. ขจีวรรณ ห้วยเรไร
37 43489 น.ส. เขมจิรา ระวังวงศ์
38 43501 น.ส. บุญพิทักษ์ ผมเพชร
39 43521 น.ส. วินิธา ขวัญแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/9    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล



ครูท่ีปรึกษาตอน ก. นายมานิตร์ เดชากุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. น.ส.ฟาตีมะห์ หามะ

1 41037 นาย กรณิศ แก้วมณี
2 41038 นาย กฤต เลิศสุนทรธน
3 41045 นาย กวินพัฒน์ สมบูรณ์
4 41048 นาย ก้องภพ มุกดาสกุลภิบาล
5 41066 นาย คุณภัทร แซ่อ๋อง
6 41071 นาย จักรภัทร บุญญาภินิหาร
7 41074 นาย จิรภัทร สมศิริ
8 41091 นาย ชยพัทธ์ ธิติธางกูร
9 41103 นาย ชิษณุพงศ์ สีลือ
10 41128 นาย ทนงศักด์ิ คงชีพ
11 41150 นาย ธนภูมิ ชูช่ือ
12 41162 นาย ธัญพิสิษฐ์ แสงจันทร์
13 41191 นาย บุรินทร์ ราชกิจจา
14 41207 นาย ปัณธร ภิญโญชนม์
15 41248 นาย ภาณุพงศ์ ชัยศรี
16 41256 นาย ภูณภัทร วิมุตติสุข
17 41257 นาย ภูตะวัน ชุมภู
18 41270 นาย เมธพนธ์ สังข์น้อย
19 41289 นาย วรศักด์ิ ถ่ินเกาะยาว
20 41299 นาย วีรภัทร ราชเมืองขวาง
21 41337 นาย สุวิจักขณ์ ตันติบรรณกุล
22 41777 นาย ศิริศักษ์ อุดมวงรุ่งเรือง
23 42858 นาย อันวา พลอยขาว
24 41365 น.ส. กฤติมา บุญสิริ
25 41381 น.ส. ฉันท์ชนก นาโคศิริ
26 41388 น.ส. ชนากานต์ หล าไหม
27 41393 น.ส. โซเฟีย นิติธรรมธาดากุล
28 41400 น.ส. ณัฏฐา พุทธรักษ์
29 41428 น.ส. นภัส กันทะเนตร
30 41430 น.ส. นฤภร มิดด้ี
31 41443 น.ส. ปรมาพร ภูงาม
32 41458 น.ส. พรกมล เอ๋ียวประดิษฐ์
33 41470 น.ส. พิมพ์ชนก สองเมือง
34 41478 น.ส. ภรณภัทร ดาวเรือง
35 41479 น.ส. ภรทัชชา เพชรชโลบล
36 41493 น.ส. เมษินี พลประดิษฐ์
37 41496 น.ส. รวิวรรณ สมเคราะห์
38 41504 น.ส. วนบุษป์ ประทีป ณ ถลาง
39 41511 น.ส. วริศรา ทองฤทธ์ิ
40 41514 น.ส. วิชชุตา หนูกลับ
41 41547 น.ส. อริสรา โบนีส์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/10    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   คณิตศำสตร์
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1 41036 นาย กมลภัทร นวลสาย
2 41063 นาย คณุตม์ กล้างาน
3 41065 นาย คุณพัฒน์ เติบโต
4 41072 นาย จิตตภู โกยจรัสกุล
5 41079 นาย ฉัฐกพนธ์ นิรันดร์วิโรจน์
6 41087 นาย ชนสรณ์ กิมติน
7 41096 นาย ชัยธวัช แท่นอยู่
8 41100 นาย ชินบัญชร สมรักษ์
9 41105 นาย ไชยพงศ์ สมพงษ์อินทร์
10 41110 นาย ณรงค์เทพ พูลเรือง
11 41171 นาย ธีรยุทธ จันทร์วงศ์
12 41176 นาย นนทพัทธ์ ขุนนะ
13 41181 นาย นวนล ประชารักษ์
14 41184 นาย นิติ ยะศะนพ
15 41187 นาย นิรุตต์ ชลคุป
16 41195 นาย ปฐมพงศ์ เจียมจุติกุล
17 41199 นาย ประมินทร์ แก้วเสถียร
18 41206 นาย ปัฐวีร์ ฐานปฏิธัชน์
19 41218 นาย พงศกร อาวุธเพ็ชร
20 41222 นาย พชร เกล้ียงกลม
21 41234 นาย พิสิษฐ์ อุดบัววงค์
22 41263 นาย ภูริภัทร คล้ายสุบรรณ์
23 41274 นาย รัชชานนท์ เก้ือหนุน
24 41278 นาย ราเมศ สระทองหลาง
25 41295 นาย วายุ กลีบบัว
26 41346 นาย อนุรักษ์ กุลอัก
27 41581 นาย วรวัฒน์ สุนทรช่ืน
28 41364 น.ส. กรรณิกา หม่ันสอาด
29 41376 น.ส. จัสมินส์ กันภัย
30 41379 น.ส. จิรัชยา เกียรติทวี
31 41383 น.ส. ชฎาวีร์ โสตะฉัตร
32 41390 น.ส. ชลธาร บุญชด
33 41413 น.ส. ณิชนันทน์ โหรารัตน์
34 41423 น.ส. ธันย์ชนก จินดามณีวรรณ
35 41456 น.ส. ปิยะฉัตร ยอดแก้ว
36 41475 น.ส. แพรวา นุ่นทอง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

น.ส.มาสสุภา โพธ์ิทอง

นางจันทนี พวงแก้ว

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/11    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำฝร่ังเศส
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1 41043 นาย กฤษฎา สาครไพบูลย์
2 41059 นาย เกษมศักย์ แสงจันทร์ฉาย
3 41095 นาย ชัยเจริญ วราบุตร
4 41109 นาย ณรงค์ชัย ประดับเพชร
5 41111 นาย ณัชพล เจริญศิลป์
6 41116 นาย ณัฐนิช วงศ์สวนนท์
7 41173 นาย ธีรวัต ณ นคร
8 41186 นาย นิติธร หม่ืนเดช
9 41227 นาย พศุฒม์ ตันติพิริยะกิจ
10 41243 นาย ภัทรพล สวนผล
11 41249 นาย ภาณุภัทร แซ่จิว
12 41250 นาย ภาธิกร แซ่ตัน
13 41259 นาย ภูมิระพี หนูจุ้ย
14 41279 นาย รุจน์ มุสิกภูมิ
15 41280 นาย ลภัส ล่ิมดุลย์
16 41284 นาย วรพงษ์ อินทร์สุข
17 41288 นาย วรเมธ นิติวรานุรักษ์
18 41340 นาย อดิศร แสงสว่าง
19 41360 น.ส. กชนุช ธรรมณี
20 41363 น.ส. กรกนก สอนสัมฤทธ์ิ
21 41367 น.ส. กัญญารัตน์ ประทีป ณ ถลาง
22 41403 น.ส. ณัฐกานต์ นพฤทธ์ิ
23 41410 น.ส. ณัฐวรา อินทุโสภณ
24 41417 น.ส. ธมน รัตติเลิศพงศ์
25 41429 น.ส. นภัสนันท์ จันทร์แก้ว
26 41433 น.ส. นันท์นภัส โลหกิจ
27 41444 น.ส. ปรวรรณ ปะสมัน
28 41467 น.ส. พิชญานัน ชูแก้ว
29 41477 น.ส. ภคมัย ล่ิมสกุล
30 41483 น.ส. ภัทรนันท์ ทองเทพ
31 41486 น.ส. ภิญญดา เรือนแพ
32 41530 น.ส. สิริยากร บุญล้อม
33 41532 น.ส. สุธินี เพชรนุ้ย
34 41538 น.ส. โสภิดา จ านงค์พันธ์
35 41543 น.ส. อมรรัตน์ เสนมา
36 41548 น.ส. อริสรา อุยสุย
37 41559 น.ส. อุษณีภรณ์ สุดทองคง
38 41560 น.ส. เอษณีย์ วิชิตบุตร
39 41561 น.ส. กัญณัฏฐ์ ชัยชุติมานนท์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.ศิริญญา สิริสวัสด์ิพิพัฒ

น.ส.ปองกานต์ ขุนเมือง

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/12    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำจีน

222222222222222222

22222222



1 41042 นาย กฤษกร ธรรมาภิรมย์
2 41051 นาย กิตต์ิธเนศ ถิรวิริยาภรณ์
3 41069 นาย จักรกฤษ จาวยนต์
4 41077 นาย จีรพันธ์ ศรีสุรักษ์
5 41119 นาย ณัฐพล ศรีแฉล้ม
6 41152 นาย ธนวัฒน์ วิริยธรรมโสภณ
7 41180 นาย นภสินธ์ุ นิสิตโยธากุล
8 41193 นาย นัธทวัฒน์ ณ นคร
9 41212 นาย ปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์
10 41213 นาย ปิลันธน์รัตน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง
11 41228 นาย พศุตม์ มณีศรี
12 41247 นาย ภาคิน พูลสวัสด์ิ
13 41251 นาย ภานพ เหมหงษ์
14 41262 นาย ภูริพัฒน์ พงษ์ถ่ิน
15 41272 นาย รชานนท์ โยธารักษ์
16 41276 นาย รัชชานนท์ เพ็ชรสงวนศรี
17 41283 นาย วณิช พิไชยภักดี
18 41287 นาย วรเมธ เชาว์วัฒนาพร
19 41301 นาย วุฒิภัทร ประไพ
20 41305 นาย ศรัณย์ภัทร สุธรรมวิจิตร
21 41313 นาย ศิวัช ศรีศรวล
22 41314 นาย ศุทธิวัฒน์ ชุ่มสุคนธ์
23 41338 นาย สุวิวัฒน์ เพชรชู
24 41352 นาย อุกกฤษฏ์ กาญจโนภาศ
25 41357 นาย เอกอรุช สุวรรณก าเนิด
26 41372 น.ส. คฑาทิพย์ ปัตตานี
27 41375 น.ส. คริษฐา เอกเจริญวัฒนา
28 41396 น.ส. ฐานิยา อ๋ึงสืบเช้ือ
29 41404 น.ส. ณัฐฐินันท์ ก่ิงแก้ว
30 41460 น.ส. พรหมพร เจริญกิจชัชวาล
31 41471 น.ส. พิมพ์ลภัส แซ่ด่าน
32 41490 น.ส. มัซนีย์ ยกย่อง
33 41491 น.ส. มาริสา บุญสร้าง
34 41492 น.ส. มินตรา ปิยะปานันท์
35 41526 น.ส. สโรชา เพชรชุม
36 41531 น.ส. สุทธิรักษ์ นาคกลับ
37 41533 น.ส. สุพิชญา ชามะสนธ์ิ
38 41556 น.ส. อารยัน เทพบุตร
39 41557 น.ส. อารียา เณรแก้ว

น.ส.หน่ึงฤทัย ผางดี

น.ส.เยาวดี หงษ์ทอง

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/13    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำญ่ีปุ่น

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 
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รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/14    ปีกำรศึกษำ 2564

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ท่ัวไป

1 41040 นาย กฤติน ประทีป ณ ถลาง
2 41064 นาย คเณศ โศจิรัตน์
3 41073 นาย จิรนันท์ แต่ศักดาธรรม
4 41082 นาย ชญานนท์ พลชัย
5 41085 นาย ชนกมล สวัสดีอุดม
6 41118 นาย ณัฐพล ชมช่ืน
7 41120 นาย ณัฐภัทร ถนอมนวล
8 41124 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์กล้า
9 41126 นาย ตัสนีม คหาปนะ
10 41137 นาย ธนกฤต เพ็ชรรัตน์
11 41139 นาย ธนกฤต บุญชัยชนะกุล
12 41143 นาย ธนทัต เมืองด้วง
13 41155 นาย ธนาคาร เอ้งฉ้วน
14 41164 นาย ธิปก จ าเริญ
15 41165 นาย ธีร์ธวัช วงศ์สวนนท์
16 41172 นาย ธีร์วรัตม์ พัชรพรหมเดช
17 41174 นาย นนทกร ณ วรรณเล
18 41182 นาย นวพล พันนิตร
19 41202 นาย ปวิช พรหมห้อง
20 41211 นาย ปิยภัทร ไชยพจน์
21 41220 นาย พงศ์สวัสด์ิ แซ่ตัน
22 41229 นาย พสิษฐ์ ด้วงอินทร์
23 41231 นาย พิเชษฐ์ชัย จงจิรมงคลชัย
24 41236 นาย พีรยช ไชยตัน
25 41277 นาย รัตนธร สิทธินันทกิจ
26 41298 นาย วิสุทธิชัย บัวศรี
27 41309 นาย ศิรัสธร แสงจันทร์
28 41319 นาย ศุภกิติ อินทร์แจ่ม
29 41320 นาย ศุภณัฐ เนตรผาบ
30 41324 นาย เศรษฐพงศ์ บัวสวัสด์ิ
31 41326 นาย สราวุฒิ เครืออินทร์
32 41343 นาย อนพัทย์ ศิริศฤงฆาร
33 41353 นาย เอก ศรีตระกูล
34 41355 นาย เอกรัตน์ สมบูรณ์วรวงษ์
35 43474 นาย อรัญชัย ดวงมาก
36 41457 น.ส. ปีย์รดา จารุสาธร
37 41529 น.ส. สิริพรรณวดี สุทธิปาโล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.พิชญ์สินี มณีฉาย

นางจิรภรณ์ ศักด์ิแก้ว

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 


