
1 42957 นาย ก้องกิดากร สูยะนันท์
2 42960 นาย กันติทัต เเซ่หลิม
3 42963 นาย กิตติเชษฐ์ ภากรพิพัฒน์สกุล
4 42970 นาย เขมรัฐ แสนพิทักษ์
5 43029 นาย เตวิช เตชะวิศวกิจ
6 43055 นาย ธัชพงศ์ เหลืองอ่อน
7 43079 นาย ปราณนต์ กิติศักด์ิ
8 43083 นาย ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์
9 43089 นาย ปุญยวีร์ กิติศักด์ิ
10 43138 นาย ภูมิรพี ชาญเขตการ
11 43210 นาย อธิสรรค์ ทองค า
12 45545 นาย เดชาธร นพฤทธ์ิ
13 45546 นาย เมธิกร หวานดี
14 45547 นาย ศิริพงศ์ ปราบสงคราม
15 43236 น.ส. กนกวรรณ นิติธรรมมานนท์
16 43268 น.ส. ชุติมน ชิณการณ์
17 43281 น.ส. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ
18 43285 น.ส. ณัฐชา ภริงคาร
19 43298 น.ส. ติชิลา ศุภพฤกษ์
20 43330 น.ส. ปรายไหม จินดาพล
21 43358 น.ส. พิชญ์สินี แจ้งอักษร
22 43374 น.ส. ภรภัสสรณ์ แต้วัฒนา
23 43377 น.ส. ภัสธนมนท์ สมใจ
24 43421 น.ส. อนัญญา ทรงยศ
25 43424 น.ส. อพิชญา เร็วเรียบ
26 43433 น.ส. อัญชัญ องค์ศรีตระกูล
27 43438 น.ส. เอ้ือ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
28 45552 น.ส. ชมพูนุช เช้ือเอ่ียม
29 45555 น.ส. ปุณยนุช ชูมาก
30 45557 น.ส. สรัลรัตน์ ปจันทบุตร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.นิตยา จันทรโชติ

น.ส.ดลยา พิทักษ์กุลธร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ครูท่ีปรึกษา ตอน ข.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 



1 42950 นาย กฤตภาส ชูประสิทธ์ิ
2 42972 นาย คเชนทร์ชัย ใจกล้า
3 42994 นาย ชวิศ สิทธิกรกุล
4 43011 นาย ณัฐชนน ตันติสัมมารักษ์
5 43017 นาย ณัฐพงษ์ เจริญงาน
6 43054 นาย ธัชทร พิทยาณิชกุล
7 43057 นาย ธีร์ธวัช อาณาประโยชน์
8 43150 นาย รพีพัฒน์ กฤษดาวารินทร์
9 43173 นาย วิถีชล รัตนศุภกร
10 43222 นาย อัฑฒกร ทองเอียด
11 43257 น.ส. ชนัญชิตา ไทรงาม
12 43291 น.ส. ณิชมน พฤกษ์รังษี
13 43297 น.ส. ตวงพร เรืองรัตน์
14 43310 น.ส. นทีกานต์ โยพิทักษ์
15 43313 น.ส. นภัสวรรณ หนูช่วย
16 43329 น.ส. ปราญชลี บุญยเกียรติ
17 43354 น.ส. พัฒนวดี ใจปินตา
18 43355 น.ส. พัทธ์ธีรา พุฒิสันติกุล
19 43364 น.ส. พิมพ์สุภัค บุญสุทธ์ิ
20 43388 น.ส. วรัญญา ศรีวารินทร์
21 43403 น.ส. ศุภาพิชญ์ ถ่ินถลาง
22 43408 น.ส. สโรชินี จันทร์มุข
23 43422 น.ส. อนันตญา ลิมป์สุทธิพงศ์
24 43427 น.ส. อภิสรา บุญยกบัณฑิต
25 45549 น.ส. กณิศา สร้อยสังวาลย์
26 45550 น.ส. กษบุษ สันติศานต์ิ
27 45551 น.ส. กัลยากร แก่นสน
28 45554 น.ส. นิรชา เสรีวงษ์
29 45556 น.ส. ศรัณย์รัชต์ เพชรสุก
30 45558 น.ส. สรัสวันต์ ปจันทบุตร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.เยาวนุช ล่ิมรัช

น.ส.ภัสราภา จันทร์เมือง

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE คู่ขนำน)  

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ปีกำรศึกษำ 2565

นายสานนท์ เพ็งแก้ว



1 42986 นาย ฉลองราช ภริงคาร
2 42996 นาย ชาญชัย แซ่ตัน
3 43002 นาย ญาณพัฒน์ คิดถูก
4 43042 นาย ธนโชติ แท่นหิรัญ
5 43050 นาย ธนากร หล่อโลหการ
6 43139 นาย ภูริทัต วงศ์ประทุม
7 43149 นาย รพีพงศ์ เครืออินทร์
8 43153 นาย รัฐธนินท์ อรรถทรัพย์
9 43162 นาย วรภพ ทองอยู่
10 45548 นาย อภิชา เพชรเรือนทอง
11 43235 น.ส. กนกรดา อินต๊ะ
12 43284 น.ส. ณัฐกฤตา ประทุมทอง
13 43293 น.ส. ณิชา ผสมทรัพย์
14 43300 น.ส. ทิพย์วารี ปัทมปาณีวงศ์
15 43308 น.ส. ธัญรดา ทองสกุล
16 43314 น.ส. นัชชา เมรุรัตน์
17 43324 น.ส. ปณิสร วรนวกุล
18 43326 น.ส. ปพิชญา ไพรญาฮก
19 43333 น.ส. ปริม ปรานวีระไพบูลย์
20 43336 น.ส. ปวริศา โรจนกวินพันธ์
21 43339 น.ส. ปาริฉัตยา ก่ิงพุ่ม
22 43378 น.ส. ภิณญาดา เลียบทอง
23 43394 น.ส. วีร์สุดา ค าศรี
24 43399 น.ส. ศศิญดา สิทธิไชย
25 43402 น.ส. ศิริรัตน์ ทองสง
26 43410 น.ส. สายน้ า แซ่ตัน
27 43412 น.ส. สิริกร ศิริอนันต์
28 43417 น.ส. สุชญา วงค์พะเนา
29 43428 น.ส. อมลรดา บัวพันธ์
30 45553 น.ส. ธันว์ดา วิไลลักษณ์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายมงคล แซ่ซ่ัว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ครูท่ีปรึกษาตอน ก. นายนฤชา คมคง

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE คู่ขนำน) ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ English Program (EP)

1 42997 นาย ชานน อุดมศุภมงคล
2 43001 นาย ไซม่อน ศรีดี เพอร์มอนต์
3 43021 นาย ณัฐวรรธน์ เยาว์ธานี
4 43023 นาย ณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์
5 43049 นาย ธนัท เรืองศรี
6 43101 นาย พัชรพล โตทอง
7 43105 นาย พาบโร มืลเลอร์
8 43112 นาย พีรพัฒน์ ขอเจริญ
9 43147 นาย แมทธิว แอชเชอร์ อือเจน ฟาน เดน เอ็นเดน
10 43209 นาย อติรุจ ภิรมย์โชค
11 45464 นาย ธีรศักด์ิ พานิชกุล
12 43239 น.ส. กาญชนก การชะนะไชย
13 43243 น.ส. ขวัญพิชชา ศรีทวี
14 43247 น.ส. คันธารัตน์ หนูเกตุ
15 43292 น.ส. ณิชา ถ่ินราตรีงาม
16 43317 น.ส. นันท์นภัส ขอพุทธานุภาพ
17 43323 น.ส. ปณาลี สุดเดือน
18 43331 น.ส. ปริชาต โกลาน
19 43349 น.ส. พชรพรรณ ชุมรักษ์
20 43350 น.ส. พนัชกร ภิรมย์
21 43372 น.ส. ภคภรณ์ ส่งแสง
22 43429 น.ส. อรชินี อัศจันทร์
23 45486 น.ส. กรวรรณ วรรณงาม
24 45500 น.ส. ณณัฐ ชนะกิจ
25 45510 น.ส. ธมลวรรณ เทพเรือง
26 45512 น.ส. ธัญญานุช ไกรสิทธ์ิ
27 45524 น.ส. พลอยขวัญ ใจเย็น
28 45528 น.ส. ภารดี ซุ่นส้ัน

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.อาริยา รักษาชล

นายปรมินทร์ หิรัญฉาย 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4  ปีกำรศึกษำ 2565



1 42961 นาย กันตินันท์ โสฬส
2 42987 นาย ชณินทร ไชยพงค์
3 43003 นาย ณชากร วัลยะเพชร
4 43053 นาย ธรรมรัตน์ ต้นเตย
5 43096 นาย พชร เพชรเจริญ
6 43097 นาย พนธกร วงษ์ก าแหง
7 43155 นาย รัฐภูมิ จันทมโณ
8 43169 นาย วายุ จูฑะมงคล
9 43207 นาย หิรัณย์ มัตสยาวณิช
10 45467 นาย ปาณัสกร เช้ือชม
11 45566 นาย พิสิฏฐ์ คงสกุล
12 43232 น.ส. กชพร พลสมัคร
13 43241 น.ส. เก็จมณี ฉ่ ามะณี
14 43246 น.ส. คลังพลอย สกุลวานิชพร
15 43262 น.ส. ชนิสรา ล่ิมดุลย์
16 43290 น.ส. ณิชนันทน์ แสงค า
17 43345 น.ส. ปูชิตา ถ่ินหนองจิก
18 43346 น.ส. เปรมยุดา ธรรมดี
19 43373 น.ส. ภควรรณ ศิกษมัต
20 43383 น.ส. มันทนา ทองสร้าง
21 43392 น.ส. วิรัญญา เกียรติชวนะเสวี
22 43414 น.ส. สิริธร รัตนวัน
23 45518 น.ส. ประกายกัลย์ ชูแก้ว
24 45526 น.ส. พิสชา ชูวงศ์
25 45531 น.ส. รัชชประภา แก้วชัง
26 45534 น.ส. ศุจิรดา ล้ิมนันทพิสิฐ
27 45538 น.ส. อนัญญา รักส าราญ
28 45543 น.ส. แอนเดรีย วรรณิสสร

นายจตุรงค์ เลิศชูวงศา

นางวิมล บรรจงพาศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

English Program (EP: Science - Maths)

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 43005 นาย ณฐาภพ บุญชุบ
2 43034 นาย ทาวัต เขียวชอุ่ม
3 43045 นาย ธนภูมิ เณรทอง
4 43205 นาย เสฏฐวุฒิ ดาษฎาจันทร์
5 45460 นาย ชาคริต เขียนขาบ
6 43233 น.ส. กณิศ ตันประดิษฐ์
7 43237 น.ส. กมลชนก เขม้นกิจ
8 43253 น.ส. จิรัชยา ทองอ่อน
9 43256 น.ส. ฉัตรปวีณ์ งามสะอาด
10 43260 น.ส. ชนาภัทร ขาวทอง
11 43294 น.ส. ณิชากร แพใหม่
12 43296 น.ส. ตวงทอง รอดนิตย์
13 43306 น.ส. ธัญชนก ไชยนันทน์
14 43312 น.ส. นภัสราพร เงินหนู
15 43370 น.ส. เพลินภัทร หลิมพัฒนวงศ์
16 43375 น.ส. ภัคจิรา เหมาะมาศ
17 43382 น.ส. มนัสนันท์ ณัฐปัณฑ์ร
18 43395 น.ส. ศจีรัตน์ แซ่มัก
19 43413 น.ส. สิริกร แสงวิจิตร
20 43415 น.ส. สิริน งามขจรกุลกิจ
21 43416 น.ส. สิรีธร พานิชผล
22 43531 น.ส. เพชรธิดา หัตถกรรม
23 45489 น.ส. กัญจน์อมล สุทธิสุขศรี
24 45492 น.ส. กัลญาณี แจ้งจุล
25 45497 น.ส. ชุติมณฑ์ ณ ตะก่ัวทุ่ง
26 45509 น.ส. ทีปต์เอ้ือ ชีวินประทีปส่อง
27 45511 น.ส. ธัญชนก ติตะปัญญา
28 45515 น.ส. นภสร ธัญรส
29 45516 น.ส. บวรรัตน์ มัฐผา
30 45521 น.ส. ปุญญิสา เสง่ียมกุล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

(Intensive Chinese and English Program : ICE)

นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์

น.ส.จิตติภัทท์ ถนัดช่างครูท่ีปรึกษา ตอน ก.

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 ปีกำรศึกษำ 2565

โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตรควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำจีน-ภำษำอังกฤษ



1 42951 นาย กฤตภาส พรหมอักษร
2 42967 นาย เกริกกล้า บุญล้อม
3 42979 นาย จักริน เเซ่เต่อ
4 42981 นาย จิรกิตต์ิ ค าแหง
5 42991 นาย ชยุตม์ ทรงคุณ
6 43004 นาย ณฐกร พรหมทอง
7 43006 นาย ณภัทร ทองขาว
8 43030 นาย ถิรเดช ช่ืนชม
9 43044 นาย ธนพิพัฒน์ จันทร์สุวรรณ์
10 43080 นาย ปองพล พัฒนพรพิริยะ
11 43090 นาย ปุณณภพ ยมมาศ
12 43104 นาย พัสกร อภิชาตตระกูล
13 43128 นาย ภาสกร อาชีวระงับโรค
14 43140 นาย ภูริภัทร งานประเสริฐกิจ
15 43151 นาย รภัทกร โกยกิจเจริญ
16 43154 นาย รัฐปิติ ย่องสัญเจริญ
17 43165 นาย วรินธร การเรียบ
18 43184 นาย ศุภกร โพธ์ิศรีทอง
19 43193 นาย สรภัสร์ กิจไพบูลย์ทวี
20 43211 นาย อนพัช อารีหมาน
21 43223 นาย อัฟฟาน คูหา
22 43225 นาย เอกภพ บุญน า
23 45465 นาย นนทนธร นิยมศรีสมศักด์ิ
24 45469 นาย พงพิพัฒน์ คงบุญ
25 45476 นาย วิศวะ โจ้งบุตร
26 43254 น.ส. จิรัชยา บุตรเหม
27 43273 น.ส. ณภัทร กิจซ่ือไพศาล
28 43279 น.ส. ณัฏฐ์ชานันภ์ โล่ห์แก้ว
29 43302 น.ส. ธนพร  หวัน หยี 
30 43321 น.ส. บรรณสรณ์ เหล่าภัสสรวิจิตร
31 43338 น.ส. ปัทมภรณ์ แซ่เอ๋ียว
32 43340 น.ส. ปาริชาติ ราชนาวี
33 43356 น.ส. พิชชาภา วงศ์ สุวรรณ 
34 43391 น.ส. วศินี แก้วประดับ
35 45502 น.ส. ณัฐกฤตา วิสุทธิคุณ
36 45506 น.ส. ณัฐรุจา ศิวะเพชรากร
37 45513 น.ส. ธารารัตน์ วิเศษ
38 45517 น.ส. นิชาภา เกิดทิพย์
39 45529 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ควรดี
40 45559 น.ส. ดาราพร จันทร์ประทัด

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.จรรยงค์ ดวงจันทร์

นายวีรภัทร์ โปณะทอง

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์



1 42953 นาย กฤตเมธ ชูประสิทธ์ิ
2 42973 นาย คณธชาติ สุขเหลือง
3 42982 นาย จิรภัทร ปุญยานนท์
4 42983 นาย จิรภัทร ยอดบ ารุง
5 42992 นาย ชลธี สิทธิโชคตระกูล
6 43008 นาย ณัชพล บัวศรี
7 43037 นาย ทีปกร พิมลจินดา
8 43040 นาย ธนกฤต ด าอุดม
9 43048 นาย ธนวิน นาวี
10 43074 นาย ปฏิภาณ มาลาศรี
11 43081 นาย ปัญญา นุสุวรรณ
12 43107 นาย พิชญุตม์ ลีธนศักด์ิ
13 43114 นาย ภควัต สุนทิยานนท์
14 43130 นาย ภิรภัทร สิทธิบุตร
15 43144 นาย มูฮัมมัดอัฎฮา สมาน
16 43156 นาย รัฐภูมิ ศิริชัย
17 43170 นาย วาริน กลีบบัว
18 43174 นาย วีรภัทร ทองล้ิม
19 43190 นาย ศุภณัฐ กาจกล้า
20 43196 นาย สัณหณัฐ ดีบุกกรรม
21 43213 นาย อภิรักษ์ ทดแทน
22 45470 นาย พชรพล ตัณฑวานิช
23 45473 นาย แมททิว เบ็ญจามิน เบ็นดอย
24 45480 นาย ศุภากร สุรวิศาลกุล
25 45570 นาย ปรเมศวร์ สังยวน
26 43278 น.ส. ณัชชนา อ๋องสกุล
27 43283 น.ส. ณัฏฐิกา ย่ิงรุ่งเรืองสุข
28 43315 น.ส. นัฐชนันท์ จันทร์ชาตรี
29 43322 น.ส. เบญจมาศ พงษ์นริศร
30 43344 น.ส. ปูชิกา ฟูสันติ
31 43347 น.ส. ไปรยา กงสุวรรณ
32 43360 น.ส. พิชญาภัคฑ์ ห้วยเรไร
33 43397 น.ส. ศลิษา ตรึกตรอง
34 43411 น.ส. สิรภัทร วงศ์เป่ียมศักด์ิ
35 43419 น.ส. สุวิชญา  วงศ์พรหม
36 43436 น.ส. อัยนาอ์ เส็มสัน
37 45498 น.ส. ญาณิศา ทองขจร
38 45504 น.ส. ณัฐกาญจน์ เอกวานิช
39 45507 น.ส. ณิชกานต์ ทองย้อย
40 45533 น.ส. วรินท์ศยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นางนิพวัลย์ ตันสกุล

น.ส.อ้อย สวัสด์ิรักษา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/8 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ก.

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 42947 นาย กนก เช้ือสมัน
2 42954 นาย กฤติพงศ์ ทรงยศ
3 42975 นาย คณากร หนูบุญ
4 42976 นาย คิมหันต์ ล้ีสกุล
5 42988 นาย ชนกชนม์ เหล่าวิเศษกุล
6 42990 นาย ชยพล อรรถสุทธิสิน
7 43026 นาย เดชชาตรี ศรีม่ัน
8 43038 นาย แทนคุณ ชุมจันทร์
9 43062 นาย นครินทร์ บุญแจ่ม
10 43075 นาย ปฐมพร วงศ์อินทร์
11 43082 นาย ปัญญากร ตันสกุล
12 43098 นาย พลพงศ์ วงศ์สุริยามาศ
13 43118 นาย ภรัณยู บุญตา
14 43122 นาย ภวิศ สงวนวงศ์
15 43157 นาย รุ่งรดิศ ทองมี
16 43164 นาย วรินทร ภูริศักด์ิไพศาล
17 43171 นาย วาริศ ซุ่นก่ี
18 43176 นาย วีระพันธ์ เล่ียมแก้ว
19 43183 นาย ศุภกร จักรพิสุทธ์ิ
20 43208 นาย อดิศักด์ิ สิวาการ
21 43218 นาย อรรถพล บุญเพชร
22 45479 นาย ศุภวิชญ์ บัวทอง
23 45481 นาย เศรษฐสิริ จริตงาม
24 45484 นาย อภิชาติ ศรีสมุทร
25 43275 น.ส. ณฤดี ตุลยนิษก์
26 43287 น.ส. ณัฐณิชา ศิริสุข
27 43295 น.ส. ดารารัตน์ รัตนา นุกูล
28 43301 น.ส. ธนพร ม่วงอ่ า
29 43318 น.ส. นาราภัทร รอดราวีย์
30 43325 น.ส. ปทิตตา ฉิมมณี
31 43362 น.ส. พิมพ์พิลาศ วินฉ้วน
32 43367 น.ส. วรวลัญช์ สุวรรณวงศ์
33 43390 น.ส. วรางคณา พิมพ์พันธ์
34 43409 น.ส. สโรชินี ละไม
35 43435 น.ส. อัญชิสา ทวีบวรมงคล
36 44223 น.ส. กัญญาภัค กาบทอง
37 45494 น.ส. จรรยมณฑน์ อินทรักษ์
38 45503 น.ส. ณัฐกฤตา เมืองภักดี
39 45520 น.ส. ปาริชาติ วังทะพันธ์
40 45541 น.ส. อันนา อนุรักษ์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นายเทิดธรรม ศรีสว่าง

น.ส.ธนพร ณ วาโยครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. แนวกำรเรียนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/9  ปีกำรศึกษำ 2565



1 42958 นาย ก้องภพ ดุมลักษณ์
2 42998 นาย ชิตวร อินทรสกุล
3 43000 นาย ชุติเดช บุณยธิติกุล
4 43007 นาย ณัชทรงวัฒน์ สมบัติพิบูลย์
5 43014 นาย ณัฐทวัตร เดชวงษา
6 43019 นาย ณัฐพล ล่ิมดุลย์
7 43025 นาย ดลธร มาลาทอง
8 43051 นาย ธนิทธิ เรืองด้วง
9 43067 นาย นวพันธ์ มีมาก
10 43087 นาย ปาณัสม์ หมัดน่าหงุ
11 43095 นาย พงษ์ประวิตร แสงปรีชาสกุล
12 43113 นาย พีรวิชญ์ ศิริดลธนเกษม
13 43179 นาย ศิริชาติ ถือแก้ว
14 43181 นาย ศิวกร ว่องไว
15 43182 นาย ศุกลวัฒน์ จิตรวิรัตน์
16 43201 นาย สุทธิพงศ์ วิริยธรรมโสภณ
17 45459 นาย จิรทีปต์ แสงจันทร์
18 45463 นาย ธนัญชัย รักษาราช
19 45471 นาย ภูผา ประขันธ์เพชร
20 45472 นาย ภูมิพัฒน์ สกุลลาภไพศาล
21 45477 นาย ศักรินทร์ อินทโชติ
22 45483 นาย สิรภพ ขีตตะสังคะ
23 45567 นาย ธันวา ช่วยทอง
24 43250 น.ส. จิรญาดา ลือชาญ
25 43251 น.ส. จิรัชชยา ทองทิพย์
26 43267 น.ส. ชุติกาญจน์ เอกเจริญวัฒนา
27 43271 น.ส. ณธิตา วิทวัสกุล
28 43274 น.ส. ณภัทรจันทร์ จันทรโชตะ
29 43282 น.ส. ณัฏฐภัทร ร่ืนบรรเทิง
30 43361 น.ส. พิชญาภา ทัศนวิริยกุล
31 43363 น.ส. พิมพ์มาดา สุขสุวรรณ์
32 43365 น.ส. พิมพ์อร บุญพีรพัฒน์
33 43371 น.ส. แพรวา ณ ตะก่ัวทุ่ง
34 43381 น.ส. มณี เดชพงศ์พิชิต
35 43404 น.ส. ศุภาพิชญ์ เลยวานิชย์เจริญ
36 43406 น.ส. สกุลกาญจน์ สิงหสุวรรณ
37 45485 น.ส. กชกรณ์ เกตตะพันธ์
38 45491 น.ส. กัญญาพัชร มุสิกรัตน์
39 45493 น.ส. เกตุมณี โกยผล
40 45527 น.ส. ภัทรธิดา ภูมิศิริไพบูลย์

น.ส.สุจินตนา ดีบุกสุขลาภ

น.ส.สุดารัตน์ เลิศประชุมพร

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/10 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   คณิตศำสตร์ ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 



ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

1 42984 นาย จิรภัทร ศรีอักษร
2 43016 นาย ณัฐนันท์ ปุญยานนท์
3 43018 นาย ณัฐพล พลายด้วง
4 43047 นาย ธนวัฒน์ คงน่วม
5 43070 นาย นิติธร สุนทร
6 43072 นาย ปฏิญญา เขมานุวงศ์
7 43100 นาย พัชรพงษ์ ม่วงค า
8 43106 นาย พิชญุตม์ นาวาล่อง
9 43108 นาย พิชิตพงษ์ พรหมรินทร์
10 43123 นาย ภัทรเกียรติ เก้ือด้วง
11 43129 นาย ภิญโญ พันธุสา
12 43131 นาย ภูดิท ด้วงพร้าว
13 43132 นาย ภูดิท เสง่ียมวงศ์
14 43163 นาย วรากร เศวตสุทธิสิริกุล
15 43187 นาย ศุภกิตต์ิ มลิวัลย์
16 43198 นาย สิรวิชญ์ ค าจีด
17 43200 นาย สุกนต์ธี แสงระวี
18 43212 นาย อนันดา ปลอดแก้ว
19 43216 นาย อมรวัฒน์ ประทุม
20 43217 นาย อรรณนาวิน บิลอับดุลล่าห์
21 43221 นาย อัซมี บิลอับดุลล่าห์
22 44222 นาย ธนยศ เจ่ียสกุล
23 44224 นาย ขุมทรัพย์ อุดมกิจวิบูลย์
24 45466 นาย แบรนด์ดอน เจมส์ เเฮร์ริสัน
25 45475 นาย วรายุทธ สวนพรมราช
26 45571 นาย เศรษฐพงศ์ ชูเพ็ญ
27 45568 นาย พชร สิมมะลี
28 43259 น.ส. ชนากานต์ แซ่อ๋อง
29 43263 น.ส. ชรัชตพรรณ งานสัมพันธฤทธ์ิ
30 43286 น.ส. ณัฐณิชา มัตสยาวณิช
31 43352 น.ส. พลอยชมพู อินทร์เสนา
32 43369 น.ส. เพลงร าไพ อินทร์เสนา
33 43396 น.ส. ศริญญา ตันประดิษฐ์
34 45488 น.ส. กลอรี ชามีน่า กีสซิน
35 45505 น.ส. ณัฐธิชา เกิดคง
36 45523 น.ส. พรสิริ แซ่เอ๋ียว
37 45530 น.ส. มนิดามณี มณีรัตนโชติ
38 45532 น.ส. รัตนากร  เเซ่เซียว
39 45539 น.ส. อภิชญา สุพรรณชนะบุรี
40 45542 น.ส. เอลีซาเบธ รีวิงตัน

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

น.ส.ศศิกร นามสงวน

นายอนุวรรต สุทธิรักษ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/11 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำฝร่ังเศส



1 42948 นาย กรวิชญ์ จุลรัตน์
2 42964 นาย กิตติทัต เสริมบุญยสุข
3 42965 นาย กิตติภูมิ แทบทับ
4 42978 นาย จักรเทพ ซ่ือตรง
5 43015 นาย ณัฐนนท์ ฉิมพิทักษ์
6 43041 นาย ธนคม ค างาม
7 43061 นาย ธีระพงษ์  ภิรมย์ไกรภักด์ิ
8 43111 นาย พีรณัฐ ช่ืนชมรัตน์
9 43115 นาย ภควัต อุดมลาภ
10 43166 นาย วโรดม สอนข า
11 43219 นาย อริญชย์ น้ าขาว
12 45458 นาย กนกศักด์ิ พัชนี
13 45462 นาย ทัชชกร เลิศศุภกุล
14 42051 น.ส. ชัชนี ไรซ์
15 43234 น.ส. กนกกร สามารถ
16 43244 น.ส. เขมิกา อินทร์ธรรม
17 43248 น.ส. จันทรรัตน์ คุณาคม
18 43258 น.ส. ชนัญชิตา ศรีหวัง
19 43269 น.ส. ซาเนีย ยะหร่ิง
20 43299 น.ส. ทรัพยากร ธรรมชาติ
21 43304 น.ส. ธนาภรณ์ มากสิน
22 43332 น.ส. ปริณดา คนโต
23 43334 น.ส. ปรีชญา ทองดี
24 43335 น.ส. ปรียาภรณ์ สอนแก้ว
25 43342 น.ส. ปิยธิดา เช้ือไทย
26 43348 น.ส. ไปรยา ชอบดี
27 43351 น.ส. พรรณภัทร  ปาทาน
28 43359 น.ส. พิชญานันท์ ไวปัญญา
29 43366 น.ส. พีรดา ล่ิมสกุล
30 43376 น.ส. ภัทราภรณ์ ทรัพย์สุนทรกุล
31 43401 น.ส. ศิริณีย์ ด ารงวุฒิ
32 43405 น.ส. ศุริสา อุดมภาพ
33 43425 น.ส. อภิชญา เพชรรัตน์
34 43430 น.ส. อรร าไพ สงมี
35 45496 น.ส. ชลิดา หนูปลอด
36 45501 น.ส. ณัฎฐา สิทธิพงศ์
37 45535 น.ส. สภัสพรหม มากวิสิฐธนธร
38 45536 น.ส. สุภัสสรา ค าวิเศษณ์
39 45537 น.ส. อชิตา คุณลักษณ์
40 45540 น.ส. อรนิภา เทศเเจ่ม

นางปวีณา บ ารุงศักด์ิ

นางอรุณรัก กู้เกียรติกูล

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/12 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ   ภำษำจีน

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 



1 42952 นาย กฤตมุข ล่องกุลบุตร
2 42968 นาย เกษมศักด์ิ กิจบรรยงเลิศ
3 42977 นาย คุณอินทร์ บุญสิน
4 42989 นาย ชนกันต์ ชนะกิจ
5 43013 นาย ณัฐชนนท์ พลนาดี
6 43020 นาย ณัฐภัทร ชุ่มเช้ือ
7 43031 นาย ทรงกฤษ เหล่ียมคุณ
8 43052 นาย ธนินทร์ ชูสุวรรณ์
9 43065 นาย นราธิป โกละกะ
10 43066 นาย นราวิชญ์ ศิลประเสริฐ
11 43088 นาย ปิญชาน์ แสงประดับ
12 43093 นาย พงศ์ศิริ ศิริพงษ์
13 43126 นาย ภัทรภพ เล่ียมรัตน์
14 43134 นาย ภูมินันท์ อุตส่าห์งาน
15 43158 นาย ฤทธิกริช โต๊ะสกุล
16 43189 นาย ศุภโชค หวังธรรมาชีพ
17 43191 นาย ศุภฤกษ์ บ ารุงรัตน์
18 43192 นาย ศุภวิชญ์ รัตนคหะ
19 43195 นาย สรวิชญ์ ไชโย
20 43202 นาย สุรยุทธ์ จันทร์เมธา
21 43224 นาย เอกณัฏฐ สงวนนาม
22 43226 นาย เอนกพงค์ หมีนหวัง
23 43228 นาย ฮิโรโตะ วาคาโมริ
24 45461 นาย ชินวัช นาคเกล้ียง
25 45468 นาย ปิยวัช คงยศ
26 45474 นาย ยงยุทธ์ิ วัฒน์ชนะวงศ์
27 42788 น.ส. สิราวรรณ โคตรโมลี
28 43230 น.ส. กชพร จวนรุ่ง
29 43245 น.ส. คณิสนันท์ คงค า
30 43289 น.ส. ณิชนันทน์ จันทะวิลา
31 43320 น.ส. นิธิพร สวยงาม
32 43337 น.ส. ปัณฑารีย์ บุญสนิท
33 43407 น.ส. สโรชา รวบรัตน์
34 43423 น.ส. อนิษฐญา แดงงาม
35 43432 น.ส. อริสา หลิมรักษาสิน
36 45490 น.ส. กัญญ์วรา หลีสกุล
37 45508 น.ส. ดาราได จงจีระ
38 45514 น.ส. ธีรกานต์ ชิดเช้ือ
39 45522 น.ส. ปุญพิชชา ประทีป ณ ถลาง
40 45525 น.ส. พิมาลา เทพี

นายเทียนชัย ชามะสนธ์

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

ครูท่ีปรึกษาตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษาตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/13 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำญ่ีปุ่น



1 42980 นาย จิตรภาณุ แก้วมณี
2 42995 นาย ชัยวัฒน์ ซ่ือสกุลไพศาล
3 43027 นาย ตฤณ แนบเนียร
4 43032 นาย ทศเทพ บัวลอย
5 43033 นาย ทักษ์ดนัย ภูดอนตอง
6 43036 นาย ทีฆทัศน์ เทือกสุบรรณ
7 43056 นาย ธีธัช เพชรอาวุธ
8 43060 นาย ธีรเมธ หนูโยม
9 43063 นาย นนทพัทย์ ศิริศฤงฆาร
10 43064 นาย นพเกล้า พรมแดน
11 43068 นาย นัศรุน มานะบุตร
12 43073 นาย ปฏิภาณ แป้นกลม
13 43078 นาย ปราการ สิทธิชัย
14 43086 นาย ปาฏิหาริย์ สุระชัย
15 43099 นาย พลภัทร ขาวข า
16 43110 นาย พิสิษฐ์ ทิพย์มงคล
17 43127 นาย ภาณุเดช ทอดท้ิง
18 43141 นาย ภูริวัฒน์ บุญละคร
19 43168 นาย วัชร์โรจน์ ไกรสุวรรณสาร
20 43178 นาย ศิรภัส นราคม
21 43180 นาย ศิวกร นาคะชัย
22 43194 นาย สรลักษณ์ ปานเกล้ียง
23 43197 นาย สิปปกร ศรีขวัญ
24 43203 นาย สุวพัชร์ ชูจันทร์
25 45478 นาย ศิรภัทร ปล้องใหม่
26 45482 นาย สหรัฐ เผือกไพบูลย์
27 45544 นาย ชยกร แพรพระนาม
28 42618 นาย สัชฌยา กล่ินเขียว
29 43046 นาย ธนวรรธน์ ดวงเกิด
30 43204 นาย เสฏฐวุฒิ ใจกว้าง
31 43255 น.ส. จุฑามาศ หอมช่ืน
32 43265 น.ส. ชัชธนพร สุขมาศ
33 43309 น.ส. ธิดารัตน์ เทพรัตน์
34 43311 น.ส. นภัสนันท์ อิงคอ ารุงพงศ์
35 43357 น.ส. พิชญธิดา ปากลาว
36 43387 น.ส. วรรณวิสา พรมหอม
37 43393 น.ส. วิลาสินี ชัยราม
38 43434 น.ส. อัญชิษฐา บุญยัง
39 45487 น.ส. กฤติยาณี พรหมอินทร์
40 45519 น.ส. ปาณิศา เต็งรัง

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

นางอัญชลี อยู่คง

น.ส.ภูษิตา เฮงวัชระสกุล

ครูท่ีปรึกษา ตอน ก. 

ครูท่ีปรึกษา ตอน ข. 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/14 ปีกำรศึกษำ 2565

แนวกำรเรียนภำษำอังกฤษ ท่ัวไป


