
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26896 นำงสำวพัทธนันท์ ศรีเบ็ญจรัตน์ ม.4/1

2 26961 นำงสำวมนัสนันท์ อุปฮำด ม.4/1

3 27012 นำงสำวจิดำภำ อำษำสุข ม.4/1

4 27908 นำยธนำธิป ดอยสุเทพ ม.4/1

5 28058 นำยอภิสิทธ์ิ มุงอินทร์ ม.4/1

6 29679 นำงสำวธนัญชนก ดวนสันเทียะ ม.4/1

7 29680 นำยชิษณุพงศ์ ทองลำว ม.4/1

8 29701 นำยถิรวิทย์ จ่ิงต๊ะ ม.4/1

9 29771 นำงสำวสุพิชฎำย์ ทิมจ ำลอง ม.4/1

10 29833 นำงสำวจิรัฐติกำล ท่อนทองแดง ม.4/1

11 29869 นำยกฤษฏ์ิพจน์ มัณยำนนท์ ม.4/1

12 29872 นำยพุทธวัฒน์ ศิริมำจันทร์ ม.4/1

13 30098 นำงสำวณัฏฐ์ชำนันท์ จันทน์ผำ ม.4/1

14 30431 นำยกฤศปกรณ์ แซมสีม่วง ม.4/1

15 30554 นำยณัฐชนนท์ ร่ืนเริง ม.4/1

16 30598 นำยพัลลภ ธรรมรัตนพฤกษ์ ม.4/1

17 30611 นำงสำวชำลิสำ ภิรมย์ ม.4/1

18 30629 นำยตรัยคุณ เอ่ียมท้วม ม.4/1

19 30651 นำยณัฐกิตต์ิ เหมือนมำตย์ ม.4/1

20 30663 นำงสำวชนัญดำภำ บัวสิงห์ ม.4/1

21 30670 นำยยศกร เจริญบุญ ม.4/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4/1 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูอรเพ็ญ บุญมา

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26852 เด็กหญิงสุภัค กองแก้ว ม.4/2

2 26853 เด็กหญิงกมลวรรณ สุทธิธรรมวงศ์ ม.4/2

3 26872 เด็กหญิงอติพร แจ้งอรุณ ม.4/2

4 27463 เด็กชำยพีรพัฒน์ พลดงนอก ม.4/2

5 28138 เด็กชำยทินภัทร แสงเจือ ม.4/2

6 29228 เด็กหญิงบุญรักษำ รัตนำนันท์ ม.4/2

7 29532 เด็กหญิงปวริศำ โรจน์ธนโจรสำ ม.4/2

8 29730 เด็กหญิงภัทรินทร์ กิจทวีสิน ม.4/2

9 29761 เด็กชำยศิรเชษฐ์ โภคินสินพัฒน์ ม.4/2

10 29763 เด็กหญิงตัซนีมห์ เจจือ ม.4/2

11 29776 เด็กหญิงภูชิษำ ชโลทรโรจน์ ม.4/2

12 29812 เด็กชำยภูมิกร ภูวรี ม.4/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4/2 (Covid-19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูณัฐดนัย กุลเกล้ียง

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 30096 เด็กหญิงไอยริน โคตรรัตน์ ม.4/2

2 30097 เด็กหญิงจีระนันท์ แจ่มเพลง ม.4/2

3 30145 เด็กชำยธฤทธ์ิ มำร์ติน โตรปิอำโน ม.4/2

4 30482 นำงสำวสุรัสวดี แซ่ผู่ ม.4/2

5 30494 นำยธนวัตร แสนดี ม.4/2

6 30529 นำงสำวคอฮ์รีนำ เดชสวัสด์ิ ม.4/2

7 30530 นำงสำวเบญญทิพย์ กิจเจริญฟุ้ง ม.4/2

8 30559 นำยสพลเชษฐ์ พลเย่ียม ม.4/2

9 30587 นำงสำวกุลธิดำ ทรัพย์นำก ม.4/2

10 30594 นำยพิชชำกร ธิรำศักด์ิ ม.4/2

11 30602 นำยจักรพันธ์ พุมมำ ม.4/2

12 30603 นำยกันต์ธีร์ ทีฆศิริกุลชัย ม.4/2

13 30614 นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เม่นลำภเหมำะ ม.4/2

14 30620 นำงสำวนรินธร ดุจดำ ม.4/2

15 30628 นำงสำวกวิตำ จับพิมำย ม.4/2

16 30631 นำงสำวธนัชพร มีพันธ์ุ ม.4/2

17 30632 นำงสำวอมลรดำ สรงนวล ม.4/2

18 30648 นำงสำวพรรณนัฏฐำ นำมนำเมือง ม.4/2

19 30656 นำงสำวณภัสรดำ ภูหัดสวน ม.4/2

20 30662 นำยชนำธิป เสมอเช้ือ ม.4/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4/3(Covid-19)ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุพัตรา ประจวบสุข

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 26898 นำยธัญพิสิษฐ์ ภิรมย์วงศ์ ม.4/3

2 26899 นำยณัฐพล วันดี ม.4/3

3 27013 นำยธันยบูรณ์ ไชยกิจ ม.4/3

4 27093 นำงสำวเกศรินทร์ นำชิน ม.4/3

5 27229 นำยจิรำยุ ศรีทอง ม.4/3

6 27484 นำยมหำสมุทร ชัยล้ินฟ้ำ ม.4/3

7 27508 นำยปรีชำ ฆำรพันธ์ ม.4/3

8 27872 นำยสรำวุฒิ แสนแก้ว ม.4/3

9 28124 นำยชำคริต เทียมสิงห์ ม.4/3

10 28737 นำยกฤดำกร ลอยไสว ม.4/3

11 28798 นำงสำวณัฐวลัญช์ วงศ์ธนศักด์ิชัย ม.4/3

12 28800 นำยไอศูรย์ วสุวงศ์วทัญญู ม.4/3

13 29829 นำยณัทภัค ครุธจร ม.4/3

14 29832 นำยภูวัน ยำชูรมย์ ม.4/3

15 29848 นำยนนธชำติ นำฤทัย ม.4/3

16 29854 นำยทินภัทร แซ่เอ๊ียะ ม.4/3

17 29863 นำยธนำกร แสนสุข ม.4/3

18 29866 นำยวรรณกร วงษ์จันทร์ ม.4/3

19 29873 นำยพงศ์ภรณ์ แป้งนุช ม.4/3

20 29883 นำยอลงกรณ์ เผือกผ่อง ม.4/3

21 30062 นำงสำววำรี ถิระมณีกำญจน์ ม.4/3

22 30266 นำยธีรนันท์ รอดค ำ ม.4/3

23 30267 นำยนวกำร ผำอำจ ม.4/3

24 30301 นำยกอบชัย เจิมประดิษฐ์วงศ์ ม.4/3

25 30322 นำยธีรพัฒน์ แสนวันดี ม.4/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (Covid-19) ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูปรีชา เลิงฮัง

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้องเดิม หมำยเหตุ

1 30440 นำยปรเมษ ศิลำรักษ์ ม.4/3

2 30444 นำยจิรำยุ แก้ววุธ ม.4/3

3 30445 นำยพีรวิชญ์ คีรีรักษ์ ม.4/3

4 30450 นำยอดิเทพ วงรักษำ ม.4/3

5 30481 นำยปัญญำกร คันธะระ ม.4/3

6 30498 นำงสำวไทริช ปุณยนุช วีนำตะ ม.4/3

7 30593 นำยคณิน กุหลำบทอง ม.4/3

8 30615 นำงสำวภฤศมน ทิษฏิธันยำกร ม.4/3

9 30624 นำงสำวณัทภัสสร์ อัครฐำนะชีวะ ม.4/3

10 30625 นำยชินเทพ ชัยชินวงศ์ ม.4/3

11 30658 นำยณัฐชนน ฑำมำศ ม.4/3

12 30659 นำยพรภวิษย์ คงชำติ ม.4/3

13 30661 นำยลีนวัตร กมลนำวิน ม.4/3

14 30672 นำยชนวีร์ สำครดี ม.4/3

15 30673 นำยจิรวัฒน์ เครือแจ้ ม.4/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 (Covid-19) ปีการศึกษา2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูไตรสิน กวีวัฒนา


