
ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

1 624301 นาย กฤตภาส มาณะศิลป ม.4/1

2 624302 นางสาว จิดาภา ทิพวงศา ม.4/1

3 624303 นางสาว ชวัลลักษน เรืองชยจตุพร ม.4/1

4 624324 นางสาว ชัญญานิศ วงศธีระชวลิต ม.4/1

5 624304 นาย ชาญวิชญ กมลรัตน ม.4/1

6 624305 นางสาว ญาดา ประฏิภาณวัตร ม.4/1

7 624306 นาย ฐิติบูรณ ศรีมณี ม.4/1

8 624308 นาย ณภัทร ปงประเสริฐ ม.4/1

9 624309 นาย ณัฐภัทร ภูแสง ม.4/1

10 624310 นาย ตนกลา รุงเรือง ม.4/1

11 624311 นางสาว ทักษพร นันทพรสิริพงศ ม.4/1

12 624321 นาย ธนัทเทพ เพียแป ม.4/1

13 624312 นางสาว ธัญธิตา เพชรมาก ม.4/1

14 624313 นาย นภวริศ สุภธีระ ม.4/1

15 624314 นางสาว นันทิกานต สุขใจ ม.4/1

16 624307 นาย เนติชน แสนบุดดา ม.4/1

17 624315 นาย ปริวรรต พูลนิติพร ม.4/1

18 624316 นางสาว ปณณฑร จิรัฐพิกาลพงศ ม.4/1

19 624317 นางสาว ปณณธร ยุบลวัฒน ม.4/1

20 624328 นางสาว ไปรยา จันทมงคล ม.4/1

21 624318 นางสาว ภควดี เมืองแวง ม.4/1

22 624319 นาย ภาสกร พลแสน ม.4/1

23 624320 นางสาว มัทนรรณพ นาเมืองรักษ ม.4/1

24 624322 นางสาว วสุธิดา พงษรัชตะ ม.4/1

25 624323 นาย ศุภฤกษ สุขดา ม.4/1

26 624325 นาย สุรจักษ วรรณภาส ม.4/1

27 624326 นางสาว อภิรัตนาพร เครือไกรวรรณ ม.4/1

28 624327 นางสาว เอื้อการย ผาสุข ม.4/1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 624004 นาย กมลภัทร เลาอารยะรักษ ม.4/2

2 624006 นางสาว กฤตพร อัศวจิตตภักดี ม.4/2

3 624412 นาย จรณินท ธรรมโกศล ม.4/2

4 624507 นาย จักรภัทร กุลชนะรงค ม.4/2

5 624416 นาย จิรวิชญ ชานนท ม.4/2

6 624419 นางสาว ชลิดา ทิวสระแกว ม.4/2

7 624030 นางสาว ชอชมพู วรรณวิเชษฐ ม.4/2

8 624422 นางสาว ชุติกาญจน ลีลาอุดมลิป ม.4/2

9 624041 นางสาว ณฐภัค สัมพันธะ ม.4/2

10 624426 นาย ณัฐพัชร เบาเงิน ม.4/2

11 624511 นาย เตชณัฐ บุญประคม ม.4/2

12 624051 นาย ธนกาญจน ปทุมนากุล ม.4/2

13 624515 นางสาว ธนพร คําภาพงษ ม.4/2

14 624429 นางสาว ธนภรณ ตรีสุวรรณวัฒน ม.4/2

15 624518 นาย นิติภูมิ นิติพจน ม.4/2

16 624081 นางสาว ปารีณา ประเสริฐเวศยากร ม.4/2

17 624521 นาย ปยทัศน ตั้งวัฒนสุวรรณ ม.4/2

18 624522 นางสาว พรทิพย ตันติอนุนานนท ม.4/2

19 624085 นางสาว พรนภัส นอยธรรมศักดิ์ ม.4/2

20 624086 นางสาว พรนัชชา กอทรัพย ม.4/2

21 624525 นางสาว พิมพร ศรีสุวรรณ ม.4/2

22 624444 นางสาว แพรวา สวางโคกกรวด ม.4/2

23 624103 นางสาว ภัสสร ตั้งเจริญ ม.4/2

24 624107 นางสาว มนัสพันธน นัยพินิจ ม.4/2

25 624449 นางสาว รมิดา พลดงนอก ม.4/2

26 624110 นาย รัฐพล รุจิเกียรติกําจร ม.4/2

27 624450 นาย รัฐวัฒน สุขเจริญ ม.4/2

28 624119 นางสาว วริศรา บูรณไมตรี ม.4/2

29 624125 นางสาว ศิริลักษณ ธรรมแสง ม.4/2

30 624131 นางสาว สวิชญา สิงหามาตร ม.4/2

31 624133 นางสาว สิริกร ทองไทย ม.4/2

32 624458 นาย สุภณัฐ อาษารัฐ ม.4/2

33 624139 นางสาว อัครมณี รอบรู ม.4/2

34 624463 นาย อินทัช ทรัพยพิพัฒน ม.4/2



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 624501 นางสาว กชกร ภูกาบเพชร ม.4/3

2 624002 นางสาว กนกพิชญ สิงหรา ม.4/3

3 624402 นาย กฤติน กิตติศุภรพงศ ม.4/3

4 624404 นางสาว กัญญาพัชร จันทรวิเมลือง ม.4/3

5 624407 นาย กานตนภสินธุ อาสายุทธ ม.4/3

6 624015 นางสาว เกณิกา อิ่มถวิล ม.4/3

7 624411 นาย เคียรี่ คามิน เพิ่มสินทวี ม.4/3

8 624413 นาย จักรภัทร ทุติยภาค ม.4/3

9 624022 นางสาว จารีรัตน แสงสวาง ม.4/3

10 624417 นางสาว ชญาภา ติยาเดชาชัย ม.4/3

11 624420 นางสาว ชวัลรัตน ชัยนา ม.4/3

12 624039 นางสาว ฐิติวัลคุ วองกลกิจศิลป ม.4/3

13 624042 นางสาว ณภัทร พรหมโคตร ม.4/3

14 624513 นาย ธชาพัฒน นิธิพัชรวงศ ม.4/3

15 624055 นางสาว ธัญชนก ปญญาทอง ม.4/3

16 624057 นางสาว ธัญธร กิตติศิริวัฒนกุล ม.4/3

17 624517 นาย ธีระชัย ตั้งสุจริตธรรม ม.4/3

18 624435 นาย นนทรเดช ผุยชา ม.4/3

19 624069 นาย นภัสรพี จันทะอุมเหมา ม.4/3

20 624519 นางสาว บุศยรินทร เจ็งพัฒนาสกุล ม.4/3

21 624082 นางสาว ปุณิกา ชางยันต ม.4/3

22 624440 นาย พลวรรธก เขาทอง ม.4/3

23 624090 นางสาว พันธิตรา สิริกุลธวัช ม.4/3

24 624441 นางสาว พิมพกานต สาระ ม.4/3

25 624442 นางสาว พิระดา ชารินทร ม.4/3

26 624448 นางสาว รพินทนิภา อึงสถิตยถาวร ม.4/3

27 624115 นางสาว ลิลฎา เจริญศิริพรกุล ม.4/3

28 624122 นางสาว วิษชุนี เฟองฟูสถิตย ม.4/3

29 624123 นางสาว วิสสุตา งามเบญจกุล ม.4/3

30 624124 นาย ศิริรัฐ ศิริธราธิวัตร ม.4/3

31 624129 นาย ศุภโชค วงษอินทรจันทร ม.4/3

32 624134 นางสาว สิริญา สินโพธิ์ ม.4/3

33 624135 นางสาว สุพิชญา ภาโนมัย ม.4/3

34 624136 นางสาว สุวภัทร แสนขวา ม.4/3

35 624143 นาย เอื้ออังกูร เหลืองอุบล ม.4/3



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 624001 นางสาว กชมน อนุกุลอนันตชัย ม.4/4

2 624502 นางสาว กฤตชญา สุตะพันธ ม.4/4

3 624007 นาย กองภพ เหมพลชม ม.4/4

4 624009 นางสาว กันตธีรา เจริญชัย ม.4/4

5 624010 นางสาว กัลยกร ศรีเจริญ ม.4/4

6 624531 นางสาว กิตติญาดา อันทะเกษ ม.4/4

7 624025 นางสาว ฉัตรวีรยา ศรีวิไลลักษณ ม.4/4

8 624026 นาย เฉลิมฤทธิ์ พาณิชผล ม.4/4

9 624027 นางสาว ชมพูนุช เนตรอริยทรัพย ม.4/4

10 624032 นาย ชัยภัทร ตันตระบัณฑิตย ม.4/4

11 624037 นางสาว ฐิติชญา วงศจิรประภากุล ม.4/4

12 624509 นางสาว ณชญาดา เตวัฒนรัตน ม.4/4

13 624044 นางสาว ณัฐกฤตา แสงกุดเลาะ ม.4/4

14 624048 นางสาว ณัฐิดา คุณพิโน ม.4/4

15 624049 นางสาว ดุลลยา สุขบุญญสถิตย ม.4/4

16 624050 นาย ตนวงศ ไกรศรีวรรธนะ ม.4/4

17 624514 นาย ธนธัช วงษสุริยะเดช ม.4/4

18 624056 นางสาว ธัญญนภัส ทิพสิงห ม.4/4

19 624064 นาย ธีระ พิทยาวุธวินิจ ม.4/4

20 624068 นาย นภปฎล อุระศิลป ม.4/4

21 624073 นางสาว ปทิตตา พงศเศรษฐสันต ม.4/4

22 624074 นางสาว ประกายดาว พัฒนเศรษฐานนท ม.4/4

23 624075 นาย ปรัชญาเมธี ดวงตะวงษ ม.4/4

24 624078 นางสาว ปวิตรา พันธุเสือ ม.4/4

25 624079 นางสาว ปญฑารีย วะณานิชย ม.4/4

26 624092 นางสาว พิชาพร สุนทรครุฑ ม.4/4

27 624093 นางสาว พิมพชนก จํารัสประเสริฐ ม.4/4

28 624524 นางสาว พิมพพนิต นุชนารถ ม.4/4

29 624099 นาย ภควรรษ จิตภักดีบดินทร ม.4/4

30 624106 นาย ภูณฤทธิ์ ฤทธิรัตน ม.4/4

31 624116 นางสาว วชิรญาณ โนนใหม ม.4/4

32 624127 นาย ศิวกร คําทราย ม.4/4

33 624132 นาย สหพล แกนอากาศ ม.4/4

34 624142 นางสาว อารดา วีระเศรษฐกุล ม.4/4



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 624504 นางสาว กัลยสุดา สุวรรณภูเต ม.4/5

2 624011 นางสาว กัลยาณี หวั่นเอียด ม.4/5

3 624505 นาย กิตติณัฏฐ นาพลเมือง ม.4/5

4 624014 นางสาว กุลิสรา พระบุราณ ม.4/5

5 624017 นาย คณินพสิษฐ พันศิริ ม.4/5

6 624018 นาย คณิศร รอยศรี ม.4/5

7 624019 นาย คมชล ทวยนันท ม.4/5

8 624020 นาย คูณวิชญ ตันติยาสวัสดิกุล ม.4/5

9 624034 นางสาว ญาณิศา มีชิน ม.4/5

10 624141 นางสาว ฐิติรัตน ประจงชัยรัชต ม.4/5

11 624510 นางสาว ณัฐณิชา แกนอากาศ ม.4/5

12 624052 นาย ธนพล ภาณุรักษ ม.4/5

13 624428 นางสาว ธนภร ตั้งวงษไชย ม.4/5

14 624060 นางสาว ธัญพิชชา โมดา ม.4/5

15 624067 นางสาว นบนพพร จันทรดา ม.4/5

16 624072 นาย บุลากร เหลานิพนธ ม.4/5

17 624084 นางสาว พณิชา เปรมพงศพันธ ม.4/5

18 624094 นางสาว พิมพสุภัค ยุวนะศิริ ม.4/5

19 624095 นาย พีรพัฒน อุนจันที ม.4/5

20 624097 นางสาว เพ็ญพิมล โพธิ์ศรีเจริญกุล ม.4/5

21 624098 นางสาว แพรวา ชามะรัตน ม.4/5

22 624105 นาย ภูฏาน เรืองเจริญ ม.4/5

23 624528 นาย ยศภัทร พิมพแกว ม.4/5

24 624111 นาย ราชชเกียรติ์ ศรีสุระพล ม.4/5

25 624112 นาย รามิล จิระสถิตย ม.4/5

26 624113 นางสาว ริญรฎา พรรักษมณี ม.4/5

27 624120 นางสาว วริศรา มุยสุข ม.4/5

28 624121 นางสาว วิรดา วิวัฒนวงตระกูล ม.4/5

29 624126 นางสาว ศิลปศุภา อิ่มวงค ม.4/5

30 624130 นาย เศรษฐภูมิ เมืองกลาง ม.4/5

31 624530 นาย สรวิชญ ตั้งภักดี ม.4/5

32 624137 นางสาว สุวัพิชชา สวางเมือง ม.4/5

33 624140 นาย อาชวิน กูรมะสุวรรณ ม.4/5



ที่ รหัสประจําตัวนักเรียน คํานําหนา ชื่อ สกุล ชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 (แยกตามหองเรียน)

1 624503 นาย กฤษตฤณ ปญญา ม.4/6

2 624008 นางสาว กัญญาณัฐ จุงรุงเรือง ม.4/6

3 624534 นางสาว เกษศิรินทร ไกรทรัพยสม ม.4/6

4 624506 นางสาว ครองขวัญ อินทรวิเศษ ม.4/6

5 624021 นาย จอมพล จันดาวรรณ ม.4/6

6 624023 นางสาว จิตอารี เมืองพิล ม.4/6

7 624024 นาย จิรภัทร นิรมัยถาวร ม.4/6

8 624508 นางสาว ชนัญชิดา เหลาเลิศฤทธิกุล ม.4/6

9 624033 นาย ชิน ปาสิกเทพย ม.4/6

10 624038 นางสาว ฐิติรัตน สิทธิสงวนพันธ ม.4/6

11 624043 นางสาว ณภัทรสรา วัตตธรรม ม.4/6

12 624045 นางสาว ณัฐณิชา อติวัฒนชัย ม.4/6

13 624059 นางสาว ธัญพิชชา คลายออน ม.4/6

14 624061 นาย ธิติกร สุวรรณบุตรวิภา ม.4/6

15 624062 นาย ธิติวุฒ พลเสนา ม.4/6

16 624065 นาย นครินทร ศิริพันธบุญ ม.4/6

17 624520 นางสาว ปภาวี สุวรรณวงศ ม.4/6

18 624076 นางสาว ปริณดา สุวราลักษณ ม.4/6

19 624077 นางสาว ปริภาดา คงเมือง ม.4/6

20 624083 นาย พงศภีระ กลิ่นศรีสุข ม.4/6

21 624523 นางสาว พรธีรา ประภาถะโร ม.4/6

22 624088 นาย พลภัทร จัตุชัย ม.4/6

23 624089 นางสาว พัชอาภา รณชาติชัย ม.4/6

24 624091 นาย พิชญะ สอนสุภี ม.4/6

25 624101 นาย ภัทรนนท จิวจินดา ม.4/6

26 624104 นางสาว ภิรญา วรเวชปรีชา ม.4/6

27 624114 นางสาว รุจณิชา จันทราสุริยารัตน ม.4/6

28 624118 นางสาว วริยา สรกฤช ม.4/6

29 624128 นาย ศุภกิตติ์ ประเสริฐสุข ม.4/6

30 624457 นางสาว สุดารัตน แดนสุข ม.4/6

31 624535 นางสาว สุพิชชา ชินพัฒน ม.4/6

32 624138 นาย อธิษวัฒน วิจารจันทร ม.4/6

33 624532 นาย อนุตร ยอดสงา ม.4/6
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