
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31349 เด็กหญิง รวิกานต์ รุ่งแก้ว ม.4 1

2 31354 นางสาว ภาวนาสิริ ครองพวก ม.4 1

3 31367 นางสาว อภิศรา สุปรีชาวุฒิพงศ์ ม.4 1

4 31371 เด็กหญิง ณัฐธิดา ตรีเจริญ ม.4 1

5 31383 เด็กหญิง กัลยภรณ์ นวลประเสริฐ ม.4 1

6 31392 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ฐิตยางกูร ม.4 1

7 31407 นางสาว ปาลิกา อุมาวงสกุล ม.4 1

8 31416 นางสาว ญาดา ไพโรจน์ฤทธ์ิกุล ม.4 1

9 31426 นางสาว วริษฐา ด้วงใจบุญ ม.4 1

10 31430 นางสาว สุภัสสรา ชูแก้ว ม.4 1

11 31453 นางสาว บุณยานุช วิวัฒน์วิชา ม.4 1

12 31482 นางสาว นภัทร อยู่เจริญ ม.4 1

13 32035 นางสาว พิมพ์พิศา ฤกษ์ภิญโญชัย ม.4 1

14 32865 นางสาว สุชานันท์ จันทร์ดอกรัก ม.4 1

15 32902 นางสาว ชนากานต์ วงษ์ประเสริฐ ม.4 1

16 32903 นางสาว ชญาน์ทิพย์ คลังเสง่ียม ม.4 1

17 32908 นางสาว นัฐวลันช์ ตึกขาว ม.4 1

18 32911 นางสาว อันน์อากร จริยานุรักษ์กุล ม.4 1

19 32915 นางสาว พฤนทร์ เส้งซ้ิว ม.4 1

20 32934 นางสาว สุภาพร ภิรมย์พูล ม.4 1

21 32935 นางสาว ธนกร ทรงบัณฑิตย์ ม.4 1

22 32985 นางสาว ฐิตารีย์ ศรีสาหร่าย ม.4 1

23 32993 เด็กหญิง ณภัทร กสิวัฒน์ ม.4 1

24 33007 นางสาว ปาณิศรา ลาภทิพมนต์ ม.4 1

25 33140 นางสาว แพรวา โพธ์ิทอง ม.4 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.4 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร , ครูสุวนันท์ ภูวนำรถ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 33186 นางสาว ธรรมมิก เมืองพระ ม.4 1

27 33337 นางสาว ณิชาวีร์ ฐิติเลิศวรชัย ม.4 1

28 33397 นางสาว นภัสวรรณ ศรีมล ม.4 1

29 33399 นางสาว พิมพ์ดาหลา แห้วขุนทด ม.4 1

30 33400 เด็กหญิง ชญาภา ศรส่ง ม.4 1

31 33436 นางสาว พิมพ์ชนก บวรกิจธ ารง ม.4 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.4 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร , ครูสุวนันท์ ภูวนำรถ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31376 เด็กหญิง รัตนากร เชยขุนทด ม.4 2

2 31378 นางสาว ณัฏฐนันท์ เสพย์ธรรม ม.4 2

3 31404 เด็กหญิง บุณยาพร พรเจริญ ม.4 2

4 31419 นางสาว นันทิตา สุนทรเกตุ ม.4 2

5 31435 นางสาว ฌานิกา ใจกล้า ม.4 2

6 31444 เด็กหญิง พิมพ์นารา จ าปาทอง ม.4 2

7 31481 นางสาว ชิชญา รุ่งฤทธิไกร ม.4 2

8 31533 นางสาว ธมลวรรณ พรหมมาศ ม.4 2

9 32022 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จารุวรรณาภรณ์ ม.4 2

10 32038 นางสาว ปราณญา ต๊ะชมภู ม.4 2

11 32461 นางสาว ณิชารีย์ แซ่โค้ว ม.4 2

12 32469 นางสาว พลอยธรรม ธนบวรเกียรติ ม.4 2

13 32723 นางสาว มุกมณี ขวัญค า ม.4 2

14 32927 นางสาว นันทิชา เลาหกุลเวทิต ม.4 2

15 32948 นางสาว ณภัทร ภูริดล ม.4 2

16 32983 นางสาว ธัญญ์พิชา โชติวงศ์อริยะ ม.4 2

17 33006 เด็กหญิง กูลชัญญา นาคกาญจน์กร ม.4 2

18 33401 นางสาว เขมาพร กิตติอุดมพานิช ม.4 2

19 33426 นางสาว กานต์พิชชา จอมสง่า ม.4 2

20 33434 เด็กหญิง ธนิษฐาน์ ดีอาษา ม.4 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.4 ห้อง 2 (ภำษำอังกฤษ - ภำษำญ่ีปุ่น)

ครูประจ ำช้ัน : ครูสุทธำวดี สุขเกษม , ครูศุภฤกษ์ เอมะบุตร



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31387 นางสาว พัทธนันท์ ฉายฉลาด ม.4 3

2 31420 เด็กหญิง รพีพร อุตรานิมิตร ม.4 3

3 31422 เด็กหญิง มุกริณ คงผอบ ม.4 3

4 31425 นางสาว ขวัญกมล ม่วงปาน ม.4 3

5 31427 นางสาว เพลงฟ้าใส ศิริมหาธรรม ม.4 3

6 31428 นางสาว ไออุ่น แดงน้อย ม.4 3

7 31507 นางสาว รัดาอร ศรีเฟ้ือง ม.4 3

8 31639 เด็กหญิง สุธีมนต์ ปล้ืมสุทธ์ิ ม.4 3

9 32134 เด็กหญิง ฤดูดาว แซ่เจียง ม.4 3

10 32145 เด็กหญิง รวิกานต์ มุ่งสุข ม.4 3

11 32151 นางสาว กฤติญดา เอกธาดาภักด์ิ ม.4 3

12 32280 เด็กหญิง พิชชานันท์ ศุภภมร ม.4 3

13 32348 นางสาว ปภาชุดา สุชัยรัตน์ ม.4 3

14 32472 นางสาว ศศิก ากร กิจก้องขจร ม.4 3

15 32501 นางสาว อรุณรัศมี เนติโรจนชัยชาญ ม.4 3

16 32920 นางสาว ปัญญารัตน์ จายนียโยธิน ม.4 3

17 32950 นางสาว ชลนภัส โคตรสมบัติ ม.4 3

18 32958 นางสาว เสาวลักษณ์ วาณิชกุลชัย ม.4 3

19 32979 นางสาว เขมรพีภัคค บุญมานะประเสริฐ ม.4 3

20 32980 นางสาว พิชญนาถ กิตติวรกิจ ม.4 3

21 32984 นางสาว ฐานิดา อัศวนนท์ ม.4 3

22 32991 เด็กหญิง พิชา ฉัตรมยูรวงศ์ ม.4 3

23 33009 นางสาว ธนพร สุวรรณวงศ์ ม.4 3

24 33011 เด็กหญิง ธัญชนน รัฐธนาวุฒิ ม.4 3

25 33300 เด็กหญิง ธัญทิพย์ นาคนิคาม ม.4 3

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.4 ห้อง 3  (ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน , ศิลปะ)

ครูประจ ำช้ัน : ครูนพดล วงษ์ศรี , ครูเฉลิมขวัญ บำงทำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 33398 เด็กหญิง ณัฏฐา พวงวลัยสิน ม.4 3

27 33422 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เจริญรูป ม.4 3

28 33423 เด็กหญิง ณัฐชา พ่ึงโพธ์ิสภ ม.4 3

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.4 ห้อง 3  (ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน , ศิลปะ)

ครูประจ ำช้ัน : ครูนพดล วงษ์ศรี , ครูเฉลิมขวัญ บำงทำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31352 เด็กหญิง อรกัญญา วชิรแพทย์ ม.4 4
2 31355 นางสาว ณิชชา หมายด่านกลาง ม.4 4
3 31358 นางสาว มนรดา ดิษฐรักษ์ ม.4 4
4 31368 นางสาว ธรรพ์ณภรณ์ ธีระบุญชัยกุล ม.4 4

5 31380 นางสาว ปวีณ์ธิดา กวีสกุลวงศ์ ม.4 4
6 31409 นางสาว ฐานิดา อบเชย ม.4 4
7 31467 นางสาว อชิรญา ธนะคุ้มชีพ ม.4 4

8 31530 นางสาว ธัญวรินทร์ ถิรพัฒนวงษ์ ม.4 4

9 31532 นางสาว ศรีภัสสร สุพรรณรัชตกุล ม.4 4

10 32180 นางสาว วรณัน ประสงค์ ม.4 4

11 32215 เด็กหญิง ธิชาณัช ปล่ังศรี ม.4 4

12 32434 นางสาว วรฤทัย พลเย่ียม ม.4 4

13 32464 นางสาว สิริณภา เอ่ียมช่ืน ม.4 4

14 32889 นางสาว วรัชยา หนูมะเริง ม.4 4

15 32909 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองศิริพันธ์ ม.4 4

16 32931 นางสาว นัยน์ปพร ไชยสุ ม.4 4

17 32937 นางสาว ชนิกานต์ หร่ายเจริญ ม.4 4

18 32942 นางสาว เปรมา ศิริกุล ม.4 4

19 32946 เด็กหญิง ณิชกานต์ วิชัยดิษฐ์ ม.4 4

20 32952 เด็กหญิง กัญญณัท ชัยเพชร ม.4 4

21 32956 นางสาว กัญญาวีร์ ว่องวีรวัฒน์ ม.4 4

22 32957 เด็กหญิง ณัฐนรีย์ วรรณพิรุณ ม.4 4

23 32968 นางสาว กฤตยาดา เก้ือหนุน ม.4 4

24 32976 เด็กหญิง จอมขวัญ สมรส ม.4 4

25 32986 นางสาว ธนภรณ์ โหมดตาด ม.4 4

ช้ัน ม.4 ห้อง 4  (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูพรทิพย์ ศรีชลำ , ครูชำคริต เตชะนันท์

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32997 เด็กหญิง ณัฐณิชา องคมงคล ม.4 4

27 33402 เด็กหญิง ณิชมน พ่ึงประเดิษฐ์ ม.4 4

28 33405 นางสาว กานต์ธิดา พญาวงษ์ ม.4 4

29 33424 นางสาว สิริกรณ์ ทองสวัสด์ิ ม.4 4

30 33425 นางสาว แพรพิไล บุญราช ม.4 4

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

ช้ัน ม.4 ห้อง 4  (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูพรทิพย์ ศรีชลำ , ครูชำคริต เตชะนันท์


