
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31074 นางสาว ธนพร คงด้วยแก้ว ม.5 1

2 31083 นางสาว สิริยากร แตงเจริญ ม.5 1

3 31096 นางสาว นพวรรณ ทับทอง ม.5 1

4 31098 นางสาว วริศรา จูจ้อย ม.5 1

5 31117 นางสาว ณัฐธิดา จ าหลัก ม.5 1

6 31119 นางสาว กานต์ธิดา แสงกิตติกร ม.5 1

7 31142 นางสาว ปิยะนันท์ เทียมภู่ ม.5 1

8 31147 นางสาว ภูริชญา ออกแม้น ม.5 1

9 31201 นางสาว ศิรดา เหลืองทอง ม.5 1

10 31864 นางสาว ณฝ่ังฟ้า วรปัญญา ม.5 1

11 31873 นางสาว อริสา กล่ินพิมล ม.5 1

12 32021 นางสาว ภัคภิญญา โฉมศรี ม.5 1

13 32063 นางสาว ณัฐธิดา ศรีแสงอยู่ ม.5 1

14 32495 นางสาว ศุภาพิชญ์ เรืองพรหม ม.5 1

15 32668 นางสาว ปวิตรา เพชรสังวาล ม.5 1

16 32679 นางสาว สุริวิภา อยู่แก้ว ม.5 1

17 32689 นางสาว ณัฐกฤตา เน่ืองชุมพร ม.5 1

18 32693 นางสาว อนิสสยา ชูนิยม ม.5 1

19 32700 นางสาว ณพัชนันต์ วนิชย์เจริญ ม.5 1

20 32706 นางสาว เกดธิดา เกียรติกุล ม.5 1

21 32715 นางสาว พรณิชา วิทิตพนิตพันธ์ ม.5 1

22 32728 นางสาว ธนภร จงสมจิตต์ ม.5 1

23 32740 นางสาว นันท์นภัส นนทนาคร ม.5 1

24 32741 นางสาว พจณิชา พงษ์รักษา ม.5 1

25 32747 นางสาว ณฐนน บุญโก่ง ม.5 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.5 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูฑิภำภร ชุมภู , ครูธวัชชัย ผลกษำปน์สิน



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32765 นางสาว ภัทรวดี ตันติสวารักษ์ ม.5 1

27 33001 นางสาว ชาลิสา เจนเจริญวงศ์ ม.5 1

28 33253 นางสาว นิชานันท์ วรรธกิตติพงศ์ ม.5 1

29 33258 นางสาว ฐาณัฐฏ์ชฎา ชีวศรีสุวรรณ ม.5 1

30 33260 นางสาว รมิตา ทิพย์ทอง ม.5 1

31 33277 นางสาว ชลญา ขนบบวรกุล ม.5 1

32 33280 นางสาว กันต์ธีร์ สถาเผ่ายืนยง ม.5 1

33 33326 นางสาว ศิริกาญฎา ทองก่ิงแก้ว ม.5 1

34 33336 นางสาว วรฤทัย จันทรัตน์ ม.5 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.5 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูฑิภำภร ชุมภู , ครูธวัชชัย ผลกษำปน์สิน



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31075 นางสาว จิดาภา ห้ัน ม.5 2
2 31171 นางสาว ภัชราภา เย่ียงพฤกษาวัลย์ ม.5 2
3 31211 นางสาว อุ้มรัก หิรัญสุรงค์ ม.5 2
4 31219 นางสาว อัยย์นี วีณิน ม.5 2

5 32013 นางสาว ฐิติญา แดงทองดี ม.5 2
6 32430 นางสาว พิชญ์สุดา ข าพรหมราช ม.5 2
7 32503 นางสาว ชัชชลัยย์ พงษ์ประดิษฐ์ ม.5 2
8 32677 นางสาว สุพิชชา พูลน่ิม ม.5 2
9 32681 นางสาว อภิสรา ครุฑสนธ์ิ ม.5 2

10 32698 นางสาว สุพิชญา ทองนาค ม.5 2
11 32702 นางสาว พุทธรักษา ขาวดอกรัก ม.5 2
12 32704 นางสาว สุพิชญา ชัยชนาภา ม.5 2
13 32708 นางสาว ศุภารมย์ จูงวงษ์ ม.5 2

14 32755 นางสาว อติกานต์ หร่ายเจริญ ม.5 2
15 32762 นางสาว ทรรศกมล แสนทวีสุข ม.5 2
16 32768 นางสาว นลินณานันทน์ สมปราชญ์ ม.5 2
17 32899 นางสาว ธมนต์ณธร ผดุงฉาย ม.5 2

18 33226 นางสาว รมย์รวินท์ มหาวงศ์ ม.5 2
19 33265 นางสาว ศศิ เหลาแสง ม.5 2
20 33275 นางสาว ณัฐณิชา ทองดี ม.5 2
21 33284 นางสาว กฤชสร ป่ินเวหา ม.5 2
22 33296 นางสาว ธันยพร เทียนย้อย ม.5 2

23 33297 นางสาว สุมิตรา เทียนย้อย ม.5 2
24 33305 นางสาว กันตา ฤกษ์ศิริสุข ม.5 2
25 33308 นางสาว สิริญาพร เทวะรัตน์ ม.5 2

26 33320 นางสาว ขวัญจิรา เสตะจันทร์ ม.5 2

27 33334 นางสาว วทันยา ขวัญเมือง ม.5 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.5 ห้อง 2 (ภำษำอังกฤษ - ภำษำญ่ีปุ่น , ภำษำจีน)

ครูประจ ำช้ัน : ครูนิศำรัตน์ พรหมอยู่ , ครูณัฐฐคนินฐ์ นิจรมย์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31010 นางสาว อลิซาเบธ วิเศษสมิต ม.5 3

2 31079 นางสาว พรรณนภา รักธรรม ม.5 3

3 31088 นางสาว อรจิรา อ่องบางน้อย ม.5 3

4 31111 นางสาว กมลพร อินถาบุตร ม.5 3

5 31123 นางสาว พิชญาภา สามารถ ม.5 3

6 31124 นางสาว พิชญาภัค สามารถ ม.5 3

7 31134 นางสาว อชิรญา วิเชียรเขียว ม.5 3

8 31136 นางสาว ณิชา ศัตรูล้ี ม.5 3

9 31164 นางสาว เบญญา สุวรรณศรี ม.5 3

10 31173 นางสาว นพภัสสร ธรรมเท่ียงกุล ม.5 3

11 31731 นางสาว ณภัทร มุจลินท์ ม.5 3

12 32064 นางสาว รัฐิกา ม่ังนิมิตร ม.5 3

13 32665 นางสาว ชาคริยา อมรมงคล ม.5 3

14 32694 นางสาว ปิยดา ศรีนางแย้ม ม.5 3

15 32766 นางสาว นิตา นาคะวะรังค์ ม.5 3

16 32778 นางสาว นภัสสร เนียมแตง ม.5 3

17 33065 นางสาว ฟ้ารุ่ง ชูแก้ว ม.5 3

18 33071 นางสาว ญณัฐกฤตาษ์ภัทร ชูเช้ือ ม.5 3

19 33249 นางสาว ณัฐนรี แก้ววงศ์วาน ม.5 3

20 33250 นางสาว เป่ียมสิริ นิตย์โชติ ม.5 3

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.5 ห้อง 3  (ภำษำอังกฤษ - ศิลปะ)

ครูประจ ำช้ัน : ครูกมลวรรณ ทองฤทธ์ิ , ครูพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 31069 นางสาว ณัชชา ฐิติเกษมสรรค์ ม.5 4

2 31073 นางสาว กันต์ภัสสร อรชร ม.5 4

3 31081 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยชนะโยธินวัชร ม.5 4

4 31085 นางสาว ชญานินทร์ สิงห์สมบูรณ์ ม.5 4

5 31089 นางสาว สุพิชญา พุทธลา ม.5 4

6 31091 นางสาว ขวัญปีใหม่ ศิริมหาธรรม ม.5 4

7 31097 นางสาว กัญญาณัฐ เย็นพระพาย ม.5 4

8 31104 นางสาว กุลภรณ์ เสริมสวัสด์ิศรี ม.5 4

9 31121 นางสาว พรปวีณ์ ย้ิมมาก ม.5 4

10 31126 นางสาว ศรัณยา รุ่งธิปานนท์ ม.5 4

11 31137 นางสาว จุฑาลักษณ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ ม.5 4

12 31163 นางสาว เบญญาภา งามวงค์ ม.5 4

13 31166 นางสาว สมิตานัน นันทวิริยานนท์ ม.5 4

14 31167 นางสาว กันต์ฤทัย นาควิสัย ม.5 4

15 31179 นางสาว มณิสรา ทองมาก ม.5 4

16 31180 นางสาว ชลิตา สิทธิบูลย์ ม.5 4

17 31189 นางสาว ธันย์ชนก บุญสมศรี ม.5 4

18 31317 นางสาว ณัฐธิตา พาหุวัฒนกร ม.5 4

19 32048 นางสาว ภัสสอร ธีระจารุวรรณ ม.5 4

20 32052 นางสาว ณิชาภัทร์ เทียนขาว ม.5 4

21 32079 นางสาว ปณิตา ฟักอ่อน ม.5 4

22 32109 นางสาว จารียา เทพา ม.5 4

23 32158 นางสาว ภาสพิชญ์ เพ็งธรรม ม.5 4

24 32177 นางสาว ชญานิศ อภิพันธ์ ม.5 4

25 32666 นางสาว วรัชญาน์ ศรีสุวรรณ์ ม.5 4

 ช้ัน ม.5 ห้อง 4  (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูกนกกำญจน์ ช้ำงทอง , ครูเจนจิรำ งอกงำม

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32669 นางสาว พิมพ์ธิดา สุวรรณมณี ม.5 4

27 32678 นางสาว ณัชชารีย์ อิทธิวัฒน์กุลธน ม.5 4

28 32705 นางสาว นวลกมล พ่วงพูล ม.5 4

29 32709 นางสาว ชวิศา ทับบ ารุง ม.5 4

30 32716 นางสาว ณิชาพัชร์ จูสิงห์ ม.5 4

31 32717 นางสาว อัจจิมา ภิบาลจันทร์ ม.5 4

32 32746 นางสาว ณัฏฐธิดา การยสิทธ์ิ ม.5 4

33 32756 นางสาว อริษา ดวงราษี ม.5 4

34 32763 นางสาว ปนัสยา ธิสาเวช ม.5 4

35 32775 นางสาว นปภา สุชัยรัตน์ ม.5 4

36 33219 นางสาว ธิปตา วิชัยดิษฐ ม.5 4

37 33269 นางสาว วิชภาดา จันทร์แก้ว ม.5 4

38 33332 นางสาว ณัฐชยา เหล็กบุญเพชร ม.5 4

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.5 ห้อง 4  (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูกนกกำญจน์ ช้ำงทอง , ครูเจนจิรำ งอกงำม


