
เลขที่ รหัส สกุล

1 นาย กฤติพัฒน์ กฤตาคม

2 นาย ฉัตรเมือง พุทธานุ

3 นางสาว ชญานิศ ไข่มุกข์

4 นางสาว ชัชฎาพร กลางประพันธ์

5 นาย ชัยวัฒน์ ชอบสาร

6 นาย ชินวัตร มุกดาพิพัฒน์กุล

7 นางสาว ชุติกาญจน์ พูลศรี

8 นางสาว โชติกา ริมประชา

9 นางสาว ทอแสง ล้ีสงวน

10 นางสาว ธัญวรัตม์ ล้ีพงศ์ภัคธนโชติ

11 นาย นครินทร์ สระสีโสม

12 นางสาว นิราพร พละไกร

13 นาย บารมี เมืองทองแก้ว

14 นาย ประชา พรมท้าว

15 นาย พฤกษ์ โมลาขาว

16 นาย พัสกร พนมธีรเกียรติ

17 นางสาว พิพัชญา สุนทรส

18 นางสาว พิมพ์ลภัสร์ อัดโดดดร

19 นาย รชต คล่องดี

20 นางสาว ศสิธร คุ้มจินดา

21 นาย สิปปวิชญ์ สุนา

22 นางสาว สิริกานต์ สนิทนวล

23 นางสาว อนัญญา จันปุม่

24 นางสาว อินทิรา ไชยนาแพง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/1 (ห้องคณิต)    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นางสาว กนกลักษณ์ ทวีโคตร

2 นางสาว กันต์กมล ภิรมย์

3 นาย กิตติศักด์ิ ภูมีศรี

4 นาย ชนาวัฒน์ ช่วยบุญ

5 นาย ญาณวรุตม์ กุลวงค์

6 นางสาว ณัฐภรณ์ วิทยาวัฒนกุล

7 นาย นพณัฐ วิเศษชาติ

8 นางสาว นัฐชยา หอมหวล

9 นางสาว บุณยาพร จักษุด า

10 นางสาว เบญจพร พลศรี

11 นางสาว ปาริฉัตร สีหาพัฒ

12 นางสาว ปิติยาพร สงวนรัตน์

13 นาย พงศ์ธีรัช มณีกรรณ์

14 นาย พีรพัฒน์ จิบทอง

15 นาย มรรษธร พรหมจันทร์

16 นางสาว รัชนีกร ค าลือ

17 นางสาว วริศรา ฆารวิพัฒน์

18 นางสาว ศศิอาภา อรัมสัจจากูล

19 นาย ศุภณัฐ คูสกุลวัฒน

20 นาย ศุภณัฐ รักชื่อ

21 นาย สิรภพ สุขกรี

22 นางสาว สุชานรี พันอ้น

23 นางสาว อาฑิตยา นามโคตร

24 นางสาว ไอย์รดา แพร่เมือง

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/2    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นางสาว กรกนก ช่างถม

2 นางสาว กริยากร รักษ์ชุมชน

3 นาย กษมา อุทธชาติ

4 นาย กาจพน เพ็งสลุง

5 นางสาว จริญญา อาจวิชัย

6 นาย จารุวิทย์ งามดี

7 นางสาว จิดาภา ยุทธนาปกรณ์

8 นางสาว ณดาพัณ อภัยโส

9 นาย ณรงค์ชัย จันทรา

10 นางสาว ณัฐธิดา เหล่านายอ

11 นางสาว ณัฐรินีย์ รองจัตุ

12 นาย ธีรธร สิงห์กาล

13 นางสาว นงนภัส ชิณโสม

14 นางสาว นริศรา สุระภี

15 นางสาว นาถนภัทร ต้ังศิริ

16 นางสาว มนัสพร สาฤทธิ์

17 นาย รชต วรสาร

18 นาย วรากร มุกดาประเสริฐ

19 นางสาว วรุตา แวงวรรณ

20 นาย ศักดา ภูคงน้ า

21 นางสาว ศิโรรัตน์ วงษาเสน

22 นาย สิรภัทร มากนวล

23 นาย สิริวัฒน์ ขนันไพร

24 นางสาว อรณิชา มณีโชติ

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/3    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นาย กษิดิศ สิทธิ

2 นางสาว คณัญญา เหล่าจันดา

3 นางสาว จันทิมา สุขวัน

4 นางสาว ชนกพร บุญกระจ่าง

5 นางสาว ญาณิศา อุดมชมชัย

6 นาย ณฤทธิ์ ป้องกัน

7 นาย ณัฐภัทร ไกรสีห์

8 นางสาว ทวินันท์ จันทร์อิน

9 นาย ธนวิชญ์ อยู่พุก

10 นาย ธัญญภูมิ หนองทุม่

11 นาย ธีรพันธ์ หาญมนตรี

12 นางสาว นภาภัทร แสนโสม

13 นางสาว นวรัตน์ โสมแผ้ว

14 นางสาว เบญญาภา ระภูเขียว

15 นาย พงศกร ศรีหล่ิง

16 นางสาว พิชชาอร กาทอง

17 นาย พิมาน กลางประพันธ์

18 นางสาว ภัทรนิษฐ์ โคตรชุม

19 นางสาว ภัทรสุดา นนตะพันธ์

20 นาย รพีภัทร บุญสว่าง

21 นางสาว วริศรา มะลิรส

22 นาย ศุภวิชญ์ ปรือทอง

23 นาย สิทธา สุนทราวาณิชกูล

24 นางสาว อาภัสรา ฐิติพันธุภ์าส์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/4   ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นางสาว กนกพิชญ์ ช่างทอง

2 นาย กลวัชร สายสวรรค์

3 นางสาว เข็มอัปสร รัชโน

4 นางสาว จารุเนศวร์ พรศุภสิทธิ์

5 นาย จิณเกียรติ จี้กระโทก

6 นางสาว ณัฐติยา กัลยาณ์

7 นาย ธีรกานต์ โชควัฒนพรชัย

8 นางสาว นิตยา พยัคฆศิรินาวิน

9 นางสาว ประภัสสร เรืองรองวรรษ

10 นาย พงศธร บัวขาว

11 นางสาว ภัทรสุดา ผลาจันทร์

12 นาย ภูมิภัทร สมคะเณย์

13 นาย รชานนท์ บุญพุทธ

14 นางสาว รัชฎาภรณ์ กลางประพันธ์

15 นางสาว เลิศกมล ควรมงคลเลิศ

16 นาย วิศรุต ไพศาลวัฒนการณ์

17 นางสาว ศตนันท์ จันทรจิตร

18 นาย เศรษฐศักด์ิ บุญสด

19 นางสาว สุดารัตน์ เจริญโรจนชัย

20 นาย สุเรนทร เสียงหวาน

21 นาย อภิชาติ เชื้อสุภา

22 นาย อภิวัฒน์ สลางสิงห์

23 นางสาว อมิตรตรา ทองผา

24 นางสาว อรุณรัตน์ เฮียงราช

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/5   ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นาย กล้านรงค์ ไตรยศ

2 นาย กษิดิศ ล าพุทธา

3 นาย กิตติทัต ขันแก้ว

4 นางสาว จารุวรรณ บุญทรัพย์

5 นางสาว จิรวรรณ สุทธิประภา

6 นางสาว ชลลดา แก้วบุตร

7 นาย ชวรัฐ นาริต

8 นาย ณัฐภัทร กุลอาจศรี

9 นางสาว ณัฐวดี ศรีนวล

10 นางสาว ณิชาพร อินพรมมา

11 นางสาว ดาริน กุมารสิทธิ์

12 นาย เดชาชัย หารไชย

13 นางสาว ทนตวรรณ คชขันธุ์

14 นางสาว ทศนีญา พรกระแส

15 นางสาว ธัญญารัตน์ กสิบุตร

16 นาย นพสิทธิ์ สาวิสิทธิ์

17 นางสาว ปิยะภรณ์ เกื้อทาน

18 นาย พลกฤต อุปนิ

19 นางสาว ภาณินี วัฒนกุล

20 นางสาว มุฑิตาภรณ์ คุณสัตย์

21 นาย ฤทธิภัทร อ าพันแสง

22 นางสาว สุธาสินี วงค์ศรีชา

23 นาย อภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์

24 นาย อภิสิทธิ์ อ านาจวงศ์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  24  คน

ชาย  11 คน หญิง  13 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/6    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ



เลขที่ รหัส สกุล

1 นาย จักรเทพ ทุมชาติ

2 นางสาว จารุภา ศรีคิรินทร์

3 นางสาว ชุติมา ต่ิงแสง

4 นางสาว ณัฐรดา คูสกุล

5 นางสาว ธีรดา กุลชาติ

6 นาย พงษ์ธวัฒน์ รุจีธีรกุล

7 นาย พรเทพ นครโขง

8 นางสาว พิมพ์มาดา ครองยุติ

9 นางสาว มุกดาวรรณ อินจักร

10 นางสาว โยธิกา ศรีธรรม

11 นางสาว วินัดดา หลวงลาช

12 นาย วุฒิพงษ์ พาลาด

13 นาย อภิชัย สุริยพันธ์

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนทัง้หมด  13  คน

ชาย  5 คน หญิง  8 คน

รายชื่อนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/7 (HUB)    ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2559

ชื่อ


