
ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 เด็กใหม่ เด็กหญิง ปิยรัตน์ บึงบัวบาน
2 6385 นาย อัศวมหานนท์ วงศ์วิชัยศานต์
3 7551 นางสาว ณัฐวรรณ ลบหล้า
4 6315 เด็กหญิง อชิรญา จิตตรง
5 10379 นาย ฐานิศร นาคเทวี
6 เด็กใหม่ นางสาว อรณิชา และกาสินธุ์

7 เด็กใหม่ นาย ธนิสร พิมพ์ทอง
8 6146 นางสาว สุภัสสร วัดขาว
9 10150 นางสาว ฐิติมา ตู้พิจิตร์
10 10322 นางสาว นิตยา สายราช
11 6153 นางสาว นรินธร ศะศินิล
12 10049 นางสาว ณัฐมาศ บุศราคัม
13 9865 นางสาว กาญจนา แตงอ่อน
14 เด็กใหม่ นางสาว รพีพรรณ วงษ์เหมอะ
15 10378 นางสาว กมลชนก วันศรี
16 เดก็ใหม่ นาย ธณพล การะเกตุ
17 6145 นางสาว มาลิษา ปอน้อย
18 10323 นางสาว นภาภรณ์ ฤทธิ์แผ้ว
19 6181 นางสาว สตกมล เปรมปรีดา
20 เด็กใหม่ นางสาว จารุณี สีกัมพล
21 เด็กใหม่ นางสาว นิญากรณ์ จากสูงเนิน

22 เด็กใหม่ นางสาว ดวงกมล ผาสุข

23 เด็กใหม่ นางสาว อารียา ธนีบุญ
24 10046 นางสาว นริศรา อ่อนน้อย
25 6759 นางสาว สุภาพร บู่บาง รอสัมภาษณ์

ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 6388 นางสาว จอมขวัญ คลองแถว
2 เด็กใหม่  นาย พรรษา พุทชัง
3 เด็กใหม่ นางสาว อารยา ธารีสืบ
4 เด็กใหม่  นาย เปรมประชา ผมเพ็ชร
5 เด็กใหม่ นางสาว อริศรา        มูลราช
6 6143 นางสาว ปวรรัตน์ อภัยนอก
7 6130 นาย พงศกร โพธิ์พรม
8 เด็กใหม่ นางสาว อัฉริญาพร จันทร์ฉาย
9 เด็กใหม่ นางสาว สุพัฒตรา    เทียนทอง
10 เด็กใหม่ นางสาว พัชรี          เทศยงค์
11 6226 นาย อดิศักดิ์ ถนอมพันธ์
12 6154 นางสาว จีรนันต์       เจริญเช้ือ
13 6228 นาย อภิชาติ          แสนวัง
14 6288 นาย สุรพล   มีประวัติ
15 เด็กใหม่ นาย กิตติศักดิ์   สุนทรศรี
16 6197 นาย ธเนศ              สวัสดี
17 เด็กใหม่  นาย อัตถชัย              สมสุข 
18 6276 นางสาว ฐิตาภรณ์ ภักดี
19 6134 นาย เอกรินทร์ กล่ินช่ืน
20 9885 นาย กอบชัย อาจหาญ
21 9883 นาย พิเชฐ             ชมช่ืน
22 เด็กใหม่ นาย คมกริช          ธรรมมะ
23 6295 นาย พิชชากร ผดุงเวียง

ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียนสังคม-คอมพิวเตอร์



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 7321 เด็กชาย ธันวา   มูลสูงเนิน
2 เด็กใหม่ นางสาว วิภาพร       แสงอนุเคราะห์
3 6167 เด็กชาย นวพล        บุญครอบ
4 9815 เด็กชาย วัณรินทร์    ภาคสุข
5 9897 นาย อภิชาติ หลงสกุล
6 6230 เด็กชาย ศุภชัย     ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
7 6762 เด็กชาย ธรรมรักษ์    พงศ์สวัสดิ์
8 เด็กใหม่ นาย วีนัส          จิตรเหี้ยม
9 เด็กใหม่ นางสาว พรรณจิตร   ชอนรัมย์
10 เด็กใหม่ นาย วงษพัทธ์ ชามะลิ
11 9338 นาย ธีรภัทร       อิ่มวงค์
12 เด็กใหม่ เด็กหญิง ณยา          วรศรี 
13 เด็กใหม่ นาย ฐิตชัย         หอมใสย
14 6156 นางสาว มณทิรา      อบพล
15 9212 นาย มนัส          ด่านกระโทก
16 เด็กใหม่ นาย ณัฐพงศ์      ปานกลาง
17 9878 เด็กชาย พีรพัฒน์     สิงโคตร
18 10336 นาย คเณศ        ชูแก้ว
19 เด็กใหม่ เด็กชาย ณัฐกฤษ์      ฟองแก้ว รอสัมภาษณ์

ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียนศิลป์-อุตสาหกรรม


