
ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27506 นาย เกริกพล เวชวัน

2 27513 นาย ภูวดล วงศ์กิตติ

3 27514 นาย รัชพล กาวิชัย

4 27516 นาย วิภู ธิน้อมธรรม

5 27518 นาย เสริมชาติ อิ่นคํา

6 27520 น.ส. กนกวรรณ ปินตาดง

7 27523 น.ส. ชาลินี เครือต๊ะ

8 27525 น.ส. นภศร รวงผ้ึง

9 27526 น.ส. นารี เมธีกิตติคุณ

10 27527 น.ส. ปฐมาวดี อนุพันธ์

11 27528 น.ส. ปาริฉัตร มงคลโรจน์กุล

12 27529 น.ส. พลอย นามใส่

13 27530 น.ส. พัชริกา ชัยวงค์

14 27531 น.ส. เพชราภรณ์ ประมะสิน

15 27532 น.ส. ภูษณิศา แซ่จ้าง

16 27534 น.ส. สุธาสินี จักเเก้ว

17 27535 น.ส. อัญชลี จันทรภิรมย์

18 27558 น.ส. ชลิดา เครือต๊ะ

19 27572 นาย ไชยวัฒน์ ร้องขันเเก้ว

20 27592 น.ส. จินตนา ปาระกา

21 27594 น.ส. ชุติมา กุนัน

22 27600 น.ส. ปาจรีย์ จันต๊ิบ

23 27626 นาย อภิชัย ด่านจริญรักษ์

24 27806 น.ส. พรสินี ประเสริฐ

25 27808 น.ส. วินิทรา นันตา

26 29032 นาย ธนภัทร วีระวัฒน์พงศธร

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/1

แผนการเรียน พิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

27 29033 นาย พลวัต อรินต๊ะทราย

28 29034 น.ส. รุ่งทิวา จันทร์เสาร์

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27507 นาย ณัฐพล ทับทอง

2 27509 นาย ทักษิณ อภิสิริพัฒนา

3 27519 นาย อนุภัทร ศรีบุรี

4 27522 น.ส. ชลธิชา ตาเจริญ

5 27524 น.ส. ณิชาภัทร แก้วยิ่งยง

6 27533 น.ส. ศศิกานต์ สมใจดี

7 27540 นาย นันทิวากร อูปพนม

8 27550 นาย อนันดา เตจะติ

9 27554 น.ส. จันทร์เพ็ญ แซ่จาง

10 27555 น.ส. ชมพู่ โชคสถาพรสิน

11 27556 น.ส. ชริณดา ศรีสวัสด์ิ

12 27562 น.ส. ธนันต์ญดา เมธาเกียรต์ิ

13 27569 น.ส. อพิชญา กาจิตต์

14 27591 น.ส. ครรธารักษ์ มงคลใหม่

15 27602 น.ส. สุธิมา คําแดง

16 27603 น.ส. สุภาภรณ์ พัธ์ศรีสุวรรณ

17 27605 น.ส. อังคณา คําเงิน

18 27612 นาย ธนากร เมอเเละ

19 27630 น.ส. ณัฎฐณิชา ทัพธานี

20 27632 น.ส. ทิชากร เนติประวัติ

21 27636 น.ส. พาฝัน ชมภูเมืองชื่น

22 27643 น.ส. สุภาพร พูลศิลป์

23 27652 นาย พงศ์เพ็ชร กะมล

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

24 27670 น.ส. นิลปัท วัฒนะวงค์

25 27672 น.ส. พิชญาภา สุภาศรี

26 27704 น.ส. ดะรินพร คําอุ่น

27 27713 น.ส. สุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ

28 27734 น.ส. ชลิตา ตะสุวรรณ์

29 27736 น.ส. ฑิมพิกา ลังกาพพิน

30 27766 น.ส. จารุณี ไตรพัชร์

31 27768 น.ส. นงนภัส ยังใบ

32 27772 น.ส. เพ็ญนภา วัฒนมิตร

33 27776 น.ส. สิริยากร นามวงค์

34 27777 น.ส. สุทธิดา สิงห์มณี

35 27790 นาย ปัญญากร ละลํา

36 28479 น.ส. ชลิตา ดอนหลิมไพร

37 28517 นาย ภควัต ซาวคําเขต

38 29409 น.ส. ณภัทร เมอเเลกู่

39 29410 น.ส. อาพอ กิจธนเจริญกุล

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27264 น.ส. ภูธารา อุทาหร

2 27580 นาย ยศกันต์ ลับแลชัย

3 27581 นาย ยศไกร ลับแลชัย

4 27593 น.ส. นิลาวัลย์ ชุ่มใจ

5 27598 น.ส. ปนัดดา กันทะ

6 27607 นาย ชวลิต น้อยหมอ

7 27615 นาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสด์ิ

8 27648 นาย ธนกฤต ขมภูพันธ์

9 27665 น.ส. กันยารัตน์ เอก๋า

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/3 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

10 27666 น.ส. จุฬารัตน์ บุญมา

11 27668 น.ส. ณัฐนิชา บุญชื่น

12 27680 น.ส. ลักษิกา พรมเมือง

13 27738 น.ส. ณัฏฐนิช ยาวิละ

14 29411 นาย กานต์กวิน ติวงค์

15 29412 นาย จักรภัทร ภูเล่ือมใส

16 29413 นาย ณภัทร ขันธิวงศ์

17 29414 นาย เทพพิทักษ์ ตาฮอง

18 29415 นาย ปาณรวุฒิ แซ่เล่ือง

19 29416 นาย โยนาธาน มาเยอะ

20 29417 นาย วัฒนพงษ์ กองมา

21 29418 นาย วิวรณ์ คําแก้ว

22 29419 น.ส. กมลรัตน์ ชีหมื่อ

23 29420 น.ส. กสิกร น้อยหมอ

24 29421 น.ส. เกตนิกา ยานุ

25 29422 น.ส. จิราภา เชอมือ

26 29423 น.ส. เจนจิรา แลเฉาะกู่

27 29424 น.ส. ชลธชา ชื่นวิไลทรัพย์

28 29425 น.ส. ณัฐธิดา ชุมภู

29 29426 น.ส. ธัญญลักษณ์ คําโมนะ

30 29427 น.ส. นพมาศ เพ็ญมูล

31 29428 น.ส. นารี ดวงพรมหาสกุล

32 29429 น.ส. พรสุดา แลเชอ

33 29430 น.ส. เมธิณี ศรีวิลาราช

34 29431 น.ส. เยาวลักษณ์ ดวงดอกมูล

35 29432 น.ส. ศศิธร เบียเช

36 29433 น.ส. ศศิธร แล๊กเซอร์

37 29434 น.ส. สุมิตรา แก่นจันทรนคร



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27508 นาย ณัฐพล อภิสุขเกษม

2 27512 นาย พิสิฐนาคินทร์ ฤทธิบ์ัว

3 27539 นาย ธีรพัฒน์ ทองรัศมี

4 27553 น.ส. กนกวรรณ สมบุญ

5 27566 น.ส. วันทิพย์ เช่อเม๊าะกู่

6 27567 น.ส. สุพิชญา วิระชัย

7 27606 น.ส. อัญชิสา ใจแน่

8 27608 นาย ชิติพัทธ์ ไชยการ

9 27616 นาย พีระพล จําปาทราย

10 27618 นาย ภูริภัทร อาสากิจ

11 27619 นาย เมษณี เมฆะ

12 27628 น.ส. ขวัญจิรา พิสัยเลิศ

13 27634 น.ส. นิดา เชอหมื่อ

14 27639 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุมพู

15 27640 น.ส. วรัญญา ขันคํากาศ

16 27641 น.ส. ศรินญา ภิญโญธาวิณี

17 27647 นาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่

18 27658 นาย ศรายุธ ปิงมะวงค์

19 27661 นาย อชิระ เขื่อนแก้ว

20 27698 นาย อนุวัฒน์ หะวัน

21 27707 น.ส. นวพร ยิ้มแฉ่ง

22 27709 น.ส. รินรดา บรมพิชัยชาติกุล

23 27728 นาย อธิศ ลอยคํา

24 27744 น.ส. วันวิสา จุลโพธิ์

25 28975 นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา

26 28999 น.ส. หมี่จู เชอหมื่อ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

27 29435 นาย อาทิตย์ วงค์ชัยยา

28 29436 น.ส. จีราวรรณ วิบูลวุฒิไกร

29 29437 น.ส. ชัญญานุช ปัญโญ

30 29438 น.ส. ซิงเหมย ชอง

31 29439 น.ส. ญาญ่า เชกอ

32 29440 น.ส. ณฐพร วิวัฒน์จรรยา

33 29441 น.ส. พัชรา วิบูลธนารักษ์

34 29442 น.ส. พิมพ์พิไล ออกเปด

35 29443 น.ส. เมย์ เวเเมกู่

36 29444 น.ส. รัชนีกร วิมลรัตน์

37 29445 น.ส. แสงดาว ยอดแก้ว

38 29446 น.ส. อริสา แลเชอ

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27565 น.ส. เมริสา กาญจนชูวงศ์

2 27593 น.ส. จิรนันท์ คํามูล

3 27637 น.ส. อริสา แสงคํา

4 27725 นาย ภาณุเดช แสนย่าง

5 27775 น.ส. วานีดา มาเยอะ

6 27810 น.ส. สุทธิดา ซาสุทธะสี

7 27837 น.ส. เบญญาภา กายงแว่น

8 27839 น.ส. รุ้งลาวัลย์ เจเปียว

9 27842 น.ส. สกุลธิดา ทัพพศิลป์

10 28466 น.ส. อาทิมา แซ่ย่าง

11 28467 น.ส. อาหมี่ มาเยอะ

12 28480 น.ส. ปาริฉัตร ชัยวรชิตกุล

13 28937 น.ส. อภิรดี คีรีเจริญทรัพย์

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

14 28992 น.ส. ณัฐกฤตา จินดาธรรม

15 29447 นาย สมชาย อภิสุนทรกุล

16 29448 นาย สุรชาติ แซ่ฟ่าน

17 29449 น.ส. กชกร ใหม่จันทร์

18 29450 น.ส. กันยา เยอส่อ

19 29451 น.ส. จินดารัตน์ เฌอมื่อ

20 29452 น.ส. ชาลิณี เชอมือกู่

21 29453 น.ส. ณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กุล

22 29454 น.ส. แพรววนิต เยตอ

23 29455 น.ส. มาริสา โวยยือ

24 29456 น.ส. มาลี มาเยอะ

25 29457 น.ส. วราภรณ์ ปิน่ทํามา

26 29458 น.ส. วิมล สุขสารเจริญกุล

27 29459 น.ส. ศุภรัตน์ เเลเฉอะ

28 29460 น.ส. ศุภิสรา อ๋อมใจกาศ

29 29461 น.ส. สุณิชชา อุดทา

30 29462 น.ส. สุธัญญา แซ่ลี

31 29463 น.ส. สุภาพร มอโฟน

32 29464 น.ส. สุมิษา คํามา

33 29465 น.ส. อนุสรา ออนตะไคร้

34 29466 น.ส. อัปสร เมฆอ้าย

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27559 น.ส. ฐิติพร นาใจ

2 27568 น.ส. สุภาพร แซ่ว่าง

3 27596 น.ส. ณัฐกานต์ จํารัส

4 27664 น.ส. กรปรียา เพียรธรรม

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/6 แผนการเรียน ภาษาจีน ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

5 27674 น.ส. ภาวิณี พนมศักด์ิสิทธิ์

6 27691 นาย ประสิทธิ์ นินแก้ว

7 27702 น.ส. เกียรติญา แสนกาศ

8 27711 น.ส. สุนิตา เพียเมียกู่

9 27715 น.ส. หนึ่งฤทัย หมื่อโปะกู่

10 27779 น.ส. อภิชญา เกตุชู

11 27809 น.ส. สิริรักษ์ โชคสถาพรสิน

12 27841 น.ส. วณิดา แซ่ฮ่วง

13 28465 น.ส. นาเหมาะ ลาหู่

14 28980 นาย จะสี จะทอ

15 29467 นาย ชินโย แซ่เต๋ิง

16 29468 นาย ณัฐภัทร ไกซิง

17 29469 นาย ธีรโชติ ยอซ่อ

18 29470 นาย ภัคพล หมือเเลกู่

19 29471 นาย รหัท แซ่ย่าง

20 29472 นาย สุรักษ์ เฌอมื่อ

21 29473 น.ส. กชกร อาเมอ

22 29474 น.ส. กรรณิการ์ ตาสุด

23 29475 น.ส. ชนาพร รวีสกุล

24 29476 น.ส. ณัฐณิชา ถึงสอ

25 29477 น.ส. ณัฐธิดา สุขนภาศิริ

26 29478 น.ส. ถิรมล ร่องตอง

27 29479 น.ส. นันธิดา กอล่ะ

28 29480 น.ส. นารีรัตน์ ลีฟุ

29 29481 น.ส. นิภาพร พรศรีสุขกุล

30 29482 น.ส. บานเย็น แซ่จาง

31 29483 น.ส. เมวรรณลี และเชอ

32 29484 น.ส. รัตนา แซ่หวง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

33 29485 น.ส. รัตนาวลี สามัคคีก่อสกุล

34 29486 น.ส. ศรัณยา ก๊อคือ

35 29487 น.ส. สุธาทิพย์ แซ่ล้ี

36 29488 น.ส. สุวนันท์ พรศรีจันทร์

37 29489 น.ส. หมี่เยอ เยเสาะ

38 29490 น.ส. อรนภา อาบังกู่

39 29491 น.ส. อีเต้า แซ่บู๊

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27511 นาย ปัญญากร พวงมาลิน

2 27613 นาย ธฤต กรกฏกําจร

3 27622 นาย ศรัณย์ภัส จันทาพูน

4 27623 นาย สืบสกุล วงศ์สุริยศักด์ิ

5 27673 น.ส. ภานุมาศ ฟูคํา

6 27677 น.ส. รัญธิดา เทศสี

7 27690 นาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร

8 27694 นาย วัชรพล ปินตาธรรม

9 27716 นาย จักรพันธ์ นันทะกุล

10 27723 นาย นนททพัทธ์ ลินลาด

11 27748 น.ส. อุบลวรรณ ขําแจ้ง

12 27754 นาย นันทนนท์ ไววงค์

13 27759 นาย ศรยุทธ์ ถิ่นทิพย์

14 27764 น.ส. ขิมไท สิทธิการ

15 27786 นาย ธนเดช ตามหาอินทร์

16 27794 นาย สมบูรณ์ แซ่ดู

17 27804 น.ส. ปริตณา เดชภักดี

18 27827 น.ส. กมลเนตร นาใจ

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/7 แผนการเรียน ศิลป์ทัว่ไป-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

19 27828 น.ส. เจนจิรา กิตติสิริกุล

20 27832 น.ส. ดลจิตร ใจมา

21 27834 น.ส. นันทนัช คงเลิศสกุล

22 27835 น.ส. นันทิกานต์ ชาวพงษ์

23 27843 น.ส. อารีรัตน์ ร้องขันแก้ว

24 27944 นาย รณฤทธิ์ ชุ่มมงคล

25 27945 นาย อทวุฒิ จินดาวงศ์

26 28464 นาย อนุวัฒน์ หลวงดี

27 28490 น.ส. แววดาว เชอมือกู

28 28974 น.ส. วิรัญยา ต่อมตุ้ย

29 28984 น.ส. กัญญารัตน์ อยู่ลือ

30 28986 น.ส. สุนิสา จุมออน

31 29492 นาย ณัฐพงษ์ แซ่จ๋าว

32 29493 นาย ธีรเกียรติ วงศ์ก่อ

33 29494 น.ส. กนกพร เกียรติไกรศร

34 29495 น.ส. ผกาสินี สุรินทร์

35 29496 น.ส. เสาวลักษ์ ภูแสนใจพนานุรักษ์

36 29497 น.ส. อนันตยา คําหล้า

37 29498 น.ส. เอื้องฟ้า มะโนทะ

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27157 น.ส. ปานทิพย์ เจริญพรรณ์

2 27551 นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา

3 27614 นาย นราวิชญ์ แสนน้อย

4 27624 นาย สุรชา หมื่อแล

5 27663 นาย เอกรินทร์ เชอมือ

ชื่อ-สกุล

แผนการเรียน  ศิลป์ทัว่ไป-พลศึกษา

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/8 ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

6 27676 น.ส. รัชนีพร สาธรรม

7 27679 น.ส. รุ่งรัชณี ไชยวิราช

8 27753 นาย ธีรภาพ อยู่ลือ

9 27761 นาย สิทธิพน ไข่กา

10 27763 นาย อาผ่า มาเยอะ

11 27793 นาย ศุภจักร รีอินทร์

12 27948 นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม

13 28468 นาย อําพน อายีกู่

14 29499 นาย เฉลิมพล อุดร

15 29500 นาย ณัฐวุฒิ เชอมือ

16 29501 นาย ธิติวุฒิ แซ่ลี

17 29502 นาย ธีรทัศน์ อภิสุนทรกุล

18 29503 นาย ประชา เจียงเลกู่

19 29504 นาย วิชัย เบียเช

20 29505 นาย ศรายุธ เเคเชอ

21 29506 นาย ศักด์ิรินทร์ ห้วยไชย

22 29507 นาย อธิวัชร์ เปียเช

23 29508 น.ส. จิรนันท์ เบเชะกู่

24 29509 น.ส. ปิยะมน มาเยอะ

25 29510 น.ส. ฟ้า เชอมือกู่

26 29511 น.ส. เสาวลักษณ์ เกเย็น

27 29512 น.ส. หงษ์ทอง เชิดชู

28 29513 น.ส. หมี่นูม เชกอ

29 27561 น.ส. ณัฐพร รินนายรักษ์

30 27741 น.ส. พรรณนิษา จรุงเดช

31 27747 น.ส. อชิรญา แว่นนันท์

32 27751 นาย ธนกฤต เงินปา

33 27795 นาย อภิวัฒน์ อุ่นนันกาศ

แผนการเรียน  ศิลป์ทัว่ไป-ดนตรี



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

34 27833 น.ส. นภัสสร ผดุงโรจนวงษ์

35 29514 นาย กุลนันท์ นามยี่

36 29515 นาย ณัฐวุฒิ เวยื่อ

37 29516 นาย ธีระธาดา ใหม่ดี

38 29517 นาย มติมนต์ ปัญบือ

39 29518 นาย วุฒิพงษ์ อภิสุนทรกุล

40 29519 น.ส. นิศานาถ เบทูกู่

41 29520 น.ส. แฮนลีน ลาหุน่ะ

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27548 นาย วรวุฒิ ชอบทองหลาง

2 27573 นาย ฐานทัพ อิกําเหนิด

3 27575 นาย นพเดช จันตาสิงห์

4 27582 นาย เรวัฒน์ ขัดผาบ

5 27584 นาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว

6 27585 นาย วัน แสงทิพย์

7 27586 นาย วุฒิภัทร มหาวงค์

8 27587 นาย สิธิชัย จินดาธรรม

9 27609 นาย ธนกฤต นันชัย

10 27653 นาย พัทธดนย์ ใจอุ่นเรือน

11 27654 นาย ภูวฤทธิ์ กาหะ

12 27659 นาย สมเจต อายี

13 27699 นาย อนุวิทย์ หลวงดี

14 27701 น.ส. กาญจนา วงค์ชายคํา

15 27727 นาย รชฏ จันทาพูน

16 27737 น.ส. ณัฎฐติชา สิทธิพรม

17 27742 น.ส. พัชรินทร์ สิงห์ตา

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/9 แผนการเรียน ชา่งไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

18 27756 นาย ปิยวัฒน์ นามคํา

19 27757 นาย ภัทราวุธ แก้วตุ่น

20 27762 นาย อภินันท์ แก้วรากมุก

21 27770 น.ส. พัชราภา ขันแก้ว

22 27778 น.ส. สุภาพร มาเยอะ

23 27782 นาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม

24 27798 น.ส. จีรนันท์ จี๋มะลิ

25 27822 นาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง

26 27825 นาย ศุภเชษฐ์ เตือนใจ

27 27950 นาย ธนวิชญ์ ชมภูเทศ

28 29035 นาย นวพล โคนซงแสน

29 29036 นาย สิทธิชาติ กับปะหะ

30 29037 นาย เอกพล สอนสุกอง

ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน

1 27557 น.ส. ชลธิชา โพธิเ์ทพ

2 27577 นาย พิทวัส วิลาวัลย์

3 27595 น.ส. ณชญาดา เกียรติลานทอง

4 27700 น.ส. กัลยา แสงชัย

5 27706 น.ส. ธิติมา กันทะตา

6 27708 น.ส. มลทิชา วงศ์ดวง

7 27787 นาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์

8 27805 น.ส. พรทิพา ปุกแก้ว

9 27807 น.ส. พิมแพร บุญหล้า

10 27824 นาย ศุภชัย สมบุญไชย

11 27836 น.ส. นิรมล ไชยยนต์

12 27947 นาย ภูธเนศ นาใจ

ชื่อ-สกุล

แผนการเรียน  อาหารและโภชนาการ

รายชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/10 ปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

13 28008 นาย จีรสิน อุตป้อ

14 28493 น.ส. ภัคนา เมอแล

15 29521 นาย ปัญญากร อัยวรรณ

16 29522 นาย อาหร่ัง เชกอ

17 29523 น.ส. ทิวาพร นาคะ

18 27617 นาย ภิธัศรุตฆ์ มาทวี

19 27750 นาย ชุมพล ภัทรเรืองเมธา

20 27752 นาย ธิติวุฒิ หาญนํา

21 27781 นาย จักรพันธ์ เเก้วฟองคํา

22 27784 นาย ทักษิณ ชีหมื่อ

23 27791 นาย พรชัย เผ่ือขัน

24 29524 นาย จักรพงษ์ แซ่เต๋น

25 29525 นาย จักรพันธ์ ไทยใหญ่

26 29526 นาย ณัฐพงศ์ พิมลรักษาเกียรติ

27 27536 นาย กาญจนพัฒน์ ป้อสีลา

28 27538 นาย ธวัชชัย ใจดวงแก้ว

29 27547 นาย วรเมธ จันทะกูล

30 27570 นาย ชินธิป ภิระบรรณ์

31 27576 นาย นาวิน คืนมาเมือง

32 27610 นาย ธนกฤต เผ่าต๊ะใจ

33 27620 นาย วัชรพันธ์ พรหมพันธ์

34 27650 นาย ธวัช ทองอินทร์

35 27656 นาย วาโย วงค์สุวรรณ์

36 27657 นาย ศตายุ คําจริง

37 27683 นาย ณัฐนันท์ ห้าวหาญ

38 27703 น.ส. จันทกานต์ิ อยู่นรินทร์

39 27749 นาย ชิษณุพงศ์ อนันตวิศิษฏ์

40 27816 นาย ณัฐดนัย หน่อเเก้ว

แผนการเรียน  ศิลป์ทัว่ไป-คอมพิวเตอร์

แผนการเรียน  พืชศาสตร์



ล าดบัที่ เลขประจ าตวันักเรียน ชื่อ-สกุล

41 29527 นาย ปฎิพล กมลคุณัชญ์

42 29528 นาย นรินทร ชื่นประดิษฐ

43 29529 น.ส. นภัสสร สิงคาล

44 29530 นาย ธีรภัทร์ เต็มสิริมงคล

45 29531 น.ส. ธัญจิรา จันทาพูน

46 29532 นาย กรพิทักษ์ ทองหล่อ


