
 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 สายการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 06680 นาย กฤษณพงษ์ ตั้งจิตต์ 
2 06687 นาย พันทกานต์ ช่างแต่ง 
3 06690 นาย วีรยุทธ อุ่นเมือง 
4 06538 นางสาว จิรภิญญา สุขคำ 
5 06642 นางสาว ธัญชนก คมขัน 
6 06647 นางสาว รพีพร สุนันต๊ะ 
7 06648 นางสาว วรกมล แสงคำ 
8 06679 นางสาว อรยา โลแพทย์ 
9 06692 นางสาว กัญจนาภรณ์ ชำนาญ 
10 06693 นางสาว เจนนภา อุ่นเมือง 
11 06701 นางสาว ปนัดดา เทียมใจ 
12 06703 นางสาว เพราพนิต วงค์ใหญ่ 
13 06704 นางสาว รัชดาพร สุนันต๊ะ 
14 06705 นางสาว อัจฉราพร สุทธวงค์ 
15 06707 นางสาว อินทิรา เพียงตา 
16 07082 นางสาว พชร นวพิริยนนท์ 
17 07083 นางสาว อนัญญา บุญทวี 
18 07084 นางสาว กัญญารัตน์ เตรียมพยุง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE 

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.4/1 



รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/2 สายการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 06535 นาย เสฎฐวุฒ ิ สนิท 
2 06656 นาย ธีรภัทร รุ่งเรือง 
3 06682 นาย เทพกานต์ อ่อนเขียว 
4 06686 นาย ปฏิภาณ บุญน๊ะ 
5 06719 นาย เจษฎา บุตรศรีภูมิ 
6 06540 นางสาว ชนันภรณ์ ต๋าคำ 
7 06550 นางสาว พิมพ์แพรพรรณ จูฑพันธนะ 
8 06666 นางสาว ณัฐพร เฉลียว 
9 06675 นางสาว สลิลทิพย ์ ศรีลา 
10 06678 นางสาว อรจิรา เตชะ 
11 06720 นางสาว นรีกานต์ ก๋าแก้ว 
12 07085 นางสาว แพรพิไล เที่ยงวัน 
13 07086 นางสาว ณัฏฐธิดา วรกิจพาณิชย์ 
14 07087 นางสาว ชุลีพร แซ่ว่าง 
15 07088 นางสาว นรีกานต์ บุญดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE 

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.4/2 



 

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/3 สายการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 06625 นาย ฐปนวัฒน ์ เสาร์ทอง 
2 06631 นาย สราวุฒ ิ ตาคำ 
3 06681 นาย ทินณกร ใจแน่น 
4 06685 นาย นัทธพงศ์ ธรรมวุฒ ิ
5 07075 เด็กชาย กันตศักดิ์ ตีฆาอายุ 
6 07080 นาย กันตชาติ บุญมา 
7 06641 นางสาว ธนันดา สะเกตุ 
8 06646 นางสาว ภิญญลักษณ์ โพธิ์เหลือง 
9 06665 นางสาว จินตนา สวยสม 
10 06669 นางสาว ปัชญานันท์ ชำนาญ 
11 06670 นางสาว พรสวรรค์ กาศเกษม 
12 06671 นางสาว ภัททิยา สุทธวงค์ 
13 06672 นางสาว ภัทราภรณ์ แข่งขัน 
14 06674 นางสาว วรางคณา สีสัน 
15 06677 นางสาว อนันตญา ชัยบุตร 
16 06694 นางสาว ชนันภรณ์ ชูไว 
17 06697 นางสาว ธันยมัย เวียงคำ 
18 06698 นางสาว นัฐติกานต์ คำตัน 
19 06702 นางสาว พรทิพย์ มาตเรียง 
20 07076 นางสาว ชุติมา แซ่โย้ง 
21 07077 นางสาว สุวิดา บัวระภา 
22 07078 นางสาว ศกุนี ธนชัยพงศ์พันธ์ 
23 07079 นางสาว ปิยะนันท์ สะเกตุ 
24 07081 นางสาว รุจิรา บุญมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE 

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.4/3 



รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/4 สายการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
1 06622 นาย กฤตนัย ธรรมวุฒ ิ
2 06626 นาย ณัฐวุฒิ ใจเย็น 
3 06627 นาย ดำรงศ์ศักดิ์ อดทน 
4 06628 นาย นิพิฐพนธ์ สุทธวงค์ 
5 06630 นาย ภัทรพล วงษ์ศรีเผือก 
6 07074 นาย ณัฐภัทร กาวีระ 
7 06633 นางสาว จิดาภา ทนทาน 
8 06634 นางสาว จิรประภา สุทธวงค์ 
9 06635 นางสาว ชญาณ ี ไชยภาพ 
10 06636 นางสาว ชาลิสา คำติ๊บ 
11 06637 นางสาว ญาตาวี สุนันต๊ะ 
12 06638 นางสาว ณัฐพร แบ่งดี 
13 06639 นางสาว ณิชกุล บุญเติม 
14 06640 นางสาว ถิรพร ทองดี 
15 06643 นางสาว ธิติยา สมร่าง 
16 06644 นางสาว เบญจรงค์ สมจิตร 
17 06645 นางสาว ปพัชญา น้อยปิม 
18 06649 นางสาว วรัญญา นันทะเสน 
19 06650 นางสาว สุนันทินี สุนันต๊ะ 
20 06651 นางสาว อลิชา รุ่งเรือง 
21 06664 นางสาว กัญญารัตน์ งามเจริญ 
22 06668 นางสาว ปณิดา พุทธรักษา 
23 06676 นางสาว สุชัญญา ใจกว้าง 
24 06695 นางสาว ชัญญานุช พุทธรักษา 
25 06700 นางสาว บุญสิตา ไชยวงค์ษา 
26 06706 นางสาว อารียาภรณ์ เจนใจ 
27 06721 นางสาว ปิยภรณ์ พุทธรักษา 
28 06962 นางสาว ณัฐนันท ์ ศรีจันทร์ 
29 07071 นางสาว กนกพรรณ จันทร์ขาว 
30 07072 นางสาว อารยา แซ่ว่าง 
31 07073 นางสาว ดวงกมล ดอกคำ 

 

 

 

 

 

QR CODE 

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook 

ห้อง ม.4/4 


