ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน วิทย์ - คณิ ต
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายณัฐพงศ์ อภัยไธสง
นายธนากร เพ็ญพันธ์นาค
นายธีระพล ศรีอุทัย
นายนวมิน สุ่ยสนธ์
นายปฐวรรธน์ แซ่จันทร์
นายพรหมพัฒน์ มิตรสินพันธุ์
นายพิทักษ์ ทิศรักษ์
นายพีรพุฒ ทองดี
นายภัคพงศ์ แก้วสุวรรณ
นายวัทธิกร ศรีอนงค์
นายวายุ ทองต้นวงค์
นายสุวิจักขณ์ หามาลา
นายอติชาต สีเชียงหา
นายอมรเทพ สวัสดี
นางสาวกนกภรณ์ เรียนไธสง
นางสาวกนกรัตน์ เรียนไธสง
นางสาวกนกวรรณรัตน์ หายทุกข์
นางสาวกฤติมา ต้นกันยา
นางสาวกัญญารัตน์ เนตรแก้ว
นางสาวกัลยา วิมลจิตรสอาด
นางสาวชุติมา พิลึก
นางสาวณัฐมน ทิพมณี
นางสาวณัฐริกา ผิวผ่อง
นางสาวธนภรณ์ จาริยะมา
นางสาวธนภรณ์ เรืองเอี่ยม
นางสาวนภัสวรรณ คาไชยวัง
นางสาวนริศรา หนูอุไร
นางสาวนาฏนลิน เทศประสิทธิ์
นางสาวเบญจมาพร ทองปลอน
นางสาวปาริชาติ ปัตพี
นางสาวพลอยไพลิน ซุไชย
นางสาวพิมพ์พรรณ ศรีคาทา

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน วิทย์ - คณิ ต
ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ – สกุล
นางสาวมณีรัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง
นางสาวมุจรินทร์ ท้วมอ้น
นางสาววรรณภา สอนจันทร์
นางสาววริษา พิลึก
นางสาวศิวิมล พิมพา
นางสาวศุภณัฐ จอมคาสิงห์
นางสาวสิรภาพร หลอดทอง
นางสาวสุทธิดา วิลัยสุข
นางสาวสุนัฐชิฎา เหล่าเขตกิจ
นางสาวสุวิมล นาคเมือง
นางสาวอนัญญา คาจันทร์
นางสาวอมรรัตน์ แสนใจ

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน วิทย์ - คณิ ต
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายเกรียงศักดิ์ เปี่ยมเนตร
นายชนาทิป ทวีชัย
นายณัฐกิตติ์ บุญสุข
นายธวัชชัย วรคุฒ
นายธีรภัทร พรเวียง
นายธีรศักดิ์ ศรีระ
นายพิธีวัฒน์ พวงชื่น
นายพีรพล พรเวียง
นายภัทรดนัย นาดี
นายภูธเนศ มณีรุ่ง
นายวรเมธ ตลุ่มเครือ
นายวาคิม โนรี
นายวิศรุต หล้ามะโฮง
นายสันติ นามภักดี
นายสุวพิชญ์ ปราบนอก
นางสาวคริษฐา ทองสามัญ
นางสาวชมพู่ ซ้ายหนองขาม
นางสาวชลธิชา มะเรือง
นางสาวชวัลลักษณ์ นาชัยลอง
นางสาวดารารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวธนพร พรศรีชื่น
นางสาวนฤมล คาเนตร
นางสาวเนตรดาว วนไธสง
นางสาวปณิษา มีสกุล
นางสาวปนัดดา จันเต
นางสาวปรียาภา ช่วยเพ็ญ
นางสาวปิยนุช จึงเจริญ
นางสาวปิยะวรรณ วงศ์จันทร์
นางสาวพชรพร พุทธโคตร
นางสาวพนิดา บุญสิง
นางสาวพรทิพย์ กลุ่มกลาง
นางสาวภิชญาดา ศรีบุญเพ็ง

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน วิทย์ - คณิ ต
ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
นางสาวรวิภา คาศรีจันทร์
นางสาวรัตนมน เสาคลัง
นางสาวศศิธร แจ้งสว่าง
นางสาวสร้อยฟ้า ยืนยง
นางสาวสาริสา เจอะแก่นหอม
นางสาวสุชาดา จันขะ
นางสาวสุวพัชร ศรีสังข์งาม
นางสาวสุวรรณา แสนใจ
นางสาวอจิวดี หึมวัง
นางสาวอรสา บุญทา
นางสาวอัญธิญา สงวนนาม

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน ศิลป์ ภาษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายกฤษฎา กิ่งไทยสงค์
นายกิตติพง แนบชิต
นายชนะภูมิ ทรัพย์พัด
นายชลัมพล แซ่ตั้ง
นายณรงค์ธร เพียรแก้ว
นายณัฐวัช ฉุนหอม
นายเดชาธร อ่อนโยน
นายนรินทร์ นิลกลาง
นายเบ็น ทูเนซิ
นายพงศกร จันทิมา
นายพงศกร โตไทย
นายพลเทพ เปล่งปลั่ง
นายเมธาสิทธิ์ เงินอาจ
นายรัชพล รุ่งวิกรัยกานต์
นายวรุตม์ จันทร์วิมล
นายวิษณุ แถมเดช
นายศุภกิจ แก้งคง
นายสิทธิพล เลินไธสง
นายอดิเทพ สุขวิญญา
นายอัษฎาวุธ ตาทิพย์
นางสาวรวินนท์นิภา แช่มไธสง
นางสาวชนิสรา ลอยหา
นางสาวชลธิชา ห่านคาวงค์
นางสาวชลนิกานต์ แก่นมั่น
นางสาวดวงฤทัย บุญลี
นางสาวตรีรัตน์ มาภา
นางสาวนพมาศ ราชสีภูมิ
นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด
นางสาวปภาวี เพิ่มพูน
นางสาวปิยวรรณ หาพุก
นางสาวผกามาศ น้อยมาลัย
นางสาวพชรพร สงสุแก

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน ศิลป์ ภาษา
ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรชพร ชาปัญญา
นางสาวลลิตา คะเรรัมย์
นางสาววีราพร วงษ์สุวรรณ
นางสาวศศิวิมล สามงามเสือ
นางสาวสมิตา วินจีน
นางสาวสาวิกา โสภา
นางสาวสุชานันท์ แสงแก้ว
นางสาวสุธิมนต์ ธนะคุณ
นางสาวสุพิชชา สุคนทา
นางสาวสุภาภรณ์ น่วมเกิด
นางสาวอรนิภา แทนนา

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน ศิลป์ คานวณ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายกวีวัฒน์ สว่างศรี
นายณัฐพงษ์ วิจิตร์โท
นายณัฐวุฒิ วรรณ์สุทธะ
นายณัฐสิทธิ์ สีสุกสาม
นายเด่นดนัย ชานาญดี
นายธิติสรร หลุ่มรื่น
นายธีรเดช เหมะ
นายธีรพล คนดี
นายธีระชัย สมานทรัพย์
นายนครินทร์ อุปเก
นายบุญญฤทธิ์ ศิริสุนทร
นายภาณุพงษ์ สุโคตร์
นายเมธัส โครตประทุม
นายวัชรพงษ์ นักพรานบุญ
นายศักดิ์ชัย ลาวดีพะเนา
นายศักดิ์สิทธิ์ ลาวดีพะเนา
นายศุภกร ฝ่ายสีลา
นายสรศักดิ์ แสงอรุณ
นายอัครพนธ์ มิ่งใย
นายอิสระ กันยาโพ
นางสาวกนกพร เทพคุณ
นางสาวกาญจนาพร นครจันทร์
นางสาวชนิตา บุปผารัตน์
นางสาวธิญาดา เศรษกิจ
นางสาวนริศรา บุสนาม
นางสาวนันธิชา เอื้ออารีย์
นางสาวประภัสสร อุดมชุม
นางสาวประภาภรณ์ ไวกสิกร
นางสาวปริศนา คาสุน
นางสาวแพรวา คะสะติ
นางสาวมัณฑนา รักษาพันธ์
นางสาวรัชฎาพร นามแสง

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ปี การศึกษา 2561
สายการเรี ยน ศิลป์ คานวณ
ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัตติยากร มนฑา
นางสาวศิริขวัญ ชัยพิทักษ์
นางสาวศิริพร บูชาบุญ
นางสาวศิริวรรณ สุโพธิ์
นางสาวสุดารัตน์ แขกอ่อน
นางสาวสุภัทรตรา สายทองทิพย์
นางสาวอณุธิตา จันทร์สงเคราะห์
นางสาวอดิลักษณ์ พรมฤทธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2561
สายการเรี ยน ศิลป์คานวณ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายกล้าณรงค์ อรรคนิมาตย์
นายโกวิทย์ ปักการะโณ
นายขวัญชัย ชัยรส
นายชวัล กล้อยกลิ้ง
นายธนพัฒน์ จาปา
นายธนวุฒิ มูลบุตร
นายธวัชชัย ทองวัง
นายธีรภัทร อินยอด
นายธีรวุฒิ สวนลา
นายนิวัฒน์ ถาบุญเรียง
นายพชรพล อาพัดนอก
นายพีรพัฒน์ สุขพล
นายพุฒินันท์ จันทร์เทียร
นายเมธา นามสง่า
นายวัชรพงษ์ ยังจันทร์อินทร์
นายวุฒิศักดิ์ พลแสน
นายศิริวัฒน์ ต้นสีนนท์
นายโสภณ โอ่เจริญ
นายอดิเทพ สารีพงษ์
นายอานนท์ นิ่มลพ
นางสาวกัญจนพร เสนารัตน์
นางสาวกันติชา สอนสารี
นางสาวชญานี วงษ์ศิ
นางสาวทิพย์วรรณ์ บุญล้อม
นางสาวธิดารัตน์ มะลิซ้อน
นางสาวนิดารัตน์ พันธ์สีเงิน
นางสาวนิรชา พรศรีชื่น
นางสาวเบญจาลักษณ์ เปกไธสง
นางสาวปภัสสร บุ้งทอง
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสว่าง
นางสาวพัชรี สุจิตร์
นางสาวเพชรา พิมทามา

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 ปี การศึกษา 2561
สายการเรียน ศิลป์คานวณ
ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัชฎาพร ตุ้มไธสง
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์ไธสง
นางสาววนิดา ทับนาค
นางสาววรัญญา ใจดี
นางสาววิชชุดา โยธะคง
นางสาวศศิชา สีหาบง
นางสาวศิริกาญน์ มณีแสง

