รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
เลขที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1 นายกิตติศักดิ์ พึ่งงาม
2 นายเกียรติศักดิ์ พินิจสุริยะ
3 นายจิตรเทพ สนทอง
4 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง
5 นายชนสิษฏ์ อาภวัน
6 นายณัฐวัฒน์ พละเดช
7 นายธนธรณ์ ยืนยาว
8 นายพัฒนศักดิ์ ศรีลุน
9 นายรุ่งโรจน์ รสไธสงค์
10 นายศัตวุฒิ ผาบสิมมา
11 นายอรรถกร กล้าเขตการ
12 นางสาวกนกพร จาปาทอง
13 นางสาวกัญญารัตน์ ขันธบุตร
14 นางสาวกัลญา สมนึก
15 นางสาวเกสรา วิเชียรรัตน์
16 นางสาวคณิศรา สร้อยทอง
17 นางสาวจิดาภา เสมาทอง
18 นางสาวจิราพร ว่องไว
19 นางสาวจิราพัชร คงเม่น
20 นางสาวจิราพัชร ผาบสิมมา
21 นางสาวจุไรรัตน์ ทองวัง
22 นางสาวชญานิน ใจแสน
23 นางสาวชลธิชา ธัญญผล
24 นางสาวณัฐรัชต์ ฝักบัว
25 นางสาวดวงกมล บุญราชแขวง
26 นางสาวธนาธาร ชัยศิริ
27 นางสาวนริศรา พิมพ์มี
28 นางสาวนริศรา สูงสันเขตต์
29 นางสาวนฤมล พงษ์สาโรจน์
30 นางสาวนฤมล อินทเรืองสอน
31 นางสาวบุษชา ร่วมรถ
32 นางสาวปัทมพร ทองนุช
33 นางสาวปารมี อุดคามี
34 นางสาวพฤดา วัชรนันทวิศาล
35 นางสาวรินรดา เหล่าคา
36 นางสาววิภาดา บรรลือเสนาะ
37 นางสาวศศิวรรณ เปกไธสง
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นางสาวศศิธร อุบลบาล
นางสาวศุภณัฐ ทองบุญโท
นางสาวสัจจพร ท้วมอ้น
นางสาวสุชาดา ผอบเหล็ก
นางสาวสุดารัตน์ ไผ่แก้ว
นางสาวสุพิตรา สุคนทา
นางสาวเสาวลักษณ์ นับประสิทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์พล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
เลขที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1 นายกฤตศิลป์ บุหงาวงษ์
2 นายขจรเดช ประเสริฐสังข์
3 นายจักรพันธ์ ทองวัง
4 นายชัยวัฒน์ ทองใบ
5 นายชินกร ริพิมพ์
6 นายธนะวัฒน์ ลาเบาะ
7 นายธนาวัฒน์ บุญเมือง
8 นายธีระวัฒน์ ศรีบุญนาค
9 นายนัทธพงศ์ น้อยเสนา
10 นายภานุวัฒน์ ยกน้อยวงค์
11 นายมารุต ทองสุทธิ์
12 นายรัชชวินทร์ วอแพง
13 นายสินทรัพย์ ตัง้ ศิริพิพัฒสกุล
14 นายสุรชัย ใจดี
15 นางสาวกัญชพร เถาโต
16 นางสาวจินตนา ปัดถาภี
17 นางสาวจิรประภา เจริญอินทร์
18 นางสาวจิราพร แก้วสระแสน
19 นางสาวจิราภา ศิริวัฒนกุล
20 นางสาวจีราวรรณ สีพบ
21 นางสาวชญานี มีมุข
22 นางสาวชลธิชา บุญเลิศ
23 นางสาวโชติญา อินยอด
24 นางสาวญาณิศา สีธรรม
25 นางสาวดวงเดือน ชุมพล
26 นางสาวดุษสิตา วงศ์ศิลปชัย
27 นางสาวนนทิยา ชุดนอก
28 นางสาวนิตติยา ปกป้อง
29 นางสาวนิษารัตน์ แก้วสุวรรณ
30 นางสาวนีรชา แสงสมบัติ
31 นางสาวเบญญาภา จันทร์ต้น
32 นางสาวประภัสรา ดวงแก้ว
33 นางสาวปรีชญา ลีจ้อย
34 นางสาวปวิศา มณฑา
35 นางสาวปาริชาต คาทองทิพย์
36 นางสาวปิยะฉัตร รินไธสง
37 นางสาวพรรณปพร ขุนศรีสุขขา
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นางสาวพรวณา เภตรา
นางสาวฟ้าประทาน เสือปล้อง
นางสาววรดา เนยสูงเนิน
นางสาววรรณศิริ อาจหาญ
นางสาวศศิพร สายทองทิพย์
นางสาวสุวรรณี สุภาลักษ์
นางสาวอาภาพร พม่า
นางสาวอาริตา ไตรสกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1
นาย ณัฐพล หงษ์ทอง
2
นายกฤษฏากรณ์ ปฏิสุขัง
3
นายตะวัน ไชยคาภา
4
นายทรงภพ ครองตน
5
นายธนพล หัตถบูรณ์
6
นายธนภัทร ยาน้าคา
7
นายนัฐวุฒิ คาวรี
8
นายปฎิพัทธ์ คาอ้อ
9
นายปรเมศ อินทร์สีดา
10
นายพนมกร แท่นทอง
11
นายพรชัย ถนัดช่างแสง
12
นายพีรณัฐ ศรีบุญเพ็ง
13
นายวันชัย ใสสอาด
14
นายวิเชียร แสนสม
15
นายสุธิพงษ์ พุ่มไสว
16
นายอรรคเดช จ้างไธสง
17
นางสาวอรนิดา ชนะการนา
18
นางสาวกนกพร รัตนะวัน
19
นางสาวกนกวรรณ ปิยชาด
20
นางสาวกฤติยา แสงจันทร์
21
นางสาวกัญญาณัฐ เผือกผ่อง
22
นางสาวคีตภัทร์ คงอุ่น
23
นางสาวจิตตรา สายทอง
24
นางสาวชญานิชฐ์ การะภักดี
25
นางสาวชนทิชา มาตลาด
26
นางสาวชุติกาญจน์ ชายศ
27
นางสาวญาดา ยศแสง
28
นางสาวณัฐสุดา อิ่มเอม
29
นางสาวณิชกานต์ คุ้มดี
30
นางสาวทิพย์สุดา บัวคลี่
31
นางสาวธิดารัตน์ จันเต
32
นางสาวนลินนิภา สุขเจริญ
33
นางสาวนันทิกา แก้วบัวดี
34
นางสาวนันทิตา แก่นพุด
35
นางสาวนันทิยา แสงสว่าง
36
นางสาวนิภา ชาวะไล
37
นางสาวเนตรนภา เหมะ
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นางสาวปภัสรา มาลาศรี
นางสาวปรารถนา ดีใหญ่
นางสาวปิยวรรณ รื่นอายุ
นางสาวยุวธิดา เสนาพันธ์
นางสาววิภาวินี พิตนอก
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสีรัง
นางสาวสิริรัตน์ ขันทสิกรรม
นางสาวสุธิชา พิลึก
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
นายยศพล คาชมเช้า
นายเอนกพงศ์ ฉวี
นายดลภาค บัวพนัส
นายอนุชา น้อยบุญมา
นายจิรวัตน์ สอนเดช
นายธนวัฒน์ โปแก้ว
นายพัสกร คนที
นายอธิชัย วงษ์จันทร์
นายภูมิศักดิ์ สุขหนา
นายไกรวิชญ์ เนื้อไม้
นายกิตติโชค ศิริเมือง
นายกตัญญู แก้วบัวดี
นายณรงค์เดช อารีย์กิจ
นายวาริศ เอกคณะ
นายณัฐพนธ์ ชะนะชัย
นายธัญ หนูบ้านเกาะ
นายชัยธวัช แสงอรุณ
นายธันณพ แข็งธัญการ
นายพงศธร ทองย้อม
นายชยากร มีฉลาด
นายณฐพล จันทร์ปัญญา
นายประดิษฐ์ กะตะสาโท
นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์พล
นางสาวภัทราภรณ์ ละครพล
นางสาวน้าเพชร ช่อรัก
นางสาวอลิสา สุ่มมาตย์
นางสาววัชริราภา หมื่นกล้า
นางสาวพัชรพร หมั่นเขตกิจ
นางสาวสิรามล นาคมา
นางสาวโลต้า แสงอรุณ
นางสาวณัฐกมล พิมสอน
นางสาวปภัสสรณ์ นาแสวง
นางสาววนิดา เวียนไธสง
นางสาวสุพิชชา ทองเชื้อ
นางสาวภัคจิรา แก่นจันทร์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5
ลาดับ
ที่
1
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ชื่อ - สกุล
นายธนกฤต เพิ่มพูน
นายธนกร กองกาญจน์
นายนนทการ ปัญญาเหลือ
นายธนาวุฒิ แก้วมุง
นายดารงค์ จันจาปา
นายอภิชาติ ชัยนิคม
นายเนติธรรม มานะศรี
นายทศพล พยายอด
นายอภิวิชญ์ วงค์สุรินทร์
นายเกรียงไกร ขันธ์บุญ
นายวิทวัช พลกระจาย
นายจิรวัฒน์ สนทอง
นายศรัณญ์ นาคเสน
นายธนวัฒน์ ผิวผ่อง
นายมนตรี ผู้ภักดี
นายวรรธน ดีเสมอ
นายสรณ์สิริ เรือนเงิน
นายอภิสร นิ่มเจริญ
นายอิทธิพล สายทองสุข
นายกิตติศักดิ์ พรมมา
นายจิระพงศ์ สีตาแสน
นายจิรยุทธ จันทร์เกษร
นายขจรเกียรติ ชาสุข
นายสรัญวุธ นามสง่า
นางสาวขนิษฐา พันสีนาค
นางสาวสุภัสสร มาน้อย
นางสาวศศินิภา ทองวัง
นางสาวกฤตพร หอมจันทร์
นางสาวกุลธิดา นิลเทศ
นางสาวนภารัตน์ มีสกุล
นางสาวนภาพร สาธิมาพรพงษ์
นางสาวณัฐวรรณ ดิษฐวุฒิ
นางสาวน้าทิพย์ น้าแก้ว
นางสาวกชกร ธารณะ
นางสาวสุมัทนา บัวศรี

หมายเหตุ

