
1 23387 นายเชษฐฌา หนูมี
2 23428 นายฐปนัท จุลพรหม
3 23398 นายวายุ ถาวรสาร
4 23433 นายสิวายุ ไชยทองศรี
5 นางสาวกัญญวรา นวลเรือง
6 24109 นางสาวกัลตา ช่วยสุข
7 23405 นางสาวกีรตา สุวรรณมณี
8 22974 นางสาวชุติกาญจน์ เรืองพูน
9 นางสาวณัชชา เรืองศรี
10 23410 นางสาวธนัชภรณ์ สังข์อนันต์
11 23412 นางสาวนีรนุช พรมวงศ์
12 นางสาวปัณณพรรธน์ ณ รักษ์ภักดี
13 นางสาวปิตมณี หยูทอง
14 23096 นางสาวพิมชนก ทองกอบ
15 23413 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสวัสด์ิ
16 23414 นางสาวพิยดา สุขุมพันธนาสาร
17 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีพันธ์ุ
18 23098 นางสาวภัสรวี หยูจีน
19 นางสาววาคีนี หนูสันทัด
20 23420 นางสาวศยามล ศรีสุวรรณโณ
21 23422 นางสาวสาลินี ศรีสุวรรณ
22 23279 นางสาวสิริวิมล พุทธาโร
23 23442 นางสาวอดวงฤดี  เพ็ชรจ านงค์
24 23425 นางสาวอรยาณี คงพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1   ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนพิเศษ (SMA)
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุกรรญา  อินทฤทธ์ิ / .......................................................(ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)



1 23105 นายกวีวัธน์  ศิริลาภภัทรพงศ์
2 23429 นายแดนชัย    พันชนะ
3 นายนฤเดช ทองศรี
4 นายปาณรวุฒิ ยอดพุด
5 22964 นายเพชราวุธ    พรหมบังเกิด
6 23118 นายภูวเดช    กัมปา
7 นายรุ่งตะวัน พันธฤทธ์ิ
8 23300 นางสาวกัญจนพร    ณ สงขลา
9 23406 นางสาวชมพูนุช สุวรรณก าเหนิด
10 23440 นางสาวญาณิศา    ชูชีพ
11 23304 นางสาวณัฐชา    สุวรรณรัตน์
12 23443 นางสาวธัญชนก    ระมณี
13 23444 นางสาวธิปไตย    แซ่เฮ่า
14 23199 นางสาวนภัสสร    พาหุโร
15 23445 นางสาวบุญชนก    แป้นคง
16 23203 นางสาวปพิชญา    ธรรมธินโน
17 24104 นางสาวปิยธิดา    เพชรช านาญ
18 22987 นางสาวภัทรชราวดี    เผือคง
19 23307 นางสาวยุสรี    ต าภู
20 นางสาวรดา  คามานันท์
21 22989 นางสาวรอบานา    หลีแจ้
22 23276 นางสาวรุ่งอรุณ    แก้วอ่อน
23 23309 นางสาววรรณวิภา    รัตนะ
24 23277 นางสาววรางคณา    เพ็ญวรรณ
25 23418 นางสาววราภรณ์    ชัยมนตรี
26 23205 นางสาววาสนา    รูปต  า
27 23421 นางสาวศศิวิมล    สมวงค์
28 23310 นางสาวศิรภัสสร    ธรรมรัตน์
29 23137 นางสาวสุภาวดี    สุวรรณสุโข
30 23424 นางสาวอภิชญา  พรวิระวงศ์วารี
31 22994 นางสาวอริสรา    มุขตา
32 23312 นางสาวอัญมณี    รอดบุญมี
33 นางสาวอัมพิกา  พาหุโชติ
34 22995 นางสาวอาริสา    บุญครองชีพ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/2  ปีการศึกษา 2564 

แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวสายโสภา  ทองสาย / ..............................................................  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)



1 23071 นายกิตติ    สุจริตธุระการ
2 นายชัยวัฒน์ เขื อนสุวรรณ์
3 23179 นายณัฐชนน    วรรณมาลี
4 23074 นายตนุภัทร    เพชรชูวงศ์
5 นายนัสรุน วงษ์มุสา
6 22960 นายนาคร    เภอบางเข็ม
7 22961 นายนิรวิทย์ จงกลมณีย์
8 23183 นายปองภพ    แก้วจันทร์
9 23321 นายภูริพัฒน์ สุวรรณสมบูรณ์
10 นายศดานันท์ ศรีสมัย
11 23336 นายอภิวัฒน์    ขาวเรือง
12 23369 นายอัษฎาวุธ    ทองเต็ม
13 23010 นางสาวกชพรรณ    เหมพันธ์ุ
14 23011 นางสาวกมลชนก    ชอบแต่ง
15 23338 นางสาวกัลยา    บุญแท่น
16 นางสาวกาญจนา สังข์ทอง
17 นางสาวแก้วฟ้า  แดงเอียด
18 23266 นางสาวจารวี    สุวรรณข า
19 23340 นางสาวดาริกา    บริสุทธ์ิ
20 23234 นางสาวทิฆัมพร    นวลเขียน
21 22980 นางสาวธนวรรณ    อินทชิต
22 23376 นางสาวนวียา    ต้ังใจ
23 23093 นางสาวปทุมมาศ    พันธ์โชติ
24 23094 นางสาวปาลิตา    คงเก้ือ
25 นางสาวพัชราภา รัชสิทธ์ิ
26 23166 นางสาวพัชรินทร์    เพ็ชร์ขาว
27 นางสาวพิทยาภรณ์  พุ่มโพธ์ิคัง
28 23067 นางสาวมนัสนันท์  สุทธิมาศ
29 23099 นางสาวมินรดา    สุวรรณชาติ
30 22988 นางสาวยุพากร    มากดีคง
31 นางสาวลัดดา รามมาตร
32 23239 นางสาววรรณษา    สุขะปุณพันธ์
33 นางสาววิรากานต์ สุวรรณภูมิ
34 24148 นางสาวอภัสรา    เอียดสุย

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3   ปีการศึกษา 2564 

แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวิตรี  แสงงาม / นายวิสุทธ์ิ  เพียรเจริญ                               (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)



1 23107 นายก้องพิภพ    พรหมเมศร์
2 นายชนพัฒน์  ใยแสง
3 23284 นายธนกฤต    สุวรรโณ
4 23110 นายธนกฤต    เส้งสุวรรณ
5 นายพีรวัส เพชรนุกูลเกียรติ
6 23049 นายภูมิพัฒน์    อัมภะโร
7 23322 นายภูมิพัฒน์  กิมาคม
8 23296 นายวัชรินทร์ หวันอิ
9 23086 นายสิทธิชัย ประทุมมณี
10 23332 นายสิทธิโชค นวลเเก้ว
11 22966 นายสิทธิศักด์ิ    สีมัสมิง
12 นายอภิลักษณ์ บิลหมัด
13 นางสาวจุฑามาศ เสนแก้ว
14 22970 นางสาวกมลพร ชัยสวัสด์ิ
15 23438 นางสาวขวัญหทัย    กาญจนวงศ์
16 23231 นางสาวจารุวรรณ    คงแก้ว
17 23407 นางสาวญนันทนิยา    กาลวงศ์
18 23232 นางสาวฐิติกาญจน์    ผุดผ่อง
19 23409 นางสาวณัฐณิชา    รัชชโต
20 นางสาวนัทธรมัย ตันสกุล
21 23059 นางสาวเบญจรัตน์ ฆังคมณี
22 23097 นางสาวพิมพร สักแสงโสภา
23 23100 นางสาวรุ่งรวิน    คงเอียด
24 23344 นางสาววริษา จันทร์สว่าง
25 นางสาววันใส  ยุกระพันธ์ุ
26 นางสาวสุจิตรา เทพวิไล
27 23104 นางสาวสุพรรษา    ล่องชุม
28 23138 นางสาวสุริสรา    มากจงดี
29 23347 นางสาวหทัยนภ    แซ่เล้า
30 นางสาวอนนทพร ค าสุวรรณ
31 นางสาวอรพรรณ  ซุ่นเส้ง
32 นางสาวอัยริน ล้ิมปิเวศน์
33 23349 นางสาวฮารีรายา    บุญรัตน์

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4  ปีการศึกษา 2564 

แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสุจินต์  แก้วปรสิทธ์ิ / ..................................................              (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64) 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    



1 23353 นายชาริฟ    เหลาะเหม
2 23073 นายณัฐชนน สุวรรณรัตน์
3 24101 นายนรบดี    แก้วดี
4 23395 นายมาโนช    ดูดวง
5 23331 นายศุภวุฒิ ไชยกูล
6 นายอิศรวศะ ศรีแสง
7 23435 นางสาวกรองกาญจน์    เข็มทอง
8 23437 นางสาวกัญจนพร  ช่วยยก
9 23054 นางสาวเกศกนก    จันทร์รอด
10 นางสาวเกศกนก ศรีนวลขาว
11 23126 นางสาวจันทร์วิมล    แก้วใหญ่
12 23055 นางสาวจารวี    อินทานุกูล
13 23267 นางสาวจารุภา    เพชรสุวรรณ
14 นางสาวฉณาภัคร  ชินวร
15 23194 นางสาวชนัญญา    กาญจนเพ็ญ
16 นางสาวชนิดา หมุเส็มสะเดา
17 23373 นางสาวชมพูนุช เหล็บโต๊ะเหม๊าะ
18 นางสาวชัญญา พฤษศรี
19 23411 นางสาวณัชชา    ค าสุวรรณ์
20 23408 นางสาวณัฐชาวดี รัษฎาเพ็ชร
21 22979 นางสาวธนภรณ์    ไชยา
22 23197 นางสาวธนวรรณ    มิตรสุวรรณ
23 23146 นางสาวธันยชนก ลายจันทร์
24 23019 นางสาวธิดารัตน์ สุขะกา
25 23272 นางสาวธีรัก    โสมะพันธ์
26 23404 นางสาวนริศรา    จันทผล
27 23058 นางสาวนารีรัตน์    ปุ้ยเจริญ
28 23201 นางสาวนิตธิญา    สามทอง
29 นางสาวปารวีร์ ศรีวิชิต
30 23379 นางสาวพรลภัส    พงศ์พัสสะระ
31 24108 นางสาวพิมพกานต์    จันทร์มีศรี
32 นางสาวภคพร สมตัว
33 23065 นางสาวภัทรพรรณ    บุญทิพย์
34 23102 นางสาววนิดา    ไชยศรี
35 23417 นางสาววรวรรณ    สมมาตร
36 23419 นางสาววริศรา สุขเเก้ว
37 นางสาวศรสวรรค์ อิสระพานิชย์
38 23030 นางสาวศุภิสรา แสงทอง
39 นางสาวสุพรรณิการ์ การดี
40 23423 นางสาวสุพิชชา    ปล้ืมใจ
41 23033 นางสาวสุพิชชา    ปิติ
42 23136 นางสาวสุพิชญา    คิมหันต์
43 23208 นางสาวเสาวลักษณ์    นิ มปาน
44 นางสาวอรนุช พลายชุม

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/5    ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน : คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวรวิกานต์  อีชะโรจน์ / .....................................................                  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    



1 23170 นายกรทิพย์    ทิพย์มณี
2 23035 นายกฤษดา    คงเดิม
3 23211 นายกัณตภณ    อิสาระทะ
4 23246 นายจักรพงศ์    แซ่เม่า
5 23280 นายจิตรภาณุ    ด าตีบ
6 23042 นายธนวัฒน์    ด้ามทอง
7 23147 นายนรากรณ์  พรหมสุข
8 นายบัญชา มณะโส
9 23153 นายวาทิต ดิสระ
10 23120 นายวีระเดช    ล าโซะ
11 23401 นายสุทธิศักด์ิ    หมาดง๊ะ
12 22969 นางสาวกนิษสา    จันทเลิศ
13 23053 นางสาวกฤติยา    ชูช่วย
14 22971 นางสาวเกศรินทร์    อินทวงค์
15 23128 นางสาวชาลิสา    เตชะวันโต
16 นางสาวฑิตฐิตา วินธชัย
17 22975 นางสาวณัฏฐณิชา    น้ าแก้ว
18 นางสาวนรกมล จันทร์เเก้ว
19 23062 นางสาวปาณิสรา    หมั นดี
20 23064 นางสาวพิมพิดา แสนโคตร
21 23446 นางสาวมนัสนันท์    บารมี
22 นางสาวมิรันตี จันทร์ทองโชติ
23 23343 นางสาววรรณเลขา  สุวรรณจิตต์
24 23172 นางสาววลัยรัตน์    วิเชียรทอง
25 23240 นางสาววิภาดา    ขวัญล้อม
26 นางสาววิมลรัตน์  จันทร์แก้ว
27 นางสาวศิโรธร  จีระรัตน์
28 นางสาวสุดที รัก นวลแก้ว
29 23139 นางสาวสุวิตา    จินดามุณี
30 23034 นางสาวอภิษฎา    จันทสุวรรณ
31 23140 นายการัณยภาส    จินดาวงศ์
32 23386 นายกิตติพศ    แสงจันทร์
33 23430 นายธนัตถ์    มณีรัตนโชติ
34 23086 นายธีรภัทร สุวรรณมณี
35 23287 นายปพนธีร์    ฆังคมณี
36 23113 นายประกาศิต เจียรเจริญ
37 23290 นายปุญญพัฒน์    เรืองยังมี
38 นายภายุภัทร กสิพันธ์
39 23326 นายวรเทพ  ชูบัวทอง
40 23400 นายสุกฤษฎ์ิ    ค าช่วย
41 22968 นางสาวกชกร    สงสังข์
42 23375 นางสาวธัญวรรณ    จงจิตต์
43 23341 นางสาวธันย์ชนก    สังฆโน
44 23380 นางสาวลลิตา    วงษ์บ ารุงเทวี

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/6    ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ญ่ีปุ่น 

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางอมราลักษณ์  อับดลลาเฮียน / .....................................................              (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    



1 22998 นายกฤษณพล แก้วละเอียด
2 23141 นายกิตินันท์ แสงอ่อน
3 23002 นายชัยมนัส จันทเลิศ
4 นายฐิติกร  สุวรรณจินดา
5 23249 นายณรงค์เดช ยางทอง
6 นายณัฐพล เขียวเหลือง
7 23038 นายณัฐวุฒิ ปะติสุวรรณ
8 23041 นายทินกร ณ สุวรรณ
9 23145 นายธฤทธ์ิชานนท์  สุราตะโก
10 23250 นายนนทิวัฒน์ บุญรัตน์
11 23077 นายนพวิชญ์ จันทรักษ์
12 22963 นายพลกฤต    กรานรอด
13 23150 นายพีรนันท์ รักแก้ว
14 23323 นายมิณฑฎา มีบุตร
15 23221 นายวรินทร    จันทรสนิท
16 22684 นายวัชรศักด์ิ โทธรัตน์
17 23188 นายศุภกร กาสรสุวรรณ
18 นายศุภกิตต์ิ คงสอน
19 23155 นายอภิสิทธ์ิ จันทร์ทอง
20 นางสาวกานติมา สาริการินทร์
21 23374 นางสาวชลธิดา    นิริยกรกุล
22 23057 นางสาวธนภรณ์  ชอบสุข
23 นางสาวธัญชนก  บุญเต็ม
24 นางสาวธัญญารัตน์ มณีโชติ
25 23164 นางสาวธิดาขวัญ    อิสโร
26 นางสาวนริตา พุ่มโพธ์ิ
27 23305 นางสาวพิชาภรณ์    เกิดสุวรรณ
28 23169 นางสาวภริตา อุไรรัตน์
29 23275 นางสาวภิญญาพร คงเช้ือ
30 23170 นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีสมัย
31 23382 นางสาววันนิสา เหมมาน
32 นางสาวสิริกร วิหะกะรัตน์
33 23069 นางสาวอกนิษฐ์ คณะแนม

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/7    ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน : ภาษาไทย - สังคมศึกษา

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวฉันทนา  คงแป้น / .....................................................         (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    



1 23036 นายจารุวิทย์ บุญศรี
2 23037 นายจิระวิน  จิตภักดี
3 นายชโนดม หนูมี
4 นายชัชพงศ์  ซื อต่อตระกูล
5 23214 นายทินกร ทองเเดง
6 นายธนกฤต  นวลแก้ว
7 นายปภินวิช สังข์แก้ว
8 23359 นายปรีติ ศรีขวัญ
9 23320 นายพงศพันธ์ บุตรด ารงค์
10 23047 นายภูบดินทร์    หน่อเพ็ชร
11 นายภูวนาถ คล้ายสีนวล
12 นายระพีวิชญ์  ยืนหยัดชัย
13 นายรัชพล  ศรีเมือง
14 นายรัชพล  สุวรรณรัตน์
15 23257 นายวรากร ช านาญ
16 23367 นายสิงหา  เอกกระจาย
17 นายอภิชัย บัวปลอด
18 23191 นายอภิสิทธ์ิ บุญแก้วคง
19 23087 นายอรรถพล เเก้วจินดา
20 นางสาวกนกวรรณ จันทายนะ
21 นางสาวชลธิชา  หมัดเฉลิม
22 นางสาวนันท์นภัส ช่วยสกุล
23 นางสาวปภาพิชญ์  รักแสน
24 23273 นางสาวปวริศา    พงศ์ชนะ
25 23274 นางสาวพิชชาพร    เฉลิมวงค์
26 นางสาวพิมชนก  คงสง
27 23066 นางสาวภัทรวดี จิตภักดี
28 23342 นางสาววรพรรณ ค ามณี
29 นางสาววรรณวิมล สุวรรณศรี
30 23278 นางสาววิลาวรรณ    บุญราศรี
31 23206 นางสาวสิรีธร    ทองสมสี
32 23207 นางสาวสุนิสา บุญสิทธ์ิ
33 23311 นางสาวหัสดี    มิตรช่วยรอด

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/8    ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน : ภาษาไทย - สังคมศึกษา

รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวสมใจ  พิทักษ์ธรรม / .....................................................      (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/9    ปีการศึกษา 2564



1 23106 นายกรวิชย์    สมบูรณ์
2 23427 นายโกสินทร์    ศรีสุวรรณ
3 นายจักรพรรธ์ุ เอียดจงดี
4 23213 นายจาตุรนต์    สุขสะปาน
5 นายจิระพงศ์  ไชยทอง
6 23282 นายชาญปกรณ์    ล่องเซ่ง
7 23389 นายณัฐวุฒิ    พูลสวัสด์ิ
8 นายดุอา จันทรปาน
9 23391 นายธนกฤษ    จันศรี
10 23285 นายธนดล มณีรัตนาศักด์ิ
11 23357 นายธนวิชญ์    สุวรรณสะอาด
12 23358 นายนนทิยุต    หลีกันชะ
13 23251 นายปวิชญา    เอี ยมสุวรรณ
14 23291 นายพัชรพล    ส าอางศรี
15 23293 นายภัทรพันธ์ วงษ์สวัสด์ิ
16 23295 นายวรวิทย์    ปาลก าเนิด
17 23223 นายวัชรพันธ์    ถาวรรัตน์
18 23050 นายสรยุทธ    รัตนมณี
19 23402 นายอับบ้าส    เพชรนุ่น
20 23089 นางสาวกนกวรรณ    จันทชาติ
21 23195 นางสาวชนิตา    ชุมพล
22 23129 นางสาวโชษิตา    คุ้ยเห้ง
23 23131 นางสาวณณณฌา  ประทุมวรรณ
24 23198 นางสาวธนัชญา    จู่เถ้ียง
25 23202 นางสาวบรรณสรณ์    จันทสโร
26 23306 นางสาวภรธิดารัตน์ โต๊ะระหมาน
27 24106 นางสาวภริตา    นิยมเดชา
28 23135 นางสาวศุภสุตา    มณีสิงห์
29 23031 นางสาวสลิลทิพย์    ชื นเจริญ
30 23384 นางสาวโสรยา เหล็มม๊ะ
31 22992 นางสาวอภิญญา    เรืองสวัสด์ิ
32 22993 นางสาวอภิรดา    หมะหีม
33 นางสาวอาทิตยา  อภัยรัตน์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/10  ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียน : ภาษาไทย - สังคมศึกษา
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน

คุณครูท่ีปรึกษา  :   นางสาววรรณา  สุวรรณมณี /............................................................       (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)



1 นายกฤตพล ชูโตชนะ
2 นายกฤษฎา จินตนา
3 นายจิรวัฒน์  ประดับจันทร์
4 นายณัฐวุฒิ เทพเเก้ว
5 23393 นายธีรพันธ์    สุวรรณโณ
6 23114 นายพงศ์พิพัฒน์    มะเดื อ
7 นายศรีธรัก  ยอดเงิน
8 นางสาวกชกร  แซ่ตัน
9 นางสาวเขมจิรา  แซ่ต้ัน
10 นางสาวจารุวรรณ  หม่อมท่า
11 นางสาวจิตรลดา อ่อนแก้ว
12 23193 นางสาวจุฑาลักษณ์  ทิพกองลาด
13 23268 นางสาวชนิการต์ ทองเอียด
14 23302 นางสาวชาลิตา    ธรรมประดิษฐ์
15 นางสาวณัฐณิชา  โปจีน
16 23091 นางสาวณัฐริกา    เพ็ชรสวัสด์ิ
17 นางสาวทัศนวรรณ  จันทรังศรี
18 นางสาวทิพรัตน์ ฆังคะสุวรรณ
19 23271 นางสาวธารีนี    แสงงาม
20 23200 นางสาวนันทิกานต์    ห้วนแจ่ม
21 23204 นางสาวปัทมพร    ไชยกูล
22 23021 นางสาวปาลิตา    ชื นเจริญ
23 นางสาวปิยะธิดา  มะปรางค์ก้ า
24 นางสาวไปรยา ขุนรงค์
25 นางสาวพิชชญา มีย้ิม
26 นางสาวพิสุดา ประสารแสง
27 23416 นางสาวรัตนาภรณ์    ใจโต
28 22990 นางสาววริศรา    สุวรรณชาตรี
29 นางสาววีรวรรณ แก้วหนูนา
30 นางสาวศศินา ศิริบุญ
31 23448 นางสาวศุภาพิชญ์    บุญสร้าง
32 นางสาวอารียา  หนูเหม
33 นางสาวอิงกมล เงินถาวร

คุณครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวกาณติมา  จิหมัน / .....................................................      (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/พ.ค./64)

แผนการเรียน : ภาษาไทย - สังคมศึกษา
รหัสวิชา................................  รายวิชา..............................................................

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน


