
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 (วทิย ์/กลุม่ที ่1) 

สถานที่เรยีน อาคารปฏบิตัิการ ชัน้ 1 หอ้ง ม. 4/1 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
กลุม่ 1 วิทย ์ เคม ี องักฤษ คณติ ฟิสกิส ์ ชวีวทิยา 

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญิงกรรวี เล็กประดับ 
2 เด็กชายกฤตพจน์ ทาทอง 
3 เด็กหญิงกฤติยาณี ทาเปรียว 
4 เด็กหญิงกวีษรา เนตรสวาสดิ์ 
5 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สร้อยเพ็ชร์ 
6 เด็กหญิงกานต์พิชญา เกลอดู 
7 เด็กหญิงจณิสตา สมณะ 
8 เด็กชายจีระพิพัทธ์ นุ่นศรี 
9 เด็กหญิงฉัตรสุดา ทองอ่อน 
10 เด็กชายชยกร ศรีอ่อน 
11 เด็กชายธนภัทร แปงปวน 
12 นายธัญวิสิษฐ์ แพรไพศาล 
13 เด็กชายธีธัช เขียนประสิทธิ์ 
14 เด็กชายบรรณวิชญ์ หีตชนะ 
15 เด็กหญิงเบญญาภา ขันเปี้ย 
16 เด็กชายปภังกร ยอดคีรี 
17 เด็กหญิงปภาวรินท์ สมฤทธิ์ 
18 เด็กหญิงปรวีร์ ทะไชย 
19 เด็กชายปัญญาวุธ อุตแจ่ม 
20 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองเกิด 
21 เด็กชายพัสกร ธรรมปัญญา 
22 เด็กหญิงพิชญา คำปาแฝง 
23 เด็กชายภาคิน ดำรงโภคภัณฑ์ 
24 เด็กชายภูดิศ นริศชาติ 
25 เด็กชายรชนนท์ สุภาวงค์ 
26 เด็กชายรณิศร แสนหลวง 
27 เด็กหญิงรวิภา ทัศคร 
28 เด็กหญิงรักธีรา อู่รอด 
29 เด็กชายรัชพล กิตินันท์ 
30 เด็กชายสุษิระ ขอบใจ 
31 เด็กชายภัครวรรธน์       เลขา 
   
   
   
   

 



 
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 

  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 (วทิย ์/กลุม่ที ่2) 
สถานที่เรยีน อาคารปฏบิตัิการ ชัน้ 1 หอ้ง ม. 4/2 

 
กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  

พัก 
10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 

กลุม่ 2 วิทย ์ องักฤษ ชวีวทิยา ฟิสกิส ์ เคม ี คณติ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 
1 เด็กหญิงชัชชญา ไชยพรม 
2 เด็กชายชัชพีร์ แปลงอุโมงค์ 
3 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หาญประเสริฐพงษ์ 
4 เด็กชายชุติวัต พวงแก้ว 
5 เด็กหญิงโชติกา โลกภิบาล 
6 เด็กหญิงญาณภัทร จินะปัน 
7 เด็กหญิงณัฎฐา พิบูลย์ 
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยศธำรง 
9 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สิริภคพันธ์ 
10 เด็กชายณัฐดนัย สถาวรวิจิตร 
11 เด็กหญิงณิชารีย์ เศรษฐวิวัฒน์ 
12 เด็กชายดลพัฒน์ ทวีธนากร 
13 เด็กชายถิรสิน คำดวง 
14 เด็กหญิงทักษอร ยั่งยืน 
15 เด็กหญิงธนัญชกร ศาสตระรุจิ 
16 เด็กชายธรรมปพน ธรรมนารักษ์ 
17 เด็กชายธรรมปภัทร คำยศ 
18 เด็กหญิงธัญชนก อินทร์มูล 
19 เด็กชายธัญเทพ อุปนัน 
20 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพบริรักษ์ 
21 เด็กหญิงธิษณามดี คำฝั้น 
22 เด็กหญิงพัจนภา จันทรเถร 
23 เด็กหญิงรุ่งณัชญา ศิรินิยมชัย 
24 เด็กหญิงรุฑิฬา อภิรักษ์ 
25 เด็กหญิงวรินยุพา บุญสุข 
26 เด็กชายวุฒิภัทร เนตรงาม 
27 เด็กหญิงศิริภัสสร พิชิตภารตะพงษ์ 
28 เด็กหญิงศุขปวีณ์ อุดมวัฒนานันท์ 
29 เด็กหญิงปาณัสม์กมล จันทร์หิรัญ 
30 เด็กชายพลวัฒน์ สุพรรณ์ 
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพยศ 
   
   
   
   



 
 

รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 (วทิย ์/กลุม่ที ่3) 

สถานที่เรยีน อาคารปฏบิตัิการ ชัน้ 1 หอ้ง ม. 4/3 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
กลุม่ 3 วิทย ์ ชวีวทิยา เคม ี องักฤษ คณติ ฟิสกิส ์

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายกรวริชญ์ พงษ์ดง 
2 เด็กชายกฤชรัช ธวัชวีระกุล 
3 เด็กหญิงกานต์สินี ชัยวารินทร์ 
4 เด็กชายจิรัฎฐ์ นิลจันทร์ 
5 เด็กหญิงชัญญา จอมแก้ว 
6 เด็กชายนนทพัทธ์ กันติ๊บ 
7 เด็กหญิงนภสร ใจคำ 
8 เด็กชายนราวิชญ์ บารมี 
9 เด็กหญิงนฤชล พุทธปาจารย์ 
10 เด็กชายนวรัฏฐ ์ หมื่นแก้ว 
11 เด็กหญิงนันทภัค สีแดง 
12 เด็กหญิงนิชาภา เจริญวงศ ์
13 เด็กหญิงนีรินธนา ปินตาโมงค์ 
14 เด็กหญิงบุณยกาญจน์ หาญประกอบสุข 
15 เด็กหญิงปณาลี วิเศษคุณ 
16 เด็กหญิงปพิชญา ทองพรรณ 
17 เด็กหญิงปภาวี อนันตศานต์ 
18 เด็กหญิงปรมาภรณ์ มลศรีวัฒน์ 
19 เด็กหญิงปริยากร สงวนภักร์ 
20 เด็กหญิงปวิตตา สิทธิราช 
21 เด็กหญิงปัณณรัตน์ วัฒนะไกรเมศร์ 
22 เด็กหญิงปารณีย์ นุเงิน 
23 เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์ กว้างปัญจะ 
24 เด็กหญิงพนิตพิชา ตาหล้า 
25 เด็กหญิงพลับพลา ยั่งวจนะ 
26 เด็กชายภูริณัฐ พิพัฒนเสริญ 
27 เด็กชายศุภวิชญ์ วงค์จักรคำ 
28 เด็กชายสรวิชญ์ รัตนแก้ว 
29 เด็กชายสิรภพ กังวาลวงค์ 
30 เด็กชายสิราวิชญ์ บัวไพจิตต์ 
31 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ประเสริฐ 

       
   
   



 
 

รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 (วทิย ์/กลุม่ที ่4) 

สถานที่เรยีน อาคารปฏบิตัิการ ชัน้ 1 หอ้ง ม. 4/4 
 

กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  
พัก 

10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 
กลุม่ 4  วทิย ์ องักฤษ คณติ เคม ี ชวีวทิยา ฟิสกิส ์

 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชายกฤตยชญ์ ตันรักษา 
2 เด็กหญิงกานต์พิสชา โตไพบูลย์ 
3 เด็กชายชิษณุชา อ่อนศรี 
4 เด็กชายณภัทร ธิติสุทธิ 
5 เด็กชายณัฐนล สวัสด ี
6 เด็กชายธราวิชญ์ ศรีวิชัย 
7 เด็กหญิงนภรภัทร วงศ์ฝั้น 
8 เด็กชายนวพล เชี่ยวชาญธนกิจ 
9 เด็กชายเนธาน ธนพล 
10 เด็กชายปิยังกูร ใจมุข 
11 เด็กชายเปรมสุข อยู่สุข 
12 เด็กหญิงพรอาภา วงศ์พานิช 
13 เด็กหญิงพิชญธิดา วิลัยพรรณ 
14 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จิรปรียาวัฒน์ 
15 เด็กชายภูมิรพี คำภีระ 
16 เด็กชายศรุต ถนอมรัตน์ 
17 เด็กชายสรรพวริษฐ์ วิทยาศัย 
18 เด็กหญิงสริตา วงค์สถาน 
19 เด็กชายสันติธาร วงศ์จันทร์ 
20 เด็กชายสิรวิชญ์ โชติรสนิรมิต 
21 เด็กชายสิริณัฏฐ์ อินทะชัย 
22 เด็กหญิงสุพิชญา มอญเพ็ชร 
23 เด็กหญิงสุวพิชญ์ สุหอม 
24 เด็กชายอธิคุณ มีหล้า 
25 เด็กหญิงอภิชญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ 
26 นายอรุชา จรนามล 
27 เด็กหญิงอัศเจรีย์ ศรีวิชัย 
28 เด็กชายอาชว์ คูตระกูล 
29 นายอุชุกร จรนามล 
30 เด็กชายจิรภัทร เจริญทรัพย์ 

   
   

   
   

 



 
รายชือ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเสรมิภาคฤดูรอ้นปกีารศกึษา 2566 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 (ศลิป)์ 
สถานที่เรยีน …………………………………………….. 

 
กลุม่/เวลา 08.00 – 08.50 08.50 – 09.40  

พัก 
10.00 – 10.50 10.50 – 11.40 11.40 – 12.30 

ม.4 (ศลิป)์ คณติ เคม ี องักฤษ ชวีวทิยา ฟิสกิส ์
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ 
1 เด็กชายกันตภณ จ่างจำรัส 
2 เด็กหญิงจารุวรรณ เชื้อเย็น 
3   
4 เด็กชายธาม พัทธวรากร 
5 เด็กชายเนธัญ ทิวทอง 
6 เด็กชายปภาณ สุขประเสริฐ 
7 เด็กชายปิติพล ดอยแก่น 
8 เด็กชายพงศ์ภรณ์ พุทธคุณารัตน์ 
9 เด็กหญิงพัฒน์ณิชา นิมานันท์ 
10 เด็กหญิงรวีกานต์ ทิพย์นาวา 
11 เด็กชายสุภคล ลายคำ 
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   

   

   
   
   
   

 

 
ไมส่ามารเปดิไดเ้นือ่งจากจำนวนนกัเรยีนไมเ่พยีงพอ 

ทางฝา่ยจดัการเรยีนการสอนจะดำเนนิการเรือ่งการคนืเงนิตอ่ไป 



 


