
ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31155 เด็กชาย จิรโชติ อินทรอ่ํา ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

2 31156 เด็กชาย ชัยธวัน ทศธรรม พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

3 31157 เด็กชาย เชษฐา ไพศาลศรี ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

4 31158 เด็กชาย ณัฐภูมิ ยุงทอง ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

5 31159 เด็กชาย ดิศรณ ศรีทองเอี่ยม ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

6 31160 เด็กชาย ทักษพล วันภูงา ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

7 31161 เด็กชาย ธีรวัฒน แหวนนิล ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

8 31162 เด็กชาย นัยวัฒน มาศิริ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

9 31163 เด็กชาย ผดุงศักดิ์ กุลกัลยา ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

10 31164 เด็กชาย เมธวรรธต ชางสลัก พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

11 31165 เด็กชาย วิจิตรศิลป แซอึ้ง ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

12 31166 เด็กชาย ศุภเดช เพสัดรัมย ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

13 31167 เด็กชาย สรธร สอนใหม ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

14 31168 เด็กชาย อติเทพ แกวสิน ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

15 31169 เด็กชาย อัยการ ใจดี ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

16 31170 เด็กหญิง กนกวรรณ ลิมปสวัสดิ์ ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

17 31171 เด็กหญิง กรกนก เเจงพรม พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

18 31172 เด็กหญิง กรรณิการ ทรัพยมี ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

19 31173 เด็กหญิง กวินทรา อุดมผล พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

20 31174 เด็กหญิง จตุพร พลีดี ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

21 31175 เด็กหญิง ชนมน ชื่นชูธรรม พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

22 31176 เด็กหญิง ชนิดาภา ชวัลจรรยา ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

23 31177 เด็กหญิง ชุติญา อุดมธนศักดิ์ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

24 31178 เด็กหญิง ญานิศา ระดาบุตร พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

25 31179 เด็กหญิง ณัฐนิชา มีฟก ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

26 31180 เด็กหญิง ธนิสร ทิมดี ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

27 31181 เด็กหญิง ธฤษวรรณ นิลงาม ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

28 31182 เด็กหญิง ธัญสุดา บูรัมย ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

29 31183 เด็กหญิง นันทนภัส ดีกุดตุม ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

30 31184 เด็กหญิง นันทนภัสร นพพันธ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

31 31185 เด็กหญิง น้ําหวาน เฉยไธสง พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

32 31186 เด็กหญิง เนตรนภา จันทรดี ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

33 31187 เด็กหญิง ปนัดดา ครามกระโทก ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

34 31188 เด็กหญิง ปยะพร คําหารพล ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

35 31189 เด็กหญิง ปยะพร ชัยลา ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

36 31190 เด็กหญิง พลอยแกว ทองเนินกลุม พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

37 31191 เด็กหญิง พิชญา ปญจะสันต พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

38 31192 เด็กหญิง วริศรา ทัมวัติ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

39 31193 เด็กหญิง วิรันญา สุขเกษม ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

40 31194 เด็กหญิง วิลาสินี เลิศสําโรง ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

41 31195 เด็กหญิง สุทธิดา พุมทองคํา ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

42 31196 เด็กหญิง สุรินธา พวงแกว ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

43 31197 เด็กหญิง อาทิตยติญา ลวงลือ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

44 31198 เด็กหญิง อินทิรา จันทะสนธ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31199 เด็กชาย กฤชณัท วันสืบ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

2 31200 เด็กชาย กฤษณพงษ คําพามา ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

3 31201 เด็กชาย กฤษณะชัย สิบกิ่ง ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

4 31202 เด็กชาย ณัฏฐกรณ วิทยาลัย พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

5 31203 เด็กชาย ณัฐนนท เขียวเขม พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

6 31204 เด็กชาย ดรัณ กุหลาบ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

7 31205 เด็กชาย ดลฤทธิ์ แสงกุล พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

8 31206 เด็กชาย ทินภัทร นันทพันธ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

9 31207 เด็กชาย ธนกร กลัดเสนาะ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

10 31208 เด็กชาย ธนชิต ขุนสาคร พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

11 31209 เด็กชาย ธนวัฒน มีสุข ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

12 31210 เด็กชาย ธรรมรัตน มูลประหัส ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

13 31211 เด็กชาย ธาวิน ชลประทิน ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

14 31212 เด็กชาย ธีรณัฐ สายสิทธิ์ ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

15 31213 เด็กชาย ธีรวิทย ลิ่มตั้ง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

16 31214 เด็กชาย นนทวัฒน  โพธิ์แหบ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

17 31215 เด็กชาย บริพัทธิ์ คําภากุล พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

18 31216 เด็กชาย ปฏิภาณ ทองอุบล ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

19 31217 เด็กชาย ปฐวี ไหมวิจิตร ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

20 31218 เด็กชาย พงศธร เพ็ชรสมบัติ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

21 31219 เด็กชาย พิชัยยุทธ ทิมเพ็ชร ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

22 31220 เด็กชาย พีรพงษ เหมหงษา ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

23 31221 เด็กชาย พีรพัฒน จิระขจรสกุล พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

24 31222 เด็กชาย ภิญโญ คงแกว พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

25 31223 เด็กชาย วิษณุกร กีรติวัฒนากุล ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

26 31224 เด็กชาย วีรภัทร คําตาย พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

27 31225 เด็กชาย สิงหา ทองเหลือ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

28 31226 เด็กชาย สุรชัช สุขกล่ํา พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

29 31227 เด็กชาย อดิศร อวมสุโข ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

30 31228 เด็กชาย อภิชาติ นันทจักร ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

31 31229 เด็กหญิง กฤษณา เสาเงอ ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

32 31230 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัมพันธะ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

33 31231 เด็กหญิง กันตกมล ระหาญนอก ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

34 31232 เด็กหญิง จิตตราพร ชั้นกลาง พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

35 31233 เด็กหญิง ธนัชพร มหาจันทร ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

36 31234 เด็กหญิง ธัญพิชชา งามสงา ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

37 31235 เด็กหญิง ปลิตา มณีสุรัตน ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

38 31236 เด็กหญิง ปาลิตา มั่นการคา พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

39 31237 เด็กหญิง ปูริดา มงคลทอง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

40 31238 เด็กหญิง พอใจ ภูซอน ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

41 31239 เด็กหญิง พาพรรณ สําเนียงล้ํา ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

42 31240 เด็กหญิง เพชรชมพู คุมครอง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

43 31241 เด็กหญิง ภัทรวดี กําเหนิดสาม พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

44 31242 เด็กหญิง อันนา นาสวาสดิ์ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

45 31600 เด็กชาย ภานุพงศ ภูมลา ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31243 เด็กชาย เชาวราห แสงพันธ ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

2 31244 เด็กชาย ณัฏฐพงค สายแกว ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

3 31245 เด็กชาย ณัฐพงษ ภูมี ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

4 31246 เด็กชาย ถิรศักดิ์ จุลศรี พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

5 31247 เด็กชาย ธนายุทธ เข็มทอง ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

6 31248 เด็กชาย นรวีร สิงหแกว พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

7 31249 เด็กชาย เนติธรณ แกวกุม พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

8 31250 เด็กชาย ใบขาว ลอยไสว ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

9 31251 เด็กชาย ปรเมศวร แซโคว ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

10 31252 เด็กชาย พีรพัทธ ยิ้มละมัย ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

11 31253 เด็กชาย ภูมิเดช นวลละออง พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

12 31254 เด็กชาย รชต เจินเทินบุญ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

13 31255 เด็กชาย รัชชานนท ดวงเทพ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

14 31256 เด็กชาย วีระวัฒน ไชโยแสง ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

15 31257 เด็กชาย ศิวกร ยังประเสริฐ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

16 31258 เด็กชาย อนวัช พงษวิชัย ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

17 31259 เด็กชาย อมรเทพ เพชรนิล ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

18 31260 เด็กหญิง กนกวรรณ กลิ่นแกว ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

19 31261 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชัยพัฒน ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

20 31262 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผินสูงเนิน ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

21 31263 เด็กหญิง จารุวรรณ พระลาน ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

22 31264 เด็กหญิง จิราภรณ พูนกลาง ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

23 31265 เด็กหญิง ธัญรดี ทองแพง ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

24 31266 เด็กหญิง ธันยรัศมิ์ นาครอด พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

25 31267 เด็กหญิง นภัสกร พงษเกตุ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

26 31268 เด็กหญิง ปติมา คลายขยาย ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

27 31269 เด็กหญิง ปาณิสา หลักเพ็ชร ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

28 31270 เด็กหญิง ปยพร สีหนันท ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

29 31271 เด็กหญิง ปยะดา พันธมุย ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

30 31272 เด็กหญิง ไปรยา ชาวเวียง ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

31 31273 เด็กหญิง พิชชาภา ลีวงศักดิ์ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

32 31274 เด็กหญิง พิมลรัตน พลเยี่ยม ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

33 31275 เด็กหญิง เพ็ญธิพร คําเนตร ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

34 31276 เด็กหญิง แพรขวัญ คําทองอินทร ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

35 31277 เด็กหญิง ภคนันท ชัยกูล ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

36 31278 เด็กหญิง รุจจิรา สุภาพ ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

37 31279 เด็กหญิง วรินทิพย มะโนชาติ ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

38 31280 เด็กหญิง สโรชา มั่นเกตุ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

39 31281 เด็กหญิง สุกฤตา จูสีพร พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

40 31282 เด็กหญิง สุรีรัตน  คงสุดี พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

41 31283 เด็กหญิง อรวรา นามสาม พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

42 31284 เด็กหญิง อรอนงค กระฐินทอง ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

43 31285 เด็กหญิง อรอุมา ศรีผง ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

44 31286 เด็กหญิง อิสรารักษ ใหมหะลา ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31287 เด็กชาย กฤษณพงศ บุญมี ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

2 31288 เด็กชาย แกวกุมภา ฟกสวัสดิ์ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

3 31289 เด็กชาย คธาวุฒิ กุฎีพันธุ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

4 31290 เด็กชาย ชวาลา พงษเขตรกรณ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

5 31291 เด็กชาย ฌานฤทธิ์ แมนนอย พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

6 31292 เด็กชาย ทศวรรษ หมายชม ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

7 31293 เด็กชาย ทัศภูมิ เรืองศิริ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

8 31294 เด็กชาย ธนกฤต สิ้นภัย ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

9 31295 เด็กชาย ธนกฤต กายทอง ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

10 31296 เด็กชาย ธนงศักดิ์ ลาบุตร ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

11 31297 เด็กชาย ธวัชชัย แรงเกตุกิจ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

12 31298 เด็กชาย เพชร ปกษาวรรณ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

13 31299 เด็กชาย ภาณุวัฒน ลาดบาศรี พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

14 31300 เด็กชาย ภูริภัทร โหมดชางใหญ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

15 31301 เด็กชาย มาวิน สินกระสัง พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

16 31302 เด็กชาย เมธี เงินทอง ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

17 31303 เด็กชาย รังสรรค ใจหาญ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

18 31304 เด็กชาย วิทยา เกิดสงค ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

19 31305 เด็กชาย วิสุทธิพันธ หิรัญวงษ ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

20 31306 เด็กชาย ศรัณยภัทร สุคนธ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

21 31307 เด็กชาย สิทธิกร กองทอง ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

22 31308 เด็กชาย สิทธิชัย ภูซอน ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

23 31309 เด็กชาย สิทธินนท เพชรแกว พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

24 31310 เด็กชาย อนาวิน พรรณการ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

25 31311 เด็กหญิง กรรณิกา พานทอง ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

26 31312 เด็กหญิง ชญานุช กองแกว ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

27 31313 เด็กหญิง ชณารัศม จุลแสง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

28 31314 เด็กหญิง ชุติมา เเวนเพ็ช ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

29 31315 เด็กหญิง ฐิติวรดา เอี่ยมประพฤติ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

30 31316 เด็กหญิง ณิชชา พนมวงค ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

31 31317 เด็กหญิง ทักษพร ผาพรม พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

32 31318 เด็กหญิง นิชาดา สุริยะแกนทราย ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

33 31319 เด็กหญิง บุญนิสา โพธิ์อยู ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

34 31320 เด็กหญิง ปวันรัตน ดารักษ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

35 31321 เด็กหญิง ปณฑิตา เปรมเดช ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

36 31322 เด็กหญิง พิมพธาดา ขจร ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

37 31323 เด็กหญิง มนรดา นาคนัดถ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

38 31324 เด็กหญิง รัมภา รัตพิเชฐ ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

39 31325 เด็กหญิง รุงอรุณ สิงหจันทร ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

40 31326 เด็กหญิง สุกฤตา สุทธิสิงห พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

41 31327 เด็กหญิง สุกันยา ชายเจริญ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

42 31328 เด็กหญิง สุทธิกานต พึ่งดี พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

43 31329 เด็กหญิง สุปรียา เทียมศิริ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

44 31330 เด็กหญิง หทัยนัฐ ธราวุธ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31331 เด็กชาย คุณานนต ไชยงาม ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

2 31332 เด็กชาย ชลธี ศิลลิ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

3 31333 เด็กชาย เชษฐา ภาคภูมิ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

4 31334 เด็กชาย ญัฐสิทธิ์ ทรัพยมิตร ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

5 31335 เด็กชาย ณัฐนันท แชมชื่น ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

6 31336 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริฮาติ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

7 31337 เด็กชาย ธนภัทร ศรีเทพ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

8 31338 เด็กชาย ธัญชนิต ถิรธนพาณิชย ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

9 31339 เด็กชาย บุญฤทธิ์ นาลา พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

10 31340 เด็กชาย พิชยา เติมศิลป ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

11 31341 เด็กชาย ภากร ใจคํา ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

12 31342 เด็กชาย มนตมนัส แซจู พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

13 31343 เด็กชาย มิ่งขวัญ เทศวัง พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

14 31344 เด็กชาย ศิรชัช ขําเพ็ง พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

15 31345 เด็กชาย ศุภวัฒน ใจบุญ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

16 31346 เด็กชาย สันติธรรม อ่ําสงวน พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

17 31347 เด็กชาย สิทธินนท ไชยสุวรรณ ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

18 31348 เด็กชาย อนุสรณ บัวเงิน ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

19 31349 เด็กหญิง กชกร ปสิทธิโชคโภคิน ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

20 31350 เด็กหญิง กชกร บุญบางยาง ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

21 31351 เด็กหญิง จิรญาดา อวดอาง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

22 31352 เด็กหญิง จุฑามาส จวงพานิช พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

23 31353 เด็กหญิง ชลธิชา ปลาทอง พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

24 31354 เด็กหญิง ชลธิชา เเหลมภูตา ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

25 31355 เด็กหญิง ชลธิชา ประทุมมา ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

26 31356 เด็กหญิง ชลิตา ชิตพัฒธนพงษ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

27 31357 เด็กหญิง ชิตชนก เหมือนทับ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

28 31358 เด็กหญิง ญาณิศา วิเชียรพงษ ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

29 31359 เด็กหญิง ณัฐธิดา ผูปลื้ม ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

30 31360 เด็กหญิง ธนกชกร กุลพัฒนโยธิน ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

31 31361 เด็กหญิง บุณยานุช บัวเหม ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

32 31362 เด็กหญิง ปุณยวีร หูทอง ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

33 31363 เด็กหญิง เปรมมิกา หมั่นเขตกิจ พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

34 31364 เด็กหญิง รักติกานต มาลัย ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

35 31365 เด็กหญิง วนิชญา แบสิ่ว ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

36 31366 เด็กหญิง วนิชพร แสงสงวงศ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

37 31367 เด็กหญิง วรวลัญช เรืองสวัสดิ์ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

38 31368 เด็กหญิง ศรุตยา นามภา พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

39 31369 เด็กหญิง ศิราภรณ ตรีภพ ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

40 31370 เด็กหญิง สิริทรัพย พินิจพรม ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

41 31371 เด็กหญิง สุจิรา มิ่งขวัญ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

42 31372 เด็กหญิง สุพิชญา สนธิศรี พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

43 31373 เด็กหญิง อนัญญา จิตขันธี พ20206 นันทนาการ ครูอนันตชัย แกวกําเนิด

44 31374 เด็กหญิง ไอรดา กานจันทร ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

45 31601 เด็กชาย ณัฐติพงษ วรรณาลัย พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 31375 เด็กชาย กรพิพัฒน พรวิศวารักษกูล ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

2 31376 เด็กชาย กวิน เกื้อทาน ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

3 31377 เด็กชาย กิตตินันท ขลิบทอง พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

4 31378 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดานเจาแดง ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

5 31379 เด็กชาย จิรเมธ สีเขียว ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

6 31380 เด็กชาย จีรวัฒน มาตราช พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

7 31381 เด็กชาย ญาณัฐ นิลสวัสดิ์ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

8 31382 เด็กชาย ณัฐนันท หาญเวทย ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

9 31383 เด็กชาย ธนวัฒน บรรจงแสวง ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

10 31384 เด็กชาย ธราธิป พุมไพบูลย ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

11 31385 เด็กชาย ธวัธชัย บูรพิน ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

12 31386 เด็กชาย ธาวิน แทงทอง พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

13 31387 เด็กชาย ธีรเดช ดวงแกว พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

14 31388 เด็กชาย ปฎิพาณ กล่ําดิษฐ ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

15 31389 เด็กชาย พงษมณัฐ ปณะถา ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

16 31390 เด็กชาย พุฒิพงศ กองดี ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

17 31391 เด็กชาย ภานุพงศ เกิดจรัส ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

18 31392 เด็กชาย ภาสกร มีศิริ ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

19 31393 เด็กชาย รพีพันธ ศรีงาม พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

20 31394 เด็กชาย รวีโรจน วิวรรธนฐิติกุล ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

21 31395 เด็กชาย ระพีพัฒน อุตรฤทธิ์ ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

22 31396 เด็กชาย วรรณภพ พรมศรีจันทร ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

23 31397 เด็กชาย ศักดิ์ชัย แสนหิน พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

24 31398 เด็กชาย ศักดิ์รินทร สุขประเสริฐ ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

25 31399 เด็กชาย ศิวัช งวนสกุล ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

26 31400 เด็กชาย ศิวัช มาทะวงษ ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

27 31401 เด็กชาย เศกสรร ลิ้มรัตน ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

28 31402 เด็กชาย สุธิศักดิ์ ชุดทอง ง20261 งานไฟฟา 1 ครูชลธิชา โตภู

29 31403 เด็กหญิง กชพร ขันทนะ ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

30 31404 เด็กหญิง ชญาดา ตรุวรรณ พ20205 แชรบอล  1 ครูไชยรัตน ออกกังวาล

31 31405 เด็กหญิง นงนภัส บุญนํา ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

32 31406 เด็กหญิง นีรนุช หวานประเสริฐ ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

33 31407 เด็กหญิง ปฐมาพร สอพิมาย ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

34 31408 เด็กหญิง ประภาภัทร ทับทิม ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

35 31409 เด็กหญิง ปาริชาติ พรมสนา ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

36 31410 เด็กหญิง ปยภรณ ศรีบุญเรือง ค21205 พีชคณิตเบื้องตน  1 ครูทวิภาค ครองบุญ

37 31411 เด็กหญิง พุทธชาติ พวงศรี ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

38 31412 เด็กหญิง แพนเคก พรมรอยโท ง20223 ศิลปประดิษฐ ครูวิภาวรรณ ไชยฉอุม

39 31413 เด็กหญิง รุงนภา ปนเมือง ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

40 31414 เด็กหญิง ศิวัชญา แสงอรุณ พ20211 วูดบอล 1 ครูใหมพละ

41 31415 เด็กหญิง สิดารัศมิ์ อิ่มกมล ท20207 นิทานพื้นบาน ครูสุณิชา ศรีหารักษา

42 31416 เด็กหญิง สุกฤตา พรมตา ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

43 31417 เด็กหญิง สุพิชญนันทน ฤกษเปยม ศ20209 ดนตรีและจังหวะปฏิบัติ 1 ครูมนตรี รอดเจริญ

44 31418 เด็กหญิง อินทิรา แสนสงา ง20281 งานพิมพดีดภาษาไทย 1 ครูเบญจวรรณ แดงสกุล

45 31602 เด็กชาย วัฒณพล เหลาปนกาญจนะ ส20215 ตานทุจริตศึกษา ครูทัศนีย กองทองนอก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14 ปการศึกษา 2564
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