
ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28241 นาย คุณัชญ ศรีนวลจันทร พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

2 28269 นางสาว กมลวรรณ ระวังสําโรง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

3 28774 นางสาว ณัฐกานต พุมจันทร ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

4 28778 นางสาว ธัญญกมน สิทธิกรพูนศิริ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

5 28908 นางสาว วริษฐา คําประสาท ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

6 28913 นาย เฉลิมพล อนันตสมบูรณ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

7 28928 นาย สนธยา สายวรรณะ ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

8 28941 นางสาว ธัญชนก ใหญพงษ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

9 28943 นางสาว พิมพชนก ทิมพิทักษ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

10 29011 นาย อชิระ ขุนอาจ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

11 29014 นางสาว ชญาภา ฟกศิริ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

12 29018 นางสาว ณิชา มั่นเกตุ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

13 29029 นางสาว ศุภิสรา พูนเหลือ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

14 29081 นาย พีรพุฒิ ไชยโฮ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

15 29082 นาย รัฐภูมิ เรืองโหรา ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

16 29090 นาย อติชาต ทวีกันต พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

17 29178 นางสาว ณิชารีย ผาริการ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

18 29181 นางสาว ธนาภรณ จันทรทอง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

19 29189 นางสาว วริสรา ปาตะโพธิ์ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

20 31503 นาย กานตชัย  โพธิ์ ศรี ขาม  ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

21 31504 นาย เกียรติพงษ บุญเพ็ง พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

22 31505 นาย ชนิตพล พรมโยธี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

23 31506 นาย ทองปราการ อุนศิริ ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

24 31507 นาย แทนคุณก นาเพ็ง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

25 31508 นาย บดินทร ศรีมันตะ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

26 31509 นาย ปวริศร มีจั่นเพ็ชร พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

27 31510 นาย พชรพล หมอกไชย ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

28 31511 นาย พีรภัทร เดชวารี พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

29 31512 นาย ภานุพงศ วองธัญญการ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

30 31513 นาย ภูดินันท พรหมเเดน ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

31 31514 นาย เมธี นุมพรม พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

32 31515 นาย รพีภัทร กล่ําดิษฐ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

33 31516 นาย วงศธร วงคอุไร ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

34 31517 นาย ศุภชัยรัตน เมียนเกิด ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

35 31518 นาย สหรัถ แมนเมือง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

36 31519 นาย อดิเทพ มุกดาสนิท ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

37 31520 นางสาว กัลยกร พรอมมูล ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

38 31521 นางสาว เขมาพร ฝนดี ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

39 31522 นางสาว ญดาพร พัดเปรม ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

40 31523 นางสาว ณัฐนิชา อินทรยัง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

41 31524 นางสาว ณัฐวดี หิรัญพงษ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

42 31525 นางสาว มุกดาภรณ แซเหอ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

43 31526 นางสาว วิลาวัณย บัวคลาย ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

44 31527 นางสาว ศุภมาส สุขพูล ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28650 นาย ปารยพิรัชย กลอมบรรจง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

2 28660 นางสาว ชนัญธิดา สมัครการ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

3 28719 นาย ธนดล แจมกระจาง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

4 28720 นาย ธราธิป นามตาแสง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

5 28721 นาย ปวริศร แสงเมธารัตน ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

6 28723 นาย ภควัฒน ภูจริต ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

7 28725 นาย มงคลชัย นอยสงา ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

8 28727 นาย ศุภกฤต จันทรง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

9 28728 นางสาว กัญญาภรณ ทองสุข ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

10 28729 นางสาว ชนกวนันท คลองเชิงสาร ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

11 28737 นางสาว ปยะนันท สิทธิกรณไกร ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

12 28795 นาย ชนาธิป นามวงษา พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

13 28798 นาย ณัฐธนานันต เนตรจินดาวงศ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

14 28811 นาย สิทธินนท จงณรงคชัย ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

15 28823 นางสาว ปภาวี ยมแกว ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

16 28828 นางสาว ศศิประภา ยอดมหาวรรณ ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

17 28829 นางสาว ศศิวิมล งามขํา ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

18 28883 นาย พุทธิพงศ ทัตตมนัส พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

19 28909 นางสาว ศิรินธา อินทรสอน ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

20 28957 นาย นทีทัศน เผือกพันธ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

21 28959 นาย ปณณกร ศิติสาร พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

22 28967 นาย วรวรรธน ฉัตรฐิติชาติกุล พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

23 28985 นางสาว นภาพร ประไพพันธ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

24 28986 นางสาว ปาริฉัตร เติมบุญ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

25 29050 นาย ศุภณัฐ เตาทอง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

26 29066 นางสาว นภาพร โภคาพานิชย ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

27 29143 นางสาว นลินทิพย แกวสุข ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

28 31528 นาย คมสัน นิรันดรสกุล ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

29 31529 นาย ธนิสร บุญเกลั้ยง ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

30 31530 นาย ธีรเทพ โสมเกษตรินทร ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

31 31531 นาย ธีรพงศ จําปาเทศ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

32 31532 นาย ปภินธัช อนันตโภค ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

33 31533 นาย พรนิมิตร แกวมงคล ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

34 31534 นาย ศุภกร บางเอี่ยม ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

35 31535 นางสาว เกวลี บุตรศรี ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

36 31536 นางสาว ณัฐชยา ชัยอนันตเดช ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

37 31537 นางสาว เนน วิรัช ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

38 31538 นางสาว เบญจมาศ กุลจรัสอารีย ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

39 31539 นางสาว รมิดา บุญประดิษฐ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

40 31540 นางสาว ศศิวิมล แซเอี่ยว ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

41 31541 นางสาว สุพัตรา กลัดราย ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

42 31542 นางสาว แสงทิพย ชุมสิงห ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

43 31543 นางสาว อนุธิดา เทียมกระโทก ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

44 31544 นางสาว อรจิรา เเข็งเเรง ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28661 นางสาว ณัฎฐนิช เลอสิทธิศักดิ์ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

2 28666 นางสาว ธัญยธรณ สิงหโคตร ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

3 28692 นาย ภูชิต ขันชาลี พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

4 28696 นางสาว กุลวดี เลาจันทรลอย ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

5 28715 นาย ชลธี จงคอยกลาง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

6 28716 นาย ชานน พวงสีเงิน พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

7 28724 นาย ภวินท อดทน พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

8 28733 นางสาว ธนัชพร วัลลิภผล ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

9 28736 นางสาว ปณชญา มุงมงคล ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

10 28741 นางสาว มานัสนันท พิมพคําวงศ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

11 28767 นางสาว กวินทรา พุมพวง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

12 28773 นางสาว ณัฏฐา ศรแกว ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

13 28789 นางสาว สุพิชญา วงษชื่น ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

14 28934 นางสาว กมลรส สูงขุนทด ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

15 28949 นางสาว สุพรรษา ประเสริฐ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

16 28978 นางสาว ขวัญสุดา เมืองผาง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

17 29015 นางสาว ณัฐกฤตา บุญเลี้ยง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

18 29019 นางสาว ธวัลรัตน บุรัมย ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

19 29025 นางสาว ระพีพร ศิริสุวรักษ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

20 29033 นาย กรวิชญ ชูบัว ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

21 29070 นางสาว วรวรรณ เล็ดลอด ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

22 29071 นางสาว อาทิตยา กลิ่นชื่น ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

23 29096 นางสาว ดวงกมล ใยอิ้ม ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

24 29106 นางสาว วนิดา แสงกริต ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

25 29109 นางสาว สวรรยา เวียงจันทร พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

26 29112 นางสาว อภิชยา ฟุงศิริวิบูลย ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

27 29153 นาย คธาวุธ ดวงเกตุ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

28 29175 นางสาว ชนิกานต เทียนงาม ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

29 29185 นางสาว พรชนก รัตนวิชัย พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

30 29188 นางสาว มัณฑิตา วาสิงหน ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

31 31545 นาย บูรณาการ จําปาทอง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

32 31546 นาย พุทธิ พงศ  ทิพยศ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

33 31547 นาย สุภวัฒน มวงเขม ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

34 31548 นางสาว กฤตติกา จันทรละออ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

35 31549 นางสาว ชญาณีน จันทรหอม ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

36 31550 นางสาว ณัฏฐณิชา สีขาว ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

37 31551 นางสาว ธนิตา สัมพะสุธา ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

38 31552 นางสาว นนทิยา ออนพรม ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

39 31553 นางสาว ปริณดา กลิ่นฟุง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

40 31554 นางสาว พรนภัส รักษาบุญ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

41 31555 นางสาว เพ็ญพิชญชา สังวาลยวร ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

42 31556 นางสาว ภัทรธิดา ลามคาญ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

43 31557 นางสาว รินรตี โทศก ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

44 31558 นางสาว อิมภวิกา ทิศกระโทก ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 27692 นางสาว สุนันทา สักกุลณี พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

2 28713 นาย กรวิชญ เอมเจริญ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

3 28718 นาย ทวีศักดิ์ สิงหประเสริฐ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

4 28731 นางสาว ชุติมา ชอรัมย ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

5 28734 นางสาว นันทนภัส ริมปรังษี ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

6 28735 นางสาว ปราณปรียา แกวปยะทรัพย ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

7 28746 นางสาว สโรชา แยมประเสริฐ ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

8 28747 นางสาว สิตานน สุขใจ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

9 28750 นางสาว สุรัสวดี จันทา ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

10 28751 นางสาว อัญรดา บุญลอม ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

11 28761 นาย วรินทร สรอยจีบ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

12 28775 นางสาว ณัฐธยาน พุกลิ่น ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

13 28791 นางสาว อัจฉริยา เค็นแฟง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

14 28812 นาย สุกฤษฎิ์ หงสา ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

15 28819 นางสาว ชมพูนิกข โนรี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

16 28820 นางสาว ณัฐริกา ครองเพชร ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

17 28822 นางสาว เนื้อทอง ศิลปมี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

18 28825 นางสาว พลอยมณี สิทธิ์นะศรี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

19 28827 นางสาว วรรณฑณา เชยชมศรี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

20 28886 นาย รัฐภูมิ ผูปลื้ม ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

21 28903 นางสาว พุทธชาด เกษภาษา พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

22 28905 นางสาว มนัสภรณ หมอกตายซาย พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

23 28975 นางสาว กฤติยา นึกถึง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

24 28976 นางสาว กันตกมล แสงทอง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

25 28977 นางสาว เกตนสิรี นนตรี ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

26 28979 นางสาว จิรธิดา จูมคํา ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

27 28991 นางสาว เอมจิรา มีชูนึก ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

28 29012 นางสาว ขวัญชนก สรอยศรีหา ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

29 29055 นางสาว กนกวรรณ ชัยฤทธิ์ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

30 29067 นางสาว ปริณดา ทองใบศรี ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

31 29111 นางสาว สุพัตรา กาจหาญ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

32 29120 นาย ธีรภัทร พรมมะรัตน พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

33 29137 นางสาว กัญญวรา จันโอภา ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

34 29145 นางสาว ปภาดา ยมแกว ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

35 29147 นางสาว พิมพชนก วังสาไหว ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

36 31559 นาย ชัยมงคล หวยจันทร ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

37 31560 นาย อัยมุน รอดนวล ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

38 31561 นางสาว พรพรรณ มีสีผอง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

39 31562 นางสาว พลูรินทร สุโพธิ์ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

40 31563 นางสาว พิณทอง เยื่องกลาง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

41 31564 นางสาว ฟานําพร เกิดสุข พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

42 31565 นางสาว สุชาดา สุนทรวิภาต พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

43 31566 นางสาว อารียา โคทนา ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

44 31567 นางสาว ไอศิกา วิสุทธิเเพทย ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28739 นางสาว พิมพพัชร พยัคฆเรือง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

2 28758 นาย ภาคิน คชอาจ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

3 28769 นางสาว ชนัดดา กมลอิงค ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

4 28770 นางสาว ชนากานต บุญเสริม ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

5 28771 นางสาว ชลลดา หาระภูมิ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

6 28776 นางสาว ณิชากร ศรแกว ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

7 28779 นางสาว นฤมล วังบอน ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

8 28782 นางสาว ปนัดดา โกมินแดง พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

9 28783 นางสาว พรรวษา มวงเกลี้ยง พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

10 28788 นางสาว สุชาดา ชื่นมะเริง ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

11 28854 นางสาว กัลยกร บุญชวย พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

12 28899 นางสาว ธัญสุดา เปยมสวัสดิ์ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

13 28907 นางสาว วรรษมน จันคุม พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

14 28914 นาย ณัฐพงศ ทํานา ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

15 28919 นาย นันทชัย พิมพะวงค ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

16 28920 นาย ประษิณ ศรีจันทร ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

17 28936 นางสาว กิติยา สุดสอาด ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

18 28944 นางสาว มุฑิตา เปนดี ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

19 28947 นางสาว วิมลรัตน ปญญาคํา ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

20 28948 นางสาว สุกฤตา นิลพงษ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

21 29005 นาย ภูวริศ วิมุกตะลพ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

22 29080 นาย พลวัฒน จําปาทอง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

23 29085 นาย วราเมธ บัวนวม ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

24 29099 นางสาว นิศามน สนั่นทุง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

25 29102 นางสาว พิมพชนก เย็นพระพาย ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

26 29103 นางสาว พุทธิยา ปานรักษา ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

27 29164 นาย นฤพัทธ รัดแมต พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

28 29110 นางสาว สุทธิดา บุญกลัด ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

29 29183 นางสาว ปรางคฉัตร ลาโคตร ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

30 29186 นางสาว พิจิตรา บุญเลิศวณิชย พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

31 29187 นางสาว พิยดา สอนคราม พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

32 29192 นางสาว อธิชา จันทรดํา ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

33 31568 นาย จารุภัทร สานุสันติ์ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

34 31569 นาย จิรพัฒน ถาวรรุงโรจน ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

35 31570 นาย ปองกานต สุขมีกลิ่น ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

36 31571 นาย พีรพัฒน แยมพลอย ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

37 31572 นาย ภานุพงศ คงโนนนอก ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

38 31573 นาย รัตนโชค งามผิว ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

39 31574 นาย สรยุทธ พอกสนิท ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

40 31575 นาย สุรสิทธิ์ อิสลาม พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

41 31576 นาย อมเรศ ชุมกมล ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

42 31577 นางสาว นันทนภัส โตศักดิ์ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

43 31578 นางสาว ภิชญา คลายอน ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

44 31579 นางสาว สิริวิภา  ปาระจิตร  ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

45 31588 นาย ฉันทวัฒน ยิ้มละมัย ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28654 นาย กฤติเดช บัวหอม พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

2 28730 นางสาว ชลนิชา จูหมื่นไวย ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

3 28744 นางสาว ศราสิณี แกวภู ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

4 28826 นางสาว ริญญารัตน ภูวสินปริยากรณ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

5 28835 นาย จิรายุทธ อยูเย็น ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

6 28836 นาย ดลวัฒน ประจําคาย พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

7 28848 นาย วีรภัทร รักกลาง ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

8 28867 นางสาว สุธาทิพย มาเส็ง พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

9 28875 นาย กิตติศักดิ์ กุลสิวลี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

10 28877 นาย ณรงคฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

11 28898 นางสาว ณัฎฐชา เอกจิตร พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

12 28901 นางสาว ปาริตา อุทธศรี ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

13 28904 นางสาว ไพลิน ปนอินทร ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

14 28910 นางสาว สโรชา กลิ่นชูกร ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

15 28960 นาย พชรดนัย อนันตภูมิ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

16 28963 นาย ภูวิศ ศรีจันทร พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

17 28965 นาย รัฐนนท ชูวัลย ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

18 28968 นาย ศรัณย งิ้วราย ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

19 28974 นางสาว กนกพร สดชื่น ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

20 28981 นางสาว จุฑามาศ ทองทา ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

21 28993 นาย จิรวัฒน ชุยไธสง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

22 28996 นาย ณัฐนนท ทาวแกว ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

23 29006 นาย รวีโรจน ลุนหลา ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

24 29028 นางสาว ศิริพร ศิลาลาศ ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

25 29035 นาย จักรภพ แสงมาน ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

26 29038 นาย ณัฐวุฒิ เอี่ยมสุวรรณ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

27 29039 นาย ทัศนชัย นาบาน ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

28 29049 นาย วุฒิพงศ พันธสําโรง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

29 29057 นางสาว ขนิษฐา บุญเรือน ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

30 29060 นางสาว ชญานีย พลายเถื่อน ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

31 29091 นาย อภิสิทธิ์ ปกมะนัง พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

32 29092 นาย อมรพงษ เหมหงษา ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

33 29093 นาย อัมรินทร สาดี ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

34 29107 นางสาว วิยดา ขังมล พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

35 29142 นางสาว ธนาพร เจริญสุข ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

36 29149 นางสาว วันวิสา ฉิมบรรจง ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

37 29154 นาย ชยุตม จันทรอําไพ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

38 29158 นาย ทินภัทร ตนวาตะ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

39 29167 นาย ภัทรพงษ มุงมงคล ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

40 29184 นางสาว ปราณปรียา บุญแตม พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

41 30008 นาย สัปปายะ รุจิวรานนท ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

42 31580 นาย วุฒินันท ปูตาแสง ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

43 31581 นางสาว ชญาภา ปลื้มจิตต ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

44 31582 นางสาว รัตนาภรณ เทพทอง ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

45 31583 นางสาว สมฤทัย ปดสุวรรณ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28653 นาย รพีภัทร สอพิมาย ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

2 28655 นาย ศักรินทร ละศรีจันทร พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

3 28797 นาย ญัฐวุฒิ จวนสาง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

4 28801 นาย ธีระชล ไชยศรีหา พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

5 28802 นาย นพนันท ทบบัณฑิต พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

6 28805 นาย พรมงคล ยืนยั่ง พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

7 28806 นาย ภูเบศ วิสุทธิกรรณ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

8 28807 นาย ภูวเดช วิสุทธิกรรณ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

9 28808 นาย รพีภัทร ศรีพระราม ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

10 28814 นาย อรรถพร บุญปน พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

11 28839 นาย ธนาธิป สุขสมบรูณ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

12 28863 นางสาว พิชามญชุ จันทราภรณ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

13 28866 นางสาว สิปาง นอยไทย ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

14 28870 นางสาว อัญชิสา ชนะใหม ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

15 28874 นาย กิตติศักดิ์ หงษา พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

16 28876 นาย ฐิติวัฒน พนาศรี พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

17 28882 นาย พงษพิชญ โกสุมภศิริ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

18 28892 นาย อนุชิต บุญมา พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

19 28917 นาย นนทกร มีเจริญ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

20 28923 นาย ภานุวัฒน ผอนแกง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

21 28926 นาย วิศิษฎ ตนศิริ ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

22 28927 นาย ศุภโชค อุนรัศมีวงศ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

23 28935 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีทองเจือ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

24 28942 นางสาว พัชราภา ประสพสิน ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

25 28945 นางสาว วรัญญา แสงสวาง ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

26 28950 นางสาว สุรียมาศ ยิ้มแยม ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

27 28952 นางสาว อาริสา เบาสุวรรณ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

28 28958 นาย นิธินาถ ปณฑรัตนวิบูลย ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

29 29023 นางสาว ภัทรวดี หอมชื่น ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

30 29031 นางสาว อรจิรา แตมสุด พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

31 29056 นางสาว กุลธิดา เพชรรุณ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

32 29076 นาย ณัฐวัตร เข็มขาว พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

33 29095 นางสาว ณนิชา คําพัน ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

34 29098 นางสาว นิตยา นามเกาะ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

35 29101 นางสาว ปภาวรินท พองผลา ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

36 29104 นางสาว ฟาริดา นามผา ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

37 29136 นางสาว กรกนก มวงนอย พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

38 29159 นาย ธนพล สนทาหงส พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

39 29177 นางสาว ณัฐธิดา อัคจันทร ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

40 29179 นางสาว ตติยา โนราช ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

41 30011 นาย ปยวิชญ เที่ยงธรรม พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

42 31584 นาย ธเนศ พินิจสอน พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

43 31585 นาย หารแดง ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

44 31586 นาย อาณัติ โทขนาด ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

45 31587 นางสาว สรารัตน วงษวิโรจน ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 28672 นางสาว วันวิสา ติ่งตอย พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

2 28760 นาย วราดล แข็งธัญกิจ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

3 28800 นาย ธนพล วงวิลา ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

4 28813 นาย สุภเวช เทพนมรัตน ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

5 28824 นางสาว พรฤดี ศรีเกษมสุข ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

6 28838 นาย ธนทัต บุญทวี พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

7 28843 นาย ปุญญพัฒน คําภิมาบุตร พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

8 28855 นางสาว จิตตมาส พงษอาภร ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

9 28860 นางสาว ปริฉัตร สงวนผลไพโรจน พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

10 28868 นางสาว สุธาสิณี ทองชัยยะ พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

11 28895 นางสาว กนกพร แจมหทัย ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

12 28929 นาย อนันยศ ไทยงวน พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

13 28956 นาย ณัฐดนัย โพธิ์บัว ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

14 28982 นางสาว ชนิสรา พยัคฆพันธุ ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

15 28988 นางสาว วรกมล สีมาพล ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

16 29003 นาย พุฒิพงศ สัมพันธะ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

17 29008 นาย วิศรุต โพธิ์ทอง พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

18 29013 นางสาว ชญาณี ออนคํา พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

19 29034 นาย เกริกฤทธิ์ สอดสองกิจ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

20 29036 นาย จิรภัทร แตงพุมทอง ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

21 29037 นาย ญาณภัทร เบญญาศรีสวัสดิ์ พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

22 29059 นางสาว จุฑาทิพย จันทรเทศ ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

23 29069 นางสาว วรรณวิษา มูลละมอม ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

24 29072 นางสาว อิกขณา ทิวัตถมงคล ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

25 29088 นาย ศุรเชฐ ขุนสนิท ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

26 29089 นาย สราวุท บงพรม ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

27 29105 นางสาว มาริษา ภิรมยปน พ30203 เปตอง  2 ครูชัยวัฒน เมฆโต

28 29115 นาย ชยพล พยัคฆพันธุ ง30251 ชางไฟฟาภายในบาน ครูชลธิชา  โตภู

29 29124 นาย ภูริภัทร ทองแพ พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

30 29130 นาย ศุภชาติ ขุนเสน พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

31 29132 นาย สิงหา บุตรไสย พ30214 วูดบอล  2  ครู ใหม

32 29135 นางสาว กชพรรณ ชินราษี ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

33 29302 นาย พอเพียง แสงมวง ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

34 30009 นาย สิทธิพร เรือนเรือง ศ30207 โนตสากลพื้นฐานปฏิบัติ ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

35 31589 นาย ตุลธร แยมสรวล ง30274 หองสมุดกับการเรียนรู  1 ครูพัทธนันท  จันอารักษ

36 31590 นาย ภูเบศ สิงหนาท ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

37 31591 นาย อภิชัย ชุมชื่น พ30207 วอลเลยบอล 3 ครูสุรเชษฐ ระลึกสม

38 31592 นางสาว กันยา ทาออน ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

39 31593 นางสาว ณัฐธิดา ธโนปจัย ง30239 ประดิษฐของชํารวย ครูวิภาวรรณ  ไชยฉอุม

40 31594 นางสาว ธิดาทิพย ดีประเสริฐ ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

41 31595 นางสาว ปวีณา วุฒิ ง30250 เกษตรคนเมือง  2 ครูลัคนา  จันแกมแกว

42 31596 นางสาว รษิกา ประสานทวีผล ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

43 31597 นางสาว สุนิษา จรสมุทร ง30228 อาหารนานาชาติ ครูนิสรีน  อาวลึกนอย

44 31598 นางสาว อโนมา เพลียทาวคุย ศ30219 ระบํามาตรฐานสูการแขงขัน ครูสามารถ  ลาดจันทึก

45 31599 นางสาว เอื้อการณ เชื้ออินทร ส30215 ตานทุจริตศึกษา  1 ครูอรดา  ชูเชิด

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12 ปการศึกษา 2564
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