
เลขที่ เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 9251 เด็กชาย กฤติเดช เมือง ณ  ศรี 
2 9252 เด็กชาย กฤษกร ม่วงแก้ว
3 9254 เด็กชาย กิตติธัช ดีฤสานต์
4 9258 เด็กชาย คุณธรรม นาคดี
5 9288 เด็กชาย ปรินทร ไฝเพชรดี
6 9293 เด็กชาย พงศธร หัตถบูรณ์
7 9298 เด็กชาย พิชญะ น้อยใหม่
9 9317 เด็กชาย ศรัณยู สินทร
8 9327 เด็กชาย อภิชัย ปานสมบูรณ์
10 9334 เด็กหญิง กานต์สิรี รอดอดทน
11 9336 เด็กหญิง จารุวรรณ บุญกลับพวง
12 9337 เด็กหญิง จิรัชญา ละม้ายศรี
13 9346 เด็กหญิง ณัฐณิชา ด้วงฟู
14 9359 เด็กหญิง ธีรตา สิทธิสม
15 9370 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ ทัดทอง
16 9373 เด็กหญิง ปานณภา คงสุข
17 9375 เด็กหญิง ปุญญิสา โลเด
18 9376 เด็กหญิง พรชรินทร์ เจนไชย
19 9377 เด็กหญิง พรนภา ศรีรังกูล
20 9378 เด็กหญิง พรนิภา ค าหาญ
21 9385 เด็กหญิง เพชรชมพู จอมทอง
22 9387 เด็กหญิง ภูษา เผือกทอง
23 9388 เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สิงห์หามแห
24 9393 เด็กหญิง เรวดี เเก้วพิกุล
25 9396 เด็กหญิง ลักษิกา มยุฤทธ์ิ
26 9399 เด็กหญิง วรภรณ์ เทพพิทักษ์
27 9402 เด็กหญิง วริญยุพา บัวโอ
28 9403 เด็กหญิง วัลค์ุวดี จุปะมัดถา
29 9404 เด็กหญิง วิชญานันท์ พลวัตสกุล
30 9410 เด็กหญิง ศุภาสินี น้อยทอง
31 9414 เด็กหญิง สิริพิมล โตอ่วม
32 9420 เด็กหญิง สุภัทรชา เอมต่ี
33 9421 เด็กหญิง สุรภา พลกง
34 9425 เด็กหญิง อณิชา แก้วค า 
35 9429 เด็กหญิง อรปรีญา แป้นจันทร์
36 9431 เด็กหญิง อริสรา สุกใส

รำยชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.1 (SMAT) ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ  ครูทีป่รึกษำ  ครูวรำภรณ์  สิงห์ม ี ครูอุเทน  หมื่นสุวรรณ์

ชื่อ-นำมสกุล

กลุม่เฟสบุ๊คห้องเรียน 1/1



เลขที่ เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 9255 เด็กชาย กิตติพัฒน์ มาเขียว
2 9262 เด็กชาย ญาณวุฒิ ชูเนตร
3 9265 เด็กชาย ณัฐพล หน่ออุ่น
4 9267 เด็กชาย ณัฐภูมิ นาคแทน
5 9268 เด็กชาย ณิชกุล บุญล  า
6 9272 เด็กชาย ธงศักด์ิ ปานบุญ
7 9275 เด็กชาย ธนพล จีนไข่
8 9278 เด็กชาย ธนาดุล หน่อบิดา
9 9279 เด็กชาย ธเนศวร นาทองค า
10 9290 เด็กชาย พงศกร ศุภผล
11 9292 เด็กชาย พงศธร สระทองเติม
12 9300 เด็กชาย พิสิษฐ์ มีมุข
13 9301 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ยอดสิน
14 9313 เด็กชาย วัชรพงษ์ ศรีน้อย
15 9315 เด็กชาย วีรภัทร สุขสิน
16 9316 เด็กชาย วีระพล ขาขะยอม
17 9318 เด็กชาย ศิริพงษ์ ครุฑพาหะ
18 9325 เด็กชาย สุรกิจ อินทร์สุข
19 9330 เด็กหญิง กมลชนก ธรรมรักษ์
20 9332 เด็กหญิง กรรณิการ์ จับแสงจันทร์
21 9338 เด็กหญิง จิรัชยา สุเยาว์
22 9345 เด็กหญิง ณัฐณิชา แจ้งสิน
23 9348 เด็กหญิง ณัฐนรี บ ารุงเชื อ
24 9352 เด็กหญิง ทิพวัลย์ ทับทิมเงิน
25 9355 เด็กหญิง ธัญพิชชา กันอยู่
26 9361 เด็กหญิง นนฑพร ต่ายพูล
27 9362 เด็กหญิง นภัสสร จันทร์หอม
28 9379 เด็กหญิง พัชญา บัวทอง
29 9383 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พูลประเสริฐ
30 9386 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ชัยทน
31 9389 เด็กหญิง ยุพา หนองหลวง
32 9392 เด็กหญิง รินรดา เจริญใจ
33 9394 เด็กหญิง ลภัสรดา ไกรเกตุ
34 9401 เด็กหญิง วรัญญา สอนคุ้ม
35 9406 เด็กหญิง ศศิธร เหลืองทอง
36 9409 เด็กหญิง ศิระวรรณ อ าไพพิศ
37 9427 เด็กหญิง อนุธิดา นวนละออง

ชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.2 ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ  ครูทีป่รึกษำ  ครูชยัวัฒน์  บุญม ี ครูวิภำดำ  ชอ่งขนุทด  T.Maria

กลุม่เฟสบุ๊คห้องเรียน 1/2



เลขที่ เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 9253 เด็กชาย กฤษณะ เหมือนทอง
2 9259 เด็กชาย จิรวัตร ทองงามดี
3 9263 เด็กชาย ฐิติพันธ์    จันชนวน
4 9266 เด็กชาย ณัฐภัทร ด้วงสูงเนิน
5 9273 เด็กชาย ธนกฤต ขาวสวย
6 9274 เด็กชาย ธนกฤต ไชยเอม
7 9281 เด็กชาย ธีรภัทร โคตรสมบูรณ์
8 9282 เด็กชาย ธีรภัทร มาขาว
9 9283 เด็กชาย นภสิทธ์ิ ค าศรี
10 9284 เด็กชาย นภัทร สุวรรณพานิช
11 9285 เด็กชาย นราธิป ปานทอง
12 9294 เด็กชาย พชรพล รุ่งเรือง
13 9295 เด็กชาย พรชัย เนตรแก้ว
14 9299 เด็กชาย พิชัย อินทร์ชัย
15 9305 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ หมวกสังข์
16 9311 เด็กชาย วรวุฒิ อินทร์ข า
17 9320 เด็กชาย ศิวัช ใสสะอาด
18 9321 เด็กชาย ศุภกฤต เทศปาน
19 9331 เด็กหญิง กมลรัตน์ พลรักษา
20 9335 เด็กหญิง จันทร์จิรา มาหย่ัน
21 9342 เด็กหญิง ณปภัสร์ อภิวงษา
22 9344 เด็กหญิง ณัฐฏณิชา คงใจม่ัน
23 9351 เด็กหญิง ทิพย์ทิมา มโหฬาร
24 9358 เด็กหญิง ธิติมารัตน์ ม่ันสุวรรณ
25 9360 เด็กหญิง นงนภัส ทองศักด์ิ
26 9365 เด็กหญิง นันธิชา มีรส
27 9366 เด็กหญิง นิตยา ป้อมโต
28 9395 เด็กหญิง ลลนา เนตรแก้ว
29 9398 เด็กหญิง วรกานต์ บางยิ ม
30 9400 เด็กหญิง วรัญญา บุญเมือง
31 9405 เด็กหญิง วิลาวัลย์ กล่ินแสง
32 9417 เด็กหญิง สุนิตา ค าแย้ม
33 9418 เด็กหญิง สุนิสา เยรัมย์
34 9419 เด็กหญิง สุพิชชา ยอดยง
35 9424 เด็กหญิง หทัยวรรณ ยางนอก
36 9428 เด็กหญิง อนุรดี ประจวบกลาง
37 9432 เด็กหญิง อริสรา หงษ์ทอง

ชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.3 ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ  ครูทีป่รึกษำ  ครูณัฐวิภำ  วำณิชฤทธิกำนต ์ ครูพีรดนย์  จัตรุัส 

กลุม่เฟสบุ๊คห้องเรียน 1/3



เลขที่ เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 9250 เด็กชาย กงประจัค จ าชาติ
2 9257 เด็กชาย ขวัญชัย ออมสิน
3 9260 เด็กชาย ชนสิษฏ์ เรืองปาน
4 9261 เด็กชาย ชัยชนะ วงค์โคคุ้ม
5 9264 เด็กชาย ณัฐพล ขวัญเปรม
6 9269 เด็กชาย เตชธรรม ละม้ายศรี
7 9277 เด็กชาย ธนากรณ์ ปะเทสัง
8 9291 เด็กชาย พงศธร โคเกิด
9 9296 เด็กชาย พรพิพัฒน์ สุวรรณบุตร
10 9303 เด็กชาย ภัทรกร เพ็ชรอ าไพ
11 9304 เด็กชาย ภาณุ เชียงอ่อน
12 9310 เด็กชาย วรกันต์ ม่ันมี
13 9322 เด็กชาย สรธร กล่ันหวาน
14 9323 เด็กชาย สรายุทธ ทองค า
15 9324 เด็กชาย สิรวิชญ์ พิชอดุล
16 9326 เด็กชาย สุวิจักขณ์ รองลาด
17 9328 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ วินิจผล
18 9329 เด็กชาย อัครพงษ์ ธนากิจสราญรมย์
19 9333 เด็กหญิง กัญญาภัค คงเกิด
20 9339 เด็กหญิง ชมพูนุท เมืองทิพย์
21 9340 เด็กหญิง ชลกาญจน์ บุญอ่อน
22 9353 เด็กหญิง ธนภรณ์ ล าทา
23 9354 เด็กหญิง ธัญชนก หลงประเทศ
24 9356 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ค าพร
25 9363 เด็กหญิง นฤมล นาคเเทน
26 9367 เด็กหญิง นิตยากุล วจีสัตย์
27 9371 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สอสุดใจ
28 9372 เด็กหญิง ปัฐน์ชภรณ์ วรพันธ์
29 9374 เด็กหญิง ปาลิตา มีสมพร
30 9380 เด็กหญิง พัชรพร ธรรมปัญญา
31 9382 เด็กหญิง พิชญาภา วงสุรินทร์
32 9390 เด็กหญิง รัญชิดา โพธ์ิจิตร
33 9391 เด็กหญิง รัตนมน โพปะทะ
34 9397 เด็กหญิง วนารี มีกล่ินหอม
35 9411 เด็กหญิง สาวิกา มากคิด
36 9416 เด็กหญิง สุตภาวี  เย่ียมรัมย์
37 9423 เด็กหญิง หทัยกานต์ คงอินทร์

ชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.4 ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ  ครูทีป่รึกษำ  ครูสุนทรภรณ์  เอ่ียมสวัสดิ์  ครูอ ำพวำ  แสนสุวรรณ์

กลุม่เฟสบุ๊คห้องเรียน 1/4



เลขที่ เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 9256 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ยิ มแสง
2 9270 เด็กชาย โตมอณ นงค์สูงเนิน
3 9271 เด็กชาย เทพทัต วิไลเลิศ
4 9276 เด็กชาย ธนากร เทียรหล่อ
5 9280 เด็กชาย ธีรภัทร กลึงแบน
6 9286 เด็กชาย นิธิศ จันนาค
7 9287 เด็กชาย ปรัชญา แออัด
8 9289 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุริยมาศ
9 9297 เด็กชาย พัชรพล เจริญใจ
10 9302 เด็กชาย ภัครพงษ์ พิกุลเพชร
11 9306 เด็กชาย รพีภัทร ดีตูม
12 9307 เด็กชาย รุ่งรัตน์ เดชเมือง
13 9308 เด็กชาย ลาภวัต พัดมี
14 9309 เด็กชาย วงศธร ค าศรี
15 9312 เด็กชาย วรินทร แสงสว่าง
16 9314 เด็กชาย วัฒนา โตสิน
17 9319 เด็กชาย ศิวกรณ์ บุญเมือง
18 9434 เด็กชาย อนพัทย์ จ่ายเพ็ง
19 9433 เด็กหญิง ชมพูนุช มังสา
20 9341 เด็กหญิง ญาตาวี สุภาการณ์
21 9343 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มุงเมือง
22 9347 เด็กหญิง ณัฐธิดา สมเนตร
23 9349 เด็กหญิง ณัฐพร ค าประสิทธ์ิ
24 9350 เด็กหญิง ณัฐพร จับแสงจันทร์
25 9357 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ รูปคู้ม
26 9364 เด็กหญิง นลิตา ไชยเเสง
27 9368 เด็กหญิง นิสา เกิดพิทักษ์
28 9369 เด็กหญิง เนตรอัปสร ประทามะโก
29 9381 เด็กหญิง พิชญาภัค วงสุรินทร์
30 9384 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อุดคนดี
31 9407 เด็กหญิง ศศิธร อรุณมาศ
32 9408 เด็กหญิง ศศิภา สระทองแก้ว
33 9412 เด็กหญิง สาวินี กะล าพัก
34 9413 เด็กหญิง สิริจิตร เกิดแพร
35 9415 เด็กหญิง สุจิรา มีสอน
36 9422 เด็กหญิง โสภิดา รอดคง
37 9426 เด็กหญิง อนัญญา แผ่นสุวรรณ์
38 9430 เด็กหญิง อริญญา สระกระโทก

กลุม่เฟสบุ๊คห้องเรียน 1/5

ชื่อ-นำมสกุล
โรงเรยีนประชำสงเครำะหว์ิทยำ  ครทูี่ปรกึษำ  ครผูกำมำศ  เสือคล้ำย  ครฤูทธิไกร  เงนิทอง  ครมูณรีตัน์  หอมเนียม

รำยชื่อนักเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.5 ปีกำรศึกษำ 2564


