
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
รายชื่อนักเรียนห้อง 1/1     ปีการศึกษา 2562   

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล จบจากโรงเรียน ลงชื่อ
1 055 เด็กชาย จิรยุทธ  ชูแดง วัดอรัญญาราม
2 040 เด็กชาย ศุภกรณ์ นาคดุก บ้านโพธิ์พนา
3 014 เด็กหญิง รุ่งทิพย์  อดทน บ้านโพธิ์พนา
4 019 เด็กชาย ชยกร  สวัสดีพร อนุบาลชนะพร
5 035 เด็กชาย ภานุวัฒน์  ปราบภัย วัดอรัญญาราม
6 023 เด็กชาย นันท์นภัส  หนูแบน อนุบาลชนะพร
7 028 เด็กหญิง ธมลวรรณ  เหรัญญะ บ้านเชี่ยวเฟือง
8 001 เด็กชาย ยศภัทร์  จันทร์สมุทร อนุบาลชนะพร
9 016 เด็กชาย เกษมสันต์  สุประพันธ์ อนุบาลชนะพร

10 002 เด็กชาย สุภัทรชัย  คงสถิตย์ อนุบาลชนะพร
11 031 เด็กหญิง กัญวรา  ปานเพรี เพชรผดุงเวียงไชย
12 042 เด็กหญิง จามจุรี  ชูสุวรรณ บ้านเชี่ยวเฟือง
13 051 เด็กหญิง รวีวรรณ  ปานเพชร บ้้านมะเลาะ
14 009 เด็กชาย พิสิฏฐ์พล  วรรณะ บ้านโพธิ์พนา
15 010 เด็กหญิง สุุภัทรา  จงไกรจักร อนุบาลชนะพร
16 030 เด็กหญิง เพราพิลาศ  เพชรนาคิน อนุบาลชนะพร
17 043 เด็กชาย นภัทร  คำจีน สหกรณ์นิคม
18 004 เด็กชาย ประมุข  ออมสิน สหกรณ์นิคม
19 060 เด็กหญิง นภัสสร  ฉุนเฉียว วัดทุ่งหลวง
20 034 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  หนูสังข์ บ้านวังผักแว่น
21 041 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  จงจิตร สหกรณ์นิคม
22 064 เด็กชาย ธนพณ  เอิบอิ่ม สหกรณ์นิคม
23 012 เด็กชาย ภัทรพงษ์  ตรีเล็ด อนุบาลชนะพร
24 021 เด็กชาย สินธิชัย  สโมสร บ้านเชี่ยวเฟือง
25 025 เด็กชาย ธนากร  มีพริ้ง อนุบาลชนะพร
26 037 เด็กชาย เฉลิมพงศ์ วงศ์วานิช อนุบาลชนะพร
27 054 เด็กหญิง จรัสศรี  ช่วยพรหม สหกรณ์นิคม
28 044 เด็กชาย ศักดิ์นฤน  วิโรจน์ สหกรณ์นิคม
29 005 เด็กชาย พีระพัฒน์  ขาวปลอด อนุบาลชนะพร
30 050 เด็กชาย ธนากร  ชูประสิทธิ์ บ้านเชี่ยวเฟือง
31 062 เด็กหญิง ปิยะธิดา  พรมกุล สหกรณ์นิคม
32 053 เด็กชาย วีระศักดิ์  พรามณ์ทอง อนุบาลชนะพร



โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
รายชื่อนักเรียนห้อง 1/2     ปีการศึกษา 2562

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  สกุล จบจากโรงเรียน ลงชื่อ
1 013 เด็กหญิง ชุติมา  ประริวันตา สหกรณ์นิคม
2 047 เด็กหญิง ธีริศรา สิมมา อนุบาลชนะพร
3 032 เด็กชาย ธนาวิน  อินทศรี อนุบาลชนะพร
4 007 เด็กหญิง อารยา  บูงอต้นหยง สหกรณ์นิคม
5 046 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์  บัวเสม อนุบาลชนะพร
6 022 เด็กชาย นรงฤทธิ์  บำรุง บ้านเชี่ยวเฟือง
7 038 เด็กหญิง เกศกนก โมราศิลป์ บ้านโพธิ์พนา
8 049 เด็กหญิง พัชรพร  พาราทอง บ้านเชี่ยวเฟือง
9 058 เด็กหญิง รินลดา  แสงสุวรรณ บ้านโพธิ์พนา

10 061 เด็กหญิง นภัสสิริ  ฉุนเฉียว วัดทุ่งหลวง
11 033 เด็กหญิง ประกายดาว  แสนเมืองลาย ตชด.บ้านคลองวาย
12 036 เด็กชาย เจษฎากร สีทน อนุบาลชนะพร
13 059 เด็กหญิง น้องเดือน  พรมรินทร์ สองพี่น้อง
14 008 เด็กชาย ลือชา  สองวงศ์ สหกรณ์นิคม
15 011 เด็กชาย วิระศักดิ์  ทองโสม บ้้านเชี่ยวเฟือง
16 020 เด็กหญิง ณิชาฎา  กันเมือง สหกรณ์นิคม
17 056 เด็กชาย ธนวิชญ์  ศรีประดิษฐ์ บ้านเชี่ยวเฟือง
18 024 เด็กหญิง กชกร  มีพริ้ง อนุบาลชนะพร
19 015 เด็กหญิง พธิดา  ลามนอก บ้านเคี่ยมเพาะ
20 029 เด็กชาย วิริทธิ์  สุรัตน์พราหมณ์ สหกรณ์นิคม
21 048 เด็กชาย ธีริทธ์  ชัยสะอาด สหกรณ์นิคม
22 063 เด็กชาย ธีระเดช  ชูสร อนุบาลชนะพร
23 017 เด็กหญิง ศศิกานต์  รักษาแก้ว สหกรณ์นิคม
24 018 เด็กชาย ตัณติกร  บัวเจริญ อนุบาลชนะพร
25 026 เด็กหญิง วรรณภา  สุวรรณจันทร์ สหกรณ์นิคม
26 027 เด็กหญิง กรองทอง  วิโรจน์ สหกรณ์นิคม
27 003 เด็กชาย วัชรพงษ์   บัวทอง อนุบาลชนะพร
28 006 เด็กหญิง อรัญญา  แสงอาวุธ สหกรณ์นิคม
29 039 เด็กชาย กฤษฎา ทองคำ บ้านเชี่ยวเฟือง
30 045 เด็กชาย ปัณณวิชย์  เดชสุทธิ บ้านนาค้อ
31 057 เด็กชาย ธีรพงศ์  อำนวยเวช สหกรณ์นิคม
32 052 เด็กชาย บ่าว  พม่า ตชด. บ้านคลองหวาย



โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก สายวิทย์-คณิต ชั้นม. 4/1  ปีการศึกษา 2562   

เลขที่เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน ลงชื่อ
1 001 เด็กหญิง ธิดารัตน์  ทองคำเสน มัธยมวิภาวดี
2 002 เด็กหญิง พรศิริ  บัวทอง มัธยมวิภาวดี
3 003 เด็กหญิง อรทัย  ตรีเล็ด มัธยมวิภาวดี
4 004 นางสาว ธิดารัตน์  พรหมมาศ มัธยมวิภาวดี
5 006 เด็กหญิง สุดารัตน์  จันทร์แจ่มใส มัธยมวิภาวดี
6 007 นาย สุันติศักดิ์  แย้มแก้ว มัธยมวิภาวดี
7 009 เด็กชาย ภูวิศ  เสือทอง มัธยมวิภาวดี
8 010 เด็กชาย พศุตม์  เปียชาติ มัธยมวิภาวดี
9 011 เด็กชาย วรวิทย์  สะโรจน์ มัธยมวิภาวดี

10 014 เด็กหญิง ลลิตภัทร  พรหมลอยล่อง มัธยมวิภาวดี
11 015 เด็กหญิง ฐิตาภา  กองวัง มัธยมวิภาวดี
12 016 นางสาว ธนภรณ์  เหมือนแก้ว มัธยมวิภาวดี
13 017 เด็กหญิง มะลิสา  สง่างาม มัธยมวิภาวดี
14 018 นางสาว พรรธิตา  แก้วเกลี้ยง มัธยมวิภาวดี
15 020 เด็กหญิง ณัฐณิชา  แก้วฤทธิ์ มัธยมวิภาวดี
16 022 เด็กหญิง กนกวรรณ  แก้ววิเชียร มัธยมวิภาวดี
17 023 เด็กหญิง ปาณิตา  จันทร์เชาว์ มัธยมวิภาวดี
18 033 นางสาว ศศิธกานต์  เนืองทอง บ้านท่านหญิงวิภา
19 046 เด็กหญิง เบญจวรรณ  แซ่อุ่ย พุนพินพิทยาคม
20 049 นางสาว ปทุมมาศ  บุญอินทร์ บ้านท่านหญิงวิภา
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โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก  ชั้นม. 4/2  ปีการศึกษา 2562   

เลขที่เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน ลงชื่อ
1 005 นางสาว ปฏิมา  ยอดสร้อย มัธยมวิภาวดี
2 012 เด็กชาย สุรชัย  ทองใบ มัธยมวิภาวดี
3 013 เด็กหญิง เสาวลักษณ์  ช่วยพรหม มัธยมวิภาวดี
4 021 นาย นันทพร  หีตชุม มัธยมวิภาวดี
5 024 นางสาว ธัญญลักษณ์  สุวรรณ มัธยมวิภาวดี
6 025 เด็กหญิง วราทิพย์  บุญชูวงค์ มัธยมวิภาวดี
7 026 นาย อดิศักดิ์  อินจันทร์ มัธยมวิภาวดี
8 031 นาย วีรกร  ไสสุคนธ์ มัธยมวิภาวดี
9 032 เด็กชาย บุญฤทธิ์  บัวลอย มัธยมวิภาวดี

10 034 เด็กชาย สิทธิิพร  โตยัง มัธยมวิภาวดี
11 035 นางสาว ศุพัชรีภรณ์  แก้วขาว มัธยมวิภาวดี
12 037 นาย ธนาวัฒน์  รักษาพราหมณ์ มัธยมวิภาวดี
13 039 นาย วัชรพล  สุรรณรัตน์ มัธยมวิภาวดี
14 040 นาย สุปัญญา  วิเศษแสง บ้านท่านหญิงวิภา
15 042 นางสาว อาทิตยา  อินทร์สุทธิ์ มััธยมวิภาวดี
16 045 นาย วรวิุฒิ  สร้อยสุวรรณ์ มัธยมวิภาวดี
17 055 นาย วัชราภรณ์ กาทอง บ้านท่านหญิงวิภา
18 027 นาย พงศกร  บุญนำ มัธยมวิภาวดี
19 030 นาย ศุภชาติ  เยี้ยนตั้น มัธยมวิภาวดี
20 038 นาย สิทธิพร  วิเชียรวงค์ บ้านอังกัญเสกแอฯ
21 041 นาย ศุภณัฐน์  อินทร์พรหม วัดบางคราม
22 047 นางสาว มรกต  แดงเสนาะ มัธยมวิภาวดี
23 050 นาย สุรชัย  ทองใบ มัธยมวิภาวดี
24 051 นาย พัชรพล  สุดเอี่ยม มัธยมวิภาวดี
25 052 นางสาว สุดารัตน์  สิทธิโอน  บ้านท่านหญิงวิภา
26 053 นาย พรสวรรค์  สิทธิโอน บ้านท่านหญิงวิภา
27 054 นาย อนุวัฒน์  ปานน้อย มัธยมวิภาวดี
28 029 นาย ธนวัฒน์  โอบอ้อม มัธยมวิภาวดี
29 008 เด็กหญิง กานต์ธิดา  ประดิษฐ์สาร มัธยมวิภาวดี
30 019 นาย นันธกรณ์  แก้วขาว มัธยมวิภาวดี
31 นาย ศักดิ์ชัย โพธิ์แก้ว มัธยมวิภาวดี
32 036 นางสาว อมรรัตน์  คงพุนพิน วัดบางคราม
33 028 นางสาว ณััฐิชา  ประชุม มัธยมวิภาวดี
34 044 นาย พัชรพล  บุตรหลำ มัธยมวิภาวดี
35 048 นางสาว ศิริยากรณ์  ศรีวังพล บ้านท่านหญิงวิภา
36 043 นางสาว รุ่งอรุณ  จันทร์สุด บ้านท่านหญิงวิภา
37 056 นาย ภูรินทร์  เพชรรัตน์ บ้านท่านหญิงวิภา
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