
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1600501253044 เด็กชาย วุฒิชัย หมีน้อยสังวาลย์
2 1669900475570 เด็กชาย พรสวรรค์ สุระ
3 1430301345214 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ดอนมืด
4 1103703491822 เด็กชาย อภิรักษ์ วอนสมจิตต์
5 1710101199271 เด็กหญิง เพ็ญนภา โชติพรมราช
6 1609900566605 เด็กหญิง พรรษชล พงษ์สา
7 1659902134435 เด็กชาย กิตตินันท์ ช่ืนเมือง
8 1609000001067 เด็กชาย ศุภณัฐ สดสอาด
9 1600101908345 เด็กหญิง พนัดดา งามพร้อม
10 1609900590158 เด็กชาย รัชเนศ ยอดนิล
11 1609900575621 เด็กชาย เกริกกรรชัย เกษสาคร
12 1189900351590 นางสาว วิชญาพร เพชรรัตน์
13 1102003396303 เด็กชาย ณัฐนนท์ เติมแก้ว
14 1609900587271 เด็กหญิง ศศิวิมล อนันตแวง
15 1600101915414 เด็กหญิง ตริตาภรณ์ เขียวอุบล
16 1609900592207 เด็กหญิง สุพิชญา ไกรสังข์
17 1609900566397 เด็กชาย พชรพล รักธัญญการณ์
18 1609900575671 เด็กหญิง ปนัดดา วรวาท
19 1600101910366 เด็กหญิง กรวรรณ นาคแนม
20 1600101906466 เด็กชาย ธนพัฒน์ กันต์นิกูล
21 1103703559745 เด็กหญิง พิมลวรรณ กรุณา
22 1609900585651 เด็กชาย ธนวัฒน์ น่ิมฟัก
23 1439600017845 เด็กหญิง จิรนันท์ หงษ์ไกร
24 1679000013448 เด็กหญิง ศศิประภา รุ่งไทย
25 1609900606011 เด็กชาย ทยาวัต เศวตวนัส
26 1619000007073 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เลขสุข
27 1600101904773 เด็กชาย สถาพร อ่ิมเอิบ
28 1609900601516 เด็กหญิง พรลภัส พวงจันทร์
29 1600501248644 เด็กหญิง ณิชกานต์ ไป๋สกุล
30 1609900576945 เด็กหญิง กชกร แท่งทอง
31 1629900657899 เด็กชาย สภาโชค อมรวุฒิธรรม
32 1600501249454 เด็กหญิง พร้อมวลี ศรีวงษา
33 2679900030347 เด็กหญิง มลธริกา สร้อยนาค
34 1679900549271 เด็กหญิง ภานุชนารถ กุญชรโชติ
35 1600101924511 เด็กหญิง สุวนันท์ ค าสุข
36 1600101911516 เด็กหญิง น  าฝน กล่ินน่ิมนวล
37 2600101028998 เด็กหญิง วรรณลา คล้ายสุบัน
38 1600501251491 เด็กหญิง สุวิมล นามวงศ์
39 1600101909112 เด็กหญิง จีรนันท์ เจตะนะเสน
40 1601101381992 เด็กชาย สิรธีย์ มายืน
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1609900572419 เด็กหญิง พัชรินทร์ แสงโสด
2 1600101872651 เด็กชาย ศุภกฤษฏ์ิ เสนสกุล
3 1609900573890 เด็กชาย นาถวัฒน์ ช่วยไทย
4 1600101916551 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ สอนทุ่ง
5 1609900590964 เด็กชาย บุรพล ปรางทับทิม
6 1669900469421 เด็กชาย พิเชษฐ์ ม่วงค า
7 1601101374295 เด็กชาย อานนท์ นามปัญญา
8 1600101905141 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พิมมชาติ
9 1600101907136 เด็กหญิง ปฏิณญา เบ้าเงิน
10 2129701027375 เด็กหญิง วิศยานี อ่อนสอาด
11 1609900571277 เด็กหญิง จิรวรรณ ครุฑนาค
12 1600501249829 เด็กชาย ณฐชญ ผาสุขขี
13 1609900572974 นาย นพนันท์ พันธ์กล่ิน
14 1660401135066 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ประทุมทอง
15 1600101933137 เด็กชาย ศักดา สุสดี
16 1600101911290 เด็กหญิง สุทธินี สุทธะสุริยะ
17 1149900743455 เด็กชาย สิรภพ นามบุตร
18 1609900581892 เด็กชาย เจษฏา ศุภมงคลกาล
19 1600101920361 เด็กหญิง พลอยสวย พิลึก
20 1600101915716 เด็กหญิง ยุพารัตน์ อ้นนาค
21 1609900622475 เด็กชาย รัชชานนท์ จูงาม
22 1609900576716 เด็กหญิง ลลนา ยศพีรชัย
23 1619900411164 เด็กหญิง สุชาดา วงษ์ยศ
24 1600101924570 เด็กชาย วิทณากร แซ่ตั ง
25 1609900572273 เด็กหญิง สวรรญา ประสิทธ์ิเขตกิจ
26 1609900570645 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ป้ันเหน่งเพ็ชร
27 1190201119525 เด็กหญิง กฤติยา บัวสัมฤทธ์ิ
28 1103703430491 เด็กหญิง อริสา แน่นอุดร
29 1600501253109 เด็กหญิง อาทิตติญา สายบุตร์
30 1608200003861 นาย วานิตย์ นิมสุวรรณ์
31 1609000001547 เด็กหญิง ธมลวรรณ พรหมนิมิตร
32 1609900589044 เด็กหญิง สุนิสา สุทธะป๊อด
33 1609900567563 เด็กหญิง ปณิตา ศรีเพชร
34 1600501248571 เด็กหญิง ทัศนีย์ ไม้หอม
35 1100600437440 นางสาว ศิรดา ตระกูลรังสิ
36 1609900601362 เด็กหญิง พรรพัชรา เพชรถึก
37 1600101912857 เด็กหญิง จิรัชญา(โควตา) น่ิมมา
38 1608800004434 เด็กหญิง วันทาทิพย์ พุกสุข
39 1199900873570 เด็กหญิง วัจนาภรณ์ บัวแก้ว
40 1609900593696 เด็กหญิง นฤทัย หนูสะอาด
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1609900592258 เด็กชาย ชนาธิป โพธ์ิศักด์ิศรี
2 1609900572915 เด็กหญิง ทิชากร มาอา
3 1609900582503 เด็กหญิง วรรณนิสา จันทร์กระจ่าง
4 1609900592819 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แก้วกัลยา
5 1600101928290 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ไฝเสน
6 1609000001521 เด็กชาย ศุภสัณห์ กรุ่นน้อย
7 1609900572907 เด็กชาย สุชาครีย์ ดาราน้อย
8 1629900633787 เด็กชาย เกิดพงษ์ พิลึก
9 1609900581787 เด็กหญิง ศุกร์ฤทัย เครือวัลย์
10 1609900572133 เด็กหญิง นลินญา สุขดี
11 1600101917972 เด็กชาย ปิยพงษ์ อธิบาย
12 1609900570572 เด็กหญิง กนกนิภา บุญยัง
13 1600101888123 เด็กชาย นนตวัชร์ เพ็ชร์ผึ ง
14 1600101927161 เด็กหญิง สุดารัตน์ ช่ืนจิตร์
15 1600101930910 เด็กหญิง สุกัญชนาพร สามารถ
16 1199900856691 เด็กหญิง ศลิษา นามอาญา
17 1609900588901 เด็กหญิง ชลธิฌา อยู่คง
18 1609900601001 เด็กชาย ทินกร ป้ันเหน่งเพ็ชร
19 1600101918103 เด็กหญิง พรนัชชา แก้วประพันธ์
20 1609900618982 เด็กชาย ณรงค์สิทธ์ิ โชสุภวรรณ
21 1609900575728 เด็กหญิง ปาลลดา ศรีวิราช
22 1609900584638 เด็กหญิง สกุลทิพย์ จ าปาอินทร์
23 1609900606411 เด็กหญิง วรัญญา สง่าชาติ
24 1103100740901 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีโสภา
25 1609900590026 เด็กหญิง ธีรดา พันวัน
26 1609000001091 เด็กชาย ชัชนันท์ ด้วงพิลา
27 1600101931541 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ คงสิบ
28 1600101930707 เด็กหญิง สุปรียา บุตรศรี
29 1717400002963 เด็กหญิง สิตตานันท์ โสดา
30 1609900578743 เด็กหญิง ปุณยนุช รัตน์สุข
31 1609900591022 เด็กหญิง ชลดา อุ่ยสันติศักด์ิ
32 1609900580705 เด็กหญิง เมธาวี ประค า
33 1103100722946 นางสาว สุธามาสต์ ประสารสอย
34 1609900581345 เด็กหญิง ดารารัตน์ โคชขึง
35 1609900584158 เด็กหญิง พรพรรณ เทพพิทักษ์
36 1609900573181 เด็กหญิง จีรฎา แก้วชัง
37 1600101918073 เด็กหญิง ปาริชาต คลังสิน
38 1600101909139 เด็กหญิง ภัทรสุดา ข าชะยันจะ
39 1600101919967 เด็กหญิง แก้วใจ คณะฤกษ์น้อย
40 1600101900727 เด็กชาย ปวรสิทธ์ิ วงค์บุญมา
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1609900597489 เด็กหญิง ฉัตรชนก ช่ังเป่ียม
2 1103703470051 เด็กชาย พลกฤต เพ็ชรพินิจ
3 1609900576589 เด็กหญิง จิรัชญา เทียนขาว
4 1560301367527 เด็กหญิง พรนภา เหมลักษะ
5 1629900662001 เด็กหญิง พิมพ์ผกา มาท ามา
6 1101000087511 เด็กชาย สืบพงศ์ บุญนะบุตร
7 1609900566494 เด็กชาย พุธพงศ์ บุญเกษม
8 1601101381721 เด็กหญิง อรพรรณ เพ็ญเสวี
9 1609900577810 เด็กชาย ตนุภัทร สุขสุชีพ
10 1600101918821 เด็กชาย กฤษณะ หนองบัว
11 1609900593912 เด็กหญิง อุบลวรรณ อนุสรณ์
12 1619600002871 เด็กหญิง มาริษา พิทักษ์ทิม
13 1609900601869 เด็กชาย ภุมรินทร์ ถนอม
14 1609900568454 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บ้านมอญ
15 1600101909848 เด็กหญิง สวิตตา พันผา
16 1609900591782 เด็กหญิง สาวิตรี ทักษี
17 1600101912555 เด็กหญิง ธนิดา กะระกล
18 1609900601311 เด็กหญิง สุภาวดี เกียรติสุทธจิตร
19 1609900595877 เด็กหญิง กุลิสรา บุญอ่ า
20 1669900477122 เด็กหญิง ชุลิตา ศรีเถ่ือน
21 1139600209704 เด็กชาย ณฐนันท์ จ่ันถาวร
22 1609900587246 เด็กหญิง รักติการณ์ สุขจันทร์
23 1600101923123 เด็กชาย ธนัท ทรงครุฑ
24 1600101933757 เด็กหญิง ศิริวรรณ ค าเอ่ียม
25 1609900569027 เด็กชาย ปริวรรต ถ่ินน้อย
26 1609900551063 เด็กหญิง ปัณทิตา พวงมาลา
27 1600101924227 นาย เฉลิมชัย สุวิบัว
28 1609900595087 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เทศเพ็ญ
29 1601101381658 เด็กหญิง นนทกานต์ อ๋ันดอนกลอย

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม  
ประกำศรำยช่ือนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4

ปีกำรศึกษำ 2561 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1600101923981 เด็กชาย ธีรภัทร์ แจ่มจ ารุณ
2 1200601360610 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พูลสมบัติ
3 1560101561087 เด็กหญิง สุภานิดา สายโพธ์ิ
4 1609900585812 เด็กชาย เอกพงษ์ พงษ์ภักดี
5 1600101904366 เด็กชาย ภิเชษฐ์ ศรีชมภู
6 1609900566443 เด็กชาย ธนพัฒน์ วัดเกี ยพงษ์
7 1600101894735 เด็กหญิง สมาพร รัตนวราห
8 1600101924944 เด็กชาย ธนภัทร กล่ าโพธ์ิ
9 1600101920540 เด็กชาย พิชิตพงษ์ พุทธจันทร์
10 1102003372561 เด็กชาย ปริญญา จัดกสิการ
11 1129701284264 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทอง
12 1609900595753 เด็กชาย ศุภกร สลิต
13 1609900591588 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ตามเพ่ิม
14 1609900595150 เด็กชาย ธนทฤษ์ ศรรุ่ง
15 1609900595184 เด็กหญิง ศริญญา วงศ์รอด
16 1609900571714 เด็กชาย จีรศักด์ิ สีดา
17 1600101902533 เด็กหญิง จิราพร โมราสุข
18 1609900565200 เด็กชาย ธัชพล สิทธิ
19 1600501251611 เด็กชาย มรุเดช นิลสุพรรณ
20 1139600179872 เด็กชาย ณัฐดนัยภัทร จารุพรรณ
21 1600101931134 เด็กหญิง ณัชชา ทับยา
22 1669900477131 เด็กหญิง ชาลินี ศรีเถ่ือน
23 1609900568349 เด็กชาย พีรพล คงปีพัน
24 1169800238864 เด็กชาย ถิรายุ ศรีรักษา
25 1609900571901 เด็กชาย วศิน ช่ังศักด์ิ
26 1609900575809 เด็กชาย ผดุงเกียรติ สุขแป้น
27 1129701261671 เด็กหญิง จีรวรรณ เคทอง
28 1430901304926 เด็กชาย ศราวุธ วงษ์สุวรรณ
29 1669800296126 นาย เอกราช ส่องแสง
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1609900580276 เด็กชาย จักรพันธ์ สมบุญโภชน์
2 1139600201282 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ วังหอม
3 1609900593190 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศรีคงทน
4 1609900563061 เด็กหญิง เมษา ป้ันก้อน
5 1600501251131 เด็กชาย วัชรพล ไกรสร
6 1609900581116 เด็กหญิง กนกวรรณ มณีวรรณ
7 1609900585537 เด็กหญิง วาสนา หร่ังอุทก
8 1659902152344 เด็กหญิง ชลธิชา เนตรวงษ์
9 1219800371661 เด็กหญิง ศิริวรรณ ภู่จุฬา
10 1609900599686 เด็กหญิง วันวิสา ป้ันหุ่น
11 1169800245313 เด็กหญิง ชลลดา บัวอุไร
12 1110301375388 เด็กหญิง อิงลดา เจือนาค
13 1600101910781 เด็กหญิง ปรางทิพย์ อ่ิมน้อย
14 1600101939691 เด็กหญิง นัฐพร ใจช่ืน
15 1104300569701 นางสาว ปานตะวัน เกษมสินธ์ุ
16 1609900603594 เด็กหญิง พลอยไพลิน นพรัตน์
17 1609900598566 เด็กหญิง กุสาวดี เข็มน้อย
18 1609900578476 เด็กหญิง สิดาพร โพธ์ิยอด
19 1600101919231 เด็กหญิง อภิญญา แคล้วโยธา
20 1609900574004 เด็กชาย ปุระชัย พุกเฉย
21 1609900599813 เด็กชาย ธีรชัย กองแก้ว
22 1609900595192 เด็กชาย กรรธชัย ยิ มสุข
23 1609900587874 เด็กหญิง เมตตา ศรทอง
24 1609900584018 เด็กหญิง วรรณิสา ราศรี
25 1609900586002 เด็กชาย นิติ แสงส่ง
26 1609900575531 เด็กหญิง นันทกานต์ ซอสุวรรณ์
27 1609900600749 เด็กหญิง พนัดดา มูลรอด
28 1510101420181 เด็กชาย เนติพงษ์ สิทธิวงษา
29 1629900610671 เด็กชาย พีรภัทร สุขเปล่ง
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1609900567300 เด็กชาย วรดร อภัยเผ่ือน
2 1609900603861 เด็กหญิง ศรัญญา แก้วน่ิม
3 1609900602903 เด็กหญิง รินรดา ชฏามล
4 1609900592711 เด็กหญิง สุวารินทร์ ส ารวมใจ
5 1609900577518 เด็กหญิง ปรียานุช อรุโนทัย
6 1609900580403 เด็กชาย วีรภัทธ์ อุบลไพร
7 1609900555280 เด็กชาย พีรพัตน์ ฉวีจันทร์
8 1609900541777 เด็กชาย ศิลษกฤษณ์ เพชรรัตน์
9 1129701274579 เด็กหญิง ธฤษวรรณ มีสนธิ
10 1609900581761 เด็กหญิง สุภาพร ไทรงาม
11 1600101930944 เด็กหญิง ภัทลดา อ่ิมนรัญ
12 1609900583755 เด็กหญิง พรพิมล เนียมสอาด
13 1609900592011 เด็กหญิง พิชชาทร เป้าเพชร
14 1600101911575 เด็กหญิง ชุติมา ฉ่ าเสนาะ
15 1100703404285 เด็กชาย วิกรัย มาหม่ืน
16 1139600167459 นาย ญาณวิทย์ เภาอ้วน
17 1219700010097 เด็กหญิง รุ่งฤดี ดิษเจริญ
18 1600101915511 เด็กชาย นครินทร์ กิจติยะพงศ์
19 1600101927498 เด็กหญิง กฤติยา ห่านเทศ
20 1600501249896 เด็กหญิง หงส์สุณี บากบ่ัน
21 1649900032295 เด็กหญิง จิระนันท์ พวงทอง
22 1609900574519 เด็กชาย พลวุฒิ(โควตา ม.3เดิม)เจนติยานุรักษ์
23 1609900585910 เด็กหญิง สุรีรัตน์ คงถาวร
24 1609900576481 เด็กหญิง สาวิตรี สุขแย้ม
25 1609900569493 เด็กหญิง สิราวรรณ วงษ์ส าริส
26 1600101927781 เด็กหญิง กรกนก แสงสีธูป
27 1600101929385 เด็กชาย ธนาตุล เกษาพร
28 1609900597161 เด็กชาย นิพนธ์ มุนินทร
29 1609900595494 เด็กชาย พชรพล ใยเย็น
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว
1 1149100000857 เด็กชาย ปฏิภาณ นาคประเวศน์
2 1609900594277 เด็กชาย จิระพงศ์ เนตรอนงค์
3 1600101892503 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ขวัญน้อย
4 1609900566222 เด็กชาย วชิรวิชญ์ กล่ าทอง
5 1609900598230 เด็กหญิง สุชาดา ดาวสุข
6 1600101915759 เด็กชาย อธิภัทร ศรีสวัสด์ิโชคชัย
7 1619400004420 เด็กหญิง สุมิตา แป้นพยอม
8 1609900570688 เด็กชาย ธีรภัทร สิงห์อุดร
9 1609900617366 เด็กชาย คมศักด์ิ สิงห์ลอ
10 1609900585928 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ม้วนหนู
11 1609000001181 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา นาคเณร
12 1609900590671 เด็กชาย สุทธิพงศ์ แซ่เฮ้ง
13 1600101923166 เด็กชาย สพล ทองสุก
14 1609900590395 เด็กหญิง วริศรา ศักด์ิเพ็ชร
15 1609900578212 เด็กหญิง ปานศิลา แตงกวาน้อย
16 1600101923654 เด็กชาย พงศธร กล่ินเฟ่ือง
17 1600101877377 เด็กชาย อณุกุล แฮมเมอร่ี
18 1609900590280 เด็กหญิง กัลยกร มังกร
19 1609900583445 เด็กชาย อาทิตย์ ทาซ้าย
20 1600101914558 เด็กชาย ธนภัทร รักบุญ
21 1609900570718 เด็กหญิง ศิริรัตน์ โนรี
22 1609900592045 เด็กชาย สุเมธ โพธ์ิเกตุ
23 1600101931657 เด็กชาย เจษฎากร ม่ันทรัพย์
24 1609900575051 เด็กหญิง สมฤทัย เอ่ียมทิพย์
25 1609900582104 เด็กหญิง เยาวเรศ เขียวด า
26 1309801446957 เด็กชาย วงศกร(โควตา) อาจพันธ์ุ
27 1959900783603 นาย เจนณรงค์(โควตา) สิมตะมะ
28 1549900624991 นาย ธนภัทร(โควตา) กิติธันยพงศ์
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