
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นำงสำวกำญจนำ         เกิดพงษ์
2 นำยณัฐพล       บวัหอม
3 เด็กหญิงรุ่งกมล           แก้วแดง
4 นำงสำวบษุกร             ผิวผักแวน่
5 นำงสำวจิรนันท ์  วงษเ์ขียด
6 นำงสำวดวงกมล          คะระออม
7 นำยเลิศชัย                คะระออม
8 นำงสำวจันทมิำ         ทั่งทอง
9 นำยอภวิฒัน์      คุ้มเณร
10 เด็กหญิงภรนภำ          ธรรมสอน
11 นำงสำวศศิประภำ        หลับภำ
12 เด็กหญิงอำทติยำ       แร่เพชร
13 นำยวชิิตชัย                ศรีดี
14 เด็กหญิงศศิธร      แพงมี
15 เด็กหญิงธญัญำลักษณ์    ส่องแสง
16 เด็กหญิงกิตติกร         พลศร
17 นำงสำวสุดำ           แหนน  ำ
18 นำงสำวอุมำพร     ปิ่นมณี
19 นำยเสฏฐวฒิุ         ถมยำ
20 เด็กหญิงอนิจจญำ      ปิ่นมณี
21 เด็กชำยบญุญวฒัน์     จันทร์บญุ
22 เด็กหญิงรุ่งนภำ     นุ่มพรม
23 เด็กชำยกิตติพงษ ์     จีนเพชร
24 นำยก้องภพ        ไทยพำศ
25 นำยธนำกร            พุ่มน้อย
26 นำงสำวจรรยพร          ต่ันปนิ
27 เด็กชำยไกรกูล           สมอนำค
28 นำงสำวกัญญำภคั      แข็งฤทธิ์
29 นำงสำวฐิตำภำ       พลูเพิ่ม

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์



1 เด็กหญิงธนภรณ์          สังข์กล่ิน
2 นำงสำวปรำณปริญำ     สีดำค ำ
3 เด็กชำยณัฐพนธ ์         ฤทธมินต์
4 นำยทตัเทพ        มณีเขียว
5 เด็กชำยธนดล             พุ่มน้อย
6 เด็กหญิงสุนันทำ        นำคกล่ ำ
7 นำงสำวสุนิษำ          สงเชื อ
8 นำยเพชรดุสิต       จีนเพชร
9 นำยเมธ ี          เข็มทอง
10 นำงสำวกุสุมำ      สงเชื อ

ส ารองสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล

1 นำงสำวปรำณปริญำ     สีดำค ำ

2 เด็กหญิงวมิลรัตน์        สิทธโิชค

3 เด็กหญิงกิตติยำณี         ปอ้งดี

4 นำยพรีดล        สระแก้ว
5 เด็กหญิงน  ำผึ ง      ม่วงมิตร
6 นำงสำวกุสุมำ      สงเชื อ

7 เด็กชำยกริชศนัย       หมอนคุด

8 เด็กชำยณัฐพนธ ์         ฤทธมินต์

9 นำยณัฐพงศ์         ทพิมนต์

10 เด็กชำยเจษฏำภรณ์     ขวญัมำ

11 เด็กหญิงวไิลพร         แสนพล
12 นำงพงษศั์กด์ิ        เสนีพล
13 นำยทตัเทพ        มณีเขียว
14 เด็กหญิงถุงเงิน        ม่วงมั่น

15 เด็กชำยธนดล             พุ่มน้อย

16 เด็กชำยพรมเพชร        พลพรม

17 นำยวนัชัย         เกิดพงษ์

18 นำยเพชรดุสิต       จีนเพชร

19 เด็กหญิงพรพรรณ        สงเชื อ

20 เด็กหญิงสุชำดำ      กองละคร

21 นำยพตัชรัตน์              มณีเขียว

22 นำงสำวนิภำพร         นำรอด

23 นำยกิตติธชั                คะระออม

24 นำยวรีภทัร                กล่ินทุ่ง

25 นำงสำวกัญญำภคั      แข็งฤทธิ์

26 เด็กชำยภทัรพล         เกิดพงษ์

27 เด็กหญิงชลธชิำ          เกิดพงษ์

28 นำงสำวสุนิษำ          สงเชื อ
29 นำยนิคม           กุลมิ่ง
30 นำยรพพีฒัน์      บญุแก้ว
31 เด็กชำยศุภกิตต์ิ       อินเมฆ

32 เด็กหญิงศศิธร         หล้ำมะโน

33 นำยธรีพฒัน์       อ่องเล่ือม
34 นำยอัครพล       โพธบิลัลังก์

แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 



1 เด็กหญิงศิริยำภรณ์      แช่มช้อย

2 เด็กหญิงเพญ็นภำ    คะระออม

3 เด็กหญิงสุนันทำ        นำคกล่ ำ

4 เด็กหญิงธดิำรัตน์  ประทปี ณ กลำง

5 นำยเจษฎำ         พลำยมี
6 นำยสรศักด์ิ         ทำเอื อ

7 เด็กชำยนนทกำนต์      สอนเลิศ

8 นำงสำววรรณพร        ตำทพิย์
9 นำงสำวจันจิรำ     คุ้มเณร
10 นำยภวูดล          มณีเขียว

11 เด็กหญิงธญัญำลักษณ์    ส่องแสง

ส ารอง สายศิลป์ - ภาษา



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล

1 เด็กหญิงศิริยำภรณ์      แช่มช้อย

2 เด็กหญิงเพญ็นภำ    คะระออม

3 เด็กหญิงสุนันทำ        นำคกล่ ำ

4 เด็กหญิงธดิำรัตน์  ประทปี ณ กลำง

5 นำยเจษฎำ         พลำยมี
6 นำยสรศักด์ิ         ทำเอื อ

7 เด็กชำยนนทกำนต์      สอนเลิศ

8 นำงสำววรรณพร        ตำทพิย์
9 นำงสำวจันจิรำ     คุ้มเณร
10 นำยภวูดล          มณีเขียว
11 นำงสำวกัญญำณัฐ      พงษเ์สือ

12 นำงสำวจิรำวรรณ      วำรีพฒัน์

13 นำยจิรพงศ์       ชัยศรี

14 เด็กชำยเมษำ        โทนสังข์อินทร์

15 เด็กชำยณัฐพงษ ์         พลำยมี

16 เด็กหญิงชลธชิำ       จูมำศ

17 นำยสรศักด์ิ              จีนเพชร
18 นำยณัฐวฒิุ        แจ่มหม้อ

19 นำยจิระวตัร               มณีเขียว

20 เด็กหญิงแพพรรณ     มหำหงษ์
21 เด็กชำยจิระ          เกิดพงษ์
22 นำยเสฏฐวฒิุ         ถมยำ
23 นำงสำวจิระนันท ์    ลำยสันเทยีะ
24 นำงสำวศศิกำรณ์        นำรอด

25 เด็กหญิงวำทนิี            สระแก้ว

26 เด็กชำยณัฐพงษ ์      จีนเพชร

27 นำงสำวพชัรำวรรณ   จูมำศ
28 เด็กหญิงวภิำวรรณ   เสือด้วง

29 เด็กหญิงเอมนภำ        มณีเขียว

30 นำยนันทวฒัน์      ชวนชม

31 เด็กหญิงยุภำพร          บวัหลวง

32 นำงสำวดวงฤดี       สวสัด์ิศรี

33 เด็กชำยปฏพิล        หลับภำ

34 นำงสำวอัมพำ       ทพิย์มนต์

35 นำยอำทติย์               อิ่มวงษ์

แผนการเรียน ศิลป์ - ทัว่ไป



36 นำยอนุชำ            หมอนคุด

37 นำยชยำนันท ์             ปิ่นมณี

38 นำยเมธ ี          เข็มทอง

39 เด็กชำยเพชรน  ำค้ำง     ยิ มบญุเกิด

40 นำงสำวกัญญำรัตน์     ปิ่นมณี
41 นำยวรีะศักด์ิ       สุขอ่วม

42 เด็กชำยวรีภทัร         เจริญเนตร

43 นำยปำณรวฐั              ธรรมสอน

44 นำยกำยศิต          ส ำเริง

45 เด็กชำยชินวตัร        ปิ่นมณี

46 นำยพรีภทัร               เกิดพงษ์

47 เด็กชำยบณุยกร       ระถำพล

48 เด็กชำยเอกชัย         ศิรินำค

49 เด็กชำยนพพร            คันธะเนตร

50 เด็กชำยทรงพล      นำรอด


