
เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
09086 1 นาย กิตติพัทธ์ คุณพาที
09212 2 นาย คชรัตน์ เสริมสุนทรศิลป์
10374 3 นาย ชนาธิป ดีปัญญา
10375 4 เด็กชาย ณภัทร เหลืองอ่อน
10376 5 นาย ถิรวัฒน์ ถิวะถา
09174 6 นาย ธนกร  สุขเกษม
10377 7 เด็กชาย ธนโชติ กมล
09176 8 นาย ธนภณ ศรีรอด
09219 9 เด็กชาย ธนภัทร อภิ ช  ัยวงศ์สว่าง
09177 10 นาย ธนวัฒน์  ทะนะ
10378 11 นาย นรพนธ์ นาคมา
10379 12 นาย นันทพงศ์ เข็มทอง
10380 13 นาย ปิยะพงษ์ จันทะคาร
10381 14 นาย พัชรพล อินทะมาลี
10382 15 นาย พีรพัฒน์ โพธ์ิศรี
09224 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ สีนิล
10383 17 นาย มงคล น้อยจันทร์
09144 18 นาย ยุทธนา เเสงพา
09225 19 นาย วรเมธ ลาภผล
10384 20 นาย วีรภัทร สุบิน
09187 21 เด็กชาย ศุทธวีร์ สิทธิสิริกุลวัฒน์
09338 22 นาย ศุภวิชญ์ พยุงวงษ์
09227 23 นาย อนันต์ บุญธรรม
10385 24 นาย อานนท์ ชาลีรินทร์
09987 25 นาย เอกลักษณ์ เพ็ชรล ้า
10386 26 นาย เดชณรงค์  แสงสิง
10387 27 นางสาว กฤติยาณี สมสอาด
10388 28 นางสาว กัญญาณัฐ ค้าเสียง
10389 29 นางสาว ปนัดดา วิลาวัลย์
10390 30 นางสาว พรชนิตว์ กงไกรลาศ
10391 31 นางสาว มลฑการ รัตนสิงห์
10392 32 นางสาว รุ้งฟ้า สมป้อง
10393 33 นางสาว ลัดดารัตน์ หาญเสมอ
10394 34 นางสาว วนัสนันท์ แสงคล้อย
10395 35 นางสาว สิริกัลยา หนูวงค์
10396 36 นางสาว สิริโสภา หนูวงค์
10397 37 นางสาว สุกัญญา แสงสิง
10398 38 นางสาว สุพิตตา  บุญทะปัญญา

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยสมชำย  กันตังกุล
แผนกำรเรียนคอมพิวเตอร์

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10355 1 นาย ณัฐสิทธ์ิ เพชนัด
10356 2 นาย ปุญญพัตน์ สัญญรัตน์
09223 3 นาย ปุณณัตถ์ อุ่นไพร
10357 4 นาย ภัคพงษ์ จันทนา
10358 5 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ คุยพรหมมี
10359 6 นาย วัฒนชัย อุ่นอารมณ์
10360 7 นาย สิทธิผล สัมพันธ์
09098 8 นาย สิปปกร ทนทาน
10361 9 เด็กชาย อนุพันธ์ รัตนดาดาษ
10362 10 นาย อภิสิทธ์ิ รัตนดาดาษ
10363 11 นางสาว กัญญาณัฐ จวงดี
09612 12 นางสาว จิราพร เสียงสังข์
10364 13 นางสาว จุฑามาศ ทองเจริญ
10365 14 นางสาว เจนจิรา  ภานุรักษ์
10366 15 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จันทร์พงศ์ภานุ
10367 16 นางสาว ธัญพิชชา ล้ีสกุล
10368 17 นางสาว นันทิพร กาวี
09200 18 นางสาว ปวันรัตน์ พันธ์พิมพ์
10369 19 นางสาว พุธิตา สุสรรณไกรษร
09239 20 นางสาว มธุรดา  พิมพ์สกุล
10370 21 นางสาว วนิดา  อ่ึงศรีคราม
10371 22 เด็กหญิง สายสุนีย์ สืบเพ็ง
10372 23 นางสาว สุภิรมณ์ ศรีปาน
10373 24 นางสาว อัญทิกา  อัญญะบาล

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยภิญโญ  ค ำนำโฮม 
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - จีน

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ช่ือ-สกุล
09168 1 นาย กฤษณะ มณฑล
10333 2 นาย กิตติศักด์ิ ปัญญาณัฐพันธ์
09213 3 นาย จิรภัทร  สุขทรัพย์
10334 4 นาย จิรายุ นามวงษา
10335 5 นาย ชนาสิน  ชวดสงฆ์
09131 6 นาย ชัยภัทร แซ่กัว
10336 7 เด็กชาย ฐิติพงษ์ หนูขาว
09135 8 เด็กชาย ธนกร ทับทิมแสง
10337 9 นาย นภัทร สมชิต
09180 10 นาย นันทกร ป้ันคง
10338 11 นาย บุญยกร แซ่คู
10339 12 นาย ปัญญา สมชาย
10340 13 นาย ภัทรพล ไพรวัน
10341 14 นาย ภูธเนศ ปะนัดโส
09149 15 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีสุข
09101 16 นางสาว กฤติพร บุตรบุญพรหม
10342 17 นางสาว กัลยารัตน์ เอ่ียมประโคน
10343 18 นางสาว กุญชลี ใสโสภณ
10344 19 นางสาว จิราพร เพ็ชรเปล่ียน
10345 20 นางสาว ชุดา บัวผัน
10346 21 นางสาว ญาดา อุดม
10347 22 นางสาว ณิชาปวีณ์ อุมา
10348 23 นางสาว นงลักษณ์ เสนคราม
10349 24 นางสาว นันทนา แสงสิง
10350 25 นางสาว นันทนียาภรณ์ วงละคร
09158 26 นางสาว นิพาดา อุ่นท้าว
10351 27 นางสาว ประภา
10352 28 นางสาว ศาริณีย์ ยอดสิงห์
09243 29 นางสาว ศิรประภา แย้มบาน
10353 30 นางสาว หัชชพร นกยูงทอง
10354 31 นางสาว อนุสรา ทองแม้น
09246 32 นางสาว อาทิตยา ต่ิงถิน

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยกิตติชัย  คล้ำยชม
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - จีน

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10323 1 นาย จิรพันธ์ุ จารุนิเวศน์
09171 2 นาย ฉัตรชัย พงษ์ชมพร
09048 3 นาย ณฐกร ศรีจันทร์นิตย์
10324 4 นาย ธนกฤต ตรีวิทยนนท์
09138 5 นาย ธีรชัย ส าราญจิต
09090 6 นาย ปริมินทร์ ชูประเสริฐ
09096 7 นาย วุฒิพงษ์ แสงเพ่ิม
09226 8 นาย ศุภเดช ปรีดา
09059 9 นาย อรรถพล ทอนผา
10325 10 นางสาว กัญญกรณ์  แซ่จู
09192 11 นางสาว จารุวรรณ พันธ์แย้ม
09230 12 นางสาว จุฑารัตน์  เซ็นยาหมัด
09104 13 นางสาว เชาวพร อ่อนสี
09105 14 นางสาว ฐิติวรรณ อินนาค
10326 15 นางสาว ณัฐฌา ประทุมศิริ
09108 16 นางสาว ธันยาภรณ์ เหลืองสิริพาณิช
09197 17 นางสาว ธีร์สุดา บุตรจันทร์
10327 18 นางสาว บัณฑิตา  สมพระมิตรวงศ์
10328 19 นางสาว เบญจมาส อินทร์บุญ
09234 20 นางสาว เบญจรัตน์ มาสุข
09110 21 นางสาว เบญญาภา สุขเจริญโชคดี
10329 22 นางสาว ปวีณ์นุช ศรีระสันต์
09112 23 นางสาว ปัณฑิตา หมีทอง
09073 24 นางสาว พัชรพร สุพร
10330 25 นางสาว พัชรา จ่าภพ
09113 26 นางสาว พัชราพร โสมนัส
10331 27 นางสาว ภัทรวิจิตรา ราศรี
09116 28 นางสาว ภาวินี เเซ่อ๊ึง
09240 29 นางสาว รัชนีกร  โพศรีทอง
09205 30 นางสาว วิภาวี ช่ือสุธรรม
09644 31 นางสาว วีร์สุดา ห่มซ้าย
09121 32 นางสาว สิรามล น  าจันทร์
09123 33 นางสาว สิริภัทร ธรรมโร
10332 34 นางสาว สุทธิกาญจน์ สะเดาทอง
09125 35 นางสาว อรณิชา สารัตน์

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสำวฉัตรำลักษณ์  มูลจันทร์
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
09211 1 นาย กฤษดา ธรรมจง
09170 2 เด็กชาย จิณณฤต อุตถา
09130 3 นาย เจษฏา ส้อยเเสง
09087 4 นาย ณัฏฐนิช เช้ือนพรัตน์
09172 5 นาย ณัฏฐ์ประพล พิริยะสันติ
10312 6 นาย ณัฐพล ยอดนางรอง
09052 7 นาย ธนาธิป ทองวิเชียร
09181 8 นาย ปรมะ อรรฆยากร
10313 9 นาย ภัทรพงศ์ พ่อแง่เขา
09094 10 นาย วัชร สาทิพจันทร์
10314 11 นาย ศราวุธ  ไชโย
09229 12 นางสาว กนกวรรณ  ทองวัฒนวงศ์
09100 13 นางสาว กมลชนก บุญมาสูงทรง
09063 14 นางสาว จันทรวิมล เล้ียงพรรัตนะ
09193 15 นางสาว จุฑาทิพ  รักษาศีล
10315 16 นางสาว เจนจิรา ฉายยา
09194 17 นางสาว ชลธิชา  แก้วแสง
10316 18 นางสาว ชลิตา มีเจริญ
10317 19 นางสาว ชิดชนก พุ่มจันทร์
09106 20 นางสาว ณัฐนันท์ สันติวิริยธาดา
10318 21 นางสาว ธัญญรัตน์ ไชยสอน
09109 22 นางสาว นฤมล จินตนาชัยพร
09070 23 นางสาว ปัญจาภรณ์ ราชนู
10319 24 นางสาว พรนัชชา นุ่มมะลิ
09161 25 นางสาว พัชราพร โสภณพินิจ
09238 26 นางสาว พิชยา ต๊ันวิเศษ
10320 27 นางสาว ภัณฑิรา บุตรดี
09203 28 นางสาว รพีภรณ์ สุขแสวง
10321 29 นางสาว ริสา บุญนา
09241 30 นางสาว วรกมล ค าอินทร์
09122 31 นางสาว สิรินภา วัลลา
10322 32 นางสาว สิริวิมล น้วมน้อย
09083 33 นางสาว หมวย
09646 34 นางสาว อักษรารัชต์ ฟักทิม
09127 35 นางสาว อาภาภัทร แซ่หมู่

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสุมำลี  ผสมทรัพย์  2. นำยประกิจ  ผสมทรัพย์
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
09046 1 นาย ชิษณุพงศ์ สิงห์แสงอ่อน
09049 2 นาย ณัฐพนธ์ บุญชู
10300 3 นาย นิพิฐพนธ์ โฉลกดี
09053 4 นาย ประดิษฐ์ สินสุพรรณ
09058 5 เด็กชาย สิรวิชญ์ อุทุมพร
09061 6 นางสาว กัญญารัตน์ มหัจฉริยพันธ์ุ
09064 7 นางสาว จีรนันท์ มะณี
10301 8 นางสาว จุฑามาศ ป้ันทอง
09065 9 นางสาว จุไรรัตน์ นอกพิมพ์
09066 10 นางสาว ฉันท์สินี ปาวารี
09103 11 นางสาว ชนากานต์  ไชย ชาญ รัมย์
10302 12 นางสาว โชติกา เผือกทอง
10303 13 นางสาว ณัฐชา หาชิด
10304 14 นางสาว ณัฐณิชา พันธ์สนิทจ าปี
10305 15 นางสาว ณัฐธิดา อิทธิไกรวัลกุล
09067 16 นางสาว ณัฐรดา แน่นหนา
09107 17 เด็กหญิง ณิชา ทองอนันต์
10306 18 นางสาว นภสร โคมเมือง
10307 19 นางสาว นภัสสร จันทนะ
09069 20 นางสาว นันทิดา นามสนิท
09237 21 นางสาว นางสาวพรไพลิน ตันรัตน์
10308 22 นางสาว ปฐมาภรณ์ พุทธา
09111 23 นางสาว ปัญจรัตน์ สวัสดีมงคล
09071 24 นางสาว ปัทมา เกษมสุข
09075 25 นางสาว พัทธนันท์ กิตติวิสุทธ์ิ
09115 26 นางสาว พิมลพัชร เกรียงศักด์ิชัย
09879 27 นางสาว พิรดา มาทอง
09078 28 นางสาว ภัฐยา พิรุณนภาวายุ
10309 29 นางสาว รภัสศา  เรือนแก้ว
09079 30 เด็กหญิง รัศมีจันทร์ ศรีกัญหา
09080 31 เด็กหญิง รุจิราภา มอมขุนทด
09081 32 นางสาว วนิดา พูลสวัสด์ิ
10310 33 เด็กหญิง วริศรา เพ็งวัน
09119 34 นางสาว ศศิธร กาญจนโชคพิพัฒน์
10311 35 นางสาว สราสินี พรม ชาติ
09082 36 นางสาว สุนันทรา  อุทัยแสง
09084 37 นางสาว อารีย์ อัญชลี

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยสุวรรณ  บัวศรี  2. นำงสำวบุญญำภำ  พิกุลแก้ว
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564


