
เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50822 วรภิญญา กิตติศิริประพันธ ม.1/1 นพมาศ

2 50823 ณภัทร โรจนชีวาคม ม.1/1 ศรีสุริโยทัย

3 50824 ณัฐวรา แยมประเสริฐ ม.1/1 เทพสตรี

4 50825 ณัฐธยาน เตชะพรอนันต ม.1/1 ศรีสุนทร

5 50826 ภูรีรักข รวมกระโทก ม.1/1 วิสุทธิกษัตรีย

6 50827 กาญจนศิริ โชควัฒนเศรษฐ ม.1/1 วิสาขา

7 50828 อรัชฌา วงศดนตรี ม.1/1 สาวิตรี

8 50829 ณัฐรินทร จอมงูเหลือม ม.1/1 จามเทวี

9 50830 ชลธิชา ประสิทธิ์สุวรรณ ม.1/1 มัทรี

10 50831 พัทธนันท ตั้งไพโรจนวงศ ม.1/1 สีดา

11 50832 สโรชา พัฒนากุล ม.1/1 สีดา

12 50833 ภิญญาพัชญ เพียงขุนทด ม.1/1 มัทรี

13 50834 สกุลทิพย พวงศรี ม.1/1 จามเทวี

14 50835 อชิรญา วชิรมโนวาทย ม.1/1 สาวิตรี

15 50836 ชมพูนุท รอบคอบ ม.1/1 วิสาขา

16 50837 กฤตธีรา ครามกระโทก ม.1/1 วิสุทธิกษัตรีย

17 50838 ลักษยา ยันตสําโรง ม.1/1 ศรีสุนทร

18 50839 ณภัทร บัวกลาง ม.1/1 เทพสตรี

19 50840 วรนิษฐา ออมก่ิง ม.1/1 ศรีสุริโยทัย

20 50841 กรองแกว สุริยบุตร ม.1/1 นพมาศ

21 50842 นิษฐกานต นากลาง ม.1/1 บุญเหลืออนุสรณ

22 50843 โสภิษฐิรักษ ภักดีดํารงเดช ม.1/1 สุรนารี

23 50844 ฉันทนัทธ นิตยใหม ม.1/1 สุรนารี

24 50845 เจนภัทร อยูหมื่นไวย ม.1/1 บุญเหลืออนุสรณ

25 50846 วีรินทร สมงอน ม.1/1 นพมาศ

26 50847 วิภาวดี ชาวสวน ม.1/1 ศรีสุริโยทัย

27 50848 ชนนิกานต ทิมา ม.1/1 เทพสตรี

28 50849 ศุภิสรา ยาวะโนภาส ม.1/1 ศรีสุนทร

29 50850 จิรัชยา ธีรประภานนท ม.1/1 วิสุทธิกษัตรีย

30 50851 จิณัฐตา บุญศรี ม.1/1 วิสาขา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50852 อภิปรียา ปวบุญสิริวงศ ม.1/2 สาวิตรี

2 50853 วาราดา จงจิระวงศา ม.1/2 จามเทวี

3 50854 กชพร เรืองบุญคุมสุข ม.1/2 มัทรี

4 50855 ภัณฑิรา ฮอหรินทร ม.1/2 สีดา

5 50856 ธวิดา ภูมิคอนสาร ม.1/2 สีดา

6 50857 อภิษฐา พิมพา ม.1/2 มัทรี

7 50858 ดลนภัส อัครกฤตโภคิน ม.1/2 จามเทวี

8 50859 พิชญธิดา ศรีเมฆ ม.1/2 สาวิตรี

9 50860 ฐิตาณัฐฐา แดงสกุล ม.1/2 วิสาขา

10 50861 เอวิตรา เลิศติยวงศ ม.1/2 วิสุทธิกษัตรีย

11 50862 คัณธมาศ อติโรจน ม.1/2 ศรีสุนทร

12 50863 ญาดา ศิริสุนทร ม.1/2 เทพสตรี

13 50864 ณัฐชยา เข็มทอง ม.1/2 ศรีสุริโยทัย

14 50865 ปญญวีร พ้ืนชมภู ม.1/2 นพมาศ

15 50866 ธัญญนภัส วันก่ิง ม.1/2 บุญเหลืออนุสรณ

16 50867 วรันธรณ สุทธิเทพ ม.1/2 สุรนารี

17 50868 เบญญาภา แซเลา ม.1/2 สุรนารี

18 50869 ธัญดา ธนาธรศิริกุล ม.1/2 บุญเหลืออนุสรณ

19 50870 ธนัญชนก อูสูงเนิน ม.1/2 นพมาศ

20 50871 ศศิประภา แจงเกิด ม.1/2 ศรีสุริโยทัย

21 50872 เพชรธิดา เพ่ิมพูลบุญ ม.1/2 เทพสตรี

22 50874 ลภัสรดา มาทอง ม.1/2 วิสุทธิกษัตรีย

23 50875 นิสิตา ไกรกลาง ม.1/2 วิสาขา

24 50876 ธนรรคพร เปยหมื่นไวย ม.1/2 สาวิตรี

25 50877 พอเพียง อินทจันทร ม.1/2 จามเทวี

26 50878 สลัณพร บุญชู ม.1/2 มัทรี

27 50879 ณิชาภัทร โพธิ์บุตรดี ม.1/2 สีดา

28 50880 สุธีรา สุนทรชัย ม.1/2 สีดา

29 50881 พิชญปรียา สุขสําราญ ม.1/2 มัทรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50882 พิมพมาดา ฤทธิ์นอก ม.1/3 จามเทวี

2 50883 ขวัญชนก จึงศิริกุล ม.1/3 สาวิตรี

3 50884 วชิรญาณ วิสันเทียะ ม.1/3 วิสาขา

4 50885 อรพรรณ อินตะวัน ม.1/3 วิสุทธิกษัตรีย

5 50886 พรนับพัน มะสูงเนิน ม.1/3 ศรีสุนทร

6 50887 รวิษฎา มาทอง ม.1/3 เทพสตรี

7 50889 กุลนัดดา ทองแกวจันทร ม.1/3 นพมาศ

8 50890 พิมพวิภา กํ่ากระโทก ม.1/3 บุญเหลืออนุสรณ

9 50891 มาติกา ซอมตะคุ ม.1/3 สุรนารี

10 50893 วริศรา คูณขุนทด ม.1/3 บุญเหลืออนุสรณ

11 50894 นภสร เลิศสิริมงคล ม.1/3 นพมาศ

12 50895 ฐิติชญาน แสนสุภา ม.1/3 ศรีสุริโยทัย

13 50896 ณัฐณิชา ชินก่ิง ม.1/3 เทพสตรี

14 50897 พรธีรา สาคะศุภฤกษ ม.1/3 ศรีสุนทร

15 50898 พัณณิตา วรธรรมาทิพย ม.1/3 วิสุทธิกษัตรีย

16 50899 พิมพชนก วงษอามาตย ม.1/3 วิสาขา

17 50900 ณัฎฐริฐ มูลมณี ม.1/3 สาวิตรี

18 50901 ณฤดี ตาลพันธ ม.1/3 จามเทวี

19 50902 ญาณิศา วสุเพ็ญ ม.1/3 มัทรี

20 50903 ทยากร ออนนอม ม.1/3 สีดา

21 50904 ญาดาวดี ชังฉิมพลี ม.1/3 สีดา

22 50905 ชญาดา วงศหทัย ม.1/3 มัทรี

23 50907 ญารินดา ภาระเวช ม.1/3 สาวิตรี

24 50908 ศรุตา หวังรักกลาง ม.1/3 วิสาขา

25 50909 ณัชชา พหลศักดิ์ ม.1/3 วิสุทธิกษัตรีย

26 50910 ทอฝน พงศชาญวิทย ม.1/3 ศรีสุนทร

27 50911 ธนัชชา ซาหยอง ม.1/3 เทพสตรี

28 50912 ธัญรดี อินทราภิรมยกุล ม.1/3 ศรีสุริโยทัย

29 50913 ณัฐชานันท สิงหพงษ ม.1/3 นพมาศ

30 50914 ไอศิกา แกวยงกฎ ม.1/3 บุญเหลืออนุสรณ

31 50915 ลวิตรา ตอมพุดซา ม.1/3 สุรนารี

32 50916 ปทมพร ประทุมมา ม.1/3 สุรนารี

33 50918 อภิสรา สิทธิภัทราศรี ม.1/3 นพมาศ

34 50923 ชัญญานุช จงรับกลาง ม.1/4 วิสาขา

35 50924 นันทนภัส รัตนพันธ ม.1/4 สาวิตรี

36 50957 อภิสรา ทับทะมาศ ม.1/4 วิสุทธิกษัตรีย

37 50960 กนกกาญจน สุขเกษม ม.1/4 ศรีสุริโยทัย

38 50970 ธันยพร แวดลอม ม.1/5 วิสุทธิกษัตรีย

39 51011 ปยารมณ สุขไกร ม.1/6 สุรนารี

40 51090 ภควดี ไพทูรย ม.1/8 วิสุทธิกษัตรีย

41 51106 โชติกา แกงโคกกรวด ม.1/8 บุญเหลืออนุสรณ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/3  ปการศึกษา 2563



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50888 วิภาสิริ เจริญสุข ม.1/3 ศรีสุริโยทัย

2 50892 วริศรา คลองการ ม.1/3 สุรนารี

3 50919 กานตธิดา สรวงสุรศรี ม.1/3 ศรีสุริโยทัย

4 50920 กานตธิดา สุขเกิด ม.1/3 เทพสตรี

5 50922 ดวงรุง เครือกลาง ม.1/4 วิสุทธิกษัตรีย

6 50925 อชิรญา ดอมกลาง ม.1/4 จามเทวี

7 50927 ณัฐพร ไตรศิวะกุล ม.1/4 สีดา

8 50930 ธีรดา ธิราไทย ม.1/4 จามเทวี

9 50932 พุธิตา เภสัชชา ม.1/4 วิสาขา

10 50936 ศุภกานต อยูจินดา ม.1/4 ศรีสุริโยทัย

11 50938 พุทธรักษา กระจางโพธิ์ ม.1/4 บุญเหลืออนุสรณ

12 50939 ปาณิสา กาฬสินธุ ม.1/4 สุรนารี

13 50942 ปาลิดา ศักดิ์รัตนมาศ ม.1/4 นพมาศ

14 50952 กัญญาณัฐ กิติสากล ม.1/4 สีดา

15 50956 ชัชลิฎา แอโสะ ม.1/4 วิสาขา

16 50959 ณัฐวรา ศรีอําไพ ม.1/4 เทพสตรี

17 50965 อภิศรา ใจซ่ือกุล ม.1/5 บุญเหลืออนุสรณ

18 50972 พิทยาภรณ อ้ึงธนารัตน ม.1/5 สาวิตรี

19 50974 พรปรีณัน ตูกลาง ม.1/5 มัทรี

20 50979 กนกรดา สมสันเทียะ ม.1/5 สาวิตรี

21 50982 ดารินทรารัตน สดทะเล ม.1/5 ศรีสุนทร

22 50984 ชญานิศ แกวสุวรรณ ม.1/5 ศรีสุริโยทัย

23 50997 กชกร หกดานจาก ม.1/5 จามเทวี

24 51005 รัญชิดา พัวอมรพงศ ม.1/6 วิสุทธิกษัตรีย

25 51008 ภิญญาพัชญ เภาสลัก ม.1/6 ศรีสุริโยทัย

26 51010 กนกวรรณ เชยสระนอย ม.1/6 บุญเหลืออนุสรณ

27 51020 สุพิชฌาย ชื่นโพธิ์กลาง ม.1/6 สาวิตรี

28 51031 ธัญลักษณ หวลชัยภูมิ ม.1/6 เทพสตรี

29 51043 อริสรา ผดุงศิลป ม.1/7 วิสาขา

30 51044 รติกานต ตั้งพรชูพงศ ม.1/7 สาวิตรี

31 51048 ณพิชยารัตน ศรีโพธิ์ ม.1/7 สีดา

32 51050 ญาณศรณ กันงาม ม.1/7 จามเทวี

33 51083 วิรัลยุพา ศิริสวัสดิ์ ม.1/8 สุรนารี

34 51084 ภัทรวดี วงษมณี ม.1/8 สุรนารี

35 51087 ชญาภา ธรรมาภิมุข ม.1/8 ศรีสุริโยทัย

36 51089 พูนทรัพย เปรี่ยมรัตนชัย ม.1/8 ศรีสุนทร

37 51095 ณัฏฐพร ตวยกระโทก ม.1/8 สีดา

38 51107 ฐิติกา พอกระโทก ม.1/8 สุรนารี

39 51111 ณิชาดา เหมิกจันทึก ม.1/8 ศรีสุริโยทัย

40 51128 วรรณลดา พันธวิศิษฏ ม.1/9 ศรีสุริโยทัย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/4  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50022 ภิรมยพร สมปู ม.1/5 จามเทวี

2 50926 ญาณิศา เศรษฐพงษ ม.1/4 มัทรี

3 50928 ธันยสิตา บุญพวงสัมฤทธิ์ ม.1/4 สีดา

4 50933 ณัฐปวีย สิมมา ม.1/4 วิสุทธิกษัตรีย

5 50941 ปญวรรณ นาคเสน ม.1/4 บุญเหลืออนุสรณ

6 50944 กิตติญาภรณ อินทรนอย ม.1/4 เทพสตรี

7 50950 ณัฐชานันท พงษสุวรรณ ม.1/4 มัทรี

8 50961 เมลดา ผลไม ม.1/4 นพมาศ

9 50969 อภิษฐา แหวนแกว ม.1/5 ศรีสุนทร

10 50976 นภสร สิริวัฒนากุล ม.1/5 สีดา

11 50983 บุญญิสา ชางไม ม.1/5 เทพสตรี

12 50986 จิตติลักษณ วันโสภา ม.1/5 บุญเหลืออนุสรณ

13 50991 กนิษฐา ใหญสูงเนิน ม.1/5 ศรีสุริโยทัย

14 50995 ปณิฏฐา ปยะวงศ ม.1/5 วิสาขา

15 51004 เพชญพิชชา ชากะจะ ม.1/6 วิสาขา

16 51012 กชพร วิบูลยกุล ม.1/6 สุรนารี

17 51017 ธีริศรา ทิพยสันเทียะ ม.1/6 ศรีสุนทร

18 51019 ณัชชารีย ชัยศิรินิธิโชติ ม.1/6 วิสาขา

19 51025 ขนิษฐา บุญศิริรุงเรือง ม.1/6 มัทรี

20 51033 ณัฐฐิรา จันทรโนนมวง ม.1/6 นพมาศ

21 51034 ทอเเสงตะวัน ชาญชิต ม.1/6 บุญเหลืออนุสรณ

22 51051 กรรณิการ แพเกาะ ม.1/7 สาวิตรี

23 51053 วรวลัญช ยินดี ม.1/7 วิสุทธิกษัตรีย

24 51064 นภัสสร พรมเสนา ม.1/7 เทพสตรี

25 51078 ภูษณิศา สุคนธพงศ ม.1/7 ศรีสุนทร

26 51097 ปลายฟา ดีดวยชาติ ม.1/8 มัทรี

27 51099 วรณัฏฐ จันทาพูน ม.1/8 สาวิตรี

28 51120 ณัฐนพิน อินชาง ม.1/8 สีดา

29 51133 พิชญวดี ครัวกลาง ม.1/9 นพมาศ

30 51139 ปวีณสุดา ตั้งสันติถาวร ม.1/9 วิสุทธิกษัตรีย

31 51147 วัลวิภา ท.บ.สูงเนิน ม.1/9 จามเทวี

32 51168 พิชชาภา โพธิ์สวาง ม.1/10 สีดา

33 51171 หฤทชนัน ศิวเวทสกุล ม.1/10 สาวิตรี

34 51191 เปรมยุดา ปะโปตินัง ม.1/10 สีดา

35 51202 กัญญาณัฐ แสงศรี ม.1/11 บุญเหลืออนุสรณ

36 51227 สุรียนิภา กํ่าโพธิ์ ม.1/11 สุรนารี

37 51247 อารยา บุดตะ ม.1/12 เทพสตรี

38 51256 พรณัชชา แสงกลาง ม.1/12 เทพสตรี

39 51290 จิรภิญญา ประเสริฐศรี ม.1/13 จามเทวี

40 51327 พบพร โดมขุนกด ม.1/14 จามเทวี

41 51431 ทอฝน ทวนกระโทก ม.1/16 สีดา
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1 50906 ธนัญญา สวรรคราช ม.1/3 จามเทวี

2 50935 ธันยพร แหลมกระโทก ม.1/4 เทพสตรี

3 50943 อริศรา เเกวระยา ม.1/4 ศรีสุริโยทัย

4 50948 ชัญญานุช ใจมนต ม.1/4 สาวิตรี

5 50949 วรัญยา บุตตะ ม.1/4 จามเทวี

6 50953 พัทธธีรา เเซเฮ็ง ม.1/4 มัทรี

7 50954 รุจรวี วิริยาภิรมย ม.1/4 จามเทวี

8 50955 รัชฎากรณ เพียรใจบัวบาล ม.1/4 สาวิตรี

9 50966 อโรชา แสงโชติ ม.1/5 นพมาศ

10 50968 ฌานิกา พวมขุนทด ม.1/5 เทพสตรี

11 50977 พลอยสวย ทาศรี ม.1/5 มัทรี

12 50989 กุลชญา เทพตาแสง ม.1/5 บุญเหลืออนุสรณ

13 51021 ชญานิษฐ โสภณวิวัฒนกุล ม.1/6 จามเทวี

14 51022 ดาริสา ทองสาย ม.1/6 มัทรี

15 51023 อัณณอรกช สงฆสระนอย ม.1/6 สีดา

16 51030 พีระดา ศรีสรรพ ม.1/6 ศรีสุนทร

17 51045 ประกายดาว บัวนาค ม.1/7 จามเทวี

18 51055 ชนาพร กลอนโคกสูง ม.1/7 เทพสตรี

19 51061 แพรวชมพู ฉ่ําจอหอ ม.1/7 บุญเหลืออนุสรณ

20 51062 ปุณณภา โฆษวิฑิตกุล ม.1/7 นพมาศ

21 51085 ธันยภรณ ใบดั้งกลาง ม.1/8 บุญเหลืออนุสรณ

22 51088 อนัญญา ไชยสุข ม.1/8 เทพสตรี

23 51103 กัญญาวีร จํานงดี ม.1/8 เทพสตรี

24 51105 เปมิกา มุงจอมกลาง ม.1/8 นพมาศ

25 51109 ธีมาพร พิงกระโทก ม.1/8 บุญเหลืออนุสรณ

26 51114 ไอริณ วัชรเมฆินทร ม.1/8 วิสุทธิกษัตรีย

27 51117 กัญญาณัฐ รัตนชัย ม.1/8 จามเทวี

28 51118 ญาณิศา เหลาคม ม.1/8 มัทรี

29 51122 ญาณิศา ซุยจอหอ ม.1/9 จามเทวี

30 51125 อธิติยา นุยคง ม.1/9 วิสุทธิกษัตรีย

31 51153 ธิดารัตน ศรีกุดหวา ม.1/9 ศรีสุริโยทัย

32 51193 ชุติสรา เลิศอาวุธ ม.1/10 มัทรี

33 51201 นนททิชา ธรรมโชติ ม.1/10 นพมาศ

34 51243 ทัตพิชา เที่ยงธรรม ม.1/12 สาวิตรี

35 51261 อักษราภัค ใสสะอาด ม.1/12 จามเทวี

36 51269 ชญานันท ขึงโพธิ์ ม.1/12 วิสุทธิกษัตรีย

37 51285 นภสร ดงสันเทียะ ม.1/13 จามเทวี

38 51289 รวิพร มะเริงสิทธิ์ ม.1/13 มัทรี

39 51301 กันตกนิษฐ คอยจะโปะ ม.1/13 บุญเหลืออนุสรณ

40 51374 กรพินธุ กอแกว ม.1/15 นพมาศ
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1 50921 ณัฐกาญจน นอกตาจั่น ม.1/3 ศรีสุนทร

2 50929 อัฐภิญญา พิทยาวิวัฒนกุล ม.1/4 มัทรี

3 50945 ปยธิดา หงษไทย ม.1/4 ศรีสุนทร

4 50947 ณัฐวดี เที่ยงประเทศ ม.1/4 วิสาขา

5 50964 ชาลิสา เลิศทวีรพร ม.1/5 สุรนารี

6 50973 นภัสภรณ วงศวรัญูกุล ม.1/5 จามเทวี

7 50978 จิณณพัต แยมกลาง ม.1/5 จามเทวี

8 51003 ณัฐชยา จํานงคพล ม.1/6 สาวิตรี

9 51006 สุจิรา จงรักษ ม.1/6 ศรีสุนทร

10 51014 ฐิติมา อุดมลาภ ม.1/6 นพมาศ

11 51015 พิชามญชุ บัวทองหลาง ม.1/6 ศรีสุริโยทัย

12 51016 เนตรนภา ฉิมครบุรี ม.1/6 เทพสตรี

13 51028 สวันนีย พยัคฆกุล ม.1/6 วิสาขา

14 51047 นันทนภัส บวรศิริโรจน ม.1/7 สีดา

15 51054 ณัฐินี บํารุงบุรี ม.1/7 ศรีสุนทร

16 51056 ณัฏฐา เทียบประทุม ม.1/7 ศรีสุริโยทัย

17 51059 กมลชนก เพียรเกาะ ม.1/7 สุรนารี

18 51065 ปภาวี ศรีคะรัตน ม.1/7 ศรีสุนทร

19 51082 เสาวนีย ใบโพธิ์ ม.1/8 บุญเหลืออนุสรณ

20 51091 นภสร เข็มมะลัง ม.1/8 วิสาขา

21 51096 ปพัชญา จําวิเศษ ม.1/8 สีดา

22 51102 ญาณิศา โปรงสันเทียะ ม.1/8 ศรีสุนทร

23 51104 กนกรดา ศิริสุข ม.1/8 ศรีสุริโยทัย

24 51110 จันทรจิรา วงษนอก ม.1/8 นพมาศ

25 51138 อรปรียา ซําโพธิ์ ม.1/9 ศรีสุนทร

26 51143 อนัญลักษกานต สุวรรณปกษ ม.1/9 มัทรี

27 51164 ปณัชชา ศรีนาคา ม.1/10 สาวิตรี

28 51166 ธัญพร แสนคํามูล ม.1/10 มัทรี

29 51172 สุภาสินี ภิญโญพันธ ม.1/10 วิสาขา

30 51207 ชญาดา ขันโคกกรวด ม.1/11 ศรีสุริโยทัย

31 51208 วรรณรดา บรรจงจิตร ม.1/11 เทพสตรี

32 51232 พิชชาพร เข็มประสิทธิ์ ม.1/11 ศรีสุนทร

33 51245 วิรมณ นวนันทวงศ ม.1/12 วิสุทธิกษัตรีย

34 51249 ธัญพร เข็มทอง ม.1/12 นพมาศ

35 51272 ศิรภัสสร จงคอยกลาง ม.1/12 ศรีสุริโยทัย

36 51280 ภิญญาพัชญ ดีเติม ม.1/12 เทพสตรี

37 51284 จารวี ราศรี ม.1/13 สาวิตรี

38 51286 พิชญา นุชเทียน ม.1/13 มัทรี

39 51328 ไอรฑารีย พันธุรักษ ม.1/14 ศรีสุริโยทัย

40 51333 ธนาทิพ พิริยะ ม.1/14 สาวิตรี
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1 50917 สรัญญภัทร เชื้ออภัย ม.1/3 บุญเหลืออนุสรณ

2 50934 รดา อิวาตะ ม.1/4 ศรีสุนทร

3 50946 นภัสกร สมสวาท ม.1/4 วิสุทธิกษัตรีย

4 50951 สุพิชชา คงรัตน ม.1/4 สีดา

5 50962 เมธาพร อมรวุฒิพงศ ม.1/5 บุญเหลืออนุสรณ

6 50963 ทิพรดา ดุงสูงเนิน ม.1/5 สุรนารี

7 50967 กันตฤทัย สัจจาวัฒนา ม.1/5 ศรีสุริโยทัย

8 50975 พิมพชนก กระแสโสม ม.1/5 สีดา

9 50980 รตนณรรฐ เลิศนิธิธรรมกุล ม.1/5 วิสาขา

10 50987 เขมจิรา เงาเกาะ ม.1/5 สุรนารี

11 50998 ณิชกานต ทรัพยศรีศุภชัย ม.1/5 มัทรี

12 51002 วนิษฐา สมานจารุวรรณ ม.1/6 จามเทวี

13 51007 ศรัณยพร โพธิเกษม ม.1/6 เทพสตรี

14 51009 ณัฐชนันทพร สุทธิจันทร ม.1/6 นพมาศ

15 51013 ปรัศนียาภรณ บุญพานะ ม.1/6 บุญเหลืออนุสรณ

16 51029 นวพรพรรณ ศรีกุล ม.1/6 วิสุทธิกษัตรีย

17 51060 ศิวทายิน เบี้ยกระโทก ม.1/7 สุรนารี

18 51068 อัจฉราพร ไชยลังกา ม.1/7 สาวิตรี

19 51074 สุพิชญา คําโสภา ม.1/7 สาวิตรี

20 51076 กนกวรรณ สรอยสูงเนิน ม.1/7 วิสาขา

21 51086 สุธีธิดา จันแจง ม.1/8 นพมาศ

22 51092 เบญจศิริ เตียนพลกรัง ม.1/8 สาวิตรี

23 51093 จิรพัส พัชรมนตรี ม.1/8 จามเทวี

24 51094 สิริโสภา วิเศษครอ ม.1/8 มัทรี

25 51098 ธนิสรา จําปาพันธุ ม.1/8 จามเทวี

26 51100 ฐิติกาญจนญาณ ภุมรินทร ม.1/8 วิสาขา

27 51101 สุวภัทร อุนสอาด ม.1/8 วิสุทธิกษัตรีย

28 51112 เมธาวี รวมพล ม.1/8 เทพสตรี

29 51113 วรัญญา สงคทะเล ม.1/8 ศรีสุนทร

30 51115 ฐิติตา สุขรัตน ม.1/8 วิสาขา

31 51157 พิรดา ดาทองหลาง ม.1/9 สุรนารี

32 51163 สิริยากร ตันธนโรจน ม.1/10 วิสาขา

33 51174 กัญลักษณ เถียรหนู ม.1/10 ศรีสุนทร

34 51206 ณัฐธิดา ระไหวพรมราช ม.1/11 นพมาศ

35 51219 กนกพร หงษยนต ม.1/11 วิสาขา

36 51242 กานตรวี คําเรือน ม.1/12 จามเทวี

37 51244 บุญญาภา รัตนถาวรกิติ ม.1/12 วิสาขา

38 51246 กัญญาวีร นาบํารุง ม.1/12 ศรีสุนทร

39 51248 อัยญาวีร จินดามาตย ม.1/12 ศรีสุริโยทัย

40 51414 สโรชา คงสมเลิก ม.1/16 เทพสตรี
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1 50931 นันทิชา จงคาดกลาง ม.1/4 สาวิตรี

2 50981 สกนธรัศมิ์ รัสมีเพ็ชร ม.1/5 วิสุทธิกษัตรีย

3 51000 ภัทรานิษฐ โตมรศักดิ์ ม.1/5 สีดา

4 51036  ธัญพิชชา พรมสิทธิ์ ม.1/6 สุรนารี

5 51052 ปกฉัตร สิงหทองชัย ม.1/7 วิสาขา

6 51069 ธัญญารัตน วงษาแกว ม.1/7 จามเทวี

7 51119 มนัญชยา ควรตะขบ ม.1/8 สีดา

8 51141 อภิณหพร จรัสไพศาลกิจ ม.1/9 สาวิตรี

9 51142 ภิญญาพัชญ พจนฉิมพลี ม.1/9 จามเทวี

10 51148 กชมน หอมเจริญวงศ ม.1/9 สาวิตรี

11 51152 นัชชา วงษประเสริฐ ม.1/9 เทพสตรี

12 51154 พอใจ โภคาเทพ ม.1/9 นพมาศ

13 51156 สกาวฟา ทิพขันธ ม.1/9 สุรนารี

14 51165 นภัส หกสี ม.1/10 จามเทวี

15 51173 ธันยรัศมิ์ หาญไชยนะ ม.1/10 วิสุทธิกษัตรีย

16 51183 ภัทรมน พยัคฆศรี ม.1/10 ศรีสุริโยทัย

17 51185 มนัญชยา โพธิ์ศรี ม.1/10 ศรีสุนทร

18 51186 เจนจิรา ตันนอก ม.1/10 วิสุทธิกษัตรีย

19 51190 มนัสวี ดําละกอ ม.1/10 มัทรี

20 51192 นิชาดา ประเสริฐพงค ม.1/10 สีดา

21 51197 ชไมพร เชาวพลกรัง ม.1/10 วิสุทธิกษัตรีย

22 51222 รวิพร อินสีเมือง ม.1/11 เทพสตรี

23 51228 กนกรส โปรงสันเทียะ ม.1/11 บุญเหลืออนุสรณ

24 51239 ณัฎฐพรรณ ตวยกระโทก ม.1/11 สีดา

25 51255 ณัชชา ปราศรัย ม.1/12 ศรีสุริโยทัย

26 51265 สุรีรัตน จําปาสี ม.1/12 มัทรี

27 51273 หทัยชนก แซะจอหอ ม.1/12 นพมาศ

28 51274 บุญยาพร บุญเครือบ ม.1/12 บุญเหลือ

29 51276 ณัฐชยา เพียซาย ม.1/12 สุรนารี

30 51296 กีรติกา ตะสูงเนิน ม.1/13 ศรีสุริโยทัย

31 51297 สุธีธิดา แกวทะเล ม.1/13 นพมาศ

32 51300 สโรชา โพธิ์หนองคูณ ม.1/13 สุรนารี

33 51320 ศิลวนันต ทันครบุรี ม.1/13 ศรีสุริโยทัย

34 51326 ภวรัญชน บูรณางกูร ม.1/14 นพมาศ

35 51344 ศุพิชญา ชาติไทย ม.1/14 ศรีสุริโยทัย

36 51351 รัญชิดา มายขุนทด ม.1/14 ศรีสุริโยทัย

37 51356 ธนัญลักษณ จิตหนักแนน ม.1/14 สาวิตรี

38 51447 ปรียนันท เชิดธีรธรรม ม.1/17 ศรีสุริโยทัย

39 51460 ณปภัช ไชยสงคราม ม.1/17 วิสาขา

40 51472 ภรณนภา เพียงโคกกรวด ม.1/17 ศรีสุนทร

ชื่อ-สกุล
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1 50276 กิตติญาภา กิตติพัชรากร ม.1/11 สุรนารี

2 50996 เสาวรัตน กันโคกกรวด ม.1/5 สาวิตรี

3 51018 ภัทราวดี มวงชะคํ่า ม.1/6 วิสุทธิกษัตรีย

4 51024 ลลิดา คะลา ม.1/6 สีดา

5 51040 ธนัญชนก ทําประโยชน ม.1/6 เทพสตรี

6 51070 ขวัญขาว ศรีอภัย ม.1/7 มัทรี

7 51071 กชพร ทองแดง ม.1/7 สีดา

8 51116 ธัญญาวัลย สายจันทร ม.1/8 สาวิตรี

9 51130 ธนัญพรรธน สถิตฤทธิสนธิ์ ม.1/9 บุญเหลืออนุสรณ

10 51135 พิชชาอร ฤกษนอก ม.1/9 นพมาศ

11 51136 ญาณิศา สานสูงเนิน ม.1/9 เทพสตรี

12 51137 ภัทรานิษฐ ภวภูตานนท ม.1/9 ศรีสุริโยทัย

13 51140 นัฎฐนันท โพนเกาะ ม.1/9 วิสาขา

14 51145 กานดา กองสิน ม.1/9 สีดา

15 51149 กนกอร คงผดุง ม.1/9 วิสาขา

16 51151 กัญญาณัฐ เนาวรัตน ม.1/9 ศรีสุนทร

17 51155 วรัชยา เกงนอก ม.1/9 บุญเหลืออนุสรณ

18 51187 นภกมล สุพรพิบูล ม.1/10 วิสาขา

19 51188 นันทนภัส ใจชอบสันเทียะ ม.1/10 สาวิตรี

20 51198 นภัสวรรณ หมั่นบุญ ม.1/10 ศรีสุนทร

21 51203 ปวรวรรณ ศรีพันธ ม.1/11 สุรนารี

22 51226 พลอยชมพู พือสันเทียะ ม.1/11 สุรนารี

23 51250 กนิษฐนาฏ ทัศวงษ ม.1/12 บุญเหลืออนุสรณ

24 51262 ทิพเตชินี นิลาราช ม.1/12 มัทรี

25 51264 กมลณภัทร พิพัฒนธารานนท ม.1/12 สีดา

26 51283 นาราภัทร ดีอุบล ม.1/13 วิสาขา

27 51292 ปภาวรินทร เจียกสูงเนิน ม.1/13 วิสาขา

28 51309 ธัญวรัตม สุริยา ม.1/13 จามเทวี

29 51318 วรวิมล ปราณีตพลกรัง ม.1/13 ศรีสุนทร

30 51329 ธันยนันท สินสระนอย ม.1/14 เทพสตรี

31 51335 ฐิตารีย สวัสดิ์รักษา ม.1/14 มัทรี

32 51336 วิศัลยศยา พันธุเงิน ม.1/14 สีดา

33 51365 อัญชิสา ชัยมีแรง ม.1/15 วิสุทธิกษัตรีย

34 51376 นันทนภัส แกวจันทร ม.1/15 เทพสตรี

35 51415 อนัญญา ไมโคกสูง ม.1/16 ศรีสุริโยทัย

36 51438 ภัทรธราภรณ วงษบุตร ม.1/16 ศรีสุนทร

37 51439 กวินทสุดา คงสัตย ม.1/16 เทพสตรี

38 51441 ณัฐธิตา ดอนนอก ม.1/16 นพมาศ

39 51456 มนัสนันท ภูพานสุวรรณ ม.1/17 สีดา

40 51458 วรวลัญช ตอสกุล ม.1/17 จามเทวี
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1 50940 ศิริวรรณ แกววรรณ ม.1/4 สุรนารี

2 50999 จุฑามาศ วัฒนะ ม.1/5 สีดา

3 51026 กรวรรณ อนุเสถียร ม.1/6 จามเทวี

4 51027 ศิริภัสสร ภุมรินทร ม.1/6 สาวิตรี

5 51058 ณัฐณิชา โชติยา ม.1/7 บุญเหลืออนุสรณ

6 51066 นวพรรษ นารีรักษ ม.1/7 วิสุทธิกษัตรีย

7 51075 พิมพสุภา สุปญญเดชา ม.1/7 จามเทวี

8 51077 วิปศยา คูพิมาย ม.1/7 วิสุทธิกษัตรีย

9 51079 นารีรัตน จริงสูงเนิน ม.1/7 เทพสตรี

10 51081 พรทิวา ขันโคกกรวด ม.1/7 นพมาศ

11 51108 นลินี ศรีมี ม.1/8 สุรนารี

12 51123 สโรชา เจียกงูเหลือม ม.1/9 สาวิตรี

13 51126 อารดา เปรมปรีดิ์ ม.1/9 ศรีสุนทร

14 51134 ธมนพร เวสนุสิทธิ์ ม.1/9 บุญเหลืออนุสรณ

15 51169 ภวิตรา พลจังหรีด ม.1/10 มัทรี

16 51184 เขญญาณี ทะศรี ม.1/10 เทพสตรี

17 51194 วิไลลักษณ แทนกระโทก ม.1/10 จามเทวี

18 51195 ธัญพิชชา เอ่ียมรอด ม.1/10 สาวิตรี

19 51212 ชญานนันท ไชยลาภ ม.1/11 จามเทวี

20 51240 ภควดี กลาวพิมาย ม.1/11 สีดา

21 51241 กนกกาญจน สายงาม ม.1/11 มัทรี

22 51254 ปภาวรินท ปราณีตพลกรัง ม.1/12 นพมาศ

23 51258 จอมขวัญ เวาสันเทียะ ม.1/12 วิสุทธิกษัตรีย

24 51259 พรรทิภา ดายกลาง ม.1/12 วิสาขา

25 51295 วริศรา ศิริโภคานนท ม.1/13 เทพสตรี

26 51305 พิมพพิชชา วรสาร ม.1/13 ศรีสุนทร

27 51308 ฉันชนก คืนดี ม.1/13 สาวิตรี

28 51310 สิรินยา นาคะเดช ม.1/13 มัทรี

29 51313 ณัฏฐณิชา กุฎฤาษี ม.1/13 มัทรี

30 51319 เสาวนิตย ประมวลศักดิกุล ม.1/13 เทพสตรี

31 51322 ฑิฌาวรรณ เดชจังหรีด ม.1/14 บุญเหลืออนุสรณ

32 51340 แกวใจ นาคสุข ม.1/14 วิสาขา

33 51357 พิชญธิดา อวบสันเทียะ ม.1/14 จามเทวี

34 51366 อชิรญาณ ทวนขุนทด ม.1/15 ศรีสุนทร

35 51381 ภิญญาพัชญ ปอกระโทก ม.1/15 จามเทวี

36 51398 อรรัมภา สืบสังข ม.1/15 นพมาศ

37 51433 นัชชา บรรจงปรุ ม.1/16 มัทรี

38 51445 จิราภา เพ็จนา ม.1/17 บุญเหลืออนุสรณ

39 51448 ภัทราวดี สุขเสนา ม.1/17 เทพสตรี

40 51457 ธนพร จันพิลา ม.1/17 มัทรี
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1 50971 ลลิตา ศรีเกาะ ม.1/5 วิสาขา

2 50988 อริสา เยาวภัทรศิริ ม.1/5 สุรนารี

3 50990 ณัชชา ปราชญศรีภูมิ ม.1/5 นพมาศ

4 50994 ณภัทร บุษราคัม ม.1/5 วิสุทธิกษัตรีย

5 51032 จุฑามาศ คันธโชติ ม.1/6 ศรีสุริโยทัย

6 51039 ภัณฑิรา เบ็ญจรูญ ม.1/6 ศรีสุริโยทัย

7 51041 สุวีรยา เภาสันเทียะ ม.1/6 ศรีสุนทร

8 51057 พิชชาภา กองเพ็ชร ม.1/7 นพมาศ

9 51072 ณัฏฐทิตา ตั้งวุฒิธร ม.1/7 สีดา

10 51121 เปมิกา ศิวากาศ ม.1/8 มัทรี

11 51124 พิชญาภา ไตรบัญญัติกุล ม.1/9 วิสาขา

12 51132 อภิชญา เรืองประโดก ม.1/9 สุรนารี

13 51144 บุณณดา เทพวงษ ม.1/9 สีดา

14 51196 ทวินันท รอดจอหอ ม.1/10 วิสาขา

15 51204 ปณณิชา ปรุงโพธิ์ ม.1/11 สุรนารี

16 51216 นวพร ควบพิมาย ม.1/11 มัทรี

17 51224 ณัฐชา บุญเพ็งรักษ ม.1/11 นพมาศ

18 51238 ภัทรธิดา ปนสันเทียะ ม.1/11 มัทรี

19 51253 พาขวัญ ไชยสิงห ม.1/12 บุญเหลืออนุสรณ

20 51260 วรัญญา เวชยันต ม.1/12 สาวิตรี

21 51275 กานตทิตา จันทรงาม ม.1/12 สุรนารี

22 51281 กันตกนิษฐ งิมขุนทด ม.1/12 ศรีสุนทร

23 51298 ศศิวิมล อารีเอกลักษณ ม.1/13 บุญเหลืออนุสรณ

24 51302 ศุภิสรา กุสุมภ ม.1/13 นพมาศ

25 51303 มนัสชนก ศรีภูธร ม.1/13 ศรีสุริโยทัย

26 51307 อภิชญา ศรีเก้ือกลิ่น ม.1/13 วิสาขา

27 51311 ชฎาทิพ จุฑามะณี ม.1/13 สีดา

28 51317 ธนภรณ พูนมีพะเนา ม.1/13 วิสุทธิกษัตรีย

29 51324 ฐิตาพร เฉลิมรัมย ม.1/14 สุรนารี

30 51367 อรวรินทร จินเจา ม.1/15 เทพสตรี

31 51369 ธมลวรรณ คําศิริ ม.1/15 นพมาศ

32 51373 อนันตญา ประภัสชัย ม.1/15 บุญเหลืออนุสรณ

33 51375 เกวลี นิยมรัมย ม.1/15 ศรีสุริโยทัย

34 51380 วรณกาญจน รัตนวิชัย ม.1/15 สาวิตรี

35 51408 ภัทรานิษฐ ศันสนะพิทยากร ม.1/16 มัทรี

36 51410 พรสุพพัช เสาวภาคยกุล ม.1/16 สาวิตรี

37 51411 เบญจวรรณ จําปาทอง ม.1/16 วิสาขา

38 51422 นฐพร ประจักษธีรนนท ม.1/16 นพมาศ

39 51428 ศิรภัสสร มาดีตระกูล ม.1/16 สาวิตรี

40 51430 ปญญนิชา มาตรปญญา ม.1/16 ศรีสุริโยทัย
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1 50958 นันทรัตน แกวยัง ม.1/4 ศรีสุนทร

2 50993 ณชญาดา บุญสืบวงษ ม.1/5 ศรีสุนทร

3 51001 ภาวิกา พันธสาย ม.1/5 มัทรี

4 51038 ดนิสา จิตตพิมาย ม.1/6 นพมาศ

5 51046 ออมภิชา ทิพยเกาะ ม.1/7 มัทรี

6 51049 พรไพลิน ชลศาลาสินธุ ม.1/7 มัทรี

7 51067 ปวิชญา อุปคุณ ม.1/7 วิสาขา

8 51150 ปยฉัตร ตะวังทัน ม.1/9 วิสุทธิกษัตรีย

9 51160 รดา การเร็ว ม.1/9 เทพสตรี

10 51167 มนัสนันท นิตยผักแวน ม.1/10 สีดา

11 51199 ลลิตา ปฏิสัมพิทา ม.1/10 เทพสตรี

12 51205 ธันยพร นารถสูงเนิน ม.1/11 บุญเหลืออนุสรณ

13 51234 ปุณิกา เคนอินทร ม.1/11 วิสาขา

14 51236 ยสุตมา สมุทรกลาง ม.1/11 จามเทวี

15 51252 ศุภิสรา สิงหใหม ม.1/12 สุรนารี

16 51263 ณปภา สายเพชร ม.1/12 สีดา

17 51267 ณัฏฐณิชา เผยฤทัย ม.1/12 สาวิตรี

18 51268 ธารารัตน พรหมทองดี ม.1/12 วิสาขา

19 51277 กชพร กําเหนิดพรายงาม ม.1/12 บุญเหลืออนุสรณ

20 51278 ชลลดา ประเสริฐสุขจินดา ม.1/12 นพมาศ

21 51279 ศุพิชญา ภักดีจอหอ ม.1/12 ศรีสุริโยทัย

22 51282 อฎีฏาร พัฒนจินากูล ม.1/13 วิสุทธิกษัตรีย

23 51288 สิริพรรษา อินทรประสิทธิ์ ม.1/13 สีดา

24 51291 ณัฐริกา ลาวัลย ม.1/13 สาวิตรี

25 51294 จารุพิชญา ดานแกว ม.1/13 ศรีสุนทร

26 51315 สุพรรษา อินพล ม.1/13 สาวิตรี

27 51331 สิริกัญญาภรณ จรโพธิ์ ม.1/14 วิสุทธิกษัตรีย

28 51339 ณิชาภัทร นรมาตร ม.1/14 สาวิตรี

29 51343 พริมา สรวญรัมย ม.1/14 เทพสตรี

30 51362 กัญญาณัฐ รุกไพรี ม.1/15 จามเทวี

31 51378 กัลยสุดา เพ่ิมพิณทอง ม.1/15 วิสุทธิกษัตรีย

32 51379 กมลพร เพ็ชรคงแกว ม.1/15 วิสาขา

33 51385 อภิสรา ขวัญแกว ม.1/15 มัทรี

34 51391 บุญญิสา โพธิ์เพชรเล็บ ม.1/15 เทพสตรี

35 51400 อารดา สีมา ม.1/15 เทพสตรี

36 51403 อาภากร กลิ่นศรีสุข ม.1/16 วิสาขา

37 51412 กชกร โชติกลาง ม.1/16 วิสุทธิกษัตรีย

38 51416 นวพรรษ อันตาละโลก ม.1/16 นพมาศ

39 51432 กุลวรางค จึงพิชาญวณิชย ม.1/16 สีดา

40 51435 กันยสินี ขจรเดชชัยฤทธิ์ ม.1/16 สาวิตรี
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1 50992 ปุณยนุช พวงทอง ม.1/5 เทพสตรี

2 51131 ปุณยาภา ชุติพงศ ม.1/9 สุรนารี

3 51146 ฉญาณิศา หมื่นชนะสงคราม ม.1/9 มัทรี

4 51161 ณภัทร ศุภวัฒนเมธี ม.1/9 ศรีสุนทร

5 51170 นภสร กิติสกล ม.1/10 จามเทวี

6 51181 ณัฐหทัยภัค กาศกระโทก ม.1/10 บุญเหลืออนุสรณ

7 51211 ปริยฉัตร ตังตา ม.1/11 วิสาขา

8 51214 ธันยพร ดิษฐพลขันธ ม.1/11 สีดา

9 51218 พิชญาวี จันทสิทธิ์ ม.1/11 สาวิตรี

10 51223 อรภัสรชญา ปตุวัฒนเศรษฐ ม.1/11 ศรีสุริโยทัย

11 51225 ชมพูนุช ศรีตระกูล ม.1/11 บุญเหลืออนุสรณ

12 51231 แพรวา ศิริมาตย ม.1/11 เทพสตรี

13 51237 ณัฐภัสสร โชติวิทยจิรธร ม.1/11 สาวิตรี

14 51251 เทวิกา เชิดกระโทก ม.1/12 สุรนารี

15 51266 ณัฐกานต ทมกระโทก ม.1/12 จามเทวี

16 51293 วารัทยา เรืองเวทยวัฒนา ม.1/13 วิสุทธิกษัตรีย

17 51334 สิริกร บุตรรัตน ม.1/14 จามเทวี

18 51347 มนัสนันท จีบโพธิ์ ม.1/14 สุรนารี

19 51348 มุกธิดา นวลกําแหง ม.1/14 สุรนารี

20 51349 ธัญญพัทธ โพยนอก ม.1/14 บุญเหลืออนุสรณ

21 51359 บุญฑิตา อุปนันท ม.1/14 สีดา

22 51361 สิริจรรยา ขันโททอง ม.1/14 มัทรี

23 51371 สิญาดา บุญมาตุน ม.1/15 สุรนารี

24 51383 จุริพันธ เสืออยูสาย ม.1/15 สีดา

25 51388 รุจิณา แสงทับ ม.1/15 วิสาขา

26 51389 เมธาพร คํากําจร ม.1/15 วิสุทธิกษัตรีย

27 51396 ทัยฤดี วิญญายงค ม.1/15 สุรนารี

28 51409 จุฑาภา มารมย ม.1/16 จามเทวี

29 51417 เพ็ญพิชชา มาวงศนอก ม.1/16 สีดา

30 51418 ณัฐธิดา โคตา ม.1/16 บุญเหลืออนุสรณ

31 51421 อริญญา เกตุแกว ม.1/16 บุญเหลืออนุสรณ

32 51425 ธนนันท เพ็ชรราม ม.1/16 ศรีสุนทร

33 51426 ขวัญชนก อบเทศ ม.1/16 วิสุทธิกษัตรีย

34 51436 กัญญาณัฐ เหลืองชัยศรี ม.1/16 วิสาขา

35 51443 เพชรใส ไชยทองศรี ม.1/17 สุรนารี

36 51455 ณัฐรดา สุขสําราญ ม.1/17 สีดา

37 51461 วรัทยา ธรรมธุระ ม.1/17 จามเทวี

38 51530 วงศลดา มูลวงษ ม.1/19 จามเทวี

39 51744 ดลวรรณ นาคะ ม.1/14 สุรนารี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/14  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 51035 ธรรณธิมา พูนมั่น ม.1/6 สุรนารี

2 51127 ชนัญญา จารุนันทภาคย ม.1/9 เทพสตรี

3 51177 ศศิวิมล จีนกลาง ม.1/10 นพมาศ

4 51179 กุลปรียา ศรีสรอย ม.1/10 สุรนารี

5 51180 กชกร นวลกําแหง ม.1/10 สุรนารี

6 51182 พรลภัส มิตรสูงเนิน ม.1/10 นพมาศ

7 51213 สิริญญา จีนทั่ง ม.1/11 มัทรี

8 51220 พิชญา มรกต ม.1/11 วิสุทธิกษัตรีย

9 51230 ปยพัชร อติภา ม.1/11 ศรีสุริโยทัย

10 51233 ปทมาวดี ภาเฮือง ม.1/11 วิสุทธิกษัตรีย

11 51316 ปุณณดา ทะแพงพันธุ ม.1/13 วิสาขา

12 51342 นภัสสร ดังกลาง ม.1/14 ศรีสุนทร

13 51353 เพ็ญสิตางศุ แตมสําราญ ม.1/14 ศรีสุนทร

14 51355 ปาณิสรา มะลิซอน ม.1/14 วิสาขา

15 51360 จันทรสุดา เกษนอก ม.1/14 สีดา

16 51368 ฐิติชญา มุยทองดี ม.1/15 ศรีสุริโยทัย

17 51370 วริศราลักษณ ศิริวรภัทรปรีดา ม.1/15 บุญเหลืออนุสรณ

18 51382 นหฤทัย แกวมังคละ ม.1/15 มัทรี

19 51386 สุวรรณี เพ็ชรสังหาร ม.1/15 จามเทวี

20 51390 ประภัสสร นเรธรณ ม.1/15 ศรีสุนทร

21 51395 วณิชชา ยะโสธร ม.1/15 สุรนารี

22 51397 ปพัชญา พลทํา ม.1/15 บุญเหลืออนุสรณ

23 51404 สุภัชญา นองใหม ม.1/16 สาวิตรี

24 51406 ณัฐภาวิกา มัจฉาชาติ ม.1/16 มัทรี

25 51407 ปภาวรินท เสริงกําปง ม.1/16 สีดา

26 51419 สุภาวรรณ ทองขาว ม.1/16 สุรนารี

27 51429 ปทิตตา นาคสมปอย ม.1/16 จามเทวี

28 51437 กัญญาพัชร คุณมาศ ม.1/16 วิสุทธิกษัตรีย

29 51442 ชนัญญา แคสันเทียะ ม.1/17 บุญเหลืออนุสรณ

30 51449 อชิราภรณ ปฤกษา ม.1/17 ศรีสุนทร

31 51452 โชติญา รัตนมาลัย ม.1/17 สาวิตรี

32 51454 ขวัญแกว ทุดาดิษฐ ม.1/17 มัทรี

33 51459 วันวิสาข ประโคศักดิ์ ม.1/17 สาวิตรี

34 51462 ธนาพร ศริญญามาศ ม.1/17 เทพสตรี

35 51467 วิไลลักษณ กฤษเชิด ม.1/17 สุรนารี

36 51469 ฐิตา ตั้งใจ ม.1/17 นพมาศ

37 51474 ถิรธนา ไชยชุมศักดิ์ ม.1/17 วิสาขา

38 51478 ณัฐพิรินทร ผายพิมาย ม.1/17 มัทรี

39 51480 แพรวา ศรีนิลรัตน ม.1/17 สีดา

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50985 เคที่ แม็คเอ็นที ม.1/5 นพมาศ

2 51037 เพชรไพลิน บุญมี ม.1/6 บุญเหลืออนุสรณ

3 51073 พิชามญชุ กิตธินันทวรากุล ม.1/7 มัทรี

4 51080 สาริศา รวมพิมาย ม.1/7 ศรีสุริโยทัย

5 51129 ธาริณี สุระชน ม.1/9 นพมาศ

6 51159 ชุติกาญจน กมลรัตน ม.1/9 ศรีสุริโยทัย

7 51175 กฤติยาภรณ จริยวณิชชาวดี ม.1/10 เทพสตรี

8 51176 กัลยกร อินออน ม.1/10 ศรีสุริโยทัย

9 51178 จินตจุฑา เอ่ียมกล่ํา ม.1/10 บุญเหลืออนุสรณ

10 51215 สิริพชรชนม ยนตพิมาย ม.1/11 สีดา

11 51217 ภัทรานี เสริฐศรี ม.1/11 จามเทวี

12 51229 ชญาณิศ ทวีศักดิ์ ม.1/11 นพมาศ

13 51287 ศุภางคโศภิษฐ ฮวดยิ่ง ม.1/13 สีดา

14 51304 ชมพูนุช มีพวงพินธุ ม.1/13 เทพสตรี

15 51314 วารินี ชุนไธสง ม.1/13 จามเทวี

16 51325 เพ็ญพิชญา อันทินทา ม.1/14 บุญเหลืออนุสรณ

17 51332 ทรรณรต ทุมนันท ม.1/14 วิสาขา

18 51337 กุลสินีวรรณ สงาเนตร ม.1/14 สีดา

19 51338 พีรดา ตั้งรัตนานนท ม.1/14 มัทรี

20 51341 พริมา อรุณนวพันธ ม.1/14 วิสุทธิกษัตรีย

21 51350 กชพรรณ ศรีระอุดม ม.1/14 นพมาศ

22 51352 ภัทรธิดา พินปรุ ม.1/14 เทพสตรี

23 51364 ณภัทร ภูมิสถาน ม.1/15 วิสาขา

24 51377 พิญญานันท อัครเกียรติถาวร ม.1/15 ศรีสุนทร

25 51392 จิตญาดา แซเต็ง ม.1/15 ศรีสุริโยทัย

26 51401 ธิดารัตน หลาธรรม ม.1/15 ศรีสุนทร

27 51402 พลอยสวย พิกุลทอง ม.1/16 วิสุทธิกษัตรีย

28 51423 ปญญธิดา บํารุงจิตร ม.1/16 ศรีสุริโยทัย

29 51440 วิภาพร มุงชู ม.1/16 มัทรี

30 51444 พิมพใจ ฉลาด ม.1/17 สุรนารี

31 51450 อรปรียา นันทอนันต ม.1/17 วิสุทธิกษัตรีย

32 51451 นุชนาฏ แฝงดานกลาง ม.1/17 วิสาขา

33 51453 ณฐมน หมั่นสาร ม.1/17 จามเทวี

34 51465 อนัญพร องอาจ ม.1/17 ศรีสุริโยทัย

35 51466 ขวัญขาว ชวงสันเทียะ ม.1/17 บุญเหลืออนุสรณ

36 51468 นันทนภัส วินธิมา ม.1/17 บุญเหลืออนุสรณ

37 51475 ญาตาจิรัฏฐ แจมใส ม.1/17 สาวิตรี

38 51476 พงษสุภา สรณาคมน ม.1/17 วิสุทธิกษัตรีย

39 51479 ณัชชา แกววังตา ม.1/17 สีดา
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 51063 ริว เจตจํานงทรัพย ม.1/7 ศรีสุริโยทัย

2 51162 พิชญา บุษยะมา ม.1/10 วิสุทธิกษัตรีย

3 51200 เกวลิน ดิดขุนทด ม.1/10 ศรีสุริโยทัย

4 51209 ฐิติกาญจน นุใจกอง ม.1/11 ศรีสุนทร

5 51221 ณัชชา ปลิงกระโทก ม.1/11 ศรีสุนทร

6 51235 บุญธิดา ลิ้มพชรพล ม.1/11 สาวิตรี

7 51257 ธวัลรัตน ยนตสันเทียะ ม.1/12 ศรีสุนทร

8 51270 เกวลิน เปลี่ยวกระโทก ม.1/12 ศรีสุนทร

9 51271 วลัยพรรณ วงคคําจันทร ม.1/12 เทพสตรี

10 51299 วรกาญจน หาญทนง ม.1/13 สุรนารี

11 51306 รุจิกาญจน ธนวุฒิศิรวัชร ม.1/13 วิสุทธิกษัตรีย

12 51312 กรวรรณ ผอนนอก ม.1/13 สีดา

13 51321 ณัฐชยา โคตา ม.1/13 นพมาศ

14 51323 จีรนันท กาญจนวัฒนา ม.1/14 สุรนารี

15 51330 พิมพนิภา อภิโชติศาสตร ม.1/14 ศรีสุนทร

16 51345 ณัฐณิชา ประคําทอง ม.1/14 นพมาศ

17 51346 นงนภัส รุจาคม ม.1/14 บุญเหลืออนุสรณ

18 51354 สิริกิติยา ผาบจันทรสิงห ม.1/14 วิสุทธิกษัตรีย

19 51363 สาวิตรี อุนสูงเนิน ม.1/15 สาวิตรี

20 51372 ชนกนันท หรั่งแพ ม.1/15 สุรนารี

21 51384 ญาณิศา ลังโคกสูง ม.1/15 สีดา

22 51387 วีรนันท วงศดีธนรักษ ม.1/15 สาวิตรี

23 51393 ธนิษฐา เพ็ญจันทร ม.1/15 นพมาศ

24 51394 วรารัตน มณีรัตน ม.1/15 บุญเหลืออนุสรณ

25 51399 อรัญญา พรมประดิษฐ ม.1/15 ศรีสุริโยทัย

26 51405 อุษณี ยิ่งดัง ม.1/16 จามเทวี

27 51413 ธิติญา เจิมขุนทด ม.1/16 ศรีสุนทร

28 51420 กาญจนา ศรีไสแกว ม.1/16 สุรนารี

29 51427 นภัสกร หางกลาง ม.1/16 วิสาขา

30 51434 การตพิชชา สุวรรณสิทธิ์ ม.1/16 จามเทวี

31 51446 นภัสวรรณ สารโชติ ม.1/17 นพมาศ

32 51463 สุพิชญา ธนาศิลป ม.1/17 ศรีสุนทร

33 51464 รัตวรรณ ดีงาม ม.1/17 นพมาศ

34 51470 สิริยากร พิมพพา ม.1/17 ศรีสุริโยทัย

35 51471 พลอยชมภู พุทธคู ม.1/17 เทพสตรี

36 51473 กัลยากร โชคสถาพร ม.1/17 วิสุทธิกษัตรีย

37 51477 สุภัชรี สวนนิมิตร ม.1/17 สุรนารี

38 51481 พิชญาภา นุกรรัมย ม.1/17 มัทรี
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 51482 พิมพนภัส ทิมเกิด ม.1/18 จามเทวี

2 51483 ขวัญขาว คุณคุปต ม.1/18 สาวิตรี

3 51484 ฑรรณรต อารจรา ม.1/18 วิสาขา

4 51485 นัชชาพร กะการดี ม.1/18 วิสุทธิกษัตรีย

5 51486 ณัชชา จรรยาศิริ ม.1/18 ศรีสุนทร

6 51487 พลอยวลัญช เย็นสนิท ม.1/18 เทพสตรี

7 51488 ชธิดา ภูมิจันทึก ม.1/18 ศรีสุริโยทัย

8 51489 ลลิตา ทองยินดี ม.1/18 นพมาศ

9 51490 เบญญาภา อยูเกิด ม.1/18 บุญเหลืออนุสรณ

10 51491 นวพรรษ จิตพิทักษกุล ม.1/18 สุรนารี

11 51492 ธวัลรัตน ฤทธิพรไพศาล ม.1/18 สุรนารี

12 51493 ณัฐณิชา พ่ึงสําโรง ม.1/18 บุญเหลืออนุสรณ

13 51494 เบญญาภา โชวสูงเนิน ม.1/18 นพมาศ

14 51495 ปริณดา วิรัชวงษ ม.1/18 ศรีสุริโยทัย

15 51496 กัญญาณัฐ ชูชื่น ม.1/18 เทพสตรี

16 51498 ลักษณาพร พรมพันใจ ม.1/18 วิสุทธิกษัตรีย

17 51499 รอยฟา พัฒนขาวบัว ม.1/18 วิสาขา

18 51500 ธัญญรัตน ฐิติภานุกูล ม.1/18 สาวิตรี

19 51501 ธวัลรัตน ทานกระโทก ม.1/18 จามเทวี

20 51502 สุภรา ยงกุล ม.1/18 มัทรี

21 51503 จีระนันท อัครวงษโอฬาร ม.1/18 สีดา

22 51504 กีรติกานต กุลวงศ ม.1/18 สีดา

23 51505 ศุภาพิชญ เชื้อขุนทด ม.1/18 มัทรี

24 51506 พิชญาพร ไตรบัญญัติกุล ม.1/18 จามเทวี

25 51507 ณัฐฐานิชา สิมมา ม.1/18 สาวิตรี

26 51508 กันษกนิษฐ จาตุสวางพร ม.1/18 วิสาขา

27 51509 พิมพพิชชา แกวสงา ม.1/18 วิสุทธิกษัตรีย

28 51510 มุทิตา สนใหม ม.1/18 ศรีสุนทร

29 51511 ทักษภร มูลสิงห ม.1/18 เทพสตรี
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 51512 ณิชารีย สารฟอง ม.1/19 ศรีสุริโยทัย

2 51513 ลภัสรดา ตังกวย ม.1/19 นพมาศ

3 51514 อัญชิษฐา แสงสวาง ม.1/19 บุญเหลืออนุสรณ

4 51515 กัลยรัตน สุทธรัตนกุล ม.1/19 สุรนารี

5 51516 นงนภัส หมั่นกิจพงษ ม.1/19 สุรนารี

6 51517 ณกมล มีแตทรัพย ม.1/19 บุญเหลืออนุสรณ

7 51518 ภูษณิศา สระพูลทรัพย ม.1/19 นพมาศ

8 51519 สุภาวิดา วราศรัย ม.1/19 ศรีสุริโยทัย

9 51520 ณัฐวีกานต สุวรรณา ม.1/19 เทพสตรี

10 51521 ฑิตฐิตาพร จินตะเวช ม.1/19 ศรีสุนทร

11 51522 บัณฑิตา เทียมครบุรี ม.1/19 วิสุทธิกษัตรีย

12 51523 ณิชมน จันทบุรี ม.1/19 วิสาขา

13 51524 ธนพร วิเศษลา ม.1/19 สาวิตรี

14 51525 บุษรินทร จินตพละ ม.1/19 จามเทวี

15 51526 ณัชชา ปททุมมานนท ม.1/19 มัทรี

16 51527 สุประวีณ แกมกระโทก ม.1/19 สีดา

17 51528 อนุสรา ไปลมะเริง ม.1/19 สีดา

18 51529 รพีพรรณ เจตนากลาง ม.1/19 มัทรี

19 51531 ธีรกานต อินทรโคกสูง ม.1/19 สาวิตรี

20 51532 ภัทรภา รุธิรวัฒน ม.1/19 วิสาขา

21 51533 ณัฐริภูรินทร สกุลโสภิตจิตร ม.1/19 วิสุทธิกษัตรีย

22 51534 ชลภากร ธนาวุฒิพรกุล ม.1/19 ศรีสุนทร

23 51535 ญาณิศา แสนสมบูรณสุข ม.1/19 เทพสตรี

24 51536 พันธวิรา ภัคภัทรานันท ม.1/19 ศรีสุริโยทัย

25 51537 สุพิชญา เชาวดํารงกุล ม.1/19 นพมาศ

26 51538 ณัฐณิชา โปรงสูงเนิน ม.1/19 บุญเหลืออนุสรณ

27 51539 อนงครัตน มุขดารา ม.1/19 สุรนารี

28 51540 นิธิชา วัชโรภากุล ม.1/19 สุรนารี

29 51541 วรินทร รัตนารักษ ม.1/19 บุญเหลืออนุสรณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/19  ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ English Program)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 51542 สิดารัศมิ์ สุบงกช ม.1/20 นพมาศ

2 51543 ณัฏฐวรณัน สุวัฒนะพงศเชฏ ม.1/20 ศรีสุริโยทัย

3 51544 กรวีร เอียตระกูลไพบูลย ม.1/20 เทพสตรี

4 51545 สุพิชฌาย มวงประเสริฐ ม.1/20 ศรีสุนทร

5 51546 ชมพูนุท วณิชเวทิน ม.1/20 วิสุทธิกษัตรีย

6 51547 ดากานดา สุทธิสา ม.1/20 วิสาขา

7 51548 พิชชา ประภา ม.1/20 สาวิตรี

8 51549 ศุภิฐธาดา อุปวงศิลป ม.1/20 จามเทวี

9 51550 ทวินันท คงศักดิ์ตระกูล ม.1/20 มัทรี

10 51551 อชิรญา วิลาสตระกูล ม.1/20 สีดา

11 51552 จอมขวัญ มีชํานาญ ม.1/20 สีดา

12 51553 อโนมา แซะจอหอ ม.1/20 มัทรี

13 51554 ณิชา ทรัพยไพศาลสิน ม.1/20 จามเทวี

14 51555 มุกรวี เจนกุลประสูตร ม.1/20 สาวิตรี

15 51556 นภัสวรรณ สวางรัตน ม.1/20 วิสาขา

16 51557 ศุภรา กอสกุล ม.1/20 วิสุทธิกษัตรีย

17 51558 ธีรกันต แบบุญสง ม.1/20 ศรีสุนทร

18 51559 วิมลณัฐ อินทรบํารุง ม.1/20 เทพสตรี

19 51560 กัลยาณี ทองเหลือ ม.1/20 ศรีสุริโยทัย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/20  ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ HUB)
ชื่อ-สกุล


