
เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49881 ธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล ม.2/1 สีดา

2 49882 ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร ม.2/1 มัทรี

3 49883 วิจิตรา สิงหวรางกูร ม.2/1 จามเทวี

4 49884 ชวิศา ธนากูลพงศ ม.2/1 สาวิตรี

5 49885 ณัฐณิชาช วาสุเทพรักษ ม.2/1 วิสาขา

6 49886 วรนิษฐาพร เกตุแกว ม.2/1 วิสุทธิกษัตรีย

7 49887 ทองนพคุณ พัฒนชัยวงษคูณ ม.2/1 ศรีสุนทร

8 49888 อสมาภรณ นอมเมืองปก ม.2/1 เทพสตรี

9 49889 ธันยพร เลาหะภควัต ม.2/1 ศรีสุริโยทัย

10 49890 นิชาภา สุวรรณชาติ ม.2/1 นพมาศ

11 49891 มนัสขวัญ สวัสดิ์หวาง ม.2/1 บุญเหลืออนุสรณ

12 49892 ชุตินันต สุขพงศจิรากุล ม.2/1 สุรนารี

13 49893 มีน โชติณภาลัย ม.2/1 สุรนารี

14 49894 ปอณรัตน วินทะไชย ม.2/1 บุญเหลืออนุสรณ

15 49895 อรจิรา นิลศรี ม.2/1 นพมาศ

16 49896 ศุภาพิชญ พรมตะพาน ม.2/1 ศรีสุริโยทัย

17 49897 พรสุรีย มณีแยม ม.2/1 เทพสตรี

18 49898 สุธิมา วรรณโพธิ์กลาง ม.2/1 ศรีสุนทร

19 49899 วิสุดา สายพวรรณ ม.2/1 วิสุทธิกษัตรีย

20 49900 นิชาภา ธนากาญจนภักดี ม.2/1 วิสาขา

21 49901 อัจฉริยา งามวงศรณชัย ม.2/1 สาวิตรี

22 49902 นวพร จันทรวราภร ม.2/1 จามเทวี

23 49903 ปริณาห เลิศชัยยุทธพงษ ม.2/1 มัทรี

24 49904 ธีราพร ปราบงูเหลือม ม.2/1 สีดา

25 49905 นัชชา กรเกริกเกียรติ ม.2/1 สีดา

26 49906 โสพิศนภา แกวชมเชย ม.2/1 มัทรี

27 49907 ณิชาภัทร ใบพลูทอง ม.2/1 จามเทวี

28 49908 ธัญลักษณ เสนหดี ม.2/1 สาวิตรี

29 49909 ฐิติภัทรา ไหวพริบ ม.2/1 วิสาขา

30 49910 นิชนันท วรรัตนโภคา ม.2/1 วิสุทธิกษัตรีย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49911 กวินทิพย ศาสนนันทน ม.2/2 ศรีสุนทร

2 49912 วรวลัญช กิตติศิริประพันธ ม.2/2 เทพสตรี

3 49915 ณรฎา จะชาลี ม.2/2 บุญเหลืออนุสรณ

4 49918 จิรฐา ปนสุวรรณ ม.2/2 บุญเหลืออนุสรณ

5 49919 กัญญาภัทร ศรีธรรมพินิจ ม.2/2 นพมาศ

6 49920 ปฏิมาพร ถันอุปถัมภ ม.2/2 ศรีสุริโยทัย

7 49922 ฑิษาภัชร สันตกิจ ม.2/2 ศรีสุนทร

8 49923 ชญานิน เชื้อสุพรรณ ม.2/2 วิสุทธิกษัตรีย

9 49924 สุธิมา สมอแข็ง ม.2/2 วิสาขา

10 49925 พิมพพิสุทธิ์ อุตตมะ ม.2/2 สาวิตรี

11 49926 วีรินทร คุมพิทักษ ม.2/2 จามเทวี

12 49927 ณิชาวรีย กอไมกลาง ม.2/2 มัทรี

13 49928 ธวัลรัตน บุญวัฒนานุสรณ ม.2/2 สีดา

14 49929 พัทธธีรา ศรียางค ม.2/2 สีดา

15 49930 สุพิชญา ลิมวัฒนาสมุทร ม.2/2 มัทรี

16 49931 ฐิติรัตน มุกดาสนิท ม.2/2 จามเทวี

17 49932 พิราอร บุญทีไธสง ม.2/2 สาวิตรี

18 49933 ศิวาพร สาริพันธุ ม.2/2 วิสาขา

19 49934 ธัญวรัตน วรรณโชติ ม.2/2 วิสุทธิกษัตรีย

20 49935 อรษา วัฒนะกุล ม.2/2 ศรีสุนทร

21 49936 อนัญพร ปะหนาประโคน ม.2/2 เทพสตรี

22 49937 จีรชญา สุวรรณชัยรบ ม.2/2 ศรีสุริโยทัย

23 49938 วิสาข พะวันรัมย ม.2/2 นพมาศ

24 49939 พิชญาภา เมธีกสิพิพัฒน ม.2/2 บุญเหลืออนุสรณ

25 49940 สุพิชชา ทองอินทร ม.2/2 สุรนารี

26 50102 นภัสกร ตามเมืองปก ม.2/2 วิสุทธิกษัตรีย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ
1 49941 อภิชยา พันพิพัฒน ม.2/3 สุรนารี

2 49942 ขนิษฐา อธิราชเทวินทร ม.2/3 บุญเหลืออนุสรณ

3 49943 โชติมา คําพวง ม.2/3 นพมาศ

4 49944 ศิการ หนูสิงห ม.2/3 ศรีสุริโยทัย

5 49946 พิมพนารา ใหมคามิ ม.2/3 ศรีสุนทร

6 49947 นัฐธิดา หาญกลา ม.2/3 วิสุทธิกษัตรีย

7 49949 พิมพชนก บรรพสุวรรณ ม.2/3 สาวิตรี

8 49950 รินรดา ตั้งศิริวัฒนวงศ ม.2/3 จามเทวี

9 49951 ณชมน สุมิรัตนะ ม.2/3 มัทรี

10 49952 ฐิติวรดา ธนสิทธิ์บวร ม.2/3 สีดา

11 49953 ชนิกานต จันทรดานกลาง ม.2/3 สีดา

12 49954 ณิชนันทน ธรรมสุธน ม.2/3 มัทรี

13 49956 นันณภัทร แชมชอย ม.2/3 สาวิตรี

14 49957 กิรณา มุงจอมกลาง ม.2/3 วิสาขา

15 49958 กชมน เชียงใหม ม.2/3 วิสุทธิกษัตรีย

16 49959 ชามา สารรัตน ม.2/3 ศรีสุนทร

17 49960 เพ็ญพิชชา อัศยเผา ม.2/3 เทพสตรี

18 49962 ธนภรณ เตียนพลกรัง ม.2/3 นพมาศ

19 49963 กนกนิภา ชาญสูงเนิน ม.2/3 บุญเหลืออนุสรณ

20 49965 กมนียา ขอนพุดซา ม.2/3 สุรนารี

21 49966 ชรินทรทิพย สาคะศุภฤกษ ม.2/3 บุญเหลืออนุสรณ

22 49967 ศิรินภา ประเสริฐวสุ ม.2/3 นพมาศ

23 49969 กัญญาณัฐ ดวงทวีป ม.2/3 เทพสตรี

24 49970 สวิชญา ชุนทรภัทรโภคิน ม.2/3 ศรีสุนทร

25 49972 ชญษกร พันธุบุตร ม.2/3 วิสาขา

26 49973 ณัฐณิชา โคตรพันธ ม.2/3 สาวิตรี

27 49975 มนัสนันท นอยลํา ม.2/3 มัทรี

28 49976 สิริยากร ชางปรุ ม.2/4 นพมาศ

29 49980 เขมสิริ คําสกุลวัฒนา ม.2/3 สาวิตรี

30 49988 พิชชา เพ็ชรกลาง ม.2/3 สุรนารี

31 49990 ปยะธิดา เริงสนาม ม.2/3 บุญเหลืออนุสรณ

32 50000 เลิศรัศมี เพชรนอก ม.2/3 สีดา

33 50011 งธัญภัค นามศิริพงศพันธุ ม.2/3 บุญเหลืออนุสรณ

34 50015 ณัฐณิชา โพนยงค ม.2/3 นพมาศ

35 50026 ภิญญาปภัสสร จันทะโสม ม.2/3 มัทรี

36 50047 พิมธิชา จําปาทอง ม.2/3 มัทรี

37 50063 ณัฐนรี ใจชอบ ม.2/3 สีดา

38 50069 วิรัลพัชร สุขโขภัทรวิบูลย ม.2/4 สาวิตรี

39 50148 อรณภัทร สุดเวียง ม.2/3 สาวิตรี

40 50149 จิตประภัสสร วงษเบากุล ม.2/3 วิสาขา

41 50325 นวพร ชนะวัตร ม.2/4 สุรนารี

42 51716 อัญชิสา มนงูเหลือม ม.2/8 สาวิตรี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3  ปการศึกษา 2563



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49945 พรนภัส นวมโคกสูง ม.2/4 เทพสตรี

2 49948 เพ็ญพิชชา ทองดีนอก ม.2/4 วิสาขา

3 49961 อชิรญา สมุทระเปารยะ ม.2/4 เทพสตรี

4 49968 ปพิชญาภา พลดงนอก ม.2/5 ศรีสุริโยทัย

5 49971 กฤษฎธฤตา สิงหคํา ม.2/4 วิสุทธิกษัตรีย

6 49974 ปรีดาพร ไทยดี ม.2/4 จามเทวี

7 49978 รติมา เตียตระกูล ม.2/4 มัทรี

8 49979 ณัฐนันท คันดุไลย ม.2/4 ศรีสุริโยทัย

9 49983 รุจิรวดี สิมหลวง ม.2/5 มัทรี

10 49985 ภคอร เสริมศักดิ์ ม.2/4 ศรีสุริโยทัย

11 49987 จิรวรรณ ออดจังหรีด ม.2/4 บุญเหลืออนุสรณ

12 49991 ภคภรณ อ้ึงวนารัชต ม.2/4 นพมาศ

13 49996 นันทนภัส ทัดวรพงศ ม.2/4 วิสาขา

14 49999 ศิรประภา เยื่อสูงเนิน ม.2/4 ศรีสุนทร

15 50003 ฐิตาพร อยูดี ม.2/4 จามเทวี

16 50010 ชญานิศ ตอจอหอ ม.2/4 นพมาศ

17 50018 ณัฐกานต สินมะเริง ม.2/4 ศรีสุนทร

18 50023 วรัทยา กรึมสูงเนิน ม.2/4 จามเทวี

19 50024 อชิรดา ลมสูงเนิน ม.2/4 สีดา

20 50025 ชนากานต พงษประเทศ ม.2/6 นพมาศ

21 50034 วริศรา ชัยศิริ ม.2/4 นพมาศ

22 50041 กัญญาภัค ไชยนงค ม.2/4 เทพสตรี

23 50046 ปาลิตา หวังกลุมกลาง ม.2/4 จามเทวี

24 50055 พีรยา นันทะเสนา ม.2/4 เทพสตรี

25 50064 สุภานัน ชํานาญนาค ม.2/4 ศรีสุริโยทัย

26 50065 เพียงอัมพร เทียมสําโรง ม.2/5 เทพสตรี

27 50082 ชัญญา โฆสิกุล ม.2/4 ศรีสุริโยทัย

28 50089 ฉัตริยาภร หมื่นชนะสงคราม ม.2/4 เทพสตรี

29 50093 สุพรรณิการ พลโชติ ม.2/4 สาวิตรี

30 50103 นันทัชพร ชํานาญกลาง ม.2/4 ศรีสุนทร

31 50104 ศุภาพิชญ บัวคีรี ม.2/3 มัทรี

32 50105 ภัคจิรา พงศชาญวิทย ม.2/4 ศรีสุริโยทัย

33 50110 ณัฐณิชา ศรีโพธิ์ ม.2/5 ศรีสุนทร

34 50113 อภิชาดา เปรี่ยมพิมาย ม.2/4 บุญเหลืออนุสรณ

35 50122 ญาติมณฑน ภาวะรัตน ม.2/5 มัทรี

36 50123 ชนกนันท ชายกลาง ม.2/5 จามเทวี

37 50141 กีรติกา กลัมภัก ม.2/4 สาวิตรี

38 50153 ปทมพร โนนพลกรัง ม.2/4 สีดา

39 50156 มธุรดา เจริญโปธาคํา ม.2/4 สุรนารี

40 50206 วาสิตา ณรงคทิพย ม.2/4 บุญเหลืออนุสรณ

41 50233 วนชล มงคลรังสฤษฏ ม.2/4 เทพสตรี

42 50301 สุพิชยาญ พงศพินิจกุล ม.2/4 สุรนารี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/4  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ
1 49955 ฐาปนี สุดใจ ม.2/8 จามเทวี

2 49964 เจตนิพิฐ แกวทรัพย ม.2/7 สุรนารี

3 49981 ศรัณยรัชต พงษปลัด ม.2/4 วิสาขา

4 49994 กมลธร เหิดขุนทด ม.2/7 ศรีสุนทร

5 49997 อรรยา พรหมสุข ม.2/5 สาวิตรี

6 50002 วชิรญาณ ปราณีตพลกรัง ม.2/7 มัทรี

7 50008 พชรพร โถเหลือง ม.2/7 เทพสตรี

8 50019 ขวัญจิรา ปนสันเทียะ ม.2/11 วิสุทธิกษัตรีย

9 50020 อารยา ตอมพุดซา ม.2/5 วิสาขา

10 50040 สุธินี สุวรรณดวง ม.2/7 ศรีสุริโยทัย

11 50049 กันตพร ตางพันธุ ม.2/7 สีดา

12 50052 อฐิติยา เลี้ยงสมบูรณ ม.2/7 สาวิตรี

13 50061 นภัสวรรณ พลอยสุวรรณ ม.2/6 สุรนารี

14 50066 ศศิลักษณ ศีลแสน ม.2/7 ศรีสุนทร

15 50075 ขวัญชนก ตะนนท ม.2/8 จามเทวี

16 50085 ปทิตตา โพธิ์จันทึก ม.2/5 สุรนารี

17 50090 ชัชชมนต วศินพงศา ม.2/8 ศรีสุนทร

18 50094 บุญยอร แหนกลาง ม.2/8 จามเทวี

19 50099 จิดาภา แอบจันทึก ม.2/6 จามเทวี

20 50101 พิชัญญา หาหอม ม.2/7 วิสาขา

21 50108 ธนวันต อินโมหมื่นไวย ม.2/8 สุรนารี

22 50120 จิรสุตา ชางเกวียน ม.2/9 สีดา

23 50124 ณัฏฐณิชา ชํานาญ ม.2/5 สาวิตรี

24 50155 ฐิติญาณ พิพัฒนชลธี ม.2/7 บุญเหลืออนุสรณ

25 50157 ประติชญา เตือนกฤษณพงศ ม.2/6 สุรนารี

26 50161 สรัลชนา พลอยจะบก ม.2/7 เทพสตรี

27 50167 พิชชาพร สิทธิเวช ม.2/6 มัทรี

28 50176 เพชรวิจิตร ทองโอษฐ ม.2/5 เทพสตรี

29 50182 กานตพิชชา พูนพัฒนพิบูลย ม.2/7 บุญเหลืออนุสรณ

30 50194 ชญานิศ ผ่ึงพิมาย ม.2/8 มัทรี

31 50221 นภัสนันท ธัญวรัตนกุล ม.2/8 วิสาขา

32 50228 รัตนาวลี ฉลาด ม.2/6 สุรนารี

33 50230 บุณยนุช บุญศุภโชค ม.2/8 บุญเหลืออนุสรณ

34 50231 กัลยาณมิตร ออมกลาง ม.2/11 นพมาศ

35 50273 ภคพร ดิตถภมรไพศาล ม.2/13 ศรีสุริโยทัย

36 50282 สุธาสินี แจงหมื่นไวย ม.2/7 ศรีสุนทร

37 50292 สมิตานัน ปุกกระโทก ม.2/11 สาวิตรี

38 50328 ทัชพิชชา จิตลดาพร ม.2/11 ศรีสุริโยทัย

39 50356 มนัสนันท ยิ่งมีอยู ม.2/7 วิสาขา

40 50358 บุญญาภา คําทรัพยมี ม.2/8 จามเทวี

41 50368 คณาทรัพย จิตรพรมมา ม.2/5 เทพสตรี
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1 49982 จิรสุดา สัมภวะผล ม.2/6 วิสุทธิกษัตรีย

2 50006 ปวีณา งามสันเทียะ ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

3 50009 พิมพมาดา กิติรัตนตระการ ม.2/8 ศรีสุริโยทัย

4 50013 วรัญญา ชาญณรงค ม.2/6 สุรนารี

5 50021 โยษิตา ลากุล ม.2/7 สาวิตรี

6 50035 สิริกาญจน สวายประโดน ม.2/5 บุญเหลืออนุสรณ

7 50042 พัชราภา กลางพุดซา ม.2/8 ศรีสุนทร

8 50043 เณศรา เพชรวิสิทธิ์ ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

9 50054 อมลวรรณ ดอกสันเทียะ ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

10 50058 กัลยารัตน กันขุนทด ม.2/8 นพมาศ

11 50068 วิภาดา รัตนโสภา ม.2/8 วิสาขา

12 50070 ชุติกาญจน ภูกิติ ม.2/7 จามเทวี

13 50086 อธิชา ศิริโภคานนท ม.2/5 บุญเหลืออนุสรณ

14 50088 ชุติกาญจน มุงกลอมกลาง ม.2/8 ศรีสุริโยทัย

15 50100 จิดาภา ขันโคกสูง ม.2/8 สาวิตรี

16 50106 ปวิชญา กริ่งกลาง ม.2/6 นพมาศ

17 50109 อาทิตยา วังกลาง ม.2/4 สุรนารี

18 50114 พัทธนันท ขยันงาน ม.2/8 ศรีสุนทร

19 50118 ณิศรา คําเสียง ม.2/11 จามเทวี

20 50126 ภัทรภร เเสนมี ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

21 50135 รสสุคนธ ฤกษสกุลพัฒน ม.2/6 นพมาศ

22 50137 สุทธิกานต ธนศักดิ์รุงเรือง ม.2/8 เทพสตรี

23 50145 ปณัญญา หวังประสพกลาง ม.2/7 สีดา

24 50151 ชยามาศ คูศรีพิทักษ ม.2/7 ศรีสุนทร

25 50154 มนัสนันท โชติมา ม.2/6 นพมาศ

26 50158 ปุณยาพร บรรจงปรุ ม.2/6 บุญเหลืออนุสรณ

27 50171 ฉันทชนก ทินกระโทก ม.2/5 จามเทวี

28 50174 นัฐทภร พรมดวง ม.2/7 วิสุทธิกษัตรีย

29 50180 ปราณหทัย โฆษิตอัมพรวัฒน ม.2/11 สุรนารี

30 50181 เบญญา หลักคํา ม.2/8 สุรนารี

31 50204 มินตรา แสนสวัสดิ์ ม.2/12 นพมาศ

32 50207 กรศศิร แสงออน ม.2/7 นพมาศ

33 50222 กานตสิรี ชัยศุภลักษณ ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

34 50241 ณัฎฐณิชา จานนอก ม.2/11 สีดา

35 50265 สรัลชนา ซ้ึงศิริทรัพย ม.2/11 สีดา

36 50270 อิสริยา สาตรา ม.2/13 วิสุทธิกษัตรีย

37 50323 ปาณิตา ศรีใหม ม.2/13 บุญเหลืออนุสรณ

38 50345 พิมพลภัส เรกระโทก ม.2/6 ศรีสุริโยทัย

39 50352 เณศรา เอียจะบก ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

40 50467 สิรินญา ถนอมเชื้อ ม.2/11 บุญเหลืออนุสรณ

41 51719 สุชานันท จรโคกกรวด ม.2/15 สุรนารี
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1 49986 ศิรภัสสร เอ้ือรัตนพิศุทธิ์ ม.2/6 นพมาศ

2 49993 พัสวี บุญรอด ม.2/5 เทพสตรี

3 49995 ปญญาพร สุขสรอย ม.2/6 วิสุทธิกษัตรีย

4 50012 จิรัชญา สันทัดพรอม ม.2/5 สุรนารี

5 50029 ปรียานุช สุทธิสวัสดิ์กุล ม.2/6 วิสาขา

6 50031 ชยาภา เล็กสูงเนิน ม.2/6 ศรีสุนทร

7 50050 ณิชารีย เริงสนาม ม.2/7 มัทรี

8 50059 ชฎาธาร ภูนอก ม.2/7 บุญเหลืออนุสรณ

9 50060 สุชานันท อาบสุวรรณ ม.2/7 สุรนารี

10 50062 เปรมสินี จันทรอาหาร ม.2/5 บุญเหลืออนุสรณ

11 50087 สุวรรณภูมิ ชุณหโอภาส ม.2/5 นพมาศ

12 50111 ศิรประภา สมพงษ ม.2/6 นพมาศ

13 50116 สุภานันท เจนไธสง ม.2/12 วิสาขา

14 50119 เอมิกา ทองเฟอง ม.2/8 มัทรี

15 50131 ณิชารีย อาจนอย ม.2/7 บุญเหลืออนุสรณ

16 50134 กัญญภา ปริพันธุวงคกุล ม.2/8 บุญเหลืออนุสรณ

17 50136 ปรนันท บุญเกษม ม.2/7 ศรีสุริโยทัย

18 50143 สุธีกานต พิศนอก ม.2/6 มัทรี

19 50150 บุณยาพร ทิพยศรีบุญ ม.2/7 วิสุทธิกษัตรีย

20 50152 พิมพชนก วรรณมานะ ม.2/8 เทพสตรี

21 50166 พรนัชชา ทราบรัมย ม.2/5 จามเทวี

22 50172 อารีรัตน แรทอง ม.2/6 สาวิตรี

23 50173 เกตุวรินทร อินพู ม.2/6 วิสาขา

24 50175 วัศยา ปานกุล ม.2/6 ศรีสุนทร

25 50191 พิมมาดา นาคพวง ม.2/6 มัทรี

26 50198 ศุทธหทัย ทับทิม ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

27 50200 วรุณพร พยัพ ม.2/5 เทพสตรี

28 50223 พิชญฌากรณ วัฒนธนกาญจน ม.2/8 ศรีสุนทร

29 50227 อาทิตยา กองเฉย ม.2/5 บุญเหลืออนุสรณ

30 50235 ฐิตาพร คงสัตย ม.2/7 วิสุทธิกษัตรีย

31 50264 ศรัณยพร รัตตสุพร ม.2/8 สีดา

32 50306 กฤษฎาภรณ ประสงคศรี ม.2/7 ศรีสุนทร

33 50341 ปาริชาติ ดึกกระโทก ม.2/10 วิสาขา

34 50346 วชรพร วิเนตรสกุล ม.2/10 นพมาศ

35 50348 ณัฏฐณิชา จันทรหมื่นไวย ม.2/6 สุรนารี

36 50349 พิชชากรณ แคะมะดัน ม.2/10 สุรนารี

37 50357 สุรัสดา ไตรณรงค ม.2/11 สาวิตรี

38 50377 สกุลทิพย สระแผง ม.2/6 เทพสตรี

39 50378 ไอลดา โฉสันเทียะ ม.2/8 ศรีสุนทร

40 50462 พิมพลภัส แกงโคกกรวด ม.2/12 วิสุทธิกษัตรีย

41 51718 ศรุตญา เชิดชูถ่ิน ม.2/14 สีดา
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1 49977 กันยสินี เพ็งที ม.2/7 สีดา

2 49984 ณัฐญดา บุญญาพิจิตร ม.2/6 เทพสตรี

3 50001 ปภาดา สุจิณณานนท ม.2/6 สีดา

4 50004 ญาดา ทิพยวัลย ม.2/7 สาวิตรี

5 50014 ฉัตรธิดา เสริมรัมย ม.2/8 บุญเหลืออนุสรณ

6 50016 ภิญญาพัชญ เสถียรบารมี ม.2/8 ศรีสุริโยทัย

7 50027 ชนาภัทร กิจสมัคร ม.2/7 จามเทวี

8 50032 ธนพรรณพร โอมฤก ม.2/6 เทพสตรี

9 50036 สุพิณพร พลเมืองดี ม.2/7 สุรนารี

10 50057 ญาณิศา บุญมาพบ ม.2/6 ศรีสุริโยทัย

11 50067 ตารา พิมพพันธ ม.2/8 วิสุทธิกษัตรีย

12 50078 วีรินทณ เทียนพิมพใหม ม.2/5 วิสุทธิกษัตรีย

13 50091 กุลณัฐ ก่ิงโคกกรวด ม.2/8 วิสุทธิกษัตรีย

14 50095 ภริชญา ฟุงเกียรติ ม.2/8 มัทรี

15 50096 วชิราภรณ ทอนพลกรัง ม.2/8 สีดา

16 50098 เอมวัสนนันท พิลาชัย ม.2/7 มัทรี

17 50117 เขมจิรา ชัยเจตนากลาง ม.2/6 สาวิตรี

18 50133 สุชัญญา ทองสาย ม.2/5 สุรนารี

19 50138 นภัสสร ภูทอง ม.2/6 ศรีสุนทร

20 50144 นัทธมน ภัทรดลยพิทักษ ม.2/6 สีดา

21 50146 ภัณฑิรา เหลี่ยมมุกดา ม.2/7 มัทรี

22 50147 ปภาวรินท คุณารูป ม.2/8 จามเทวี

23 50159 ศุภาพิชญ เรืองจันทึก ม.2/7 นพมาศ

24 50162 ปยธิดา จงเจริญใจ ม.2/10 ศรีสุนทร

25 50163 พิชชาภา เลิศล้ํา ม.2/6 วิสุทธิกษัตรีย

26 50177 เกศรินทร ปลื้มมะลัง ม.2/7 ศรีสุริโยทัย

27 50179 จันทิมากานต เผือดนอก ม.2/5 บุญเหลืออนุสรณ

28 50189 ภิรญา บุญรัมย ม.2/6 สาวิตรี

29 50224 ชุติมา พัฒนโพธิ์ ม.2/11 เทพสตรี

30 50225 อัญญารักษ บรรจงเจริญ ม.2/5 ศรีสุริโยทัย

31 50236 เพ็ญสิริ เจริญศักดิ์ ม.2/6 วิสาขา

32 50262 ธนพร กลิ่นวิชัย ม.2/5 จามเทวี

33 50297 เบญญาภา จิตรดอน ม.2/11 ศรีสุริโยทัย

34 50313 ปญฑารีย จัตุกูล ม.2/5 สีดา

35 50342 เปรมมิกา มนัสสา ม.2/7 วิสุทธิกษัตรีย

36 50347 ญาณินท แกวดวงดี ม.2/8 บุญเหลืออนุสรณ

37 50350 กัญญณัชชา ศรีทองสุข ม.2/7 บุญเหลืออนุสรณ

38 50351 ขวัญจิรา พิศนอก ม.2/8 นพมาศ

39 50386 ณยฎา ปายงูเหลือม ม.2/8 มัทรี

40 50507 ธัญญารัตน แผนสนิท ม.2/5 จามเทวี
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1 49992 กชพร สุรอมรกุล ม.2/5 ศรีสุริโยทัย

2 50005 กัญญาวีร พานสุวรรณ ม.2/6 วิสาขา

3 50028 ศุภัชญา เขียนจัตุรัส ม.2/9 สาวิตรี

4 50074 อาจารี พรหมสูตร ม.2/12 มัทรี

5 50076 ปราณปรียา สิทธิกลม ม.2/12 สาวิตรี

6 50081 ณัฐธิดา คันธาภิชาติ ม.2/8 ศรีสุริโยทัย

7 50115 ณัฐนันท ซอสูงเนิน ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

8 50125 ชนันภรณ สินชัยยา ม.2/9 วิสาขา

9 50129 นุชวรา พลแดง ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

10 50168 สาธิตา ศรีชํานาญ ม.2/10 สีดา

11 50178 ขนิษฐ สุดดี ม.2/11 นพมาศ

12 50183 อรณิชา วิลัยกรวด ม.2/11 นพมาศ

13 50210 สิรินญา กระจางโพธิ์ ม.2/10 ศรีสุนทร

14 50215 ปณฑารีย บํารุงสงค ม.2/12 มัทรี

15 50237 อสมาภรณ จอมสระนอย ม.2/13 สาวิตรี

16 50246 กัญญาวีย ชาญธนกุล ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

17 50249 พิยดา มุมทอง ม.2/15 ศรีสุริโยทัย

18 50261 ณัฐณิชา หัสจรรย ม.2/13 สาวิตรี

19 50281 บุษยาภา ดิษยบุตร ม.2/11 เทพสตรี

20 50284 ศุภษร เดชา ม.2/10 วิสาขา

21 50294 อัณญาดา กองจันทร ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

22 50304 รุงวิกรัย ปลื้มจิตต ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

23 50309 ภัคธีมา ทรงชัยสงวน ม.2/12 สาวิตรี

24 50321 ปราณปรียา ดินจันทึก ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

25 50329 พรพิมล พิชิตรณชัย ม.2/11 เทพสตรี

26 50330 ปณิตา ซังจอหอ ม.2/10 ศรีสุนทร

27 50335 ศศิธร ปนวงษ ม.2/13 มัทรี

28 50336 วริศรา บุญประสาน ม.2/16 สีดา

29 50363 กมลลักษณ ไกยกูล ม.2/13 จามเทวี

30 50380 ปนัดดา ทวีจิตร ม.2/10 วิสาขา

31 50425 ปานรวี ปนสันเทียะ ม.2/11 เทพสตรี

32 50437 ณัฏฐณิชา คันศร ม.2/12 วิสาขา

33 50443 ฐิติยาพร เทโคกกรวด ม.2/9 บุญเหลืออนุสรณ

34 50451 ถิรดา เลิศนา ม.2/13 วิสุทธิกษัตรีย

35 50466 ณัฏฐกมล แกงทองหลาง ม.2/9 นพมาศ

36 50468 กมลชนก ถาวรพรหม ม.2/9 สุรนารี

37 50472 ชนาภา ไชยทองศรี ม.2/9 ศรีสุริโยทัย

38 50505 พัชราภรณ สอนใหม ม.2/12 สีดา

39 51721 นงนภัส ประภาภัทรไชย ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

40 51746 พัชรี สีนอเนตร ม.2/15 นพมาศ

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49989 สิริยากร ชํานาญหัด ม.2/6 สุรนารี

2 50030 พัณณิตรา ภูตาเพิด ม.2/9 วิสุทธิกษัตรีย

3 50038 สุภัชชา ชํานาญไพร ม.2/10 บุญเหลืออนุสรณ

4 50039 โบนัส ปยโพธิกุล ม.2/5 นพมาศ

5 50044 นภจรส ชูเกียรติ ม.2/11 วิสาขา

6 50048 ตุลยา มะมวง ม.2/8 สีดา

7 50073 วาสนา มุขขุนทด ม.2/9 สีดา

8 50112 อาภาชุดา ประดิษฐ ม.2/5 ศรีสุริโยทัย

9 50127 ชลนิภา ลวดลาย ม.2/9 ศรีสุนทร

10 50130 เพ็ญนภาภรณ แตงกลาง ม.2/10 นพมาศ

11 50140 ธนภรณ ดวงสุดา ม.2/12 วิสาขา

12 50169 ปลื้มชนก นามประเสริฐ ม.2/13 สีดา

13 50184 อภันตรี วันทนิตย ม.2/10 ศรีสุริโยทัย

14 50201 พกุลกาญจน จุลลัษเฐียร ม.2/10 ศรีสุริโยทัย

15 50208 สุพิชญา ศุกลวงศ ม.2/13 ศรีสุริโยทัย

16 50220 วริยา ชํานินอก ม.2/12 สาวิตรี

17 50250 ปณณทัต โตสมภาค ม.2/16 นพมาศ

18 50254 คุมขวัญ เผารัตนะ ม.2/11 บุญเหลืออนุสรณ

19 50267 ปภาภัสสร สันทนวิวิตต ม.2/11 จามเทวี

20 50271 จันทราวีร จีนมะเริง ม.2/10 ศรีสุนทร

21 50272 สุกฤตา อินทรชื่น ม.2/12 เทพสตรี

22 50289 ภิณญยดาห มวงพลับ ม.2/11 สีดา

23 50296 ชนัญญา สกุลชาญทวี ม.2/11 เทพสตรี

24 50302 วชิราพรรณ คําพรมราช ม.2/9 บุญเหลืออนุสรณ

25 50310 ภิญญาพัชญ สุภัทโรบล ม.2/12 จามเทวี

26 50332 ชนกนันท ผดุงศิลปะ ม.2/9 วิสาขา

27 50361 อนัญพร โพธิ์หมื่นไวย ม.2/12 สีดา

28 50373 พิมเพชร จะวังคะโส ม.2/8 สุรนารี

29 50422 ธนัชญา เรืองมะเริง ม.2/11 บุญเหลืออนุสรณ

30 50424 ปพิชญา พันธุศุภศิริ ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

31 50433 ศศิภา เดชพันธ ม.2/12 สีดา

32 50440 ฐิติรินญา ยศกลาง ม.2/15 มัทรี

33 50450 พิชญาภรณ เกตุพละ ม.2/16 ศรีสุนทร

34 50481 พรชนก หนูเจริญ ม.2/12 สีดา

35 50501 ศิริประภา ไกรคุม ม.2/9 สาวิตรี

36 50509 ศิรดา ขําโพธิ์ ม.2/13 วิสาขา

37 50515 นันทนภัส จันทนะศิริ ม.2/16 บุญเหลืออนุสรณ

38 50521 ลลิตภัทร อินทรจะนะ ม.2/10 เทพสตรี

39 50527 วรรณลี สุมมาตย ม.2/14 มัทรี

40 51717 พรวันปยะ ภูธนประสิทธิ์กุล ม.2/14 มัทรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/10  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50007 กรรวี วิภากร ม.2/12 ศรีสุนทร

2 50033 นารีรัตน อินหลม ม.2/5 ศรีสุริโยทัย

3 50056 เกศิณี บกกระโทก ม.2/11 เทพสตรี

4 50079 ณัฐชา งามสอน ม.2/11 ศรีสุนทร

5 50107 นงนภัส กลาหาญ ม.2/8 บุญเหลืออนุสรณ

6 50160 ธนภรณ สุขมงคล ม.2/6 ศรีสุริโยทัย

7 50186 กชกร อิทธิเดชา ม.2/10 ศรีสุนทร

8 50192 กฤษติกา เปลงกระโทก ม.2/13 สีดา

9 50196 นริศรา คํามี ม.2/9 สาวิตรี

10 50226 กุลพรภัสร ชัยเกตุมนตรีกูล ม.2/13 นพมาศ

11 50232 ญาณิศา สาราสิทธิ์ ม.2/12 ศรีสุริโยทัย

12 50239 จิรภัทร รุงรัตติกรณ ม.2/15 มัทรี

13 50244 ณภัทรรดา กอบบุญ ม.2/11 สาวิตรี

14 50260 ฐิดาวิรุฬห งามดี ม.2/10 วิสาขา

15 50269 ชนัญชิดา นาคหฤทัย ม.2/9 วิสาขา

16 50274 อารยา แนนอุดร ม.2/9 นพมาศ

17 50288 ธัญชนก พฤกษามาลา ม.2/11 สีดา

18 50293 บุญสิตา จริงสันเทียะ ม.2/10 วิสาขา

19 50308 สิริมน ศรีสวัสดิ์ ม.2/9 วิสาขา

20 50311 ชนิดาภา วงษาครบุรี ม.2/13 มัทรี

21 50315 วรรณธนาพร ชดกลาง ม.2/13 จามเทวี

22 50317 กัญญานัฐ เงาไพร ม.2/9 วิสาขา

23 50327 สุทธิดา สมสอาด ม.2/13 นพมาศ

24 50353 ณภัทร แจงขํา ม.2/12 เทพสตรี

25 50362 เพ็ญพิชชา พิพัฒนอนันต ม.2/11 มัทรี

26 50371 สุนิดา จินดานนท ม.2/10 บุญเหลืออนุสรณ

27 50372 พิมพชยาณัฐ อินทรมณี ม.2/11 สุรนารี

28 50374 อธิษฐาน แดงสน่ัน ม.2/12 บุญเหลืออนุสรณ

29 50385 จิรภัทร สีหาเดช ม.2/14 สีดา

30 50389 อัยยาวีร เกิดทรัพย ม.2/12 วิสาขา

31 50398 ประไพศรี ทิมสันเทียะ ม.2/15 บุญเหลืออนุสรณ

32 50399 ปาณิสรา พรหมเงิน ม.2/13 นพมาศ

33 50436 ธัญญามล หองขุนทด ม.2/15 สาวิตรี

34 50457 สิริกัญญา ถนนทะเล ม.2/15 สีดา

35 50463 ขนิษฐา จั้นอรัญ ม.2/13 ศรีสุนทร

36 50502 ปภาวรินท แซเลา ม.2/9 จามเทวี

37 50503 พรชนก ศรีชัยชนะ ม.2/9 มัทรี

38 50506 ปณิตา ศรีขวา ม.2/9 มัทรี

39 50511 ธิดาพรรณ บุญมียงค ม.2/11 ศรีสุนทร

40 51720 กมลชนก ปดสระนอย ม.2/15 นพมาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/11  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50017 อรปรียา เมาสงา ม.2/6 เทพสตรี

2 50077 จุฑามาศต เลคะสุวรรณ ม.2/13 วิสาขา

3 50080 จรณินทร แตรพิมาย ม.2/9 เทพสตรี

4 50084 กัลยสุดา ปาละสาร ม.2/13 สุรนารี

5 50092 ธนัชชา แกวชาติ ม.2/12 วิสาขา

6 50128 ศิระประภา วงศจันทรปกร ม.2/13 เทพสตรี

7 50132 ชญานิศ วรธรรม ม.2/10 สุรนารี

8 50142 ลักษิกา สิงหเจริญกิจ ม.2/7 จามเทวี

9 50164 พิยดา เดนสรศิริ ม.2/6 วิสาขา

10 50165 ชญานนันท เบี้ยกระโทก ม.2/10 สาวิตรี

11 50197 แพรวา เกียรติกลาง ม.2/11 วิสาขา

12 50205 ภัทรภร ภักดีแกว ม.2/5 สุรนารี

13 50212 พัฒนนรี นาคเสน ม.2/15 วิสาขา

14 50234 จารุกันต จารุการ ม.2/12 ศรีสุนทร

15 50238 วิชญาดา แชจอหอ ม.2/10 จามเทวี

16 50240 บุษกร บุญโสพิส ม.2/17 สีดา

17 50242 ภทรพรรณ ชาลีแดง ม.2/13 มัทรี

18 50245 ปภาวรินทร ทองดีนอก ม.2/9 วิสาขา

19 50248 อธิชา โพธิ์จันทร ม.2/11 เทพสตรี

20 50263 เบญญาภา บัณฑิต ม.2/9 มัทรี

21 50266 สิริยากร ปลูกกิน ม.2/12 มัทรี

22 50277 ณัฐญาดา อําภารส ม.2/13 บุญเหลืออนุสรณ

23 50291 นนธนัญญา เตชะบุญบุบผา ม.2/13 จามเทวี

24 50318 ขวัญจิรา ราษี ม.2/11 วิสุทธิกษัตรีย

25 50334 ชนากานต มีอยูสามเสน ม.2/15 จามเทวี

26 50339 วิมลสิริ พูนสูงเนิน ม.2/14 จามเทวี

27 50340 ธนพร จันทรเปรียง ม.2/9 สาวิตรี

28 50344 ภคพร กฤตยานุวัฒน ม.2/10 เทพสตรี

29 50367 ฐิติรัตน จิระเบญจวัฒน ม.2/9 ศรีสุนทร

30 50369 กฤษณา ณฐาคําโคกกรวด ม.2/9 ศรีสุริโยทัย

31 50379 ปุริมปรัชญ มิ่งขวัญธนกุล ม.2/11 วิสุทธิกษัตรีย

32 50388 ประภัสสร งิ้วกลาง ม.2/13 สาวิตรี

33 50390 ดุจเจียรไน เชื้อขุนทด ม.2/12 วิสุทธิกษัตรีย

34 50396 พาทินธิดา พลยางนอก ม.2/11 สุรนารี

35 50478 ณัฐชยา พิชิ ม.2/9 จามเทวี

36 50479 กัญชพร นกยูง ม.2/13 มัทรี

37 50519 ฐิติพร เกษี ม.2/13 นพมาศ

38 50526 กรกนก บุญการุณ ม.2/13 จามเทวี

39 50529 มณีศิลา กกสูงเนิน ม.2/13 สีดา

40 51722 กนิษฐา ชลอกลาง ม.2/16 เทพสตรี
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49998 ฑิตฐิตา ประเสริฐศรี ม.2/8 จามเทวี

2 50045 วริษฐา บุดดาเพ็ง ม.2/13 สาวิตรี

3 50072 สุชิรญา ศิลาพงษ ม.2/13 สีดา

4 50083 ธนัชพร กลากลาง ม.2/9 บุญเหลืออนุสรณ

5 50121 ณัชชา รินสันเทียะ ม.2/7 สีดา

6 50139 วิมลลักษณ ภักดิ์พูลเสม ม.2/12 วิสุทธิกษัตรีย

7 50170 ภคพร มุงแซกกลาง ม.2/10 มัทรี

8 50185 สิริลักษณ อุดมสมบัติรัตนะ ม.2/13 เทพสตรี

9 50187 ปพิชญา วรสกุลสิริพงศ ม.2/13 วิสุทธิกษัตรีย

10 50190 สุกานดา จันทรสิงหขรณ ม.2/11 จามเทวี

11 50195 สุพิชชา มาลัย ม.2/12 จามเทวี

12 50203 นภกุล ธรรมวิเศษ ม.2/13 บุญเหลืออนุสรณ

13 50216 วรรธนกร จุลอิสระการ ม.2/11 สีดา

14 50217 ณัฐณิชา กิตติศักดิ์โสภณ ม.2/10 สีดา

15 50229 ผกามาศ เเรนพิมาย ม.2/13 สุรนารี

16 50247 สิรามล มงคลชาติ ม.2/10 ศรีสุนทร

17 50259 ลภัสสรา เดชา ม.2/13 วิสุทธิกษัตรีย

18 50268 พิชชาภา อริยสุระ ม.2/13 สาวิตรี

19 50275 ชัญญา เหลาใหม ม.2/12 บุญเหลืออนุสรณ

20 50279 ไอริณ ปพรวรกมล ม.2/7 นพมาศ

21 50283 โชติรส กูกระสัง ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

22 50285 ศศิวิมล โพธิบัติ ม.2/12 สาวิตรี

23 50286 กัญญาณัฐ สัตตานุสรณ ม.2/13 จามเทวี

24 50287 ปรีณาภา นาลาด ม.2/12 มัทรี

25 50299 สิริกร พิณรัตนยุทธการ ม.2/9 บุญเหลืออนุสรณ

26 50303 กุลนิดา ภิญโญ ม.2/9 นพมาศ

27 50312 เปมิกา กุลกระจาง ม.2/11 สีดา

28 50316 ภัทรศยา วิริยะวรพันธ ม.2/15 สาวิตรี

29 50322 เพ็ญพิชชา เอ่ียมสําอางค ม.2/12 นพมาศ

30 50324 ธัญลักษณ มีศรี ม.2/8 สุรนารี

31 50331 ปาลิตา พัฒนธรรมคุณ ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

32 50333 ธนกร ภิรมยไทย ม.2/9 สาวิตรี

33 50355 ธิญาดา สมพงษ ม.2/10 วิสุทธิกษัตรีย

34 50359 ธันยภัทร ลับไพรี ม.2/10 มัทรี

35 50364 ณัฐชา คงพันธุพฤกษา ม.2/10 สาวิตรี

36 50365 ธีรดา อนันตพุฒิกุล ม.2/10 วิสาขา

37 50376 เขมจิรา ทองไพโรจน ม.2/10 ศรีสุริโยทัย

38 50395 ภักคพร ปุญญอมรศรี ม.2/12 บุญเหลืออนุสรณ

39 50504 นันทภัค สุปติ ม.2/9 สีดา

40 50518 อรพิชญ ปาเบา ม.2/15 บุญเหลืออนุสรณ
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50053 ธนัท ไตรคุมพันธุ ม.2/12 วิสาขา

2 50199 พิมพญาดา สมนอก ม.2/16 ศรีสุนทร

3 50202 คีตกานท ตาเกิด ม.2/15 สุรนารี

4 50252 ญาตาวี แกกสันเทียะ ม.2/14 สุรนารี

5 50253 วริสา อุทัยดา ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

6 50257 ณิชมน มานะเสน ม.2/17 เทพสตรี

7 50290 วนัชพร ชาวอางทอง ม.2/10 มัทรี

8 50298 ประภาวดี ศรีหาโคตร ม.2/15 นพมาศ

9 50314 ปณณพร คิดพอคา ม.2/9 มัทรี

10 50320 ปณฑารีย เชืองเต็ม ม.2/9 เทพสตรี

11 50366 อรทัย แสงมณี ม.2/14 วิสุทธิกษัตรีย

12 50400 จิราพัชร เพชรไตรรัตน ม.2/14 ศรีสุริโยทัย

13 50414 ภัทรวดี โยธินศิริรักษ ม.2/17 วิสุทธิกษัตรีย

14 50421 ศิรินภาภรณ พยัคฆพงษ ม.2/16 สุรนารี

15 50427 จารุมน สีทานันท ม.2/14 วิสุทธิกษัตรีย

16 50445 นงณภัส พิมเสน ม.2/15 สุรนารี

17 50448 พุทธชาติ ฟกโคกกรวด ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

18 50453 ธัญวรัตน แขนอก ม.2/16 สาวิตรี

19 50456 ศรัญญา ยศสารี ม.2/14 สีดา

20 50473 ปริฉัตร อังคณิกุล ม.2/14 เทพสตรี

21 50485 นภัสวรรณ ปอมหิน ม.2/15 วิสาขา

22 50486 ปณิกานต ล้ําเลิศธรรม ม.2/17 สาวิตรี

23 50492 ชญานนันท ผลาหาญ ม.2/17 สุรนารี

24 50494 กรวิกา พิมวงศ ม.2/16 วิสุทธิกษัตรีย

25 50495 อินทิรา แกนจําปา ม.2/17 นพมาศ

26 50496 จริยา แซเหลา ม.2/15 ศรีสุริโยทัย

27 50497 กมลลักษณ การรักษา ม.2/16 เทพสตรี

28 50499 สุดที่รักษญ เอกสิทธิ์อุฬาร ม.2/16 บุญเหลืออนุสรณ

29 50513 แองเจลินา โฮลลิ่งสเวิรธ ม.2/17 ศรีสุริโยทัย

30 50514 หริกานต ตั้งใจ ม.2/14 นพมาศ

31 50522 ณัฐชญา ปนเคหา ม.2/14 ศรีสุนทร

32 50534 ภัทราพร วิพัฒนโสภากร ม.2/16 สาวิตรี

33 50535 อัยดา นวลวรรณ ม.2/15 ศรีสุนทร

34 50536 นภสร ชัยบานกุด ม.2/14 เทพสตรี

35 50537 ธิติมา สืบสมาน ม.2/15 ศรีสุริโยทัย

36 50538 ชนาภา สวนสระนอย ม.2/14 นพมาศ

37 51723 สุภาวดี ศรีพรหม ม.2/16 วิสุทธิกษัตรีย

38 51725 พัฐสุดา ออนดวง ม.2/17 จามเทวี

39 51739 ปุณญาฐิกานต แซโคว ม.2/17 วิสาขา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/14  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50051 สุพัตรา พฤกจะโปะ ม.2/10 จามเทวี

2 50193 ปานแกวตา พันธุงาม ม.2/11 สีดา

3 50209 ณิชารีย กอนในเมือง ม.2/15 เทพสตรี

4 50219 เบญญาภา เบญจรัตนสกุล ม.2/14 จามเทวี

5 50319 เปมิกา ออนวาจา ม.2/15 ศรีสุนทร

6 50326 สกุลกาญจน ศรีสุขใส ม.2/9 บุญเหลืออนุสรณ

7 50337 พิชญธิดา บุญภักดี ม.2/17 สีดา

8 50381 พลอยใส ทองอินทร ม.2/14 สาวิตรี

9 50382 ณัชนิชา งามกระโทก ม.2/17 จามเทวี

10 50384 จิดาภา บุตตะกุล ม.2/15 สีดา

11 50403 วิรัลพัชร สันทนวิวิตต ม.2/17 วิสุทธิกษัตรีย

12 50407 ลภัสรดา ชางเกวียน ม.2/17 มัทรี

13 50412 จิดาภา ชอสูงเนิน ม.2/16 สาวิตรี

14 50417 ธมลวรรณ อินทรพาณิชย ม.2/16 สีดา

15 50420 พิชญนาฏ ดอกพุดซา ม.2/17 สุรนารี

16 50431 รุจิรา สุภาพงษ ม.2/15 มัทรี

17 50441 ณัชชานิษฐ แกวทองหลาง ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

18 50447 รัญญษา ชอบบัว ม.2/16 นพมาศ

19 50452 กนกพิชญ ศรีระอุดม ม.2/17 จามเทวี

20 50458 ฐิติรัตน โลหณุต ม.2/15 มัทรี

21 50460 ณัฐณิชา ชวยงาน ม.2/15 สาวิตรี

22 50461 พลวดี มงคุณ ม.2/14 วิสาขา

23 50471 นภาวรรณ ฮะสูงเนิน ม.2/14 นพมาศ

24 50475 รมิดา เกลี้ยกลาง ม.2/9 วิสุทธิกษัตรีย

25 50480 ไอลดา เชิดชม ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

26 50482 ชุติกาญจน มนตรีประถม ม.2/11 มัทรี

27 50488 ศิรภัสสร ชูโชติ ม.2/15 เทพสตรี

28 50490 เปมิกา แกวปญญา ม.2/16 นพมาศ

29 50491 ณัฐณิชา พงษสุวรรณ ม.2/14 บุญเหลืออนุสรณ

30 50500 วิมลพรรณ นามฝาง ม.2/17 วิสาขา

31 50516 วรกานต สรางไร ม.2/14 สุรนารี

32 50517 อารยา ปราณีตพลกรัง ม.2/17 สุรนารี

33 50520 ณภัทร กมลมณีรัตนกุล ม.2/15 ศรีสุริโยทัย

34 50523 สิรีธร เปยสูงเนิน ม.2/15 วิสาขา

35 50524 ณัชชา ฉัตรไกรเลิศ ม.2/15 วิสาขา

36 50528 ญาณิศา เถ่ือนสันเทียะ ม.2/17 สีดา

37 50532 วิรัลยุพา น่ิมหิรัญวงษ ม.2/16 วิสุทธิกษัตรีย

38 50533 สิริลดา เผือกฟก ม.2/16 วิสุทธิกษัตรีย

39 51745 อนัญญา เต็มเปยม ม.2/14 บุญเหลืออนุสรณ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/15  ปการศึกษา 2563



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50188 ณัฐณิชา สุทิน ม.2/9 วิสาขา

2 50214 ธัญลักษณ สุทธิสรสัมพันธ ม.2/14 จามเทวี

3 50218 สุวภัทร วัฒนพินิจวงศ ม.2/14 มัทรี

4 50255 ชุติมา พูลผล ม.2/14 นพมาศ

5 50256 ภคพร ลี้ตระกูล ม.2/12 สุรนารี

6 50258 พัชราภา กาญจนพิมาย ม.2/14 ศรีสุนทร

7 50280 นภัสนันท เจริญวัย ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

8 50338 ศุภนุช จันทรสิงหขรณ ม.2/14 มัทรี

9 50343 วาสนา น่ิมนวม ม.2/12 ศรีสุนทร

10 50370 วชิรญา วชิระอังกูร ม.2/15 นพมาศ

11 50375 รวิษฎา ทัพโยธา ม.2/17 นพมาศ

12 50383 นารถระพิน ของนอก ม.2/16 มัทรี

13 50387 เทพปรียา สุนทรโชคชัย ม.2/17 จามเทวี

14 50393 ธัญญลักษณ ปตถา ม.2/10 ศรีสุริโยทัย

15 50394 ปภาดา วงศสรจักร ม.2/14 นพมาศ

16 50405 ณิชารีย คมสูงเนิน ม.2/17 สาวิตรี

17 50406 สุพรทิพย วงษดานเจริญ ม.2/16 จามเทวี

18 50408 กัณฐี ธนสิทธิ์ ม.2/14 สีดา

19 50409 ญาณิศา กลาหาญ ม.2/17 ศรีสุริโยทัย

20 50418 ดรุณวรรณ ธรรมสอน ม.2/14 นพมาศ

21 50419 ชญานิศ คุมหมื่นไวย ม.2/17 บุญเหลืออนุสรณ

22 50428 นงนภัส เล็กสูงเนิน ม.2/14 วิสาขา

23 50429 กัญญาณัฐ สุขคะละ ม.2/16 สาวิตรี

24 50434 ณิชานันท ไกรฤกษ ม.2/16 มัทรี

25 50439 กนิษฐา เอนกเวียง ม.2/14 ศรีสุนทร

26 50444 พัชรธาดา ปานกุล ม.2/16 สุรนารี

27 50459 ศศิธร จันทินมาธร ม.2/16 วิสาขา

28 50464 ลลิตภัทร ลือสัตย ม.2/16 เทพสตรี

29 50465 ประภัสสร ศรีชุม ม.2/16 ศรีสุริโยทัย

30 50470 จิดาภา ปดสระนอย ม.2/16 บุญเหลืออนุสรณ

31 50474 อิสรีย ผลิสินเอ่ียม ม.2/17 ศรีสุนทร

32 50477 มาริษา บุญมี ม.2/17 สาวิตรี

33 50484 ลลิตา คาขาย ม.2/15 วิสุทธิกษัตรีย

34 50487 อริยะพร ภิรมยกิจ ม.2/14 ศรีสุนทร

35 50489 ธัญวรรณ เรืองจอหอ ม.2/14 สีดา

36 50493 ศรประภา นพตากูล ม.2/15 สุรนารี

37 50512 ณัฏฐริณี สมบูรณถานะ ม.2/10 เทพสตรี

38 50540 นลันธร เกียรติทนงศักดิ์ ม.2/17 มัทรี

39 50817 พิชชาภา ลีลามโนธรรม ม.2/17 มัทรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/16  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50097 บัวรัตน ไมกลาง ม.2/10 สีดา

2 50211 กรรณิการ พรมขุนทด ม.2/17 วิสุทธิกษัตรีย

3 50213 พลอยชมพู มุงแปลงกลาง ม.2/14 สาวิตรี

4 50243 เข็มอัปสร สืบประยงค ม.2/9 จามเทวี

5 50251 พัชริดา จิตชัยภูมิ ม.2/17 บุญเหลืออนุสรณ

6 50278 ปญชิศา โปะไธสง ม.2/13 สุรนารี

7 50300 ภูชิตา ฝานสูงเนิน ม.2/15 สุรนารี

8 50307 รวิปรียา พงษนิรันดร ม.2/14 วิสุทธิกษัตรีย

9 50354 รุจณิชา เสตะรุจิ ม.2/9 ศรีสุนทร

10 50360 ธัญลักษณ ไผทสันติ ม.2/13 สีดา

11 50391 วรรธนอร จินดาบริสุทธิ์ ม.2/17 ศรีสุนทร

12 50392 จิราวรรณ ดีพลงาม ม.2/15 เทพสตรี

13 50397 ณัฐนันท รัตนาพิพัฒน ม.2/15 สุรนารี

14 50401 ชุติกาญจน เหลื่อมหมื่นไวย ม.2/16 เทพสตรี

15 50402 กฤษญา ศรีอุทัย ม.2/14 ศรีสุนทร

16 50404 ธนภรณ จันทรสวาง ม.2/14 วิสาขา

17 50410 กัณญารัตน โสฬส ม.2/12 มัทรี

18 50411 ปาลิดา ปานทองหลอ ม.2/14 จามเทวี

19 50413 ธนัชพร อ้ือภากรณสกุล ม.2/15 วิสาขา

20 50415 พีรัล สีกันชัย ม.2/15 ศรีสุนทร

21 50416 เกศศิริ เขินคางพลู ม.2/15 เทพสตรี

22 50423 จิดาภา โปรงสันเทียะ ม.2/16 นพมาศ

23 50426 อริสรา ศิลาฤกษ ม.2/17 ศรีสุนทร

24 50430 ชัญญา วัลลิภากร ม.2/17 จามเทวี

25 50432 เพ็ญพิชชา หาญสันเทียะ ม.2/17 สีดา

26 50435 ปูริดา พรโพธิ์กลาง ม.2/16 จามเทวี

27 50438 สโรชา ศิริกุล ม.2/16 วิสุทธิกษัตรีย

28 50442 ฤดีนาฏ ศิริเจริญ ม.2/14 นพมาศ

29 50446 ธนัชชา เกิดสาย ม.2/17 บุญเหลืออนุสรณ

30 50449 เปมิกา แกนทรัพย ม.2/17 เทพสตรี

31 50454 นิภาวรรณ กางรัมย ม.2/17 จามเทวี

32 50455 บุรฑริกา ทวีทรัพย ม.2/16 เทพสตรี

33 50469 นริศรา พรหมในเมือง ม.2/14 สุรนารี

34 50476 ปาลวี ชวนงูเหลือม ม.2/17 วิสาขา

35 50483 อชิรญา ชวศิริกุลฑล ม.2/13 จามเทวี

36 50508 ธัญชนก ผองแผว ม.2/17 สาวิตรี

37 50525 พรพรรษา ศรีพนม ม.2/15 สาวิตรี

38 50530 วิมลรัตน มณีรัตน ม.2/16 สุรนารี

39 50531 ลิเดีย ซ่ือสัตยศักดิ์ ม.2/17 จามเทวี

40 50539 ไปรยา พรโคกสูง ม.2/15 บุญเหลืออนุสรณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/17  ปการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50542 ณัจฉรียา ตุยเต็มวงศ ม.2/18 บุญเหลืออนุสรณ

2 50543 ณฐมน แผงเพ็ชร ม.2/18 นพมาศ

3 50544 ภัคธินันท ยงคกิจหิรัญกุล ม.2/18 ศรีสุริโยทัย

4 50545 อัจฉริยา อ้ึงวณิชยพันธ ม.2/18 เทพสตรี

5 50546 กมลลักษณ ปลิวมา ม.2/18 ศรีสุนทร

6 50547 ปญญภัทร ประเสริฐ ม.2/18 วิสุทธิกษัตรีย

7 50548 อภิสรา มานะเสถียร ม.2/18 วิสาขา

8 50549 มนตนภา ภูมิสองชั้น ม.2/18 สาวิตรี

9 50550 ณัชชา จันทรพิทักษ ม.2/18 จามเทวี

10 50551 ชนากานต เครือประสิทธิ์ ม.2/18 มัทรี

11 50552 ปรินดา ประภัสสรมนู ม.2/18 สีดา

12 50553 ธัญญพิศา เทียนขุนทด ม.2/18 สีดา

13 50554 ณัฐนรี โนรี ม.2/18 มัทรี

14 50555 ณรัญญา บุญธัญกรณ ม.2/18 จามเทวี

15 50556 ปภาวรินทร บุษยะมา ม.2/18 สาวิตรี

16 50557 ไปรยา สิงหนอก ม.2/18 วิสาขา

17 50558 ณัชชา ศรีไทย ม.2/18 วิสุทธิกษัตรีย

18 50559 ณัฐนรี ชัยศักดิ์ ม.2/18 ศรีสุนทร

19 50560 มธุรดา เพือกขุนทด ม.2/18 เทพสตรี

20 50561 กชกร พลายละหาร ม.2/18 ศรีสุริโยทัย

21 50562 อัยรินทร อินทรสืบวงษ ม.2/18 นพมาศ

22 50563 สุรดา ศรีสอาน ม.2/18 บุญเหลืออนุสรณ

23 50564 ณัฐธยาน จิตตพิทักษ ม.2/18 สุรนารี

24 50565 ธนภรณ แพทยเกาะ ม.2/18 สุรนารี

25 50566 กชภัส อูดเจริญ ม.2/18 บุญเหลืออนุสรณ

26 50567 ปยขวัญ พงศวิสิษฐ ม.2/18 นพมาศ

27 50568 ไอรดา ศรีบุตร ม.2/18 ศรีสุริโยทัย

28 50569 จิรประภา โอตปฉิมพลี ม.2/18 เทพสตรี

29 50570 กุลจิรา การพิมาย ม.2/18 ศรีสุนทร

30 51751 เจนนิเฟอร เบญจวรรณ เช็มมาน ม.2/18 สุรนารี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/18  ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ English Program)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 50571 พิมพเนติ ไพบูลยวงค ม.2/19 วิสุทธิกษัตรีย

2 50572 ณัฏฐอาภา เลิศศุภจิรโชติ ม.2/19 วิสาขา

3 50573 พนิตนันท สุรภาคยพงศ ม.2/19 สาวิตรี

4 50575 กนกทิพ ไชยเทศ ม.2/19 มัทรี

5 50576 ภูสุดา ชุนเกาะ ม.2/19 สีดา

6 50577 จริยารีย เชิดจิระพงษ ม.2/19 สีดา

7 50578 รดา รวีเพียร ม.2/19 มัทรี

8 50579 สุชานุช ลือขจร ม.2/19 จามเทวี

9 50580 กันตา คณาติยานนท ม.2/19 สาวิตรี

10 50581 ปานชีวา ชาลวนิชสุทธิ์ ม.2/19 วิสาขา

11 50582 พิมพวิมล วิริยะจันทร ม.2/19 วิสุทธิกษัตรีย

12 50583 นริศรา ขุนเณร ม.2/19 ศรีสุนทร

13 50584 ปณณพร ศรีแสนปาง ม.2/19 เทพสตรี

14 50585 จิดาภรณ นวลฉวี ม.2/19 ศรีสุริโยทัย

15 50586 นภัส สุวรรณทรัพย ม.2/19 นพมาศ

16 50587 พรนรินทร เอกศิริ ม.2/19 บุญเหลืออนุสรณ

17 50588 พรชนก มาลีวงศ ม.2/19 สุรนารี

18 50589 ณัฐวศา สุวรรณสิทธิ์ ม.2/19 สุรนารี

19 50590 ชลธิศา ปาณาราช ม.2/19 บุญเหลืออนุสรณ

20 50591 รัญชิดา เชาวมะเริง ม.2/19 นพมาศ

21 50592 กนกอร สุดหา ม.2/19 ศรีสุริโยทัย

22 50593 อภิชญา มุกดา ม.2/19 เทพสตรี

23 50594 ศิรดา ศรีสุภะ ม.2/19 ศรีสุนทร

24 50595 ญารินา ดวงประเสริฐชัย ม.2/19 วิสุทธิกษัตรีย

25 50596 อชิรญา พูนหิรัญภัทร ม.2/19 วิสาขา

26 50597 กุลรดา เกงนอก ม.2/19 สาวิตรี

27 50598 ภัทรินธร เพลิดดอน ม.2/19 จามเทวี

28 50599 ภูมิใจ โภคาเทพ ม.2/19 มัทรี

29 50600 อนิตา สนธิ์เจริญ ม.2/19 สีดา

30 51742 นิชาภา สงกลาง ม.2/19 มัทรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/19  ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ English Program)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 49916 ธัญรดี วงษพิทักษโรจน ม.2/20 สุรนารี

2 50601 ปณชญา ชัยธนะกาญจนกุล ม.2/20 สีดา

3 50602 รดา สิริจินดา ม.2/20 มัทรี

4 50604 ชลิตา ศิริโสภา ม.2/20 สาวิตรี

5 50605 ณิชาภา เครือวรรณ ม.2/20 วิสาขา

6 50609 จิลาวัลย ติยวัฒน ม.2/20 ศรีสุริโยทัย

7 50610 ฟาใส สิมธาราแกว ม.2/20 นพมาศ

8 50611 อรณิชา รัตอาภา ม.2/20 บุญเหลืออนุสรณ

9 50612 เมธาวี พงศหลอพิศิษฏ ม.2/20 สุรนารี

10 50613 สุพิชฌาย ศิริวัชระกุล ม.2/20 สุรนารี

11 50614 วิภากมล แวววุฒินันท ม.2/20 บุญเหลืออนุสรณ

12 50615 ณัฏฐาฏา พัดเกาะ ม.2/20 นพมาศ

13 50616 ฐานรัก ขุนทิพย ม.2/20 ศรีสุริโยทัย

14 50816 พลอยไพลิน วงศอนุ ม.2/20 จามเทวี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/20  ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ HUB)
ชื่อ-สกุล


