
เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47981 อติมา จันทรทวีทิพย ม.4/1 สุรนารี

2 47982 ฑิตฐิตา คํารณฤทธิ์ ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

3 47990 พีรดา เทอดโยธิน ม.4/1 จามเทวี

4 47993 ธวัลชญาณ ฐิระพงศณธี ม.4/1 สีดา

5 48002 ปาลนา นิลไรนา ม.4/1 นพมาศ

6 48005 เตวา กุลวิเศษ ม.4/1 สุรนารี

7 48006 สุกฤตยา พันธุรัตน ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

8 48011 ภัทรตา ธนาอัครโสภณ ม.4/1 วิสุทธิกษัตรีย

9 48013 ภรภัทร ประภากร ม.4/1 สาวิตรี

10 48014 จิรามณี นิมิตร ม.4/1 จามเทวี

11 48016 ปาลิกา สนิทโกศัย ม.4/1 สีดา

12 48018 มาริสา บุญมาแยม ม.4/1 มัทรี

13 48019 ชญาวรัญช กอนจันทร ม.4/1 จามเทวี

14 48029 ชลนิศา สมพินิจ ม.4/1 สุรนารี

15 48034 สุพรรณษา กันตะคุ ม.4/1 ศรีสุนทร

16 48036 ทัสมาพร เข็มทองเกิด ม.4/1 วิสาขา

17 48102 โกลัญญา แกวยงกฎ ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

18 48123 พรจิตรา ใจแกว ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

19 48126 วรัทยา สิทธิเวช ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

20 48131 ฐิติรัตน พูนศรี ม.4/1 วิสุทธิกษัตรีย

21 48162 ธนภรณ แหลมกระโทก ม.4/1 มัทรี

22 48192 ณัฏฐณิชา พูลเฉลิม ม.4/1 เทพสตรี

23 48199 พีรดา ประริวรรณตา ม.4/1 นพมาศ

24 48234 วรัญญา ศิลปประเสริฐ ม.4/1 มัทรี

25 51561 นิตยรดี เกษเมธีการุณ ม.4/1 นพมาศ

26 51562 จิดาภา หงษกลาง ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

27 51563 กนกพัทธ วสุกานตกุล ม.4/1 สุรนารี

28 51564 พิมพอัจฉริยะ ทองพรมราช ม.4/1 สุรนารี

29 51565 อรุณรัศมี เจียมจับเลห ม.4/1 บุญเหลืออนุสรณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ปการศึกษา 2563  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47968 นางสาวณุตตรา วงศกรโกศล ม.4/2 สีดา

2 47969 นางสาวจรัญญา วิจิตรชาคร ม.4/2 สีดา

3 47974 นางสาวภัทรวดี วิชัย ม.4/2 วิสุทธิกษัตรีย

4 47978 นางสาวภัทรานิษฐ ฉิมหาชาติ ม.4/2 นพมาศ

5 47985 นางสาวภัทรวดี เกรียงวงศ ม.4/2 เทพสตรี

6 47989 นางสาวรพีพรรณ ผิวแดง ม.4/2 สาวิตรี

7 48001 นางสาวนภัสพร อโณทัยไพบูลย ม.4/2 ศรีสุริโยทัย

8 48004 นางสาวณัฐกานต อินตรา ม.4/2 สุรนารี

9 48020 นางสาววรภัทรา สุภัทโรบล ม.4/2 สาวิตรี

10 48022 นางสาวพรหมพุทธ อุตตมะ ม.4/2 วิสุทธิกษัตรีย

11 48032 นางสาวภควดี เทวา ม.4/2 ศรีสุริโยทัย

12 48056 นางสาวทติมา ทองศรีมะดัน ม.4/2 ศรีสุริโยทัย

13 48057 นางสาวณณัชชา ชูวงศสถาพร ม.4/2 เทพสตรี

14 48088 นางสาวรดา ทองสืบแสง ม.4/2 สีดา

15 48634 นางสาวโยษิตา ลอยศักดิ์ ม.4/2 ศรีสุนทร

16 48664 นางสาววรัศมชนัญ ศุภธินีกิตติ์เดชา ม.4/2 สีดา

17 48674 นางสาวชลัชกาญจน เหล็กกลา ม.4/2 นพมาศ

18 51566 นางสาวกนกพรรณ หอมจะบก ม.4/2 นพมาศ

19 51567 นางสาวณัฐณิชา นิลเนตรบุตร ม.4/2 ศรีสุริโยทัย

20 51568 นางสาวสุประวีณ  เลิศดวยลาภ ม.4/2 เทพสตรี

21 51569 นายเฉียงเหนือ ขจรโรจนรักษ ม.4/2 ศรีสุนทร

22 51570 นายโชติพงศ เอ่ียมสําอางค ม.4/2 วิสุทธิกษัตรีย

23 51571 นายธนกฤต เนตรชาลีรัตน ม.4/2 วิสาขา

24 51572 นายธนัตถพัฒน วงศวาณิชกุล ม.4/2 สาวิตรี

     รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  ปการศึกษา 2563  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร พสวท.และ พสวท.(สมทบ)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48026 พรปวีณ จินากูล ม.4/3 นพมาศ

2 48027 กฤติมา ชื่นชอ ม.4/3 บุญเหลืออนุสรณ

3 48028 ยลดา ลิ้มสีมารัตน ม.4/3 สุรนารี

4 48033 พลอยชมพู วงศกีรติกุล ม.4/3 เทพสตรี

5 48037 บุณยกร วงคศรีดา ม.4/3 สาวิตรี

6 48041 นันทิชา พิพัฒนเยาวกุล ม.4/3 สีดา

7 48044 ปาณัฐสา สมบูรณ ม.4/3 สาวิตรี

8 48058 สุชัญนิชา จันดาโชติ ม.4/3 ศรีสุนทร

9 48061 กุลธิดา ธีรการุณยวงศ ม.4/3 สาวิตรี

10 48065 นภสร ชื่นงูเหลือม ม.4/3 สีดา

11 48068 กมลพร โฮซากะ ม.4/3 สาวิตรี

12 48076 เบญญาภา หนูแกว ม.4/3 สุรนารี

13 48086 ธนัชพร อาจศึก ม.4/3 จามเทวี

14 48091 ศิริกัญญา ยุทธอาจ ม.4/3 จามเทวี

15 48093 ปญญาพร คุณอุดม ม.4/3 วิสาขา

16 48118 ชฎาภา ตระกูลวงษ ม.4/3 วิสุทธิกษัตรีย

17 48127 ธวัลรัตน วุฒิจินดาโรจน ม.4/3 นพมาศ

18 48142 สุธาลิดา สุวรรณดี ม.4/3 วิสุทธิกษัตรีย

19 48156 สุขฤทัย รัตนวิชัย ม.4/3 วิสาขา

20 48175 อริสรา กิจเพ่ิมเกียรติ ม.4/3 นพมาศ

21 48179 ภาวิณีย กุลเกษ ม.4/3 วิสุทธิกษัตรีย

22 48249 บุณยพร มุมไธสง ม.4/3 เทพสตรี

23 48256 ธัชพรรณ ขจรไพร ม.4/3 สีดา

24 48301 ณัธทฐภาช บํารุงกลาง ม.4/3 สาวิตรี

25 48628 สิปาง โกสียรัตน ม.4/3 สุรนารี

26 48642 ณิชนาฏ ลาดหนองขุน ม.4/3 มัทรี

27 48654 นภัสสิริ ทิมเกิด ม.4/3 บุญเหลืออนุสรณ

28 48655 ณัฐณิชา วาดวิไล ม.4/3 นพมาศ

29 48669 ฉัตรชนม จุขุนทด ม.4/3 วิสาขา

30 48678 ณัชชา เจริญศรี ม.4/3 บุญเหลืออนุสรณ

31 51573 สุมลมาลย ผาดไธสง ม.4/3 จามเทวี

32 51574 สิริวิมล เพชรทะเล ม.4/3 มัทรี

33 51575 จิณณพัต รัตนเรืองฤทธิ์ ม.4/3 สีดา

34 51576 ปริชญา ขําโพธิ์ ม.4/3 สีดา

35 51577 พัทธธีรา แซคู ม.4/3 มัทรี

ชื่อ-สกุล

      รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/3  ปการศึกษา 2563  หองเรียนพิเศษ Advanced Program : AP



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48038 นลพรรณ กรกระโทก ม.4/4 จามเทวี

2 48047 ศรัณยพร ศรีจํานงค ม.4/8 ศรีสุนทร

3 48048 นันทนภัส ศิริเจริญ ม.4/4 เทพสตรี

4 48051 อารีรัตน แซเตียว ม.4/4 บุญเหลืออนุสรณ

5 48052 ณวรา วงศกรโกศล ม.4/4 สุรนารี

6 48067 ธนพร วีระคํา ม.4/4 จามเทวี

7 48070 ณัฐณิชา ประสิทธิ์สุวรรณ ม.4/4 วิสุทธิกษัตรีย

8 48080 อิงครัตน ธนกิจเสถียรชัย ม.4/6 ศรีสุริโยทัย

9 48083 เพ็ญพิชญา เอ่ียมแยม ม.4/5 วิสุทธิกษัตรีย

10 48087 รวิพร นุกูล ม.4/4 มัทรี

11 48090 สิริชาภา ภูรุง ม.4/4 มัทรี

12 48096 ชนาภา ฤทธิขันธ ม.4/4 เทพสตรี

13 48098 ณัฏฐนรี เอ่ียมนอก ม.4/5 นพมาศ

14 48099 กานตธีรา ตรัสวิมาน ม.4/4 บุญเหลืออนุสรณ

15 48101 นิศมา บุญศรี ม.4/5 สุรนารี

16 48104 จิตตานันท พรเลิศวรรธน ม.4/5 ศรีสุริโยทัย

17 48108 วัชรวรรณ ฐานะวัน ม.4/5 วิสาขา

18 48138 กมลวรรณ พิพัฒนสัจจา ม.4/4 มัทรี

19 48139 นวนันท สันติสกุลพงษ ม.4/4 จามเทวี

20 48140 สุธาสินี เงินโคกกรวด ม.4/5 สาวิตรี

21 48182 ปวีณอร ทองพลู ม.4/4 จามเทวี

22 48187 สุวพัชร พลโคตร ม.4/5 จามเทวี

23 48189 กวินนาฎ วรจินดา ม.4/5 วิสาขา

24 48197 พรลภัส สุรัติเจริญสุข ม.4/6 สุรนารี

25 48205 พงศภรณ อ้ึงวนารัชต ม.4/8 สาวิตรี

26 48217 ปพิชญา อเบอรโครมบี้ ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

27 48229 ภรภัทร ตลับนาค ม.4/4 สาวิตรี

28 48230 ชนินตา การสมลาภ ม.4/4 จามเทวี

29 48231 พิชามญชุ เชาววัฒนาพานิช ม.4/7 มัทรี

30 48241 ธิดารัตน แกวประเสริฐ ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

31 48275 พิมพภัสสร ฆองแสง ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

32 48283 สวิตตา ทรงจะโปะ ม.4/5 จามเทวี

33 48292 ผกามาศ กมลสุเมธา ม.4/6 สุรนารี

34 48335 บุญชิรา ยอดโคกสูง ม.4/5 ศรีสุนทร

35 48450 ศศิประภา ปลั่งหมื่นไวย ม.4/5 มัทรี

36 48638 ฐานิกา มั่งมี ม.4/5 จามเทวี

37 48683 ฉัตรปวีณ ประเสริฐไทย ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

38 51578 ญาณินท ไตรยวงศ ม.4/4 จามเทวี

39 51579 ฐิติชญา วิเศษนอก ม.4/4 สาวิตรี

40 51580 อนุตตรีย พงศไพบูลย ม.4/4 วิสาขา

41 51587 พชรพร ขาวสุข ม.4/5 สุรนารี

42 51588 จุฬารัตน ปลั่งกลาง ม.4/5 สุรนารี

43 51600 คัทลียา นิธิวรรณกิจ ม.4/6 สีดา

44 51636 ณัฏฐณิชา การบรรจง ม.4/9 สุรนารี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/4  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47976 กานตธิดา ยี่นาง ม.4/4 เทพสตรี

2 47977 ธิดารัตน ศรีสุพงษ ม.4/4 ศรีสุริโยทัย

3 47987 พิมพชนก อุชายภิชาติ ม.4/4 วิสุทธิกษัตรีย

4 47988 พิชญตะวัน จันทรัตน ม.4/4 วิสาขา

5 47991 แพรพลอย จะวังคะโส ม.4/4 มัทรี

6 48007 ลินลดา พันธัง ม.4/4 นพมาศ

7 48031 ณิชา นันกระโทก ม.4/4 นพมาศ

8 48060 อาทิตยา ทรงดอน ม.4/5 วิสาขา

9 48069 นิศากรณ บุญเนียมสิริล ม.4/4 วิสาขา

10 48077 กมลชนก ทนโนนแดง ม.4/4 สุรนารี

11 48081 วรัมพร แจงสูงเนิน ม.4/7 เทพสตรี

12 48082 พุทธพร มาออน ม.4/7 ศรีสุนทร

13 48095 ภัคจิรา ศรีสวัสดิ์ ม.4/4 ศรีสุนทร

14 48100 รมิตา เย็นรักษา ม.4/4 สุรนารี

15 48105 จิณัฐตา จันทรโพธิ์ ม.4/5 เทพสตรี

16 48112 นันทกานต นันทดี ม.4/4 สีดา

17 48117 ชาลิสา นามวิเศษ ม.4/4 วิสาขา

18 48122 ธนัญญา เดชเรืองศรี ม.4/4 นพมาศ

19 48135 กุลิสรา สมพงษ ม.4/6 มัทรี

20 48148 ธิตยา แสนบัว ม.4/5 สุรนารี

21 48152 ณฐกมล ไกยชาติ ม.4/5 ศรีสุริโยทัย

22 48153 ณัฏฐณิชา ศุภเมธาวงศ ม.4/5 เทพสตรี

23 48176 ธมนวรรณ มะโนมัย ม.4/4 ศรีสุริโยทัย

24 48177 แพรวา อุนพานิช ม.4/7 เทพสตรี

25 48180 ธัญชนก ก่ิงปรุ ม.4/5 วิสาขา

26 48194 พรรษชล บุญรอด ม.4/5 นพมาศ

27 48213 ณิชากร ปลั่งกลาง ม.4/4 วิสาขา

28 48225 รัชดาวัลย แสงรัศมีเพ็ญ ม.4/4 เทพสตรี

29 48274 อภิชญา จตุรวงค ม.4/5 ศรีสุนทร

30 48328 โชติกา จินดารัตน ม.4/6 สีดา

31 48378 ฐิติรัตน สอดโคกสูง ม.4/9 มัทรี

32 48380 ปญจรัตน นาคเสน ม.4/5 สาวิตรี

33 48394 ธวัลยา อนุกูล ม.4/6 ศรีสุนทร

34 48410 ภรภัทชา เสาวภาคย ม.4/5 นพมาศ

35 48427 กุสุมา ปานจีน ม.4/7 จามเทวี

36 48435 ภัทรฎา กลีบงูเหลือม ม.4/7 บุญเหลืออนุสรณ

37 48454 เพชราภรณ มีมณี ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

38 48641 ณัฐธนิดา ชอบทองหลาง ม.4/7 สีดา

39 48643 มิ่งขวัญ กาพยสันเทียะ ม.4/5 จามเทวี

40 48646 พิมพดาว จึงศิริกุล ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

41 48666 พรรณรา พรรณะ ม.4/5 มัทรี

42 51582 ปทิตตา เย็นวัฒนา ม.4/4 ศรีสุนทร

43 51585 ศีตลา ศศิธร ม.4/5 นพมาศ

44 51640 พิมพลอย มะลิทอง ม.4/9 เทพสตรี
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1 47975 ธนพร จันมี ม.4/6 ศรีสุนทร

2 48045 ผริตา ปราณีตพลกรัง ม.4/6 วิสาขา

3 48046 มัชฌิมา ฉิมณรงค ม.4/5 วิสุทธิกษัตรีย

4 48050 กนกรดา รัตนสุภา ม.4/9 นพมาศ

5 48074 จิรภิญญา โทนสิงห ม.4/6 นพมาศ

6 48085 สิริปญจรา พรหมนิล ม.4/6 สาวิตรี

7 48094 สุจิตรา หลักคํา ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

8 48130 สุภัสสร ชัยสุริยะเดชา ม.4/4 ศรีสุนทร

9 48132 ชัญญาณัฏฐ สอดศรี ม.4/5 วิสาขา

10 48136 จุฑาทิพย มะลิดา ม.4/6 สีดา

11 48141 ชาริณี ศิริปรุ ม.4/6 วิสาขา

12 48155 พิชญาธินาถ รอสูงเนิน ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

13 48190 ไอริณธร บํารุงกลาง ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

14 48239 นภสร สุบงกช ม.4/4 ศรีสุนทร

15 48273 รุงทิพย บรรเทา ม.4/7 เทพสตรี

16 48364 กฤตธีรา ปนกลาง ม.4/8 สุรนารี

17 48381 ธณัฐพร หัสวาที ม.4/5 วิสาขา

18 48391 สุพรรษา บุญเชิญ ม.4/6 นพมาศ

19 48415 จตุพร ปงศรี ม.4/8 นพมาศ

20 48420 นงนภัส บัวขจร ม.4/6 วิสาขา

21 48428 ภัทรนันท หวังขอกลาง ม.4/9 สาวิตรี

22 48431 ชญาดา วิชชาพิณ ม.4/7 ศรีสุนทร

23 48444 ธัญพร มุสิกโปฎก ม.4/7 วิสาขา

24 48464 ณัฐฐาพร ดีสงคราม ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

25 48473 เกวลิน เพชรเล็ก ม.4/8 สีดา

26 48637 ศุภิสรา คมฤทัย ม.4/7 สาวิตรี

27 48661 อัญชิษฐา วัชรธนาคม ม.4/6 สาวิตรี

28 49855 พัชรรดาพร ฤทธิ์เนติธรรม ม.4/4 สุรนารี

29 51586 กัลยกร หาญกิจจานุรักษ ม.4/5 บุญเหลืออนุสรณ

30 51589 ธนภรณ รอสูงเนิน ม.4/5 บุญเหลืออนุสรณ

31 51590 สวรรยา สังขใหม ม.4/5 นพมาศ

32 51594 สิริพรรณ แดนสันเทียะ ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

33 51595 แพรวพราว ตรีสันเทียะ ม.4/6 วิสาขา

34 51602 ภัทรลดา ธนะภวา ม.4/7 จามเทวี

35 51614 อัญมณี อินทรกําแหง ม.4/8 นพมาศ

36 51623 ปานประดับ พูนจะโปะ ม.4/8 สีดา

37 51627 ศิริญาดา ปาละวงษ ม.4/8 สาวิตรี

38 51630 พรปวีณ วัชรปาณ ม.4/9 ศรีสุนทร

39 51631 วิสสุตา ดุลสูงเนิน ม.4/9 เทพสตรี

40 51632 ภัทรภร สันติศิระกุล ม.4/9 ศรีสุริโยทัย

41 51635 พลอยชนก สุทธิวงศ ม.4/9 สุรนารี

42 51637 ชุติมา เฮ็งหนองอาง ม.4/9 บุญเหลืออนุสรณ
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1 48010 พัทธนันท คูสุวรรณ ม.4/5 ศรีสุนทร

2 48063 พิมพภัสรา ธงสันเทียะ ม.4/5 มัทรี

3 48064 ดาริกา ดอนเตาเหล็ก ม.4/4 สีดา

4 48066 ฐิตาภา ไขชัยภูมิ ม.4/6 มัทรี

5 48111 นันทนภัส ศรีอําไพ ม.4/9 มัทรี

6 48114 ณฐพร ญาณประดับ ม.4/5 มัทรี

7 48124 นันทนภัส ปอมจัตุรัส ม.4/4 สุรนารี

8 48143 ประณยา ปองสนาม ม.4/7 ศรีสุนทร

9 48161 ณัฐวดี อินทรผกาวงศ ม.4/7 สีดา

10 48181 อรรจนียา ทองสิงห ม.4/7 สาวิตรี

11 48183 ธนกาญจน ปรึกกระโทก ม.4/5 มัทรี

12 48206 ชัญญานิช บุญเพ็ญ ม.4/8 จามเทวี

13 48212 สุธิมา เทิ้มแพงพันธุ ม.4/7 สาวิตรี

14 48214 สุพัตรา เจริญสุข ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

15 48219 สุจิตรา แกวสุข ม.4/6 บุญเหลืออนุสรณ

16 48233 ณัฐรตี อินทรผกาวงศ ม.4/6 สีดา

17 48300 ปวีณา เชิดเมืองปก ม.4/7 วิสาขา

18 48306 เบญจา อุดรรัตน ม.4/6 มัทรี

19 48307 ยศวดี หินสูงเนิน ม.4/5 จามเทวี

20 48386 ภัคสิริ ศุขพัฒน ม.4/8 นพมาศ

21 48408 นภัสวรรณ จันทรตัน ม.4/6 เทพสตรี

22 48436 บัณฑิตา ภาระวงค ม.4/4 สุรนารี

23 48627 ภคพร เมฆวิชัย ม.4/8 บุญเหลืออนุสรณ

24 48652 พิชญาภา มากเมือง ม.4/8 สุรนารี

25 48659 ชวัลลักษณ พิมพพิสาร ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

26 48660 ณัฏฐากมล เสือนอก ม.4/7 วิสาขา

27 48663 ศลิษา เสริงกลาง ม.4/5 มัทรี

28 48670 ณัฐธีรา ตุนไธสง ม.4/6 วิสุทธิกษัตรีย

29 48680 ณัฏฐธยาน จิตราวรญากุล ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

30 48682 ณัฏฐกฤตา ประเสริฐสังข ม.4/6 ศรีสุนทร

31 49858 จตุพร ศรีพุฒ ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

32 51581 วริศรา ยะปะเต ม.4/4 วิสุทธิกษัตรีย

33 51598 อาภัสรา โสระเม็ก ม.4/6 มัทรี

34 51601 อาริยา นันทะรัตน ม.4/6 มัทรี

35 51608 นริศรา สอนผักแวน ม.4/7 ศรีสุริโยทัย

36 51609 นัฏชรักษ ก๊ักสูงเนิน ม.4/7 นพมาศ

37 51618 เปรมวดี ชวนโพธิ์ ม.4/8 วิสุทธิกษัตรีย

38 51619 บัณฑิตา บุญครอง ม.4/8 วิสาขา

39 51620 อารญา อินทกูล ม.4/8 สาวิตรี

40 51624 ภรณทิพย ศิริคุณ ม.4/8 สีดา

41 51628 จิราภรณ เต็มกาวีระ ม.4/9 วิสาขา

42 51639 พนิตวรรณ บุษเนตร ม.4/9 ศรีสุริโยทัย
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1 48079 กานตธิดา เกมะยุรา ม.4/7 นพมาศ

2 48092 ปวีณนุช พันธุดี ม.4/7 สาวิตรี

3 48107 ศิริภัสสร สืบกระเเสร ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

4 48116 เขมจุฑา พูนมั่น ม.4/7 สาวิตรี

5 48207 อวัสดา บุระเนตร ม.4/9 มัทรี

6 48209 ชนาภรณ พรหมบุตร ม.4/9 สีดา

7 48220 ปณิตา คุณโคตร ม.4/9 สุรนารี

8 48222 ณัฏฐณิชา พลสาร ม.4/6 บุญเหลืออนุสรณ

9 48223 วณิชยา ยาจันทึก ม.4/7 นพมาศ

10 48224 วริชญาณ กองขุนทด ม.4/9 ศรีสุริโยทัย

11 48242 ธัญชนก ขจรไพร ม.4/7 นพมาศ

12 48244 กานตสิรี ประสพศิลป ม.4/8 สุรนารี

13 48247 ชลลดา ดุงสูงเนิน ม.4/9 นพมาศ

14 48287 เบญญาภา เชื่อดี ม.4/8 ศรีสุนทร

15 48299 ชลธิชา คงเกษม ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

16 48324 กฤติยาภรณ กรเกริกเกียรติ ม.4/7 วิสาขา

17 48342 พิมพนารา สุนทรเมือง ม.4/6 บุญเหลืออนุสรณ

18 48347 ฐิติกานต เปยสูงเนิน ม.4/8 วิสุทธิกษัตรีย

19 48349 ศิระประภา หวังบุญ ม.4/9 สาวิตรี

20 48392 ณัฐชญานีศา แดงสกุล ม.4/9 ศรีสุริโยทัย

21 48395 สิวารักษ แพทยเพียร ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

22 48439 พิมพชนก ชาวพงษ ม.4/9 นพมาศ

23 48453 ปุญญิศา คลองโนนสูง ม.4/9 วิสาขา

24 48465 ณภัทร โฉสูงเนิน ม.4/8 เทพสตรี

25 48471 ปวริศา พันผง ม.4/8 มัทรี

26 48477 ศลิษา พรมกัน ม.4/8 วิสาขา

27 48484 ตนนํ้า ษรจันทรศรี ม.4/8 สุรนารี

28 48543 ณัฐกฤตา ดํากฤษฎา ม.4/9 จามเทวี

29 48632 ชนิญชิตา กะการดี ม.4/6 ศรีสุริโยทัย

30 48667 อรอักษรา วงศพิพัฒนศิลป ม.4/7 จามเทวี

31 50806 รัตนาภรณ ไชยจักร ม.4/9 สุรนารี

32 51592 ชิราภรณ ไชยจักร ม.4/5 เทพสตรี

33 51593 รุงอรุณ แทวกระโทก ม.4/6 ศรีสุนทร

34 51596 อภิญญา ศรีผองใส ม.4/6 สาวิตรี

35 51597 พิมพวิมล สกุลโรจนวิชญ ม.4/6 จามเทวี

36 51599 ญาณิศา พ่ึงนํ้า ม.4/6 สีดา

37 51611 ณภัทร วรรณภักดิ์ ม.4/8 สุรนารี

38 51617 กัลยรัตน ขมเจริญ ม.4/8 ศรีสุนทร

39 51622 ณัฐกฤตา สุปญญเดชา ม.4/8 มัทรี

40 51626 จิราภรณ สุดาลา ม.4/8 จามเทวี

41 51643 ปานชีวา แนมขุนทด ม.4/9 วิสาขา

42 51644 นฤภร จันทรพล ม.4/9 สาวิตรี
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1 48078 พิมพลดา ธนาวุฒิวรสิทธิ์ ม.4/5 บุญเหลืออนุสรณ

2 48144 อริสรา ยลสุข ม.4/7 เทพสตรี

3 48160 ภัคจิรา สอนสมนึก ม.4/9 สีดา

4 48164 ศุภิสรา เหยียดกระโทก ม.4/7 สาวิตรี

5 48226 อัญมณี ถมทอง ม.4/6 ศรีสุนทร

6 48251 ภัทรสุดา สถิตยธรรม ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

7 48257 ณัฏฐนันท ทวีศรีบอคําเกิด ม.4/7 สีดา

8 48267 ปริชมน อาจริยะวัฒนกุล ม.4/7 บุญเหลืออนุสรณ

9 48268 เบญญาภา วัฒนาชีพ ม.4/7 สุรนารี

10 48285 ศศิกานต ไพรเกาะ ม.4/9 วิสาขา

11 48294 ลลิภัทร ชาเวียง ม.4/6 บุญเหลืออนุสรณ

12 48303 กันยรัตน โชติกลาง ม.4/9 มัทรี

13 48329 กฤษณี นิลสนิท ม.4/9 สีดา

14 48333 ขวัญจิรา เทือกคําซาว ม.4/9 วิสาขา

15 48345 ศุภัชญา บุญกุล ม.4/9 เทพสตรี

16 48370 วิภาวรรณ เสาพะเนาว ม.4/9 ศรีสุนทร

17 48376 ภัทรานิษฐ เรืองสุวรรณ ม.4/6 สีดา

18 48385 บุศราภรณ ดีจอหอ ม.4/6 ศรีสุริโยทัย

19 48401 อมลรดา แวนแกว ม.4/9 สีดา

20 48414 มัญชุสา วรรณลี ม.4/8 บุญเหลืออนุสรณ

21 48429 ศรัณยพร สกุลไพศาล ม.4/8 วิสาขา

22 48433 ขวัญขาว เสาโร ม.4/7 ศรีสุริโยทัย

23 48469 สุรีรัตน ฝากไธสง ม.4/8 สาวิตรี

24 48526 จิราภา ยิ่งคิด ม.4/8 วิสาขา

25 48658 พิมพนิภา พานทองไพศาล ม.4/6 ศรีสุนทร

26 51583 ชูขวัญ พิศเพ็ง ม.4/5 เทพสตรี

27 51603 ศุภากานต บํารุงนอก ม.4/7 สาวิตรี

28 51604 เพ็ญพิชชา กรโคกกรวด ม.4/7 วิสาขา

29 51605 เพ็ญพิชชา ฮาเมริสมา ม.4/7 วิสุทธิกษัตรีย

30 51607 รัชกาล ทองสวัสดิ์ ม.4/7 เทพสตรี

31 51612 ผกาแกว โตมสันเทียะ ม.4/8 สุรนารี

32 51613 พิชญาภา สุขวัลคุ ม.4/8 บุญเหลืออนุสรณ

33 51615 ณิชกุล ศรียางนอก ม.4/8 ศรีสุริโยทัย

34 51616 นันทนภัส เดชาโชติกุล ม.4/8 เทพสตรี

35 51621 ชไมพร สมพงษ ม.4/8 จามเทวี

36 51625 ชาลินี กอบกระโทก ม.4/8 มัทรี

37 51629 ชนากานต ปะตินัง ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

38 51633 อภัสรา ปญญาเสมอทรัพย ม.4/9 นพมาศ

39 51634 พัชรพร รัตนพันธ ม.4/9 บุญเหลืออนุสรณ

40 51642 ณิชารีย บุญสนิท ม.4/9 วิสุทธิกษัตรีย

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47992 ลดาวัลย ทิพยธเนศวร ม.4/10 สีดา

2 48043 ศิรดา ธานี ม.4/10 จามเทวี

3 48113 ชนมน ชวงสําโรง ม.4/11 สีดา

4 48134 อาภาภัทร ออนโคกสูง ม.4/10 จามเทวี

5 48158 ปญฑารีย ชาญวิจิตร ม.4/11 จามเทวี

6 48200 จิรารินทร อินทรคง ม.4/10 ศรีสุริโยทัย

7 48208 ชัชชญา ลิ้มพงษา ม.4/11 สีดา

8 48271 แพรวา หาญทะเล ม.4/11 นพมาศ

9 48313 เบญญาภา ระเบียบโพธิ์ ม.4/10 ศรีสุริโยทัย

10 48325 นภัทร แกวอินทร ม.4/11 สาวิตรี

11 48351 กัตติกา ตั้งจิตเจษฎา ม.4/10 มัทรี

12 48356 พรพิภัทร เพ่ือนเกาะ ม.4/11 สาวิตรี

13 48451 ไอย ฮามา ม.4/11 จามเทวี

14 48489 กัญธิมา สายสุวรรณ ม.4/11 เทพสตรี

15 48491 สิริกัลยา แกนวงศ ม.4/11 วิสุทธิกษัตรีย

16 48515 ทักษพร จิระวัฒนาสมกุล ม.4/10 วิสุทธิกษัตรีย

17 48521 พรนภัส พลฉิมพันธุ ม.4/11 สีดา

18 48528 เพชรศิริ ใจดุ ม.4/11 ศรีสุนทร

19 48556 ณัฐชนน หวังขอกลาง ม.4/11 บุญเหลืออนุสรณ

20 48576 พิชญธิดา ไทรฟก ม.4/10 ศรีสุนทร

21 48581 ชนิภรณ ดีมาก ม.4/10 สุรนารี

22 48583 ธนภัทร เจริญวิวัฒนวงศ ม.4/10 บุญเหลืออนุสรณ

23 48588 ชาลิสา จตุพรชัยศรี ม.4/10 วิสุทธิกษัตรีย

24 48591 นลลยา อัครพรชัย ม.4/11 จามเทวี

25 48595 กิตติมา หนางเกษม ม.4/11 มัทรี

26 49784 พัสตราภรณ คูณขุนทด ม.4/11 สุรนารี

27 49857 วิรัลพัชร ตระกูลมหชัย ม.4/11 นพมาศ

28 50810 มุธิตา ยุระวงศ ม.4/11 ศรีสุริโยทัย

29 51645 ขวัญกมล วรรณโกษิตย ม.4/10 จามเทวี

30 51646 เปรมยุดา คุขุนทด ม.4/10 มัทรี

31 51647 จุฑามณี สกุลกันต ม.4/10 สีดา

32 51650 พรพรหม แอบจันอัด ม.4/11 จามเทวี

33 51652 ดวงสุรีย สูบโคกสูง ม.4/11 วิสาขา

34 51653 พลอยชมพู โงสันเทียะ ม.4/11 วิสุทธิกษัตรีย

35 51655 ภัทราพร ศรีพงษเพลิด ม.4/11 เทพสตรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/10  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน ศิลปคํานวณ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48151 อรปรียา อิสระชาติ ม.4/10 นพมาศ

2 48154 วรดา ธีรเมธาทิพรัตน ม.4/10 ศรีสุนทร

3 48186 กมลพร พุฒิวณิชยพิมล ม.4/10 มัทรี

4 48211 กัญญาณัฐ ทิดกระโทก ม.4/10 จามเทวี

5 48254 ภัคจิรา การอุปฏิ ม.4/10 จามเทวี

6 48264 ชนัญชิดา วัฒนกุล ม.4/11 เทพสตรี

7 48265 สุณัฐฐา สุขประเสริฐ ม.4/10 ศรีสุริโยทัย

8 48278 วราลี ประธานราษฎร ม.4/10 จามเทวี

9 48280 วริศราวรรณ โฉดโคกสูง ม.4/10 สีดา

10 48320 อารยา ฉัตรสูงเนิน ม.4/10 ศรีสุริโยทัย

11 48326 สิริยาภรณ สิทธิ์อมรพร ม.4/10 จามเทวี

12 48371 ภาวิดา พิงกระโทก ม.4/11 วิสุทธิกษัตรีย

13 48389 สุธาศินี แกวดอนรีย ม.4/11 สุรนารี

14 48404 ศิรภัสสร แทนกลาง ม.4/10 สาวิตรี

15 48422 ภรณนภัส แสนมั่น ม.4/10 จามเทวี

16 48424 พรพิชา ยาเสร็จ ม.4/11 สีดา

17 48438 ภัณฑิรา ภาสอนเจริญชัย ม.4/11 บุญเหลืออนุสรณ

18 48466 กุลญาดา วัฒนสินชัย ม.4/11 ศรีสุนทร

19 48498 ชวัลลักษณ ระวังพรมราช ม.4/11 มัทรี

20 48502 ปาณิสรา ทองไพโรจน ม.4/10 วิสุทธิกษัตรีย

21 48513 ศตพร ทวีศิลป ม.4/10 เทพสตรี

22 48519 พิยดา แดงวิชัย ม.4/10 มัทรี

23 48537 สิริขวัญ ทองคํา ม.4/10 ศรีสุริโยทัย

24 48545 ปานชีวา วรรณขุนทด ม.4/10 สีดา

25 48558 ปาลิตา ดํารงไทย ม.4/10 สุรนารี

26 48563 พัชรธิดา คะตะวงศ ม.4/10 ศรีสุนทร

27 48596 พัสตาภรณ ฮมปา ม.4/10 จามเทวี

28 48597 ภารดี เพชรดาวงศ ม.4/11 สาวิตรี

29 48614 กัญญารัตน พิลานนท ม.4/10 สาวิตรี

30 49860 ทิพยวิมล ทิพยรักษา ม.4/10 ศรีสุนทร

31 51649 วริศรา เขียววิเศษ ม.4/10 มัทรี

32 51651 บุญญดา ราบุรี ม.4/11 สาวิตรี

33 51654 เพียงฟา นิลาราช ม.4/11 ศรีสุนทร

34 51656 ฟาเอ็นดู ซึมกลาง ม.4/11 ศรีสุริโยทัย

35 51657 ปาณิสรา มีหมู ม.4/11 นพมาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/11  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน ศิลปคํานวณ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48133 พิชญาภา มุขขุนทด ม.4/12 สาวิตรี

2 48146 นันทนภัส จรัสศรี ม.4/12 นพมาศ

3 48157 ธนัชชา จารุศิริวัฒนา ม.4/12 สาวิตรี

4 48172 โยษิตา จันทรจีน ม.4/13 สุรนารี

5 48178 ธัญจิรา มโนธรรม ม.4/12 ศรีสุนทร

6 48236 นันทนภัส เจริญศรี ม.4/12 สาวิตรี

7 48237 กระออม คชเวช ม.4/12 วิสาขา

8 48286 ปุญภา ปนวันนา ม.4/13 วิสุทธิกษัตรีย

9 48288 ปวันรัตน จันทกล ม.4/12 เทพสตรี

10 48296 บุญยภัค รชตวงศกุล ม.4/12 ศรีสุริโยทัย

11 48309 พิชญญาดา วัดอ่ิม ม.4/14 วิสาขา

12 48311 ไอยลดา ศรีเก้ือกลิ่น ม.4/13 ศรีสุนทร

13 48318 ณัฐสุดา สีบัวลา ม.4/12 บุญเหลืออนุสรณ

14 48330 ประภัสสร สวยกลาง ม.4/13 มัทรี

15 48336 หทัยกาญจน ประสาทไทย ม.4/12 เทพสตรี

16 48337 บุณยวีร ศิริสุนทรพิศาล ม.4/14 ศรีสุริโยทัย

17 48367 พรกนก สิทธิวงศ ม.4/12 นพมาศ

18 48402 ธัญธร กลมกลาง ม.4/12 มัทรี

19 48419 ณภฏมณฑน ศิริทรัพย ม.4/12 วิสุทธิกษัตรีย

20 48425 รวิพร แยมโกสุม ม.4/12 สีดา

21 48447 จิดาภา วิเศษภักดี ม.4/12 มัทรี

22 48458 นันทิชา ประทุมชัย ม.4/12 นพมาศ

23 48467 ฐิติวรดา ปรอยกระโทก ม.4/13 วิสุทธิกษัตรีย

24 48475 ณัฐณิชา ภคพลธนบูลย ม.4/12 จามเทวี

25 48493 กุลธิดา พิมเงิน ม.4/14 สาวิตรี

26 48538 ชนกานต สิงหโตแกว ม.4/12 เทพสตรี

27 48554 เชาวนี อมรวุฒิพงศ ม.4/12 ศรีสุริโยทัย

28 48575 เกสรา ลี้เจริญรักษา ม.4/12 วิสุทธิกษัตรีย

29 48580 ณัฐยา ไตรพนม ม.4/12 บุญเหลืออนุสรณ

30 48648 วรินพร ปานเดชา ม.4/12 เทพสตรี

31 51658 ชุติกัญญา คงคากุล ม.4/12 บุญเหลืออนุสรณ

32 51659 นันณภัทร สุขหรอง ม.4/12 สุรนารี

33 51661 กรรณิกา แสนเดช ม.4/12 บุญเหลืออนุสรณ

34 51662 วันเพรียวชนก เสนหเพ็ญวิภา ม.4/12 นพมาศ

35 51663 วิจิตรา สาทกลาง ม.4/12 ศรีสุริโยทัย

36 51664 ปยะธิดา ฦาชา ม.4/12 เทพสตรี

37 51665 ณัฐณรี เลิศศรีศิลป ม.4/12 ศรีสุนทร

38 51668 เปรมมิกา มาตรวังแสง ม.4/12 สาวิตรี

39 51669 อนุธิดา อุตมะพงศ ม.4/12 จามเทวี

40 51671 นภสร เสริมกลาง ม.4/13 สีดา

41 51748 ฐิตาภา ตาปน ม.4/12 เทพสตรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/12  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาอังกฤษ
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48145 ปานมรกต สิทธิกลม ม.4/12 ศรีสุริโยทัย

2 48289 เบญจพร ศรีสันต ม.4/14 ศรีสุริโยทัย

3 48298 ภัทรวดี บุญหาญ ม.4/13 ศรีสุนทร

4 48321 ปุณวรินทร จําปาโพธิ์ ม.4/14 เทพสตรี

5 48390 นพรัตน บวรศิริโรจน ม.4/13 บุญเหลืออนุสรณ

6 48411 ชัญญานุช ธัญวัชรพล ม.4/13 บุญเหลืออนุสรณ

7 48418 ณัฏฐณิชา พยัญเขตการณ ม.4/14 ศรีสุนทร

8 48437 อนันตญา คูณขุนทด ม.4/13 สุรนารี

9 48445 คุณัญญา นอใหม ม.4/13 สาวิตรี

10 48456 พชรภรณ บุญบํารุง ม.4/13 เทพสตรี

11 48470 อารยา ธรรมวัฒน ม.4/13 จามเทวี

12 48490 พรปวีณ เกิดหมื่นไวย ม.4/14 ศรีสุนทร

13 48492 ณัฐฐินันท แตงออน ม.4/13 วิสาขา

14 48495 ฐิตาพา สุวรรณะ ม.4/13 มัทรี

15 48501 ศราลักษณ ยี่จอหอ ม.4/12 วิสาขา

16 48509 โยษิตา บุญกลาง ม.4/14 สุรนารี

17 48520 อลินญาภัทธ หวานสูงเนิน ม.4/14 สีดา

18 48540 ณัฐนันท เดชา ม.4/14 วิสุทธิกษัตรีย

19 48547 ชนิกานต ปญจไชยา ม.4/14 มัทรี

20 48561 พิชามญชุ จันทอุทัย ม.4/14 ศรีสุริโยทัย

21 48569 ณัฐิดา แสนบุญศิริ ม.4/14 สีดา

22 48571 รติภรณ ชุมพุดซา ม.4/14 มัทรี

23 48573 ณัฐณิชา โอฆพนม ม.4/14 สาวิตรี

24 48577 สิริกัญญา อุปชฌาย ม.4/14 เทพสตรี

25 48585 ภรพิชญกุล คุณาลัย ม.4/13 ศรีสุริโยทัย

26 48594 วันวิสา จงเชื่อกลาง ม.4/14 สีดา

27 48598 ปยธิดา ชวยกลาง ม.4/12 วิสาขา

28 48602 นันทิกานต รัตนะโกสิน ม.4/13 ศรีสุริโยทัย

29 48604 นนทธิดา ฝายผิดชอบ ม.4/13 บุญเหลืออนุสรณ

30 48615 มานิตา พินิจพงษ ม.4/13 จามเทวี

31 48616 ณัฐณิชา กาบสันเทียะ ม.4/13 มัทรี

32 48621 นันทวรรณ มวงฉะ ม.4/13 สาวิตรี

33 50811 อังคณาภรณ ตั้งรุน ม.4/13 เทพสตรี

34 51660 พิมพลดา ธนาศักดิ์ศิริกุล ม.4/12 สุรนารี

35 51672 พรสินี เกิดสกุล ม.4/13 สีดา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/13  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48195 ภิญญดา พันธารักษ ม.4/12 บุญเหลืออนุสรณ

2 48305 อัจจิมา เปรมกลาง ม.4/14 สีดา

3 48314 ชื่นกมล เขียวมวง ม.4/14 นพมาศ

4 48357 นริศรา คึมยะราช ม.4/12 วิสาขา

5 48387 ชุติญา พานอ่ิม ม.4/13 บุญเหลืออนุสรณ

6 48405 รินรดา งบไธสง ม.4/14 วิสาขา

7 48474 อภิชญา นาคพวง ม.4/14 มัทรี

8 48481 สุพัตรา ธีรปญญากุล ม.4/14 ศรีสุริโยทัย

9 48482 ทติยา ที่รัก ม.4/13 นพมาศ

10 48486 มุกรินทร ไวยากรณ ม.4/14 บุญเหลืออนุสรณ

11 48508 จิรสุดาภรณ อัมรโสภณ ม.4/13 สุรนารี

12 48510 ศศิกานต อ่ิมพรมราช ม.4/14 บุญเหลืออนุสรณ

13 48516 โยษิตา จิตรกระโทก ม.4/14 วิสาขา

14 48534 สุภัคจิรา กระจางโพธิ์ ม.4/13 สุรนารี

15 48536 บุญมณี จงจอหอ ม.4/13 นพมาศ

16 48539 ณิชกานต ปริญญานุสสรณ ม.4/14 ศรีสุนทร

17 48541 ภัสสร โยธิคาร ม.4/14 วิสาขา

18 48544 สวรส จันทรหอม ม.4/13 มัทรี

19 48555 ปุณยนุช เปลงจิตต ม.4/13 นพมาศ

20 48557 อัจฉรา ปากกระโทก ม.4/13 สุรนารี

21 48560 ปทิตตา เงางาม ม.4/14 นพมาศ

22 48567 ศุภพิชญ นัดใหม ม.4/13 จามเทวี

23 48568 ฐานิดา อารยะสิทธิ์ ม.4/13 มัทรี

24 48582 ฐิติพร บุญสุวรรณ ม.4/13 สุรนารี

25 48584 ภัทรชวิสา ภูประดับตระกูล ม.4/14 นพมาศ

26 48593 ณัฐชา อุตตะเคียน ม.4/14 สีดา

27 48600 พิราอร โชติรัตนตระกูล ม.4/14 ศรีสุนทร

28 48601 ลักษมณ นุชบุษบา ม.4/13 เทพสตรี

29 48603 พิมพลภัส แขจอหอ ม.4/14 นพมาศ

30 48607 อรวรรณ ปานศิริ ม.4/13 บุญเหลืออนุสรณ

31 48609 อิสริยาภรณ โกศลวัฒนะ ม.4/13 ศรีสุริโยทัย

32 49859 ณัฐพร เชิดพุดซา ม.4/14 เทพสตรี

33 49868 วิรวรรณ มุงซอนกลาง ม.4/14 บุญเหลืออนุสรณ

34 50812 ปยนันท อินทรนัฎ ม.4/13 ศรีสุนทร

35 51674 กอบกาญจน จิตเงิน ม.4/14 จามเทวี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/14  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48062 ปารณีย จงปลูกกลาง ม.4/15 จามเทวี

2 48072 ฐาณิชา ศรีประเสริฐ ม.4/15 เทพสตรี

3 48120 กัญญวรา นวนันทวงศ ม.4/15 เทพสตรี

4 48165 ณภัทร โปยขุนทด ม.4/15 วิสาขา

5 48170 สิปาง พูลสวัสดิ์ ม.4/15 นพมาศ

6 48215 บัณฑิตา เขื่อนพงษ ม.4/15 ศรีสุนทร

7 48216 พิมพมาตา ชาญภูมิดล ม.4/15 เทพสตรี

8 48259 วรัชยา ลีลานุช ม.4/15 จามเทวี

9 48262 ณัฐณิชา เทียมพุดซา ม.4/15 วิสุทธิกษัตรีย

10 48266 เพ็ญพิชชา เงินโพธิ์ ม.4/15 นพมาศ

11 48295 ฐิติยา สุวรรณชาติ ม.4/15 นพมาศ

12 48319 พิชชา สําเร็จรัมย ม.4/15 นพมาศ

13 48322 ธิดารัตน ปุระสิริ ม.4/15 ศรีสุนทร

14 48341 ณัชชา ขอบโคกกรวด ม.4/15 สุรนารี

15 48346 นันทนภัส รณเกษตร ม.4/15 ศรีสุนทร

16 48348 พัทธธีรา ชิดสูงเนิน ม.4/15 วิสาขา

17 48358 อลิชชา สองจันทึก ม.4/15 วิสุทธิกษัตรีย

18 48359 คัทลียา บุญพูน ม.4/15 ศรีสุนทร

19 48366 เบญญาภา หอมจะบก ม.4/15 บุญเหลืออนุสรณ

20 48383 กัญจนพร ปอมสินทรัพย ม.4/15 ศรีสุนทร

21 48388 พรปรีณัน ชาญสูงเนิน ม.4/15 สุรนารี

22 48396 อุษณา กรรพุมมาลย ม.4/15 วิสาขา

23 48400 เอ้ืองหลวง ลิมปสวัสดิ์ ม.4/15 สีดา

24 48413 วีรดา หงษกลาง ม.4/15 สุรนารี

25 48459 ปุณณมาส พิณแพทย ม.4/15 บุญเหลืออนุสรณ

26 48461 ฐิติรัตน วศินพงศา ม.4/15 สุรนารี

27 48488 พิชชาพร ฤาวงศ ม.4/15 ศรีสุริโยทัย

28 48500 นิตา พิเคราะหกิจ ม.4/15 สาวิตรี

29 48527 สุกัญญา เหมือนเสมียน ม.4/15 วิสุทธิกษัตรีย

30 48533 ณัฐชยา วุฒิชัยวิลาศ ม.4/15 สุรนารี

31 48546 ชิษณุชา ปลั่งกลาง ม.4/15 สีดา

32 48559 นิชา พิเคราะหกิจ ม.4/15 บุญเหลืออนุสรณ

33 48578 เหมือนตะวัน แสงไพโรจน ม.4/15 ศรีสุริโยทัย

34 48589 ปุสสจุฑา แจะสันเทียะ ม.4/15 วิสาขา

35 48645 ธนภรณ ศรีอัครวิทยา ม.4/15 วิสาขา

36 48653 เนตรนภา ชาวบางงาม ม.4/15 สุรนารี

37 48672 ณภัทชสร แสงสุขทินภัทร ม.4/15 เทพสตรี

38 51670 ภัคสิตา ภัทรนิธิไพบูลย ม.4/15 มัทรี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/15  ปการศึกษา 2562 กลุมเรียน ศิลปภาษาญี่ปุน



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48049 ธนพร อริยสุระ ม.4/16 ศรีสุริโยทัย

2 48125 พรปวีณ สายจันทร ม.4/16 สุรนารี

3 48137 ประภัสชา ก่ิงพุดซา ม.4/16 สีดา

4 48173 จิรภัทร ตั้งเศวตชัย ม.4/16 สุรนารี

5 48204 วนัชพร กิตติเวทยานุสรณ ม.4/16 วิสาขา

6 48276 วรัญญา แตงไทย ม.4/16 วิสาขา

7 48293 ภัทรธิตรา อามาตย ม.4/16 สุรนารี

8 48302 กนกอร ทวาทศพร ม.4/16 จามเทวี

9 48327 ขนิษฐา พันธุสีมานนท ม.4/16 มัทรี

10 48350 ประกายพลอย ลาวงศ ม.4/16 จามเทวี

11 48354 อาภัทรษร หลอนกลาง ม.4/16 มัทรี

12 48360 ฉัฐกนก ผดุงศิลป ม.4/16 เทพสตรี

13 48361 สุภาพร แพนดี ม.4/16 ศรีสุริโยทัย

14 48365 ศศชา ปนคง ม.4/16 สุรนารี

15 48373 ทิพยชนาภา สวัสดิทัต ม.4/16 สาวิตรี

16 48384 สกุณา พันธรักษา ม.4/16 เทพสตรี

17 48399 ปาณิสรา อบโตนด ม.4/16 มัทรี

18 48452 จินตรภัทร จันทรเพ็ญ ม.4/16 สาวิตรี

19 48457 ศุภิสรา หิรัญหลาย ม.4/16 ศรีสุริโยทัย

20 48462 ณิชาภัทร ชํานาญกลาง ม.4/16 บุญเหลืออนุสรณ

21 48480 ธัญวรัตน งามสมบัติ ม.4/16 เทพสตรี

22 48511 อภิสรา ปลั่งประเสริฐ ม.4/16 นพมาศ

23 48517 ปวียสุดา ภิรมยรักษ ม.4/16 สาวิตรี

24 48529 พรีมณภัส ถือสัตย ม.4/16 เทพสตรี

25 48548 ธนพร ฟุบขุนทด ม.4/16 จามเทวี

26 48566 สมปรารถนา เอ่ียวเจริญ ม.4/16 สาวิตรี

27 48579 นภกมล อักษรวุฒิ ม.4/16 นพมาศ

28 48590 ญาศิณี ทิพยบํารุง ม.4/16 สาวิตรี

29 48635 ชลธิชา ตระกูลสิริโชค ม.4/16 วิสุทธิกษัตรีย

30 48647 นันทนภัส วาสสามัคคี ม.4/16 ศรีสุนทร

31 48673 อริสา สุขสุเดช ม.4/16 ศรีสุริโยทัย

32 48676 แพรวพรรณ เฉิน ม.4/16 สุรนารี

33 48897 จิรัชยา วันโสภา ม.4/16 ศรีสุนทร

34 49861 กริญฑมาตร อาจสามารถ ม.4/16 วิสุทธิกษัตรีย

35 51675 สุมังคลา เศษปรุ ม.4/16 สาวิตรี

36 51676 กันทิชา สุขสิริรัตน ม.4/16 วิสาขา

37 51677 สิริชัญญา แววไธสง ม.4/16 วิสุทธิกษัตรีย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/16  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาจีน
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48097 ศศิกานต กฤษกลาง ม.4/17 ศรีสุริโยทัย

2 48129 พิมพชนก ธนะจิตต ม.4/17 เทพสตรี

3 48163 บุญสิตา หงษกระโทก ม.4/17 จามเทวี

4 48168 กษิกาญจน ไมนอย ม.4/17 เทพสตรี

5 48171 หทัยชนก บุญบุรี ม.4/17 บุญเหลืออนุสรณ

6 48184 บูชิตา แพเกาะ ม.4/17 สีดา

7 48238 กุลนภา บวรเตชธนกุล ม.4/17 วิสุทธิกษัตรีย

8 48240 กมลมาลย ปอมสุวรรณ ม.4/17 เทพสตรี

9 48243 มนทกานติ รักษารัมย ม.4/17 บุญเหลืออนุสรณ

10 48246 ศิรดา กอนโทนพะเนา ม.4/17 บุญเหลืออนุสรณ

11 48253 ณัฐริกา เลิศสูงเนิน ม.4/17 สาวิตรี

12 48260 ภัทรดา ปนเมืองปก ม.4/17 สาวิตรี

13 48281 นภสร สุขยิ่ง ม.4/17 สีดา

14 48312 นัทธิมา กรญาณจิตร ม.4/17 เทพสตรี

15 48334 อชิรญา บาลทะจักร ม.4/17 วิสุทธิกษัตรีย

16 48339 ภัคธีมา วิชิต ม.4/17 บุญเหลืออนุสรณ

17 48352 จันทรกระจาง ดวงคําจันทร ม.4/17 สีดา

18 48362 นริศรา โรจนสุวรรณ ม.4/17 นพมาศ

19 48393 ฑิฆัมพร ยันจอหอ ม.4/17 เทพสตรี

20 48406 ณัฏฐณิชา บุญญาสถิตย ม.4/17 วิสุทธิกษัตรีย

21 48407 ปภัสนันท ผองแผว ม.4/17 ศรีสุนทร

22 48412 ธัญวีร ดวงกลาง ม.4/17 สุรนารี

23 48441 ดลฤดี การถาง ม.4/17 เทพสตรี

24 48443 สุภาวรรณ โกศัยเนตร ม.4/17 วิสุทธิกษัตรีย

25 48611 กีรติยากร สิทธิศักดิ์ ม.4/17 ศรีสุนทร

26 48633 ธัญลักษณ เน้ือนุม ม.4/17 เทพสตรี

27 48636 ภูษิตา ชนมชนกบุญ ม.4/17 วิสาขา

28 48640 ชญามาศ ดีปู ม.4/17 สีดา

29 48644 ปุญธินันต สอนถม ม.4/17 สาวิตรี

30 48662 จิดาภา เตื่อประโคน ม.4/17 จามเทวี

31 48668 ภัทรดา วะลาพุทธ ม.4/17 สาวิตรี

32 48675 ณัฐชา ทวีผล ม.4/17 บุญเหลืออนุสรณ

33 48681 ธัณยจิรา ธนาศิริจิรสิน ม.4/17 เทพสตรี

34 50773 ณัฐณิชา พรมขุนทด ม.4/17 วิสาขา

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/17  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาฝร่ังเศส



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48035 ทศพร เกตุแกว ม.4/18 วิสุทธิกษัตรีย

2 48103 ปาลีรัศม จีรธนาพงศา ม.4/18 นพมาศ

3 48106 ภัณฑิรา นิลโท ม.4/18 ศรีสุนทร

4 48198 ชฎาพร พินิจสัย ม.4/18 บุญเหลืออนุสรณ

5 48210 นลพรรณ เจริญเดช ม.4/18 มัทรี

6 48250 เปมิกา กูลวิริยะ ม.4/18 ศรีสุนทร

7 48297 ณภัทร เลิศแสงธรรม ม.4/18 เทพสตรี

8 48310 กนกพร ซ่ือสัตย ม.4/18 วิสุทธิกษัตรีย

9 48331 ศิริกัญญา วันภักดี ม.4/18 จามเทวี

10 48332 รุงไพลิน โรจนไพฑูรยทิพย ม.4/18 สาวิตรี

11 48338 ศดานันท เพชรนิล ม.4/18 นพมาศ

12 48369 วรรณวิสาข พิทักษ ม.4/18 เทพสตรี

13 48372 พรนิชา เกตุโคกกรวด ม.4/18 วิสาขา

14 48374 สุพัตตรา นิลโต ม.4/18 จามเทวี

15 48377 นิศารัตน พรมแสน ม.4/18 สีดา

16 48382 พัชรวี คงได ม.4/18 วิสุทธิกษัตรีย

17 48430 ฟาใส แกวมังคละ ม.4/18 วิสุทธิกษัตรีย

18 48432 ณัฐณิศวรา อิทธิชวินทร ม.4/18 เทพสตรี

19 48449 รัชพร ขะแมสันเทียะ ม.4/18 สีดา

20 48463 ณัฐชา โสภาบุตร ม.4/18 นพมาศ

21 48468 ปวริศา ภัณฑะประทีป ม.4/18 วิสาขา

22 48479 ภวรัญชน จันทะเดช ม.4/18 ศรีสุนทร

23 48483 ชญาณี พุกอํารุง ม.4/18 บุญเหลืออนุสรณ

24 48570 เมศิญาภรณ พัฒนวิบูลย ม.4/18 สีดา

25 48608 ชมตะวัน พุทรา ม.4/18 นพมาศ

26 48639 ณิชกานต สัจจาวัฒนา ม.4/18 มัทรี

27 48679 ขนิษฐดา ฉายไธสง ม.4/18 นพมาศ

28 51678 ธมนวรรณ แถบเกิด ม.4/18 ศรีสุนทร

29 51679 อภิษฎา บุรีนอก ม.4/18 เทพสตรี

30 51681 สวรรยา ดวงพรม ม.4/18 นพมาศ

31 51682 จรรยพร ซอสูงเนิน ม.4/18 บุญเหลืออนุสรณ

32 51683 จุฑาทิพย แกวหมื่นไวย ม.4/18 สุรนารี

33 51684 ขณิชานนท เข็มทองใหญ ม.4/18 สุรนารี

34 51685 พรรณนภา ผลบุญ ม.4/18 บุญเหลืออนุสรณ

35 51687 สุภัสสรา ประครองทรัพย ม.4/18 ศรีสุริโยทัย

36 51688 ภัทรวดี บุญเรียง ม.4/18 เทพสตรี

37 51689 ธิญาดา ทองคร่ํา ม.4/18 ศรีสุนทร

38 51690 ปานชนก แนมขุนทด ม.4/18 วิสุทธิกษัตรีย

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/18  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาเกาหลี



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48053 สิรีธร ทิพยทํามา ม.4/19 สุรนารี

2 48166 พรนัชชา บอกสันเทียะ ม.4/19 วิสุทธิกษัตรีย

3 48196 อัญรินทร พรศุภกิจไพศาล ม.4/19 สุรนารี

4 48248 ปนพลอย ปญญา ม.4/19 ศรีสุริโยทัย

5 48340 ภัคจิรา คงคารักษ ม.4/19 สุรนารี

6 48550 เวธินี กาญจนนพวงศ ม.4/19 วิสาขา

7 48551 บุณยวรีย พงษเจริญ ม.4/19 วิสุทธิกษัตรีย

8 48552 ภควรรณ บุญเทียม ม.4/19 ศรีสุนทร

9 48553 ณิชรัตน มาลีรัตนสกุล ม.4/19 เทพสตรี

10 48599 บุณยวีร พงษเจริญ ม.4/19 วิสุทธิกษัตรีย

11 48605 ชนัญชิตา ชินาการ ม.4/19 สุรนารี

12 51691 โสภิตนภา จันทรเชย ม.4/19 วิสาขา

13 51692 บุณยานุช ธรรมปญญา ม.4/19 สาวิตรี

14 51693 เบญจมาศ ปุยยัตติ ม.4/19 จามเทวี

15 51694 จันทรกานต มนตชาตรี ม.4/19 มัทรี

16 51695 ภัทราภรณ พินิจพงษ ม.4/19 สีดา

17 51696 วันวิสา ออนสาคาม ม.4/19 สีดา

18 51697 วริศรา กุลนาค ม.4/19 มัทรี

19 51698 ประภาลักษณ กอสินทวี ม.4/19 จามเทวี

20 51699 บุตรดี สีนวล ม.4/19 สาวิตรี

21 51700 รัชตระพี เที่ยงตรง ม.4/19 วิสาขา

22 51701 พีรดา วิศวะวาทิน ม.4/19 วิสุทธิกษัตรีย

23 51702 สิรพร จงกล ม.4/19 สุรนารี

24 51703 รมิตา พันธจบสิงห ม.4/19 ศรีสุนทร

25 51704 วิศรุตา สิงหะแสนยาพงษ ม.4/19 เทพสตรี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/19  ปการศึกษา 2563 หองเรียนพิเศษ Music Program : MP



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 48073 ภาวินี จิรานันทวงศ ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

2 48169 ณภัทรพร ชุติพงศ ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

3 48185 อิสรีย ลบเมฆ ม.4/20 สีดา

4 48228 สุพิชญนันท ติรเศรษฐภัทร ม.4/20 วิสาขา

5 48255 สิริพิชญ สื่อกลาง ม.4/20 มัทรี

6 48263 นิชาภัทร อําคา ม.4/20 ศรีสุนทร

7 48284 ขจีวรรณ ธรรมประทีป ม.4/20 สาวิตรี

8 48368 สิริสา กรณโคกกรวด ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

9 48448 ศรัณยวราดา พยัคฆศรี ม.4/20 สีดา

10 48460 พาขวัญ อ่ิมจันทร ม.4/20 สุรนารี

11 48476 เพชรรัตน ศักดิ์รัตนมาศ ม.4/20 สาวิตรี

12 48504 ลัทธพร แสนคํามูล ม.4/20 เทพสตรี

13 48530 กัญญาพัชร สงสันเทียะ ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

14 48532 พิมพมาดา ปตติมรรค ม.4/20 บุญเหลืออนุสรณ

15 48592 สิริกรต ชูชื่น ม.4/20 มัทรี

16 51705 จิราวรรณ วังหอม ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

17 51706 นิชานันท จตุพงษไพโรจน ม.4/20 นพมาศ

18 51707 ลลิตภัทร พงษเสถียรศักดิ์ ม.4/20 บุญเหลืออนุสรณ

19 51708 บุณยอร สุหงษา ม.4/20 สุรนารี

20 51709 ณัทภัค ลาทา ม.4/20 บุญเหลืออนุสรณ

21 51710 ภโวทัย สมบูรณวานิช ม.4/20 นพมาศ

22 51711 กิตติมา เฝากระโทก ม.4/20 ศรีสุริโยทัย

23 51712 แอนเดรีย เคต อาซแปลา ม.4/20 เทพสตรี

24 51713 พีรยา คอนเอม ม.4/20 ศรีสุนทร

25 51714 ณฐมน บวนกระโทก ม.4/20 วิสุทธิกษัตรีย

26 51715 จิรวรรณ ตั้งปฏิพัทธ ม.4/20 วิสาขา

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/20  ปการศึกษา 2562 หองเรียนพิเศษ Business Program : BP


