
เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 46238 ชัยรัมภา ศรีหิรัญรัตน ม.5/1 จามเทวี

2 47072 ศิวัชญา รุงโรจนนิมิตชัย ม.5/1 เทพสตรี

3 47079 บุษบาบัณ รานอก ม.5/1 สีดา

4 47083 วิสาขา สุขเหลือ ม.5/1 ศรีสุริโยทัย

5 47085 นริศรา วรรณโพธิ์กลาง ม.5/1 ศรีสุนทร

6 47088 สุภัทรา สมศักดิ์ ม.5/1 สาวิตรี

7 47090 พรรณพร ไตรศิวะกุล ม.5/1 มัทรี

8 47101 ณิชาพร กรชวลิตสกุล ม.5/1 จามเทวี

9 47104 ณิชพีรดา แสงดาว ม.5/1 สุรนารี

10 47110 จุฑามาศ หามกลาง ม.5/1 วิสุทธิกษัตรีย

11 47113 ออมทอง เจริญรัตน ม.5/1 จามเทวี

12 47117 จิรกานต แสวงรัมย ม.5/1 บุญเหลืออนุสรณ

13 47120 ณัฐนิช ฐานะรุงโรจน ม.5/1 เทพสตรี

14 47124 ฐิติพร สําราญกิจ ม.5/1 สาวิตรี

15 47128 จิรัชยา ลาภสมบูรณยิ่ง ม.5/1 สุรนารี

16 47138 มานดาว    คากระบือ ม.5/1 มัทรี

17 47188 ชญากาณฑ นอมสูงเนิน ม.5/1 สุรนารี

18 47210 จิตราภรณ อ่ิมคํา ม.5/1 มัทรี

19 47236 ศศิกานต ผลกลาง ม.5/1 สุรนารี

20 47242 ปาลิดา กาญจนสุทิน ม.5/1 วิสุทธิกษัตรีย

21 47446 ธัญตริยา ยิ้มกระโทก ม.5/1 วิสุทธิกษัตรีย

22 47478 สุชารัตน เจนวิริยะกุล ม.5/1 นพมาศ

23 47769 ฉัทชนัน ชาวคอนไชย ม.5/1 ศรีสุนทร

24 47770 ธรรมพร แผนสนิท ม.5/1 วิสุทธิกษัตรีย

25 48888 นัยนปพร ชวมณีนันท ม.5/1 ศรีสุนทร

26 50618 ณัฐณิชา กระแสรตานนท ม.5/1 ศรีสุนทร

27 50619 เบญฑิญา เขียวโพธิ์ ม.5/1 วิสุทธิกษัตรีย

28 50620 วัลยนรา คุมวิสะ ม.5/1 วิสาขา

29 50621 วรินธร เถ่ือนผ้ึง ม.5/1 สาวิตรี
30 50622 สกุณา โลพันดุง ม.5/1 จามเทวี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 ปการศึกษา 2563  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 46258 นางสาวภัคระพี ผาติเสนะ ม.5/2 ศรีสุนทร

2 47070 นางสาวณัฐภัสสร ชะนะ ม.5/2 นพมาศ

3 47075 นางสาววิชญาดา คงหมื่นไวย ม.5/2 วิสาขา

4 47078 นางสาวอภิชญา รัตนพันธ ม.5/2 มัทรี

5 47081 นางสาวญาดา ศรีทองเพ็ชร ม.5/2 บุญเหลืออนุสรณ

6 47086 นางสาวชญาดา แสงอินทร ม.5/2 วิสุทธิกษัตรีย

7 47089 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง ม.5/2 จามเทวี

8 47095 นางสาวสวิตตา กนกยุราพันธ ม.5/2 ศรีสุริโยทัย

9 47112 นางสาวอนัญญา จันทรสุขเกษม ม.5/2 สาวิตรี

10 47114 นางสาวนริศรา แรตสันเทียะ ม.5/2 มัทรี

11 47121 นางสาวทฤฒมน สิงหทอง ม.5/2 ศรีสุนทร

12 47123 นางสาวรินรดา บุญเรือง ม.5/2 วิสาขา

13 47131 นางสาวญาณิศา โคตรชมภู ม.5/2 ศรีสุริโยทัย

14 47134 นางสาวธัญสินี โพยนอก ม.5/2 วิสุทธิกษัตรีย

15 47193 นางสาวซองนาง ตั้งจิตร ม.5/2 ศรีสุนทร

16 47207 นางสาวมณฑิรา คอนเอม ม.5/2 วิสาขา

17 47232 นางสาวดิษยลดาพร โสมจะบก ม.5/2 สาวิตรี

18 47233 นางสาวเสาวนีย วิมลธรรม ม.5/2 จามเทวี

19 47280 นางสาวสิริยากร วนาภรณ ม.5/2 สาวิตรี

20 47283 นางสาวกัลยาณี แสงนารี ม.5/2 สีดา

21 47288 นางสาวณภัทร ฮอหรินทร ม.5/2 เทพสตรี

22 47296 นางสาวฐิติรัตน วรชุตินธร ม.5/2 สุรนารี

23 47393 นางสาวปานกมล ยี่สารพัฒน ม.5/2 บุญเหลืออนุสรณ

24 47785 นางสาวอรุษญา เมรินทร ม.5/2 จามเทวี

25 50623 นางสาวศุภิสรา สุวรรณชัยรบ ม.5/2 มัทรี

26 50624 นางสาวบุษยรังศรี ยันตะพันธ ม.5/2 สีดา

27 50625 นางสาวฐิตาภา ลีลากนก ม.5/2 สีดา

28 50626 นายพีรดนย พิริยะ ม.5/2 มัทรี

29 50627 นายวิชญวสิษฐ สอดโคกสูง ม.5/2 สาวิตรี

30 50628 นายปวรุตม ประสงคสุธน ม.5/2 วิสาขา
31 50629 นายณัฐพล เมธเศรษฐ ม.5/2 จามเทวี

        รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2  ปการศึกษา 2563  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร พสวท.และ พสวท.(สมทบ)
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47076 นภัสนันท วาณิชยโรจนากุล ม.5/3 สาวิตรี

2 47077 ณภัทร ภูมิโคกรักษ ม.5/3 จามเทวี

3 47093 ชนิกานต หงษไทย ม.5/3 บุญเหลืออนุสรณ

4 47094 ณัฐชยา สิงหชางชัย ม.5/3 นพมาศ

5 47127 ศศิธร ไชยระนิจ ม.5/3 สีดา

6 47133 สหฤทัย วาณิชยวุฒิชาติ ม.5/3 ศรีสุนทร

7 47144 ภัทราวดี คําไทยกลาง ม.5/3 เทพสตรี

8 47149 นัปตี เชื่อมกลาง ม.5/3 จามเทวี

9 47152 ฉายฝน มากี ม.5/3 สุรนารี

10 47154 เพชรศิริ ขันติโชติ ม.5/3 นพมาศ

11 47169 วิมลพรรณ ธีรอิทธิพัฒน ม.5/3 ศรีสุนทร

12 47178 บัณฑิตา พวงนอย ม.5/3 นพมาศ

13 47181 วรพรรณ ไนยกระโทก ม.5/3 ศรีสุนทร

14 47190 ปยุดา จงเจือกลาง ม.5/3 นพมาศ

15 47199 วณิชญา วงศวรัญูกุล ม.5/3 สีดา

16 47213 อภิญญา กลางหมื่นไวย ม.5/3 บุญเหลืออนุสรณ

17 47230 ญาติกา ทูโคกกรวด ม.5/3 วิสุทธิกษัตรีย

18 47239 นภัส นนทะคุณ ม.5/3 ศรีสุริโยทัย

19 47240 นงนภัส ขวดพุทรา ม.5/3 เทพสตรี

20 47241 วิภาดา ตนกลาย ม.5/3 ศรีสุนทร

21 47248 ปณิดา ดูพันดุง ม.5/3 สุรนารี

22 47250 จิตรลดา ศักดิ์สันเทียะ ม.5/3 นพมาศ

23 47251 ปวีณธิดา เทพศรี ม.5/3 ศรีสุริโยทัย

24 47255 สุขุมาลย สุคนธเมธีรัตน ม.5/3 วิสาขา

25 47266 ฉัตรตรีญา กมลศิริประเสริฐ ม.5/3 วิสุทธิกษัตรีย

26 47279 ณัฐพร อง ม.5/3 วิสาขา

27 47281 ปพิชญา หนูนารถ ม.5/3 จามเทวี

28 47284 ชญานิศ เบี่ยงกลาง ม.5/3 สุรนารี

29 47287 ภิญญารักษ กฤษสุวรรณ ม.5/3 ศรีสุริโยทัย

30 47300 กานตธีรา ตรีเหลา ม.5/3 เทพสตรี

31 47342 ธัญชนก ศิรินันติกุล ม.5/3 มัทรี

32 47355 มิเอะ เดมิสุ ม.5/3 สีดา

33 47379 กัณธมาส สมิตินทุ ม.5/3 สีดา

34 47424 พิมพมาดา นวกิจธนสาร ม.5/3 สาวิตรี

35 47733 ชญาดา วิลาสตระกูล ม.5/3 ศรีสุนทร

36 47736 ฐิตารีย อุดมพรวัฒนะ ม.5/3 สาวิตรี

37 50630 ติณณา ตั้งอริยสกุล ม.5/3 วิสุทธิกษัตรีย

38 50631 ตะวัน จั่นลา ม.5/3 ศรีสุนทร

39 50649 ฐิติรัตน ตังตระกูล ม.5/3 สีดา

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/3  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 46371 ศรศิริ โคตะคาม ม.5/4 มัทรี

2 47082 วรนิษฐาพร ธิติธนานันท ม.5/4 นพมาศ

3 47084 ชลิตา นวลนิจ ม.5/4 เทพสตรี

4 47087 ลัลธริมา ภูหมื่นไวย ม.5/4 วิสาขา

5 47139 ศลิษา ทวีวงศ ม.5/4 สีดา

6 47143 ศิรภัสสร ไกรษร ม.5/4 ศรีสุริโยทัย

7 47182 ณัฐนันท บัวเทียน ม.5/4 วิสุทธิกษัตรีย

8 47191 ภัณฑิรา อยูหมื่นไวย ม.5/4 ศรีสุริโยทัย

9 47196 รับขวัญ ธีรอิทธิพัฒน ม.5/4 สาวิตรี

10 47220 พิชามญชุ ลีลาธร ม.5/4 สาวิตรี

11 47223 ณัฐตะวัน กระบัตรทอง ม.5/4 สีดา

12 47226 ศรุดา เพ็ชรสูงเนิน ม.5/4 นพมาศ

13 47252 อภิสรา วิริยะประเสริฐกุล ม.5/4 เทพสตรี

14 47259 ปภัสสร เครือสิงห ม.5/4 สีดา

15 47264 ปราณปรียา กูพิมาย ม.5/4 เทพสตรี

16 47285 พัชราภรณ กลางพุดซา ม.5/4 บุญเหลืออนุสรณ

17 47290 รมิตา ฉายศิลป ม.5/4 วิสุทธิกษัตรีย

18 47291 กนกพรรณ ชาญตะก่ัว ม.5/4 วิสาขา

19 47292 ณัฐธิดา เยี่ยมสระนอย ม.5/4 สาวิตรี

20 47294 ชนิกานต นาคสุด ม.5/4 มัทรี

21 47304 มนตชญา อยูสีมารักษ ม.5/4 สาวิตรี

22 47314 ศุภิสรา ลิมสุธากุล ม.5/4 วิสุทธิกษัตรีย

23 47330 กุลนิษฐ อินทรชาง ม.5/4 มัทรี

24 47338 ณิชานันท แสนตรง ม.5/4 วิสุทธิกษัตรีย

25 47346 พัชพร จูมคํา ม.5/4 นพมาศ

26 47371 นํ้าทิพย บวรอารักษสกุล ม.5/4 ศรีสุริโยทัย

27 47394 พิมพนารา อิสริยเรืองเดช ม.5/4 นพมาศ

28 47434 กัญฑิมาศ คําภูยศ ม.5/4 วิสุทธิกษัตรีย

29 47480 ศรุดา ออนนอม ม.5/4 เทพสตรี

30 47487 มนชญา บุญจงรักษ ม.5/4 สีดา

31 47493 พันธิตรา คํามะนิตร ม.5/4 ศรีสุนทร

32 47737 นฤพร เตียตระกูล ม.5/4 จามเทวี

33 47739 ณิชากร ชนะจิตไพรี ม.5/4 สีดา

34 47740 ลักขณา ผาดไธสง ม.5/4 สุรนารี

35 47745 วรรณษา ณ นคร ม.5/4 ศรีสุนทร

36 47784 ณภัทร ศรีไทย ม.5/4 สาวิตรี

37 48878 หัทยา จรโคกกรวด ม.5/4 วิสาขา

38 50634 สิริธร เก่ียวศรีกุล ม.5/4 นพมาศ

39 50638 เอวิตรา อาจจุฬา ม.5/4 บุญเหลืออนุสรณ

40 50639 สลิลลา วิสาระพันธ ม.5/4 นพมาศ

41 50650 พรชนก ดารุนิกร ม.5/4 มัทรี

42 50651 นวพร แปมสูงเนิน ม.5/4 จามเทวี

43 50661 สาริศา เสยกระโทก ม.5/4 สุรนารี

44 50666 ชลลดา ยอดนา ม.5/4 ศรีสุนทร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47080 พิรุฬลักษณ ศิริพูลวัฒนา ม.5/5 สุรนารี

2 47126 ธันยภรณ บรรจงปรุ ม.5/5 มัทรี

3 47140 ภัทริกา ลับดีพะเนาว ม.5/5 สุรนารี

4 47155 พิมพชนก ดวงกระโทก ม.5/5 ศรีสุริโยทัย

5 47158 ชนิสรา ประวะเสนัง ม.5/5 วิสุทธิกษัตรีย

6 47159 ปรียาภรณ เผือดจันทึก ม.5/5 วิสาขา

7 47163 ภัทรานิษฐ ใจแกวศิริ ม.5/5 สีดา

8 47177 ณัฐธิดา เที่ยงประเทศ ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

9 47189 บุญยรัศมิ์ ศรีจันทร ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

10 47198 ธัญลักษณ สุโพธิ์ ม.5/5 มัทรี

11 47202 บุญจิรัฏฐ สุนทรวัฒน ม.5/5 นพมาศ

12 47206 พิมพขวัญ โคตรบรม ม.5/5 วิสุทธิกษัตรีย

13 47209 ชนิตา พวมขุนทด ม.5/5 จามเทวี

14 47217 โชติกา เจริญวงค ม.5/5 ศรีสุนทร

15 47222 พรทิพา เชิงจอหอ ม.5/5 มัทรี

16 47243 ธัญลักษณ ดอนแรม ม.5/5 วิสาขา

17 47254 สรชา ลี้เจริญรักษา ม.5/5 วิสุทธิกษัตรีย

18 47301 ณัฐชยา รอดริด ม.5/5 ศรีสุนทร

19 47328 ชลิลดา อภิชาติตังสกุล ม.5/5 สาวิตรี

20 47390 สุริยาภรณ ไทยลาวัลย ม.5/5 มัทรี

21 47427 ปณิตา ชุดสูงเนิน ม.5/5 สีดา

22 47441 จารุภา เพลิดจันทึก ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

23 47525 ปาลิดา เน่ืองสิทธิ์ ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

24 47528 ชลิดา บํารุง ม.5/5 เทพสตรี

25 47529 วิชญาพร กลิ่นสุคนธ ม.5/5 ศรีสุนทร

26 47748 อรไพลิน เกียรติอํานวย ม.5/5 สาวิตรี

27 47753 ณัฐธยาน ปนศิริชัยกุล ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

28 47779 พรรณวิลาศ ธรรมาวัฒน ม.5/5 ศรีสุริโยทัย

29 48875 นภรัตน บุปผเศวตกานต ม.5/5 เทพสตรี

30 50635 ปยกานต พรานุสร ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

31 50637 ปรีชญา ชัยชีพกุล ม.5/5 สุรนารี

32 50640 ภัทรานิษฐ อมาตยคง ม.5/5 ศรีสุริโยทัย

33 50642 วรัญญา กุลชิต ม.5/5 ศรีสุนทร

34 50648 สุชัญญา ใหมนาเพียง ม.5/5 สีดา

35 50652 กนกพร เมืองสุข ม.5/5 สาวิตรี

36 50656 จินตจุฑา สองศรี ม.5/5 เทพสตรี

37 50659 พรรณวดี ปนกลาง ม.5/5 บุญเหลืออนุสรณ

38 50667 ภัทราวดี นอยแกว ม.5/5 วิสุทธิกษัตรีย

39 50668 กัณฐิกา ผกากอง ม.5/5 วิสาขา

40 50669 ชญาดา พัฒนศาสตร ม.5/5 สาวิตรี

41 50672 ปญชธร จตุรพิมพพันธุ ม.5/5 สีดา
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47137 เมขลา ประทุมพันธ ม.5/6 จามเทวี

2 47170 เอเชีย สุขขาวพงศ ม.5/6 วิสุทธิกษัตรีย

3 47238 อัญชนันท คงวิริยะวิทยา ม.5/6 นพมาศ

4 47257 โศจิรัตน ชองกลาง ม.5/6 จามเทวี

5 47305 อภิญญา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา ม.5/6 จามเทวี

6 47311 ขนิษฐา นิธิธนกุล ม.5/6 ศรีสุริโยทัย

7 47318 ปวริศา บุณยฤทธิชัยกิจ ม.5/6 มัทรี

8 47348 จุฑามาศ เขียวทะเล ม.5/6 เทพสตรี

9 47359 เมธาวี ปตาระเต ม.5/6 ศรีสุริโยทัย

10 47374 ปุษยา นิลบรรพรต ม.5/6 วิสุทธิกษัตรีย

11 47377 สัจจพร ทรัพยสิน ม.5/6 จามเทวี

12 47382 กัญญาณัฐ รังษี. ม.5/6 นพมาศ

13 47408 ศศิกานต คําดี ม.5/6 เทพสตรี

14 47413 กนกวรรณ สีแดง ม.5/6 จามเทวี

15 47415 ปริยฉัตร แกวใจบุญ ม.5/6 สีดา

16 47423 จารุนิภา อวยชัย ม.5/6 วิสาขา

17 47440 บุษกร เพ็ญโภคสุข ม.5/6 สุรนารี

18 47444 กรกนก เสสชัง ม.5/6 เทพสตรี

19 47449 กรสวรรค ศิริไพบูลยทรัพย ม.5/6 จามเทวี

20 47482 ณัฐธิดา ปราณีตพลกรัง ม.5/6 วิสุทธิกษัตรีย

21 47497 บุณยานุช ไวยทรง ม.5/6 จามเทวี

22 47521 อารดา นามสวาง ม.5/6 จามเทวี

23 47604 ณัฐชา โทรัตน ม.5/6 สาวิตรี

24 47628 ลัดดาวรรณ บุดดีกุล ม.5/6 สาวิตรี

25 47635 พนิดา พูนธนางกูร ม.5/6 ศรีสุริโยทัย

26 47672 พลอยวรินทร ศรีศักดิ์นอก ม.5/6 เทพสตรี

27 48881 ปยากร นะพรานบุญ ม.5/6 มัทรี

28 50662 อัจฉริยา ชาญสูงเนิน ม.5/6 บุญเหลืออนุสรณ

29 50665 พิชามญชุ จงสุขกลาง ม.5/6 เทพสตรี

30 50670 ชญาดา ไชยสงคราม ม.5/6 จามเทวี

31 50671 เมษา เรืองฤทธิ์ ม.5/6 มัทรี

32 50674 ลัดดาวัลย ศรีเพ็ชร ม.5/6 มัทรี

33 50675 ณัฏฐณิชา แกมรัมย ม.5/6 จามเทวี

34 50678 ณัฐธิดา ขัดโพธิ์ ม.5/6 วิสุทธิกษัตรีย

35 50679 จริยา แจงหมื่นไวย ม.5/6 ศรีสุนทร

36 50681 อาทิตยา เน่ืองธนากุล ม.5/6 ศรีสุริโยทัย

37 50686 ปทมาภรณ ทีตอ ม.5/6 บุญเหลืออนุสรณ

38 50688 สุกัญญา เรสูงเนิน ม.5/6 ศรีสุริโยทัย

39 50689 ธันยชนก นารถสูงเนิน ม.5/6 เทพสตรี

40 50694 ภัทราวดี ตั้งไพโรจนวงศ ม.5/6 จามเทวี

41 51731 ศุภนุช เดชศรี ม.5/6 สีดา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/6  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 46424 ณัฐวดี สีหาเดช ม.5/7 ศรีสุริโยทัย

2 47135 ศุภสุตา ภัสสรภาคย ม.5/7 วิสาขา

3 47145 ลักขณาภรณ บุญกลาง ม.5/7 ศรีสุนทร

4 47160 ชนกร บุพตา ม.5/7 สาวิตรี

5 47164 อนัญญา ศรีชัยสวัสดิ์ ม.5/7 สุรนารี

6 47175 บุณยาพร ตรงดานกลาง ม.5/7 สีดา

7 47204 ชลิตา นิลหมื่นไวย ม.5/7 เทพสตรี

8 47235 พิมพชนก นึกกระโทก ม.5/7 สีดา

9 47293 กมลลักษณ พรอมสันเทียะ ม.5/7 จามเทวี

10 47321 สุวิชา ประชุมพร ม.5/7 บุญเหลืออนุสรณ

11 47340 นฤมิตร มอญกลาง ม.5/7 สาวิตรี

12 47349 นภัสวรรณ ครูเกษตร ม.5/7 ศรีสุนทร

13 47354 ธนาภา คํามะปะนา ม.5/7 มัทรี

14 47356 กาญจนา กุตัน ม.5/7 สุรนารี

15 47407 วรรณพร สุรียธนาภาส ม.5/7 ศรีสุริโยทัย

16 47412 ขวัญสวรรค ทองประเสริฐ ม.5/7 สาวิตรี

17 47419 พัฒนวรรณ ดอกพุด ม.5/7 ศรีสุริโยทัย

18 47467 นพลักษณ จันพินิจ ม.5/7 ศรีสุริโยทัย

19 47477 สุชัญญา เชื้อสูงเนิน ม.5/7 บุญเหลืออนุสรณ

20 47494 นวรัตน ทองเรไร ม.5/7 วิสุทธิกษัตรีย

21 47501 จิราวรรณ เวียนสันเทียะ ม.5/7 บุญเหลืออนุสรณ

22 47502 วรัญญา ขวัญทอง ม.5/7 นพมาศ

23 47509 พรชนัน นาสะอาน ม.5/7 จามเทวี

24 47514 จารุมน เพลิดจันทึก ม.5/7 นพมาศ

25 47524 ปทมพร กายเมืองปก ม.5/7 สุรนารี

26 47577 ปณณิกา มะเริงสิทธิ์ ม.5/7 ศรีสุนทร

27 47749 บุลธีรธิดา รื่นภิรมย ม.5/7 จามเทวี

28 49864 พิรญาณ มาลาศรี ม.5/7 จามเทวี

29 50641 สุภาวดี มวงประเสริฐ ม.5/7 เทพสตรี

30 50644 อภิชญา หงษแปลง ม.5/7 วิสาขา

31 50647 จิรภัทร ธารานุวงศ ม.5/7 มัทรี

32 50653 ศิริขวัญ สิงผักแวน ม.5/7 วิสาขา

33 50655 ภัทรวรินทร คําดี ม.5/7 ศรีสุนทร

34 50658 ชุติกานต เอ่ียมสกุล ม.5/7 นพมาศ

35 50663 ณัชชา หอมกระโทก ม.5/7 นพมาศ

36 50685 นงนภัส โพธิ์เกษม ม.5/7 สุรนารี

37 50687 บุษยมาศ แกวคําลือ ม.5/7 นพมาศ

38 50693 ธัญลักษณ เราสูงเนิน ม.5/7 สาวิตรี

39 51732 แพรพลอย เทียนวุฒิ ม.5/7 สุรนารี
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 46450 ฐิติยาพร ขันทอง ม.5/8 ศรีสุนทร

2 47161 ปุญณพัฒน สงฆสระนอย ม.5/8 จามเทวี

3 47166 ปณฑารีย ปรอยกระโทก ม.5/8 นพมาศ

4 47249 ธนพร ทราบรัมย ม.5/8 บุญเหลืออนุสรณ

5 47262 พิมพลภัส ศรีพนม ม.5/8 นพมาศ

6 47320 วิชญาดา ศักดิ์ปยะศิริ ม.5/8 สุรนารี

7 47322 ธัณณพิชา ภิพัฒนกิตติชัย ม.5/8 นพมาศ

8 47324 ณัฐกมล วิชาภรณ ม.5/8 เทพสตรี

9 47341 นิศาชล ขึงโพธิ์ ม.5/8 จามเทวี

10 47360 เปรมสินี จบเจนไพร ม.5/8 เทพสตรี

11 47369 นันทิกานต ล้ําเลิศ ม.5/8 บุญเหลืออนุสรณ

12 47387 สาริศา ทั่งทอง ม.5/8 วิสาขา

13 47395 จุฑาธิป ดารา ม.5/8 ศรีสุริโยทัย

14 47397 วริศรา พันธุรอด ม.5/8 ศรีสุนทร

15 47414 ภูริตา เพียรการ ม.5/8 มัทรี

16 47420 เปมิกา พงศพินิจกุล ม.5/8 เทพสตรี

17 47421 มัชฌิมา พุฒสุข ม.5/8 ศรีสุนทร

18 47431 วิชญากร ทองฝาก ม.5/8 ศรีสุริโยทัย

19 47450 วิภาวี ชวยเกิด ม.5/8 มัทรี

20 47460 จิรัชญา สือจันทึก ม.5/8 สาวิตรี

21 47490 กฤษณาพร ริทินโย ม.5/8 นพมาศ

22 47511 ปรินยา หิรัญวัฒนะ ม.5/8 สีดา

23 47516 ภัทรรัฐ สะสม ม.5/8 เทพสตรี

24 47536 ชนิฎา สงสุข ม.5/8 สุรนารี

25 47677 วิสานารถ เตียงชางรัมย ม.5/8 จามเทวี

26 47693 ธารารัตน ปรัชญาพันธ ม.5/8 บุญเหลืออนุสรณ

27 50643 จิราภรณ ศรีอําพล ม.5/8 วิสุทธิกษัตรีย

28 50676 ณัฐพร เฉียงจะโปะ ม.5/8 สาวิตรี

29 50683 เบญญาภา ณรงคชัย ม.5/8 บุญเหลืออนุสรณ

30 50684 ณัฏฐณิชา นางนวล ม.5/8 สุรนารี

31 50691 พิญพิสุทธ บุญธนะรัตน ม.5/8 วิสุทธิกษัตรีย

32 50692 พัชรพร มียอด ม.5/8 วิสาขา

33 50697 นาตาชา โพนเกาะ ม.5/8 สีดา

34 51733 มานิกา สงัดวงศ ม.5/8 บุญเหลืออนุสรณ
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47172 นพมาศ ศิริไธสง ม.5/9 สาวิตรี

2 47173 ชนาภา บุญอนันต ม.5/9 จามเทวี

3 47174 อิงคธิฌาศ พันธุรักษ ม.5/9 มัทรี

4 47261 ดลนภา เรียบสันเทียะ ม.5/9 บุญเหลืออนุสรณ

5 47267 สุจิรา นามศิริพงศพันธ ม.5/9 วิสาขา

6 47325 ธิดาพิสุทธิ์ พิทักษนอก ม.5/9 ศรีสุนทร

7 47339 ธัญรัตน กองมะเริง ม.5/9 วิสาขา

8 47358 อภิชญา ศรีวันชัย ม.5/9 นพมาศ

9 47364 กัญญวรา สวาสดิ์รัตน ม.5/9 สาวิตรี

10 47378 ดวงมุนีพร รอดขันเมือง ม.5/9 มัทรี

11 47389 ธนพร กนกยุราพันธ ม.5/9 จามเทวี

12 47401 ณัชชา ขนาบแกว ม.5/9 จามเทวี

13 47422 สุธินี ตนสีนนท ม.5/9 วิสุทธิกษัตรีย

14 47453 ศิริลาภา สุทธิประภา ม.5/9 บุญเหลืออนุสรณ

15 47455 ญาณภัทร ภักดี ม.5/9 ศรีสุริโยทัย

16 47465 พัณณิตา ขอสูงเนิน ม.5/9 บุญเหลืออนุสรณ

17 47488 พรรณพษา เวชสูงเนิน ม.5/9 สุรนารี

18 47491 จินดาหรา จรัลรัมย ม.5/9 ศรีสุริโยทัย

19 47515 กานติมา ราษฎรนอก ม.5/9 ศรีสุริโยทัย

20 47547 รัฐฐาน เลิศธนันพงศ ม.5/9 สีดา

21 47552 ภัทราวดี เจิมสุวรรณ ม.5/9 เทพสตรี

22 47651 สินีลักษณ ยุทธทองหลาง ม.5/9 วิสาขา

23 47653 ดวงหทัย เพียรไพฑูรย ม.5/9 จามเทวี

24 47654 บุษยา ลิ้มวิเชียร ม.5/9 มัทรี

25 47742 ธนัญชนก ศรีโอภาส ม.5/9 นพมาศ

26 47756 เจนนิชชา เมืองกระโทก ม.5/9 เทพสตรี

27 50660 ธณภัทร คงสนิท ม.5/9 สุรนารี

28 50673 ชญานันท บัวแกว ม.5/9 สีดา

29 50680 อรปรียา ชิดพอคา ม.5/9 เทพสตรี

30 50682 หน่ึงฤทัย พลจันทึก ม.5/9 นพมาศ

31 50696 ปฤณญาดา ไชยพร ม.5/9 สีดา

32 51734 นภชล แตงทรัพย ม.5/9 ศรีสุริโยทัย

33 51735 บัวธิญา ดิษฐภู ม.5/9 เทพสตรี

34 51737 วรวลัญช ผิวบัว ม.5/9 ศรีสุนทร

35 51749 กัญญารัตน ลาภภิญโญ ม.5/9 ศรีสุนทร

36 51750 ธิดารัตน บุปผา ม.5/9 วิสุทธิกษัตรีย

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47167 อัศมาพร สุวรรณกลอม ม.5/10 ศรีสุริโยทัย

2 47212 คัชฌาธิณี ตะนัง ม.5/10 สุรนารี

3 47224 สิรภัทร เสาหิน ม.5/10 สุรนารี

4 47347 อรรัมภา แสนอุบล ม.5/10 ศรีสุริโยทัย

5 47386 พิชญสินี เกษตรโกวิท ม.5/10 วิสุทธิกษัตรีย

6 47391 ปุษยา บุญทัน ม.5/10 สีดา

7 47428 มณลดา ศรีชุม ม.5/10 สุรนารี

8 47430 ณัฐชนก ทวีอิทธิกุล ม.5/10 นพมาศ

9 47464 วณัชกาญณ ฉายศิริ ม.5/10 สุรนารี

10 47468 ภัศราภา สุนทรารชุน ม.5/10 เทพสตรี

11 47472 วรรณนิภา นามสวาง ม.5/10 สาวิตรี

12 47474 ภัคสุภา มหาโคตร ม.5/10 มัทรี

13 47500 อริสา คําภากุล ม.5/10 สุรนารี

14 47556 หทัยรัตน จําปาทอง ม.5/10 สาวิตรี

15 47567 ปริยาภัทร สิทธิ์กลาง ม.5/10 วิสาขา

16 47572 กมลเนตร แจงทองหลาง ม.5/10 สุรนารี

17 47580 ณัฐสินี รังสิมาเวโรจน ม.5/10 สาวิตรี

18 47582 ญาณิศา ทรงพลังธรรม ม.5/10 มัทรี

19 47583 ฐานิตา มุงคุณ ม.5/10 สีดา

20 47594 ผริตา จารุรัตนาภรณ ม.5/10 มัทรี

21 47605 ณัฐภัทร สุจิณณานนท ม.5/10 จามเทวี

22 47686 ปวริศา ดังกลาง ม.5/10 วิสุทธิกษัตรีย

23 47700 กัณญาลักษณ เกตุใหม ม.5/10 สาวิตรี

24 47719 ธนพร วังสนาม ม.5/10 ศรีสุริโยทัย

25 47761 กัณฐิกา เพ็ชรใต ม.5/10 จามเทวี

26 48877 พิชญาภา แอบจันอัด ม.5/10 วิสุทธิกษัตรีย

27 50633 พิชญาภา อาจวิชัย ม.5/10 ศรีสุริโยทัย

28 50701 ธันยชนก สอบเหล็ก ม.5/10 วิสาขา

29 50702 พูลทรัพย โตจิตร ม.5/10 วิสุทธิกษัตรีย

30 50704 สุดารัตน แขมพิมาย ม.5/10 เทพสตรี

31 50705 ลลิลทิพย พรมดาน ม.5/10 ศรีสุริโยทัย

32 50706 เบญญาภา วุฒิเสลา ม.5/10 นพมาศ

33 50709 เจนระวี ทวีพุดซา ม.5/10 สุรนารี

34 50711 ศรีสกุล กิจเพ่ิมเกียรติ ม.5/10 นพมาศ

35 50714 สุประวีณ ศิริพันธุ ม.5/10 ศรีสุนทร

36 50718 กัญญาวีร โสภานเวช ม.5/10 จามเทวี

37 50721 อาจรีย ศิริพันธุ ม.5/10 สีดา

38 50722 กฤษณชยพร ปนแกว ม.5/10 มัทรี
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1 47162 กุลณัฐ ดองโพธิ์ ม.5/11 มัทรี

2 47211 วิรวรรณ วรรธนะบูรณ ม.5/11 สีดา

3 47214 สุพิชฌาย ฐาตุจิรางคกุล ม.5/11 นพมาศ

4 47218 พรชนก สิงหโตทอง ม.5/11 วิสุทธิกษัตรีย

5 47246 จริยา หวลสันเทียะ ม.5/11 มัทรี

6 47272 ปรายฟา แขงขันธ ม.5/11 สุรนารี

7 47345 ศุภาพิชญ หมั่นเสมอ ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

8 47368 นิศาชน เสมาปรุ ม.5/11 สุรนารี

9 47372 จุฬารัตน เสาะรัมย ม.5/11 เทพสตรี

10 47404 ณัฏฐณิชา คุมสวาง ม.5/11 สุรนารี

11 47429 วรรณวิษา สรอยสูงเนิน ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

12 47436 บุณยกร นาคดิลก ม.5/11 สาวิตรี

13 47438 นันทัชพร ไชยสาสน ม.5/11 มัทรี

14 47456 จุฑารัตน เสมานู ม.5/11 เทพสตรี

15 47479 ศศิภางค พูลเจริญ ม.5/11 ศรีสุริโยทัย

16 47489 ชัญญาภา อิฐรัตน ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

17 47522 ญาณิศา มุงงาม ม.5/11 มัทรี

18 47533 นภัสวัลย กลิ่นศรีสุข ม.5/11 จามเทวี

19 47548 กัญญานัฐ ปญญาเที่ยง ม.5/11 สุรนารี

20 47561 สลิลดา เพชรวิสิทธิ์ ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

21 47562 ณฐพร อารยรังศรี ม.5/11 นพมาศ

22 47588 กนกธร กลบสูงเนิน ม.5/11 เทพสตรี

23 47602 ดาวินีวรรณ เถาวพุดซา ม.5/11 วิสุทธิกษัตรีย

24 47633 ปยะธิดา เจริญปรุ ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

25 47698 สิริวดี เพ็ชรวิจิตร ม.5/11 วิสุทธิกษัตรีย

26 47715 พีรยา พฤกษพนาเวศ ม.5/11 สีดา

27 47728 ณภัทร ปททุมมานนท ม.5/11 สุรนารี

28 50698 ชนัตพร ทองงูเหลือม ม.5/11 มัทรี

29 50699 ประภาพร กุนอก ม.5/11 จามเทวี

30 50700 ศุภสุตา แขรัมย ม.5/11 สาวิตรี

31 50703 วีณัส นอยนอนเมือง ม.5/11 ศรีสุนทร

32 50707 อุมาภรณ แซโลว ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

33 50708 วราภรณ หมายประโคน ม.5/11 สุรนารี

34 50710 ญาณัจฉรา เรืองบุญคุมสุข ม.5/11 บุญเหลืออนุสรณ

35 50715 นภัสกร อินทรมาศ ม.5/11 วิสุทธิกษัตรีย

36 50719 ศกุลตลา วรรณศรี ม.5/11 มัทรี

37 50723 ฐิติญาพร ศรีหามาตร ม.5/11 จามเทวี

38 50724 สุภาวดี แฟมไธสง ม.5/11 สาวิตรี

39 50725 จุฑามาศ ทนดี ม.5/11 วิสาขา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/11  ปการศึกษา 2563  กลุมเรียน ศิลปคํานวณ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47142 ชัฎจภรณ ทองชิว ม.5/12 นพมาศ

2 47179 พรกนก ทอนสูงเนิน ม.5/12 ศรีสุริโยทัย

3 47219 ณัฐณิชา คํานึงผล ม.5/12 วิสาขา

4 47245 อรพันธ สุวัธนา ม.5/12 จามเทวี

5 47247 นัทธมน วิทยาจรูญ ม.5/12 สีดา

6 47275 ศุภสุตา กนกแกว ม.5/12 ศรีสุริโยทัย

7 47315 ภัคจิรา เมฆกระจาง ม.5/12 วิสาขา

8 47335 จิดาภา รวงสวาท ม.5/12 ศรีสุริโยทัย

9 47362 อรณิช ปะโมนะตา ม.5/12 วิสุทธิกษัตรีย

10 47370 อลิสา กุลกระโทก ม.5/12 นพมาศ

11 47417 มณีจันทร คําสิม ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

12 47466 กชวรรณ ธิวงศ ม.5/12 นพมาศ

13 47499 ชุตาภรณ วรธงไชย ม.5/12 สีดา

14 47506 ตรงกมล ธรรมประทีป ม.5/12 วิสุทธิกษัตรีย

15 47578 พีรนุช สุวรรณชาติ ม.5/12 วิสุทธิกษัตรีย

16 47579 ใกลรุง โชติฉิม ม.5/12 วิสาขา

17 47585 วราพร คัดทะเล ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

18 47589 นิรุชา ทรัพยสินทวีคูณ ม.5/12 ศรีสุนทร

19 47597 ธมพร ตังเทพประสิทธิ์ ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

20 47639 จิตติมา แตมโคกสูง ม.5/12 วิสาขา

21 47655 กุลิสรา โสมกลาง ม.5/12 สีดา

22 47680 ประกายฟา พินิจพงศ ม.5/12 สุรนารี

23 47702 สุคันธรส ฤกษสกุลพัฒน ม.5/12 มัทรี

24 47776 ณัฐณิชา ภูชงค ม.5/12 สุรนารี

25 47777 ปญญาพร ดอกดวง ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

26 47782 ลลณี เอมรื่น ม.5/12 วิสุทธิกษัตรีย

27 50727 พิชชากร กําเพ็ชร ม.5/12 ศรีสุนทร

28 50728 พิมเงิน ไพโรจนพาณิชย ม.5/12 เทพสตรี

29 50729 พิมทอง ไพโรจนพาณิชย ม.5/12 ศรีสุริโยทัย

30 50730 สุธีรา เปรมปรี ม.5/12 นพมาศ

31 50731 ศุภรดา โกมารกุล ณ นคร ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

32 50734 นิศารัตน ขันธทอง ม.5/12 บุญเหลืออนุสรณ

33 50735 ศุจีภรณ กองกระโทก ม.5/12 นพมาศ

34 50737 กตัญุตา ทวนก่ิง ม.5/12 เทพสตรี

35 50738 นันทนภัส แกวราช ม.5/12 ศรีสุนทร

36 50742 ประไพรวรรณ นิราช ม.5/12 จามเทวี

37 50746 ธัญชนก ฝายกระโทก ม.5/12 มัทรี

38 50747 จุฑารัตน พันธุพืช ม.5/12 จามเทวี

39 50753 จิรัฐติกาล จันทรหอม ม.5/12 ศรีสุริโยทัย

40 50754 ขาวฟาง ฝงนิล ม.5/12 นพมาศ

41 50756 สุจิตรา อาจกลา ม.5/12 สุรนารี

42 50757 ณัฐกานต ทิพยโอฬาร ม.5/12 สุรนารี
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1 47203 กมลลักษณ สุภาพวิบูลย ม.5/13 ศรีสุริโยทัย

2 47274 ปรียาภรณ แทนประยุทธ ม.5/13 นพมาศ

3 47351 พิมพชนก แกนจันทร ม.5/13 วิสาขา

4 47388 คณิศร ปนะสา ม.5/13 สาวิตรี

5 47425 ภานุมาศ การเมืองปก ม.5/13 จามเทวี

6 47435 สุกัญญา ขันผักแวน ม.5/13 วิสาขา

7 47459 สุจารี กลับหอม ม.5/13 วิสาขา

8 47508 ภัทรกร วงศาโรจน ม.5/13 สาวิตรี

9 47523 อลิชา ตั้งธนกิจวรกุล ม.5/13 สีดา

10 47537 จุฑามณี มะลิหวล ม.5/13 บุญเหลืออนุสรณ

11 47542 คนธรส ชัยณรงค ม.5/13 วิสุทธิกษัตรีย

12 47564 ธรรณภัส วรดี ม.5/13 เทพสตรี

13 47576 กนกพร เพียงตา ม.5/13 เทพสตรี

14 47586 อรไพลิน แกวกิจเกียรติขจร ม.5/13 นพมาศ

15 47595 ปยะณัฐ อัครภากุลเศรษฐ ม.5/13 สีดา

16 47611 มัณฑนา สําโรงพล ม.5/13 ศรีสุริโยทัย

17 47620 นุชจรินทร นวกรกุล ม.5/13 สุรนารี

18 47632 วรรณิดา ตูปทุม ม.5/13 สุรนารี

19 47637 บัณฑิตา ฟอกสันเทียะ ม.5/13 ศรีสุนทร

20 47642 รัตนวดี ศิลาฤกษ ม.5/13 มัทรี

21 47643 สุชัญญานันท นนทวงศ ม.5/13 สีดา

22 47645 ปรียาภัทร คิดพอคา ม.5/13 บุญเหลืออนุสรณ

23 47660 จิรชยา ศรีโท ม.5/13 เทพสตรี

24 47662 จิราภรณ สุกัณหา ม.5/13 วิสุทธิกษัตรีย

25 47663 ณัฐกฤตา สีทองนาค ม.5/13 วิสาขา

26 47667 พรหมพร ปยะสกุลทอง ม.5/13 สีดา

27 47676 เชษฐสุดา จิตรสุวรรณ ม.5/13 สาวิตรี

28 47681 ปวีณธนา มาบจะบก ม.5/13 บุญเหลืออนุสรณ

29 47705 สุรธิดา ศีลรักษา ม.5/13 บุญเหลืออนุสรณ

30 47706 วรากุล แวววุฒินันท ม.5/13 นพมาศ

31 47708 วิภาวี งึมกระโทก ม.5/13 เทพสตรี

32 47716 ปาณิสรา อาจปรุ ม.5/13 สุรนารี

33 47720 ณัฎพร แสงรัมย ม.5/13 เทพสตรี

34 48883 ภาพิมล เสาวคนธ ม.5/13 สีดา

35 50736 รัตนาพร เลื่อนสูงเนิน ม.5/13 ศรีสุริโยทัย

36 50740 ธัญวลัย รัตนพงษเพียร ม.5/13 วิสาขา

37 50743 จินดามณี พันธุอภิชาตกุล ม.5/13 มัทรี

38 50748 สมมิตรา พลเลือย ม.5/13 สาวิตรี
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1 47396 มณิชญา ศรีมันตะ ม.5/14 เทพสตรี

2 47402 พลอยผองพรรณ สงาเนตร ม.5/14 มัทรี

3 47416 สุธาสินี ศิลารัตน ม.5/14 สุรนารี

4 47437 ไอรีน ปทุมพร ม.5/14 จามเทวี

5 47530 ธนาภา แตงออน ม.5/14 วิสุทธิกษัตรีย

6 47532 ธฤษวรรณ คําสิงหนอก ม.5/14 สาวิตรี

7 47541 บุญสิตา พะนา ม.5/14 ศรีสุนทร

8 47544 ชนันดา ปรากฎ ม.5/14 สาวิตรี

9 47568 ชฎาทิพย สมบัติประเสริฐ ม.5/14 สาวิตรี

10 47600 ธัญญาสินี กอวิเศษ ม.5/14 เทพสตรี

11 47609 พิริญาพร เรืองงาม ม.5/14 บุญเหลืออนุสรณ

12 47617 พนิตพิชา วงศาวิเศษ ม.5/14 จามเทวี

13 47618 ณัฏรุจา แสงรัมย ม.5/14 มัทรี

14 47626 จิตตโสภิณ ปลั่งกลาง ม.5/14 วิสุทธิกษัตรีย

15 47629 ปณิชา ฉิ่งสูงเนิน ม.5/14 จามเทวี

16 47644 ณัฐติญา อินทรแปนพะเนา ม.5/14 สุรนารี

17 47648 ณัฏฐณิชา สุธรรม ม.5/14 เทพสตรี

18 47649 อนุธิดา เลิศไธสง ม.5/14 ศรีสุนทร

19 47657 สวรรยา กลามกระโทก ม.5/14 บุญเหลืออนุสรณ

20 47659 สุพิฌาย หมายใยกลาง ม.5/14 ศรีสุริโยทัย

21 47665 อาทิตยา เผนจันทึก ม.5/14 จามเทวี

22 47666 พีรดา แทนแกว ม.5/14 มัทรี

23 47669 สิริวิมล จีนโน ม.5/14 บุญเหลืออนุสรณ

24 47673 ปทุมรัตน เลียนอยาง ม.5/14 ศรีสุนทร

25 47688 ดรรชนวรรณ ศิลปสิทธิ์ ม.5/14 สาวิตรี

26 47696 พรพรรษา พัดเกาะ ม.5/14 เทพสตรี

27 47699 กนกพร เกตุใหม ม.5/14 วิสาขา

28 47712 พิมพนารา จิรบุญญายานนท ม.5/14 สาวิตรี

29 47724 ธนภรณ สมนึก ม.5/14 สาวิตรี

30 50739 คริสตินา อาสพลุนด ม.5/14 วิสุทธิกษัตรีย

31 50741 ชลธิชา ศรีคราม ม.5/14 สาวิตรี

32 50744 สุรารักษ ภักดีโยธิน ม.5/14 สีดา

33 50745 ชฎาธาร ปนประดิษฐ ม.5/14 สีดา

34 50750 พิลาสลักษณ อัคภาร ม.5/14 วิสุทธิกษัตรีย

35 50751 ธนัญญา อนุสรณศิริศักดิ์ ม.5/14 ศรีสุนทร

36 50752 ภาณิศา มวงไหมทอง ม.5/14 เทพสตรี

37 50755 พรรษา วรธงไชย ม.5/14 บุญเหลืออนุสรณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/14  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47130 ปาริฉัตร อังกนก ม.5/15 นพมาศ

2 47141 ชนิภา ลอมในเมือง ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

3 47150 พรยุภา กลไกร ม.5/15 มัทรี

4 47171 ณัชชา ศรีวัฒนพงศ ม.5/15 วิสาขา

5 47200 ญาติกา สินปรุ ม.5/15 สุรนารี

6 47225 ญาณิภัค คอยกลาง ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

7 47273 วรินทร ตราสุวรรณ ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

8 47282 กมลชนก โมฆะรัตน ม.5/15 มัทรี

9 47289 จิดาภา โพธิเกษม ม.5/15 ศรีสุนทร

10 47303 จิรัชยา อนันตกาล ม.5/15 วิสาขา

11 47309 มินแฮ แช ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

12 47310 ปาณิสรา เขียนโคกกรวด ม.5/15 นพมาศ

13 47316 กรวีร แซลิ้ม ม.5/15 สาวิตรี

14 47319 มนตตรา ไชยชมภู ม.5/15 สีดา

15 47323 นนธรีญา เตชะบุญบุบผา ม.5/15 ศรีสุริโยทัย

16 47329 นุสรา ธรรมชีวัน ม.5/15 จามเทวี

17 47334 ศิรภัสสร มณีรัตน ม.5/15 นพมาศ

18 47336 เจวาลิน สีเถ่ือน ม.5/15 เทพสตรี

19 47383 สุจิตรา ปริญญวัฒน ม.5/15 ศรีสุริโยทัย

20 47405 ชญานณันท มงคลกรวิทย ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

21 47410 ปณณพร  พริบไหว ม.5/15 วิสุทธิกษัตรีย

22 47447 พัทธนันท พิพัฒนปทุมโชติ ม.5/15 วิสาขา

23 47457 ขวัญรัตน ไชยคํา ม.5/15 ศรีสุนทร

24 47463 สริตา แกนนาคํา ม.5/15 สีดา

25 47498 พรรวินท บริกุล ม.5/15 มัทรี

26 47543 พนัดดา จันตอกลิ่น ม.5/15 วิสาขา

27 47555 สุรัชนา ดวงพล ม.5/15 วิสาขา

28 47558 นภชล  ราชวงษ ม.5/15 มัทรี

29 47615 ณัฐชา  แพงอนันต ม.5/15 วิสาขา

30 47684 วีราวรรณ สุวรรณชาติ ม.5/15 เทพสตรี

31 47726 ปวียธิดา  ปุกหมื่นไวย ม.5/15 มัทรี

32 47750 ปารมิตา โตสินธพ ม.5/15 มัทรี

33 47772 ศศินา รอดผ้ึง ม.5/15 สาวิตรี

34 50758 ศตพร จามสิงหคํา ม.5/15 บุญเหลืออนุสรณ

35 50759 อพัดชา เยี่ยมสันเทียะ ม.5/15 นพมาศ

36 50760 ลักษมี รักสิทธิ์จันทร ม.5/15 ศรีสุริโยทัย

37 50761 ณิชาภัทร เกษโกมล ม.5/15 เทพสตรี

38 50762 วรัญญา ฉวยกระโทก ม.5/15 ศรีสุนทร

39 50763 นริศรา โตะมาน ม.5/15 วิสุทธิกษัตรีย

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/15  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาญี่ปุน



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47165 กัญญาณัฐ พิมรัตน ม.5/16 บุญเหลืออนุสรณ

2 47221 ภัทรลดา ฉินพิพัฒนา ม.5/16 จามเทวี

3 47268 ปญญลภัส พุทธรักษา ม.5/16 สาวิตรี

4 47276 ธัญสรณ สุวอ ม.5/16 เทพสตรี

5 47295 พลอยชมพู พรโคกสูง ม.5/16 สีดา

6 47306 นรมน พรทั้งสี่ ม.5/16 มัทรี

7 47337 นรภัทร กรสุวรรณ ม.5/16 ศรีสุนทร

8 47353 นัฐกาญจน คณหปุญญาพัฒน ม.5/16 จามเทวี

9 47398 ภารตรา มะมวง ม.5/16 วิสุทธิกษัตรีย

10 47400 อริสา แขดอน ม.5/16 สาวิตรี

11 47433 ณัชชา ชูพลกรัง ม.5/16 ศรีสุนทร

12 47458 ศุลีพร เครือพันธุ ม.5/16 วิสุทธิกษัตรีย

13 47462 วจนาพร บุญคุม ม.5/16 มัทรี

14 47469 พิมพลภัส  ปกการะโถ ม.5/16 ศรีสุนทร

15 47470 นภัสวรรณ คนบุญ ม.5/16 วิสุทธิกษัตรีย

16 47476 ชนัญชิดา ชัชมนมาศ ม.5/16 สุรนารี

17 47535 ภูริตา ถนอมโอภาส ม.5/16 สีดา

18 47550 หัทยาพร   อารียเลิศสกุล ม.5/16 นพมาศ

19 47554 วชิราภรณ เพ็งนวม ม.5/16 วิสุทธิกษัตรีย

20 47627 นิษิตา วงษบัวงาม ม.5/16 วิสาขา

21 47690 ดารารัตน จําใจ ม.5/16 มัทรี

22 47691 ธนัญญา งามสุข ม.5/16 สีดา

23 47743 ฐิติยา ชงโค ม.5/16 ศรีสุริโยทัย

24 47744 แพรวไพลิน ฉ่ําจอหอ ม.5/16 เทพสตรี

25 47763 ณภัทร ฮาริสัน ม.5/16 สีดา

26 47766 สวรินทร จันทะโคตร ม.5/16 นพมาศ

27 47767 พิมพลอย พิชชาภาพงศ ม.5/16 ศรีสุริโยทัย

28 47771 สุดารัตน เกษสุวรรณ ม.5/16 วิสาขา

29 48899 ปาณิสา เสรีมานะกิจ ม.5/16 วิสาขา

30 50764 ลลิตกานท บุญญาดา ม.5/16 วิสาขา

31 50765 สิริกร การบรรจง ม.5/16 สาวิตรี

32 50768 ณัชยากร ฉัตรอุทัย ม.5/16 สีดา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/16  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาจีน
ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47132 ณัชชา ผาสุขนิตย ม.5/17 เทพสตรี

2 47195 ณภัทร ผลอินทรมะเริง ม.5/17 วิสาขา

3 47256 กนกอร เผือกสีแกว ม.5/17 สาวิตรี

4 47263 อัญธิชา ตอมพุทรา ม.5/17 ศรีสุริโยทัย

5 47269 ปนัสยา วิภาตะจิตร ม.5/17 จามเทวี

6 47297 สุญญตา แถมวัฒนะ ม.5/17 บุญเหลืออนุสรณ

7 47298 มาริสา อริเดช ม.5/17 นพมาศ

8 47307 เนตรชนก นาคสิริพงษพันธุ ม.5/17 สีดา

9 47317 วลัยพรรณ ดํารงอัครกุล ม.5/17 จามเทวี

10 47327 ชญาดา วิวัฒนยรรยง ม.5/17 วิสาขา

11 47381 อริสา เลิศภูมิจิต ม.5/17 บุญเหลืออนุสรณ

12 47409 กัลยกร วรรณศรีพิศุทธิ์ ม.5/17 ศรีสุนทร

13 47418 เบญญาภา บาตรโพธิ์ ม.5/17 นพมาศ

14 47432 ณัฐณิชา คันธาภิชาติ ม.5/17 เทพสตรี

15 47442 จณิตา ละพิมาย ม.5/17 นพมาศ

16 47452 ชนิดาภา นนทผองศรี ม.5/17 สุรนารี

17 47475 สุชาวดี จิตเพ่ิมสุข ม.5/17 สีดา

18 47517 นัตฐิการณ กาญจนทอง ม.5/17 ศรีสุนทร

19 47527 ชิตชนก กุลวรวานิชพงษ ม.5/17 ศรีสุริโยทัย

20 47539 กุลปรียา วงศหนองหวา ม.5/17 ศรีสุริโยทัย

21 47616 ณัฐณิชา ปอมบุบผา ม.5/17 สาวิตรี

22 47709 อรณัฐ  เจริญพงศอนันต ม.5/17 ศรีสุนทร

23 47714 กานตมณี เสฐียรโกเศศ ม.5/17 มัทรี

24 47738 ศิศิรา สถิตวิทยานันท ม.5/17 มัทรี

25 47747 ภทรภร เสถียรหิรัญพฤก ม.5/17 วิสาขา

26 47751 พิมพฬภัส พัฒนา ม.5/17 สีดา

27 47755 นภัสนันท สัจจาวัฒนา ม.5/17 ศรีสุริโยทัย

28 47781 สุพิชชา ศิริพานิช ม.5/17 ศรีสุนทร

29 50772 ปาริชาต ทองยืน ม.5/17 สาวิตรี

30 50774 ธัญสิริ ตั้งศรีทอง ม.5/17 วิสุทธิกษัตรีย

31 50776 ธณัฐชา แนมขุนทด ม.5/17 เทพสตรี

32 50778 สิรินทรา พินิจใหม ม.5/17 นพมาศ

33 50779 สุชาดา ธงฤทธิ์ ม.5/17 บุญเหลืออนุสรณ

34 50781 สุพิชชา พลีพูล ม.5/17 สุรนารี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/17  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาฝร่ังเศส



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47156 ศศิกานต ภูหมื่นไวย ม.5/18 เทพสตรี

2 47194 ชาญาดา โชติรัตน ม.5/18 วิสุทธิกษัตรีย

3 47208 ไพลิน ภักดีพุดซา ม.5/18 สาวิตรี

4 47229 ภัทรานิษฐ สมานมิตร ม.5/18 ศรีสุนทร

5 47244 กัลยาดี วงศชามณี ม.5/18 สาวิตรี

6 47253 ณัฐชยา ไกรสําโรง ม.5/18 ศรีสุนทร

7 47265 อริสรา คงคาเพ็ชร ม.5/18 ศรีสุนทร

8 47331 วริศรา ขอเยือกกลาง ม.5/18 สีดา

9 47357 ณัฐถวดี   เลขนอก ม.5/18 บุญเหลืออนุสรณ

10 47367 วรัญญา พิทักษวาป ม.5/18 สีดา

11 47445 สฤษฎพร พิณเพียงจันทร ม.5/18 ศรีสุนทร

12 47483 กัญญาวีร รงคะกุลพิพัฒน ม.5/18 วิสาขา

13 47486 ณภัทร เยาวเหมือน ม.5/18 มัทรี

14 47492 โสภิดา แพงจําปา ม.5/18 เทพสตรี

15 47504 ภาริดา สุขเกษม ม.5/18 เทพสตรี

16 47505 กัญญวรา อธิธาดา ม.5/18 ศรีสุนทร

17 47565 สุพิชญา  ชาญชาง ม.5/18 ศรีสุนทร

18 47581 พิชญา ผองศิริ ม.5/18 จามเทวี

19 47592 ณัฐฑิตา อาจจะบก ม.5/18 สาวิตรี

20 47593 ปรารี อาสาชัย ม.5/18 จามเทวี

21 47613 กัญญนันท  เล็กบุญญาสิน ม.5/18 ศรีสุนทร

22 47619 ลลิตา  สุขจรัส ม.5/18 สีดา

23 47641 อิสรีย วิชิตนันทน ม.5/18 จามเทวี

24 47650 สุวิษา เศษสูงเนิน ม.5/18 วิสุทธิกษัตรีย

25 47656 ปณณพร ยิ่งยวด ม.5/18 สุรนารี

26 47692 ณัฐชนันท ออนสันเทียะ ม.5/18 สุรนารี

27 47703 รังสิมันตุ เสถียร ม.5/18 สีดา

28 47704 ศรันภัสร วงศกีรติจินดา ม.5/18 สุรนารี

29 47723 สุกฤตา  ดอกดวง ม.5/18 วิสาขา

30 48882 สุภัสสรา ไวยสุณี ม.5/18 สีดา

31 49749 นภัส ศุภวัฒนเลิศกุล ม.5/18 มัทรี

32 50782 สุรภา ติยะไทธาดา ม.5/18 บุญเหลืออนุสรณ

33 50783 อาณา แยมพุทธคุณ ม.5/18 นพมาศ

34 50784 รีติ กะการดี ม.5/18 ศรีสุริโยทัย

35 50785 ณัฐฑริกา ขอพูนเฉลา ม.5/18 เทพสตรี

36 50786 ฮันนา ชัง ม.5/18 ศรีสุนทร

37 50787 ธนาดา ขอหวนกลาง ม.5/18 วิสุทธิกษัตรีย

38 50789 กัญญารัตน นิจจอหอ ม.5/18 สาวิตรี

39 50790 ศุภิสรา สงวนศักดิ์ ม.5/18 จามเทวี

40 50791 อาจารียา พัฒนวงค ม.5/18 มัทรี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/18  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาเกาหลี



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47308 วิชยา นันกลาง ม.5/19 สุรนารี

2 47361 ชนกวนันทร ชื่นชม ม.5/19 ศรีสุนทร

3 47392 พิมพญาดา บรรจงเจริญ ม.5/19 สุรนารี

4 47406 สิริกร แขมโคกกรวด ม.5/19 นพมาศ

5 47426 จิราภา ลายเงิน ม.5/19 มัทรี

6 47439 ศศิตา อยูอุนพะเนา ม.5/19 สีดา

7 47484 พิชชาภา นพสูงเนิน ม.5/19 สาวิตรี

8 47526 พิชชาพร ปลั่งกลาง ม.5/19 นพมาศ

9 47538 วรกุล จางโพธิ์ ม.5/19 นพมาศ

10 47540 ณัฐชิยา พรหมนอย ม.5/19 เทพสตรี

11 47559 สุริชา  สามกําปง ม.5/19 สีดา

12 47560 กิตติมา เจนพนัส ม.5/19 สุรนารี

13 47570 กัญญารัตน  รัตนนารี ม.5/19 มัทรี

14 47571 ชนิษฎา  การรักษา ม.5/19 สีดา

15 47575 ปทมพร  ศรีทอง ม.5/19 ศรีสุริโยทัย

16 47584 กมลชนก ฟองสันเทียะ ม.5/19 สุรนารี

17 47596 ศุภลักษณ กองพรหมราช ม.5/19 สุรนารี

18 47598 ปภาวรินทร คําหงษา ม.5/19 นพมาศ

19 47599 ศศิวิมล สุขอนันตวงศ ม.5/19 ศรีสุริโยทัย

20 47603 สุพรรณิการ แยกโคกสูง ม.5/19 วิสาขา

21 47606 ศิริลักษณ ประชารักษ ม.5/19 มัทรี

22 47624 ศุภาพิชญ จันกลาง ม.5/19 เทพสตรี

23 47658 ปรายฟา จงภักดี ม.5/19 นพมาศ

24 47678 จิดาภา แซเหลา ม.5/19 มัทรี

25 47685 ภัทรวดี อมรศิริการกุล ม.5/19 ศรีสุนทร

26 47707 กัญญารักษ คงหมื่นไวย ม.5/19 ศรีสุริโยทัย

27 47713 ภวรัญชน  ดําเดช ม.5/19 จามเทวี

28 47717 ณัฐณิชา  ดุจจันทึก ม.5/19 บุญเหลืออนุสรณ

29 47718 กมลพรรณ  จีนนอก ม.5/19 นพมาศ

30 47722 วรินธร อินทรคํ้า ม.5/19 วิสุทธิกษัตรีย

31 47725 ชัชฎาภรณ สุนนท ม.5/19 จามเทวี

32 47953 สุธิตา สืบเหลางิ้ว ม.5/19 สาวิตรี

33 50792 จันทรเพ็ญ บุญโชครัตนมุณี ม.5/19 สีดา

34 50793 บัวพิศุทธิ์ กุลชนะนนทิพร ม.5/19 สีดา

35 50794 ปนัดดา วัฒนะ ม.5/19 มัทรี

36 50796 สุจิตรา อมรศิริการกุล ม.5/19 สาวิตรี

37 50797 อริสรา จตุจันทร ม.5/19 วิสาขา

38 51736 ชลกานต ทนปรางค ม.5/19 นพมาศ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/19  ปการศึกษา 2563 กลุมเรียน ศิลปภาษาไทย - สังคมศึกษา



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม คณะ หมายเหตุ

1 47151 พุทธรักข อินทรสร ม.5/20 สีดา

2 47176 รัตติกาล มาดี ม.5/20 สุรนารี

3 47299 ภัครัตน อินทรสร ม.5/20 ศรีสุริโยทัย

4 47350 เพ็ญจินดา พงศวิสิษฐ ม.5/20 วิสุทธิกษัตรีย

5 47363 ปภาวรินท วรสันต ม.5/20 วิสาขา

6 47366 ทิวาพร สนใจ ม.5/20 มัทรี

7 47373 กัญณัฏฐ บุญประสิทธิ์ ม.5/20 ศรีสุนทร

8 47385 อรปรียา ไตรตอผล ม.5/20 ศรีสุนทร

9 47411 จิณณพัต พัชรมนตรี ม.5/20 วิสาขา

10 47471 สุวภัทร มีใหม ม.5/20 วิสาขา

11 47481 สิรีธร แทนหิน ม.5/20 ศรีสุนทร

12 47495 นันทนภัสร แกวมวงพะเนาว ม.5/20 วิสาขา

13 47503 ชลลดา ศรีประเสริฐ ม.5/20 ศรีสุริโยทัย

14 47513 พิชญานิน สํารวลสุวรรณ ม.5/20 บุญเหลืออนุสรณ

15 47534 พิชญากร ทวมพุดซา ม.5/20 มัทรี

16 47545 ทิพวรรณ ศรีปรุ ม.5/20 จามเทวี

17 47546 ปาณิสรา ตัดพุดซา ม.5/20 มัทรี

18 47549 ภัทรนันท แสงรุงดี ม.5/20 บุญเหลืออนุสรณ

19 47557 ปูริดา บุญประสิทธิ์ ม.5/20 จามเทวี

20 47591 พิชญา ดุงโคกกรวด ม.5/20 วิสาขา

21 47601 บัณฑิตา ไชยนอก ม.5/20 ศรีสุนทร

22 47607 ชุตินันท ขอชวยกลาง ม.5/20 สีดา

23 47612 ธนิษฐา  จันทรหนองหวา ม.5/20 เทพสตรี

24 47614 ก่ิงกาญจน  บุญสุข ม.5/20 วิสุทธิกษัตรีย

25 47623 สุชิตา  ก่ิงนอก ม.5/20 ศรีสุริโยทัย

26 47631 อนงนาฏ ศรีนอก ม.5/20 สีดา

27 47636 ญาณิศา กันงาม ม.5/20 เทพสตรี

28 47638 ไพลินลักษณ สําราญกลาง ม.5/20 วิสุทธิกษัตรีย

29 47640 ณัฐพร กลองโพธิ์ ม.5/20 สาวิตรี

30 47647 กมลลักษณ บุราคร ม.5/20 ศรีสุริโยทัย

31 47664 ณีรนุช  พันธุมาศ ม.5/20 สาวิตรี

32 47682 อาทิตยา กะไหลกลาง ม.5/20 นพมาศ

33 47683 อาจรีย ทองชูเชิด ม.5/20 ศรีสุริโยทัย

34 47689 ปลายฟา สุวรรณประได ม.5/20 จามเทวี

35 47694 ณัฐมน ทศสูงเนิน ม.5/20 นพมาศ

36 47711 ปณิชา โชตธนเดชบดินท ม.5/20 วิสาขา

37 47963 พิชญาภา ภิงคะสาร ม.5/20 วิสุทธิกษัตรีย

38 48879 เกวลิน โทสวัสดิ์ ม.5/20 สาวิตรี

39 48880 โศภิษฐา จิตรสุข ม.5/20 จามเทวี

40 48900 นริศรา ศรีชํานาญ ม.5/20 สาวิตรี

ชื่อ-สกุล
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