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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51465 เด็กชาย ชติพงษ์ กิมเตียว
2 51466 เด็กชาย ชนะเทพ ธุระนนท์
3 51467 นาย ชนาธิป ซ้ายขวา
4 51468 นาย ณัฐวรรธน์ เด่นไชยรัตน์
5 51470 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ ต้ังสมบูรณ์
6 51471 เด็กชาย ธนาศักด์ิ ขันติยู
7 51473 เด็กชาย ธารนรินทร์ เหมะธุรินทร์
8 51481 เด็กชาย สรยุทธ เสนสุข
9 51482 นางสาว กมลพรรณ ปวีณวิทยโรจน์
10 51484 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ มีราชค า
11 51486 นางสาว ใจทิพย์ วงค์วันดี
12 51489 เด็กหญิง ณภัทร ท้าวฤทธ์ิ
13 51491 นางสาว ธัญทิพย์ กุก าจัด
14 51499 นางสาว ภารดี วงษ์ใหญ่
15 51501 นางสาว วริศรา ออละมาลี
16 51528 นางสาว นภัสวรรณ สรวิศมงคล
17 51575 นางสาว พิมพิกา อ่ิมสมโภช
18 51584 นางสาว อนุรดี ใหมค า
19 51627 เด็กชาย คณิน นนธิบุตร
20 51946 เด็กชาย ธีรภัทร จิตจักร
21 51947 นาย พงศพัศ เปล่ียนเอก
22 51948 เด็กชาย ภาณุเดช เพชรเฟ่ืองฟ้า
23 51949 นาย ภูเบศ รุจิโรจน์อ าไพ
24 51951 เด็กชาย รัฐภูมิ วีระสัย
25 51952 นาย ศิริชัย กางทอง
26 51953 นาย ศิวนารถ วงศ์สาพาน
27 51954 นาย ศุภณัฐ บรรเทาทุกข์
28 51955 นาย ศุภวิชญ์ สุขสอาด
29 51956 นาย สหชาติ โมราราช
30 51960 นางสาว ญาดา พิทักษ์ศฤงคาร
31 51961 เด็กหญิง ณัฐธิดา พงศ์สุขเกษม
32 51967 เด็กหญิง พิรญาณ์ เถ่ือนแก้ว
33 51969 เด็กหญิง ริสา อินธิแสน
34 51985 เด็กหญิง ซาราห์ วิคทูเรีย รูธ
35 51999 นางสาว เมธชนุตม์ บุญใบ
36 52031 นางสาว ปณิดา บุตรเวส
37 54236 นาย เฉลิมเกียรติ วงศ์ศรียา
38 54237 นาย ธศพณ ออสเท็นดอรท์
39 54238 นาย พิภัชพงษ์ ค าชนะ
40 54239 นางสาว ระพิพรรณ สุโข
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1 51469 เด็กชาย ธนบดี ง้ิวพรหม
2 51476 เด็กชาย ปาน์ณบดี พานิชกิจ
3 51477 เด็กชาย พิชญ์ ทองก้อน
4 51478 เด็กชาย วิชชากร นักผูก
5 51514 นาย ภาณุวัฒน์ จีนาวงศ์
6 51517 เด็กชาย อภิรักษ์ หล้าหิบ
7 51520 นางสาว ชุติกาญจน์ ครองกิจศิริ
8 51522 นางสาว ฐิตาพร ศรีวงษา
9 51525 นางสาว ณัฐทัชพร อังคุนันท์
10 51526 เด็กหญิง ธนวรรณณ์ วงศ์จิรัฐิติ
11 51534 นางสาว วนาลัย สมยา
12 51538 เด็กหญิง สุรางค์พิมล ค ามุงคุณ
13 51542 นางสาว อาทิตยาภรณ์ ธรรมปัทม์
14 51548 นาย ณัฐพัฒน์ หม่ันกุล
15 51549 เด็กชาย แทนคุณ มะลิวรรณ์
16 51553 เด็กชาย สิรณันท์ เรืองสวัสด์ิ
17 51563 นางสาว ญาณิศา ขันทีท้าว
18 51567 นางสาว บัณฑิตา ข่วงทิพย์
19 51578 เด็กหญิง วรินยุพา ช่วยจันทร์ดี
20 51587 นาย จิรเมธ แก้วมะ
21 51606 เด็กหญิง ธนวรรณ หาดทวายกาญจน์
22 51636 นาย เอกรินทร์ ทองนิวัน
23 51656 นางสาว พิชชาพร โนนตูม
24 51670 นาย ดุลยพล เวชวิฐาน
25 51680 เด็กชาย ศิวัช บุญยืน
26 51721 นาย สุทิวัส ทองอินทร์
27 51761 เด็กชาย วรวุฒิ สีแสนตอ
28 51772 นางสาว พลอยลดา ยาทองไชย
29 51779 นางสาว วราริน วิชาสูง
30 51974 นางสาว อัครยา อัครจันทร์
31 51982 นางสาว ขวัญชนก อุดมเดชาเวทย์
32 51992 นางสาว เบญจมาภรณ์ ดาศรี
33 51996 นางสาว พิมพ์ชนก เมืองแสน
34 52027 นางสาว ณัฐชนัญ เมฆกกตาลพีระ
35 54240 นาย พีรวัส ศรีชาหลวง
36 54241 นาย สิรวิชญ์ นรมาตย์
37 54242 นางสาว กวิสรา ศรีสุนาถ
38 54243 นางสาว ดาริกา หม่ืนต้ังใจ
39 54244 นางสาว ธนัชญา รังษา
40 54245 เด็กหญิง ศิรประภา ไพรจันดา
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1 51474 เด็กชาย นวพรรษ คติพจน์
2 51498 นางสาว พิชญาดา ถ่ินตองโขบ
3 51505 นาย กนก รัตนา
4 51509 นาย นาบุญ ตรีเศียร
5 51521 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีภูธร
6 51530 นางสาว บูรณิมา พรพุทธคุณรักษา
7 51536 นางสาว ศรัณย์พร อุดมเดช
8 51537 นางสาว สุพิชญา แงวอ่อง
9 51541 นางสาว อาทิตยา แสนรัตน์
10 51544 นางสาว ไอลดา บุปผาชาติ
11 51547 เด็กชาย ณฐกร ชาตะพรหม
12 51552 เด็กชาย สมัชญกัณฑ์ จางวาง
13 51557 เด็กชาย เอกวิชญ์ ชูพันธ์
14 51561 เด็กหญิง ชลิตา อนันตะบุตร
15 51576 เด็กหญิง ฟ้าใส คารมย์กลาง
16 51579 เด็กหญิง วิรดา อ๋องสกุล
17 51580 นางสาว ศศิมา สุบุญมา
18 51594 นาย สมัชญ์พล อาจทุมมา
19 51596 นางสาว กชกร เช้ือตาพระ
20 51612 นางสาว ปิยะรัตน์ ฤทธ์ิรุ่ง
21 51630 นาย ธนากร ประสงค์ดี
22 51646 เด็กหญิง ณภัทร เลิศศรี
23 51653 นางสาว ปริญาภรณ์ ใหลอุดี
24 51661 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีหนองห้าง
25 51662 เด็กหญิง วิภาพันธ์ พงสุภา
26 51681 เด็กชาย ศุภณัฐ พิมพ์มีลาย
27 51800 นาย ศุภวิชญ์ จุงอินทะ
28 51812 นางสาว ธาริณี ทัศนพงศ์
29 51814 เด็กหญิง ประวีณมัย จันทะลุน
30 51882 นาย สิทธินนท์ แสนหูม
31 51885 นางสาว กัญญารัตน์ อัตตวนิช
32 51892 นางสาว ดวงหทัย แพงดี
33 51896 เด็กหญิง ปพิชญา อุปพงษ์
34 51976 นาย ฉัตรดนัย นาคะอินทร์
35 52014 นาย พลากร ลีลาชัย
36 52017 เด็กชาย พิทยุตม์ บรรเทา
37 52023 นาย สตางค์ โนยราช
38 54246 นาย วรรณกร จันทร์คามค า
39 54247 นาย อัษฎายุธ บุพศิริ
40 54248 เด็กหญิง วชิราภรณ์ วงศ์ศรีไชย
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1 51510 เด็กชาย พงศธร คนซ่ือ
2 51519 นางสาว ชนม์ชนก ดรโชติ
3 51533 นางสาว พิชญาภา พรหมประกาย
4 51535 นางสาว วริศรา ไชยพันโท
5 51545 เด็กชาย กัณตภณ ลีลาชัย
6 51581 นางสาว สุปรียา พรหมพินิจ
7 51585 เด็กชาย กรวัฒน์ ฉิมวรรณ
8 51601 นางสาว จุฬาลักษณ์ ฮ่มป่า
9 51634 นาย อธิป แสนนาวา
10 51644 นางสาว ชฎานันท์ โพธิรส
11 51649 นางสาว ณัฐนิชา วัฒนะวรานนท์
12 51703 นางสาว สุตาภัทร ทาศรีภู
13 51734 นางสาว ปลิดา จิตตฎ์จักร
14 51735 เด็กหญิง ปวีณ์ทิพย์ มุสิกะภวัต
15 51746 นาย ชนภิภัฏ สิงห์รัง
16 51760 เด็กชาย ภาณรินทร์ เดชศิริ
17 51771 นางสาว พรสุดา ศรีสุข
18 51805 นางสาว ชลิดา ลอยร่อน
19 51825 เด็กชาย กริชชัย ฮวดพรหม
20 51847 นางสาว ณัฏฐณิชา กุณสิทธ์ิ
21 51926 นางสาว ฐิติรัตน์ โอฐละออ
22 51936 เด็กหญิง พิมพ์วิภา ช่วยจันทร์ดี
23 51942 เด็กหญิง สุธีธิดา ภูมิชัย
24 52009 นาย ณัฐพงศ์ ธีระนานันท์
25 54249 นาย เตชินท์ จิตจักร
26 54250 นาย ไดสุเกะ ฮัตตะ เสริมสกุล
27 54251 นาย ธนากร สกลสุขสวัสด์ิ
28 54252 นาย ปาณชัย นามวงค์เนาว์
29 54253 เด็กชาย ศรัณย์ อินทรีย์
30 54254 นาย ศาสตร์สิริ วงศรีลา
31 54255 นาย อภินันท์ ศรีวะโสม
32 54256 นางสาว เดือนเพ็ญ ขันทีท้าว
33 54257 นางสาว กชนก สุขบุญ
34 54258 นางสาว จิดาภา อินธิบาล
35 54259 เด็กหญิง นภัสกร ราชนาวี
36 54260 นางสาว ปัญญาดา ผัดวันดี
37 54261 นางสาว อนัญญา ง้ิวสีดา
38 54262 นางสาว อมรกานต์ ก้อนสิลา
39 54263 นางสาว อรณิชา ศรีวะโสภา
40 54264 นางสาว อรวรา เชิงดอย
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1 51515 เด็กชาย รวิพล กล้วยไม้
2 51531 นางสาว พัชรี ค าโสมศรี
3 51598 นางสาว กิตติยา เครือตาแก้ว
4 51599 เด็กหญิง จารุกัญญ์ ขันธพัฒน์
5 51616 นางสาว ยศวดี ค้ึมยะราช
6 51624 นางสาว อชิราญาณ์ ฉัตรสุวรรณ
7 51628 นาย คูณ ค าคุณค า
8 51633 นาย วิชัยยุทธ์ ภูมิทอง
9 51638 นางสาว กานต์ธิดา แสนสุข
10 51657 นางสาว พิชญา เกษมสานต์
11 51658 เด็กหญิง ภัทรนันท์ บุญการี
12 51660 เด็กหญิง รินรดา พลศรีลา
13 51690 นางสาว นภัส ปาระคะ
14 51708 เด็กชาย ฐิติกร ติรอ านวย
15 51739 นางสาว วีรานันท์ ปัญญาประชุม
16 51748 นาย ชัยรุ่งเรือง พละสุข
17 51750 เด็กชาย ญาติพล ศรีสถาน
18 51766 เด็กหญิง กัญญณัฐ สีทาไข
19 51798 นาย ภานุวัตร วิชนา
20 51824 นางสาว อาภา ยะไชยศรี
21 51831 เด็กชาย โชตินันท์ ฉ่ าเฉลียว
22 51832 นาย ณภัทร จันทร์บัว
23 51843 นางสาว ขวัญมนัส ฉายจรุง
24 51873 เด็กชาย ธีรเดช แสนหูม
25 51880 นาย วรภัทร สอนซ้าย
26 51904 นางสาว สุภัชชา ปราณีวงษ์
27 51922 นาย สัณหณัฐ มาดีคาน
28 52015 นาย พันธวัฒน์ สกนธวัฒน์
29 52019 นาย ภัสพรรษา วังค า
30 52032 นางสาว ป่ินชนก ขุนยงค์
31 54265 นาย พชรพล โถบ ารุง
32 54266 นางสาว กชกร มาศรี
33 54267 นางสาว ขวัญชนก กิณเรศ
34 54268 นางสาว นวรัตน์ บุญชาญ
35 54269 เด็กหญิง ปวีร์นุช แก้วดี
36 54270 นางสาว ภัทรวดี ทดสอน
37 54271 นางสาว ศุภนุช ผาลม
38 54272 นางสาว สุรีภรณ์ บุญนิเวศ
39 54273 นางสาว อรรัมภา ดีแท้
40 54274 นางสาว อลิชศรา วงศ์เตชะ

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51559 นางสาว จิดาภา วงศ์ค าสา
2 51583 เด็กหญิง สุพิชญา พิลาจันทร์
3 51588 นาย เจษฎายุทธ มีภูค า
4 51605 นางสาว ฐิตารีย์ บรรณ์ติเจริญโชติ
5 51622 นางสาว สุพิชฌาย์ วงศ์กาฬสินธ์ุ
6 51631 เด็กชาย บรรพต ศรีหารักษา
7 51647 นางสาว ณัฐณิชา ค าสาว
8 51648 เด็กหญิง ณัฐนรี กลีบแก้ว
9 51650 นางสาว บุญญามาศ เครือไชย
10 51664 นางสาว อริสรา ภูวะนะผา
11 51671 นาย แทนคุณ โฮมวงศ์
12 51673 นาย นพคุณ วงษ์ประชุม
13 51689 เด็กหญิง ธัญสมร ศรีนา
14 51710 เด็กชาย ปรเมศวร์ มุลี
15 51711 เด็กชาย พงศทัต ถ่ินตองโขบ
16 51720 นาย สิรวิชญ์ ชาติผา
17 51725 เด็กหญิง เกสรา ดวงกุลสา
18 51733 นางสาว ปริศณา กลางเสนา
19 51736 เด็กหญิง ปาณิสรา โยธานัก
20 51769 นางสาว ณัฐณิชา ชาไชย
21 51777 นางสาว เพชรดา วิริยะอุดมผล
22 51782 นางสาว สวิตตา เพียรพัง
23 51795 นาย พงษ์พิพัฒ จันทรังษี
24 51810 นางสาว ทรรศดาภรณ์ ต่อเติม
25 51833 นาย ณรงค์ วังคีรี
26 51856 เด็กหญิง พัณณิตา ค าตลบ
27 51870 เด็กชาย เทพนคร กงสะกาง
28 51874 นาย นรุตม์ชัย วิชาทัพ
29 51888 นางสาว จิดาภา ประเสริฐการ
30 51917 เด็กชาย ภัทรดล ชัยชาญ
31 51938 นางสาว วิราศิณี วะชุม
32 52018 เด็กชาย พีรธัช อามาตย์ทอง
33 54275 เด็กชาย กิตติกร เครือวงค์
34 54276 นาย ปราชญ์บูรพา พุทธิไสย
35 54277 นาย พงษ์พัฒน์ สิงห์สุดี
36 54278 นาย ศุภชัย วงค์พุทธา
37 54279 นางสาว นพสรณ์ ประครองพันธ์
38 54280 นางสาว นภารักษ์ แพงดี
39 54281 นางสาว ภัทรวดี หาญประเสริฐ
40 54282 นางสาว วารุณี สุวรรณไชยรบ
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51586 นาย กษิด์ิเดช แมดม่ิงเหง้า
2 51604 นางสาว ญาณิศา พิทักษ์วงค์จินดา
3 51609 นางสาว นภัสสร หนูตอ
4 51614 เด็กหญิง พิจิตรา ชนะเกียรติไพศาล
5 51621 นางสาว สิรามล ลาดบาศรี
6 51645 นางสาว ชนิกานต์ ศรีวิไล
7 51652 นางสาว ปริฉัตร พลวงศ์ษา
8 51669 นาย ชีวัธนัย วงศ์ละคร
9 51684 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิพัธนัมพร
10 51696 เด็กหญิง พิยดา ดวงสุภา
11 51705 นาย จาตุรนต์ ค าวันดี
12 51707 นาย ชลชาติ วิดีสา
13 51712 เด็กชาย พลากร นรสาร
14 51747 นาย ชยพล ชัดเช้ือ
15 51802 นาย อัษฎายุธ เมษา
16 51806 นางสาว ชัญญานุช กิตติกุลโรจน์
17 51837 นาย บดิศวร อุดมเดช
18 51839 นาย รัฐธรรม ศรีวิลัย
19 51861 นางสาว วรัญชลี วงค์แสนสี
20 51895 นางสาว บุลภรณ์ ลาดบาศรี
21 51900 นางสาว ภาวิตา แก้วไกรศร
22 51906 เด็กชาย เกษมพัฒน์ แวงดีสอน
23 51937 เด็กหญิง ภาสินี ย่ิงเจริญลาภ
24 51939 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ดาบน้อยอุ่น
25 51943 นางสาว หทัยชนก ยมสีด า
26 51944 นางสาว อนัญญา ปินตา
27 52896 นาย ปรัตถกร มานะโพน
28 53044 นางสาว อุมาพร ถ่ินนาวัน
29 54283 เด็กชาย กนก จ าวงศ์ลา
30 54284 เด็กชาย ชุติวัต ศรีสมรส
31 54285 นาย ฐกฤต นามนนท์
32 54286 นาย ปัญญวุฒิ ชูควร
33 54287 นาย รัฐภูมิ กายราช
34 54288 นางสาว ชาร์ลี คิช่าร์ แม็คกลาท์
35 54289 นางสาว ชุติกาญจน์ เจริญชัย
36 54290 เด็กหญิง ภัทรฐิตา แก้วก่า
37 54291 นางสาว ศิริญญา งอยผาลา
38 54292 นางสาว สิริธาร โถชาลี
39 54293 นางสาว สุดารัตน์ มาติยา
40 54294 นางสาว อารยา นินละผาย
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51603 เด็กหญิง ชุติมา กุยะรา
2 51632 เด็กชาย รฐพล ค าสีเขียว
3 51667 เด็กชาย กรวิน อุปพงษ์
4 51672 นาย ธนโชติ ปัญญาย่ิง
5 51675 เด็กชาย ปภังกร นามธิราช
6 51713 นาย ภคิน โวหารดี
7 51722 เด็กชาย อัษฎายุธ ป่ินใจ
8 51727 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ แซ่เซียว
9 51728 นางสาว ธัญวรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
10 51743 นางสาว อังค์วรา อุ่นสากล
11 51764 นาย อภิรักษ์ ผาใต้
12 51776 เด็กหญิง พิมมารดา โรจนชีวานนท์
13 51791 นาย ธนวัฒน์ วงค์กาญจน์
14 51797 นาย เพชรกล้า ศรีคราม
15 51817 นางสาว ภานุมาศ ค าพรหมมา
16 51828 นาย กฤษฏ์ิภูบดี จิตรมนตรี
17 51854 นางสาว นันท์นภัส ธีรนันทน์
18 51855 นางสาว พรไพลิน ธงยศ
19 51871 นาย ธนภัทร ปรนันท์พิริยะ
20 51891 นางสาว ญาณิสา สระพิน
21 51898 นางสาว พัชรินทร์ ยาทองไชย
22 51899 นางสาว ภัทรธิดา โหตไทยสงค์
23 51987 นางสาว ณัฐจิตกานต์ เพชรรัตน์
24 52172 นางสาว กัลยา แก้วศรีไตร
25 52888 นางสาว สุลัตดา บุรีแสง
26 52891 นางสาว ศุลีพร ต่างใจเย็น
27 53039 นางสาว ณัฐกมล ทองแสง
28 53040 เด็กชาย ธีรภัทร์ แก้วศรีไตรย์
29 53042 นาย วิศวรุตต์ิ ผาอินทร์
30 53043 นาย รณกร แก้วพรม
31 53665 นางสาว ณัฐธิดา อินานันท์
32 54295 เด็กชาย แอล เอส อีลเก้ิล กาญบุตร
33 54296 นาย พงษ์ไพรบรูณ์ ตุ่นกล่ิน
34 54297 นางสาว กนกพร สอนกางทิศ
35 54298 นางสาว กรีติยาภา ติไตรวรรณ
36 54299 นางสาว กุลภาภร นามสอน
37 54300 นางสาว ชลลดา พ่อทอง
38 54301 เด็กหญิง ปารวตี ค าลือฤทธ์ิ
39 54302 นางสาว พรขวัญ ปามี
40 54303 เด็กหญิง ภัทรธิดา จิกจักร
41 54304 เด็กหญิง มนัญชยา ผิวดี

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล
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1 51487 เด็กหญิง ชญาดา พรหมประกาย
2 51550 นาย นภสินธ์ุ จารศรีเพ็ง
3 51551 นาย ยศกร สิงไกร
4 51589 นาย ทีปกร ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์
5 51592 นาย ปริวัฒน์ ตีเฟ้ีอย
6 51618 เด็กหญิง ศุภิสรา แก้วบุตรดี
7 51635 เด็กชาย อัมรินทร์ บุตะลา
8 51641 นางสาว จรรยพร วัฒนาวารีกุล
9 51642 นางสาว จิราพัชร ค าโคตร
10 51654 นางสาว พรชิตา สิทธิรักษ์
11 51715 นาย ภูพาน อันทระบุตร
12 51737 นางสาว พสิกา ทานะขันธ์
13 51740 เด็กหญิง ศรัณย์ญา วาดเมือง
14 51741 นางสาว ศรินทร์ลักษณ์ อุปพงษ์
15 51742 นางสาว อนุธิดา นาศฤงคาร
16 51752 นาย นัธทวัฒน์ นิจจะ
17 51804 นางสาว ขวัญชนก นารอง
18 51859 นางสาว รวิษฎา สุวรรณเทน
19 51869 นาย ทวีโชค ฮามพันเมือง
20 51877 นาย รัฐกร แสนโสดา
21 51901 นางสาว ยลรดี วงศ์กาฬสินธ์ุ
22 51905 นาย กฤติพงษ์ ศรีมาศ
23 51908 เด็กชาย ฐิติโชติ ชัยโสม
24 51909 เด็กชาย ธาวิน ไชยมาตย์
25 51910 เด็กชาย นัทธวัฒน์ แก้วก่า
26 51928 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นนทะลุน
27 51931 เด็กหญิง ธนภรณ์ ท านุราศรี
28 52000 นางสาว วรัญญา พลราชม
29 52003 เด็กหญิง อิษฎาอร เรโกะ วาตานาเบ้
30 52033 เด็กหญิง วริสา พรชนกนาถ
31 52893 นางสาว ณิชานันท์ หดทะเสน
32 54305 นาย ณภัทร พานธนิกกุล
33 54306 นาย พงศ์ธนภัทร์ เพริศแก้ว
34 54307 นาย ภคพร พะวัดทะ
35 54308 นาย วรโชติ วงค์จันทะ
36 54309 นางสาว ปฏิมา สุวรรณ์
37 54310 นางสาว ประภัสสร สีลาน
38 54311 นางสาว วรรณพร คะสุดใจ
39 54312 นางสาว สุนิสา ค าภูแสน
40 54313 นางสาว อนันตญา สิงห์ชัย
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51511 เด็กชาย พงษกร ค าสอาด
2 51512 นาย พัทธ์ ตรีศกประพฤทธ์ิ
3 51597 เด็กหญิง กมลรัตน์ เหมชัย
4 51600 นางสาว จุฑามาศ จิตประเสริฐ
5 51625 นาย กฤษกรณ์ สุวรรณเทน
6 51682 เด็กชาย สกลสุภา ทิธรรมมา
7 51729 นางสาว ธันยพร บุตราช
8 51731 เด็กหญิง ปฏิญญา ริทาสี
9 51738 เด็กหญิง มัลลิกา รวมภักดี
10 51745 นาย คฑาชัย ศรีสุธรรม
11 51749 เด็กชาย ชานนท์ ศรีส าราญ
12 51756 นาย พลวัฒน์ นิทัศน์นราวุฒิ
13 51762 เด็กชาย ศุภโชค หอมสมบัติ
14 51773 นางสาว พลอยอัปสร ทองแดง
15 51789 นาย ณฐกร แก้วเกาะสะบ้า
16 51820 เด็กหญิง วริศรา เข็มขาว
17 51827 นาย กฤษฎา ลีนาลาด
18 51834 นาย ณัฐพล รักษาพล
19 51836 นาย นรากร รุ่งจินตนา
20 51866 นาย กิตติเชษฐ์ ฉัตรวิไล
21 51867 นาย ณฐกล แก้วเกาะสะบ้า
22 51875 นาย เพ่ิมพงษ์ ภูละคร
23 51878 เด็กชาย ราเชนทร์ วรเมธลาภิณ
24 51879 นาย ลัทธพล แสนโสม
25 51881 นาย วายุ ยาสาไชย
26 51886 นางสาว เกวลิน ใยวังหน้า
27 51912 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ไชยภูมิ
28 51913 นาย นภัสชิชญาณ์ สีนวลแล
29 51914 นาย พีรณัฐ วงศ์วิเศษ
30 51916 เด็กชาย ภนาย เกษจุโลม
31 51921 เด็กชาย ศุภกฤต แสงจันทร์
32 51923 นางสาว กรรณิการ์ พรหมเคน
33 51932 นางสาว นภชนก พิลาโฮม
34 51941 นางสาว สิริรัตน์ ดวงผุย
35 51978 เด็กชาย ธนโชติ พิมมะรัตน์
36 51984 เด็กหญิง ชมพูนุช ไชยเชษฐ์
37 51995 นางสาว พรรณวดี เจียรสุมัย
38 52894 เด็กหญิง รมิดา แก้วเสถียร
39 52897 เด็กชาย ธราเทพ อินานันท์
40 53664 นางสาว ณัฐธิตา อินานันท์
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51504 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ธารารมย์
2 51590 นาย ธนฉัตร ใบเหลือง
3 51626 นาย กฤษณพงศ์ นามแสน
4 51640 นางสาว ขนิษฐา ค ามา
5 51676 นาย วรินทร วรรณนิรันดร์
6 51763 นาย สิรภัทร พันธ์กุล
7 51770 นางสาว นัฐริกา พรมน้อย
8 51829 นาย กิตติภูมิ ทวีโชคอ านวย
9 51857 เด็กหญิง พิชานันท์ ลาจันทร์
10 51860 นางสาว รวิสรา ชวนาพิทักษ์
11 51876 เด็กชาย รัชต์ภูมิ โม่หิน
12 51918 เด็กชาย รัฐภูมิ ชัยฉลอง
13 51502 เด็กหญิง วิภาดา อินทะยศ
14 51524 นางสาว ณัชวดี ต้นน้อย
15 51543 นางสาว ไอลดา สายสมร
16 51558 นางสาว กุลญาดา ยศรักษา
17 51569 เด็กหญิง ปลายฝน แก้วจันลา
18 51685 นางสาว จิดาภา อุปพงษ์
19 51784 นางสาว โสภิดา คึมยะราช
20 51826 นาย กฤตพัฒน์ หาญมนตรี
21 51841 นางสาว กมลชนก โฆษณสันติ
22 51842 เด็กหญิง กีรติกานต์ กรพันธ์
23 51844 นางสาว จิรตา คัดทะจันทร์
24 51848 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ อินอุเทน
25 51851 เด็กหญิง ธิติศิริ การกิจเจริญกุล
26 51852 เด็กหญิง นพมาศ หลาบโพธ์ิ
27 51853 นางสาว นวรัตน์ สว่างพฤกษ์
28 51864 นางสาว สุพิชญา กาลบุตร
29 51865 นาย กฤตกร ไชยค า
30 51893 นางสาว ทินสิริ แก้วเนตร
31 51902 นางสาว วีร์สุดา ผ่านสุวรรณ
32 51925 เด็กหญิง ญารินทร์ สมิงแก้ว
33 51986 นางสาว ฐิตากานต์ แก้วอินธิ
34 51988 เด็กหญิง ณัฐธิดา ค าศรีพล
35 52030 นางสาว นภัสสร วงศ์กาฬสินธ์ุ
36 52889 เด็กหญิง กาญจนาภา ใยปางแก้ว
37 54314 นางสาว กวินธิดา เช้ือตาต้อง
38 54315 นางสาว ดอกคูณ เขตนอก
39 54316 นางสาว นลินทิพย์ พันพลูวงษ์
40 54317 นางสาว มะลิศิการ ล้ีพล
41 54318 นางสาว วชิราภรณ์ สองเมือง
42 54319 เด็กหญิง วรันธร สอนวงษา
43 54320 นางสาว ศิริณภา ศาลาพัก

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51607 นางสาว ธัญวา แก้วมะ
2 51613 เด็กหญิง ปิยาภา สุขศิริ
3 51666 เด็กชาย กรวิชญ์ อุปพงษ์
4 51677 นาย วัชรพงศ์ ส่งเสริม
5 51695 นางสาว พิชชาพร โคยอินทร์
6 51699 นางสาว วัศยา ชัยทัด
7 51751 นาย ณัฐกิตต์ิ กัลยาบาล
8 51753 เด็กชาย ปกรณ์ เสียงเพราะ
9 51767 นางสาว เฌอริตา สุพร
10 51774 นางสาว พัชราภรณ์ สุวันที
11 51775 นางสาว พัณณิตา คงคชวรรณ์
12 51778 นางสาว รัชณีกร ง่ามขวา
13 51786 เด็กชาย กฤตภาส เจริญสุขสบายดี
14 51796 เด็กชาย พีระนนท์ บัวพันธ์
15 51835 นาย ธนดล พิมพ์พัด
16 51907 เด็กชาย ขวัญนคร ศรีสุทัศน์
17 51911 นาย นิธิภัทร เหมืองห้า
18 51915 เด็กชาย พีรภัทร ค าชมภู
19 51934 เด็กหญิง ปิยะธิดา ชีพอุดม
20 51940 นางสาว สิริขวัญ ลีทอง
21 52028 นางสาว ณัฐชยา สนทอง
22 52171 นางสาว ณิชาภัทร เนียรมงคล
23 52899 นาย ธนะชัย โคตรธรรม
24 53041 นางสาว อลิลลดา ยอดนารี
25 53045 นางสาว รชฎา บุนนท์
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แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51555 นาย สิวะพัฒน์ พรมจันทร์
2 51591 นาย ปฏิญญา นวลมณี
3 51610 นางสาว นิชลานันท์ เครือบุดดี
4 51655 นางสาว พรรณภัค ยะภักดี
5 51668 นาย จตุรวิทย์ ทาศรีภู
6 51686 นางสาว ณัฐณิชา ช่ืนสงวนสัตย์
7 51687 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทวีโชติ
8 51688 นางสาว ณัฐริกา ราชพิลา
9 51691 นางสาว นันทนา ปิระนัน
10 51693 นางสาว ปรียาภรณ์ โพธิยา
11 51697 นางสาว ภัทรกานต์ หมายมี
12 51698 นางสาว เยาวเรศ พลราชม
13 51700 นางสาว วัสสาสิริ ดวงแก้ว
14 51704 นางสาว ไอญริณ งามวิทยานนท์
15 51709 เด็กชาย ธนาธิป ทาเงิน
16 51717 นาย ศิวัช ชอบพิศ
17 51719 เด็กชาย สิทธิโชค อ้วนโนราษฎร์
18 51724 นางสาว กาญจนา วิเศษศิลป์
19 51730 เด็กหญิง นัทธมน นิธิจรัสรักษ์
20 51732 นางสาว ปริยากร พลราชม
21 51759 นาย พุทธา ฐิตะฉัตร
22 51765 เด็กชาย อัครพนธ์ สุตะโคตร
23 51787 เด็กชาย กิตติกวิน มาตราช
24 51794 เด็กชาย ปกรณ์ ธัญจิรานุกูล
25 51809 เด็กหญิง ณิชา บุญเนาว์
26 51815 เด็กหญิง พิชญาภา กาญจนรัชต์
27 51819 เด็กหญิง วริดศรา ปิยะโคตร
28 51849 นางสาว ธัญชนก สิทธิวงศ์
29 51850 นางสาว ธัญญลักษณ์ มาลัย
30 51863 เด็กหญิง ศรัณย์พร ข้ามแปด
31 51872 เด็กชาย ธนารัตน์ ระวังศร
32 51883 นางสาว กรรวี ผาฤพล
33 51897 นางสาว พรพิชญา ทัศคร
34 51929 เด็กหญิง ต้นข้าว โสมสิทธ์ิ
35 52892 นางสาว สุชญา สุริรมย์
36 52895 เด็กหญิง ชัญญารัตน์ สุนทรแก้ว
37 54321 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ โคตรวิชา
38 54322 นางสาว ณัฐธยาน์ ประทุมตะ
39 54323 นางสาว พรน ้าทิพย์ โถน้อย
40 54324 นางสาว พัชพร แผงนาวิน
41 54325 เด็กหญิง พีรยา แสงพันธ์
42 54326 นางสาว มณฑิรา กางทอง
43 54327 นางสาว ศตพร ไพสน
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51485 เด็กหญิง จิรชยา เส็งมี
2 51495 นางสาว ปาณิสรา ชาที
3 51497 เด็กหญิง ปุญญิศา คลังช านาญ
4 51500 เด็กหญิง วรรษมน อาจวิชัย
5 51503 นางสาว ศิรินภา มุ่งลา
6 51506 เด็กชาย กัญจน์พัฒน์ สามารถ
7 51523 นางสาว ฐิติชญา สวยศรี
8 51529 นางสาว บุญญาดา พลแสน
9 51560 นางสาว จิรสุดา ผาเพียว
10 51570 เด็กหญิง ปวริศา ยีมิน
11 51572 นางสาว พรชิตา พลราชม
12 51574 นางสาว พัทธนันท์ สีมาคาม
13 51582 นางสาว สุพิชฌาย์ ธีระ
14 51602 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คงแถลง
15 51608 เด็กหญิง ธีรกานต์ วรรณทอง
16 51611 เด็กหญิง ปวิกาญฎา มงคล
17 51615 นางสาว มินรญา อุปพงษ์
18 51617 นางสาว วิรัมภา ประจักษ์วงศ์
19 51620 นางสาว สราวลี พิเชฐภูรี
20 51637 เด็กหญิง กล่ินเกสร ศรีทอง
21 51639 เด็กหญิง กิรติกา จันทโกมุท
22 51643 นางสาว เจนสุดา ค าเพชร
23 51659 นางสาว มุทุตา ใยวังหน้า
24 51694 นางสาว พรรณชนก ใจกลาง
25 51702 นางสาว สิริวิมล พิทักษ์ชัยโสภณ
26 51758 นาย พีระพัฒน์ อ่อนทา
27 51780 เด็กหญิง ศิรดา สกลจันทร์
28 51783 นางสาว สุภาวดี เช้ือจารย์ชิน
29 51799 นาย ศุภกฤต ทองโคตร
30 51801 นาย เศรษฐชัย ชมภูราษฎร์
31 51818 เด็กหญิง มัญชุพร ทันอินทร์อาจ
32 51821 นางสาว วิชญาพร คึมยะราช
33 51838 นาย ภูธเนศ ศรีสมัย
34 51845 นางสาว ชนิสรา ธิอัมพร
35 51868 เด็กชาย ต่อตระกูล รุ่งกิตติกานต์
36 51889 นางสาว จีรนันท์ ตงศิริ
37 51903 นางสาว สุพิชญา รัตนโกสุม
38 51927 เด็กหญิง ณัฐชยา ศรีสวัสด์ิ
39 52021 นาย รพีวิชญ์ ไชยมัชชิม
40 54328 นาย นราดล พิมมะทา
41 54329 นางสาว วรรณพร เคนไชยวง

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ช่ือ - สกุล
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1 51475 นาย ปภาวิชญ์ ทรัพย์ธนพงษ์
2 51479 เด็กชาย ศุภกิจ ทองละไม
3 51480 นาย ศุภณัฐ เอ้ือก่ิงเพชร
4 51483 นางสาว ก่ิงผกา พรหมพิทักษ์กุล
5 51494 เด็กหญิง ปลายฟ้า พูลเกษม
6 51532 นางสาว พิชญาภัทร นามประกาย
7 51540 เด็กหญิง อรุณีพร จูจรูญ
8 51562 นางสาว ชุติปภา ไตรยราช
9 51573 เด็กหญิง พรพิชญนันท์ วงศ์เข็มมา
10 51593 นาย รัชชานนท์ ชาศรี
11 51679 นาย ศิวะพงศ์ ค าชมภู
12 51723 นางสาว กัญจนรัตน์ พบสมัย
13 51862 นางสาว วิภาวี ไชยศรี
14 51894 นางสาว แทนขวัญ ดาบพลอ่อน
15 51935 เด็กหญิง พัชรีรัชต์ นนท์มหา
16 51950 นาย รัชพล คนซ่ือ
17 51957 นาย อภิลักษณ์ ทรายขาว
18 51964 นางสาว เบญญาภา นามประกาย
19 51966 นางสาว พิมพ์พจี ศรีนุกูล
20 51968 นางสาว ภัควลัญชญ์ พิริยสัตยา
21 51970 นางสาว วรรณกร งอยผาลา
22 51973 เด็กหญิง อรณิชา ดวงก้งแสน
23 52175 นาย ณัฐชนน สกุลวิชญธาดา
24 54350 นาย ฒนันท์ศักด์ิ พันธ์ุพุฒ
25 54351 นาย ณภกรณ์ กลางชมภู
26 54352 นางสาว ทิพย์เกษร ชมกล่ิน
27 54353 นางสาว ปริมนภัส นัทยาย
28 54354 นางสาว ปริมาพร เสียงล้ า
29 54355 นางสาว ผกามาศ โยตะสิงห์
30 54356 นางสาว วิชชุอร ไชยารักษ์
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โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  :  SMTE

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51490 นางสาว ธฤษวรรณ ศรีสอาด
2 51492 นางสาว ธัญสินี แสงเมือง
3 51496 นางสาว ปารมี ล้ิมเจริญ
4 51507 เด็กชาย ญาณพัฒน์ นามปากดี
5 51527 นางสาว ธัญวรัตม์ พิมพะวงษ์
6 51629 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ชะเอม
7 51744 เด็กหญิง อาธีนา เจริญผล
8 51919 นาย วราทิตย์ เพ่ิมทอง
9 51975 นาย จักรบัณฑิตย์ เสนาะเสียง
10 51977 นาย ชัชชนะ ช่ืนบาน
11 51979 นาย ธนา ศรีสกุลธนไชย
12 51980 เด็กชาย ภูมิพลัง เคนพิทักษ์
13 51989 เด็กหญิง นฤมล กุลตังธนานนท์
14 51990 นางสาว นวรัตน์ กันต์ทิฆัมพร
15 51991 นางสาว นัทธนันท์ ศรีลาศักด์ิ
16 51993 เด็กหญิง ปภาดา แก้วค าแพง
17 51997 เด็กหญิง ภัทรธิดา จันทะรัง
18 52001 นางสาว อชพรพรรณ ทุมชะ
19 52002 นางสาว อนันตญา เจริญยศ
20 52004 เด็กหญิง เอมิกา พัชรบุษราคัมกุล
21 52890 เด็กหญิง พัณณิตา สิมพันธ์
22 54341 เด็กหญิง กนกพัส ภัควงค์
23 54342 นาย กฤตภาส เมฆราช
24 54343 นางสาว ขวัญข้าว เนาวรัตน์
25 54344 นางสาว ช่อชมพู สกุลโชคชัยรัตน์
26 54345 นางสาว ชัญญารัตน์ แสนศรี
27 54346 นางสาว นัชชา วันครรชิต
28 54347 นางสาว ปณิพร บุระเนตร
29 54348 นางสาว สุภาภรณ์ พรหมโคตร
30 54349 นางสาว อสมาภรณ์ โสมศรีแพง
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โครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ  :  MEP

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 51488 เด็กหญิง ญาณิศา ทุพแหม่ง
2 51508 นาย ณฐพงศ์ อาจลา
3 51516 นาย สิทธิโชค แก้วกาหลง
4 51554 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองสุข
5 52005 เด็กชาย ขจรยศ สมศรี
6 52007 นาย ชนาธิป งอยกุดจิก
7 52008 นาย ญาณธรณ์ ปรางเพ็ชร
8 52010 เด็กชาย ธนกร ตาวงษ์
9 52011 นาย ธนกร ธรรมธุระ
10 52012 นาย ธีรภัทร สุค าภา
11 52013 นาย พงศกร ศรีวิชา
12 52016 นาย พันธวิช ฮังชัย
13 52020 นาย ภูริทัติ รอดภัย
14 52022 นาย ศุภณัฐ เจริญจักร
15 52024 เด็กชาย อภิษฎา ฉิมมาลี
16 52025 นางสาว ญาณาธิป รัชตะวิไล
17 52026 นางสาว ญาตาวี พูนเม็ง
18 52029 นางสาว ณิชกมล ชวนานุรักษ์
19 52034 นางสาว สปัน บุญเกิดรัมย์
20 54330 นาย กฤษฎา ศรีรัตน์
21 54331 นางสาว กวิสรา เหล่าพุทธา
22 54332 นาย ณภัทร พินารอด
23 54333 นาย ณัษฐพงษ์ ช านาญกิตติรัฐ
24 54334 นาย ธนดล ศิริบุตร
25 54335 นาย ธรรมนันท์ พิลาวัน
26 54336 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทักษะช านาญการ
27 54337 นาย พงศธร พรหมสุขันธ์
28 54338 นาย พชร นามสอน
29 54339 นาย ภูผาสุข ผาสุข
30 54340 นาย สุทธวีร์ มุงวงษา

โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  :  CS

ช่ือ - สกุล
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