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• ห้องเรียนปกติ 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง เยาวพา  นุ่มสำลี    
2 เด็กชาย โกศิล ขาวประเสริฐ    
3 เด็กหญิง สโรชา  วงษ์วานิช    
4 เด็กชาย ปวินพล บุญรอด    

5 เด็กชาย ธนกฤต ดรุณพันธ์    

6 เด็กหญิง นารีรัตน์  วังสตัง    

7 เด็กชาย กิตติกวิน  คงทิพย์    

8 เด็กหญิง พรรษชล ดาหมาด    

9 เด็กชาย กันติทัต ประเทศ    

10 เด็กชาย ภูเบศ มินเนตร    

11 เด็กหญิง วรัญญา พุ่มอิ่ม    

12 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ปัดไทย    

13 เด็กชาย ธราดล สุขถาวร    

14 เด็กชาย ยศกร แย้มทอง    

15 เด็กหญิง นภัสนันท์ เอี่ยมพงษ์    

16 เด็กหญิง ศุภมาศ อิ่มสำราญ    

17 เด็กหญิง อมริษา โพธิ์เงิน    

18 เด็กหญิง ณัฐธิชา ทองแท้    

19 เด็กหญิง ศิรภัสสร รื่นกล่ินจันทร ์    

20 เด็กชาย อนันทชัย มาระกล    

21 เด็กหญิง มนัสชยา นุดมะหมัด    

22 เด็กหญิง กวินตา แสงสุข    

23 เด็กหญิง จันทกานต์ จันทร์กล้า    

24 เด็กหญิง จินตภา ดาวกระจาย    

25 เด็กหญิง กัลย์ทิชา ปุ่นสกุล    

26 เด็กชาย กิตติพศ ไทยยารัมย์    

27 เด็กชาย กฤษดา โพธิจันทรานนท์    
28 เด็กหญิง กันต์สุดา จวงจันทร์    
29 เด็กชาย พีรพัฒน์  บุญเฉย    
30 เด็กชาย ชานน มูฮำหมัดอารี    
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
31 เด็กหญิง รับสิมา ศรีวงษ์แก้ว    
32 เด็กชาย กฤษณะกัณฑ์  ศรีวงษ์แก้ว    
33 เด็กหญิง ณัฐชลิญาดา แพเจริญ    
34 เด็กชาย พีรวิชญ ์ จุลศักดิ์เสถียร    
35 เด็กชาย จิตติพัทธ์ ใหม่วิจิตร    
36 เด็กหญิง ศุภิสรา อยู่สำราญ    
37 เด็กชาย สรวิชญ์ น้อยปรางค์    
38 เด็กหญิง ณิชกานต์ สุภโอภาส    
39 เด็กหญิง อัญชิสา ธาระเขตต์    
40 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ ผิวเกล้ียง    
41 เด็กชาย กันติทัต ประเทศ    
42 เด็กชาย อนุชิต เสวาริท    
43 เด็กชาย นพดล วิเชียรครุฑ    
44 เด็กหญิง รวิกานต์ ปิยะทัต    
45 เด็กชาย ธนพนธ ์ สมจิตต์    
46 เด็กหญิง ณฐภัค ธนะเพิ่มพูล    
47 เด็กชาย เทียนชัย เมืองซอง    
48 เด็กชาย จิรายุ ปั้นช่าง    
49 เด็กชาย เตชินท์ กะแตเซ็ง    
50 เด็กชาย ติณณภัทร หงษาวงษ ์    
51 เด็กชาย ชนาพัทธ์ ชำนาญหัตถ์    
52 เด็กชาย สิรวิชญ์ ญาดี    
53 เด็กชาย ณัฐภัทร ฉายะรถ ี    
54 เด็กชาย ปวีณ์ธิดา ไหล่จาน    
55 เด็กชาย กิตินัทธ์ โซ๊ะเฮง    
56 เด็กหญิง ชนานันท์ แสงศรี    
57 เด็กชาย ธนกร คันศร    
58 นางสาว สุชาวดี เจริญสุข    
59 เด็กหญิง ชนเนษฎ์ แก้วกลม    
60 เด็กหญิง ใจเวน บัลทาซาร์    
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
61 เด็กชาย ติณณภพ วัฒนาวรภัณฑ ์    
62 เด็กชาย พุฒิพร เคล้าดี    
63 เด็กชาย กฤษกร โตรวมวงศ์    
64 เด็กชาย ชญานนท์ เพ็งสะและ    
65 เด็กชาย วีรภัทร แสงลับ    
66 เด็กหญิง ศิริพร บุรีรักษ์    
67 เด็กชาย พัชรพงษ ์ ซุยจอหอ    
68 เด็กชาย ภัทรดนัย เพชรชมภู    
69 เด็กชาย ธนากร อาภาทองรัตน์    
70 เด็กหญิง พัชราลักษณ์ มณีวงศ์    
71 เด็กชาย ปัณณวัชร์ เลิศรุจิราวงศ์    
72 เด็กชาย อนาวิล ยังตรง    
73 เด็กชาย ปณชัย สินธุ์สุพรรณ์    
74 เด็กชาย ธฤต สองธานี    
75 เด็กชาย กฤตภัทร ดวงงาม    
76 เด็กหญิง สรินยา โต๊ะมิ    
77 เด็กชาย มนัสนนท์ อ้นศรี    
78 เด็กหญิง สิรภัทร จตุทอง    
79 เด็กชาย อณาฆิม เตสุกุล    
80 เด็กหญิง พลอยชมพู สมานมิตร    
81 เด็กชาย ธนกฤต ยิ้มน้อย    
82 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สุขดี    
83 เด็กชาย ภพธนภณ เลิศพิสิฐไพศาลกุล    
84 เด็กชาย วชิรวิทย ์ นาวีเรืองรัตน ์    
85 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ์ ทองดี    
86 เด็กชาย ธนพล ภูสุวรรณ์    

 

• นักเรียนทุนนักกีฬา 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ราเชน หงษ์ทองสุข    
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• ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธิต ิ เจตจิรประภา    
2 เด็กชาย ชามิล คะเต็บหมัด    
3 เด็กหญิง ฐิติมา เต็งรัง    

 

• วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จาตุรนต์  ชมเหิม    
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “เพชรกัลปพฤกษ์”          โต๊ะท่ี 4 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี เพชรกัลปพฤกษ์ หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จักรพรรณ อินทาราม   แพทยศาสตร์  
2 เด็กชาย ปีมงคล คำเงิน   แพทยศาสตร์  

3 นางสาว ข้าวเจ้า มหาคีตะ   แพทยศาสตร์  

4 นาย เมธาพร สมเจริญวัฒนา   แพทยศาสตร์  
5 เด็กชาย สุริยา อุคำ   สถาปัตยกรรม  
6 นางสาว ธัญญาเรศ ประเสริฐกรรณ์     
7 นางสาว ซาร่า เหล็มปาน     
8 นาย ปุรวิชญ์ พันเดช     

 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 นาย ศรายุทธ์ บินสลาม    
2 เด็กหญิง เพียรลดา คำภู    
3 เด็กหญิง วรวรรณ เเซ่ล้ิม    
4 เด็กหญิง สิวารักษ์ วังสันต์    
5 เด็กหญิง อรดา รักกสิกร    
6 นาย ธนกฤต โกมลเพลิน    
7 เด็กหญิง ภคพร แจ่มมิน    
8 เด็กหญิง โชติกา คะดุน    
9 นาย จีราวัฒน ์ สินธุโสภา    
10 นางสาว ฎายิน เอี่ยมไวยวุฒ ิ    
11 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หมื่นฤทธิ์    
12 เด็กหญิง ปาลิตา สีหมากสุก    
13 เด็กชาย ทินกฤต ธรรมแพทย์    
14 นางสาว รุ่งตะวัน ดียืน    
15 นางสาว บุหงา หมู่ดี    
16 นางสาว จิรัตติกาล มากผล    
17 นาย ปุญปรัชญา ศิริสาขา    
18 นาย กฤษฎ ์ นำเจริญ    
19 นาย ณพัชร แสงครบุรี    
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ต่อ)    โต๊ะท่ี 4 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
20 นาย ชนาเทพ รักประชา    
21 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ ไทยวงศา    
22 นางสาว นัฐวรา บุญท ี    
23 นางสาว ฟ้าใส มานน้อย    
24 นางสาว กัลยา มุดดีขันธ ์    
25 นางสาว ปิยะธิดา ฤาไชย    
26 นางสาว พุธิตา อำแดงแสง    
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์     โต๊ะท่ี 5 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง พัชรินทร์ ฟักเเฟง    

2 นางสาว รัตติยาภรณ์ กุลวงษ์ษา    

3 เด็กหญิง กัญจนพร อาจสูงเนิน    

4 นางสาว นันธิดา โฉมศิริ    

5 เด็กหญิง ปัทมาพร วรวุธ    

6 เด็กชาย พุธสิงหา เก่งวิชา    

7 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ โตวรรธกวณิชย์    

8 เด็กหญิง ฐณิกาญ สารสุวรรณ    

9 เด็กหญิง ธัญวรรณ กาญจนคลอด    

10 เด็กหญิง นาตารี เเสงสุข    

11 เด็กหญิง ลภัสรดา เเย้มนัดดา    
12 เด็กชาย อริญชย์ ยินดีรัมย์    
13 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ทองปลิว    
14 นางสาว กาญจลักษณ์ ทองอินทร์    
15 เด็กหญิง ฐิตภร เเละเเฟง    
16 เด็กชาย นาวิน อับดุลฟาก๊ะ    
17 นาย ธนโชติ พุทธโคตร    
18 นาย ณฐกร ภูแข็ง    

19 นาย ภัทรพล บุญเจริญ    
20 นาย รัฐภูมิ ศิริสุนทร    
21 นาย บะเชียร์ อัลบูไซดิ    
22 นาย บุรณิน เข็มทอง    
23 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ปักกาสีนัง    
24 เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุญช ิ    
25 นางสาว กัลยาณี แสไพศาล    
26 นางสาว พิชชาภา แก้วห้อย    
27 นางสาว ณัฐธยาน์ แตงสวัสด์ิ    
28 นางสาว ธิดารัตน์ ยืนสุข    
29 นางสาว รัญชิดา พาณิชย์นุกุล    
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน       โต๊ะท่ี 6  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ปุณณดา กิจผลิต    
2 นางสาว สุจิตรา หล้าสมบัติ    
3 เด็กชาย นาวี ปูเต๊ะ    
4 นางสาว สุภาวิดา บัวมา    
5 นางสาว กษกร อุเทนหลอย    
6 นางสาว นาราภัทร เดชเกาะเก่า    

 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น      

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนภูม ิ ดวงน้อย    
2 เด็กชาย กิตติธร คำมุงคุณ    
3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ชินบุตร    
4 เด็กหญิง รุฬิชา มนตรีวัต    
5 เด็กชาย มุญจน ์ สกุลเเสง    
6 เด็กชาย ทิตติพร บุรีรักษ์    
7 นางสาว นอาม ขำเจริญ    
8 นางสาว ฐิติยา มลสิน    
9 นางสาว นิสา มีนยี    
10 เด็กชาย ศิวดล ทองนวล    
11 นาย พีรพัฒน ์ เครือวัลย์    

 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี      

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ปพิชญา บุญชุ่ม    
2 เด็กหญิง กุลรภัชชา บุญรอด    
3 เด็กหญิง นัฐมนต์ เล๊าะเน๊าะ    
4 นางสาว ชนิสรา ช่วงวานิต    
5 เด็กหญิง ธัญรดา ถานะคร    
6 นางสาว ณัฐกานต์ สุคนธศุภมาลย์    
7 นางสาว มาริษา อัคโกศล    
8 นางสาว นิศามณี เอี่ยมสะอาด    
9 นางสาว เนตรดาว ปัญญาอินทร ์    



รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (รอบ 2)  
ปีการศึกษา 2565 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา      โต๊ะท่ี 7 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย หริวงศ์ เเดงวิจิตร    
2 เด็กชาย ธนกฤต บุญชุ่ม    
3 นาย เอกชัย ปัตตุรังสี    

4 เด็กชาย จิตเจริญ เย็นแจ่ม    

5 นาย จักรพงษ ์ เกิดศรีสุข    

6 เด็กชาย อนันทชัย มาระกล    

7 นาย อัมรินทร ์ ทองประสูตร    

8 นาย สุรศักดิ์ ใจนิรัตน์    

9 นาย เด็ดเด่ียว จาศรชัย   ทุนนักกีฬา 

10 นาย อดิศร ผลาหล   ทุนนักกีฬา 

11 นาย ภูรินท์ โชคธวัชชัย   ทุนนักกีฬา 

12 เด็กชาย วิวัฒน ์ สุดวิเศษ   ทุนนักกีฬา 

13 นาย ชัยอนันต์ หอมแสง   ทุนนักกีฬา 

14 นาย ยศวริศ เรินไธสง    

15 นาย นเรศ สุวรรณ    

16 นาย พงศภัส อินทรี    

17 นาย ปวริศ หวังโซ๊ะ    

18 นาย นัฐภูมิ อรุณพูลทรัพย์    

19 นาย วริทธิ์ธร วินธะไชย    

20 นาย พงษ์พิพฒัน ์ เนินทอง    

21 เด็กชาย วธรดล ดวงสุวรรณ์    

22 เด็กชาย ทิฐินันท์ เกิดพุฒิ    

23 นาย อนุพล นึกชอบ    

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (รอบ 2)  
ปีการศึกษา 2565 

แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ      โต๊ะท่ี 7 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ภูดิท ณัฐปภัสกรกุล    
2 เด็กชาย สุรชัย กองพิลา    
3 นาย ศุภโชค พรหมมะดัน    
4 เด็กชาย นครินทร์ อินทร์จันทร์    
5 เด็กชาย ปธิกร สุรฉัตรกุล    
6 เด็กชาย อดิศร ฤทธิ์สี    
7 นางสาว ธีรารัตน ์ เกิดผล    
8 นาย บุณชัย อินเปล่ง    
9 นาย คุณวุฒิ ไชยสัตย์    
10 เด็กชาย นภนธ ์ นาคพันธุ ์    
11 เด็กชาย ปวีณ์วัฒน ์ ปฐมวงศ์    
12 เด็กชาย ธีรเดช สระเพิ่มพูล    
13 เด็กชาย อภิวิชญ์ วัชรพรธนพงศ์    
14 นาย อัสนี เนียมนาค    
15 นาย ภวิศ อารอบ ี    
16 นาย ภควัต อารอบ ี    
17 นาย วรัญญ ู เสวกงาม    
18 นาย มลฑล พึ่งโพธิ์สภ    
19 นาย ภัทรพล จาง    
20 นาย พีรพัฒน ์ นามบุญ    
21 นาย ณัฐนนท์ แตงทอง    
22 นาย รุ่งโรจน ์ ผิวเผือก    
23 นางสาว ปราญปริยา ผาสุก    
24 นางสาว กมลชนก ธรรมธนมงคล    

 

 

 

 



        รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2565 
          โต๊ะท่ี 8 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ลงชื่อ วัน/เดือน/ป ี ชั้นเรียน/แผนการเรียน 
1 เด็กชายพีระภัทร ร่าหมาน   

ม.2 

2 เด็กชายพีรภูมิ      บุญชม   

3 เด็กชายธันวา       เต่าทอง   

4 เด็กหญิงกชกร พิมภักดี   

5 เด็กชายเหมันต์ วงษ์ทองดี   

6 เด็กหญิงกาญจนา  ค าแก้ว   

7 เด็กชายภูริภัทร ร่าหมาน   

ม.3 

8 เด็กชายธีรเมธ นิยมบุญ   

9 เด็กชายชามิล วันหวัง   

10 เด็กชายวีรภัทร ปินใจ   

11 เด็กชายอนวัช ยังสามารถ   

12 เด็กหญิงธนกมล แซ่แท่น   

13 เด็กหญิงณัฐชา พวงบุบผา   

14 นายภาสุ เอี่ยมไวยวุฒ ิ   ม.5   วิทย์-คณิต (เพชรกัลปพฤกษ์) 

15 นายภูรินท์ ทิพย์สุราษฎร์   ม.5   วิทย์-คณิต (เพชรกัลปพฤกษ์) 

16 นางสาวฐิติกานต์ วงษ์เดอรี   ม.5   วิทย์-คณิต 

17 นายธรณิศร สุกข า   ม.5   วิทย์-คณิต 

18 นายศิวกร อ่อนเงิน   ม.6   วิทย์-คณิต 

 

 


