
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

เรื่อง ประกาศแผนการเรียนและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

………………………………………………………………………………………. 

 ตามท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ก าหนดร บรายงานต วและมอบต วน กเรียนเข้าศึกษา

ต่อช ้นม ธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ด าเนินการประกาศแผนช ้นเรียน

และห้องเรียนตามรายละเอียดด งแนบมานี้ 

1. น กเรียนช ้นม ธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะสอบย้ายแผนการเรียนให้ลงทะเบียนสอบ

แยกแผนการเรียนผ่านเว็ปไซด์โรงเรียน ระหว่างว นที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

และสอบในว นที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตท ศนศึกษาโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ภาคเหนือ 

2. น กเรียนช ้นม ธยมศึกษาปีที่ 4 มาปร บสภาพพ้ืนฐานระหว่างว นที่ 10 - 12 พฤษภาคม  2565 

3. น กเรียนช ้นม ธยมศึกษาปีที่ 4 ร บสมุดและหน งสือแบบเรียนว นที่ 12 พฤษภาคม  2565 
4. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว นที่ 17 พฤษภาคม  2565 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท ่วก น 

ประกาศ ณ ว นที่ 12 เมษายน  2565  

 

 

 

(นายช ยล กษณ์   ร กษา) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
  



 

ห้อง 4.1 แผนการเรียน SMART 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ภ ทร อ นชูฤทธิ์   

2 นาย อิทธิว ชร คงเถ่ือน   

3 นางสาว พรพรรณพิษา จ นทร์คง   

4 นาย ธนกฤต คงนภา   

5 นางสาว อภิสุดา ขุนด่าน   

6 นางสาว วสุกาญจน์ แล้วด้วง   

7 นางสาว ก ญญาญ ฐ พุ่มพวง   

8 นาย เนติธร เสนารินทร์   

9 นางสาว เบญชญา พุ่มโพธิ์   

10 นาย ปิติพงศ์ ส งข์กลม   

11 นาย ธนกฤติ พรพินิจเจริญ   

12 นาย ธนกรณ ์ แก้วจอน   

13 นาย ศุภกร อินทร์มะตูม   

14 นางสาว พลอยไพลิน อนาวงษ์   

15 นางสาว นิภาพร อินเงิน   

16 นางสาว รุจรี ศรีสุข   

17 นางสาว ขว ญข้าว ทุนแท่ง   

18 นางสาว วิรดา ฟักทอง   

19 นางสาว ปิยากร ทองเครือมา   

20 นางสาว ปาลิตา เกิดเนตร   

21 นางสาว พิชชาน นท์ พานทอง   

22 นางสาว กรพินธ์ ใจว ง   

23 นางสาว ปันยศิริ ศรีนาร ตน์   

24 นางสาว เตือนตา แตงอ่อน   

25 นางสาว โสภาวรรณ ค าอินทา   

26 นางสาว พรพรหม ทิพย์สมบ ติ   

27 นางสาว พลอยนภ ส เหรียญน้อย   

28 นางสาว ปภาวรินท์ เพ็ชรรื่น   

29 นางสาว วิชาดา พลอุบล   

30 นางสาว ศุภสุตา สวนดอน   



 

ห้อง 4.2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ชนาธาร คงเพชร   

2 นางสาว เปรมิกา ไชยมูล   

3 นางสาว ณ ฐน นทน์ สุขกล่ า   

4 นางสาว สุทธิดา เพชรรอด   

5 นางสาว พรพรรษา ส งข์ศิลปช ย   

6 นางสาว ก ญญพ ชร เหว่ากรุงเก่า   

7 นางสาว พีรนุช บุญเซ็ง   

8 นางสาว เปมิกา พ นธ์ศรี   

9 นางสาว ปริชาติ ตะกรุดงาม   

10 นาย ฐานน นท ์ เหมือนสิงห์   

11 นางสาว สุทธิกานต์ เพชรรอด   

12 นางสาว วร ญญา ทิมอ่อง   

13 นางสาว ชวิศา ภูกะบิน   

14 นางสาว สุดาร ตน์ ยอดบุรี   

15 นางสาว ชญาภา ธนสว สด ี   

16 นางสาว เขมจิรา เจนใจ   

17 นางสาว วิลาสิน ี อินเกตุ   

18 นางสาว สุภ ทรสินี สุขเกษม   

19 นาย ทศวร สนอ่อง   

20 นางสาว วริษฐา พ่วงท่าโก   

21 นางสาว ณ ฐวรรณ เจริญสุข   

22 นางสาว ณ ฏฐณิชา ดอนหลิมไพร   

23 นาวสาว ร ตนาวลี ชนะโยธา   

24 นาย มงคล คดคง   

25 นางสาว สุวภ ทร คงอ้วน   

26 นางสาว กนกพิชญ์ เวียงผดุง   

27 นางสาว นริศรา ศรีอาจ   

28 นางสาว บวรล กษณ์ กิตติว ฒนศ กดิ์   

29 นางสาว ธ ญชนก สาดสี   

30 นางสาว วินิธา ชาวนา   



 

ห้อง 4.2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว พรทิพา เทพนาคิน   

32 นาย วชิรวิชญ ์ ศรีธรรมมา  

33 นางสาว จ นทร์จิรา สกุณาธรรม   

34 นางสาว ชฎาพร ตรีเพ็ชร์   

35 นาย ปิยะศร อ่ิมเอิบ   

36 นางสาว จิราวรรณ โสภา   

37 นางสาว ปทิตตา บุญคง   

38 นาย สรศ กดิ์ มากวงษ์   

39 นางสาว พิมพ์พิศา พ นธุร ตน์   

40 นางสาว รุจิราภรณ์ ธนวรรณ   
 

  



ห้อง 4.3 แผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ฐิรญา ผกามาลยาเทพ   

2 นาย ธีรภ ทร อินทร์สอน   

3 นาย ธนภ ทร ศรีกูลกิจ   

4 นาย สรเชษฐ์ ผู้ผึ้ง   

5 นางสาว สุกฤตา อยู่ย ง   

6 นางสาว ณ ฏฐ์นรี หวาเกต ุ   

7 นางสาว เนตรชนก บุดดาใส   

8 นางสาว ก ญญพ ฒน แสงศิลป์   

9 นาย ภวูดล เข็มทิพย์    

10 นาย ธีรภ ทร ส งข์เที้ยม   

11 นาย วีรภ ทร สุริวงศ ์   

12 นางสาว นภ สวรรณ มาอ้น   

13 นาย โชติบ ณฑิต ทองโชติ   

14 นางสาว ศุภิสรา ว งคีร ี   

15 นาย พงศธร จิตรเจริญ   

16 นางสาว พรภณิดา กองมี   

17 นางสาว สุธาภา ทาแจ่ม   

18 นางสาว พ ชราภา พร้อมสกุล   

19 นางสาว วรวล ญช ์ ระโส   

20 นาย ไผทเทพ พุกต่อม   

21 นาย พุฒิธาดา ปรอดครบุรี   

22 นางสาว อุมากร โตจริง   

23 นาย ธนกฤต ดวงจง   

24 นางสาว นิศาชล จ นทร์เครือญติ   

25 นาย ธว ชช ย นนท์ช ย   

26 นางสาว จารุวรรณ แจ่มจ นทร์   

27 นาย เตโชดม สุขหนู   

28 นาย กฤษณะ ทองเกียว   

29 นางสาว ศิรดา สุขเกษม   

30 นางสาว บุญสตรี ก ญจนา   
 



ห้อง 4.3 แผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นาย นพร ตน์ สิงห์พ น   

32 นาย ณ ฏฐ์ นวมเฟือง  
33 นางสาว ณิชาภ ทร บุญพรม   

34 นางสาว ณ ฐชยา ค าเหิน   

35 นางสาว สุมิตตา พ่วงชาวนา   

36 นาย คณิษิตธร เสือคง   

37 นางสาว ฐิติร ตน์ ไชยสิน   

38 นางสาว สุวพ ชร วรรณไพบูลย์   
 

  



ห้อง 4.4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ช ญญานุช เครือบบุตร 
 

2 นางสาว ภ ณฑิลา แสวงผล 
 

3 นาย นภสินธุ ์ ภูต้องใจ 
 

4 นางสาว ฐิติพร สว่างศร ี
 

5 นางสาว ศศิพร กล่ าส ี
 

6 นาย กฤษกร ฉายาธรรม 
 

7 นาย ศุภโชค หอมนวน 
 

8 นางสาว ณ จฉรีญา มีหว ง 
 

9 นาย เณฑิภูมิ เรือนก นต์ 
 

10 นาย เมธว ฒน์ จ นทรนิยม 
 

11 นาย ธนว ฒน ์ จิตรเสงี่ยม 
 

12 นางสาว ขว ญศิริ แซ่เล้า 
 

13 นางสาว ธิรดา สิงห์ช ย 
 

14 นางสาว กชนิภา พ นแน่น 
 

15 นางสาว อติพร หุ้มไธสง 
 

16 นาย ธนทิษน์ ฉิมพาลี 
 

17 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขศิริ 
 

18 นาย ปัณณท ต ก นจะนา 
 

19 นาย กฤติน ช ยศิริ 
 

20 นาย ภูริภ ทร ศ กดิ์ดาเดช 
 

21 นางสาว สุวน นท์ พรหมศรี 
 

22 นาย ณ ฐวุฒิ วงค์ษา 
 

23 นางสาว ภ ทรพร หลอมทอง 
 

24 นางสาว พนาร ตน์ เหมือนมี 
 

25 นางสาว ชุติกาญจน์ แป้นเมือง 
 

26 นางสาว ศิริพ นธ์ จ นทร์วิไล 
 

27 นาย วรวุฒ ิ ม ่งมี 
 

28 นาย วชิรวิชญ ์ อุ่นวงค์ 
 

29 นางสาว สุกานดา เหลืองสุรภีสกุล 
 

30 นาย วรภ ทร กิจวิจารณ์ 
 

 



ห้อง 4.4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว ช ญญมน จ นอินทร์ 
 

32 นาย เรว ตร ร กกลิ่น  

33 นาย วีรภ ทร ก ตติกมาส 
 

34 นางสาว ณ ฏฐกฤตา วุ่นดี 
 

35 นางสาว สุธาสิน ี กลิ่นม ่น 
 

36 นางสาว เนตรนภา ลายอะหลุด 
 

37 นางสาว ภควดี เพ่งจิต 
 

38 นาย ณฐกร ขว ญเพิ่มพร 
 

39 นาย ธไนศวรรย์ แซ่เลี่ยม 
 

40 นางสาว อาทิตยา ยอดแก้ว 
 

41 นาย อานนท์ มาเอ่ียม 
 

42 นาย ณ ฐกิตติ์ สวรรค์อ านวย 
 

43 นาย วรพงศ์ จีนกูล 
 

44 นางสาว กวินทรา สุขแก่น 
 

 

  



ห้อง 4.5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ภิกษุณี ชาวเขา   

2 นาย ฐิติกร สร้อยทิพย์   

3 นางสาว ล กษมณ เสงี่ยมงาม   

4 นางสาว สุธาศิน พิลึก   

5 นางสาว ชนิสรา แดนเมือง   

6 นางสาว ขว ญหท ย ฉิมอยู่   

7 นางสาว สิริก ญญา ส งข์ทอง   

8 นาย ธนพ ฒน์ ไชยเพียร   

9 นาย พีรพ ฒน์ แฉ่ฉาย   

10 นางสาว ศร ณย์พร รุจิโฉม   

11 นางสาว ธ ญล กษณ์ เกตุอินทร์   

12 นางสาว กานติมา บุญสมปอง   

13 นางสาว ณ ฐชา บินทจร   

14 นางสาว กลอยใจ สิทธิศ กดิ์   

15 นางสาว ปวีณา อาจยาแก้ว   

16 นางสาว ศิริพร ดีอินทร์   

17 นางสาว พิมพ์ชนก โยธา   

18 นางสาว ธ ญพิชชา แย้มพ์ิใช้   

19 นาย ธีรภ ทร ทิมบึงพร้าว   

20 นาย วรวิทย์ กลิ่นสุคนธ์   

21 นางสาว ธ ญวร ตน์ เบญจอมร   

22 นางสาว ณ ฐวล ญช ์ นามไพร   

23 นางสาว ศุภรดา ดอนไพรธรรม   

24 นาย ณชนก รอดชื่น   

25 นางสาว รุ่งทิพย์ ค ามี   

26 นางสาว วรรณภรณ์ ดาวเรือง   

27 นางสาว ปภ สสร นาคมี   

28 นาย รพีพ ฒน์ สายสีนพคุณ   

29 นางสาว วรวล ญช ์ นามไพร   

30 นาย อ านาจ ฉิมอยู่   
 



ห้อง 4.5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว ก ญญ์วรา มาน กฆ้อง   

32 นางสาว ปิ่นหท ย พรหมสาธร  

33 นางสาว กฤติกา เกี่ยอ่วม   

34 นางสาว น นท์นพิน ผ่องใส   

35 นาย น ดตพล ค าไพเราะ   

36 นางสาว อ นนา ประโมณะก ง   

37 นางสาว ศศิกานต์ บ วอ้น   

38 นางสาว นวพร ศรช ย   

39 นางสาว พิมพ์ขว ญ เตชาว ฒนภ ทร์   

40 นางสาว ปาลิตา เอ่ียมเจริญ   

41 นาย ก นตภณ อริยสุกริม   

42 นางสาว ชญาดา พุทธา   

 

  



ห้อง 4.6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย พ ชรพล โพธิ์งาม   

2 นางสาว ณ ฏฐริกา เรืองฤทธิ์เดช   

3 นางสาว ธ ญชนก ไกรสรเจริญ   

4 นางสาว ณ ฐชนก แจ้งโม ้   

5 นาย ณ ฐพร ตลุ่มเครือ   

6 นางสาว ณ ฐชยา แซ่ลอ   

7 นางสาว พน ชกร ดาวเทียน   

8 นางสาว พนิตพิชา โพธิ์ศรี   

9 นางสาว รมิตา ภู่พุ่ม   

10 นางสาว สุพรรณิการ์ ชินเกต ุ   

11 นางสาว จิราพร ช่องเพชร   

12 นางสาว ศิริกานต์ รวมญาต ิ   

13 นางสาว จิดาภา บ่อแก้ว   

14 นางสาว อภิญญา ม ่นฤทธิ์   

15 นางสาว พุธิตา มีทะโจร   

16 นางสาว พรรณวลีภรณ์ ประทุมทอง   

17 นางสาว วราทิพย์ คนหล ก   

18 นาย พีรกานต์ จ นคีรี   

19 นางสาว ภิญญาดา พุ่มพร   

20 นางสาว สุก นยา ข ามา   

21 นางสาว ก ลยาล กษณ์ ปล้องสวย   

22 นางสาว กนกพร เพชรดี   

23 นางสาว พิมพ์วิภา นุ่มทา   

24 นางสาว ชญาภา ขุนสุริยะ   

25 นางสาว ก ญญาร ตน์ พูลชู   

26 นางสาว ชุติกาญจน์ คุ้มสุพรรณ   

27 นางสาว ณ ฐทยา สอนเม่น   

28 นางสาว ร ชฎาภรณ ์ นาดอน   

29 นางสาว อารยา หล่ออินทร์   

30 นางสาว พ ชรธิดา คงสินธ์   
 



ห้อง 4.6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นาย น ทธว ฒน์ เหลือศรีจ นทร์   

32 นางสาว บุปผา อุ่นวงศ์  

33 นางสาว ชญานนท์ ม่วงเขาย้อย   

34 นาย พรรษกร อุ่นเต่า   

35 นางสาว สุชลดา จ กรแก้ว   

36 นางสาว ฐิรกานต ์ ทิมขลิบ   

37 นางสาว สุวภ ทร สิงห์หะ   

38 นางสาว ก ญจนกร ก นเกิด   

39 นางสาว พิราภรณ์ ไตรธรรม   

40 นางสาว อภิญญา อ่วมผึ้ง   

41 นางสาว ณิชกุล สาแสน   

42 นาย จ กรพล จ นทร์เกิด   
 

  



ห้อง 4.7 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ธมลวรรณ อุ่นอารี   

2 นางสาว พิชญาภา สระทองขม   

3 นาย ธีรเดช จิตฤกษ์   

4 นางสาว ภ สสรา เหลี่ยมมงคล   

5 นางสาว ฤทธินา ใหญ่โต   

6 นางสาว ตรียะพร ทองล้วน   

7 นาย ปรเมษฐ์ ศ กด์เจริญช ยกุล   

8 นางสาว ขนิษฐา มีสุข   

9 นางสาว กณิศา แจ้งโม ้   

10 นางสาว ณิชาภ ทร จ าร สประเสริฐ   

11 นางสาว ปิ่นศิริ คงคล้าย   

12 นางสาว กานต์รวี ยิ้มเกิด   

13 นาย กนกพล อ่ าพรม   

14 นางสาว วชรพรรณ หนูไทย   

15 นางสาว ธิญาดา ลิ้มสิริวิทย์   

16 นางสาว เกวลิน อินสอน   

17 นางสาว กรกนก ทากลางธีรศรี   

18 นางสาว สุวรรณนิษา วาท ี   

19 นางสาว ลลิดา พุ่มไม้   

20 นางสาว เบญญาภา คุณมี   

21 นางสาว กานต์ธีรา ศรีบุรินทร์   

22 นาย พิษณุรมย์ วรรณวิจิตร   

23 นางสาว อารีร ตน์ สุวรรณโต   

24 นางสาว ลีลาวดี แตงแสงจ นทร์   

25 นางสาว สิริภาภรณ์ ค าอู   

26 นางสาว ธ ญญล กษณ์ อินกล ่น   

27 นางสาว อินทิพร โตเมฆ   

28 นางสาว ก ญญาภ ค คงเมือง   

29 นางสาว ณ ฐฐาวีรนุช เมาลี   

30 นางสาว พาวรินทร์ ค าภูเวียง   
 



ห้อง 4.7 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว น นนภา ค ารินทร์   

32 นางสาว ธีรกมล คุ้มหน่อแนว  

33 นางสาว ธีราพร มามี   

34 นางสาว สุภาวิตา ภาคบุตรี   

35 นาย ร ฐกานต ์ คงแมง   

36 นางสาว วรรณวิษา ลอไกรเพ็ชร   

37 นาย ธีรภ ทร อ่ิมหมี   

38 นางสาว ภ ทรธิดา นิลข นธ์   

39 นางสาว ฐิติวรรณ ดอนเหนือ   

40 นางสาว ธน ชชา สระทองอินทร์   

41 นางสาว ฐิตารีย์ พานิชย์   

42 นาย ณภ ทรษร เพ่ิงพ นธ์   
 

  



ห้อง 4.8 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ณิชาพ ชร์ นาคพนม   

2 นางสาว พุธิตา พิมอาจหาญ   

3 นางสาว ปริญญา เนียมแก้ว   

4 นางสาว ปาลิตา ศรีสว สดิ์   

5 นาย ศราวุธ เรืองกุล   

6 นางสาว วนาพรรณ โสภา   

7 นางสาว ณ ฐชา ลือค าหาญ   

8 นางสาว ก ญญาวีร์ เถื่อนกวา   

9 นางสาว ปว นร ตน์ ส งข์ทอง   

10 นางสาว อริสา พรมมา   

11 นางสาว ภ คจิรา ม่วงมี   

12 นางสาว ร ฐพร จอนเอม   

13 นางสาว ธ นสิร ิ คดคง   

14 นางสาว สุภ สรา จงพ่วง   

15 นางสาว สุนิษา อยู่หล ง   

16 นางสาว กรกนก จ นทร์อินวิเศษ   

17 นางสาว กนกวรรณ จ ่นเพ็ชร์   

18 นางสาว พ ชราภา อินทร์นอก   

19 นาย อรรถพล บุญโอฬารวิว ฒน ์   

20 นางสาว สุมินตรา สุขใย   

21 นางสาว ร กษิณา เคลือบสูงเนิน   

22 นางสาว ณ ฏฐ์นรี จ นทร์ศรี   

23 นางสาว มน สน นท์ เอ่ียมอ่ิม   

24 นางสาว ปภาสรณ์ มูลธิมา   

25 นางสาว ศิรประภา จ นทร์ก้อน   

26 นาย ฐน ชพงศ์ ตรีเกตุ   

27 นาย ว ชรพล มอญใต้   

28 นางสาว ศิริวรรณ น นทแกล้ว   

29 นางสาว นงคราญ แสงท บทิม   

30 นางสาว ทิพย์ลดา เคลื่อนไธสง   

 



ห้อง 4.8 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว ณ ฐชา เกตุดี   

32 นางสาว ปณ ฐาศิริ ส นติเสว ี  

33 นางสาว ศิริล กษณ์ สิงห์เถื่อน   

34 นางสาว บุญญิสา สิงห์วี   

35 นางสาว พิมพ์นิภา หอมหวน   

36 นางสาว ณ ฐชยา ช ยประการ   

37 นาย พงศธร ดีหนู   
 

  



ห้อง 4.9 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ขว ญจิรา ข าร กษ์   

2 นางสาว เปมากร รอดเขียว   

3 นางสาว เพชรร ดดา ใจไหม   

4 นางสาว ชญาภา ศาลิคุปต   

5 นางสาว สุรภา เงินจ นทร์   

6 นางสาว นาตยา สุภะผล   

7 นาย นท ี ถาวร   

8 นางสาว พรประภา สามงามไฝ   

9 นาย ธนกฤต จ าปาทอง   

10 นางสาว จิร ชญา ธรรมโส   

11 นางสาว พรทิพย์ เสาหิน   

12 นางสาว ธนาภา วงคจ์ นทร์   

13 นาย ศิธิโชค กองโกย   

14 นางสาว พิมลพรรณ อาจหาญ   

15 นางสาว พิมพ์ชนก แสนสุวรรณ์   

16 นางสาว ศุภาวรรณ พวกซ่ือ   

17 นางสาว ญน นทพร มีประว ติ   

18 นางสาว กรณิศ เหมือนจ นทร์   

19 นางสาว จิรภ ทร ลิขิต   

20 นางสาว ชลธิชา จ นทร์อร่าม   

21 นาย องอาจ ฉิมอยู่   

22 นางสาว กมลชนก ลอทช์   

23 นาย กฤตภาส ด้วงสงกา   

24 นางสาว กานดา ฉิมแบน   

25 นางสาว วิมลศิริ โครกกรวด   

26 นางสาว อาทิตยา สนธิเทศ   

27 นางสาว ศิรประภา เรืองร กเรียน   

28 นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วจ านงค์   

29 นาย อ ครพงษ์ พิมพ์สว สดิ์   

30 นางสาว สุภาน นท์ สร้อยสุวรรณ์   
 



ห้อง 4.9 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว สุเมธินี จอมทอง   

32 นางสาว พลอยวรรณ วิชณี  

33 นางสาว ณ ฐกานต์ สุวรรณทอง   

34 นางสาว ธนสน นณ์ บุญมาติด   

35 นางสาว อ ชฎาพรรณ เอกอุฬารพ นธ์   

36 นางสาว ประภ สสร ฉ่ าไกล   

37 นางสาว น นท์นภ ส พลอยตระกูลไทย   

38 นางสาว หท ยชนก แก้วกลม   

39 นางสาว อรปรียา สมบ ติทองใบ   

40 นางสาว สุกฤตา ธนูศิริ   

41 นางสาว กฤตพร แก้วทอง   

42 นางสาว พิชญาภา พงษ์ยินดี   
 

  



ห้อง 4.10 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กานต์ชนิศ ธนากิจวิวรรธน ์   

2 นางสาว อรนภา ไกรนอก   

3 นางสาว น นทิยา เสือผึ้ง   

4 นางสาว วณิชยา คุ้มภ ยสว สดิ ์   

5 นางสาว อน ญญา ไพเราะ   

6 นางสาว ศศิกานต ์ สนคุ้ม   

7 นางสาว วริศรา จอยพุก   

8 นางสาว พรพรรษา จ าปาขาว   

9 นางสาว ทิพย์ภากร แดงใส   

10 นางสาว ณ ฐธิดา เผือกพ่วง   

11 นางสาว สุก ญญา เสมพูล   

12 นางสาว ซะฮะรานีอะซีฟาล์ ปานคะเชนทร์   

13 นางสาว พิมพ์ชนก เผ่าพ นธุ ์   

14 นางสาว บ ณฑิตา บุญล้ า   

15 นางสาว ปิยะธิดา สีค าแหง   

16 นางสาว เพชรพลอย สีท บข า   

17 นางสาว ธ ญวร ตน์ ดอนเล้าไพร   

18 นางสาว ปิยะวดี ทองค าดี   

19 นาย ธนพงศ์ หวีวงษ์มา   

20 นางสาว ปภาวรินท์ ตุงคะศิริ   

21 นางสาว กฤษญา เกษศิลป์   

22 นางสาว ศรินภ ทร พรมนิล   

23 นาย ธนช ย จ นทรากาศ   

24 นาย ภูริณ ฐ ค าพา   

25 นาย ชาคริต เนียมใย   

26 นาย ธนกฤต ถาร ตน์   

27 นางสาว ก นยกร หุ่นฉ ตร   

28 นางสาว อิจฉรา ลิตรพรม   

29 นางสาว ธีรดา เกิดชื่น   

30 นางสาว ณ ฐธิดา ศรีทองดี   
 



ห้อง 4.10 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นาย นวพล รุ่งเรืองศ กดิ์   

32 นางสาว กชพร สินศิร ิ  

33 นางสาว แคทเธอร์ลีน เพรเยอร์   

34 นาย ปาล พรสว สดิ์   

35 นางสาว กนกพร ดอนจ นทร์   

36 นางสาว อ ญชิสา ทวีร ตน์   

37 นางสาว รวิสรา ฉ ตรธรรม 
  

38 นางสาว จ นทร์จิรา คุ้มภ ย 
  

39 นาย เทียนทอง ว ฒนสุข   
 

  



ห้อง 4.11 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว สุภ สสรา ร ศมี ภาษาญี่ปุ่น 
2 นาย เทพท ต ค าพอง ภาษาญี่ปุ่น 
3 นางสาว เพ็ญพิชชา จ นทรคณา ภาษาญี่ปุ่น 
4 นางสาว ธ ญญาภ ทร์ ธนาภรณ์ร ตนผล ภาษาญี่ปุ่น 
5 นางสาว สุณฐา คุ้มแพทย์ ภาษาญี่ปุ่น 
6 นาย ณ ฐวุฒ ิ เพลียลา ภาษาญีปุ่่น 

7 นางสาว ธ นยชนก เทียนส ี ภาษาญีปุ่่น 

8 นาย ยุทธนา ตาวตา ภาษาญี่ปุ่น 
9 นาย น นทิพ ฒน์ อินท บ ภาษาญี่ปุ่น 
10 นางสาว ปารณีย์ เอ่ียมบุญฤทธิ์ ภาษาญี่ปุ่น 
11 นางสาว ชนิษฐา โพธิวิทูลย์ ภาษาญี่ปุ่น 
12 นางสาว จุฑามาศ วงษ์ปาน ภาษาญี่ปุ่น 
13 นาย ธาวิน ม ่นคง ภาษาญี่ปุ่น 
14 นางสาว สุพ ชวรา ผ่องสุวรรณ์ ภาษาญี่ปุ่น 
15 นางสาว อรอุมา เกิดแป้น ภาษาญี่ปุ่น 
16 นางสาว ขว ญข้าว ลินต๊ะพาน ภาษาญี่ปุ่น 
17 นางสาว ฟาติมา ร ้งท้วม ภาษาญี่ปุ่น 
18 นางสาว เบญจเกศ พุ่มสงวน ภาษาญีปุ่่น 
19 นางสาว วงศ์ชนก นาคะ ภาษาญี่ปุ่น 
20 นาย ธนว ฒน ์ แช่มบ ารุง ภาษาญี่ปุ่น 
21 นางสาว อริสา เกิดกระเซนต์ ภาษาญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห้อง 4.11 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

22 นางสาว ศุภนิดา ค าสุกด ี ภาษาฝร ่งเศส 

23 นางสาว ปัณฑิตา ใจธรรม ภาษาฝร ่งเศส 

24 นางสาว ฐิติร ตน ์ ด่านแก้ว ภาษาฝร ่งเศส 

25 นางสาว สุพ ชญา ยอดยิ่ง ภาษาฝร ่งเศส 
26 นางสาว โยษิตา เทียมท น ภาษาฝร ่งเศส 
27 นาย ทินภ ทร ไผ่งาม ภาษาฝร ่งเศส 
28 นางสาว ชญาน นท์ รอดสุด ภาษาฝร ่งเศส 
29 นางสาว ชุติน นท์ ภู่ท บ ภาษาฝร ่งเศส 
30 นางสาว พิชชาภรณ์ บางสูงเนิน ภาษาฝร ่งเศส 
31 นาย สถิตคุณ เงินไทย ภาษาฝร ่งเศส 
32 นางสาว ปริยากร ฉ ตรท ย ภาษาฝร ่งเศส 
33 นางสาว สุก ญญา บางปรากฏ ภาษาฝร ่งเศส 
34 นาย ธน ชช ย ดอนผิวไพร ภาษาฝร ่งเศส 
35 นาย เตว ฒน์ น นทิพ ฒน์โสภณ ภาษาฝร ่งเศส 
36 นางสาว วิชญาพร ข าปั้น ภาษาฝร ่งเศส 
37 นางสาว กรรณิการ์ จ นทร์หอม ภาษาฝร ่งเศส 
38 นางสาว วิลาสิน ิ มหิพ นธ์ ภาษาฝร ่งเศส 
39 นางสาว สุวิชญา ท่าดี ภาษาฝร ่งเศส 
40 นางสาว สุพรรษา อ๊อดเอก ภาษาฝร ่งเศส 
41 นางสาว ศุภล กษณ์ อุ่นอ่ า ภาษาฝร ่งเศส 

 

  



ห้อง 4.12 แผนการเรียน ภาษาเกาหลี - ภาษาจีน 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ภาคิน เมืองพุทธา ภาษาเกาหลี 
2 นางสาว ธิดาร ตน์ มาย ง ภาษาเกาหลี 
3 นางสาว ลลิตา งามล้วน ภาษาเกาหลี 
4 นางสาว อ จฉราภรณ์ ฮุ่งเมือง ภาษาเกาหลี 
5 นางสาว วิภาร ตน์ จาดยางโทน ภาษาเกาหลี 
6 นางสาว ธนิดา โฉสูงเนิน ภาษาเกาหลี 
7 นางสาว ณ ฐณิชา นาเอก ภาษาเกาหล ี

8 นางสาว ณ ฐริกา ส าราญด ี ภาษาเกาหล ี

9 นางสาว วณิศรา อบเชย ภาษาเกาหล ี

10 นาย จิตติพ ฒน ์ โมรานอก ภาษาเกาหล ี

11 นางสาว ณ ฐกานต ์ ศรีโทร ์ ภาษาเกาหล ี

12 นางสาว ธ นยพร จ ารูญ ภาษาเกาหล ี

13 นางสาว ศุภ ธสะณ ี ฝังมณ ี ภาษาเกาหล ี

14 นาย ศิรศ กดิ์ เจิมศร ภาษาเกาหลี 
15 นางสาว ศิรินทิพย์ ทองดอนเก็บ ภาษาเกาหลี 
16 นางสาว ณ ฐวรรณ บุรุษานนท์ ภาษาเกาหลี 
17 นาย ปวเรศ อยู่ประเสริฐ ภาษาเกาหลี 
18 นางสาว นริศรา ค าปาน ภาษาเกาหลี 
19 นางสาว ก ลย์สุดา โจมก น ภาษาเกาหลี 
20 นางสาว วนิดา พุ่มผูก ภาษาเกาหลี 
21 นางสาว พิมพ์พิชยาภา ด้วงยศ ภาษาเกาหลี 
22 นางสาว กรวรรณ ฉิมศิริ ภาษาเกาหลี 

 

  



 

 

 

  

ห้อง 4.12 แผนการเรียน ภาษาเกาหลี - ภาษาจีน 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

23 นางสาว ณธชร พ นธุ์ศิริ ภาษาจีน 
24 นางสาว อ ญญาณี ล บส นเทียะ ภาษาจีน 
25 นางสาว ชุติกาญจน์ จ นทร์ทา ภาษาจีน 
26 นางสาว ศศิวิมล ชูเนตร ภาษาจีน 
27 นาย พ ทธน นท์ ท บแสง ภาษาจีน 
28 นางสาว ชฎาพร หุมอาจ ภาษาจีน 
29 นางสาว ไอริณ เกิดแก้ว ภาษาจีน 
30 นางสาว จิฎามาศ จ นทร์บ ารุง ภาษาจีน 
31 นางสาว นิร นดร์ร ตน์ อ่วมข า ภาษาจีน 
32 นาย พงศกร สายจ นทร์ยูน ภาษาจนี 

33 นางสาว กุลณ ฐ โตคูณ ภาษาจนี 

34 นางสาว ณ ฐณิชา ทินช่วย ภาษาจนี 

35 นางสาว วรรณกานต ์ ม ่นคงด ี ภาษาจีน 
36 นางสาว ธ ญพิมล นาคคงค า ภาษาจนี 

37 นางสาว ภ คจิรา สว สดิ์วงศ ์ ภาษาจนี 

38 นาย ก ณยาพร ทองดี ภาษาจนี 

39 นางสาว นงณภ ส ตาหงษ์ทอง ภาษาจนี 

40 นางสาว ภูชิดา ทองเป็นทร พย ์ ภาษาจนี 

41 นางสาว ชลธิชา จ นทะวงษ์ ภาษาจีน 
42 นางสาว โชติกา มีไผ่ขอ ภาษาจีน 
43 นาย ปัณณวิชญ์ นิ่มทอง ภาษาจีน 
44 นาย ธน ชชา โสดา ภาษาจีน 



ห้อง 4.13 แผนการเรียน ศิลปกรรม - กีฬา 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กมลชนก ปัญติ   

2 นางสาว ภ ทรวดี เต็งสุวรรณ์   

3 นาย ธนาดล สุดไพศาล   

4 นาย นภ สสกร จ นทาราม   

5 นาย สุทธิวรากุล พาพ นธ์   

6 นาย ไชยว ฒน์ ช่วยพรม   

7 นาย ธนว ฒน ์ หวาเกต ุ   

8 นาย พิพ ฒน์ อินทร์ประโคน   

9 นาย พงศกร ม ่นฤทธิ์   

10 นาย อ ครพล น กรบ   

11 นาย คมส น ฉ นทชาติ   

12 นาย จ กรภ ทร สุขาจารย์   

13 นาย ภานุว ฒน ์ แสงศรีธูป   

14 นางสาว ศกลร ตน์ แดงดี   

15 นางสาว พิมลพรรณ แตงหมี   

16 นาย คุณานนท์ เกตุแย้ม   

17 นาย น ชชา แจ่มใส   

18 นาย ธีรว ฒน ์ เจียมร มย์   

19 นาย พศว ต ระย บศรี   

20 นาย นนทพ ทธ์ ดอนพิมพา   

21 นางสาว ปราณิสา น้อยแสง   

22 นางสาว วิชุดา ทาสมบูรณ์   

23 นางสาว ศิรประภา พร้อมทร พย์   

24 นาย ธนดล ชินศ กดิ์สมบูรณ์   
25 นาย ณ ฐน นท ์ นุ่มเนตร   
26 นางสาว จิรน นท์ สุรเดช   
27 นางสาว มน สน นท์ ชูเตชะ   
28 นางสาว ภาวิณี อ่องใจงาม   
29 นางสาว สุช จจา ต๊ะประจ า  
30 นางสาว ขนาภา จ นทร์ค า  

 

 



ห้อง 4.13 แผนการเรียน ศิลปกรรม - กีฬา 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว ปลื้มกมล โชติณภาล ย   
32 นาย อรรถนนท์ นาคดิษฐ์  
33 นาย กฤษฎา สิทธิเขตรกรณ์  
34 นางสาว น นติกานต์ พ ศกุล   
35 นาย วรภ ทร ต้มกล ่น   
36 นางสาว เจนจิรา มาเวหา   
37 นาย พชรนคร กอบขุนทด   
38 นาย คุณานนท์ จ นทา   
39 นางสาว กุลยา ศรีร ตน์   
40 นางสาว ณ ฏฐ์นรินทร์ จ านงศรี   
41 นางสาว ภานุชภ ทร ศรีท น   
42 นาย โมไนย พลภ กดี   

 

 

  



ห้อง 4.14 แผนการเรียน ศิลปกรรม - ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ธนโชต ิ ปคุณพูลสิน   
2 นาย ภานุว ตร อ้ายอินแสง   
3 นางสาว ท ศน์มน พุ่มจ นทร์   
4 นาย  ณ ฐสิทธิ์ นุ่มนวล   
5 นางสาว วนิดา จ นก ด   
6 นาย ค าศร แก้วภาพ   
7 นาย พิชิตพล สืบสะอาด   
8 นางสาว ภ คจิราพร หอมสด   
9 นางสาว จีรพ กตร์ มิ่งขว ญ   
10 นางสาว จตุพร ภูศรีเทศ   
11 นางสาว นพวรรณ ดวงอาทิตย์   
12 นางสาว กนกวรรณ กุคง   
13 นางสาว ณ ฐชา เสนาผล   
14 นางสาว พรปวีณ์ หงษ์เจ็ด   
15 นางสาว อุษา สอนสุภาพ   
16 นางสาว กุลธิร ตน์ มีมา   
17 นางสาว ธน ชชา จ นทร์สิงห์   
18 นางสาว อ ญชิสา ทวีร ตน์   
19 นาย ศิวช ย ท บทิม   
20 นางสาว นีระชา สอนชี   
21 นาย ณ ฐพ ฒน์ ศรีภ กดี   
22 นาย ณ ฐพนธ์ ปิ่นสกลุ   
23 นางสาว สิริร กษ์ สุกตา   
24 นาย กฤษฏา ว ฒธ ญกรณ์   
25 นาย จ กกาย สีหะวงษ์   
26 นาย ณธรรศ วงต์บุรี  
27 นาย วชิรวิทย ์ สินค้างาม  
28 นางสาว พิมพิศา โนรี  
29 นางสาว พรนภ ส อินแสง  
30 นาย อ ษฎายุทธ พลศรี   

 

  



 

ห้อง 4.14 แผนการเรียน ศิลปกรรม - ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 นางสาว ภ ชญาภา ลิ้มเทียมร ตน์   
32 นาย อ ฐน ย ปั่นเนตร ์   
33 นาย ธนดล สินสว สดิ ์   
34 นาย ภ ทรพล ร กษาพล   
35 นางสาว ณ ฐร ตน์ สว สดิ์เมือง   
36 นางสาว มณธญาภรณ์ โพธิ์ทอง   
37 นางสาว พิชญน นท์ ร ตน์โรจน์พาณิชย์   
38 นาย เซน สุดสีส งข์   
39 นางสาว จิราภา ร กประเสริฐ   
40 นาย เสฎฐวุฒ ิ เวชอุไร   
41 นางสาว ศิริล กษ์ นิยมสุข   

 


