
ที่ ที่

1 ด.ญ. กัญจน์มิตา บญุสวุรรณ 28 ด.ญ. ปยิะรัตน์ เสริมชาติเจริญกาล
2 ด.ญ. ณัฐมน เขมาธร 29 ด.ญ. ธัญมน อรรฆย์ภาวศุทธิ
3 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วจีวิจิตร 30 ด.ญ. ธัชพรรณ ศรีติราช
4 ด.ญ. พิรญาณ์ โสพิศพรมงคล 31 ด.ญ. ปาลิน วิวัฒน์เดชากุล
5 ด.ญ. ธนัญญา ตรงสทิธิวิทู 32 ด.ญ. อารียา สอาดเอ่ียม
6 ด.ญ. กิตติกร พัดลม 33 ด.ญ. ชลกมล ลีรัตน์เสถียร
7 ด.ญ. ญามิตตา ชิณธรรม 34 ด.ญ. ทศัณี ย่ิงล ้า
8 ด.ญ. รมย์นลิน รัตน์นันต์ 35 ด.ญ. ชนัญธิดา แสนจ้าหน่าย
9 ด.ญ. พิชชาภา โสพิศพรมงคล 36 ด.ญ. ภัทราภา วิจิตรไพบลูย์
10 ด.ญ. สพิุชญา รุ่งแก้ว 37 ด.ญ. ญาณธิชา พาหวัุฒนกร
11 ด.ญ. ณิชานันท์ เลิศประกิต 38 ด.ญ. ณัฐจารี ยะสารวรรณ
12 ด.ญ. นริศา พิบลูย์วัฒนา 39 ด.ญ. ธัญชนิต แก้ววันดี
13 ด.ญ. อาทติยา นาภะสนิธุ์ 40 ด.ญ. ธัญธิตา ลาภทพิมนต์
14 ด.ญ. แพรวา หาญสมบรูณ์เดช 41 ด.ญ. ปณัฐวรา ดิษรัก
15 ด.ญ. มณีรัตน์ โง้วเทวีรัตน์ 42 ด.ญ. ปวันรัตน์ แววจันทร์
16 ด.ญ. วริศรา กฤตยากรนุพงศ์ 43 ด.ญ. ปณุยวีร์ วัชรโกมลพันธ์
17 ด.ญ. อรทพิา รัตนเอกกวิน 44 ด.ญ. ธรรมธิดา ธัญญะโชโต
18 ด.ญ. พิมพ์มาดา ลอยทบัเลิศ 45 ด.ญ. จาด้า โบเนตโต้
19 ด.ญ. พรปยิะ คุณพิสทุธิ์ 46 ด.ญ. วนัชพร มีกรสม
20 ด.ญ. อรชพร นาสถิตย์ 47 ด.ญ. กิรณา เพ็ชรอินทร์
21 ด.ญ. สติานัน สนุทรเกตุ 48 ด.ญ. ณิชาภา แก้วบญุสง่
22 ด.ญ. ทรงพร อุตตราพัธ 49 ด.ญ. ชุติมา รักช่ือ
23 ด.ญ. พิมพ์ลภัส อุไรวรรณ์ 50 ด.ญ. นภัสสร จาง
24 ด.ญ. อภิชญา สมภพศาสน์ 51 ด.ญ. ณิชาภัทร ศศินมานพ
25 ด.ญ. ณัฐชยา ชัยโชคสมพร 52 ด.ญ. กัญญณัช ชูประดิษฐ์
26 ด.ญ. ธัญชนก สนธิสวัสดิ์ 53 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ อินทรสขุสนัติ
27 ด.ญ. ปวริศร์ญาณ์ พิธรัตน์

สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผนการเรียนได้ที ่www.khemasiri.ac.th 
หรือ จากลิ งค์ทีค่รูประจ้าชั นสง่ใหท้างไลน์ ตั งแต่วันที ่31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563

นักเรียนทีมี่ความประสงค์จะขอยา้ยแผนการเรียน

รายช่ือนักเรียนทีมี่สิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2563

ช่ือ- นามสกุล ช่ือ- นามสกุล
คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์

แผนการเรียนที ่1



ที่ ที่

1 ด.ญ. คีตกานต์ อู๋ 26 ด.ญ. พิมพ์พรรณ บุญย่ังยืน
2 ด.ญ. ชนมน เจริญพร 27 ด.ญ. สิริน อังศุกวินกุล
3 ด.ญ. ภคพร หรุ่นลี 28 ด.ญ. ชญานิษฐ์ อินทูปริภาพ
4 ด.ญ. กฤติยาณี กุณฑลวรรณ 29 ด.ญ. อภิญญา มณีวงษ์
5 ด.ญ. เอลิศรา ยูมิน 30 ด.ญ. ฟ้าใส กสิวัฒน์
6 ด.ญ. ศรุตา ศรุติรัตน์วรกุล 31 ด.ญ. จณิสตา จันทร์สมวงศ์
7 ด.ญ. ปริยาภัสร์ เรืองทรัพย์ 32 ด.ญ. นิชาภา โสตถิปิณฑะ
8 ด.ญ. สโรชา มะลิป่า 33 ด.ญ. ชัชชฎาวัลล์ ไชยมงคล
9 ด.ญ. ญาดา อ้ึงสิทธิพูนพร 34 ด.ญ. สิริกร ศรีรัตนกุล
10 ด.ญ. สุธิดา ย้ิมฟุ้งเฟ่ือง 35 ด.ญ. จิรัชญา พรรณประภาศรี
11 ด.ญ. วรรษมน โภคินวรเศรษฐ์ 36 ด.ญ. นัฐธิดา ปลอดกลาง
12 ด.ญ. ฐิติวรดา ตนภู 37 ด.ญ. นวีนา ทินสาร
13 ด.ญ. วรรณวนัช พรลิขิตเปี่ยมโชติ 38 ด.ญ. วัลลภา นิระโส
14 ด.ญ. ณรัก ปรีชาพานิช 39 ด.ญ. พิชญา กาญจนโภคิน
15 ด.ญ. ธนิดา คีรีพิมานกร 40 ด.ญ. ณฐอร วงศ์อนันต์ศักดิ์
16 ด.ญ. ธัญย์ชนัท กันเงิน 41 ด.ญ. ดุสิตา แก้ววานิช
17 ด.ญ. จารวี จงเพ่ิมวัฒนะผล 42 ด.ญ. พลอยพรรณ รักธรรม
18 ด.ญ. สิริกานต์ พรหมนาม 43 ด.ญ. ษะษิกาญจน์ รวิวงศ์ทวีกิจ
19 ด.ญ. เบญญา มัคคญาณวัฒน์ 44 ด.ญ. ชวิศา ตรีพาณิชกุล
20 ด.ญ. วิชญาดา ดีแว่น 45 ด.ญ. พีรยา สังข์น้อย
21 ด.ญ. อภิชญา ศูนย์กลาง 46 ด.ญ. อรไพลิน เมฆากิตติธัช
22 ด.ญ. ปทิตตา หุน่มีทอง 47 ด.ญ. สุวภัทร ตริยมงคลรัตน์
23 ด.ญ. พิมญาดา กวระสูตร 48 ด.ญ. ณัฐชญาพร อินทรทัต
24 ด.ญ. พลอยบุษรา อินทรวิเชียร 49 ด.ญ. กุลรดา กมนฐิติวุฒิ
25 ด.ญ. ภัสรี ศรีพจนากุล 50 ด.ญ. ธารา สุนทรเสถียรชัย

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน

สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผนการเรียนได้ที่ www.khemasiri.ac.th 
หรือ จากล้ิงค์ที่ครูประจ าช้ันส่งให้ทางไลน์ ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563

ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาญ่ีปุ่น , ภาษาจีน

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4   ปีการศกึษา  2563

ช่ือ- นามสกุล ช่ือ- นามสกุล

แผนการเรียนที่ 2



ที่ ที่

51 ด.ญ. ปริดา ขันพิมูล 76 ด.ญ. ปัทมพร นิ่มเนียม
52 ด.ญ. พลอยชมพู โสภิตอาชาศักดิ์ 77 ด.ญ. แพรวา เพ็ญสมบุญ
53 ด.ญ. ยุวา พิมพ์ไฉไล 78 ด.ญ. อารีรัตน์ วัฒนากิจ
54 ด.ญ. อนัญญา ศรีสุวรรณ 79 ด.ญ. ธันยพัต โพธิแพทย์
55 ด.ญ. พลอยกาญจน์ ช้างทอง 80 ด.ญ. ธัญภา ตรีสุวรรณ
56 ด.ญ. ลีลาวดี บรีแอนน่า  โกลบอล 81 ด.ญ. ชิดชนก อ่่าพันธุ์
57 ด.ญ. ปณิตา ราชค่า 82 ด.ญ. ณัฐฑิตา ทะนันชัย
58 ด.ญ. ดนชา มั่งพร้อม 83 ด.ญ. กฤตธีรา สุโภภาค
59 ด.ญ. ฎาริณีย์ ทิมผกุล 84 ด.ญ. กุลจิรา สุทธิสุคนธ์
60 ด.ญ. ณัฐพิมล มีมุ่งธรรมาธิติ 85 ด.ญ. นันท์นภัส ประจักษ์ธนกิจ
61 ด.ญ. ปุณณดา พุ่มพวง 86 ด.ญ. วสุพร โพร้งอุไร
62 ด.ญ. อุรชา ทิพย์กล่อม 87 ด.ญ. สุพรทิพย์ ศรีเฟ้ือง
63 ด.ญ. อาทิตยา ขอบชิต 88 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ธิตระ
64 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ชัยสุภา 89 ด.ญ. หทัยกาญจน์ กองทอง
65 ด.ญ. เมษา วาพันดุง 90 ด.ญ. กิ่งเกศ ศักดิ์จิรพาพงษ์
66 ด.ญ. จุฑามาศ แสงจันทร์ 97 ด.ญ. ศิริวรรณ มุททาหัตถากร
67 ด.ญ. พิชญ์สินี สุวัณณุสส์ 92 ด.ญ. ปาณิศา ศาลาพรชัย
68 ด.ญ. ดาริษา บุญสมพงษ์ 93 ด.ญ. ฐิตินันท์ ฉตัรนิรมล
69 ด.ญ. พิชามญช์ุ พันพีระวงษ์ 94 ด.ญ. แพรววริศา วงศ์จตุพัฒน์
70 ด.ญ. พิชญา หงส์ลดาสุวรรณ 95 ด.ญ. มนสิชา คณานันท์
71 ด.ญ. อนัญญา โสภี 96 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สรวยสถิตพงษ์
72 ด.ญ. ทิพยนันท์ อยู่ข่า 97 ด.ญ. ชลธิชา สีหาค่า
73 ด.ญ. สิฏฐ์รสา สุขประพันธ์ 98 ด.ญ. ณภัทร สูงกิจกาญจน์
74 ด.ญ. วศินี นิ่มดิษฐ์ 99 ด.ญ. ปณิต พงศ์ฉบับนภา
75 ด.ญ. ณิศชญา ปิยะอมรกุล

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน

สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผนการเรียนได้ที่ www.khemasiri.ac.th 
หรือ จากล้ิงค์ที่ครูประจ่าช้ันส่งให้ทางไลน์ ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4    ปีการศกึษา  2563

ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาญ่ีปุ่น , ภาษาจีน

ช่ือ- นามสกุล ช่ือ- นามสกุล

แผนการเรียนที่ 2



ที่ ที่

1 ด.ญ. กุลภัทร์ บษุบก 31 ด.ญ. พาขวัญ ชัยเกียรติเจริญ
2 ด.ญ. รินลดา เจริญสุข 32 ด.ญ. แววปราชญ์ โสฬศ
3 ด.ญ. จิณห์วรา สิงห์ชูวงศ์ 33 ด.ญ. กัณฐ์ภิรชา ต้ังจิตเจริญสิน
4 ด.ญ. ปรินทร สุขิตชัยกุล 34 ด.ญ. ชนิสสรา ธนังทอง
5 ด.ญ. ธนัชชนก พงศ์ธนวิสุทธิ์ 35 ด.ญ. ภูริชญา ธาตุสุวรรณ
6 ด.ญ. มาติญา ฉ ่าตระกูล 36 ด.ญ. จิรัชญา ภูริพัฒนายน
7 ด.ญ. ณัฐธิดามาศ ชินวงศากุล 37 ด.ญ. ภัทริดา เขียวเมน่
8 ด.ญ. รินรดา ออกแมน้ 38 ด.ญ. อภิชญา โพธิ์ไพจิตร
9 ด.ญ. ณพลดา จงสกุล 39 ด.ญ. ธนพร สัญลีผล
10 ด.ญ. ภูษิตา ภู่ระหงษ์ 40 ด.ญ. ไปรยา ปยิะบงการ
11 ด.ญ. กัญญาวีร์ ศรีพยัคฆ์ 41 ด.ญ. กฤตยา เสพย์ธรรม
12 ด.ญ. จุฑากาญจน์ ลอยธง 42 ด.ญ. อชิมา ประเสริฐโยธิน
13 ด.ญ. สุธาสินี ชาญการ 43 ด.ญ. สลิลทพิย์ เชื อมั น
14 ด.ญ. อารวี จุฑานพรัตน์ 44 ด.ญ. อภิรดี วณิชย์เจริญสกุล
15 ด.ญ. อรธันยา ธรรมลังกา 45 ด.ญ. ญาณิศา อุทยันฤมล
16 ด.ญ. สุธิดา สมมงั 46 ด.ญ. ณัฐนันท์ พึ งวงศ์ส่าราญ
17 ด.ญ. ภริดา กนิษฐบณุยวินิจ 47 ด.ญ. ภิญญาดา เพียรทอง
18 ด.ญ. ธนกร อดิเรกผลิน 48 ด.ญ. มณัสวีย์ องค์พัฒนกิจ
19 ด.ญ. วริศรา น้อยสุวรรณ์ 49 ด.ญ. ภาวิดา อัศวจุฬามณี
20 ด.ญ. ปวีณ์พร บญุสว่าง 50 ด.ญ. ปญุญิศา คงทอง
21 ด.ญ. อรินยกร วิชชุปญัญ์กุล 51 ด.ญ. พิชญาภา ตันติวิกรม
22 ด.ญ. ณัฐฐา มะเต 52 ด.ญ. พาขวัญ สันติธรารักษ์
23 ด.ญ. ศิลปศ์ุภา ธนะไชย 53 ด.ญ. พุฒิตา พุฒทอง
24 ด.ญ. ชนเนษฎ์ โตล ่า 54 ด.ญ. ณิชาภา วารีวงศ์
25 ด.ญ. จิรสุตา พรหมสาขา ณ สกลนคร 55 ด.ญ. ธนารีย์ วิไลวรรณ
26 ด.ญ. ศศิ แซ่ล้ิม 56 ด.ญ. อารียา วรินทร์
27 ด.ญ. ชนานันท์ พวงเพ็ชร 57 ด.ญ. กัญญพจน์ ว่องเจริญโรจน์
28 ด.ญ. กัลยกร กิตติอุดม 58 ด.ญ. เกศญาดา อรัณยะนาค
29 ด.ญ. กัญจน์ธัญ จริยานุรักษ์กุล 59 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ซิ้มสื อ
30 ด.ญ. สิริสวัสดิ์ ศรีสุข 60 ด.ญ. เปมกิา อบเชย

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน

สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผนการเรียนได้ที  www.khemasiri.ac.th 
หรือ จากล้ิงค์ที ครูประจ่าช้ันส่งให้ทางไลน ์ต้ังแต่วันที  31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4 ปีการศกึษา  2563

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ช่ือ- นามสกุล ช่ือ- นามสกุล

แผนการเรียนที่ 3



 

 

รายชื่อนักเรยีนท่ีได้รับทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

1.  เด็กหญิงสุพิชญา    รุ่งแก้ว   ม.3/5 
2.  เด็กหญิงธนัญญา  ตรงสิทธิวิทู  ม.3/5 
3.  เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลอยทับเลิศ  ม.3/5 
4.  เด็กหญิงณัฐมน  เขมาธร  ม.3/5 
5.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา วจีวิจิตร  ม.3/5 
6.  เด็กหญิงกัญจน์มิตา บุญสุวรรณ  ม.3/5 
7.  เด็กหญิงมณีรัตน ์  โง้วเทวีรัตน ์  ม.3/5 
8.  เด็กหญิงสิตานัน  สุนทรเกต ุ  ม.3/5 
9.  เด็กหญิงกิตติกร  พัดลม   ม.3/5 
10.  เด็กหญิงญามิตตา ชิณธรรม  ม.3/5 
11.  เด็กหญิงพิรญาณ ์ โสพิศพรมงคล  ม.3/5 
12.  เด็กหญิงพิชชาภา โสพิศพรมงคล  ม.3/5 
13.  เด็กหญิงรมย์นลิน รัตน์นนัต ์  ม.3/5 
14.  เด็กหญิงวริศรา  กฤตยากรนุพงศ ์ ม.3/5 
15.  เด็กหญิงอาทิตยา  นาภะสินธ์ุ  ม.3/5 
16.  เด็กหญิงณิชานันท ์ เลิศประกิต  ม.3/4 
17.  เด็กหญิงแพรวา  หาญสมบูรณ์เดช ม.3/1 
 
 
หมายเหตุ:  นักเรียนช าระค่าเล่าเรียนเต็มตามจ านวนและโรงเรียนจะคืนเงินในส่วนที่ได้รับทุน 
                   เมื่อเปิดภาคเรียน 


