
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 30740 นางสาว สุพิชญา รุ่งแก้ว ม.6 1

2 30742 นางสาว อรชพร นาสถิตย์ ม.6 1

3 30744 นางสาว ธนัญญา ตรงสิทธิวิทู ม.6 1

4 30750 นางสาว ณัฐมน เขมาธร ม.6 1

5 30757 นางสาว วนัชพร มีกรสม ม.6 1

6 30762 นางสาว วริศรา กฤตยากรนุพงศ์ ม.6 1

7 30775 นางสาว ณัฐชยา ชัยโชคสมพร ม.6 1

8 30782 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทรสุขสันติ ม.6 1

9 30838 นางสาว สิตานัน สุนทรเกตุ ม.6 1

10 30858 นางสาว ชนัญธิดา แสนจ าหน่าย ม.6 1

11 30860 นางสาว ปาลิน วิวัฒน์เดชากุล ม.6 1

12 30874 นางสาว ภัทราภา วิจิตรไพบูลย์ ม.6 1

13 30891 นางสาว ปวริศร์ญาณ์ พิธรัตน์ ม.6 1

14 30897 นางสาว อาทิตยา นาภะสินธ์ุ ม.6 1

15 30899 นางสาว กัญญณัช ชูประดิษฐ์ ม.6 1

16 30917 นางสาว ณัฐจารี ยะสารวรรณ ม.6 1

17 30919 นางสาว ญาณธิชา พาหุวัฒนกร ม.6 1

18 31030 นางสาว กิตติกร พัดลม ม.6 1

19 31245 นางสาว ทรงพร อุตตราพัธ ม.6 1

20 31814 นางสาว ธัญชนก สนธิสวัสด์ิ ม.6 1

21 31815 นางสาว พิรญาณ์ โสพิศพรมงคล ม.6 1

22 31816 นางสาว พิชชาภา โสพิศพรมงคล ม.6 1

23 32460 นางสาว ชุติมา รักช่ือ ม.6 1

24 32504 นางสาว ณิชานันท์ เลิศประกิต ม.6 1

25 32508 นางสาว พรปิยะ คุณพิสุทธ์ิ ม.6 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูพีรดำ ป่ินประดับ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32529 นางสาว ธรรมธิดา ธัญญะโชโต ม.6 1

27 32545 นางสาว รมย์นลิน รัตน์นันต์ ม.6 1

28 32560 นางสาว ทัศณี ย่ิงล  า ม.6 1

29 32566 นางสาว ณิชาภัทร ศศินมานพ ม.6 1

30 32707 นางสาว ปิยะรัตน์ เสริมชาติเจริญกาล ม.6 1

31 32999 นางสาว นภัสสร จาง ม.6 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 1 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูพีรดำ ป่ินประดับ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 30747 นางสาว ทิพยนันท์ อยู่ข า ม.6 2

2 30773 นางสาว กฤติยาณี กุณฑลวรรณ ม.6 2

3 30776 นางสาว ก่ิงเกศ ศักด์ิจิรพาพงษ์ ม.6 2

4 30779 นางสาว ปัทมพร น่ิมเนียม ม.6 2

5 30787 นางสาว ณฐอร วงศ์อนันต์ศักด์ิ ม.6 2

6 30806 นางสาว อภิชญา ศูนย์กลาง ม.6 2

7 30824 นางสาว ชนมน เจริญพร ม.6 2

8 30826 นางสาว สิริกร ศรีรัตนกุล ม.6 2

9 30839 นางสาว จณิสตา จันทร์สมวงศ์ ม.6 2

10 30847 นางสาว สโรชา มะลิป่า ม.6 2

11 30869 นางสาว เกศญาดา อรัณยะนาค ม.6 2

12 30884 นางสาว ดุสิตา แก้ววานิช ม.6 2

13 30888 นางสาว กุลจิรา สุทธิสุคนธ์ ม.6 2

14 30895 นางสาว เปมิกา อบเชย ม.6 2

15 30913 นางสาว สุธิดา ยิ มฟุ้งเฟ่ือง ม.6 2

16 30927 นางสาว วศินี น่ิมดิษฐ์ ม.6 2

17 30968 นางสาว ปทิตตา หุ่นมีทอง ม.6 2

18 31285 นางสาว นวีนา ทินสาร ม.6 2

19 31573 นางสาว สิริกานต์ พรหมนาม ม.6 2

20 32045 นางสาว มนสิชา คณานันท์ ม.6 2

21 32053 นางสาว ธันยพัต โพธิแพทย์ ม.6 2

22 32163 นางสาว ณภัทร สูงกิจกาญจน์ ม.6 2

23 32447 นางสาว อุรชา ทิพย์กล่อม ม.6 2

24 32484 นางสาว ญาณิศา อุทัยนฤมล ม.6 2

25 32515 นางสาว แพรววริศา วงศ์จตุพัฒน์ ม.6 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 2 (ภำษำอังกฤษ - ภำษำญ่ีปุ่น , ภำษำฝร่ังเศส)

ครูประจ ำช้ัน : ครูธีรวุฒิ สังข์ใหญ่ , ครูสีตีฮำยำ สะมะแอ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32527 นางสาว หทัยกาญจน์ กองทอง ม.6 2

27 32568 นางสาว วสุพร โพร้งอุไร ม.6 2

28 32690 นางสาว พิชญาภา สุวัณณุสส์ ม.6 2

29 32929 นางสาว ชัชชฎาวัลล์ ไชยมงคล ม.6 2

30 33005 นางสาว ธารา สุนทรเสถียรชัย ม.6 2

31 33117 นางสาว วัลปวีณ์ สิริภัสภรณ์ ม.6 2

32 33134 นางสาว รวิสรา กล่อมตุ้น ม.6 2

33 33151 นางสาว สุกฤตตา นทีวัฒนา ม.6 2

34 33199 นางสาว พิชชาพร แสงหิรัญ ม.6 2

ครูประจ ำช้ัน : ครูธีรวุฒิ สังข์ใหญ่ , ครูสีตีฮำยำ สะมะแอ

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 2 (ภำษำอังกฤษ - ภำษำญ่ีปุ่น , ภำษำฝร่ังเศส)



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 30743 นางสาว พลอยกาญจน์ ช้างทอง ม.6 3

2 30745 นางสาว วัลลภา นิระโส ม.6 3

3 30772 นางสาว พลอยชมพู โสภิตอาชาศักด์ิ ม.6 3

4 30784 นางสาว เบญญา มัคคญาณวัฒน์ ม.6 3

5 30810 นางสาว อาทิตยา ขอบชิต ม.6 3

6 30905 นางสาว ณัฐพิมล มีมุ่งธรรมาธิติ ม.6 3

7 30932 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สรวยสถิตพงษ์ ม.6 3

8 31113 นางสาว ธนัชชนก พงศ์ธนวิสุทธ์ิ ม.6 3

9 32442 นางสาว อรไพลิน เมฆากิตติธัช ม.6 3

10 32463 นางสาว ษะษิกาญจน์ รวิวงศ์ทวีกิจ ม.6 3

11 32468 นางสาว สิฏฐ์รสา สุขประพันธ์ ม.6 3

12 32519 นางสาว อนัญญา ศรีสุวรรณ ม.6 3

13 32521 นางสาว ณัฐธยาน์ ธิตระ ม.6 3

14 32543 นางสาว นันท์นภัส ประจักษ์ธนกิจ ม.6 3

15 32773 นางสาว ภัทริดา เขียวเม่น ม.6 3

16 32914 นางสาว ฎาริณีย์ ทิมผกุล ม.6 3

17 33119 นางสาว ธิติมา วิจักขณ์กาญจน ม.6 3

18 33123 นางสาว ณัฐธิชา อาอ๋ี ม.6 3

19 33166 นางสาว ธัญวรรณ สายสวรรค์ ม.6 3

20 33177 นางสาว รุจิรา สุขิโตพสุธร ม.6 3

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 3 (ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน)

ครูประจ ำช้ัน : ครูจิตรลดำ เหง่ียมไพศำล , ครูภริษำ คงเศรษฐกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 30752 นางสาว พลอยพรรณ รักธรรม ม.6 4

2 30756 นางสาว กฤตยา เสพย์ธรรม ม.6 4

3 30791 นางสาว ชุติกาญจน์ ซิ มส่ือ ม.6 4

4 30811 นางสาว ธนกร อดิเรกผลิน ม.6 4

5 30823 นางสาว พีรยา สังข์น้อย ม.6 4

6 30827 นางสาว จิณห์วรา สิงห์ชูวงศ์ ม.6 4

7 30829 นางสาว พาขวัญ สันติธรารักษ์ ม.6 4

8 30837 นางสาว รินรดา ออกแม้น ม.6 4

9 30893 นางสาว สลิลทิพย์ เช่ือม่ัน ม.6 4

10 30911 นางสาว ชวิศา ตรีพาณิชกุล ม.6 4

11 30951 นางสาว วรรษมน โภคินวรเศรษฐ์ ม.6 4

12 31251 นางสาว จิรัชญา พรรณประภาศรี ม.6 4

13 31831 นางสาว จารวี จงเพ่ิมวัฒนะผล ม.6 4

14 31865 นางสาว ณิชาภา แก้วบุญส่ง ม.6 4

15 31888 นางสาว ณัฐนันท์ พ่ึงวงศ์ส าราญ ม.6 4

16 32047 นางสาว พิชญา กาญจนโภคิน ม.6 4

17 32097 นางสาว ธัญมน อรรฆย์ภาวศุทธิ ม.6 4

18 32106 นางสาว ธัญธิตา ลาภทิพมนต์ ม.6 4

19 32135 นางสาว วิชญาดา ดีแว่น ม.6 4

20 32252 นางสาว ธัญย์ชนัท กันเงิน ม.6 4

21 32300 นางสาว ฐิติวรดา ตนภู ม.6 4

22 32428 นางสาว ณัฐธิดามาศ ชินวงศากุล ม.6 4

23 32445 นางสาว วรรณวนัช พรลิขิตเป่ียมโชติ ม.6 4

24 32459 นางสาว ญาดา อึ งสิทธิพูนพร ม.6 4

25 32465 นางสาว ธัญชนิต แก้ววันดี ม.6 4

ครูประจ ำช้ัน : ครูอินทรดำรำ เช่ืองดี , ครูวันเพ็ญ จันธิมำ

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 4 (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32467 นางสาว ภูษิตา ภู่ระหงษ์ ม.6 4

27 32470 นางสาว ฟ้าใส กสิวัฒน์ ม.6 4

28 32475 นางสาว ธนิดา คีรีพิมานกร ม.6 4

29 32482 นางสาว ชลกมล ลีรัตน์เสถียร ม.6 4

30 32485 นางสาว พุฒิตา พุฒทอง ม.6 4

31 32489 นางสาว อภิญญา มณีวงษ์ ม.6 4

32 32496 นางสาว อารียา สอาดเอ่ียม ม.6 4

33 32520 นางสาว พลอยบุษรา อินทรวิเชียร ม.6 4

34 32549 นางสาว จิรสุตา พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.6 4

35 32575 นางสาว มณัสวีย์ องค์พัฒนกิจ ม.6 4

36 32748 นางสาว ธนพร สัญลีผล ม.6 4

37 32783 นางสาว ปุญญิศา คงทอง ม.6 4

38 32913 นางสาว กัญจน์ธัญ จริยานุรักษ์กุล ม.6 4

39 33274 นางสาว กชภัส แป้นพัฒน์ ม.6 4

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 4 (ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูอินทรดำรำ เช่ืองดี , ครูวันเพ็ญ จันธิมำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 30766 นางสาว กฤตธีรา สุโภภาค ม.6 5

2 30774 นางสาว แววปราชญ์ โสฬศ ม.6 5

3 30780 นางสาว ไปรยา ปิยะบงการ ม.6 5

4 30796 นางสาว จิรัชญา ภูริพัฒนายน ม.6 5

5 30817 นางสาว ศิลป์ศุภา ธนะไชย ม.6 5

6 30848 นางสาว ณัฐชญาพร อินทรทัต ม.6 5

7 30870 นางสาว อชิมา ประเสริฐโยธิน ม.6 5

8 30880 นางสาว พิชญาภา ตันติวิกรม ม.6 5

9 30902 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีพยัคฆ์ ม.6 5

10 30918 นางสาว ณิศชญา ปิยะอมรกุล ม.6 5

11 30955 นางสาว อารวี จุฑานพรัตน์ ม.6 5

12 30964 นางสาว ชนเนษฎ์ โตล่ า ม.6 5

13 30981 นางสาว ณพลดา จงสกุล ม.6 5

14 31013 นางสาว เมษา วาพันดุง ม.6 5

15 31294 นางสาว อรินยกร วิชชุปัญญ์กุล ม.6 5

16 31347 นางสาว กุลรดา กมนฐิติวุฒิ ม.6 5

17 31474 นางสาว ปรินทร สุขิตชัยกุล ม.6 5

18 31485 นางสาว จุฑามาศ แสงจันทร์ ม.6 5

19 31508 นางสาว สุพรทิพย์ ศรีเฟ้ือง ม.6 5

20 31522 นางสาว พัทธ์ธีรา ชัยสุภา ม.6 5

21 31535 นางสาว กัญญพจน์ ว่องเจริญโรจน์ ม.6 5

22 31855 นางสาว ปุณณดา พุ่มพวง ม.6 5

23 32226 นางสาว วริศรา น้อยสุวรรณ์ ม.6 5

24 32313 นางสาว กัลยกร กิตติอุดม ม.6 5

25 32438 นางสาว ยุวา พิมพ์ไฉไล ม.6 5

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 5 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ และ ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูวัลลภำ นันตะโภค , ครูเมญำณี พลสำร



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32439 นางสาว ณัฐฑิตา ทะนันชัย ม.6 5

27 32474 นางสาว ปวีณ์พร บุญสว่าง ม.6 5

28 32476 นางสาว ภาวิดา อัศวจุฬามณี ม.6 5

29 32483 นางสาว สุวภัทร ตริยมงคลรัตน์ ม.6 5

30 32510 นางสาว ธนารีย์ วิไลวรรณ ม.6 5

31 32528 นางสาว กัณฐ์ภิรชา ตั งจิตเจริญสิน ม.6 5

32 32561 นางสาว ณัฐฐา มะเต ม.6 5

33 32672 นางสาว ดาริษา บุญสมพงษ์ ม.6 5

34 32683 นางสาว แพรวา เพ็ญสมบุญ ม.6 5

35 32782 นางสาว ชลธิชา สีหาค า ม.6 5

36 32906 นางสาว พิชญา หงส์ลดาสุวรรณ ม.6 5

37 33037 นางสาว กวินนาถ ฉัตรวรรณมาศ ม.6 5

38 33038 นางสาว กวินธิดา ฉัตรวรรณมาศ ม.6 5

39 33069 นางสาว ศรีสุภัค บุญพรม ม.6 5

40 33070 นางสาว อิซาเบล โนรา แวลลีย์ ม.6 5

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ม.6 ห้อง 5 (คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ และ ภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์)

ครูประจ ำช้ัน : ครูวัลลภำ นันตะโภค , ครูเมญำณี พลสำร


