
รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
แผนการเรียนที ่1 

(คณติศาสตร์ - วทิยาศาสตร์) 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

1 ด.ญ. รินลดา  แดงทองดี 22 ด.ญ. ญาดา            กุลกาญจน์ 

2 ด.ญ. รวกิานต ์           รุ่งแกว้ 23 ด.ญ. ปาณิศรา       ลาภทิพมนต ์

3 ด.ญ. ธวลัรัตน์           ชีววุฒิพงศ ์ 24 ด.ญ. บุณยานุช      วิวฒัน์วชิา 

4 ด.ญ. ธมลวรรณ         พรหมมาศ 25 ด.ญ. วริษฐา          ดว้งใจบุญ 

5 ด.ญ. ธญัชนก             สงวนพงษ ์ 26 ด.ญ. ธนกร           ทรงบณัฑิตย ์

6 ด.ญ. วรณนั               ประสงค ์ 27 ด.ญ. ศริษา           จาตุรงคกุล 

7 ด.ญ. นชัชนนัท ์        ชยัศิริ 28 ด.ญ. กฤติญดา      เอกธาดาภกัด์ิ 

8 ด.ญ. สิริณภา             เอ่ียมช่ืน 29 ด.ญ. ณิชาวีร์         ฐิติเลิศวรชยั 

9 ด.ญ.  ศิริภทัราช ์      จนัทอง 30 ด.ญ. สุภาพร        ภิรมยพ์ูล 

10 ด.ญ.  ศุภกานต ์        คงอินทร์ 31 ด.ญ. นภทัร         อยูเ่จริญ 

11 ด.ญ. ธิชาณชั            ปลัง่ศรี 32 ด.ญ. อรณชัชา     นุชบุษบา 

12 ด.ญ.  ณัฐธิดา           ตรีเจริญ 33 ด.ญ. พิมพพ์ิศา     ฤกษภิ์ญโญชยั 

13 ด.ญ. อนัน์อากร        จริยานุรักษก์ุล 34 ด.ญ. กนกพิชญ ์   ฐิตยางกูร 

14 ด.ญ. ฐิตารีย ์             ศรีสาหร่าย 35 ด.ญ. ชนากานต ์  วงษป์ระเสริฐ 

15 ด.ญ. ญาดา               ไพโรจน์ฤทธ์ิกุล 36 ด.ญ. กัลยภรณ์      นวลประเสริฐ 

16 ด.ญ. รติกร      แสงวรัิตน์ 37 ด.ญ. ณัฐนรีย ์     วรรณพิรุณ 

17 ด.ญ. สุพิชญา          มูลศรี 38 ด.ญ. กุลธิดา       แผน่สุวรรณ 

18 ด.ญ. วริสา  แซ่โงว้ 39 ด.ญ. คณสันนัท ์ สงวนศฤงคาร 

19 ด.ญ.  ธญัวรินทร์    ถิรพฒันวงษ ์ 40 ด.ญ. วราภรณ์      เล่ียมสันต ์

20 ด.ญ. ปาลิกา           อุมาวงสกุล 41 ด.ญ. นฐัวลนัช์     ตึกขาว 

21 ด.ญ. ลภสัรดา        โสภณางกูร 42 ด.ญ. จอมขวญั     สมรส 

43 ด.ญ.  พิมพน์ารา   จาํปาทอง 

นักเรียนทีม่ีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน 
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รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
แผนการเรียนที ่2 

(ภาษาองักฤษ – ภาษาญีปุ่่น – ภาษาจีน) 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

1  ด.ญ.พณัณิตา  อินวะษา  22  ด.ญ.นนัทิตา  สุนทรเกตุ 

2  ด.ญ.นนทพร  เวชศิลป์  23  ด.ญ.พิชชานนัท ์  ศุภภมร 

3  ด.ญ.กนัปภา  ฤกษบุ์ตรศรี  24  ด.ญ.ปภาชุดา  สุชยัรัตน์ 

4  ด.ญ.ณัฐณิชา  องคมงคล  25 ด.ญ.รัตนากร  เชยขนุทด 

5  ด.ญ.เพญ็พิชชา  วรรณบูรณ์  26 ด.ญ.อรุณรัศมี เนติโรจนชยัชาญ 

6  ด.ญ.เปรมา  ศิริกุล  27 ด.ญ.ณิชกานต ์ วชิยัดิษฐ ์

7 ด.ญ.กญัญาวีร์  วอ่งวีรวฒัน์  28 ด.ญ.นาเดีย อลัลิสัน บอสตนั 

8 ด.ญ.ฌานิกา  ใจกลา้  29 ด.ญ.กวติา เจนบวร 

9 ด.ญ.พทัธนนัท ์  ฉายฉลาด  30 ด.ญ.ธญัญพ์ิชา โชติวงศอ์ริยะ 

10 ด.ญ.อรกญัญา  วชิรแพทย ์  31 ด.ญ.บุณยาพร พรเจริญ 

11 ด.ญ.ปภาวรินท ์  เยน็ช้ืน  32 ด.ญ.เพลงฟ้าใส ศิริมหาธรรม 

12 ด.ญ.นิชาภา  วสุรัตน์  33 ด.ญ.ปวณ์ีธิดา กวสีกุลวงศ ์

13 ด.ญ.ชลนภสั  โคตรสมบติั  34 ด.ญ.กมลพร ปิติวรวงศ ์

14 ด.ญ.พลอยธรรม  ธนบวรเกียรติ  35 ด.ญ.ณิชชา หมายด่านกลาง 

15 ด.ญ.พิชญนาถ  กิตติวรกิจ  36 ด.ญ.นลนัตา เพช็รร่ืน 

16 ด.ญ.ปราณญา  ตะ๊ชมภู  37 ด.ญ.สุธีมนต ์ ปล้ืมสุทธ์ิ 

17 ด.ญ.ขวญักมล  ม่วงปาน  38 ด.ญ.ณฐมน สมรรถเวช 

18 ด.ญ.ศศิกาํกร  กิจกอ้งขจร  39 ด.ญ.ณณฏัฐพร เหล่าพงษศ์ร 

19 ด.ญ.ศุภวดี  วรรธนะชวลิต  40 ด.ญ.อุมากร เคา้ศรีวงษ ์

20 ด.ญ.มุกริณ  คงผอบ  41 ด.ญ.ณิชารีย ์ แซ่โคว้ 

21 ด.ญ.ศศิกาล  โชติกอนุชิต  42 ด.ญ.ณชญาภา อินทุนนท ์
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รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
แผนการเรียนที ่2 

(ภาษาองักฤษ – ภาษาญีปุ่่น – ภาษาจีน) 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

1 ด.ญ.ภคัวลญัชญ ์ศรีพรม 

2 ด.ญ.บุรารัณ อศัวเลิศแสง 

3 ด.ญ.รพีพร อุตรานิมิต 

4 ด.ญ.วรัญญา นาใจตรอง 

5 ด.ญ.มุกมณี ขวญัคาํ 

6 ด.ญ.ภษร คาํสุวรรณ 

7 ด.ญ.เขมรพีภคัค บุญมานะประเสริฐ 

8 ด.ญ.ธญัชนน รัฐธนาวุฒิ 

9 ด.ญ. ธนิภา             สิทธิภทัรกุล 

10 ด.ญ. ชมบุญ           ม่วงมิตร 

11 ด.ญ. ภคัธีมา           เป่ียมพิบูลย ์

12 ด.ญ. วรฤทยั           พลเยีย่ม 

13 ด.ญ. ชนิกานต ์       หร่ายเจริญ 

14 ด.ญ. ณฏัฐนนัท ์      เสพยธ์รรม 

15 ด.ญ. กนัตก์นิษฐ ์    แสงสันต ์

16 ด.ญ. ธนพร             สุวรรณวงศ ์

17 ด.ญ. ณัฐณิชา          เฉลิมวฒัน์ 

18 ด.ญ.  พิราอร           บวัภา 

19 ด.ญ.  กูลชญัญา       นาคกาญจน์กร 

20 ด.ญ. ฤดูดาว            แซ่เจียง 
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รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
แผนการเรียนที ่3 

(ภาษาองักฤษ – คณติศาสตร์) 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

1 ด.ญ. พสัว ี               สถาปนิกานนท ์  22 ด.ญ. ฐานิดา         อบเชย 

2 ด.ญ. ธรรพณ์ภรณ์   ธีระบุญชยักุล  23 ด.ญ. วนทัน์ณิภา  อภิบาลศรี 

3 ด.ญ. ณิชา               พลไพรินทร์  24 ด.ญ. ธรรมมิก         เมืองพระ 

4 ด.ญ. อภิศรา           สุปรีชาวุฒิพงศ ์  25 ด.ญ.  ภาวนาสิริ    ครองพวก 

5 ด.ญ. ทกัษิณา         มงคลวจัน์  26 ด.ญ. กล่ินสกุล      เมฆฉาย 

6 ด.ญ. ธญัทิพย ์       นาคนิคาม  27 ด.ญ.  แพรวา         โพธ์ิทอง 

7 ด.ญ. สุภสัสรา       ชูแกว้  28 ด.ญ.  ชญาน์ทิพย ์ คลงัเสง่ียม 

8 ด.ญ. อวศัยา           พละกุล  29 ด.ญ. กานตธิ์ดา     ทองแดง 

9 ด.ญ. สุชานนัท ์      จนัทร์ดอกรัก  30 ด.ญ.  นนัยป์พร    ไชยสุ 

10 ด.ญ. นนัทิชา          เลาหกุลเวทิต  31 ด.ญ.  ณฏัฐณิชา    ทองศิริพนัธ์ 

11 ด.ญ. ณภทัร           ภูริดล  32 ด.ญ.  รวกิานต ์     มุ่งสุข 

12 ดญ. ชิชญา             รุ่งฤทธิไกร  33 ด.ญ. ธนภรณ์    โหมดตาด 

13 ด.ญ. พฤนทร์         เส้งซ้ิว  34 ด.ญ. มนรดา       ดิษฐรักษ ์

14 ด.ญ. ศรีภสัสร       สุพรรรณรัชตกุล  35 ด.ญ. วรัชยา        หนูมะเริง 

15 ด.ญ. ณภทัร           กสิวฒัน์  36 ด.ญ. กญัญณทั    ชยัเพชร 

16 ด.ญ. เมษิณี            อภิรักษสิ์ทธิชน  37 ด.ญ. นวพรรณ    ร่มโพธ์ิเงิน 

17 ด.ญ. พิมพช์นก      จารุวรรณาภรณ์   

18 ด.ญ. กฤตยาดา       เก้ือหนุน  

19 ด.ญ. รัดาอร           ศรีเฟ้ือง  

20 ด.ญ. อชิรญา          ธนะคุม้ชีพ  

21 ด.ญ. ปภาชยา         จูจอ้ย  
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รายช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
แผนการเรียนที ่4 

(ภาษาองักฤษ – ศิลปะ) 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

1 ด.ญ. ไออุ่น           แดงนอ้ย 

2 ด.ญ. ฐานิดา         อศัวนนท ์

3 ด.ญ. ปัญญารัตน์  จายนียโยธิน 

4 ด.ญ. พิชา             ฉตัรมยรูวงศ ์

5 ด.ญ. เสาวลกัษณ์  วาณิชกุลชยั 
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