
รายช่ือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
Intensive Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 11 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย เดชาธร ปิกเกษม ม.1/11 
2 เด็กชาย ก่อบุญ อธิจิระสิงห์ ม.1/11 
3 เด็กชาย กิตติภัค ชำทองไหล ม.1/11 
4 เด็กชาย ชัชวิน ศรีนาค ม.1/11 
5 เด็กชาย ณัชพล พรพ่วง ม.1/11 
6 เด็กชาย ธีร์ธวัช พลธาน ี ม.1/11 
7 เด็กชาย นฤบดี ผ่องโอภาส ม.1/11 
8 เด็กชาย ปรเมศวร์ เกดุก ม.1/11 
9 เด็กชาย พอเพียง เพ็ชรพัว ม.1/11 
10 เด็กชาย พิชญะ ผจงธนสฤษฏ์ ม.1/11 
11 เด็กชาย ภูดิศ รอดศรี ม.1/11 
12 เด็กชาย ภูรินท์ เกษตรบริบูรณ์ ม.1/11 
13 เด็กชาย วงศ์วริช วรยศ ม.1/11 
14 เด็กชาย วชิรวิทย์ เกียรติประสงค์ ม.1/11 
15 เด็กชาย วัชร์สตา เซงเพชร ม.1/11 
16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ วงศ์วุฒิอนันต์ ม.1/11 
17 เด็กชาย สุวิจักขณ์ โชติรุ่งเรืองศรี ม.1/11 
18 เด็กชาย อนุภัทร พลายชมภู ม.1/11 
19 เด็กหญิง กรรวี เพ็ญสุภา ม.1/11 
20 เด็กหญิง กีรติ บูระพา ม.1/11 
21 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ สารพุทธิ ม.1/11 
22 เด็กหญิง ชุติณัสภรณ์ จิรกิจสวัสดิ์ ม.1/11 
23 เด็กหญิง ณิชมน เย็นมี ม.1/11 
24 เด็กหญิง ธนัชชา สุขวณิชนันท์ ม.1/11 
25 เด็กหญิง นรรัตน์ พ่วงลาภ ม.1/11 
26 เด็กหญิง นันท์นภัส ยังสุข ม.1/11 
27 เด็กหญิง ปฏิมาตา โคกขุนทด ม.1/11 
28 เด็กหญิง ปริยากร สำราญใจ ม.1/11 
29 เด็กหญิง ปัณณิกา โพธิรัชต์ ม.1/11 
30 เด็กหญิง พิชญาภัค บุญมี ม.1/11 



 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น 
31 เด็กหญิง ภทรชนก ณัฐญานุกูร ม.1/11 
32 เด็กหญิง มนต์ณภัทร ศรไชย ม.1/11 
33 เด็กหญิง ศิรดา ทองเหลือง ม.1/11 
34 เด็กหญิง สุภาพร ศรีสามแคว ม.1/11 
35 เด็กหญิง อภิดาภา เปรมวัตร ม.1/11 
36 เด็กหญิง ออมพลอย บุญนำ ม.1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
Intensive Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 12 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย เจษฎา กำจาย ม.1/12 
2 เด็กชาย เตชิต ลีลาธนาพิพัฒน์ ม.1/12 
3 เด็กชาย กันตพงศ ์ตันติจริยางกูร ม.1/12 
4 เด็กชาย กิตติภูมิ ภูมิธีรเลิศรักษ์ ม.1/12 
5 เด็กชาย ชีพชนก บุญเสนอ ม.1/12 
6 เด็กชาย ธีร์ธเนส แสงพุ่ม ม.1/12 
7 เด็กชาย ธีรพล วรสาร ม.1/12 
8 เด็กชาย นิชนันท์ แซ่อ้ึง ม.1/12 
9 เด็กชาย พศวีร์ สายวาริน ม.1/12 
10 เด็กชาย พิชญ สุวรรณเดชากุล ม.1/12 
11 เด็กชาย ฟีโน่ จ้อยคำ ม.1/12 
12 เด็กชาย ภูมิภากร ทองทา ม.1/12 
13 เด็กชาย ภูริภพ ทองน่วม ม.1/12 
14 เด็กชาย วชิรเดช สมบัติมาก ม.1/12 
15 เด็กชาย วศินภัทร์ กุลเศรษฐสมบัติ ม.1/12 
16 เด็กชาย วุฒิภัทร บุญรัตน์ ม.1/12 
17 เด็กชาย สรวิชญ์ สุขกาย ม.1/12 
18 เด็กชาย อนวัช จันทร์ลา ม.1/12 
19 เด็กหญิง เขมนิจ นามผล ม.1/12 
20 เด็กหญิง กัญญานัฐ ธนาฤดี ม.1/12 
21 เด็กหญิง กุลิสรา บุญพุทธ ม.1/12 
22 เด็กหญิง ฉัตรทิพย์ เพ็งเลีย ม.1/12 
23 เด็กหญิง ญาณิศา ปั้นทอง ม.1/12 
24 เด็กหญิง สิรินดา  บุญญกาญจน์ ม.1/12 
25 เด็กหญิง ธันยพัฒน์ เจ็ดวรรณะ ม.1/12 
26 เด็กหญิง นราวดี ชัยภูมิพิทักษ์ ม.1/12 
27 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ทองลักษณะวงศ์ ม.1/12 
28 เด็กหญิง ปรินดา เหมจารี ม.1/12 
29 เด็กหญิง ปวริศา เชตวรรณ์ ม.1/12 
30 เด็กหญิง พราวพัชชา ลามอ ม.1/12 



ที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น 
31 เด็กหญิง พิมพ์นารา ศรีเพียรเอม ม.1/12 
32 เด็กหญิง ภวิษย์พร โรหิตธรรมพร ม.1/12 
33 เด็กหญิง ยชนน์ วงศานนท์ ม.1/12 
34 เด็กหญิง สุธิมนต์ ยศปัญญา ม.1/12 
35 เด็กหญิง อนุธิษา เหมวิจิตร ม.1/12 
36 เด็กหญิง อรินท์พร อภิบาลพลธรรม ม.1/12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
(เตรียมทหารและแพทย์) 
Intensive Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 13 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ อาษา ม.1/13 
2 เด็กชาย ธนภูมิ แดงเอียด ม.1/13 
3 เด็กชาย ทัชชกร รอสูงเนิน ม.1/13 
4 เด็กชาย ศิวนาถ วงษ์พยัคฆ์ ม.1/13 
5 เด็กชาย ชยวิริทธิ์ ดิษมานพณรงค์ ม.1/13 
6 เด็กชาย ตรีวิทย์ หาญเศรษฐานนท์ ม.1/13 
7 เด็กชาย กรวิชญ์ บุญแสน ม.1/13 
8 เด็กชาย ชุติพนท์ ทศราช ม.1/13 
9 เด็กชาย ชีวานนท์ จินดาอินทร์ ม.1/13 
10 เด็กชาย แผ่นดิน พันธุ์ดี ม.1/13 
11 เด็กชาย ธนกฤต แสนต๊ะวงค์ ม.1/13 
12 เด็กชาย ณัฏฐพล เพ็ชร์รัตน์ ม.1/13 
13 เด็กชาย ตฤณจร พลทัพ ม.1/13 
14 เด็กชาย ธนัท สวนศรี ม.1/13 
15 เด็กชาย รวีวิชญ์ มโนฤทธิญาณ ม.1/13 
16 เด็กชาย ศุภธัช ศรีสุขวัฒนชัย ม.1/13 
17 เด็กชาย ชัยวุฒิ แนวประยงค์ ม.1/13 
18 เด็กชาย พิรุฬห์กร พิทยพงศ์สิน ม.1/13 

 
  



รายช่ือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
English  Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 14 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย เขมชาติ พลรัฐ ม.1/14 
2 เด็กชาย กฤตภาส ธีระธนานนท์ ม.1/14 
3 เด็กชาย กิตติพัช รัตนะ ม.1/14 
4 เด็กชาย ปัณณ์  แก้วทอง ม.1/14 
5 เด็กชาย ณธีพันธ์ ชื่นพันธุ์ ม.1/14 
6 เด็กชาย ณัชพล เรืองศรี ม.1/14 
7 เด็กชาย ธนกฤต สุทธิกาญจน์ ม.1/14 
8 เด็กชาย  ธนทรัพย์  จารุสิริรังสี ม.1/14 
9 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ คุ้มตระกูล ม.1/14 
10 เด็กชาย ศิรพัทธ์ นพรัตน์ ม.1/14 
11 เด็กหญิง ศศิกมลล์  วังอุดม ม.1/14 
12 เด็ฏหญิง  ขวัญจิรา  ยินดีใน ม.1/14 
13 เด็ฏหญิง แพรวา  บุญสุข ม.1/14 
14 เด็กหญิง เอวิกา โตพังเทียม ม.1/14 
15 เด็กหญิง  กวิสรา  นาคเจริญ ม.1/14 
16 เด็กหญิง กมลวนันท์ สังขกร ม.1/14 
17 เด็กหญิง กัญญาวีร์ โรจนะ ม.1/14 
18 เด็กหญิง ชนัดดา ศรีวิเชียร ม.1/14 
19 เด็กหญิง ฐิติวรดา อนันตสิริวงษ์ ม.1/14 
20 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีโยธี ม.1/14 
21 เด็กหญิง ณัฐริกา สิทธินามสุวรรณ ม.1/14 
22 เด็กหญิง ธีวรา เทียมทอง ม.1/14 
23 เด็กหญิง นภัสชล อาชวาคม ม.1/14 
24 เด็กหญิง ประภาดา จำรัสรักษ์ ม.1/14 
25 เด็กหญิง ปัญจทรัพย์ เย็นวิจิตร์ ม.1/14 
26 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ อนันทภัณท์ ม.1/14 
27 เด็กหญิง ภริตรา กุลยะ ม.1/14 
28 เด็กหญิง ชลลพรรษ  อาชวาคม ม.1/14 
29 เด็กหญิง ศิรดา จันทร์สว่าง ม.1/14 
30 เด็กหญิง อมลณัฐ หมุนขำ ม.1/14 



รายช่ือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
English  Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 15 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย กณิกนันต์ เจียวก๊ก ม.1/15 
2 เด็กชาย ก้องภพ วิริยะศิริพจน์ ม.1/15 
3 เด็กชาย ชยางกูร  มาศฤดี ม.1/15 
4 เด็กหญิง  ณธมน  หวังชัย ม.1/15 
5 เด็กชาย ณัชทัต ปวพจน์ ม.1/15 
6 เด็กชาย ณัฐชนนท์ปานพ่วงศรี แก่งสันเทียะ ม.1/15 
7 เด็กชาย ธนภัทร ธนารัตนไชย ม.1/15 
8 เด็กชาย ปัณณวัชญ์ พิริยะกุลชัย ม.1/15 
9 เด็กชาย พชรดณัย โกมลสิงห์ ม.1/15 
10 เด็กชาย รพี อินแสง ม.1/15 
11 เด็กชาย วัชริศ ทองสัมฤทธิ์ ม.1/15 
12 เด็กชาย อชิตะ วิริยางกูร ม.1/15 
13 เด็กหญิง เจียลี่ อุย ม.1/15 
14 เด็กหญิง ไอยริน มานะศักดิ์นนท์ ม.1/15 
15 เด็กหญิง กชพร กลิ่นจันทร์ ม.1/15 
16 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อุปกรณ์ ม.1/15 
17 เด็กหญิง ชนกนาถ พันธุ์ทวี ม.1/15 
18 เด็กหญิง ชีวาพร ศรีนวลกัน ม.1/15 
19 เด็กหญิง ณฤชล สุนทรภักดี ม.1/15 
20 เด็กหญิง ณัฐมล หมัดเซ็น ม.1/15 
21 เด็กหญิง ธัญสิริน คำผาง ม.1/15 
22 เด็กหญิง นโม อภิเจริญผล ม.1/15 
23 เด็กหญิง นภัสสรนาเดีย มุสิเกต ม.1/15 
24 เด็กหญิง ปวารณา อธิศรีสวัสดิ์กุล ม.1/15 
25 เด็กหญิง ปาณิสรา ศรีวิริยะ ม.1/15 
26 เด็กหญิง ภคพร ดำรงค์ภักดิ์ ม.1/15 
27 เด็กหญิง ภัทรประภา ปฏิมาประกร ม.1/15 
28 เด็กหญิง รมย์นลิน ไวยเมฆ ม.1/15 

 


