
รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 
Intensive Chinese Program , Intensive Japanese Program 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 นางสาว พิชญาภา ลือแสน ม.4/12 
2 เด็กหญิง กรวรรณ ซื่อศิลปพันธุ์ ม.4/12 
3 เดก็หญิง พรพัสนันท์ ใหญ่อนิทร์ ม.4/12 
4 เด็กหญิง นรีวิสุทธิ์ มงคลจริง ม.4/12 
5 นางสาว ประภาวรินทร์ ดวงเทพ ม.4/12 
6 เด็กหญิง กัญญาภักค ยาวะโนภาส ม.4/12 
7 นางสาว ปภัชญา ลิขิตบุญฤทธิ์ ม.4/12 
8 นาย อาณุภาพ แก้วเขียว ม.4/12 
9 นาย ภรัณยู เขียวชอุ่ม ม.4/12 
10 เด็กหญิง ญาณิฐา แดงวิไล ม.4/12 
11 เด็กชาย ณฐกรร นฤคนธ์ ม.4/12 
12 นางสาว สโรชา นิวาศะบุตร ม.4/12 
13 เด็กหญิง กมนทรรศน์ ผอบเงิน ม.4/12 
14 เด็กหญิง กีรติกา วิชางาม ม.4/12 
15 เด็กหญิง ญาณิศา จวงพันธ์ ม.4/12 
16 เด็กหญิง ปวริศา สัตตวัตรกุล ม.4/12 
17 นางสาว นันทนา แช่มชื่น ม.4/12 
18 เด็กหญิง วรวลัญช์ ชูโฉม ม.4/12 
19 นางสาว ณัฐหทัย ชาลีสาย ม.4/12 
20 นางสาว พิชญ์สินี แท่งทอง ม.4/12 
21 นางสาว ณัฐธยาน์ ไพจิตรกุญชร ม.4/12 

 
  



รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
Intensive Program  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย ปริญญา แน่นอุดร ม.4/13 
2 เด็กชาย เตชินท์ กาเย ม.4/13 
3 นาย วรโชติ พุทธรัตนวัฒนา ม.4/13 
4 นาย สุรกุล กลิ่นศรีสุข ม.4/13 
5 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สบายใจ ม.4/13 
6 นาย ปณิธาน ศรีทา ม.4/13 
7 เด็กชาย อธิษฐ์ เมฆคราม ม.4/13 
8 นาย ฐาปนวิทย์ สุรัตนสัญญา ม.4/13 
9 นาย ชัยภัทร พรหมพงษ์ ม.4/13 
10 เด็กชาย ศิวกร ธรรมนาม ม.4/13 
11 เด็กชาย นัธทวัฒน์ กรุดสายสอาด ม.4/13 
12 เด็กชาย พชร บังเมฆ ม.4/13 
13 นาย ธีรภัทร ศรีเทพ ม.4/13 
14 นาย พิขญะ อังคนาวิน ม.4/13 
15 นาย ปฏิพัทธ์ ล้ิมวงษทอง ม.4/13 
16 นาย ศิลา วินทะไชย ม.4/13 
17 เด็กชาย ธนภัทร ภูมิประภากร ม.4/13 
18 เด็กชาย บุญธปกรณ์ ถือทอง ม.4/13 
19 เด็กชาย เชาวนนท์ อุปนันท์ ม.4/13 
20 เด็กชาย คณาธิป เทศน้อย ม.4/13 
21 เด็กหญิง จิดาภา สิงห์ทอง ม.4/13 
22 เด็กหญิง ญาณิศา นิลบุตร ม.4/13 
23 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ แซ่ปึง ม.4/13 
24 นางสาว ธารญาทิพย์ สุขประเสริฐ ม.4/13 
25 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กิจไพบูลย์รัตน์ ม.4/13 
26 เด็กหญิง พิมพ์พิศา เชียงรินทร์ ม.4/13 
27 เด็กหญิง อิสรีย์ เกิดมงคลการ ม.4/13 
28 นางสาว อุษณีย์ ไชยสุระ ม.4/13 
29 นางสาว ปุณยนุช จันทร์แสง ม.4/13 
30 นางสาว สุมาลี นามคงสอน ม.4/13 
31 นางสาว ภัทราพร ไวยลาภ ม.4/13 
32 เด็กหญิง นภัสวรรณ จิรกิจสวัสดิ์ ม.4/13 
33 นางสาว สิริยากร นพรัตน์ ม.4/13 
34 เด็กหญิง ญารินดา เชยชม ม.4/13 
35 เด็กหญิง ธนัญชนก พรหมฝาย ม.4/13 
36 นางสาว ธัญญารัตน์ วันวาน ม.4/13 

 



รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
Intensive Program  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 เด็กชาย มาริโอ มัสสุอุระ ม.4/14 
2 นาย ปกป้อง เจริญภักดีวงศ์ ม.4/14 
3 นางสาว วิภาพร  กองแก้ว ม.4/14 
4 นาย ศุภกร สกุลสมบัต ิ ม.4/14 
5 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แสงดี ม.4/14 
6 เด็กชาย ยศวัจน์ พัฒนบุรินทร ์ ม.4/14 
7 นาย ชินาธิป โตพงษ์ ม.4/14 
8 นาย ฐานิทัศน์ ขุนรัง ม.4/14 
9 นาย ศรุต สมศรีแก้ว ม.4/14 
10 นาย ปภาวิน ลิ่มพานิช ม.4/14 
11 เด็กชาย ชวรัตน์ สุรทัตโชค ม.4/14 
12 นาย กนกพล สายยวง ม.4/14 
13 นาย อินทร ศุภานุสนธิ ม.4/14 
14 นางสาว ณัฐณิการ์  โพธิ์ศรีนาค ม.4/14 
15 นาย พงศธร ค าสม ม.4/14 
16 นาย ชญานิน นครรัมย์ ม.4/14 
17 เด็กชาย ศุภวิศว์ คงประดิษฐผล ม.4/14 
18 นาย ตรัยเดช ราษฎรยินดี ม.4/14 
19 นาย ปัณณทัต วานิชธนันกูล ม.4/14 
20 นาย อันดามัน เดชะคุณ ม.4/14 
21 นางสาว รมย์นลิน อเนกวัฒนกุลชัย ม.4/14 
22 เด็กหญิง นภัสนันท์ คุ้มตระกูล ม.4/14 
23 เด็กหญิง ภัทริกา ศรีจันทร์ ม.4/14 
24 นางสาว ปพิชญา โรหิตธรรมพร ม.4/14 
25 นางสาว สุทธิ์ธารา คงสถิตย์ ม.4/14 
26 นางสาว สิรามล เสมาทอง ม.4/14 
27 เด็กหญิง ณัฐฐยา วงศ์ธนาภัสร ์ ม.4/14 
28 นางสาว วรวลัญช์ เขื่อนค า ม.4/14 
29 เด็กหญิง สาริศา สมพงศ์พาณิชย์ ม.4/14 
30 เด็กหญิง ชมพูนุท ธรรมสิริอนันต ์ ม.4/14 
31 นางสาว นับพร อัฑฒพงษ์ ม.4/14 
32 นางสาว ฐานิดา พฤกษ์สถาพร ม.4/14 
33 นางสาว ศรัณย์ภัทรา มาตบรรเทา ม.4/14 
34 เด็กหญิง กิติกัลยา กาฬสงค์ ม.4/14 
35 เด็กหญิง นันท์นภัส อินทรีย์ ม.4/14 
36 นางสาว เกศกนก  เกตราย ม.4/14 

 

 



รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
English Program  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 15 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ระดับชั้น 
1 นาย ณัฐชนนท์ เย่ียมสวัสดิ์ ม.4/15 
2 เด็กชาย นิชคุณ มูลรัตน์ ม.4/15 
3 นางสาว ภัทรวดี ตวงหิรัญวิมล ม.4/15 
4 เด็กหญิง นิธิพร ยอดรัก ม.4/15 
5 นาย กฤติเดช จ าพล ม.4/15 
6 นางสาว กชพร สว่างศรี ม.4/15 
7 เด็กหญิง วิชญาพร ค าแยง ม.4/15 
8 เด็กหญิง ภัทธิรา วิสุทธิแพทย์ ม.4/15 
9 เด็กชาย ณฐพันธ์ ชื่นพันธุ ์ ม.4/15 
10 นางสาว โชติกา ร่างเล็ก ม.4/15 
11 นาย พิชาภพ บรรชรรัตน์ ม.4/15 
12 เด็กชาย เมธัส ปิยะโหตะระ ม.4/15 
13 เด็กหญิง สุตาภัทร โพธิ์แก้ว ม.4/15 
14 เด็กหญิง ภัทรภร สัมฤทธิ์สุขสันติ์ ม.4/15 
15 นางสาว ธนัชญา บุญฤทธิ์ลักขณา ม.4/15 

 

 


