
 

 

  
  



 

  
  

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564   
หลักสูตร IEP (Intensive English Program) 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายณัฐกิตติ์ รัดสีสม  

2 เด็กหญิงพรธีรา เขียวดี  

3 เด็กหญิงวรัชยา สุทธิรัตน์  

4 เด็กชายธีรวัฒน์ อ่อนราช  

5 เด็กหญิงศศินิภา แก้วผัด  

6 เด็กหญิงณัฐชา จันทร์ศรีทอง  

7 เด็กหญิงสุธาสินี ฉลาดเลิศ  

8 เด็กชายพชรดนัย ธรรมโชติ  

9 เด็กหญิงเปรมยุตา พรมตา  

10 เด็กหญิงสุพรรณนิกา ศรีอ่อน  

11 เด็กชายศุกลวัฒน์ ภู่ทอง  

12 เด็กชายภาคภูมิ รอดแสวง  

13 เด็กหญิงบัวชมพู คชพันธ์  

14 เด็กหญิงหทัยกานต์ วังคีรี  

15 เด็กหญิงอรรถยา จันทร์ดาบุญ  

16 เด็กหญิงประภาวดี บุญประสิทธิ์  

17 เด็กหญิงพิชญธิดา สอนประสาร  

18 เด็กหญิงอนุสรา อุ่นแก้ว  

19 เด็กชายอนาวิล สิงห์โสภา  

20 เด็กชายนพนัย อินทร์ตา  

21 เด็กชายพัชรพล ทองอยู่  

22 เด็กชายจตุรวิตต์ กลิ่นบัวขาว  

23 เด็กหญิงนลินรัตน์ จันทา  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

24 เด็กชายพีรพล ขุดน้อย  

25 เด็กชายธนวัฒน์ แช่มจู  

26 เด็กหญิงฐิติพร สาพรมมา  

27 เด็กชายปัญจพล แก้วกาหลง  

 
  



 

 
  
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564   

 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายพีรพัฒน์ พลายแก้ว  

2 เด็กหญิงเบญญาภา ธูปพนม  

3 เด็กหญิงสวรส ค ามี  

4 เด็กหญิงประภารัตน์ ภู่ชัย  

5 เด็กหญิงอัญชัน อ่ าวิถี  

6 เด็กหญิงภัทรวดี จ าปาเกศ  

7 เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีรส  

8 เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มมา  

9 เด็กหญิงกนกพร แจ่มจันทร์  

10 เด็กหญิงปรียาภรณ์ รามหริ่ง  

11 เด็กชายฤทธิกร ศรีอุดม  

12 เด็กชายธีรโชติ เทพพงษ์  

13 เด็กชายอานนท์ อ้นทรัพย์  

14 เด็กหญิงอรสา ดวงจอมดี  

15 เด็กหญิงภัทราพร ภูมิเดช  

16 เด็กชายธนภัทร พิมใจ  

17 เด็กหญิงณัฐชา โสภา  

18 เด็กหญิงเบญญทิพย์ โมกขะศักดิ์  

19 เด็กหญิงศศิธร จ าปาสิทธิ์  

20 เด็กหญิงอภิญญา อินทรศร  

 
 
 
 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

21 เด็กชายยศกร เพชรคง  

22 เด็กหญิงอุไร ค าวิมล  

23 เด็กหญิงเกศดารัตน์ แก้วกันยา  

24 เด็กชายธนกฤต ค าแล่น  

25 เด็กหญิงอนุภัทร ต้นอินทร์  

26 เด็กหญิงบุษกร เกิดภู่  

27 เด็กหญิงมุกตะวัน แก้วศรี  

28 เด็กชายชนกันต์ ปุยแก้ว  

29 เด็กหญิงฟ้าใส แสงแก้วสุข  

30 เด็กชายพงศกร ทวีทรัพย์  

31 เด็กชายรุ่งอรุณ สาแสน  

32 เด็กหญิงรัตนประภา จันทะคาด  

33 เด็กชายภูมิพัฒ์ เทียมแก้ว  

34 เด็กชายอดิศร ธวัชธาตรี  

35 เด็กชายตุลธร อินแบน  

36 เด็กชายธนพล สิทธิเสนา  

37 เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์ วงษ์ท ามา  

38 เด็กชายสหรัฐ จุ่นสาย  

39 เด็กหญิงชริสา ชูจันทร์  

40 เด็กชายกฤษฎา ข าบุญ  

 
 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

41 เด็กหญิงชุติมา มีมา  

42 เด็กหญิงวิชญาดา ศรีจันทร์ผ่อง  

43 เด็กชายภูริวัฒน์ อินทร์พรม  

44 เด็กชายศราวุฒิ จูงทรัพย์  

45 เด็กหญิงพันธิตรา อินหันต์  

46 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หลวงนรินทร์  

47 เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์สวน  

48 เด็กชายณัฐพงค์ เวชกามา  

49 เด็กชายธนวินทร์ มณีขัติย์  

50 เด็กชายฐิติกร กอนาค  

51 เด็กหญิงณัฐชา เหมสุวรรณ์  

52 เด็กชายรัตตภูมิ เพชรภา  

53 เด็กชายอภิเดช เกตุตอน  

54 เด็กชายศุภกิต คงข า  

55 เด็กหญิงวิชญาพร วงค์บุตรดี  

56 เด็กชายนพวิทย์ สาริการิน  

57 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เชาว์ไว  

58 เด็กหญิงจารุวรรณ บุ่งหล้า  

59 เด็กชายสิทธิกร ส าแดงภัย  

60 เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรนา  

 
 
 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

61 เด็กชายโชคชัย บุญตั้ง  

62 เด็กหญิงศลิศรณ์ สุขถนอม  

63 เด็กชายภัชฏะ มารบุรี  

64 เด็กหญิงพิยดา แช่มจู  

65 เด็กชายพิชญะ ปิ่นทองเจริญ  

66 เด็กชายนภัสกร เขียวเนียม  

67 เด็กชายภวัต แก้วนิลเพชร์  

68 เด็กหญิงวิพัชรศินี ทวีวรรณ  

69 เด็กชายกสิวัฒน์ ขวัญนาง  

70 เด็กชายปรวิทย์ สมวงค์  

71 เด็กชายชนวีร์ ขจรมณี  

72 เด็กหญิงจันทกานต์ อุ่นแก้ว  

73 เด็กชายปรีรติ จิโนรส  

74 เด็กหญิงวรารัตน์ ด้วงกูล  

75 เด็กหญิงภานิตา ชานนอก  

76 เด็กหญิงวธัญญา อิ่มจิตร  

77 เด็กหญิงธนัชชา ดีทุ่ง  

78 เด็กหญิงจันทกานต์ หนูแดง  

79 เด็กชายพงศธร วรรณชาติ  

80 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โม้แก้ว  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

81 เด็กหญิงบัณฑิตา โชคมงคล  

82 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีบุญเรือง  

83 เด็กชายธนโชติ ศรีบุรินทร์  

84 เด็กชายธนกฤษ ปิ่นมั่ง  

85 เด็กชายอดิศร มาศวิจิตร   

86 เด็กชายอนุพงษ์ เข็มทิพย์  

87 เด็กชายเจษฎา เนื่องหอม  

88 เด็กชายรัชนาท อินทร์เจริญ  

89 เด็กชายจิตรภาณุ ผันแปล  

90 เด็กชายไชยวัฒน์ นิ่มสนอง  

91 เด็กชายวัชระ ลานทอง  

92 เด็กหญิงธนัญชนก แตงเล็ก  

93 เด็กหญิงมาริษา สารีค า  

94 เด็กหญิงออมรัก เสตสิงห์  

95 เด็กชายธันวา นวนบาง  

96 เด็กหญิงนตรนภา เจิมทา  

97 เด็กหญิงไอริน สีนวน  

98 เด็กชายเมธา มุกดาหาร  

99 เด็กชายกิจจานันท์ บุหงางาม  

100 เด็กชายศิวกร มนตรี  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

101 เด็กหญิงจารุมน วรรณะ  

102 เด็กชายพชระ ปราณีดุจศรี  

103 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ จุ้ยบ าเพ็ญ  

104 เด็กชายณัฐนัยต์ มากผ่อง  

105 เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญหล้า  

106 เด็กชายพรพินิต วงไว  

107 เด็กชายธนพนธ์ บุตรชรา  

108 เด็กชายเบญจพล พลอยกระจ่าง  

109 เด็กหญิงมนัสนันท์ มาลาวงษ์  

110 เด็กหญิงธีราพร เกตุระหงษ์  

111 เด็กหญิงกชกร ทองมี  

112 เด็กหญิงพิรญาณ์ สุขใจรัมย์  

113 เด็กชายปฏิภาณ เบี้ยวน้อย  

114 เด็กชายอติกานต์ เพ็งพ่ึง  

115 เด็กหญิงปิยะวดี นันทะวงศ์  

116 เด็กหญิงเพียงรุ้ง ฉิมจิ๋ว  

117 เด็กหญิงกรรวี ฉิมพลี  

118 เด็กหญิงทิพพยาพัศ ศรีสุวรรณ  

119 เด็กชายเอกภวิษย์ ลาโพธิ์  

120 เด็กหญิงแพรวพัชชา เขียวเนตร  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

121 เด็กหญิงปดิวรัดดา จันทร์ข า  

122 เด็กหญิงภัทริดา พงษ์สอน  

123 เด็กหญิงวรวรรณ รุ่งสว่าง  

124 เด็กชายนิรุทธ์ รู้แสวง  

125 เด็กชายพีรพัฒน์ เชื้อตระกูล  

126 เด็กชายธนวัฒน์ ทองสุข  

127 เด็กชายธีรวิทย์ เขียวงาม  

128 เด็กหญิงสุชาดา มรกต  

129 เด็กหญิงประภาพิมพ์ สีนวน  

130 เด็กชายทศพล นาดิน  

131 เด็กหญิงเกศสุดา วงค์มณี  

 
 


