
 

  



 

 
  

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564   

หลักสูตร IEP (Intensive English Program)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวขนิษฐา ชูรวง  

2 เด็กหญิงจิรภิญญา เณรเจียม  

3 นายปิยวัฒน์ พรมนี  

4 นายกิตติคุณ พวงไทย  

5 นางสาวสุจิตรา ทัดสอน  

6 นายอัครินทร์  สงวนถิ่น  

7 นางสาวปัญญารัตน์ นาคยิ้ม  

8 เด็กหญิงญาณิศา ค าทองหลาง  

9 นางสาวสิริยากร เม่นเกิด  

10 นายเจษฎา วงค์แก้ว  

11 เด็กหญิงทิพปภา สิงห์พัฒน์  

12 นางสาวนภัสกร เขียวงาม  

13 นางสาวณรัญญา บัวสด  

14 นายขจรเกียรติ กุลนาค า  

15 เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างอ่ึง  

16 นางสาวปุญญพัฒน์ แก้วเกตุ  

17 เด็กหญิงกรรณิกา ทนงตน  

18 นางสาวโชติมา จักเกลียว  

19 นางสาวพรไพลิน ถี่ป้อม  

20 นางสาวกรรวี อาดภักดี  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

21 นางสาววรรณนิสา ภังคสังข์  

22 นางสาวบัณฑิตา ภูดวงดาษ  

23 นางสาวสุพรรษา ยาหอม  

24 นางสาวจินตวรรณ เสนาพรม  

25 นายตะวัน โกษาจันทร์  

26 นายณัฐพล บุญมี  

27 นางสาววิลาสินี โยลัย  

28 เด็กหญิงชนิดา จิอู๋  

29 นายชัยอนันต์ จองค า  

30 นางสาวชลนิภา เปียด ี  

31 นายนนทกร เจตนเสน  

32 นางสาวขวัญร าไพ จันทรคณา  

33 นางสาวฑิฆัมพร วงษ์สระใส  

34 นายรัฐชัย ขันตรี  

35 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีอ่อน  

36 นายกฤติน ตันวินิจ  

37 นายธราเทพ สระหงษ์ทอง  

 
  



 

 
 

  
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564   

 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวบัณฑิตา แอบสมตัว  

2 นายกิตติพล สกุณา  

3 นายภาคภูมิ ทองแท่ง  

4 นางสาวสโรชา คงกรต  

5 นางสาวอรกานต์ ด้วงเหม  

6 นางสาวจิณตภิญญา วรพันธ์  

7 นายธนกฤต พรหมกายา  

8 นางสาวแพรวา สินอยู่  

9 นายปฏิภาณ เลี่ยมรัตน์  

10 นายชาคริสต์ โนนสละ  

11 นายอรรถพล ธวัชธาตรี  

12 นายธนวัฒน์ เบ้าทอง  

13 นางสาวนัญชนาง ดาวเรือง  

14 นายอรรถพล ศรีสาตร์  

15 นายปุรเชษฐ รอดเกตุ  

16 นายเพชรสุวรรณ พลายละหาญ  

17 นายธีระพัฒน์ จันทร์ต๊ะวงค์  

18 นางสาวสุกัญญา นวลแก้ว  

19 นางสาวสุพรรณิการ์ เนื่องพงษ์  

20 นางสาวปภัสสร ปานเจริญ  

 
 
 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

21 นายรัฐภูมิ เครือทอง  

22 นางสาวรัตนาภรณ์ รอดสว่าง  

23 นายวิทยา หมายมั่น  

24 นางสาวณิชากร บุญญาศักดิ์  

25 นางสาวปาลิดา ลาโพธิ์  

26 นางสาวบุญณิตา ติโลกะวิชัย  

27 นายปาณรวุฒิ ทองทองหลาง  

28 นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญหล้า  

29 นางสาวชุติมณฑน์ ปิ่นประดับ  

30 นายสุภคม บัวน้อย  

31 นายภานุวัฒน์ ขุมทอง  

32 นางสาววรดา แสนไพ  

33 นางสาวปิยาภัทร หลงอุด  

34 นายธีรภัทร ไชยสุนทร  

35 นางสาวปัทมาภรณ์ สิงห์แก้ว  

36 นายวรปรัชญ์ ทองเกลี้ยง  

37 นายธนกฤต ภุมมา  

38 เด็กชายทีฆายุพร จันต่อม  

39 นางสาวดวงกมล นันทวงศ์  

40 นางสาวมาริสา ขาวผ่อง  

 
 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

41 เด็กชายภานุวัฒน์ นะไชย  

42 นายภาสกร เปียวัฒน์  

43 นางสาวพาขวัญ เปิ่นแดงมนต์  

44 นางสาวไปรญา การัก  

45 เด็กหญิงปรีญาฉัตร เจ็กสอน  

46 นางสาวสุภัชชา จุมล ี  

47 นางสาวจิรชยา สอนราช  

48 นายอนวัช นาคเพชร  

49 นางสาวมณีพร ช่วยสมประสงค์  

50 นางสาวกมลวรรณ์ จรชีพ  

51 นายภูมิพัฒน์ โกมาร  

52 นางสาวขวัญมนัส ศิริพันธ์  

53 นางสาวจิราพร บรรเทาทุกข์  

54 นายพีรดนย์ พิทักษา  

55 นายไชยพัฒน์ เนตรนิล  

56 นายพลวัต แก้วปาน  

57 นางสาวขนิษฐา อุบลเขียว  

58 นายพงศกร สีหา  

59 นางสาวด ารัสศิริ คุมข า  

60 นางสาวลักษิกา นิลคล้าย  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

61 นางสาวชลธิชา ทัพโพธิ์  

62 นางสาวชลธิชา งอกงาม  

63 นางสาวนฤมล งิ้วเรือง  

64 นายชนกันต์ ฐิติกาญจน์  

65 นางสาวทินภัทร ค าวิชิต  

66 นางสาวอิสรา อนันทสุข  

67 นางสาวกิตติมา ฤทธิ์เสือ  

68 นายวรชิต กินนอน  

69 นางสาวสุดารัตน์ มูลประสิทธิ์  

70 นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ์พืช  

71 นายคชารัฐ อยู่ตาล  

72 นายสพลดนัย โตเปรม  

73 นางสาวกชกร โคตรวงศ์  

74 นางสาววริศรา พรหมสิทธิ์  

75 นายปรีชา หล้าน ้า  

76 นายสุเมธ น้อยลา  

77 นายกิตติภพ บัวทิม  

78 นายอดุลวิทย์ จันข า  

79 นายศุภณัฐ จันทะไพร  

80 นายสิทธิชัย อ่อนจู  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

81 นายอัศนัย นวนมี  

82 นางสาวญาณินท์ กลึงเอ่ียม  

83 เด็กหญิงขวัญรัตน์ ค าศิริ  

84 นางสาววราภรณ์ อิ่มหิริญ  

85 นายภัทรภูมิ สุมะนะนันท์  

86 นายธนวัฒน์ เสาเวียง  

87 นายธราเทพ ปราณีดุจศรี  

88 นางสาวมินตรา บุญมี  

89 นางสาวปภาดา ลิ้มไชแสง  

90 นางสาวทิพยรัตน์ วัลลภ  

91 นายศักดิ์สิริ สุทธิประภา  

92 นางสาวจิตรสินี อินแก้ว  

93 นางสาวดลฤทัย อินทรา  

94 นางสาวพิมพ์ชนก สุริยวงค์  

95 นางสาวอพิยดา จันทร์นุช  

96 นางสาวปาณศิา จบศรี  

97 นางสาววนัชพร ลุ้นอุไร  

98 นางสาวชุติกาญจน์ ปานสุวรรณ์  

99 นางสาวปนัดดา หอมบุญ  

100 นางสาวพิชามญชุ์ เขียวทิพย์  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

101 นายอภิวัฒน์ สิงลา  

102 นายธนวัฒน์ โสภา  

103 นางสาวชลธิชา จะยันรัมย์  

104 นางสาวกิตติวรา แสงดี  

105 นางสาวณัฎฐิชา ดิษช าภะ  

106 นางสาวชนัญญา แตงอ่อน  

107 นางสาวธมลวรรณ อาจฤาษี  

108 นางสาวกชกร คงยนตร์  

109 นายเพชรกร ชมชื่น  

110 นางสาวขวัญจิรา เขียวต่าย  

111 นายชัยวัฒน์ เรียงราย  

112 นายภานุวัฒน์ ด้วงขาว  

113 นายจุลจักษ์ โมกขะศักดิ์  

114 นางสาวณิชา อุบลเขียว  

115 นางสาววรัทยา วันนะศร  

116 นายปิยวัฒน์ พันธุ  

117 นายณัฎภัทร เจริญใหญ่  

118 นายนวพล ประจ ารัฐ  

119 นายณัฐพล เกิดแย้ม  

120 เด็กหญิงสุภัสสรา มูลไทย  

 
  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

121 นายวัชกร แซ่จ๋าว  

122 นางสาวพิจิตตรา ชะรอยรัมย์  

123 นางสาวสุชัญญา หร่ายรัตน์  

124 เด็กหญิงนริตา ดาบาง  

125 นายธนวัฒน์ กาศโอสถ  

126 นางสาวกนกพร บัญญัติ  

127 เด็กหญิงชนิสรา แก้วจันทร์  

128 เด็กหญิงญาดา ขาวผ่อง   

129 นางสาวฐาปนี พิลาตัน  

130 นางสาวพรพิทักษ์  วงบุญมาก  

131 นายภานุพงษ ์น้อยปราง  

132 นางสาวสุภานันท์ ตัวกะลัน  

133 นางสาวชณัชญา ศุขรัตน์  

134 นางสาวนริสรา ชินบุตร  

135 นางสาวชวัลลักษณ์ หมู่สุขศรี  

136 นายวิลาศ หละวัน  

137 นางสสาวชัญญาดา ฉิมทิม  

138 นางสาวณัฐนันท์ ศิริเทพ  

139 นายสรวิชญ์  ผูกฟัก  

140 นายเจตพิพัฒน์  มะโนรัตน์  

 
 


