
หลักสูตรแผนการเรียน Smart Program [ DB SMART ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

1 20131 ด.ญ. กัญญาภัค รว่มรตันตรยั 
2 18407 ด.ญ. ชนิดาภา ทองบ่อ
3 18358 ด.ญ. สรมีล ภักดีขจิตพันธ์
4 20130 ด.ญ. กัญญาพัชร รว่มรตันตรยั 
5 18271 ด.ช. จารวุิช ผลาฤทธ์ิ
6 19205 ด.ช. ณฐวัฒน์ พักสาหาร รายงานตัวและช าระเงิน
7 18850 ด.ญ. พรมิา นันทะสาร  1.  รับใบช าระเงินที่ครูประจ าชั้น
8 18371 ด.ญ. นงนภัส ตันติปัญญาเทพ  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน ถือว่ามอบตัว
9 18316 ด.ญ. วรศิรา ตั้งสุนทรวิวัฒน์       เรียบร้อย (ภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 เท่านั้น)
10 18307 ด.ญ. ภฤตยา วงศ์อาษา  3.  หากไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ
11 18351 ด.ช. สิปปวิชญ์ ชินวานิชย์เจรญิ
12 18851 ด.ญ. ปุณยาภา นันทะสาร
13 18273 ด.ญ. ณฐมน วังธนากร
14 20663 ด.ญ. ปารยีา นรานันทน์
15 18283 ด.ช. พงษ์ศธร ชัยประเสรฐิ
16 21024 ด.ญ. นันทน์ภัส เรอืงเศรษฐี
17 21032 ด.ญ. ชนิดาภา โล่หส์ีทอง
18 21042 ด.ช. ปิยะวัฒน์ นิติศิริ
19 18301 ด.ช. จิรภัทร เงาะปก
20 18401 ด.ช. กิตติเดช ขอนยาง
21 19260 ด.ญ. คณิศร ศรสีว่างวงศ์
22 21034 ด.ญ. ชญณัฐ ภูวศรวีัฒนานนท์
23 18326 ด.ช. อลงกรณ์ แข็งขัน
24 18237 ด.ช. อิศระบดินทร์ โฆษิตชัยมงคล
25 18298 ด.ช. วิวรรธน์ รจิุระธนาพันธ์
26 18367 ด.ช. ธารติ วานิชชัง
27 18300 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปิยะดารากร
28 18322 ด.ช. แทน่ทอง ทองบน
29 18325 ด.ช. นภดล เพ็งลี
30 18357 ด.ญ. ธัญลักษณ์ วงษ์ศิริ
31 19525 ด.ช. ธีรธ์นรชัต์ นิม่ทวัฒน์
32 18394 ด.ญ. พรลภัส รมิโพธ์ิเงิน
33 19588 ด.ญ. นภัทร ศรศีันสนีย
34 20544 ด.ญ. ปัญฑารย์ี เต็งรงัสรรค์
35 18420 ด.ญ. ญาณภัค ทรุสิุทธ์ิ
36 18353 ด.ช. นนทป์วิธ นิติกิตเจรญิวงศ์
37 20639 ด.ญ. ปุญญาดา อธิโชคถาวร
38 18363 ด.ญ. ศุภานัน วิสารทกุล
39 18549 ด.ช. อุดมโชค ชัยประสิทธ์ิ
40 20534 ด.ญ. ปาณิศา วงศ์ศิรยิานนท์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

1 18338 ด.ญ. รตันาพร ล้ิมชัยพฤกษ์
2 18262 ด.ญ. วราภรณ์ นามสมบูรณ์
3 18318 ด.ญ. สวิตตา ทรงคาศรี
4 18302 ด.ช. พีรพงศ์ วงศ์ธีระชวลิต
5 21029 ด.ญ. นฤนาถ มาหลิน
6 18352 ด.ญ. บุณยานุช ธาดาเดช รายงานตัวและช าระเงิน
7 22230 ด.ช. ธรรมรฐั ขัตติยะราช  1.  รับใบช าระเงินที่ครูประจ าชั้น
8 21039 ด.ช. ศิวัชพงศ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน ถือว่ามอบตัว
9 18254 ด.ช. ธนกฤต จิรพงษ์เมตต์       เรียบร้อย (ภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 เท่านั้น)
10 22170 ด.ช. กันต์กวี มองโพธ์ิ  3.  หากไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ
11 21675 ด.ญ. อัจฉรา เขตคาม
12 21037 ด.ญ. เบญญทพิย์ นครชัย
13 18356 ด.ญ. ภคพร ตันวัฒนะ
14 18280 ด.ช. เอื้อการย์ ล้ิมชัยพฤกษ์
15 18398 ด.ญ. อติกานต์ สังสรรค์อนันต์
16 18369 ด.ญ. จรสัพร ลีเลิศ
17 18385 ด.ช. เบญจพล เหมะนิล
18 18275 ด.ช. อชิตพล แต้สุวรรณ
19 18397 ด.ช. ชานนท์ เศวตกมล
20 21676 ด.ช. กิตติภณ ลีโสม
21 18261 ด.ช. อเล็กซ์ไรวินท์ พารค์ส์
22 18294 ด.ญ. กัลยรตัน์ สารโภค
23 18431 ด.ญ. สิรยากร ทรงผาสุก
24 18406 ด.ช. ธาวิน ยูอิชิ วาตานาเบะ
25 18324 ด.ช. พิเชฐพงศ์ ประเสรฐิผลพล
26 18380 ด.ญ. พีรดา สุขธนะ
27 18382 ด.ช. สิทธิโชค สุขธนะ
28 18893 ด.ช. กัณภัทร ปิน่วนิชย์กุล
29 21030 ด.ญ. รุ่งไพลิน รตัน์ประเสรฐิกุล
30 18279 ด.ญ. นลินนิภา จอมพล
31 18405 ด.ช. พีรากร ภักดีศรี
32 21021 ด.ญ. ปุณณิศา พูตาพัฒน์
33 21026 ด.ช. ดรณัภพ แก้วบุญเรอืง
34 20099 ด.ญ. เอ็ล์ กัลระโห ซเทรฟิ
35 18361 ด.ญ. ธนัชพร สานจันทร์
36 18242 ด.ช. พัสกร พิชญาตระกูล
37 21028 ด.ช. ชัมภล ดิษฐสรอ้ย
38 18257 ด.ช. ภากร ศรคีัฒนพรหม
39 18290 ด.ช. ธนภัทร์ แสงมหาชัย
40 19571 ด.ช. ธนบูลย์ ฐานุไกรพัฒน์
41 18410 ด.ญ. พลอย เฟื่องทวีโชค
42 18243 ด.ช. พัฒนะ พิชญาตระกูล
43 18287 ด.ช. สรวิชญ์ ปรชีาฎก
44 18389 ด.ช. กิติพัฒน์ ศักดิ์กุลพัฒน์
45 19616 ด.ช. ตุลธร ไวทยานุวัตติ
46 21046 ด.ช. ชนันวัฒน์ นีละมนต์
47 18529 ด.ช. ธรรมภณ สุคนชะศิริ
48 18337 ด.ญ. พิมพ์ชนก อนวัชชกุล
49 18293 ด.ช. วัชรากร โนนจันทร์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
50 21022 ด.ญ. ชลธิชา สีดาบัว
51 21041 ด.ญ. อรวีร์ เกตุโทคูณ
52 20558 ด.ญ. กวิชสรา พุทไทยสง
53 18330 ด.ช. ธีรธ์วัช สุวรรณศรี
54 18404 ด.ช. สิรพิรชัย กุลพัฒน์วณิช
55 18334 ด.ช. ยสินทร งามเนตร รายงานตัวและช าระเงิน
56 18339 ด.ญ. ชลทพิย์ บุญรกัษา  1.  รับใบช าระเงินที่ครูประจ าชั้น
57 20709 ด.ช. ติณณภพ แสงจันทร์  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน ถือว่ามอบตัว
58 18311 ด.ช. ณัฐพล ศรพีันดอน       เรียบร้อย (ภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 เท่านั้น)
59 18256 ด.ช. กฤตธน นนทนากรณ์  3.  หากไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ
60 18258 ด.ญ. ภรภาดา ไชยเอีย
61 18332 ด.ญ. ชนกนันท์ ชัยวุฒินันท์
62 20370 ด.ญ. อภิสราพร ดวงมาตย์พล
63 18360 ด.ช. พงศ์อนันต์ วงศ์ศรี
64 22169 ด.ช. ชรสั บุตรวงศ์
65 18265 ด.ช. ปฐมพล ศรแีสงทอง
66 18245 ด.ช. จิรวัฒน์ สารบีุตร
67 18368 ด.ช. ชินวัตร งามศิรสิมสกุล
68 18934 ด.ญ. ธัญญ์กมลพัช พรรณารกัษ์
69 20640 ด.ช. กษิเดช อธิโชคถาวร
70 21711 ด.ญ. ธัญวรตัม์ รตันประเสรฐิ
71 18381 ด.ญ. ศราวดี แสนสาระ
72 18250 ด.ช. กฤตย์ เพ็งลี
73 18424 ด.ช. ชยกร ประจันตะเสน
74 18379 ด.ช. กีรติกร จรรยาประภานนท์
75 18313 ด.ญ. นภาวรรณ วงศ์เจรญิวนกิจ
76 18411 ด.ช. นรตุม์ชัย ทรงแสงจันทร์
77 18818 ด.ญ. สุวีรยา สัตยะยุกต์
78 22171 ด.ช. นราธิป อยู่พงษ์
79 21223 ด.ญ. นฤมล เครื่องพาที
80 18366 ด.ช. ทยาวรรฌ เฉิน
81 18259 ด.ญ. รนิรดา บวรกิติวงศ์
82 18319 ด.ช. วรธันย์ ดารารตัน์
83 18349 ด.ช. ภูมิรพี ด ารงค์มงคลกุล
84 18370 ด.ช. สุธัญญะ เลิศภูมิปัญญา
85 18238 ด.ช. ภานุวัส วรพิบูลย์วิทย์
86 18342 ด.ญ. สิรริตัน์ ชาทอง
87 18320 ด.ช. อภิชา ชาญธีระเดช
88 18362 ด.ญ. ชาครยิา ทตัตินาพานิช
89 21020 ด.ญ. ปุณยวีร์ สารสุวรรณ์
90 18315 ด.ญ. ณัฐชยา ศิรวิัฒนาเลิศ
91 18364 ด.ญ. รวิกานต์ ตัณฑุละเกษม
92 18345 ด.ช. ปรชัญา ศรดีาธรรม
93 21585 ด.ช. ณัฐวัศ พนมธีรเกียรติ
94 18347 ด.ช. ณัฏฐพล ฉ่ ามณี
95 21036 ด.ญ. อังมิรตัน์ พรมณีหริญั

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



หลักสูตรแผนการเรียน ปกติ [ วิทย์-คณิต ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

1 18248 ด.ช. บุณพจน์ ธีรทศันานนท์
2 18282 ด.ญ. อภิสุตา เรอืงสิรโิชค
3 18291 ด.ช. ปัณณวัฒน์ โสมาณวัฒน์
4 21045 ด.ช. ก้องกิดากร เครอืเนตร
5 18384 ด.ญ. ติชิลา ศักดิ์สง่าวงษ์
6 18310 ด.ช. ธนโชติ เจรจาศิลป รายงานตัวและช าระเงิน
7 18252 ด.ช. วรนิทร เวฬุพิชญวงศ์  1.  รับใบช าระเงินที่ครูประจ าชั้น
8 18378 ด.ช. ธนวัฒน์ เหลืองเรอืงทอง  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน ถือว่ามอบตัว
9 18429 ด.ช. ธนภัทร ผดุงกิจ       เรียบร้อย (ภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 เท่านั้น)
10 18402 ด.ช. กิตติพิชญ์ อุ่ยเจรญิ  3.  หากไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ
11 18395 ด.ช. นิติธร วรอนุ
12 20690 ด.ช. เศรษฐสิริ เชาว์สันทดักุล
13 18350 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พันธ์ุนรเศรษฐ
14 18281 ด.ช. ณัฐพล ปรชีาอนันตกุล
15 18331 ด.ช. กานต์นิธิ แชง
16 18335 ด.ช. ฐิติโชติ วิเชียร
17 18269 ด.ช. จิตรภานุ นารกีุล
18 18329 ด.ญ. ปัญญารตัน์ จิตรศิลป์เจรญิ
19 18422 ด.ช. ชนัต วรรณพฤกษ์
20 19626 ด.ช. พีรวัส วิจิตรวงศ์
21 18340 ด.ช. จิรเดช แก้วคูณเมือง
22 18383 ด.ช. ณัฐพงศ์ ทองอุทยัศิริ
23 18390 ด.ช. กรภัทร์ ใจยศ
24 18260 ด.ช. อนิกนันท์ วงศ์มีฤทธ์
25 18247 ด.ญ. วิภาวรรณ ศรทีอง
26 18400 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ชาฎา
27 18255 ด.ญ. ศศิชา หล้าษา
28 18292 ด.ช. ปฏิภาณ คชทนิ
29 18314 ด.ช. อชิระ ศรหีรั่งไพโรจน์
30 18425 ด.ช. กันต์พงษ์ คณาพิพัฒน์กุล
31 19204 ด.ช. ปฏิภาณ มะนิลทพิย์
32 18412 ด.ช. อชิระ ธนานุภาพไพศาล
33 20564 ด.ช. คมสัน วิรยิะภาพ
34 18348 ด.ญ. หฤทชญา สุขพรอ้ม
35 18359 ด.ช. ธันยพงศ์ ธุระพล
36 21047 ด.ช. มนพัทธ์ สิทธิพรหม
37 18240 ด.ญ. เนติญา ฟ้ารม่ขาว
38 22231 ด.ช. ภูวกฤต อุ่นวิเศษ
39 21023 ด.ช. สิรภัทร พลพันธ์
40 18312 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ไชยวงษา
41 18565 ด.ช. ปิติพัฒน์ ล้ิมประเสรฐิ
42 18373 ด.ญ. แอนเจลีน่า กรานึม
43 20695 ด.ช. ธนวัฒน์ สุรยิะสิงห์
44 19645 ด.ช. จีราวัฒน์ ตามภักดีพานิชย์
45 18403 ด.ช. วิชญ์พล ช่างเกวียน
46 18922 ด.ช. เขมวัฒน์ แก่นทา้ว
47 19148 ด.ช. ปฏิภาณ ไชยธนนันท์
48 21027 ด.ช. ยชญ์ธเนศ หารคุโน
49 18268 ด.ช. กิตติพันธ์ เจรญิกิจณรงค์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



หลักสูตรแผนการเรียน ปกติ [ วิทย์-คณิต ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
50 18288 ด.ช. ศิวนาถ ธนทรพัย์อ าไพ
51 18328 ด.ญ. กรรณิการ์ รตันวิภาสชัย
52 18416 ด.ช. กษิดิศ ทศศิลา
53 19233 ด.ญ. พิมญดา เขตสกุล
54 18417 ด.ช. ธนารกัษ์ บุรสีูงเนิน
55 18428 ด.ช. ตฤณภูดิศ รตันกร รายงานตัวและช าระเงิน
56 18289 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ชมประยูร  1.  รับใบช าระเงินที่ครูประจ าชั้น
57 18889 ด.ช. ลีโอ แมนโกลด์  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน ถือว่ามอบตัว
58 18343 ด.ช. นวมินทร์ เพชรแสง       เรียบร้อย (ภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 เท่านั้น)
59 18354 ด.ช. ภควัต หมู่โยธา  3.  หากไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ
60 18299 ด.ช. ธนกร แสงอุบล
61 18346 ด.ช. ปัน ช านาญณรงค์ศักดิ์
62 20725 ด.ช. อนุชิต บุญแย้ม
63 21040 ด.ช. วิสุทธิ วิชาชัย
64 18386 ด.ญ. อรวรรยา มาลี
65 18284 ด.ญ. พิมพ์นารา นีนา นาวาโร
66 21044 ด.ญ. ปาหนุน ชวนะเวศธ์
67 18303 ด.ช. ชิษณุพงศ์ โคตรแสนลี
68 18408 ด.ช. วิชชา ศรอี่อน
69 19234 ด.ช. พีมากรณ์ ศรคี าภา
70 18535 ด.ญ. บุญยาพร รตัน์ประเสรฐิกุล
71 21019 ด.ญ. วิภาพร วิวัฒนาช่าง
72 18921 ด.ญ. สุชานาฎ ใสสะอาด
73 21188 ด.ช. ชินภัทร จิตติเจษฎาภรณ์
74 18249 ด.ช. พิรพัฒน์ โอภาชาติ
75 21709 ด.ญ. นาราภัทร สมวัชรจิต
76 18344 ด.ช. ภวิศ อินทรประเสรฐิ
77 21717 ด.ญ. ภัทราธร ศรปีล่ัง
78 18239 ด.ญ. ชมพูนุช ภักดีประยูรวงศ์
79 18415 ด.ญ. ณภัทร ทศิกลาง
80 18421 ด.ช. พีรณัฐ ดวงเทยีน
81 20065 ด.ช. ปฏิภาณ โพธิชัย
82 18253 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ ผ่องใสโสภณ
83 21038 ด.ช. ปฏิพัธย์ ขัตติยะ
84 21035 ด.ช. รชัพล นัทธี
85 18341 ด.ช. วุฒิภัทร โคตรแสนลี
86 19268 ด.ญ. ณิชานันท์ ไวยพันธ์
87 18296 ด.ญ. นภสร เพชรดี
88 18308 ด.ญ. รวิภานันท์ เตชะวิรยิะวงศ์
89 18241 ด.ช. นาทธาดา ชัยนรานนท์
90 18399 ด.ญ. ปภาณิน ดาก่ า
91 18915 ด.ญ. ศศิกานต์ กิตติชัยวัฒนา
92 18274 ด.ช. ภาคิน เกษมสุข

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



ส ารอง หลักสูตรแผนการเรียน ปกติ [ วิทย์-คณิต ]
ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

1 18263 ด.ช. ณภัทร วงษ์ชาลี
2 18536 ด.ช. พงษ์พันธ์ จันดี
3 18244 ด.ช. นนทธ์วัช เขมะสิงคิ
4 17954 ด.ช. ณัฐดนัย จิรรตัน์สกุล
5 18392 ด.ญ. ณภัทร เหง้าสีไพร
6 18471 ด.ช. ธนเสฏฐ์ โสภณวัชระกุล

ชื่อ  -  สกุล

รายชือ่นักเรียน ส ารองเข้าเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2561


