
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภทห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ  
ห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) 

ห้องเรียนโครงการพิเศษ (Intensive Chinese Program : ICP) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามที่  โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ประเภทห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ และห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) ห้องเรียนโครงการพิเศษ (Intensive Chinese Program : 
ICP) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน พ.ศ. 2564 และได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
โดยมีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๓๑๕ คน ดังรายชื่อ   
 นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้ผู้ปกครองรายงานตัวและมอบตัวผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://forms.gle/EuHWgejd28uWe1bN9 หรือhttp://gg.gg/stdpksm4  ในระหว่าง
วันที่ 24- 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากไม่มารายงานและมอบตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
                               (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/EuHWgejd28uWe1bN9
http://gg.gg/stdpksm4


หน้า ๒/๑๒ 

 

 
 

ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  
ห้อง ๖  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
๑ นางสาว อรจิรา ฮองกูล ๖ วิทย์-คณิต 
2 นางสาว บุศดี เอกไทย ๖ วิทย์-คณิต 
3 นางสาว บัณฑิตา งามเอ่ียม ๖ วิทย์-คณิต 
4 นางสาว ณัฏฐนิชา ทวีสุข ๖ วิทย์-คณิต 
๕ นางสาว ปาณิสรา ศรีณรงค์ ๖ วิทย์-คณิต 
๖ นางสาว นพรดา สังฆจันทร์ ๖ วิทย์-คณิต 
๗ นาย อดิเทพ พรมแก้ว ๖ วิทย์-คณิต 
๘ นางสาว สุพิชฌาย์ บรรจงฤทธิ์ ๖ วิทย์-คณิต 
๙ นางสาว ภคพร กันพรมมา ๖ วิทย์-คณิต 

1๐ เด็กหญิง มุทิตา มิ่งเมือง ๖ วิทย์-คณิต 
1๑ นางสาว จริญา นวลเกตุ ๖ วิทย์-คณิต 
๑๒ นาย ณัฐภูมิ ขวาขันธ์ ๖ วิทย์-คณิต 
๑๓ เด็กหญิง ธัญชนก ช่างทอง ๖ วิทย์-คณิต 
๑๔ นาย ชวิศ จันทพิมพะ ๖ วิทย์-คณิต 
๑๕ นางสาว ศศิประภา มีเมือง ๖ วิทย์-คณิต 
1๖ นางสาว นิรัชชา เชี่ยวชาญ ๖ วิทย์-คณิต 
๑๗ เด็กชาย รักชาติ ชาติมนตรี ๖ วิทย์-คณิต 
๑๘ นาย เกียรติศักดิ์ พูดคล่อง ๖ วิทย์-คณิต 
๑๙ นางสาว ปิยะธิดา ทัพพังเทียม ๖ วิทย์-คณิต 
๒๐ นางสาว ธัญชนก มาขอด ๖ วิทย์-คณิต 
2๑ นาย เกริกฤทธิ์ ตันธราพรฤกษ์ ๖ วิทย์-คณิต 
๒๒ เด็กหญิง นภัสกร ขันหลวง ๖ วิทย์-คณิต 
2๓ เด็กหญิง นภัสวรรณ ขันหลวง ๖ วิทย์-คณิต 
๒๔ นาย พศวีร์  เสียงเพราะ ๖ วิทย์-คณิต 
๒๕ นางสาว กมลลักษณ์  แสงค ากุล ๖ วิทย์-คณิต 
๒๖ นาย ชนะชัย เงินโฉม ๖ วิทย์-คณิต 
๒๗ นางสาว ธนพรรณ  ฉั่วตระกูล ๖ วิทย์-คณิต 
๒๘ นางสาว ธีรดา  สุทธิวรากร ๖ วิทย์-คณิต 
๒๙ นาย นนทกร  ขวัญหอม ๖ วิทย์-คณิต 
๓๐ นางสาว ณัฐติกานต์  ศรีโสภา ๖ วิทย์-คณิต 
๓๑ นางสาว จิราพร  กุลโสพรม ๖ วิทย์-คณิต 
๓๒ นางสาว แพรธาร  ป้องนนท์ ๖ วิทย์-คณิต 
๓๓ นางสาว วรางคณา  เจริญวงษ ์ ๖ วิทย์-คณิต 
๓๔ นาย ปทุมพร  วรจันทร์ ๖ วิทย์-คณิต 
๓๕ นาย ธนวัฒน์  กรวยทอง ๖ วิทย์-คณิต 

 

 



หน้า ๓/๑๒ 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
๓๖ นางสาว กัญญาพร  คงปรางดี ๖ วิทย์-คณิต 
๓๗ นางสาว วนิตา  มีมอญ ๖ วิทย์-คณิต 
๓๘ นาย ธนกร  พ่ึงส าราญ ๖ วิทย์-คณิต 
๓๙ นางสาว ญาณิน  นามสีฐาน ๖ วิทย์-คณิต 
๔๐ นาย พัชรพงษ์  จิตรแก้ว ๖ วิทย์-คณิต 

 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๗  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
1 เด็กหญิง นัฐลดา  มีเงิน ๗ วิทย์-คณิต 
2 นางสาว ธิดารัตน์ คนธรรม์ ๗ วิทย์-คณิต 
3 นางสาว อรณิชา สมนาม ๗ วิทย์-คณิต 
4 นางสาว นฤภร พาลารักษ์ ๗ วิทย์-คณิต 
5 นางสาว กานต์ธิดา พิชิตสิทธิโชค ๗ วิทย์-คณิต 
6 เด็กหญิง จิรภัทร์ มีแสนสงค์ ๗ วิทย์-คณิต 
7 นางสาว ญาณิกาภรณ์ วันทอง ๗ วิทย์-คณิต 
8 เด็กชาย กานต์ณัฐ สินภูมิภาณุรักษ์ ๗ วิทย์-คณิต 
9 เด็กหญิง พนิดา อุดม ๗ วิทย์-คณิต 

10 นางสาว พัชรีพร ค าจ านงค์ ๗ วิทย์-คณิต 
11 นาย ภคิน มะทา ๗ วิทย์-คณิต 
12 นาย ทฤษฎี กลั่นเกลี้ยง ๗ วิทย์-คณิต 
13 นางสาว อุมากร เมืองมาร ๗ วิทย์-คณิต 
14 นาย ปองคุณ จันทา ๗ วิทย์-คณิต 
15 เด็กหญิง วรัญญา โนรี ๗ วิทย์-คณิต 
16 เด็กหญิง ณัฐติกานต์ ศรีโสภา ๗ วิทย์-คณิต 
17 นางสาว พิมพร ยวงรัมย์ ๗ วิทย์-คณิต 
18 เด็กหญิง ทิพย์ภาวรรณ ออกแมน ๗ วิทย์-คณิต 
19 นางสาว ปริศนา เดชรัมย์ ๗ วิทย์-คณิต 
20 นางสาว ทัศศิมาภรณ์ ศรีมา ๗ วิทย์-คณิต 
21 นาย รพีภัทร กล้ากสิการณ์ ๗ วิทย์-คณิต 
22 เด็กหญิง สายรุ้ง ทองสังข์ ๗ วิทย์-คณิต 
23 เด็กหญิง สุชาดา พวงแก้ว ๗ วิทย์-คณิต 
๒๔ นางสาว ติยาภรณ์ ภักดีแก้ว ๗ วิทย์-คณิต 
25 นางสาว ศศิเพ็ญชญา พงษ์ด้วง ๗ วิทย์-คณิต 
26 นางสาว ปภาดา ทองหมู่ ๗ วิทย์-คณิต 

 



หน้า ๔/๑๒ 

 

 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
27 นาย วีระชัย  ศรีจันทร์ ๗ วิทย์-คณิต 
28 นางสาว ชุษณะ  กามล ๗ วิทย์-คณิต 
29 นางสาว เปรมวดี  ทองอยู่ ๗ วิทย์-คณิต 
30 นาย ปิยะพงษ์  กองแพง ๗ วิทย์-คณิต 
31 นางสาว จุฑาทิพย์  สระทองอ้ิง ๗ วิทย์-คณิต 
32 นางสาว อังคณา  บุญนะ ๗ วิทย์-คณิต 
33 นาย ณัฐสิทธิ์  สีพิมขัด ๗ วิทย์-คณิต 
34 นางสาว ศิริสา  มั่นทอง ๗ วิทย์-คณิต 
35 นาย สหรัถ  พรหมมายนต์ ๗ วิทย์-คณิต 
36 นาย รักชาติ  ชาติมนตรี ๗ วิทย์-คณิต 
37 นาย ชยพล  ค าสุข ๗ วิทย์-คณิต 
๓๘ นางสาว สิริณัฐ  วงคนันท์ ๗ วิทย์-คณิต 
๓๙ นางสาว ศุภาสินี  ทองดี ๗ วิทย์-คณิต 
๔๐ นาย นิติวัฒน์  กึนสี ๗ วิทย์-คณิต 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๘ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
1 นาย วสุพล  แก้วเนตร ๘ วิทย์-คณิต 
2 นาย ปิยะพงษ์  กองแพง ๘ วิทย์-คณิต 
3 นางสาว วิภาดา จันทร์ดีบัว ๘ วิทย์-คณิต 
4 นางสาว ชลลดา วันทยกุล ๘ วิทย์-คณิต 
5 นางสาว ปภาดา กงถัน ๘ วิทย์-คณิต 
6 เด็กหญิง อภิญญา ปิ่นใจ ๘ วิทย์-คณิต 
7 เด็กหญิง ณภัทร แสงนก ๘ วิทย์-คณิต 
8 นางสาว ณัฏฐกานต์ คงประยูร ๘ วิทย์-คณิต 
9 นาย โกวิท แพงศรี ๘ วิทย์-คณิต 

10 นาย ศุภกานต์ ช่วยเมือง ๘ วิทย์-คณิต 
11 เด็กหญิง กอบกุล ศรีอบมา ๘ วิทย์-คณิต 
12 เด็กหญิง กุลภรณ์ ไกรเมฆ ๘ วิทย์-คณิต 
13 นาย วรเมธ บุญใหญ่ ๘ วิทย์-คณิต 
14 นางสาว นภัสสร เขาแก้ว ๘ วิทย์-คณิต 
15 เด็กชาย จิรภัทร ทองมากุล ๘ วิทย์-คณิต 
16 นาย ชนะภัย โนเรียง ๘ วิทย์-คณิต 
17 นาย ณัฐชนนท์ นาหนองตุม ๘ วิทย์-คณิต 
18 นางสาว นุภารัตน์ ยงยุทธ์ ๘ วิทย์-คณิต 
19 นาย ศุภโชต ิ เพชระบูรณิน ๘ วิทย์-คณิต 

 



หน้า ๕/๑๒ 

 

 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
20 เด็กชาย จีรวัฒน ์ บรรเทา ๘ วิทย์-คณิต 
21 นาย ธนวัต แซมสีม่วง ๘ วิทย์-คณิต 
22 นางสาว ศิรประภา กองยัง ๘ วิทย์-คณิต 
23 นางสาว พรนภา ช้างเขียว ๘ วิทย์-คณิต 
24 นางสาว พัชรมัย เสาโกมุท ๘ วิทย์-คณิต 
25 เด็กหญิง เต็มฟ้า จ าปาเงิน ๘ วิทย์-คณิต 
26 นางสาว วราภรณ์ มาพุฒ ๘ วิทย์-คณิต 
27 นาย สมรัก เพชรมี ๘ วิทย์-คณิต 
28 เด็กหญิง กมลชนก คุมสุข ๘ วิทย์-คณิต 
29 นางสาว ชลทิชา พรมทอง ๘ วิทย์-คณิต 
30 เด็กชาย รัชชานนท์ นครสวรรค์ ๘ วิทย์-คณิต 
31 นางสาว กัญญาวีร์ สุกเมือง ๘ วิทย์-คณิต 
32 นางสาว กมลวรรณ บุญเรือง ๘ วิทย์-คณิต 
33 นางสาว ศุภัชญา แซมสีม่วง ๘ วิทย์-คณิต 
34 นางสาว ตรีรัตน์  ศรีเขียว ๘ วิทย์-คณิต 
35 เด็กหญิง พีรดา  เล่ห์กล ๘ วิทย์-คณิต 
36 นาย ยศพนธ์  สังข์เมือง ๘ วิทย์-คณิต 
37 เด็กหญิง ประภัสสรา  วงศ์ชาดา ๘ วิทย์-คณิต 
๓๘ นางสาว ธารารัตน์  ฮวดปากน้ า ๘ วิทย์-คณิต 
๓๙ นางสาว พัชรพร  ทับแย้ม ๘ วิทย์-คณิต 
๔๐ นางสาว รรินทิพย์  หาหล้า ๘ วิทย์-คณิต 

 

 

ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  
ห้อง ๙  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 

1 นางสาว ปริญญา  ไกรมุด ๘ วิทย์-คณิต 
2 นางสาว โสภิตนภา  วันบุญ ๘ วิทย์-คณิต 
3 นางสาว ทิวาวรรณ  ปันแสน ๘ วิทย์-คณิต 
๔ เด็กหญิง จิราภา  เอ่ียมมา ๙ วิทย์-คณิต 
5 นางสาว วราพร  สุดตา ๙ วิทย์-คณิต 
6 นางสาว กุลนิดา  ณ วิเชียร ๙ วิทย์-คณิต 
7 นาย กิตติภูมิ  คบทองหลาง ๙ วิทย์-คณิต 
8 นางสาว กาญณภา  นวนหยวก ๙ วิทย์-คณิต 
9 นางสาว วีณา  พนมไพร ๙ วิทย์-คณิต 

10 นางสาว กาญจนา  แก้วเขียว ๙ วิทย์-คณิต 
11 นางสาว ธัญชนก  ตามไวย ๙ วิทย์-คณิต 

 



หน้า ๖/๑๒ 

 

 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
12 นาย ณัฐวิโรจน ์ ทองจันทร์ ๙ วิทย์-คณิต 
13 นางสาว วรัญญา  ข้องคาน ๙ วิทย์-คณิต 
14 นางสาว ณัฐกมล  รักน้ าเที่ยง ๙ วิทย์-คณิต 
15 นางสาว ทักษพร  มาเสม ๙ วิทย์-คณิต 
16 เด็กหญิง สุชาดา  สีสุวัน ๙ วิทย์-คณิต 
17 นาย พงศธร  ท้าวเมือง ๙ วิทย์-คณิต 
18 นางสาว วิไลวรรณ  สุพีนะ ๙ วิทย์-คณิต 
19 นาย ธนโชติ  อิสราวุธ ๙ วิทย์-คณิต 
20 นาย สิรภพ  ธะนะใจ ๙ วิทย์-คณิต 
21 นางสาว ศิริพรรณ  พันค า ๙ วิทย์-คณิต 
22 นางสาว ณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร ๙ วิทย์-คณิต 
23 นางสาว ภคมน  ควรสมบัติ ๙ วิทย์-คณิต 
24 เด็กชาย พิชายุตย์  พุ่มห่อ ๙ วิทย์-คณิต 
25 เด็กหญิง อัญญาณี  ภาพสิงห์ ๙ วิทย์-คณิต 
26 นางสาว เบญญาภา  โชคอุดมดี ๙ วิทย์-คณิต 
27 นางสาว กฤษติยาพร  ไกรนอก ๙ วิทย์-คณิต 
28 นางสาว วารี  พนมไพร ๙ วิทย์-คณิต 
29 นาย ทรงวุฒิ  ธรรมเจริญ ๙ วิทย์-คณิต 
30 นางสาว บุษรากร  ด างาม ๙ วิทย์-คณิต 
31 เด็กชาย ปาราเมศ  สร้อยภู่ระย้า ๙ วิทย์-คณิต 
32 เด็กหญิง สิริปรียา  ไชยเศษ ๙ วิทย์-คณิต 
33 นางสาว สุทัตตา  สาริน ๙ วิทย์-คณิต 
34 นางสาว เกศมล  หาญนอก ๙ วิทย์-คณิต 
35 นางสาว ธิดาพร  แก้วยศ ๙ วิทย์-คณิต 
36 นาย รชต  ล่ าชม ๙ วิทย์-คณิต 
37 นาย ปธานนิน   เสาวรส ๙ วิทย์-คณิต 
๓๘ นางสาว  ชุตินันท์  สินจา ๙ วิทย์-คณิต 
๓๙ นาย พีรพงศ์  ภู่เกษร ๙ วิทย์-คณิต 
๔๐ นางสาว ยุพารัตน์  หอมหวล ๙ วิทย์-คณิต 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๑๐  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
1 นาย สรากร  สะสม ๙ วิทย์-คณิต 
2 นาย สิทธิศักดิ์  พรนิคม ๙ วิทย์-คณิต 
3 นางสาว สกุลรัตน์  เมฆสีเงิน ๙ วิทย์-คณิต 

 

 



หน้า ๗/๑๒ 

 

 

 

 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
4 นาย พรชัย  หมอนทอง ๙ วิทย์-คณิต 
5 นาย พงศกร  วงค์วาน ๑๐ วิทย์-คณิต 
6 นาย ยุทธการ  ป้องทัพไทย ๑๐ วิทย์-คณิต 
7 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ใจกล้า ๑๐ วิทย์-คณิต 
8 นาย วีระชัย  กิจติยะ ๑๐ วิทย์-คณิต 
9 นางสาว กัญจนพร  หวลประไพ ๑๐ วิทย์-คณิต 

10 นางสาว ภัทราพร   กันธุ ๑๐ วิทย์-คณิต 
11 นาย สมพงศ์  เพ็งบุญ ๑๐ วิทย์-คณิต 
12 นางสาว วรรณิสา  บุตรพรม ๑๐ วิทย์-คณิต 
13 นางสาว จุฑามาศ  สลุงอยู่ ๑๐ วิทย์-คณิต 
14 นางสาว พรรณมายด์  ประทุมเขต ๑๐ วิทย์-คณิต 
15 นาย วรชิต  โพธิ์ปลัด ๑๐ วิทย์-คณิต 
16 นางสาว วิลาสิน ี พันธ์น้อย ๑๐ วิทย์-คณิต 
17 นางสาว อัศมา  มาดี ๑๐ วิทย์-คณิต 
18 นางสาว วิภาดา  หลักมิยา ๑๐ วิทย์-คณิต 
19 นาย ธรรมรักษ์  ทองเพ็ชร ๑๐ วิทย์-คณิต 
20 เด็กหญิง อารีย์ลักญ์  โยเฮือง ๑๐ วิทย์-คณิต 
21 นางสาว ณิชาพร  เยี่ยมสวน ๑๐ วิทย์-คณิต 
22 นางสาว นพรัตน์  ค าหม้อ ๑๐ วิทย์-คณิต 
23 นางสาว อรปรียา  สุวรรณพจน์ ๑๐ วิทย์-คณิต 
24 นางสาว อาภัสรา  ชมสุข ๑๐ วิทย์-คณิต 
25 นาย ฌัชชัย  ประมาณเมือง ๑๐ วิทย์-คณิต 
26 นางสาว พัทธ์ธีรา  ทอนแสง ๑๐ วิทย์-คณิต 
27 เด็กหญิง ภัทรวรรณ  สีทาหล้า ๑๐ วิทย์-คณิต 
28 นางสาว ธนพร  ฟองลี ๑๐ วิทย์-คณิต 
29 นางสาว สุพพัตรา  บุญแสง ๑๐ วิทย์-คณิต 
30 นางสาว ดารารัตน์  อัศวมงคล ๑๐ วิทย์-คณิต 
31 นาย ธันวา  จุฑาผาด ๑๐ วิทย์-คณิต 
32 นาย คฑาภัทร  วงษ์บรรณะ ๑๐ วิทย์-คณิต 
33 นางสาว พัชรรินทร์  ฐานกมุมา ๑๐ วิทย์-คณิต 
34 นางสาว ชโลทร  กีเวียน ๑๐ วิทย์-คณิต 
35 นางสาว ทิพย์พรรษา  จันทร์ฤทธิ์ ๑๐ วิทย์-คณิต 
36 นาย พงศกร  จิตวิจารณ์ ๑๐ วิทย์-คณิต 
37 นาย พุทธคุณ  แก้วตา ๑๐ วิทย์-คณิต 
๓๘ เด็กหญิง จุฑารัตน์  กันทะนะ ๑๐ วิทย์-คณิต 
๓๙ เด็กหญิง วาสนา  กองปิน่ ๑๐ วิทย์-คณิต 
๔๐ นางสาว พิชญธิดา  สุวรรณมงคล ๑๐ วิทย์-คณิต 

 

 



หน้า ๘/๑๒ 

 

 

 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๑๑  (แผนการเรียนศิลป์-จีน) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
1 นาย ศุภวิชย ์ บุญเอก ๑๑ ศิลป์-จีน 
2 นางสาว ทิพวรรณ กลขุนทศ ๑๑ ศิลป์-จีน 
3 นางสาว มุธิตา พรมโครตค้า ๑๑ ศิลป์-จีน 
4 เด็กชาย ณัฐดนัย นามสว่าง ๑๑ ศิลป์-จีน 
5 นางสาว ชมพูนุช งามดี ๑๑ ศิลป์-จีน 
6 นาย ธรรมธัช มหาราช ๑๑ ศิลป์-จีน 
7 นาย วรพล เอ่ียมประเสริฐ ๑๑ ศิลป์-จีน 
8 นางสาว นันทศิริ กนกโสภณ ๑๑ ศิลป์-จีน 
9 นาย เทพตะวัน ตันสอน ๑๑ ศิลป์-จีน 

10 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก้งค า ๑๑ ศิลป์-จีน 
11 นาย วรพต บุญเรือน ๑๑ ศิลป์-จีน 
12 นาย อภิวิชญ์ มาตราช ๑๑ ศิลป์-จีน 
13 เด็กหญิง ภัทรธิดา สุพยา ๑๑ ศิลป์-จีน 
14 นางสาว ภิญญาพัชญ์ วาท ี ๑๑ ศิลป์-จีน 
15 นาย อนุชิต ดีดาร์ ๑๑ ศิลป์-จีน 
16 นาย ศิลากร แพนพรหมมา ๑๑ ศิลป์-จีน 
17 นางสาว ชลทิชา พรมทอง ๑๑ ศิลป์-จีน 
18 นางสาว ณัฐธิดาพร  ทรายฮวด ๑๑ ศิลป์-จีน 
19 นางสาว พรลภัส  สุขวิเศษ ๑๑ ศิลป์-จีน 
20 นางสาว กรวิภา  กระเศียร ๑๑ ศิลป์-จีน 
21 นางสาว ภัทรธิดา  ปานคะเชนทร์ ๑๑ ศิลป์-จีน 
22 เด็กหญิง กัญญา  ประมูล ๑๑ ศิลป์-จีน 
23 นางสาว ปราวีณา  พรมตา ๑๑ ศิลป์-จีน 
24 นางสาว นัฐธิดา  เมธีรัตนโสภณ ๑๑ ศิลป์-จีน 
25 เด็กหญิง วรพิณ  พิรักษา ๑๑ ศิลป์-จีน 
26 นางสาว ภัทรพร  โทเพชร ๑๑ ศิลป์-จีน 
27 นาย อภิสิทธิ์  บุญจันทร์เชย ๑๑ ศิลป์-จีน 
28 นางสาว กมลพรรณ  ทองสุขมาก ๑๑ ศิลป์-จีน 
29 นางสาว ปภาดา  กงถัน ๑๑ ศิลป์-จีน 
30 นางสาว ภัทรภร  ทองเพ็ง ๑๑ ศิลป์-จีน 
31 นาย ริสัน  มั่นคง ๑๑ ศิลป์-จีน 
32 นางสาว กานต์มณี  นักระบ า ๑๑ ศิลป์-จีน 
33 นางสาว ฐิติพร  ทองจริง ๑๑ ศิลป์-จีน 

 
 



หน้า ๙/๑๒ 

 

 
 

 

ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  
ห้อง ๑๒  (แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ) 

 
ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 

1 นาย รพีภัทร พันธุ์เถื่อน ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
2 นาย สมรัก เพชรมี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
3 เด็กชาย การัณยภาส ศักดารักษ์ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
4 นาย ปรัชญา สังแอ๊ด ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
5 นาย รพีภัทร ฉิมไหล ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
6 นาย พงศกร อุดแก้ว ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
7 นาย ภูวดล จีเศียร ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
8 นางสาว พนิตพร  เทียนขาว ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
9 นางสาว เนตรชนก  บุญไทย ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 

10 เด็กหญิง เก้านภา  ริกากรณ์ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
11 นางสาว ณัฐธยาน์  ธิกะ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
12 นางสาว สุธิดา  หล้าพรม ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
13 นาย สิทธิโชค  ทองยา ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
14 เด็กหญิง ณิชากร  แก้วนิมิตร ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
15 นางสาว เปมิกา  ขันตรี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
16 นางสาว ปิยนุช  ร่วมธรรม ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
17 นาย วีรยุทธ  นาทองค า ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
18 นาย นันทวุฒิ  เนตรน้อง ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
19 นาย ธนธรณ์  พลหลาย ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
20 นาย วรพล  พลกัน ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
21 เด็กหญิง ฑิฆัมพร  สิทธิธนะ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
22 นางสาว จันทรรัตน์  อุดแก้ว ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
23 นาย ชัยวรุตฐ ์ เจริญพันธุ์ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
24 นางสาว ปภัสสร คิดไร่ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
25 นาย ทักษา  มีใส ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
26 นาย ถิรวุฒิ  มั่นศรี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
27 นางสาว ฤทัยรัตน์  อุดมดี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
28 เด็กชาย ฐิติโชต ิ ไต้ใบ ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
29 นางสาว ศศิกานต์  ตะนัยศรี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
30 นาย รุ่งโรจน์  เปี่ยมสาย ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
31 นางสาว อริสรา  สายวงสอน ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
32 เด็กหญิง เปรมิกา  อินถา ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
33 นางสาว วิชญาดา  ยศวิถี ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 

 

 

 



หน้า ๑๐/๑๒ 

 

 

  

 

 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
34 นางสาว นภัสกมล  แก้วเล็ก ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
35 นาย ภูวดล  จีเศียร ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
36 นาย วชิราวุธ  ช่วยเมือง ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
37 นางสาว นภัทรสร  ใจปาน ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
๓๘ นาย ปฐมพร  โปรยขุนทด ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
๓๙ นางสาว ปรัชนันท์  น้อยตา ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 
๔๐ เด็กหญิง ณัฐณิชา  พรมแพง ๑๒ ศิลป์-ค านวณ 

 

 

ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  
ห้อง ๑๓  (แผนการเรียนศิลป์-สังคม) 

 
ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 

1 เด็กหญิง สุรีย์พร ด่านนอก ๑๓ ศิลป์-สังคม 
2 นางสาว สิณีนาถ แสงทอง ๑๓ ศิลป์-สังคม 
3 นาย ณัฐธัญ นิลประสิทธิ์ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
4 นาย วัฒนชัย สุกเมือง ๑๓ ศิลป์-สังคม 
5 นาย ศิริวิท ถ้ าหิน ๑๓ ศิลป์-สังคม 
6 นาย ธีรเมธ พานทองค า ๑๓ ศิลป์-สังคม 
7 เด็กชาย อัษฎาวุธ แก้วภิรมย์ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
8 นาย ณัฐวุฒิ เพ่ิมพูลทรัพย์ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
9 นาย ปฐมพร วิจารณ์ ๑๓ ศิลป์-สังคม 

10 นาย วรเมธ ปาลากุล ๑๓ ศิลป์-สังคม 
11 นาย ริสัน มั่นคง ๑๓ ศิลป์-สังคม 
12 นาย รุ่งเกียรติ สายค ามี ๑๓ ศิลป์-สังคม 
13 นาย ภูริณัฐ สีดา ๑๓ ศิลป์-สังคม 
14 นางสาว ปิ่นแก้ว  พ่ึงเมือง ๑๓ ศิลป์-สังคม 
15 นาย ภควัต  มานะประดิษฐ์ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
16 นาย ภูมิธนนท์  อยู่เพชร ๑๓ ศิลป์-สังคม 
17 นางสาว ปทิตตาภรณ์  โมมะเกลือ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
18 นาย วีรภัทร  ศรีธรรมา ๑๓ ศิลป์-สังคม 
๑๙ นาย วีรยุทธ  พูทับ ๑๓ ศิลป์-สังคม 
๒๐ นางสาว วิมลรัตน์  ณ วิเชียร ๑๓ ศิลป์-สังคม 
๒๑ นางสาว รัดเกล้า   เจริญสุข ๑๓ ศิลป์-สังคม 
๒๒ นาย วรพล  เอ่ียมประเสริฐ ๑๓ ศิลป์-สังคม 

 

 

 

 



หน้า ๑๑/๑๒ 

 

 

 

ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  
ห้อง ๑๔ IEP4.1 (Intensive English Program : IEP) (เพิ่มเติม) 

 
ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 

๓๖ นาย ชนาธิป  เพช็รพลิก ๑๔ (IEP4.1) (Intensive 
English 

Program : IEP) 
วิทย์-คณิต 

๓๗ เด็กชาย วัทน์สิริ  กลิ่นถือศิล ๑๔ (IEP4.1) 
๓๘ นาย ณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์ ๑๔ (IEP4.1) 
๓๙ นาย กฤติพัฒน์  บุญอินทร์ ๑๔ (IEP4.1) 
๔๐ นาย ณัฐพงศ์  จันทรภูม ิ ๑๔ (IEP4.1) 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๑๕ IEP4.2 (Intensive English Program : IEP) (เพิ่มเติม) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
๓๘ นาย กฤติพัฒน์  บุญอินทร์ ๑๕ (IEP4.2) (Intensive 

English 
Program : IEP) 

วิทย์-คณิต 

๓๙ นาย ณัฐพงศ์  จันทรภูม ิ ๑๕ (IEP4.2) 
๔๐ นาย สริยาวุฒ   สายศิลป์ ๑๕ (IEP4.2) 
๓๙ นางสาว นัชชา  บัวไกร ๑๕ (IEP4.2) 
๔๐ นางสาว ปัณฑิตา  พรมชา ๑๕ (IEP4.2) 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

ห้อง ๑๖ ICP4 (Intensive Chinese Program : ICP) (เพิ่มเติม) 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
1๑ นาย ศิณะกาจน์   ห้วงน้ า ๑๖ (ICP4) (Intensive 

Chinese 
Program : ICP) 
 ภาษาอังกฤษ-จีน 

๑2 นาย รณกร   สินจุ้ย ๑๖ (ICP4) 
๑3 เด็กชาย วรรณเศรษฐ์  บุตรสาทร ๑๖ (ICP4) 
๑4 นางสาว ณัฐนันท์  ทองเงิน ๑๖ (ICP4) 
๑5 นางสาว วรันทร  มั่นคงดี ๑๖ (ICP4) 
๑6 นางสาว ภคมน  บูรณ์ทองสุข ๑๖ (ICP4) 

 
ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564  

ส ารองแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
๑ เด็กหญิง ณัฐณิชา  พรมแพง ส ารองอันดับ ๑ วิทย์-คณิต 
๒ เด็กหญิง ปภัสสร  คิดไร่ ส ารองอันดับ ๒ วิทย์-คณิต 
๓ นาย ทักษา  มีใส ส ารองอันดับ ๓ วิทย์-คณิต 
๔ นาย วีรยุทธ  พูทับ ส ารองอันดับ ๔ วิทย์-คณิต 

 



หน้า ๑๒/๑๒ 

 

 
 
 

ล าดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ได้ห้อง แผนการเรียน 
๕ นางสาว วิมลรัตน์  ณ วิเชียร ส ารองอันดับ ๕ วิทย์-คณิต 
๖ นางสาว รัดเกล้า   เจริญสุข ส ารองอันดับ ๖ วิทย์-คณิต 
๗ นาย วรพล  เอ่ียมประเสริฐ ส ารองอันดับ ๗ วิทย์-คณิต 
๘ นางสาว กานต์มณี  นักระบ า ส ารองอันดับ ๘ วิทย์-คณิต 
๙ นาย ถิรวุฒิ  มั่นศรี ส ารองอันดับ ๙ วิทย์-คณิต 

๑๐ นางสาว ฤทัยรัตน์  อุดมดี ส ารองอันดับ 1๐ วิทย์-คณิต 
๑๑ นางสาว นัชชา  บัวไกร ส ารองอันดับ 1๑ วิทย์-คณิต 
๑๒ นางสาว ฐิติพร  ทองจริง ส ารองอันดับ 1๒ วิทย์-คณิต 
๑๓ เด็กชาย ฐิติโชต ิ ไต้ใบ ส ารองอันดับ 1๓ วิทย์-คณิต 
๑๔ นางสาว ปัณฑิตา  พรมชา ส ารองอันดับ 1๔ วิทย์-คณิต 
๑๕ นางสาว ศศิกานต์  ตะนัยศรี ส ารองอันดับ 1๕ วิทย์-คณิต 
๑๖ นาย รุ่งโรจน์  เปี่ยมสาย ส ารองอันดับ 1๖ วิทย์-คณิต 
๑๗ นางสาว ปทิตตาภรณ์  โมมะเกลือ ส ารองอันดับ 1๗ วิทย์-คณิต 

 


