
ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36333 นาย ฆฤต โชติวรรณพร
2 36392 นาย ณรัญญู มาลี
3 36393 นาย วทัญญู อ านวยสิน
4 36395 นาย กิตติกวิน ธิดา
5 36398 นาย ธรณ์ ธราธร
6 36399 นาย ศุภณัฐ อ้ันกิจ
7 36401 นาย ภัทรดนัย อยู่นาค
8 36411 นาย นภนต์  วิมลกิตติวัฒน์
9 36419 นาย นิธิศ เรืองมณีนพ
10 36426 นาย วงศ์วริศ เลิศมงคลชัย
11 36432 นาย ปวเรศ ศิวะทรานนท์
12 36486 นาย ภัทรกร สิรยากร
13 36858 นาย ภูริณัฐฑ์ มาปิยะพันธ์
14 38481 นาย ชัยวัฒน์ ศรีฉายแสง
15 38482 นาย ธนภัทร พัฒนกุล
16 36335 นางสาว อภิสรา หงษ์เหิน
17 36346 นางสาว เขมจิรา อักษรพันธ์
18 36364 นางสาว ชรธร ต้ังธราธร
19 36380 นางสาว กิตติรสาข์ ต้ังอุทัยเรือง
20 36394 นางสาว ณัฏฐ์ธนัน เหลืองอ่อน
21 36403 นางสาว ธัญธิตา คันทวี
22 36404 นางสาว ภัทรวดี ภูวนันท์สุวสิน
23 36422 นางสาว ธัณย์สิตา ทองวัฒนฐิติพร
24 36423 นางสาว พิไลวรรณ นิลทัย
25 36427 นางสาว ธณภร ผาดไธสง
26 36428 นางสาว นภัทร จรุงกสิกร
27 36429 นางสาว นภัทร เช้ืออ่อน
28 36439 นางสาว พิณนภา   ดีม่ัน
29 36449 นางสาว อชิรญา ต่อเจริญ
30 36461 นางสาว ณิชา งามล ายอง
31 36494 นางสาว ณิชาภา ทิพย์อาโปกุล
32 36870 นางสาว พีภัคชญาณ์ ฐานวีรวัฒน์
33 38477 นางสาว ธันยพรรษ์  ชัยธนรัชต์
34 38478 นางสาว ชญาดา เดชคง
35 38484 นางสาว พิชญาภา ตรีนวรัตน์
36 38485 นางสาว พิมพ์ณิชา ขูขุนทด

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (SMIP) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36337 นาย คุณานนต์ ศรีตระกูล
2 36343 นาย เตวิช บุตรโสภา
3 36355 นาย อรรถวินท์ หมีกุละ
4 36410 นาย สุรวีร์ วงศ์อนุ
5 36437 นาย ณัฐกิตต์ิ เก่งเกตุ
6 36438 นาย ณัฏฐกิตต์ิ สถิตสิริพร
7 36447 นาย สรัล  บินมุกดา
8 36498 นาย ชวกร เมืองแก้ว
9 36561 นาย วรินธร ม่ิงพฤฒิ
10 36698 นาย ธนกฤต คุณัญญากุล
11 36841 นาย พัชรพล โชคสกุล
12 36896 นาย อภิวิชญ์ ภูพวก
13 38490 นาย จิรัฎฐ์ ธนัชญ์เศรษฐ์
14 38491 นาย ธนวิน เพ็ชรแดง
15 36390 นางสาว กรรวรัย ต้ังธราธร 
16 36396 นางสาว ปุณยนุช โฆษิตสิน
17 36412 นางสาว ชนัญชิตา ลักษณบุตร
18 36415 นางสาว ภัทรพร ศิลสมิต
19 36418 นางสาว อัญนิล น่ิมคง
20 36420 นางสาว เกวลิน ก าแพงแก้ว
21 36424 นางสาว ฌัชฌา เมฆฉาย
22 36445 นางสาว ภัทธิรา บุญเต่ียม
23 36460 นางสาว ณิรารัชย์ รังควร
24 36465 นางสาว ธัญญ์กมน จุรีย์รัตนกุล
25 36466 นางสาว ณัฎฐนิชา ไทยข า
26 36471 นางสาว พิชญาภา ศรีวัชรวงศ์
27 36484 นางสาว ปุณิกา วรุณสิน
28 36577 นางสาว ลักศิกา เวยยาวัจมัย
29 36728 นางสาว ญาณิศา อินทร์มีสุข
30 36856 นางสาว ชนภัทร ชิติธ ารงกุล
31 36857 นางสาว สาริศา แก่นนาค
32 38486 นางสาว วณิชา นิลงาม
33 38487 นางสาว สุธิมา พูลผล
34 38488 นางสาว ศศิณา มุขเชิด
35 38489 นางสาว ธีร์จุฑา จันทรอาภา
36 38492 นางสาว กุลนาถ เลิศถวิลจิร

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (SMIP) ปีกำรศึกษำ 2565



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36354 นาย ธนวันต์ แซ่ซ่ิง
2 36367 นาย จิรภัทร ละอองทอง
3 36370 นาย ศดิศทัต ไตรจักรภพ
4 36408 นาย ก้องการุณ จารุเสน
5 36430 นาย ศุภสัณห์ วัฒนานุสรณ์
6 36444 นาย ธีรังกูร บุตรดีเคน
7 36452 นาย วชรพันธ์ รัตนวิบูรณ์ชัย
8 36469 นาย ชลชาย บุญวัฒนาศาสตร์
9 36472 นาย เกริกเกียรติ ประเทศ
10 36719 นาย กิตติพัฒน์ ค าตา
11 36726 นาย พิพัฒน์พล สิริโพธิกุล
12 36817 นาย ปัณณวิชญ์ ไทยประเสริฐ
13 38494 นาย จิรภาส เสลานนท์
14 38495 นาย กฤตยชญ์ ม่ันจิตร
15 36339 นางสาว ปวันพัสตร์ สุขศรีชวลิต
16 36341 นางสาว ชญานิศ ชัยประเดิมศักด์ิ
17 36349 นางสาว รวิกานต์ ตุลาธน
18 36353 นางสาว สริญญา อมรกุล
19 36359 นางสาว ปณิดา อุไรรางกูล
20 36374 นางสาว วริษฐา ต้ังสกุลเจริญ
21 36376 นางสาว ณฐมน อ าไพสุทธิพงษ์
22 36383 นางสาว รินรดา นางาโนะ
23 36421 นางสาว พิมภิกา บุญเจริญ
24 36442 นางสาว ณภัทร จันทร์มงคลทิพ
25 36446 นางสาว ธัญวรัตน์ จันทะสูนย์
26 36451 นางสาว จอมนรี พาลี
27 36453 นางสาว พัชราภา โพอุไร
28 36454 นางสาว ทัชชกร ผดุงสุขสิร
29 36470 นางสาว เพลินพิชญา เมืองจันทร์
30 36490 นางสาว สุพิชญา ศรีพุทธางกูร
31 36825 นางสาว กัญภร ใจกุย
32 38476 นางสาว คุณาพร  พรหมทา
33 38480 นางสาว วชิรญาณ์ หลีน้อย
34 38493 นางสาว นันท์นภัส มาลัย
35 38497 นางสาว กันติชา โขนแจ่ม
36 38543 นางสาว มีคณา เอ่ียมอยู่

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (SMIP) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3

ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36334 นาย กล้าณรงค์ สว่างวัฒนศิริ
2 36336 นาย ก้องเกียรติ สว่างวัฒนศิริ
3 36338 นาย กันต์ธีร์ คงกิจ
4 36347 นาย ฐปนรรฆ์ อ าไพศรี
5 36350 นาย ธนัทดิษย์ จิระวิชชเลิศ
6 36351 นาย ปัญญาภัทร์ ขันติยู
7 36357 นาย อินทัศน์ ส่องสว่าง
8 36369 นาย มงคล ศรีบุรินทร์
9 36387 นาย ธนสิษฐ์ งามณรงค์กิจ
10 36391 นาย นัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
11 36413 นาย สิรภัทร พร้ิงพร้อม
12 36414 นาย วัทธิกร ดรุณพันธ์
13 36417 นาย ธนัช น้อยนา
14 36457 นาย ชาญณรงค์เดช วงค์ยศ
15 36474 นาย ธีทัต ชาติบุษย์
16 36480 นาย พีรวิชญ์ รัศมีโรจน์
17 36491 นาย ทิมเพชร มีสุข
18 36790 นาย จักริน ไผ่สุวัฒน์
19 36813 นาย ภูมิรพี สังเกตใจ
20 36818 นาย กฤตภาส ชูเดช
21 36884 นาย พสุธีร์ ทองค า
22 38498 นาย สิทธิภาคย์ แก้วกา
23 38499 นาย ปณัยกร  ปัญวงค์
24 38500 นาย ทัชชกร เรืองสิน
25 38502 นาย ปัณณวิชญ์ ไชยภาษี
26 38506 นาย สรรพศาสตร์ ทองแถม ณ อยุธยา
27 38507 นาย ภัทรดนัย แพน้อย
28 36455 นางสาว บุณยวีร์ วงษ์เงิน
29 36459 นางสาว ณภัทรชรีย์ ห่วงทองนาค
30 36864 นางสาว อินทิรา อินทร์หอม
31 36878 นางสาว พัฒพิรมย์ ตราเกษม
32 36880 นางสาว ณัฐวรา กลัดบุบผา
33 38501 นางสาว อิสรีย์ ศรีเจริญธนานุกูล
34 38503 นางสาว เนธิรา โชควิทยา
35 38504 นางสาว ศยมลรัตน์ ปุณประเสริฐ
36 38505 นางสาว รัชนิดา ปิติวัตร

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4

ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 38517 นาย สุวิจักขณ์ รพีพันธ์ุ
2 36344 นางสาว สิริมณี วัชรีวงศ์
3 36366 นางสาว อมรรัตน์ เจริญวัฒนา
4 36456 นางสาว นภัสร สีรยาภรณ์
5 36669 นางสาว ธนภรณ์ อยู่นุช
6 36705 นางสาว นันทริกา เหลาโชติ
7 36717 นางสาว บุณยวีร์ บูรณสุจริต
8 36798 นางสาว ณภัทร ทองศรีจันทร์
9 36840 นางสาว พิมพ์ชนก เพชรม่อม
10 36847 นางสาว สุภัชชา ดีมาก
11 36855 นางสาว อันติมา ปัดถาวะโร
12 36877 นางสาว ปริณดา สงเช้ือ
13 38483 นางสาว ไอรินลดา ปัญญพัฒน์ชยากร
14 38496 นางสาว บุณยานุช วิชัยวงษ์
15 38509 นางสาว ชญาภา บุญชู
16 38510 นางสาว คิรากร พลเย่ียม
17 38511 นางสาว ธันยนันท์ เอกสะพัง
18 38512 นางสาว สุภัสสรา รักใคร่
19 38513 นางสาว ณิศรา จินดาสิริอนันต์
20 38514 นางสาว ศศิภาส์ ศิริจารุโรจน์
21 38515 นางสาว ปรายฝน เกียรติสมุทรธารา
22 38516 นางสาว กฤตยา เปรมทวีสุข
23 38518 นางสาว วรินทร์ธร จิรวัฒน์ศิรดล
24 38519 นางสาว ชิดชนก เจริญทรัพย์
25 38520 นางสาว ปริญญาภา ผาบจันดา
26 38521 นางสาว รุ่งทิพย์ อู่งามสิน
27 38522 นางสาว ศุภิสรา เตชผาติพงศ์
28 38523 นางสาว ธนศมน อินสุข
29 38524 นางสาว กานต์ธิดา มหาวีระตระกูล
30 38525 นางสาว กรกช พรบัย์ปัทมา
31 38526 นางสาว ณิชารีย์ แก้วทองค า
32 38527 นางสาว ณัฐธยาน์ กัลยาประสิทธ์ิ
33 38528 นางสาว สุภาวดี พ่อค้า
34 38529 นางสาว อนุธิดา บัตรพันธนะ
35 38544 นางสาว ลลิตสุดา เขียวสอาด
36 38545 นางสาว บุรวิชยา สกุลรักษ์

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำจีน (CHIP) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/10

ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36506 นาย กัษดิน ประสาทเขตรการ
2 36513 นาย สุทิวัตร แดงน้อย
3 36516 นาย คุณานนต์ แสนใจ
4 36517 นาย ฉลองภพ มูลศิริ
5 36524 นาย สุวรรณภูมิ สายทอง
6 37688 นาย ปองกานต์ มาศรีนวล
7 38530 นาย ภีรพัฒน์ แสงสุข
8 38536 นาย รัชพล สถาปิตานนท์
9 38537 นาย กุนณชาติ ต้ังสุวรรณศรี
10 38540 นาย พงศกร แสนธิว
11 36508 นางสาว ปาริฉัตร ทองสุข
12 36509 นางสาว สุภัทรทรา บุญปก
13 36510 นางสาว พีรยา คัมภิรารักษ์
14 36512 นางสาว อาทิตยา บุตตะกะ
15 36514 นางสาว ชนนิกานต์ จันดี
16 36522 นางสาว มัณฑิตา สุขดี
17 36523 นางสาว มัชฌิมา แววสวัสด์ิ
18 36531 นางสาว โยษิตา ทรัพย์ทวีพงศ์
19 38531 นางสาว อัญชิษฐา ช านาญช่าง
20 38532 นางสาว ขวัญชนก ชูแสง
21 38533 นางสาว พรนภัส แซ่จาง
22 38534 นางสาว ณัฐกาญจน์ มณีวงษ์
23 38535 นางสาว พัชรินทร์ ดุลยธร
24 38538 นางสาว พรพิมล สนศิริ
25 38539 นางสาว สิทธิสินี ม่วงเจริญ
26 38541 นางสาว ฐิตาภา ผูกประยูร
27 38542 นางสาว ปารวี หอมนิยม

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษดนตรี (MSP) ปีกำรศึกษำ 2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/15

ช่ือ - นำมสกุล


