
ล ำดับท่ี รำยวิชำเพ่ิมเติม (ศักยภำพรำยบุคคล) ช่ือครูผู้สอน ห้องเรียนท่ีสำมำรถลงทะเบียนเลือกเรียนได้ จ ำนวนรับ นร.เลือก

1 ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น นายวีรภัทร ศุภรสิงห์ 11 10

2 ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม นายปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรักษ์กุล 11 9

3 พ22208 กระบ่ีกระบอง 2 นายสุทธิเกียรติ บุญยืนยง 11 10

4 ศ20226 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ 11 3

5 ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 นายณัฐวุฒิ มังกรก่ิง 11 10

6 ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 2 นางรุ่งรวี วิริยากุล 11 10

7 ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2 นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิระขจร 11 10

หมำยเหตุ : รำยวิชำศักยภำพเลือกรอบ 2 ส ำหรับนักเรียนไม่ได้เลือกรอบแรก

รำยวิชำเลือกศักยภำพรอบ 2 ระดับช้ัน ม.2 ภำคเรียนท่ี 2 /2565

ม.2/7-ม.2/10



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 47827 เด็กหญิงปุญณภา ประทุม ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
2 47829 เด็กชายพชร ทองสมบูรณ์ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
3 47830 เด็กหญิงพรสุภัสร์ เช่ียวประมงค์ ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
4 47832 เด็กหญิงพิณนภัทร เดชพรหม ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
5 47862 เด็กชายตะวันธรรม เหล็กเพชร พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
6 47872 เด็กหญิงพริมรดา พุฒดี ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
7 47874 เด็กหญิงภูริชญา ภู่แก้ว ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
8 47883 เด็กหญิงสุกฤตา พงศ์พันธ์ ง22216 งานธุรกิจ  2
9 47888 เด็กชายเอกภวิษย์ ทองพันธ์ ง22224 ไม้ประดับ
10 47895 เด็กชายจารุปกร ชัชวาลรัตน์ ง22224 ไม้ประดับ
11 47904 เด็กชายธาวิน สีหมอก พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
12 47907 เด็กหญิงนันทิกาญจน์ สวนไพรินทร์ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
13 47927 เด็กหญิงสิริกร เศรษฐพงษ์ พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
14 47930 เด็กชายอนุภัทร ยังน้อย ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
15 47943 เด็กหญิงชาลิสา อยู่เย็น ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
16 47946 เด็กชายณกรณ์ วงศ์สนิทรัตน์ ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
17 47952 เด็กชายธนภัทร พัฒนะ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
18 47961 เด็กชายพรหมพล คชประภา ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
19 47964 เด็กหญิงแพรวา เย็นวัฒนา ง22216 งานธุรกิจ  2
20 47969 เด็กชายวันเวย์ ผิวผ่อง ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
21 47972 เด็กชายสุชัย รอดพิทักษ์ ง22216 งานธุรกิจ  2
22 47975 เด็กชายอินทัช สุจริตรังษี ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
23 47980 เด็กหญิงจิระปภา โชติดิลก ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
24 47984 เด็กชายณัฎฐกิตต์ิ ไชยรัตน์ ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
25 47991 เด็กหญิงธีรยา นาทะพันธ์ ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
26 48006 เด็กหญิงแพรวา ศรัทธาทิพย์ ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
27 48011 เด็กชายรชานนท์ ไชยสาลี ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
28 48014 เด็กหญิงศิลป์ศุภา งามชลาลัย ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
29 48036 เด็กหญิงณิภาภัสร์ เพียรวิริยะ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
30 48056 เด็กชายศุภวิชญ์ สุวรรณโค ง22224 ไม้ประดับ
31 48063 เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมม่วง ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
32 48082 เด็กชายนิติพงษ์ ต้ังรักษาสงบ ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
33 48085 เด็กชายพลพิพัฒน์ จามจุรี ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
34 48093 เด็กหญิงฤทัยวรรณ ใหยะปะ ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
35 48096 เด็กชายวิฐวัส แหวนทอง ง22224 ไม้ประดับ
36 48099 เด็กหญิงศุภานัน อินทวงศ์ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
37 48100 เด็กชายสงกรานต์ ประเสริฐศิลป์ ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
38 48129 เด็กหญิงพิริยาพร เทพพิชัยยานนท์ ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
39 48133 เด็กหญิงวิกก้ี แวน ลอเกอเร็นเบิก ท20201 ทักษะการพูดเบ้ืองต้น
40 48135 เด็กชายสิทธิภัทร ชูทรัพย์ ง22224 ไม้ประดับ
41 48140 เด็กชายอชิตะ เทศแดง ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
42 48145 เด็กชายเอกพันธ์ แก้วสุวรรณ์ พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
43 48399 เด็กชายกรวิทย์ บิสันเทียะ ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2

รำยช่ือนักเรียนเลือกศักยภำพ ช้ัน ม. 2  ห้อง 07   ปีกำรศึกษำ 2565  ภำคเรียนท่ี 2



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 47842 เด็กชายเหมราช จุ้ยวรามิตร ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
2 47853 เด็กหญิงชุดาพร สีขาว ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
3 47859 เด็กชายณัชพล ชลาลัยวัลย์ ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
4 47864 เด็กชายธนัช นางแย้ม ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
5 47870 เด็กชายปาราเมศ นามเมือง ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
6 47876 เด็กชายรินค้า อินเทพ ง22216 งานธุรกิจ  2
7 47882 เด็กชายสิทธิชัย สุขวงษ์ ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
8 47921 เด็กชายเมธาวี ช่ืนชู ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
9 47937 เด็กชายกิติศักด์ิ ประกอบ ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
10 47939 เด็กหญิงจิตรลดา ยอดแคร่ว ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
11 47948 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์ วงษ์ประยูร ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
12 47956 เด็กชายนรวิชญ์ แสงนิล ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
13 47978 เด็กชายกิติกร บุญประคม ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
14 47979 เด็กหญิงจิณฐา ม่ังมี ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
15 47983 เด็กชายฑิติพงษ์ บุตรสอน ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
16 47987 เด็กชายทุติยะ แก้วสอนทะเล ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
17 47988 เด็กชายธนเดช ชัยรมณ์ ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
18 47999 เด็กชายปิยะพงษ์ ทองเงา ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
19 48009 เด็กชายยุทธนา เพียงทรัพย์ ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
20 48013 เด็กหญิงศศิภา เมธาศิลวัต ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
21 48026 เด็กหญิงเกวริน เคยท้า ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
22 48027 เด็กชายคุณพัฒน์ แสงจันทร์ ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
23 48037 เด็กชายเทพทัต จ้อยทองมูล ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
24 48038 เด็กชายธีรโชติ เช่ือมบุญมา ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
25 48039 เด็กหญิงบุญรักษา รัชชุศานติ ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
26 48043 เด็กชายปัญญาโชติ อบรมชอบ ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
27 48049 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ ช่ืนชู ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
28 48054 เด็กชายวีรชัช พรหมพิลัย ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
29 48058 เด็กชายสุภัค แตงม่ัง ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
30 48059 เด็กชายอภิวัฒน์ บุญยมิตร ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
31 48065 เด็กหญิงกัลยาณี ศรีเเก้ว ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
32 48072 เด็กชายณัฐกร โคตะปัญญา ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
33 48074 เด็กชายตฤณตพัฒน์ พิเคราะห์ยาม ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
34 48078 เด็กชายธนวรรษ ทัศนพงษ์ ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
35 48089 เด็กชายภูริพัฒน์ โชติพิเชฐกุล พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
36 48091 เด็กชายรวินท์ หนองนา ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
37 48106 เด็กชายกิตติภพ ไสยจิตร ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
38 48121 เด็กชายบุญวิทย์ บุญอมรวิทย์ พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
39 48124 เด็กชายพงศกร ผาหลัก ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
40 48128 เด็กชายพันธวัธน์ บัตรสูงเนิน พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
41 48136 เด็กหญิงสิรินดา ป่ินสุวรรณ์ ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
42 48144 เด็กหญิงอิกษณา หาญฤธากร ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
43 48150 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินงาม ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
44 48151 เด็กหญิงวิภาวัลย์ จันทร ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 47815 เด็กชายธนานนท์ อากาศสุภา ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
2 47820 เด็กหญิงปณชนก รมยานนท์ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
3 47826 เด็กชายปัญญวิฐ จันทะยานี ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
4 47867 เด็กชายบุริศร์ สัตถาผล พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
5 47887 เด็กชายอริญชัย วงษ์พระจันทร์ ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
6 47908 เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญยะวณิชย์ ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
7 47923 เด็กชายวรกันต์ ยืนยง ศ20226 ปฏิบัติดนตรีไทย 2
8 47925 เด็กชายศุภกานต์ สุนทรียภาส ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
9 47935 เด็กชายกฤษณ์ บราซาน ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
10 47944 เด็กชายชุติมัณต์ เอ่ียมชัง ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
11 47949 เด็กหญิงณัฐธิดา เสริมส่งสิทธ์ิ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
12 47968 เด็กชายวรชัย สมาน ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
13 47981 เด็กชายจิรานุ เขียวขาว ง22220 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  2
14 47986 เด็กชายทักษ์ดนัย คุ้มพระพาย ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
15 48010 เด็กหญิงรชตวรรรฎ์ หอมธูป
16 48016 เด็กชายเศรษฐวิชญ์ วิมลาพาณิชย์ ง22216 งานธุรกิจ  2
17 48020 เด็กชายเอกนรินทร์ ทิพย์ปัญญกรณ์ ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
18 48023 เด็กชายกิตติกร อาบไธสง ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
19 48024 เด็กชายกิตต์ิกวิน มากข้า พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
20 48028 เด็กหญิงจิราพัชร น้อยบัวทิพย์ ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
21 48029 เด็กหญิงชนกานต์ พรรณพัฒน์กุล ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
22 48034 เด็กหญิงณภัทร นิติธีรภัทร ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
23 48047 เด็กชายภรัณยู ธรรมแสง
24 48050 เด็กชายยุทธนา มงคลทอง ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
25 48055 เด็กหญิงเวธกา แป้งทา ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
26 48060 เด็กหญิงอรุชา รัตนบรรณกิจ ง22229 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
27 48067 เด็กชายคณพัฒน์ ค้าพิชชู ง22216 งานธุรกิจ  2
28 48079 เด็กชายธนาดุล ดีย่ิง พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
29 48080 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วงสายตา ง22216 งานธุรกิจ  2
30 48083 เด็กชายปวเรศ คงสมอรรถ ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
31 48088 เด็กชายภูผา สว่างภัทรพร ง22216 งานธุรกิจ  2
32 48092 เด็กหญิงรวิภา แก้วลอดหล้า ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
33 48094 เด็กชายวชิรวิชญ์ วรวณิชย์ พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
34 48095 เด็กหญิงวรกมล มีอรุณ ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
35 48102 เด็กหญิงอชิรญา ดีท่ีสุด ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4
36 48103 เด็กชายกมลภพ ศรีนะพรม ง22216 งานธุรกิจ  2
37 48104 เด็กชายกริชกร แสนจันทร์ ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
38 48110 เด็กชายชิษณุพงศ์ อุทธา ง22224 ไม้ประดับ
39 48111 เด็กชายไชยอนันต์ ปุยะติ พ22208 กระบ่ีกระบอง 2
40 48131 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีคตนพรัตน์ ศ20226 ปฏิบัติดนตรีไทย 2
41 48141 เด็กหญิงอรอิสรา อมรเนรมิตร ง22224 ไม้ประดับ
42 48143 เด็กชายอัทวิชณ์ ไวย์ลิกรี ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
43 48148 เด็กชายธนวัฒน์ ทองกระจาย ง22216 งานธุรกิจ  2
44 48387 เด็กหญิงชุตาพร สีขาว
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 47801 เด็กชายกาญจณ์ แก้วพรม ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
2 47831 เด็กชายพฤฒินันท์ วิศวบ้ารุงชัย ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
3 47857 เด็กหญิงณภัทร โตสาระภี ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
4 47863 เด็กชายธนะเทพ นาคมโน ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
5 47869 เด็กชายปัณณวิชญ์ เสริมศิลปกุล ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
6 47878 เด็กหญิงวิรันทร์ตา ธนเดชากุล ง22216 งานธุรกิจ  2
7 47886 เด็กชายอมเรศ นุ่มเจริญ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
8 47912 เด็กชายพรภวิษย์ สุกมาก ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
9 47951 เด็กชายธนโชติ ตุ่นวงษา ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
10 47955 เด็กชายธันวา ทองลอง ง22224 ไม้ประดับ
11 47960 เด็กชายปุญญพัฒน์ รูปต้่า ง22224 ไม้ประดับ
12 47970 เด็กชายศุภสิน ศิริเมืองมูล ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
13 47982 เด็กชายชวัลวิทย์ มาแจ้ง พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
14 47989 เด็กชายธนาธิป เซาริน ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
15 47992 เด็กชายธีรัตม์ โอฬารกิจเจริญ ง22224 ไม้ประดับ
16 48000 เด็กชายปุญญพัฒน์ เส่งมูล ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
17 48015 เด็กชายศุภกร ธนาสูรย์ ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
18 48021 เด็กชายกรกฤช คงเนียม ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
19 48022 เด็กชายก้องภพ พรมโคตร ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
20 48031 เด็กชายชินพัทธ์ มหาตมัน ศ20230 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
21 48035 เด็กหญิงณัฐวดี เอมดิษฐ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
22 48048 เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วพิลา ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
23 48057 เด็กชายสรวิศ ศรีจันทร์ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
24 48066 เด็กชายกิตติพันธ์ สุทธิแสงจันทร์ พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
25 48068 เด็กหญิงจิรภัทร์ อินเป่ียม ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
26 48069 เด็กชายจิรภัทร โพธิสิน ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
27 48070 เด็กชายฐิติวัฒน์ สุรภาพนาวิน พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
28 48073 เด็กหญิงณัฐกฤตา มูลเมือง ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
29 48097 เด็กชายวิษณุพร พันนาค ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
30 48105 เด็กหญิงกฤติณี อ่ินแก้ว ง22228 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  2
31 48107 เด็กหญิงคุณัญญา เจิมภักดี ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
32 48108 เด็กชายชัชพงศ์ โชติวรรณกุล ศ20226 ปฏิบัติดนตรีไทย 2
33 48109 เด็กชายชัยภัทร วุฒิเกรียงไกรผล พ22210 ว่ายน้้าพ้ืนฐาน 2
34 48114 เด็กชายธนิสร บุญเล้ียง ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
35 48116 เด็กหญิงธันยาภรณ์ นิยมลาภ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
36 48117 เด็กหญิงธิชา ชัยสกุลโชคดี ศ20234 เทคโนโลยีดนตรี  2
37 48120 เด็กหญิงนิชาภา พันธ์ุไพโรจน์ ง22218 ประดิษฐ์ของช้าร่วย  2
38 48125 เด็กชายพชรพล สระบัว ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
39 48126 เด็กหญิงพลอยณิชา อ้ึงเสถียรพงศ์ ศ20222 องค์ประกอบศิลป์ 2
40 48134 เด็กชายสกลวรรธน์ โสภาวัน ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
41 48146 เด็กชายกรธวัช คชฤทธ์ิ ญ22202 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น 2
42 48147 เด็กหญิงแก้วกัลญา ชัยเดช ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
43 48152 เด็กชายนนทกร หาญเมืองใจ ง22224 ไม้ประดับ
44 48388 เด็กหญิงภัทรวดี ศุภผล ฝ22202 สนุกกับภาษาฝร่ังเศส 2
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ล ำดับท่ี รำยวิชำเพ่ิมเติม (ศักยภำพรำยบุคคล) ช่ือครูผู้สอน ห้องเรียนท่ีสำมำรถลงทะเบียนเลือกเรียนได้ จ ำนวนรับ นร.เลือก

1 ท20202 การพูดต่อหน้าประชุมชน นางสุรีย์  พัฒนาวนิชกุล 14 3

2 ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4 นายมนพ จักษา 14 9

หมำยเหตุ : รำยวิชำศักยภำพเลือกรอบ 2 ส ำหรับนักเรียนไม่ได้เลือกรอบแรก

รำยวิชำเลือกศักยภำพรอบ 2 ระดับช้ัน ม.3 ภำคเรียนท่ี 2 /2565
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46945 นางสาวอัญชิษฐา มาตุภูมานนท์ ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
2 46958 เด็กหญิงฐิตยานนท์ เศตะพราหมณ์ ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
3 46959 นายณชลชาติ แดงลีท่า ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
4 46961 นายณัฎฐ์ นกเพชร ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
5 46963 เด็กชายณิชคุณ อินทรก าธรชัย ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
6 46964 เด็กหญิงทิพย์นภา สุขรอด ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
7 46965 นายธนภัทร ทิพานวกุล พ23206 ฟุตซอล 2
8 46970 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชัยประภา พ23206 ฟุตซอล 2
9 46973 เด็กชายพัทธดนย์ รัตนะศรี ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
10 46978 นายรณกร ซอนิมิตร พ23206 ฟุตซอล 2
11 46991 เด็กชายอัฐกฤต พรสุริยะศักด์ิ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
12 47000 นางสาวชัญญานุช เหมือนทด ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
13 47014 นายบุลวิชญ์ อนันตเดชอุดม พ23206 ฟุตซอล 2
14 47015 เด็กหญิงปัณณภรณ์ ทองมา ง23238 อาหารว่าง  2
15 47021 นายพิชญุตม์ สวัสด์ิเรียวกุล ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
16 47032 นางสาวสุธิดา ถาวรสิน ง23238 อาหารว่าง  2
17 47036 เด็กหญิงอักษราภัค รักชัยภูมิ ง23238 อาหารว่าง  2
18 47048 นายดุสิตชัย กันธิยะเทพ ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
19 47050 นายธนภัทร ธราเธียรไท ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
20 47053 เด็กชายปองกานต์ บุญประดิษฐ์ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
21 47055 นายเปรมมนัส สมบูรณ์ศิลป์ ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
22 47058 นายพัชรพล ชูวิเศษสุข ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
23 47064 นายโมทนา หงสาวดี ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
24 47069 นางสาววรัทยา เอ่ียมข า ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
25 47071 เด็กชายวัชรินทร์ นาภรณ์ ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
26 47088 เด็กชายชณินศวร์ภัศ ช่ืนอารมณ์ ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
27 47101 นายธนพัฒน์ โพธ์ิทอน ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
28 47112 เด็กชายภูมิสิริ อยานนท์ ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
29 47124 นายอฆร เขมรัตน์ตระกูล ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
30 47133 นางสาวชัญญานุช เสมาทอง ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
31 47154 เด็กชายภรัณยู นิลกาญจน์ ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
32 47164 เด็กชายศรายุธ บุญประคม พ23206 ฟุตซอล 2
33 47191 นายปัณณวิชญ์ ค าโกน ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
34 47200 เด็กชายวสวัตต์ิ แสวงรุจิธรรม ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
35 47205 เด็กชายสิรวิชญ์ สังข์ซ้อน ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
36 47212 เด็กชายกล้าภวิษย์ เกิดแย้ม ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
37 47216 นางสาวฉันท์ชนก รุ่งเรือง ท20202 การพูดต่อหน้าประชุมชน
38 47221 เด็กหญิงณิชกานต์ รอดประสิทธ์ิ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
39 47223 เด็กหญิงติณณาณา อ่อนเกตุพล ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
40 47231 เด็กชายปภาวิน พรมุทธกุล ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
41 47237 นางสาวพิชญาภัค สุทธิชาติ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
42 47250 เด็กชายสุทธิรักษ์ ข าทุ่ง ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
43 47254 เด็กหญิงกวินธิดา โพธ์ิพิทูลย์ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
44 47255 เด็กหญิงอาริสา ปานดี ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46951 เด็กหญิงกุลวรรณ ตนภักดีธรรม ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
2 46981 เด็กหญิงวริศรา สวนธนู ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
3 46996 เด็กชายคีโอน เคลว่ิน โรสิเเอ ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
4 47006 เด็กชายณัฐวรรธน์ ยศภูมี ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
5 47019 เด็กชายพสธร ระเบียบ ง23238 อาหารว่าง  2
6 47022 นายพีรพัฒน์ ไชยเนตร ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
7 47026 นายรัฐภูมิ บัวดี ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
8 47034 เด็กชายอดิวุฒิ พลเย่ียม ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
9 47052 นายนพนนท์ เอ่ียมฉ่ า ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
10 47087 นายจิตติโชค ซ่ือสัตย์ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
11 47110 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนาค ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
12 47125 เด็กชายอดุลวัส พระทอง ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
13 47137 นายณัฐวุฒิ เกตุศรี ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
14 47139 เด็กหญิงทนิตา ชาญฤทธ์ิ ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
15 47140 เด็กหญิงทักษอร อนันทะศรี ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
16 47141 นายทัศน์ธนัช ต้ังพิพัฒน์พงศ์ ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
17 47143 เด็กชายทิพากร ทิวบุนนาค ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
18 47155 นายภโวทัย แก้วอ าไพ ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
19 47156 เด็กหญิงภัคจิรา ย่ิงกุลบวรภัค ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
20 47169 นายกรธวัช น่ิมนวล พ23206 ฟุตซอล 2
21 47172 นายจิรภัทร เงินแข็ง พ23206 ฟุตซอล 2
22 47174 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์เพ็ญสถาพร
23 47175 นายชิติพัทธ์ ผดุงโภชน์ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
24 47176 เด็กชายณัชพล การีวัฒน์ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
25 47183 เด็กชายธนาพงศ์ สังข์วรรณะ พ23206 ฟุตซอล 2
26 47184 นายธนิก ธันยาชลิต ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
27 47190 เด็กหญิงปวริศา ต้ังหิรัญรัตน์ ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
28 47193 เด็กหญิงปุญราศี ทองประสม ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
29 47195 เด็กชายพิชญางกูร พูลสวัสด์ิ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
30 47197 นายภูผา เนตรพ่วง ง23238 อาหารว่าง  2
31 47198 เด็กชายรัฐศาสตร์ เเซ่โค้ว
32 47211 เด็กหญิงกฤติยา สายหยุด ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
33 47213 เด็กหญิงขวัญตา อนุชล ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
34 47218 นางสาวณษญา พีระไพศาลทรัพย์ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
35 47224 เด็กชายธนพัทธ์ รอดข า พ23206 ฟุตซอล 2
36 47233 เด็กหญิงปุณยาภา สุจันทา ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
37 47236 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
38 47239 เด็กชายภูมิพัฒน์ บันลือชัยฤทธ์ิ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
39 47242 เด็กชายรัฐชต อ่อนแก้ว ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
40 47252 เด็กหญิงกันยกร ภาคากิจ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
41 47260 นายกรรณวิทย์ พันธ์ุจีบ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
42 47425 เด็กชายพิทวัส ฉ่ ารัศมี พ23206 ฟุตซอล 2
43 47467 นายภูเล สหรัฐ
44 48386 เด็กชายภคิน บุญญานนท์ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46922 เด็กชายธราเทพ แก้ววิลา ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
2 46932 เด็กหญิงปิยรัตน์ รวมสาโรจน์
3 47002 นายชิษณุพงศ์ รักแก้ว ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
4 47005 นายณัฐชนน ท้วมจันทร์ ง23238 อาหารว่าง  2
5 47017 เด็กหญิงพริมาม์ นพบุรี ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
6 47023 เด็กชายภัควรรธน์ ภัทรสกล ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
7 47025 นายภูมิ พลาชีวิน ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
8 47029 นายวีรวิชญ์ ใจจริงจิตร ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
9 47045 เด็กหญิงชินาณา ธารธนศักด์ิ ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
10 47060 เด็กชายพิชาภพ นิสากรสิทธ์ิ ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
11 47089 เด็กชายชวกร บุญรอดฤทธ์ิ ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
12 47100 เด็กชายเตชินท์ แก้ววิจิตร ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
13 47104 เด็กชายพัทธนันท์ ทวีลาภ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
14 47106 เด็กชายพีรณัฐ พรมมา ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
15 47115 เด็กชายรัชชานนท์ ค าปินตา ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
16 47128 เด็กหญิงจิราภัค ทิพย์วรรณ ง23238 อาหารว่าง  2
17 47132 เด็กหญิงชัชญาภา ฤกษ์งามเดิม ง23238 อาหารว่าง  2
18 47135 เด็กชายณภัทร สิวะตรีศรศิลป์ ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
19 47138 เด็กหญิงดุลยา เสือสุวรรณ ง23238 อาหารว่าง  2
20 47142 เด็กชายทินภัทร ไขไพวัน ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
21 47149 นางสาวพฤกษา ชูจิตร์ ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
22 47151 เด็กชายพิชาภพ พิริยุตะมา ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
23 47152 เด็กหญิงพิมพ์นลิน ซ้อนใสย์ ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
24 47158 เด็กชายภีรพงศ์ จองกลาง ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
25 47160 เด็กชายวชิรพิบูรณ์ บุญยอด
26 47162 เด็กหญิงวีรภัทรา โชติภักดีกุล ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
27 47178 เด็กหญิงณัฐชลีพร แสงสง่ารุ่งเรือง ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
28 47182 เด็กชายธนากฤต ทิมสิน ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
29 47194 เด็กชายปุณณสิน หาญล ายอง ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
30 47196 เด็กชายภรัญโรจน์ สัจจะมงคลไชย ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
31 47202 นายวิทวัส สอนศรี ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
32 47206 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ศักดาจารุวงศ์ ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
33 47208 เด็กชายหฤษฎ์ เผิง ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
34 47214 นายจตุรวิชญ์ เร่ิมวงศ์ ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
35 47215 เด็กหญิงจิรัชยา ทาระชัย ง23238 อาหารว่าง  2
36 47220 นายณัฐภาส สาละ พ23206 ฟุตซอล 2
37 47226 นางสาวนริศรา พบหิรัญ ญ23204 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2
38 47234 นายเปรมสิริ ก่ีศิริ ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
39 47247 นายศุภนิมิต บุญยืน ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
40 47248 นายสรวิชญ์ สมจิตร์ ท20202 การพูดต่อหน้าประชุมชน
41 47251 นางสาวอาริยา จักจ่ัน ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
42 47256 นางสาวบัณฑิตา ข าอยู่ ง23238 อาหารว่าง  2
43 47469 นางสาวน้ าฟ้า เรืองเพชร ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
44 47471 เด็กหญิงนุตประวีณ์ เชิดนอก ท20202 การพูดต่อหน้าประชุมชน
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46281 นายสุรวัศ บัวเครือ
2 46976 เด็กชายภาสวุฒิ นนทะศรี ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
3 46986 เด็กชายสิรภพ อรรคสูรย์ ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
4 46993 เด็กชายเกริกพล บวรกิจธ ารง ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
5 46994 นายคณัสนันท์ มิคีมาศ ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
6 47038 เด็กชายกานต์ คล้ายแก้ว ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
7 47044 นางสาวชาลิสา จันทรทิพรักษ์ ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
8 47073 นายวิศิษฎ์ ศักด์ิเชวงภูษิต ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
9 47086 เด็กชายคุณัชญ์ ทองทวี พ23206 ฟุตซอล 2
10 47097 เด็กชายณัทธร นครชัย ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
11 47116 เด็กชายรัฐภูมิ สังขวิจิตร ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
12 47126 เด็กหญิงอธิชา วอทตีล้ีต้ี
13 47129 นางสาวชญานิศ เฉลิมสุข ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
14 47131 นายชวิน หอมทอง ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
15 47134 นายญาณพัฒน์ ช่วยเหลือ ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
16 47147 เด็กหญิงนภัสรา อ่อนค า ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
17 47148 เด็กชายปริญ ถาวรจิระอังกูร ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
18 47157 เด็กชายภัธเชษฐ์ น้ าฝน พ23206 ฟุตซอล 2
19 47159 เด็กชายภูริเมศ ฉินนะโสต ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
20 47161 เด็กชายวิศรุต พรกวินทิพย์ ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
21 47163 เด็กชายศรัณภัทร จิตตนิคม ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
22 47167 เด็กชายอัครพล หงษ์ประเสริฐ ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
23 47171 เด็กหญิงจิดาภา รัตนวิมล ง23238 อาหารว่าง  2
24 47173 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช ธีระบุตร ง23238 อาหารว่าง  2
25 47177 นายณัฏฐากร ผิวบาง ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นน่ารู้ 2
26 47185 นางสาวธานิดา ช่ืนชม ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
27 47186 นายธีรศักด์ิ คงคล้าย ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
28 47187 นายนันทนัช หงษ์โต ศ20232 ปฏิบัติดนตรีสากล 4
29 47188 นายบวรวิทย์ กอกกระโทก พ23206 ฟุตซอล 2
30 47199 นางสาววริษศรันญา จันทร์เพชร ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
31 47203 เด็กหญิงศลิษา รสหอม ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
32 47207 เด็กหญิงสุวิกรานต์ ทรัพย์แสนดี ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
33 47210 เด็กหญิงอมรรัตน์ กุหลาบศรี ศ20224 องค์ประกอบศิลป์ 4
34 47219 เด็กหญิงณัฐภัทร ฉิมสง่า ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
35 47229 เด็กหญิงนัทชาพร มลขุนทด ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
36 47230 เด็กชายปฏิภาณ พุฒิตานนท์ ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
37 47232 นางสาวปาณิสรา แก้วนิล ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
38 47238 นางสาวภิชญา ผลศรัทธา ศ20238 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2
39 47240 นายยงยุทธ ศรีเมือง ศ20228 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
40 47241 เด็กชายยศภัทร นุ้ยบ้านด่าน ง23236 ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น  2
41 47244 เด็กชายวรริช ตันติเหมันต์ พ23206 ฟุตซอล 2
42 47245 เด็กหญิงวศินี สุวรรณรัตน์ ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
43 47246 เด็กหญิงศรุตา ภูริพันธ์ุพิพัฒน์ ง23238 อาหารว่าง  2
44 47249 เด็กหญิงสุดท่ีรัก ค างาม ฝ23202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2
45 47470 นายธีรพันธ์ เติมเพ็ชร ง23204 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น  2
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ล ำดับท่ี รำยวิชำเพ่ิมเติม (ศักยภำพรำยบุคคล) ช่ือครูผู้สอน ห้องเรียนท่ีสำมำรถลงทะเบียนเลือกเรียนได้ จ ำนวนรับ นร.เลือก
1 ท30213 วาทวิทยาเบ้ืองต้น นางสาวรัญชนา รังกาแกม 22 0
2 ท30214 ศิลปะการเขียน นางสาววิภาภรณ์ ฉาดเซ็น 22 9
3 ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล นายธีรพิชญ์ โลกค าลือ ม.4/3-4/10 20 8
4 ว30221 เคมีเบ้ืองต้น นายอรรถพล พลอยมีค่า 49 48
5 ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก นายกิตติคุณ วรวิทยกิจ 49 43
6 ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม นายวันเสาร์  ส่งศิริ 49 10
7 ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล นางสาวอริตา สมัตถะ ม.4/3-4/14 22 19
8 ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ นางสาวณัฐณิชา อ่ิมเสมอ ม.4/3-4/7 49 10
9 ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน นางสาวภัทรริญญา พรมผอง 22 10
10 ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ 22 6
11 ง31209 การจัดการการเงิน นางสาวดวงใจ คุณะจันทร์ 22 10
12 ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิทัล นายปิยปราชญ์ โชติวรเชษฎฐ์ 22 20
13 ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิระชจร ม.4/3-4/14 22 7

หมายเหตุ : นักเรียนห้ามลงทะเบียนซ ้าในรายวิชาของภาคเรียนท่ี 1

 รำยวิชำศักยภำพเลือกรอบ 2 ส ำหรับนักเรียนไม่ได้เลือกรอบแรก

รำยวิชำเลือกศักยภำพรอบ 2 ระดับช้ัน ม.4 ภำคเรียนท่ี 2 /2565

ม.4/3-4/14

ม.4/3-4/7

ม.4/3-4/14

ม.4/3-4/14



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46056 นางสาววิภาวรรณ ใจเพ็ชร์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
2 46058 นางสาวกัลยกร กล่ินระรวย ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
3 46086 นายธีรเมธ ปานวัฒน์วาณิช ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
4 46093 นางสาวชลิดา แผ่รุ่งเรือง ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
5 46211 นางสาววรรณรัชต์ ประสมศรี ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
6 46213 นางสาวณภัทร ชัยรัตน์ธรรม ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
7 46217 นางสาวภัคภร ศรีวิเชียร ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
8 46219 นายญาณวุฒิ กมลาสนางกูร ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
9 46222 นางสาวชนกนันท์ สุนันติ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
10 46226 นางสาวภทรพรรณ ปรังการ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
11 46228 นางสาวณิชาพร แสงศรีเพชร์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
12 46230 นางสาวณภัทร โสนน้อย ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
13 46250 นางสาวสุพิชญา สินดิบ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
14 46253 นางสาวพัตราภรณ์ อวยเลิศ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
15 46257 นางสาวญาณิศา สุญาสิทธ์ิ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
16 46259 นางสาวภัทร์ธนรินทร์ ดิษฐอ านาจ ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
17 46264 นางสาวทักษอร มาลวงษ์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
18 46293 นางสาวกัญญาณัฐ ตรีจุไรพร ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
19 46308 นางสาวศรัญดา จีนจรรยา ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
20 46309 นางสาวพัชราภา เเซ่แพ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
21 46533 นางสาวธันย์ชนก หัสดิเสวี ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
22 46540 นางสาววรรณวรางค์ ครูช่วยอวยพร ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
23 46552 นางสาวแทนขวัญ อุกฤษฎ์เจริญผล ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
24 46563 นางสาวนภัสวรรณ สุขอ าไพจิตร ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
25 46568 นางสาวอชิรญา สุขเรือน ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
26 46570 นายธีรุตม์ นครชัย ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
27 46579 นางสาวญาณิศา สีขาว ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
28 49025 นางสาวฐิตารีย์ อุทัยแจ่ม ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
29 49026 นางสาวณัฎฐา ค าผ่อง ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
30 49027 นายณัฐธเดชน์ ทุ่งสะโร ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
31 49028 นางสาวธัญจิรา งามข า ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
32 49029 นางสาวนภัสร ก่ิงแก้ว ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
33 49031 นางสาวพัสฐ์รริษฐา ไชยศรี ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
34 49032 นายศิริ งามศิริผล ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
35 49033 นางสาวอคัมย์สิริ สายค าวงษ์ (ตปท.) ตปท.
36 49235 นายประชาธิปไตย มะลิติไข ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
37 49236 นางสาวเปมิกา อิศรภักดี ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
38 49237 นางสาวบุณยาพร นันทะศาสตร์ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46070 นางสาวเบญจาพร มะลิหอม ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
2 46088 นายสุดเขตต์ แตงเผือก ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
3 46089 นายกิตติภัทร อินวัง ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
4 46095 นางสาววริศรา เอนกวศินชัย ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
5 46110 นายอิทธิกร พรมุทธกุล ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
6 46111 นายปภังกร ตุลยลักษณะ ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
7 46116 นางสาวภัทร์พิชชา ชมสา ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
8 46122 นางสาวภัทราสรณ์ ชมสา ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
9 46126 นางสาวชนัญญา ศิริมงคล ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
10 46135 นางสาวแพรวา เผือกส าลี ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
11 46212 นายวีราพัชร์ ศิริวัฒน์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
12 46223 นายจิรัฐติ นวพันธ์ุ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
13 46224 นายคฑาวุธ สุวรรณอักษร ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
14 46232 นายกฤตเมธ สุขสงเคราะห์ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
15 46233 นางสาวเบญญา มาลัยวิจิตรนนท์
16 46238 นายพงศภัค ปริธัญ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
17 46258 นายหัฎฐกร ผลเจริญ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
18 46260 นายรัชกาญจน์ เลิศธ ารงรัตน์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
19 46272 นายปัณณวิชญ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
20 46278 นายรฐนนท์ เพลินพนาสมุทร ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
21 46284 นางสาวพลอยรดา ใจสุข ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
22 46286 นางสาวขวัญข้าว ภูพันธ์หงษ์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
23 46300 นายคชณัฏฐ์บวร นกสี ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
24 46312 นายพิทวัส โรจนสุนทร ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
25 46327 นายภัทรดนัย มีเศรษฐี ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
26 46328 เด็กหญิงรัฐกานต์ เผด็จศึก ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
27 46330 นายณัชภัค โพธ์ิจันทร์ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
28 46331 นางสาวนัยน์ปพร กล่องอินทร์ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
29 46333 นายอนาวิล ซ่ึงพรหม ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
30 46523 นายวิบูลย์พงศ์ ทองเสน่ห์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
31 46566 นางสาวภรินระดา ทรัพย์ประดิษฐ์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
32 49034 นายชเวดา ม่วงสวย ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
33 49035 นายณฐกร มาคะค า ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
34 49037 นายด้วยเกล้า เปล่ียนพันธ์ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
35 49038 นายตุลพัชร์ รุจิธรรมคุณ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
36 49039 นายเเทนคุณ กิจการนนท์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
37 49040 นายนันทพันธ์ จิรธันยพัต ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
38 49041 เด็กชายนฤเบศวร์ เรืองระเบียบ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
39 49042 นายนิโครัส เเวนลอเกอเร็นเบิก ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
40 49043 นายศักดิโชติ ศรีสุภัควงศ์ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46102 นางสาวธัญชนก เพ็ชรรุย ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
2 46104 นางสาวปัณฑารีย์ ค าต๋ัน ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
3 46108 นางสาวนิรัชพร เลาหไกวัลธรรม ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
4 46235 นางสาวปาลิตา โตน้ า ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
5 46248 นายณรบดี เรืองศักด์ิภักดี ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
6 46254 นางสาวสิริธัมมา ฉ่ าเลิศวัฒน์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
7 46266 นายภาวัต เจียรนัย ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
8 46269 นายแทนคุณ สีสมบัติ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
9 46274 นางสาวปิณฑิรา ปัทมะ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
10 46279 นางสาวพรมิญช์ แขวงสีห์วลี ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
11 46280 นายภูมิพัฒน์ ทรัพย์ย่ิง ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
12 46285 นางสาวปุสมาพร แวงวรรณ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
13 46290 นางสาวอธิชา หว่ันท๊อก ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
14 46296 นายภูริช ยุคุณธร ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
15 46304 นายวิชัย เกษนอก ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
16 46310 นางสาวณัฎฐพัชร สิทธิยานนท์กร ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
17 46311 นางสาวพิชญาดา กิจสูงเนิน ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
18 46314 นางสาวเบญจสิริ วงค์สุวรรณ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
19 46322 นางสาวบุณยานุช แสงชัย ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
20 46323 นายกานต์ชัย อริยะตานนท์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
21 46326 นายธนกฤต นาแพงสอน ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
22 46340 นางสาวธัญชนก กาญจนปัญญานนท์ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
23 46360 นางสาวมธุกุลย์ ศักด์ิศิริเกษมกุล ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
24 46365 นางสาวอชิรญาณ์ รัตนประดิษฐ์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
25 46367 นางสาวอรณาสิรี ไตรรักษ์ฐาปนกุล ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
26 46537 นายธนกร เจริญธนเกษม ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
27 46541 นายนพวิทย์ อธิรัฐเรืองกิจ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
28 46544 นายปรินทร์ พันธ์คง ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
29 46562 นางสาวจารุภา สารเพชร ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
30 46577 นางสาวนานา สันติมณีรัตน์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
31 47486 นายอาทร มณีประเสริฐ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
32 49045 นายปภังกร อินทร์พรหม ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
33 49046 นางสาวปรีชญา รัจรัญ ศ30254 การเขียนทัศนียภาพ
34 49047 นายพงศกร วรเวก
35 49048 นางสาวพิริยาภรณ์ บุญภิมุข ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
36 49049 นายภูวเรศ ทองแสน ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
37 49050 นางสาวมาริชสา มะโนเท่ียง ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
38 49051 นางสาวศิริภัทราช์ จันทอง ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
39 49053 นายอนุพงศ์ แก้วพวง ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
40 49238 นางสาวชิดชนก เอียดอ่อน ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
41 49249 นายพงศ์ภูมิ จิตรานุกิจ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
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1 46060 นายอัศม์เดช เกษตระกูล ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
2 46061 นายรัชชานนท์ นนทะบุตร ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
3 46064 นายฐิติพงศ์ จันทร์แสนตอ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
4 46071 นายภาวัต ศุภวงศ์ชัย ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
5 46085 นายชีระวิชญ์ ชนะพจน์
6 46127 นางสาวสตรีรัตน์ นิคุณรัมย์ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
7 46128 นายทัชชกร ศรีสุรา ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
8 46138 นางสาวอัฐภิญญา ปานรักษ์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
9 46146 นางสาวณัฏฐณิชา หอมหวล ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
10 46150 นายภัทรพล สุขสุเดช ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
11 46171 นายชัยวัฒน์ เสนสุข ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
12 46180 นายธนกร ธรรมพุฒิศักด์ิ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
13 46199 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งกรุด ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
14 46237 นายณัฏฐ์ มานุช ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
15 46247 นายเตชิต ต้ังจิตเสถียรกุล ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
16 46249 นายภูวิศ ค าดี ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
17 46263 นายณพัฒน์ ปรีชาวนา ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
18 46273 นายศุภณัฐ เกตุปาน ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
19 46276 นายธชกฤด แย้มพันธ์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
20 46289 นายชนาธิป นวลไชยดี ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
21 46297 นายณดณ ฉ่ าดวง ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
22 46298 นายวชิรวิทย์ กล่ินค าหอม ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
23 46316 นายสิรภพ ญาณัปปสุต ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
24 46353 นายณครัช เจริญพรสุข ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
25 46356 นายณคราช เจริญพรสุข ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
26 46369 นายจิรายุทธ รอดอนันท์ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
27 46370 นางสาวจิรัชยา อ่ิมส าราญ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
28 46564 นายพินิฐพนธ์ สุวรรณจุณี ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
29 46580 นายปธานิน คงต้ังจิตต์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
30 46589 นายจิรภัทร อินทสมบัติ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
31 46591 นางสาวภัทรนันท์ ศรีจันทร์อินทร์ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
32 49054 นางสาวชามา คงคาสวัสด์ิ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
33 49055 นางสาวปัญช์พิศา เอ่ียมละออ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
34 49056 นางสาวพนิตนันท์ พรลาดนันท์ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
35 49057 นายรุ่งศักด์ิ รักกิจ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
36 49058 นายวิศิษฐ์กุล งามถาวรวงศ์ ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
37 49059 นางสาวสุธิมนต์ สังข์ประคอง ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
38 49163 นางสาวณัฐวิมล พลเย่ียม ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
39 49187 นายพอล ลี ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
40 49188 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสด์ิ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
41 49191 นายปวริศว์ สุขสุเวช ว30201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
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1 46068 นายศิวกร เสียงวิเวก ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
2 46084 นายดนัยกานต์ ทนโนนแดง ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
3 46115 นายก้องกิดากร ชัชวาลรัตน์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
4 46120 นายอริญชย์ ทุ่งศรีแก้ว ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
5 46121 นางสาวณิชาภัธร์ เจริญเกตุ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
6 46142 นางสาวศีรณา มาระสุตร์ ง31207 เบเกอร่ี
7 46200 นางสาวปาริยาพร สุคนธะชาติ ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
8 46245 นางสาวเพ็ญจันทร์ เรืองฉาย ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
9 46262 นายพีราสันต์ ศิริรัตนานนท์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
10 46268 นายกันตินันท์ สุภาผล ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
11 46275 นายรวิดนัย ดวงเพชร ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
12 46302 นายหฤษฎ กล่ินศรีสุข ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
13 46303 นางสาวสิริภัทร ธนโพธิวิสิฐ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
14 46318 นายวรวรรตน์ เวทยาวงศ์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
15 46329 นางสาวปัญชรัศม์ อัมรนันท์ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
16 46334 นางสาวนวิยา บุตรโสภา ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
17 46341 นางสาวพัชร กัณวเศรษฐ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
18 46358 นายเสฏฐพันธ์ ศรีเทียน ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
19 46359 นายศิราช ศุภวิเศษ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
20 46361 นายธนภน เอ่ียมซัง ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
21 46363 นายดรัณภพ ริกันตี ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
22 46368 นางสาวอิสรีย์ สถิตดร ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
23 46375 เด็กชายณัฎฐกรณ์ นพรัตน์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
24 48405 นายกันตพัฒน์ รูปศรีสิริวรกุล ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
25 48960 นางสาวอัณยานุตร์ บุญสม ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
26 49061 นายชนาธิป กิจมหานนท์ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
27 49062 นางสาวดวงกมล จันทร์กล่ัน ง31207 เบเกอร่ี
28 49063 นางสาวธัญญธร สิงห์ชัย ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
29 49064 นางสาวปริม กิจร่ืนภิรมย์สุข ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
30 49065 นางสาวปาลิดา ลอยโต ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
31 49066 นางสาวศิรภัสสร จันทร์เป็ง ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
32 49067 นางสาวสุชานันท์ แสงบัว ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
33 49196 นางสาวพันธกานต์ อินใหม ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
34 49201 นายพงษ์ภัก อุดมทรัพยากุล ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
35 49224 นายณัฐกิตต์ เลิศคงคาทิพย์ ว30221 เคมีเบ้ืองต้น
36 49225 นายพัฒรพล นฤภัย ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
37 49226 นายปัณณธร สุขประเสริฐกุล ง31207 เบเกอร่ี
38 49228 นางสาวเบญญากร แสงสุข ง31207 เบเกอร่ี
39 49250 นางสาวธัญชนก โชควิริยากร ว30241 เซลล์วิทยาและการจ าแนก
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1 46099 นางสาวนภัสวรรณ ชอบเพ่ือน ศ30266 วาทศิลป์การละคร
2 46109 นางสาวบุษปภัทร ชนสุภาพ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
3 46139 นางสาวชนิดาภา อุภัยพรหม ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
4 46147 นางสาวมาริสา สิมทอง ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
5 46148 นางสาวฟ้าใส เเก้วผลึก ง31207 เบเกอร่ี
6 46158 นายณัฐเศรษฐ รุจิโยธานันทน์ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
7 46162 นางสาวนันทกร ส้มแก้ว ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
8 46170 นางสาวรัญชิดา ท าชอบ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
9 46246 นายธัชกร โรจนาวงศ์ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
10 46252 นางสาวอภิชญา อ่อนสอาด ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
11 46292 นายปรินทร จันทรวัต ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
12 46295 นายสหรัฐ โตพูล ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
13 46321 นายจุลจักร คนสันเทียะ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
14 46325 นางสาวเรณุกา แดงประพันธ์ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
15 46332 นายอชิรวิทย์ ทองชิว ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
16 46350 นายรัชกฤต เพชรรุณ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
17 46355 นางสาวพัฒฑิญาภรณ์ สายค าจันทร์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
18 46518 นายพิชญะ หอมแช่ม ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
19 46543 นายกันตภัทร เหินฟ้าปัญญา ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
20 49069 นางสาวกรรณิกา เอ่ียมสุวรรณ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
21 49070 นางสาวกวิสรา บุนนาค ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
22 49071 นายกิตติธัช แนบเนียร ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
23 49072 นายจิระพัชร์ วิรุณมณีรักษ์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
24 49073 นายฐากูรเกียรติ อมรประไพพิศ ท30214 ศิลปะการเขียน
25 49074 นายนภัทร ด ารงวัฒนะ พ31216 เปตอง
26 49075 นางสาวนันทกัญ โศภิษฐิกุล ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
27 49076 นางสาวบุณยานุช วิวัฒน์วิชา ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
28 49077 นายปฏิวัติ สามไชย ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
29 49078 นางสาวปุญญิสา มีแก้ว ศ30266 วาทศิลป์การละคร
30 49079 นายพัชรพล พรหมเพชร พ31216 เปตอง
31 49080 นายพุฒิพงศ์ ศรีวิเวก ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
32 49081 นางสาวมนัสนันท์ แจ่มอรุณ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
33 49082 นายมนุเชษฐ์ บุญพิทักษ์ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
34 49083 นางสาวรุ่งไพลิน เอมสุข ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
35 49084 นางสาววิรดา ภุมรินทร์ ท30214 ศิลปะการเขียน
36 49086 นางสาวสาธิตา วิไล ง31207 เบเกอร่ี
37 49087 นางสาวอักษราภัค ผลฉลาด ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
38 49089 นางสาวไอริสา อมรเนรมิตร ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
39 49233 นางสาววนัชพร โกยทรัพย์ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
40 49234 นางสาวปนัดดา กันเจียก ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
41 49251 นางสาวศศินิภา ทองศรี ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
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1 46065 นายธนภัทร เจษฎางกูล ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
2 46133 เด็กชายกษณเชษฐ์ เจริญพิสิฐนภา ง31207 เบเกอร่ี
3 46136 นายวัชระ วัดหินกอง ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
4 46154 นางสาวฐิติพร พวงเงิน ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
5 46156 นายฐิติกร สุขส าราญ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
6 46160 นายอันดา ม่ังค่ัง ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
7 46189 นางสาวธนัญญา บุญสงคราม ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
8 46196 นายธาดา สมสมัย ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
9 46198 นายพชรพล ธนวงศ์จินดา ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
10 46244 นายมกรานนท์ เหลาเดช ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
11 46307 นายต้นคูณ สังข์เพชร ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
12 46320 นางสาวกอแก้ว สีตลาภิรมย์ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
13 46351 นายธนาธร อานุภาพ
14 46517 นายไกรวิชญ์ อ่ิมแก้ว ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
15 46536 นางสาวปัณณพร เพ่ิมลาภ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
16 46574 นายภาพงษ์ พลชาติ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
17 49090 นางสาวกมลพิศ ตะนรัตน์ ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
18 49091 นายกษิดินท์ บัวศรี ง31209 การจัดการการเงิน
19 49092 นายกัณตภณ กรีสุระเดช ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
20 49093 นางสาวชนิดาภา ดีปานวงศ์ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
21 49094 นายชยาภิวัฒน์ ไกรนาค ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
22 49095 นางสาวชาลิณี อาดัมเจริญ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
23 49096 นางสาวณัฐรดา ศรีสุขทักษิณ ง31207 เบเกอร่ี
24 49097 นางสาวทักษิณา มงคลวัจน์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
25 49098 นางสาวธนภัทร ขันธเนตร ศ30266 วาทศิลป์การละคร
26 49099 นางสาวธมลวรรณ ผิวค าสิงห์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
27 49100 นายนพเก้า ธรรมคุณที ง31209 การจัดการการเงิน
28 49101 นางสาวเบญญาพัชร์ อนุสิ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
29 49102 นายปวริศ หนไธสง พ31216 เปตอง
30 49103 นางสาววรรณิดา สวนพลอย ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
31 49104 นางสาวศิรดา กองแก้ว ศ30266 วาทศิลป์การละคร
32 49105 นายสหร ผ่องจิตต์ พ31216 เปตอง
33 49106 นางสาวสุดาภัท พ่วงเสมา ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
34 49107 นางสาวอรพรรณ ดวงดี ง31207 เบเกอร่ี
35 49185 นางสาวปาณิสรา รักษาสัตย์ ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
36 49189 นางสาวนรมน พิมพ์ภูลาด ศ30266 วาทศิลป์การละคร
37 49190 นายพิพัฒน์ บุญศิริ
38 49193 นายสรวิศ จันทะนันท์ ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
39 49194 นายธนัช ชัชวาลย์ ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
40 49195 นางสาวญาณินท์ แซ่เตียว ง31207 เบเกอร่ี
41 49230 นายวุฒิกร ทาหนองบัว พ31216 เปตอง
42 49232 เด็กชายวิชญพล กะเสมรัมย์ พ31216 เปตอง
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1 46077 นายกฤษฎา จิตนิยม ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
2 46112 นายสิริพัฒน์ ชีวะพฤกษ์ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
3 46141 นายจิรวัชร ชีราภรณ์ พ31216 เปตอง
4 46164 นายภัคพล ถาวรพาณิชย์วิทย์ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
5 46165 นายโชตินุชิต ไกรสร ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
6 46169 นางสาวอริสา พรรัตนพันธ์ุ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
7 46176 นายปิติพงษ์ ประดิษฐศรี ง31207 เบเกอร่ี
8 46182 นายพชร เก่งการช่าง ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
9 46185 นายวิทยา แพงดี พ31216 เปตอง
10 46194 นางสาววิชญาดา สังข์ศรีอินทร์ ง31207 เบเกอร่ี
11 46282 นายกฤตเมธ จันทมา ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
12 46283 นายคณาธิป เพ็ชรแสงทอง ท30214 ศิลปะการเขียน
13 46338 นายเตชินท์ ทองนุ้ย ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
14 46342 นายภากร มุ่นพลาย พ31216 เปตอง
15 46584 นายศุภกร ประดับวงศ์ พ31216 เปตอง
16 47592 นายสหรัฐ ขันธลี
17 49108 นายกันตชาติ เนตรด ากูล พ31216 เปตอง
18 49109 นางสาวกุลนารี ลีลากุศล ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
19 49110 นางสาวณัชชา กิมสุวรรณ ง31207 เบเกอร่ี
20 49111 นางสาวณัฐธิตา กิจแก้ว ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
21 49112 นางสาวดารารัตน์ แสงประสพ ง31207 เบเกอร่ี
22 49113 นางสาวประกายดา วรมิศร์ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
23 49114 นางสาวพรทิพย์ บัวแดง ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
24 49115 นางสาวพรลภา ชัยชนะ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
25 49116 นางสาวพิมพ์ภัฎสร พลายแก้ว ท30214 ศิลปะการเขียน
26 49117 นายรัตนโชค ปัตตาเทสัง พ31216 เปตอง
27 49118 นางสาววรรณชนก จ าเริญสุข ค31212 ทักษะคณิตศาสตร์สากล
28 49119 นายวีรภัทร พงศ์สุวรรณ ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
29 49120 นายศรัณย์ภพ รตนาเสนีย์ พ31216 เปตอง
30 49121 นายสรวิชญ์ บุญรักษา ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
31 49122 นางสาวสโรชินี ระวิยะพานิชย์ ง31209 การจัดการการเงิน
32 49123 นางสาวสุพิชญา เรียงรอด ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
33 49124 นางสาวอริสรา ชัยวงษ์ ง31209 การจัดการการเงิน
34 49192 นางสาวสกาย แสงมะลิ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
35 49198 นายธิติวุฒิ มีชัย พ31216 เปตอง
36 49200 นางสาวสิริมา ดาบค า ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
37 49202 นางสาวมาตาพร มีชัย ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
38 49203 นายอานัส สังข์ศิริ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
39 49227 นางสาวกนกอร หล้าตาล ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
40 49229 นางสาวชาลิสา หร่ังอุดม ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
41 49231 นางสาวลดาวัลย์ อนุกลการ ง31209 การจัดการการเงิน

รำยช่ือนักเรียนเลือกศักยภำพ ช้ัน ม.4 ห้อง 10   ปีกำรศึกษำ 2565  ภำคเรียนท่ี 2



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46062 นางสาวพิชญา เหรียญจ ารัส ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
2 46066 นางสาวใบไผ่ เผือกพิบูลย์ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
3 46073 นายพลากร เท่ียงสันเทียะ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
4 46075 นางสาวธิดารัตน์ เอ่ียมละออ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
5 46098 นางสาววรรณพร สาพิพัฒน์ ง31207 เบเกอร่ี
6 46106 นางสาวพิชชาอร จันทะนาม ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
7 46144 นางสาวปิยภัทร รักษาทอง ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
8 46225 นางสาวธนพร เจาตระกูล ง31207 เบเกอร่ี
9 46299 นางสาวบาลิณ ศรีค า ท30214 ศิลปะการเขียน
10 46306 นางสาวนิภาพร โคกเกษม ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
11 46337 นางสาวพรชนก รงคสุวรรณ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
12 46535 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ชมทะเล ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
13 47601 นางสาวอาลียา สุทธิศีลธรรม ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
14 49125 นางสาวจุฬาทิพย์ เจ่ียกุญธร ง31209 การจัดการการเงิน
15 49126 นางสาวพัทธนันท์ ฉายฉลาด ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
16 49127 นางสาวฐานิตา อนันต์วาณิชนนท์ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
17 49128 นางสาวปริญญา สกุลแสง ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
18 49129 นางสาวพราวรวี จิตต์แจ้ง
19 49130 นางสาวภิญญดา ไกรฤทธ์ิ ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
20 49131 นางสาวมณฑิตา พันธ์หงษ์ ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
21 49132 นางสาวศราฐิณี ไชยนันทน์ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
22 49133 นางสาวศิตาภา แก้วแดง ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
23 49134 นางสาวเอวารินทร์ กล่อมสุนทร ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
24 46072 นายชัยธวัช อ่ิมจาด ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
25 46091 นางสาวกุสุมาลย์ พาด าเนิน ง31207 เบเกอร่ี
26 46159 นางสาวนันท์นภัส เสืองามเอ่ียม ง31207 เบเกอร่ี
27 46236 นางสาวสุธีมนต์ สุขเกษม ง31207 เบเกอร่ี
28 46239 นางสาวธนพร บัวกอง ศ30266 วาทศิลป์การละคร
29 46315 นายภูมิภัทร ใจบุญ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
30 46319 นางสาวพิมพ์นารา เวชประสิทธ์ิ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
31 46585 นางสาวจิรัชญา นุชโพธ์ิพันธ์ุ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
32 46590 นายศุภวิชญ์ นาชัยรัตน์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
33 49135 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วงศ์อุดมโชค ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
34 49136 นางสาวปภาวี สามิภักด์ิ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
35 49137 นางสาวรัชชนก สระแก้ว ง31207 เบเกอร่ี
36 49138 นางสาวศรัญวรางค์ เรืองแรงสกุล ง31207 เบเกอร่ี
37 49139 นางสาวสุวรรณรัชนี ศรีสุข ศ30266 วาทศิลป์การละคร
38 49140 นางสาวอรอินท์ุ เจริญช่าง ง31207 เบเกอร่ี
39 49141 นางสาวอินทร์ทุอร วงศาสินไพศาล ศ30256 การเขียนแผนผังภายใน
40 49197 นางสาวธนพร อินค า ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
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1 46074 นางสาวจุฑารัตน์ ไกรฤกษ์ ง31209 การจัดการการเงิน
2 46079 นายปกรณ์ ปัญญาไว ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
3 46100 นายนทีทัศน์ ไชยมงคล ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
4 46101 นางสาวลภัสรดา ม่ิงชัย ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
5 46113 นางสาววริยา พัดเพ็ง ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
6 46118 นางสาวชลธร กิจวิทยาพงศ์ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
7 46132 นายระพีพัฒน์ สวยรูป ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
8 46151 นางสาวชัญญพร รัตนอาภา ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
9 46167 นางสาวภัคจิรา หลักแหล่งสกุล ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
10 46172 นางสาวรตานรี นิลกาญจน์ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
11 46178 นางสาวรินทร์ลภัส สุธรัชต์จีรกุล ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
12 46184 นางสาวสุภัสสร พิมพ์พันธ์ุ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
13 46203 นางสาวอภิชยา ก าลังหาญ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
14 46207 นางสาวนภัส โชติกุลนันทน์ ง31209 การจัดการการเงิน
15 46220 นางสาวนันทัชพร โคตรมูล ท30214 ศิลปะการเขียน
16 46221 นางสาวดุจนภา บุญบุตร ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
17 46255 นางสาวกณิชนันท์ ศิริอุยานนท์ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
18 46267 นางสาวณัฐฐาณิชา บุญม่ัง ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
19 46271 นางสาวอริสรา นุชนนทรี ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
20 46294 นางสาวภัทรชาอร มุขรัษฎา ท30214 ศิลปะการเขียน
21 46324 นางสาวเบญญาภา ปานอุทัย ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
22 46352 นางสาวชนมน วิชัยดิษฐ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
23 46362 นางสาวกัญญาภัค บุตรพรหม ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
24 46366 นางสาวนิศาชล เยือกเย็น ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
25 49142 นางสาวกัลยารัตน์ พิศเพ็ง ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
26 49143 นางสาวกุริษิกา เกตสันเทียะ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
27 49144 นางสาวชญาดา วงษ์พนัส ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
28 49145 นายณฐกร ประทีปเมือง ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
29 49146 นางสาวณัฐณิชา ทรัพย์ประสม ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
30 49147 นางสาวณิชกุล ชุ่มศิริ ท30214 ศิลปะการเขียน
31 49148 นางสาวปณาลี ชิตาพงศ์
32 49149 นางสาวปุริมปรัชญ์ วงษ์พันธ์ุ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
33 49150 นางสาวพชรพร บุตรแก้ว ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
34 49151 นางสาวพุทธสุดา ไทยปรีชา ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
35 49152 นางสาวฟ้าศิการณ์ คงศักดินาสาร
36 49153 นางสาวภัณฑิลา อาจหยุด ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
37 49154 นางสาววริศรา สุทธิ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
38 49155 นางสาววิริญญ์ สุรศักด์ิศิลป ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
39 49156 นางสาวสิริกร กลัดค า ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
40 49157 นางสาวสุกฤตา ขวัญทอง
41 49199 นางสาวโชติกา คุณวโรตม์ ง31218 เกษตรในชีวิตประจ าวัน
42 49244 นางสาววีรดา ศรีบุญเรือง ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 45991 นายวริศศิริ อ านวยศิริ ง31207 เบเกอร่ี
2 46119 นายโชติวิทย์ ตันพิริยะกุล ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
3 46129 นายรวมใจไทย ธรรมประเสริฐ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
4 46137 นายณัฐชนน รอดประสิทธ์ิ ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
5 46157 นายเจตน์สฤษฏ์ อยู่สกุล พ31216 เปตอง
6 46174 นายพีรวุฒิ อุ่นเรียน พ31216 เปตอง
7 46179 นางสาวนารัณฌาย์ กันทัต ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
8 46187 นายรวิภาส รักขติวงศ์ ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
9 46195 นายดวงโรจน์ พู่บุหงาอมร ว30282 การสร้างส่ือดิจิทัล
10 46197 นายวัฒนธร วาดสันทัด ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
11 46201 นางสาวอมรกานต์ จินาพันธ์ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
12 46202 นางสาวนิชานาถ สร้อยสะอาด ศ30266 วาทศิลป์การละคร
13 46210 นายธนพล จันดา ศ30266 วาทศิลป์การละคร
14 46349 นายกิตติภูมิ ลานค า ง31210 สารสนเทศในยุคดิจิตอล
15 46364 นายเดชนรินทร์ ศิริวิทยรัตน์ ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
16 46371 นายธีรดนย์ จินดาศรี
17 49158 นายกฤตภัค เผือกกล่อม
18 49159 นางสาวกาญติมา ศรีส่ง ศ30266 วาทศิลป์การละคร
19 49160 นายชิษณุชา ชัยราช ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
20 49162 นางสาวณัฏฐณิชา อาจหาญ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
21 49164 นายธนโชติ สติเลิศ
22 49165 นางสาวธัญชนก สอนดี ท30214 ศิลปะการเขียน
23 49166 นายธีรพล วุฒิชัย ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
24 49167 นางสาวปอรวีณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์ ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
25 49168 นายภูรินท์ เเข็งเขตรกรณ์ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
26 49169 นางสาวรัตรสา หะรีเมา ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
27 49170 นางสาววรัทยา บุญ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
28 49171 นายวิทยา แสงพร้ิง ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
29 49172 นางสาวอรวรา ก าป่ันทอง ง31209 การจัดการการเงิน
30 49173 นางสาวอริสา จ าปานา ฝ31208 วัฒนธรรมฝร่ังเศส
31 49174 นางสาวไอยกรณ์ อัครวิภาวัลย์ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
32 49186 นายเนติภูมิ นามศรี ศ30262 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำศักยภำพ
1 46067 นายกิตติธัช เรืองนิคม ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
2 46069 นางสาวรุจาภา ปรีชาฤทธิรงค์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
3 46081 นายถิรวัฒน์ เฮงประดิษฐ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
4 46082 นายเอกสิทธ์ิ ศิริสมบัติ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
5 46092 นางสาวอรปรียา แก่นการ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
6 46103 นางสาวพัชมณ จิตโตภาษ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
7 46107 นายปรุฬห์ จุณณานนท์ ศ30258 งานออกแบบแอนิเมช่ัน
8 46124 นายนรธีร์ ศรีสมุทร ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
9 46125 นายธนภัทร อ่ิมสะอาด ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
10 46131 นางสาวคณินทร์ โล่ห์ทอง ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
11 46140 นายทศวิน เพ็งผ่อง ญ31206 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว  2
12 46143 นายชลชาติ สะราค า ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
13 46145 เด็กหญิงพัชรกันย์ มณีวรรณ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
14 46149 เด็กหญิงพัทธนันท์ ปานอ่วม ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
15 46155 นายรัตนโชค เปรมประเสริฐ
16 46161 นายณัฐเมธี จีนคง ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
17 46168 นายพงศกร สิงห์ปัญญา ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
18 46173 นางสาวกมลพร ผดุงกล่ิน ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
19 46175 นางสาวขนิษฐา ค าพงษ์ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
20 46181 นางสาวกันติชา หาญอนันทสุข ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
21 46190 นายพิชิตพล อโรตยกุล ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
22 46209 นายเมธัต ม่ันไทรทอง ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
23 46270 นางสาวธีรนาฎ สุริโย (ตปท.) ตปท.
24 46339 นางสาวเบ็ญญาภา ศรียุทธ ศ30260 โครงสร้างผ้าและการออกแบบพ้ืนผิวผ้า
25 46344 นายธีรภัทร โสรถาวร พ31216 เปตอง
26 46345 นายรวิพล ป้องเขตร พ31216 เปตอง
27 46346 นายวุฒิกันต์ จีนคง พ31216 เปตอง
28 46347 นายธนาพงศ์ อุปการะกิจ ง31209 การจัดการการเงิน
29 46357 นางสาวเพชรรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
30 46373 นายสิระกาณ ภู่เจริญยศ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
31 46586 นายจิรภัทร แจ่มสุวรรณ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
32 49175 นายโชติวิทย์ นวลเชย ศ30266 วาทศิลป์การละคร
33 49176 นายธนวัฒน์ พรหมพันธ์ ส30252 วัฒนธรรมเอเชีย
34 49177 นายธรรมสรณ์ ยินดี ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
35 49178 นางสาวนิศารัตน อ้ึงจงเจตน์ ศ30264 ปฏิบัติดนตรีคีตศิลป์ตามถนัด
36 49179 นางสาวภัทรรัตน์ ไพรินทร์ ศ30266 วาทศิลป์การละคร
37 49180 นายภูวดล สุดมุข พ31216 เปตอง
38 49181 นางสาวศรัณยา ไตรโอสถ ส30256 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
39 49182 นายสุรเกียรติ ชุณหชาติ ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
40 49183 นางสาวอัคคัญญ์พริมา กฤษฎาณัจโภคิณ ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
41 49184 นายอาภัสกร ไชยราช ง31216 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
42 46192 นางสาวอัฉฎากร อินทร์ศรี ส30246 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
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