
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ
1 46052 นางสาวจามจรีุ  พงศ์สุวรรณ
2 46060 นางสาวนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน

3 46061 นางสาวเนติมา  ศรีสารคาม
4 46063 นางสาวบุษกร  บุญหนุน
5 46067 นางสาวพรลภสั  แปะทา
6 46069 นางสาวพชิญธดิา  ขตัติยะ
7 46073 นางสาวศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ
8 46076 นางสาวสรณ์สิริ  พากลุ
9 46135 นางสาวปีติกร  สารทรัพย์
10 46157 นางสาวอษัฎาภรณ์  ภแูสนศรี
11 46215 นางสาวพรปรียา  พรหมสิทธิ์
12 46221 นางสาวเมธาว ี ชัยนามล
13 46222 นางสาวรมิตา  แกว้กลัยา
14 46227 นางสาววมิลรัตน์  ศรีอดุมวฒัน์
15 46236 นางสาวเอวติรา  ไทยใจดี
16 46292 นางสาวนันท์นภัส  ไชยเชียงพิณ
17 46317 นางสาวอริสา  แวงค า
18 46341 นางสาวรินรดา  จอมทอง
19 46373 นางสาวธนัยกาญจน์  ใจซ่ือ
20 46421 นางสาววรินดา  ส าราญจติ
21 46423 นางสาววารุณี  เบ้าประทุม
22 46445 นางสาวณัฐริกา  สายบุญ
23 48841 นางสาวกนษิฐา  ยางค าพะบตุร
24 48842 นางสาวกญัญาณัฐ  ทาสีด า
25 48843 นางสาวจริาพร  เพญ็ภกัด์ิ
26 48844 นางสาวจฑุามาศ  สิงหช์าญ
27 48845 นางสาวชนาภทัร  ชัยศึก
28 48846 นางสาวนาตาชา  เพช็รสังหาร
29 48847 นางสาวนิรัชพร  รักศิลป์
30 48848 นางสาวพชัรพร  นิกลูรัมย์
31 48849 นางสาวพชัราพร  ยมสิทธิ์
32 48850 นางสาววรัญญา  ฮองอุ้น
33 48851 นางสาวอาทิตยาพร  ผาจวง

รายชือ่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2564
ชัน้มธัมศึกษาปทีี ่4/1   ห้องเรยีนพิเศษ : สง่เสรมิความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาตร์



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกลุ
1 46123 นางสาวจรัิชญา  โคตะมี
2 46145 นางสาววรรณนิภา  บุญมาตุ่น
3 46220 นางสาวเมธาวี  คนอว้น
4 46297 นางสาวปัณฑิตา  วงษ์พุฒ
5 46303 นางสาวพันธิพา  พันธุ์โยศรี
6 46312 นางสาวสัญญตา  สิงหศ์าลาแสง
7 46359 นางสาวกฤษภรณ์  สีหาราช
8 46413 นางสาวพิยดาวรรณ  ศรีจนัเทพ
9 48852 นางสาวกญัชลิกา  ทองเสน
10 48853 นางสาวกติติมา  ศรีอ ารุง
11 48854 นางสาวชญาดา  สุวรรณภูมิ
12 48855 นางสาวชลินรัตน์  นามคุณ
13 48856 นางสาวญาณิศา  สุวนัด
14 48857 นางสาวณัชชา  สิงห์สัตย์
15 48858 นางสาวณัฐกมล  อาจนวงศ์
16 48859 นางสาวนภาพร  ศรีพลไกร
17 48860 นางสาวปณิชา  สีดาค า
18 48861 นางสาวพรชนก  ภักดีสุจริต
19 48862 นางสาวมินตรา  ภาชัย
20 48863 นางสาวยศพร  หอมภูเงิน
21 48864 นางสาวระพีพัฒน์  เวฬุพิชญวงศ์
22 48865 นางสาวรัชนก  พรหมสิทธิ์
23 48866 นางสาวฤทัยชนก  โชคบัณฑิต
24 48867 นางสาววรกานต์  คล่องแคล้ว
25 48868 นางสาววิภาดา  มีออ่นตา
26 48869 นางสาวศศิกานต์  สารธรรม
27 48870 นางสาวศิริสกลุ  ค ากอง
28 48871 นางสาวสุจติรา  พนมเนาว์
29 48872 นางสาวสุพัตรา  ทิพยเ์สถยีร
30 48873 นางสาวสุภัสสรา  นามไพร
31 48874 นางสาวอภิชญา  หมืน่ทวี

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ชัน้มัธมศึกษาปีที่ 4/2   ห้องเรียนพิเศษ : ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณติศาตร์



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล
1 46013 นางสาวจิรภิญญา  มิลี
2 46014 นางสาวจุฑามาศ  นาค า
3 46015 นางสาวชลิตา  ใจสุข
4 46019 นางสาวณิชาภัทร  ป้อมประกาย
5 46022 นางสาวธนาภา  นารีโพด
6 46026 นางสาวนิสากร  ศรีมงคล
7 46033 นางสาวภัณฑิรา  บัวระภา
8 46036 นางสาววชิราภรณ์  เฉลียวดี
9 46037 นางสาววรวรรณ  อนุวงศ์
10 46048 นางสาวกฤติมา  กรพนัธ์
11 46053 นางสาวจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ
12 46057 นางสาวธนัญญา  สุวรรณบุตร
13 46071 นางสาววนิภา  สมเพชร
14 46078 นางสาวสิริยากร  กุลศรี
15 46079 นางสาวสิริลักษณ์  คงดี
16 46084 นางสาวกฤติยา  ค าโมนะ
17 46100 นางสาวพชัรพร  อุ้ยปะโค
18 46103 นางสาวภาวนิี  ปลัดกอง
19 46116 นางสาวสุภารัตน์  กิ่งมิ่งแฮ
20 46140 นางสาวภัคจิรา  วารุณ
21 46180 นางสาวปิยะธดิา  ปิ่นเงิน
22 46212 นางสาวประภาวดี  พลเพชร
23 46229 นางสาวสโรชา  ศิลากุล
24 46377 นางสาวปัณฑิตา  ส ามะลี
25 48875 นางสาวปัญญตา  จารนัย
26 48876 นางสาวเพญ็นภาพร  แก้วไตรรัตน์
27 48877 นางสาววชิรญาณ์  วงค์เครือศร
28 48878 นางสาวศศิวมิล  สาทน
29 48879 นางสาวสุพชิชา  พรมสมบัติ
30 48880 นางสาวอริยาภรณ์  อรุณฐิติวฒัน์

รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2564
ชั้นมัธมศึกษาปทีี่ 4/3   ห้องเรยีนพิเศษ : ส่งเสรมิความสามารถพิเศษด้านคณติศาตร ์วิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแว้ดล้อม (สควท.)



ที่ เลขประจ าตัว
1 46017 นางสาว ชัญญานชุ หนทูองอนิทร์
2 46029 นางสาว พัชราภรณ์ สุระเทวี
3 46031 นางสาว พิณัฐเอม มว่งค า
4 46038 นางสาว วริศรา กอบเกือ้
5 46039 เด็กหญิง ศศินภา อนิทรก าแหง
6 46042 นางสาว ศุภาลักษณ์ โคตรชาลี
7 46045 เด็กหญิง อกัษราภคั พินจิ
8 46047 นางสาว กนกวรรณ ชมเงิน
9 46054 นางสาว จุฑามณี นารินทร์
10 46056 นางสาว ธนญัญา นชุเกดิ
11 46066 นางสาว ประภากาญจน์ จงย่อกลาง
12 46082 นางสาว หยาดชล ภสูนทิ
13 46094 นางสาว ธัญรดา วรพนธ์
14 46101 นางสาว พัชรินทร์ บญุศิริ
15 46104 นางสาว มนสันนัท์ เสริมทรัพย์
16 46112 นางสาว สรัญญา เกดิมงคล
17 46119 นางสาว ภณัทิรา นาสมใจ
18 46120 นางสาว กลัยรัตน์ เครือเนตร
19 46124 นางสาว จิรารัตน์ รักษาราช
20 46125 นางสาว จุฑารัตน์ ถาออ่นสี
21 46127 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมเผ่า
22 46136 เด็กหญิง พรไพลิน ณุวงศรี
23 46138 นางสาว พิชญาภา ยนไธสงค์
24 46143 นางสาว รุ่งตะวัน เงินอดุมรักษ์
25 46152 เด็กหญิง ศุภาพร คณาจันทร์
26 46154 นางสาว สุปรียาพร โกพัฒตา
27 46158 นางสาว กชกร ค ามทีอง
28 46162 นางสาว ขัตติยาภรณ์ กจิขยัน
29 46190 เด็กหญิง ศศิวรรณ เรืองศิลป์
30 46195 นางสาว อรวรรณ หนจูิตร
31 46203 นางสาว ญาณิน ชินวงศ์
32 46204 นางสาว ณัชลิตา เรืองเดช
33 46218 นางสาว ภรณภทัร ไชยพร
34 46235 นางสาว เอมโิกะ โออกิาว่า
35 46257 นางสาว พัชนฎิา ทองโคตร
36 46325 นางสาว ชนากานต์ กณัหาวาปี
37 46326 เด็กหญิง ชนากานต์ บญุศิริ
38 46328 นางสาว ชุติพร แท้สูงเนนิ
39 46349 นางสาว สุมติรา กรมรินทร์
40 46354 นางสาว อมราภา ไชยา
41 46362 นางสาว กลัยากร สมภาร
42 46378 เด็กหญิง ปญุญพัฒน์ สาวิสัย
43 46447 นางสาว ธณัฐธิดา ผาจวง
44 46468 นางสาว ศิรดา ขะมวดทรัพย์

ชือ่-นามสกลุ

โรงเรียนสตรีราชนูิทศิ ปกีารศึกษา 2564
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4/4    แผน 1 วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 46012 นางสาว จิดาภา ใจบุญ
2 46030 นางสาว พตัธรา อัครบุตร
3 46035 นางสาว มาริษา คันธระโก
4 46040 นางสาว ศิริรัตน์ สมบูรณ์
5 46122 นางสาว จมรพรรณ จันทร์สะอาด
6 46150 นางสาว ศศิภรณ์ วันตะคุ
7 46156 นางสาว อัญชิษฐาพร นิลละคา
8 46176 นางสาว นิลณัฐ ขาวสะอาด
9 46181 นางสาว พรลภสั งอยผาลา
10 46198 นางสาว กมลกานต์ หางมนตรี
11 46205 นางสาว ณัฏฐธิดา เหง้าพรหมมินทร์
12 46214 นางสาว ปาหนัน เชียงสาพนัธ์
13 46226 นางสาว วิมลนันท์ สัตตะพนัธ์
14 46228 เด็กหญงิ วิรากานต์ หัวดอน
15 46234 นางสาว เหนือฟา้ อระบุตร
16 46242 นางสาว กิรณา บุญศิวนนท์
17 46249 นางสาว ณัฐธิดา มูลหาร
18 46261 นางสาว รมิตา มูลกัณฐ์
19 46262 นางสาว ลลิดา พรรณรังษี
20 46265 เด็กหญงิ วิจิตรา แหวนแก้ว
21 46295 นางสาว ปภาวรินทร์ กุลชัย
22 46327 เด็กหญงิ ชนิสรา แดงตะโคตร
23 46329 นางสาว ฐาปนี บุดดีสุวรรณ
24 46334 เด็กหญงิ นวพร บวรตระกูล
25 46357 นางสาว อัญชลีภา น้อมระวี
26 46358 นางสาว กมลชนก นานาวัน
27 46361 นางสาว กันธิมา จันทมาศ
28 46371 นางสาว ธัญพร ดอนอาจทัน
29 46374 นางสาว นราภรณ์ หอมอ้ม
30 46375 นางสาว ประวิตรา ศรีประย่า
31 46382 เด็กหญงิ พมิพช์นก จวงทอง
32 46385 เด็กหญงิ มนัสนันท์ ปัญญาวงศ์
33 46387 นางสาว วรัทยา ดนตรี
34 46392 นางสาว สวรส เทพจั้ง
35 46402 นางสาว ณัฐณิชา ไชยศรี
36 46420 เด็กหญงิ ลักษิกา ชัยจักร
37 46436 นางสาว อันดา สียาคะบุตร
38 46454 นางสาว นฤมล บับภร์ี
39 46462 เด็กหญงิ แพรววนิต ศิลาขวา
40 46484 เด็กหญงิ ณัฐชยา ทัพนคร
41 47416 นางสาว ชัญญาภทัร เหง่าสีไพร
42 46210 นางสาว บัณฑิตา  ยิ่งคงดี
43 46253 นางสาว นาวีญา ผาจันดา
44 46186 นางสาว รัตนาวดี โสณโชติ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชนูิทิศ   ปกีารศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/5    แผน 1 วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 46110 นางสาว ศิวพร แพงไธสง
2 46142 นางสาว เมธาดา ภมูเิพง็
3 46160 เด็กหญิง เกศสิรินธร ทองอุน่
4 46161 นางสาว ขวญัชนก เครือแวงมน
5 46168 เด็กหญิง ธนญัญา สวสัดี
6 46179 นางสาว ปณัฑิตา โจตระการ
7 46191 นางสาว สิริกาญจน์ พญิญะพงษ์
8 46192 นางสาว หทยัภทัร เพชรฤาชยั
9 46194 นางสาว อมรัตน์ วรรณค า
10 46200 นางสาว จารุกญัญ์ แสงตา
11 46202 นางสาว ฌัฌฌาศิณีย์ ตาราศรี
12 46216 นางสาว พตัรพมิล น้ าก่ า
13 46241 นางสาว กาญจนา สุวรรณธรรมา
14 46246 นางสาว ชนิณิชา เชาวรัตน์
15 46256 นางสาว ปทัมภรณ์ บวัสูง
16 46264 นางสาว วจิติรพร อึง้สกาว
17 46267 เด็กหญิง ศศินนิท์ สังขท์อง
18 48881 นางสาว กสัชาพรรณ   บรุะพล
19 48882 นางสาว เกตุมณี  อรรคสังข์
20 48883 นางสาว จฬุาลักษณ์   เศวตวงษ์
21 48884 นางสาว ชญาณดา   จรรยางค์ดีกลุ
22 48885 นางสาว ชญัญานชุ ดงอทุศิ
23 48886 นางสาว ชนิารมย ์  ช านาญกลุ
24 48887 นางสาว ณัฐกาญจน ์ วเิศษพงษ์
25 48888 นางสาว ทฆิมัพร  จนัทะกลุ
26 48889 นางสาว ธนพร   ทรงพฒิุ
27 48890 นางสาว ธญัสุดา มกุดามว่ง
28 48891 นางสาว ธมีาพร  โยทมุ
29 48892 นางสาว นาดา   ขนุรงค์
30 48893 นางสาว นชุปวณ์ี   ฆาระกลู
31 48894 นางสาว พลอยชมพ ู  สุวรรณ
32 48895 นางสาว พชัรมณี   แกว้เชยีงหวาง
33 48896 นางสาว พมิพพ์ชัชา สุวชิา
34 48897 นางสาว รวกิานต์   ชดิประทมุ
35 48898 นางสาว รวนิทน์ภิา  ไชยบญุตา
36 48899 นางสาว รสสภร  ธรรมวงศา
37 48900 นางสาว ลภสัรดา   หาญกลุ
38 48901 นางสาว วงศ์ปรีดา   รัศมสุีนทรางกลู
39 48902 นางสาว ศิรประภา  เฉลิมกลาง
40 48903 นางสาว ศุภานนั   บตุรอนิทร์
41 48904 นางสาว สุวรียา   นอ้ยโพนทอง
42 48905 นางสาว โสพติรา  บดุดีสุวรรณ์
43 48906 นางสาว อยัรินดา   ยอดคีรี
44 48907 นางสาว อาทติยา   สะแสงสาร

ชือ่-นามสกลุ

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ   ปกีารศึกษา 2564
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4/6   แผน 1 วทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 46254 นางสาว น้ าฝน ใจชอบงาม
2 46266 นางสาว วมิพ์วภิา  ไชยสุนทร
3 46273 นางสาว อชิมา หล้าพิมพ์สิงห์
4 46274 เด็กหญิง อดิภา สุระวชิัย
5 46275 เด็กหญิง อดิศา สุระวชิัย
6 46276 เด็กหญิง อภิชญา ศรีบัวผัน
7 46277 นางสาว อาทิตยา กิจเจริญปัญญา
8 46283 นางสาว ชาลิณี ชัยจันทร์
9 46296 นางสาว ปัณฑิตา พรหมทา
10 46302 นางสาว พลอยชมภู พินิจ
11 46310 นางสาว วรรริญา  ไชยเลิศ
12 46322 นางสาว กัญชญาณ์ จานค าภา
13 46323 เด็กหญิง กัลยากร ศรีทะเบียน
14 46332 นางสาว ณัฐณิชา ทองสีด า
15 46339 เด็กหญิง พิชามญธุ์ กวา้งขวาง
16 46340 เด็กหญิง มณีรัฐ ไทยเลิศ
17 46347 นางสาว สุธาสินี  อินทะสีดา
18 46384 นางสาว ภัทราพร เนินภู
19 46386 เด็กหญิง วรรณวษิา บุญซ้อน
20 46390 นางสาว วรีษา นามดี
21 46391 นางสาว ศสิกรานต์ สมบุตร
22 46393 นางสาว สิรภัทร อุตตะพุทธ
23 46396 นางสาว อริสา อุดมชัย
24 48908 นางสาว กุลปริยา  ศรีสวสัด์ิ
25 48909 นางสาว ณัฐชยา ธรุะไชย์
26 48910 นางสาว นภปภา  สุวรรณดี
27 48911 นางสาว นุชนาฎ  แฮชาลี
28 48912 นางสาว บวรรัตน์ ชมภูนิมิตร
29 48913 นางสาว บุญญานุช  นันดี
30 48914 นางสาว ปิยะภรณ์ ส าราญจิตร
31 48915 นางสาว พรทิพา พันธวชัวรกานต์
32 48916 นางสาว พิมพ์ผกา  ประทุมทอด
33 48917 นางสาว เมธาณี  ฉิมทัย
34 48918 นางสาว วรัญญา เศศจันทร์
35 48919 นางสาว วรีภัทรา  ผิวชะอุม่
36 48920 นางสาว ศิรารัตน์  พิมเส็ง
37 48921 นางสาว สุพรรณษา  วเิศษศรี
38 48922 นางสาว สุพัตรา  อุดมเพ็ญ
39 48923 นางสาว สุภัคจิรา กองสอน
40 48924 นางสาว อธชิา  วดีศิริศักด์ิ
41 48925 นางสาว อภิชญา วอ่งไว
42 48926 นางสาว อรปรีญา โคตวทิย์
43 48927 นางสาว อริศรา  กสิณคุณวฒิุ
44 48928 นางสาว แฮนน่า โบเดน

ชือ่-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/7    แผน 1  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์



เลขที่ เลขประจ าตัว
1 46406 นางสาว ธญัพชิชา วรภมูิ
2 46412 เด็กหญิง พมิพน์ารา เกาะกาใต้
3 46414 เด็กหญิง พลิาศลักษณ์  อนิทกุรรม
4 46415 นางสาว มกุดาวรรณ ภมูต้ัิง
5 46425 นางสาว ศศิประภา  เบญจกลู
6 46429 นางสาว สิรภทัร กณัทลา
7 46430 นางสาว สุธาศินณี  คะสุขใจ
8 46433 เด็กหญิง อนงนาถ  มาตยด์ก
9 46437 นางสาว อาราดา แซ่ซ้ิน
10 46460 เด็กหญิง พรรวนิท์ พะนกิร
11 46472 นางสาว สุชาดา มงุเคน
12 46475 นางสาว อจัฉรา กอบเกือ้
13 46486 นางสาว กติติญานนั เหมอืนเพชร
14 46487 นางสาว เอวติรา ประทมุค า
15 46489 นางสาว อภพิรพรรณ พลศรี
16 47348 นางสาว สาริกา จนัทร์แกว้
17 47415 นางสาว วรินธร ชชูยัรัตน์
18 48929 นางสาว เกศวลี ศรีปะโค
19 48930 นางสาว กนกวรรณ นามบตุร
20 48931 นางสาว กนกวรรณ ธรุะพระ
21 48932 นางสาว กลัยรัตน์ อนิทะศรี
22 48933 นางสาว ชญานษิฐ์  สิริสุภคั
23 48934 นางสาว ชลธชิา สีดาบวั
24 48935 นางสาว ดูนา่  สาสิงห์
25 48936 นางสาว ทพิยธ์ญัญา ภาโนมยั
26 48937 นางสาว ทพิวลัย์ ค าใบ
27 48938 นางสาว นภสร  ยางขนัธ์
28 48939 นางสาว เนตรนภารัตน์ เล่ียมพล
29 48940 นางสาว ปญิาภรณ์ ธรรมเจริญ
30 48941 นางสาว ไปรยา ภกัษาหาร
31 48942 นางสาว พริิยา พฤฒิสาร
32 48943 นางสาว ภริูชญา  แสนบดุดี
33 48944 นางสาว โยษติา เครือเนตร
34 48945 นางสาว รินทร์นภา จนัทร์ศรีระมี
35 48946 นางสาว ลดาภา ธรรมอนิทร์
36 48947 นางสาว ลลิตา  สุทธแิพทย์
37 48948 นางสาว วรัทยา  สุทธะสิงห์
38 48949 นางสาว วจิติรา  สิทธชิยัพงศ์กร
39 48950 นางสาว วสิสุตา วงศ์พนัธ์
40 48951 นางสาว ศศิชา หล้าษา
41 48952 นางสาว สิรินทรา  ศรีมว่ง
42 48953 นางสาว สุนนัทา โภคาพานชิย์
43 48954 นางสาว อนิทริา  อนิทอ าคา
44 48955 นางสาว อสิยาภรณ์  ประการะพนัธ์

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ   ปกีารศึกษา 2564
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4/8   แผน 1 วทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์

ชือ่-นามสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว

1 46444 นางสาว ณัฐพร     เหล่ามา
2 46449 นางสาว ธัญกมล ณฐกานต์กุล
3 48956 นางสาว กนกวรรณ ดวงจันทร์
4 48957 นางสาว กานต์ชนก จันทระ
5 48958 นางสาว เกศสุดา ระหว้า
6 48959 นางสาว ขนิษฐา อุ้ยปัดฌาใต้
7 48960 นางสาว จันทร์จิรา จันสอนจักร์
8 48961 นางสาว จิตรานุช แดงค า
9 48962 นางสาว ชนิตา กองตัน
10 48963 นางสาว ญาณิศา ภูสง่า
11 48964 นางสาว ณภัทร เหง้าสีไพร
12 48965 นางสาว ณัฎฐณิชา  ลากุล
13 48966 นางสาว ณัฐชยา ภูมิโคก
14 48967 นางสาว ณิชานันท์  มุกดาม่วง
15 48968 นางสาว ณิชาวัณฏ์ เฮ้ารัง
16 48969 นางสาว ธนพร  แสงอ่อน
17 48970 นางสาว ธัญจิรา แข็งขัน
18 48971 นางสาว นนทณี ค าละมูล
19 48972 นางสาว นริสา  โชติพินิจ
20 48973 นางสาว บุณยธิดา จันทา
21 48974 นางสาว ปนัดดา ศรีสงคราม
22 48975 นางสาว ปราณปริยา ศรีใสแก้ว
23 48976 นางสาว ปาริศา  พลน้อม
24 48977 นางสาว ปิยธิดา กันยา
25 48978 นางสาว พรสวรรค์ บ่อทอง
26 48979 นางสาว พัชรพร  มีลา
27 48980 นางสาว พัชรพร  บุญแต่ง
28 48981 นางสาว พิชญาภรณ์ มลจันทร์
29 48982 นางสาว แพรวัลย์ ศรีค า
30 48983 นางสาว ภคนันท์  บัวเผ่ือน
31 48984 นางสาว ภคภรณ์ จิตจักร์
32 48985 นางสาว ภควดี ประกอบวงษ์
33 48986 นางสาว ภารดี ธิมานิตย์
34 48987 นางสาว มัศยา ศรีหาราช
35 48988 นางสาว วนิดา  มุกดาม่วง
36 48989 นางสาว วริศรา จันทร์เทา
37 48990 นางสาว วิภาพร วิวัฒนาช่าง
38 48991 นางสาว ศิริภิญญา จิตรานุกูล
39 48992 นางสาว สนธยา มาดสมบัติ
40 48993 นางสาว สุจิตรา วรรณพันธ์
41 48994 นางสาว สุชาวิณี สิทธา
42 48995 นางสาว สุทธิดา อุ่นค า
43 48996 นางสาว อารียา อุตตะโรกุล
44 48997 นางสาว เอมิกา พรมจันทร์

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9    แผน 1 วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์



ล าดบัที่ เลขประจ าตวั ชือ่ - นามสกุล
1 46020 นางสาวทักษพร  บัวลอย
2 46085 นางสาวกลัยารัตน์  ค ามงคล
3 46087 นางสาวจนิต์ธิรัลยา  สาละพล
4 46089 นางสาวณัฐชนก  บุญภิละ
5 46090 นางสาวณัฐฐาวรวีร์  พลโต
6 46096 นางสาวนิวารัตน์  เอนกเวียง
7 46098 นางสาวพนิดา  สุวรรณธรรมา
8 46099 นางสาวพรรณธิวา  ศรีภูวงษ์
9 46107 นางสาววิภาดา  แสงศิลา
10 46111 นางสาวศุภาพร  สีมาตย์
11 46113 นางสาวสิราภรณ์  มหาชยั
12 46114 นางสาวสิริยากร  ไชยศิลป์
13 46115 นางสาวสิริยากร  ธาตุวิสัย
14 46117 นางสาวเอมิล่ี นาริสา  โฮมส์
15 46129 นางสาวนันท์นภัส  ชาวกล้า
16 46137 นางสาวพิชชาภา  พฤฒิสาร
17 46146 นางสาววรลักษณ์  พูลเทกอง
18 46147 นางสาววรินร าไพ  พรหมเศรษฐา
19 46172 นางสาวนรีกานต์  บุตรชาดา
20 46211 นางสาวบัณฑิตา  หาญวงษ์
21 46441 นางสาวจฬุาลักษณ์  บุญเกดิ
22 47345 นางสาวณัฐญาดา  สุดหอม
23 48999 นางสาวณัฐณิชา  กลุมา
24 49000 นางสาวณัฐพร  โพธิ์สว่าง
25 49001 นางสาวดาวรรณ์  ศรีจมุพล
26 49002 นางสาวธนพร  สุมาลย์
27 49003 นางสาวธนิสร  สนเต่า
28 49004 นางสาวธัชจริา  ตันชนะ
29 49005 นางสาวปภาวรินทร์  บุราณ
30 49006 นางสาวประกายวัลย ์ แกว้สุวรรณ์
31 49007 นางสาวปัณณพร  ครบุรี
32 49008 นางสาวลดาภรณ์  วงชารี
33 49009 นางสาววชริาภรณ์  อทุรักษ์
34 49010 นางสาววิภาดา  มูลหาร
35 49011 นางสาวอภิญญา  พรหมหลง
36

รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564
ชัน้มัธมศึกษาปีที ่4/10   ห้องเรียนพิเศษ : ภาษาอังกฤษแบบเขม้ ( IEP)



ที่ เลขประจ าตัว
1 46032 นางสาว เพ็ชรัตน์ วรพุทธะ
2 46049 นางสาว กานต์ธีรา ชาญนรา
3 46050 เด็กหญิง ขวัญฤดี ตรีเลิศ
4 46051 นางสาว จรรยพร พูลพรม
5 46058 นางสาว ธัญชนก สืบกองแสง
6 46062 นางสาว บัณฑิตา ภูครองทอง
7 46074 นางสาว ศิรินภา เทพศิริ
8 46081 นางสาว หทัยรัตน์ แสนประกอบ
9 46088 เด็กหญิง ชลีวรรณ โพธิ์กระจ่าง
10 46092 เด็กหญิง ตวิษา ธีระศิลป์
11 46097 นางสาว เปรมยุดา ชามนตรี
12 46121 นางสาว กุลภรณ์ ประเสริฐสังข์
13 46132 เด็กหญิง ปทิตตา ขันภิบาล
14 46174 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีบุญนาค
15 46175 เด็กหญิง นิรภาดา พรหมพื้น
16 46177 เด็กหญิง บัณฑิตา จันดาบุตร
17 46178 เด็กหญิง ปริศนา อุ่นแสง
18 46183 นางสาว ภัทรธาพร อักษรทวีทรัพย์
19 46189 นางสาว วรางคณา ผการัตน์
20 46196 นางสาว อัจฉราวรรณ โสภา
21 46217 นางสาว พิลัยพันธ์ วงษา
22 46240 เด็กหญิง กาญจนา ปฏิโยเก
23 46243 นางสาว ขวัญชนก เรืองรัมย์
24 46247 นางสาว ฐาปนี ท้าวใจคง
25 46272 นางสาว โสภิตา โฉมฉาย
26 46294 เด็กหญิง ปภาดา อุดมฤทธิ์
27 46298 นางสาว ปิยธิดา ผดุงวงษ์จันทร์
28 46307 เด็กหญิง ระวิวรรณ คามะเชียงพิณ
29 46319 นางสาว กนกวรรณ ไตรธรรม
30 46321 นางสาว กวีลักษณ์ โคตรหลง
31 46330 นางสาว ฐิภาวดี สียางคะบุตร
32 46336 นางสาว บัณฑิตา โยควัด
33 46363 นางสาว ขวัญมน สีลาโคตร
34 46376 เด็กหญิง ปวิชญา วิสาพล
35 46379 นางสาว ไปรยา ศรีเพชร
36 46380 นางสาว พัชราภา เพ็งศรี
37 46394 นางสาว สุนัฎฐา ช่างสาร
38 46403 นางสาว ณัฐริกา นามวิเศษ
39 46409 นางสาว นัยน์ภัสสร สุริยันต์
40 46411 นางสาว ปณิชา บูรณะพิมพ์
41 46426 นางสาว ศิรประภา ค าพิสัย
42 46432 นางสาว สุรภา แก้ววันนา
43 47344 นางสาว กมลลักษณ์ บุตรโยธี
44 47401 นางสาว รวิสรา อามาตย์

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 /11   แผน 2  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ชือ่-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชนูิทิศ   ปีการศึกษา 2564



ที่ เลขประจ าตัว

1 46244 นางสาว ชนิกานต์  วานิช

2 46251 เด็กหญงิ ทรรศมน สิริสิงห์
3 46285 นางสาว ฐิติพรพราว  สมบติันันท์

4 46315 นางสาว สุนิสา  คันทะมาตย์

5 46459 เด็กหญงิ พรรณิภา  โคตะมี

6 49012 นางสาว กญัญาภทัร  ฉมินิล
7 49013 นางสาว ชุติกาญจน์  จงกลณี

8 49014 นางสาว ฐิตาพร  วงัปอ้

9 49015 นางสาว ณัฐณิชา  บตุรสิมมา

10 49016 นางสาว ณัฐวดี  รอดหนองเขง็
11 49017 นางสาว ณิชา  ทองโคกสี

12 49018 นางสาว ณิฐิชา นิลนาม

13 49019 นางสาว ทิฆมัพร  ศรีไตรเรือง

14 49020 นางสาว นฤมล  ทาบญุมา
15 49021 นางสาว น ้าเพชร  แวววงษ์

16 49022 นางสาว บณัฑิตา  อสัมภนิทรัพย์

17 49023 นางสาว พรธรีา  ปรางค์ชัยภมูิ

18 49024 นางสาว พรวริน  คานเพชรทา
19 49025 นางสาว พชัราพร  โพธิค้์า

20 49026 นางสาว ภคพร  พลอยช่าง

21 49027 นางสาว ภษูณิศา  จนัทะโบราณ

22 49028 นางสาว มนต์นภา  ซุยทอง
23 49029 นางสาว ยภุารัตน์  โจมค้า

24 49030 นางสาว รุจริา  ขนัธวชิัย

25 49031 นางสาว วนิดา  หอมดวง

26 49032 นางสาว วรัทยา  วนัทอง
27 49033 นางสาว วริิศรา  นาคมอญ

28 49034 นางสาว วรียา สุมงคล

29 49035 นางสาว ศราวดี ดวงภกัดี

30 49036 นางสาว ศรุตา  ยวงทอง
31 49037 นางสาว ศศิกานต์  ทิพวจันา

32 49038 นางสาว สุธดิา  ภมูิตั ง

33 49039 นางสาว สุวมิล  เฮงเติม

34 49040 นางสาว โสภตินภา ศรีมีบญุ
35 49041 นางสาว เหมันต์  ขานพษิ

36 49042 นางสาว ไหมแกว้  ชาบวัน้อย

37 49043 นางสาว อริสรา  ศุภลักษณ์

38 49044 นางสาว อริสา  นิจกรรม
39 49045 นางสาว อารยา  บงันิไกร

40 49046 นางสาว ไอรดา  พมิพาที

ชือ่-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชนูิทศิ   ปกีารศึกษา 2564

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 /12   แผน 2  ภาษาอังกฤษ  -  คณติศาสตร์



ที่ เลขประจ าตวั
1 45300 นางสาว รังสินี เนตรพรหม
2 46034 นางสาว ภัทรวดี วงศ์ใหญ่
3 46075 นางสาว สกาวเดือน บัวบาน
4 46144 นางสาว วรกมล สระศรี
5 46169 เด็กหญิง ธญัญาพร จนัทรเสนา
6 46170 นางสาว ธญัญารัตน์ สกลุสุภากร
7 46193 นางสาว อณัญญา รัตนคช
8 46197 นางสาว อไุรวรรณ สุวรรณศรี
9 46208 นางสาว ธนภรณ์ ค าผาย
10 46224 นางสาว วลัภา จนีล้ าเลิศ
11 46231 นางสาว สุธดิา ค าลือชา
12 46233 นางสาว สุวชิชา หาญณรงค์
13 46245 นางสาว ชลธชิา อรรคศรีวร
14 46259 นางสาว พิมพ์ลภัส ตีรณวฒันากลู
15 46269 เด็กหญิง ศิริกลัยา เกษรมาลา
16 46278 นางสาว กนกพร บุญสิทธิ์
17 46281 นางสาว จริภัทร  เนตรพระฤทธิ์
18 46284 เด็กหญิง ญาณิศา จงมโีชคตระกลู
19 46287 นางสาว ณิชารีย์ ลัทธพิงษ์
20 46288 นางสาว ถริดา สุโพธิ์
21 46290 นางสาว ธนัยมยั เกยีรติไกรวลัศิริ
22 46291 นางสาว นริศรา รังศรีแกว้
23 46293 นางสาว นันทิชา แสงสี
24 46299 นางสาว พชรพร บุญศรี
25 46300 เด็กหญิง พรนัชชา หันท าเล
26 46311 นางสาว ศรัยรัตน์ นิ่มวฒัน์
27 46316 เด็กหญิง สุภัคจริา ดอนเตาเหล็ก
28 46348 นางสาว สุภานัน สิริวรพร
29 46355 นางสาว อรปรียา บัวผัน
30 46360 นางสาว กญัชพร ผลทิพย์
31 46372 นางสาว ธญัยพร สุริโย
32 46395 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้ใส
33 46398 นางสาว ชมพูนุช  สีกลุนาวา
34 46404 เด็กหญิง ณิชารีย์ อภิสิทธานุรักษ์
35 46410 นางสาว นิชากร สอนฮูม
36 46419 นางสาว รุ่งอรุณ ดวงค า
37 46424 เด็กหญิง วรัิชญา สุวชิยั
38 46435 นางสาว อรปรียา นนทะสาร
39 46448 เด็กหญิง ธนชนน ทศเทพพิทักษ์
40 46456 เด็กหญิง บุญญิสา ภูเยี่ยมใจ
41 46467 เด็กหญิง ศรันยา อภัยภักด์ิ
42 46473 นางสาว สุวชิญา ร่ืนกลาง
43 46485 นางสาว นันท์นภัส สงวนรักษ์
44 47417 เด็กหญิง ปัณฑิตา ผาดี

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13   แผน 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจนี



ที่ เลขประจ าตัว
1 46258 นางสาว พิชญอร จันทรพิบูลย์
2 46314 นางสาว สุดารัตน์ แสนมี
3 46352 เด็กหญิง อนัญญา พุทธรักษ์
4 46364 เด็กหญิง จิรนันท์  วฒิุเสน
5 46383 เด็กหญิง พิยดา อ่อนบุญ
6 46407 นางสาว ธญัรัตน์ แสนโยธะกะ
7 46439 นางสาว กวสิรา ธรรมชัย
8 46440 เด็กหญิง กษมา คุณทวี
9 46451 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ ขุนทุม
10 46474 นางสาว อภิชญา ดอนสมพงษ์
11 49047 นางสาว กชกร  ผิวผา
12 49048 นางสาว จิรภิญญา  ค าพันธ์
13 49049 นางสาว โจจีน่า ฮวา เคมทอน
14 49050 นางสาว ญาฐิกานต์  เยาวะพันธ์
15 49051 นางสาว ฐิตินันท์  บุญทน
16 49052 นางสาว ณัฐวดี  อันตนนา
17 49053 นางสาว ธริดา อานไทสง
18 49054 นางสาว นัทธชิา  แรมไธสง
19 49055 นางสาว บุญธฌิา  สิงห์ทอง
20 49056 นางสาว ปทิตตา  วงศา
21 49057 นางสาว ประนัสดา   ยศธพิานา
22 49058 นางสาว ปริสยาภรณ์ ผ่านวงษ์
23 49059 นางสาว ปัณฑิตา  กลางยศ
24 49060 นางสาว เปรมิกา  บุญปก
25 49061 นางสาว พัชรดา  ฉายร่ืน
26 49062 นางสาว พิชญธดิา   แก้ววงัไชย
27 49063 นางสาว พิมพิน์ารา สังวาล
28 49064 นางสาว พิริษา  วะมะพุทธา
29 49065 นางสาว ไพรินทร์  ดวงเพ็ชรแสง
30 49066 นางสาว ภัทรจาริน  ขยนังาน
31 49067 นางสาว มณฑณ์ญภัฎ  ชวนะเวศธ์
32 49068 นางสาว ยพุรัตน์  แก้ววเิชียร
33 49069 นางสาว รุจิรา  แดนชัย
34 49070 นางสาว วรรณภา  ศรีธญัญา
35 49071 นางสาว วนัวสิาข์   ทองชุม่
36 49072 นางสาว วาเลนตินา  พริซโก
37 49073 นางสาว ศตปพร  กุยะวาปี
38 49074 นางสาว ศศิกาญจน์  ดอนศรีโคตร
39 49075 นางสาว สุฐิตา  พลเรือง
40 49076 นางสาว สุดาทอง  ทองชมภู
41 49077 นางสาว สุภัสสร  ฮามพิทักษ์
42 49078 นางสาว สุภัสสร  ยศดี
43 49079 นางสาว อรธนัท  แหวะสอน
44 49080 นางสาว อรอนงค์ มงคลกุล

ชือ่-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4/14  แผน 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน



ที่ เลขประจ าตัว
1 46023 นางสาว ธีมาพร วงษ์เคน
2 46118 นางสาว กัญญาณัฐ สุมนานนท์
3 46126 นางสาว ชาญิกา สงวนพิมพ์
4 46153 นางสาว สุจิรา ปุริมายะตา
5 46185 นางสาว มนัสชนก  ผิวด า
6 46206 เด็กหญิง ณัฐณิชา เหมือนสีเลา
7 46230 นางสาว สาริศา แจ่มข า
8 46237 นางสาว ชนม์นิภา ธรรมวงศา
9 46250 นางสาว ดาราวีร์ จันดี
10 46252 นางสาว นภัสกมล อุณาสิงห์
11 46338 เด็กหญิง พิชญธิดา ล้ีสงวน
12 46367 เด็กหญิง ชนาภา ยังสีนาด
13 46368 เด็กหญิง ชลธิสา เวฬุนารักษ์
14 46369 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ภูมิเทศ
15 46370 นางสาว ณัฐณิชา กิตติศัพท์
16 46381 เด็กหญิง พิชญะดา มั่นบุปผชาติ
17 46389 นางสาว วิลาสินี เทพสมพร
18 46397 นางสาว อัปสรสวรรค์ เพียผ่าน
19 46446 เด็กหญิง ณัฐหทัย แสงไว
20 46458 นางสาว พรนัชชา  นารินรักษ์
21 46461 นางสาว พิญาดา กองสุวรรณ
22 46479 เด็กหญิง ชนัญธิดา  บุญประคอง
23 47342 นางสาว เจนนิสตา สังญวน
24 49081 นางสาว ขนิษฐา  ประดิษฐค่าย
25 49082 นางสาว ขวัญพร  สีเงิน
26 49083 นางสาว ชนม์นิภา  คงภักดี
27 49084 นางสาว ธิญาดา  พิมบก
28 49085 นางสาว ธิดารัตน์ ทองยัง
29 49086 นางสาว ธิรดา ค ามั่น
30 49087 นางสาว นริศรา สีดาค า
31 49088 นางสาว นางสาวปูชิตา เพียรโคกกรวด
32 49089 นางสาว นิรัญญา พิลากุล
33 49090 นางสาว บู   มินเเชลล์
34 49091 นางสาว ประภาดา  โนวฤทธิ์
35 49092 นางสาว พรรัตน์ วิเศษขันธ์
36 49093 นางสาว พิมพ์ชนก แข็งขัน
37 49094 นางสาว ไพลิน  ด าเวียงค า
38 49095 นางสาว มธุรดา มีเพียร
39 49096 นางสาว วราภรณ์  ตาลชัยภูมิ
40 49097 นางสาว วิภาวรรณ  ศรีทอง
41 49098 นางสาว ศศิวิมล  ชินโช
42 49099 นางสาว อรรัมภา  บุตระ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15  แผน  4  ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรัง่เศส



ที่ เลขประจ าตัว
1 46027 เด็กหญิง ปรียา สุริยภักด์ิ
2 46072 นางสาว วศินี นฤสรณ์
3 46133 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วงศ์โก
4 46134 นางสาว ปิยวรินทร์ อุรินค า
5 46151 เด็กหญิง ศิรภา เหลาภา
6 46159 นางสาว กันยาพร จันนวล
7 46166 นางสาว ญาณันธร วิมาลา
8 46173 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน กาลารา
9 46201 เด็กหญิง จิราพัชร วงค์หาจักร
10 46207 เด็กหญิง ธณัชชา เหล่าชัย
11 46213 นางสาว ปาณิศา โพธิสาร
12 46223 เด็กหญิง รัตนมน ชินพรมมา
13 46248 นางสาว ณัฏฐณิชา จ าปาน้อย
14 46260 นางสาว พิยดา พรมจันทร์
15 46280 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วสุรินทร์
16 46282 นางสาว ชนกนันท์ แก้วศรีจันทร์
17 46342 นางสาว ศรุดา ชุมสีทา
18 46344 เด็กหญิง ศุภานัน ค าสีลา
19 46351 นางสาว อโณชา ณรงค์ชัย
20 46356 นางสาว อรวรรยา มาลี
21 46400 นางสาว ญาณิศา มุ่งเจือกลาง
22 46401 เด็กหญิง ณัฐชากัญญ์ ม่วงสนิท
23 46408 นางสาว นวเนตร บัวระภา
24 46427 นางสาว ศิริประภา เนื่องสุมาลย์
25 46434 นางสาว อภิญญา จันทร์แก้ว
26 46438 เด็กหญิง กนกวรรณ ดรุณ
27 46464 เด็กหญิง รสิตา จันทร์ศรีชา
28 46466 นางสาว วริศรา แนวตัน
29 46470 นางสาว สกุลทิพย์ เจริญผล
30 47347 เด็กหญิง วิมลศิริ สุภะดี
31 48233 นางสาว จิรภัทร เหมวงศ์
32 49100 นางสาว จีระนันท์  อักขระ
33 49101 นางสาว ชาลิสา  หนูสวัสด์ิ
34 49102 นางสาว ญาณภัทร  ชิยางคะบุตร
35 49103 นางสาว ณัฐชยา  ทวีปรีชาทรัพย์
36 49104 นางสาว ธิดา  บุญเกิด
37 49105 นางสาว ปรางชมพู  ชุมสงฆ์
38 49106 นางสาว ปิรันตา  ฉลวย
39 49107 นางสาว พิมพ์ญาดา  หน่ายหนีชั่ว
40 49108 นางสาว รุจณิชา   พรมรัตน์
41 49109 นางสาว วริศรา  วรรณวิเศษ
42 49110 นางสาว ศศิภา  พันโนลิด
43 49111 นางสาว อัจฉริยาพร  สว่างอารมณ์
44 49112 นางสาว อิศญา  หาญพุทธ

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/16  แผน  5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
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