
 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27819 นางสาว กานต๑ธิดา หนิแล๏ะ ม.3/4 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27836 นางสาว บุญญาณัช ภูํวิจิตรสุทิน ม.3/5 
3 27865 นางสาว ไอศ๑ลดา กํอบุญ ม.3/4 
4 27874 นางสาว จิดาภา แสนพงษ๑ ม.3/4 
5 27875 นางสาว จิราพัชร ศรีสุรางค๑ ม.3/4 
6 27877 นางสาว ญาติมา อินอิ่ม ม.3/4 
7 27891 นางสาว ปัณฑิตา ภูํระหงษ๑ ม.3/4 
8 27897 นางสาว พรไพลิน ชุมค าใฮ ม.3/4 
9 27900 นางสาว เพชรน้ าหนึ่ง ค าวิสิทธิ์ ม.3/4 
10 27901 นางสาว โยสิยาห๑ ชมชี ม.3/4 
11 27908 นางสาว สุธาสิน ี ใบพะออม ม.3/4 
12 27928 นางสาว ธนัชชา แวงชิน ม.3/5 
13 27942 นางสาว แพรพิไล ค าดี ม.3/5 
14 27947 นางสาว วรรณชนก ศิริปราโมทย๑ ม.3/5 
15 27949 นางสาว วรรษมน แก๎วน๎อย ม.3/5 
16 27952 นางสาว ศศิธร อ าพันธ๑ ม.3/5 
17 27955 นางสาว สิตานันท๑ โยชน๑สุวรรณ ม.3/5 
18 27966 นางสาว กัญญารัตน๑ บ ารุง ม.3/6 
19 27975 นางสาว ณัฐนิชา สะกุมา ม.3/6 
20 27976 นางสาว ตติยา อับดุลลอมาน ม.3/6 
21 27990 นางสาว ปิยะธิดา อํางมัจฉา ม.3/6 
22 28011 นางสาว กานต๑สินี ต๐าค า ม.3/7 
23 28045 นางสาว วิสุทธิพร โรจนกิตต ิ ม.3/7 
24 28047 นางสาว ศนิชา สาจะลี ม.3/7 
25 28050 นางสาว สิริกุล มาตย๑ภูธร ม.3/7 
26 28065 นางสาว ณหทัย บุญอารีย๑ ม.3/8 
27 28101 นางสาว สุธารัตน๑ ทองเหมือน ม.3/8 
28 28154 นางสาว กฤติยา ฐีระวงศ๑ ม.3/10 
29 28156 นางสาว กัลยกร จันเทาร๑ ม.3/10 
30 28173 นางสาว ปิยธิดา พานแก๎ว ม.3/10 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28190 นางสาว กมลพร สมชื่อ ม.3/11 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28191 นางสาว กรวรรณ ทองมาก ม.3/11 
33 28201 นางสาว ณัชชา เขียวมั่ง ม.3/11 
34 28203 นางสาว ทิฆัมพร ศรีจักรวาลวุฒิ ม.3/11 
35 28210 นางสาว พรหมพร ค าเสียง ม.3/11 
36 28215 นางสาว เมทินี พาดี ม.3/11 
37 28217 นางสาว วนิดา กลิ่นชาวนา ม.3/11 
38 28221 นางสาว สกุลจิตร บุนนาค ม.3/11 
39 28224 นางสาว อักษราภัค นุ๎ยนิ่ง ม.3/11 
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27868 นางสาว กวินธิดา เฉลียวกิจ ม.3/4 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27871 นางสาว กิติญารัตน๑ อัมรินทร๑ ม.3/4 
3 27878 นางสาว ฐิติวัลค๑ มุนตะทุม ม.3/4 
4 27887 นางสาว ปณิตา สวัสดิ์สุข ม.3/4 
5 27890 นางสาว ปลิตา แสนบูราณ ม.3/4 
6 27892 นางสาว ปานตะวัน จันทิวงศ๑ ม.3/4 
7 27904 นางสาว ศตนันท๑ แกํนจักร ม.3/4 
8 27912 นางสาว อรชนก เลิศคชสีห๑ ม.3/4 
9 27913 นางสาว อิษฎาอร ชินนะสา ม.3/4 
10 27915 นางสาว กุลณัฐ แย๎มน๎อย ม.3/5 
11 27919 นางสาว ชนกนันท๑ ต๐าค า ม.3/5 
12 27923 นางสาว ณัฐชา สันทัศชินวงค๑ ม.3/5 
13 27924 นางสาว ณัฐณิชา วัฒนกิจเหนือทิศ ม.3/5 
14 27929 นางสาว ธัญชนก นุชอนงค๑ ม.3/5 
15 27931 นางสาว นุชวรา เจริญวุฒิมากร ม.3/5 
16 27932 นางสาว บุษริน เฮียงไสนา ม.3/5 
17 27943 นางสาว มนสิชา แสงลาย ม.3/5 
18 27950 นางสาว วรวรรณ ศิริปราโมทย๑ ม.3/5 
19 27956 นางสาว สุจิรา ศรีราณี ม.3/5 
20 27959 นางสาว สุภาวิตา จันทร๑ดี ม.3/5 
21 27992 นางสาว พลอยชมพู แสงสุกใส ม.3/6 
22 28009 นางสาว อาณัฐศิลป อินทกูล ม.3/6 
23 28018 นางสาว ชุดาพันธ๑ สํงเสริม ม.3/7 
24 28057 นางสาว อาภัสรา ด าหริดี ม.3/7 
25 28181 นางสาว ภรภัทร เพชรมนต๑ ม.3/10 
26 28186 นางสาว วีนัส ชินตาปัญญากุล ม.3/10 
27 28192 นางสาว กฤติมา ยอดระบ า ม.3/11 
28 28193 นางสาว กัญญ๑รินท๑ วรสิทธิ์ภาคิน ม.3/11 
29 28194 นางสาว ชญากาณฑ๑ โพธิ์ปาน ม.3/11 
30 28195 นางสาว ชนนิกานต๑ แซํเหลี่ยม ม.3/11 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28196 นางสาว ชลธิชา เนาวราช ม.3/11 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28204 นางสาว ธนภร มีบุญมี ม.3/11 
33 28205 นางสาว นภัสสร ปราบภัย ม.3/11 
34 28206 นางสาว นิจจารีย๑ วรรณพัฒน๑ ม.3/11 
35 28212 นางสาว พิชญาวี ยิ้มน๎อย ม.3/11 
36 28213 นางสาว พุทธิภรณ๑ อมรเศรษฐสกุล ม.3/11 
37 28216 นางสาว เมยาวี อัคโกศล ม.3/11 
38 28218 นางสาว วรรณพร เหมศิริ ม.3/11 
39 28222 นางสาว สุทธิกานต๑  กล่ ากลาย ม.3/11 
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27866 นางสาว กชพรรณ ญาติสูงเนิน ม.3/4 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27867 นางสาว กฤติมา อาจอ านวย ม.3/4 
3 27873 นางสาว จิณห๑นิภา อาจละออ ม.3/4 
4 27880 นางสาว ณัฐธิดา แสงอรุณ ม.3/4 
5 27884 นางสาว ธัญญรัตน๑ กันซัน ม.3/4 
6 27894 นางสาว ปุณณิศา บินโมฮาเมด ม.3/4 
7 27899 นางสาว พิยดา โต๏ะจิ๊ ม.3/4 
8 27917 นางสาว จินดาภา สุมนตรี ม.3/5 
9 27920 นางสาว ชมพูนุช พยาบาล ม.3/5 
10 27922 นางสาว ณัฐกฤตา เมาฟาย ม.3/5 
11 27925 นางสาว ณัฐริกา บุณยเทพ ม.3/5 
12 27937 นางสาว พรรสิก กั้งเหล๎ง ม.3/5 
13 27941 นางสาว นิษฐ๑สุดา ปาลิมาพันธ๑ ม.3/5 
14 27951 นางสาว วริศรา ทวีเกียรติก าธร ม.3/5 
15 27953 นางสาว ศุภชัญญา บุญอํอน ม.3/5 
16 27974 นางสาว ณัฏฐธิดา เหลํากาวี ม.3/6 
17 27996 นางสาว มัลลิกา วงศ๑เศรษฐการ ม.3/6 
18 27997 นางสาว ราชาวดี ปักกาสาตัง ม.3/6 
19 28033 นางสาว ปาณิสรา พูนะกุลชัย ม.3/7 
20 28036 นางสาว ภัคจิรา ทองดี ม.3/7 
21 28059 นางสาว กรองขวัญ สุวรรณรักษ๑ ม.3/8 
22 28068 นางสาว ณัฐวรรณ ขวัญใจ ม.3/8 
23 28071 นางสาว ธมลวรรณ ใจหล๎า ม.3/8 
24 28090 นางสาว มาโนชญา โพธิ์เตมิย๑ ม.3/8 
25 28094 นางสาว วรรณิศา ชํวยรักษา ม.3/8 
26 28105 นางสาว อัฐภิญญา คงสิม ม.3/8 
27 28112 นางสาว ขวัญหทัย เที่ยงนนดา ม.3/9 
28 28130 นางสาว บุษราคัม เพ็ชรบุรี ม.3/9 
29 28271 นางสาว ปัญญาพร สุโพธิ์เมือง ม.3/9 
30 28184 นางสาว รติมา อ้ึงถาวร ม.3/10 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ์
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28198 นางสาว โชติกา จุดโต ม.3/11 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28202 นางสาว ทองกร นุชิตประสิทธชิัย ม.3/11 
33 28207 นางสาว เบญญาดา สูญทุกข๑ ม.3/11 
34 28208 นางสาว ปาณิสา บุญมี ม.3/11 
35 28209 นางสาว พรกมล แก๎วล าหัด ม.3/11 
36 28214 นางสาว ภัทรวดี ด๎วงตา ม.3/11 
37 28220 นางสาว ศิริลักษณ๑ นิติชัย ม.3/11 
38 28223 นางสาว อภิญญา วันเวียน ม.3/11 
39      
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27721 นางสาว กันติชา ปางบุญ ม.3/9 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27728 นางสาว ชุติมา เหง๎าละคร ม.3/1 
3 27734 นางสาว ณิฐาลักษณ๑ ดีชู ม.3/8 
4 27735 นางสาว ธิดารัตน๑ จันทวี ม.3/9 
5 27752 นางสาว มณัชฌยา สระทองแหง็ด ม.3/8 
6 27802 นางสาว รินรดา ดีเหลือ ม.3/8 
7 27818 นางสาว กัลยากร ประภากรวิริยะ ม.3/7 
8 27846 นางสาว แพรวา ประกอบกิจ ม.3/5 
9 27855 นางสาว ศิริลักษณ๑ ดีชู ม.3/7 
10 27862 นางสาว อรกัญญา นาคเนื้อนิ่ม ม.3/4 
11 27896 นางสาว พนิดา ยังบุญชํวย ม.3/4 
12 27909 นางสาว สุพรรณษา สีแก๎ว ม.3/4 
13 27918 นางสาว จิราวรรณ๑ รัตนพงษ๑ ม.3/5 
14 27939 นางสาว พลอยไพลิน งามเจริญ ม.3/5 
15 27986 นางสาว ปฐมพร ลอองฉ่ า ม.3/6 
16 27993 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ ทรงศิริรัตกุล ม.3/6 
17 27999 นางสาว วรณัน วรมานิน ม.3/6 
18 28000 นางสาว วีรินทร๑ วัฒนะอุดม ม.3/6 
19 28003 นางสาว ศุภิสรา จูม ิ ม.3/6 
20 28005 นางสาว สุชัญญา ก๎อนผา ม.3/6 
21 28007 นางสาว สุพิชญา ยิ้มโปรยค า ม.3/6 
22 28012 นางสาว กุศลิน เคหารมย๑ ม.3/7 
23 28015 นางสาว จันทราทิพย๑ มีศิริ ม.3/1 
24 28039 นางสาว มิ่งแก๎ว ปัตทะมะ ม.3/7 
25 28043 นางสาว ลลิดา แซํตั้ง ม.3/7 
26 28046 นางสาว ศตนันท๑ ศานตินันท๑ ม.3/7 
27 28060 นางสาว กัญญาพัชร วิริยวัฒนานันท๑ ม.3/8 
28 28062 นางสาว ชาลิสา หินแก๎ว ม.3/8 
29 28076 นางสาว เนตรภัทร อํอนนิ่ม ม.3/2 
30 28087 นางสาว ภัทรภร สุวรรณพันธ๑ ม.3/8 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28111 นางสาว กุลนันท๑ กระแตเซ็ง ม.3/9 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28121 นางสาว ธนกิตต๑ ปัญญาชัย ม.3/9 
33 28128 นางสาว นาเดีย สีหะวงค๑ ม.3/9 
34 28140 นางสาว รวิภา รองหมื่น ม.3/9 
35 28152 นางสาว สุนารี โซ๏ะมัน ม.3/9 
36 28158 นางสาว กุลนันท๑ จันทรมาศ ม.3/10 
37 28160 นางสาว ชลดา สีหอม ม.3/10 
38 28183 นางสาว เมธิรา พํอค๎าช๎าง ม.3/10 
39      
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27723 นางสาว เกศินี ศิริโยธา ม.3/8 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27738 นางสาว นันทิดา พีมะผล ม.3/8 
3 27754 นางสาว มินตา ท าสอาด ม.3/8 
4 27757 นางสาว รัญชิดา กนกนภากุล ม.3/9 
5 27777 นางสาว ชนนิกานต๑ อยูํเกตุ ม.3/8 
6 27786 นางสาว ปภาวรินทร๑ จันทร๑พิพัฒน๑ผล ม.3/6 
7 27822 นางสาว ชนัญชิดา ทวีทรัพย๑ ม.3/7 
8 27837 นางสาว เบญญาภา กุมภีพงษ๑ ม.3/5 
9 27883 นางสาว ธนัญญา กีรติจินดา ม.3/4 
10 27886 นางสาว บวรลักษณ๑ แปงกันทะ ม.3/4 
11 27938 นางสาว พรสินี โฉมประเสริฐ ม.3/5 
12 27940 นางสาว พัชรมัย ออรุํงโรจน๑ ม.3/5 
13 27946 นางสาว เยาวลักษณ๑ วิเศษจ า ม.3/5 
14 27957 นางสาว สุตาภัทร ฟ้าคุ๎ม ม.3/5 
15 27963 นางสาว กรองแก๎ว สุวรรณรักษ๑ ม.3/6 
16 27965 นางสาว กัญญาณัฐ ทิมหอม ม.3/6 
17 27968 นางสาว แก๎วกัลยา จันทยักษ๑ ม.3/6 
18 27977 นางสาว ธัญชนก สายบุญ ม.3/6 
19 27984 นางสาว เนธิชญา ปานสังข๑ ม.3/6 
20 27988 นางสาว ปราระวี แพรเจริญ ม.3/6 
21 28013 นางสาว เกษศิรินทร๑ แวงสุข ม.3/7 
22 28017 นางสาว จารุวรรณ เนาวะดี ม.3/7 
23 28019 นางสาว ณฐาภัค สิงห๑ชัย ม.3/7 
24 28025 นางสาว ธัยชนก ด๎วงรัตน๑ ม.3/7 
25 28027 นางสาว นิภาวรรณ จันทะวัน ม.3/1 
26 28031 นางสาว ปวิตรา สุระศรี ม.3/7 
27 28035 นางสาว แพววา เข็มกลัด ม.3/7 
28 28042 นางสาว รชพร ศิริเลิศ ม.3/7 
29 28082 นางสาว พนัชกร ทางกระโทก ม.3/8 
30 28088 นางสาว ภัทราพร อ่ าน๎อยวงษ๑ ม.3/2 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28099 นางสาว สุชาดา พิกุลงาม ม.3/8 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28126 นางสาว นริศา วิริยจารี ม.3/9 
33 28136 นางสาว พัชราภา จุลอภัย ม.3/9 
34 28146 นางสาว ศิโรรัตน๑ กิมานันทน๑ ม.3/9 
35 28151 นางสาว สุชาดาวดี ภาช ู ม.3/9 
36 28168 นางสาว นภสร วงศ๑อิทธิณัฎฐ๑ ม.3/10 
37 28171 นางสาว ปฏิญญา มะดีลี ม.3/10 
38 38054 นางสาว อชิรญา วัชโรบล ม.3/7 
39      
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27782 นางสาว นัทฐนิชา อุมาเซ็น ม.3/2 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27827 นางสาว ณัฐฐิชา หมัดเซ็น ม.3/3 
3 27832 นางสาว นริศรา เอมอ่ิม ม.3/3 
4 27838 นางสาว ปัณณพร โห๎ใจ ม.3/3 
5 27847 นางสาว มินญาดา ฮาซัน ม.3/3 
6 27853 นางสาว ศศิพิชญ๑ ดาวสุข ม.3/7 
7 27863 นางสาว อาชิรญาณ๑ เอ่ียมส าอางค๑ ม.3/3 
8 27921 นางสาว ชัญญานุช ชื่นนอก ม.3/5 
9 27935 นางสาว พรชลชญาน๑ จิตร๑วัฒนาสุข ม.3/5 
10 27948 นางสาว วรรณภา กองค า ม.3/5 
11 27958 นางสาว สุนีรัตน๑ พัฒนพงศ๑โสภณ ม.3/5 
12 27964 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร๑ด า ม.3/6 
13 27978 นางสาว ธัญชนก แกํงสันเทียะ ม.3/6 
14 27983 นางสาว นัสนันท๑ ลีอ่ า ม.3/6 
15 28008 นางสาว อรอารีย๑ จ๎อยรุํง ม.3/6 
16 28040 นางสาว เมขลา โมกไธสง ม.3/1 
17 28049 นางสาว สิรภัทร สันติพงษ๑สกุล ม.3/7 
18 28075 นางสาว นีรชา ซุํนฮวด ม.3/2 
19 28100 นางสาว สุฐิตา ไชยสุระ ม.3/2 
20 28114 นางสาว ชมชณก สิงห๑คะ ม.3/3 
21 28116 นางสาว ฑาริณีย๑ กล๎าณรงค๑ ม.3/9 
22 28117 นางสาว ณัฏฐณิชา สุพรรณกลาง ม.3/3 
23 28125 นางสาว นภัทร จันทพรม ม.3/9 
24 28127 นางสาว นฤพร โตจ านงค๑ ม.3/9 
25 28133 นางสาว ปิยาพัตร จ าปาลี ม.3/9 
26 28155 นางสาว กวินนาฏ ตั้งศรีสงวน ม.3/10 
27 28165 นางสาว ณัฐระพี ธรรมโชต ิ ม.3/10 
28 28166 นางสาว ณัฐวรรณ ทาชมภู ม.3/10 
29 28167 นางสาว ธนพร แฉํงใจ ม.3/10 
30 28174 นางสาว พรนิชา เกาะเกตุ ม.3/10 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28175 นางสาว พัชญากร ยอดทองดี ม.3/10 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28177 นางสาว พิชชาพร อินต๏ะสิน ม.3/10 
33 28180 นางสาว พิมพ๑พิชญา มีศรีสม ม.3/10 
34 28188 นางสาว สรินยา หมูํมหาสกุล ม.3/10 
35 28189 นางสาว สิริปรียา นวลศรี ม.3/10 
36 28270 นางสาว ปิยธิดา หวานแหลม ม.3/9 
37 28751 นางสาว อรณิญา อรุณวินิจกรณ๑ ม.3/9 
38      
39      
40      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27722 นางสาว เกวลิน ประสพศิลป์ ม.3/1 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27775 นางสาว จันทร๑ทิพา คงมี ม.3/2 
3 27807 นางสาว ศิริรภา พันธ๑อาษา ม.3/8 
4 27824 นางสาว ฐากนิษฐ๑ ตัดพุดซา ม.3/7 
5 27841 นางสาว พลอยชมพู ชมภูน๎อย ม.3/3 
6 27843 นางสาว พิชญาภรณ๑ มียัง ม.3/3 
7 27849 นางสาว ยาตาวี หาญยุทธการ ม.3/3 
8 27898 นางสาว พลอยนภา สมคะเน ม.3/4 
9 27902 นางสาว รัตนวดี แสงอุํน ม.3/4 
10 27916 นางสาว คณิศร พลพันธ๑ ม.3/5 
11 27933 นางสาว เบญญทิพย๑ ผิวคราม ม.3/5 
12 27934 นางสาว ปพิชญา สุทธิปัญญา ม.3/5 
13 27967 นางสาว กุลนัฐ บินฮาซัน ม.3/6 
14 27969 นางสาว จิรัชญา วิริโยทัย ม.3/6 
15 27970 นางสาว ชนัญชิดา ค าปิงบุตร ม.3/6 
16 27973 นางสาว ณัฏฐณิชา ปรีชายุทธ ม.3/6 
17 27979 นางสาว นันทกานต๑ จ านงค๑บุญ ม.3/6 
18 27982 นางสาว นันทิชา บุญยะบา ม.3/6 
19 27985 นางสาว บุณยานุช งามน๎อย ม.3/6 
20 27987 นางสาว ปภาวรินท๑ กกไม๎ ม.3/6 
21 28020 นางสาว ณุภารัตน๑ ด าแก๎ว ม.3/7 
22 28024 นางสาว ธัญญเรศ ปานแก๎ว ม.3/7 
23 28032 นางสาว ปาณิสรา อํอนนุํม ม.3/7 
24 28044 นางสาว ลลิตา ฮาซัน ม.3/1 
25 28053 นางสาว สุภาวด ี เอียดแก๎ว ม.3/7 
26 28056 นางสาว อัญมณี โหโซ๏ะ ม.3/7 
27 28058 นางสาว กนกวรรณ แถลงกัณฑ๑ ม.3/2 
28 28063 นางสาว ญาณธิชา วันร๎อง ม.3/2 
29 28067 นางสาว ณัฐชา สีลาเกษ ม.3/2 
30 28083 นางสาว พรนภา เพิ่มพูลวัฒนะกุล ม.3/2 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
31 28098 นางสาว ศิริวดี วงศ๑ปัญญา ม.3/2 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 
 

32 28106 นางสาว กมลพรรณ ธนิกานันท๑ ม.3/9 
33 28110 นางสาว กานต๑นลิน ใจใหญํ ม.3/9 
34 28120 นางสาว ณัฐมน โต๏ะอ๊ิ ม.3/9 
35 28129 นางสาว นิตา เพํงไพฑูรย๑ ม.3/9 
36 28142 นางสาว วนัสนันท๑ อับดุลลอมาน ม.3/3 
37 28163 นางสาว ณัฐชา วงศ๑อภิรักษ๑สุข ม.3/10 
38 28176 นางสาว พัชริดา สาเสน ม.3/10 
39 28179 นางสาว พิชามญชุ๑ แก๎วนุ๎ย ม.3/10 
40 28182 นางสาว ภัทรนันท๑ สิงห๑เชิดช ู ม.3/10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27755 นางสาว เยาวลักษณ๑ อภัยจิตร๑ ม.3/9 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27767 นางสาว สุพิชา ตราชู ม.3/8 
3 27893 นางสาว ปิยธิดา ลอประยูร ม.3/4 
4 27906 นางสาว ศศิธร เจียมจริต ม.3/4  
5 27907 นางสาว ศิกรานต๑ มีมาลัย ม.3/4 
6 27930 นางสาว นภัส แสงโชติ ม.3/5 
7 27944 นางสาว มัสลิน ละเต็บซัน ม.3/5 
8 28022 นางสาว ทักษิอร อัครธรรม ม.3/7 
9 28023 นางสาว ทิชา สุํมมาตย๑ ม.3/7 
10 28037 นางสาว ภาวิศา  อยูํเกิด ม.3/7 
11 28041 นางสาว ยลรญา พูลสวัสดิ์ ม.3/7 
12 28064 นางสาว ณยฎา กลีบบัว ม.3/2 
13 28072 นางสาว ธัญชนก ลีมะทวีกุล ม.3/2 
14 28081 นางสาว ปิยะดา รัตนโสภณ ม.3/8 
15 28086 นางสาว เพ็ญพร สร๎อยสุวรรณ ม.3/8 
16 28113 นางสาว ชญานิศ สร๎อยทับทิม ม.3/9 
17 28131 นางสาว ปนัดดา ใจหนักแนํน ม.3/9 
18 28138 นางสาว ภัทรพร กอเซ็มมูซอ ม.3/9 
19 28159 นางสาว คุณัญญา ดินรมรัมย๑ ม.3/10 
20 28161 นางสาว ชาลิสา ปัจจายา ม.3/10 
21 28162 นางสาว ชุติมา เข็มมาลากุล ม.3/10 
22 28164 นางสาว ณัฐณิชา ทิพย๑แดง ม.3/10  
23 28169 นางสาว นาฏฤดี เมืองแก๎ว ม.3/10 
24 28178 นางสาว พิชญาพร สุวรรณธาร ม.3/10 
25 28197 นางสาว ชลธิชา ทวนเงิน ม.3/11 
26 28199 นางสาว ฑิฆัมพร จันทะโร ม.3/11 
27 28200 นางสาว ณปภัช บุญมีเล็ก ม.3/11 
28      
29      
30      



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27760 นางสาว วรินทร ศรีทองนวล ม.3/1 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27765 นางสาว สุดารัตน๑ กอบนิลพรรณ ม.3/1 
3 27781 นางสาว นงนุช อินทร๑พรม ม.3/6 
4 27783 นางสาว นิชาภัทร พูลผล ม.3/8 
5 27792 นางสาว พรชิตา บัวผัน ม.3/6 
6 27914 นางสาว กชพรรณ สุขสิน ม.3/2 
7 27960 นางสาว อรสินี ศรีจันทร๑ ม.3/5 
8 27962 นางสาว กชกร อํวมแป้น ม.3/3 
9 28038 นางสาว มาริสา ไรํกระโทก ม.3/7 
10 28061 นางสาว จุฑามาศ คุ๎มป่า ม.3/8 
11 28066 นางสาว ณัฐกมล พรมดวงดี ม.3/2 
12 28069 นางสาว ณิชกานต๑พร เอนเกษร ม.3/2 
13 28074 นางสาว นงค๑นภัส จูหมื่นไวย๑ ม.3/8 
14 28124 นางสาว ธีรัชชา มูฮ าหมัดกาเซ็ม ม.3/9 
15 28135 นางสาว ปุณญวีร๑ เกตุเลขา ม.3/3 
16 28150 นางสาว สิริรัตน๑ อุสุนทร ม.3/9 
17 28172 นางสาว ปารวัณ พรหมสวัสดิ์ ม.3/10 
18      
19      
20      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คหกรรม 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นเดิม หมายเหตุ 
1 27725 นางสาว ชนัญธิดา รอดเทียน ม.3/9 1. ให๎นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว  

    ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดังนี ้
    ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/1 - ม.4/3 เวลา 09.00-12.00 น. 
    - ห๎อง ม.4/4 - ม.4/6 เวลา 13.00-16.00 น. 
    และในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
    - ห๎อง ม.4/7 - ม.4/9 เวลา 09.00-12.00 น. 
2. นักเรียนต๎องมารายงานตัวและมอบตัวด๎วยตนเอง 
    โดยแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเดมิ และมาพร๎อมกับ 
    ผู๎ปกครองตัวจริงเทํานั้น 
3. นักเรียนจะต๎องมาเรยีนปรับพื้นฐานโดยแตํงกาย 
    ด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรยีนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
    ในระหวํางวันท่ี 24-26 มิ.ย. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
5. เปิดภาคเรียน วันท่ี 1 ก.ค. 2563 เป็นต๎นไป 

2 27726 นางสาว ชนิภรณ๑ พลายภิรมย๑ ม.3/1 
3 27750 นางสาว ภัทราภรณ๑ ใจแพร ม.3/1 
4 27789 นางสาว ปาริชาติ กิติราช ม.3/2 
5 27825 นางสาว ณภัทร ไมํอํอนมือ ม.3/7 
6 27842 นางสาว พัชราภา ทองมา ม.3/5 
7 27859 นางสาว สุภาวด ี อุสเสนา ม.3/3 
8 27881 นางสาว ณิชาภัทร ปุยสูงเนิน ม.3/4 
9 27882 นางสาว ธนพร บุรีหลง ม.3/4 
10 28034 นางสาว พรพรรณ กุ๎งทอง ม.3/7 
11 28051 นางสาว สุณิสา ดังชัยภูม ิ ม.3/1 
12 28070 นางสาว ทิพย๑ธัญญา มูฮ าหมัด ม.3/8 
13 28073 นางสาว ธัญรดี โภคไพบูลย๑ ม.3/2 
14 28119 นางสาว ณัฐธิดา แพแก๎ว ม.3/9 
15 28122 นางสาว ธนารีย๑ เฉลิมรัตน๑ ม.3/9 
16 28147 นางสาว ศุภิสรา ไกรสร ม.3/9 
17 28148 นางสาว สหทัย โงํนแนํน ม.3/3 
18      
19      
20      

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
การจัดจ าหนํายชุดเครื่องแบบการแตํงกายนักเรียนของโรงเรียนสตรเีศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

ในราคาถูกกวําห๎างร๎านตลาด เพื่อเป็นการบริการนักเรียนและผู๎ปกครอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
ระหวํางวันท่ี 1-5 และ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสตรเีศรษฐบุตรบ าเพญ็ 

 

 
 
 
 

ชั้น/ห้อง 

ชุดนักเรียน 
(จันทร๑/อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี) 

ชุดพลศึกษา 
(วันท่ีมีเรียนพลศึกษา) 

เสื้อคณะ 
(วันศุกร๑) 

 

กระเป๋านักเรียน 
 

อื่นๆ 

1. เสื้อนักเรียน  
   (210-290 บาท) 
2. กระโปรงนักเรียน  
   (280-340 บาท) 
3. รองเท๎านักเรียน 
    (309-339 บาท) 
4. ถุงเท๎า (30 บาท) 

1. เสื้อพลศึกษา  
   (200-250 บาท) 
2. กางเกงพลศึกษา  
   (250-300 บาท) 
3. รองเท๎าพลศึกษา 
    (319-329 บาท) 
4. ถุงเท๎า (30 บาท) 

1. เสื้อคณะที่สังกัด  
   (200-250 บาท) 
2. กระโปรงนักเรียน  
   (280-340 บาท) 
3. รองเท๎าพลศึกษา 
4. ถุงเท๎า (30 บาท) 

1. กระเป๋านักเรียน 
    (280 บาท) 
2. กระเป๋าเคยีง 
    (100 บาท) 

1. โบว๑ระดับชั้น ม.4  
    สีน้ าตาล (20 บาท) 
2. โบว๑พิธีการ 
    สีขาว (20 บาท) 
3. เข็มขัด (120 บาท) 

4/1 (SC) 
วิทย๑-คณิต 

 

 
 

 
 

นิลุบล (สีฟ้า) 
 

 
 

 

4/2 (SC) 
วิทย๑-คณิต 

 

 
 

 
 

ราชพฤกษ์ (สีเหลือง) 
 

 
 

 

4/3 (MA) 
อังกฤษ-คณิต 

 

 
 

 
 

อินทนิล (สีม่วง) 
 

 
 

 

4/4 (CN) 
ภาษาจีน 

 

 
 

 
 

ยูงทอง (สีส้ม) 
 

 
 

 

4/5 (CN) 
ภาษาจีน 

 

 
 

 
 

ยูงทอง (สีส้ม) 
 

 
 

 

4/6 (JP) 
ภาษาญี่ปุ่น 

 

 
 

 
 

พุทธชาด (สีเขียว) 
 

 
 

 

4/7 (KR) 
ภาษาเกาหล ี

 

 
 

 
 

พุทธชาด (สีเขียว) 
 

 
 

 

4/8 (EN) 
ภาษาอังกฤษ 

 

 
 

 
 

ราชพฤกษ์ (สีเหลือง) 
 

 
 

 

4/9 (SO)  
สังคมศึกษา 

 

 
 

 
 

ชมพูพันธ์ทิพย์ (สชีมพ)ู 
 

 
 

 

4/9 (HE) 
คหกรรม 

 

 
 

 
 

ชมพูพันธ์ทิพย์ (สชีมพ)ู 
 

 
 

 

 

     หมายเหต ุ: บางรายการนั้นราคาขึ้นอยูํกับขนาดตัวของนักเรียน และเป็นราคาโดยประมาณการ 


