
 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2563 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล แผนการเรียน 

0111008 เด็กหญิงชีวาทิพย์ วีระวานิช ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0111030 นางสาวชมนภัส ดวงจิตร ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211147 นางสาวปาลาวี ปุยเจริญ ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211230 นางสาวสลิณา จินตวิจิต ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211271 เด็กหญิงปณิชา รอดกล่ิน ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211349 นายจิรายุ เครือทองศรี ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211396 นางสาวธญานี เจริญกูล ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211397 นางสาวรชตมน แก้วอําไพ ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0211400 นายณัฐพนธ์ บุญบุตร ภาษา - ภาษาฝร่ังเศส 

0112004 นางสาวฑิฆัมพร จันทร์เพ็ญ ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0112006 นางสาวณิชกานต์ ต้ังทรงจิตรากุล ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0112008 นางสาวดลพร สิริวันต์ ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0112031 เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0212217 นางสาวพิชชา  คูวงษ์วัฒนาเสรี ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0212309 เด็กหญิงปิยะฉัตร แก้ววิรุฬ ภาษา - ภาษาเยอรมัน 

0113017 นางสาวพิมพ์พิชชา โรจนโอฬารรัตน์ ภาษา – ภาษาญ่ีปุ่น 

0113045 นางสาวช่อผกา กังสุกุล ภาษา – ภาษาญ่ีปุ่น 

0113046 นางสาวพิมพ์วนา ละอองผล ภาษา – ภาษาญ่ีปุ่น 

0113048 นางสาวเพ็ญสุภา สินสุภา ภาษา – ภาษาญ่ีปุ่น 

0213374 นายกิตติศักด์ิ พิริยะธัญญากรม ภาษา – ภาษาญ่ีปุ่น 

0214025 นางสาวร้อยแก้ว เปล่ียนบํารุง ภาษา – ภาษาสเปน 

0214211 นายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง ภาษา – ภาษาสเปน 



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล แผนการเรียน 

0215260 นางสาวณภัทรา ลิขิตหัตถศิลป ภาษา – ภาษาจีน 

0215380 นางสาวณิกัญญาณัฐ พิมพ์จันทร์ ภาษา – ภาษาจีน 

0215407 นางสาวธัญชนก พันธ์ประทุม ภาษา – ภาษาจีน 

0215480 เด็กหญิงภภัสสร เชิดชูเกียรติสกุล ภาษา – ภาษาจีน 

0215486 เด็กหญิงโจเซฟิน โช ภาษา – ภาษาจีน 

0215493 เด็กหญิงเบญญาภา บุญเสริมสุข ภาษา – ภาษาจีน 

0215626 นายอโยธยา น้อยเมืองคุณ ภาษา – ภาษาจีน 

0216117 เด็กหญิงนันทนัช ลานรุ่งโรจน์ ภาษา – ภาษาเกาหลี 

0216177 นางสาวธนพร นพวงศ์ ณ อยุธยา ภาษา – ภาษาเกาหลี 

0120006 นายภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0120031 เด็กหญิงเจกิตาน์ นวนน่วม ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0120051 นางสาวนภัส ช่ืนใจ ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0120068 นางสาวนันณภัส พิสายสอด ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0220226 นางสาวสาริศา อิทธิสกุลชัย ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0220282 นางสาวมนัญชยา จิตเขม้น ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0220538 นางสาวสันชนา หิรัญไกรลาส ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0220654 นางสาวชญาภา พูนเพ่ิม ภาษา – คณิตศาสตร์ 

0130065 นางสาวภัทรนิษฐ์ จองทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0130085 นายพสิษฐ์ เจริญย่ิง   วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0130449 เด็กชายภัทรกร ชัยทัศน์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0231466 นายโพธิพันธ์ รัตนะจิตรโชติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0231663 นายนนทพัทธ์ งามบรรหาร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0232216 นางสาวแพรวา ชยสดมภ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0234903 นางสาวอัญชลีพร อภิภัทรชัยวงศ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

0237086 เด็กหญิงสิริวรา ส่งวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

    



นักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563                  
ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี  ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ข้ันตอนการรายงานตัว 
1. เข้าแอปพลิเคชัน Line: https://line.me/R/ti/g/CfptvnmNuD  หรือ QR-Code  

 
2. นักเรียนต้ังช่ือไลน์เป็นช่ือจริง และใช้รูปโปรไฟล์นักเรียนเท่าน้ัน 
3.   นักเรียนแจ้งข้อมูลเป็นข้อๆ ดังน้ี  1. ช่ือ – นามสกุล   

                                    2. เลขประจําตัวสอบ   
                                    3. แผนการเรียน   

4. หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน 

                                    5. ช่ือ – นามสกุลผู้ปกครอง 
                         6. หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง 

     
 

  30 มีนาคม 2563    การสอบข้อเขียน ผ่านระบบออนไลน์  
   ในแอปพลิเคชัน Line: ห้องสอบโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
 เวลา 09.00 - 10.30 น. ทดสอบข้อเขียน  
 **ให้นักเรียนเตรียมกระดาษมีเส้น ขนาด A4 จํานวน 5 แผ่น สําหรับทําข้อสอบ** 

 
 31 มีนาคม 2563 – 1 เมษายน 2563 การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ 
      ในแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings 

 
 

***การประกาศผลและรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*** 


