
ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

1 35781 เด็กชายธนภูมิ ทองเวียง ม.3/1

2 35787 เด็กชายออเงิน หล้าสุดตา ม.3/1

3 35788 เด็กหญิงกมัยธร ปะท ามา ม.3/1

4 35790 นางสาวจีระนันท์ จันทพิมพ์ ม.3/1

5 35792 เด็กหญิงชนินาถ สุภาโสต ม.3/1

6 35797 เด็กหญิงนัฐลดา หล่ังน  าทิพย์ ม.3/1

7 35801 เด็กหญิงรุ่งกานต์ ปัญญาเทพ ม.3/1

8 35804 เด็กหญิงสินนภา คุณเคน ม.3/1

9 35805 เด็กหญิงสิริกัญญา แก้งทอง ม.3/1

10 35806 เด็กหญิงสุชาวลี ทองสุวรรณสม ม.3/1

11 35807 เด็กหญิงอริสรา เทพมงคล ม.3/1

12 35808 นายจิรพงศ์ ก่อบุญ ม.3/2

13 35809 เด็กชายธนภัทร ทางชัยภูมิ ม.3/2

14 35810 เด็กชายธนวัต จันทร์เสม ม.3/2

15 35816 เด็กชายสุรยุทธ์ เหล่าอูด ม.3/2

16 35817 เด็กชายสุระพัศ สมมะโน ม.3/2

17 35819 เด็กหญิงกิตติยาณี นุชภิเรนทร์ ม.3/2

18 35820 นางสาวฉัตรฤทัย ฦๅชา ม.3/2

19 35821 เด็กหญิงชลนิชา ศรีหาบุญทัน ม.3/2

20 35824 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธรรมกุล ม.3/2

21 35825 นางสาวนนลนีย์ มาทวงษ์ ม.3/2

22 35826 เด็กหญิงบุณยานุช น่ิมพิลา ม.3/2

23 35827 เด็กหญิงปณิดา ไชยศิลา ม.3/2

24 35828 เด็กหญิงพรรณพิมุข บุญประภาศรี ม.3/2

25 35829 นางสาวพลอยภิญโญ ภิญโญศักด์ิ ม.3/2

26 35830 เด็กหญิงพัชรพร ทองทาย ม.3/2

27 35831 นางสาวพัชรินทร์ มูลประสิทธ์ิ ม.3/2

28 35832 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภักด์ิจรุง ม.3/2

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

29 35833 เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมสูงเนิน ม.3/2

30 35835 นางสาวภัทริดา อ าจันดา ม.3/2

31 35836 นางสาวมนตรา ลาภทวี ม.3/2

32 35837 นางสาวมนัสนันท์ จิตรหม่ัน ม.3/2

33 35839 นางสาววีรอร สันติเมทนีดล ม.3/2

34 35840 เด็กหญิงศุภัชญา เลิศขามป้อม ม.3/2

35 35841 เด็กหญิงศุภิศรา สิงห์จันทบุตร ม.3/2

36 35842 เด็กหญิงสมิศรา พันธ์ผาติสว่าง ม.3/2

37 35843 เด็กหญิงเอมิกา สรวงศิริ ม.3/2

38 35844 เด็กชายกฤตชัย มีชัย ม.3/3

39 35845 เด็กชายกฤตเมธ เกิดมงคล ม.3/3

40 35846 เด็กชายจักรกฤษ ระภักดี ม.3/3

41 35847 เด็กชายชินกฤต ชินบุตร ม.3/3

42 35848 เด็กชายฐิติวิวัฒน์ เท้าอ่ิม ม.3/3

43 35849 เด็กชายณัฐพล จิตร์ไมตรี ม.3/3

44 35850 เด็กชายไตรภูมิ แสนตัน ม.3/3

45 35851 นายนิติพงษ์ เพชรด า ม.3/3

46 35852 นางสาวปัณณวิชญ์ รอดแก้ว ม.3/3

47 35853 เด็กชายปิยะภัทร ยงดี ม.3/3

48 35854 เด็กชายพรพิพัฒน์ สุขเกษม ม.3/3

49 35855 นายภูสิต สายจันทร์ ม.3/3

50 35856 เด็กชายระพิภัทร์ พรรคพล ม.3/3

51 35857 เด็กชายรัฐภูมิ เดชจ าเริญ ม.3/3

52 35859 เด็กชายศิรสิทธ์ิ ก้อมอ่อน ม.3/3

53 35860 เด็กชายสิรภัทร วงค์กัน ม.3/3

54 35861 นายอมรเทพ ณ ล าปาง ม.3/3

55 35862 เด็กชายอินทัช ยศพิทักษ์ ม.3/3

56 35863 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ผือโย ม.3/3



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

57 35865 นางสาวชัชฎาภรณ์ ลบบ ารุง ม.3/3

58 35866 เด็กหญิงชาริสา ส าราญพิศ ม.3/3

59 35867 เด็กหญิงฐิติวรดา หล้าเพชร ม.3/3

60 35868 เด็กหญิงณัฐวดี ชาติขยัน ม.3/3

61 35869 นางสาวปรีญาภรณ์ ก าลังยง ม.3/3

62 35870 นางสาวปัทมพร อุระเพ็ญ ม.3/3

63 35871 เด็กหญิงป่ินมุก กล้ารบ ม.3/3

64 35872 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จินดามาตย์ ม.3/3

65 35873 เด็กหญิงเพชรรดา ลากุล ม.3/3

66 35874 เด็กหญิงวิมลวรรณ ป้อมสุวรรณ์ ม.3/3

67 35875 นางสาวสุชาวดี หมู่โสภณ ม.3/3

68 35876 เด็กหญิงอชิรยา กล้าศึก ม.3/3

69 35878 เด็กหญิงอภิชญา ลี ทวีสุข ม.3/3

70 35879 นางสาวอัจฉราภรณ์ ชินวงศ์ ม.3/3

71 35881 นายกันทรากร อย่างบุญ ม.3/4

72 35882 เด็กชายเทพประธาร หม่ืนค ายอง ม.3/4

73 35883 เด็กชายธนภัทร เกิดศิลป์ ม.3/4

74 35885 นายธัณธร พันชัย ม.3/4

75 35886 เด็กชายธีระพัฒน์ เครือปัญญา ม.3/4

76 35887 นายนรภัทร ขนะเลิศ ม.3/4

77 35888 เด็กชายเนติภูมิ ศิริภูมิ ม.3/4

78 35889 เด็กชายปรมัตถ์ มาตรวิเศษ ม.3/4

79 35892 นายภัทราวุธ พนมภูมิ ม.3/4

80 35893 นายภูชิสส์ เจริญโนนสูง ม.3/4

81 35894 เด็กชายร้อยตะวัน มาเรือง ม.3/4

82 35895 เด็กชายวศวรรษ ศรีตะปัญญะ ม.3/4

83 35896 เด็กชายวิศวกร จตุรพิธพรไชย ม.3/4

84 35897 เด็กชายสิทธิพล คามตะศิลา ม.3/4



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

85 35898 เด็กชายอนุสรณ์ รินกระโทก ม.3/4

86 35899 เด็กชายอัครวิชญ์ เอ่นนู ม.3/4

87 35900 เด็กหญิงกชวรรณ เกลอสูงเนิน ม.3/4

88 35902 เด็กหญิงกรรทิมา อาจสามารถ ม.3/4

89 35903 นางสาวกฤษฎาวรรณ กุนันตา ม.3/4

90 35904 นางสาวจิรภาพร ลาภประสพ ม.3/4

91 35905 เด็กหญิงชวิศา เท่ียงธรรม ม.3/4

92 35906 เด็กหญิงโชติญาดา ทองดี ม.3/4

93 35907 เด็กหญิงณัฐกุล บุตตะกุล ม.3/4

94 35908 นางสาวณัฐชา นามวิจิตร ม.3/4

95 35909 นางสาวณัฐวดี วีระเดชะ ม.3/4

96 35910 เด็กหญิงดิษยากร เวียงยศ ม.3/4

97 35911 นางสาวทุติยาภรณ์ ทุมณี ม.3/4

98 35912 นางสาวธนัชพร ลูกชัยภูมิ ม.3/4

99 35913 เด็กหญิงธัญสุดา มูลบัวภา ม.3/4

100 35914 เด็กหญิงนันทัชพร ประจ าเมือง ม.3/4

101 35915 เด็กหญิงปรารถนา ไกรสกุล ม.3/4

102 35917 เด็กหญิงปาริฉัตร ชาลีเปร่ียม ม.3/4

103 35918 เด็กหญิงปุณยนุช เพชรกันหา ม.3/4

104 35919 เด็กหญิงพนิตพิชา ชะนะพรม ม.3/4

105 35920 นางสาวภูษณิศา ยมศิริ ม.3/4

106 35921 เด็กหญิงวิชญาพร คงกะพี ม.3/4

107 35922 เด็กหญิงศิริรัตน์ สายราช ม.3/4

108 35924 นางสาวอักสรฤดี โคตรเมือง ม.3/4

109 35932 นายนพกฤต ก่อพืช ม.3/5

110 35933 เด็กชายนิธิศ ฉัตรรักษา ม.3/5

111 35935 เด็กชายปลวัชร ราษีสุข ม.3/5

112 35936 เด็กชายพัสวุฒิ ผ่อนจรุง ม.3/5



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

113 35940 นายสราวุธ ลมดา ม.3/5

114 35943 เด็กหญิงเกวลิน ชัยประเสริฐ ม.3/5

115 35944 เด็กหญิงจันทนา โรจน์ปิยะโสภณ ม.3/5

116 35945 เด็กหญิงจิรญาภา นิสัยตรง ม.3/5

117 35946 เด็กหญิงจิราพัชร สิทธิสมาน ม.3/5

118 35948 เด็กหญิงชุติมาพร ทนามศรี ม.3/5

119 35953 เด็กหญิงธันยา ก่ิงแฝง ม.3/5

120 35955 เด็กหญิงนภัสวรรณ จันมา ม.3/5

121 35956 นางสาวนิลลดา เขียวจันทร์ ม.3/5

122 35957 เด็กหญิงปิยนันท์ คงโนนกอก ม.3/5

123 35958 เด็กหญิงพิมพ์อร เลิศพันธ์ ม.3/5

124 35959 เด็กหญิงเมริษา กุลกิจ ม.3/5

125 35961 นางสาววรินทร ธรรมประกอบ ม.3/5

126 35965 เด็กหญิงวิลาสินี ทุมเทียง ม.3/5

127 35966 นางสาวศิวารยา นกแก้ว ม.3/5

128 35968 เด็กหญิงสุธาสินี เขียวนกขุ้ม ม.3/5

129 35969 เด็กหญิงอารียา เหล่าจันทร์ ม.3/5

130 36997 นางสาวจิครินทร์ เสือเมือง ม.3/5

131 35971 เด็กชายกฤษฏาธิการ นุชภิเรนทร์ ม.3/6

132 35977 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ โคตรหัสดี ม.3/6

133 35981 เด็กชายโสภณวิชญ์ นามคูณพิพัฒน์ ม.3/6

134 35983 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ ฐานวิเศษ ม.3/6

135 35986 เด็กหญิงขนิษฐา ขลังวิเชียร ม.3/6

136 35987 นางสาวจารุวรรณ ฮงค าอุด ม.3/6

137 35988 เด็กหญิงจุฑาพร หมู๋โสภิญ ม.3/6

138 35990 เด็กหญิงณัฐดนัย พรหมโท ม.3/6

139 35992 เด็กหญิงทักษพร เพียวสูงเนิน ม.3/6

140 35993 เด็กหญิงธันย์ชนก หมู่โสภิญ ม.3/6



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

141 35997 เด็กหญิงพรไพลิน วิชิตสูงเนิน ม.3/6

142 36000 เด็กหญิงเพียงลดา บุตรจันทร์ ม.3/6

143 36005 เด็กหญิงศศิกานต์ ช้อยเครือ ม.3/6

144 36006 เด็กหญิงศศิธร ดาบไธสง ม.3/6

145 36007 นางสาวศศิประภา ชัยโชติ ม.3/6

146 36009 เด็กหญิงสุภารัตน์ ขุนทะวาด ม.3/6

147 36011 เด็กหญิงสุมิษา แสงผึ ง ม.3/6

148 36012 นางสาวอภิณญา เกินแก้ว ม.3/6

149 36013 นางสาวอารยา โชคเจริญ ม.3/6

150 36014 เด็กหญิงอินทิรา ค าภูมี ม.3/6

151 36015 เด็กชายจักรพันธ์ คาระสถาน ม.3/7

152 36019 เด็กชายธรรมลักษณ์ จรัสกาย ม.3/7

153 36023 เด็กชายพยุงศักด์ิ พิลาชัย ม.3/7

154 36024 เด็กชายพิพัฒน์พล อุดมบัว ม.3/7

155 36028 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชัยมีเขียว ม.3/7

156 36033 เด็กหญิงกรรภิรมย์ สมาน ม.3/7

157 36034 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ขจรนาม ม.3/7

158 36035 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยแสน ม.3/7

159 36037 นางสาวเกศรา ยศดา ม.3/7

160 36039 เด็กหญิงชลลดา นิลภูผา ม.3/7

161 36041 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราษีไสย ม.3/7

162 36042 นางสาวธัญญาภรณ์ สกุลหิรัญดีเลิศ ม.3/7

163 36043 เด็กหญิงนภัสสร เถาว์วัลย์ ม.3/7

164 36044 นางสาวปฐพร หาญดี ม.3/7

165 36045 เด็กหญิงปิยะฉัตร แดงนกขุ้ม ม.3/7

166 36046 นางสาวพรประภา ฐานวิสัย ม.3/7

167 36047 เด็กหญิงพิชญ์สินี สมรูป ม.3/7

168 36048 เด็กหญิงภัทรธิดา สามชาลี ม.3/7



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

169 36049 นางสาวภิญญดา เสมาทอง ม.3/7

170 36052 นางสาวศลิษา หีบแก้ว ม.3/7

171 36053 เด็กหญิงศศิวรรณ ลิ มกล่ันดี ม.3/7

172 36054 เด็กหญิงสิรินธร ลบบ ารุง ม.3/7

173 36059 นางสาวอุมากรณ์ ลาภประสพ ม.3/7

174 36062 เด็กชายณัฐวุฒิ กุ้ยเอ๊ียะ ม.3/8

175 36067 เด็กชายวงศกร เฟ่ืองฟู ม.3/8

176 36068 เด็กชายวชิรวิทย์ ผิวแดง ม.3/8

177 36076 เด็กหญิงกมลชนก ราชวงค์ ม.3/8

178 36077 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สน่ันนารี ม.3/8

179 36083 เด็กหญิงธารินี ทองแย้ม ม.3/8

180 36084 เด็กหญิงนภัสกร ก่อพืช ม.3/8

181 36085 นางสาวนภัสกร ทูลแก้ว ม.3/8

182 36087 นางสาวปทุมวรรณ อินทร์เหว่าวงศ์ ม.3/8

183 36090 เด็กหญิงพัชรินทร์ หินประกอบ ม.3/8

184 36095 เด็กหญิงภานุมาส ผลานิสงค์ ม.3/8

185 36097 เด็กหญิงวรกานต์ ศรีอุดร ม.3/8

186 36098 เด็กหญิงวิภาดา เชื อประสาท ม.3/8

187 36101 เด็กหญิงสิรินทรา มาสิงห์ ม.3/8

188 36104 เด็กหญิงอริศรา แซ่เตียว ม.3/8

189 36138 เด็กหญิงลักษิกา โอวาทวงษ์ ม.3/9

190 37608 เด็กหญิงฐานิษา กานแก้ว ม.3/9

191 36150 เด็กชายเกริกเกียรติ โป่งขุนทด ม.3/10

192 36156 เด็กชายธนกฤต วรเทพนันทกิจ ม.3/10

193 36159 เด็กชายปฏิวัติ จันทร์ดี ม.3/10

194 36163 เด็กชายพิสิษฐ์ ภิลัยวรรณ์ ม.3/10

195 36194 เด็กหญิงอัญชิสา จูงสูงเนิน ม.3/10

196 36973 เด็กชายภาณุวัฒน์ ตาปราบ ม.3/10



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  198 คน

197 36232 เด็กหญิงพุทธิดา ยศกระโทก ม.3/11

198 36977 เด็กชายธราธิป เหลืองอ่อน ม.3/12


