
ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

1 35779 เด็กชายกฤตยชญ์ เผ่าฉนวน ม.3/1

2 35785 นายศิวกร ยาป่ิน ม.3/1

3 35789 เด็กหญิงกุลญกร เถ่ือนม่ิงมาตย์ ม.3/1

4 35793 เด็กหญิงฐิติญา เขียนภูเขียว ม.3/1

5 35794 เด็กหญิงธรรมจารี ลานดลธรรม ม.3/1

6 35795 เด็กหญิงนภสร ใกล้จันอัด ม.3/1

7 35796 เด็กหญิงนวพร ราษีใส ม.3/1

8 35798 เด็กหญิงปุณญาดา หอมชาลี ม.3/1

9 35799 นางสาวพรทิพา หม่ืนจิตร ม.3/1

10 35802 นางสาวศุภสรา ธรณิศราติพงศ์ ม.3/1

11 36972 นางสาวนาตาลี สุธนนุกูลธรรม ม.3/1

12 35783 เด็กชายภานุพงศ์ ตาปราบ ม.3/1

13 35813 นายพรหมพิริยะ สุพลประดิษฐ ม.3/2

14 35814 นายพัทธดนย์ โคตรมณี ม.3/2

15 35838 เด็กหญิงรินลดา ฐานวิสัย ม.3/2

16 35877 นางสาวอนุธิดา ยศพิทักษ์ ม.3/3

17 35880 นายกฤษฎา จังโกฎิ ม.3/4

18 35891 นายพงษ์ศิริ แนวถาวร ม.3/4

19 35901 เด็กหญิงกนิษฐา ศรีวรรณะ ม.3/4

20 35916 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมิงรัมย์ ม.3/4

21 35925 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเมืองช้าง ม.3/5

22 35927 เด็กชายชัยพล เณรโต ม.3/5

23 35928 เด็กชายณัฐพล ค าวัดไทร ม.3/5

24 35931 เด็กชายธนาพิพัฒน์ สุทธิโพธ์ิ ม.3/5

25 35934 เด็กชายปพนรัตน์ แสงขาว ม.3/5

26 35938 เด็กชายศุภชัย รองเมือง ม.3/5

27 35939 เด็กชายเศวตฉัตร ปานนอก ม.3/5

28 35942 นางสาวกาลัญญู นิลโอโล ม.3/5

29 35947 นางสาวชริญญา ผุยเถิง ม.3/5

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   จ านวน  121  คน



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   จ านวน  121  คน

30 35950 นางสาวฐิติชญา แนวโนนทัน ม.3/5

31 35951 นางสาวณัฐริกา สุจริต ม.3/5

32 35952 นางสาวธนพร อัปมะเทา ม.3/5

33 35960 นางสาวรมิตา ศกภูเขียว ม.3/5

34 35962 เด็กหญิงวริศรา แจ้งทอง ม.3/5

35 35963 เด็กหญิงวลินนัชชา พรหมผุย ม.3/5

36 35967 เด็กหญิงสาวิกา เมฆศรีเพชร ม.3/5

37 35972 เด็กชายครรชิต บุญฤทธ์ิ ม.3/6

38 35973 นายชัชวาล แนวถาวร ม.3/6

39 35976 เด็กชายปิติโชค กมลศรี ม.3/6

40 35978 นายพีรพล จรูญชีพ ม.3/6

41 35979 นายมัทเธอุส พันธ์ลา ม.3/6

42 35980 เด็กชายยืนยง รูปสะอาด ม.3/6

43 35994 นางสาวนลินญา บุญเสนา ม.3/6

44 35999 เด็กหญิงพิกุลแก้ว เจริญศรี ม.3/6

45 36008 เด็กหญิงสิริลักษณ์ มานะดี ม.3/6

46 36010 เด็กหญิงสุภาวดี เขียววรรณ ม.3/6

47 36016 เด็กชายจิตติพัฒน์ สายนาค ม.3/7

48 36017 เด็กชายณัฐพงษ์ โขนภูเขียว ม.3/7

49 36018 เด็กชายธนวินท์ พลฤทธ์ิ ม.3/7

50 36030 เด็กชายอนุชา ประหยัดทรัพย์ ม.3/7

51 36031 นางสาวกชกร อินช่ืน ม.3/7

52 36032 เด็กหญิงกมลวรรณ ข้ึนภูเขียว ม.3/7

53 36055 นางสาวสิริรัตน์ ผลทิพย์ ม.3/7

54 36057 นางสาวอนันตธิดา นาคดิลก ม.3/7

55 36058 นางสาวอิสยากรณ์ รังกลาง ม.3/7

56 36061 เด็กชายจีรศักด์ิ ชาติราษี ม.3/8

57 36064 เด็กชายธนวัฒน์ โจมปัญญา ม.3/8

58 36066 นายภัทรพล มงคลพันธ์ ม.3/8



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   จ านวน  121  คน

59 36071 เด็กชายสุริวัฒน์ ป้อมสุวรรณ์ ม.3/8

60 36073 เด็กชายอนันธศักด์ิ สินทอน ม.3/8

61 36075 เด็กชายอัฑฒ์ ทรงศรี ม.3/8

62 36092 เด็กหญิงพิมลวรรณ เวียงดินด า ม.3/8

63 36093 เด็กหญิงเพชรชรี รวิยะวงศ์ ม.3/8

64 36094 เด็กหญิงภวิภา เวียงดินด า ม.3/8

65 36102 เด็กหญิงสุชาดา สุภาพเพชร ม.3/8

66 36103 นางสาวสุชานาฎ รามสูงเนิน ม.3/8

67 36091 เด็กหญิงพิมทุอร ขลังวิเชียร ม.3/8

68 36105 เด็กชายกิตติศักด์ิ ทองทาย ม.3/9

69 36106 เด็กชายคุณากร เม็งเขียว ม.3/9

70 36107 เด็กชายจิตติพัฒน์ ทักษะวิเรขะพันธ์ ม.3/9

71 36108 เด็กชายจิตรเทพ ทองสถิตย์ ม.3/9

72 36110 เด็กชายญาณพัฒน์ วรรณวิกรม์ ม.3/9

73 36112 เด็กชายพีร์นิธิ นันทวนิช ม.3/9

74 36113 เด็กชายภูตะวัน ศิลปการหิรัญญ์ ม.3/9

75 36998 นายศักด์ิไชย เอ้ือสิริกุล ม.3/9

76 36117 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รถเพชร ม.3/9

77 36118 เด็กหญิงขวัญข้าว ไกรสกุล ม.3/9

78 36119 เด็กหญิงโฆษิตา พิมพา ม.3/9

79 36121 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรล้ า ม.3/9

80 36125 นางสาวธันย์ชนก พรมภักดี ม.3/9

81 36127 เด็กหญิงปรียาวรรณ โพนศรีชัย ม.3/9

82 36130 เด็กหญิงพนิดา มากมา ม.3/9

83 36132 นางสาวพัชราภา นนทะค าจันทร์ ม.3/9

84 36133 เด็กหญิงพิมลรัตน์ อาจผักปัง ม.3/9

85 36135 เด็กหญิงภัทรธิดา จิตติวลาพล ม.3/9

86 36141 เด็กหญิงวิภาพร พรมเมตตา ม.3/9

87 36142 เด็กหญิงวิมลศิริ พลฤทธ์ิ ม.3/9



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ
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แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   จ านวน  121  คน

88 36143 เด็กหญิงศุภิสรา เข็มภูเขียว ม.3/9

89 36144 เด็กหญิงสโรชา กมลเลิศ ม.3/9

90 36147 นางสาวสุธินี ขันวงษ์ ม.3/9

91 36148 เด็กหญิงอภิสุตา เช้ือผักชี ม.3/9

92 36149 เด็กหญิงอรอนงค์ ข่ายภูเขียว ม.3/9

93 36151 เด็กชายชนาธิป วงศ์กัน ม.3/10

94 36154 เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์ศิริ ม.3/10

95 36177 นางสาวธนพร เก่ิงไพบูลย์ ม.3/10

96 36178 เด็กหญิงธิดา รักษามา ม.3/10

97 36183 เด็กหญิงรัตติพรรณ ทัพโยธา ม.3/10

98 36184 นางสาววรรณวิสา เพชรล้ า ม.3/10

99 36188 นางสาวศุภาวรรณ เวสูงเนิน ม.3/10

100 36189 เด็กหญิงสุเมธินี สุพีรพงศ์ ม.3/10

101 36974 เด็กหญิงสุชาวดี สุภาพเพชร ม.3/10

102 37012 เด็กหญิงสุวิมล แจ่มแสง ม.3/10

103 36205 เด็กชายปริมินท์ ดินจันทร์ ม.3/11

104 36215 นายวุฒินันท์ พรประสิทธ์ิ ม.3/11

105 36210 นายรัฐภูมิ เกตุขาว ม.3/11

106 36223 เด็กหญิงเกศินี ตันม่ิง ม.3/11

107 36224 เด็กหญิงจิราภา เข่งรอด ม.3/11

108 36227 เด็กหญิงปรียาภัสร์ จิตรกลาง ม.3/11

109 36231 เด็กหญิงพัชนี หมู่หัวนา ม.3/11

110 36233 เด็กหญิงเยาวภา นิลบรรพต ม.3/11

111 36234 เด็กหญิงลักษมี นวลเกษา ม.3/11

112 36237 เด็กหญิงสุพรรษา ชัยมีเขียว ม.3/11

113 36239 เด็กหญิงไอรยา ทักษะวิเรขะพันธ์ ม.3/11

114 36274 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ม่วงสุข ม.3/12

115 36279 เด็กหญิงธัญพิชชา จันมา ม.3/12

116 36281 เด็กหญิงปณิดา ตรึกตรองรัมย์ ม.3/12



ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล ช้ัน/ห้อง หมายเหตุ
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117 36282 นางสาวพัชราภา ประสิทธ์ิอ้น ม.3/12

118 36283 เด็กหญิงวนุชสรา ภุมมะโสภณ ม.3/12

119 36978 เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริกิจ ม.3/12

120 36979 เด็กหญิงสุพรรณนภา อรรควิสิฐ ม.3/12

121 36987 เด็กหญิงปิยนุช โชคคุณ ม.3/12


