
ท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ช่ือ - สกุล ห้อง (เดิม) หมำยเหตุ

1 36384 เด็กชายกิตติพศ วานนท์ ม.3/1

2 36389 นายปริวาส วงษ์โท ม.3/1

3 36390 เด็กชายปัณณวิชญ์ ฦาชา ม.3/1

4 36396 นายศิริวัฒนา ผุดผ่อง ม.3/1

5 36398 นางสาวจุฑามาศ ดอนเตาเหล็ก ม.3/1

6 36399 เด็กหญิงดาราพร พลชัย ม.3/1

7 36400 นางสาวพชรพร สิงห์ยะบุศย์ ม.3/1

8 36401 นางสาวพิชญาภัค ไล ม.3/1

9 36403 นางสาวฟ้าวาด เรืองวิเศษ ม.3/1

10 36404 เด็กหญิงภัทรศยา หม่ืนรัตน์ ม.3/1

11 36406 เด็กหญิงมุกณภา ค าตา ม.3/1

12 36407 เด็กหญิงวรัญญา อนุสุริยา ม.3/1

13 36408 เด็กหญิงวิริยาภา ตาวงค์ ม.3/1

14 36409 เด็กหญิงอนัญญา บ ารุงราษฎร์ ม.3/1

15 36410 เด็กหญิงอพินญา กุภาพันธ์ ม.3/1

16 36412 นายกีรติ ทับทิม ม.3/2

17 36414 นายชานนท์ ไชยเพชร ม.3/2

18 36415 นายณภัทร ขิมลาภ ม.3/2

19 36416 นายทีปกร พิลาออน ม.3/2

20 36421 นายสิทธิพงค์ มงคล ม.3/2

21 36422 เด็กชายสิรภัทร ตองติดรัมย์ ม.3/2

22 36423 นางสาวกวินธิดา เทพทัย ม.3/2

23 36424 นางสาวกัญญาณี สง่างาม ม.3/2

24 36425 นางสาวกิติมาภรณ์ ขวัญพูล ม.3/2

25 36426 นางสาวชนัญญ์ชิดา จันปุ่ม ม.3/2

26 36428 นางสาวฐิตารีย์ อัศวคุณาลัย ม.3/2

27 36429 นางสาวดารากานต์ ค ายศ ม.3/2

28 36430 นางสาวทิพพิยดา เครือปัญญา ม.3/2

ผลกำรคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนช้ัน ม.3 เดิม ปีกำรศึกษำ 2566

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  จ ำนวน  196  คน
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29 36431 นางสาวธนัชพร พรมเมตตา ม.3/2

30 36432 นางสาวธนัญญา ธนูศิลป์ ม.3/2

31 36433 เด็กหญิงธัญชนก ผ่อนจรุง ม.3/2

32 36434 นางสาวปณิตา จันทร์ราช ม.3/2

33 36435 เด็กหญิงปนัดดา เพชรเทศ ม.3/2

34 36436 นางสาวพชรพร อุ่นเมืองเพีย ม.3/2

35 36437 เด็กหญิงพิชชากร ทองภูบาล ม.3/2

36 36438 เด็กหญิงพุฒิประภา จิตรพิไล ม.3/2

37 36439 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพชรล  า ม.3/2

38 36440 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฦาชา ม.3/2

39 36441 เด็กหญิงร่มไทร ลาสูงเนิน ม.3/2

40 36442 นางสาวศรัณย์รัชต์ แวงดงบัง ม.3/2

41 36443 เด็กหญิงสิริวรรณภา เสนจันทร์ ม.3/2

42 36444 นางสาวสิรีธร บ ารุงไทย ม.3/2

43 36445 เด็กหญิงสุพาขวัญ ขุมเงิน ม.3/2

44 36446 นางสาวอนุธิดา ภิญโญทรัพย์ ม.3/2

45 36448 นายกันตพล วรชินา ม.3/3

46 36449 นายคุณากร แสงสว่าง ม.3/3

47 36450 เด็กชายชวกร สอนโกษา ม.3/3

48 36451 เด็กชายชัยกฤต ชาลีวรรณ ม.3/3

49 36452 นายชัยวัฒน์ แนวถาวร ม.3/3

50 36453 นายณัฐพล ลบบ ารุง ม.3/3

51 36454 นายณัฐพัชร์ มุกดา ม.3/3

52 36456 นายธนบูรณ์ ขันลุน ม.3/3

53 36457 นายธนากร รวงงาม ม.3/3

54 36458 นายปุญญพัฒน์ พูนขุนทด ม.3/3

55 36459 นายภูริภัทร สุขสูงเนิน ม.3/3

56 36460 นายวายุ มณีนาค ม.3/3
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57 36461 เด็กชายสุรภัสสร์ สน่ันเมือง ม.3/3

58 36462 นายเอกพัชญ์ ประวาสุข ม.3/3

59 36463 นางสาวกนกวรรณ ห่อคนดี ม.3/3

60 36464 เด็กหญิงกมลชนก ภูนา ม.3/3

61 36465 นางสาวก้องธรณี ลือลาภ ม.3/3

62 36466 เด็กหญิงกัญยาณี โคตรนารินทร์ ม.3/3

63 36467 นางสาวจุฑามณี พรมเมตตา ม.3/3

64 36468 เด็กหญิงณัฐชญาพร ทบวอร์ ม.3/3

65 36469 เด็กหญิงดลฤดี ไทยป้อม ม.3/3

66 36470 นางสาวธนพร ต่อชีพ ม.3/3

67 36471 เด็กหญิงเบญญาภา จุลนันท์ ม.3/3

68 36472 นางสาวปวีณ์ธิดา ศรีบรรพต ม.3/3

69 36474 นางสาวพอใจ พรพิวัฒน์ ม.3/3

70 36475 นางสาวพิชชาภา เสนาอาด ม.3/3

71 36476 นางสาวพิชามญช์ ทองมูล ม.3/3

72 36477 นางสาวพิมญาดา เงียวชัยภูมิ ม.3/3

73 36478 นางสาวเพียงพอ โสมศรี ม.3/3

74 36479 นางสาวมนัสนันท์ อุดมบัว ม.3/3

75 36480 นางสาวเสาวลักษณ์ ปัญญาสิม ม.3/3

76 36481 นางสาวหฤทัย น้อยลา ม.3/3

77 36483 นางสาวอนันตญา ภูงามดี ม.3/3

78 36484 เด็กชายไกรวิชญ์ พานิชนอก ม.3/4

79 36485 นายฐิติวัฒน์ ชาติราษี ม.3/4

80 36486 นายณัฐพงศ์ วนาเวียงดอย ม.3/4

81 36487 นายณัฐวุฒิ สิทธิ ม.3/4

82 36488 เด็กชายปรเมศวร์ มาตรวิเศษ ม.3/4

83 36489 เด็กชายพงษ์ทัศน์ ฝากเซียงซา ม.3/4

84 36490 นายพัทธดลย์ ชายชีวินลิขิต ม.3/4
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85 36491 นายภานุกรณ์ น้อยลา ม.3/4

86 36492 นายภูริณัฐ ภูธาตุงา ม.3/4

87 36493 นายมงคลธิราช เทือกเถาว์ ม.3/4

88 36494 นายรัตนพงศ์ สิทธิธัญกรรม ม.3/4

89 36495 เด็กชายศุภชัย น้อยบุ่งค้า ม.3/4

90 36499 นางสาวกัลยาณี พิบูลย์สังข์ ม.3/4

91 36501 เด็กหญิงขริยาภา รัตนวงศ์ ม.3/4

92 36502 เด็กหญิงจุฑาธิป กมลรัตน์ ม.3/4

93 36506 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ราษีสวย ม.3/4

94 36507 เด็กหญิงณัฐณิชา ชมช่ืน ม.3/4

95 36508 เด็กหญิงตติยาพร เพชรสุวรรณรังษี ม.3/4

96 36509 เด็กหญิงทิพย์ธิดา ศรีสมบัติ ม.3/4

97 36510 เด็กหญิงนภัทสร โนนปู่ ม.3/4

98 36512 นางสาวนุสรา นาจันหอม ม.3/4

99 36513 เด็กหญิงเนตรลมัย เทียมเมฆ ม.3/4

100 36514 เด็กหญิงปณัฐดา หารสารจอด ม.3/4

101 36516 นางสาวพรเพ็ญ กมล ม.3/4

102 36517 นางสาวพลอยชมพู วังเวง ม.3/4

103 36519 นางสาวภัทรวดี ป้อมสุวรรณ ม.3/4

104 36520 เด็กหญิงรุจิรา ดิบสูงเนิน ม.3/4

105 36521 เด็กหญิงวรัญญา ติ วสุวรรณ ม.3/4

106 36522 นางสาววาดจันทร์ เพชรล  า ม.3/4

107 36524 นางสาวสุรภา โนนรุ่งเรือง ม.3/4

108 36525 เด็กหญิงสุวภัทร เช่ือมขุนทด ม.3/4

109 36530 เด็กชายจักรพรรด์ิ พันธ์ุสุวรรณ ม.3/5

110 36533 เด็กชายณัฐวัชต์ โคตรมา ม.3/5

111 36536 เด็กชายนัฐพงษ์ ขวัญครอง ม.3/5

112 36539 เด็กชายรัฐภูมิ ฉานสูงเนิน ม.3/5
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113 36544 เด็กหญิงกัญญาพัชร พิมพ์สิงห์ ม.3/5

114 36545 นางสาวกันยารัตน์ ทองคล่ี ม.3/5

115 36547 เด็กหญิงเจนพิชชา อัคราช ม.3/5

116 36551 นางสาวณัฐฐิณี หวู ม.3/5

117 36552 นางสาวณัฐวรรณ ปัดภัย ม.3/5

118 36553 เด็กหญิงนาถสิรี ค าลุน ม.3/5

119 36554 เด็กหญิงปพิชญา ไชยวงค์ ม.3/5

120 36555 นางสาวพรพิมล หมู่สมบูรณ์ ม.3/5

121 36556 นางสาวพัชรินทร์ เหลาประเสริฐ ม.3/5

122 36559 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นกูล ม.3/5

123 36560 นางสาวพิยดา หมู่โสภิญ ม.3/5

124 36561 เด็กหญิงมณีริน อ่อนสกุล ม.3/5

125 36562 นางสาวรัฐติกรณ์ ฝอยวารี ม.3/5

126 36563 เด็กหญิงเรืองร าไพ ชนะหาญ ม.3/5

127 36564 นางสาววรางคณา แสนโสภา ม.3/5

128 36565 นางสาววริยา หลักชัย ม.3/5

129 36567 นางสาวศิรินภา บุญชู ม.3/5

130 36568 นางสาวสกาวรัตน์ เสนาวัง ม.3/5

131 36569 นางสาวสุธีธิดา สังข์สอน ม.3/5

132 36574 เด็กชายก้องภพ แสงทองทิพย์ ม.3/6

133 36580 เด็กชายฐิตินันท์ ค าทุย ม.3/6

134 36584 เด็กชายธัญนพ กรุดทอง ม.3/6

135 36585 นายธิติวา นิลภูผา ม.3/6

136 36588 นายปภังค์กรณ์ มนปัง ม.3/6

137 36592 เด็กชายสุทธิจินต์ โคผดุง ม.3/6

138 36595 เด็กหญิงกันตินันท์ สิมยางค า ม.3/6

139 36596 นางสาวกันยพัชร ถนอมผล ม.3/6

140 36599 นางสาวจริยาวดี บุนหา ม.3/6
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141 36600 นางสาวญาราภรณ์ ไทยน้อย ม.3/6

142 36601 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปอสูงเนิน ม.3/6

143 36604 เด็กหญิงธิดารักษ์ ดิเรกโภค ม.3/6

144 36606 นางสาวนลินนิภา ดีแซง ม.3/6

145 36609 นางสาวภัทรธิดา งามชัด ม.3/6

146 36611 นางสาวมนัสนันท์ สัณหจันทร์ ม.3/6

147 36615 นางสาวสุธาสินี ผมฉลวย ม.3/6

148 36617 นางสาวอาทิตติญา เสริฐขุนทด ม.3/6

149 36618 นางสาวไอริสา เจริญชีพ ม.3/6

150 37600 นายเอกปพน จันทร์สม ม.3/6

151 36620 เด็กชายกลวัชร หม่ืนจิตร ม.3/7

152 36641 นายอลงกรณ์ ค าโนนกอก ม.3/7

153 36644 เด็กหญิงกุลนิดา ผ่องศรี ม.3/7

154 36645 นางสาวจันทัปปภา อารีวงษ์ ม.3/7

155 36648 นางสาวนฤมล โถวิเชียร ม.3/7

156 36649 นางสาวปวิมล สกลชัยไพรสัณฑ์ ม.3/7

157 36650 นางสาวพิชญาภรณ์ เพชรล  า ม.3/7

158 36651 เด็กหญิงพิมพิกา พิบาล ม.3/7

159 36653 เด็กหญิงภริตพร หารธงไชย ม.3/7

160 36656 นางสาวศุภากร สุวรรณเพชร ม.3/7

161 36658 เด็กหญิงอรไพลิน อ่อนทะ ม.3/7

162 36659 นางสาวอรุณรุ่ง ศรีสว่าง ม.3/7

163 36661 นางสาวอัญชิษฐา โชคคูณ ม.3/7

164 37008 เด็กหญิงพลอยชมพู ไพจิตร ม.3/7

165 36664 เด็กชายกวีวัชน์ นครขวาง ม.3/8

166 36682 นางสาวกมลลักษณ์ ทิศาลา ม.3/8

167 36683 นางสาวกัลย์สุดา ไม้คม ม.3/8

168 36688 เด็กหญิงณัฐชารี สวัสด์ิรักษ์ ม.3/8
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169 36692 เด็กหญิงนันท์นภัส อาจนาฝาย ม.3/8

170 36693 เด็กหญิงนันธิดา รินกระโทก ม.3/8

171 36696 นางสาวพรไพลิน นามบุตร ม.3/8

172 36700 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ม่วงศิลป์ ม.3/8

173 36703 นางสาวสุวิมล ภูพิลา ม.3/8

174 36705 นางสาวอรปรียา เพชรล  า ม.3/8

175 36708 นางสาวไอลดา ภิญโญทรัพย์ ม.3/8

176 36711 นายณัฐพล ก่อศิลป์ ม.3/9

177 36716 นายนครินทร์ จันทะไหล ม.3/9

178 36720 นายภาวิต ว่องวุฒิญาณ ม.3/9

179 36745 เด็กหญิงภัทราวรรณ นิลสิงขรณ์ ม.3/9

180 36748 นางสาวรุ่งตะวัน ถนอมผล ม.3/9

181 36779 นางสาวทัศนันท์ ฦาชา ม.3/10

182 36787 นางสาวพรพิชญา ศรีเพชร ม.3/10

183 36793 นางสาวยุภารัตน์ ประจ ากลาง ม.3/10

184 36795 นางสาวลลิตา สัจจาสังข์ ม.3/10

185 37613 นางสาวสุภาวดี สุขังสูงเนิน ม.3/10

186 36799 เด็กชายเกริกกรรชัย เวียงฆ้อง ม.3/11

187 36800 เด็กชายคุณานนท์ ช่างหล่อ ม.3/11

188 36801 นายชัยธวัช หมู่เพชร ม.3/11

189 36816 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ยศรุ่งเรือง ม.3/11

190 36818 นายสุวรรณภูมิ ผลานิสงค์ ม.3/11

191 36833 เด็กหญิงภาวดี ล าพึงกาล ม.3/11

192 36836 นางสาวศศิธร อ่ิมบูรณ์ ม.3/11

193 36838 นางสาวศิรประภา มงคล ม.3/11

194 36867 เด็กหญิงจริตยา กล่ินสูงเนิน ม.3/12

195 36883 นางสาววริยา เครือผักปัง ม.3/12

196 38221 เด็กชายณัฐพล ศิริสถิตย์ ม.3/12


