
ท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ช่ือ - สกุลนักเรียน ห้อง (เดิม) หมำยเหตุ

1 36383 เด็กชายกันตวิชญ์ อนุวุฒิ ม.3/1

2 36385 นายฉัตรพิศุทธ์ิ วีรชัยพิเชษฐ์กุล ม.3/1

3 36387 เด็กชายธนบดินทร์ ชอบอินทร์ ม.3/1

4 36388 นายนิติพล ภูอกิจ ม.3/1

5 36391 นายพัฒน์ภูมิ คาดสนิท ม.3/1

6 36392 นายพีรพัฒน์ ข านอก ม.3/1

7 36393 นายภานุวิชญ์ โพธ์ิวัน ม.3/1

8 36394 เด็กชายภุชิสสะ ประไพเพชร ม.3/1

9 36402 เด็กหญิงพิชญาภา จุลละนันท์ ม.3/1

10 36405 นางสาวมนัชญา พิมพ์ดีด ม.3/1

11 36411 นางสาวอัจฉราวดี ต่ิงผ่อง ม.3/1

12 36413 นายจิตติพัฒน์ เมืองมัจฉา ม.3/2

13 36419 เด็กชายยศวัฒน์ บุญหรรษา ม.3/2

14 36427 นางสาวชลิตา อารีวงษ์ ม.3/2

15 36455 นายธนนันท์ นันบุญมา ม.3/3

16 36496 เด็กชายศุภวิชญ์ ตรงประสิทธ์ิ ม.3/4

17 36497 เด็กหญิงกนกวรรณ อุทหาร ม.3/4

18 36498 นางสาวกวินธิดา จูไธสงค์ ม.3/4

19 36500 นางสาวกุศาวดี ดวงจันทร์ ม.3/4

20 36503 เด็กหญิงชนาวรรณ นรินจันทร์ ม.3/4

21 36511 เด็กหญิงนภัสสร กระจ่างศักด์ิ ม.3/4

22 36523 นางสาวศุภสุตา เรืองเจริญ ม.3/4

23 36526 นางสาวโสภารัตน์ ขวัญถาวร ม.3/4

24 36528 นางสาวอมรกาญจน์ ก่ิงกุมทา ม.3/4

25 36529 เด็กชายกิตติธัช บุตรสมบัติ ม.3/5

26 36541 เด็กชายวิกรม ภูมิผักแว่น ม.3/5

27 36542 นายวิโรจน์ มณีกูล ม.3/5

28 36548 เด็กหญิงฐาปนีย์ คูณศรี ม.3/5

ผลกำรคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนช้ัน ม.3 เดิม ปีกำรศึกษำ 2566

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์  จ ำนวน  142  คน   (อันดับส ำรอง 9 คน)



ท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ช่ือ - สกุลนักเรียน ห้อง (เดิม) หมำยเหตุ

29 36557 นางสาวพิชามญช์ุ พิริยะพิทยา ม.3/5

30 36571 เด็กหญิงอรพิชญ์ ชัยวิจิตร ม.3/5

31 36576 เด็กชายคณิน ฝ่ังสระ ม.3/6

32 36577 นายฉัตรมงคล ขันทอง ม.3/6

33 36578 เด็กชายชนพัฒน์ ดีดหนองเป็ด ม.3/6

34 36586 นายธีรภัทร์ มุ่ยสุข ม.3/6

35 36593 เด็กชายสุทธิพจน์ หลักม่วง ม.3/6

36 36594 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ ม.3/6

37 36597 เด็กหญิงเกวลิน นวลสง่า ม.3/6

38 36598 นางสาวเกษกรแก้ว เกษแก้ว ม.3/6

39 36603 เด็กหญิงทิพย์สลาลี ตาลต้น ม.3/6

40 36607 นางสาวบุณยาพร โยธานันท์ ม.3/6

41 36608 เด็กหญิงพิมนภา ขวัญยืน ม.3/6

42 36610 เด็กหญิงภัทรศยา วงษา ม.3/6

43 36613 เด็กหญิงวิลาสินี สุทธิประภา ม.3/6

44 36616 เด็กหญิงอนัญญา โมฬีชาติ ม.3/6

45 36619 นายกฤษฎี ประทุมไทย ม.3/7

46 36621 นายกิจติพันธ์ เพาะชุ่ม ม.3/7

47 36625 นายกุลนันท์ ยอดแก้ว ม.3/7

48 36626 นายจีรพัฒน์ ชัยบิดา ม.3/7

49 36627 นายณัฐติสรณ์ ก่อก าลัง ม.3/7

50 36632 เด็กชายพลภัทร คุ้มบ้าน ม.3/7

51 36635 เด็กชายวรเมธ ผ่องสนาม ม.3/7

52 36636 เด็กชายเวชพิสิฐ สวัสดิรักษ์ ม.3/7

53 36642 นางสาวกนกวรรณ ประโพธ์ิทัง ม.3/7

54 36643 นางสาวกัญญาณัฐ วีระวงค์ ม.3/7

55 36670 นายณัฏฐชัย หุตะริน ม.3/8

56 36671 เด็กชายปภังกร รุ่งรังสรรค์ ม.3/8

57 36681 เด็กหญิงกมลชนก มูลเหลา ม.3/8

58 36686 เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีสด ม.3/8



ท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ช่ือ - สกุลนักเรียน ห้อง (เดิม) หมำยเหตุ

59 36689 เด็กหญิงณิชานันท์ วงษ์ปัญญา ม.3/8

60 36690 เด็กหญิงธัญจิรา อินทรารักษ์ ม.3/8

61 36702 เด็กหญิงศิรญาณ์ แนวประเสริฐ ม.3/8

62 36706 นางสาวอรยา แก้วหนองแดง ม.3/8

63 36707 เด็กหญิงโอทนี มีเกิด ม.3/8

64 36712 เด็กชายธนภัทร บัวสระ ม.3/9

65 36714 เด็กชายธนวัต ขันทอง ม.3/9

66 36722 เด็กชายภูริภัทร ทองแย้ม ม.3/9

67 36724 เด็กชายวงศกร บุญค  า ม.3/9

68 36731 นายอภิวัฒน์ สุริยนต์ ม.3/9

69 36733 เด็กหญิงเกตน์สินี โพละกุ ม.3/9

70 36736 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลเดชา ม.3/9

71 36747 นางสาวยโสธรา คชสาร ม.3/9

72 36749 นางสาววริศรา เหมือนพงศ์ ม.3/9

73 36750 นางสาวสุชานาถ ประหยัดสินธ์ ม.3/9

74 36751 นางสาวสุดารัตน์ มิตรมาตย์ ม.3/9

75 36753 นางสาวอทิตติยา เชื อชน ม.3/9

76 37014 เด็กหญิงก าไลทอง พลเดชา ม.3/9

77 37617 เด็กหญิงชัชชา บินซาเล็ม ม.3/9

78 36763 นายภูรี ศรีช่ืน ม.3/10

79 36766 เด็กชายวรินทร ประเสริฐสวัสด์ิ ม.3/10

80 36768 นายศุภณัฏฐ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.3/10

81 36772 นางสาวกนกกร ลาภประเสริฐ ม.3/10

82 36773 เด็กหญิงกัญญพรรณ พาแพง ม.3/10

83 36774 เด็กหญิงเกสรา ขาวเขียว ม.3/10

84 36775 นางสาวชญานิศ ตวงวิไล ม.3/10

85 36780 นางสาวนวรัตน์ ดวงจันทร์ ม.3/10

86 36784 นางสาวปัณณพร ทึงด้วง ม.3/10

87 36789 นางสาวพรสวรรค์ วิจิตรจันทร์ ม.3/10

88 36791 นางสาวภูริชญา ชาวสวน ม.3/10
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89 36796 เด็กหญิงสรารัตน์ เครือปัญญา ม.3/10

90 36798 นางสาวอารียา วงษ์ดินด า ม.3/10

91 36805 นายธิติวัฒน์ นิลภูผา ม.3/11

92 36807 นายนรพนธ์ ป่ันกลาง ม.3/11

93 36814 นายมาติกาญจน์ โคตรโสภา ม.3/11

94 36828 เด็กหญิงชุติมณฑ์ พลเดชา ม.3/11

95 36829 นางสาวฐิติกานต์ รามฤทธ์ิ ม.3/11

96 36842 เด็กหญิงอารยา ขวัญสู่ ม.3/11

97 36843 เด็กหญิงอินทิพร พาวงษ์ ม.3/11

98 36856 เด็กชายนนทชัย ศรีละพันธ์ุ ม.3/12

99 36868 เด็กหญิงจิตติมา น  านวล ม.3/12

100 36869 เด็กหญิงเจนจิรา ทองแย้ม ม.3/12

101 36872 เด็กหญิงฐานิดา คุณประทุม ม.3/12

102 36874 เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์ภาค า ม.3/12

103 36876 เด็กหญิงปพิชญา หมู่วิเศษ ม.3/12

104 36878 เด็กหญิงปรางนภา มาตรา ม.3/12

105 36881 เด็กหญิงพิมชนก จูงสูงเนิน ม.3/12

106 36570 เด็กหญิงหทัยชนก มะแสงสม ม.3/5 ชุด 2

107 36602 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีเพ็ชร ม.3/6 ชุด 2

108 36546 นางสาวจารุวรรณ ปัณพรเมธี ม.3/5 ชุด 2

109 36831 เด็กหญิงณัฐธิดา เปรมกมล ม.3/11 ชุด 2

110 36704 เด็กหญิงอรปรีญา แผลงสูงเนิน ม.3/8 ชุด 2

111 36822 เด็กหญิงกานต์ธิดา ขจัดพาล ม.3/11 ชุด 2

112 36742 นางสาวนิวาริน เหล่าจันทร์ ม.3/9 ชุด 2

113 36534 นายณัฐสิทธ์ิ สิงห์สู่ถ  า ม.3/5 ชุด 2

114 36573 นางสาวอลิสา พิมพ์ส าราญ ม.3/5 ชุด 2

115 36832 นางสาวภัทรวดี น้อยสนิท ม.3/11 ชุด 2

116 36575 เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ตรงประสิทธ์ิ ม.3/6 ชุด 2

117 36788 เด็กหญิงพรไพลิน แกมนิล ม.3/10 ชุด 2

118 36738 นางสาวณัฐริกา เอการัมย์ ม.3/9 ชุด 2
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119 36566 นางสาวศรารัตน์ ดอนเขียวไพร ม.3/5 ชุด 2

120 36685 นางสาวชนกสุดา ศรีนาม ม.3/8 ชุด 2

121 36581 นายณภัทร อัญชลี ม.3/6 ชุด 2

122 36614 เด็กหญิงสุทธิดา บ้วนนอก ม.3/6 ชุด 2

123 36590 เด็กชายภพธรรม ศรีสมุทร์ ม.3/6 ชุด 2

124 36823 เด็กหญิงเกณิกา โสดาวัน ม.3/11 ชุด 2

125 36879 นางสาวพรนิภา สุทธาวาส ม.3/12 ชุด 2

126 36622 นายกิตติกานต์ กุลสระ ม.3/7 ชุด 2

127 36549 เด็กหญิงณัฐญาณี มัดศรี ม.3/5 ชุด 2

128 36735 นางสาวจุฑาพร กล้าราญรอน ม.3/9 ชุด 2

129 36515 นางสาวเปียทิพย์ หิรัญมูล ม.3/4 ชุด 2

130 36638 เด็กชายสุรศักด์ิ ราษีสวย ม.3/7 ชุด 2

131 36637 นายศิวนาถ มีดินด า ม.3/7 ชุด 2

132 36790 เด็กหญิงพัชรพร ลาภเจริญ ม.3/10 ชุด 2

133 36633 เด็กชายพีรณัฐ เดยะดี ม.3/7 ชุด 2

134 36540 เด็กชายวษุพล ชมภูมาตรย์ ม.3/5 ชุด 2

135 36871 นางสาวชุติมา พานหนองเส ม.3/12 ชุด 2

136 36794 เด็กหญิงรัตนมน จิตรภิลัย ม.3/10 ชุด 2

137 36743 เด็กหญิงบุณฑริกา ภิรมย์ไกรภักด์ิ ม.3/9 ชุด 2

138 36804 นายธราเทพ พิมพ์ทอง ม.3/11 ชุด 2

139 36655 เด็กหญิงวรัชยา พลม่วง ม.3/7 ชุด 2

140 36734 เด็กหญิงเขมิกา จั นชัยภูมิ ม.3/9 ชุด 2

141 36860 เด็กชายวิวัฒน์ชัย คงโนนกอก ม.3/12 ชุด 2

142 36875 เด็กหญิงเบญจาภา บ ารุงไทย ม.3/12 ชุด 2

1 36827 นางสาวชลดา ร่มจันทร์ ม.3/11 ส ารองอันดับ 1

2 36834 เด็กหญิงฤทัย จันทร์สุราช ม.3/11 ส ารองอันดับ 2

3 36634 นายภานุวิชญ์ ค าภีร์ ม.3/7 ส ารองอันดับ 3

4 36538 เด็กชายพัทธดนย์ ฉัตรรักษา ม.3/5 ส ารองอันดับ 4

5 36726 เด็กชายวรวิทย์ ประทุมกุล ม.3/9 ส ารองอันดับ 5

6 36647 นางสาวธนัชพร พลฤทธ์ิ ม.3/7 ส ารองอันดับ 6
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7 36888 นางสาวอรจิรา ทูลแก้ว ม.3/12 ส ารองอันดับ 7

8 36623 เด็กชายกิตติพงศ์ คล่องงาน ม.3/7 ส ารองอันดับ 8

9 36741 เด็กหญิงนริศรา วิเศษ ม.3/9 ส ารองอันดับ 9


