
ห�องสอบท่ี  1

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุ

1 40001 นาย พัชร�นันทน� ศิลปสธรรม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

2 40002 นางสาว ภูริชญา อยู!สุวรรณ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

3 40003 นางสาว วิชญาพร ฐิติเจริญธรรม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

4 40004 นางสาว นิราวรรณ บัวไสว คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

5 40005 เด็กหญิง ศุภพิชญ� ศรีรานิล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

6 40006 เด็กหญิง โกลัญญา เกิดรอด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

7 40007 นาย จิรภัทร จิตจํานงค� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

8 40008 นางสาว นางสาวสุชัญญา ท่ังทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

9 40009 นาย นราภูชิษณ� บัวช่ืน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

10 40010 นาย วรชิต อินทร�ชาวนา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

11 40012 เด็กหญิง จิรัชญา แย8มศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

12 40013 นางสาว ภัทรธิดา รอดสวัสดิ์ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

13 40014 นางสาว กัญญารัตน� นิ่มสะอาด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

14 40015 เด็กหญิง สรัลชนา ศรีจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

15 40016 นาย พิพัฒน� อินธิมาศ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

16 40017 เด็กชาย ณัฐพงษ� ไกรทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

17 40018 นางสาว ศุทธินี คํานุชนารถ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

18 40019 เด็กหญิง ณัฐชุดา โตใหญ!ดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

19 40020 นาย ป>ณณ�วิชญ� พจนศิลป คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 132

ช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 



ห�องสอบท่ี  2

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40021 นาย ภูวดล อ8อยทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

2 40023 นางสาว พาณิภัค จันทร�ประไพ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

3 40025 นางสาว ภัทราพร สุขศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

4 40026 นางสาว ภรภัทร สุขศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

5 40027 เด็กหญิง กัลยารัตน� พุ!มพวง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

6 40028 นางสาว กานต�สินี อิ่มบูรณาประวัติ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

7 40029 เด็กชาย เหมรัศม์ิ โอ!เอ่ียม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

8 40030 เด็กหญิง พิมพ�พิชชา กาญจนเสถียร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

9 40031 นางสาว อรนภา ลาภมาก คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

10 40032 นางสาว พิชญา ชํานาญ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

11 40033 นางสาว ฤดีรัตน� สายเนตร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

12 40034 เด็กหญิง ณิชกุล ยอดปรีชา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

13 40035 นาย บรรณวิชญ� กรุดนาค คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

14 40036 นางสาว วรรษมล มิตรประสิทธ์ิ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

15 40038 นาย ปรัชญา สุขจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

16 40039 นางสาว ขวัญจิรา สุขพร8อม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

17 40040 นางสาว ปAยวรรณ สุขรอด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

18 40041 เด็กหญิง วรรษชล  ขันทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

19 40042 เด็กหญิง กชวรรณ เปาอินทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133

20 40043 นางสาว สุภัชชา เจริญแก8ว คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 133



ห�องสอบท่ี  3

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40044 นางสาว ปราณปรียา อิ่มพร8อม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

2 40045 นางสาว พีรดา สีแดง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

3 40046 นางสาว พัชริญา สมพงษ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

4 40047 นางสาว เพชรไพริน ไม8แหลม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

5 40048 นาย ไพโรจน� ศิริทองคํา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

6 40049 นางสาว ภูษณิศา จันทรประทีป คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

7 40050 นางสาว ชนินาถ ปฐมพงศานนท� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

8 40052 นาย ปริชญ� โหจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

9 40053 เด็กหญิง ชนัญชิดา เพชรเทศ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

10 40054 เด็กชาย พสิษฐ� แสงกระจ!าง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

11 40055 นางสาว กวินธิดา สืบสิงห� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

12 40056 นางสาว ชนนิกานต� เกียรติทัศน� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

13 40058 นางสาว ประกายกานต� เวหา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

14 40059 นางสาว ปณิตา ฤทธ์ิอินทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

15 40060 เด็กชาย ดิแลน ยัง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

16 40061 นางสาว อริสรา ชุ!มจิตต� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

17 40062 นาย เปรมณัส สว!างใจ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

18 40063 นาย นธีร� อุณหกมลพันธ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

19 40064 เด็กหญิง อภิชญา สีเทา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134

20 40065 นางสาว รังสิมา ศิริไพรทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 134



ห�องสอบท่ี  4

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40067 นางสาว พัชรพร ศรอดิศักดิ์ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

2 40068 นาย อัษฎาวุธ ออมสิน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

3 40069 นางสาว ธัญชนก ลิบลับ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

4 40070 นางสาว วรรณิดา สุขหอม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

5 40071 นางสาว ชลลดา เนตรรุ!งเรือง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

6 40072 นาย ธีรพัทธ� เหล!าสมบูรณ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

7 40074 เด็กหญิง กัญญาวีร� เพชรรอด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

8 40075 นางสาว นันท�นภัส ภูริชัยอธินันท� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

9 40076 นางสาว นภัสสร มีอินทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

10 40077 เด็กหญิง พัทธนันท� สุดพิมศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

11 40078 เด็กชาย วิชยุตม� โพธ์ิกลาง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

12 40079 นางสาว ณัฐกมล กลัดทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

13 40080 นางสาว ศกุนากร ฉวีวรรณ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

14 40081 นางสาว อภิสรา พุ!มมี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

15 40082 เด็กหญิง สุญญตา แสงใน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

16 40083 นางสาว รัตนากร จDองาม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

17 40084 นาย ธนภัทร� มาเกิด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

18 40085 เด็กหญิง นุชนานัน ประสพโชค คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

19 40086 เด็กชาย ภูริณัฐ บัวเนียม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135

20 40087 นางสาว ธัญวลัย วัจนรัตนากูล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 135



ห�องสอบท่ี  5

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40088 นางสาว พศิกา พ!วงสะอาด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

2 40089 นางสาว กัลยกร หลักโลก คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

3 40090 นางสาว พิมพ�ชนก เขียวมะนี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

4 40091 นาย ณัฐนันท� งามขํา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

5 40092 เด็กหญิง ปAยะทิพย� คุ8มวงศ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

6 40093 เด็กหญิง เกศสุดา เสียงกลม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

7 40094 นางสาว เจวาลิน จําปEหอม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

8 40095 นางสาว ภัทรลดา ตั้งสุขสันต� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

9 40096 นาย ภัทรพล แตงพลับ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

10 40097 นางสาว ธัญลักษณ� ใจบุญ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

11 40098 นางสาว ณัฐธิดา ไปล!เจริญศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

12 40099 นาย ประสิทธิพร รุ!งโรจน� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

13 40100 เด็กหญิง นพมาศ เจตจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

14 40101 นางสาว กชพร พูลสวัสดิ์ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

15 40103 เด็กหญิง พิชามญชุ� แตงอ!อน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

16 40104 นางสาว พิชญา เหลืองทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

17 40105 เด็กหญิง เอ้ืออารี เพชรแย8ม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

18 40106 นางสาว พัชชา ดาราเมือง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

19 40107 เด็กชาย กฤษณะ พวงศรี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136

20 40108 นางสาว ณัฐวดี สีตารมณ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 136



ห�องสอบท่ี  6

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
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1 40109 นางสาว กานต�รวี นาคนคร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

2 40110 นางสาว ชิตชนก สุขนิรัญ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

3 40111 เด็กหญิง มาริสา ชัยจักร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

4 40112 เด็กหญิง วิชญาดา สุขนิมิตร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

5 40113 นาย อภิศิษฐ� ปรียาไกรสร คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

6 40114 เด็กหญิง ฐิติมา นาดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

7 40115 นางสาว ลักษิกา นาเมือง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

8 40116 นางสาว กุลนิศฑ� ป>กสงค� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

9 40118 นางสาว รมย�ธีรา เจริญพินิจ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

10 40119 นางสาว ทิพย�มณี มีจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

11 40120 เด็กหญิง บุณยาพร ขันดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

12 40121 นางสาว อาทิวราห� จักษุธรรม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

13 40122 นางสาว ฐิติรัตน� บุญเกีย คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

14 40123 เด็กหญิง พิมพ�ชนก บุญนามน คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

15 40124 นางสาว พัชริดา เตชะวงศ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

16 40125 นาย ปพนธีร� สวนสวรรค� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

17 40126 นางสาว ณัฐฐินันท� บุญเต็ม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

18 40127 นางสาว อนัญญา ช่ืนฤทัย คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

19 40128 นางสาว ภรภัทร อินจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137

20 40129 นางสาว จริยา พงษ�เก!า คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 137



ห�องสอบท่ี  7

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40130 นาย นวมินทร� จูโต คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

2 40131 นาย สิระภัทร บรรจงแจ!ม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

3 40132 นางสาว ปารจรีย� ลอยประเสริฐ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

4 40133 นาย ภูมิพัฒน� เรืองทองรักษา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

5 40134 นางสาว ฐิติยา มือสันทัด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

6 40135 นางสาว ณัฏณิชา อุทัยธรรม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

7 40136 นางสาว ธนาภา สังข�ทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

8 40137 นาย สรวิศ ตรีอินทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

9 40138 เด็กชาย กิตติศักดิ์ พันธ�แก8ว คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

10 40139 เด็กหญิง รัชนีกร บุญรอด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

11 40140 นาย ฐิติวัฒน� พรสุวรรณโชค คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

12 40141 เด็กชาย ภควัตร แย8มวงษ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

13 40142 นาย ณัฐวิชช�  ศิลปI ประเสริฐ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

14 40143 เด็กหญิง วรินทร ดอกจันทร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

15 40144 เด็กชาย บัณฑิต ควรชม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

16 40146 นาย รัชชานนท� เงินแท!ง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

17 40147 นางสาว ภูฟKา สุรชิต คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

18 40148 เด็กหญิง ธัญพัศร� ประสิทธิพงศ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

19 40150 นางสาว นัชชา กุลษรเวทย� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123

20 40151 นางสาว กรณิศา ป>นนาผล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 123



ห�องสอบท่ี  8

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40152 นาย เก!งการ รัตนคําสกุล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

2 40153 นางสาว บุณยนุช พูลสุข คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

3 40154 เด็กหญิง รศิตา ปล้ืมจิตร� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

4 40155 เด็กหญิง ขนิษฐา ดารา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

5 40156 นาย ป>ณณวิชญ� สิทธิคง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

6 40157 เด็กชาย นพสิทธ์ิ ชะอุ!มนิธิวัฒน� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

7 40158 นางสาว ปลายฝน จันทร�แสงดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

8 40159 นาย ชิษณุพงศ� สีงาม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

9 40161 นางสาว ชมณพักตร� เฟNOองแก8ว คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

10 40162 นาย ธเนศพล ธรรมสารแก8วกิจ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

11 40163 นางสาว นิภาพรรณ การไสย คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

12 40164 นางสาว ณิชานาฎ นิยมหาญ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

13 40166 นาย รัฐภูมิ สุทธิศศิกุล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

14 40167 นางสาว ณัฏฐชา ทองสัมฤทธ์ิ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

15 40168 นางสาว ปาริยะดา ครุฑธา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

16 40171 นาย พงศกร คล8ายนัทที คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

17 40172 เด็กชาย ณภัทร มณีศิลาสันต� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

18 40173 เด็กชาย ธนากร พันพระ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

19 40174 เด็กชาย วรโชติ เพชรมาลา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124

20 40175 เด็กหญิง ภัทราพร เทียมทัด คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 124



ห�องสอบท่ี  9

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40176 นางสาว วรรณิดา ไทรงาม คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

2 40177 เด็กหญิง สิริกานต� จันทร�ดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

3 40178 นางสาว กนกอร ลิบลับ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

4 40179 นางสาว เทวิกา คําหอมกุล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

5 40180 เด็กหญิง วรรณวณัช ยิฏฐะสิริ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

6 40181 เด็กหญิง ปตากวี ศรีสวัสดิ์ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

7 40182 นางสาว พิมพ�พรรณ น8อยสําราญ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

8 40183 นางสาว อมรรัตน� ภิรมย�ภู! คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

9 40184 นาย ณัฐพัชร� ชูชื่น คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

10 40185 นางสาว ภัทรธิดา ผ!องดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

11 40186 เด็กหญิง ภัชฐิดาภา บํารุงพืช คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

12 40187 นางสาว สิรภัทร ถนอมนาค คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

13 40188 นางสาว ภูภริตา จําปาทอง คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

14 40189 นางสาว หฤทชนัน บุญเจือ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

15 40190 นางสาว อุมากร เทียนภู! คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

16 40191 นางสาว นพมาศ วีระวงศ� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

17 40192 นางสาว ปาลิตา การะเกตุ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

18 40193 นาย ฆรวัษฐ� ธารา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

19 40194 นางสาว ชญานิศ จันทร�นาค คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125

20 40195 นาย ณัฏฐ� เมฆา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 125



ห�องสอบท่ี  10

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 40196 เด็กหญิง จิรนันท� สินธุภูมิ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

2 40197 นางสาว ฑิฆัมพร ล8วนแก8ว คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

3 40198 นางสาว เขมจิรา ปAOนทัศน� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

4 40200 เด็กหญิง พิมพ�มาดา เน้ือนิล คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

5 40201 นางสาว พรนภัส ธนาโรจน� คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

6 40203 นาย ภูมิรพี เวชกิจ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

7 40204 นางสาว ฉัตรลดา เคหา คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

8 40205 เด็กหญิง ณัฐชา เนตรกาศักดิ์ คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

9 40207 นางสาว ณัฏฐ�นรี แพงดี คณิตศาสตร�-วิทยาศาสตร� 126

10 50001 นางสาว ธนารีย� คล8ายเพชร ศิลปIคํานวณ 126

11 50002 เด็กหญิง วรีรัตน� อุ!มเอิบ ศิลปIคํานวณ 126

12 50003 เด็กหญิง ณัฏฐินี ประดิษฐจิต ศิลปIคํานวณ 126

13 50004 นางสาว ธนวันต� นาคมอญ ศิลปIคํานวณ 126

14 50006 นางสาว เบญญาภา บวรเดชธํารงกุล ศิลปIคํานวณ 126

15 50007 เด็กชาย ปุญญพัฒน� กรสวัสดิ์ ศิลปIคํานวณ 126

16 50008 นางสาว พนิดา คงรอด ศิลปIคํานวณ 126

17 50009 เด็กหญิง ชนพร สังข�พุก ศิลปIคํานวณ 126

18 50010 เด็กหญิง ธมนวรรณ เอ่ียมเทศ ศิลปIคํานวณ 126

19 50011 นาย ปAยภูมิ ชัยโชต ศิลปIคํานวณ 126

20 50013 นางสาว ปวิชญา จันทมิตร ศิลปIคํานวณ 126



ห�องสอบท่ี  11

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 50015 นางสาว ชนากานต� ออมรัตน� ศิลปIคํานวณ 127

2 50016 นางสาว สุทธินันทกาญจน� ปAOนปE ศิลปIคํานวณ 127

3 50017 นางสาว อลิชา สุขเอ่ียม ศิลปIคํานวณ 127

4 50018 นางสาว รับขวัญ ทรหด ศิลปIคํานวณ 127

5 50019 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เพชรอยู! ศิลปIคํานวณ 127

6 50020 นาย ณัฐสิทธ์ิ เปEยผ!อง ศิลปIคํานวณ 127

7 50021 นางสาว สลิลทิพย� ปองม่ัน ศิลปIคํานวณ 127

8 50023 เด็กชาย กรณ�นรินทร� นาคสุข ศิลปIคํานวณ 127

9 50024 เด็กหญิง สุประวีณ� อินจันทร� ศิลปIคํานวณ 127

10 50025 นางสาว อริสา สําเภาแก8ว ศิลปIคํานวณ 127

11 50026 เด็กหญิง ชนิฎาภา ต8วมศรี ศิลปIคํานวณ 127

12 50027 เด็กหญิง จิณณภัต สิทธิชัย ศิลปIคํานวณ 127

13 50029 นาย กิตติธร ถิตตยานุรักษ� ศิลปIคํานวณ 127

14 50030 นาย ภูธนพัตน� ตากิ่มนอก ศิลปIคํานวณ 127

15 60002 เด็กชาย สักกริณภัทร เทียนชัยมณีรัตน� ภาษาต!างประเทศ 127

16 60003 เด็กหญิง นภสร รวงผ้ึง ภาษาต!างประเทศ 127

17 60004 เด็กหญิง ป>ทมาพร ช!วยสงค� ภาษาต!างประเทศ 127

18 60006 นางสาว ธีริศรา โสพิตะชาติ ภาษาต!างประเทศ 127

19 60007 นางสาว พิมพ�ลภัส ดุรงค�ธรรม ภาษาต!างประเทศ 127



ห�องสอบท่ี  12

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 60008 นางสาว มัลลิกา ศรัทธาม่ัน ภาษาต!างประเทศ 128

2 60009 นางสาว ธนัญญา ปะจันทบุตร ภาษาต!างประเทศ 128

3 60010 นาย โสตถิ ยืนเย่ียม ภาษาต!างประเทศ 128

4 60011 นางสาว ธันยนันท� สมตน ภาษาต!างประเทศ 128

5 60012 เด็กหญิง เรณุกา มีมะจํา ภาษาต!างประเทศ 128

6 60014 เด็กชาย นิธิกร กิตติวัชรนันท� ภาษาต!างประเทศ 128

7 60015 เด็กหญิง อทิตยา มาคล8าย ภาษาต!างประเทศ 128

8 60016 นางสาว ณัฐนรี อินทวังโส ภาษาต!างประเทศ 128

9 60017 นาย กรกช แสงแจ!ม ภาษาต!างประเทศ 128

10 60018 เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสด ภาษาต!างประเทศ 128

11 60019 นางสาว ภัณฑิลา ราษฎร ภาษาต!างประเทศ 128

12 60021 เด็กหญิง ศุภิสรา ประทุมเทศ ภาษาต!างประเทศ 128

13 60022 นางสาว พิชามญ ธนเตชวินท� ภาษาต!างประเทศ 128

14 60024 เด็กหญิง วรนิษฐา ฉิมพาลี ภาษาต!างประเทศ 128

15 60025 นางสาว ชนกนันท� ปฐมพงศานนท� ภาษาต!างประเทศ 128

16 60026 เด็กหญิง อัจฉราภรณ� แสงดี ภาษาต!างประเทศ 128

17 60027 นาย ศุภณัฐ แววนิล ภาษาต!างประเทศ 128

18 60028 เด็กหญิง ลวิตรา ไข!แก8ว ภาษาต!างประเทศ 128

19 60029 นางสาว อธิชา มันผ้ึง ภาษาต!างประเทศ 128



ห�องสอบท่ี  13

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 60030 นางสาว ลักษิกา เกษรัตน� ภาษาต!างประเทศ 112

2 60031 นาย เสฎฐวุฒิ มุ!งหมาย ภาษาต!างประเทศ 112

3 60032 เด็กหญิง สุภาพร เปล่ียนใจช่ืน ภาษาต!างประเทศ 112

4 60033 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เรืองพาที ภาษาต!างประเทศ 112

5 60034 เด็กชาย วชิรวิชญ� วีสม ภาษาต!างประเทศ 112

6 60035 นางสาว กาญติยา กาญจนะ ภาษาต!างประเทศ 112

7 60036 เด็กหญิง จารุกัญณ� สถานสุข ภาษาต!างประเทศ 112

8 60037 นางสาว ธนวรรณ เงินดี ภาษาต!างประเทศ 112

9 60038 นาย เอกลักษณ� อาจเทศ ภาษาต!างประเทศ 112

10 60039 นางสาว พัทธนันท� พิชยานุวรรต ภาษาต!างประเทศ 112

11 60040 เด็กหญิง รินรดา มามี ภาษาต!างประเทศ 112

12 60041 นางสาว ณวีร�กานต� เฟNOองฟูผดุงสิน ภาษาต!างประเทศ 112

13 60042 เด็กหญิง ยุพาพรรณ ศิริวัฒน� ภาษาต!างประเทศ 112

14 60043 เด็กหญิง โยษิตา ผาลา ภาษาต!างประเทศ 112

15 60044 นาย กฤตภาส สุวรรณโณ ภาษาต!างประเทศ 112

16 60045 นางสาว กัญญานัฐ เอ่ียมพักตร� ภาษาต!างประเทศ 112

17 60046 นางสาว พิชญาภัค แสงพิทักษ� ภาษาต!างประเทศ 112

18 60047 นางสาว โชติกา บุญรอดวรกุล ภาษาต!างประเทศ 112

19 60048 นางสาว กันย�สุดา สายสุทธ์ิ ภาษาต!างประเทศ 112

20 60050 นางสาว พิชญา บางจริง ภาษาต!างประเทศ 112



ห�องสอบท่ี  14

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 60051 นาย สิรวิชญ� งามจัด ภาษาต!างประเทศ 225

2 60052 นางสาว สุวิชญา เท่ียงตรง ภาษาต!างประเทศ 225

3 60053 นาย ทวีโชค สวนมา ภาษาต!างประเทศ 225

4 60055 นางสาว สุประวีณ� บัวงาม ภาษาต!างประเทศ 225

5 60056 เด็กหญิง สุภชา เพชรพิทักษ� ภาษาต!างประเทศ 225

6 60057 นางสาว กรรณิกา เทศแย8ม ภาษาต!างประเทศ 225

7 60058 นาย วรพงศ� จันทองจีน ภาษาต!างประเทศ 225

8 60059 เด็กหญิง ฐิตารีย� กองแก8ว ภาษาต!างประเทศ 225

9 60060 นางสาว นันทิยา สุดชูเกียรติ ภาษาต!างประเทศ 225

10 60061 นาย ชัยภัทร อุบลแย8ม ภาษาต!างประเทศ 225

11 60062 เด็กชาย ปฐมธรรม เผ!าพันธ� ภาษาต!างประเทศ 225

12 60063 นาย นราวิชญ� บุญให8 ภาษาต!างประเทศ 225

13 60064 นาย พศิน ประสาททอง ภาษาต!างประเทศ 225

14 60065 นาย จูนีเออร� ฟานเดอร�พลาส ภาษาต!างประเทศ 225

15 60066 เด็กหญิง ณัฐนิชา กล่ินหอม ภาษาต!างประเทศ 225

16 60067 เด็กหญิง พรแผ!นดิน สหัสสพาศน� ภาษาต!างประเทศ 225

17 60069 นางสาว อภิชญา บุญประดิษฐ� ภาษาต!างประเทศ 225

18 60070 นาย นวภู เขียวขํา ภาษาต!างประเทศ 225

19 60071 นางสาว คุณัญญา ยุทธนาฤทธิไกร ภาษาต!างประเทศ 225

20 60072 เด็กชาย สิรภัทร กริชเพชร ภาษาต!างประเทศ 225



ห�องสอบท่ี  15

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 60073 เด็กชาย ศุภกร กล8าหาญ ภาษาต!างประเทศ 226

2 60074 นาย ป>ณณวิชญ� สัมฤทธิ์จินตนา ภาษาต!างประเทศ 226

3 60075 นาย พลพิพัฒน� คิดอยู! ภาษาต!างประเทศ 226

4 60076 เด็กหญิง วิรัลพัชร ไชยมงคล ภาษาต!างประเทศ 226

5 60077 นางสาว หัตถกาญจน� จารุพงษ� ภาษาต!างประเทศ 226

6 60078 นางสาว กัญญ�กุลณัช ผลห8า ภาษาต!างประเทศ 226

7 60079 นางสาว ชารียา บวบเมือง ภาษาต!างประเทศ 226

8 60080 นางสาว ณภัทร พ!วงปRาไหม ภาษาต!างประเทศ 226

9 60081 นาย อภินัทธ� ศิลปศร ภาษาต!างประเทศ 226

10 60082 นางสาว พสมน หงษ� สัจจะพงศ� ภาษาต!างประเทศ 226

11 60083 นาย ณัฎฐ�ธนัน อังสพัทธ� ภาษาต!างประเทศ 226

12 60085 นาย โกเมศ ไชยสิทธ์ิ ภาษาต!างประเทศ 226

13 60086 นางสาว ปริญญา นุชเจริญ ภาษาต!างประเทศ 226

14 60087 นางสาว ศิริรัษชฎา จิตอาจหาญ ภาษาต!างประเทศ 226

15 70004 นาย ธันวา เกตุรายนาค ท่ัวไป 226

16 70005 นาย ปAยะบุตร สุขเกษม ท่ัวไป 226

17 70006 เด็กหญิง ณัฐธยาน� สุทธิพันธ� ท่ัวไป 226

18 70007 นางสาว มนัสนันท� สุภาพ ท่ัวไป 226

19 70009 นาย พิสิษฐ� โอดครวญ ท่ัวไป 226

20 70010 เด็กชาย อาติยะ มีนุช ท่ัวไป 226



ห�องสอบท่ี  16

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 70011 นางสาว สิริรัตน� มาลีเนตร ท่ัวไป 227

2 70012 นางสาว ณัฐริกา มีแก8ว ท่ัวไป 227

3 70014 นางสาว ณิชารีย� เฮ!งพก ท่ัวไป 227

4 70015 นางสาว ปนัดดา จันทร�บ8วย ท่ัวไป 227

5 70016 นาย ชีวานนท� อิศรางกูรณอยุธยา ท่ัวไป 227

6 70017 เด็กหญิง สุภัสสร แช!มเทศ ท่ัวไป 227

7 70018 นาย วรเมธ เขียวชอุ!ม ท่ัวไป 227

8 70019 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ เผ!าจันทร� ท่ัวไป 227

9 70020 นางสาว พรทิภา เงินทอง ท่ัวไป 227

10 70021 นางสาว จิราภรณ� เฉียบแหลม ท่ัวไป 227

11 70022 เด็กหญิง สโรชา หม่ืนศรี ท่ัวไป 227

12 70023 เด็กชาย กิติภูมิ เครือสิน ท่ัวไป 227

13 70024 นางสาว อรกัญญา นวมศิริ ท่ัวไป 227

14 70025 นางสาว โชติรส สังขลาโพธ์ิ ท่ัวไป 227

15 70026 นาย สหภูมิ พลชัย ท่ัวไป 227

16 70027 นาย ชนสรณ� นุชนารถ ท่ัวไป 227

17 70028 เด็กหญิง พิชชาภา สุนทรท8วม ท่ัวไป 227

18 70029 เด็กชาย พงศ�ภัค จ!Tายรักษา ท่ัวไป 227

19 70030 นางสาว วรัทยา จอมทรักษ� ท่ัวไป 227

20 70031 เด็กชาย มงคล เครือเมฆ ท่ัวไป 227



ห�องสอบท่ี  17

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 70033 นาย รพีถูมิ แดงประดับ ท่ัวไป 215

2 70034 นาย ภูวดล ทับทิม ท่ัวไป 215

3 70035 นางสาว ศุภิสรา แก8วโกศล ท่ัวไป 215

4 70037 เด็กหญิง มนัสนันท� ฤทธ์ิบัว ท่ัวไป 215

5 70038 เด็กหญิง ปุณณภา คนเท่ียง ท่ัวไป 215

6 70039 นาย อติวิชญ� สุขลาภ ท่ัวไป 215

7 70040 เด็กชาย ศิรวิทย� สุกสี ท่ัวไป 215

8 70041 นางสาว สรณ�สิริ แสงสง!า ท่ัวไป 215

9 70042 นาย คชภัค ประทาพันธ� ท่ัวไป 215

10 70044 เด็กชาย กิตตินันท� พันธ�สังข� ท่ัวไป 215

11 70045 เด็กชาย คณพศ บุษราคํา ท่ัวไป 215

12 70046 นาย ศุภณัฐ บุญเทียม ท่ัวไป 215

13 70047 นาย ธาดาพงศ� บุญม่ัน ท่ัวไป 215

14 70048 นาย พีรภัทร ศรีธาตุ ท่ัวไป 215

15 70049 เด็กชาย ถนอมศักดิ์ ชูมิตร ท่ัวไป 215

16 70050 นาย ราชพฤกษ� บุษบา ท่ัวไป 215

17 70051 นาย ธรรศ แผ!นทอง ท่ัวไป 215

18 70052 เด็กหญิง ทัตพร ปAOนทัศน� ท่ัวไป 215

19 70053 เด็กชาย อธิวัฒน� อุดมศรี ท่ัวไป 215

20 70054 นาย วริทธ์ินันท�  เอ่ียมสอาด ท่ัวไป 215



ห�องสอบท่ี  18

ลําดับ
เลขท่ี

น่ังสอบ
แผนการเรียน ห�องสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

            ประจําป"การศึกษา 2565  ห�องเรียนปกติ   
          ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบนักเรียนช้ัน ม.3 เข�าศึกษาต0อในระดับช้ัน ม.4 

1 70055 เด็กชาย วีรชัย นุชเจริญ ท่ัวไป 216

2 70056 นาย ชากีรีน มัสโฮดี ท่ัวไป 216

3 70057 เด็กหญิง ป>ทมพร ปานสมัย ท่ัวไป 216


