
บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 1 (หอง 544)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 001 – 020 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
1 001 เด็กชาย ดรัณภพ ดับโศรก ทั่วไป  

2 002 เด็กหญิง กุลปรียา สมาคม ทั่วไป  

3 003 เด็กหญิง สโรชา สุภาพ ทั่วไป  

4 004 เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีจําปา ทั่วไป  

5 005 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วงศพิทักษ ทั่วไป  

6 006 เด็กหญิง รัชฎาวรรณ ดวงจันทร ทั่วไป  

7 007 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วงศพิทักษ ทั่วไป  

8 008 เด็กหญิง วิรัตดา จันทรเดช ทั่วไป  

9 009 เด็กหญิง นันทชิา  สุขเครือ ทั่วไป  

10 010 เด็กชาย ปยวัฒน รักสุด ทั่วไป  

11 011 เด็กชาย พนิตนันท ยอดจักร ทั่วไป  

12 012 เด็กหญิง ธิดาภรณ บุญรวม ทั่วไป  

13 013 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จันทิมาร ทั่วไป  

14 014 เด็กหญิง รติปภา ศิริวงษ ทั่วไป  

15 015 เด็กชาย ภูมิบดินทร สมชัยมาตร ทั่วไป  

16 016 เด็กหญิง พันทิพา ชาติชัยภูมิ ทั่วไป  

17 017 เด็กชาย จิรายุ โยธี ทั่วไป  

18 018 เด็กชาย ธนวัต ไพรบึง ทั่วไป  

19 019 เด็กชาย กัมปนาท บังเอิญ ทั่วไป  

20 020 เด็กชาย ณรงควิทย บุญรวม ทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 หองสอบที่ 2 (หอง 543)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 021 – 040 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
21 021 เด็กหญิง อารีรัตน เกษศิลา ทั่วไป  

22 022 เด็กหญิง กนกนิภา แยมบาน ทั่วไป  

23 023 เด็กชาย จิรายุทธ สุพรรณ ทั่วไป  

24 024 เด็กหญิง ทวันรัตน ปรางมาศ ทั่วไป  

25 025 เด็กหญิง ศุภกานต วงศษา ทั่วไป  

26 026 เด็กหญิง วราลักษณ บุญหวาน ทั่วไป  

27 027 เด็กหญิง วรัญยา ยอดจักร ทั่วไป  

28 028 เด็กชาย วีรวิชญ บุผา ทั่วไป  

29 029 เด็กหญิง ฐิติวรฎา สุพรรณ ทั่วไป  

30 030 เด็กหญิง ปญณิดา จงมั่น ทั่วไป  

31 031 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สมเสนา ทั่วไป  

32 032 เด็กหญิง ชวกร ระเนิด ทั่วไป  

33 033 เด็กหญิง ศิริพร ผดุงศิลป ทั่วไป  

34 034 เด็กหญิง วาสนา เบาทอง ทั่วไป  

35 035 เด็กชาย ภานุวัฒน ไพรบึง ทั่วไป  

36 036 เด็กหญิง สงกรานต  ทองอินทร ทั่วไป  

37 037 เด็กหญิง อรวรา บุญรวม ทั่วไป  

38 038 เด็กหญิง ธนัชชา พันธจันทร ทั่วไป  
39 039 เด็กชาย ณรงคศักด์ิ โคตรโยธา ทั่วไป  

40 040 เด็กหญิง นคนันทินี   พงษวัน ทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 3 (หอง 542)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 041 – 060 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
41 041 เด็กหญิง จุฑารัตน คราทอง ทั่วไป  

42 042 เด็กหญิง จิรัชญา ทองลอย ทั่วไป  

43 043 เด็กหญิง อาภิสมัย โอชารส ทั่วไป  

44 044 เด็กชาย พีรพัฒน พลพระแทน ทั่วไป  

45 045 เด็กหญิง ญาณัชนันต มะปราง ทั่วไป  

46 046 เด็กหญิง ปญณิดา จงมั่น ทั่วไป  

47 047 เด็กชาย เมธี   ประหา ทั่วไป  

48 048 เด็กชาย ณัฐนันท พลเย่ียม ทั่วไป  

49 049 เด็กชาย อนุชา ทองมนต ทั่วไป  

50 050 เด็กชาย พัชรพล ทองอินทร ทั่วไป  

51 051 เด็กหญิง โฉมพิไล ศรแกว ทั่วไป  

52 052 เด็กหญิง สุภาพร ยอดจักร ทั่วไป  

53 053 เด็กชาย อชิรวิทย ศรีมะณี ทั่วไป  

54 054 เด็กหญิง กัญจนพร โพธ์ิอุดม ทั่วไป  

55 055 เด็กหญิง ธารวิมล เกษกาล ทั่วไป  

56 056 เด็กชาย พงศกร ไพรบึง ทั่วไป  

57 057 เด็กหญิง ธารวิมล เกษกาล ทั่วไป  

58 058 เด็กหญิง อัญชิสา มะปราง ทั่วไป  
59 059 เด็กหญิง กนกวรรณ ดานกลาง ทั่วไป  

60 060 เด็กหญิง กัลยรัตน อาจใจ ทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 4 (หอง 532) 

 หองเรียนทั่วไป เลขที่ 061 – 080 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
61 061 เด็กชาย ธนวัฒน สุพรรณ ทั่วไป  

62 062 เด็กหญิง ราตร ี พันมะล ี ทั่วไป  

63 063 เด็กชาย พรปวีณ บรสิุทธ์ิ ทั่วไป  

64 064 เด็กชาย ธนวิชญ พงษวัน ทั่วไป  

65 065 เด็กหญิง เนตรชนก สิงหทอง ทั่วไป  

66 066 เด็กหญิง สุพรรณหงส แกวกุล ทั่วไป  

67 067 เด็กหญิง เพชรไพลิน อุนเรือน ทั่วไป  

68 068 เด็กหญิง สิราวรรณ พุมพันธ ทั่วไป  

69 069 เด็กหญิง กนกพร โยธี ทั่วไป  

70 070 เด็กหญิง สุพิชญา โยธี ทั่วไป  

71 071 เด็กชาย พิสิทธ์ิ เเสนศร ี ทั่วไป  

72 072 เด็กหญิง เบญจพร ไพรเต้ีย ทั่วไป  

73 073 เด็กชาย วรเมธ พลชัยสง ทั่วไป  

74 074 เด็กชาย จุลจักร บุญรวม ทั่วไป  

75 075 เด็กหญิง สิริวรรณนี แกวจินดา ทั่วไป  

76 076 เด็กชาย ภานุสรณ สุภาพ ทั่วไป  

77 077 เด็กชาย อาทิตยเทพ ขันตะราช ทั่วไป  

78 078 เด็กชาย วีระพล   อาจใจ ทั่วไป  
79 079 เด็กหญิง ศุภาวรรณ เลนสันเทยีะ ทั่วไป  

80 080 เด็กชาย ธนกร   ทองบาง ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 5 (หอง 533) 

หองเรยีนทั่วไป เลขที่ 081 – 100 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
81 081 เด็กหญิง ทรรศนีย โยธี ทั่วไป  

82 082 เด็กชาย พัสกร ยอดจักร ทั่วไป  

83 083 เด็กชาย พัชรพล ทองอินทร ทั่วไป  

84 084 เด็กหญิง มัลลิกา พันธุไมเล็ก ทั่วไป  

85 085 เด็กชาย ตะวัน สุพรรณ ทั่วไป  

86 086 เด็กชาย ชยพัทธ บุญบํารุง ทั่วไป  

87 087 เด็กหญิง สโรชา ธรรมคุณ ทั่วไป  

88 088 เด็กหญิง ชลธิชา  คําไสย ทั่วไป  

89 089 เด็กหญิง ปยภัทร  พันธแกน ทั่วไป  

90 090 เด็กหญิง วิภาภรณ ทุนม ี ทั่วไป  

91 091 เด็กชาย ศุภกิจ คุณชาติ ทั่วไป  

92 092 เด็กหญิง เกวล ี ปตเนตร ทั่วไป  

93 093 เด็กหญิง เขมจริา โยธี ทั่วไป  

94 094 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงสวาง ทั่วไป  

95 095 เด็กหญิง เอมอร สุขประเสริฐ ทั่วไป  

96 096 เด็กหญิง ธิดารัตน พันธแกน ทั่วไป  

97 097 เด็กชาย ธีระพงษ หรรษา ทั่วไป  

98 098 เด็กหญิง ชนิภรณ อิ่มสอาด ทั่วไป  
99 099 เด็กชาย ปยวัฒน ธรรมรส ทั่วไป  

100 100 เด็กหญิง ชลธีชา ธรรมคุณ ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 6 (หอง 534)  

หองเรยีนทั่วไป เลขที่ 101 – 120 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
101 101 เด็กชาย ปฏิพล สมงาม ทั่วไป  

102 102 เด็กชาย นิวัตน พันธแกน ทั่วไป  

103 103 เด็กชาย สุพศิน คําเหลอื ทั่วไป  

104 104 เด็กชาย วีระพล  ศรีวงษา ทั่วไป  

105 105 เด็กชาย ณัฐภัทร ทองมนต ทั่วไป  

106 106 เด็กชาย จิรวิชญ ศรีสุข ทั่วไป  

107 107 เด็กชาย อภินันท พงษวัน ทั่วไป  

108 108 เด็กชาย ศิริสุข ศรีสุข ทั่วไป  

109 109 เด็กชาย เมทนีดล บัวจันทร ทั่วไป  

110 110 เด็กชาย พงคภัค บุญรวม ทั่วไป  

111 111 เด็กชาย จิรสิทธ์ิ สายสงัข ทั่วไป  

112 112 เด็กชาย จีรนนท บุญหลาย ทั่วไป  

113 113 เด็กหญิง สุภัสสร   นันทะสงิห ทั่วไป  

114 114 เด็กหญิง อาภิสมัย โอชารส ทั่วไป  

115 115 เด็กชาย เฉลิมชัย   เงางาม ทั่วไป  

116 116 เด็กชาย กิตตินันท เหมกุล ทั่วไป  

117 117 เด็กหญิง วันวิสา ทองหลอ ทั่วไป  

118 118 เด็กชาย ถิรวุฒ ิ พงษวัน ทั่วไป  
119 119 เด็กชาย อัครพนธ จรูญไธสง ทั่วไป  

120 120 เด็กชาย จตุภัทร ไพวงศ ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 7 (หอง 524) 

หองเรยีนทั่วไป เลขที่ 121 – 127   
หองเรียนสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (PSMT)128 – 140 

 
เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 

121 121 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงศพิทักษ ทั่วไป  

122 122 เด็กชาย นภสินธุ ศรีสด ทั่วไป  

123 123 เด็กหญิง กฤติยา สืบศร ี ทั่วไป  

124 124 เด็กชาย พตินันท ทองอินทร ทั่วไป  

125 125 เด็กชาย เพชรอรชุณ บุญรวม ทั่วไป  

126 126 เด็กชาย ศิพิพัฒน บุญรวม ทั่วไป  

127 127 เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีจําปา ทั่วไป  

128 128 เด็กชาย ธีรภัทร  จําป PSMT  

129 129 เด็กหญิง อรปรียา งามทอง PSMT  

130 130 เด็กหญิง ยุพารัตน แสงพุก PSMT  

131 131 เด็กชาย จิรายุ โยธี PSMT  

132 132 เด็กหญิง จิราภรณ สุภาพ PSMT  

133 133 เด็กหญิง ณัฐธิดา เสนคราม PSMT  

134 134 เด็กหญิง ศิริภัสสร บุดดีเสาร PSMT  

135 135 เด็กหญิง อาลิสา   เสาวัง PSMT  

136 136 เด็กหญิง ธิติยา บุญรวม PSMT  

137 137 เด็กชาย ศุภวิชญ สมราง PSMT  

138 138 เด็กหญิง ปภานัน เสนคราม PSMT  

139 139 เด็กหญิง นินยา วายลี PSMT  

140 140 เด็กหญิง นิชธาวัลย มักสัน PSMT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 8 (หอง 523) 

หองเรยีนสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี(PSMT) เลขที่ 141-157 

หองเรยีน RBL พื้นทีน่วัตกรรม (โครงการเพาะพันธุปญญา) เลขที่ 158 – 160 

 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
141 141 เด็กหญิง อัมภิกา ปรางมาศ PSMT  

142 142 เด็กหญิง กนกอร ยอดจักร PSMT  

143 143 เด็กหญิง ศุภรัตน จันทะ PSMT  

144 144 เด็กหญิง ณิภาภักด์ิ เสนคราม PSMT  

145 145 เด็กหญิง ภัทรนภา อาจใจ PSMT  

146 146 เด็กชาย จิรพสั ธรรมคุณ PSMT  

147 147 เด็กชาย ทศพล โมลาศร ี PSMT  

148 148 เด็กหญิง อรอนงค สมาคม PSMT  

149 149 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ไพบูลย PSMT  

150 150 เด็กหญิง ณัฐธิดา พงษเพชร PSMT  

151 151 เด็กชาย ทักษะ ธรรมคุณ PSMT  

152 152 เด็กหญิง อาทิตยาธร สุภาพ PSMT  

153 153 เด็กหญิง กัลยรัตน อาจใจ PSMT  

154 154 เด็กชาย ธีระพล เสมศร ี PSMT  

155 155 เด็กหญิง พีรชยา ขันเงิน PSMT  

156 156 เด็กหญิง อินทิรา  ศรีกะชา PSMT  

157 157 เด็กชาย ธนภัทร นาครนิทร PSMT  

158 158 เด็กชาย จิรวรรธ ปญญา RBL  

159 159 เด็กหญิง อินทิรา  ศรีกะชา RBL  

160 160 เด็กหญิง ภิรมณ  สุภาพ RBL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 9 (หอง 522) 

หองเรยีน RBL พื้นทีน่วัตกรรม (โครงการเพาะพันธุปญญา) เลขท่ี 161 – 176 

หองเรยีนความสามารถพิเศษ เลขท่ี 177 – 180 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
161 161 เด็กชาย จิรวรรธ ปญญา RBL  

162 162 เด็กหญิง อินทิรา  ศรีกะชา RBL  

163 163 เด็กหญิง ภิรมณ  สุภาพ RBL  

164 164 เด็กหญิง อุรัสยา เลิศศร ี RBL  

165 165 เด็กหญิง ธนิษฐา สุพรรณ RBL  

166 166 เด็กชาย วีรากร สุขบํารงุ RBL  

167 167 เด็กชาย ปภาวิน สมาคม RBL  

168 168 เด็กชาย ภิชัยยุทธ นิยม RBL  

169 169 เด็กหญิง ณัฎฐา บุญรวม RBL  

170 170 เด็กชาย วิศวะ  เพ็งจันทร RBL  

171 171 เด็กชาย ธนภัทร นาครนิทร RBL  

172 172 เด็กหญิง ณัฐณิชา เเชมนก RBL  

173 173 เด็กหญิง สุวรรณา อภิบาล RBL  

174 174 เด็กหญิง ราตร ี พันมะล ี RBL  

175 175 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ คําอินทร RBL  

176 176 เด็กชาย คริษฐ โพนสาล ี RBL  

177 177 เด็กชาย กฤติพงศ ทองมนต ความสามารถพิเศษ  

178 178 เด็กชาย ประธานพร ไชยโชติ ความสามารถพิเศษ  

179 179 เด็กหญิง กัญญวรา สินนาม ความสามารถพิเศษ  

180 180 เด็กชาย นัทธพงศ อาจใจ ความสามารถพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  หองสอบที่ 10 (หอง 521) 

หองเรยีนความสามารถพิเศษ เลขท่ี 181 – 198  เพ่ิมเติม เลขท่ี 199 – 201 
 

เลขที่น่ัง เลขที่สมัคร ช่ือ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
181 181 เด็กชาย ณัฐวินทร ไพรบงึ ความสามารถพิเศษ  

182 182 เด็กชาย ธีรเดช สุดสด ี ความสามารถพิเศษ  

183 183 เด็กชาย จิรพงศ สุพรรณ ความสามารถพิเศษ  

184 184 เด็กชาย ชิดชนก  เสมศรี ความสามารถพิเศษ  

185 185 เด็กหญิง กาญจนา ทุมมา ความสามารถพิเศษ  

186 186 เด็กชาย วสุพล มะโนรา ความสามารถพิเศษ  

187 187 เด็กชาย สันต ิ ดีพรอม ความสามารถพิเศษ  

188 188 เด็กชาย สิงหา   บุญนอก ความสามารถพิเศษ  

189 189 เด็กหญิง เกต ุ คําราม ความสามารถพิเศษ  

190 190 เด็กชาย เมฆินทร ทองมนต ความสามารถพิเศษ  

191 191 เด็กชาย สิทธิชัย  จําปาเเกว ความสามารถพิเศษ  

192 192 เด็กชาย ไกรวิชญ จันทกิจ ความสามารถพิเศษ  

193 193 เด็กชาย ทักษดนัย พงษวัน ความสามารถพิเศษ  

194 194 เด็กชาย วีระพล อาใจ ความสามารถพิเศษ  

195 195 เด็กชาย ภูริวัฒน ชูชื่น ความสามารถพิเศษ  

196 196 เด็กหญิง พิมพณัฐชยา อุดมศิริ ความสามารถพิเศษ  

197 197 เด็กชาย นฤบดินทร    ประกอบกิจ ความสามารถพิเศษ  

198 198 เด็กหญิง จิระภิญญา รักสุด ความสามารถพิเศษ  

199 199 เด็กหญิง วริษรา ไพรบงึ เพ่ิมเติม  

200 200 เด็กชาย นาวี อินทมี เพ่ิมเติม  

201 201 เด็กชาย นาวิน อินทมี เพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


