
บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 1 (หอง 544)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 001 – 020 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
1 001 นางสาว ณัทกานต แกวกัณหา ทั่วไป  

2 002 นางสาว ประภัสสร เงินดี ทั่วไป  

3 003 นางสาว หทัยภรณ เฉลยภาพ ทั่วไป  

4 004 นางสาว กมลชนก สุภาพ ทั่วไป  

5 005 นางสาว อารยา พุทธบุร ี ทั่วไป  

6 006 นางสาว ดวงกมล ไขรัมย ทั่วไป  

7 007 นางสาว ศศิธร บุญจันทร ทั่วไป  

8 008 นางสาว เพ็ญยุพา เสนคราม ทั่วไป  

9 009 นางสาว สุภัสสรา พันธแกน ทั่วไป  

10 010 นางสาว อภิสรา ดอกสะบา ทั่วไป  

11 011 นางสาว ฐิติกานต ชินทอง ทั่วไป  

12 012 นางสาว ธันยพร ยอดจักร ทั่วไป  

13 013 นางสาว อมลวรรณ สุวรรณ ทั่วไป  

14 014 นางสาว รัตนษา สุภาพ ทั่วไป  

15 015 นางสาว ศศิธร บุญจันทร ทั่วไป  

16 016 นางสาว กาญจนา บาททอง ทั่วไป  

17 017 นางสาว วรัทธิยา ภูมิสุข ทั่วไป  

18 018 นางสาว ชุตินันท  เข่ือนเเกว ทั่วไป  

19 019 นางสาว กัญญาณัฐ จันทกจิ ทั่วไป  

20 020 นางสาว รัตญา ศรีโพธ์ิ ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 หองสอบที่ 2 (หอง 543)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 021 – 040 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
21 021 นางสาว เจนสุดา ธรรมคุณ ทั่วไป  

22 022 นางสาว จารุวรรณ มะปราง ทั่วไป  

23 023 นาย กาเพชร จันทรเปรียง ทั่วไป  

24 024 นางสาว พิราวัณ งามทอง ทั่วไป  

25 025 นางสาว กรรณิการ ธรรมคุณ ทั่วไป  

26 026 นางสาว ธิดารัตน มะปรางค ทั่วไป  

27 027 นาย ไชยวัฒน ปองแดง ทั่วไป  

28 028 นาย กาเพชร จันทรเปรียง ทั่วไป  

29 029 นาย ธีรพงศ พันธแกน ทั่วไป  

30 030 นางสาว พรรณวษา ผดุงกิจกาญจน ทั่วไป  

31 031 นางสาว พิมวรัตย บุญรวม ทั่วไป  

32 032 นางสาว ศศิประภา พันธมะล ี ทั่วไป  

33 033 นางสาว สวิตตา  อยูพนม ทั่วไป  

34 034 นาย ญานกร ผลอินดี ทั่วไป  

35 035 นางสาว ฐนิชา ลําดวน ทั่วไป  

36 036 นางสาว สมฤดี อายุวงษ ทั่วไป  

37 037 นาย นัทวุฒ ิ ใจมั่น ทั่วไป  

38 038 นางสาว ยุวดี สุขทะวงค ทั่วไป  

39 039 นาย ทศพล เกษศิลา ทั่วไป  

40 040 นางสาว ณัฐณิชา เดชเมือง ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 3 (หอง 542)  

หองเรยีนทั่วไป  เลขที่ 041 – 060 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
41 041 นางสาว วิราณี พันมะล ี ทั่วไป  

42 042 นางสาว เปรมสิณี พันมะล ี ทั่วไป  

43 043 นางสาว วิชชุดา เสนคราม ทั่วไป  

44 044 นางสาว ดวงพร ธรรมสา ทั่วไป  

45 045 นางสาว รัตติกา สมพงษ ทั่วไป  

46 046 นางสาว ชาลิสา ศรีดาชาติ ทั่วไป  

47 047 นางสาว ภัคธีมา พลเย่ียม ทั่วไป  

48 048 นางสาว ณัฐณิชา ศรีสด ทั่วไป  

49 049 นางสาว จุฑามาศ ประทุม ทั่วไป  

50 050 นาย ธนกร ยอดจักร ทั่วไป  

51 051 นางสาว ปริชญา แสงอุน ทั่วไป  

52 052 นางสาว กุลธิดา กลําเงิน ทั่วไป  

53 053 นางสาว สรณสิร ิ แหวนเงิน ทั่วไป  

54 054 นาย ภวัต โยธี ทั่วไป  

55 055 นางสาว จุฑามาศ ประทุม ทั่วไป  

56 056 นาย ธาราวรรษ นาคละออ ทั่วไป  

57 057 นางสาว นันทพิร บุญรวม ทั่วไป  

58 058 นาย วุฒินันท อายุวงษ ทั่วไป  

59 059 นางสาว จิราพัชร นนเทศา ทั่วไป  

60 060 นางสาว ทิพยวาร ี นิยมเช้ือ ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 4 (หอง 532) 

 หองเรียนทั่วไป เลขที่ 061 – 080 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
61 061 นางสาว ศิรภัสสร ทองบาง ทั่วไป  

62 062 นางสาว เขมิกา ไพรบึง ทั่วไป  

63 063 นางสาว มานิดา ยงยุทธ ทั่วไป  

64 064 นางสาว ธัญรัตน พันธเเกน ทั่วไป  

65 065 นางสาว รุงระวี นาคลอม ทั่วไป  

66 066 นางสาว สุดารัตน ศรีกะชา ทั่วไป  

67 067 นาย กฤษตะวัน ปรางมาศ ทั่วไป  

68 068 นางสาว เพ็ญนภา โยธี ทั่วไป  

69 069 นาย วุฒินันท อายุวงษ ทั่วไป  

70 070 นางสาว นลินทิพย อาจใจ ทั่วไป  

71 071 นางสาว นันทชิา โยธี ทั่วไป  

72 072 นางสาว ศรัณยภัทร โยธี ทั่วไป  

73 073 นางสาว เมธิชา  พรมชาติ ทั่วไป  

74 074 นางสาว ธนาภา วันงาม ทั่วไป  

75 075 นาย นัธทวัฒน ไขแสง ทั่วไป  

76 076 นาย ณัฏฐกร ธรรมคุณ ทั่วไป  

77 077 นางสาว อชิรญาณ วังสม ทั่วไป  

78 078 นางสาว เมธิชา พรมชาติ ทั่วไป  

79 079 นางสาว ศุภิกา พลีสัตย ทั่วไป  

80 080 นาย พีรณัฐ บัวรินทร ทั่วไป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 5 (หอง 533) 

หองเรยีนทั่วไป เลขที่ 081 – 100 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
81 081 นางสาว ณิฌา บังเอิญ ทั่วไป  

82 082 นางสาว ไปรยา โยธี ทั่วไป  

83 083 นางสาว วรัญญา โพธ์ิเมืองเพีย ทั่วไป  

84 084 นางสาว กุสุมาลย พงษวัน ทั่วไป  

85 085 นางสาว ชนมชนก สมศร ี ทั่วไป  

86 086 นางสาว วราภรณ พะนะสุข ทั่วไป  

87 087 นางสาว จตุพร สายใจ ทั่วไป  

88 088 นางสาว จิราพร พิมูลชาติ ทั่วไป  

89 089 นาย ศราวุธ สายเเกว ทั่วไป  

90 090 นาย ณัฐวุฒิ สุภาพ ทั่วไป  

91 091 นางสาว จุฑามาศ   บุญรวม ทั่วไป  

92 092 นาย สมวุฒิชัย บังเอิญ ทั่วไป  

93 093 นาย สุทธิภัทร วันทะวงษ ทั่วไป  

94 094 นางสาว เนตรอปัสร จงคง ทั่วไป  

95 095 นาย จักรพล สุภาพ ทั่วไป  

96 096 นางสาว ภัทรวิจิตรา สุนันท ทั่วไป  

97 097 นาย อัคพงษ ทองมนต ทั่วไป  

98 098 นางสาว ไปรยา โยธี ทั่วไป  

99 099 นาย ภาณุวัฒน สุนันท ทั่วไป  

100 100 นางสาว รัตนลดา อนันต ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 6 (หอง 534)  

หองเรยีนทั่วไป เลขที่ 101 – 120 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
101 101 นาย วายุห ทาเสาร ทั่วไป  

102 102 นางสาว ชยาภัสร ช่ืนทรวง ทั่วไป  

103 103 นางสาว ธันญาพร โตอิ่ม ทั่วไป  

104 104 นางสาว รินศิร ิ บุญรวม ทั่วไป  

105 105 นาย ปวริศร เสนคราม ทั่วไป  

106 106 นางสาว นลินทิพย อาจใจ ทั่วไป  

107 107 นาย สันติภาพ มากชิต ทั่วไป  

108 108 นางสาว นลินทิพย อาจใจ ทั่วไป  

109 109 นางสาว นฤมล โลทะราท ทั่วไป  

110 110 นางสาว นันทชิา สุกใส ทั่วไป  

111 111 นางสาว สุภัทราวล ี สิทธิศร ทั่วไป  

112 112 นาย อิสรานุวัฒน สุภาพ ทั่วไป  

113 113 นาย กฤติพงศ สุดา ทั่วไป  

114 114 นางสาว จิราภรณ กรมเวช ทั่วไป  

115 115 นาย ธนภูมิ ธรรมคุณ ทั่วไป  

116 116 นางสาว ณัฐพร  ตุนตระกูล ทั่วไป  

117 117 นาย คัมภีร เสมศร ี ทั่วไป  

118 118 นางสาว สวิตตา  เลิศศร ี ทั่วไป  

119 119 นางสาว กวินทรา ดอกพอง ทั่วไป  

120 120 นางสาว กวินทิพย ดอกพอง ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 7 (หอง 524) 

หองเรยีนสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี(PSMT)121 – 127 

หองเรยีน RBL พื้นทีน่วัตกรรม (โครงการเพาะพันธุปญญา) 128 – 138 

 
เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 

121 121 นางสาว โศภิษฐนภา คํามี PSMT  

122 122 นางสาว ณัฐพร ตุนตระกูล PSMT  

123 123 นาย ปณณวิชญ ศรีกะชา PSMT  

124 124 นางสาว อรปรียา สติภา PSMT  

125 125 นางสาว ณัฐธิดา โยธี PSMT  

126 126 นางสาว ชาลิสา เสนคราม PSMT  

127 127 นางสาว นริศรา เข็มงามดี PSMT  

128 128 นางสาว ฤทัยภัทร  ไชยโชติ RBL  

129 129 นางสาว ศกุนตลา  สมพงษ RBL  

130 130 นางสาว ปุณยาพร ปญญา RBL  

131 131 นางสาว ทรรศณีย มะณีวงค RBL  

132 132 นางสาว สุภัสสรา ธรรมสา RBL  

133 133 นางสาว สิรินดา ขันทอง RBL  

134 134 นางสาว แพรวา จรเด็จ RBL  

135 135 นาย พีรวัฒน ยอดจักร RBL  

136 136 นางสาว กิตติมา ศรีบุญเรือง RBL  

137 137 นาย จีรพฒัน สมเสนา RBL  

138 138 นาย สหรัฐ คําเหลอื RBL  

139 139 นางสาว ยุวดี สุขทะวงค ความสามารถพิเศษ  

140 140 นาย กิตตินันท โยธี ความสามารถพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผูเขาสอบ  

ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  หองสอบที่ 8 (หอง 523) 

หองเรยีนความสามารถพิเศษ เลขที่ 141 – 151 

เพิ่มเติม เลขที่ 152 – 158 
 

เลขท่ีน่ัง เลขท่ีสมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภทหองเรียน หมายเหตุ 
141 141 นาย นัธทวัฒน ไขแสง ความสามารถพิเศษ  

142 142 นาย จักรภพ ทองสุข ความสามารถพิเศษ  

143 143 นาย ศุภานิช สอนเลิศ ความสามารถพิเศษ  

144 144 นางสาว นันทชิา วงศพินิจ ความสามารถพิเศษ  

145 145 นางสาว ปราณี บุญตา ความสามารถพิเศษ  

146 146 นางสาว ทิฐินันท  เพชรงาม ความสามารถพิเศษ  

147 147 นาย ภูเบศ จรเด็จ ความสามารถพิเศษ  

148 148 นางสาว วิราณี พันมะล ี ความสามารถพิเศษ  

149 149 นางสาว เปรมสิณี พันมะล ี ความสามารถพิเศษ  

150 150 นาย กิตติพล อัมภรัตน ความสามารถพิเศษ  

151 151 นางสาว สุภัทราวล ี สิทธิศร ความสามารถพิเศษ  

152 152 นางสาว ฐนิชา ลําดวน เพิ่มเติม  

153 153 นางสาว ทิฐินันท  เพชรงาม เพิ่มเติม  

154 154 นางสาว พิชญาภา วันเพ็ง เพิ่มเติม  

155 155 นาย รพีภัทร มะลิพันธ เพิ่มเติม  

156 156 นางสาว ดวงฤทัย สายแกว เพิ่มเติม  

157 157 นางสาว ณัฐติญา  ทองบาง เพิ่มเติม  

158 158 นางสาว ณัฐมน รุงแสง เพิ่มเติม  

 


