


เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 20919 เด็กชาย เกษมพันธุ์  โพธิ์รุ่ง
2 20920 เด็กชาย จิณณะ  ชินเกตุ
3 20923 นาย ธนทัต  พะวงศ์
4 20926 เด็กชาย วศิน  หนูหมาด
5 20929 เด็กชาย เอกพล  ยุบลไสย
6 20964 นาย กฤตยชญ์  ศิริสา
7 20926 นาย วศิน สวนดี
8 21168 นาย อภิภู มีชัย
9 22627 นาย ประวณีพล  ธญัจิรสกุล
10 20930 เด็กหญิง กัญญารัตน์  สงพูล
11 20932 เด็กหญิง แกมกาญจน์  สังข์เงิน
12 20935 เด็กหญิง จิราพัชร  วงค์เจริญ
13 20936 เด็กหญิง ชลิตา  วรรธนะวภิาต
14 20938 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ชมภู
15 20940 เด็กหญิง ทิฆัมพร  บุญวฒัน์
16 20945 เด็กหญิง บุษรา  ไทรราตรี
17 20947 เด็กหญิง ปรวนั  ทินรุ่ง
18 20950 เด็กหญิง ภัทรธดิา  สายนภา
19 20951 เด็กหญิง ภัทรภร  อมรจันทร์
20 20954 เด็กหญิง วรรณรดา  ไทรราตรี
21 20955 เด็กหญิง วภิาวดี   สงฆ์พัฒน์
22 20975 เด็กหญิง กนกกร   เผล่อ่อน
23 20976 นางสาว กัญญรัตน์  ดุซโซะ
24 20986 นางสาว นิจจารีย์  เจตนาภิวฒัน์
25 20987 เด็กหญิง เนตรนภิส  สีเขียว
26 20988 นางสาว บุญนารี   โหนแหย็ม
27 20991 นางสาว ปัญญาพร  หิริโอ
28 20995 เด็กหญิง พลอยพรรณ   สุขเกษม
29 21001 นางสาว วรินธร  โพธิ์ศรี
30 21004 นางสาว สิรภัทร  นิ่มฟัก
31 21008 นางสาว อัญชลี  สัมมนา
32 21043 เด็กหญิง พิมพ์วไิล  สันสมบัติ
33 21052 เด็กหญิง ศุภสุตา  สีดา
34 21240 นางสาว สุพิชญา ปัทมดิลก
35 20933 นางสาว ขวญั ฤดี นักร้อง
36 20937 นางสาว ญาณิศา แย้มบุปผา
37 20948 นางสาว พัชชา แสงงาม
38 21098 เด็กหญิง วลี บุญคุ้มครอง
39 21133 นางสาว พิมานมาศ ทองเต็ม
40 21171 นางสาว กนกสิริ พิมพ์เงิน
41 22628 นางสาว กุลธดิา ยิ้มศรวล
42 22629 เด็กหญิง ขนิษฐา ใจค า
43 22630 เด็กหญิง ธญัสุดา  สารเจริญ
44 22631 นางสาว ปิยะธดิา แนงแหยม
45 22632 นางสาว พิมพ์นิภา แซ่ล้ิม

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563
แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/1

ชื่อ - นำมสกุล



เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 20967 นาย ชนาธปิ เมตตา
2 21013 นาย ณัฐชลณกานต์  ไชยชน
3 21027 นาย สิริพล อร่ามศรี
4 21061 นาย ณัฐดนัย สุดาเทพ
5 21070 นาย รชต เเซ่ต้ัน
6 22633 นาย ขวญัชัย บุญสุข
7 22634 นาย คุณานนต์ ธารีรัตน์
8 22635 เด็กชาย ทองพล มีภูเ่พ็ง
9 22636 นาย นันทพัทธ ์ คลังพงไพร
10 22637 นาย ปริยภพ ตาลซาย
11 22638 นาย พรมนัส พัดบาง
12 22639 นาย ภูฟ้า เทศวศิาล
13 22640 นาย ศรวกิรม เจริญสุข
14 22641 นาย ศราวฒิุ กางไธสง
15 22642 เด็กชาย สาธติ รัตนเหล่ียม
16 20994 นางสาว พรรณภัค  ดวงแก้ว
17 21002 นางสาว วรีดา  ศิลปชัย
18 21006 นางสาว สุรารักษ์  สืบทอง
19 21045 เด็กหญิง ภัทราพร  สมใจ
20 21093 เด็กหญิง นฤภร  แถวจันทร์
21 21230 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์  วงษ์สมัน
22 21241 นางสาว แสนสิริ  ภูมิสิทธิ์
23 21242 เด็กหญิง หยกผกา  บ าเรอวงษ์
24 21361 เด็กหญิง ศิวนาถ  กรมกอง
25 21363 นางสาว ศตพร โพธมิล
26 22222 เด็กหญิง ธนัชชา   พรหมมา
27 31231 เด็กหญิง รจนา มะปรางอ่อน
28 22643 นางสาว กมลเนตร ประดับเสริฐ
29 22644 นางสาว กรวภิา ค านนท์
30 22645 นางสาว เกตุวดี ดวงแก้ว
31 22646 นางสาว ชณิกดาภา   รัตนะรัต
32 22647 นางสาว ณัฐวดี  เจียรัมย์
33 22648 นางสาว ต้นน้ า  นัยอนันต์
34 22649 นางสาว ทัศนพร   ตาทิพย์
35 22650 นางสาว เนตรธดิา ทุบจันทึก
36 22651 นางสาว เบญจมาภรณ์ ไม้พรต
37 22652 นางสาว ปณิดา ชัยบัญญัติ
38 22653 นางสาว ปุณฑริก ค าแก้ว
39 22654 นางสาว พีรนัท พิลาเกิด
40 22655 นางสาว เพ็ญพิชชา สาครพันธ์
41 22656 นางสาว รัตนาพร เจริญวรรณกุล
42 22657 นางสาว ศิวพร รักธรรม
43 22658 นางสาว สรินทร์พร เกษมสหสิน
44 22659 นางสาว สุธติา หนูนิล
45 22660 นางสาว อัญชรินทร์ ปะโพทะกัง 

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/2

ชื่อ - นำมสกุล



เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 20637 นาย อศรว ี ศรีศักรภพน์
2 20921 เด็กชาย จิรวฒัน์  ลิขิตพิพัฒน์กุล
3 21012 เด็กชาย ฐิติรัชต์  ดัดงาม
4 21021 เด็กชาย ปาณัท  พิศิษฐ์อรรถการ
5 21060 นาย ฑิฆัมพร ถมเขียว
6 21064 นาย ธนากร จงชมผา
7 21075 เด็กชาย อันดา เจริญชนม์
8 21109 นาย ทัศพงศ์ เชื้อชาติ
9 21112 นาย ธนัท เปียปล้ืม
10 21121 นาย เวชพิสิฐข์  เพชรงาม
11 21154 นาย ทิวตัถ์    พัฒน์สีทอง
12 21157 เด็กชาย พงศกร  แซ่จึง
13 21160 นาย รัตนพงศ์  ธติิพงศ์คีรี
14 21215 นาย ศุภวนิท์ งามเลิศทรัพย์
15 21351 นาย อัครชัย ค าบุญ
16 22661 นาย ชลธ ีจันทสิทธิ์
17 22662 นาย ชัยยุทธิ์ โสม
18 22663 นาย ณัฐวฒิุ คชเกตุ
19 22664 นาย ปฏิพล ทับทิม
20 22665 นาย พรบรรพรต  ทันจังหรีด
21 22666 นาย ภานุวฒัน์  กังวาลรุ่งสกุล
22 22667 นาย ยศพร  พูลผล
23 22668 นาย วรายุทธ  ทีทองแดง
24 22669 นาย วศิรุต  รักโพธิ์
25 22670 นาย อภิชัย นพรัตน์  
26 21033 นางสาว จีรนันท์ จันทร์เรือง
27 21081 นางสาว เกศริน  สังข์เงิน
28 21095 นางสาว พลอย พูลเกษม
29 21100 นางสาว สิริยากร ยุทธนาพิพัฒน์
30 21126 นางสาว ณัฐณิชา  สุภาผล
31 21134 นางสาว เพ็ญจันทร  อินทร์แก้ว
32 21137 นางสาว ศรัญญา แสงสีห์
33 21183 เด็กหญิง พิมพ์เพทาย แก้วพุฒตาล
34 21189 นางสาว วราพร สุขนิล
35 21191 เด็กหญิง วริากานต์ งามข า
36 21226 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สนเอี่ยม
37 21227 เด็กหญิง ณฐิกา ไกรทอง
38 21239 นางสาว สิรามล ข าทอง
39 22229 เด็กหญิง ปฐมาพร  กองทุง่มน
40 22671 นางสาว ชยาภรณ์ บุญแผน
41 22672 เด็กหญิง นรมน สนโต
42 22673 นางสาว พรภิมล อ่ าสกุล
43 22674 นางสาว สุพรรษา รัตน์ประโคน
44 22675 นางสาว อภิญญา รวมจิตร

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียน  ศิลป-์เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/3

ชื่อ - นำมสกุล



เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 21015 เด็กชาย ธนพล  พิมทน
2 21068 เด็กชาย พิเศษสุด  ชินสีห์
3 21072 เด็กชาย ศักด์ิดา  พลสาแก้ว
4 21074 นาย อนุพงษ์ ศรีนาค
5 21159 เด็กชาย พลกฤษณ์  สีเเดง
6 21202 เด็กชาย ธรีาทร  ชวดทอง
7 21206 เด็กชาย ชัชชาญ  สุทธิ
8 21214 นาย วรีโรจน์  ชัยบุตตรสาลี
9 22676 นาย กิตติศักด์ิ ทวรัีมย์
10 22677 เด็กชาย ศักด์ิสยาม แสงรักษา
11 20959 เด็กหญิง สุทธาทิพย์  กัมปนาทชัยกุล
12 20979 เด็กหญิง จิราภา ทับทิมสุข
13 20997 เด็กหญิง พิชญาภา  พิชญานุรัตน์
14 20999 นางสาว แพรวา  รามบุตร
15 21005 เด็กหญิง สุภัสสร  ส าอางเอม
16 21032 นางสาว จินตาภา  ทองนาท
17 21038 เด็กหญิง ณัฐวรา  มังกรแสงแก้ว
18 21042 เด็กหญิง นุชวรา  วงค์งาม
19 21044 เด็กหญิง ภัณฑิรา  ชีวะยืน
20 21049 เด็กหญิง วรรณชนก  ข าทับ
21 21050 เด็กหญิง ศรุตรา  อินทร์จันทร์
22 21051 นางสาว ศุภกานต์  แสงก่ า
23 21054 นางสาว สิริลักษณ์  จีนปรีชา
24 21055 เด็กหญิง อภิชญา  ศรีจันทร์
25 21077 นางสาว กอญ่า วงศ์กันหา
26 21080 นางสาว กิตติยา สกุนวงษ์
27 21136 นางสาว วรรณวษิา  พรหมพิจารณ์
28 21145 เด็กหญิง โสภิตา  อ่อนศรี
29 21233 เด็กหญิง ระลินธร หนองใหญ่
30 21243 นางสาว อมรรัตน์ ปิน่อุไร
31 21246 เด็กหญิง ชลธชิา  สมทรัพย์
32 22678 นางสาว เกณิกา ยิ้มแย้ม
33 22679 นางสาว จารุพักตร์ ยศสุรินทร์
34 22680 นางสาว ชุติกาญจน์   วมิลภักตร์
35 22681 เด็กหญิง ธดิารัตน์ หล้าศรี
36 22682 นางสาว เบญญาภา รัตน์ประโคน
37 22683 นางสาว มันทนา สอนหมวก
38 22684 นางสาว มาเรียทรีน่า   หมั่นเรียน
39 22685 นางสาว ลีนา บินเจอรัน
40 22686 เด็กหญิง วรนุช  เชื้อสาย
41 22687 เด็กหญิง วลัยวรรณ งามผ่อง
42 22688 เด็กหญิง วนัวสิา เกษตรมงคงชัย
43 22689 เด็กหญิง ศดานันท์ ปฐมด ารงสถิต
44 22690 นางสาว ศิรินทร ประกัญสิทธิ์
45 22691 นางสาว สุภาว ี พุฒิจีบ

แผนกำรเรียน  ศิลป-์ภำษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/4

ชื่อ - นำมสกุล

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563



เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 20430 นาย ภูริณัฐ   อยู่สบาย
2 21017 เด็กชาย ธรีภัทร คชคง
3 21158 เด็กชาย พชร  ผาสุขวงค์
4 21198 นาย ชาคริต อ่อนคลาย
5 21199 นาย ชินดนัย  เนตรค า
6 21206 เด็กชาย พันเดช เก็บทรัพย์
7 22251 นาย ฐาปกรณ์ ไชยมงคล
8 22692 เด็กชาย กันภัทร มามี
9 22693 นาย นรบดี ญาดากิจศิริ
10 22694 นาย พงศกร เทียนทัด
11 22695 นาย ศิริวฒัน์ เล่าเร่ือง
12 22696 นาย สพล สุขรุ่ง
13 20613 นางสาว สุชาดา  อ่อนศรี
14 21088 นางสาว ณัฐกนก  ควบพิมาย
15 21090 นางสาว ธวลัยา พิศภา
16 21116 เด็กหญิง มณีรัตน์  หัตถกิจอุดม
17 21127 นางสาว ณัฐณิชา  สุภาผล
18 21140 เด็กหญิง สุกัญญา กอนรัมย์
19 21143 นางสาว สุนันทา กล่ินสุคนธ์
20 21186 เด็กหญิง มลฤดี หร่ายเปรม
21 21222 นางสาว จอมขวญั ดาวศรีคูณเมือง
22 21229 นางสาว นงนภัส ทองเอี่ยม
23 21234 นางสาว รัดเกล้า ทรัพย์เจริญ
24 21237 นางสาว ศศิวมิล ทับกลัด
25 21238 นางสาว ศุภนิตา ตันทิกุล
26 21245 นางสาว อรวรา มิเถาวลัย์
27 21362 นางสาว สาวติรี ปัญญา
28 22697 นางสาว กาญจนา สาริกา
29 22698 นางสาว ณัฐฎาณี เพชรแสงยุวร์ิ
30 22699 นางสาว นันทิกานต์ สอดส่อง
31 22700 นางสาว นิภาพร บุญเจริญ
32 22701 นางสาว พรชลิตา ประกายศรี
33 22702 นางสาว พรหมพร ค าศรีไพร
34 22703 นางสาว มัณฑนา   รอดกระต่าย
35 22704 นางสาว สุพิชชา ศักดาเดช
36 22705 นางสาว เหมสุดา ทองนาท
37 22706 นางสาว อรนลิน ศรีสัย
38 22707 นางสาว อริญชยา ดังก้อง

ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/5

ชื่อ - นำมสกุล

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563
แผนกำรเรียน  ศิลป-์ธุรกิจ



เลขที่ รหัสประจ ำตัวนักเรียน
1 20969 นาย นันทิพัฒน์ เล่าเปล่ียน
2 21011 นาย ชัย ชมชื่น
3 21024 นาย รัฐธนินท์ นิธโิรจน์ปัญญา
5 21063 นาย ธนนันท์ จันทร์โชติเสถียร
4 21071 เด็กชาย วรินทร ถุงทรัพย์
6 21105 นาย ชวศิ ประสงค์ทรัพย์
7 21123 นาย อรรถพร โตเเหยม
8 21153 นาย ณัฐวฒิุ  พูลเขตรกิจ
9 21163 นาย สารวนิ บุญต่อ
10 21204 นาย นพพร รัตนพิทักษ์
11 21208 นาย พิทยา  สกุนวงษ์
12 21213 นาย วฒัน์ชัย ขุนทิพย์
13 21219 นาย อวรุิทธ ์สุภาผล
14 22227 นาย พาคินทร์  ยุติธรรม
15 22708 นาย ภาคีน รอดงาม
16 22709 นาย กฤษดา วงศ์กล้าหาญ
17 22710 นาย นันทวฒัน์ สุภาพ
18 22711 นาย ยุทธนา ปราณีตพลกรัง
19 22712 นาย วฒิุนันท์ ดาวศรีคูณเมือง
20 22713 เด็กชาย สิทธพิล หัตถภูมิเกษตร
21 22714 นาย อภิวชิญ์ ด้วงทอง
22 22715 เด็กชาย อายุษ  ช่วยชูทรัพย์
23 21039 เด็กหญิง ธนัชพร  อินประจันทร์
24 21041 เด็กหญิง ธญัชนก  เวยีงนนท์
25 21087 นางสาว ณัฏฐนันท์  สมประสงค์
26 21097 นางสาว ลลณา กุระพา
27 21101 นางสาว อทัยรัตน์ ผลดี
28 21129 นางสาว ปกรว ีสุวรรณ
29 21175 นางสาว ชนัญชิดา น้อยโพนทอง
30 21176 เด็กหญิง ณัฐธยาน์  สวยพร้ิง
31 21180 นางสาว นัชนัน   หนูเทศ
32 21188 เด็กหญิง รุ้งพราย ประมาณู
33 21192 เด็กหญิง สิราวรรณ ทองค า
34 21228 เด็กหญิง ธญัชนก แดงท าดี
35 21235 นางสาว ลอกียะ สมุทรผ่อง
36 21236 เด็กหญิง ญาธดิา วชิามูล
37 22716 เด็กหญิง ชุติมา บุส าโรง
38 22717 นางสาว นราวดี  ไผ่เรือง
39 22718 นางสาว นฤมล ดาวลอย
40 22719 นางสาว พลอยพรรณ สุรวฒันาวรรณ

ชื่อ - นำมสกุล

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4  ปีกำรศึกษำ 2563
แผนกำรเรียน ศิลป์ - สุขภำพ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4/6


