
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

1 26440 เด็กหญิงปรางค์ทพิย์  แจ่มแสง ม.3/3
2 25448 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ดําสนทิ ม.3/2
3 25399 เด็กหญิงชนสิรา  ช่างเกบ็ ม.3/1
4 25501 เด็กหญิงนยันา  แปน้คง ม.3/3
5 25457 เด็กหญิงกนัต์ชิสา  เกษตรเอ่ียม ม.3/2
6 25504 เด็กหญิงพนดิา  เม้าฤทธิ์ ม.3/3
7 25491 เด็กชายเสริมศักดิ์  อ้ายพุก ม.3/3
8 25408 เด็กหญิงเนตรนภิส  บญุมา ม.3/1
9 25450 เด็กหญิงณัฐนชิา  ผะอบเพ็ชร ม.3/2
10 25455 เด็กหญิงเปรมฤทยั  ลาภะ ม.3/2
11 25506 เด็กหญิงพิมพิศา  นุย้วรรณ์ ม.3/3
12 25396 เด็กหญิงจุฑามาศ  เงินมา ม.3/1
13 25514 เด็กหญิงสุชาดา  แสงผ้ึง ม.3/3
14 25456 เด็กหญิงพรรณกาญจน ์ แซ่ต้ัง ม.3/2
15 25493 เด็กหญิงจิดาภา  จาดเมือง ม.3/3
16 25536 เด็กหญิงกญัญารัตน ์ คําแถลง ม.3/4
17 25492 เด็กหญิงกลุธดิา  ลาภะ ม.3/3
18 25447 เด็กหญิงชนนกิานต์  หนภัูยยันต์ ม.3/2
19 25444 เด็กหญิงขนษิฐา  เทยีนชัย ม.3/2
20 25521 เด็กชายธนกร  สายสุจริต ม.3/4
21 25512 เด็กหญิงศศิภา  นอ้ยเหลี่ยม ม.3/3
22 25459 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เปรมกศุล ม.3/2
23 25389 เด็กชายปราชญ์  คํารักษ์ ม.3/1
24 25555 เด็กหญิงภัทรานษิฐ ์ มุขไทสง ม.3/4
25 25552 เด็กหญิงนฤมล  ทองแทง่ ม.3/4
26 25480 เด็กชายปรัชญา  คงคะชาติ ม.3/3
27 25475 เด็กชายธนดล  สุขศิริมัช ม.3/3
28 25481 เด็กชายพันธกานต์  อัตถโกศล ม.3/3
29 25465 เด็กหญิงสิริวิมล  คุ้มย้ิม ม.3/2
30 25507 เด็กหญิงมานติา  พันธม์ะณี ม.3/3
31 25562 เด็กหญิงหทยัรัตน ์ ชมพู ม.3/4
32 25482 เด็กชายพิทยุตม์  ทองแจ่ม ม.3/3
33 25386 เด็กชายนพฤทธิ์  ฤทธิ์รอด ม.3/1
34 25435 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรวงศ์ ม.3/2
35 25960 เด็กหญิงศิริวรรณ  แพรัตนดิลก ม.3/6

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม ( โครงสรา้งวิทย์ - คณิต )



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

36 25485 เด็กชายวิทยา  นาคสุข ม.3/3
37 25554 เด็กหญิงเปมิกา  ลอืมงคล ม.3/4
38 25505 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีรักษ์ ม.3/3
39 25508 เด็กหญิงมานติา  อินทรเลศิ ม.3/3
40 25527 เด็กชายสมรักษ์  ดีมี ม.3/4
41 25434 เด็กชายใบเงิน  แพรขาว ม.3/2
42 25497 เด็กหญิงธวัลรัตน ์ นวลกล่ํา ม.3/3
43 25533 เด็กหญิงกนกพร  ฉิมจ๋ิว ม.3/4
44 25454 เด็กหญิงนนัทยิา  หมื่นยงค์ ม.3/2
45 25474 เด็กชายณัฐพล  สุรินศรี ม.3/3
46 25792 เด็กหญิงพนติพิชา  จุลพันธ์ ม.3/9
47 25604 เด็กหญิงวรุณาทติย์  นตุรินทร์ ม.3/5
48 25423 เด็กชายกฤษฎา  รอดเครือ ม.3/2
49 25442 เด็กหญิงกนกวรรณ  นชุคํา ม.3/2
50 25537 เด็กหญิงกญัญาลกัษณ์  ไชโย ม.3/4
51 25443 เด็กหญิงกญัจนา  นนัทรักษ์ ม.3/2
52 25691 เด็กหญิงบสุบา  กลิ่นสุคนธ์ ม.3/7
53 25490 เด็กชายสาธติ  สุขเจริญ ม.3/3
54 25469 เด็กหญิงไอรดา  แตงเลก็ ม.3/2
55 25554 เด็กหญิงชุติมา  ศรีสังข์ ม.3/4
56 25427 เด็กชายจีรศักดิ์  พวงสายหยุด ม.3/2
57 25436 เด็กชายภควัต  อุดมรักษ์ ม.3/2

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม ( โครงสรา้งวิทย์ - คณิต )



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

1 25405 เด็กหญิงธญัญลกัษณ์  ชื่นโพธิ์ใช้ ม.3/1
2 25409 เด็กหญิงปยิาภรณ์  เรืองคณะ ม.3/1
3 26982 เด็กหญิงณัฐชา  คําภูมี ม.3/6
4 25461 เด็กหญิงวริศรา  ปิน่ดอกไม้ ม.3/2
5 25425 เด็กชายจิรวัฒน ์ บญุเกดิ ม.3/2
6 25556 เด็กหญิงณัฐสุดา  หลา้บวัวงค์ ม.3/4
7 25556 เด็กหญิงรัชนกีร  เทยีรมา ม.3/4
8 25487 เด็กชายศิริมงคล  เสือโต ม.3/3
9 25597 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยรัตน์ ม.3/5
10 25432 เด็กชายนวศิน  ดอนผา ม.3/2
11 25503 เด็กหญิงนภิาภรณ์  ดวงจันทอง ม.3/3
12 25788 เด็กหญิงนงลกัษณ์  โตม่วง ม.3/9
13 25550 เด็กหญิงธนษิฐา  มีรัตน์ ม.3/4
14 25430 เด็กชายณัฐพล  พุกเกดิ ม.3/2
15 25605 เด็กหญิงวิไลทอง  ชัยขาม ม.3/5
16 25424 เด็กชายจักรภพ  จันทโรทยั ม.3/2
17 25649 เด็กหญิงวนดิา  วงษ์บตุตะ ม.3/6
18 25500 เด็กหญิงนทัธมน  เมืองทอง ม.3/3
19 25520 เด็กชายณัฐธญั  มงคล ม.3/4
20 25656 เด็กหญิงอรสา  อู่เถื่อน ม.3/6
21 25790 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉิมพุฒ ม.3/9
22 25467 เด็กหญิงสุพรรณี  โพธิ์ตุ่น ม.3/2
23 25525 เด็กชายศิวกร  นราทร ม.3/4
24 25438 เด็กชายศุภฤกษ์  ยอดดี ม.3/2
25 25646 เด็กหญิงเยาวเรศ  เสนาะเสียง ม.3/6
26 25693 เด็กหญิงพรพรรณ  กลอ่มพร ม.3/7
27 25607 เด็กหญิงศศิวิมล  คงกะศรี ม.3/5
28 25593 เด็กหญิงชนม์นภิา  ลทีี ม.3/5
29 25638 เด็กหญิงประกายฟ้า  เขียวขํา ม.3/6
30 25586 เด็กชายเรวัช  ภู่กนัฑ์ ม.3/5
31 25682 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐกุลวัฒนา ม.3/7
32 25699 เด็กหญิงสมฤทยั  โฉมศรี ม.3/7
33 25594 เด็กหญิงชนญัญา  พรมแสง ม.3/5
34 25636 เด็กหญิงนฤภร  ฟองอ่อน ม.3/6
35 25645 เด็กหญิงมณิสรา  แปน้ชาวนา ม.3/6

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม (โครงสรา้งอังกฤษ - คณิต)



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

36 25495 เด็กหญิงชลลดา  จันทร์อินทร์ ม.3/3
37 25428 เด็กชายเจษฎากร  ปัน้แปลก ม.3/2
38 25571 เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลคล้ํา ม.3/5
39 25686 เด็กหญิงณิชกานต์  อุดมรักษ์ ม.3/7
40 25451 เด็กหญิงเดือนฉาย  กองสินแกว้ ม.3/2
41 25735 เด็กหญิงบษุยา  ศรีเมือง ม.3/8
42 25555 เด็กหญิงณัฐกมล  เหลา่เขตกจิ ม.3/4

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม (โครงสรา้งอังกฤษ - คณิต)



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

1 25775 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองแจ่ม ม.3/9
2 25406 เด็กหญิงนงนภัส  สุรินทร์พรวัฒนา ม.3/1
3 25439 เด็กชายอัศวิน  ตันติภัณฑรักษ์ ม.3/2
4 25468 เด็กหญิงอภัสรา  โตชา ม.3/2
5 25446 เด็กหญิงจินดาพร  วุ่นกลดั ม.3/2
6 25502 เด็กหญิงนาฏยา  คุ้มย้ิม ม.3/3
7 25509 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์ชู ม.3/3
8 25445 เด็กหญิงจันจิรา  คําพา ม.3/2
9 25484 เด็กชายภาณุ  สุขประเสริฐ ม.3/3
10 25463 เด็กหญิงสโรชา  พัวสุวรรณ์ ม.3/2
11 25476 เด็กชายธนพนธ ์ เสนานอก ม.3/3
12 25381 เด็กชายคณาพงษ์ เกดิแสง ม.3/1
13 25589 เด็กชายสินทวี  ทองบอ่ ม.3/5
14 25433 เด็กชายนติิพงษ์  แจ่มเงิน ม.3/2
15 25464 เด็กหญิงสิริฐติิ  คําเส็ง ม.3/2
16 25510 เด็กหญิงวรรณนสิาลกัษณ์  สงวนตัด ม.3/3
17 25694 เด็กหญิงพรรณราย  สินสวาท ม.3/7
18 25489 เด็กชายสมศักดิ์  คําเส็ง ม.3/3
19 25486 เด็กชายวินญวัฒน ์ จาดเมือง ม.3/3
20 25599 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทัง่กรณ์ ม.3/5
21 25458 เด็กหญิงพัชรินทร์  รู้หลกั ม.3/2
22 25601 เด็กหญิงรวิวรรณ  มั่นคง ม.3/5
23 25610 เด็กหญิงอุทยัรัตน ์ พันธงชัย ม.3/5
24 25696 เด็กหญิงรัตติยากร  เจริญอ่อน ม.3/7
25 25684 เด็กหญิงชนาภา  เอ่ียมโหมด ม.3/7
26 25441 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุย้แป ม.3/2
27 25654 เด็กหญิงสุธชิา  สินเอ่ียม ม.3/6
28 25516 เด็กหญิงสุภัตรา  แพเถื่อน ม.3/3
29 25437 เด็กชายภากร  พันวัง ม.3/2
30 25596 เด็กหญิงณัฎชนน  อินทรเนตร ม.3/5
31 25647 เด็กหญิงรังสิมา  แย้มคํา ม.3/6
32 25560 เด็กหญิงสรญา  ภิปราย ม.3/4
33 25550 เด็กหญิงจินต์ศุจี  นากกล่ํา ม.3/4
34 25633 เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่ชา ม.3/6

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม (โครงสรา้งไทย - สังคม)



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

1 25426 เด็กชายจิรสิน  ศรีสังข์ ม.3/2
2 25681 เด็กชายอภิสิทธิ์  เงินย่ิง ม.3/7
3 25690 เด็กหญิงนศิรา  กณัฑ์จู ม.3/7
4 25539 เด็กหญิงจณิตตา  ผมทอง ม.3/4
5 25566 เด็กชายเจษฎา  ชัยรัตน์ ม.3/5
6 25557 เด็กหญิงรุจิกาญจน ์ ทองใบ ม.3/4
7 25522 เด็กชายปฏิมา  ทาเวียง ม.3/4
8 25561 เด็กหญิงสุภาพร  ขําเกดิ ม.3/4
9 25471 เด็กชายจตุพล  เอกปชัชา ม.3/3
10 25703 เด็กหญิงอาทติยา  ไกรสุวรรณ ม.3/7
11 25592 เด็กหญิงกลุณัฐ  บตุรศรี ม.3/5
12 25598 เด็กหญิงนภัสสร  พันธุ์ส้ม ม.3/5
13 25640 เด็กหญิงปรีดาพร  พรหมอยู่ ม.3/6
14 25517 เด็กชายจตุรนค์  เกตุบางลาย ม.3/4
15 25488 เด็กชายศุภวิชญ์  ธปูพนม ม.3/3
16 25655 เด็กหญิงสุมาล ี โพนเงิน ม.3/6
17 25575 เด็กชายธนากร  เอมธานี ม.3/5
18 25595 เด็กหญิงญาณนนัท ์ เพ่ิมลาภ ม.3/5
19 25626 เด็กชายสิรภัทร  ลอืโฮ้ง ม.3/6
20 25470 เด็กชายกฤตธนา  กรานวงษ์ ม.3/3
21 25569 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะกลู ม.3/5
22 25632 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชิดดี ม.3/6
23 25641 เด็กหญิงพลอยจรัสภรณ์  ใจบญุ ม.3/6
24 25685 เด็กหญิงฐติิวรดา  ไทยแกว้ ม.3/7
25 25702 เด็กหญิงสุภัทรตรา  เกดิประไพ ม.3/7
26 25600 เด็กหญิงมินตรา  ทนิกร ม.3/5
27 25530 เด็กชายอธวัิฒน ์ เหลอืจาด ม.3/4
28 25742 เด็กหญิงวสุธดิา  ทบัแสง ม.3/8
29 25651 เด็กหญิงวราภรณ์  มุสิกา ม.3/6
30 25479 เด็กชายประภาส  รุ่งแหยม ม.3/3
31 25532 เด็กชายอภิมุข  อุ่นใจ ม.3/4
32 25760 เด็กชายธณารัตน ์ สุขสอน ม.3/9
33 25606 เด็กหญิงศศินา  วงษ์บญุมาก ม.3/5
34 25782 เด็กชายสิทธริงค์  บญุฤทธิ์ ม.3/9
35 25483 เด็กชายพุฒิพงศ์  กอ้นแกว้ ม.3/3

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม (โครงสรา้งวิชาการ)



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

36 25639 เด็กหญิงประภาภัทร์  หลกัหาญ ม.3/6
37 25608 เด็กหญิงสิโรศิณี  ศรีเมือง ม.3/5
38 25768 เด็กชายประภวิษณ์  สามัคคี ม.3/9
39 25711 เด็กชายธนวัฒน ์ สุขศรีวิชัยโชค ม.3/8
40 25643 เด็กหญิงพิมลวรรณ  อ้นโต ม.3/6
41 25557 เด็กหญิงณีลายา  ทดัทอง ม.3/4
42 25789 เด็กหญิงนริชา  วงค์บาง ม.3/9
43 25570 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สิน ม.3/5
44 25568 เด็กชายไชยวัฒน ์ เนตรนลิ ม.3/5
45 25472 เด็กชายจักรกฤษณ์  พิจิตรศิริ ม.3/3
46 25784 เด็กหญิงกลัยา  บญุมี ม.3/9
47 25653 เด็กหญิงวาสนา  อ่ัวหงวน ม.3/6
48 25748 เด็กหญิงสุภัทฌา  ตายอด ม.3/8
49 25528 เด็กชายสหรัฐ  รุ่งเรือง ม.3/4
50 25574 เด็กชายธนโชค  ฉิมมา ม.3/5
51 26451 เด็กหญิงชลธชิา  พ่วงอยู่ ม.3/6
52 25431 เด็กชายธนวัฒน ์ เทศทอง ม.3/2
53 25429 เด็กชายณัฏฐช์ัย  สุวรรณจู ม.3/2
54 25558 เด็กหญิงศศิศรา  แกว้ประสิทธิ์ ม.3/4
55 25473 เด็กชายเจษฎากร  ปานนุน่ ม.3/3
56 25587 เด็กชายวีรศักดิ์  เกดิกลุ ม.3/5
57 25477 เด็กชายธนพล  แดนดํารงสิน ม.3/3
58 26979 เด็กชายกฤษณพล  เพ็ชรดี ม.3/8
59 25529 เด็กชายสิทธชิัย  ธปูพนม ม.3/4
60 25558 เด็กหญิงธนภรณ์  สอนมี ม.3/4
61 25666 เด็กชายธนิต  จีนปั้น ม.3/7
62 25611 เด็กชายกนกพล  ศรีนาค ม.3/6
63 25676 เด็กชายสิทธเิดช  สนธพิรหม ม.3/7
64 25581 เด็กชายปยิะชาติ  แกว้สอาด ม.3/5
65 25572 เด็กชายตรีกวินท ์ โตม่วง ม.3/5
66 25526 เด็กชายสมยศ  กองทรัพย์ ม.3/4
67 25698 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสบู่ ม.3/7
68 25953 เด็กหญิงสุนษิา  พุฒทอง ม.3/9
69 25567 เด็กชายชนะศักดิ์  อินชเง้อ ม.3/5
70 25776 เด็กชายรัฐพล  บญุสะระณะ ม.3/9

รายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรยีนเดิม (โครงสรา้งวิชาการ)



ล าดับที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

71 25739 เด็กหญิงรังสิมา  ปุย้ทอง ม.3/8
72 25564 เด็กชายคุณากร  ปงัเกตุ ม.3/5
73 26443 เด็กชายนฤเบศร  ธูปหอม ม.3/6
74 25733 เด็กหญิงณัฐธดิา  แกว้ณรงค์ ม.3/8
75 25794 เด็กหญิงลกัษิกา  ชื่อตรง ม.3/9
76 25744 เด็กหญิงศิรประภา  บวัเกา๊ ม.3/8
77 26977 เด็กหญิงสาวิน ี เบญ็จมาด ม.3/6
78 25683 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาภะ ม.3/7
79 25631 เด็กหญิงเกศรินทร์  ยอดย่ิง ม.3/6
80 25534 เด็กหญิงกรรณิกา  อ่องไพฑูรย์ ม.3/4
81 25622 เด็กชายนกิร  นลิพัสด์ ม.3/6
82 25734 เด็กหญิงดารณี  มีคุณ ม.3/8
83 25531 เด็กชายอนวัุฒน ์ นวลงาม ม.3/4
84 25573 เด็กชายเตวิช  เขียวขํา ม.3/5
85 25763 เด็กชายธติิวุธ  ลายน้ําเงิน ม.3/9
86 25781 เด็กชายสิทธโิชค  แย้มย่ิง ม.3/9
87 25689 เด็กหญิงนชัชา  นภนฤมิต ม.3/7
88 25585 เด็กชายรุ่งโรจน ์ บวัทอง ม.3/5
89 25478 เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณ ม.3/3
90 25615 เด็กชายจักรกฤษ  ฉายบกุ ม.3/6
91 25623 เด็กชายภัทรพงษ์  มีกลุ ม.3/6
92 25580 เด็กชายนนัทพงษ์  พูนเพ็ง ม.3/5
93 25671 เด็กชายไวทญา  จันวรรณ ม.3/7
94 25669 เด็กชายมนตรี  นาคกนก ม.3/7
95 25667 เด็กชายธวัชชัย  พูลประดิษฐ์ ม.3/7
96 25793 เด็กหญิงมนทกานต์  ชื่นชม ม.3/9
97 25741 เด็กหญิงวราภรณ์  แกว้เกตุ ม.3/8
98 25668 เด็กชายปฏยุิทธ์  ปั้นเทศ ม.3/7
99 25780 เด็กชายศุภนนท ์ หมวดแหร่ ม.3/9
100 26442 เด็กชายชยานพัุนธุ์  ชูจิตต์ ม.3/6
101 25700 เด็กหญิงสุนชิา  นามเสนา ม.3/7
102 25621 เด็กชายนพกฤษฎิ์  บญุวงษ์วรานนัท์ ม.3/6
103 25715 เด็กชายปณัณวิชญ์  เพ็ชรสมภาร ม.3/8
104 25660 เด็กชายจิรพงษ์  ชัยลกึ ม.3/7
105 25749 เด็กหญิงสุวนนัท ์ พ่ึงมิ่ง ม.3/8
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106 25627 เด็กชายสุกนต์ธ ี นชุเฉย ม.3/6
107 25783 เด็กชายอภิสิทธิ์  แกน่เพ่ิม ม.3/9
108 25624 เด็กชายวัชรพล  หมื่นใจโม ม.3/6
109 25724 เด็กชายสหรัฐ  ธาณะธรรม ม.3/8
110 25613 เด็กชายไกรสุรนาถ  สุขเอม ม.3/6
111 25722 เด็กชายวัชรา  นามวงษ์ ม.3/8
112 25625 เด็กชายสิชลชัย  แกว้เปลี่ยน ม.3/6
113 25628 เด็กชายสุรวีร์  วัลละวงศ์ ม.3/6
114 25747 เด็กหญิงสุพรรษา  พวงเกตุแกว้ ม.3/8
115 25740 เด็กหญิงวรัญญา  ผูกพรม ม.3/8
116 25723 เด็กชายศุภวิชญ์  หาญหกัทรุชน ม.3/8
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