
เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายเฉลิมชัย  เคนะ
2 เด็กหญิงสุทธินันท์ สันประเสริฐ
3 เด็กชายพัชระ ชูชัยยะ
4 เด็กหญิงลักขณา  เรือนมินทร์
5 เด็กชายเด่นภูมิ บุญศรี
6 เด็กหญิงณิดาพร จินพละ
7 เด็กชายพีรพัฒน์ นัยเจริญ
8 เด็กหญิงนรินทร์พร ร่ืนนาม
9 เด็กหญิงระวิวรรณ ทองสอง
10 เด็กหญิงจิราภรณ์  นิ่มทอง
11 เด็กหญิงกนกพร มาตตะแก
12 เด็กชายถิรคุณ ต่อสกุล
13 เด็กชายศรัณย์ชวิศ  ทองสังข์
14 เด็กชายวิศวะ มีค าเพราะ
15 เด็กชายกิตติทัต ทองสถิตย์วงศ์
16 เด็กหญิงวรรณวิสา การสมเจตน์
17 เด็กหญิงลลิตา  อ้นเปรม
18 เด็กชายณัฐพงษ์ ขวัญยืน
19 เด็กหญิงนัฐจิรา สารบูรณ์
20 เด็กหญิงภณิดา กุลวงค์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 511

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
21 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญธรรม
22 เด็กหญิงนิษา จันทร์โพธิ์
23 เด็กหญิงธิดารัตน์ โมราราย
24 เด็กชายภูริช สว่างรัตน์
25 เด็กชายจาตุรัตน์ บ่อตาโล่
26 เด็กชายณัฐภาส คล้ายทอง
27 เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ญสว่าง
28 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญเส็ง
29 เด็กหญิงธิติมา รังษิโย
30 เด็กชายปรเมศวร์  วีระศิริ
31 เด็กหญิงสุธาสินี ยังดี
32 เด็กชายจอมยุทธ สวัสด์ิจันทร์
33 เด็กหญิงนวรัตน์  ยมเทศ
34 เด็กหญิงเกศญา นาคสุข
35 เด็กหญิงวริศรา  นิยมจันทร์
36 เด็กหญิงกังสดาล เหมหงษา
37 เด็กชายธนายุต พงษ์พืช
38 เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์กฤษ
39 เด็กหญิงวราพร พรรณวิเชียร
40 เด็กชายกองพล จงภักดี

ห้องสอบที่ 2 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 512

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
41 เด็กชายนิติคุณ มุสิกะชัย
42 เด็กหญิงณัฐิดา พงษ์สวรรค์
43 เด็กชายทัตพงศ์ พรรณภักดี
44 เด็กหญิงวราวรรณ พรรณล าเจียก
45 เด็กหญิงศุจิกา ต่อสกุล 
46 เด็กหญิงวนัสนันท์ ภาคอารมณ์
47 เด็กชายอาทิตย์ ภาคไพรศรี
48 เด็กหญิงณิชาพร ผ่องเเผ้ว
49 เด็กหญิงนภัสสร กาวิระ
50 เด็กชายรวินันท์ จ่ายพอควร
51 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญยืน
52 เด็กชายวรวิช ฝาเฟีย้ม
53 เด็กหญิงกชณัช ท าเพียร
54 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวสุวรรณ
55 เด็กชายวีรภัทร มีวงศ์สม
56 เด็กชายอภินัทธ์ ธาระมัตร
57 เด็กชายอ านาจ เปรมพงษ์
58 เด็กชายปาฏิหาริย์ พงษ์รักษ์
59 เด็กชายสิรดนัย  สุพงษ์
60 เด็กหญิงกนกอร  เพ็ชราวัลย์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 513

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
61 เด็กหญิงนภสร โชคสมัย
62 เด็กหญิงชุตินันท์  จิตรีเทีย่ง
63 เด็กหญิงพิไรวรรณ  โพธิบุตร
64 เด็กชายจตุพร แฟงรัก
65 เด็กหญิงสุภาวดี  ภาคีลาภ
66 เด็กหญิงมินทร์ตรา นรดี
67 เด็กหญิงเกศกร ทองเพ็ชร
68 เด็กชายเศวตรโชติ ภาคีบัว
69 เด็กชายภานุวัฒน์  นพกิจ
70 เด็กชายพัชรพล ภาคสังข์
71 เด็กหญิงปิยะพร ประจ าถิ่น
72 เด็กชายวีระพล พรรณภักดี
73 เด็กชายรัฐณรงค์ แก้วขาว
74 เด็กหญิงณัฐวดี ดิสสร
75 เด็กชายจตุพร  นนทวงษ์
76 เด็กชายอาทิศ ทองสถิตย์วงศ์
77 เด็กชายธีรเดช สุขวิชา
78 เด็กหญิงเบญญาภา สงคล้ิง
79 เด็กหญิงสวิตตา ธนะวรรณ์
80 เด็กชายธนภัทร   พันทุเรียน

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 4 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 514

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
81 เด็กหญิงหทัยชนก โพธิพันธุ์
82 เด็กหญิงประวาลปัทม์ บุญปกครอง
83 เด็กหญิงศรัญญา  นัยอรุณ
84 เด็กหญิงกัลยาณี  หงษ์ทอง
85 เด็กชายกรณิศ ภูมิชัย
86 เด็กชายจิรายุ เขียวไทย
87 เด็กชายณัฐภัทร ณ ล าพูน
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมคุณธี
89 เด็กชายธาวิน พรรณเสมา
90 เด็กชายกิตติเชษฐ์  รุจิชาญ
91 เด็กหญิงฉัตรรวี  รักพันธุแ์ดง 
92 เด็กหญิงพรหมภัสสร พงษ์เวช
93 เด็กหญิงสิรินทรา จินตนา
94 เด็กหญิงปวีณ์นุช  วรชีพ
95 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์เดช
96 เด็กหญิงรุสิตา เฟือ่งฟู
97 เด็กหญิงน้ าเพชร   โทนประยูร
98 เด็กชายศุภณัฐ ตวันเทีย่ง
99 เด็กหญิงปฐมาวดี พรรณสมบุญ
100 เด็กหญิงพิชชากร พงษ์ฉาย

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 5 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 515

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
101 เด็กหญิงพิชชาภา มาประดิษฐ์
102 เด็กหญิงวรัญญา ทรัพย์ประดิษฐ์
103 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์ฉาย
104 เด็กชายวีรภัทร พรรณฑูล
105 เด็กหญิงทิพมาส  ต้ังตระกูลเจริญ
106 เด็กหญิงภัทรสร ภูนานม
107 เด็กชายชินพัฒน์  มานพ
108 เด็กชายนภพล พงษ์สุข
109 เด็กหญิงกาสะลอง สุโรพันธ์
110 เด็กหญิงอินทิรา แป้นอ่ า
111 เด็กชายณัฐพงษ์ ภูจ่ันทร์
112 เด็กชายวีรเทพ กองศรี
113 เด็กหญิงอนุสรณ์พรสวรรค์  ณ สมบรูณ์
114 เด็กหญิงอินธุอร สีม่วง
115 เด็กชายณัฐพล  รอดสุวรรณ์
116 เด็กหญิงเมณฑกา เเสงวงศ์
117 เด็กชายทรงพล พรรณปราโมทย์
118 เด็กชายณฐพล เปรมปริก
119 เด็กหญิงธันชนก วิบูลย์
120 เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงห์สายหาญ

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 6 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 516

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
121 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ของอ่อน
122 เด็กชายสุเทพ นิยมจันทร์
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผ่ึงผาย
124 เด็กชายกฤษ เทพศิลา
125 เด็กหญิงศิริญญา วาที
126 เด็กชายสุพรัตน์ แก้วกรียูร
127 เด็กชายพีรพัฒน์  ประดับศรี
128 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลภาค
129 เด็กชายศุภวัฒน์   โฉมปราชญ์
130 เด็กหญิงกันธิชา  ภาคเจริญ
131 เด็กหญิงมาริษา ทองค าพานิช
132 เด็กหญิงพิชยา อ าพล
133 เด็กชายจิรเดช สมเคณ
134 เด็กชายภัทรกร กล่ินเจริญ
135 เด็กหญิงญาโณทัย   ศรีจันทร์
136 เด็กชายวรากรณ์  สุทธะนะ
137 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค าสาริรักษ์
138 เด็กชายพีรณัฐ หล่ือสัดชา
139 เด็กหญิงใบหยก บัวเขียว
140 เด็กหญิงกวินทิพย์ สุทธิมูล

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 7 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 522

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
141 เด็กชายธัญเทพ  หมื่นบุญมี
142 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ระนาดเงิน
143 เด็กหญิงสุภัสสร   ดวงแก้ว
144 เด็กหญิงชลดา พรรณนิคม
145 เด็กชายธนพล บุญผ่อง
146 เด็กชายศักด์ิสิทธิ ์ง้ิวฉิมพลี
147 เด็กหญิงกริษฐา เมฆหมอก
148 เด็กชายอภิวัฒน์  ไท้สุน
149 เด็กชายยศพัฒน์  ใหม่เอี่ยม
150 เด็กชายวายุ พรรณเรณู
151 เด็กหญิงฐิตาพร ศรีรักษ์
152 เด็กชายธีรเทพ  กล่ินรอด
153 เด็กชายพรพรหม คล้ายรามัญ
154 เด็กหญิงณัฐนิชา เกตุนาค
155 เด็กชายณัฐดนัย จันทร์สุดา
156 เด็กชายวิศรุต ยงยืน
157 เด็กหญิงเกวริน  ขจรโชติพงค์
158 เด็กหญิงกชกร เฮงเจริญ
159 เด็กชายอณุชา เพชรน้อย
160 เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ปัญญา

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 8 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 523

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
161 เด็กชายเจษฎา  จันทร์ดี
162 เด็กชายชนาธิป ทิพย์โอสถ
163 เด็กชายจิรวัฒน์  อินทร์จันทร์
164 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีศักด์ิเพชร
165 เด็กชายธีระศักด์ิ ทองผาสุข
166 เด็กชายศิราภัทร พลายละหาร
167 เด็กหญิงภัทรนันต์  อิ่มจันทึก
168 เด็กชายวสุ  พงษ์รักษ์
169 เด็กหญิงธัญญวรัตน์ ไผ่งาม
170 เด็กชายชนะชัย พันธุม์ั่งมี
171 เด็กหญิงเปรมณิกา สุขใจ
172 เด็กชายเเทนคุณ เกตุคล้าย
173 เด็กชายวิชชากร เล่ือนฉวี
174 เด็กหญิงณธิดา บุญเต็ม
175 เด็กชายธนพงษ์  พูลทวี
176 เด็กชายอนันตชัย ล้ิมวัฒนพงศ์
177 เด็กชายธนวัฒน์ พรรณจ าปา
178 เด็กชายภูวนาธ ก าลังมาก
179 เด็กหญิงธัญญาเรศ จันทร์โท
180 เด็กชายนราธิป ไวยนิทา

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 9 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 524

วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
181 เด็กชายฐิตินันท์  หลวงพันเทา
182 เด็กชายรชต เปรมปล้ืม
183 เด็กหญิงสุธาสินี รุจิลาภ
184 เด็กชายเมธัส นาคเกษม
185 เด็กชายณัฐกร พรรณโนภาศ
186 เด็กชายอภิธาร  ขาวแดง
187 เด็กชายพีรยุทธ โชคลาภ
188 เด็กชายณัฐพล  ภาคสังข์
189 เด็กชายกิตติเกษม ทรัพย์วงษ์

190 เด็กชายยุรนันท์ ไชยสัจ
191 เด็กชายชวัลวิทย์ ไวยจินดา
192 เด็กชายพชรดนัย มั่นใจดี
193 เด็กหญิงสิริภัทร  พรรณประทุม
194 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ ทองสกล
195 เด็กหญิงศิรินธร สุชีธง
196 เด็กชายสุรชัย พันธุสุ์ขี
197 เด็กหญิงอัญญมณี ไพรบุญสุข
198 เด็กชายเจษฎากร อ่วมใจอารีย์
199 เด็กหญิงญาณิศา ภาคีสุข

200 เด็กหญิงจันทิมา ภาคีอัตร

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
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เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
201 เด้กหญิงวัชราพร พงษ์บัว
202 เด็กชายกอบเกียรติ บุตรหล่อ
203 เด็กชายกอบกุล บุตรหล่อ
204 เด็กชายพีรพัฒน์ วิชวรีย์
205 เด็กชายธนกนก จันทร์ศรี
206 เด็กหญิงสุภาวดี ไพรบุญสุข
207 เด็กหญิงศศิประภา พิณโสภณ
208 เด็กชายนิติพล เฟือ่งทอง
209 เด็กหญิงณัฐนันท์ รักษาถ้อย

210 เด็กหญิงจิรณัฏฐ์  รัตนโชติภิญญา
211 เด็กหญิงสุนิศา ไกรส าอางค์
212 เด็กหญิงมนต์พิราห์  หาดชัยภูมิ
213 เด็กชายวัชระพงษ์ จันทะโชติ
214 เด็กชายพลชัย พรหมสุข
215 เด็กชายบารมี มีแก้ว
216 เด็กหญิงชนม์นิภา แสงศิลป์
217 เด็กชายถิรเดช เขียวมณี
218 เด็กชายศิลา สิงห์ชัย
219 เด็กชายศุภกานต์ เทียมทัด
220 เด็กชายนันทภพ ภาคศิลป์
221 เด็กชายนิธิโรฒ เพ็ชร์อินทร์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที่ 11 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 526
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เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
222 เด็กชายจักรพงศ์ เหมไธสง
223 เด็กชายวายุ รัตนถาวร
224 เด็กหญิงสุชาภัค พัฒตาแหวน
225 เด็กหญิงธัญวลัย ขุนนุ้ย
226 เด็กชายณัฐภัทร อ่อนหอม
227 เด็กหญิงศิริพร คงสุข
228 เด็หญิงอานันทิตา ภาคอินทรีย์
229 เด็กชายจักรพล  พุฒิจีบ
230 เด็กหญิงปณิตา สุดแสวง
231 เด็กหญิงพัชราภา อาตวงษ์
232 เด็กชายธนภัทร  พรรณนิมิตร
233 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเขียว
234 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเสริฐ
235 เด็กชายศาสตรา น้อยนาริน
236 เด็กหญิงสุพรรษา ดอนเย็นไพร
237 เด็กหญิงศันศณีย์ ทรัพย์สุขสวัสด์ิ
238 เด็กหญิงวรัทยา ปรีกราน
239 เด็กหญิงวรัญญา เสนาพิทักษ์
240 เด็กหญิงพรพิมล ครุฑสังข์
241 เด็กชายชัยพร มุ่งเกี้ยวกลาง
242 เด็กชายวรปรัชญ์  วงศ์หาญ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
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