
เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายวศกร ผลประเสริฐ
2 เด็กหญิงกัลยา น้องคนึง
3 เด็กชายศุภกฤษณ์  วิบุญอัด
4 เด็กหญิงฐิตาภา ไชยชาญ
5 เด็กชายธาวิน ชัยรัตน์
6 เด็กหญิงเดือนเต็ม สิงห์เหม
7 เด็กชายธัญวุฒิ  อุ่นส าโรง
8 เด็กหญิงอินทิรา  ผาสุขส าราญ
9 เด็กหญิงสุณิชชา กระจ่างธร
10 เด็กหญิงพรพิรุฬห์ พันธุเกตุ
11 เด็กชายจิตติพัฒน์  พิมจันทรา
12 เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงค์สุวรรณ
13 เด็กหญิงชุติมา สูงทรง
14 เด็กชายศุภณัฐ ศรีสวัสด์ิ
15 เด็กชายธนภัทร ค าสุวรรณ
16 เด็กหญิงธานิยา สุขศรีทอง
17 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จั่นเพชร
18 เด็กหญิงทิพกร อุตรี
19 เด็กชายธนวัฒน์  ชื่นทิพย์
20 เด็กชายธนวัฒน์ ยิ้มประเสริฐ

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 1 อาคาร 4 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 413
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
21 เด็กหญิงนุชนาถ ศรีไพศาล
22 เด็กชายศวกร  ติยะบุตร
23 เด็กชายรัฐภาค มิลเจริญ
24 เด็กชายมฤคราช  ไชยรัตน์
25 เด็กชายชนาธิป  ยอดคู่
26 เด็กหญิงมีนา นามวงษ์สาร
27 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยาตี
28 เด็กชายวงศธร นัยบ าเพ็ญ
29 เด็กหญิงฉัตรปวีย์ แก้วเณร
30 เด็กหญิงชญาดา ล้ิมสกุล
31 เด็กหญิงกัญชพร พวงทอง
32 เด็กชายนันทิพัฒน์ มั่นแสงจันทร์
33 เด็กหญิงกชนุช พงษ์ถ้อย
34 เด็กหญิงอารดา นิ่มทอง
35 เด็กชายวรายุทธ คุ้มจั่นเพชร
36 เด็กหญิงปนัดดา ศรีโปฎก
37 เด็กชายวิษณุ  ศรีขาว
38 เด็กหญิงฟ้าใส ไวยบุตรี
39 เด็กหญิงณิชาวีร์ ชมทอง
40 เด็กหญิงกมลวรรณ เซ่งฮะ

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 2 อาคาร 4 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 416
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
41 เด็กชายก้องภพ  อนุศิริ
42 เด็กชายอธิวัฒน์  ประเสริฐสังข์
43 เด็กหญิงรติยา โรจพิทักษ์เลิศ
44 เด็กหญิงศศิวิมล ไวยครุฑ
45 เด็กหญิงสุธารัตน์ จิตระเมศ
46 เด็กชายอนุศร  ผลไม้
47 เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ทวี
48 เด็กหญิงชยิสรา สีสุข
49 เด็กหญิงสิริกัญญา กิจเดช
50 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา เกษเกษม
51 เด็กชายธวัชชัย  งับประโคน
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียนคงชล
53 เด็กหญิงอลิชา  จัดเขตรกรรม
54 เด็กหญิงทอรุ้ง กรมเวช
55 เด็กหญิงณิชารีย์ ภาคเมธี
56 เด็กชายนนทกร นัยเจริญ
57 เด็กชายปาราเมศ นาคบุตร
58 เด็กชายกฤติน  ทิพย์จรูญ
59 เด็กหญิงชมพูนุช ผดุงนึก
60 เด็กชายบารมี พุม่ไม้

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 3 อาคาร 4 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 417
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
61 เด็กหญิงศิลัดดา   เข็มทอง
62 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวแม้นจันทร์
63 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสมบุญ
64 เด็กหญิงปรีดาพร  ทองมี
65 เด็กหญิงศิราณี จั่นมา
66 เด็กชายหฤษฎ์  ภาคกายี
67 เด็กชายธนาทร ประเสริฐสุข
68 เด็กหญิงภัทรภร  ขัดชุ่มแสง
69 เด็กหญิงอนันดา พันธุก์ุฬา
70 เด็กชายฐนัญชัย ดอนทอง
71 เด็กชายวิทยากร พิลึก
72 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสันต์
73 เด็กชายธนะวัฒณ์ สุภวงษ์
74 เด็กชายภาดล พัว่พัก
75 เด็กหญิงสิริยาภรณ์   บัวบาน
76 เด็กหญิงเนธิชา ธรรมวรรณา
77 เด็กหญิงธารธารา เต็มจิตร
78 เด็กหญิงนันทิชา รัตนวิเชียร
79 เด็กหญิงสุภาพร บุญสร้าง
80 เด็กชายอัยการ  แซ่อั๊ง

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 4 อาคาร 4 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 424
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
81 เด็กหญิงไอริน อยู่ม่วง
82 เด็กชายชนะพงษ์   ไวยนิตย์
83 เด็กหญิงธาดิมาศ มีสวัสด์ิ
84 เด็กหญิงนารีรัตน์ จานทองค า
85 เด็กชายศิรวิทย์  สังข์น้อย
86 เด็กชายวัชรพงษ์ นาคสุข
87 เด็กหญิงกชกร อิ่มกลาง
88 เด็กหญิงชุติมา สีทะเล 
89 เด็กชายเขมรินทร์ ศรีนอก
90 เด็กชายกิตติพล สีนวล
91 เด็กชายณัฐพล  นาคสุข
92 เด็กชายธนาพร  เทวารัมย์
93 เด็กชายเจษฎา ทุมมา
94 เด็กชายรังสิมันต์ กระแก้ว
95 เด็กหญิงทิพธัญญา  รุดชาติ
96 เด็กหญิงณัฐณิชา ภาคทวี
97 เด็กชายวัชชพงค์ แจ้งคง
98 เด็กชายภัทรนันท์ ชาบุตรโคตร
99 เด็กหญิงรุ่งฤดี กาญจนเรขา
100 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุพรรณวงศ์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 5 อาคาร 4 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 425
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
101 เด็กหญิงนารินี นันทิพยกุล
102 เด็กหญิงพรพรรณ เล่ียงสาลี
103 เด็กชายอดิศร เถื่อนสุริยะ
104 เด็กชายแทนไท พวงสมบัติ
105 เด็กหญิงคณิฐา ดวงนิล
106 เด็กหญิงรสิตา    ถาจันทร์เจริญยิ่ง
107 เด็กชายภาดล จันทร์วิไล
108 เด็กชายพีรพล สุภะ
109 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  พินทอง
110 เด็กหญิงอัญชิสา เกตุโสภิต
111 เด็กชายพีรวัส  แป้นนาค
112 เด็กชายณัฐธยาน์  ตันติ
113 เด็กชายคุณานนท์  คงถิ่น
114 เด็กชายนนทวัฒน์  นุชแก้ว
115 เด็กชายธนภัทร สุขสมบูรณ์
116 เด็กชายไชยภพ  อุปนันท์
117 เด็กหญิง วรรณวิมล  พงษ์บุญ
118 เด็กหญิงสุภาวิตา บุญอินทร์
119 เด็กชายปฏิภาณ ลักษมีเนตร
120 เด็กหญิงกาญจ์เกล้า  ซับเสถียร

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 6 อาคาร 4 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 427
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
121 เด็กชายพีระพัฒน์ บุญวิจิตร
122 เด็กชายนิพิฐพนธ์ คงถิ่น
123 เด็กชายอิสระ เล้าประชา
124 เด็กหญิงณิชา แก้วเกตุ
125 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เทีย่งพาน
126 เด็กชายพงษธร  สุดเสือ
127 เด็กหญิงอินทิรา ทวีคูณ
128 เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือแตง
129 เด็กชายภานุวิชญ์   พละชัย
130 เด็กชายปิยังกูร แสนคาร
131 เด็กหญิงชนิดาภา  ผลวิเศษชัยกุล
132 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่โพ้ง
133 เด็กชายสิริวิวัฒน์  ส าราญศาสตร์
134 เด็กหญิงกัณฐิกา ภาคนิกร
135 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ราชวงษา
136 เด็กหญิงวิภาวรรณ ภูใ่จเทีย่ง
137 เด็กหญิงกฤชพร พิบูลสุข
138 เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์อ าภา
139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชรุณ
140 เด็กชายบัญญวัต  หีมนิ่ม

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 7 อาคาร 3 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 315
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
141 เด็กหญิงธีรนุช   ภาคสมบัติ
142 เด็กชายกฤษณพัฒน์ นามเสริฐ
143 เด็กชายณัฐภัทร เพลินแสง
144 เด็กหญิงชนัญชิดา รีรอ
145 เด็กชายไวทย์ศรุต  ชุมเปีย
146 เด็กชายปองศักด์ิ  เปีย่มลาภพร้ิง
147 เด็กหญิงชนาการ โอฬารสาธิต
148 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ โสดาพิมพ์
149 เด็กหญิงวรรษมล  ธนภัทรพงศ์
150 เด็กชายชนาภัทร  เจริญผิว
151 เด็กชายจิรวัฒน์ เเสนดี
152 เด็กชายณัฐกานต์ จินดา
153 เด็กชายเขมมะริน บัวมาตร
154 เด็กหญิงอุ้มบุญ ปัน้งาม
155 เด็กหญิงมีนา เกตุแก้ว
156 เด็กหญิงนพมณี มีศิลป
157 เด็กชายพงศกร สุจริต
158 เด็กชายอลงกรณ์ เหรียญวิจิตร
159 เด็กชายธีระภัทร บุญบาล
160 เด็กชายณัฐพงศ์ สมาธิ

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 8 อาคาร 3 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 316
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
161 เด็กชายวชิรวิทย์ ลาลี
162 เด็กหญิงโสภิตา วุฒิ
163 เด็กชายนภัสดล คงคะรัศมี
164 เด็กหญิงปุณยนุช พงษ์กิตติโรจน์
165 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองแท่ง
166 เด็กชายประติภา  สมตัว
167 เด็กชายชยณัฐ สาระรัตน์
168 เด็กชายพัชรพงษ์ ธิพงษ์สันต์
169 เด็กชายจิรภัทร  นุ่นกระจาย 
170 เด็กชายกฤตพล ประเสริฐกุล
171 เด็กหญิงนัฐกาล  แก้วสินชัย
172 เด็กหญิงชลดา ศรีบัวขาวบานชัย
173 เด็กชายธนกฤต ชมภูทอง
174 เด็กชายปิยะพงศ์  เกตุสิว
175 เด็กชายกฤษณะ โอริส
176 เด็กชายสราวุฒิ  มาตารเงิน
177 เด็กหญิงวิราภรณ์ วัฒกี
178 เด็กชายอชิรวัตร ธรรมจุฬา
179 เด็กชายศราวุธ  ป้อมบุปผา
180 เด็กชายศรันย์  บูชา

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 9 อาคาร 3 ชัน้ 3 หมายเลขห้องสอบ 335
วันที่ 6 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
181 เด็กหญิงปิยนุช  เหล่าศรีคู
182 เด็กชายณัฐติพงษ์ แสงบุญ
183 เด็กชายสิรวิชญ์ พรรณภักด์ิ
184 เด็กชายอดิศักด์ิ งามประสิทธิ์
185 เด็กชายสุธากร กล่อมเกล้ียง
186 เด็กหญิงชุติมา ดีวัฒนพงษ์
187 เด็กชายวีรยุทธ ผดุงวงษ์
188 เด็กชายสรศักด์ิ  คะเลารัมย์
189 เด็กหญิงอานิสสรา  กาญจนโชติ
190 เด็กหญิงสุธิดา ฤทธิชัย
191 เด็กชายทรงพล ดอนจันทร์
192 เด็กหญิงภวิษย์พร มาลัย

ห้องสอบที่ 10 อาคาร 3 ชัน้ 3 หมายเลขห้องสอบ 336
วันที่ 6 มิถุนายน 2563

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป






































































































