
เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นายสุภิสิทธิ ์ศรเพชร
2 นายกนกพล มีแก้ว
3 นายชินบัญชร  ไวยฤทธิ์
4 นายสิธิรัตน์ ไกยะวัฒน์
5 นางสาวพรนัชชา สุวรรณโครธ
6 นางสาวน ้าหนึ่ง พวงศิลป์
7 นายปานตะวัน จันทรโสด
8 นายณัฐพล ไวยวิลา
9 นางสาวสุทธิดา รุณอากาศ
10 นายวันเฉลิม ไกรภักตร์สม
11 นางสาวกรรณิกา  พรมปิก
12 นายจิรานุวัฒน์ ชิดหอระดี
13 นางสาวอรอนงค์  มั่นจิตร
14 นายชัยวัติ  ไกรแสงศรี
15 นายวิศวะ ศรีขาว
16 นายรพีภัทร งับประโคน
17 นางสาวณัฎฐา สุขเกษม
18 นางสาวธมลวรรณ ภาคสมบัติ
19 นายธีรพล จันทร์วงษ์
20 นายกันทรากร กลางประพันธ์

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 513
วันที่ 7 มิถุนายน 2563

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
21 นางสาวธนัชพร วงศ์พรม
22 นางสาวชลิตา พระธรรม
23 นายณรงเกียรติ จันทร์นิยม
24 นางสาวชลลดา พระธรรม
25 นางสาวจิราภา เกตุเเก้ว
26 นายอติพัฒน์ โพธินิล
27 นายธนาธิป ดีอ่า้
28 นายเอกลักษณ์ มาลาพงษ์
29 นางสาวปาริชาติ สพเสถียร
30 นายกัณตยศ วิเศษ
31 นายวรเทพ อินทร์ทอง
32 นางสาวพรพิพัฒน์ สายทองค้า
33 นางสาวอาทิตยา บัวเขียว
34 นายรัชพล ชุ่มย็น
35 นายรพีภัทร ไวยจารา
36 นางสาวเมษลักษณ์  ร่ืนศาสตร์
37 นายปุญญาพัฒน์ บัวประดิษฐ์
38 นายนิธิกร งามทรัพย์
39 นายณัฐนันท์ ไวยนาคร
40 นายศรันย์ พรมมา

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ห้องสอบที่ 2 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 514

วันที่ 7 มิถุนายน 2563

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
41 นายภาณุวัตร เคงเจดีย์
42 นายเมธัส คร้่าสุบ
43 นางสาวนิติมา  สิงคเวหน
44 นายธนภูมิ บุญรวม
45 นางสาวสุนทรา กิจนที
46 นางสาวจรีรัตน์ กลางโคกกรวด
47 นายภคนันท์ แช่มเฉย
48 นายธัญธนากร บุญช่วย
49 นางสาวบุญจิรา  แววนารี
50 นายธีระวัฒน์ กล่ันน้ าทิพย์
51 นายนันทวัฒน์  ฆอ้งณรงค์
52 นางสาวนัชนันท์   บุญผ่อง
53 นางสาวณัฐพร สะดู่
54 นางสาวรัตน์ชนก ภูก่ล่ัน
55 นายชัยนันท์ คงร่ืนเริง
56 นายปฏิพัทธ์ ศิลปโพธิ์
57 นายกรวีร์ จะโรรัมย์
58 นายจิระเดช แก้วดวงงาม
59 นายศิวัช เชียรรัมย์
60 นายวีรวัฒน์ อู่เรือ

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ชัน้ 1 หมายเลขห้องสอบ 515

วันที่ 7 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
61 นางสาวธิญาดา เข็มทอง
62 นายพีรพัฒน์ มาลยมณฑล
63 นางสาวอนัญญา ปานหิรัญ
64 นายกิตติศักด์ิ สุคุณธรรม
65 นายอภิสิทธิ ์แก้วเหมือน
66 นายจิรภัทร ฉายสุวรรณ์
67 นายขวัญชัย แสงเงิน
68 นายพีรพัฒน์ ฉิมเทศ
69 นายภูธเนตร โตมสมบุญ
70 นายธนภพ บัวแก้ว
71 นางสาวจิราพร ไกรสุขุม
72 นางสาวธารทิพย์ โกมุท
73 นางสาวกมลชนก หอมสุด
74 นายเมฆนิทร์ พรรณสาร
75 นายรัชภูมิ จ้านงค์ภักดี
76 นางสาวดารารัตน์ ไวยฉายี
77 นายปฏิพล ข้าทับทิม
78 นายณัชชนากานต์ มีสม
79 นางสาวนรีกานต์ พานจันทร์
80 นางสาวกุลธิดา พรหมสมบัติ

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

ห้องสอบที่ 4 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 523
วันที่ 7 มิถุนายน 2563

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
81 นายเขมนันท์  ตะไลชั่ง
82 นายธนวันต์ กรีทักษ์ 
83 นายวัฒนธรรม ศรีใส
84 นางสาวเยาวลักษณ์ ชีช้าง
85 นางสาวมนัสนันท์ พันยูเทพ
86 นายจารุภัทร พรรณกันตน์
87 นางสาวกันต์ณัฐฐา ศรีจันทร์ดี
88 นายรัฐพล สุภาผล
89 นางสาวรังสิยา หลังทอง
90 นายนพีภัทร พรรณสาร
91 นายวีระ แดงสะอาด
92 นางสาววิภาดา ชลอทรัพย์
93 นายรวิภาส เขียนอักษร
94 นายจิรายุ งามสง่า
95 นายอุเทน  เเย้มเพียร
96 นางสาวอริศรา หะขุนทด
97 นายยศกฤต วีระวงศ์
98 นายเตชินท์ อ่อนหอม
99 นายฉันทพัฒน์ พันธ์วงษ์
100 นายรัฐภูมิ นุชอาทร

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

วันที่ 7 มิถุนายน 2563

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 5 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 524



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
101 นายปิยะ ธรรมภาคา
102 นายทวีโชค รุ่งโรจน์
103 นายสุภัทรชัยพล สามิลา
104 นายสรวิชญ์ สีสุขภู่
105 นายณัฐวุฒิ ต๊ันไพบูลย์
106 นายพัสกร สังข์เจริญ
107 นายธันวา ภาคีฤทธิ์
108 นางสาวศศิประภา ภาคีอรรถ
109 นายมนัสวิน  รอดไพรสน
110 นางสาวสุชาดา แก้วสวัสด์ิ
111 นายสิทธิพร ท้วมสุวรรณ
112 นายปุญญาพัฒน์ บัวประดิษฐ์
113 นางสาวอนัญญา โพธิแ์ย้ม
114 นายจิรวัฒน์ พงษ์ศิลป์
115 นางสาวเดือนเพ็ญ พันธุเ์พ็ง
116 นายสินธนา ครามกุฎี
117 นายศิริชัย  ณ  สมบูรณ์
118 นายจตุพล ชนิดพันธ์
119 นายนันท์ธนวัฒน์  แย้มกลีบ
120 นางสาววนิดา ศิริมงคล

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 6 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 525
วันที่ 7 มิถุนายน 2563



เลขทีส่อบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
121 นายจิระเดช แก้วดวงงาม
122 นางสาวปารวี เกตุเถื่อน
123 นายพเยาว์ กล่ินเจริญ
124 นายธีรเทพ โตสมบัติ
125 นางสาวชนิดาภา โพธิไพบูลย์
126 นายพรพิพัฒน์ พิลา
127 นายคฑาภัท  ทองประวัติ
128 นายฉัทชนัน สร้อยสม

ไม่ต้องเข้าสอบในวันที่ 7 มิ.ย. 2563 แต่ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องเข้าสอบ
ในวันดังกล่าว

**** นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ห้องสอบที่ 7 อาคาร 5 ชัน้ 2 หมายเลขห้องสอบ 526
วันที่ 7 มิถุนายน 2563






















































































