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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นั้น  

 

  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จ านวน 267 คนโดยแบ่งเป็น
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 140 คน และนักเรียนทั่วไป 127 คน โดยมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนในล าดับ
สุดท้ายเท่ากัน 2 คน คือคนที่ 126 และคนที่ 127 ดังแนบท้ายประกาศ และให้นักเรียนตัวจริงทีมี่รายชื่อตาม
ประกาศนี้ รายงานตัวและมอบตัวด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ 
www.nssc.ac.th หากนักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไปของโรงเรียนนครสวรรค์  
 

          อนึ่ง หากมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้ใน
ล าดับถัดไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   8  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

      
            (นายพันศักดิ์  ศรีทอง)  
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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บัญชีรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

------------------------------------------------------------------------ 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล ประเภทของนักเรียน 
10001 เด็กชายธีรเมธาวิทย์ ชาวลุ่มบัว นักเรียนทั่วไป 
10002 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีอิน นักเรียนทั่วไป 
10003 เด็กหญิงอธิชา พระพิจิตร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10004 เด็กหญิงชารีน สังข์ขาว นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10009 เด็กหญิงภานิชา จิรธนานันท์ นักเรียนทั่วไป 
10016 เด็กหญิงสุรภา พึ่งไชย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10018 เด็กหญิงนัสธีรา พันธุ์วรรธนะสิน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10021 เด็กหญิงกมลพิชญ์ ขันธ์บุญ นักเรียนทั่วไป 
10022 เด็กหญิงสมิตา วันไชย นักเรียนทั่วไป 
10023 เด็กชายปุณณภพ สระเกตุ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10024 เด็กชายณัฐพล อินทร์พิทักษ์ นักเรียนทั่วไป 
10025 เด็กหญิงชนัญชิตา ดุสิตานารา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10026 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิริกมลทิพย์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10032 เด็กชายก้องศักดิ์ วัฒนสุข นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10033 เด็กชายชยพล วงษ์สุนทร นักเรียนทั่วไป 
10034 เด็กหญิงปุณยวีร์ เปรมกมล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10035 เด็กหญิงชญาภรณ์ รอดศรีสมุทร นักเรียนทั่วไป 
10036 เด็กชายภัทรดิษย์ อาจต้น นักเรียนทั่วไป 
10037 เด็กชายนวพรรษ ยศประดับ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10038 เด็กชายไชยภัทร อิ่มเกิด นักเรียนทั่วไป 
10039 เด็กชายรชต เดชสิริวรกุล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10040 เด็กหญิงอภิญญา มโนรถวิทยา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10042 เด็กหญิงบงกช พีระพันธ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10043 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร จูอี้ นักเรียนทั่วไป 
10044 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วนาวัลย์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล ประเภทของนักเรียน 
10045 เด็กหญิงธีริศรา ด ารงรักษ์ นักเรียนทั่วไป 
10046 เด็กหญิงอักษราภรณ์ พูลพจน์ นักเรียนทั่วไป 
10047 เด็กหญิงพิชชานันท์ อินทยา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10053 เด็กหญิงอภิสรา กุลณาพิมพ์ นักเรียนทั่วไป 
10055 เด็กหญิงชนัญชิดา เขม้นกิจ นักเรียนทั่วไป 
10056 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พาณิชย์โรจกุล นักเรียนทั่วไป 
10058 เด็กชายกิตติณัฐ์ รัตนมุสิก นักเรียนทั่วไป 
10059 เด็กชายอินทัช พิมพสุรกะ นักเรียนทั่วไป 
10060 เด็กหญิงนันทิชา พรมชาติ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10063 เด็กหญิงสุชานันท์ ไพจิตร นักเรียนทั่วไป 
10064 เด็กชายวีรดนย์ ขอบบัวคลี่ นักเรียนทั่วไป 
10067 เด็กชายสิรภพ สาริกิจ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10069 เด็กหญิงรัตนาสิริ สาตร์แก้ว นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10071 เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉุยแสง นักเรียนทั่วไป 
10075 เด็กหญิงทิชา ค าโฉม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10076 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เสือทับ นักเรียนทั่วไป 
10077 เด็กหญิงอัยย์ลัลน์ ชนะสิทธิ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10078 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ หวานสนิท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10079 เด็กชายสุทธิพร มงคลอิทธิเวช นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10080 เด็กชายพีรณัฐ แก้วชิงดวง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10087 เด็กหญิงนริศรา ช านาญ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10090 เด็กหญิงปณิตา สุขพันธ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10091 เด็กหญิงอธิชา หาญปราบ นักเรียนทั่วไป 
10092 เด็กชายบุญฤทธิ์ วงค์กลม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10096 เด็กหญิงเบญญทิพย์ คมสัน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10099 เด็กหญิงอินทิรา ลิ้มตระกูล นักเรียนทั่วไป 
10100 เด็กชายนนทนพงศ์ รังผึ้ง นักเรียนทั่วไป 
10101 เด็กชายพัทธดนย์ วิไลรัตน์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10102 เด็กหญิงพัฑฒิดา ฉัตรโชติกมาก นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10104 เด็กหญิงกุลิสรา ทองมา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10106 เด็กหญิงนันทนภัส ชาติพันจัน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10110 เด็กหญิงปวรา จันทพาส นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10111 เด็กชายกชธนณัฏฐ์ สุขประเสริฐ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล ประเภทของนักเรียน 
10112 เด็กหญิงมุทิตา กาฬภักดี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10113 เด็กชายจิรวัฒน์ มั่งมี นักเรียนทั่วไป 
10115 เด็กชายศุภวิชญ์ โฉมตระการ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10116 เด็กหญิงปภาวรินทร์ คงอินทร์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10117 เด็กหญิงปิยนันท์ แดงเรือง นักเรียนทั่วไป 
10120 เด็กชายเตชิต เทวกานนท์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10121 เด็กชายเกษมสรรค์ ล่องมะรุทธ์ นักเรียนทั่วไป 
10125 เด็กหญิงณิชารีย์ อ่ ารักษ์ นักเรียนทั่วไป 
10126 เด็กชายกิตติพันธ์ รินทร์ธราศรี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10127 เด็กชายบวรภัค ชูกร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10129 เด็กชายพฤกษ์ สาระกูล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10131 เด็กหญิงญาณากร แจ่มเกตุ นักเรียนทั่วไป 
10135 เด็กหญิงบุษกร ศรีทรงแสง นักเรียนทั่วไป 
10138 เด็กหญิงธนัญญา ทองยิ้ม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10140 เด็กหญิงปาลิดา หอมเย็น นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10141 เด็กหญิงณัฐชานันท์ แตงทอง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10142 เด็กหญิงนภัทร เจริญสุข นักเรียนทั่วไป 
10143 เด็กหญิงพิมพ์มาตา ยาเนตร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10144 เด็กชายจิรภัทร แสงพวง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10151 เด็กชายจิณณพัต แก้วนาง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10152 เด็กชายอภิวิชญ์ บัวประทุม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10154 เด็กชายนวภูมิ เพิ่มลี้วิริยะกุล นักเรียนทั่วไป 
10155 เด็กชายธนศักดิ์ อุปสอด นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10160 เด็กชายปัณณวัฒน์ มงคลรังสฤษฏ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10162 เด็กหญิงจิณากานต์ พิพัฒน์อนุสรณ์ นักเรียนทั่วไป 
10164 เด็กหญิงณฐพร ชัยประเดิมศักดิ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10165 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์ เรือนไทย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10168 เด็กชายภัทรดนัย นาดี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10169 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์ ภูบัว นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10172 เด็กชายภัทรพล ภักดีอาษา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10175 เด็กหญิงบุษกร สิงหา นักเรียนทั่วไป 
10179 เด็กชายจิรภัทร กล่อมเกลา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10180 เด็กหญิงปาณิตา พานิชกุล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล ประเภทของนักเรียน 
10181 เด็กหญิงพรรษชล บงกชเพชร นักเรียนทั่วไป 
10182 เด็กหญิงลฎาภา ค าวิเศษ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10183 เด็กชายพิชยะ ฟ้าสูงเนิน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10185 เด็กหญิงพลอยปภัส วงศ์ธรรมจักร นักเรียนทั่วไป 
10186 เด็กหญิงนลินรัตน์ ปานเจริญ นักเรียนทั่วไป 
10188 เด็กชายธนวัชร ชัยพฤกษ์เจริญ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10189 เด็กชายวรวุฒิ ปกค า นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10190 เด็กหญิงชนิดาภา สุ่มประดิษฐ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10197 เด็กชายฌานพัฒน์ เจียตระกูล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10198 เด็กหญิงธรรมขันธ์ พึ่งเจียม นักเรียนทั่วไป 
10199 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ อวยสวัสดิ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10200 เด็กชายณัชฐ์ภูมิ แก้วแดง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10202 เด็กหญิงกมลศตพร พิมทะวงศ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10203 เด็กหญิงเธียรวรินทร์ เทียนสิน นักเรียนทั่วไป 
10204 เด็กชายกฤติน เสิกภูเขียว นักเรียนทั่วไป 
10205 เด็กหญิงนันทภัทร นูมหันต์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10206 เด็กหญิงพิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10208 เด็กหญิงอิสรีย์ ชนะโชติ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10214 เด็กชายอัฎษฎาวุธ พลค ามาก นักเรียนทั่วไป 
10216 เด็กหญิงพิชชา มั่นป้อม นักเรียนทั่วไป 
10218 เด็กหญิงญาตาวีร์ กระจ่าง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10220 เด็กหญิงชัญญา เกษมสรวล นักเรียนทั่วไป 
10222 เด็กหญิงณิชาภา มาลีแย้ม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10223 เด็กหญิงชัญญานุช สุหิรัญ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10224 เด็กชายปฐพี อักษรดี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10225 เด็กหญิงเขมมิกา เล็กกระจ่าง นักเรียนทั่วไป 
10226 เด็กชายพอเพียง ชมวิจิตร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10233 เด็กชายญาณภัทร พลูค า นักเรียนทั่วไป 
10236 เด็กหญิงปรายฟ้า เขตกัน นักเรียนทั่วไป 
10240 เด็กชายอรรถพล คล้ายคลึง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10245 เด็กหญิงนารีนารถ กรดเพ็ชร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10248 เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยนวน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10250 เด็กชายอรรถพร คล้ายคลึง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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10252 เด็กหญิงกานต์ชนิดา ดีพุ่ม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10253 เด็กหญิงเขมจิรา จีนอ่ า นักเรียนทั่วไป 
10256 เด็กหญิงชนิดาภา อาจผึ่ง นักเรียนทั่วไป 
10258 เด็กหญิงธัญพิมล แท่งทอง นักเรียนทั่วไป 
10259 เด็กหญิงชมพูนุท กล่อมเกลี้ยง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10260 เด็กหญิงพิชชาพร มาลัย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10262 เด็กหญิงกัณชนก ค าศรี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10264 เด็กหญิงปุญญิสา ผิวพรรณ นักเรียนทั่วไป 
10266 เด็กชายธนบดี จันทมฤค นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10268 เด็กหญิงกัญญาวีย์ ศรีสุข นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10271 เด็กชายณัฐพล สนธิโพธิ์ นักเรียนทั่วไป 
10273 เด็กหญิงกฤตยา แน่งน้อย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10275 เด็กชายศิริพงศ์ พงษ์ธนะเศรษฐ นักเรียนทั่วไป 
10277 เด็กหญิงดามิสา เดือนหงาย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10280 เด็กชายศิรวิชญ์ จันทรารัตน์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10281 เด็กชายกันตภณ พฤกษะวัน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10282 เด็กชายวรวรรธน์ จุลกะเศียน นักเรียนทั่วไป 
10285 เด็กหญิงณิชาภา วิธีกล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10288 เด็กหญิงพรหมพร พรมอ่อน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10294 เด็กหญิงใบชา จันทะคู่ นักเรียนทั่วไป 
10295 เด็กชายศิริพงศ์ ทิจะยัง นักเรียนทั่วไป 
10301 เด็กหญิงเบญญาภา ปลื้มบุญ นักเรียนทั่วไป 
10302 เด็กหญิงรัชชประภา ตีระศิริพงษ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10304 เด็กชายภูมิพัศน์ เสือเขียว นักเรียนทั่วไป 
10306 เด็กชายฐนภัทร ทรงความเจริญ นักเรียนทั่วไป 
10310 เด็กชายกฤตเมธ เชื้อรอด นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10314 เด็กชายปุณยากร เสริมสุขวัฒนกุล นักเรียนทั่วไป 
10317 เด็กชายอภิรักษ์ หนุนทรัพย์ นักเรียนทั่วไป 
10318 เด็กหญิงเจนจิรา ภูมิเลิศ นักเรียนทั่วไป 
10321 เด็กชายจิรพันธ์ พลอยเพ็ชร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10324 เด็กชายพชรพล จิตหาญ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10326 เด็กชายณภัทร วงศกรกวิน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10327 เด็กชายปุญญพัฒน์ ไหมทอง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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10328 เด็กชายสวภัทธ ธรรมกิจ นักเรียนทั่วไป 
10333 เด็กหญิงศริญญา ละม้ายศรี นักเรียนทั่วไป 
10335 เด็กชายชินฐพนธ์ เผือกทอง นักเรียนทั่วไป 
10337 เด็กหญิงณัฐชนา สุขศรีรัตนวิชัย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10344 เด็กชายวิรัณพัชร เจนศร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10345 เด็กหญิงอรวรรณ มาปัด นักเรียนทั่วไป 
10351 เด็กหญิงปริชญา มั่นเขตวิทย์ นักเรียนทั่วไป 
10355 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ไพรสันต์ นักเรียนทั่วไป 
10356 เด็กหญิงพิชยา กาเล็ก นักเรียนทั่วไป 
10357 เด็กชายณัฐภัทร ใจอินทร์ นักเรียนทั่วไป 
10359 เด็กชายจิรัฎฐ์ จันทนา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10360 เด็กชายรวิสุต เหมกุล นักเรียนทั่วไป 
10365 เด็กชายแทนคุณ ภู่ทองวัฒนวงษ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10367 เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยดี นักเรียนทั่วไป 
10372 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองดอนเปลี่ยน นักเรียนทั่วไป 
10373 เด็กหญิงฉัตรชนก รักทรัพย์ นักเรียนทั่วไป 
10374 เด็กชายกมลภพ มาเต็ง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10375 เด็กหญิงธีรดา แก้วร่วมวงค์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10376 เด็กชายนัทนลิน คงอินทร์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10377 เด็กชายปุณภวัฒน์ รุจิอนันต์พร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10379 เด็กหญิงภัทรพร วุทธพันธ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10381 เด็กชายพชร ทรัพย์พ่วง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10384 เด็กหญิงเกศสิริ กันเจียก นักเรียนทั่วไป 
10386 เด็กหญิงสุพิชชา นาเอก นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10388 เด็กหญิงพัทรวี สิงห์ประเสริฐ นักเรียนทั่วไป 
10390 เด็กหญิงอัญชลี มาปัด นักเรียนทั่วไป 
10391 เด็กชายบุญชัย มาศรังสรรค์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10393 เด็กชายอชิรวิทย์ พรมศรี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10396 เด็กชายปิติ ฉายรัศมี นักเรียนทั่วไป 
10399 เด็กหญิงสุทธดา อินทรวงศ์ นักเรียนทั่วไป 
10401 เด็กชายศุภกิจ กลิ่นนิ่ม นักเรียนทั่วไป 
10403 เด็กหญิงวิภาวี เขตกัน นักเรียนทั่วไป 
10408 เด็กหญิงณัฐธิดา จอมทอง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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10411 เด็กชายอนุวรรตน์ จ าปาพันธุ์ นักเรียนทั่วไป 
10413 เด็กชายนรินทร์ธร ใจสูงเนิน นักเรียนทั่วไป 
10416 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ธนสารสุธี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10417 เด็กชายพุฒิเมธ ปาณะค า นักเรียนทั่วไป 
10419 เด็กหญิงวรัทยา อ่ิมอุระ นักเรียนทั่วไป 
10420 เด็กหญิงประกายเทพ โพธิ์พันธ์ นักเรียนทั่วไป 
10423 เด็กหญิงวรรณกานต์ สุริต นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10425 เด็กหญิงอิศรา วัฒนวรวิทย์ นักเรียนทั่วไป 
10427 เด็กหญิงธนัญญา วังชากร นักเรียนทั่วไป 
10431 เด็กหญิงสิริญาพร ทุมรี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10432 เด็กหญิงเนตรทิพวรรณ ดิถีทวีศักดิ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10434 เด็กชายเกริกเกียรติ การะวิง นักเรียนทั่วไป 
10442 เด็กชายปัณณพัฒน์ งานดี นักเรียนทั่วไป 
10443 เด็กชายมติชน ธารบัวสวรรค์ นักเรียนทั่วไป 
10444 เด็กชายนันทิพัฒน์ สวัสดิ์นะที นักเรียนทั่วไป 
10445 เด็กหญิงสุดที่รัก สวัสดิ์นะที นักเรียนทั่วไป 
10446 เด็กหญิงสุทธิดา สวัสดิ์นะที นักเรียนทั่วไป 
10447 เด็กหญิงบุญนิสา เนื้อไม้ นักเรียนทั่วไป 
10453 เด็กหญิงฐิติวรดา มุ่งอุ่น นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10455 เด็กชายรชตะ ปรางค์สมบัติ นักเรียนทั่วไป 
10457 เด็กชายภัทรธร เขตอนันต์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10458 เด็กหญิงธรรมิตาว์ มานพ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10462 เด็กหญิงพรรณปพร เจียรนัยกุลวานิช นักเรียนทั่วไป 
10465 เด็กหญิงรพีพร จ าปีเพชร นักเรียนทั่วไป 
10466 เด็กชายนิษฐวิภาส วันบรรเจดิ นักเรียนทั่วไป 
10470 เด็กหญิงกฤตยา บุตรศรี นักเรียนทั่วไป 
10472 เด็กหญิงปัณฑิตา ทองทวีสิทธิ์ นักเรียนทั่วไป 
10480 เด็กชายกิตติภณ ปาดอนไพร นักเรียนทั่วไป 
10483 เด็กหญิงบวรรัตน์ พ่ึงนิล นักเรียนทั่วไป 
10492 เด็กหญิงณิชชา อมรพันธุ์ นักเรียนทั่วไป 
10493 เด็กหญิงพิชชานันทน์ เกี่ยวฟั่น นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10495 เด็กหญิงสุกัญชพร ศรีผง นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10501 เด็กชายอนุชิต สินเธาว์ นักเรียนทั่วไป 
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10502 เด็กชายวสิน อมรวรานนท์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10508 เด็กชายสุวิจักขณ์ ภู่เทศ นักเรียนทั่วไป 
10509 เด็กหญิงมนรดา สุขเสนา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10513 เด็กหญิงกรนันท์ อ่อนน้อม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10514 เด็กหญิงณิชชาภัทร มลิลา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10521 เด็กหญิงกันยากร ยิ้มศิริวัฒนะ นักเรียนทั่วไป 
10531 เด็กหญิงธิญาดา ทวีพัฒนะพงศ์ นักเรียนทั่วไป 
10533 เด็กชายชัยณวัฒน์ อ่อนอ่วม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10534 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา สิทธิอัครานนท์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10535 เด็กชายปัญวิชญ์ พฤติวรพงศ์กุล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10541 เด็กชายธนดล พันรอด นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10543 เด็กหญิงแพรวา กล้าหาญ นักเรียนทั่วไป 
10544 เด็กหญิงรัมภาภัค สุธาสิริทรัพย์ นักเรียนทั่วไป 
10546 เด็กหญิงชนิดาภา วนิชนิกุล นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10551 เด็กหญิงกัญจนพร วงษ์ด้วง นักเรียนทั่วไป 
10552 เด็กหญิงนวพร วิริยะประเสริฐ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10555 เด็กชายพลกฤต อ่วมสุข นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10561 เด็กหญิงพิรญาณ์ธิดา ฐิติมนโชคชัย นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10564 เด็กชายศิรวิชญ์ มณีสุขเกษม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10566 เด็กชายพิตรพิบูล นิยม นักเรียนทั่วไป 
10570 เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวมา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10572 เด็กหญิงจิรไพลิน จิรพิสิฐกุล นักเรียนทั่วไป 
10579 เด็กชายศรัณยพงศ์ วัฒนพฤกษชาติ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10582 เด็กชายธนิสร บุญโญปกรณ์ นักเรียนทั่วไป 
10585 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญอินทร์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10593 เด็กหญิงนวินดา แรงกสิกร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10594 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา สมดี นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10607 เด็กชายวรพล ทับทิมทอง นักเรียนทั่วไป 
10608 เด็กชายวรภพ ทับทิมทอง นักเรียนทั่วไป 
10611 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิลึก นักเรียนทั่วไป 
10613 เด็กชายภัทรพล พิริยะภัคโยธิน นักเรียนทั่วไป 
10622 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพ็ญโพธิ์ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10626 เด็กหญิงญาณิดา ล้อทวีรักษ์ นักเรียนทั่วไป 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล ประเภทของนักเรียน 
10627 เด็กหญิงพิรญาณ ์ชาดารา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10635 เด็กชายชินภัทร เวทยานนท์ นักเรียนทั่วไป 
10651 เด็กชายศิริภูมิ แก้ววิเชียร นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10653 เด็กชายธนันท์รัฐ บัวสด นักเรียนทั่วไป 
10654 เด็กหญิงรุจิภา เจียมบัวศรี นักเรียนทั่วไป 
10660 เด็กหญิงรัฐนันท์ ศรไชย นักเรียนทั่วไป 
10663 เด็กหญิงพัชราพร กล้ากสิกิจ นักเรียนทั่วไป 
10664 เด็กชายภักดีภูมิ ถ้ าแก้ว นักเรียนทั่วไป 
10689 เด็กหญิงสิรภัทร โพธิ์อ่อง นักเรียนทั่วไป 
10691 เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อวงษ์ นักเรียนทั่วไป 
30019 เด็กหญิงถิรดา กฤตาคม นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวส ารอง) ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ผลการคัดเลือก 
10353 เด็กหญิงพิยดา กาเล็ก ส ารองคนท่ี 1 
10656 เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์เลิศฟ้า ส ารองคนท่ี 2 
10171 เด็กชายขอบเขต บุตโยธี ส ารองคนท่ี 3 
10066 เด็กหญิงจุฑาทิพ ช านาญรักษา ส ารองคนท่ี 4 
10592 เด็กชายณัฐพัฒน์ พัฒนเภสัช ส ารองคนท่ี 5 
10231 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญสวัสดิ์ ส ารองคนท่ี 6 
10263 เด็กชายกฤษฎา วัฒนะธนากร ส ารองคนท่ี 7 
10054 เด็กชายรัฐกิตติ์ สิริภิญโญชัยกุล ส ารองคนท่ี 8 
10332 เด็กชายฐิรเมศวร์ ธีรภาพวรภัทร ส ารองคนท่ี 9 
10170 เด็กหญิงดลดา ภาวะโคตร ส ารองคนท่ี 10 

 


