
ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ
1 12612 เด็กชาย กฤตภาส เทียนไชย
2 12621 เด็กชาย กิตติเทพ สืบเพ็ง
3 12622 เด็กชาย กิตติธร กาสังข์
4 12623 เด็กชาย กีรติ สินภักดี
5 12624 เด็กชาย เกียรติก าจร จันทร์ประโคน
6 12627 เด็กชาย คีตจินต์ วรธนิตกิจกุล
7 12636 เด็กชาย ชัชพงศ์ พูลเล็ก
8 12682 เด็กชาย ธีรพัฒน์ บุญมีป้อม
9 12690 เด็กชาย นรินทร ขุนพิลึก
10 12731 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศรีหาญ
11 12738 เด็กชาย มาวิน เข่ือนแก้ว
12 12739 เด็กชาย ยศกร มังคลัง
13 12751 เด็กชาย วิชยุตม์ ปิติวิทยากุล
14 12770 เด็กชาย สืบสน่ัน อู่ผลเจริญ
15 12778 เด็กชาย อนุวงค์ ชุมเปีย
16 12790 เด็กหญิง กนกกร ประสิทธ์ิ
17 12791 เด็กหญิง กนกวรรณ คุ้มนุช
18 12798 เด็กหญิง กันรดาพรย์  ช่ืนประสิทธ์ิ
19 12803 เด็กหญิง กาญจนา มณีจันทา
20 12816 เด็กหญิง จิณห์จุฑา กวินดาว
21 12819 เด็กหญิง จินตนา หม่ืนแผ้ว
22 12821 เด็กหญิง จิรัชยา วงศ์รัตน์
23 12826 เด็กหญิง จุฑามาส ทองเทพารักษ์
24 12827 เด็กหญิง ฉัฐวีณ์ ถาวรเรืองพงศ์
25 12831 เด็กหญิง ชนันภรณ์ อ้นสกุล
26 12833 เด็กหญิง ชนากานต์ โต๊ะทอง
27 12840 เด็กหญิง ชโลชา งามเฉลียว
28 12844 เด็กหญิง ฑิฆัมพร บรรดร
29 12852 เด็กหญิง ณัฐธิรา ค าแปงตัน
30 12854 เด็กหญิง ณัฐริกา วาสิกดิลก
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ปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (เดิม) ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2563

31 12858 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ทองอ่อน
32 12861 เด็กหญิง ดาริกา จ่ากลาง
33 12871 เด็กหญิง ธัญญา มิรัตน์
34 12873 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศิริบ ารุง
35 12875 เด็กหญิง พรภศร ถาวร
36 12876 เด็กหญิง นภัสสร ทองใบ
37 12880 เด็กหญิง นฤพร กมณีย์
38 12894 เด็กหญิง บัณฑิตา อกผาย
39 12895 เด็กหญิง บุญสิตา เกษรบัว
40 12896 เด็กหญิง บุญสิตา อยู่สกุนีย์
41 12898 เด็กหญิง เบญจรัตน์ เดือนเด่น
42 12911 เด็กหญิง ปาณิศา สร้อยเสน
43 12919 เด็กหญิง พรณชนก ดอเลาะกองเสล็ม
44 12921 เด็กหญิง พรสินี อ่อนนุ่ม
45 12922 เด็กหญิง พลอยชมพู ณ ล าพูน
46 12928 เด็กหญิง พิชชุดา มูหะหมัดอารี
47 12930 เด็กหญิง พินทุณิชา สาลี
48 12938 เด็กหญิง ภัทราพร แสนหลวง
49 12946 เด็กหญิง เมธินา ดอกดี
50 12948 เด็กหญิง เมลิกา สระแจ้งตูม
51 12961 เด็กหญิง ลลิตา ทองสา
52 12965 เด็กหญิง วนิศรา ทองศรี
53 12967 เด็กหญิง วราภรณ์ ชวดนันท์
54 12969 เด็กหญิง วัชรีญา กองเป็ง
55 12972 เด็กหญิง วิชญาพร กล่อมกลม
56 12977 เด็กหญิง ศุภนิดา โพธ์ิอยู่
57 12978 เด็กหญิง สมิตา บุญแก้วผล
58 12980 เด็กหญิง สาริตา สิงห์แก้ว
59 12981 เด็กหญิง สิริภา บุญช่วย
60 12983 เด็กหญิง สิริวิมล ทรัพย์ประเสริฐ
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61 12986 เด็กหญิง สุดารัตน์ สืบแสน
62 12990 เด็กหญิง สุพัตรา ชิณแสน
63 13001 เด็กหญิง อรจิรา ธีราพจน์
64 13002 เด็กหญิง อรรวินท์ โกสินทร์
65 13003 เด็กหญิง นลินญา ยงเพชร
66 13004 เด็กหญิง อริสา รุ่งแสง
67 13006 เด็กหญิง อรุณี ชาบุตรชิน
68 13007 เด็กหญิง อรุโณทัย ศรีอรัญ
69 13008 เด็กหญิง อัจจิมา พัดงาม
70 13011 เด็กหญิง อิสริยา จงจิต
71 13012 เด็กหญิง อุบลวรรณ หอมศิริ
72 13651 เด็กชาย กานต์รวี ร่มร่ืนช านาญกิจ
73 13693 เด็กหญิง พรรณภัทร สุขไสว


