
               ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 1
                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 1 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นายสถาพร แสงระวี  2.นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 30101 นาย กิตติคุณ จันทร์แก้ว

2 30102 นาย กิตตินันท์ สมทรง

3 30103 นาย คือศิลป์ พรหมสุวรรณ์

4 30104 นาย จักรินทร์ กิจผดุง

5 30105 นาย ชาญเดช ผลหิรัญ

6 30106 นาย ญาณวรุตม์ ขุนทิพย์นุ้ย

7 30107 นาย ณัฐนนท์ มานะกิจวัฒนา

8 30108 นาย ณัฐยศ มาสวัสด์ิ

9 30109 นาย ทิเบต อมโร

10 30110 นาย เทพรัตน์ ประทุมสังข์

11 30111 นาย ธนกร สระรักษ์

12 30112 นาย ธนกฤต สระรักษ์

13 30113 นาย บุณฑริก ธานีรัตน์

14 30114 นาย พันธ์ุธัช เอมเอก

15 30115 นาย ภัคร โยธาพิทักษ์

16 30116 นาย วรินทร คีรีเพชร

17 30117 นาย ศรัญย์ มณีรัตน์

18 30118 นาย สุภคม สุทัศนโชคชัย

19 30119 นาย อภิวัฒน์ กองแกม

20 30120 นาย อภิวิชญ์ ห้วยลึก

21 30121 น.ส. กวิสรา รัตนบัณฑิต

22 30122 น.ส. กอขวัญ วัฒพรหม

23 30123 น.ส. กันตา หนูยศ

24 30124 น.ส. ชนิษฐา วิเชียรรักษ์

25 30125 น.ส. ญาณิศา สุขันทอง

26 30126 น.ส. ญาณิศา สิริกาญจน์

27 30127 น.ส. ณัฐชยา ศักดาพิสุทธ์ิ

28 30128 น.ส. ธณัฐกมล พูลสวัสด์ิ

29 30129 น.ส. ธนกมล เพียรศักด์ินุสรณ์

30 30130 น.ส. ธัญชนก คงศรีรัตน์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 2

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 2 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม  2. นายณกฤช  บัวจันทร์

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30201 นาย กวินทร์ โคจีจุล

2 30202 นาย กันต์กวี ก าเนิดมณี

3 30203 นาย จตุเทพ วงษ์อ าไพวรรณ

4 30204 นาย จักรินทร์ ศิริวรรณ

5 30205 นาย จิรัฏฐ์ วันเพ็ญ

6 30206 นาย เจตน์สฤตฎ์ิ ชูเมือง

7 30207 นาย ณัทกฤต ร่วมสุข

8 30208 นาย เตชิน ต้ันเส้ง

9 30209 นาย ไทยพัฒน์ จันธิบดี

10 30210 นาย ธนกร เทพลักษณ์

11 30211 นาย ธนภัทร สมมุ่ง

12 30212 นาย นิติพล คงทองเมือง

13 30213 นาย นิพัท ตันติพุฒิกุล

14 30214 นาย ปฏิญญา มณีเขียว

15 30215 นาย ปัญญากร ล่ีด ารงวัฒนากุล

16 30216 นาย ภูริณัฐ จันทร์ด้วง

17 30217 นาย ภูวิศ สังข์ศรีอินทร์

18 30218 นาย ศุภกร อุดร

19 30219 นาย อชิรวิชญ์ ผิวแดง

20 30220 นาย อธิปรัชญ์ สุขห่อ

21 30221 น.ส. กรกนก เก้ือสังข์

22 30222 น.ส. กฤตติยา สิทธิมาศ

23 30223 น.ส. กัญญ์วรา อ่อนแก้ว

24 30224 น.ส. เกศราภรณ์ เกตุเกล้ียง

25 30225 น.ส. ชนิกานต์ เช่ียวชล

26 30226 น.ส. ชัญญานุช สุขเนาว์

27 30227 น.ส. ชาลิสา เพียรจัด

28 30228 น.ส. ญาณิศา พวงทอง

29 30229 น.ส. ณัฏฐณิชา กันไพเราะ

30 30230 น.ส. บัณฑิตา ชูช่วง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 3
                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 3 กรรมการก ากับห้องสอบ  1. นางจุฑาทิพย์  สวนกูล    2.นางเกศินี  บุญส าราญ

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 30301 นาย กร สุวรรณแสง

2 30302 นาย กฤติยศ สมประสงค์

3 30303 นาย กษิด์ิเดช ส าเนียงก้อง

4 30304 นาย กันตพงศ์ วิเศษโชค

5 30305 นาย คณากร จันทร์ช่วย

6 30306 นาย จักรพงษ์ เกตุสมบัติ

7 30307 นาย ณัฐภาสรณ์ พุทธสวัสด์ิ

8 30308 นาย ธนกร พรมศร

9 30309 นาย ธันยบูรณ์ ภูริพงษ์พรรณ

10 30310 นาย นัฐธกรณ์ ณ นคร

11 30311 นาย ปฐมกร นาคสุวรรณ

12 30312 นาย ปริชญ์ นนทกาญจน์

13 30313 นาย พรพิพัฒน์ เพชรป่าพะยอม

14 30314 นาย ภัทรวิชญ์ เหมทานนท์

15 30315 นาย ภูมิพัฒน์ นันทวิสุทธ์ิ

16 30316 นาย วชิราวุธ ข าครุฑ

17 30317 นาย ศุภกรวิชญ์ สงค์ด า

18 30318 นาย อดิเทพ รักษามัญ

19 30319 นาย อนุวัฒน์ ชุ่มอินจักร

20 30320 นาย อัครชัย จุลอมร

21 30321 น.ส. กัลย์สุดา สุวรรณปากเเพรก

22 30322 น.ส. ขวัญฤทัย กระวีพันธ์ุ

23 30323 น.ส. ฉุริญาต์ุ คงผอม

24 30324 น.ส. ชนกันต์ วงศ์เมฆ

25 30325 น.ส. ชลลดา ขาวแก้ว

26 30326 น.ส. ณิชกานต์ มิตรรัญญา

27 30327 น.ส. ปริฉัตร นนทะเสน

28 30328 น.ส. ปัณณพร ล่ีด ารงวัฒนากุล

29 30329 น.ส. ป่ินฉัตร ทองเน้ือสุข

30 30330 น.ส. พัทธนันท์ หวายน า

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 4

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 4 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธ์ิ 2. นางจารึก  มุขดาร์

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30401 นาย กรวิชญ์ เก้ือเกตุ

2 30402 นาย กฤตนัย วราภรณ์

3 30403 นาย จักรีพล ไร่ข้าว

4 30404 นาย ชนวัตร แป้นคง

5 30405 นาย ชยกันต์ ก่ีสุ้น

6 30406 นาย ชัยภัทร สุวรรณ

7 30407 นาย ณฐกร รัตนรัตน์

8 30408 นาย ณทศักด์ิ วุฒิมานพ

9 30409 นาย ณัฐดนัย ภูรินธนโชติ

10 30410 นาย ต่อชนก สุวรรณโณ

11 30411 นาย ตุลาการ นิชานนท์

12 30412 นาย ธัญญธร มณีมาส

13 30413 นาย นิธิวุฒิ ภิรมย์รส

14 30414 นาย พิสิษฐ์ กล่ินน้อย

15 30415 นาย ยุคล มุสิกโรจน์

16 30416 นาย วสุธา จันทร์มณี

17 30417 นาย สรธร ปรีดาศักด์ิ

18 30418 นาย อดิเทพ บุญช่วย

19 30419 นาย อนันต์ชัย สุทิน

20 30420 นาย อภิชาติ ลาภามาศ

21 30421 น.ส. กัญญารัตน์ จินดาเรือง

22 30422 น.ส. ชญานิศ ชูเกิด

23 30423 น.ส. ณิชารีย์ ใจห้าว

24 30424 น.ส. ธัญญรัตน์ วรธงไชย

25 30425 น.ส. ธารทิพย์ มณีวรรณ์

26 30426 น.ส. นภัสสร สุวรรณ

27 30427 น.ส. นัทธ์ชนัน อินทร์จันทร์

28 30428 น.ส. นัทธ์หทัย พรมทิพย์

29 30429 น.ส. นาวีต้า รัญจวนจิตร

30 30430 น.ส. นิภาวรรณ เชาวลิต

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    
ขาดสอบ.....................คน
ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       
ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



               ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 5

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 5 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธ์ิ  2.นางจารึก  มุขดาร์

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 30501 นาย กิตติพงศ์ พุทธพฤกษ์

2 30502 นาย คณพัฒน์ ทองทะวัย

3 30503 นาย จักรพันธ์ เกล้ียงข า

4 30504 นาย ชนนกันต์ มีขวด

5 30505 นาย ณภัทร รอดรัตน์

6 30506 นาย ณัฏฐชัย อู่ทอง

7 30507 นาย ณัฐนนท์ เภรีฤกษ์

8 30508 นาย ธนัท เบญจพล

9 30509 นาย ธัชพล แก้วทองสร

10 30510 นาย ธีเดช กาญจนะศักด์ิดา

11 30511 นาย ธีรภัทร ไชยประพันธ์

12 30512 นาย นิธิกร ทิพยมนตรี

13 30513 นาย ปรัชญ์ เพชรชนะ

14 30514 นาย ปัศกรณ์ แป้นแก้ว

15 30515 นาย พศิน สรรพสารชล

16 30516 นาย ภวัต ศรีเจริญประมง

17 30517 นาย ยศสรัล ธรฤทธ์ิ

18 30518 นาย วศิน จงกลบาน

19 30519 นาย อนณ อุ่นนวน

20 30520 นาย อนรรฆ ฉายประทีป

21 30521 นาย อัครฤกษ์ แก้วเช่ือม

22 30522 น.ส. กวิสรา ผาสุข

23 30523 น.ส. ชนิกานต์ สวนจันทร์

24 30524 น.ส. ชัญญากร ผลอินทร์

25 30525 น.ส. ฐิตานันท์ แช่มสิริสวัสด์ิ

26 30526 น.ส. ณัฏฐศมณ ล้ิมพงศ์วรากร

27 30527 น.ส. ธนิสร อมรศุภมิตร

28 30528 น.ส. บุญรักษา เดชทัพ

29 30529 น.ส. ปณิฏฐา สวัสดี

30 30530 น.ส. ปวีร์ธิดา อนุสินธ์ุ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 6
                          สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 6 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นางกัลยา  สิทธิชัย  2.นางจิราภรณ์  ชูต้ังต้น

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30601 นาย กฤษณุลักษณ์ ด าคล้าย

2 30602 นาย กิตติเดชน์ ปานศิลา

3 30603 นาย จิตรอนันต์ หนูทอง

4 30604 นาย ฉลองราช นิตสมบูรณ์

5 30605 นาย ชลกันต์ เคารพาพงศ์

6 30606 นาย ณธราวิชญ์ กรรณถาวร

7 30607 นาย ณภัทร ขนาน

8 30608 นาย ณัฐวุฒิ เลียว

9 30609 นาย ดนุวศิน คงจันทร์

10 30610 นาย ด ารงค์ชัย แป้นพุ่ม

11 30611 นาย ธเนศพล เรืองเริงกุลฤทธ์ิ

12 30612 นาย ปกฉัตร เช้ือชมสุข

13 30613 นาย พชธกร ดารากุล

14 30614 นาย พชรดนัย หนูแก้ว

15 30615 นาย พัทธดนย์ รัตนวิจิตรกุล

16 30616 นาย พิทยุตม์ กราพันธ์

17 30617 นาย ยศภฤศ อรุณรัตน์

18 30618 นาย วิชญ์รัตม์ สัมฤทธ์ิ

19 30619 นาย อภิณัฐ หนูเทพ

20 30620 นาย อภิภู เจริญขุน

21 30621 น.ส. กชกร ทองกร

22 30622 น.ส. กัญญาณัฐ เจริญสุข

23 30623 น.ส. กัลยรัตน์ บุญจันทร์

24 30624 น.ส. เขมิกา เพียรอดวงษ์

25 30625 น.ส. จิดาภา บุญพร้อม

26 30626 น.ส. ณัฏฐณิชา เลิศวงค์หัส

27 30627 น.ส. ณัฐกมล มาศมาลัย

28 30628 น.ส. ณัฐธิดา แก้วประดับ

29 30629 น.ส. ธนัญชนก โรจน์ณรงค์

30 30630 น.ส. นิธิวดี อุปลา

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 7
                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 7 กรรมการก ากับห้องสอบ 1.นางวารุณีย์  สุวรรณรัตน์  2. Mr. Gerome Or Teza

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30701 นาย กฤษฎ์ิ ปัญจเวสารัช

2 30702 นาย ก้องกิดากร ทองมี

3 30703 นาย นนทพัฒน์ วินิจผล

4 30704 นาย นันทภัค กว้านเมธากุล

5 30705 นาย นิธิศ นรังศิยา

6 30706 นาย ปัณณทัต กันตังกุล

7 30707 นาย ปาณภัทร อิสระวัฒนา

8 30708 นาย พชรพล รอดเจริญ

9 30709 นาย พรภูมิ แก้วช่วย

10 30710 นาย พัทธฤทธ์ิ อินทรพิบูลย์

11 30711 นาย ศิวัชญา โอทอง

12 30712 นาย สรรเสริญ คล้ายทอง

13 30713 น.ส. กชพร หม่ืนราษฎร์

14 30714 น.ส. กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ์

15 30715 น.ส. จิดาภา บัณฑิตมหากุล

16 30716 น.ส. จิดาภา รัตนบุรี

17 30717 น.ส. ชนานันท์ ชัยคชบาล

18 30718 น.ส. ชนาภัทร เมฆแก้ว

19 30719 น.ส. ฐิตานนท์ เบญจพันธ์

20 30720 น.ส. ณปภัช เลิศนาคร

21 30721 น.ส. ธัญณิชา แซ่เตียว

22 30722 น.ส. ธัญวีร์ หิรัญกุล

23 30723 น.ส. เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน์

24 30724 น.ส. ปวิศรา ฤกษ์ดิกุล

25 30725 น.ส. พรรวษา นิลสุวรรณ

26 30726 น.ส. พัทธญาดา ชูกล่ิน

27 30727 น.ส. เพชราภรณ์ สุทิน

28 30728 น.ส. ภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ

29 30729 น.ส. ศุภิสรา เดชสุวรรณ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  29  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



                ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 8

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 8 กรรมการก ากับห้องสอบ 1.นายวีรภัทร  บริรักษ์ธนกุล Mr. Julie Panganiban Caoile

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30801 นาย ณฐภัทร ไชยพานิช

2 30802 นาย ติณณ์ นาคเพชร

3 30803 นาย ธนนน วราเวชช์

4 30804 นาย ธัญพิสิษฐ์ บ ารุงผล

5 30805 นาย เปรมมากร อารีพล

6 30806 นาย ภวดล มานะจิตต์

7 30807 นาย รัชช์ศิร์ มณีโชติรัตน์

8 30808 นาย วสวัตต์ิ สุขเก้ือ

9 30809 นาย วิธวินท์ มณีสงค์

10 30810 นาย สหรัฐ อายุบวร

11 30811 นาย สุกมล บางโชคดี

12 30812 นาย อภิสัณห์ จงเพ่ิมวัฒนะผล

13 30813 น.ส. กัญญาณัฐ แสงโชติ

14 30814 น.ส. กุลภา จิยิพงศ์

15 30815 น.ส. จริสรา สมจิตร

16 30816 น.ส. ญาณิศา ชนะคุ้ม

17 30817 น.ส. ณัฐวรา เชาวลิต

18 30818 น.ส. ทองณภค ดุลย์เภรี

19 30819 น.ส. ทิพย์นที สายมณี

20 30820 น.ส. ธนพร ศรีไสย

21 30821 น.ส. ธนัตนันท์ เกษรสิทธ์ิ

22 30822 น.ส. นันท์นภัส ขุนเพชร

23 30823 น.ส. ปทิตตา ฐานิสสร

24 30824 น.ส. ปัณฑิกา อิสรทะ

25 30825 น.ส. ปุญญิศา สุทธิศิริ

26 30826 น.ส. พัทธนันท์ เส้งส่ง

27 30827 น.ส. พิชามญช์ุ สุทิน

28 30828 น.ส. พิมพ์พิชชา นาควารี

29 30829 น.ส. วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์

30 30830 น.ส. ศุภสุตา ย้ิมเส้ง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30 คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



                      ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 9

                                  สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 9 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. น.ส.ขวัญขนก  คุ้มสุวรรณ Mr. Alex James Warren

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30901 นาย กฤตัชญ์ บุญฤทธ์ิ

2 30902 นาย ชาญสิทธ์ิ ชูพงศ์

3 30903 นาย แทนคุณ ยงประเดิม

4 30904 นาย ธรรมธัช หนูเอก

5 30905 นาย นันทพงศ์ พุฒด้วง

6 30906 นาย พงศกร ดวงมุสิก

7 30907 นาย ภัคพล บุญเพ็ง

8 30908 นาย ภีมเดช วิศิษฎ์วุฒิพงศ์

9 30909 นาย ภูวิศ คงแข็ง

10 30910 นาย รัชรุจ พรายหนู

11 30911 นาย ศิร เล่ียมแก้ว

12 30912 นาย ศิริณัฏฐ์ ล่ิมวงศ์

13 30913 นาย ศิริวิทย์ รัตนสุภา

14 30914 น.ส. ขวัญจิรา บุญแสวง

15 30915 น.ส. ญาณิศา เดชจูด

16 30916 น.ส. ณภัทร ทองเกล้ียง

17 30917 น.ส. ณัชชา อรุณสวัสด์ิ

18 30918 น.ส. ณัฐณิชา กอเจริญรัตน์

19 30919 น.ส. ธีร์ลดา มะเดช

20 30920 น.ส. ปนิดา สุขวัลลิ

21 30921 น.ส. ปภาวี เดชเดโช

22 30922 น.ส. ปัญชลีญ์ หมวดฉิม

23 30923 น.ส. ปัณฑิตา ชุมจันทร์

24 30924 น.ส. พรนภัส สุขหอม

25 30925 น.ส. พิชญธิดา พูลพิพัฒน์

26 30926 น.ส. พิมพ์ลภัส ไพรสณฑ์

27 30927 น.ส. พิมพ์วิภา สุขสุวรรณ์

28 30928 น.ส. รพีนภันต์ ชยันต์เกียรติ

29 30929 น.ส. วศินี มณีโชติ

30 30930 นาย จิรโชติ ม่วงกล้วย

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 10

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 10 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. น.ส.อรุณี  เลิศนาคร 10.นางวรรณา  วงศ์ประยูร

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 31001 นาย ไกรสีห์ พงศ์พิทักษ์

2 31002 นาย จิรวัฒน์ ตุติ

3 31003 นาย ชนสรณ์ ด าใหม่

4 31004 นาย ชาญชัย แซ่หลี

5 31005 นาย ณชพงศ์ ชูโชติ

6 31006 นาย ณพศักด์ิ พรหมเพ็ญ

7 31007 นาย ธีรภัทร ใจเพชร

8 31008 นาย ภัควัฒน์ แสงอุไร

9 31009 นาย วรกันต์ ไหมดี

10 31010 นาย วสุวี อินอ่อน

11 31011 นาย สกรรจ์ สายสาระ

12 31012 นาย สรวิศ ไชยลิขิต

13 31013 น.ส. กัญญพัชร ก าลังมาก

14 31014 น.ส. กัญสิริ ศากยโรจน์

15 31015 น.ส. กิตติกา ศรเกล้ียง

16 31016 น.ส. ชมพูนุช บุบผัน

17 31017 น.ส. ณัฏฐณิชา ศรีระษา

18 31018 น.ส. ณัฐรดา หนูคาบแก้ว

19 31019 น.ส. ธนัชพร บุญญวงศ์

20 31020 น.ส. นันทนุช ชุมแก้ว

21 31021 น.ส. ปวีณ์ธิดา รอดสุข

22 31022 น.ส. ปัณฑารีย์ ล่ีด ารงวัฒนากุล

23 31023 น.ส. ปัณณพร ติงหงะ

24 31024 น.ส. เปรมณัฏฐนิช จริตงาม

25 31025 น.ส. พนิษฐ์ชยา วงศ์โภไคย

26 31026 น.ส. เรวดี ตรีตรง

27 31027 น.ส. วริศา ชะตาญาณ

28 31028 น.ส. วิรินญา มหาปิยศิลป์

29 31029 น.ส. อุษณิษา หีมมิหน๊ะ

30 31030 น.ส. เอวิตรา เกตุแก้ว

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 11

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 11 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นางอุษณีย์  ศิริสานต์  2. นางณัฏฐ์ธัญศา  ภุมรินทร์

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 31101 นาย กฤตภาส วรรณปทุมจินดา

2 31102 นาย กีรดิต โยงราช

3 31103 นาย จรัสพงศ์ แสงวิเชียร

4 31104 นาย ณฐนนท์ ศรีสุวรรณ

5 31105 นาย ณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา

6 31106 นาย บารมี มีบุญมาก

7 31107 นาย ปชาณศักด์ิ ขอดผักแว่น

8 31108 นาย ภีศเดช สุราราช

9 31109 นาย ภูบดี นุ่นทอง

10 31110 นาย ลูคาส ไคลน์แวทเทอร์

11 31111 นาย ศุภกร ศรจอนกุล

12 31112 นาย สิรภพ จตุรงค์

13 31113 นาย สิรวุฒิ ชูหนู

14 31114 น.ส. กิตติวรา หงษ์ทอง

15 31115 น.ส. ชญาดา ศรีวิชัย

16 31116 น.ส. ชนิสรา นาวารัตน์

17 31117 น.ส. ญาดาณิศา ฉัตรพรวงศ์

18 31118 น.ส. ณัฐมน ทิพย์กองลาศ

19 31119 น.ส. ธนัชชา โฉมทอง

20 31120 น.ส. ธันยพร ขาวทอง

21 31121 น.ส. นันท์นภัส เจริญศิริพันธ์

22 31122 น.ส. บุณยาพร เกษรสิทธ์ิ

23 31123 น.ส. ปรีชญาณ์ สงค์ประเสริฐ

24 31124 น.ส. พัทธนันท์ ด าโอ

25 31125 น.ส. วิรากานต์ สงพุ่ม

26 31126 น.ส. สิริพร ทองเหลือ

27 31127 น.ส. สุชานาถ นามเสน

28 31128 น.ส. สุพนิดา ไกรนรา

29 31129 น.ส. อนันตญา ปรสันติสุข

30 31130 น.ส. อภิชญา ศรีใหม่

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



                ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 12

                                 สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 12 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นางณิชากร  ชูมณี    2.นายภาคภูมิ  สังข์ช่วย

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 31201 นาย เขมณัฐ จันทวาศ

2 31202 นาย ณัฐนนท์ แป้นสงค์

3 31203 นาย ไทธัช โทนาอรรถ

4 31204 นาย ธนวิชญ์ ค าแหง

5 31205 นาย ธัณเทพ ด้วงชู

6 31206 นาย ปวีณพล พิมพการ

7 31207 นาย ปาณัสม์ มีศรี

8 31208 นาย ปารวัตน์ ทิพย์โยธา

9 31209 นาย ภูรีภัทร องอาจ

10 31210 นาย ภูวพล จันทร์เอียด

11 31211 นาย วรินทร ถือพุทธ

12 31212 นาย วัชรินทร์ คงเซ็น

13 31213 นาย ศรัณญ์ พรหมอุตถ์

14 31214 นาย สุพศิน รัตยา

15 31215 น.ส. เขมิสฐ์สรณ์ สวัสดี

16 31216 น.ส. ชญานิน ศรีอรุณพรรณรา

17 31217 น.ส. ชญานิษฐ์ เรืองดิษฐ์

18 31218 น.ส. ญาณิศา เพชรแก้ว

19 31219 น.ส. ญาดา อินทร์ไหม

20 31220 น.ส. ณภัทร ตรงต่อการ

21 31221 น.ส. ทักษพร ศรีแสง

22 31222 น.ส. นภิสรา อินณรงค์

23 31223 น.ส. เบ็ณญาภา ท่าไทย

24 31224 น.ส. ป่ินแก้ว บุญอมร

25 31225 น.ส. ป่ินสุตา ด้วงแก้ว

26 31226 น.ส. พิชญธิดา รักดี

27 31227 น.ส. ศิรดา สิทธาภิรมย์

28 31228 น.ส. สิริชุดา จิตรัว

29 31229 น.ส. อชิรญา เฟ่ืองหัตถกิจ

30 31230 น.ส. อริสรา เดชทองค า

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



               ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 13
                           สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 13 กรรมการก ากับห้องสอบ 1.นางสาวกันต์ชนก  คงมณี   2. Mr. Jamie Lan Joseph

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 31301 นาย กันภัย บุญประดิษฐ์

2 31302 นาย เกษมสันต์ หนูเกล้ียง

3 31303 นาย ณฐนน ประดับพจน์

4 31304 นาย ณัฐธนน ทุมรัตน์

5 31305 นาย ณัฐสรณ์ คงวัดใหม่

6 31306 นาย เตชธรรศ บรรดาศักด์ิ

7 31307 นาย ธีรภัทร เกตุสุรินทร์

8 31308 นาย ปวรุตม์ นุ่นแก้ว

9 31309 นาย ปวินท์ เสือค า

10 31310 นาย ปารณัท รัตนพันธ์ุ

11 31311 นาย ปิยังกูร วันเพ็ญ

12 31312 นาย พัทธนันท์ ลายพรหม

13 31313 นาย วรวิทย์ บุญญวงศ์

14 31314 นาย วรวิล ปานนิล

15 31315 น.ส. กันติชา เลิศไกร

16 31316 น.ส. จิณห์นิภา พัฒนมณี

17 31317 น.ส. ญาณิศา ตุ้งซ่ี

18 31318 น.ส. ทักษพร สวนกูล

19 31319 น.ส. ธัญวรัตน์ เกิดเมืองเล็ก

20 31320 น.ส. บุณยานุช แซ่จ่ัง

21 31321 น.ส. พชรพร คงเมือง

22 31322 น.ส. พิชามญช์ุ แก้วหีด

23 31323 น.ส. พิชามญช์ุ จันทวี

24 31324 น.ส. พิทนภา โอพริก

25 31325 น.ส. พีรดา ฝ่ังชลจิตร

26 31326 น.ส. ฟ้าใส อ่ินค า

27 31327 น.ส. ภัควลัญชญ์ ศรีสมาน

28 31328 น.ส. รวิสรา น้อยเจริญ

29 31329 น.ส. สิริรัตน์ ค าแก้ว

30 31330 น.ส. อัญมณี ลีละวัฒน์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



                 ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 14

                                สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 14 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. นางวรัญญา  พละคช   2.นางสุพิชญา  บุญพบ

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 31401 นาย กัญจน์ภูธิป ผ่องเรียงณฐกูล

2 31402 นาย กาณฑ์ แววศักด์ิ

3 31403 นาย กานต์ ชาตะกาญจน์

4 31404 นาย กิตติภพ เกียรติจินดารัตน์

5 31405 นาย กูศิลป์ศรุต สัญญา

6 31406 นาย ชนกันต์ เรืองนาค

7 31407 นาย ธีรเชษฐ์ โชติภาคย์ชยังกูร

8 31408 นาย นิติภูมิ เปียกบุตร

9 31409 นาย ปรมินทร์ แซ่เฮ่า

10 31410 นาย ปุณยวัจน์ เกษเพชร

11 31411 นาย พงศธร แก้วแกมจันทร์

12 31412 นาย พลพจน์ ทองอ าพัน

13 31413 นาย ภูชิสส์ ด าทอง

14 31414 นาย ศักย์สรณ์ ศรีรัตน์

15 31415 นาย เสฎฐวุฒิ จิตรวิรัตน์

16 31416 น.ส. กชพรรณ งามผ่องใส

17 31417 น.ส. กรชวัล วุฒิมานพ

18 31418 น.ส. กัญญาณัฐ รักก้ิมหอย

19 31419 น.ส. จิณัฐตา อุดมดี

20 31420 น.ส. ชญานิศ บุญทรง

21 31421 น.ส. ชนัญชิดา ธานีรัตน์

22 31422 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีล ้า

23 31423 น.ส. ฐิตริยา ทับสุทธิ

24 31424 น.ส. ณัฎฐณิชา จินพันทัง

25 31425 น.ส. ณัฏฐ์ชยา เจษฎารมย์

26 31426 น.ส. ธัญวชนก วิเชียรคณิต

27 31427 น.ส. บุญญิสา บุญต่อ

28 31428 น.ส. รินรดา เจริญพานิช

29 31429 น.ส. หฤทัย เสนาทอง

30 31430 น.ส. อันดา ยอดพิจิตร

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  30  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



     ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 15
                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

  
หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 15 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. น.ส.เสาวลักษณ์  ก๋ังเซ่ง  นายกุลณพฤกษ์  ต้ังพิริยะวารี

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ
1 30131 น.ส. ธัญรดา มุสิกอง

2 30132 น.ส. ธิดาวรรณ มณีชาญ

3 30133 น.ส. นภสร เกิดมณี

4 30134 น.ส. นันท์นภัส หนูจรเพชร

5 30135 น.ส. พิมพ์ชญา โอพริก

6 30136 น.ส. วชิราภรณ์ ค าวิจิตร

7 30137 น.ส. สายชล เทพเสนา

8 30138 น.ส. สุภัสสรา สมพันธ์

9 30139 น.ส. สุภาวิณี วุฒิเศรษฐ์

10 30231 น.ส. บุญยวีร์ เช่ียววิทย์

11 30232 น.ส. เบญจรัตน์ เภรีพล

12 30233 น.ส. เบญญาภา จุท่ิน

13 30234 น.ส. ปณิตา โกมิน

14 30235 น.ส. พรพรรณ เก้ือกาญจน์

15 30236 น.ส. พรหมพร พืชพันธ์

16 30237 น.ส. มริชฎา ทาสง

17 30238 น.ส. ศศิวิมล ศรีวิจิตต์

18 30239 น.ส. ศุภาพิชญ์ เทพทอง

19 30240 น.ส. อภิชญา สิงห์ภา

20 30331 น.ส. พิชญาภา ทองขวัญ

21 30332 น.ส. พิยาวรรรณ ลาลบ

22 30333 น.ส. เพียงฟ้า สุขเก้ือ

23 30334 น.ส. ภัทราภรณ์ แสนภักดี

24 30335 น.ส. ลัทธพรรณ บุญต้ัง

25 30336 น.ส. วรัชยา มุขดาร์

26 30337 น.ส. วรัทยา สอาด

27 30338 น.ส. วิภานิตย์ โมลากุล
28 30339 น.ส. ศศิชา เลิศวิไลย
29 30340 น.ส. สุชานรี ไชยนุวงศ์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  29  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ



               ใบลงช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ห้องสอบท่ี 16

                              สอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน  

หอประชุมธัชมุนี แถวท่ี 16 กรรมการก ากับห้องสอบ 1. น.ส.สริยา  ทองสมัคร  2. นางพัชราภรณ์  ชูแสง

ล าดับท่ี รหัสเลขประจ าตัว เพศ ช่ือ สกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 30431 น.ส. ปภาวรินท์ สามทิศ

2 30432 น.ส. ปุณฑริกา เศวตธรรมรังสี

3 30433 น.ส. พันไมล์ ปานจันทร์

4 30434 น.ส. มินทร์ญาดา สิงห์โตทอง

5 30435 น.ส. วนัสรา เสมอภพ

6 30436 น.ส. วริศรา แสงเสน

7 30437 น.ส. ศุภาพิชญ์ ผลความดี

8 30438 น.ส. สิปาง เพชรชู

9 30439 น.ส. หยกฟ้า ชยสิทธิ

10 30440 น.ส. อนิสา คงดี

11 30531 น.ส. ปุณิกา รัตนะ

12 30532 น.ส. ภิญญาพัชญ์ นิลวานิช

13 30533 น.ส. รสริน เกตุแก้ว

14 30534 น.ส. ศิริญากร เชาวลิตถวิล

15 30535 น.ส. ศิวารยา จันเสถียร

16 30536 น.ส. สราสินี เเก้วยอด

17 30537 น.ส. สุทธิดา จินนุพงค์

18 30538 น.ส. หทัยรัตน์ ใบธน

19 30539 น.ส. อังคณา ชูโลก

20 30540 น.ส. ไอย์อร เกียรติวุฒินนท์

21 30541 นาย นิธิกร วิกสุวรรณ

22 30631 น.ส. เบญญาภา เกิดในมงคล

23 30632 น.ส. ปัณฑิตา ศิริแพทย์

24 30633 น.ส. ปานไพลิน จริตงาม

25 30634 น.ส. ปานเลขา เกตุแก้ว

26 30635 น.ส. พัณณิตา พลายชุม

27 30636 น.ส. พิชญ์สินี คงทวี

28 30637 น.ส. ศิตาพัทธ์ ครุฑคง

29 30638 น.ส. สโรชา วัชรกาฬ

30 30639 น.ส. สุภัชญา เกตุก าพล

31 30640 น.ส. หทัยชนก ศรีอุฬาร์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  28  คน

เข้าสอบ.....................คน    

ขาดสอบ.....................คน

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ       

ลงช่ือ....................................กรรมการก ากับการสอบ


