
 

ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12302 เด็กหญิง พมิพน์ารา ค าหมู่
2 12331 เด็กหญิง ภิรมณ์นารถ วีระธรรม
3 12122 เด็กหญิง ณภัทร นิยมวงษ์
4 12228 เด็กหญิง เบญญาภา ผลพฒุ
5 12403 เด็กหญิง วิศัลยศ์ยา รัฐกจิวิจารณ์ ณ นคร
6 12494 เด็กหญิง อรัุสยา เทียนทอง
7 12049 เด็กหญิง เกสรา เฟือ่งสุข
8 12275 เด็กหญิง พรรษชล นาคน้อย
9 12323 เด็กหญิง ภัทรวดี สุวรรณโชติ
10 12110 เด็กหญิง ญาดา วรรณสุข
11 12449 เด็กหญิง สุภัชชานันท์ วงสกด
12 12115 เด็กหญิง ฐิติยารัตน์  เล็กวงษ์
13 12057 เด็กหญิง คมอนงค์ ศิริลภ
14 12480 เด็กหญิง อญัชิสา ชัยยะ
15 12430 เด็กหญิง สาริศา อั้นทอง
16 12360 เด็กหญิง ลภัสรดา หาญเหีย้ม
17 12477 เด็กหญิง องัค์วรา บุญเกตุ
18 12320 เด็กหญิง ภัณฑิรา บุญลาภสถาพร
19 12046 เด็กหญิง กสุุมา เสอดุม
20 12149 เด็กหญิง ณิชากร เขาจารี
21 12250 เด็กหญิง ปรียากร  มหเศรษฐพงษ์
22 12318 เด็กหญิง ภัคชิสา พฤกษ์เจริญ
23 12332 เด็กหญิง ภูริชญา ยิ้มละมัย
24 12187 เด็กหญิง ธัญรดี โพธิเ์ขต
25 12079 เด็กหญิง ฉตัรสุดา แสงศรี
26 12218 เด็กหญิง บุญญาพร หิรัญโท
27 12278 เด็กหญิง พลอยชมพ ูชวาลวงศ์ธวัช
28 12038 เด็กหญิง กานต์พชิชา โอวาท
29 12026 เด็กหญิง กษิรา พรประสิทธิ์
30 12436 เด็กหญิง สุกนัตา แกว้มาลุน
31 12140 เด็กหญิง ณัฐนพนิ บุญศรี
32 12277 เด็กหญิง พราวพตัรา ยามึ
33 12232 เด็กหญิง ปพชิญา ทางกลาง
34 12234 เด็กหญิง ปภาดา มีจ านงค์
35 12036 เด็กหญิง กลัยวรรธน์ ชูดอก
36 12155 เด็กหญิง ณิศรา  ธงชัย
37 12116 เด็กหญิง ฐิติรัต อปุวงษ์
38 12041 เด็กหญิง กลุจริา โชควัฒนานนท์
39 12213 เด็กหญิง นันท์นภัส นิลผาย
40 12154 เด็กหญิง ณิชาภา  รัตนภูผา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/1 ปกีารศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12376 เด็กหญิง วรัชยา ยิ้มเจริญ
2 12338 เด็กหญิง มิฮะรุ อากิ
3 12293 เด็กหญิง พชิญาณัฎฐ์ สังขท์อง
4 12022 เด็กหญิง กวินธิดา บุญการี
5 12230 เด็กหญิง ปนัดดา อากร
6 12113 เด็กหญิง ฐิติมา จติรประภา
7 12125 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สิทธบุศย์
8 12498 เด็กหญิง รีฮันน่า ยงักี้
9 12134 เด็กหญิง ณัฐชยา ไตรพรหม
10 12427 เด็กหญิง สวรินทร์ เซอร์ประยรู
11 12279 เด็กหญิง พลอยนภัส สิงห์สุขวรกลุ
12 12237 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เชื้อวงษ์
13 12222 เด็กหญิง บุณยวีร์ ศรีคงรักษ์
14 12035 เด็กหญิง กนัยารัตน์ เนินริมหนอง
15 12094 เด็กหญิง ชรินรัตน์ เทพศิลา
16 12018 เด็กหญิง กรวรรณ สอนผ้ึง
17 12240 เด็กหญิง ปภิณทิพย ์กจิพบิูลย์
18 12260 เด็กหญิง ปาริดา เล็บสิงห์
19 12098 เด็กหญิง ชัญญา ภาคการ
20 12466 เด็กหญิง อภิชญา เจริญนาวี
21 12347 เด็กหญิง รวินทร์ นิภา  โพธิเจริญ
22 12364 เด็กหญิง ลลิตา สิทธิสมบูรณ์
23 12096 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ยกชู
24 12133 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สร้อยเงิน
25 12023 เด็กหญิง กวิสรา แปดเจริญ
26 12441 เด็กหญิง สุดารัตน์ ดวงนภา
27 12487 เด็กหญิง อารยา จนัทร์พนิิจ
28 12207 เด็กหญิง นวพร สังขสุ์วรรณ
29 12106 เด็กหญิง ไซรจนั  แครง
30 12290 เด็กหญิง พชิชาภา เกษสุวรรณ
31 12118 เด็กหญิง ณฐมน ก าจดัภัย
32 12408 เด็กหญิง ศรุตยา รานอก
33 12415 เด็กหญิง ศิรภัสสร บุญเปร่ียม
34 12247 เด็กหญิง ปราณิสา บุญโนทก
35 12407 เด็กหญิง ศรัณยล์ภัส เล่ือมส าราญ
36 12421 เด็กหญิง โศจรัิตน์ บ ารุงศาสตร์
37 12019 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ ชูทอง
38 12313 เด็กหญิง แพรวา  อุ่นศิริ
39 12282 เด็กหญิง พชัรพร วงศ์จ าปา
40 12288 เด็กหญิง พทัธมน ผันผาย

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/2 ปกีารศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12062 เด็กหญิง จกัศณา พรมเสนา
2 12379 เด็กหญิง วริชยา แซ่ต้ิว
3 12432 เด็กหญิง สิริกร  ปราบไพริน
4 12201 เด็กหญิง ธีร์จฑุา รุ่งเรือง
5 12169 เด็กหญิง ธนกฤตา แสงนิล
6 12189 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คุ้มวงศ์ดี
7 12007 เด็กหญิง กมลชนก มิ่งมีชัย
8 12368 เด็กหญิง เลิศอนงค์ ศรีสะอาด
9 12037 เด็กหญิง กาญจนสุดา อปุพทัธวานิช
10 12136 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปินะเก
11 12295 เด็กหญิง พชิญาภา วิเศษโวหาร
12 12340 เด็กหญิง มุสลิม สุริยะเมธี
13 12339 เด็กหญิง มุกณัชชา มุกดาสนิท
14 12373 เด็กหญิง วรรณวนัช  เกตุทับ
15 12405 เด็กหญิง ศยามล ดวงจนัทร์
16 12114 เด็กหญิง ฐิติยา หนูเวียง
17 12387 เด็กหญิง วริศรา พนัธ์เมือง
18 12254 เด็กหญิง ปัทมพร เลขสุข
19 12392 เด็กหญิง วารินดา ปล้องเงิน
20 12120 เด็กหญิง ณพชัญา เเซ่ออน
21 12299 เด็กหญิง พมิพช์นก การดี
22 12017 เด็กหญิง กรวรรณ วัฒโท
23 12412 เด็กหญิง ศศิวิมล  สนิทเชื้อ
24 12081 เด็กหญิง ชญานิศ วรรณศรีจนัทร์
25 12160 เด็กหญิง ตรงหทัย เผือกชัย
26 12255 เด็กหญิง ปาณิตา  สวนแกว้
27 12177 เด็กหญิง ธนัชชา ทัพท้วม
28 12301 เด็กหญิง พมิพน์ภัส ปฏิสังข์
29 12142 เด็กหญิง ณัฐนิช โพธิธ์นะวิจติร
30 12238 เด็กหญิง ปภาวรินท์ แสนศิริ
31 12479 เด็กหญิง องัวรา โพธิมณี
32 12048 เด็กหญิง เกษมศรี อรรถวิล
33 12276 เด็กหญิง พรอนันต์ ปริต
34 12223 เด็กหญิง บุณยานุช มิลาน
35 12246 เด็กหญิง ปราณปรียา มัชฌิมา
36 12324 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สวัสด์ินะที
37 12156 เด็กหญิง ดวงตะวัน พรตเจริญ
38 12008 เด็กหญิง กมลนัทธ์ นวลจนัทร์
39 12457 เด็กหญิง สุรัตน์ติกานต์ ลาเชียงเหียน
40 12461 เด็กหญิง อชิรญา ปล้ืมผล

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/3 ปกีารศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12316 เด็กหญิง ฟา้ใส สังฆเวช
2 12039 เด็กหญิง กติติกา กฤติยาวรรณ
3 12032 เด็กหญิง กญัญารัตน์ มิสกร
4 12071 เด็กหญิง จริชยา ภูมิพนัธ์
5 12286 เด็กหญิง พณัณิชยา  ปะญาติ
6 12438 เด็กหญิง สุชาพชัญ์  เพช็รัตน์
7 12241 เด็กหญิง ปรรณพชัร์ เหรียญทอง
8 12296 เด็กหญิง พชิญาวี ครองระวะ
9 12127 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฎาพร ทศานนท์
10 12395 เด็กหญิง วิญาดา เกษราธิกลุ
11 12367 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล นิยมญาติ
12 12072 เด็กหญิง จริะชยา ชูจติร
13 12413 เด็กหญิง ศศิวิมล ไชยพฤกษ์
14 12119 เด็กหญิง ณฐมน สาระค า
15 12097 เด็กหญิง ชัชชญา วิสารวุฒิ
16 12128 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไวยวุฒิ
17 12112 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ สุขพลู
18 12259 เด็กหญิง ปาริฉตัร ฉมิกลีบ
19 12168 เด็กหญิง ทิฆัมพร ขอบทอง
20 12270 เด็กหญิง พชรพร ยงออ่น
21 12226 เด็กหญิง บุษราคัม  แสนค า
22 12428 เด็กหญิง สวิตตา  เสนาเทพย์
23 12198 เด็กหญิง ธารีรัตน์ จกิโคกกรวด
24 12489 เด็กหญิง อารียา กรวยทอง
25 12472 เด็กหญิง อรณัญช์  ร่าร่ืน
26 12004 เด็กหญิง กนกลักษณ์ วิสุทธิรัตน์
27 12300 เด็กหญิง พมิพท์อง  ทรงธรรม
28 12345 เด็กหญิง รดาณัฐ อภิบาลศรี
29 12493 เด็กหญิง อสิรียโ์ฆสิตไพศาล
30 12084 เด็กหญิง ชณัดดา เพช็รดิษฐ
31 12069 เด็กหญิง จติราภรณ์ อิ่มเอก
32 12492 เด็กหญิง อสิรีย ์ อดิพฒัน์ตระกลู
33 12495 เด็กหญิง อษุณิษา เทศสี
34 12417 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ต๋ันบี๊
35 12132 เด็กหญิง ณัฏฐนันทน์  จงสวัสด์ิ
36 12055 เด็กหญิง ขวัญพชิชา เสภา 
37 12061 เด็กหญิง จอมแกว้ ไกลบาป
38 12383 เด็กหญิง วริศรา ภิรมยล์าภ
39 12199 เด็กหญิง ธิดาพร ชัยวิเศษ
40 12075 เด็กหญิง จริาพร บุตรไธสง

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 ปกีารศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12150 เด็กหญิง ณิชานันท์ เคหะเจริญ
2 12271 เด็กหญิง พรชนก จนิดาวงษ์
3 12265 เด็กหญิง ปุญญิศา อนิส าอางค์
4 12298 เด็กหญิง พนิธิตรา แสงสง่า
5 12354 เด็กหญิง ริญญ์รภัส อนิทรส าอางค์
6 12384 เด็กหญิง วริศรา ยอ้ยไชยา
7 12248 เด็กหญิง ปริยากร  ทัศนภาพ 
8 12357 เด็กหญิง รุ่งเพชร บุญจนัทร์
9 12239 เด็กหญิง ปภาวรินทร์  พลิารัตน์
10 12005 เด็กหญิง กนกวรรณ เขยีวมรกต
11 12390 เด็กหญิง วันทนา ศรีหมื่น
12 12256 เด็กหญิง ปาณิสรา เวชสรรเสริญ
13 12076 เด็กหญิง จฑุากาญจน์  กลุสิงห์
14 12362 เด็กหญิง ลลนา เศษศรี
15 12064 เด็กหญิง จดิาภา  นิลมิตร
16 12131 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์  เขาหนองบัว 
17 12013 เด็กหญิง กรชนก กองศรี
18 12060 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ สุรสีห์โพธิพงศ์
19 12272 เด็กหญิง พรทิพย ์แจง้จติต์
20 12393 เด็กหญิง วิกานดา ผิวนวล
21 12181 เด็กหญิง ธนัญญา นาคบ ารุง
22 12391 เด็กหญิง วายสุุดา ล้วนธนาสิริ
23 12348 เด็กหญิง รวิษฎา เทีย่งตรง
24 12311 เด็กหญิง เพชรกะรัต  นวลไชยดี
25 12306 เด็กหญิง พมิลพร แกว้กลัยา
26 12446 เด็กหญิง สุพชิชา แสงงาม
27 12386 เด็กหญิง วริศรา พงศ์เจริญ
28 12123 เด็กหญิง ณัชชา มหาพนัธ์
29 12292 เด็กหญิง พชิญธิดา นิลธิเสน
30 12488 เด็กหญิง อารยา มีปิน่
31 12486 เด็กหญิง อาภาศิริ ดาวกระจาย
32 12164 เด็กหญิง ถาวรีย ์กสิวัตร
33 12141 เด็กหญิง ณัฐนรี   หีบแกว้
34 12371 เด็กหญิง วรกานต์  ศรีดารี
35 12152 เด็กหญิง ณิชาพชัร์ เปียงใจ
36 12325 เด็กหญิง ภัทราพร  ด าริกจิ
37 12101 เด็กหญิง ชาลิสา นนทรัตน์
38 12382 เด็กหญิง วริศรา ท าสวน
39 12095 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์  เอี่ยมลึก
40 12235 เด็กหญิง ปภาวดี อนุกลูราชธน

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/5 ปกีารศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12435 เด็กหญิง สิริวิมล กจิพบิูลย์
2 12204 เด็กหญิง นภัสสร  ศรีสวัสด์ิ
3 12144 เด็กหญิง ณัฐพชัร์  สร้างผล
4 12196 เด็กหญิง ธันยพร เครือวัลย์
5 12070 เด็กหญิง จนิต์ นามสุโพธิ์
6 12174 เด็กหญิง ธนภร เทีย่งแท้ทวี
7 12464 เด็กหญิง อนัญญา เอี่ยมสกลุ
8 12470 เด็กหญิง อมราพร  สัพโส
9 12016 เด็กหญิง กรรณ บุราสิทธิ์
10 12121 เด็กหญิง ณภทัร วานิชากร
11 12434 เด็กหญิง สิริวิภา บุษรา
12 12475 เด็กหญิง อริส เอกปัญจะ
13 12359 เด็กหญิง รุจรดา ไชยนะรา
14 12033 เด็กหญิง กนัยว์ิตรา  ชวัลนาราพนัธ์
15 12388 เด็กหญิง วริศรา พทุธบุรี
16 12456 เด็กหญิง สุมิตรา บัวขาว
17 12163 เด็กหญิง ถาวรีย ์กล่ินเกษร
18 12024 เด็กหญิง กวิสรา พลูละม้าย
19 12351 เด็กหญิง รัชนีวรรณ พงษ์พนัธ์
20 12091 เด็กหญิง ชนิภรณ์ แสวงพรรค
21 12203 เด็กหญิง นภัส วังศรี
22 12445 เด็กหญิง สุพรรณณษา  พลูด าริห์
23 12361 เด็กหญิง ลลนา กจิส าเร็จ
24 12197 เด็กหญิง ธันยพร อาจหาญ
25 12138 เด็กหญิง ณัฐธิดา รัตนวงศ์
26 12426 เด็กหญิง สโรชา  ยอดเพชร
27 12404 เด็กหญิง ศดานันท์ บุญประเสริฐ
28 12185 เด็กหญิง ธัญชนก มนทอง
29 12406 เด็กหญิง ศรัณญา ไกรนิวรณ์
30 12440 เด็กหญิง สุซุนะ อากิ
31 12066 เด็กหญิง จดิาภา สิทธิชัย
32 12242 เด็กหญิง ปรวรรณ ประดิษฐจร
33 12372 เด็กหญิง วรรณภัสสรณ์ เปีย่มออ่น
34 12462 เด็กหญิง อธิชนัน  สะนิ
35 12319 เด็กหญิง ภัคนันท์ ชาตะเกาะ
36 12397 เด็กหญิง วิมลรัตน์ แหยมเกตุ
37 12100 เด็กหญิง ชาลิตา ผิวข า
38 12043 เด็กหญิง กลุภัสสร์ อทุัยรัศมี
39 12179 เด็กหญิง ธนัญชนก ผลาผล
40 12322 เด็กหญิง ภัทรชนิดา  กอเจริญ
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ที่ เลขทีน่ั่งสอบ
1 12312 เด็กหญิง เพชรา  กอศิริวลานนท์
2 12209 เด็กหญิง นวรัตน์ แพทยอ์ดุม
3 12294 เด็กหญิง พชิญาภา เนินริมหนอง
4 12183 เด็กหญิง ธวัลพร อตุรา
5 12268 เด็กหญิง ปุณิกา กล่ินถอืศีล
6 12459 เด็กหญิง เหมือนฝัน แซ่เอยีว
7 12378 เด็กหญิง วรัณญา  หอมชื่น
8 12310 เด็กหญิง พทุธอร  ดาสีวังปา
9 12186 เด็กหญิง ธัญญ์ลักษณ์ ศิริวัลย์
10 12145 เด็กหญิง ณัฐรดา ปากเพราะ
11 12273 เด็กหญิง พรพรรณ ยิ้มวาย
12 12103 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แนวค าพา
13 12343 เด็กหญิง ยวุันดา ทองผุย
14 12336 เด็กหญิง มนัสสมา บุญจริง
15 12447 เด็กหญิง สุพชิญา ศิริวิลัย
16 12385 เด็กหญิง วริศรา บุญรอด
17 12089 เด็กหญิง ชนิดาภา สารวุฒิ
18 12326 เด็กหญิง ภัทราพร แสงอไุร
19 12452 เด็กหญิง สุภัสสรา ทรงสังข์
20 12124 เด็กหญิง ณัชชา วันทองสังข์
21 12274 เด็กหญิง พรไพลิน กลมเกลียว
22 12454 เด็กหญิง สุภาพร ครองทรัพย์
23 12451 เด็กหญิง สุภัสสร สอิ้ง
24 12252 เด็กหญิง ปัฒฑิตา จนัทะขนิ
25 12108 เด็กหญิง ญาณิศา วังธนเจริญกจิ
26 12117 เด็กหญิง ฐิติวรดา พลูทวี
27 12047 เด็กหญิง เกตุกมล วงษ์พนัทา
28 12053 เด็กหญิง ขวัญชนก งามนิด
29 12212 เด็กหญิง นันทกานต์  ศรีสมศักด์ิ
30 12455 เด็กหญิง สุภาวดี วงษ์ส าราญ
31 12422 เด็กหญิง สมิตา มั่นนรกจิ
32 12285 เด็กหญิง พชัราภา นพรัตน์
33 12042 เด็กหญิง กลุชา กลุอดุมโภคากลุ
34 12467 เด็กหญิง อภิชญา ชุมพล
35 12418 เด็กหญิง ศิริวรรณ หอมปรางค์
36 12327 เด็กหญิง ภัสสรชญาน์ เกดิลาภ
37 12109 เด็กหญิง ญาดา จนัทโชติ
38 12067 เด็กหญิง จติตินันท์  ผล พฤกษา 
39 12229 เด็กหญิง เบญญาภา เสาทอง
40 12085 เด็กหญิง ชณิดาภา พฒัลักษณ์
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