
ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว พรรณนารา         ดอระมาน
2 นางสาว จิณัฐตา              มะมิน
3 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา           สลามเต๊ะ
4 นางสาว สรารัตน์             มีน
5 นางสาว อาทติติยา           บวัระภา
6 นางสาว ปราการนิน         ม่วงนุ่ม
7 นางสาว กัญญารัตน์          พุฒเพ็ง
8 เด็กหญิง ชญานิน             เกิดโต
9 นางสาว ชมพูแพร            ศรีวิลาศ
10 นางสาว สุกัญญา             นาคประกอบ
11 นางสาว รสสุคนธ์            สาวสวรรค์ 
12 นางสาว จงรัก                สุวรรณ ขำ
13 นางสาว ปย์ีรดา              จิตรีขันธ์
14 นางสาว ศศิกานต์            เซ็มมะ
15 นางสาว รัฐเกล้า             สุภจินต์
16 นางสาว โชติกา              จันทร์เชื้อ
17 เด็กหญิง ทกัษอร             สกลพฤกษ์
18 นางสาว อริสรา              กลับประสิทธ์ิ
19 นางสาว จินดา               โยไธสง
20 เด็กหญิง ธวัลรัตน์            อภิชาตพงษ์
21 เด็กหญิง วิราภรณ์            อินปาว
22 นางสาว พัชราพร            เชื้อสะอาด
23 นางสาว บษุราภรณ์          ศิลาทอง
24 นางสาว สิริกาญจน์          ทพิย์วิมลการ

ห้องสอบที่ 1 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ
ประเภท แผนกำรเรยีน วิทยำศำสตร ์- คณิตศำสตร ์ ปีกำรศึกษำ 2564

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ห้องสอบที่ 1 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ
ประเภท แผนกำรเรยีน วิทยำศำสตร ์- คณิตศำสตร ์ ปีกำรศึกษำ 2564

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4

25 เด็กหญิง อรษา               สงวนสิน
26 นางสาว ผกามาส            อักษรครบรีุ
27 นางสาว ธิชาดา              พรหมเดช
28 เด็กหญิง ญาณศิริ             แก้วศิริพร
29 นางสาว พินทพ์ลอยมณี      ค่ายเพชร

30 นางสาว ภัคจิรา              ศิริหรัิญ

31 นางสาว ปาลิตา              ประชาเจริญศักด์ิ

32 นางสาว สุกัลยา              บญุเถื่อน

33 เด็กหญิง ปภัสสร              ยาละมาย

34 นางสาว สิริพร                แสนทวีสุข
35 นางสาว วิภาวรรณ           สิลา
36 นางสาว ศุภิสรา              ชาวชะไว
37 นางสาว กรรณิกา             ค าสม
38 นางสาว เอวิตรา              พิพัฒน์อนันต์กุล
39 นางสาว วรัลชญาณ์          เกียรติธนโยธิน

40 นางสาว ศุภกร                กองจินดา

41 เด็กหญิง ปรัชญาภา           นาคตระกูล

42 นางสาว พรพรหม             พรมมา



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ห้องสอบที่ 1 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ
ประเภท แผนกำรเรยีน วิทยำศำสตร ์- คณิตศำสตร ์ ปีกำรศึกษำ 2564

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4

*หมำยเหตุ*
ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 29  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 30 - 40 
สมคัรต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 , ข้อมลูล ำดับที่ 41 - 42  สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 - 27 เมษำยน 
2564 โดยให้ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971 ภำยในวันที่ 24 - 28 
เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง พศิกา                  มณีจินดากุล
2 เด็กหญิง แสงอรุณ               อรุณแสง
3 นางสาว ณัฐกมล                ช่วยสม
4 เด็กหญิง ฌาณิศา                ค ารัตน์
5 นางสาว กรวิภา                 นาคศรี
6 เด็กหญิง ทกัษพร                ชัยช่วย
7 นางสาว วิด๊าด                  วงค์เกษร
8 เด็กหญิง นันทน์ภัส             ประสาททอง
9 นางสาว รุ่งฤดี                   เอนก
10 นางสาว เบญ็จรัตน์             ภู่พงษ์
11 เด็กหญิง กาญจนา              วงษ์ย่ี
12 นางสาว เบญญาภา          วัฒนาสิริตระกูล
13 เด็กหญิง ชลธิชา              โพธ์ิศรี

*หมำยเหตุ*

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน คณิตศำสตร ์- ภำษำอังกฤษ  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 4 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 4  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 , ข้อมลูล ำดับที่ 5 - 9           
สมคัรต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 10 - 13 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 - 27 เมษำยน 2564 โดย
ให้ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้
ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971 ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 
16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว กัญญาณัช             หอมสมบติั
2 นางสาว มิสกี้                    มูฮ าหมัด
3 นางสาว กรรณิการ์              โพธ์ิผ้ึง
4 นางสาว ปญัปริญา              วงษ์ หนี สา

*หมำยเหตุ*

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 8 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 2  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 3 - 4 สมคัร
ต้ังแต่วันที่ 21 - 27 เมษำยน 2564 โดยให้ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร 
ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971 
ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง พรชนิตว์               สมบรูณ์
2 นางสาว มีนา                    เกษรหอม
3 นางสาว ณัฐชานันท ์            สืบไทย
4 นางสาว นวิญา                  วาดเขียน
5 นางสาว ปยิะฉัตร               วิสาขชัย
6 นางสาว รัตติกาล               พรมรินทร์
7 เด็กหญิง อารยา                 ลัภโต
8 นางสาว กชพร                  นาคเกิด
9 นางสาว ปวีณ์ธิดารัตน์          โพธ์ินวม
10 นางสาว ผกามาศ                ศรีปานาค
11 นางสาว ปลัดดา                 ค านึง
12 นางสาว ณพัฐอร                 ชื่นใจ
13 นางสาว นาตาลี                 นิลเซน
14 นางสาว วริศรา                  สระบวั
15 นางสาว ศศิกานต์                ตามกาล
16 เด็กหญิง พิชญ์นาฏ              ตระกูลเอง
17 นางสาว อรยานี                 รวมทรัพย์
18 นางสาว สุชาดา                  หลีสิน
19 นางสาว ประภัสสร              วงค์พุฒ
20 นางสาว สโรชา                   มินโด
21 เด็กหญิง โชติกา                  ปารชัย
22 เด็กหญิง ลักษณียา               ภาจุจันทะโร
23 นางสาว พิมพ์ชนก               ช่างปลูก

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 5 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 5 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

24 นางสาว ปณัฑารีย์               สามาอาพัด
25 นางสาว ศศิธร                   หงิวัน
26 นางสาว ชนิกานต์               เสียงเหนือ
27 นางสาว พิชญ์ภิมุข              วงศ์จันทร์
28 เด็กหญิง กัญจนพร              ศรีหยวก
29 นางสาว วราภรณ์                ชื่นฉ  า
30 เด็กหญิง มินทร์ลดา             กมลจารุเศรษฐ์
31 นางสาว ดวงชมพูนุช            พุฒตาลดง

*หมำยเหตุ*
ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 18  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 19 - 26 
สมคัรต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 27 - 31 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 - 27 เมษำยน 
2564  โดยให้ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971ภำยในวันที่ 24 - 28 
เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว รัญชิดา             สุพร
2 นางสาว ชญานิน            พิมพ์นนท์
3 นางสาว ชลธิชา             ศรีเจริญ
4 นางสาว นัจญมา            หล่ังน้ าสังข์
5 นางสาว วรรณนิศา          สุขปอ้ง
6 เด็กหญิง กวิญธิชา            มณีอินทร์
7 เด็กหญิง กิรณา              เมธารณรัตน์
8 นางสาว ณัฐชนก            เย็นชุม
9 นางสาว กฤติมา             ยงศิริสมสกุล
10 นางสาว นรมน              อินสี
11 เด็กหญิง ธัญญารัตน์         สมจิตร์
12 นางสาว เอมอัชฌา          ไชยรัตน์
13 นางสาว สุจิตราภา          เข็มลาย

*หมำยเหตุ*

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - ภำษำญ่ีปุ่น  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 7 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 6  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 7 - 10 สมคัร
ต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 11 - 13 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 - 27 เมษำยน 2564 โดยให้
ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้
ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971 ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 
16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว กฤติยา            ชีกว้าง
2 เด็กหญิง กันติฌา           บญุยกิตติศักด์ิ
3 เด็กหญิง อารียา             หมัดโส๊ะ
4 เด็กหญิง สุนิษา             ศรีพิทกัษ์
5 นางสาว ปวันพัสตร์         โต๊ะยีอิ๊ด
6 เด็กหญิง พิชญ์สินี            ฟักขยัน
7 นางสาว สุภานันท ์          หสักุล
8 นางสาว ณัฐฑิตา            พินโท
9 นางสาว มินตรา             ข ามิน
10 นางสาว พัชรดา            บญุเพชร์
11 นางสาว มณิสรา            ขวัญยืน
12 นางสาว สุภาวดี            ดวงสมร
13 นางสาว ธารธารา          เกิดไพบลูย์
14 เด็กหญิง อาริยา            ต้นพรหม
15 นางสาว กัลลญา           ทอง สุวรรณ์
16 เด็กหญิง กชววรณ          สุดชะดา
17 เด็กหญิง สุรดา              วงพิมล
18 นางสาว วรณิกา            สุภะผล
19 นางสาว จิราพร             พรมศักด์ิ
20 นางสาว ศันสนีย์            เรืองอุไร

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - ภำษำเกำหลี  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 6 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - ภำษำเกำหลี  ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 6 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

21 นางสาว ภัคนันท ์           ยะมิน
22 นางสาว ชลธิชา             แดงโกเมน

*หมำยเหตุ*
ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 15  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 16 - 22 
สมคัรต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 , ข้อมลูลล ำดับที่ 22 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 เมษำยน 2564 โดยให้
ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข 
ให้ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564 เวลำ 
08.30 - 16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว ลักษิกา                บญุภิรมย์
2 นางสาว ชวิศา                  ขันเสนาะ
3 นางสาว อภิญญา               มุติภัย
4 นางสาว ศิริกาญจนา           อ่อนนิ่ม
5 นางสาว ณัฐธิดา                สุระคาย
6 นางสาว จริยา                  ยะสุรีย์
7 เด็กหญิง ธิดา   จัสมิน          ซัลเวจ
8 นางสาว ณัฐธิดา                ร่ืนเรณู
9 นางสาว รวิภา                  นรภาร
10 นางสาว อรษา                 สุทธินันทส์กุล
11 นางสาว กนกรัตน์              รุ่งเรือง
12 นางสาว พิรญาณ์               นิสลา

13 เด็กหญิง สุพิชฌาย์             สกุลจริยเลิศ

14 เด็กหญิง พิชชาภา              มังอุ่ม

15 นางสาว ว ราภรณ์              วงมะลัย

*หมำยเหตุ*

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - สังคมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 9 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 - 9  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 10 - 14 สมคัร
ต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 15 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 เมษำยน 2564  โดยให้ผู้สมคัรสอบ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร   ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข ให้ติดต่อ โทร 
02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971   ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ที่ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ภัคธีมา              ภัสราเย่ียงยงค์
2 นางสาว รัญชิดา              ยอมิน
3 นางสาว ยุพดี                 หง้เขียบ
4 นางสาว สุกัญญา             แก้วละมุล
5 นางสาว พริมผกา             ภวะโชติ
6 นางสาว ธนภรณ์              กิ่งก้าน
7 นางสาว ชนิกานต์            แม้นกิตติ
8 นางสาว ทพิาวัลย์            วงศ์วิจิตร
9 นางสาว สิริมนต์              ลดานนท์
10 นางสาว นลดา               ลดานนท์
11 นางสาว วศินี                 เกตุส าเภา
12 นางสาว กนกวรรณ           บญุธง
13 เด็กหญิง วิภาพรรณ์           พัดสุวรรณ์
14 นางสาว ปภาดา              ประสมผล

*หมำยเหตุ*

รำยช่ือผู้สมคัรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4
ประเภท แผนกำรเรยีน ภำษำอังกฤษ - คหกรรม ปีกำรศึกษำ 2564

ห้องสอบที่ 10 อำคำร  ช้ัน   หมำยเลขห้องสอบ

ข้อมลูกำรสมคัรสอบ ล ำดับที่ 1 -10  สมคัรต้ังแต่วันที่ 12 - 20 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 11 - 12 
สมคัรต้ังแต่วันที่ 21 -24 เมษำยน 2564 ,ข้อมลูล ำดับที่ 13 - 14 สมคัรต้ังแต่วันที่ 25 - 27 เมษำยน 2564
 โดยให้ผู้สมคัรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรเรยีนที่สมคัร ถ้ำมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
หรอืแก้ไข ให้ติดต่อ โทร 02-5407202 ต่อ 135  หรอื 086-3374971 ภำยในวันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564
 เวลำ 08.30 - 16.30 น.


