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จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กชายชานนท์  สงแดง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
2 เด็กชายเดชวิชญ์  สุทธิธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
3 เด็กชายพีระวัฒน์  จันทิชัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
4 เด็กหญิงจิรดา  ช านาญพล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
5 เด็กหญิงจีระนันท์  คนบุญ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
6 เด็กหญิงณญาดา  ค าแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
7 เด็กหญิงณัชชา  ตะทาดวง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
8 เด็กหญิงเทพิตา  ค าตัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
9 นางสาวบังอร  สุทธิสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
10 เด็กหญิงพรธีรา  ประทุมมา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
11 เด็กหญิงพัชรีพร  ปะวะเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
12 เด็กหญิงวัชรภรณ์  แก้วเสมอ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
13 นางสาวศรุตา  ไชยแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
14 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียงดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
15 นางสาวสิรินทิพย์  พาบุ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
16 เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ิมทา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
17 เด็กหญิงสุรกัลยา  ธนาวุฒิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
18 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทบภักด์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
19 เด็กหญิงไอยาเรศ  เกตุแสนสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
20 เด็กชายกิติทัต  พูนมณี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ประจ าปีการศึกษา  2563  

ห้องสอบท่ี 1 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 

สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

21 เด็กชายธนวัฒน์  ขนรกุล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
22 นายธีระวัฒน์  ทบภักด์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
23 นายปรัชญา  ข่าขันมะรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
24 นายพงศธร  ประทุมเมฆ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
25 เด็กชายพลวัฒน์  หม่ืนไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
26 เด็กชายเพชรน  าหน่ึง  ศรีชุม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
27 เด็กชายสหรัฐ  เม็ดไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
28 เด็กชายสุภกร  ไร่สงวน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
29 นางสาวกษิตินาถ  สายสุวรรณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
30 นางสาวกัลยรัตน์  ปัดตายะสัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
31 เด็กหญิงขัตติยา  ณะไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
32 นางสาวญวิภา  ตะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
33 เด็กหญิงญาณิศา  ทบภักด์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
34 เด็กหญิงณัฐนรี  สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
35 เด็กหญิงทักษิณา  ประทุมวี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
36 เด็กหญิงปวริศา  อันทะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
37 เด็กหญิงพรทิพา  กางโสภา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
38 เด็กหญิงพัชริดา  ศรีสุขา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
39 เด็กหญิงวิชุดา  ปติเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
40 เด็กหญิงศรุตา  ประทุมมินทร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล

ห้องสอบท่ี 2 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563  
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จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

41 เด็กหญิงอนันทิยา  อนุศิริ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
42 นางสาวไอลัดดา  ปุริท าเม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
43 เด็กชายจินตกร  สีหามาตย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
44 เด็กชายเจษฎา  ปะริโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
45 เด็กชายธนวินท์  ทบเทิบ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
46 เด็กชายอัศดาพร  วิเศษดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
47 นางสาวจิราพร  อุดร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
48 นางสาวฉัตธริญา  ปิดตามานัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
49 เด็กหญิงฑิตยา  ปินะโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
50 นางสาวณัฐธิดา  ประจวบโชค โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
51 นางสาวพิมพ์นารา  ปะธิเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
52 นางสาวแพรพราวพรรณ  เทียงดีฤทธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
53 นางสาววณัฐธิดา  ปะพะลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
54 เด็กหญิงสุนิสา  ลาดเหลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
55 นางสาวสุพิชชา  อันธิชัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
56 นางสาวอภิสรา  พลไชยขา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
57 เด็กชายกฤติชัย  เท่ียงท า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
58 เด็กชายคมสัน  แสงทอง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
59 เด็กชายจักรพันธ์  ป้อมแผง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
60 เด็กหญิงกมลพร  สินธุรัตน์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ประจ าปีการศึกษา  2563  
ห้องสอบท่ี  3  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 

สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
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จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

61 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขตชมภู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
62 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นาราษฎร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
63 เด็กหญิงกฤษณา  โหนดไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
64 นางสาวกัญญารัตน์  สังข์วิศักด์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
65 นางสาวกัญญานัฐ  กรรมหาวงษ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
66 นางสาวกิตติยา  ประทุมมาตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
67 เด็กหญิงจิราวรรณ  เวียงแก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
68 นางสาวจุฑาภรณ์  ปะวันทะกัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
69 เด็กชายชัยสิทธ์ิ  ปะวะทัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
70 เด็กชายชาคริต  พิเศษ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
71 เด็กชายทักษ์ดนัย  เพียรอดวงศ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
72 นายเทอดศักด์ิ  มิตรนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
73 นายธีรเดช  ใยไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
74 เด็กชายเนรมิต  สุดดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
75 นางสาวปาริชาติ  เอ่ียมโคกสูง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
76 เด็กหญิงพัชรพร  ตะโหนด โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
77 นางสาวแพรทอง  ปิณะถา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
78 นางสาวแพรวา  มานะภู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
79 นางสาวภัทรวดี  ปะทุมตะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
80 นางสาวภูริชญา  พูนรัตนทรัพย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ห้องสอบท่ี  4  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563 
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จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

81 เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีวา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
82 เด็กหญิงรัชนีกร  พันแคน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
83 นางสาวพนิดา  อุปนันท์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
84 นางสาวลักคะณา  เงินไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
85 เด็กหญิงศิรภัสสร  อันพิมพา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
86 เด็กหญิงนรชน  พวงจันทร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
87 นางสาวศศิธร  ปิดตาทะสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
88 เด็กหญิงศุภดา  ประทุมศิลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
89 เด็กหญิงสุชัญญา  ทบแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
90 เด็กหญิงสุภัสสร  ปาปะโน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
91 นางสาวสุรัชนา  พรมนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
92 เด็กหญิงอรนันท์  การใสย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
93 นางสาวอรอนงค์  ภูมี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
94 นางสาวอริยา  สุขเหล่ือม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
95 นางสาวศรัญญา  สมศรีดา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
96 นางสาวสุพัตรา  สานิพัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
97 นางสาวคัทลียา  นิรัญชัย โรงเรียนอ่ืน
98 นางสาวปาริชาติ  มหาปะโพธ์ิ โรงเรียนอ่ืน
99 นางสาวนฤมล  ค าทองสุข โรงเรียนอ่ืน
100 นางสาวปิยธิดา  เฝ้าเวียงค า โรงเรียนอ่ืน

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  5  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล
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จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

101 นายณัฐพงศ์  โพธ์ิเกตุ โรงเรียนอ่ืน
102 เด็กชายพีรพัฒน์  สมบัติศิริ โรงเรียนอ่ืน
103 นายศรัณยู เเม้นศรลา โรงเรียนอ่ืน
104 นายพงษ์นภัทร จันทะคาม โรงเรียนอ่ืน
105 นายวรรธนะ ธีราช โรงเรียนอ่ืน
106 นางสาวปณิดา ป้องปัดชา โรงเรียนอ่ืน
107 นางสาวณัฐธยาน์ ทะบวงศรี โรงเรียนอ่ืน
108 นายลิขิต ดีแสนยศ โรงเรียนอ่ืน
109 นางสาวศกุลรัตน์ สิงห์โสภา โรงเรียนอ่ืน
110 นายรัตนะ ปุเรชะตัง โรงเรียนอ่ืน
111 นางสาวพัชรญา ปะสาระโว โรงเรียนอ่ืน
112 นายธนดล ฤกษ์ศิริอุบล โรงเรียนอ่ืน
113 นายกฤษดา วงค์โสภา โรงเรียนอ่ืน
114 นางสาวอาทิตยา กุลวงษ์ โรงเรียนอ่ืน
115 นางสาวนัฐลดา ปุริท าเม โรงเรียนอ่ืน
116 นายกิตติธัช พันล า โรงเรียนอ่ืน
117 นางสาวกาญจนา ติดตาม โรงเรียนอ่ืน
118 นายพลอนันต์ แสนโคตร โรงเรียนอ่ืน
119 นางสาวธัญชนก ปะทิเก โรงเรียนอ่ืน
120 นางสาวอัญมณี  สาลี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  6  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เน้นวิทย์สุขภาพ (สสวท. + STEM) 
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

121 เด็กชายวศวิศ  เทียงดีฤทธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

122 เด็กหญิงกฤติยาภา  แว่นศิลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

123 นายกมลาสน์  รังมาตย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

124 นายสิทธิชัย  ศรีนัคเรศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

125 นายนเรศ  จ้ายหนองบัว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

126 เด็กชายกฤติพงษ์  วาปีเส โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

127 เด็กชายณัฐพล  อันทะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

128 นายพิชิต  ศิริพัลลภ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

129 เด็กชายภูวิศ  พรมดอนยาง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

130 เด็กหญิงศิริกัญญา  ท าการสม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

131 นายชมพล สรสิทธ์ิ โรงเรียนอ่ืน [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

132 นางสาวรุ่งไพลิน นาเวียง โรงเรียนอ่ืน [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

133 นางสาวธิญาดา แก้วแสงสิม โรงเรียนอ่ืน [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)]

134 นายจักรพงษ์ สวัสด์ิพันธ์ โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

135 นางสาวสุภาวี มัดถาปะตัง โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

136 นางสาวปภัสวรรณ โคตรชมภู โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

137 นางสาวรพีพรรณ โคตรชมภู โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

138 นางสาวอัมพร เทียงพาน โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

139 นายเจษฏา นันทะศรี โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

140 เด็กชายอัครพล โนนเป้า โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  7  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นเตรียมวิศวะ (SMT)], [เน้นทหาร - ต ารวจ]
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

141 เด็กหญิงศศินันท์  หงษ์ธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
142 นางสาวสุวนันท์  มีดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
143 เด็กชายนครินทร์  ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
144 เด็กชายชญานนท์  เกิดศักด์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
145 เด็กหญิงญาณันธร  ปินะถา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
146 เด็กหญิงพจมาน  ทบทวนน้อย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
147 เด็กหญิงพรไพลิน  เกษแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
148 เด็กหญิงพิมนิศา  โพธ์ิรินทร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
149 เด็กหญิงพิยดา  ปะสาระวัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
150 เด็กชายอภิรักษ์  กางโสภา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
151 เด็กชายอาณัส  ปริวันทะโก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
152 เด็กหญิงอภิรยา  พันวอ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
153 เด็กหญิงอภิสรา  ค าสมบัติ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
154 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญหลาย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
155 นางสาวมินต์ธิดา  พันวอ โรงเรียนอ่ืน
156 เด็กหญิงภาสินี  จันทะพินิจ โรงเรียนอ่ืน
157 นางสาวณัฐณิชา  หรเพลิด โรงเรียนอ่ืน
158 นายภานุวัฒ์ พิมท ามา โรงเรียนอ่ืน
159 นางสาวณัฐวดี บุญจันทา โรงเรียนอ่ืน
160 นางสาว สุวนันท์ ย่ังยืน โรงเรียนอ่ืน

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  8  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นศิลป์ ภาษาจีน]
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

161 เด็กชายพีรวิชญ์  มุ่งชู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
162 นางสาวสุพัตรา  สานิพัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
163 นางสาวกนกวรรณ  ปาริโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
164 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ปะวันนา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
165 เด็กหญิงชญานิศ  ปทุมพร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
166 นางสาวชลธิชา  โกสกุล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
167 นางสาวชาลิสา  ปริวันโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
168 เด็กหญิงณัฎฐชา  วงรักษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
169 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  ปุริมาตัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
170 นางสาวณัฏฐนิชา  บุญเทพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
171 นางสาวณัฐกานต์  ครเพ็ง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
172 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีชัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
173 นางสาวเยาวรัตน์  นามปราศรัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
174 นางสาวอพัชนิภา  ปิดตายะโส โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
175 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปะทานัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
176 เด็กหญิงนาราภัทร  พรมเป โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
177 เด็กหญิงไปรยา  ปิดตาละเต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
178 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองดวง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
179 เด็กหญิงยุวดี  ค าใจ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
180 นายธนากร จันทร์แก้ว โรงเรียนอ่ืน

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  9  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นธุรกิจการบินและการโรงแรม]
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

181 เด็กชายณัฐวัศ  บัวลีวัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
182 นายนวชล  ประตา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
183 เด็กหญิงธนภรณ์  แพร่เมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
184 นายนราเทพ  ปุริมาเต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
185 นางสาวตติยา  วรรณวิจิตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
186 เด็กหญิงรุจิรา  มารแพ้ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
187 นางสาวกิตติยา  แก้วงาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
188 เด็กหญิงนฤมล  ยศดา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
189 เด็กหญิงปริชาติ  วาทสิทธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
190 เด็กหญิงวรัญญา  เหลาสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
191 เด็กชายปิยวัฒน์  ประทุมโธ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
192 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมดอนกลอย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
193 เด็กชายอนุวัตร  ปะวะโน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
194 เด็กชายอุทัย  เก้าธนไพบูลย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
195 นางสาวสุกัญญา  นนทะศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
196 นางสาวสุกัญญา  ป้อมศิลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
197 นางสาวสุภิญญา  นนทะศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
198 นางสาวอมรรัตน์  แพงภูงา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
199 นางสาวนันท์นภัส รักสกุล โรงเรียนอ่ืน
200 นางสาวเกศกมล กุณจันทร์ โรงเรียนอ่ืน

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  10  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่]
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

201 เด็กชายณฐกร  จันทร์แสงค า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
202 เด็กหญิงชุติมา  ดีชัยชนะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
203 นางสาวอนุธิดา  พนมเขต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
204 เด็กหญิงอรพิณ  ประวันเทา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
205 นายเจษฎาภรณ์  ปิดตาทะสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
206 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
207 เด็กหญิงจริยา  ทองเจริญ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
208 นางสาวจันทิมา  ปิดตาทะโน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
209 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิริพุทไธวรรณ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
210 เด็กชายณัฐพงษ์  ปะมะโน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
211 เด็กชายธนพงษ์  ลาธิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
212 เด็กหญิงทิวาพร  กาวไธสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
213 นางสาวนิติรัตน์  ประทุมตะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
214 เด็กชายพีรพัฒน์  เท่ียงดีฤทธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
215 เด็กหญิงวริศรา  เทียมทัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
216 นางสาววันวิสา  พนามวัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
217 เด็กหญิงวันวิสา  ลาดเหลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
218 นางสาวศศิธร  สิงขรณ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
219 เด็กชายสุรศักด์ิ  มหาปะโพธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
220 เด็กชายโสภณวิชญ์  ลาดเหลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  11  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

221 เด็กชายอนุรักษ์  อาจวิชัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

222 นางสาวสุจิตรา  นนทะศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

223 เด็กหญิงอาทิติยา  โพธ์ิเสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

224 เด็กหญิงพิยดา  สุทธิสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

225 นายวัชธิรพงษ์ ปิดตังระพา โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

226 นางสาวอรณภัชชา จัตุรัส โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

227 นางสาวณัฐริกา ปะวรรณะ โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

228 นางสาวกมลรัตน์ วันยะโส โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

229 เด็กชายกฤษณะ โฮชิน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

230 เด็กชายวีรเกียรติ เค้าสงค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

231 นายธีรภัทร กิมภา โรงเรียนอ่ืน ห้องเรียนทวิศึกษา

232 นายปนัดชัย พิมพิค้อ โรงเรียนอ่ืน ห้องเรียนทวิศึกษา

233 นายธีระพงศ์ ปิดตาระโพธ์ิ โรงเรียนอ่ืน ห้องเรียนทวิศึกษา

234 เด็กหญิงทองไทย  ประทุมตรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

235 เด็กหญิงแสงเดือน  วงค์ภักดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

236 นางสาวศยามล เทียนทอง โรงเรียนอ่ืน [เน้นธุรกิจการบินและการโรงแรม]

237 นายอนวัช ซ่อมจันทึก โรงเรียนอ่ืน
238 นายสุภรักษ์ สุดตะนา โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

239 นายฐิติโชติ พลเย่ียม โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

240 นายสุกฤษฎ์ิ  ลือทองจักร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นธุรกิจการบินและการโรงแรม]

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  12  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร], คละ

สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

241 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิงห์ทอง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
242 นายธนกฤต  ภูลับ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
243 เด็กชายธีรพงศ์  ปิดตาระโพธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
244 นายสรวิศ  ปริท ามัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
245 เด็กชายสิทธิกร  ประทุมมัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
246 นายกรภัทร์  พันหล่อมโส โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
247 เด็กชายกริดตะเมด  บุญชู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
248 เด็กชายวีรชน  ยวงแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
249 นางสาวจิรภิญญา  บุตรแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
250 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  บรรยงค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
251 นายชาญชัย  สารสิทธ์ิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
252 เด็กชายต้นตระการ  มูลเทพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
253 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เหลาภา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
254 เด็กหญิงชุดาพร  ปางค า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
255 นางสาวโชติกาญจน์  เขตชมภู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
256 นางสาวศศิธร  พรมสนาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
257 เด็กชายธนกฤต  พิษนาค โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
258 นายนัฐวุฒิ  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
259 เด็กหญิงทินะประภา  ยกยอน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
260 เด็กหญิงนภัสสร  สอนเฒ่า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  13  ห้องเรียนทวิศึกษา
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

261 เด็กหญิงพรรณนารา  พิลาพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
262 นายพัชรพล  ทองสุก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
263 นายพีรวิชญ์  กรวดนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
264 เด็กชายพีระพัฒน์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
265 นายมงคลชัย  ปะสาวะโค โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
266 นางสาวพัชราภรณ์  อาปะเม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
267 เด็กหญิงพัชราภา  สังข์ทอง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
268 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปะมะคะโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
269 เด็กหญิงพีรดา  ริมสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
270 เด็กหญิงฟ้างาม  แพงลุนหล้า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
271 เด็กหญิงเยาวภา  บุบผามาตะนัง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
272 นายโยธิน  แก่นภักดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
273 เด็กชายวัชรพงษ์  แสนค า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
274 เด็กชายวีรภัทร  ไข่ม่วง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
275 นายศุกลวัฒน์  สีแสงอ่อน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
276 นายสุรดิษ  ปะตังถาโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
277 นางสาวคีตภัทร  รักความซ่ือ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
278 เด็กหญิงวรนุช  ภูบัวดวง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
279 นางสาววรรณนภา  ปะการะโต  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
280 เด็กหญิงวรรณวลี  ทับมณี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  14  ห้องเรียนทวิศึกษา
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

281 เด็กหญิงวรรณวิศา  ฤทธิยุง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
282 เด็กหญิงวิรากานต์  ทบวงศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
283 เด็กหญิงศราวดี  สีแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
284 นายยุทธพิชัย  ช่างปลูก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
285 นายสุรทิน  จันเมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
286 เด็กชายอัษฎายุธ  บุพโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
287 นางสาวศุจินธรา  หนูพร โรงเรียนอ่ืน
288 เด็กชายศิรวิชญ์  ท านานอก โรงเรียนอ่ืน
289 นายพีรพล  โมกไธสง โรงเรียนอ่ืน
290 นายวิทวิน โตมาชา โรงเรียนอ่ืน
291 นางสาวชนม์นิภา ทองอ้วน โรงเรียนอ่ืน
292 นายอนวัช แสนยันต์ โรงเรียนอ่ืน
293 นายยุทธพิชัย ช่างปลูก โรงเรียนอ่ืน
294 นายศิรวิชญ์ ท านานอก โรงเรียนอ่ืน
295 นายพีรพล โมกไธสง โรงเรียนอ่ืน
296 นายเจษฎาภรณ์ ปิดตาทะสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
297 นางสาวนพมาศ โสมาลา โรงเรียนอ่ืน
298 นางสาวภัทราวดี หม่ืนไธสง โรงเรียนอ่ืน
299 นายธนากร ประมูลจักโก โรงเรียนอ่ืน
300 นายเจษฎาวุฒิ บรรยงค์ โรงเรียนอ่ืน

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563

ห้องสอบท่ี  15  ห้องเรียนทวิศึกษา
สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล



เล
ขที่

นั่ง
สอ

บ

จบ ม.3 จากโรงเรียน หมายเหตุ

301 นายพงศกร  แมร์ริส โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

302 นางสาวศุภิสรา  เภาพาน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นศิลป์ ภาษาจีน]

303 นายนฤสรณ์  ทวยบุญ โรงเรียนอ่ืน (สสวท. + STEM) 

304 นายภูพิพัฒน์ งามงอน โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

305 นายภูริวัฒน์ งามงอน โรงเรียนอ่ืน [เน้นบริหารธุรกิจ - เกษตร]

306 นางสาววรัญญา บ ารุงภักดี โรงเรียนอ่ืน ห้องเรียนทวิศึกษา

307 นายคมสัน  ปัญญาภิธรกุล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

308 นายยงยุทธ  จันทร์พล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

309 นางสาวกัลยนัฐ  ทองหล่ า โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

310 นางสาวนงนภัส เหนือศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (สสวท. + STEM) 

311 เด็กหญิงพัชรมัย วุฒิวิชา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ [เน้นศิลป์ ภาษาจีน]

312 นายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ โรงเรียนอ่ืน [เน้นทหาร - ต ารวจ]

รายช่ือแนบท้ายประกาศ  เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประจ าปีการศึกษา  2563
ห้องสอบท่ี  16  (คละ)

สอบวันท่ี  7  มิถุนายน  2563  ณ  อาคารเรียนรวงผ้ึง  (อาคาร 5)  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ช่ือ - สกุล


