
ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 A220 นาย ปรเมษฐ ชมภูชิต

2 A175 เด็กหญิง มนัสวี ชาติเพชร

3 A302 นางสาว อาภารพี เย็นเพชร

4 A284 นางสาว ณธัญญา โพธิวงศ

5 A086 นาย นวพล แสงใสแกว

6 A043 นางสาว สุพิชญา ชิ้นทอง

7 A083 นางสาว อัญชิสา เอบมนทล

8 A109 นางสาว ศศิกานต จิ๋วจันทร

9 A119 นางสาว ศศิวิมล พึ่งประสพ

10 A118 เด็กชาย ปติกร หลอแหลม

11 A297 นางสาว ภูวษา วัฒนนพเกากุล

12 A009 นาย ศักรินทร อินทรผักแวน

13 A110 นางสาว เขมจิรา ศิริถาวรวงศ

14 A184 นาย กฤติพัฒน คุมครอง

15 A121 นางสาว วิลาวัณย ทูลฉลอง

16 A227 นาย ปญญากร จรกระโทก

17 A117 เด็กหญิง พรปวีณ ไชยวชิรวิทย

18 A159 นางสาว วารินทรธร ฉกรรจศิลปเดชา

19 A006 นางสาว ธิดาภา พะธะนะ

20 A245 นาย คณิต ศรีแกว

21 A148 เด็กหญิง ชิดชนก วัฒนกุล

22 A115 เด็กหญิง พิชญาวรรณ จันทรมณี

23 A277 นางสาว ณัชพิมพ วิชาญโรจน

24 A044 เด็กชาย บวรนันท คําหอมกุล

25 A336 นาย ปณณธร กลิ่นสมหวัง

26 A039 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีเนาวรัตน

27 A157 นางสาว ฉันทชนิต ธรรมสูตร

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565

ประเภท  นักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย



28 A246 นาย พงพันธ มะลิวรรณ

29 A261 เด็กหญิง ภาสินี ยวนกูล

30 A337 นางสาว ปณัญฆฑิตา โสกูล

31 A294 นางสาว ณัฐชยา ออนน้ําคํา

32 A276 นางสาว พิชญาพร ชุกชุม

33 A114 นางสาว สิรดา ฝากประโคน

34 A031 นางสาว ปรัชญาพร แผวพลสง

35 A288 เด็กชาย ธนภัท ชาติประสพ

36 A352 เด็กหญิง รักษิณา สงกูล

37 A099 เด็กหญิง อลิษา กนกรัตน

38 A153 นางสาว เกศริน คงตะเคียน

39 A257 นาย อนพัทย จําปาแดง

40 I009 นาย ศุภโชค ประทุมเขต

41 A084 นางสาว นฤทัย คงพลปาน

42 A003 นาย ศุภกร สอนศิษย

43 A154 เด็กหญิง ธัญสินี ปาละนันทน

44 A011 นางสาว ณภัทร พันธโบ

45 A228 นางสาว สุนิษา พิรมนาจ

46 A050 นางสาว ดวงกมล ดีลุน

47 A111 นางสาว ธมนวรรณ ที่รัก

48 A001 เด็กหญิง อรฤดี เรียบเรียง

49 A126 นางสาว มินรญา โตสกุล

50 A016 นางสาว ปยะธิดา ลีประโคน

51 A052 นาย ภัคฆินัย ศิริพันธุ

52 A113 นางสาว ทรัพยสิดี เชียงรัมย

53 A263 นาย ชัยพันธ มีพวงผล

54 A306 นาย ภูมิภัทร แสนทวีสุข

55 A027 นางสาว ศรีรัตน นาราช

56 A106 เด็กชาย ชัยวัฒน อุมรัมย

57 A078 นางสาว กฤษติกา วันยุมา

58 A030 เด็กหญิง อภิสรา สมสวย

59 A067 เด็กหญิง จรินยา โสภาฉัตร

60 A096 นางสาว ดวงสุดา กองศรี

61 A004 เด็กหญิง ปดิวรัดดา งาสันเทียะ

62 A258 เด็กชาย เจตณัฐ เวชชศาสตร

63 A269 นางสาว ปริยากร สันติทอง

64 A293 นางสาว ลติชล ชาลีวรรณ



65 A321 นางสาว ปรีชญาพร แผวพลสง

66 A082 นางสาว ชนัญญา จันทรละมุนมา

67 A138 นาย วชิรวัตติ์ บุญมาพบ

68 A333 นางสาว กันตกมล รสนอย

69 A077 นาย ณัฐวัสส จันทรคาต

70 A088 เด็กหญิง นัยนา มุขประดับ

71 A092 นาย ฉัตรฐิชัย นาคีสังข

72 A195 นางสาว นิชานันท แหวนวงษ

73 A323 เด็กหญิง ณิชาภัทร อุสันสา

74 A325 เด็กชาย ศุภกฤต ลีระวีเกียรติ

75 A026 นางสาว ณัฏฐนันท พรมศิริ

76 A068 เด็กหญิง พราวขวัญ ชื่นพิมาย

77 A320 นาย กันตพงศ ละมัยกุล

78 I011 นางสาว ปาณิศา กระจาง

79 A357 เด็กหญิง อรปรียา นามวิชา

80 A312 เด็กชาย วงศพัทธ พงษไพฑูรย

81 A002 นางสาว กัญญาณัฐ เชื้อมาก

82 I007 นาย ณัฐพงษ ภาเมือง

83 A255 นาย ภูมิ รัตนถา

84 A066 นางสาว ธิดารัตน ล่ําสัน

85 A041 นาย เจษฎา ดีสวัสดิ์

86 A314 นาย วิชยาวุธ สอนกระโทก

87 A125 เด็กหญิง เจนจิรา เลือดกุมภา

88 A058 นาย วันปติ คงสืบชาติ

89 A094 เด็กหญิง ปราณปริยา บานฤทัย

90 A055 นาย เกียรติศักดิ์ เทียนทอง

91 A204 เด็กหญิง สุทธิดา ยิ้มเยื้อน

92 A069 นางสาว ณิชารีย นันตีสู

93 A166 นาย ปกรณ วิวัฒน

94 A268 นางสาว ธวัลรัตน สายชุมดี

95 A342 เด็กหญิง ณัชชา สงสาร

96 A343 เด็กชาย ปภังกร วิสุทธิรัตนกุล

97 A005 นางสาว ปริยากร สิงหเงา

98 A074 เด็กชาย ธนาธิป จําเนียรกูล

99 A013 นาย วชิราวุฒิ แปนนรินทร

100 A075 นาย เปรมมนัส จิตรักษ

101 I017 นาย นิพพานชัย คร่ําทอง



102 A116 นางสาว พรรณพิมพา คงเปนนิจ

103 A334 นาย จักรพงษ ณรังศรี

104 A341 นาย กลยุทธ อรัญศักดิ์

105 A097 นาย ธนาธิป อวยชัย

106 A034 นางสาว นุจติยา กมลจิตร

107 A142 นางสาว สุธาสินี หญิงสําโรง

108 A253 เด็กหญิง กีรตา แกวรังศรี

109 A230 นางสาว อาจรีย ปานกลาง

110 A252 นางสาว พุทธิชา แกวชมภู

111 A080 นางสาว พบพร กาญจนะ

112 A072 นางสาว กรรณิการ สวัสดีลาภา

113 A236 เด็กหญิง ปรวี ไรดี

114 A316 นาย อาปกรณ ดวงชํานาญ

115 A045 เด็กหญิง ชนิตรา ทองโคตร

116 A101 นางสาว ธนัธกานต ศิริวานิชย

117 A079 นางสาว อุมากร แสงคํามี

118 A351 นาย ชยภัทร จงเทพ

119 A062 นาย ศิริศักดิ์ สายหลอด

120 A216 นางสาว ณิชา สังวรณกิจ

121 A143 นางสาว กรรณิกา นพคุณ

122 A233 นาย มงคลชัย ฉกรรจศิลป

123 A250 นางสาว นภัสสวรรณ ศรีบุษย

124 A065 นางสาว สิริกัญญา จันทรไทย

125 A260 เด็กหญิง ทยุตา กลิ่นบุหงา

126 A087 นางสาว วัลฑริกา เสาวพันธ

127 A267 นาย กิตติธัช ลัทธิ

128 A021 นางสาว ณัฏฐณิชา พชสิทธิ์

129 A319 เด็กชาย นรการ เรือนเจริญ

130 A226 เด็กหญิง ไอยรดา กระจางยุทธ

131 A167 นางสาว พุทธรักษา สิเนรุราช

132 A200 นางสาว ชนะชล เหมือนแสงศรี

133 B001 นางสาว อัยลดา แวดดงบัง

134 A206 เด็กชาย พิชญางกูร บัวอิ่น

135 A023 นาย วรากร ทักขิโน

136 A264 เด็กชาย ธนกร จีนชาติ

137 A248 นางสาว พิมพวิภา พันธเสน

138 A025 นาย ตนไผ ชูชัย



139 A172 เด็กชาย กองภพ เอี้ยงกูล

140 A071 นางสาว ขวัญนภัส ขุนกระโทก

141 A139 นาย อิศรานุวัฒน จูกูล

142 A229 นางสาว ธมนวรรณ นิลรักษา

143 A340 เด็กหญิง มณัสวี สิงหวงศ

144 A247 นาย ธนภัทร เทียนวรรณ

145 A028 นาย วีรภัทร ขําวงค

146 A048 เด็กชาย บวรรัตน ชัยพัฒนปรีชา

147 A299 นางสาว ฐิรญา คชมิตร

148 A176 นาย พัทธดนธ พาชื่นใจ

149 A053 นาย ธีรพัฒน เสนาสนะ

150 A224 เด็กชาย กฤษณะ พวงพุม

151 A234 นางสาว ปรัชญากรณ สุวรรณ

152 A249 นางสาว ชนัญธิดา สิงหานุวัฒน

153 A193 นางสาว สุชานุช บุญรอด

154 A070 นางสาว ปนัดดา อวมกระโทก

155 A355 เด็กหญิง ณวรา ธรรมดา

156 A183 เด็กหญิง กัญญานัฐ พะจุไทย

157 A019 นาย ชัยนนท จําเนียรกูล

158 A179 นางสาว สุภาวรรณ สิงหทอง

159 A185 นางสาว ชนันธร บวรชาติ

160 A128 นางสาว พิทรานัฏ ชันทอง

161 A131 นาย ฝนแรก สายชุมดี

162 A235 นางสาว วิราศิณี ศรีธรรม

163 A037 เด็กหญิง อุมาพร ฉานสูงเนิน

164 A280 นางสาว หทัยรัตน สาระปญญา

165 A064 นาย สิริพัฒน คะสุวรรณ

166 A205 นางสาว นฏกร กระสังข

167 A279 เด็กชาย วีระวัฒน อิสระวงค

168 A203 นางสาว สุชานาถ บุญรอด

169 A015 นาย พีระพงษ กอสุวรรณ

170 A129 นางสาว ณิชกานต หลวงชาติ

171 A274 นาย พุฒิพงศ พูนสวัสดิ์

172 A259 เด็กชาย ภาณุเดช แกวนิล

173 A145 นาย ปรพล สัมฤทธิ์

174 A141 นางสาว กัญชพร วัฒนกูล

175 A217 เด็กชาย พงศธร เซ็นปกธงชัย



176 A173 เด็กหญิง กมลชนก นุชนารถ

177 A315 นางสาว จิตราภรณ ดวงนางรอง

178 A187 นางสาว ณัฐกาญจน บุญชิต

179 A190 นางสาว อรณิชา บัวบุศย

180 A354 นางสาว ณิชกานต วิสิทธิมูล

181 A349 นาย สิปปกร กิตติอุดมพันธ

182 A199 นางสาว ชนิดาภา สวัสดิ์พูน

183 A035 นาย ปติภัทร ขําวงค

184 A223 นางสาว พรรภัสษา เขาเมือง

185 A207 นางสาว ภูษณิศา งามเลิศ

186 A332 นางสาว ชลธิชา มั่นกลิ่น

187 A303 นางสาว ธิติยา อนันต

188 A103 เด็กหญิง ณัชชา คลี่ภูษา

189 A189 นาย ณัฐมน ปุยฝาย

190 A289 นางสาว สุกฤตยา บุญมี

191 A181 นางสาว กฤษณีญาพร ลิ้มไพบูลย

192 A180 นางสาว ภัทรานิฏฐ ชันทอง

193 A029 เด็กชาย ชานนท เสาวพันธุ

194 A196 นางสาว เกษรินทร วิเลิศลัยกุล

195 A107 นางสาว เขมจิรา อินตะนัย

196 A222 นาย กฤษดา ชางคิด

197 A304 นางสาว ณัฏฐภัทร สุวรรณโชติ

198 A132 นาย ปณิธาน โชคเพิ่มพูน

199 A036 นางสาว ณิชกานต หงษจันดา

200 A170 นางสาว กรรณิชา ปาอินทร

201 A042 เด็กหญิง ธันยนันท ธรรมรัชตเมธิน

202 A254 นางสาว ธนิตา บุญเชิญ

203 A194 นางสาว พิมพปวีณ เทียนเจษฎา

204 A056 เด็กชาย วชิรวิทย กัญญาพงษ

205 A144 นาย ภูวิศ รักสัตย

206 A171 นางสาว สุชาวดี ไทยใจอุน

207 A162 นาย บวรวุฒิ ปลั่งกลาง

208 A296 นางสาว นารีรัตน เสาวกูล

209 A262 นาย ณัฐพล คะเชนทรกูล

210 A192 นาย เทิดเกียรติ ศรีเชื้อ

211 A061 เด็กหญิง ศศิภา แบงรัมย

212 A197 นาย สิริราช สุวรรณเทพ



213 A353 นาย สุธีกาญจน เมี้ยนมิตร

214 A012 นาย ปณณวัฒน จรเอกา

215 A008 นาย นฤเดช โนดประโคน

216 A010 นาย เดชาโชติ เดชวารี

217 A281 นางสาว ศศินิภา ปดภัย

218 A317 นาย ชินภัทร คงสกุล

219 A271 นาย ธนาวุฒิ วิชัยรัมย

220 A146 นาย ปรมัตถ มะเสนา

221 A243 นาย กัลยกร รินทะ

222 A287 เด็กหญิง อภิสรา โลมะบุตร

223 A219 เด็กหญิง ภัทรธิดา สุวรรณหงษ

224 A238 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ผิวไสยา

225 A022 เด็กหญิง นันทนภัส กรรโณ

226 A198 นาย พงศกร พวงแกว

227 A218 นางสาว ประถมาภรณ มาประจวบ

228 A239 เด็กหญิง ศิริประภา คงสุข

229 A091 เด็กชาย ธนศร ไอยศูรย

230 A090 นาย ภูริวัฒน ออนหนองหวา

231 A046 นาย พีรกานต พงศพิพัฒนชัย

232 A156 นางสาว สุวรรณา สุธารัตน

233 A310 นางสาว ภัทราพร เครือบคนโท

234 A232 เด็กชาย สุปรีดิ์ จงกล

235 A130 นาย ณัฐนนท ยวนกูล

236 A244 นาย เมธาสิทธิ์ อภิพรเมธาทิพย

237 A358 เด็กหญิง กชพร วิเชียร

238 A327 นาย ปฏิภาณ จีนชาติ
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