
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวกชกร  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
2 นางสาวทตัพร  ยอดทอง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นางสาวภคัจิรา  นาคะปรีชา ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 นางสาวอรอนงค์  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
5 นางสาวณิชากร  ทชิาติ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
6 เด็กหญิงสร้อย  ตาใจ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
7 นางสาวปณัฑารีย์  ศรีวรรณุ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
8 นายอนุสัตย์  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
9 นางสาวกนกวรรณ  มั่นคง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
10 นางสาววริากานต์  จุลตรีจรัสพร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
11 นายไวกูณฐ์  สิทธิค์งขจร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
12 เด็กหญิงกัญญาภคั  วงศ์พฒิุ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
13 นางสาวตามน  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
14 นางสาวณัฐรมย์  รนวทิย์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
15 นางสาวกัลยา  สหทยาภทัรกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
16 นางสาวภสัสร  ไพรปรีเปรม ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
17 นายทวรัีฐ ศิริวรรณเมที ร.ร.บา้นหมอกจ าแป่
18 น.ส.วชิญา เทพกัน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
19 นายวงศกร ทศัเกตุ ร.รหอ้งสอนศึกษา
20 น.ส.อุสนา ค าบรูณ์ ร.ร.ปายวทิยาคาร์
21 นายขุนทพั ทพัธานี ร.รหอ้งสอนศึกษา
22 ด.ญ. ปฏญิญา พวงประโคน ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย
23 นายยศกร อ้อนเรือน ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
24 นายพจิักษณ์ จันทรรัตน์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
25 นายทวชิ โสภาพนัธ์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
26 ด.ช.ณัฐนันท ์สุวรรณามังกร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
27 น.ส.รัตน์พร ไม่มีชื่อสกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
28 นายสาโรจน์ ขอบมณีแสง ร.รหอ้งสอนศึกษา
29 นายสุวร์ี โรจนศาสนเสถียร ร.รหอ้งสอนศึกษา
30 นายพรีณัฐ นิยมวชัระ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
31 น.ส.บวัหอม ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
32 น.ส.สุธดิา สุนันท์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
33 นายวศัพล แบนใจวาง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
34 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์บานพบั ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
35 นายเดโชชัย จอมงูเหลือม ร.รหอ้งสอนศึกษา
36 น.ส.เบญจมาศ สายวงค์อินทร์ ร.ร.เทศบาลแม่ฮ่องสอน
37 นายธนารักษ ์บวังาม ร.รหอ้งสอนศึกษา
38 นายชัชชัย เปง็นาค ร.ร.เทศบาลแม่ฮ่องสอน
39 เด็กชายอานันท ์ วรรณศิริ ร.รหอ้งสอนศึกษา
40 ด.ญ.ภทัรธาลดา กาทองทุ่ง ร.รหอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/2)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายดวงจันทร์ ไม่มีชื่อสกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
2 น.ส.รุ่งวดี ใจนิยมไพร ร.ร.ศึกษาสงเคราะหม์ส.
3 น.ส.วรวรรณ รัตนอารยธรรม ร.ร.ปางมะผ้าพทิยาสรรพ์
4 ด.ช.การัณยภาส ธนาเสน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
5 น.ส.โมน่า วรเดชสิทธชิัย ร.ร.หอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/2) (ส ารอง)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวกัลยรัตน์  อุประ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
2 เด็กหญิงเสาวณีย์  จากัว ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นางสาวเบญ็จพร  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 นางสาวต้องใจ  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
5 นางสาวรสา  แซ่เฮ้อ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
6 นางสาวอรณิชา  นภสัรพี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
7 นางสาวอรจิรา  นภสัรพี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
8 นางสาวสุธมีา  คู่โชค ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
9 นางสาวพาทศิ  เติมสวสัด์ิเสนี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
10 นางสาวดวงทพิย์  ค้ าชูคงคา ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
11 เด็กหญิงอรวรรณ  ซ่ือตรง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
12 นางสาววไิลวรรณ  เรือนแก้ว ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
13 เด็กหญิงกมลทพิย์  การจนา ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
14 เด็กหญิงพมิพจ์ิรา  เกรียงสมุทร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
15 นายพเิชฐ  ค าแดง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
16 ด.ช.สิทธพิล ไพศาลกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
17 นายดวงจันทร์ ไม่มีชื่อสกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
18 น.ส.รุ่งวดี ใจนิยมไพร ร.ร.ศึกษาสงเคราะหม์ส.
19 น.ส.วรวรรณ รัตนอารยธรรม ร.ร.ปางมะผ้าพทิยาสรรพ์
20 ด.ช.การัณยภาส ธนาเสน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
21 น.ส.โมน่า วรเดชสิทธชิัย ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
22 น.ส.นัทธช์นัน มูลแก้ว ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
23 นายพรีพฒัน์ จันทร์วไิลลักษณ์ ร.ร.บา้นหว้ยผา
24 น.ส.ศิริพรรณ รังศิริตานนท์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
25 นายจารุเดช แสงทอง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
26 น.ส.ค าหลี ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
27 ด.ญ.อนงค์ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
28 น.ส.สายทอง แซ่ฟาง ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
29 นายสันติภาพ ชาติสันติกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
30 น.ส.อภญิญา ยิ่งกระจ่าง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
31 นายเอกราช ธนะเสวี ร.รหอ้งสอนศึกษา
32 นายแจ็ค ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
33 ด.ญ.มะลิ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
34 น.ส.สุพรรษา หฏัฐะวสุกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
35 นายวริิยะ ปยิชาติโชติกุล ร.ร.บา้นวนาหลวง
36 นายปยิพล พนมไพร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
37 น.ส.สุภสัสรา เขตทองมาก ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
38 นายพสิิษฐ์ แซ่หลี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
39 น.ส.ปรียานุช เวทย์พทิกัษส์กุล ร.ร.ศึกษาสงเคราะหม์ส.
40 น.ส.ทบัทมิ อเนกอุทยั ร.ร.หอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/3)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 น.ส.จิราภา   - ร.รหอ้งสอนศึกษา
2 นายพสักร อริยไชยพฒิุ ร.รหอ้งสอนศึกษา
3 น.ส.เสาวรส ทยานนทน์ันทกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
4 น.ส.สุทธาสินี สานทอง ร.ร.สันก าแพง
5 น.ส.ปทมุหทยั ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.บา้นหว้ยผา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/3) (ส ารอง)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงดี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
2 เด็กหญิงเมขลา  แซ่จาง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นางสาวระววีรรณ  กวางทู ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 เด็กหญิงจิราภา  อานันรัติกร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
5 นางสาวสุดารัตน์  เลาหล่ือ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
6 เด็กหญิงจันทณี  วฒิุวงศ์โชติกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
7 นางสาวเกศินี  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
8 เด็กหญิงนัฐชนัน  พนิชธนเกียรติ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
9 เด็กหญิงอรจิรา  เกษมจิต ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
10 นางสาวชนาพร  แซ่หลู่ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
11 นางสาวจันทร์เพญ็  คนซ่ือ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
12 เด็กหญิงน้ าใส  -- ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
13 เด็กหญิงณัฐฑริก  ธรรมใจ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
14 นางสาวนิรชา  ต๊ิบลูน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
15 น.ส.ชนาพร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
16 นายนรวชิญ์ อินธปิวง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
17 นายปริญญา กันทาแปง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
18 น.ส.จิราภา   - ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
19 นายพสักร อริยไชยพฒิุ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
20 น.ส.เสาวรส ทยานนทน์ันทกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
21 น.ส.สุทธาสินี สานทอง ร.ร.สันก าแพง
22 น.ส.ปทมุหทยั ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.บา้นหว้ยผา
23 น.ส.ศุภนุช ฌานชีวนิสุข ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
24 ด.ญ.รุ่งทวิา ลุ่นสุวรรณ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
25 น.ส.ต้องใจ แซ่เฉิน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
26 นายเทยีนชัย สิงหล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
27 นายธนวฒัน์ คงคาวภิาสันติกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
28 น.ส.สุธดิา พนมไพร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
29 นายอนุรักษ ์วงค์สวา่ง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
30 น.ส.มธรุดา ปร๊ะย่อ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
31 น.ส.อริสา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
32 น.ส.วรรณภา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ขุนยวมวทิยา
33 น.ส.สุนีย์ ตระกูลกิจพาณิช ร.ร.บา้นหว้ยผา
34 นายสมศักด์ิ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
35 น.ส.รุ่งนภา วงษส์ากุล ร.ร.บา้นหว้ยผา
36 น.ส.ลลิตา วงค์แก้วมณีศักด์ิ ร.ร.ไทยรัฐ๙๙
37 น.ส.วรกานต์ ฐิติรัฐตระกุล ร.ร.ไทยรัฐ๙๙
38 น.ส.จิตรา รัตนศิวศิษย์ ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
39 น.ส.จริยา แซ่เจ๋า ร.รหอ้งสอนศึกษา
40 น.ส.ศิโรรัตน์ บรูพา ร.รหอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนภาษาจีน (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/4)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 น.ส.รุ่งอรุญ โชติเวทย์อนุกุล รร.ราชประชานุเคราะห ์34
2 น.ส.แนน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นายนพนันท ์สุขสถิต ร.รหอ้งสอนศึกษา
4 ด.ช.ชนสรณ์ เสาวภาคย์ประภากุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
5 ด.ญ.จิ่ง ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนภาษาจีน (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/4)(ส ารอง)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 เด็กหญิงพชัรีพร  สกุลธนาภา ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
2 เด็กหญิงณัฐพร  บรูณะยุพาพร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 เด็กหญิงจรรยพร  กุลมิตร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 นายสม ไม่มีชื่อสกุล รร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
5 ด.ญ.อรวรรณ นันทามนูญ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
6 ด.ญ.นิดา สันติกรรม รร.บา้นในสอย
7 น.ส.รุ่งอรุญ โชติเวทย์อนุกุล รร.ราชประชานุเคราะห ์34
8 น.ส.แนน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
9 นายสหรัฐ บญุเรศ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
10 นายนพนันท ์สุขสถิต ร.รหอ้งสอนศึกษา
11 นายสุมนวชิญ์ จ่ายอั้น ร่อนพบิรูณ์เกียรติสุนธราภวิฒัก์
12 ด.ช.ชนสรณ์ เสาวภาคย์ประภากุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
13 นายภกัดี เกิดแก้ว ร.รหอ้งสอนศึกษา
14 ด.ญ.จิ่ง ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
15 น.ส.ศรีนวล ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
16 นายพทัธิ ์ไม่มีชื่อสกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
17 ด.ญ.วดิาพร พงศ์ไพรวนั ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
18 นายอนุพนัธ ์สถิต ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
19 นายรุ่งรวนิ สินธพทอง ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
20 น.ส.นูโหมะ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.บา้นในสอย
21 นายอัครชัย คงชนะศัตรู ร.รหอ้งสอนศึกษา
22 ด.ญ.วรนุช ถนอมกัน ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
23 นายธญัพศิิษฐ์ จันทราช ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
24 นายสิรวชิญ์ เสนีวงษ ์ณ อยุธยา ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
25 ด.ช.พรีพฒัน์ อุดมสิทธิ์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
26 นายธนวฒัน์ ทวเีกษมสิริ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
27 นายกมลภพ สมบรูณ์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
28 นายกิตติกานต์ ณาณวรรณ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
29 น.ส.ชยาภรณ์ ไพรสารสิทธิ ์ ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
30 นายศักด์ิดา ธรรมชาติ ร.รหอ้งสอนศึกษา
31 น.ส.อังคณี สีมณี ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
32 น.ส.วชัรินทร์ ธนานุรัตนา ร.รหอ้งสอนศึกษา
33 น.ส.สุนิสา กาญจนไกรสร ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
34 นายธวติัชัย วรยศสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
35 นายมนตรี ไพรจรุงสิทธิ์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
36 น.ส.วรรณพร ค านวณ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
37 น.ส.สุธาว ีไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
38 นายพชัรเดช ประเจิด ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
39 น.ส.นภสัสร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
40 น.ส.กนิษฐา ส่าน้อย ร.ร.หอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนญี่ปุน่  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/5)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 น.ส.นฤมล หนันต๊ิ ร.ร.บา้นหมอกจ าแป่
2 น.ส.วนัเพญ็ สมภาค ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นายธรีนัย สกุลมหาทรัพย์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 น.ส.ศุลีพร ดอยเจริญสุข ร.ร.บา้นวนาหลวง
5 ด.ญ.อารยา แก่นตัน ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนญี่ปุน่  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/5)(ส ารอง)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 น.ส.นฤมล หนันต๊ิ ร.ร.บา้นหมอกจ าแป่
2 น.ส.วนัเพญ็ สมภาค ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
3 นายธรีนัย สกุลมหาทรัพย์ ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
4 น.ส.ศุลีพร ดอยเจริญสุข ร.ร.บา้นวนาหลวง
5 ด.ญ.อารยา แก่นตัน ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
6 น.ส.อัมพกิา เขตต์มาส ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
7 ด.ญ.น้ าฝน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
8 น.ส.ศิริรัตน์ เสรีย์วงค์ ร.รหอ้งสอนศึกษา
9 น.ส.ฐานิกา สกุลตราวี ร.รหอ้งสอนศึกษา
10 นายวรัตม์ ธนัชบวรวทิย์ ร.ร.บา้นในสอย
11 นายธนกร รักไพรสงบ ร.ร.บา้นในสอย
12 นายพทิวสั รุ่งเรืองวรีกุล ร.รหอ้งสอนศึกษา
13 นายภบูดี พงษไ์พรวนั ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
14 น.ส.ญานี ปร๊ะย่อ ร.รหอ้งสอนศึกษา
15 น.ส.ปวณีา ไตรรัตน์นิธกิุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
16 นายประพจน์ พศิไหว ร.รหอ้งสอนศึกษา
17 น.ส.อ้อย ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
18 น,ส.อ้อมใจ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
19 น.ส.อัญชนา อนุรักษว์นาไพร ร.ร.ศึกษาสงเคราะหม์ส.
20 น.ส.ชิดชนก พทิกัษ์ ร.รหอ้งสอนศึกษา
21 ด.ช.จักรพรรณ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
22 นายสุดสาคร เขตคีรีทอง ร.ร.บา้นหว้ยปลิูง
23 น.ส.เพญ็ศรี ชัติขจรไพร ร.รหอ้งสอนศึกษา
24 น.ส.มันทนา ธรรมมา ร.รหอ้งสอนศึกษา
25 ด.ญ.สุนิสา นรากิจอนันต์ ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
26 ด.ช.ศุภนัฐ ค ามั่น ร.ร.บา้นในสอย
27 นายวฒิุภทัร มุ่งเจริญ ร.รหอ้งสอนศึกษา
28 น.ส.สิรินทรา จิตเมตตาบริสุทธิ์ ร.รหอ้งสอนศึกษา
29 น.ส.ยุพา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
30 น.ส.มาลี จันทร์หอม ร.ร.หอ้งสอนศึกษา
31 ด.ช.สัภยา ยานะ ร.รหอ้งสอนศึกษา
32 น.ส.นพพร เมืองเมา ร.ร.บา้นหมอกจ าแป่
33 น.ส.กัญญารัตน์ แซ่โจว ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ
34 นายวรวฒิุ ภู่ทองเกษ ร.ร.พระปริยัติธรรมวดัเสนหา
35 น.ส.ศรีทอง ธรรมาวมิล ร.ร.บา้นในสอย
36 นายศิวเรศ ธรรมสอน ร.ร.บา้นหว้ยผา
37 น.ส.นัฏธดิา ทรัพย์พยาไทย ร.ร.ศึกษาสงเคราะหม์ส.
38 นายสิทธโิชค เลาซาง ร.ร.บา้นปา่ลาน
39 นายมนต์ทร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.เทศบาลแม่ฮ่องสอน
40 ด.ช.พทัธดนย์ วถิี ร.รหอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนศิลป์ทัว่ไป  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/6)



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 ด.ญ.อัมไพ พนมไพร รร.หอ้งสอนศึกษา
2 น.ส.วภิา ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
3 น.ส.ปญัชิกา ปวิะนา รร.หอ้งสอนศึกษา
4 นายพงษพ์ฒัน์ ปนัอิน รร.หอ้งสอนศึกษา
5 นายปริญญา ดาวเปล่งสุข รร.บา้นวนาหลวง

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
แผนการเรียนศิลป์ทัว่ไป  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 4/6)(ส ารอง)



ที่ ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 ด.ญ.อัมไพ พนมไพร รร.หอ้งสอนศึกษา
2 น.ส.วภิา ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
3 น.ส.ปญัชิกา ปวิะนา รร.หอ้งสอนศึกษา
4 นายพงษพ์ฒัน์ ปนัอิน รร.หอ้งสอนศึกษา
5 นายปริญญา ดาวเปล่งสุข รร.บา้นวนาหลวง
6 น.ส.วรรณภา ปามี รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
7 นายศรีโชค อ าภาสกุล รร.บา้นหว้ยปลิูง
8 น.ส.ไผ มนัสทร รร.บา้นในสอบ
9 ด.ญ.ศุทธนุช อุ่นใจ รร.หอ้งสอนศึกษา
10 น.ส.อังคณา ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
11 นายลัทธพล ประวติัชอบ รร.หอ้งสอนศึกษา
12 น.ส.แสงจันทร์ ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
13 น.ส.จุไรรัตน์ กูนา รร.บา้นหว้ยปลิูง
14 นายจักรภทัร รัตนประภาพร รร.หอ้งสอนศึกษา
15 ด.ญ.นารี เทดิณรงศ์กิจ รร.หอ้งสอนศึกษา
16 นายดบสัวนิ ทพิกนก รร.หอ้งสอนศึกษา
17 นายเคือแดง  ไม่มีชื่อสกุล รร.บา้นหว้ยผา
18 นายชัญญา บริรักษศุ์ภกิจ รร.บา้นหว้ยผา
19 นายยงยศ ไม่มีชื่อสกุล รร.บา้นหว้ยผา
20 น.ส.อัญชลี ฤทยัเลิศ รร.หอ้งสอนศึกษา
21 น.ส.วนิดา แซ่เจ๊า รร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
22 น.ส.ธนีิดา อัธยาศัยดี รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
23 นายวรภพ ปยิชาติภาคกุล รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
24 น.ส.พชัราภรณ์ พรหมสถิตย์ รร.หอ้งสอนศึกษา
25 นายณัชพล ตุ้นค า ร.ร.แม่เชียงรายวทิยา
26 นายเฉลิมศักด์ิ บณัทติเทอดสกุล รร.บา้นปา่ลาน
27 น.ส.ศรันย์พร ทยานนทป์รีชากุล รร.หอ้งสอนศึกษา
28 นายถนอม ส าเนียงไพเราะ รร.บา้นปา่ลาน
29 นายรุ่งไพลิน มาณวกิาไพโรจน์ รร.หอ้งสอนศึกษา
30 นายฉัตรมงคล ชลธารเสาวรส รร.หอ้งสอนศึกษา
31 นายพรีพงค์ ฤทธิพ์นา รร.หอ้งสอนศึกษา
32 นายฑิฆัมพร มูลคง รร.บา้นปา่ลาน
33 ด.ช.พนัธติร จรัสพรศิลปชัย รร.หอ้งสอนศึกษา
34 นายวนัชัย ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
35 ด.ช.ประสงค์ วงค์มณี รร.หอ้งสอนศึกษา
36 ด.ช.หลู่ ไม่มีชื่อสกุล รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
37 นายอนุพนธ ์รักธรรมยิ่ง รร.หอ้งสอนศึกษา
38 น.ส.สรวยี์ สุริยาจรัสแสง รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
39 นายทดีู ก าลาภยศ รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
40 น.ส.เพญ็สุข สรานนทน์าคกุล รร.เสรีวทิยา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2555

ส ารองห้องที ่ 1



ที่ ชื่อ -  สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายธรีพงษ ์กวางทู รร.หอ้งสอนศึกษา
2 น.ส.กาญจนา ไม่มีชื่อสกุล รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
3 นายภราดร โชติดังจิตร รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
4 ด.ช.อภรัิกษ ์ไชยา รร.หอ้งสอนศึกษา
5 นายธานี ไม่มีชื่อสกุล รร.บา้นหว้ยผา
6 น.ส.สุภสิรา ชุมแวงวาปี รร.หอ้งสอนศึกษา
7 นายพรรษา บวัเขียว รร.หอ้งสอนศึกษา
8 นายมาโนชญ์ กวางทู รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
9 นายภคพล จันทร์โอภาส รร.หอ้งสอนศึกษา
10 น.ส.ศุกร์พรรณี ประหยัดทรัพย์ รร.หอ้งสอนศึกษา
11 นายภมูิ วงศ์ใหญ่ รร.หอ้งสอนศึกษา
12 นายอาคม ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
13 นายไพบลูย์รุ่งสวา่งสาธติ รร.หอ้งสอนศึกษา
14 น.ส.พชัราภรณ์ อะมัง รร.หอ้งสอนศึกษา
15 น.ส.วชิชุดา แมบรรพต รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
16 น.ส.เมธนิี สุขใจ รร.หอ้งสอนศึกษา
17 นายปยิพล ไกรภพเจริญจิต รร.หอ้งสอนศึกษา
18 นายชาตรี วงษส์ากุล รร.บา้นหว้ยผา
19 ด.ช.ศักด์ิมงคล กาเปิ๊บ รร.หอ้งสอนศึกษา
20 ด.ช.พนัธวนั ปรากรมชัยกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
21 นายปรีชา ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
22 นายธนพนธ ์บญุกิติ รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
23 น.ส.ฐิติรัตน์ จันทร์แก้ว รร.หอ้งสอนศึกษา
24 น.ส.จุฬาลักษณ์ กวางทู รร.หอ้งสอนศึกษา
25 น.ส.รุ่งระว ีสันติโชติอนันท์ รร.บา้นถ้ าลอด
26 นายสิทธศัิกด์ิ จิรอดิศัยถาวร วดัพระธาตุดอยกองมู
27 ด.ช.การัณย์ สันติกรรม รร.บา้นในสอย
28 น.ส.จันทรา เมืองเมา รร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
29 นายชาคร ไม่มีชื่อสกุล รร.หอ้งสอนศึกษา
30 น.ส.สุวนันท ์มาเมือง รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
31 น.ส.รดามณี คีรีสัตยานนท์ รร.หอ้งสอนศึกษา
32 นายวรพล ไทยใหญ่ รร.หอ้งสอนศึกษา
33 นายธราธร มัธยัสสิน นวมินทร์(หอ้งสอน)
34 นายทวชีัย ไพรจุฬากุล รร.หอ้งสอนศึกษา
35 นายชนาธปิ ไพรแสนอุดม รร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
36 น.ส.พร หมอกลับแล รร.หอ้งสอนศึกษา
37 นายอภนิัทธิ ์วฒันาสกุลเลิศ รร.หอ้งสอนศึกษา
38 น.ส.นภา ก าแหงจ ารูญ รร.ราชประชานุเคราะห3์4
39 นายอิทธกิร ปณุณกรณ์ รร.หอ้งสอนศึกษา
40 นายธญั วงศ์สุริยะ รร.หอ้งสอนศึกษา
41 น.ส.วภิา ไม่มีชื่อสกุล นวมินทร์(หอ้งสอน)
42 นายณัฐพงษ ์สหทยาภทัรกุล รร.หอ้งสอนศึกษา

รายชื่อนักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4
โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2555

ส ารองห้องที ่ 2


