
ช้ัน/ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว ห้องสอบ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
ม.3/1 1 29430 เด็กชาย จักรกฤษ น้ิมประโคน โสตฯ
ม.3/1 2 29431 นาย จัมโบ้ - โสตฯ
ม.3/1 3 29432 เด็กชาย ชาตรี สระแก้ว โสตฯ
ม.3/1 4 29440 เด็กชาย นิติพล บัวอุไร โสตฯ
ม.3/1 5 29441 นาย พรเทพ บูรผลิต โสตฯ
ม.3/1 6 29442 นาย พระนาย หิรัญ โสตฯ
ม.3/1 7 29444 เด็กชาย ภัทรวุธ คงดี โสตฯ
ม.3/1 8 29452 นาย ศราวุฒิ มะโนเย็น โสตฯ
ม.3/1 9 29456 เด็กชาย อิทธิพล ภูสีลิตร โสตฯ
ม.3/1 10 29481 นาย กันฑพงษ์ หม่ันบุญวัฒน์ โสตฯ
ม.3/1 11 29484 เด็กชาย จักรภพ พลนิกาย โสตฯ
ม.3/1 12 29485 เด็กชาย ชนินทร์ สุวรรณไพบูลย์ โสตฯ
ม.3/1 13 29489 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ปัตแวว โสตฯ
ม.3/1 14 29533 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ บุญคง โสตฯ
ม.3/1 15 29577 นาย จตุรวิชญ์ รัตแมต โสตฯ
ม.3/1 16 29628 เด็กชาย ธนพัต ศรีวราวิช โสตฯ
ม.3/1 17 29715 เด็กชาย กรวิชญ์ รินนายรักษ์ โสตฯ
ม.3/1 18 29725 เด็กชาย ปวเรศ จันทรมี โสตฯ
ม.3/1 19 29815 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทับใจบุญ โสตฯ
ม.3/1 20 29831 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พรหมโท โสตฯ
ม.3/1 21 29836 เด็กชาย อาชวิน ชิตแก้ว โสตฯ
ม.3/1 22 29969 เด็กชาย ธีรภัฏฐ์ สิริสุขนิวาส โสตฯ
ม.3/1 23 29975 เด็กชาย เศรษฐวิน ธูปหอม โสตฯ
ม.3/1 24 29458 นางสาว จิรภิญญา กันหะ โสตฯ
ม.3/1 25 29459 เด็กหญิง จิราพัชร จารุกขมูล โสตฯ
ม.3/1 26 29460 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ปล้องอ้วน โสตฯ
ม.3/1 27 29461 เด็กหญิง ชนมน บุญเรืองศักด์ิ โสตฯ
ม.3/1 28 29463 นางสาว ฏาฑพร ศึกษา โสตฯ
ม.3/1 29 29464 เด็กหญิง ณกมล ประกอบชีพ โสตฯ
ม.3/1 30 29465 เด็กหญิง ณัดภิญญา ลียงค์ โสตฯ
ม.3/1 31 29467 เด็กหญิง ธัญพิมล บุญเฉย โสตฯ
ม.3/1 32 29468 เด็กหญิง ปาจารีย์ อมฤก โสตฯ
ม.3/1 33 29469 เด็กหญิง แพรว เล็กช่ืนสกุล โสตฯ
ม.3/1 34 29472 เด็กหญิง วรรณี เศรษฐเศรษฐี โสตฯ
ม.3/1 35 29473 เด็กหญิง วิราญา ค าวิชา โสตฯ
ม.3/1 36 29477 เด็กหญิง โสรยา นวลดุษฏี โสตฯ
ม.3/1 37 29478 เด็กหญิง อุไรวรรณ น้อยประชา โสตฯ
ม.3/1 38 29510 เด็กหญิง กันยาลักษณ์ ปานจีน โสตฯ
ม.3/1 39 29518 เด็กหญิง พรนภา พัดสิงห์ โสตฯ
ม.3/1 40 29519 เด็กหญิง ภานุมาศ เช้ือน้อย โสตฯ
ม.3/1 41 29520 เด็กหญิง มาริษา ทองสวัสด์ิ โสตฯ
ม.3/1 42 29700 เด็กหญิง ณฐมน ป่ินตา โสตฯ
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ม.3/1 43 29701 เด็กหญิง ธนาภา ยามากุจิ โสตฯ
ม.3/1 44 29707 เด็กหญิง รินรดา แก้วพิลา โสตฯ
ม.3/1 45 29742 เด็กหญิง ธนัชชา พรหมแสงใส โสตฯ
ม.3/1 46 29743 เด็กหญิง นวนันส์ แก้วค า โสตฯ
ม.3/1 47 29747 เด็กหญิง พนิดา ม่วงศรี โสตฯ
ม.3/1 48 29758 เด็กหญิง สุทัตตา ไชยฤทธ์ิ โสตฯ
ม.3/1 49 29807 เด็กหญิง สุพรรษา เจตน์แจ้งจิตต์ โสตฯ
ม.3/1 50 29971 เด็กหญิง สิรินภา แต่งต้ัง โสตฯ
ม.3/2 1 29434 เด็กชาย ฐิติกร ศรีษะธาตุ โสตฯ
ม.3/2 2 29437 เด็กชาย ทักษพร โยรัมย์ โสตฯ
ม.3/2 3 29450 เด็กชาย วีรภัทร สิทธิพร โสตฯ
ม.3/2 4 29483 เด็กชาย เขตขัณฑ์ ตันตระกูล โสตฯ
ม.3/2 5 29487 เด็กชาย ชาญณรงค์ วาดสูงเนิน โสตฯ
ม.3/2 6 29491 เด็กชาย ธนพล ศรีทับทิม โสตฯ
ม.3/2 7 29492 เด็กชาย ธนาธิป ส าลี โสตฯ
ม.3/2 8 29494 เด็กชาย นรภัทร คุ้มเมือง โสตฯ
ม.3/2 9 29497 เด็กชาย ภาสกร ชัยภัทรอังกูล โสตฯ
ม.3/2 10 29499 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จิระโชติเจริญกุล โสตฯ
ม.3/2 11 29500 เด็กชาย ภูริเดช มหาสมบัติ โสตฯ
ม.3/2 12 29503 เด็กชาย วุฒิชัย ธรรมสาลี โสตฯ
ม.3/2 13 29504 เด็กชาย สนธยา ธิราพืชน์ โสตฯ
ม.3/2 14 29532 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แตงอ่อน โสตฯ
ม.3/2 15 29553 เด็กชาย อภิเดช พินิจภาระ โสตฯ
ม.3/2 16 29672 เด็กชาย ทิวัตถ์ คงคาหลวง โสตฯ
ม.3/2 17 29674 เด็กชาย ธนกฤต ดาราต่าย โสตฯ
ม.3/2 18 29680 เด็กชาย พงศ์เทพ ค าคอน โสตฯ
ม.3/2 19 29722 เด็กชาย ปฏิพล ทักษิณนรา โสตฯ
ม.3/2 20 29763 เด็กชาย กรวิชญ์ ปรัชญาสถาพร โสตฯ
ม.3/2 21 29777 เด็กชาย ภาคิน วิรุฬ โสตฯ
ม.3/2 22 29821 เด็กชาย พงศพัศ ค่ าคูณ โสตฯ
ม.3/2 23 29828 เด็กชาย สองภาคภูมิ พลเหลา โสตฯ
ม.3/2 24 31095 เด็กชาย วงศวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ โสตฯ
ม.3/2 25 29457 เด็กหญิง กนิษฐา สิมมะลา โสตฯ
ม.3/2 26 29470 เด็กหญิง มุธิตา ทองสวัสด์ิ โสตฯ
ม.3/2 27 29476 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เพียงเกตุ โสตฯ
ม.3/2 28 29509 เด็กหญิง กฤษณา เพ็ชร์สุวรรณ โสตฯ
ม.3/2 29 29515 เด็กหญิง ปณิตา ชาพา โสตฯ
ม.3/2 30 29516 เด็กหญิง ปิยากร เท่ียงธรรม โสตฯ
ม.3/2 31 29521 เด็กหญิง วิภาวีร์ หมัดนุรักษ์ โสตฯ
ม.3/2 32 29523 เด็กหญิง สุภาวดี สุวรรณธูป โสตฯ
ม.3/2 33 29554 เด็กหญิง กาญจนา หาญชนะ โสตฯ
ม.3/2 34 29558 เด็กหญิง ธันยวดี แซ่เจ๊า โสตฯ
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ม.3/2 35 29560 เด็กหญิง นุติยา บุญโห้ โสตฯ
ม.3/2 36 29565 เด็กหญิง วรัมภรณ์ ฟูวัฒนเกียรติ โสตฯ
ม.3/2 37 29618 เด็กหญิง ศิรประภา วงค์เรือนค า โสตฯ
ม.3/2 38 29620 เด็กหญิง สุชาดา ประไทยสงค์ โสตฯ
ม.3/2 39 29661 เด็กหญิง วิมลทรา เขม้นจันทร์ โสตฯ
ม.3/2 40 29697 เด็กหญิง แก้วมณี พันไผ่ โสตฯ
ม.3/2 41 29710 เด็กหญิง ศิวพร วงค์เรือนค า โสตฯ
ม.3/2 42 29793 เด็กหญิง กนิษฐา โคกเปลือย โสตฯ
ม.3/2 43 29797 เด็กหญิง จุไรรัตน์ โพธ์ิศรี โสตฯ
ม.3/2 44 29800 เด็กหญิง ทักษ์สิณา วงษ์งาม โสตฯ
ม.3/2 45 29847 เด็กหญิง พิชญ์สินี รัตนธีรวงศ์ โสตฯ
ม.3/2 46 29848 เด็กหญิง แพรวา ผันผยอง โสตฯ
ม.3/2 47 29849 เด็กหญิง ภัทรวดี นาเจริญ โสตฯ
ม.3/2 48 29857 เด็กหญิง อทิติญา ทิพย์ประทุม โสตฯ
ม.3/2 49 29858 เด็กหญิง อมราวดี ฟูสกุลรัตน์ โสตฯ
ม.3/2 50 29974 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ คณะพิมพ์ โสตฯ
ม.3/3 1 29453 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แฝงด่านกลาง มัลติฯ
ม.3/3 2 29455 เด็กชาย อรรถชัย ศิริวงค์ มัลติฯ
ม.3/3 3 29505 เด็กชาย แสนโชค ศรีสุโข มัลติฯ
ม.3/3 4 29506 เด็กชาย อติเทพ ลายทอง มัลติฯ
ม.3/3 5 29529 เด็กชาย คูณทรัพย์ แสงหล้า มัลติฯ
ม.3/3 6 29530 เด็กชาย จตุรวิทย์ ชินเชษฐ มัลติฯ
ม.3/3 7 29546 เด็กชาย วุฒิพงษ์ แก้วเกศพงษ์ มัลติฯ
ม.3/3 8 29586 เด็กชาย ธีรเดช ค าบุดดา มัลติฯ
ม.3/3 9 29588 เด็กชาย พงศ์ธร ค าคอน มัลติฯ
ม.3/3 10 29589 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศิริกุล มัลติฯ
ม.3/3 11 29632 เด็กชาย พีรดนย์ บุญครอบ มัลติฯ
ม.3/3 12 29634 เด็กชาย รัชชานนท์ เค็งสม มัลติฯ
ม.3/3 13 29671 เด็กชาย ณัฐวัตร ป่ินแก้ว มัลติฯ
ม.3/3 14 29681 เด็กชาย พรรษกร ร่วมวงศ์พิทักษ์ มัลติฯ
ม.3/3 15 29686 เด็กชาย ภูริพัฒน์ อุ่นกาย มัลติฯ
ม.3/3 16 29691 เด็กชาย สุธินันท์ แซ่แต้ มัลติฯ
ม.3/3 17 29762 เด็กชาย กรกฎ วงศ์ส าราญ มัลติฯ
ม.3/3 18 29766 เด็กชาย จักรพงศ์ รักษ์ปาน มัลติฯ
ม.3/3 19 29775 เด็กชาย นภัทร พ่ึงช่ืน มัลติฯ
ม.3/3 20 29824 เด็กชาย ภัทรกร ค าพุฒ มัลติฯ
ม.3/3 21 29834 เด็กชาย อริญชย์ สรคุปต์ มัลติฯ
ม.3/3 22 29837 เด็กชาย อานัส กระต่ายทอง มัลติฯ
ม.3/3 23 30595 เด็กชาย วัชระพงศ์ จักรสันเทียะ มัลติฯ
ม.3/3 24 29466 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พรมกามินทร์ มัลติฯ
ม.3/3 25 29513 เด็กหญิง นุชนภา กันยาศัย มัลติฯ
ม.3/3 26 29514 เด็กหญิง บุณยนุช อภิธารหิรัญ มัลติฯ
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ม.3/3 27 29517 เด็กหญิง ปุณยาพร จันทอง มัลติฯ
ม.3/3 28 29559 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วิวัฒน์วรนัย มัลติฯ
ม.3/3 29 29562 นางสาว พิมพ์มาดา แก้วบัณดิษฐ์ มัลติฯ
ม.3/3 30 29569 เด็กหญิง สุกัญญา ทองลอง มัลติฯ
ม.3/3 31 29611 เด็กหญิง นริศรา ช่วยตะคุ มัลติฯ
ม.3/3 32 29615 เด็กหญิง ระพีพรรณ แก้วละมุล มัลติฯ
ม.3/3 33 29617 เด็กหญิง ศศิกานต์ แก้วพลอย มัลติฯ
ม.3/3 34 29647 นางสาว ธันญณัฐภ์ น้อยปุก มัลติฯ
ม.3/3 35 29652 เด็กหญิง พรพิมล ฟองย้อย มัลติฯ
ม.3/3 36 29655 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา สุขสมบูรณ์ มัลติฯ
ม.3/3 37 29665 เด็กหญิง สุวรรณณา โคช่วย มัลติฯ
ม.3/3 38 29698 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทองไชย มัลติฯ
ม.3/3 39 29699 เด็กหญิง ชิดชนก เอ่ียมโภค มัลติฯ
ม.3/3 40 29703 นางสาว ปิยนันท์ พิกุลขาว มัลติฯ
ม.3/3 41 29711 เด็กหญิง สายธาร แก้วลอย มัลติฯ
ม.3/3 42 29714 เด็กหญิง สุโรชา กกสันเทียะ มัลติฯ
ม.3/3 43 29741 เด็กหญิง ทัตพิชา เสมอสุข มัลติฯ
ม.3/3 44 29795 เด็กหญิง เกล้าวดี ชาญณรงค์ มัลติฯ
ม.3/3 45 29796 เด็กหญิง ขวัญจิรา ประกอบใจ มัลติฯ
ม.3/3 46 29841 เด็กหญิง ณัฐพร แสงเพ็ชร มัลติฯ
ม.3/3 47 29877 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บัวคง มัลติฯ
ม.3/3 48 30026 เด็กหญิง ปณิดา ธีรภัทลดา มัลติฯ
ม.3/3 49 30030 เด็กหญิง วันวิสา เมาะระสี มัลติฯ
ม.3/3 50 30634 เด็กหญิง ณัฐมล ม้าห้วย มัลติฯ
ม.3/4 1 29137 เด็กชาย ณัฐพล พันธศรี 522
ม.3/4 2 29436 เด็กชาย ตรีวิชย์ บัวรีรัตน์ 522
ม.3/4 3 29438 นาย เทวัญ พิมพ์สุคะ 522
ม.3/4 4 29451 เด็กชาย ศรัญญู เหล้าสินธ์ุ 522
ม.3/4 5 29479 เด็กชาย กริชติภัทร์ นันตะเวช 522
ม.3/4 6 29486 เด็กชาย ชัยกร แก้วมัดเจริญ 522
ม.3/4 7 29495 เด็กชาย พงษ์ณพัฒน์ จันทวิภาค 522
ม.3/4 8 29531 เด็กชาย ชัยมงคล บุตรพรม 522
ม.3/4 9 29548 เด็กชาย อนันตชัย ด ารงกิจกุลชัย 522
ม.3/4 10 29551 เด็กชาย อัษฎายุธ ศุกร์เสาร์ 522
ม.3/4 11 29552 เด็กชาย อานนท์ มะโนน้อม 522
ม.3/4 12 29602 เด็กชาย อิศวะ โนนทิง 522
ม.3/4 13 29625 เด็กชาย ชวิศ ใหม่ยศ 522
ม.3/4 14 29669 เด็กชาย ณรงค์ ร่วมสุข 522
ม.3/4 15 29673 เด็กชาย ธนกฤต พรหมจันทร์ 522
ม.3/4 16 29677 เด็กชาย นาธาร์น เพ็ชร์สวัสด์ิ 522
ม.3/4 17 29728 เด็กชาย พีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี 522
ม.3/4 18 29774 เด็กชาย ธราดล ใจพินิจ 522



ช้ัน/ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว ห้องสอบ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

ห้องสอบ / เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1-3/10
กำรทดสอบกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอ่ำน Read Literacy ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ PISA (1/2561)

สอบวันพฤหัสบดีท่ี 25 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 15.00 - 16.30 น.
ช่ือ - นำมสกุล

ม.3/4 19 29813 เด็กชาย คณุตม์ พิบูลชัย 522
ม.3/4 20 29816 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แย้มป๋ิว 522
ม.3/4 21 30629 เด็กชาย ศิวกรณ์ กาญจนอุทัย 522
ม.3/4 22 30631 เด็กชาย พชร สิงหกัมพล 522
ม.3/4 23 29555 เด็กหญิง เกวลิน บัวชุม 522
ม.3/4 24 29557 เด็กหญิง ชานิภา ตันวิเศษ 522
ม.3/4 25 29561 เด็กหญิง พิชญาภา มณีจักร 522
ม.3/4 26 29610 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ลียงค์ 522
ม.3/4 27 29613 เด็กหญิง พิจิตรา ส าลี 522
ม.3/4 28 29644 เด็กหญิง จรรยพร แถมมี 522
ม.3/4 29 29648 เด็กหญิง ธิตินันท์ จิระบุญชัยนันท์ 522
ม.3/4 30 29650 เด็กหญิง ปณิดา กอเดช 522
ม.3/4 31 29653 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ยศพิมพ์ 522
ม.3/4 32 29654 เด็กหญิง พัชราภา รามวิเศษ 522
ม.3/4 33 29659 เด็กหญิง ลลิตา ทองเทพ 522
ม.3/4 34 29696 เด็กหญิง เกวลิน มณีไสย์ 522
ม.3/4 35 29702 เด็กหญิง นันทกานต์ ตรีสังข์ 522
ม.3/4 36 29709 เด็กหญิง วริศรา หินหาดหงษ์ 522
ม.3/4 37 29739 เด็กหญิง ชาลิตา บัวดี 522
ม.3/4 38 29740 เด็กหญิง อริสลา บุณฑริกนววิธ 522
ม.3/4 39 29745 เด็กหญิง บุษราคัม เช้ือประสาท 522
ม.3/4 40 29748 เด็กหญิง พรรณษา ธีระกุล 522
ม.3/4 41 29752 เด็กหญิง ภัทรา ชมทอง 523
ม.3/4 42 29794 เด็กหญิง กรวี ศรีคร้าม 523
ม.3/4 43 29801 เด็กหญิง ปาริชาติ ขุนเตรียม 523
ม.3/4 44 29804 เด็กหญิง รอฮาน่า มุคุระ 523
ม.3/4 45 29840 เด็กหญิง ชนาธิป อุ่นกรม 523
ม.3/4 46 29844 เด็กหญิง นันทิยา สยามล 523
ม.3/4 47 29851 เด็กหญิง วรวรรณ แตงสีนวล 523
ม.3/4 48 29972 เด็กหญิง ชามาวีร์ เติมผล 523
ม.3/4 49 30035 เด็กหญิง จินตนา ทองดา 523
ม.3/4 50 31117 เด็กหญิง ทัดดาว ดาราดิลก 523
ม.3/5 1 29445 เด็กชาย ภีมประวีณ์ ทวีเลิศรัตนะ 523
ม.3/5 2 29447 เด็กชาย มนัสวิน มะหิศวร 523
ม.3/5 3 29482 เด็กชาย เกรียงไกร ค าพาที 523
ม.3/5 4 29507 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ สัตย์ซ่ือ 523
ม.3/5 5 29544 เด็กชาย วัฒนรัตน์ อยู่ศิริ 523
ม.3/5 6 29549 เด็กชาย อนุชา สุภโอภาส 523
ม.3/5 7 29576 เด็กชาย กฤษณพงศ์ เหล่าพวงศักด์ิ 523
ม.3/5 8 29582 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินทร์นารมย์ 523
ม.3/5 9 29623 เด็กชาย ก้องภพ กาทอง 523
ม.3/5 10 29638 เด็กชาย ศุภกฤต รัตนรุ่งเรืองชัย 523
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ม.3/5 11 29639 เด็กชาย สยมภู รอดผล 523
ม.3/5 12 29640 เด็กชาย สัณหณัฐ ภู่เอ่ียม 523
ม.3/5 13 29678 เด็กชาย นารเมธ กล่ าพลบ 523
ม.3/5 14 29679 เด็กชาย ปราโมทย์ เทศศรีเมือง 523
ม.3/5 15 29688 เด็กชาย ศุภชัย ตีระนทีกุลชัย 523
ม.3/5 16 29689 เด็กชาย สิงห์ จันทร์เพ็ญ 523
ม.3/5 17 29716 เด็กชาย กฤตกานต์ สุพรรณศรี 523
ม.3/5 18 29719 เด็กชาย ณัฐธพงษ์ นบนอบ 523
ม.3/5 19 29720 เด็กชาย ธนพร แย้มเล้ียง 523
ม.3/5 20 29776 เด็กชาย พลกฤต บุญมานันท์ 523
ม.3/5 21 29782 เด็กชาย วรรณศักด์ิ ชูราศรี 523
ม.3/5 22 29812 เด็กชาย กิตติภพ จิรประณีต 523
ม.3/5 23 29973 เด็กชาย ไพรัตน์ โสตถิผลอนันต์ 523
ม.3/5 24 29462 เด็กหญิง ญาณิศา ดีหนองโดน 523
ม.3/5 25 29511 เด็กหญิง เข็มอักษร สิงห์โตแก้ว 523
ม.3/5 26 29522 เด็กหญิง วิราวัลย์ กระแสร์ 523
ม.3/5 27 29524 เด็กหญิง สุมินตรา ค าด้วง 523
ม.3/5 28 29525 เด็กหญิง หทัยรัตน์ ทองไชย 523
ม.3/5 29 29566 เด็กหญิง วิมพ์วิภา วรรณประเสริฐ 523
ม.3/5 30 29605 เด็กหญิง กาญจนา พรหมวัน 523
ม.3/5 31 29606 เด็กหญิง คณิศร เพ็ชรคง 524
ม.3/5 32 29608 เด็กหญิง ฐิติชญา ธานีรัตน์ 524
ม.3/5 33 29621 เด็กหญิง สุภัทรา อ้ิวจันทึก 524
ม.3/5 34 29642 เด็กหญิง กนกมล ศรีตะปัญญะ 524
ม.3/5 35 29643 เด็กหญิง เกวลิน อินอุดม 524
ม.3/5 36 29649 เด็กหญิง เนตรนภา ศึกรัมย์ 524
ม.3/5 37 29656 เด็กหญิง เพชรลัดดา ศรีสุขเกษมรัตน์ 524
ม.3/5 38 29658 เด็กหญิง ภัทราวดี เจษฏาคม 524
ม.3/5 39 29662 เด็กหญิง ศันสนีย์ ประมาพันธ์ 524
ม.3/5 40 29666 เด็กหญิง อริศรา พันธ์แพง 524
ม.3/5 41 29713 เด็กหญิง สุพรรณิกา หนูน่ิม 524
ม.3/5 42 29738 เด็กหญิง กานต์ธิดา ประชุมสงฆ์ 524
ม.3/5 43 29746 เด็กหญิง ประเทืองทิพย์ ศรีวิบูลย์ 524
ม.3/5 44 29806 เด็กหญิง สุชัญญา บุญจันทร์ 524
ม.3/5 45 29809 เด็กหญิง อัญชพร วงศ์เวชวินิต 524
ม.3/5 46 29810 เด็กหญิง อัญชลี ล้ิมเจริญ 524
ม.3/5 47 29839 เด็กหญิง เก็จมณี เพ็ชโรทัย 524
ม.3/5 48 29856 เด็กหญิง สูฮาดา แดเดาะ 524
ม.3/6 1 28884 เด็กชาย วชิระ สิงหนารถ 524
ม.3/6 2 29454 เด็กชาย สุรเชษฐ์ แสงชาย 524
ม.3/6 3 29490 เด็กชาย ตรัย เมฆคะ 524
ม.3/6 4 29493 เด็กชาย ธีรภัทร สวัสดี 524
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ม.3/6 5 29527 เด็กชาย กษิดิศ มินิ 524
ม.3/6 6 29534 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อะสุรินทร์ 524
ม.3/6 7 29535 เด็กชาย ภูเบศ นิมิตรถวิล 524
ม.3/6 8 29536 เด็กชาย ธนดล อุทิศ 524
ม.3/6 9 29578 เด็กชาย จิรวัฒน์ อาจธินาค 524
ม.3/6 10 29585 เด็กชาย ธนากร นุ้ยแท่น 524
ม.3/6 11 29591 เด็กชาย วัชรพล กิจสวัสด์ิ 524
ม.3/6 12 29627 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชาญชูเกียรติ 524
ม.3/6 13 29641 เด็กชาย อมรินทร์ คุณพรม 524
ม.3/6 14 29724 เด็กชาย ประทีป ค าป้อง 524
ม.3/6 15 29735 เด็กชาย อนุวัฒน์ ธงศิริ 524
ม.3/6 16 29787 เด็กชาย สัจพจน์ จ าปาโชติ 524
ม.3/6 17 29789 เด็กชาย อดิศร ม่วงทอง 524
ม.3/6 18 29819 นาย นที ยางงาม 524
ม.3/6 19 29830 เด็กชาย สุธนัย จอมหงษ์ 524
ม.3/6 20 30032 เด็กชาย ธนวัฒน์ แดงขาว 524
ม.3/6 21 30590 เด็กชาย ณัฐพศุตม์ ชาลสิริชวัลกุล 524
ม.3/6 22 29162 นางสาว ณิชา ลิมปนพรชัยกุล 524
ม.3/6 23 29512 เด็กหญิง นุชจรี คัชกรณ์ 767
ม.3/6 24 29563 เด็กหญิง ภัทรพร หัดโนนตุ่น 767
ม.3/6 25 29603 เด็กหญิง กัญญารัตน์ โจระสา 767
ม.3/6 26 29604 เด็กหญิง กันตพร บุญดา 767
ม.3/6 27 29609 เด็กหญิง ณัฏฐริณีย์ เพ็งสะและ 767
ม.3/6 28 29622 เด็กหญิง อริศรา อาดัม 767
ม.3/6 29 29660 เด็กหญิง วรรณษา ย้ิมบางอ้อ 767
ม.3/6 30 29664 เด็กหญิง สุประวีณ์ น้อยสุวรรณ์ 767
ม.3/6 31 29695 เด็กหญิง กฤษณา บุญมี 767
ม.3/6 32 29704 เด็กหญิง ปิยมาศ แพรเถ่ือน 767
ม.3/6 33 29705 นางสาว เพชรรัตน์ กัลยา 767
ม.3/6 34 29706 เด็กหญิง แพรวา บุญมา 767
ม.3/6 35 29708 เด็กหญิง ลฎาภา โพธิกุล 767
ม.3/6 36 29744 เด็กหญิง นาตาชา เพ็ชร์สวัสด์ิ 767
ม.3/6 37 29750 เด็กหญิง พัชชาพลอย ชัยเง่ือนงาม 767
ม.3/6 38 29751 เด็กหญิง พิชชาพร พิลากรณ์ 767
ม.3/6 39 29755 เด็กหญิง สมฤดี ฉ่ าไป๋ 767
ม.3/6 40 29756 เด็กหญิง สาธิตา แสนภิรมย์ 767
ม.3/6 41 29759 เด็กหญิง เสาวนีย์ ทับแผง 767
ม.3/6 42 29760 นางสาว อรนุช เรืองนนท์ 767
ม.3/6 43 29761 เด็กหญิง อรัญญา ประสิทธ์ินอก 767
ม.3/6 44 29799 นางสาว ณัฐวิภา สังข์สุวรรณ 767
ม.3/6 45 29803 เด็กหญิง พัสวี ผิวงาม 767
ม.3/6 46 29842 เด็กหญิง ตุลยดา ต้นค า 767
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ม.3/6 47 29850 นางสาว ริณรณี วงศ์อารี 767
ม.3/6 48 29853 เด็กหญิง วิสาขา อานนท์ 767
ม.3/6 49 31096 เด็กหญิง จิดาภา รุ่งเรือง 767
ม.3/7 1 28998 เด็กชาย ศุภโชค เขียวนิล 767
ม.3/7 2 29087 เด็กชาย นพดล น้อยศรี 767
ม.3/7 3 29449 เด็กชาย วรเมธ อมรกิตติเกษม 767
ม.3/7 4 29550 เด็กชาย อัศรินทร์ อารีสมาน 767
ม.3/7 5 29579 เด็กชาย ชนมายุ ธรรมโชติ 767
ม.3/7 6 29583 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ส านักนิตย์ 767
ม.3/7 7 29596 เด็กชาย อนุวัตน์ อือฮก 767
ม.3/7 8 29599 เด็กชาย อาทิตย์ ทองสวัสด์ิ 767
ม.3/7 9 29630 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีปัตเนตร 767
ม.3/7 10 29631 เด็กชาย ปรเมศ ทองค า 767
ม.3/7 11 29682 เด็กชาย พศิณ ชัชวาลย์ 767
ม.3/7 12 29683 เด็กชาย พีรภัทร สิงห์ลอ 767
ม.3/7 13 29684 เด็กชาย ภาณุค์ นิยม 767
ม.3/7 14 29687 เด็กชาย วีรยุทธ แก้วนพรัตน์ 754
ม.3/7 15 29690 เด็กชาย สุทิวัส กุลประโคน 754
ม.3/7 16 29692 เด็กชาย สุรยุทธ ประหา 754
ม.3/7 17 29726 เด็กชาย พงษ์ณรินทร์ อินทะชิน 754
ม.3/7 18 29730 เด็กชาย ภูมินทร์ ดาวัลย์ 754
ม.3/7 19 29764 เด็กชาย คมกฤช นักผูก 754
ม.3/7 20 29768 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ต้ังอารมณ์ม่ัน 754
ม.3/7 21 29769 เด็กชาย ณัฐพล ถนอมผล 754
ม.3/7 22 29779 เด็กชาย ภูริวัจน์ เมธีนราเศรษฐ์ 754
ม.3/7 23 29784 เด็กชาย วัชรพล สายสร้อย 754
ม.3/7 24 29788 เด็กชาย เสกสรรค์ สุนทรบุญ 754
ม.3/7 25 29814 เด็กชาย เจษฎา ประสันแพงศรี 754
ม.3/7 26 29820 เด็กชาย นนทวัฒน์ เจริญขุน 754
ม.3/7 27 29823 เด็กชาย พัฒนพล มะลิวัลย์ 754
ม.3/7 28 29827 เด็กชาย วรากร เจ๊ะเต๊ะ 754
ม.3/7 29 30562 เด็กชาย ณัฐพล ใจเต็ม 754
ม.3/7 30 30588 เด็กชาย อดิศร วังใน 754
ม.3/7 31 30591 เด็กชาย ภาณุพันธ์ุ ศิริพันธ์ุ 754
ม.3/7 32 31098 เด็กชาย นพคุณ เงาปัชชา 754
ม.3/7 33 31099 เด็กชาย ศรัณกรส์ หาญพล 754
ม.3/7 34 29177 เด็กหญิง อินทิรา ชัยวรารัตน์ 754
ม.3/7 35 29612 เด็กหญิง นริศรา ปานมี 754
ม.3/7 36 29616 เด็กหญิง วาสนา ปัญโยป้อ 754
ม.3/7 37 29754 เด็กหญิง วันทิพย์ คู่อาภัพ 754
ม.3/7 38 29757 เด็กหญิง สุดารัตน์ แสนท้าว 754
ม.3/7 39 29802 เด็กหญิง ไปรยา จันทร์เส 754
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ม.3/7 40 29846 เด็กหญิง พัชรินทร์ กุลวงษ์ 754
ม.3/7 41 29854 เด็กหญิง ศศิชา เกตุภู่งาม 754
ม.3/7 42 30564 เด็กหญิง อลิสรา สุสวดโม้ 754
ม.3/7 43 30594 เด็กหญิง ปวันรัตน์ โรจน์เมธีพงษ์ 754
ม.3/7 44 30630 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ปราบปัญจะ 754
ม.3/7 45 31097 เด็กหญิง อัสมาล่า มุสตาฟา 754
ม.3/8 1 29131 นาย จักรวร สีจันทร์ผ่อง 755
ม.3/8 2 29132 เด็กชาย จิรยุทธ ไกรทอง 755
ม.3/8 3 29186 เด็กชาย นาคริน หม่ันเขตรกิจ 755
ม.3/8 4 29433 เด็กชาย ชินวัฒน์ สัตบุตร 755
ม.3/8 5 29443 เด็กชาย พัสกร ก่ิงพิลา 755
ม.3/8 6 29480 เด็กชาย กฤติเดช มีสุข 755
ม.3/8 7 29502 เด็กชาย วศิน อินทมาตย์ 755
ม.3/8 8 29542 เด็กชาย ระพีพัฒน์ พรหมเรือง 755
ม.3/8 9 29545 เด็กชาย วายุ บุญมาเลิศ 755
ม.3/8 10 29580 เด็กชาย ชยากร ส่วนเสมอ 755
ม.3/8 11 29581 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ประทอง 755
ม.3/8 12 29587 เด็กชาย นฤเทพ เปล่ียนวงศ์ 755
ม.3/8 13 29593 เด็กชาย ศรเทวา สุขสงวน 755
ม.3/8 14 29601 เด็กชาย อานุภาพ อินข าวงษ์ 755
ม.3/8 15 29624 เด็กชาย เกริกฤทธ์ิ แซ่ต้ัง 755
ม.3/8 16 29633 เด็กชาย ภูวนาท มาศจรัส 755
ม.3/8 17 29636 เด็กชาย วสันต์ จินดานนท์ 755
ม.3/8 18 29670 เด็กชาย ณรงค์เดช บุญคง 755
ม.3/8 19 29723 เด็กชาย ปพนพัทธ์ คุ้มกัน 755
ม.3/8 20 29727 เด็กชาย พงษ์ศักด์ิ สมภาวงค์ 755
ม.3/8 21 29734 เด็กชาย สุริยะ จันเคลือเกิด 755
ม.3/8 22 29767 เด็กชาย จักรพงษ์ จันทนุภา 755
ม.3/8 23 29770 เด็กชาย ณัฐพล ศรีกุล 755
ม.3/8 24 29773 เด็กชาย เทียนชัย อุ้ยศรีแคน 755
ม.3/8 25 29792 เด็กชาย ไอยูบ คล้ายสุวรรณ์ 755
ม.3/8 26 29817 เด็กชาย ธนบดี แซ่เจ๊า 755
ม.3/8 27 29822 เด็กชาย พชร ณ ตะก่ัวทุ่ง 755
ม.3/8 28 29825 เด็กชาย มนตการณ์ มักทองหลาง 755
ม.3/8 29 30559 เด็กชาย ธีระนันท์ ดวงภุมเมศ 755
ม.3/8 30 30592 เด็กชาย วัชระ ทิมกลับ 755
ม.3/8 31 29619 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์หยวก 755
ม.3/8 32 29749 เด็กหญิง พลอยชมพู กมุทชาติ 755
ม.3/8 33 29843 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ทานา 755
ม.3/8 34 29852 เด็กหญิง วรวรรณ ปานทอง 755
ม.3/8 35 30596 เด็กหญิง แพรวา หล่ังน้ าสังข์ 755
ม.3/8 36 30627 เด็กหญิง วรลักษณ์ เดชาหูม 755
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ม.3/8 37 31124 เด็กหญิง อัยลดา วิภาสรัตนากร 755
ม.3/9 1 28890 นาย เสกสรร ณะค าจาย 777
ม.3/9 2 29141 เด็กชาย ธนโชติ วงษ์จันทร์ 777
ม.3/9 3 29187 เด็กชาย ปฏิญญา เอ่ียมใจรัก 777
ม.3/9 4 29198 เด็กชาย สมบูรณ์ เรียบร้อย 777
ม.3/9 5 29446 เด็กชาย ภูริภัทร ภูวงค์ 777
ม.3/9 6 29498 เด็กชาย ภูธเนศ อินทิเดช 777
ม.3/9 7 29538 เด็กชาย ธีรภัทร ไกรสมเลิศ 777
ม.3/9 8 29541 เด็กชาย ไมเคิล ลุคเซ็ว 777
ม.3/9 9 29592 เด็กชาย วิศรุต สีดี 777
ม.3/9 10 29595 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ค าร่ืน 777
ม.3/9 11 29597 เด็กชาย อังคาร ป้อมพิทักษ์ 777
ม.3/9 12 29600 เด็กชาย อานัส อารีสมาน 777
ม.3/9 13 29629 เด็กชาย ธันวา เนตรนุช 777
ม.3/9 14 29635 เด็กชาย วรวรรธ โกศลยุทธสาร 777
ม.3/9 15 29667 เด็กชาย ชยานันท์ แสงเมือง 777
ม.3/9 16 29675 เด็กชาย ธนากรณ์ เลิศพันธ์ 777
ม.3/9 17 29676 เด็กชาย ธนาสรรค์ เปรมสุข 777
ม.3/9 18 29694 เด็กชาย เอกชัย เมฆฉาย 777
ม.3/9 19 29717 เด็กชาย ชลธาร ป้ันทอง 777
ม.3/9 20 29733 เด็กชาย สิกขดิตถ์ ต้ังมหาเมฆ 777
ม.3/9 21 29781 เด็กชาย ราชันย์ ทิพย์กรรณ์ 777
ม.3/9 22 29783 เด็กชาย วะศิลป์ เถ่ือนแก้ว 777
ม.3/9 23 29786 เด็กชาย สรชัย เมฆฉาย 777
ม.3/9 24 29832 เด็กชาย อภิเชษฐ์ โพธ์ิเสนา 777
ม.3/9 25 29987 เด็กชาย กมลศักด์ิ โพธิ 777
ม.3/9 26 29568 เด็กหญิง สุกัญญา ศรีเจริญพงษ์ 777
ม.3/9 27 29571 เด็กหญิง สุธิดา สุขสังขาร 777
ม.3/9 28 29614 เด็กหญิง ภัทรวดี ปากหวาน 777
ม.3/9 29 29845 เด็กหญิง ปนัดดา อยู่พระจันทร์ 777
ม.3/9 30 29855 เด็กหญิง สุดารัตน์ สวาสุข 777
ม.3/9 31 29859 เด็กหญิง อารยา รัตนโชคชัย 777
ม.3/9 32 30612 เด็กหญิง อโณมา นุราภักด์ิ 777
ม.3/10 1 29860 เด็กชาย กณิศพงศ์ ใจศิริ 753
ม.3/10 2 29861 เด็กชาย คมกฤษณ์ มิตรสมาน 753
ม.3/10 3 29862 เด็กชาย บุริศร์ น้อยมี 753
ม.3/10 4 29864 เด็กชาย ภวัต ด ารงค์สินธ์ุ 753
ม.3/10 5 29865 เด็กชาย วรพัทธ์ ธนสุวิมลวงษ์ 753
ม.3/10 6 29866 เด็กชาย สิริวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ 753
ม.3/10 7 29868 เด็กชาย ปัณณวัชร์ เจริญพงษ์พนิต 753
ม.3/10 8 29869 เด็กชาย ศิริมงคล ศรีมูล 753
ม.3/10 9 29870 เด็กชาย ธนาธิป จันทร์เอ่ียมผ่อง 753



ช้ัน/ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว ห้องสอบ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

ห้องสอบ / เลขท่ีน่ังสอบ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1-3/10
กำรทดสอบกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอ่ำน Read Literacy ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ PISA (1/2561)

สอบวันพฤหัสบดีท่ี 25 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 15.00 - 16.30 น.
ช่ือ - นำมสกุล

ม.3/10 10 29968 เด็กชาย ชวนากร ฤทธิรุตม์ 753
ม.3/10 11 29970 เด็กชาย พิพัฒน์มงคล หอมจันทร์ 753
ม.3/10 12 29976 เด็กชาย ลัคก้ี โอนุกวูฟอร์ 753
ม.3/10 13 30633 เด็กชาย ธนกฤต ยอดรักษ์ 753
ม.3/10 14 30687 เด็กชาย ตรีรัช ภรณ์ภู่ศรี 753
ม.3/10 15 29645 เด็กหญิง ญานีนาถ พงษ์สุระ 753
ม.3/10 16 29871 เด็กหญิง กชมน มณีชัย 753
ม.3/10 17 29872 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทรงเนติวุฒิ 753
ม.3/10 18 29873 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุทิศ 753
ม.3/10 19 29875 เด็กหญิง มุทิตา ค านันต์ 753
ม.3/10 20 29876 เด็กหญิง ชญานันท์ วงศ์สินธน 753
ม.3/10 21 29878 เด็กหญิง ณิชมน โพธ์ิสันเทียะ 753
ม.3/10 22 29879 เด็กหญิง เอมมิกา สุวรรณ์ 753
ม.3/10 23 29880 เด็กหญิง วริศรา โสภา 753
ม.3/10 24 30611 เด็กหญิง อริสา รามศิริ 753


