


 



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31624 นาย พงษ์พิชญ์ ปฏิภาณปัญญพัช
2 31630 นางสาว ภคพร ปั้นทอง
3 31645 นางสาว กานต์ธีรา ไชยแสง
4 31646 เด็กชาย กรีติพัฒน์ ศิริธร
5 31653 นางสาว ดลพร ริยะขนั
6 31660 นางสาว นภัสสร ปฏิรา
7 31672 เด็กหญิง พุทธชาติ วงศ์โสภา
8 31674 นางสาว ภัสสร ทองสง
9 31680 นาย ศิวเนตร รีรุ่งเรือง
10 31695 เด็กหญิง จนัทกานต์ วัชระเสวี
11 31697 นางสาว ฉตัรไพลิน กอสัมพันธ์
12 31699 นาย ชัชวีร์ เหล่าหาไชย
13 31734 นางสาว กรรณธิมา ถาวร
14 31816 เด็กหญิง สุจนิดา บนสันเทียะ
15 31933 นาย ภูดิศ  นิคมภักด์ิ
16 32063 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ศรีช านิ
17 32064 นาย จรูญวิทย ์ ตราษี
18 32065 นาย จารุพัฒน์ สุขเจริญ
19 32068 นางสาว ฐิติวรดา  กจิจานุกจิ
20 32069 เด็กหญิง ณัชชา สุรัสโม
21 32070 นางสาว ธวัลรัตน์ สายแสน
22 32072 เด็กหญิง ธัญนันท์ภัค ศรีสุวรรณ์
23 32074 นางสาว นันทพร มีดี
24 32076 เด็กหญิง ปพิชญา ปุผาทา
25 32078 เด็กชาย ปิยมินทร์ พัฒนะโพธิ์
26 32079 นางสาว พรรณธร แกว้สลุด
27 32080 เด็กหญิง พลอยจฑุา สืบหาแกว้
28 32081 เด็กหญิง มนัสนันท์ คู่สันเทียะ 
29 32085 นาย อาทิตย ์ กงัวาฬ
30 32086 นางสาว อิทธิยาริน  นิติธรรมวิสิฐ
31 32201 นางสาว จริกญัญา ปรางทอง
32 32203 เด็กหญิง อารียา งามสินทิพย์

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ 1 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (เน้นภำษำอังกฤษ)

ชื่อ-สกุล



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ลงลำยมือชือ่ หมำยเหตุ

1 31644 เด็กหญิง กชพร วริิยภาพ
2 31647 เด็กหญิง ข้าวฟ่าง อุดมวนิิจศิลป์
3 31648 เด็กหญิง จิรพิญญา พูลสวสัด์ิ
4 31649 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จันทอง
5 31650 นางสาว ชุติกาญจน์ ประสงค์สุข
6 31652 นางสาว ณัฐทิชา ฮาซัน
7 31655 เด็กชาย ธนพล สินแย้ม
8 31656 นางสาว ธญัญธร เทีย่งอยู่
9 31657 นางสาว ธนัยากานต์  เสถียรพัฒนภักดี
10 31661 เด็กหญิง นารีนันท์ ปานเจริญ
11 31662 นางสาว บุณฑริกกา ค าชลธาร์
12 31664 นาย ปกรณ์ แพงแซง
13 31665 เด็กชาย ปฐว ี ชูช่วย
14 31666 นางสาว ปิยพร รูปสม
15 31667 เด็กชาย ปิยังกูน  ครุอ าโพธิ์
16 31668 นาย ผลสิทธิ์ แดงดี
17 31669 เด็กหญิง พัชรินทร์ น้อยบัว
18 31670 นางสาว พิมพ์ชนก  สร้างนอก
19 31671 นาย พี รพัฒน์ อรุณสวา่ง
20 31673 นางสาว เพ็ญพิชชา ป้องทอง
21 31675 เด็กหญิง ภูริชญา ชื่นมีศรี
22 31677 นางสาว รัตนภัทร นิพพิชฌน์ธารณ์
23 31678 นาย ววิธิชัย  ชะนะชาญ
24 31679 นาย ศรัณย์ภัทร เหมกรณ์
25 31682 เด็กชาย ศุภกฤต สีนวล
26 31683 นาย สรยุทธ เสนิทัย
27 31685 เด็กหญิง สิริกมล พุม่พร
28 31686 เด็กหญิง อลิสา พาแสง
29 31688 เด็กหญิง อินธริา วทิา
30 31692 เด็กหญิง กัญญาวร์ี ทาชาติ
31 31715 นางสาว พรรณพัชร์ แก้วเมือง
32 31727 เด็กชาย ศุภฤกษ์ สุขแจ่ม
33 31798 นางสาว เบญจมาศ เหลือมหล่อ
34 31799 นางสาว ปภาวดี แก่นกระโทก
35 32004 นาย ปิยังกูร สมพงศ์
36 32075 นางสาว บุณยพร วนัเจียม
37 32084 เด็กหญิง วชิญาพร วศิิษฎ์รัตนวาทิน
38 32202 นาย ปานัท ปานไทยสงค์
39 32205 เด็กชาย กรวชิญ์ วงษ์กวน
40 32885 นาย จรรยวรรธน์ ไพรสุวรรณ์

รำยชือ่นักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรยีน ม.3 โรงเรยีนเดิม) โรงเรยีนมัธยมวัดหนองจอก

กลุม่ที ่๒ แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณิตศำสตร ์(เน้นวิทยำศำสตร)์

ชือ่-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31602 นางสาว กณัฐิตา จนัทร์จฬุา
2 31603 นางสาว การัณยา ประสาทสิทธิ์
3 31610 เด็กหญิง ชาลิสา แซ่เตีย
4 31629 นางสาว เพชรลดา สิทธิวัง
5 31687 เด็กชาย อัครวินท์ มีสมวิทย์
6 31696 นางสาว จนัทร์จริา บัวเหมือน
7 31724 เด็กหญิง วรัตญา พงษ์เนตร์
8 31739 นางสาว เขมจริา โพธิเ์เกว้
9 31744 นางสาว ฐิติมา พฤกษาหอม
10 31748 เด็กชาย ธนภัทร ปานค า
11 31777 นางสาว อัชราภา วิชาชัย
12 31788 นางสาว ณัฏฐา ด้วงเกือ้
13 31792 เด็กชาย ธนวินท์ ศรีสิงห์
14 31797 นาย นิติภูมิ ปานทอง
15 31800 นางสาว ปลิตา ขนุกล  า
16 31832 เด็กหญิง ฐิตินันท์ นวนทิม
17 31894 เด็กชาย รชต ค าสุขสวัสด์ิ
18 31897 นาย วิทวัส ทองธนโชติกลุ
19 31903 นาย อนาวิน ชมภูชน
20 31905 นางสาว อัยริษา สะมะแอ
21 31947 นาย อิทธิพล นนยะโส
22 31974 นาย วรายทุธ ภาคทรัพย์
23 32066 เด็กชาย จริวัฒน์ แกว้สีใส

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๓ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (ปกต)ิ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31612 เด็กหญิง ฐานิตา ร่วมรักษ์
2 31599 นางสาว กชกร เณรเจริญ
3 31601 นางสาว กญัญาพัชร ฉมิไพบูลย์
4 31606 เด็กหญิง เกวลิน อุ่นใจ
5 31625 นางสาว พรเพ็ญ โพธิพ์าน
6 31633 เด็กหญิง ลลิดา ระมั่งทอง
7 31691 นางสาว กญัญา ตล่ิงไธสงค์
8 31710 นางสาว บุญรักษ์ษา สังขเ์สวก
9 31718 เด็กหญิง พิชชาภา รุ่งศรี
10 31722 นางสาว รมิตา บุญจนัทร์
11 31764 นางสาว วณัสญาวีย์ นาคประสิทธิ์
12 31787 เด็กหญิง ชุติรดา สิงสาหัส
13 31791 เด็กชาย ธนพล ลัทธิไทยกลุ
14 31794 เด็กชาย ธาวิน เอมเสม
15 31804 นางสาว พิมพ์วิภา สุขประเทียน
16 31822 นางสาว อรนลิน เจริญวงษ์
17 31910 นาย กอ้งกดิากร ไม้จนัทร์
18 31963 เด็กหญิง เบญจกาญ ศรีวิลาศ
19 31984 เด็กหญิง อิสรีญา จนัทร์จร
20 32044 เด็กชาย พัฒนพงษ์ สุรันนา
21 32073 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ค าสาร
22 32209 นางสาว ธนัญชนก บริรักษ์เดชา
23 32887 เด็กชาย แสงจนัทรา สุขแสวง

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๔ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (ปกต)ิ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31615 นางสาว ณันฑิพร ทองเจริญ
2 31607 นางสาว จรีนันท์ นามภู
3 31640 นางสาว สุธาสินี หวังฟัก
4 31654 นาย พีรวัตน์ มาลัยรัก
5 31658 เด็กชาย ธาราธาร นัตฐีขนัติกลุ
6 31720 นางสาว ภัทรวดี เพ็ชร์กลุ
7 31731 นางสาว อโนมา ต้นสกลุ
8 31737 นางสาว กาญจนาพร หงษาวงษ์
9 31750 นาย ธัญวุฒิ เดชไชย
10 31769 เด็กชาย ศิวกร รุจธาดาพงศ์
11 31780 นาย กฤตพัฒน์ บุญพงษ์
12 31795 นางสาว นัฐณิชา ป้องศรี
13 31807 นางสาว รสริน หวังอับดุลเลาะ
14 31808 นางสาว ลักษิกา สาริบูรณ์
15 31823 นางสาว อัญชิสา ลอยมา
16 31843 นางสาว เบญจมาศ เปล่ียนอนุกลู
17 31866 นางสาว อรุณรัตน์ รักค ามี
18 31870 นางสาว กนกวรรณ รุ่มลุม
19 31878 นาย ณัฐพงษ์ พางาม
20 31916 เด็กหญิง ญาณิศา ศิลาทอง
21 32037 นางสาว ธัญญลักษณ์ สมัยสงค์
22 32200 นางสาว มัลลิกา ภูผาดี
23 32894 นางสาว สุพรรณษา แตงไทย

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๕ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (ปกต)ิ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31634 เด็กชาย วชิรวิทย์ ดิเรกศรี
2 31694 นางสาว กิง่แกว้ บุญมาชู
3 31698 เด็กหญิง ชนิสรา มีใจ
4 31703 นางสาว ดาราวดี ซอเสียงดี
5 31707 นางสาว ธวัลรัตน์ ค าแหงพล
6 31709 นางสาว นันทิวา สุวรรณพุ่ม
7 31714 นางสาว ปิยะธิดา กลางอินทร์
8 31725 นาย วรากร บ ารุงญาติ
9 31824 นางสาว กนกนภัส ใจมั่น
10 31839 นาย นภดล เกษหอม
11 31847 นางสาว พลอยชมพู เหล็กค า
12 31857 เด็กหญิง วิมลรัตน์ สุภะเกษ
13 31859 นางสาว ศิรภัสสร เนียมนุช
14 31861 นาย สุกจิ คัมภิรานนท์
15 31864 เด็กหญิง อนัญญา ล่องสมุทร
16 31926 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ ตุลาทอง
17 31934 เด็กชาย รังสิมันต์ ศรีโอภาส
18 31948 นาย กนกพล อัมพวานันท์
19 31953 เด็กหญิง ฐิติวรดา อารีย์
20 32024 นาย กฤติยา ยนืยงค์
21 32906 นาย คณิศร ชุ่มชิด

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๖ แผนกำรเรียนคณติศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31637 นาย ศิริชัย สีส ำรำญ
2 31604 นำย กติติคุณ กล่ินสุคนธ์
3 31616 เด็กหญิง ทรรศิกำ นำคไธสง
4 31627 นำงสำว พิกลุแกว้ ปำนหงษำ
5 31632 เด็กหญิง รชยำ จำรุวงศ์
6 31636 นำย วิศรุต รัตนภำ
7 31684 เด็กหญิง สำธิตำ สุวรรณ
8 31700 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ เมืองศรี
9 31704 เด็กหญิง ทิพำกร ดิฐข ำพะ
10 31705 เด็กชำย ธนกร ตันประเสริฐ
11 31712 นำย ปณพงษ์ คะรุรัมย์
12 31751 เด็กหญิง ธิดำกำนต์ เพชรบูรณิน
13 31803 นำย พิชญำงกรู เส็งส ำรำญ
14 31810 เด็กหญิง วรรณสิริ ไหมจนัทึก
15 31811 เด็กหญิง วิมล นัฐ สีสืบมำ
16 31813 นำงสำว ศศิวิมล ปล้ืมยทุธ์
17 31826 นำงสำว กญัญำวีร์ พงษ์เส็ง
18 31858 นำย วีรวัฒน์ นัดที
19 31885 นำย นิธิ ฤทธิเดช
20 31904 นำย อัครพนธ์ ไวยภำคำ
21 31943 นำงสำว สุภัสสร อำรคร
22 31958 นำย ธนโชติ แตงทอง
23 31965 นำย พงศพัศ ฝ่ำยสูน
24 31982 เด็กหญิง อัญญำภรณ์ เขม็ปัญญำ
25 32058 เด็กหญิง สุพัตตำ สุขสำย
26 32071 นำงสำว ธัญชนก ไชยขวัญ
27 32886 นำย สุวรรณภูมิ เสนสุข

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๗ แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - สังคมศึกษำ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31711 นางสาว เบญจพร พนาลี
2 31613 นางสาว ณัฐชา แจง้โพ
3 31623 นาย ปอน -
4 31702 นางสาว ณัชชา สุขวงษ์
5 31730 นาย อนุชิต ประเสริฐสัง
6 31757 เด็กหญิง ปุษยา วังษาลุน
7 31760 นาย พีรวัตน์ สุพรรณโรจน์
8 31767 นางสาว วิลัยวรรณ เผ่าบ้านฝาง
9 31785 เด็กชาย ชลากร ประกอบกลุ
10 31793 นางสาว ธัญญา ไทยเจริญ
11 31806 นาย ยาวิทย์ เจจอื
12 31817 เด็กหญิง สุพรรณษา บุญจนัทร์
13 31825 เด็กชาย กฤติน ไชยฤกษ์
14 31840 เด็กชาย นาวิน สิทธิลักษณ์
15 31850 นาย พิสุทธิโชติ บุญจริง
16 31860 เด็กชาย ศุภกร โวอ่อนศรี
17 31884 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เนียมนุช
18 31941 เด็กหญิง สุชาสิณี สุขไสว
19 31945 นาย อาทิตย์ บูชาบุญ
20 31960 นาย ธรรณญาเทพ อินทรมณี
21 31966 นาย พลพล โพธิน์้อยงาม
22 31978 นางสาว สุดารัต ปากดี
23 32025 เด็กหญิง กวิตา เเช่มมาลี
24 32027 เด็กหญิง ชลธิชา อ่วมพร้ิง
25 32858 เด็กหญิง พิมพา พลเสนา
26 32904 เด็กชาย ณัฐพล ค าบุตรดี

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๘ แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - สังคมศึกษำ

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31609 นางสาว ชนาทิพย์ แสนแกว้
2 31755 นางสาว ประภาภรณ์ ยอยรู้รอบ
3 31773 นางสาว สุภาณี มากสิน
4 31872 เด็กหญิง กลัยาณี ระร่ืน
5 31924 นางสาว นัฐสินี นุดมะหมัด
6 32003 นางสาว ปิยดา แกว้โพธิค์า
7 32007 เด็กหญิง พิชธิดา พัฒนา
8 32060 นางสาว อภิญญา ดาเเหม็ง

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๙ แผนกำรเรียนภำษำจีน (Intensive)

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31608 นางสาว จณิห์จฑุา สิงห์วงษ์
2 31638 นางสาว ศุภสุตา โพธิ์ กระเจน
3 31663 นางสาว บุณยวีร์ แซ่เล้า
4 31706 นาย ธนศาสตร์ สุพรรณสาร
5 31732 เด็กหญิง อภิญญา สุขวิวัฒน์
6 31742 เด็กหญิง ปานิสรา ตันทอง
7 31745 นาย ชาญวิทย์ ทรงจติร
8 31758 นาย ณัฐเดช จนัทร์เทพ
9 31842 นาย พิชฌญุตมิ์ จนัทร์หา
10 31845 เด็กหญิง บิลกสิ นานากลุ
11 31848 นางสาว ปาริชาติ อู่เงิน
12 31849 นางสาว พันธิตรา อาดัม
13 31851 เด็กหญิง พิมพิกร ดีเลิศ
14 31865 เด็กหญิง ภัสสร ครองยติุ
15 31893 นางสาว อภิญญา ศรีวรรณะ
16 31909 นาย มงคล สุวรรณ
17 31935 นาย นัฎดนัย พิมพ์มีลาย
18 31964 เด็กหญิง กนกวรรณ บุญครอบ
19 32006 เด็กชาย พลอธิป อาจต่วน
20 32077 นางสาว รัตนวลี แซ่ฉัว่
21 32082 นาย ปฏิภาณ เจริญปาละ
22 32208 นาย มินท์ปกรณ์ กเูต๊ะ
23 32210 นางสาว ภัทราวดี เสาร์กระโทก

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ 10 แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำญีปุ่น่

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31600 นางสาว กฤตโสภา โพธิแ์สนสุข
2 31076 นาย สุวิชัย ราชบัณฑิต
3 31618 นางสาว ธีรดา กล่ินเเกว้
4 31635 นางสาว วรดา โพธิดี์
5 31676 นางสาว โยษิตา แกว้เกตุ
6 31740 เด็กหญิง คณัสนันท์ เซ็นลี
7 31749 เด็กหญิง ธนภัทร ชื่นบาน
8 31761 เด็กหญิง ภัชชากรณ์ แกว้สว่าง
9 31768 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ผ่องสถาน
10 31774 นางสาว อนุธิดา ค ายวง
11 31838 นางสาว ธาริษา สมบูรณ์
12 31862 นางสาว สุฎาทิพย์ สุภาษิต
13 31871 เด็กชาย กฤษณ์ดนัย บุญยนื
14 31879 นางสาว อารยา สุขกรี
15 31889 นาย พิชยะ กาเผือก
16 31899 เด็กหญิง ศศิกรานต์ หวังเต่ากลาง
17 31914 นาย ชินกฤต บุตรน  าเพ็ชร
18 31942 นาย สุทิน มูฮ าหมัด
19 31951 เด็กหญิง จฑุามาศ  กุุลาเลิศ
20 31955 นางสาว ณัฐฐาพร รุ่งสัมฤทธิ์
21 31957 นางสาว ณัฐสุชาดา มีดี
22 31962 เด็กหญิง นันฑิกานต์ ตันติเรืองเจริญ
23 31969 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่ลี
24 31991 นาย ฐิติกร พุมานนท์
25 31995 นางสาว ดากานดา มินิ
26 32005 นาย พงษ์พิพัฒน์ จรูญศรี
27 32008 เด็กชาย พีรศักด์ิ บุญชุม
28 32012 เด็กหญิง ลักขกิา ท่ากดุเรือ
29 32013 นาย วงทอง มั่นจติร์
30 32022 นางสาว อนัญญากร สุดสอาด
31 32046 นางสาว เเพรวา ชนะมิตร
32 32199 นางสาว กลัยากร บุตรพรม
33 32905 นาย ณภัทร ชูวารี

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๑๑ แผนกำรเรียนกำรงำนอำชีพ กำรท่องเที่ยว – กำรโรงแรม , ธุรกิจค้ำปลีก

ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมัคร ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 31605 นางสาว กลุ นัดดา และเลิศผล
2 31617 เด็กชาย ธนรัชต์ อรรถสิงห์
3 31620 เด็กชาย นนทกร มุคุระ
4 31631 เด็กชาย เมธานันท์ ฤาชาพันธ์
5 31639 นาย สุทธิพงษ์ เครือโสม
6 31642 นาย อนาวิน สลาม
7 31717 เด็กชาย พัชรพล ศรีบุระ
8 31762 เด็กหญิง รฎา มั่นคง
9 31844 นางสาว ปภาวรินทร์ ต าราเรียง
10 31975 นาย วิภัทร มูซา
11 32028 เด็กชาย ชัชวาล นิโครธะ
12 32034 นาย ธนพัฒน์ อินทะประเสริฐ
13 33255 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ซุ่นกลาง

รำยชื่อนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2566
(โควตำนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดมิ) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

กลุ่มที่ ๑๒ แผนกำรเรียนกำรงำนอำชีพ ช่ำงอุตสำหกรรม

ชื่อ-สกุล


