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 ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4 (หองปกติ) 
1. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง  ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญิงเคียงชนก ยะโกบ  ม.1/3 4.00 
1. เด็กหญิงอวัสดา บัวเนียม  ม.1/3 4.00 
4. เด็กหญิงณิชยา แกนสุวรรณ ม.1/1 3.98 
5. เด็กชายพงศกร เยาวพันธุกุล ม.1/2 3.97 
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ ปะลาสัน ม.1/3 3.97 
7. เด็กหญิงจิราภรณ แดงนอย ม.1/3 3.95 
7. เด็กหญิงภรณเพชรรัตน เพชรภาน  ม.1/3  3.95 
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทรมณี ม.1/2 3.95 
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา สงขินี  ม.1/4 3.95 
7. เด็กหญิงอุมาพร อุนอก  ม.1/1 3.95 

 ม.1/5 (หองวิทยาศาสตรภูมิภาค) 
1. เด็กหญิงตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญิงนูไรดา บิสนุม  ม.1/5 4.00 
1. เด็กหญิงมัญชรี เส็นบัตร  ม.1/5 4.00 
4. เด็กชายฟกกรี ตาเดอิน  ม.1/5 3.97 
5. เด็กชายอภิสิทธ์ิ วงศชวลิต ม.1/5 3.96 
5. เด็กหญิงนะดา ติงหวัง  ม.1/5 3.96 
7. เด็กชายอธิวัฒน แดงเอียด ม.1/5 3.95 
7. เด็กหญิงภัทรสุดา ทองจับ  ม.1/5 3.95 
9. เด็กหญิงวิศัลยา วิไลรัตน  ม.1/5 3.94 
10. เด็กหญิงกนิษฐญาดา หนูแกว ม.1/5 3.90 
10. เด็กหญิงภาสินิ คงปราบ  ม.1/5 3.90 

 ม.1/6 (หอง Education Hub) 
1. เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแกว  ม.1/6 3.95 
2. เด็กหญิงสุทธิดา ชูเลื่อน  ม.1/6 3.84 
3. เด็กหญิงรุจรวี จันทรละออง ม.1/6 3.78 
4. เด็กหญิงรุจิรดา จันทรละออง ม.1/6 3.73 
5. เด็กชายณัฐปคัลภ จันทรพงษ ม.1/6 3.62 
6. เด็กหญิงธนัชญา ต้ังกอสกุล ม.1/6 3.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. เด็กหญิงจิรภิญญา มณีจันทร ม.1/6 3.44 
8. เด็กชายสุพศิน พฤกษเศรษฐ ม.1/6 3.41 
9. เด็กหญิงกชนิภา ขนุนทอง  ม.1/6 3.40 
10. เด็กชายนาท ครูอน  ม.1/6 3.33 
10. เด็กหญิงอริญา เรืองแกว ม.1/6 3.33 

 
 

 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 (หองปกติ) 
1. เด็กหญิงปณิตา ตาวาโต  ม.2/3 3.97 
2. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา  ม.2/3 3.96 
3. เด็กหญิงธนพร เรืองหิรัญ  ม.2/3 3.95 
4. เด็กหญิงฉัตรวีร ภัทราภินันท ม.2/2 3.94 
4. เด็กหญิงยาสุมิน จิตตปราณี ม.2/5 3.94 
6. เด็กหญิงนัจญยวา โตะหลัง  ม.2/3 3.93 
7. เด็กหญิงปณัฏฐา ดําทองเสน ม.2/3 3.92 
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ คงเกลี้ยง ม.2/3 3.91 
8. เด็กหญิงนัทธมน คุมภะสาโน ม.2/3 3.91 
10. เด็กหญิงอัสรีนา ตาเดอิน ม.2/3 3.90 

 ม.2/6 (หอง Education Hub) 
1. เด็กหญิงภาณินนุช รัตนะ  ม.2/6 3.97 
2. เด็กหญิงณัฐชาญ สุภาพ  ม.2/6 3.90 
2. เด็กหญิงอัจฉราวด ีรัชตเศรษฐ ม.2/6 3.90 
4. เด็กหญิงชวัลนุช ลําโป   ม.2/6 3.84 
5. เด็กหญิงณัฐธิดา ทองในเมือง ม.2/6 3.81 
5. เด็กหญิงพรชนก จอมพงศ  ม.2/6 3.81 
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา ปริธัญ  ม.2/6 3.78 
8. เด็กหญิงวรนิษฐา ยังมี  ม.2/6 3.74 
9. เด็กหญิงรักษณาล ีสุขประเสริฐ  ม.2/6 3.72 
10. เด็กหญิงแพรวา ฤทธิศักด์ิ ม.2/6 3.57 
 
 
1. เด็กหญิงพิชชาภา ตรียงค  ม.3/3 3.98 
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2. นายนพรุจ พัสสระ  ม.3/3 3.97 
3. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 3.96 
4. เด็กหญิงนริศรา เหมาะทอง ม.3/3 3.94 
4. เด็กหญิงปยนุช สุขจุล  ม.3/4 3.94 
6. นางสาววธิษฐา สอนจอน  ม.3/3  3.90 
6. เด็กหญิงอัฟณาญ เจะสาเระ ม.3/5 3.90 
8. นางสาวพรปวีณ เพ็งพิณ  ม.3/4 3.89 
9. นางสาวโยษิตา วัฒยากร  ม.3/3 3.87 
10. นางสาวอารีซา เหร็มดี  ม.3/3 3.86 
 
 

 ม.4/1, 4/2 (หองปกติ) 
1. นางสาวพีรยา เกิดไชยศรี  ม.4/2 3.94 
2. นางสาวณัฐวดี ณ นคร  ม.4/1 3.93 
3. นางสาวพัชรประภา แกวเขียว ม.4/2 3.89 
4. นายอิรฟาน ปะดุกา  ม.4/1 3.84 
5. นางสาวศิริกมล ออนประเสริฐ ม.4/2 3.83 
6. นายฐิติ เทพษร   ม.4/2 3.80 
6. นายอะลาวีย หมาดทิ้ง  ม.4/1 3.80 
8. นางสาวนภัสพร บูรพาวัลย ม.4/2 3.74 
9. นางสาวอรุณลักษณ อรชร  ม.4/2 3.72 
10. นางสาวอิงมาดา วงษสวัสดิ์ ม.4/2 3.70 

 ม.4/3, 4/4 (หองวิทยาศาสตรภูมิภาค) 
1. นางสาวนภัสสร ตันสกุล  ม.4/3 3.83 
1. นางสาวปญชณิตต เอี่ยวสกุล ม.4/3 3.83 
3. นายธนิสร กังวานสกล  ม.4/4 3.78 
4. นายอิลเลียส คลานุรักษ  ม.4/4 3.75 
5. นางสาวรตพร ละมัยสะอาด ม.4/4 3.71 
6. นางสาวชมพูนุท ชูเลื่อน  ม.4/3 3.69 
7. นายณัฐวุฒิ หนูพุม  ม.4/3 3.68 
7. นายศิรสิทธ์ิ เหลาเพชรสกุลชัย  ม.4/4 3.68 
9. นางสาวอรกัญญา เหล็มปาน ม.4/3 3.63 
10. นางสาวเจณิสตา เจะเลาะ ม.4/3  3.60 
10. นายบัญญวัต จางอิสระกุล ม.4/4 3.60 
10. นางสาวสะนีม แกวสลํา  ม.4/4 3.60 
 

 
 ม.5/1, 5/2 (หองปกติ) 

1. นางสาวสุพัตรา เกลี้ยงจุย  ม.5/2 3.98 
2. นางสาวพรปวีณ จิตรัตน  ม.5/2 3.93 
3. นางสาวเสาวลักษณ ทองเอียด ม.5/2 3.91 
4. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.5/2 3.90 
4. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ ม.5/2 3.90 

6. นางสาวโมทนา เกลี้ยงทอง ม.5/2 3.87 
7. นายซัยนุดดีน นุยผอม  ม.5/2 3.79 
7. นางสาวไพลิน ทองศิริ  ม.5/2 3.79 
9. นางสาวธีรดา ลีวานิชย  ม.5/2 3.77 
9. นางสาวเกตศิณี วัลวิล  ม.5/2 3.77 

 ม.5/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นางสาวสุวรา กองพัฒนพาณิชย  ม.5/3  3.90 
2. นางสาวดียานา สันหมุด  ม.5/3 3.84 
3. นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต  ม.5/3 3.82 
4. นางสาวมาริษา หวันจิ  ม.5/3 3.74 
5. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน  ม.5/3 3.64 
6. นางสาวนฤมล พลศิริ  ม.5/3 3.59 
7. นางสาวณัฐกานต นอยสราง ม.5/3 3.58 
8. นางสาวณูริซม เด็นจิ  ม.5/3 3.55 
9. นางสาวชนัตนันท นุนหนู  ม.5/3 3.53 
10. นายเจษฎา ผุดลาภ  ม.5/3 3.40 
10. นายพทุธเทวัญ หย่ังยืนยง ม.5/3 3.40 
 

 
 ม.6/1, 6/2 (หองปกติ) 

1. นางสาวอมลรดา สานิง  ม.6/1 3.84 
2. นางสาววริญญา หมัดชา  ม.6/2 3.80 
3. นางสาวรสิตา รื่นหาญ  ม.6/2 3.79 
4. นางสาวสุวิสา ไสลรัตน  ม.6/2 3.77 
5. นางสาวเพ็ญสุพพัต ทองคโชค ม.6/2  3.76 
6. นายวัชรินทร เนติวุฒิสาร  ม.6/1 3.70 
6. นางสาวสุชาดา แกวยวน  ม.6/2 3.70 
6. นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ  ม.6/1 3.70 
9. นางสาวธัญญาพิชญ อุบาลี ม.6/2 3.69 
10. นายปวิชา กาเส็มสะ  ม.6/2 3.67 
10. นายชิตพล กงเซง  ม.6/2 3.67 
10. นางสาวทศพร รัตนกูล  ม.6/1 3.67 

 ม.6/3 (หองวิทยาศาสตร) 
1. นายศิริพงศ เลื่องฤทธิวุฒิ  ม.6/3 3.85 
2. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา  ม.6/3 3.84 
3. นายศุกรี สาและ  ม.6/3 3.77 
4. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.6/3 3.75 
5. นายฟาดิล หมุดหวัน  ม.6/3 3.72 
6. นางสาวชริตา วิชิตพงศ  ม.6/3 3.70 
6. นางสาวรุงทิพย รัตนวงศาโรจน  ม.6/3  3.70 
8. นางสาวมนัญชยา ยาหมิน  ม.6/3 3.67 
9. นายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร  ม.6/3 3.66 
10. นายยศวัธน ธีรภาพขจรเดช ม.6/3 3.62 

ม.6 

ม.5 

ม.4 


