
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนการสอบผ่านเกณฑ์) 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
 

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 1 นางสาวกนกวรรณ  อินเนตร์ 
2 2 นางสาวมัณฑนา  มารศรี 
3 3 นางสาวนภัสสร  เกษสุวรรณ ์
4 4 นางสาวนารีรัตน์  รม่รื่น 
5 5 นางสาววิภาพร  สุขแจ่ม 
6 6 นายธนโชติ  ฉายสว่าง 
7 7 นางสาวศิรประภา  เขียวชู 
8 8 นางสาวอินทิรา  เชียงทองสุข 
9 9 นางสาวมารีรัตน์  เพียรงาน 
10 10 นายภูพริษฐ์  แสงมรกต 
11 11 นางสาวนลินรัตน์  ชัยปริญญาพร 
12 12 นางสาวปรีญาวี  อินทร์ชู 
13 13 นางสาวมัญชุตา  ประเสริฐศรี 
14 14 นางสาวรัตติกาล  แซ่จิ๋ว 
15 15 นางสาวรัตนาวดี  ฤทธิ์เอ่ียม 
16 16 นางสาวสุพิชญา  เขียวเกษม 
17 17 นางสาวภัทรนิดา  นพกาญจนกุล 
18 18 นายชนสรณ์  อนันทสุข 
19 19 นางสาวบุณยานุช  สมน้อย 
20 20 นางสาวณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ 
21 21 นางสาวอลีนา  สุขขำ 
22 22 นางสาวนิศามณี  สรงเนย 
23 23 นายพีรวิชญ์  พวงมาลี 
24 24 นายวรรธนะ  สิงห์เถื่อน 
25 25 นางสาวชวิศา  มากบุญ 
26 26 นางสาวธนภรณ์  คำดำ 
27 27 นายกฤษฎากรณ์  เขียวเกษม 
28 28 นางสาววนารัตน์  พาทอง 
29 29 นางสาวณัชชา  ยอดหงษ์ 
30 30 นางสาวณัฏฐากร  ศรีชมภู 



31 31 นางสาวณัฐวรี  ปาลวัฒน ์
32 33 นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ประเสริฐ 
33 34 นางสาววิภาวรรณ  เขมันกิจ 
34 35 นางสาวศศิธร  เพ็ชร์อินทร์ 
35 36 นางสาวนิศารัตน์  เพ่ิมเขตรกรณ์ 
36 37 นายศักดิ์ดา  ภู่ฉ่ำ 
37 38 นายณัฐวุฒิ  สงเนย 
38 40 นางสาวภูษิตา  บัวเพ็ชร์ 
39 41 นายชิติพัทธ์  บุญราช 
40 42 นายมัชฌิมา  จันตรี 
41 43 นายกรินทร์  สุขน้อย 
42 44 นางสาวชญาภา  อินทร์มั่น 
43 45 นางสาวชลดา  แสงแจ่ม 
44 46 นางสาวเปรมิกา  ใจหาญ 
45 47 นางสาวพรนภา  เนื่องนุช 
46 48 นางสาวพรรษชล  สร้อยระย้าแก้ว 
47 49 นางสาวนิชากร  ครุฑจันทร์ 
48 51 นายองอาจ  พวกอ่ิม 
49 52 นายชันธวัช  พิมพ์ประเสริฐ 
50 53 นายธนภัทร  ภาณุฑัต 
51 54 นายนทีธร  เหมกุล 
52 55 นายพัชรพล  เจริญไทย 
53 56 นางสาวเบญจวรรณ  ไล้ทอง 
54 57 นายชิษณุชา  อุดมมงคลชัย 
55 58 นายวรวุฒิ  เปี่ยมสุข 
56 59 นางสาวจิรัชญา  เนียมศร ี
57 60 นางสาวณัฐชานันท์  จันทร์สมบัต ิ
58 61 นางสาวศศิกาณต์  ดัดตนรัมย์ 
59 62 นายพันธวิศ  วัตถุสินธุ์ 
60 63 นางสาวชุติกาญจน์  คุ้มสอาด 
61 64 นางสาวจรณินท์  เผือกจันทร์ 
62 65 นางสาวธัญรดา  นุ่มโต 
63 66 นางสาวมนัญชญา  เจริญไทย 
64 67 นางสาวสุกัณณิการ์  เสือโฮก 



65 68 นายศิวัช  สิงห์เถื่อน 
66 69 นางสาวกัลยาวดี  ต๊ะนวล 
67 70 นางสาวโศภิศฐา  ปิ่นสกล 
68 71 นายวรชาติ  ถ้วนถี่ 
69 72 นายศุภกร  เขียวทอง 
70 73 นายกุลเชษฐ์  ศรีวิลัย 
71 74 นายพชร  จันทร 
72 75 นายศิริชัย  หมั่นยืน 
73 77 นางสาวพรนภา  สัตระ 
74 78 นางสาววันวิสาข์  อ่อนละออ 
75 79 นายณัฐพัชร  หินขาว 
76 80 นายธนพงษ ์ นิลสนธิ 
77 81 นายธีรพรรณ  ฟุ้งสุข 
78 82 นายศรัณยพงศ ์ จันสนธิมา 
79 83 นายณภัทร  มารัด 
80 84 นางสาววรัทยา  ธรรมษา 
81 85 นายพิสุทธิ์  นาคมูล 
82 86 นายวรัชญ์  - 
83 87 นางสาวศศิวิมล  ใจแสน 
84 88 นางสาวสุธิดา  เสือทนงค์ 
85 89 นางสาววริษฐา  เสาเหลี่ยม 
86 90 นางสาวปภัสสร  เพสาร ี
87 91 นายคณินวัฒน์  เพเทพ 
88 92 นายธีระวัฒน์  ดวงศรี 
89 93 นางสาวณิชาภัทร  ทับทิมศรี 
90 94 นางสาวสุพิชฌาย์  ชังขำ 
91 95 นายธีรภัทร  ด้วงหอม 
92 97 นายธนกร  นาควารี 
93 100 นางสาวธิดารัตน์  เชิงรัมย์ 
94 101 นายธนดล  น้อยจันทร์ 
95 102 นายปิยะวัฒน์  นิลสนธ ิ
96 103 นายนัฐตพงษ ์ ศิลพงษ์ 
97 104 นายศุภสิน  คงชิต 
98 105 นางสาวพิมนภา  บัวคลี่ 



99 106 นายอภิรักษ์  โฉมจันทร์ 
100 108 นางสาววรัชยา  รัตนอำภา 
101 109 นางสาวสรวงมณ  เพ่ิมเขตรกรณ์ 
102 110 นายธนากร  ซ่อนกลิ่น 
103 111 นายดารากร  ยะวาปี 
104 112 นางสาวจินดามณี  ภูกันแก้ว 
105 113 นางสาวธนิสร  เผือกคล้าย 
106 114 นายธนภัทร  ชวดนุช 

 
 
 
 
 
 

(นายสิงหวรรธน์  มาตราช) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

เลขที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

1 นาย พัชรพล เจริญไทย  

2 นาย ภูพริษฐ์ แสงมรกต  

3 นาย กฤษฎากรณ์ เขียวเกษม  

4 นาย ณัฐวุฒิ สงเนย  

5 นาย ชิติพัทธ์ บุญราช  

6 นาย มัชฌิมา จันตรี  

7 นางสาว ชวิศา มากบุญ  

8 นางสาว ธนภรณ์ คำดำ  

9 นางสาว นลินรัตน์ ชัยปริญญาพร  

10 นางสาว เบญจวรรณ ไล้ทอง  

11 นางสาว ปรีญาวี อินทร์ชู  

12 นางสาว มัญชุตา ประเสริฐศรี  

13 นางสาว รัตติกาล แซ่จิ๋ว  

14 นางสาว รัตนาวดี ฤทธิ์เอ่ียม  

15 นางสาว สุพิชญา เขียวเกษม  

16 นางสาว วนารัตน์ พาทอง  

17 นางสาว ภัทรนิดา นพกาญจนกุล  

18 นางสาว ณัชชา ยอดหงษ์  

19 นางสาว ณัฏฐากร ศรีชมภู  

20 นางสาว ณัฐชานันท์ จันทร์สมบัติ  

21 นางสาว ณัฐวรี ปาลวัฒน์  

22 นางสาว มัณฑนา มารศรี  

23 นางสาว ชลดา แสงแจ่ม  

24 นางสาว เปรมิกา ใจหาญ  

25 นางสาว วิภาวรรณ เขมันกิจ  

26 นางสาว ศศิกาณต์ ดัดตนรัมย์  
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

เลขที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ธนภัทร ภาณุฑัต  

2 นาย นทีธร เหมกุล  

3 นาย วรรธนะ สิงห์เถื่อน  

4 นาย วรัชญ ์ -  

5 นาย ศักดิ์ดา ภู่ฉ่ำ  

6 นาย ชิษณุชา อุดมมงคลชัย  

7 นาย วรวุฒ ิ เปี่ยมสุข  

8 นาย กรินทร์ สุขน้อย  

9 นาย ชนสรณ์ อนันทสุข  

10 นาย ศุภสิน คงชิต  

11 นางสาว กนกวรรณ อินเนตร์  

12 นางสาว ภูษิตา บัวเพ็ชร์  

13 นางสาว ศศิธร เพ็ชร์อินทร์  

14 นางสาว จิรัชญา เนียมศรี  

15 นางสาว นิชากร ครุฑจันทร์  

16 นางสาว นิศามณี สรงเนย  

17 นางสาว บุณยานุช สมน้อย  

18 นางสาว ณัฐนันท ์ ชนะศักดิ์  

19 นางสาว ชญาภา อินทร์มั่น  

20 นางสาว พรนภา เนื่องนุช  

21 นางสาว พรรษชล สร้อยระย้าแก้ว  

22 นางสาว พิชญ์สินี สิงห์ประเสริฐ  

23 นางสาว จินดามณี ภูกันแก้ว  

24 นางสาว ธิดารัตน์ เชิงรัมย์  

25 นางสาว วรัชยา รัตนอำภา  
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 

 
เลขที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

1 นาย พันธวิศ วัตถุสินธุ์  

2 นาย ธนโชต ิ ฉายสว่าง  

3 นาย ศิวัช สิงห์เถื่อน  

4 นาย วรชาติ ถ้วนถี่  

5 นางสาว นภัสสร เกษสุวรรณ์  

6 นางสาว นารีรัตน์ ร่มรื่น  

7 นางสาว วิภาพร สุขแจ่ม  

8 นางสาว ศิรประภา เขียวชู  

9 นางสาว สรวงมณ เพ่ิมเขตรกรณ์  

10 นางสาว อินทิรา เชียงทองสุข  

11 นางสาว ชุติกาญจน์ คุ้มสอาด  

12 นางสาว ธนิสร เผือกคล้าย  

13 นางสาว พรนภา สัตระ  

14 นางสาว วันวิสาข์ อ่อนละออ  

15 นางสาว ศศิวิมล ใจแสน  

16 นางสาว อลีนา สุขขำ  

17 นางสาว จรณินท์ เผือกจันทร์  

18 นางสาว ธัญรดา นุ่มโต  

19 นางสาว มนัญชญา เจริญไทย  

20 นางสาว สุกัณณิการ์ เสือโฮก  

21 นางสาว กัลยาวดี ต๊ะนวล  

22 นางสาว มารีรัตน์ เพียรงาน  

23 นางสาว โศภิศฐา ปิ่นสกล  

24 นางสาว วรัทยา ธรรมษา  

25 นางสาว สุธิดา เสือทนงค์  

26 นางสาว วริษฐา เสาเหลี่ยม  
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

แผนการเรียนทั่วไป 
 

เลขที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ปิยะวัฒน์ นิลสนธ ิ  

2 นาย นัฐตพงษ์ ศิลพงษ์  

3 นาย ธนากร ซ่อนกลิ่น  

4 นาย ศุภกร เขียวทอง  

5 นาย องอาจ พวกอ่ิม  

6 นาย กุลเชษฐ์ ศรีวิลัย  

7 นาย คณินวัฒน์ เพเทพ  

8 นาย ธีรภัทร ด้วงหอม  

9 นาย พชร จันทร  

10 นาย ศิริชัย หมั่นยืน  

11 นาย ชันธวัช พิมพ์ประเสริฐ  

12 นาย ณัฐพัชร หินขาว  

13 นาย ธนพงษ์ นิลสนธ ิ  

14 นาย ธนภัทร ชวดนุช  

15 นาย ธีรพรรณ ฟุ้งสุข  

16 นาย ศรัณยพงศ์ จันสนธิมา  

17 นาย ณภัทร มารัด  

18 นาย ธนดล น้อยจันทร์  

19 นาย ธีระวัฒน์ ดวงศร ี  

20 นาย อภิรักษ์ โฉมจันทร์  

21 นาย พีรวิชญ์ พวงมาลี  

22 นาย ธนกร นาควารี  

23 นาย พิสุทธิ์ นาคมูล  

24 นาย ดารากร ยะวาปี  

25 นางสาว นิศารัตน์ เพ่ิมเขตรกรณ์  

26 นางสาว ปภัสสร เพสารี  

27 นางสาว ณิชาภัทร ทับทิมศรี  

28 นางสาว สุพิชฌาย์ ชังขำ  

29 นางสาว พิมนภา บัวคลี่  
 


