
ลาํดับ ระดับชั�น โรงเรียน คะแนนสอบ ลาํดับที�ได้
1 นาย อภิวฒัน์ ขวญัดี ม.4/1 พิมายวทิยา 34 1
2 นาย พุฒิธรรม บุณยะเวชชีวนิ ม.4/1 พิมายวทิยา 29 2
3 น.ส. ปานตา เสาวภา ม.4/1 พิมายวทิยา 27 3
4 น.ส. ชลธิชา อิ�มสมบติั ม.4/1 พิมายวทิยา 26 4
5 น.ส. ปานชีวา องัพฒันพงษ์ ม.4/1 พิมายวทิยา 24 5
6 น.ส. สุชญัญา เตง็วรกิจ ม.4/1 พิมายวทิยา 24 5
7 น.ส. วรัญชนา สันกลาง ม.4/1 พิมายวทิยา 24 5
8 นาย ชลกร ปราสาทสูง ม.4/1 พิมายวทิยา 23 8
9 น.ส. สิริกุล ใจเยน็ ม.4/1 พิมายวทิยา 23 8

10 นาย รัฐภูมิ บุญแซม ม.4/1 พิมายวทิยา 22 10
11 น.ส. พิมพนิ์ภา ศรีเขียว ม.4/1 พิมายวทิยา 22 10
12 น.ส. สุนิตา ศิริสุข ม.4/1 พิมายวทิยา 22 10
13 น.ส. ปริมประภา ค่าม่วง ม.4/1 พิมายวทิยา 21 10
14 น.ส. วราพรรณ พนัธ์ุชยั ม.4/1 พิมายวทิยา 21 10
15 นาย ธนาคาร แนบกลาง ม.4/1 พิมายวทิยา 21 10
16 น.ส.     กมลชนก ศรีบุญส่ง ม.4/1 พิมายวทิยา 21 10
17 น.ส. ธนพร บุญอยู่ ม.4/7 พิมายวทิยา 21 10
18 นาย ชลนัธร ท่าหลวง ม.4/1 พิมายวทิยา 20 18
19 น.ส. ณฐันนัท ์ จงพิมาย ม.4/1 พิมายวทิยา 20 18
20 น.ส. กชกร ด่านกระโทก ม.4/1 พิมายวทิยา 19 20
21 นาย สหชาติ คงเปีย ม.4/1 พิมายวทิยา 19 20
22 น.ส. ศุภาพิชญ ประสิทธิพนัธ์ ม.4/1 พิมายวทิยา 19 20
23 น.ส. ชนากานต์ ราวพิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 19 20
24 น.ส. จนัทร์จิรา จนัทร์กระจ่าง ม.4/1 พิมายวทิยา 17 24
25 น.ส. ปาลิตา นุย้เล็ก ม.4/1 พิมายวทิยา 17 24
26 น.ส. ชนิสร เงาะเศษ ม.4/3 พิมายวทิยา 17 24
27 นาย ชูเกียรติ จงยงั ม.4/1 พิมายวทิยา 16 27
28 น.ส. สุนนัทา ซื�อตรง ม.4/3 พิมายวทิยา 16 27
29 นาย  พงศกร ดวงแกว้ ม.4/3 พิมายวทิยา 16 27
30 น.ส. สุพตัรา เจริญกลาง ม.4/3 พิมายวทิยา 16 27
31 น.ส. กนกวรรณ ราวพิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 16 27
32 น.ส นวลฉวี สายสุด ม.4/5 พิมายวทิยา 16 27
33 น.ส นฤดา รักมิตร ม.4/7 พิมายวทิยา 16 27
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34 น.ส. หนึ�งฤทยั ขยนังาน ม.4/8 พิมายวทิยา 16 27
35 นาย รังสรรค์ รอดวนิิจ ม.4/1 พิมายวทิยา 15 35
36 นาย ณฐัพนธ์ จนัทร์กระจ่าง ม.4/1 พิมายวทิยา 15 35
37 นาย จกัรกฤษ ดีปาน ม.4/3 พิมายวทิยา 15 35
38 นาย วษิณุ สาดกลาง ม.4/6 พิมายวทิยา 15 35
39 น.ส. ณฐักมล มวยดี ม.4/6 พิมายวทิยา 15 35
40 น.ส. วมิลรัตน์ หลา้สมบูรณ์ ม.4/7 พิมายวทิยา 15 35
41 นาย เสรีชยั พลวรีะยทุธ ม.4/7 พิมายวทิยา 15 35
42 น.ส บุษกร คู่พิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 14 42
43 นาย ตรีเพชร เมืองศรี ม.4/3 พิมายวทิยา 14 42
44 น.ส. รัตนพร แฝงบุรี ม.4/3 พิมายวทิยา 14 42
45 น.ส. ญานิตา ประดบับุตร ม.4/5 พิมายวทิยา 14 42
46 น.ส. ภทัรพรรณ ขาวนิ�ม ม.4/6 พิมายวทิยา 14 42
47 นาย พุทธพจน์ ช่วยสระนอ้ย ม.4/7 พิมายวทิยา 14 42
48 น.ส. เพญ็พิชชา เผอืกไธสง ม.4/1 พิมายวทิยา 13 48
49 น.ส. เรวดี สาทกลาง ม.4/1 พิมายวทิยา 13 48
50 น.ส. ชญาดา อยูสุ่ข ม.4/3 พิมายวทิยา 13 48
51 น.ส. กรกนก ผวิขาว ม.4/3 พิมายวทิยา 13 48
52 น.ส. ขวญัฤทยั เกิดมะเริง ม.4/3 พิมายวทิยา 13 48
53 น.ส. มณีรัตน์ ไชยสิทธิ� ม.4/5 พิมายวทิยา 13 48
54 นาย บุญญฤทธิ� กรพิมาย ม.4/5 พิมายวทิยา 13 48
55 นาย ฮิเดกิ คา้ขาย ม.4/6 พิมายวทิยา 13 48
56 น.ส. อิศริยา ดีนา ม.4/7 พิมายวทิยา 13 48
57 น.ส. พรนชัชา ววิาจารย์ ม.4/7 พิมายวทิยา 13 48
58 น.ส. กญัญาพร ลาภมูล ม.4/3 พิมายวทิยา 12 58
59 น.ส ศิรินภา บวัสนิท ม.4/3 พิมายวทิยา 12 58
60 น.ส สุรินทร์ทิพย์ สิงห์จนัทึก ม.4/5 พิมายวทิยา 12 58
61 น.ส อุษณีย์ บุญเรา ม.4/6 พิมายวทิยา 12 58
62 น.ส. ประภาวี ฝาไธสง ม.4/6 พิมายวทิยา 12 58
63 นาย องัศุชวาล คาํดี ม.4/7 พิมายวทิยา 12 58
64 น.ส. นนทิชา นาแพง ม.4/7 พิมายวทิยา 12 58
65 น.ส. นิตยา ไชยชุม ม.4/7 พิมายวทิยา 12 58
66 นาย  มาวนิ พลรักษา ม.4/7 พิมายวทิยา 12 58
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67 น.ส. ทอฝัน ภกัดีนอก ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
68 น.ส. ประพาภรณ์ โพธิ� กาํเนิด ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
69 นาย นนัทพงศ์ สุขกระโทก ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
70 น.ส. ณฐักมล อรชุน ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
71 น.ส   นิชาภา ทองพิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
72 น.ส. พชัริดา ลมพิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 11 67
73 น.ส ปารียา สุ่ยหลา้ ม.4/5 พิมายวทิยา 11 67
74 น.ส. พิชชาพร แซนพิมาย ม.4/5 พิมายวทิยา 11 67
75 น.ส. นฐันิชา สาํโพธิ� ม.4/6 พิมายวทิยา 11 67
76 นาย ศุภฤกษ์ ขาวสุข ม.4/7 พิมายวทิยา 11 67
77 น.ส. วรรณพร ตูก้ลาง ม.4/7 พิมายวทิยา 11 67
78นาย                    วชัระพล แดนมะดนั ม.4/7 พิมายวทิยา 11 67
79 น.ส.     นนัทรัตน์ นาโควงค์ ม.4/1 พิมายวทิยา 10 79
80 นาย ธนพล นิมิตรหมื�นไวย์ ม.4/3 พิมายวทิยา 10 79
81 นาย สหสัวรรษ ไวงาน ม.4/3 พิมายวทิยา 10 79
82 น.ส. กญัญารัตน์ อุตส่าห์คา้ ม.4/3 พิมายวทิยา 10 79
83 น.ส ธนภรณ์ สุริยะชยักิจ ม.4/3 พิมายวทิยา 10 79
84 น.ส. ชนนิกานต์ จนัทร์กลาง ม.4/5 พิมายวทิยา 10 79
85 น.ส. ทกัษิณา ทองไทย ม.4/5 พิมายวทิยา 10 79
86 นาย นวภพ เจริญสุข ม.4/5 พิมายวทิยา 10 79
87 นาย ธนภทัร พูนมากนอก ม.4/5 พิมายวทิยา 10 79
88 น.ส. ศศิธร หาเคลือ ม.4/5 พิมายวทิยา 10 79
89 น.ส บุศราวดี มีมานะ ม.4/6 พิมายวทิยา 10 79
90 นาย พงศภคั พวงสด ม.4/6 พิมายวทิยา 10 79
91 น.ส. พทัฒิดา กา้นพิมาย ม.4/6 พิมายวทิยา 10 79
92 น.ส นพวรรณ เพชรเงิน ม.4/6 พิมายวทิยา 10 79
93 นาย ธีรวฒัน์ ควรพิมาย ม.4/6 พิมายวทิยา 10 79
94 น.ส พชัราวรรณ โพธิ� จอหอ ม.4/7 พิมายวทิยา 10 79
95 น.ส. ณฏัฐณิชา เนตรวเิศษ ม.4/7 พิมายวทิยา 10 79
96 น.ส. ปิยรัตน์   เร่งพิมาย ม.4/7 พิมายวทิยา 10 79
97 น.ส พิชญธิดา จอ้ยศกัดา ม.4/7 พิมายวทิยา 10 79
98 น.ส. สุพดัตรา ต่อมิตร ม.4/7 พิมายวทิยา 10 79
99 น.ส. บวัลดา จงเอื�อกลาง ม.4/3 พิมายวทิยา 9 99
100 น.ส. นฤภร อาศยัป่า ม.4/3 พิมายวทิยา 9 99
101 นาย เจษฎากร เหล็กกนก ม.4/3 พิมายวทิยา 9 99
102 นาย ทรงพล ศรีเพช็ร ม.4/3 พิมายวทิยา 9 99
103 นาย ลกัษณ์ติพงศ์ หมอกมะเริง ม.4/3 พิมายวทิยา 9 99
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104 น.ส. ศิริณญา นาเขียว ม.4/5 พิมายวทิยา 9 99
105 น.ส สุฑามาศ พงษพ์นัธ์ ม.4/5 พิมายวทิยา 9 99
106 น.ส. จิราภา เอี�ยมสะอาด ม.4/5 พิมายวทิยา 9 99
107 นาย ภูชิต หาญสุวรรณ์ ม.4/5 พิมายวทิยา 9 99
108 น.ส   พชัราภรณ์  ขมิ�นทอง ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
109 นาย ณฐัพงศ์ ทองคาํดี ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
110 น.ส นนัทพร โตกลาง ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
111 นาย ชนะโชติ พุฒนอก ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
112 น.ส. ดวงขวญั หนุนกลาง ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
113 น.ส. ธนัยธรณ์ เทพกลาง ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
114 น.ส วาทินี อินอ่อน ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
115 น.ส ดรุณี              ชั�นดี ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
116 นาย อษัฎาวธุ รองคาํ ม.4/6 พิมายวทิยา 9 99
117 นาย ณฐัพงศ์ อินงาม ม.4/7 พิมายวทิยา 9 99
118 น.ส. รัตนาภรณ์ คลองโนนสูง ม.4/7 พิมายวทิยา 9 99
119 น.ส. จุฬาลกัษณ์ เงินบาํรุง ม.4/7 พิมายวทิยา 9 99
120 น.ส. ศิริประภา คนยั�ง ม.4/3 พิมายวทิยา 8 120
121 นาย พีระวชิญ์ เด่นประเสริฐ ม.4/3 พิมายวทิยา 8 120
122 น.ส. พดัชา เทพวงษศ์า ม.4/3 พิมายวทิยา 8 120
123 น.ส ธนิชา สีเนือน ม.4/3 พิมายวทิยา 8 120
124 น.ส. กานตธิ์ดา ลอยพิมาย ม.4/3 พิมายวทิยา 8 120
125 นาย พิชญ์ ศรีประทาย ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
126 น.ส. จรรยพร เพช็รวเิศษ ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
127 นาย พสักร นาระหดั ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
128 น.ส. บุษบง ตลอดไธสง ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
129 น.ส ชญานิษฐ์ หลอดทอง ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
130 น.ส เอกนรี โตงาม ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
131 นาย โยธิน ศรีเพช็ร ม.4/5 พิมายวทิยา 8 120
132 น.ส. จรรยพร โรจนประทีป ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
133 น.ส. กญัญาณฐั สัมพะวงค์ ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
134 น.ส. พรรณิภา ครองยติุ ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
135 น.ส. ชาลินี โมเหล็ก ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
136 น.ส. เพชราภรณ์ เพียงพิมาย ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
137 น.ส. เบญญา โชคคา้ ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
138 น.ส สุภิกา สวา่งพลกรัง ม.4/6 พิมายวทิยา 8 120
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139 น.ส. ปาริฉตัร วริิยะสุข ม.4/7 พิมายวทิยา 8 120
140 น.ส. กลัยรัตน์ รุมงูเหลือม ม.4/7 พิมายวทิยา 8 120
141 นาย โชคชยั อาศยันา ม.4/7 พิมายวทิยา 8 120
142 น.ส ศวรรญา          คา้คล่อง ม.4/7 พิมายวทิยา 8 120
143 นาย สิทธโชค ศูนยก์ลาง ม.4/7 พิมายวทิยา 8 120
144 น.ส พกัตร์พิมล แสนหวา้ ม.4/3 พิมายวทิยา 7 144
145 น.ส. ธนวรรณ นนทะชยั ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
146 น.ส. วไิลลกัษณ์ พิรักษา ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
147 นาย ธชธรรม อินทร์คาํนอ้ย ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
148 น.ส. นฤมล รักไร่ ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
149 นาย กฤติน ชินกลาง ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
150 น.ส. ธนวรรณ บาํรุงนา ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
151 น.ส. รุ่งทิพย์ พวงศรี ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
152 น.ส. กิตติยา กลีบพิมาย ม.4/5 พิมายวทิยา 7 144
153 น.ส. เบญจรัตน์ อาลยักลาง ม.4/6 พิมายวทิยา 7 144
154 น.ส. นุชิดา เพชรสุขศรี ม.4/6 พิมายวทิยา 7 144
155 น.ส. วรรณนิภา คลองโนนสูง ม.4/6 พิมายวทิยา 7 144
156 นาย กีรติ ทีปกรกุล ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
157 น.ส. จารุวรีย์ ฝากไธสง ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
158 น.ส. วชิานาถ สุขวรเวท ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
159 นาย อมัรินทร์ ชูพนัธ์ ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
160 น.ส. ธนาภรณ์ โพธิ� กาด ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
161 น.ส. ศุภนนัท์ มนกลาง ม.4/7 พิมายวทิยา 7 144
162 นาย กฤษณนาถ ทองคาํเอม ม.4/3 พิมายวทิยา 6 162
163 นาย  ชยัยทุธ บุญมา ม.4/3 พิมายวทิยา 6 162
164 น.ส. ทศันีย์ เงื�อนพิมาย ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
165 นาย พิสิฐ คา้ขาย ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
166 น.ส. นลิน พลองพิมาย ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
167 น.ส. แพรวนภา สุนทร ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
168 น.ส. สุวญิชา พะนา ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
169 น.ส อาทิตยา ขนัโคกกรวด ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
170 นาย  ชชัวาล ประโคทงั ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
171 นาย  บริบูรณ์ พนมมา ม.4/5 พิมายวทิยา 6 162
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172 นาย ธนวรินทร์ จนัทร์หอม ม.4/6 พิมายวทิยา 6 162
173 น.ส พรทิพย์ แสงนาค ม.4/6 พิมายวทิยา 6 162
174 นาย อดิศร ทรัพยสุ์ข ม.4/6 พิมายวทิยา 6 162
175 น.ส ปาริษา วลิยัจิตร ม.4/6 พิมายวทิยา 6 162
176 น.ส อารียล์กัษณ์ จาํปาอ่อน ม.4/6 พิมายวทิยา 6 162
177 นาย ชุติวตั อริยะเดช ม.4/7 พิมายวทิยา 6 162
178 น.ส. ปรีญานนัท์ ยนิดี ม.4/7 พิมายวทิยา 6 162
179 น.ส. กิติยาพร  รอดนอก ม.4/7 พิมายวทิยา 6 162
180 น.ส. วราภรณ์ เสริมพิมาย ม.4/7 พิมายวทิยา 6 162
181 น.ส. ศศลกัษณ์ ปฐพีภทัร ม.4/3 พิมายวทิยา 5 181
182 น.ส. ญาศุมิณท์ เก่งกาจ ม.4/3 พิมายวทิยา 5 181
183 น.ส อนญัญา โตนอก ม.4/5 พิมายวทิยา 5 181
184 น.ส. ศิริวรรณ พลดงนอก ม.4/6 พิมายวทิยา 5 181
185 นาย พชัรพล พวงทอง ม.4/6 พิมายวทิยา 5 181
186 น.ส เบญญทิพย์ สิทธิคา้ ม.4/6 พิมายวทิยา 5 181
187 น.ส. เพชรรัตน์ มิดสันเทียะ ม.4/7 พิมายวทิยา 5 181
188 น.ส ศยามล อินทร์ชาํนาญ ม.4/7 พิมายวทิยา 5 181
189 น.ส. สมปณิธาน ยอดแกว้ ม.4/3 พิมายวทิยา 4 189
190 น.ส. ธีรานนัท์ แกว้ตุมกา ม.4/3 พิมายวทิยา 4 189
191 น.ส. ชื�นนภา ฝ้ายขาว ม.4/5 พิมายวทิยา 4 189
192 น.ส. วริาวรรณ มะกา ม.4/5 พิมายวทิยา 4 189
193 น.ส ศิริรัตน์ เตรียมมะเริง ม.4/5 พิมายวทิยา 4 189
194 น.ส มชัฌิมา เนื�องนา ม.4/6 พิมายวทิยา 4 189
195 น.ส. อมรรัตน์ เกณฑพ์ิมาย ม.4/6 พิมายวทิยา 4 189
196 น.ส. มาณิสา คงดี ม.4/7 พิมายวทิยา 4 189
197 นาย กนกพล รํากลาง ม.4/5 พิมายวทิยา 3 197
198 น.ส อมรรัตน์ ฟองไชย ม.4/6 พิมายวทิยา 3 197
199 นส. เจนจิรา ชะนากลาง ม.4/1 พิมายวทิยา 0 199
200 นาย  พลากร คิดถูก ม.4/3 พิมายวทิยา 0 199
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