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เด็กหญิงสุรางคนางค์  ฤทธิบ์ุญ

เด็กหญิงอรพรรณ  ยันพิมาย

เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ

เด็กหญิงนันณภัทร  ช้างพราย

เด็กชายณัฐฐกิตต์ิ  นนติวาล

เด็กหญิงสายทิพย์  แมดพิมาย

เด็กหญิงวรรณภา  ตู้กลาง

เด็กชายรณกฤต  สมสมัย

เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุลบดี

เด็กหญิงชนิสรา  เทพเสนา

เด็กชายธนธรณ์  แสนสุริยวงศ์

เด็กชายธนโชติ  ประตูชัย

เด็กหญิงณัฐริณีย์  สนิทกลาง

เด็กหญิงพิชญา  ศิรเดชากุล

เด็กหญิงจีระนันท์  มะโนรา

เด็กชายทรงยศ  เหล็กกนก เด็กชายชนันทร์  พืชพันธ์

เด็กหญิงนัชชนันท์  นักรบ เด็กหญิงกีรติ  อยู่สุข

เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมผล เด็กชายอภิรักษ์  นิลบัวลา

เด็กชายณัฐสิทธิ ์ สวนกลาง เด็กหญิงมธุรดา  นาคคงค า

เด็กหญิงธัญพิชชา  ถมวิจิตรื เด็กชายพงศภัคร  พฤกษาชีพ

เด็กหญิงพรทิพา  พูดคล่อง เด็กหญิงปรียารัตน์  ร่มพิมาย

เด็กชายปรเมศร์  ดีรบรัมย์ เด็กชายชินาพัฒน์  พัฒน์ฐานนท์

เด็กชายชัยนรินทร์  แย้มจอหอ เด็กหญิงฐิติมา  กรกิจ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่1 สอบทีห่้อง 131 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่1 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงล าพู  แก้วกลาง เด็กชายสรณ์สิริ  ขอพิมาย

เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตรียมมะเริง เด็กชายยิ่งยง  รัชชภาคโสภณ
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ
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เด็กหญิงรินรดา  กระจ่างแจ้ง

เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงฤทธิ์

เด็กหญิงจิรนันท์  บุญโต

เด็กชายปฏิภัทธ์  มีพร้อม

เด็กชายกฤษฎา  ซาพิมาย

เด็กชายยอดดอย  ค้ิวกลาง

เด็กชายสิทธิชัย  บัวบาน

เด็กชายภูริทัทร  ศรีละวัน

เด็กหญิงปวรวรรณ  เจียะรัตน์

เด็กหญิงชนณิชา  ภูมิค้า

เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปล้ืมจิตร

เด็กชายรัชภูมิ  พุฒกลาง

เด็กชายธวัชชัย  อรัญวาส

เด็กหญิงกัญญารัตน์  แอแดง

เด็กหญิงสุชานาถ  เพลงเสนาะ เด็กหญิงกรนันท์  พยัคฆก์ุล

เด็กชายชินวัตร  ภักดีนอก เด็กหญิงชมพูนุท  ทิศกระโทก

เด็กหญิงสุธิดา  เปร่ืองนา เด็กชายอภินันท์  พร้ิงกลาง

เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญมา เด็กหญิงสิริภัทร  ใหมทอง

เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเพชร เด็กชายภูมิภัทร  กาศก้อง

เด็กชายเทพพิทักษ์  พุทธแก้ว เด็กหญิงนันท์นภัส  ท่วมนอก

เด็กหญิงสิรินภา  อ่อนค า เด็กหญิงปพิชญา  ส าเร็จงาน

เด็กหญิงพิมลพพรรณ  ยันต์พิมาย เด็กชายสรยุทธ์  คูณสันเทียะ

เด็กหญิงดุลยรัตน์  สุจงดี เด็กหญิงมิรันตี  กินขุนทด

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่2 สอบทีห่้อง 132 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่2 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงธารารัตน์  ส าราญ เด็กหญิงภคพร  มณีนิล

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560
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25 เด็กหญิงชนิกานต์  เดินกลาง

เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  งามสุวรรณ์

เด็กชายจักพงษ์  เพลงเสนาะ

เด็กหญิงตวงรัตน์  สันกลาง

เด็กชายธีรพงษ์  โพธิศ์รี

เด็กชายอติวิชญ์  ดวงจินดา

เด็กชายวรากรณ์  ภิญโญ

เด็กชายรัชตะ  อยู่สุข

เด็กหญิงศศิรัตน์  นาวัง

เด็กหญิงสิริกันยา  สร้อยสูงเนิน

เด็กหญิงวริศรา  เรืองนา

เด็กหญิงพรชนก  พรมพา

เด็กหญิงกมลนัทธิ ์ มานะงาน

เด็กหญิงจีรประภา  ค้าสบาย เด็กชายสุทธิชัย  สุขสุทธิ์

เด็กชายธีรภัทร  ศิริปรุ เด็กชายสหรัถน์  พืน้เกาะ

เด็กชายกิตติภพ  บัวบาน

เด็กชายกฤษฎา  ถาวรพรหม

เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญพร้อม เด็กชายธีภัทร  รวงพิมาย

เด็กหญิงทัศนีย์  วุฒิวิชา เด็กชายชินวัตร  เรืองมะเริง

เด็กชายสิวายุ  เกตุใหม่ เด็กหญิงปุณยทิพย์  โขพิมาย

เด็กชายยุทธนา  อาศัยนา เด็กชายรัชชานนท์  รวดเร็ว

เด็กชายยศพร  อาลัยกลาง เด็กหญิงกรรณิการ์  แลสันเทียะ

เด็กชายกีรติ  พลายแก้ว เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงศิโรรักษ์  บุญดัง เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอแจ้งกลาง

เด็กชายวัชรินทร์  อุดร เด็กหญิงภิญญภา  มีพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่3 สอบทีห่้อง 133 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่3 ) 3
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เด็กหญิงออรปิยา  คุณแก้ว

เด็กชายพัตรพิมล  ประเสริฐสันเทียะ

เด็กหญิงวรกมล  เยื่องเสือ

เด็กชายธนวัฒน์  มานะงาน

เด็กชายภัทรพล  ดลพิมาย

เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทร์กระจ่าง

เด็กหญิงธัญทร  เหล็กจันอัด

เด็กชายชิติพัทธ์  เปร่ืองค้า

เด็กชายปฏิวัติ  บุญสรณะ

เด็กหญิงลลิดา  เปร่ืองค้า

เด็กหญิงปิยะฉัตร  มีนา

เด็กชายกฤษฎา  แม๊กพิมาย เด็กหญิงสุวรรณา  เอี่ยมคงสี

เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลกลาง

เด็กชายรัฐนันท์  ปัน่มะเริง

เด็กชายธนารัตน์  ไชยณรงค์

เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียนโพธิ์

เด็กหญิงวราภรณ์  กล่ าพิมาย เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกทอง

เด็กชายอนพัทย์   ชอบใจ เด็กหญิงสวรินทร์  กลีบกลาง

เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมรักษา เด็กชายกิตตินันท์  ปล้ืมจิตร

เด็กชายวัชรินทร์  รักษาวงศ์ เด็กชายโชติพัฒน์  สุวรรณวงศ์

เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวบริสุทธิ์ เด็กหญิงบันฑิตา  ใยพิมาย

เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีสถาพร เด็กชายสรยุทธิ ์ บุญกัลยา

เด็กชายพงศธร  คล่องใจ เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดอกขจร

เด็กหญิงวราภรณ์  ขุนเงิน เด็กชายชินวัตร  กัณหา

เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกิดโมลี เด็กชายธนพล  ระบือพิณ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่4 สอบทีห่้อง 134 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่4 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล
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เด็กชายวรเทพ  ค าพา

เด็กชายกฤษฎ์ติศักภ์  สกุลศรี

เด็กหญิงจิราพร  แสงเมือง

เด็กชายบุศกร  โคกระทิง

เด็กหญิงณิชา  สู้ศึก

เด็กชายสิโรจน์  ภักดี

เด็กชายสุทธิพงศ์  คุณาจารย์

เด็กหญิงทิฆมัพร  วงศ์ประชุม

เด็กชายศักดินนนท์  ค้าคุ้ม

เด็กหญิงปัณณพร  แก้วหิน

เด็กชายสิทธินนท์  สุขะเดชะ

เด็กหญิงจินตพร  พานิชนอก

เด็กหญิงรพีพร  ยางนอก

เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง

เด็กชายเกียรติศักด์ิ  ดวงประทีป

เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์กระจ่าง เด็กชายกฤษฎา  แสงวนางค์กูล

เด็กหญิงอริษา  แข็งกระโทก เด็กหญิงรักษิตา  ทรายค า

เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เพียรงาน เด็กหญิงพจมาน  เกื้อกูล

เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล เด็กหญิงณัฐิดา  หมายภาษา

เด็กหญิงจันทกานต์  ทองเครือ เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วประเสริฐ

เด็กชายเสกสรร  ตากโพธิ์ เด็กชายภาคิน  ค าภู

เด็กหญิงณัฐเนตร  พยัคฆเ์ดช เด็กหญิงเบญจภา  แซ่ปึง

เด็กชายเกรียงศักด์ิ  ประดิษฐ์จา เด็กหญิงอรพรรณ  โจ้พิมาย

เด็กชายปริญญา  วงศ์ประเสริฐ เด็กหญิงมลรดาพร  บุญแสง

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่5 สอบทีห่้อง 135 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่5 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายรพีพัฒน์  ร่วมใจ เด็กชายยสินทร  รัตนา

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560
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25 เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจศึก

เด็กหญิงจิชญาภา  หะริตา

เด็กชายเจษฎา  ผ่องสูงเนิน

เด็กหญิงจุฑามาศ  จงรักภักดี

เด็กชายสถาพร  แววไว

เด็กหญิงกนกขวัญ  อุทิศทวีธรรม

เด็กชายพีรภัทร  ปรุ่ประโทก

เด็กหญิงพรรณพสุ  กระจ่างแจ้ง

เด็กชายนิธิกร  สารคาม

เด็กหญิงอรณัส  ค าพันชนะ

เด็กหญิงอารียา  อินถวา

เด็กชายวรรณชิต  ตู้ฉกาจ

เด็กหญิงไปรยา  เพ็ญสุข

เด็กหญิงวิภาวี  ควบพิมาย เด็กหญิงจริยา  เอี่ยมสะอาด

เด็กหญิงมลกานต์  ศิริเถียร เด็กหญิงกัญญากร  ตาลเส้ียน

เด็กชายวสันต์  กัลยาณรุจ

เด็กหญิงภารดี  หลงพิมาย

เด็กหญิงพิมวดี  ไกรศรีวรรธนะ เด็กหญิงยลลดา  แตบไธสง

เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลกระโทก เด็กหญิงวรรณรดา  ปุริธรรมเม

เด็กชายธนวันต์  อันทะนิล เด็กชายเศวตโชติ  มนกลาง

เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนทอง เด็กหญิงมาเรีย เฮ้งค์  ยันเซ็นส์

เด็กชายเขมสิชณ์  สีหบุตร เด็กชายวชิรวิทย์  ดีกลาง

เด็กชายสรศักด์ิ  ศาลกลาง เด็กหญิงกรกนก  สังกัดกลาง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงกิตติมา  พลค ามาก เด็กชายกรรชัย  ร้ัวชัย

เด็กชายพงศธร  อาสาสู้ เด็กหญิงเทวิกา  ศรีเขียว

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่6 สอบทีห่้อง 136 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่6 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560
6
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงธิดารัตน์  สาโสม

เด็กชายกฤติธี  มนัสการ

เด็กชายธนากร  หมายส่องกลาง

เด็กหญิงสุชาดา  บ ารุงไร่

เด็กหญิงนราธิป  ค าไพล

เด็กชายนิธิพัฒน์  คิดพ่อค้า

เด็กชายรพีภัส  รวงกลาง

เด็กชายสิรภพ  จุลสราญพงศ์

เด็กหญิงวฐิตา  อุ่นบุญ

เด็กชายพงศกร  กระพือพงษ์

เด็กชายสหชัย  แสงจันทร์

เด็กหญิงนิภา  เพ็งชอบ เด็กชายรพีภัทร  แข็งขัน

เด็กหญิงกมลฐกาญจน์  เลาะสูงเนิน

เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาค า

เด็กหญิงณิชกานต์  จุนโพธิ์

เด็กหญิงสุพรรษา  ผินกลาง

เด็กชายทศพล  อัคราช เด็กหญิงพรนภัส  ฉาพิมาย

เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียมพันธ์

เด็กชายธันยาภัทร์  กิติสกนธ์ เด็กหญิงธนศร  ศรีสุข

เด็กหญิงสุธาวัลย์  จงกลกลาง เด็กชายภคพล  โรจนาธิโมกข์

เด็กชายสราวุฒิ  คงคาใส เด็กหญิงภณิตา  เข็มนาค

เด็กชายปฏิภาณ  บุญพิมาย เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์

เด็กหญิงดาวพฤษภา  โคมารัมย์ เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เขมา

เด็กชายสถาพร  นวมสุข เด็กชายชวิสา  ดีแท้

เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทาระวัฒน์ เด็กหญิงชลทิชา  จิตพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่7 สอบทีห่้อง 212 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่2 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงอภิรฉัตร  เทียนชัย

เด็กชายกิตติศักด์ิ  เทพมะณี

เด็กชายระพีพัฒน์  นาคเจือ

เด็กหญิงนาเดีย  บุญส่ง

เด็กชายวรพล  ยังดี

เด็กหญิงภัครมัย  ภัยโยลา

เด็กชายพีรวัฒน์  เล่ียมรัตน์

เด็กหญิงธนัญญาพร  ต่างกลาง

เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่ยอน

เด็กชายเมธี  มีสุข

เด็กชายอ าพล  มุ่งชิมกลาง

เด็กชายธนภัทร  ทิศกระโทก

เด็กหญิงขนัญธิดา  แก้วพิมาย

เด็กชายธีรภัทร  รอดวินิจ

เด็กหญิงธาริกา  ทิศรักษ์

เด็กหญิงพรรณภัทร  อยู่สุข เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคดี

เด็กชายธนาวุฒิ  เลพิมาย เด็กชายธราดล  หินโม

เด็กชายพีรณัฐ  วนิชชานนท์ เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรีพะเนาว์

เด็กหญิงพรชิตา  บุญนาค เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้ีไพร

เด็กชายภูวดล  ยันต์พิมาย เด็กชายปกรณ์  จ านงค์นารถ

เด็กหญิงญาณิศา  จิตพิมาย เด็กชายพีพัฒน์  กลัดสวัสด์ิ

เด็กหญิงปณิชา  จันทมา เด็กหญิงณิชาวีร์  คอนระไทย

เด็กชายวรเมธ  พันธุฟ์ัก เด็กหญิงภัทรวริน  ช่างเชื่อง

เด็กชายปฐมทองทรรศ  รักขาว เด็กชายปฏิพล  ฉิมกลาง

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่8 สอบทีห่้อง 213 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่3 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายธนบดี  จุพิมาย เด็กหญิงอัญชิษฐา  ร ากลาง

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 เด็กชายภัทราวุธ  กล่ินพิมาย

เด็กชายอนุชา  จอหอกลาง

เด็กชายกฤษณ์ชัย  เทีนมพันธ์

เด็กหญิงวรัทยา  มั่นคง

เด็กชายวุฒิชัย  ตามกระโทก

เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญโต

เด็กชายอรรถพล  ฉายอรุณ

เด็กหญิงจันทมณี  ศรีนอก

เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย

เด็กหญิงนภสร  การถาง

เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสูงบน

เด็กชายอภินันท์  ค าหอม

เด็กชายจิรพัส  นิมิตบัณฑิตพงศ์

เด็กชายธนกฤต  สวัสด์ิดล เด็กชายณัฐดนัย  ลมพิมาย

เด็กหญิงทิพวรรณ  สมดี เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญมา 

เด็กหญิงอภิญญา  วิเชียรดี

เด็กชายสุกฤษฏิ ์ ฝ่าพิมาย

เด็กชายราเชนทร์  กิติราช เด็กหญิงอธิชา  นาคแท้

เด็กหญิงจันทกานต์  เผยกลาง เด็กหญิงภุชฌาพร  ศิริงาน

เด็กหญิงธัญธร  เตรียมมะเริง เด็กชายศตนันท์  มั่นคง

เด็กชายอติเทพ  การทหาร เด็กหญิงจิรภากร  วิบูลย์กุล

เด็กชายศักด์ิดา  หมอยา เด็กชายพิษณุ  แป้นทอง

เด็กหญิงวิมลรัตน์  แชกระโทก เด็กชายคณาธิป  ศรเหล็ก

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายภัทรดนัย  อุ่นจิตร เด็กหญิงพรทิพา  ลือชา

เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐสันเทียะ เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตู้พิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่9 สอบทีห่้อง 214 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่4 ) 9
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26 ขาดคะแนน O-net

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายปรัชญากร  ภักดีโพธิ์

เด็กชายธนวัฒน์  กล่ินกมล

เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิโ์น

เด็กชายสินทรัพย์  พูลศรี

เด็กหญิงลลิตา  สมนิยม

เด็กหญิงโชติกา  สร้างไร่

เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเหล็ก

เด็กชายธวัชชัย  ยอดประค า

เด็กหญิงสุภาดา  ลัดกลาง

เด็กชายวิทวินธ์  บุญตาม

เด็กหญิงทรัพย์วันเพ็ญ  พงษ์พิมาย

เด็กชายอนิวัติ  ผลนา เด็กหญิงณิชกมล  แก้วมงคล

เด็กชายธงชัย  สมตา

เด็กชายนราธิป  ขลิบกลาง

เด็กชายชนะพงศ์  ช่างทองมะดัน

เด็กหญิงนิฐิวดี  สุขศรีนาค

เด็กชายพงษ์ศิริ  พาโท เด็กหญิงกิตติมาพร  เนาว์พิมาย

เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา เด็กชายยศพัฒน์  กอธัญญาวัฒน์

เด็กชายบุญญฤทธิ ์ เล่ียมรัตน์ เด็กหญิงกัญญารัตน์  คะสีทอง

เด็กชายสหภาพ  ไพรงาม เด็กหญิงสิราวรรณ  วิชัยรัมย์

เด็กหญิงมนัญชญา  คร่ าสุข เด็กชายพสิษฐ์  เพียงโงก

เด็กชายวรกานต์  โคกทอง เด็กหญิงวรรณชนก  จี่พิมาย

เด็กชายรพีภัทร  พรหมชาติ เด็กชายกฤษณะ  ศรีสมุทร

เด็กหญิงภัคจิรา  บุญก าเนิด เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข

เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ออมสิน เด็กหญิงธนภรณ์  คู่พิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่10 สอบทีห่้อง 215 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่5 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงสุจิตรา  เดียขุนทด

เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใบโพธิ์

เด็กชายทวีรัชต์  วัชรประทีป

เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีดี

เด็กชายอาจณรงค์  พงษ์พิมาย

เด็กชายสิทธิศักด์ิ  สุขสุทธิ์

เด็กชายวิทธวัช  มุ่งพิมาย

เด็กชายณัฐดนัย  หาญชนะ

เด็กหญิงรัชชานันท์  จี่พิมาย

เด็กหญิงจารุมน  แก้วหนองแสง

เด็กชายภคภูมิ  ประกอบผล

เด็กหญิงศรัญญา  รักษาวัด

เด็กชายขวัญชัย  ดวดกระโทก

เด็กชายพิเชฐพงษ์  ปูนกลาง

เด็กหญิงนฤมล  ปลอดงูเหลือม

เด็กชายอรรถศักด์ิ  บุญปลูก เด็กชายนราวิทญ์  ปฎิพัทรศรีสกุล

เด็กหญิงชุติมา  สนิทชอบ เด็กชายนครินทร์  แผ้วตัน

เด็กชายวัฒนกุล  โมพิมาย เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูมิภาค

เด็กชายสราวุฒิ  ชูชีพ เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สีชมพู

เด็กหญิงชุติมณฑน์  รากกระโทก เด็กหญิงปันฟ้า  ระวังงาน

เด็กหญิงกชกร  หมั่นงาน เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สนองเดช เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามแสง

เด็กชายธนดล  กะทิศาสตร์ เด็กชายภาณุวัฒน์  เทียมพันธ์

เด็กชายวัชระพงศ์  ทองประดิษฐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ชอบใจ

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่11 สอบทีห่้อง 216 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่6 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงสุกานดา  หมื่นเดช เด็กชายธีระพงศ์  ละสระน้อย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 เด็กหญิงเกณิกา  มงกุฏเพชร

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อรุณลักษณ์

เด็กหญิงสุพิชญา  กลุ่มกลาง

เด็กชายขันติ  ผาคุณ

เด็กชายกิติภูมิ  ครวนขุนทด

เด็กชายวุฒินันท์  ประดิษฐ์อนันต์

เด็กหญิงน้ าฝน  ฟันพิมาย

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุดเนตร

เด็กหญิงวัชราภรณ์  พัดสูงเนิน

เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ชรสุ่ม

เด็กหญิงภัททิยา  สังข์วัง

เด็กหญิงชลพินธ์  ทันกลาง

เด็กชายวรโชติ  จันทร์กระจ่าง

เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จวงจันทึก เด็กหญิงธารารัตน์  กสิประกอบ

เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย เด็กชายชฎาธาร  สูงพิมาย

เด็กหญิงสุกัณชนา  กนก

เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยเสนสุข

เด็กชายอานนท์  พิลาคุณ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมสมัย

เด็กชายกันตินันท์  พลค ามาก เด็กชายภูมินทร์  พุม่พวง

เด็กหญิงพรนภา  สมค า เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา

เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิป์ระสาท เด็กหญิงมัฌฌิมา  แนบกลาง

เด็กหญิงอารียา  แพงสี เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พิพิธกุล

เด็กหญิงอรนภา  ชุดพิมาย เด็กหญิงวรินทร  วิลัยจิตร

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงวราภรณ์  ขุมเงิน เด็กชายธีระพัฒน์  ประเสริฐสันเทียะ

เด็กชายทินกร  ฤทธิป์ระสาท เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชนอก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่12 สอบทีห่้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่7 ) 12

217



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงสิริกร  หมายแก้วกลาง

เด็กหญิงพนิตพิชา  สีน้ าเงิน

เด็กหญิงภัทรวรรณ  บุญการุณ

เด็กชายชนะพล  พรมเหลา

เด็กหญิงเนริสซ่า  แอลลิซัน พีค

เด็กหญิงกานต์สินี  ปรุนา

เด็กหญิงวีรวรรณ  จันโทพลัง

เด็กชายณัฐทกร  ตายาน

เด็กชายเพชรพิษณุ  เซอร์เดอโกรส

เด็กหญิงอัจฉรา  การทหาร

เด็กชายศักด์ิดา  อาจศึก

เด็กชายกิตติพศ  เขาหนองบัว

เด็กหญิงกนกพร  รอดนอก

เด็กหญิงจิราพร  พึง่พิมาย

เด็กหญิงจีรสนันท์  นานอก

เด็กหญิงปรียารัตน์  ประวัติกลาง

เด็กหญิงปณิดา  ขยันงาน

เด็กหญิงจันจิรา  เงินดี

เด็กชายจิรครินทร์  เตร่พิมาย

เด็กชายณัฐนันท์  เทพเกาะ

เด็กชายธนากร  เกือนสันเทียะ

เด็กหญิงนวรัตน์  การบรรจง

เด็กชายอนุเชษฐ์  ผลเจริญ

เด็กชายพีรพล  ต้ัวมาก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่13 สอบทีห่้อง 228 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่8 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

13

228



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายพลวัฒน์  เพียงโยธา

เด็กชายรังสรรค์  จันกลาง

เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ประเสริฐการ

เด็กหญิงภาวิณี  ศรีสุข

เด็กชายจักรกฤษ  ยอดนาม

เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง

เด็กหญิงชุติมา  จ าปาขันธ์

เด็กชายพงศภัค  หิงพุดซา

เด็กชายฐาปกรณ์  สมอินทร์

เด็กชายวชิรวิทย์  นารีรักษ์

เด็กชายเกรียงไกร  การมวย

เด็กหญิงณัชชา  รัตนวิชัย

เด็กหญิงดวงฤทัย  บุผาโต

เด็กหญิงพราวนภา  แสนใหม่

เด็กชายวงศ์พิสุทธิ ์ เขื่อนค า เด็กหญิงณัฐชา    กวางแก้ว

เด็กชายพงศธร  เสาะแสวง

เด็กชายภูมินทร์  ทองอยู่

เด็กชายกฤตพล  มงคล

เด็กชายดัษกรณ์  บุญพร้อม

เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญครอง เด็กหญิงณิขากร  แซ่เง้ียว

เด็กชายเมธา  จันทะ เด็กชายกิตติคุณ  ติยะไทธาดา

เด็กหญิงโชติมา  ไทยสีสุข เด็กชายพงษ์สิทธิ ์ เชียงข า

เด็กหญิงกมลพร  จ าเริญเนาว์ เด็กชายอาณัฐ  ศิริอาจ

เด็กหญิงสุทิวัส  ทัง่กลาง เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์กลาง

เด็กชายธีรพงษ์  ใจดี เด็กชายณัฐวุฒิ  สินกิ่ง

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่14 สอบทีห่้อง 227 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่7 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

14

227



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงพิมพ์ภร  กันทับ

เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร่ าสุข

เด็กหญิงฐิติมา  โคกสูง

เด็กหญิงสุธาทิพย์  เรือนส าโรง

เด็กชายภาคิน  เจริญกัณหา

เด็กชายธนกร  ฤทธิก์ลาง

เด็กชายภูมิพัฒน์  ลีปอพาน

เด็กหญิงฐิดาภา  บุนตะไนย์

เด็กชายธนวรรธน์  เจริญ

เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นวัฒนา

เด็กชายก่อเกียรติ  กองแก้ม

เด็กชายชาคริต  ชอบงาน

เด็กชายสิทธิพงษ์  ชั้นบุญใส

เด็กหญิงวนิดา  อ้อกลาง

เด็กหญิงชนิษฐ์ชา  ภัทรกันต์ดิษฐ์

เด็กชายธนกฤต  หมื่นช านาญ

เด็กหญิงศุภธิดา  กลัดสวัสด์ิ เด็กหญิงสุธีมนต์  แท่นกระโทก

เด็กชายกฤษดา  ซ่ือตรง เด็กหญิงศศินิภา  ทัพกลาง

เด็กชายเจษฏา  งามพิมาย

เด็กหญิงรุ่งนภา  จุลลา

เด็กหญิงนวรัตน์  ชินกลาง เด็กหญิงปิน่ชนก  กันตะศรี

เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  อิ่มสุริยวงศ์ เด็กหญิงภัทรภร  รัตนวิชัย

เด็กหญิงพรรณราย  แก้วระวัง เด็กชายธโณทัย  ภูส ารอง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงวิชุดา  เชี่ยวชาญ เด็กหญิงกมลชนก  ปืนโก

เด็กหญิงภคนันท์  พานิชศิริ เด็กหญิงพิชญากร  รวมพลพรมราช

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่15 สอบทีห่้อง 226 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่6 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560
15
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ขาดคะแนน O-net

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายธนบดี  เล่สิงห์

เด็กหญิงนันธกานต์  กล้าหาญ

เด็กชายณ ฐนันท์  แก้วภูศรี

เด็กหญิงอริษา  แร้นพิมาย

เด็กหญิงภรันยา  ปักการะโน

เด็กชายทรงภพ  คูณค้ า

เด็กชายธนากร  ศาตรกลาง

เด็กชายกฤษติภูมิ  สุภะสีมากุล

เด็กหญิงพัชราภา  เก่งนา

เด็กชายภัทรพงษ์  สุฟู

เด็กชายดลนภัทร  พันธข้าว

เด็กชายจุลาทิพย์  อู่พิมาย

เด็กหญิงมนัลนันท์  ก าบังกาย

เด็กหญิงวรรณวิศา  ขุมทอง

เด็กชายพฤฒินันท์  ประเสริฐการ

เด็กหญิงธัญญาพร  ชัญถาวร

เด็กชายสรสิช  บุญเสริม

เด็กหญิงเบญจพร  ราวพิมาย

เด็กหญิงสุรีพร  ศรีสุข เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีชัยกระโทก

เด็กหญิงมุทิตา  หาดทราย เด็กหญิงศศิธร  สวนเย็น

เด็กชายสงกรานต์  ฉุดพิมาย เด็กชายอนุชา  ค าวงษ์

เด็กหญิงศิริภัสสร  รอดสุวรรณ์ เด็กชายก้องภพ  กาศก้อง

เด็กหญิงธนาภรณ์  แสนปัน เด็กหญิงอริศรา  พงษ์พิมาย

เด็กชายพสิษฐ์  ไม้โคกสูง เด็กหญิงธนิกา  พ่วงพิมาย

ห้องสอบที ่16 สอบทีห่้อง 225 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่5 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงนิศานาถ  อิ่มส าราญ เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีอิสริยะ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ

16

225



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 ขาดคะแนน O-net 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงศิริรัตน์  รุนเจริญ

เด็กหญิงสุกัญญา  แว่นพิมาย

เด็กชายปฏิภาณ  ประกอบผล

เด็กหญิงสุพัสรา  พูนพันธ์

เด็กหญิงอภิชญา  ตุ้มเมืองโดน

เด็กชายจักรี  พรประสพ

เด็กชายธนากร  สุดแสง

เด็กหญิงศศิพิมล  โอราญ

เด็กหญิงณัฐวดี  ซาอุรัมย์

เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าหาญ

เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ินหอม

เด็กหญิงอริศรา  สุจริต

เด็กหญิงมณฑิตา  ขวดพุทรา

เด็กชายธนกฤต  เรืองมะเริง

เด็กชายธนพล  ไร่นา เด็กหญิงปัณฑิตา  จวง

เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง

เด็กหญิงศรัญฉัตร  ถนอมกลาง

เด็กชายเจษฎา  เหลารินทร์

เด็กชายนิธิภัทร  ศิริงาน

เด็กหญิงสวรรยา  สุขก าเนิด เด็กหญิงวิลาสินี  พวงทอง

เด็กชายกันทรากร  บุญน า เด็กชายธีรภัทร  ค าไธสง

เด็กชายสมศักด์ิ  เหลาดี เด็กชายวงศกร  โพโทเดิม

เด็กหญิงวีระนันท์  สว่างกัลป์ เด็กหญิงสุวิชญา  เสนใหม่

เด็กหญิงฐิติรัตน์  จุติยะ เด็กชายพงษ์ภิสิษฐ์  บัวมาศ

เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สาหร่าย เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจสูงเนิน

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่17 สอบทีห่้อง 224 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่4 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

17

224



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายณัลทวัฒน์  บัวเขียว

เด็กหญิงวิชุดา  ศิลป์ประกอบ

เด็กชายสุวัจน์  นิยมสุข

เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตับกลาง

เด็กชายธนากร  พีพ่ิมาย

เด็กชายอภิลักษณ์  ยาแก้ว

เด็กหญิงอรสินี  พิมพ์มาตย์

เด็กชายอดุลรัชค์  ค าคง

เด็กหญิงฐิติมา  คงดี

เด็กชายกฤษฏา  กลางสวัสด์ิ

เด็กชายสิทธิชัย  เนื้อนา

เด็กชายเอกปวีณ์  เตือนจันทึก

เด็กหญิงกาญจนา  ภักดีนอก

เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์

เด็กชายพิพัฒนชัย  สุชเกษม

เด็กชายจักรภัทร  แร้นพิมาย

เด็กหญิงลลิตา  ดอกบัว เด็กหญิงภวิตา  แนบกลาง

เด็กชายธีรพงษ์  เมืองศักดา เด็กชายโรจน์วิวัฒน์  ดิษฐาเนตร

เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ล้อมกลาง

เด็กหญิงอัจฉริยาพร  นันตา

เด็กหญิงญาณาทิพย์  ซอกรัมย์ เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย

เด็กชายนวพรรษ  พูลคุ้ม เด็กหญิงวรรณรัตน์  โสภาโพธิ์

เด็กชายศิริศักด์ิ  โคบาล เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ผ่อนกลาง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายเศวตโชติ  กล่ันหมอ เด็กหญิงเนติยา  ทวีพันธ์

เด็กหญิงเพียงขวัญ  กอสันเทียะ เด็กหญิงสุธีมา  แท่นกระโทก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่18 สอบทีห่้อง 223 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่3 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560
18

223



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงปุณณาสา  ศิริเวช

เด็กชายวสันต์  ฟูกสันเสียะ

เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสีมะดัน

เด็กชายวงศธร  สุธา

เด็กชายณัฐพล  จอมงูเหลือม

เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิค์ า

เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าหาญ

เด็กหญิงณัฐชา    ส้มหวาน

เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์กลาง

เด็กหญิงสุดารัตน์  กุศล

เด็กชายธนวัฒน์  มานะงาน

เด็กหญิงสุดา  ลากลาง

เด็กหญิงพิยดา  ฉายพิมาย

เด็กหญิงคีตภัทร  ชินโคตร์

เด็กชายกิตติธัช  แม๊กพิมาย

เด็กหญิงพัชรา  มนัสการ

เด็กชายธนรัตน์  ศรีสถาน

เด็กหญิงแพรวา  นพไธสง

เด็กชายชัยสิทธิ ์ ท้าวกลาง เด็กหญิงมนฤทัย  หมอยา

เด็กหญิงศุกัญญา  ชุ่มพิมาย เด็กชายรพีภัทร  ยอดมีศรี

เด็กหญิงธิมาพร  คล้องดี เด็กชายอภิชาต  บุบพชาติ

เด็กหญิงชนิตา  พันธ์แก้ว เด็กชายณภัทร  ชินหัวดง

เด็กหญิงณิชกานต์  จังอินทร์ เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง

เด็กชายอัษนี  หลงเทพอรชุน เด็กชายจิรพงษ์  ปราบประจิตร

ห้องสอบที ่19 สอบทีห่้อง 222 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่2 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงศศิกานต์  สินโทรัมย์ เด็กหญิงพนิษา  โตแทนสมบัติ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ

19

222



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงญาณิศา  มีเค้า

เด็กชายธวัชชัย  จัดนอก

เด็กหญิงธัญจิรา  ช่อบุญกลาง

เด็กชายธวัชชัย  แจ้งจบ

เด็กชายพีรปภัทร  ดีนา

เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ยะปะตัง

เด็กชายอิษฏา  ขาพิมาย

เด็กหญิงสุธีกร  ถอยกระโทก

เด็กชายกฤษณะ  ราคายิ่ง

เด็กหญิงสิวาภรณ์  หลุ่งเป้า

เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพิลา

เด็กชายณัฐสิทธิ ์ ผลกลาง

เด็กหญิงจินต์จุฑา  จอมพุทรา

เด็กชายวรเมธ  เทียรชัย

เด็กหญิงเนื้อทอง  พันธ์กุล เด็กหญิงธนพร  ดีจริง

เด็กหญิงอรพิม  หมายเทียมกลาง

เด็กหญิงณัฐวรา  โมกมะเริง

เด็กชายพิทวัส  ถาวร

เด็กชายโสภณัฐ  พฤกษาชีพ

เด็กหญิงเมธนิยา  บาทโพธิ์ เด็กชายพชรพล  ตะไกกลาง

เด็กชายปวิชญา  ระงับทุกข์ เด็กหญิงวรัชญา  เพียรการ

เด็กชายสุวิชา  หลอดแก้ว เด็กหญิงอรนิชา  กรพิมาย

เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม เด็กชายจิรายุส  นาดสะพัด

เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทาแพงน้อย เด็กชายธนรัตน์  แนบกลาง

เด็กชายวชิรวุธ  อินทรพล เด็กชายกฤษดา  วิจบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่20 สอบทีห่้อง 431 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่1 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

20

431



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 ขาดคะแนน O-net 26

2 27

3 28

4 29 ขาดคะแนน O-net

5 30

6 31

7 32

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กหญิงพิมวิภา  นิยันตัง

เด็กชายปัณณทัต  กร ากระโทก

เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เชดนอก

เด็กชายภคิน  สมสอางค์

เด็กหญิงเพชรมณี  เพชรหิร

เด็กหญิงเพชรรัตน์  กงเพชร

เด็กชายแทนไท  หนไธสง

เด็กหญิงดารินทร์  ธรรมชู

เด็กหญิงอรพรรณ  สุโพธิ์

เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ

เด็กหญิงอิทธิยากร  เกิดจันทึก

เด็กชายทยากร  สมดี

เด็กหญิงวริษา  ปล้ืมจิตร์

เด็กหญิงปณิตา  พุม่พฤกษา

เด็กหญิงศิริวรรณ  กล่ินจันทร์

เด็กหญิงจิรัชญา  ฟันพิมาย

เด็กหญิงฐาปนิตตา  จันทร์สว่าง เด็กหญิงอธิชา  ป้อมเสมา

เด็กชายธัชนนท์  ชูหนู เด็กชายพรพรหม  พิมพ์ปรุ

เด็กหญิงสุมินตรา  บุญถึง

เด็กชายธีรภัทร  ภูจ านงค์

เด็กหญิงฐิติรัตน์  หร่ายสวัสด์ิ เด็กหญิงกันติชา  สืบค้า

เด็กหญิงวรรษมน  สุกใส เด็กหญิงรจนา  สงนอก

เด็กหญิงปาจรีย์  เสง่ียมกลาง เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายพุทธิพงษ์  หมั่นสาน เด็กหญิงสุมิตรา  ขอขันกลาง

เด็กหญิงสโรชา  สถาน เด็กหญิงนนทการ  บุญสร้าง

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
ห้องสอบที ่21 สอบทีห่้อง 432 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่2 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560
21

432



ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายระชพีพัฒน์  รัตนสมบูรณ์

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชูใจ

เด็กหญิงศิริพิชญา    ชัยเสนา

เด็กหญิงสวรส  ไกรนิตย์

เด็กหญิงพาณิภัค  ผลิพิมาย

เด็กชายพัฒนพงษ์  สมบูรณ์

เด็กชายพงษ์ประพัฒน์  ล้อดงบัง

เด็กชายทิเบต  จันทร์สว่าง

เด็กชายกิตติพัทธ์  พงษ์พิมาย

เด็กหญิงกัญนิญา  ฝ่ังไธสง

เด็กชายไชยวัฒน์  แพงสาย

เด็กหญิงบุญฑริกา  อาษานอก

เด็กชายภาคิน  ปัสเทสัง

เด็กชายศุภชัย  ภูพ่ิมาย

เด็กหญิงสุกัญญา  พบพิมาย

เด็กหญิงสุพพัตรา  พบพิมาย

เด็กชายกฤตเมธ  พลแสนทอง

เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพิมาย

เด็กหญิงธนัญญา  สุวรรณทา เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงศรี

เด็กชายจิรพัฒน์  นิตย์เกาะ เด็กหญิงสุมิตา  อุทุมภา

เด็กหญิงอนันตญา    ฉิมยงค์

เด็กชายธีรภัทร  วาจามั่น เด็กชายพชร  ณรงค์นอก

เด็กชายปัญจพล  แก้วจันทร์ เด็กหญิงเบญญาภา  สกุลกัญจนา

เด็กชายกฤตเมธ  หมอสัมฤทธิ์ เด็กชายธีรชัย  รัตนวิชัย

ห้องสอบที ่22 สอบทีห่้อง 433 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่3 )

สอบวันที ่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายปฐมพร  ฝากไธสง เด็กชายธนโชติ  สินโทรัมย์

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ

22

433


