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เด็กชายเกษม  ป่าขมิ้น

นางสาวศิริวรุณ  ระไวกลาง

เด็กหญิงศศิฉาย  ฝ่ายพิมาย

เด็กชายธนพล  บรรจงปรุ

เด็กชายกรณ์ฉัตร์ ช ศิริปุณย์  

เด็กหญิงภัทรสุดา  รักษาทรัพย์

เด็กหญิงชนิสรา  มูลอารีย์

นางสาวนลินทิพย์  โกกอุ่น

นางสาวฐิตินันท์  พาจันทึก

เด็กหญิงอาทิตยา  พันมะหา

นางสาวกชกร  พยัคฆก์ุล

นางสาวเสาวลักษณ์  ลาดหมื่นไวย

นางสาวชนัญชิดา  เจียดนอก

นางสาวพรรณวษา  กุลธรรมโม

นางสาวศศิกานต์  ค้าขาย

นางสาวกมลพร  เขือนอก นายวรากร  นิลก าเนิด

นายภัทรพงศ์  ยืนยง นายภูธนะ  ชาครนิธิพงศ์

นางสาวนันท์ทิยา  แข็งกระโทก นายทินภัทร  พงษ์พิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเพ็ญพิชชา  พฤกษาชีพ นางสาวกรรณิการ์  อานุกุล

นายกัมปนาท  ค้าขาย นางสาวกรองแก้ว  ภักดีนอก

นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ นางสาวอโนมา  นาเรียงรัตน์

เด็กชายณัฐพชร  มงกุฏเพชร นางสาวสุกัญญา  พลีดี

นางสาวศวัลย์ญา  จันทะ นางสาวขนิษฐา  อรุณใหม่

นายภูวนาถ  แก้วหิน นางสาวนัฐริกา  จันทร์ศรี

นางสาวปาริชาติ  พรมการ นางสาววรารัตน์  ประไทยสงค์
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เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพลินจันทึก

เด็กหญิงอรปรียา  ค้าสุกร

เด็กหญิงกนกภรณ์  วัตสันกรึก

นายธีรศักด์ิ  อาจศึก

เด็กชายอัมรินทร์  ฮอพิมาย

นายพงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์

เด็กหญิงสุดารัตน์  เป็นศรีเจริญสุข

นางสาวณัฐวดี  จงอุ้มกลาง

นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา

นางสาวสุพัตรา  กลบกระโทก

นางสาวณัฐชยา  ภมร

เด็กหญิงกรรณิการ์  ธาตะนะ

นางสาวภครวดี  ร่มมะเริง

นายวสุรัตน์  อาศัยนา

นางสาวอัจฉริยา  ยืนยง

นางสาววันวิสา  ทองแจ่ม เด็กหญิงกุลธิดา  ใจเย็น

นางสาวณัฐการณ์  เจริญพันธ์ นางสาวศุภลักษณ์  ทองเหล็ก

นายธรรณธร  คงเปีย นางสาวปาริชาติ  ดีวิเศษ

เด็กหญิงอภิญญา  กสิประกอบ นางสาวปาริดา  เปร่ียมสุข

นายศุภณัฐ  วรรณเมืองเก่า นายจักรทิพย์  บัวค า

นางสาวกมลชนก  มุ่งโนนบ่อ นางสาวนันทนัช  ผลพิมาย

นายอภิสิทธิ ์ โยธสาร นางสาวธนาภรณ์  ทองหลาง

เด็กหญิงพรทิมา  สนิทชอบ นางสาวศิรดา  จันทร์แก้ว

เด็กหญิงพรสวรรค์  สร้องพิมาย นางสาวบุศรินทร์  ประจง

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายธีรพล  อินจันทึก เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยโยราช

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

2

132
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25 นางสาวปิยกานต์  ดีสูงเนิน

นายจิรศักด์ิ  ยุคกลาง

นางสาววิฐิฏา  เนตรวิเศษ

นางสาวภูริดา  กิ่งกระโทก

เด็กหญิงอัมพุชินี  ชัยฤทธิ์

เด็กชายเอกสิทธิ ์ แก่นนาค า

นายนพรุจ  พยัคฆเดช

นางสาวการุณย์  พลองพิมาย

นายพงศกร  นามมะเริง

นางสาวสุวรรณนภา  แก้วประเสริฐ

นางสาวชุติกาญจน์  ผลนา

เด็กหญิงทิพเกษร  อรุณศักด์ิ

เด็กหญิงณัฐพร  ศรีระบุตร

นางสาวอรสา  ภักดีนอก นางสาวณิชชยา  สุขพิพัฒนะกูล

นางสาวพิยดา  ราวพิมาย เด็กชายกมลณัฐ  เพิม่วงศ์

นางสาวสายฝน  คบทองหลาง

นางสาวศศิกานต์  ทานะมัย

นายอิศรา  ศิลลา เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชโสภา

นางสาวกรรณิการ์  ประจิตร นางสาวตุลยา  ค าคง

นางสาวอธิตยา   โรนพิมาย นางสาวมาริณี  ขาพิมาย

นายภาสวุฒิ  บ ารุงนอก นางสาวสิริธร  มนพิมาย

นางสาวนิการิน  เทอดไพรสันต์ นางสาวกัณฐิกา  พงษ์พิมาย

เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนปัน เด็กชายนนทนันท์  ตรีพิมาย

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นายธรรมสรณ์  ประจิต นางสาวกัลยพัชร  จ่ายจันทร์

นางสาวพัชราภรณ์  ธีระนนท์มงคล นางสาวศุภกิตต์ิ  ประจิตร

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม
ห้องสอบที ่3 สอบทีห่้อง 133 ( อาคาร 1 ชั้นที ่3 ห้องที ่3 ) 3
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นางสาวภัทรพร  สุขศิริ

นางสาวสุกัญญา  แปลงกลาง

นางสาวพิมพ์วิภา  ตู้สะกาด

นางสาวจิรวรรณ  จีบจอหอ

นายวิศรุต  นครังสุ

นางสาวอารยา  ถือความซ่ือ

นางสาวฐิติมา  น้อมกลาง

นางสาวบุษราคัม  งอกโพธิ์

นางสาวอารยา  เปล่งสันเทียะ

นายรัตนพงษ์  ชูชีพ

เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรียาลักษณ์

เด็กหญิงกนกนภัส  บุญศิริ เด็กหญิงธัญญรัตน์  กุลนอก

เด็กชายปฐวี  ศรีนอก

นายอุดร  เปล่ียนโพธิ์

เด็กหญิงธนัญยา  แขกพิมาย

นางสาวกิตติยาภรณ์  ถนัดไร่

นายปฐวิกานต์  กล้าหาญ เด็กหญิงนันทกานต์  จิตพิมาย

เด็กหญิงดารารัตน์  ญาติกลาง เด็กหญิงกันตินันท์  งามสุวรรณ์

เด็กหญิงสิริรัตน์  ประวัติกลาง เด็กหญิงดาวอนงค์  พูนแก้ว

นายนรบดี  ยิ่งแก้ว นายจิราวัฒน์  คล่องชอบ

นางสาวรวันท์ทิกา  ด ารงบูรณะกุลชัย เด็กหญิงธีรนันท์  มีพิมาย

นางสาวทอปัด  ภิรมย์นาค เด็กหญิงพิมพ์เมธาวี  ดวงจิตร

นางสาวปิยะดา  สุขแสงสว่าง นางสาวเกศราภรณ์  นาบ ารุง

นางสาวจรรยมณฑน์  เพียงพิมาย นางสาวสุวิมล  เมืองจันทร์

นางสาววิลัยวรรณ  เอกศิริ นางสาวประกายดาว  สุขแก้ว

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล
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เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ตับกลาง

เด็กหญิงนุชรินทร์  สีเงิน

นางสาวพิศสินี  ตีบกลาง

เด็กชายกัณฑ์  คล่องชอบ

นางสาวกัญญารัตน์  ตาลเส้ียน

นายอัครชา  แสงจันทร์

นายจิรัฏฐ์  บุญสงค์

เด็กหญิงจิตธิดา  สุดแสนยา

เด็กหญิงศิริกัญญา  แฉกพิมาย

เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชูข า

นางสาวจิรัฐติกาล  นามมูลตรี

นางสาวดวงเดือน  เตโพธิ์

นางสาวอัจฉราภรณ์  พูนดี

นางสาวยุวธิดา  โกรพิมาย

เด็กชายพงศธร  อ่ ากลาง

เด็กชายอภิวัฒน์  สุนทะวงศ์ เด็กหญิงชนิตา  เหลาวัฒนา

นายภราดร  ชอบงาน นางสาวบูรพานครินทร์  เฉล่ียกลาง

นางสาวอนัญญา  ตมกลาง นายวงศกรณ์  ชุ่มฟักกิจ

นางสาวรุจิรา  โรจนประทีป เด็กชายพัชรวิทย์  หาญสงคราม

นางสาวพรรณษา  มานะดี นางสาวรัตนาพร  ควบพิมาย

นางสาวระวิวรรณ  ควบพิมาย นางสาวรัชนก  หลอดแก้ว

นายกรณ์ดนัย  ส าเนียงล้ า นายณัชพล  มุขพิมาย

นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชพลกรัง เด็กหญิงอนุรินทร์  บุญก าเนิด

นางสาวปัณภา  โคลงพิมาย เด็กหญิงศุภัสษร  สมรส

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาววณารี  รติรัชชานนท์ เด็กหญิงจิตรานุช  สวัสด์ิภูมิ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560
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25 นางสาวญานิอร  ชินสุข

นางสาวชลลดา  ทันกลาง

นางสาวอัสรา  รวงกลาง

เด็กชายสุรศักด์ิ  ปัน่สันเทียะ

เด็กหญิงอารีรัตน์  ปูนกลาง

นางสาวเปรมฤดี  กล้าหาญ

นางสาวนัจกร  สุริยา

นายภาณุวัฒน์  อาจมาก

นางสาวปณิตา  เจียรัตน์

นางสาวฐานิตา  เอื้อยฉิมพลี

นายธัญญวัช  ศิริดล

นางสาวพรพชร  องอาจ

นายจิรายุทธ  รวยกระบือ

นางสาวเบญจมาศ  บุญช านิ นายกรชวัล  ไกรมณี

นายตะวัน  เคนดา นางสาวธนพร  กสิประกอบ

นายณฐกร  เลิศจันทึก

นางสาวจริยา  ตาลปัน้

เด็กชายอภิสิทธิ ์ จันทร์เพ็ญ นางสาวพนิตสุภา  เลิศกมลสิน

นางสาวเพชรลดา  ค้าสบาย นางสาวกัณณภัค  เหมือนกลาง

นางสาวอรวรรณ  ไกรกลาง นางสาวชาธิชา  หาญสงคราม

นางสาวสุชาดา  สิงห์เพชร เด็กหญิงพรชิตา  ทองแดง

นางสาวธนพร  อุดมทรัพย์ เด็กหญิงลภัสรดา  รัตนรักษ์

นายอานันทภูมิ  ขานกระโทก นางสาวปภาวดี  มุทุจิตต์

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูใจ นางสาวจิรภัญญา  บ ารุงกุล

นายจีรศักด์ิ  นาคร้าย เด็กชายณฐปกรณ์  กัณนอก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560
6
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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

เด็กชายอภิวัฒน์  สมัครค้า

นางสาวธิดารัตน์  สุขสบาย

เด็กชายณัฐฐินันท์  โพธิน์อก

นายธนกฤต  ศรีอภัย

เด็กชายณัฐชนม์  ณ วงศ์

เด็กหญิงพริดา  พูขุนทด

เด็กชายวิศรุตศักด์ิ   เปร่ืองนา

เด็กหญิงอิสราพร  พัฒนกุล

นางสาวอรอนงค์  บุญสอน

เด็กหญิงอาภรศรี  รายกลาง

นายธีรวัต  หมอยา

นางสาวณัฐธิชา  เข็มพิมาย นางสาวชีวนา  บุญสุข

นางสาวสุดารัตน์  สุขบุญ

นางสาวจิฑาภรณ์  เยือนพิมาย

เด็กหญิงพันเอมอร  แรมพิมาย

เด็กหญิงเมธิณี  แก้วอ านาจ

นางสาวบุษราคัม  ชุมชัย นางสาวมาริษา  ครองยุติ

นายฐิติพงศ์  ทรัพย์สุข นางสาวประภาศิริ  แสงน้อย

นางสาวปนัดดา  นากุดนอก นางสาวรวิพร  เพชรบุตร

นางสาวฐิติญา  ธิติเสรี นางสาววรัญญา  เอกศิริ

นางสาวลลิตา  โมรานอก นางสาววราภรณ์  เอกศิริ

นางสาวภาสินี  บ ารุงนอก เด็กหญิงนันทกาญน์  เฮประโคน

นางสาวนริศรา  จ าปายศ เด็กหญิงลลิตภัทร  หลอกลาง

เด็กชายนพพล  หมอดี เด็กหญิงสิริลักษณ์  เล้าสินวัฒนา

นางสาวรินลดา  บุญอุดร นางสาวกฤติยา  ชะฎาแก้ว

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 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

นายจิราวัชระ  เฉียงพิมาย

นางสาวพรพรรณ  วงศ์จันทร์

เด็กหญิงเนตรชนก  นนทะสิงห์

เด็กหญิงพิยดา  พฤกษาชีพ

เด็กหญิงณัฐกานต์  พูลขวัญ

เด็กหญิงกัณภิรมย์  ร่มเย็น

นางสาวพรพิมล  ชินกลาง

เด็กชายทิวัฒน์  อาจปรุ

นางสาวอาริดา  ขวัญยืน

นางสาวกัญญารัตน์  พูนแก้ว

นายกฤษฎา  ช่างทองมะดัน

นางสาวพุทธภรณ์  ปุกสันเทียะ

เด็กชายณัฐวัฒน์  หลงพิมาย

นางสาวละอองทิพย์  ชมพู่

นายธนากร  ลุพิมาย

นายนนท์วัฒน์  ทองแดง นางสาววิภาวี  พยุง

นางสาวกมลชนก  ศรีสุข นางสาวสุธิดา  หวังคู่กลาง

นายสิริศักด์ิ  อาจศึก นายธวัชชัย  วิลัยจิตร

นายอรรถวุฒิ  กอบกระโทก เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่นคงประไพ

นางสาวนาตยา  หมื่นรัตน์ นางสาวณัฐณิชา  แสนส าอางค์

นางสาวชลธิชา  เนตรสูงเนิน นายปานเทพ  เสาวภา

นายนฤภัทร์  อริยเดช นายนัฐพนธ์  คชวรานนท์

นางสาววรัญญา  ฉิพิมาย นายปิตุรงค์  แอเขี่ยม

นางสาวสุนิตา  ชัยแสนสุข นางสาววรรณวิสา  รุ่งเรือง

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวธนาภรณ์  เพ็ชรแท้ เด็กหญิงศิริวิมล  โสมพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 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 เด็กชายศักดา  เบ้ามนตรี

เด็กหญิงสุวรรณี  แฟนพิมาย

เด็กชายนัทกานต์  ทัพกลาง

เด็กชายกิตติภูมิ  กรก าจายฤทธิ์

นางสาวสุวภัทร  หล้ามเหศักด์ิ

นางสาวรวิวรรณ  พรหมรศ

เด็กหญิงธิดารัตน์  กล้าหาญ

นางสาวศศิประภา  จันดอน

นายณัฐพงศ์  อถมพรมราช

เด็กหญิงคีตภัทร  สุมณฑา

เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทา

เด็กหญิงวันทนีย์  ทองนาค

เด็กหญิงสงกรานต์  ล้ิมปิยินทรากูล

นางสาวณัฏฐกานต์  เยี่ยงเสือ นายปุญณรัตน์  โตกลาง

เด็กชายทักษิณ  แก้วประเสริฐ นางสาวพิไลลักษณ์  ลอยพิมาย

เด็กหญิงกนกวรรณ    พงษ์สุขพะเนาว์

เด็กหญิงณัฐรุจา  ทะเลดอน

นางสาวศศิธร  บ่อพิมาย นางสาวธนพรรณ  ภูบุญศรี

นายจิรพัฒน์  ศัตรูพินาศ นายพีรัช  ยอดบุนอก

นางสาวปณิตา  พวกดี เด็กชายณภัทร  สับกลาง

นายอิทธิพล  บรรจงปรุ นางสาวอัจฉรานันท์  นาคดี

นางสาวปรีญากร  รอดชะพรม นางสาวสินาภรณ์  หมื่นเดช

นางสาวปรารถนา  ภิญโญ เด็กหญิงเพชรฎา  แววไว

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวพีรพา  เพียงพิมาย นางสาวเกศินี  อ านาจเจริญ

นางสาวจารุภา  น้ านิล นางสาวกรพิน  เขตค า

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

นางสาววราภรณ์  แคนสุข

เด็กหญิงจุฑามณี  อุ่นจิตร

นางสาวศรสวรรค์  ทองเนื้อนิ่ม

เด็กหญิงกนกนาถ  จิมจะโป๊ะ

นางสาวปนัดดา  มาลาพันธ์

นางสาววิลินดา  สุริยะ

เด็กหญิงธนัชชา  วิเศษวงศ์

เด็กหญิงศิริขวัญ  ชินกลาง

เด็กชายวรธน  โม่งทองหลาง

เด็กหญิงเพ็ญนภา  ช้ารัมย์

เด็กชายอนุชิต  บัวล้อมใบ

นายพีรภัทร์  ระบือพิณ

นายภัทรพล  สัตยารัฐ   

นางสาวนริศรา  นันดี

นางสาวสุวิชชา  สนิทชอบ

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรุงเรือน

เด็กหญิงเจนจิรา  รักษาวัด

นางสาวปวีณา  ชูสูงเนิน

นางสาวสุนิตา  พันเพ็ชร์

นางสาวสุนิตา  ปฐม   

นายธนพล  นราพันธ์

นายชาตรี  ประกอบผล

นางสาวสุชัญญา  เคาวฤก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 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

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

เด็กชายวชิรวิชญ์  งอบโคกกรวด

เด็กชายวรายุทธ  ดีมา

นายพงศกร  แก้วไทย

นายพงศธร  อุ่นใจ

นางสาวพันธ์ทิพพงศ์  บัวมาศ

เด็กชายพิทยา  ภูท่อง

เด็กชายภาสกรณ์  ปินะสา

เด็กหญิงมินตรา  ประทุมชัน

เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีพินิจภัทร

นางสาวธนัชพร  ถิ่นทองหลาง

เด็กหญิงอรนลิน  บัวเปีย

นางสาววลัยพร  อุดมบุญ

นายนันทวัฒน์  มณีราษฎร์

เด็กหญิงปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์

นางสาววิชุดา  พรมบุตร

นางสาวอารยา  จ าค า

นางสาวชลธิชา  ถนอมกลาง

นางสาวพรพิมล  ตรีเสถียร

เด็กหญิงสุภาวดี  มนตรีปฐม

เด็กหญิงเปรมยุดา  โคมพิมาย

นางสาวมลธิรา  ดวงนัช นางสาวสุภาพร  พูนสวัสด์ิ

นางสาวพรรณทิพา  สดกลาง เด็กชายสุริโย  เพ็ญสุข

นางสาวปริญญา  ฉากพิมาย นายอดิศร  เอกราช

นายอัครพล  ทรัพย์สุข

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นายสุธาวี  แก้วสมสิน นางสาวศศิธร   สืบค้า

นางสาวณิชา  เข็มภา เด็กชายศักดินนท์  เกล้าโนนสูง

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560
11
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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

เด็กหญิงสุนิษา  อุ่นบุญ

นายอภิเชษฐ์  ปึกทอง

เด็กหญิงรัตนิสิกา  อุ้ยพิมาย

นางสาววรรษา  เกรเกิด

เด็กชายศิริกรณ์  ค้าชอบ

นายสหัสภัคค์  นามมะเริง

นายสันติศักด์ิ  บุญส่ง

เด็กหญิงสินจัย  พิศวาท

เด็กชายนภัสกร  ขวัญมั่น

เด็กหญิงนิโลบล  ตะบองเหล้า

เด็กชายประทัก  ท้องทีพ่ิมาย

นางสาวปัทมาพร  ธรรมมา

นางสาวพิยดา  ยิ่งยง

เด็กหญิงยุวธิดา  ศรีผ่อง

เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ด ารงค์ศิลป

นายชวิน  พูนเกษม

นางสาวณภัทธริน  โคตรสมบัติ

นายธนวัฒนื  กนก

นางสาวธีรดา   ค านา

เด็กชายธีรภัทร  ทัดไธสง

นางสาวจิระประภา  บุญพร้อม เด็กหญิงอัจจิตราพร  สีเงิน

นางสาวจิราวรรณ  นาคดี นายอิทธิพล  กะเบา

นางสาวจีรภา  รัตนันยา นางสาวอิสริญา  สีเงิน

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเกวลิน  นัดกระโทก นางสาวอมรรัตน์  สียางนอก

นางสาวจิตประภัสสร  ม่วงชูอินทร์ เด็กหญิงอริสา  ปลิงกระโทก

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560
12
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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

เด็กหญิงปรางทิพย์  จิตรพิมาย

เด็กชายพงศกร  มณีแสง

นายธีรพงษ์  วงศ์นรกุล

เด็กชายธีรพัฒน์  สบาย

เด็กชายนพคุณ  กระจ่างโพธิ์

เด็กหญิงนลินทิพย์  ประจิตร

เด็กชายนันทกร    นาสัน

เด็กชายบูรพา  ปัญญา

นายชัยวัฒน์  ลายขุนทด

เด็กชายชานน  ไขกระโทก

เด็กชายณรงค์ชัย  สนั่นไพร

นายณรงวิทย์  จ าปาโพธิ์

นางสาวดวงฤทัย  อุดมบูรณ์

เด็กหญิงธัญลักษณ์  หลาบกลาง

นายกัมพล  งานแข็ง

นางสาวกาญจนา  แวดอุดม

นางสาวกีรติกร  กอนโพธิ์

เด็กชายจิรวัฒน์  ต่อมิตร

นายจิราณุวัฒน์  คืนตัก

นางสาวชัญญาภัค  นาเมืองรักษ์

เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นิยมไร่ นายภาณุวัฒน์  ลองกระโทก

นางสาวกัญญารัตน์  ยมนา เด็กชายรวี  นามดี

เด็กชายกันตพงศ์  แจ้งจบ เด็กชายศักรินทร์  ศรีประไหม

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวกรรณิษา  ชัยสูงเนิน นายพรเทพ  ผ่องพูน

นางสาวกวิสา  ทองค าดี เด็กชายพิสิทธิ ์ ร้ัวไชย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560
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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

เด็กชายชัยวัฒน์  ภมร

เด็กชายฐาปกรณ์  แสวงผล

เด็กหญิงกิตติยาพร  พรมดี

เด็กชายกิตติศักด์ิ  เชื่อฟัง

นางสาวขวัญธิดา  สานคล่อง

นายจินดา  อุ่นวัฒนา

นางสาวชโลทร  วิเศษศรี

นายชัยวัฒน์  สามัคคี

นางสาว หนึ่งฤทัย  หลาบกลาง

นายเอกวัสส์  กุลวรพิสิษฐ์

นางสาวกวิตา  ทองค าดี

เด็กหญิงกัญญาวีร์  จาดพิมาย

นายกิตติทัต  เจกรัมย์

เด็กชายกิตติพงษ์  ไร่นา

นางสาวอริศรา  เปรียบพิมาย

เด็กชายอัครเดช  รัตนันท์ยา

นายอิทธิพงษ์  กอกลาง

นายทวีพงษ์  วัชรประทีป

นายปองพล  ปล่ังกลาง

นายพรชัย  จันทร์กลม

เด็กชายอดิพงศ์  แพงจันทรศรี เด็กหญิงธนาพร  ทันงาน

เด็กชายอภิสิทธิ ์ โชไชย เด็กชายธวัฒณ์ชัย  บุญญะโสภัต

นางสาวอรพรรณ  ก่ าพิมาย เด็กชายธีรยุทธ  เงินโต

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงศุภรัตน์  ชินสุข นายณัฐวุฒิ  ภิญโญ

นายสุรชัย  เปร่ืองนา นางสาวทวินันท์  ชุ่มไชย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560
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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

เด็กหญิงนิภาพร  สมน้อย เด็กหญิงอิศริยา  แสงจันดา

นางสาวจิระประภา  มหาพรม นางสาวโพธิยา  รวยกระบือ

นางสาววราลี  ธุระพระ

เด็กชายปวริศ  ระวังโพธิ์

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

นางสาวเกวลิน  โพธิใ์หญ่ นางสาวปภัสสร  อินทร์จอหอ

นางสาวชุติกาญจน์  ยนต์พิมาย เด็กหญิงวินิตา  เทียมทอง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอิสริยา  สมไชย นายธีรฉัตร  ธนาวร

นางสาววรัญญา  ถมกลาง

นางสาวนริศรา  วงศ์ษา

นางสาวจารุวรรณ  แก้วเก่ง

นางสาวชวันนุช  เพ็ชรพันธ์

นางสาวศิริพร  ดีเร็ว

นางสาวศรินรัตน์  ยันตะพันธ์

นายกฤติเมธ  หมอก็เป็น

นางสาวสุวรรณี  ผลพิมาย

นางสาวอธิชา  กองเกิด

นายกิตติกวิน  ศิริอาจ

นางสาวฤทัยชนก  ปานทองสุข

นางสาวศศิธร  พ่อมี

เด็กหญิงนันทนา  อาจณรงค์

เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานาสา

นายวัชระ  ทัดศรี

นางสาวสุภาวิณี  สมานมิตร

นายธีรภัทร  ราคายิ่ง

นางสาวพัชรชลิดา  วารินทร์
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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

นางสาวณัฐริกา  ชินกลาง นายเจตนิพัทธ์  ภูท่อง

นางสาวลิตา  นอกตาจั่น นางสาวธันยพร  แพงไธสง

นางสาวมนัสวรรณ  แกล้มค้างพลู นายพีรดล  เครืออินทร์

นางสาวภูคนิษา  ชมกลาง

นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด

นางสาวสุพรรสา  ชาส าโรง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นายชัยณรงค์  ยาวะโนภาส นางสาวพุชชิตา  ราชเนตร

นางสาวเพ็ญนภา  อรุณรัชกิจ นางสาวชริยา  ถุงทรัพย์

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

นางสาวภาณุมาศ  เข็มทอง

นางสาววิรังรอง  รัศมี

นางสาวดารารัตน์  แสนค า

นางสาวอุไรพร  ส าเร็จงาน

เด็กหญิงเบญจมาศ  พลีดี

นางสาวเบญญา  พลานิวัติ

นางสาวสุธารจ  สุทธิศิลป์

เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขแก้ว

นางสาวสวรรยา  จางนอก

นางสาวสุนิษา  พิมพวัฒน์

เด็กหญิงศดานันท์  ช่างบุ

เด็กหญิงพรพิมล  ปล่ังกลาง

นางสาวภัสรา  สุดทองมน

นางสาวสุธาสินี  จันหอม

เด็กหญิงอรทัย  การถาง

นายอนุพงษ์  ศรีนคร

นางสาวณัฐพร  ชัยมงคล
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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

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาววลัยพร  อุดมบุญ นางสาวกีรตา  เจ็กจันทึก

นาวสาววิไลลักษณ์  สวนดง นางสาวศรุตา  บุญผ่อง

นายสุรเกียรติ  ส าเร็จงาน เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิว์ิเศษ

นางสาวอรวรรณ  รัตทิพย์ นางสาวกุลณัฐ  สร้อยพิมาย

นางสาวพิมภัทร  มีมานะ นางสาวกาญจนา  เสนาสนิท

นายกฤษณพล  ประสมสัตย์ นางสาวณัฐณิชา  ผิวลา

นางสาวพัชราภรณ์  ร่ืนเริง นางสาวจิราพร  หาพันธ์

นางสาวมาริสา  มนัสการ นางสาวณัฐธิดา  หมายไร่กลาง

นางสาวนิภาพรรณ  โกนพิมาย

เด็กหญิงศุภรัตน์  ชินสุข

นายกฤษฎากร  บุญประคม

นางสาววรรณก์กนก  นิธิสุทธิรัตน์

นางสาวอุบลวรรณ  เจิมไธสง

นายกิตติพงศ์  ชอบธรรม

นายไชยกฤษณ์  วงศ์ศรีแก้ว

นางสาวเข็มทราย  สุขกระชอน

นางสาวอรสิมา  วรรณปะโพธิ์

นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ

นางสาวอารยา  ปินะเต

นางสาวศิริกัญญา  โตเอี่ยมกลาง

นางสาวจารุวรรณ  ในทอง

นางสาวปาริฉัตร  จอดพิมาย

นางสาวดาริกา  ช่างหล่อ

นางสาวอรปรียา  พัฒนพูล

นางสาวธาดารัตน์  กล่ินสุข
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

นายเอกสิทธิ  เทียนชัย

นายธนพัฒน์  แหนกลาง

นางสาววรรณวลี  ทิศรักษ์

นายธนาคารบุญ  รอดภัย

นายชัยชนะ  กลางโคกกรวด

นางสาวปลายฟ้า  เนื้อนา

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจิราพร  ปินะถา

นายสิทธิชัย  มือสันเทียะ

นายปณิธาน  สินธุวงษ์

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

นางสาวจีรนันท์  วงศ์กา

นางสาวอทิติยา  สงพิมาย

เด็กหญิงอาภาศรี  รายกลาง

นางสาวทิพย์สุคนธ์  เพชรแก้ว

นายศุภโชค  สาภัยพร

นายรัชชานนท์  ป้ายงูเหลือม

นายนนทพัทธ  ดอกกลาง

นายธีรภัทร  มหานารี

นายอมตะพล  ถนัดเล่ือย

นางสาววิภาดา  วัชรูจี

นายพลธร  โพธิภ์ักดี

นายผลสิทธิ ์ วงษ์ธัญญกร

เด็กชายสมบูรณ์  ชาญจารุ

นางสาวสุภาวดี  บุญประสาท
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ที่ หมายเหตุ ที่ หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12
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14

15
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17
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20

21

22

23

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

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

สอบวันที ่ 2 เมษายน 2560

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

นายธีรวุฒิ  นิยมดี

นางสาวลักษิกา  มาสวัสด์ิ

นายฉัตรตะวัน  สุภะสีมากุล

นายศรัณยพงศ์  ขอบพิมาย

เด็กชายภัทรวิทย์  สวยครบุรี

นายภานุวัฒน์  นิลก าเนิด

นางสาววนิดา  ด่านกระโทก

นายธีรเมธ  คาบพิมาย

เด็กชายปวริศน์  ผลนา

นายทัศน์พล  คลาพิมาย

นายธีรภัทร์  หล่าจันทึก

นายพีระวัฒน์  บ ารุงนา

เด็กหญิงศศิกานต์  นาคเจริญพงศ์

นายณัฐพล  ลือนา

นางสาวกนกวรรณ  ภูพ่วง

นางสาววิชุดา  ถนัดหมอ

นางสาวกรรณิการ์  มีผล

นายชาญชัย  มะยุโรวาท

นายอรรถพล  กลัดนุ่ม

นายอนันดา  ปราสาทหินพิมาย

นางสาวศิริอรษา  นิเวชกูล

นายอดิศักด์ิ  ผินพิมาย

เด็กชายจตุพล  ยอดนอก
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