
ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. วัชรินทร์ สมเทียร 26 ด.ญ. วิทวัส เพลงเสนาะ

2 ด.ช. กิตติพัฒน์ ขานกระโทก 27 ด.ช. ชยานนท์ หมายใหญ่กลาง

3 ด.ญ. ภัคจิรา ปัญญาปรุ 28 ด.ญ. สุภาสินี ภิญโญ

4 ด.ช. รพีภัทร คร่่าสุข 29 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิริเถียร

5 ด.ช. พลวัต เขตสันเทียะ 30 ด.ญ. ธัญญารัตน์ มนตรี

6 ด.ช. วัชรชัย เปร่ืองค้า 31 ด.ญ. ภัทรนันท์ ฝ่ายนา

7 ด.ช. อชิรวิทย์ เมียดรัมย์ 32 ด.ช. ณัฐวัตร สายเพชร

8 ด.ช. จิรโชติ ฤทธิก์ลาง 33 ด.ช. วรกร สุขสุทธิ์

9 ด.ช. สุทธิพงษ์ เสง่ียมกลาง 34 ด.ช. ชนาธิป อาศัยป่า

10 ด.ช. ภูริต แดงกลาง 35 ด.ญ. ตุลย์กัลยา กะสี

11 ด.ช. มนตรี กรู่พิมาย 36 ด.ญ. เพ็ญศิริ พุทธบุรี

12 ด.ช. วุฒิศักด์ิ พิรักษา 37 ด.ญ. กชกร ห่วงพิมาย

13 ด.ช. พิรชัช หมายสุข 38 ด.ช. ธิติวุฒิ ภิญโญ

14 ด.ช. ธนกฤต ม่วงหวาน 39 ด.ช. พัทธ์อิชย์ เนื่องละมุล

15 ด.ญ. กนกวรรณ หมอยา 40 ด.ญ. นวรัตน์ ทิศรักษ์

16 ด.ช. สิทธิกร สัตยารัฐ หมายเหตุ

17 ด.ช. พีรภาส ค่าศรี กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. สิรานันท์ จันทร์พิมาย 1. นางพรทนา แขพิมาย

19 ด.ช. นัฐโชค ค่ามก 2. นางนงลักษณ์ ผายพิมาย

20 ด.ญ. มนิศรา เจนจิตต์

21 ด.ญ. สุภัคสินี ภิญโญ

22 ด.ช. จีระศักด์ิ มุกดา

23 ด.ช. สันติภาพ ศรีวิชา

24 ด.ช. กฤษกร กล้าหาญ

25 ด.ช. ชัยสิทธิ์ ฝอยโคกสูง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่1 สอบทีห่้อง 421 ( อาคาร 4 ชั้นที ่2 ห้องที ่1 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

1

421



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ณัฐพงษ์ แบงขุนทด 26 ด.ญ. อลิสา สัตยารัฐ

2 ด.ญ. อมรรัตน์ วัฒนากลาง 27 ด.ญ. รุ่งรัตน์ อมัติรัตนะ

3 ด.ช. บูรทัศน์ คงพิมาย 28 ด.ญ. นันธิยา เผ่ือนพุก

4 ด.ญ. ธัญญาศิริ ยุทธกลาง 29 ด.ญ. ปาริชาติ ท่ารัมย์

5 ด.ญ. ปรียานุช ขุมค่า 30 ด.ญ. น้่าทิพย์ อัมพันจันทร์

6 ด.ญ. สรัลชนา พงษ์พิมาย 31 ด.ช. จิรภัทร กระจ้างแจ้ง

7 ด.ญ. ศศิธร เล็กเริงสินธุ์ 32 ด.ช. พีระยุทธ บุญมา

8 ด.ญ. สุภัชชา ขานกระโทก 33 ด.ญ. เบญจวรรณ ตันนอก

9 ด.ช. ธีรภัทร สุวรรณวงษ์ 34 ด.ช. ชลชาติ พลแสนนอก

10 ด.ญ. ศุภาวรรณ จี๋พิมาย 35 ด.ช. อรรถกฤต เปรียมพิมาย

11 ด.ช. รัฐภูมิ เริญไธสง 36 ด.ช. เกียรติศักด์ิ ฉิพิมาย

12 ด.ญ. กัญญารัตน์ เนียมกลาง 37 ด.ญ. นัฐกานต์ ธุระสุข

13 ด.ช. ศิริวัฒน์ สังฆธรรม 38 ด.ช. บารมี ลัลลา

14 ด.ญ. นุชนาฎ ฉลองเดช 39 ด.ช. สุพรรษา บุญส่ง

15 ด.ญ. พลอยพรินทร์ สุขฑีฆะ 40 ด.ช. ธนพล หมวกเพชร

16 ด.ญ. ดิษยา หลอดแก้ว หมายเหตุ

17 ด.ญ. นรินทร ทองกระโทก กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. จุฑามาศ ยังดี 1. นายเศรษฐ์ ผายพิมาย

19 ด.ญ. ณัฐพร ประวัติกลาง 2. นายณัฐสร ขาวสุข

20 ด.ญ. สุธาวดี ซ่ือเสมอ

21 ด.ช. บรรพต สวัสด์ิดล

22 ด.ญ. ภาวิกา ผสมสัตย์

23 ด.ช. ประสบการณ์ ผมพันธ์

24 ด.ญ. ชมพูนุช พรหมศรี

25 ด.ช. กิตติชัย ด่านกระโทก

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่2 สอบทีห่้อง 422 ( อาคาร 4 ชั้นที ่2 ห้องที ่2 ) 2

422



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ปฐมชัย ประสงค์ดี 26 ด.ญ. ภัทรวดี จากครบุรี

2 ด.ญ. นวพรรณ เนียมหมื่นไวย์ 27 ด.ช. รัชฐาพล พิทักษิณ

3 ด.ช. รัฐภูมิ พิมปุรุ 28 ด.ญ. จิราวดี ป้อมกลาง

4 ด.ญ. มณฑกานต์ อาจศึก 29 ด.ญ. ญานิน สินทรัพย์มากมี

5 ด.ญ. อนิตยา แซ่ด่าน 30 ด.ญ. บุณยาพร ป้องเขตต์

6 ด.ช. พงศกร มีไม้ดี 31 ด.ช. วรากร ทองคุ้ม

7 ด.ช. ปัณณวัฒน์ เพียรงาน 32 ด.ช. จิรศักด์ิ ศรีทองสุข

8 ด.ญ. วนัชพร รักมิตร 33 ด.ญ. ธนภรณ์ บุญสุข

9 ด.ญ. พิยดา ฉากพิมาย 34 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ สุขก่าเนิด

10 ด.ญ. ธิญาดา เติมบุรี 35 ด.ช. อนุสรณ์ ชินสุข

11 ด.ช. สหรัตน์ เลิศนวลสวัสด์ิ 36 ด.ญ. สุททิอร ซ้อมจันทา

12 ด.ช. สุมิตร โสมทองหลาง 37 ด.ญ. สุทธิดา นันทวิสิทธิ์

13 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เปร่ียมพิมาย 38 ด.ญ. จันทรา ต่อมิตร

14 ด.ช. สิรภพ ศุภลักษณ์วัจนะ 39 ด.ช. ณัฏฐวุฒิ เอื้อคณิต

15 ด.ญ. รสริน ศรีชุ่ม 40 ด.ญ. ภัทราวดี รอดชะพรม

16 ด.ญ. มุกดาภา พิมานเจริญสุข หมายเหตุ

17 ด.ช. รัฐภูมิ จันทะสิงห์ กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ณัฐณิชา ชูอิฐ 1. นางพนารัตน์ มะลิงาม

19 ด.ช. พีรพัฒน์ แก้วสมสิน 2. นายสมศักด์ิ รักกศุล

20 ด.ช. ธวัชชัย แสงศรี

21 ด.ช. วชิรศักด์ิ รักไร่

22 ด.ญ. ฑิชาภรณ์ ทะเลดอน

23 ด.ญ. วรกมล มีมั่งค่ัง

24 ด.ช. สุรศักด์ิ สุขสบาย

25 ด.ช. ปิยะวัฒน์ หน่วงกลาง

ห้องสอบที ่3 สอบทีห่้อง 431 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่1 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 3

431



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ปพิชญา ประตูชัย 26 ด.ญ. วิชุดา ป้องกันชาติ

2 ด.ญ. ดาราวดี ปาพิมาย 27 ด.ญ. ปิยะธิดา ทับมีชัย

3 ด.ช. ธนา อินทร์นอก 28 ด.ช. ธีรเดช รักษานา

4 ด.ช. อัทธกร โชคเหมาะ 29 ด.ญ. วธิดา ขอเหล็กกลาง

5 ด.ญ. ปิน่อนงค์ ปานลอยวงศ์ 30 ด.ญ. จารุวรรณ ปัญญา

6 ด.ช. ณัฐพงษ์ แป้นกลาง 31 ด.ญ. พิมลพรรณ แซ่ฉั่ว

7 ด.ช. ภูวนาถ ภูมิค้า 32 ด.ช. วีรภัทร ลือนา

8 ด.ญ. ณัฐธิดา หมั่นคง 33 ด.ช. ภัคพล วงศ์สุริยศักด์ิ

9 ด.ช. อริญชย์ มุ่งเขื่องกลาง 34 ด.ญ. ณัฐณิชา พฤกษาชีพ

10 ด.ญ. รัชญา ปราบประจิตร์ 35 ด.ญ. อุมาพร จันหอม

11 ด.ช. ชุติวัต ไขโพธิ์ 36 ด.ช. ณรินธร จันทร์หอม

12 ด.ช. ธรรธร เสริงพิมาย 37 ด.ญ. เกวลิน ศิลลา

13 ด.ช. พรชัย เม่ากลาง 38 ด.ช. ณัฐนนท์ แฟนพิมาย

14 ด.ญ. ภัสรีภรณ์ ปรุงเรือน 39 ด.ญ. กัญญารัตน์ เพ็ชรนิล

15 ด.ญ. นันทิชา ทันงาน 40 ด.ช. ศรายุทธ กลางโสภา

16 ด.ญ. กัลยา ทะนา หมายเหตุ

17 ด.ญ. รพีพัฒน์ ฝ่ายนา กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. พัชรศรี ลุนนา 1. นางมณีรัตน์ ย่านกลาง

19 ด.ช. ธราเทพ แก้วบาง 2. นายอมรพันธ์ โสวรรณา

20 ด.ญ. ปภาวดี เนาว์พิมาย

21 ด.ญ. พรทิพย์ พวงพิมาย

22 ด.ช. คฑายุทธ์ หมั่นคง

23 ด.ญ. ภัทรศิญา ยาวิราช

24 ด.ช. รัตนณ์ชาติ โพธิอ์ยู่

25 ด.ช. จิรวัฒน์ แก่นโสม

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่4 สอบทีห่้อง 432 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่2 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

4

432



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ทินภัทร แต่งชอบ 26 ด.ช. กิตติพัฒน์ โพธิก์ลาง

2 ด.ช. นัฐภูมิ ขาวพิมาย 27 ด.ญ. เบญญาภา แม๊กพิมาย

3 ด.ญ. อัษฎาญา ชาญวิชา 28 ด.ญ. พิชชาภา ลีลามโนโรรม

4 ด.ญ. ศราศิณี เลือดสงคราม 29 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ประตูชัย

5 ด.ญ. ธัญรัตน์ เฮงเจริญเพิม่พูน 30 ด.ญ. ปริยากร จันทสุข

6 ด.ช. วรพล สุทธิกุล 31 ด.ช. พงษ์ศิริ ปุมโคกกรวด

7 ด.ญ. วาศินี โพชะนา 32 ด.ช. ชัชวาล ชาญจารุ

8 ด.ช. วรพรต มนตรีประถม 33 ด.ช. ณัฐพล โจ้พิมาย

9 ด.ช. ชาญชัย ลมพิมาย 34 ด.ญ. ธมลพรรณ ประจิต

10 ด.ช. เจษฎากร โสภัณฑ์ 35 ด.ช. ศตายุ โพธิจ์ันทร์

11 ด.ญ. ณภัทรจิรา เหล็กกรุง 36 ด.ช. ธนธรณ์ เปร่ืองค้า

12 ด.ช. ณัฐวุฒิ วัชรประทีป 37 ด.ช. ชินพัฒน์ แผนพิมาย

13 ด.ญ. จิดาภา อาศัยนา 38 ด.ญ. อรปรียา ยิ้มเสง่ียม

14 ด.ช. อภิชัย การเพียร 39 ด.ช. ปวรวิทย์ มะฤทธิ์

15 ด.ช. ธนโชติ จันทร์แจ้ง 40 ด.ช. ณกร การค้า

16 ด.ช. จิรเมธ ค่าแก้ว หมายเหตุ

17 ด.ช. นิธิกร เกณฑ์พิมาย กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ภูจ่านงษ์ 1. นางสาวทวิรชา พิมเสน

19 ด.ช. วโรดม วิลาวงษ์ 2. นางกลัยา ศรีนอก

20 ด.ญ. สุนิสา กุนอก

21 ด.ญ. ฒัณณิกา มวยดี

22 ด.ช. สิทธิชัย ลมพิมาย

23 ด.ญ. วนภรณ์ นุมัติ

24 ด.ช. นาคินทร์ เกณฑ์กระโทก

25 ด.ญ. จิรัชยา กนก

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่5 สอบทีห่้อง 433 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่3 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

5

433



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ธนากร เติมสุข 26 ด.ญ. ปารย์ปารมี ร่มพิมาย

2 ด.ช. วิทยา นิตย์กระโทก 27 ด.ญ. อภิวันท์ เพิม่พูน

3 ด.ช. อนุชา พลีดี 28 ด.ช. ณัฏฐนัย ชิณวุฒิ

4 ด.ญ. นภัส หวังทิวกลาง 29 ด.ญ. สุภัสสร แก้วระวัง

5 ด.ช. วสันต์ บนพิมาย 30 ด.ญ. สมฤทัย เพิม่พูน

6 ด.ญ. จุฑาภรณ์ สาระบูรณ์ 31 ด.ญ. นริศรา โชคพิมาย

7 ด.ช. ชัยวัฒน์ คูณกลาง 32 ด.ญ. ปริยากร สุขสบาย

8 ด.ช. สิรวิทชญ์ ชูตระกูล 33 ด.ญ. ปริยากร กุนอก

9 ด.ญ. วรรณิษา เย็นชอ 34 ด.ญ. จุฑารัตน์ นักรบ

10 ด.ช. คมศักด์ิ ยิ้มอ่อนหวาน 35 ด.ญ. จันทร์ธิมา มติยะภักด์ิ

11 ด.ญ. ปภัสสรา มิ่งมหิศร 36 ด.ญ. ศศิมา เพ็ญสุข

12 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ เลขไวฑูรย์ 37 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศิริมงคลขจร

13 ด.ช. ธีรยุทธ์ ในพิมาย 38 ด.ญ. กัญญาณัฐ จงกลาง

14 ด.ญ. ฐิติพร โมรานอก 39 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ ว่องวัฒนากูล

15 ด.ช. นพสิษฐ์ สมานมิตร 40 ด.ญ. รินรดา เยื้องกลาง

16 ด.ช. ศรศักด์ิ พงษ์สุขพะเนาว์ หมายเหตุ

17 ด.ช. ศุภกร ฮาตวิเศษ กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ณัฐวัตร ดีนา 1. นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกลุ

19 ด.ช. กิตติศักด์ิ พงษ์สุวรรณ์ 2. นางสาววีณา วัดกลาง

20 ด.ญ. ปิยวรรณ ศรีเรือง

21 ด.ญ. ภัทรธิดา เสนนอก

22 ด.ช. กฤษฎา นาดี

23 ด.ญ. ณัฐกฤตา ภักดี

24 ด.ญ. วรรณษา วารินทร์

25 ด.ช. ธนพล ประกอบเสียง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่6 สอบทีห่้อง 434 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่4 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

6

434



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. สุทธญาณ์ ส่วนบุญ 26 ด.ช. ธานันดร นิลแก้ว

2 ด.ช. ภูตะวัน เกตุกลางตอน 27 ด.ช. ดนัย ผลนา

3 ด.ญ. กวินตรา ประตูชัย 28 ด.ญ. พรพิมล เข็มค้า

4 ด.ญ. เปรมธิดา บุพศิริ 29 ด.ช. อภิรักษ์ ราชสี

5 ด.ญ. กนกวรรณ ยิ่งแก้ว 30 ด.ช. ธีปกรณ์ แรตสันเทียะ

6 ด.ช. รัชชานนท์ สุวรรณ์ระห้อย 31 ด.ญ. จีรภัทร์ สมทางดี

7 ด.ญ. ธันยาภรณ์ นามมะเริง 32 ด.ญ. สุภัสสรา เข็มพิมาย

8 ด.ช. ลักษมีกานต์ สีน้่าเงิน 33 ด.ญ. วิพากร เนาว์พิมาย

9 ด.ช. ปัฐพี อ่อนเงิน 34 ด.ช. จีรศักด์ิ วงษ์ช่างฆอ้ง

10 ด.ญ. สิริมา ดงบู่ 35 ด.ญ. วิรากานต์ พันสวัสด์ิ

11 ด.ญ. ลาวัณย์ เกล้ียงกล่ิน 36 ด.ช. ธรรมชาติ ร่วมสุข

12 ด.ญ. สุภาพร ประเสริฐการ 37 ด.ช. ภควัต สุมาลี

13 ด.ช. ประสพโชค วิไลศรีอัมพร 38 ด.ญ. มาริษา เชือนอก

14 ด.ญ. ภูวนิดา แข็งขัน 39 ด.ญ. พรนิพัฒน์ คล่องแคล่ว

15 ด.ช. ชยกร สันกลาง 40 ด.ช. วงศธร ปัน่อ้าย

16 ด.ญ. อนงลักษณ์ เพชรตะกั่ว หมายเหตุ

17 ด.ญ. ภูชญานิษฐ์ พัฒน์ฐานนท์ กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. พิชญธิดา อรัญสุด 1. นางสุวรีย์ ขอพิมาย

19 ด.ช. ภัทรพันธุ์ สุจงดี 2. นางสมใจ จักสาน

20 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เยี่ยงวิญญู

21 ด.ญ. อริศรา บุญเชื่อง

22 ด.ช. ธัญวัฒน์ เศวตะมาลย์

23 ด.ช. ปัญญา นาสะกาด

24 ด.ญ. สิรภัทร เทพกลาง

25 ด.ญ. ปนัดดา เข้าพิมาย

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่7 สอบทีห่้อง 435 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่5 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

7

435



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. สุนิสา เปร่ืองนา 26 ด.ญ. น้่าทิพย์ บุญแต่ง

2 ด.ญ. อภัสรา ท้าวกลาง 27 ด.ญ. พิทยาภรณ์ เผดิมผล

3 ด.ช. วายุ สัตยารัฐ 28 ด.ช. จิรวัฒน์ สอบเหล็ก

4 ด.ญ. อภิรักษ์ บรรดิจ 29 ด.ช. สิรภัทร โนพิมาย

5 ด.ญ. สุตาภัทร์ จันทร์กระจ่าง 30 ด.ช. อธิสันต์ กุลนอก

6 ด.ช. พิเชษฐ์ไชย บุญช่านิ 31 ด.ญ. ปภัสสรณ์ ปุมพิมาย

7 ด.ช. เจษฎายุ อรชุน 32 ด.ช. พร ระดวง

8 ด.ญ. ลลิตลดา แก้วกระโทก 33 ด.ช. วีระพัฒน์ คูณงูเหลือม

9 ด.ช. ภาคภูมิ เล่ียงภัย 34 ด.ญ. สุพัตรา โฮนอก

10 ด.ญ. กาญจนภัฎ อุดมบุญ 35 ด.ช. วิทวัส เกณฑ์กระโทก

11 ด.ช. สุเมธ ปาขมิ้น 36 ด.ช. คณิศร จันทร์กระจ่าง

12 ด.ญ. วิรัตติกาล แก้ววิชัย 37 ด.ญ. กัญยกร กอนโพธิ์

13 ด.ญ. ญารินดา สีเนียน 38 ด.ญ. รัตติกาล ปัญญา

14 ด.ญ. นพรรษวรรณ ต้นค่า 39 ด.ญ. กิตติยา สอนกระโทก

15 ด.ญ. มัลลิการ์ บุญพิมาย 40 ด.ญ. ชณันญา นนท์ธีระเศรษฐ์

16 ด.ญ. สุดานดา แท่งทองหลาง หมายเหตุ

17 ด.ญ. อลิสา นาสุข กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. สิรินดา จอมทอง 1. นายสมพร บญุประมวล

19 ด.ญ. วรางคนา กุลนอก 2. นางชรัณรัตน์ บญุชุ่ม

20 ด.ช. นันทปรีชา กล่ินวิชัย

21 ด.ญ. ธีรนุช บัวส่าราญ

22 ด.ญ. ศศิมา เพ็ญสุข

23 ด.ญ. จิรัชญา หมายสุข

24 ด.ช. โยธิน สุขวรเวท

25 ด.ญ. กุลรดา ศรีเพ็ชร

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่8 สอบทีห่้อง 436 ( อาคาร 4 ชั้นที ่3 ห้องที ่6 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

8

436



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ภัทราวุธ โสมทองหลาง 26 ด.ญ. เวธกา ซุยนอก

2 ด.ช. รัฐภูมิ นาดี 27 ด.ช. จตุเทพ ทองค่า

3 ด.ช. ชุติเทพ วัดมณี 28 ด.ช. อภิรักษ์ อยู่อินทร์

4 ด.ช. มนตรี ตู้ฉกาจ 29 ด.ช. ธีรภัทร ดุงโคกกรวด

5 ด.ช. นครินทร์ พฤกษาชีพ 30 ด.ช. นิติพัฒน์ ประนัดเต

6 ด.ช. ชัยวัตน์ บุญประการ 31 ด.ญ. ชญาดา สุขประเสริฐ

7 ด.ช. ธนา บุญดี 32 ด.ญ. ปานภาวรินทร์ ปาขันแก้ว

8 ด.ช. คุณากร ขันดงลิง 33 ด.ญ. กุณฑีรา ราวพิมาย

9 ด.ญ. ธมลวรรณ ชิงชัย 34 ด.ญ. อลิสา ยังพิมาย

10 ด.ช. ทีปพัฒน์ สุขล้อม 35 ด.ญ. ฐิติมา เพ็ยสุข

11 ด.ญ. บุญญาพร แรตสันเทียะ 36 ด.ญ. ดวงกมล ชัยปรุ

12 ด.ญ. จุรีรัตน์ หมั่นการนา 37 ด.ช. ภูธฤทธิ์ ความเพียร

13 ด.ญ. ณัฐธิดา กุลพินิจ 38 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ สนนา

14 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ แก้วระวัง 39 ด.ญ. ณิชกานต์ ตู้สะกาด

15 ด.ช. ณภัทร ทรัพย์สุข 40 ด.ญ. ชมพูนุท ชุ่มกิ่ง

16 ด.ญ. จุรีรัตน์ อาจศึก หมายเหตุ

17 ด.ญ. อันทีน่า บียอร์นนาวิก กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. สุภาวรรณ ทะระ 1. นายสุพชัย พูพิมาย

19 ด.ญ. พัทธนันท์ ค่าน่วม 2. นางสาวบญุฑริกา วัชระไชยคุปต์

20 ด.ช. พรทวี ทองค่า

21 ด.ญ. วรัทยา เกิดกลาง

22 ด.ช. ฉัทชนัน ประโลมรัมย์

23 ด.ช. รัชชานนท์ สมสมัย

24 ด.ช. กฤษณวงศ์ เนียมหมื่นไวย์

25 ด.ช. ธันยบูรณ์ สกุลไทย

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่9 สอบทีห่้อง 212 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่2 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

9

212



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ภานุวัฒน์ สีใสแก้ว 26 ด.ญ. รัตนาวดี ค้าขาย

2 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เสนาค่า 27 ด.ช. นพชัย นาพิมาย

3 ด.ช. ปราโมทย์ แฟนพิมาย 28 ด.ญ. จันทร์ธิมา ด้วงกระโทก

4 ด.ญ. มาริณี สุวรรณ์ 29 ด.ญ. ธันยกานต์ ฝีมือสาน

5 ด.ญ. จันทร์กระจ่างฟ้า พวงพิมาย 30 ด.ช. จารุเชษฐ์ โชคพิมาย

6 ด.ญ. อัมรินทร์ แบบพิมาย 31 ด.ญ. จิรภิญญา คลายโศก

7 ด.ช. วิชยา เสนะวรรณ 32 ด.ญ. ขวัญชนก มนต์ป่วย

8 ด.ช. ณัฐกิจ สังโส 33 ด.ช. จิตตกร จงกลกลาง

9 ด.ช. ธีรณัฐ พีพ่ิมาย 34 ด.ญ. กัญญารัตน์ ระยับศรี

10 ด.ญ. ศิวนาถ ภักดีนอก 35 ด.ญ. นวลนภา สายดี

11 ด.ญ. ธวัลรัตน์ เทียนชัย 36 ด.ช. พชรพล ผสมสัตย์

12 ด.ญ. ปิยะนันท์ ล่ืนกลาง 37 ด.ช. บันฑิตา ใยพิมาย

13 ด.ช. อิศม์เดช บุญชม 38 ด.ช. กรณ์ดนัย แฟนพิมาย

14 ด.ญ. วัทนา เกษะ 39 ด.ช. ณัฐภูมิ กับเพชร

15 ด.ญ. ปาริฉัตร เหลาวัฒนา 40 ด.ญ. อัครยา กู้พิมาย

16 ด.ช. ณัฐวุฒิ บังพิมาย 41 ด.ญ. ปวริศา ภักดี

17 ด.ช. ธนวัฒน์ มาโน หมายเหตุ

18 ด.ญ. อินชุอร นาสะกาด กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

19 ด.ช. ภิพัฒน์ แก้วจอหอ 1. นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ

20 ด.ช. สันติสุข ขยายดี 2. นายชูชัย สีหานอก

21 ด.ญ. ธัญญาเรศ มนตรี

22 ด.ญ. สุพรรนิการ์ มูลพิมาย

23 ด.ช. วศิน วัชรูจี

24 ด.ญ. จุฬารัตน์ แสงสุวรรณ

25 ด.ญ. วาสนา วายทุกข์

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่10 สอบทีห่้อง 213 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่3 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

10

213



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ฑิฆมัพร คงมิภักด์ิ 26 ด.ญ. สโรชา คร่่าสุข

2 ด.ญ. ปุณยวีร์ นาควิริยะพงศ์ 27 ด.ช. นิธิกรณ์ พรมศรี

3 ด.ช. พีรพงศ์ ค้าขาย 28 ด.ช. อภินันท์ ครองยุติ

4 ด.ญ. ปนัดดา ยิ่งแก้ว 29 ด.ช. พัฒกรณ์ มุ่งเขื่องกลาง

5 ด.ช. สุรสิทธิ์ มุขดา 30 ด.ช. ศิวกรณ์ รอดกลาง

6 ด.ช. นพภานุ อุ้มพิมาย 31 ด.ญ. ณฐพร อยู่ในธรรม

7 ด.ช. ชัยพร ศรีสุข 32 ด.ช. อภิสิทธิ์ เพียงพิมาย

8 ด.ญ. ปราณปริยาพร กัณหา 33 ด.ญ. ภัทรวดี ขอพิมาย

9 ด.ญ. ณัฐวรรณ จงกล 34 ด.ญ. ศศิกานต์ สินนอก

10 ด.ญ. ธันยธร ดวงจินดา 35 ด.ญ. วรรณวิษา กระจ่างโพธิ์

11 ด.ญ. จุฑาดา นวลลมลี 36 ด.ญ. พรทิพย์ ผลาธัญญะ

12 ด.ช. วชิระวิทย์ คู่พิมาย 37 ด.ช. สรยุทธ สาดกลาง

13 ด.ช. จักรพันธ์ ขลากระโทก 38 ด.ญ. ชวิศา บุญมา

14 ด.ช. พีรนวัฒน์ พัฒนกุล 39 ด.ช. ธีระเทพ ดีมา

15 ด.ช. ธราเทพ เจือจันทร์ 40 ด.ช. ณัฐวัตร โล่ทอง

16 ด.ญ. อมรรัตน์ ณรงค์นอก 41 ด.ช. สิทธินนท์ จันทร์กระจ่าง

17 ด.ญ. วนิชยา พบดี หมายเหตุ

18 ด.ช. อธิศกรชัย มีพิมาย กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

19 ด.ญ. ณัฐจีรา นามวิชา 1. นางอจัฉราพร เกตุกระทุ่ม

20 ด.ช. นราธิวัฒน์ ปาลารักษ์ 2. นายบรรเลง รักษ์มณี

21 ด.ช. นพวิทย์ เบิกบาน

22 ด.ช. จีรศักด์ิ ศรีแสง

23 ด.ญ. พรกนก ค้าขาย

24 ด.ญ. สลิลทิพย์ แก้วระวัง

25 ด.ญ. ชฎาทิพย์ ดีมา

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่11 สอบทีห่้อง 214 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่4)

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

11

214



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. พิชามญชุ์ แก้วระวัง 26 ด.ญ. กานต์ธิดา พะวิงรัมย์

2 ด.ช. ปัณณวัฒน์ เจือจันทร์ 27 ด.ช. ศุภกิตต์ิ ชนกกลาง

3 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ คู่พิมาย 28 ด.ญ. แกมกมล ฝาพิมาย

4 ด.ช. ธนากร ถาวรเสถียร 29 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ โกศล

5 ด.ญ. มาลินี เรืองพิมาย 30 ด.ช. นภัสกร ศรีวงศ์ทอง

6 ด.ช. สมฤกษ์ อุปชาบาล 31 ด.ญ. อภิญญา ทูลกลาง

7 ด.ช. ทวีทรัพย์ หมั่นสาร 32 ด.ช. กรนพเก้า เพ็ชรโนรา

8 ด.ญ. นภัสรา เศียรกระโทก 33 ด.ญ. ศุภิสรา ใยพิมาย

9 ด.ญ. จามิกร นกพุทธา 34 ด.ญ. ณัฏฐพร พัฒนกุล

10 ด.ญ. จิราวรรณ หว่างเชื้อ 35 ด.ช. วีรภัฏ นอบน้อม

11 ด.ญ. สุชาดา ร่ืนอารมย์ 36 ด.ญ. ณัทรภิญญา พะโยธร

12 ด.ช. ธนวินท์ ฮอพิมาย 37 ด.ช. พรพิพัฒน์ เกตุใหม่

13 ด.ญ. หงษ์หยก ขันนอก 38 ด.ช. ธีระกาญจน์ ใจซ่ือ

14 ด.ช. ปรัชญา อุ่มกลาง 39 ด.ช. ณัฐพัฒน์ พวงพิมาย

15 ด.ช. ชยานนท์ เนียมกลาง 40 ด.ช. ชัชพงษ์ พงษ์พิมาย

16 ด.ญ. พฤกษา สนั่นไพร 41 ด.ญ. ณัฐชยา เปร่ืองค้า

17 ด.ช. ธณาธิป ประดิษฐจา หมายเหตุ

18 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ พูนดี กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

19 ด.ญ. ณัฐรดา จรโคกกรวด 1. นายจรัญ เข็มพิมาย

20 ด.ช. ศรัณย์รัตน์ ร่มสุข 2. นายศุภคัษร เมืองนาคิน

21 ด.ช. กันต์ธีร์ สืบค้า

22 ด.ช. สถาพร ใยพิมาย

23 ด.ญ. กัญญารัตน์ สุขพิมาย

24 ด.ช. นวพล กล่ันอ่า่

25 ด.ช. พีรณัฐ เดชโคบุตร

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ห้องสอบที ่12 สอบทีห่้อง 215 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่5 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

12

215



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. บูรพา ศึกษาชีพ 26 ด.ญ. กัลยา เรืองศรี

2 ด.ช. เจตภานุ ฮาร์ด้ิง 27 ด.ช. วีรภัทร์ ธีรชาติพงศ์กุล

3 ด.ช. วิชญะ วงษ์เตมีย์ 28 ด.ช. ตันติกร เกล็ดงูเหลือม

4 ด.ญ. ภัทรลดา วงษาเศก 29 ด.ญ. สุพรรณี นาอ้อม

5 ด.ช. ธนวัฒน์ สินโทรัมย์ 30 ด.ญ. ปิยะธิดา สมอินทร์

6 ด.ช. สุวิจักขณ์ ชาญชัยศรี 31 ด.ญ. อลิชา ชื่นบาน

7 ด.ญ. สิรกัญญา อุดมผล 32 ด.ช. นวพล เยี่ยงอย่าง

8 ด.ญ. กิตติลักษณ์ ล้อมกลาง 33 ด.ญ. ปานวาด เสียดก่าปัง

9 ด.ช. ปัณณธร กะการดี 34 ด.ช. ไชยวัฒน์  ชัยสิทธิ์

10 ด.ช. ฉัตรตรี อิ่มปะรุ 35 ด.ญ. จิรนันท์ สู่สุข

11 ด.ช. ภัครพงศ์ วิเศษแก้ว 36

12 ด.ช. ศรายุทธ ชาวงษ์ 37

13 ด.ญ. ศุภานัน นาประจัด 38

14 ด.ญ. ปนวรรณ หาญชนะ 39

15 ด.ญ. นันท์ชพร เชื้อใจ 40

16 ด.ช. ศานุวัฒน์ ขันโคกกรวด หมายเหตุ

17 ด.ญ. ภัทรลดา จอดพิมาย กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. จิรกานต์ อาศัยทรัพย์ 1. นางนันทกาต์ แสงรัศมี

19 ด.ช. อนาคินทร์ พรหมสิทธิ์ 2. นายสุรชัย โชติกลาง

20 ด.ช. ประพัฒน์ หนูจับแก้ว

21 ด.ช. เปรมพล เคยศึก

22 ด.ช. ต่อตระกูล พันธุดี์

23 ด.ญ. ปริยากร ชัยสูงเนิน

24 ด.ช. พรชัย ดูกระบือ

25 ด.ช. ธนกฤต ชื่นมะเริง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่13 สอบทีห่้อง 216 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่6 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

13

216



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ธนาวรรณ นนทการ 26 ด.ญ. พิชญานิน วัฒนะชุมพล

2 ด.ญ. ภัทรธิดา คิดรอบ 27 ด.ญ. อมลณัฐ กลึงกลาง

3 ด.ญ. ภัททิยา รอดคล่้า 28 ด.ช. ณัฐดนัย ไกรมณี

4 ด.ญ. พลอยแสง ลีฬหาศิลป์ 29 ด.ญ. นภัสสร แท่นทอง

5 ด.ญ. บุญญฉัตต์ รักษาสุวรรณ 30 ด.ญ. พรรณนิภา สนั่นไพร

6 ด.ญ. จิดาภา สาหะ 31 ด.ช. พีรพัฒน์ ดีทองหลาง

7 ด.ญ. ณัฏณิชา นักปี่ 32 ด.ช. พลพล สังข์ฉาย

8 ด.ญ. ฐานิตา สุขพิมาย 33 ด.ญ. สุนิษา โนนสูง

9 ด.ญ. ปวีณา วรรณคีรี 34 ด.ญ. วรัทยา ว่องวัฒนากูล

10 ด.ญ. ปัญญดา ฉิพิมาย 35 ด.ญ. ชาริณี ดอกแคกลาง

11 ด.ญ. หทัยทิพย์ หิรัญรัตน์ 36

12 ด.ญ. คณิตา ชูใจ 37

13 ด.ช. ณัฐนิชา พึง่สูงเนิน 38

14 ด.ญ. นฤมล เกิดสลุง 39

15 ด.ช. บดีศร วงศ์ก่อเกียรติ 40

16 ด.ญ. บัณฑิตา กอบพุดซา หมายเหตุ

17 ด.ญ. อชิรญา อริยะเดช กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. กอบกุล ปัตตาเวสา 1. นายบรรจง  หมอกเ็ปน็

19 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ขวัญโพน 2. นายนุกลู กระชับกลาง

20 ด.ช. พงศภรณ์ ผ่องพรรณ์

21 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ส่วนชอบ

22 ด.ญ. พิมภิมาศ สุราช

23 ด.ช. ศุภวิชญ์ กลับกลาง

24 ด.ญ. กชกร อ่อนนอก

25 ด.ญ. กัญญารัตน์ กันโต

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่14 สอบทีห่้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที ่1 ห้องที ่7 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

14

217



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. พงศกร บุญประกอบ 26 ด.ญ. พัชรมัย บุญเผือก

2 ด.ช. ศุภประวัติ กอบพิมาย 27 ด.ญ. วิมลสิริ เจนเล่ือย

3 ด.ช. อภิรักษ์ สร้างการนอก 28 ด.ญ. พัชราภรณ์ ค่าด้วง

4 ด.ช. เทวินทร์ ค้าขาย 29 ด.ญ. กานต์ธิดา บัวอุย

5 ด.ญ. ศศิพัฒน์ ประเสริฐการ 30 ด.ญ. พรทิพย์ จ๋าพิมาย

6 ด.ญ. กัญญาวีร์ ต้ังประจักษ์ 31 ด.ช. ณัญวัตร อุ่นทรัพท์

7 ด.ช. จุลชญาวัธณ์ ศรสูงเนิน 32 ด.ช. เชาว์วัฒน์ ได้พร

8 ด.ญ. กนกกาญจน์ ค่าแหย่ง 33 ด.ญ. เสาวนิต แสงใส

9 ด.ช. คฑาวุธ อาศ่ยพลวง 34 ด.ญ. นพวรรณ ผลสุข

10 ด.ญ. สรัลพร หมอดี 35 ด.ช. ฐิติพงศ์ ดวงอุปมา

11 ด.ญ. งามเนตร เตโพธิ์ 36

12 ด.ญ. กัลยารัตน์ ฝ่าพิมาย 37

13 ด.ช. ธีรศักด์ิ วิเศษสัง 38

14 ด.ญ. รัตนาวดี อุดมผล 39

15 ด.ญ. อรนภา สุพรรณนิล 40

16 ด.ช. จักรพรรดิ มาตรนอก หมายเหตุ

17 ด.ญ. บุญฑิตา โทสันเทียะ กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. นุชนาฎ สุรัสวดี 1. นางสาวสุชาดา  ปทัมเจริญ

19 ด.ญ. ณ่ฐฎธิดา ดงงาม 2. นายไพโรจน์ แสงสว่าง

20 ด.ญ. ณัฐกานต์ วัฒโน

21 ด.ญ. ณัฐญา บุญเหลือ

22 ด.ช. ณัฐภูมิ อู่ทองหลาง

23 ด.ญ. มนัสนันท์ ขวัญสุข

24 ด.ช. พีรธัช บุญประเสริฐ

25 ด.ช. รัชญากรณ์ สุขคงพะเนาว์

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่15 สอบทีห่้อง 227 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่7 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

15

227



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ณัฐกานต์ พลีดี 26 ด.ญ. จรัสศรี ชื่นสบาย

2 ด.ญ. พิลาสลักษณ์ เปาะสระเกษ 27 ด.ญ. ธิดารัตน์ ท่าไถ

3 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ โชไชย 28 ด.ญ. พีรยา แข็งกระโทก

4 ด.ญ. ชลธิชา ร่มเริง 29 ด.ช. ณัฐพล ชาญกิจ

5 ด.ญ. ธนพร ชิดนอก 30 ด.ญ. จิดาภา พีพ่ิมาย

6 ด.ช. ติณณภพ สุวรรณพิงคา 31 ด.ช. ธวัชชัย ปัญญาปรุ

7 ด.ช. ชนาธิป ธนาไธสง 32 ด.ญ. สายใจ ฉิพิมาย

8 ด.ช. พัฒนไชย เกิดมะเริง 33 ด.ญ. วันวลี เชิดพุทรา

9 ด.ช. ภัทรพล หน่อปราบ 34 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ศรีวิสุทธิพงศ์

10 ด.ญ. ฐิติพัชร ข่าสูงเนิน 35 ด.ช. พีรพัฒน์ บุญด่านกลาง

11 ด.ญ. ลักษมี แคนอินทร์ 36

12 ด.ญ. ธนิษฐา ดิษสูงเนิน 37

13 ด.ช. กฤษฎา เสง่ียมกลาง 38

14 ด.ญ. พรรณปพร นามมูลตรี 39

15 ด.ญ. ไอรยาภรณ์ ประวัติกลาง 40

16 ด.ญ. อริสา โกรพิมาย หมายเหตุ

17 ด.ช. ณัฐพล สามสี กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ญ. วรัทยา สาลาด 1. นางสาวสดใส สุขสุทธิ์

19 ด.ญ. อรัญญา ความหมั่น 2. นายศุภกจิ ชิวพิมาย

20 ด.ญ. พรพิมล พันนาเหนือ

21 ด.ญ. ธันยพร นามพิมาย

22 ด.ญ. จิณณพัต คามพิมาย

23 ด.ญ. ประภิญญา สังข์ทองหลาง

24 ด.ช. ธีรดล ค่าหมื่น

25 ด.ญ. รัติกาล พันธุว์ิริยากุล

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่16 สอบทีห่้อง 226( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่6 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

16

226



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ปภาดา สินครบุรี 26 ด.ช. ภานุเดช ซาพิมาย

2 ด.ช. แทนคุณ สินมะเริง 27 ด.ญ. ศศินิภา งัดสันเทียะ

3 ด.ญ. นิภาวัลย์ ภักดีค่า 28 ด.ญ. ชมพูนุท กรก่าจายฤทธิ์

4 ด.ญ. มัณรยามีน สุพัฒนโยธิน 29 ด.ญ. อาทิตยา ขันทะศิริ

5 ด.ญ. ทุติยาภรณ์ หินกลาง 30 ด.ญ. สุพัตรา เซ็นกลาง

6 ด.ญ. ศลิษา สมดี 31 ด.ช. ชัยวัฒน์ ควบพิมาย

7 ด.ญ. ชุตินันท์ หมายสุข 32 ด.ญ. มณีรัตน์ ผสมทรัพย์

8 ด.ช. ณัฒชานนท์ หลงพิมาย 33 ด.ญ. กนกวรรณ พร้อมสันเทียะ

9 ด.ญ. กัญญารัตน์ เพ็ญสุข 34 ด.ญ. ปาวีณา บุญช่านิ

10 ด.ญ. ณัฐกานต์ เทียมทอง 35 ด.ญ. ไอริน ช่านาญนา

11 ด.ช. กิตติทัช ค่าแหย่ง 36

12 ด.ญ. อรณี โพธิง์าม 37

13 ด.ญ. กชพรรณ พรบุษยานนท์ 38

14 ด.ญ. สุภาวดี นัยวิกุล 39

15 ด.ญ. ปานชนก หาญสงคราม 40

16 ด.ญ. วริษฐา แสนธนู หมายเหตุ

17 ด.ญ. กชกร ท่าไถ กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ไหวพริบ 1. นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์

19 ด.ญ. สุภิตา ทองเหล็ก 2. นายธีระศักด์ิ อนิยาพงษ์

20 ด.ช. ศักรินทร์ ป้องชาลี

21 ด.ญ. รัชพล นิมิตรหมื่นไวย์

22 ด.ช. ชนุดม โนนโพธิ์

23 ด.ช. ปฎิพัทธ์ เสาลง

24 ด.ญ. ณัฐชุดา สุริยัน

25 ด.ญ. นริศรา พลแสน

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่17 สอบทีห่้อง 225 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่5 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

17

225



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. วุฒิกร เพ็ญชอบ 26 ด.ญ. ปัทมา โตสนั่น

2 ด.ญ. เปรมฤดี ช่อบุญกลาง 27 ด.ช. บุญดีเลิศ ภาคสระศรี

3 ด.ญ. กานตรัตน์ ศรีวิชา 28 ด.ช. ไชญาวัฒน์ ศรสูงเนิน

4 ด.ช. ต้นหนาว สุขกระชอน 29 ด.ญ. สุปรียา ก้อนรอดค่า

5 ด.ช. อิศวะ อาจหาญ 30 ด.ช. ณัฐพงศ์ ผ่องศิริ

6 ด.ญ. นันทิยา ใกล้สุข 31 ด.ญ. ภัทรานันท์ แจ่มศรี

7 ด.ญ. สุวณัฐ วิมลโรจน์ 32 ด.ญ. ชุติยาพร บุญมาพิลา

8 ด.ญ. เนตรทราย ล้อดงบัง 33 ด.ช. ธนดล ธวัชชโย

9 ด.ญ. อรวี โดยพิมาย 34 ด.ญ. กัญญาณัฐ ญาติกลาง

10 ด.ญ. จงใจ จันทวงษ์ 35 ด.ช. ธีรภัทร นราพันธ์

11 ด.ญ. สุธาสินี ฉายพิมาย 36 ด.ช. อภิวัฒน์ ใจเทีย่ง

12 ด.ญ. สุกัญญา บ่อหน่าย 37

13 ด.ญ. ขวัญเนตร กุลพรม 38

14 ด.ญ. ประกายกานต์ สุขก่าเนิด 39

15 ด.ญ. นาราภัทร บุญฉ่่า 40

16 ด.ญ. ชลนัชชา ฝ่ังไธสง หมายเหตุ

17 ด.ญ. ดมิสา แก้วระวัง กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. สิริกร ชินพิมาย 1. นางนันทน์ภสั เชิดฉาย

19 ด.ญ. พีรดา เต็งกลาง 2. นางสาวพัชรนันท ์กลุวรพิสิษฐ์

20 ด.ญ. สุทธิดา แวงชัยภูมิ

21 ด.ช. ภานุพงศ์ หมอยา

22 ด.ช. กิตติพงศ์ ศัตรูพินาศ

23 ด.ญ. ธวัลยา มั่งเชียง

24 ด.ญ. ศศิกานต์ เผงพิมาย

25 ด.ช. กฤษณะ กาฬจักร

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่18 สอบทีห่้อง 224 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่4 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

18

224



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ช. ปยุต สรดอก 26 ด.ญ. พิชญาสินี อาศัยบุญ

2 ด.ช. วรปรัชญ์ เกือนสันเทียะ 27 ด.ญ. นริศรา กิจเจริญ

3 ด.ญ. ฐิติมา ไชยณรงค์ 28 ด.ญ. สุปรียาภรณ์ ประจงบัว

4 ด.ช. พ่ฒนกิจ บุไธสง 29 ด.ญ. ธีริศรา ลมงาม

5 ด.ญ. ฐิดาพร สุขพิมาย 30 ด.ญ. สิรกัลยา มีศิลป์

6 ด.ญ. ศิริญาพร สิงห์เพชร 31 ด.ช. วีระพงศ์ แก้วพะเนาว์

7 ด.ญ. อรัญญา นะร่ืนรัมย์ 32 ด.ญ. สิริกานต์ พวงพิมาย

8 ด.ช. นัทธพงศ์ สุขทัว่ 33 ด.ญ. ธารทิพย์ หรรษาศักด์ิสกุล

9 ด.ช. ณัฐดนัย บัวสนิท 34 ด.ญ. ชัญญา ศรีชุ่ม

10 ด.ช. ทวีชัย จรมั่งนอก 35 ด.ญ. เสริมศิริ ม่วงนอก

11 ด.ญ. ปวริศา จิตสงวน 36 ด.ญ. สิริมา จันทะเสน

12 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ แขพิมาย 37

13 ด.ช. อัฑฒกร ช่างแก้ว 38

14 ด.ญ. เบญจรัตน์ กระจ่างโพธิ์ 39

15 ด.ญ. ฐิติมน ไชยณรงค์ 40

16 ด.ญ. สกาย กรูม หมายเหตุ

17 ด.ญ. ภัทรภร ปล่ังกลาง กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. กอบุญ ทางดง 1. นางภสัสร สัตย์ซ่ือ

19 ด.ญ. หทัยรัตน์ รอบแคว้น 2. นายสมพล ระวังงาน

20 ด.ญ. สุธารินี ศรีหาบุญทัน

21 ด.ญ. นันณภัทร สุนทะวงศ์

22 ด.ญ. อินทิพร พิรักษา

23 ด.ญ. วรดา นาคีสังข์

24 ด.ช. กฤษดา ก้ามพานิช

25 ด.ญ. ศิริรัตน์ ขอพืชกลาง

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่19 สอบทีห่้อง 223 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่3 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

19

223



ที่ นามสกุล ลงชื่อ ที่ นามสกุล ลงชื่อ

1 ด.ญ. ปัณณธร สุวิทยศุกด์ิ 26 ด.ญ. กัญญาณัฐ จรภัย

2 ด.ญ. ณัฐนิชา ฉายพิมาย 27 ด.ช. ธวัชชัย เผงพิมาย

3 ด.ญ. ธีราพร ลมงาม 28 ด.ญ. พิมพกานต์ ศรีชมพู

4 ด.ช. พงษ์พิธา เลิศทวีวัฒนา 29 ด.ช. พันธกานต์ กรงกลาง

5 ด.ญ. กัลยกร โคนพิมาย 30 ด.ช. ระพีพันธ์ อันเสน

6 ด.ญ. กชกร หาญสงคราม 31 ด.ญ. ณวรา พุฒขุนทด

7 ด.ช. สิรภัทร คู่พิมาย 32 ด.ช. กณิศ ครงูเหลือม

8 ด.ญ. กนกนภัส งามธงไชย 33 ด.ญ. โชติกา ค้าขาย

9 ด.ช. กิตติ วังจิก 34 ด.ช. สิณาวัชญ์ ศรีลาวรรณ์ธณา

10 ด.ญ. นัฐวิกา ปัน่พิมาย 35 ด.ญ. ศิวลีย์ พิระชัย

11 ด.ช. กิตติภูมิ ทีสันเทียะ 36 ด.ช. วรายุทธ ภูมิกลาง

12 ด.ญ. เพชรลดา ศิลาจันทร์

13 ด.ช. คณิศร เอี่ยมโนนหมัน

14 ด.ช. พีระภัทร ตะวงสา

15 ด.ช. เอกพล เยี่ยงนา

16 ด.ญ. สิริมา เกษศิริ หมายเหตุ

17 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ สุวรรณดี กรรมการก่ากบัหอ้งสอบ

18 ด.ช. ส่าเร็จ สุขแก้ว 1. นางอมรา มานะดี

19 ด.ช. เสกส่งเสริม สงนอก 2. นางสาวนงนุช ขอกรดส่าโรง

20 ด.ช. คมชาญ เขมา

21 ด.ช. ธนากร มุ่งเอื้อมกลาง

22 ด.ช. วุฒิภัทร โพธิภ์าด

23 ด.ญ. กัญจน์ศร กุ้งมะเริง

24 ด.ญ. ฤทัยรัตน์ แสงทอง

25 ด.ช. บุญพิทักษ์ บาทโพธิ์

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561         

ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและทั่วไป

ห้องสอบที ่20 สอบทีห่้อง 222 ( อาคาร 2 ชั้นที ่2 ห้องที ่2 )

วันที ่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ ชื่อ

20

222


