รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 1 สอบทีห่ ้อง 421 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 )

1

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. ชุติมา

นามสีฐาน

26 นาย ชลธี

สังฆมณี

2 นาย วรรณเกียรติ

รักษาไพร

27 ด.ช. อัษฏาวุธ

พึง่ พิมาย

3 น.ส. รวิพร

คาเทียนทอง

28 น.ส. ขวัญณัฐชา

ดาราวรรณรัตน์

4 นาย พรวิษณุ

เนื่องมัจฉา

29 น.ส. พรชิตา

บุญสร้าง

5 น.ส. ปลายฝน

พรมพิลา

30 นาย นครินทร์

ซอพิมาย

6 น.ส. สุภาวดี

สิงห์วิสุทธิ์

7 นาย ธีรภัทร

ทาไถ

8 น.ส. ณัฐกานต์

สุวรรณปัญญา

9 น.ส. ศิรินนภา

ฮอพิมาย

10 นาย ณัฐวัชร์

วุฒิพุทธศาสตร์

11 น.ส. ชลธิชา

รักษาโค

12 น.ส. พรรณนุภา

ช้ารัมย์

13 นาย สิริดนย์

ใจสูงเนิน

14 น.ส. ปิยธิดา

ยนต์จอหอ

15 นาย ตะวัน

ชูชื่น

16 น.ส. นาตยา

นะตะ

17 น.ส. อิรทิรา

ไร่นา

18 นาย ภูริพัฒน์

เหล็กทอง

19 น.ส. ธนาภรณ์

สิมเมือง

20 น.ส. สโรชา

แก้วอานาจ

21 ด.ญ. ธัญญภัทร

ไหวพริบ

22 นาย กันตพงศ์

สุขโข

23 น.ส. ชาลิณี

สืบค้า

24 น.ส. รุ่งนภา

ปลอดงูเหลือม

25 น.ส. ดลฤดี

นราจันทร์

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวกัลยารัตน์ อินทร์คาน้อย
2. นางยุพิน ช่าชอง

421

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 2 สอบทีห่ ้อง 422 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 )

2

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. อภิสมัย

รักไร่

26 นาย รวิชญ์

อ่อนสอาด

2 น.ส. กนกกาญจน์

วนาภรณ์

27 น.ส. กตวรรณ

ทะเลดอน

3 น.ส. ศศิกานต์

แก้วกลาง

28 น.ส. ฉัตรฤดี

เชิงจอหอ

4 นาย พีรพัฒน์

พูนแก้ว

29 น.ส. พิตตะวัน

นาคดิลก

5 น.ส. พรชิตา

โคกเจริญ

30 นาย กฤษณศักดิ์

หมั่นสาน

6 น.ส. สุรางคณา

สิงห์ดี

7 ด.ช. ภัณฑบดี

แซ่แต้

8 น.ส. ณัฐธิดา

กอกัน

9 น.ส. สสิภา

เสนามนตรี

10 นาย ทัพไทย

พงศ์อุดม

11 น.ส. ชลพิรุณ

วงศ์กาฬสินธุ์

12 ด.ญ. พรสุดา

วัฒนานุพงศ์

13 น.ส. กนกวรรณ

เกิดสุข

14 น.ส. พิมนภา

กาพย์พิมาย

15 นาย ธนบดินทร์

วงษ์จินดา

16 น.ส. นารีรัตน์

ศิริงาน

17 น.ส. อิสริยาภรณ์

ดาวกระจ่าง

18 นาย โภคิน

เปรื่องค้า

19 น.ส. ธัญญารัตน์

ผลนา

20 ด.ญ. สุกัญญา

พะธะนะ

21 น.ส. นาฏอนงค์

สุขนา

22 นาย กันตพิชญ์

ผึ้งทอง

23 น.ส. ชาลิสา

รุ่งแจ้ง

24 น.ส. โรจน์จณีย์

ไม้สูงเนิน

25 น.ส. บุปผชาติ

มหานารี

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางอรสา โสวรรณา
2. นางวรรณี อมัติรัตนะ

422

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 3 สอบทีห่ ้อง 431 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 1 )

3

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. นริศรา

คาสิงห์นอก

26 น.ส. ฐนิชา

เมืองศักดา

2 น.ส. โชติกา

กองเมืองปัก

27 น.ส. จิตตา

กล้าวาจา

3 น.ส. สกาย

นาดี

28 น.ส. พิมพ์พิชชา

สุรชาติเมธินทร์

4 นาย มงคลฉัตร

วัตรงาม

29 น.ส. ภัคจิรา

จรรยา

5 น.ส. พรชิตา

ชอบกองกลาง

30 น.ส. ณัฐติกาล

เทียนชัย

6 น.ส. อลิตรา

วดีศิริศักดิ์

7 นาย ภาสกร

นนท์ธีระเศรษฐ์

8 น.ส. ทิชา

ฉวนพิมาย

9 น.ส. สุทธาทิพย์

พิศนอก

10 นาย เปรมศักดิ์

ถินนอก

11 น.ส. ชาลิณี

ทองสุข

12 น.ส. วรัญญา

เหลือสุข

13 ด.ญ. เกวลิน

เกตุสกุล

14 น.ส. รุ่งนภา

บุญดี

15 นาย ธีธัช

ศิวะโรจน์จินดา

16 น.ส. บุญมณีรัตน์

ใกล้สุข

17 นาย จักรภัทร

วัชระวงศ์ทองดี

18 นาย มาวิญญ์

เจริญเดช

19 น.ส. เบญจมาภรณ์

รัตนสีหา

20 น.ส. อัญชลี

ชอบทดกลาง

21 ด.ญ. ปนิตา

งามสะอาด

22 นาย จิรายุ

ปราสาทหินพิมาย

23 น.ส. ณัฐกานต์

วงศ์นรกุล

24 น.ส. วานิดา

แวงสูงเนิน

25 น.ส. ปณิดา

คาสิงห์นอก

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวสุทนิ ฝ่ายนา
2. นางสาวนิภาพร ภักดี

431

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 4 สอบทีห่ ้อง 432 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 2 )

4

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 นาย ชัยมงคล

ทองลา

26 น.ส. น้าทิพย์

แนบกลาง

2 น.ส. ณิชากร

ศักดิ์ศรี

27 น.ส. ปรียานุช

ค้าขึ้น

3 น.ส. สโรชา

บุญนอก

28 น.ส. ลออรัตน์

ผายพิมาย

4 ด.ญ. กมลลักษณ์

กล้าเด็ด

29 น.ส. ภัทรวดี

สุพรรรกลาง

5 น.ส. พิทยารัตน์

เปตะโก

30 นาย กชกรณ์

ช่างโคตรพะเนา

6 น.ส. อัจฉริยา

แสนละคร

7 ด.ช. รชานนท์

ศรีวิชา

8 น.ส. นพรดา

เหล็กกนก

9 น.ส. อาทิตญา

นาเท

10 นาย พงศพัศ

ขวัญดี

11 น.ส. ฐิตาพร

ตรัสรู้

12 น.ส. วริศรา

นาระหัด

13 น.ส. เกศินี

ธิติเสรี

14 น.ส. วัชราภรณ์

ทองประดิษฐ

15 นาย พัฒนโชติ

จันทร์ใหม่

16 น.ส. เบญจรัตน์

เหล็กพิมาย

17 นาย เจนณรงค์

วิลารัตน์

18 นาย รัตนมน

สาดกลาง

19 น.ส. พิมพ์ชนก

รวมพลพรมราช

20 น.ส. อุบลรัตน์

ดาวเรือง

21 น.ส. แพรวไพลิน

นันท์จันทึก

22 นาย จิรายุ

อุตะมะ

23 น.ส. ดารณี

คูณหัวโทน

24 น.ส. ศิริลักษณ์

โตทองหลาง

25 น.ส. ปิยวรรณ

แสนโบราณ

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นายกัมปนาท ศรีคัทนาม
2. นายธวัชชัย วัชรประทีป

432

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 5 สอบทีห่ ้อง 433 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 3 )

5

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. ธมลวรรณ

แถมกลาง

26 น.ส. ภทรพรรณ

สมกาบัง

2 น.ส. สิริรักษ์

จันทร์ทร

27 น.ส. วรนุช

บุญพร้อม

3 น.ส. กัณพรรษา

แก่นกลาง

28 น.ส. ศุทธินี

สมดี

4 น.ส. ภัทรลดา

ร่มเย็น

29 นาย ชญานนท์

แสงอ่อน

5 น.ส. อารญา

ดวงแก้ว

30 น.ส. เบญจพร

สุดวงงาม

6 นาย วีรภัทร

ภัทรกุลประเสริฐ

7 น.ส. นริศรา

เงินพิมพ์

8 นาย กฤษฎา

โจทย์พิมาย

9 นาย ภานุวัฒน์

ฟูกสันเทียะ

10 น.ส. ณัฐนิชา

ฉุดพิมาย

11 น.ส. วริศรา

เมฆา

12 น.ส. จณิสตา

หมายสุข

13 น.ส. วิภาดา

ห่วงสูงเนิน

14 นาย ศักดิ์สิทธิช์ ัย

เตรียมมะเริง

15 น.ส. พิมพิศา

ธรรมชู

16 นาย เจษฎา

ทรัพย์เสม

17 นาย ศิวกร

วรรณปะโพธิ์

18 น.ส. พิมรดา

ดอกพิกุล

19 นาย จิรานุวัฒน์

ฝ่าพิมาย

20 น.ส. วราภรณ์

เร่งพิมาย

21 นาย นันทวัฒน์

สมิงรัมย์

22 น.ส. ธันยกานต์

งอนกลาง

23 น.ส. สุวนันท์

บุญยิ่ง

24 น.ส. พรรณษา

ทองอุ่น

25 น.ส. เบญจพร

โพธิเ์ งิน

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง
2. นายมุนินทร์ ปิดตาโส

433

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 6 สอบทีห่ ้อง 434 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 4 )

6

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. อนัญญา

บุญใหญ่

26 น.ส. สุธาศิณี

ซ่อนนอก

2 น.ส. จิดาภา

ขาใจ

27 น.ส. เกศินี

จันวิลา

3 น.ส. มณฑิตา

ปราสาทหินพิมาย

28 นาย ณัฐวิญญ์

อติวัฒน์อังกูร

4 นาย คมพิสิฐ

ชญาธรธนพิสิฐ

29 น.ส. ปัทมาภรณ์

ทีตอ

5 นาย อภิลักษณ์

จันทร์เพ็ญ

30 น.ส. อภิชญา

โพธิจ์ ันทร์

6 น.ส. ปารมิตา

แมดพิมาย

7 นาย กิตติศักดิ์

ศรีนวกะตระกูล

8 นาย รตนปพล

อู่พิมาย

9 น.ส. ทิฆมั พร

กกกระโทก

10 น.ส. สโรชิน

แสงนาค

11 น.ส. จิราวรรณ

พิมพ์เงิน

12 น.ส. ศิริญา

แถวไธสง

13 นาย ศุภชัย

สายทอง

14 น.ส. พุธฤดี

เสกศรี

15 นาย ญาณวัฒน์

กล่าสุข

16 นาย เศรษฐวุฒิ

ท่ามกลาง

17 น.ส. เพชรชมพู

แก้วอานาจ

18 นาย พัสณะ

เป็นซอ

19 น.ส. ศศิกานต์

ดีปาน

20 นาย ปัณณธร

เฉยสะอาด

21 น.ส. ธารทิพย์

ผ่องศิริ

22 น.ส. อนุสสรา

แฝงด่านกลาง

23 น.ส. พิชญ์สุดา

ค้าขาย

24 น.ส. ปราณชนก

มุกดา

25 น.ส. วรรณวิสา

ใจฉ่า

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวสุนีรัตน์ ปิ่นอาคา
2. นางอมรรัตน์ พูพิมาย

434

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 7 สอบทีห่ ้อง 435 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 5 )

7

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. จิรัฏชญา

เจริญวงศ์

26 น.ส. วิชญาพร

ถนัดค้า

2 น.ส. เมธาวี

จูงกลาง

27 ด.ช. ธนธัช

สามัคคี

3 นาย เจริญชัย

นาคร้าย

28 น.ส. พัณณิตา

ขาเข้ม

4 นาย ศักรินทร์

เกตุทับ

29 นาย ธนธร

นวลสมบัติ

5 น.ส. พรพิมล

แก้วสุวรรณ

30 น.ส. ชญานันท์

บัวแก้ว

6 นาย จิรเมธ

แก้วหนองแสง

7 นาย ศีวกร

จันทร์โพธิ์

8 น.ส. ธนัชพร

ชอบงาน

9 น.ส. สุริสา

มณีสุรัตน์

10 น.ส. ชลกานต์

แก้วอานวยจิตร

11 น.ส. ศุภิสรา

จุดพิมาย

12 นาย อัฑฒ์อธิศ

พันธุช์ ัยเพชร

13 น.ส. มนทกานต์

ฤทธิป์ ระสาท

14 นาย ทินกฤต

ยอดปืน

15 น.ส. กนกกร

ฉายพิมาย

16 น.ส. ภัณฑิรา

แจนพิมาย

17 น.ส. กัลยกร

เสตะพยัคฆ์

18 น.ส. ศิริรัตน์

สร้อยเชื้อดี

19 นาย พรอนันต์

ตุ่นกลาง

20 น.ส. ธิดาพร

สุพร

21 น.ส. อาทิยา

ตู้สะกาด

22 น.ส. มนัสสิการ

อุตส่าห์งาน

23 น.ส. พัชราพร

บุญเครือบ

24 นาย กีรติกันต์

สมนิยม

25 น.ส. สุนันทา

ส่วนบุญ

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นายณัตพล พลธรรม
2. นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร

435

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 8 สอบทีห่ ้อง 436 ( อาคาร 4 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 6 )

8

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. ภัคภร

สุขกุล

26 นาย ธาวิน

นาดี

2 นาย ณัฐพงษ์อิศรา

เวลาดี

27 น.ส. พิมพิศา

เสกศรี

3 น.ส. กัลยลักษณ์

ชุ่มสีดา

28 นาย ธัญเทพ

อารีย์วงศ์

4 น.ส. พิชญา

จิรเวชกุล

29 น.ส. ชุติภา

กัณหา

5 นาย จิรยุทธ์

ร่มเย็น

30 น.ส. สิรภัทร

ไชยมาตย์

6 นาย สิรวิชญ์

เสนใหม่

7 น.ส. ธันย์ชนก

สอบเหล็ก

8 นาย ณรัฐ

ศรีจันทร์รัตน์

9 น.ส. ชัชฎาภรณ์

นิยมดี

10 น.ส. สลิลทิพย์

บุกขุนทด

11 น.ส. กชนน

ชัยฤทธิไ์ พบูลย์

12 น.ส. วิชญาดา

กสิประกอบ

13 นาย ธนพงธ์

ด้วงกลาง

14 น.ส. กนกพร

สีเชียงสา

15 น.ส. ภัทรวดี

นิตย์กระโทก

16 น.ส. แก่นแก้วโอลิเวีย

มักกลี

17 น.ส. สิริมาพร

วงศ์หงษ์

18 นาย สราวุธ

เฉียงกลาง

19 น.ส. บัณฑิตา

พวกกลาง

20 นาย เจตนิพัทธ์

หินแดง

21 น.ส. มาติกา

ไชยเทศ

22 นาย จิระพงศ์

สุขกลาง

23 นาย ณรงค์วุฒิภูมิ

แงดสันเทียะ

24 นาย ธีรภัทร

ฟูทรัพย์นิรันดร์

25 น.ส. นิษา

แซ่เงี้ยว

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวปรารถนา สืบค้า
2. นางสุรัส สายโต

436

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 9 สอบทีห่ ้อง 212 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 )

9

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 นาย ณัฐพล

สุกแก้ว

26 น.ส. ภคพร

จีนครุฑ

2 น.ส. เกวลิน

เลี้ยงกระบือ

27 นาย นราธิป

ศรีหาบุญทัน

3 น.ส. ภัทรภร

พงษ์พิมาย

28 น.ส. ดลยา

บัวทอง

4 นาย ชัยวัฒน์

กร่ามะเริง

29 น.ส. สุจิตตรา

ภูมิลา

5 นาย อธิบดี

ฟุง้ พิมาย

30 นาย ธนภัทร

มาสวัสดิ์

6 น.ส. นันทัชพร

แซ่ลิ้ม

7 ด.ช. ธีรภัทร

วิโรจน์ศิริ

8 น.ส. ญานิกา

เมฆาพิมาย

9 น.ส. สุภานิช

มุกดา

10 น.ส. ชนากานต์

กะสิประกอบ

11 น.ส. สุธาวัลย์

กองพลับพลา

12 นาย ธรรมธัช

สาระสาคัญ

13 น.ส. กอบัว

แย้มกระโทก

14 น.ส. เมธาสินี

นวลหมื่นไวย

15 น.ส. ชรินรัตน์

จรครบุรี

16 น.ส. สุภาลักษณ์

กิ่งพาน

17 นาย อภินันท์

บุตรดี

18 น.ส. ปรียาภรณ์

ขอกรดสาโรง

19 นาย เฉลิมศักดิ์

เป็นซอ

20 น.ส. รัตน์จิราภรณ์

สวัสดี

21 นาย ฉันทพัฒน์

หินแดง

22 นาย ณรงค์ศักดิ์

สงึมรัมย์

23 นาย ธีรภัทร

สุขใหญ่

24 น.ส. กีรติกานต์

สุทาแปง

25 นาย ธีรทัศน์

ผลเรือง

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาววิไลพร แก้วสืบตระกูล
2. นายนิรุตต์ พูนกระโทก

212

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 10 สอบทีห่ ้อง 213 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 3 )

10

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. จิรนันท์

พิมพ์สิม

26 นาย นวพัฒน์

มะลิลา

2 น.ส. รวีวรรณ

เพลงเสนาะ

27 น.ส. ดารารัตน์

ปราบประจิตร์

3 นาย โชคปัญญา

ธนาไธสง

28 น.ส. สุธินี

ปิน่ กลาง

4 นาย อภิสิทธิ์

งอนกลาง

29 นาย ธนวัฒน์

พึง่ พิมาย

5 น.ส. ปรียาพร

ชวดสูงเนิน

30 น.ส. ชฎาธาร

ขุงสันเทียะ

6 นาย พีรพัฒน์

กว้างพิมาย

7 น.ส. ทานตะวัน

เพ็ชรแท้

8 น.ส. สุรีรัตน์

เงินโต

9 น.ส. ณัฏฐ์นรี

เพ็ชรลา

10 น.ส. สุมิตตา

พิศนอก

11 นาย ธัญธรณ์

เนียมหมื่นไวย์

12 น.ส. จริญญา

มะฤทธิ์

13 น.ส. ยุพาภรณ์

สุขเสริม

14 น.ส. ชลธิชา

มินพิมาย

15 น.ส. อารยา

หลอดแก้ว

16 น.ส. กัญญารัตน์

กิ่งพาน

17 น.ส. พิมพ์ชนก

บารุงนา

18 นาย พิสิษฐ์

กาพย์พิมาย

19 น.ส. สุธินี

สังโส

20 นาย ธนรัฐ

ประเสริฐ

21 ด.ช. ธนกร

พืชพันธ์

22 น.ส. เจณจิรา

เม่ากลาง

23 น.ส. เรณุกา

เจียรศิริสมบูรณ์

24 นาย ปีกกานต์

เพียรการ

25 น.ส. เมธาวี

แก้วโลมา

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวธนัชชา สีเหลือง
2. นางสาวสายพิณ ทอนสูงเนิน

213

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 11 สอบทีห่ ้อง 214 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 4)

11

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. วรรศิริ

มงคล

26 น.ส. ธัญชนก

แพงเพ็ง

2 นาย ณัฐกร

หร่ายพิมาย

27 น.ส. สุธิลี

เสตะพยัคฆ์

3 น.ส. กิจติมา

เป็นพิมาย

28 นาย ธนากร

ก้านสันเทียะ

4 น.ส. ปิยะดา

มีศรี

29 น.ส. ฐิติมา

แววไว

5 นาย พีรพัฒน์

ขะนอก

30 น.ส. ศศิธร

แสงงาม

6 น.ส. บุญลิตา

สอบเหล็ก

7 น.ส. สุวันนา

นานอก

8 น.ส. ณัฐนี

บุญธรรมวัด

9 น.ส. สุรีรัตน์

เปรื่องนา

10 นาย นครินทร์

ดีทูล

11 น.ส. ชรินรัตน์

บุญนา

12 น.ส. วริณดา

ถนัดค้า

13 น.ส. โชติรส

ค่ายสงคราม

14 น.ส. อารีรัตน์

ทินกระโทก

15 น.ส. จิฑาภรณ์

จ้อยนุแสง

16 น.ส. ภัทรวดี

เรืองนา

17 น.ส. กนกวรรณ

มีระหัน

18 น.ส. สุนิสา

แก้วแหวน

19 นาย พิชัย

สูญกลาง

20 นาย เสฏฐวุฒิ

โพธิท์ อง

21 น.ส. ชลิดา

ทองสุข

22 น.ส. เสาวลักษณ์

พิรางรัมย์

23 นาย พีรพันธุ์

เกตุนิล

24 น.ส. เมธาวีร์

สุขทองหลาง

25 นาย เปรมพล

มาลัย

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวสุชาดา สินปรุ
2. นางสาวยุวดี โพธามาตย์

214

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 12 สอบทีห่ ้อง 215 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 5 )

12

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 นาย ณัฐพงศ์

มาสิงห์

2 น.ส. เจนจิรา

อิ่มจิต

3 น.ส. พรไพลิน

ประเสริฐการ

4 นาย สิทธิพล

บุง่ กลาง

5 น.ส. ปริชญา

เจริญดี

6 น.ส. อาริยา

ประเสริฐสันเทียะ

7 น.ส. นภัสวรรณ

ชุ่มกิ่ง

8 น.ส. อรปรียา

พุฒกลั่น

9 นาย พีเจ

แมคคาที้

10 น.ส. ดวงฤทัย

แดงกลาง

11 น.ส. ศุภรัตน์

โตนอก

12 น.ส. ธนิตา

ในพิมาย

13 น.ส. ไอลดา

กุนอก

14 น.ส. จิดาภา

ลับสาร

15 น.ส. รัตติกาล

แก้วระวัง

16 น.ส. กัญญาภัค

สุขศรีพะเนาว์

17 น.ส. อมรรัตน์

เกินรัมย์

18 นาย อรรนพ

คร่าสุข

19 นาย อภิวัฒน์

ชื่นเกษม

20 น.ส. เนติมา

ฟอพิมาย

21 น.ส. อาทิตยาภา

ชูชีพ

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวกัลยารัตน์ กาศเกษม
2. นางสาวนันทนา ทองอานวยสุข

215

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

13

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ห้องสอบที่ 13 สอบทีห่ ้อง 216 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 6 )
วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. อาริษา

อยู่สุข

26 นาย คุณากร

ธรรมวงศ์

2 น.ส. กนกพร

สีทอง

27 น.ส. กัลยกร

การเพียร

3 น.ส. ศรัณยพร

แขมพิมาย

28 น.ส. จุฬารัตน์

นาวัง

4 นาย ณัฐวุฒิ

ยิ้มศรีนวล

5 ด.ช. ธีรเดช

ทาวัน

6 นาย สิทธิพล

ทะระ

7 น.ส. วิลาลินี

แหลมหลาว

8 น.ส. กิตติยา

ยอดดี

9 นาย รัฐกร

แซ่ลิ้ม

10 น.ส. ชาลิสา

แก้วมูลสุข

11 นาย กวีศักดิ์

กระจ่างโพธิ์

12 นาย กิตติศักดิ์

สุริรัมย์

13 น.ส. กัลยกร

เสตะพยัคฆ์

14 น.ส. ณัฐฐินันท์

จันทร์ดี

15 น.ส. ธารทิพย์

ยังดี

16 น.ส. รัตนาภรณ์

พลายพลึก

17 น.ส. อริษา

คานาจ

18 น.ส. ไอลดา

กุนอก

19 น.ส. ธัญณีย์

ธนะรุ่งเพชร

20 น.ส. ธัญรัศม์

ธนะรุ่งเพชร

21 น.ส. เจนจิรา

คามี

22 น.ส. ณัฐพร

ทองหลาง

23 น.ส. สุธาทิพย์

ถั่วกระโทก

24 น.ส. เกวลิน

หว่านนา

25 น.ส. ชนิดา

สงึมรัมย์

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวศศิธร แอบโคกสูง
2. นายรขต วรรณศิลปะ

216

ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

14

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาจีน
ห้องสอบที่ 14 สอบทีห่ ้อง 217 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 )
วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. สิรินดา

แสนเมือง

2 น.ส. กานต์ธีรา

วัดกลาง

3 น.ส. กนกวรรณ

ทะเลดอน

4 น.ส. จุฬาลักษณ์

ทิมสันเทียะ

5 น.ส. ปนัดดา

พวกกลาง

6 น.ส. เปรมฤดี

ช่วงศรี

7 น.ส. ไลลา

อินทร์รักษา

8 น.ส. ปวีณา

สุวรรณ์ระห้อย

9 น.ส. อารีรัตน์

หาดทราย

10 นาย อภิวัฒน์

แจ้งดี

11 น.ส. ณัฐณิชา

ดานา

12 น.ส. ปณัฐฏา

สงึมรัมย์

13 นาย สุทธิพงษ์

บูรพาชน

14 นาย จักรกฤษณ์

กุลกลาง

15 น.ส. วราภรณ์

นาคา

16 น.ส. สุภัสสร

อุดมบุญ

17 น.ส. อนัญญา

คงควร

18 น.ส. อริศรา

มาวขุนทด

19 น.ส. อาทิตยา

เก็บพิมาย

20 ด.ช. เนวิน

ทองนอก

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางฐิติวรดา พิมพ์พานนท์
2. นายสมบัติ จันทร์ตรี
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

15

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนทั่วไป
ห้องสอบที่ 15 สอบทีห่ ้อง 227 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 7 )
วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 นาย สิขรินทร์

สมทางดี

2 น.ส. นภัทร

จอดพิมาย

3 นาย มงคลชัย

ราชโพธิท์ อง

4 นาย กิตติธัช

นรินทร์นอก

5 นาย เจตริน

ชะนากลาง

6 นาย ธวัชชัย

พงษ์พิมาย

7 นาย ภูวนาถ

เอื้อวิทยาศุภร

8 น.ส. สมฤทัย

แคสันเทียะ

9 น.ส. สุณิชา

ดู่อินทร์

10 นาย ณัฐนันท์

เครือวัลวงษ์

11 น.ส. เบ็ญจรัตน์

สมชัยยา

12 น.ส. วรรณนิสา

ยันพิมาย

13 น.ส. สุมินตรา

ช่วยการ

14 นาย กิตติกร

สุโพธิ์

15 ด.ช. ภาณุพงศ์

หมายสุข

16 น.ส. พิไลวรรณ

ศิริปรุ

17 นาย เจษฎาวุฒิ

พรมเหลา

18 นาย ทวีทรัพย์

นาวิเศษ

19 นาย ธีรศักดิ์

เผยพิมาย

20 นาย วรายุทธ

คาเจริญ

21 น.ส. พรภิมล

ฮอพิมาย

22 นาย ธนากร

ฤทธิก์ ลาง

23 นาย ศุภกิตต์

มะค้า

24 น.ส. สุดารัตน์

ภักดีนอก

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวอัมพร ทรงบรรพต
2. นางวิไลพร จงกล
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

16

ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียนทั่วไป
ห้องสอบที่ 16 สอบทีห่ ้อง 226( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 6 )
วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 ด.ช. พศวัต

กล้าหาญ

2 น.ส. วีราอร

พิมพิลา

3 นาย รัชโยธิน

วันนอก

4 นาย จิรวัฒน์

ชอบงาน

5 นาย ธนกฤต

ปานทองสุข

6 นาย ปุญญพัฒน์

บาเรอกลาง

7 นาย ทักษินัย

บนพิมาย

8 นาย ธีรวัฒน์

จันทร์สายบัว

9 นาย ชัยณรงค์

โมสูงเนิน

10 นาย พัฒนพงษ์

พิทักษ์

11 น.ส. ไพรินทร์

แซ่ตั้ง

12 น.ส. สุทธินี

ทวีไทย

13 นาย กิตติมณศักดิ์

จงสูงเนิน

14 นาย จิรวัฒน์

คาไทย

15 น.ส. ปัณฑิตา

เคล้าพิมาย

16 นาย คัมภีร์

เพลินจันทึก

17 ด.ช. ญาณวรุฒม์

เลิศนา

18 นาย ธนาภัทร

วิเศษพิริยะกุล

19 นาย ปฐวี

โคมพิมาย

20 นาย สุรเชษฐ์

แก่นหมั่น

21 น.ส. อลิตา

ดีพิมาย

22 นาย นันทวุฒิ

บุญกาเนิน

23 ด.ช. สหภูมิ

บุญเครื่อง

24 นาย อนันตชัย

บุญเหลือ

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวสุวรรณี พูนดี
2. นางมธาวี วรรณศิลปะ
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 17 สอบทีห่ ้อง 225 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 5 )

17

วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. ชนิดา

จาเริญเนาว์

2 น.ส. จิตติมา

รสหอม

3 น.ส. ศศิกานต์

ทาไถ

4 น.ส. จันจิรา

แลกปัน

5 น.ส. วิภารัตน์

กาลังเร่ง

6 นาย ยุทธภูมิ

หนูพิมาย

7 น.ส. สมฤทัย

ช่างผัสส์

8 ด.ช. นาวิน

แซ่เรือง

9 ด.ช. ยุทธภูมิ

หนูพิมาย

10 น.ส. อาริยา

จาดพิมาย

11 นาย นัฐวุฒิ

กิ่งพุทรา

12 น.ส. นิตินันท์

ชินกลาง

13 น.ส. กัญวรา

ศิริคา

14 น.ส. จิราวดี

เพ็ญสุข

15 น.ส. มนัสวี

เสมอตน

16 น.ส. ณิศรา

เจริญกิจ

17 น.ส. อริสา

นันแก้ว

18 น.ส. รัตนาภรณ์

เฉลี่ยกลาง

19 น.ส. อริสา

ความหมั่น

20 น.ส. ธนัญญา

ชูคันหอม

21 นาย พรศักดิ์

หิว้ พิมาย

22 น.ส. ณัชชา

สมพิมาย

23 น.ส. ยุวรัตน์

ฝั่งไธสง

24 น.ส. ธีมาพร

ชุมปักษ์

25 น.ส. ลักษณารีย์

พยัคฆ์กุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาวกัลยา สรใชญาติ
2. นายไกรจิตร์ อมัติรัตนะ
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องสอบที่ 18 สอบทีห่ ้อง 224 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 )
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วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. นริศรา

ศรีคาพัน

2 น.ส. ธีรนันท์

เนื้อนา

3 น.ส. มาริสา

หอมหวน

4 น.ส. นภัสวรรณ

ฉิมพลี

5 นาย ชุติพงษ์

อุ่นไธสง

6 น.ส. นันท์ชพร

บุญเอก

7 น.ส. ปุญญภา

พลหมั่น

8 นาย สิทธิพงศ์

บุญถึง

9 น.ส. ปวันรัตน์

แก่นจันทร์

10 น.ส. เกวลิน

บุญเชื่อง

11 น.ส. ภิรมยา

สานนอก

12 น.ส. อนุศยา

ดวงทอง

13 น.ส. นิราวรรณ

สุขเกษม

14 น.ส. อภิญญา

มานะการ

15 น.ส. ดารารัตน์

หมวกพิมาย

16 น.ส. ชนิกานต์

ชุมโพธิก์ ลาง

17 น.ส. ชลิตา

อุ่นใจดี

18 น.ส. ศุภรัตน์

ยรรยงนวกิจ

19 น.ส. ณัฐฐิชา

เจริญกิจ

20 นาย เอกพล

รุ่งกุล

21 น.ส. น้าทิพย์

แก้วบุญเนาว์

22 น.ส. มิ่งขวัญ

ทะเลดอน

23 น.ส. ไอรยา

อัตตวิริยะสุวร

24 น.ส. อัมราภรณ์

แก้วไพฑูรย์

25 นาย พีระพงษ์

บุญมา

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

26 น.ส. มาริษา

นามสกุล
ฮอสูงเนิน

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางสาววรรณมณี โพธิพ์ ันธ์ไม้
2. นางสาวศิวพร นิลคา
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน
ห้องสอบที่ 19 สอบทีห่ ้อง 223 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 )
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วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 น.ส. สิรินิการ์

นาสิงทอง

26 น.ส. ฐิติรัตน์

สามนคร

2 ด.ญ. จานรรจา

ควบพิมาย

27 น.ส. นิภาพร

หนาแน่น

3 น.ส. ศิริพักต์

ตมกลาง

28 น.ส. กนกพร

ชิวพิมาย

4 ด.ญ. อลิศรา

สอนสุ่ม

29 น.ส. เจนจิรา

ก้านพิมาย

5 น.ส. พรรณพิมล

ภาคอินทรีย์

6 น.ส. วาสนา

งามพิมาย

7 นาย ชาคริต

พูนเสลา

8 นาย รัฐภูมิ

อุยดอน

9 ด.ญ. รักษิตา

ศาสนสุพินธ์

10 น.ส. จิรภิญญา

ทองดอนเนียน

11 น.ส. ชไมพร

มหานารี

12 ด.ญ. ชรินรัตน์

รักวงษ์

13 ด.ญ. สิริวัฒนา

กระสันกลาง

14 น.ส. สุภนิดา

ศรีสัน

15 นาย ณัฐดนัย

ชัยสิทธิ์

16 น.ส. นันทกานต์

ไหวพริบ

17 น.ส. เมวิกา

พันธิจันทร์

18 น.ส. กัญญารัตน์

ทองดี

19 น.ส. ศศิวิมล

เคนไธสง

20 น.ส. สุกัญญา

หักหาญ

21 น.ส. จินต์ศุจี

ผาทอง

22 น.ส. บุศรินทร์

ร่มพฤษ์

23 น.ส. เบญจมาศ

โพธิศ์ ิริ

24 น.ส. สุรสตรี

นาคร้าย

25 น.ส. ศุภาพิชญ์

บาศรี

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นายธนวัฒน์ ธีรพงศธร
2. นางวนิดา ชัยชนะ
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ลงชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

20

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนทั่วไป
ห้องสอบที่ 20 สอบทีห่ ้อง 222 ( อาคาร 2 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 )
วันที่ 1 เมษายน 2561
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ลงชื่อ

ชื่อ

ที่

นามสกุล

1 นาย ภูวนาถ

เขือนอก

26 น.ส. อาทิติยา

ภูบังดาว

2 นาย ธนัชชา

ถึงอินทร์

27 น.ส. วัชรี

รวมกลาง

3 นาย ระพีพัฒน์

ประเสริฐกาล

28 นาย อนุวัฒน์

ฉวนพิมาย

4 นาย ชัยยศ

เขจรลาภ

29 ด.ญ. มัณทนา

ทองเพ็ชร

5 นาย นพรัตน์

ทองพันชั่ง

6 นาย มานิต

นากดิลก

7 น.ส. อภัสรา

มารศรี

8 น.ส. ปิยะวดี

ไชยสูงเนิน

9 นาย คุนานนต์

เทียนปรุ

10 น.ส. กมลพรรณ

ผึ่งพิมาย

11 ด.ญ. ชมพูนุช

สมบูรณ์

12 น.ส. กฤษณา

กูลพิมาย

13 น.ส. กิตติยา

โทแก้ว

14 นาย พิทักษ์พงษ์

แฟนพิมาย

15 นาย ณัฐพงศ์

หมอยา

16 นาย ศรัณย์

ประสมสัตย์

17 น.ส. ศิรินทรา

บุญคุ้ม

18 น.ส. กัลยรัตน์

ชนะค้า

19 น.ส. ญานิษา

พิมพ์พันธ์

20 นาย สมิต

เทีย่ งเทพ

21 น.ส. นันทนา

เข็มทอง

22 น.ส. กัญจนพร

กล้ากลาง

23 น.ส. ศิรินธน

บุญโญปกรณ์

24 นาย จตุพร

ใหญ่สูงเนิน

25 ด.ช. ธีรภัทร

ปรีชาคุณาวุฒิ

หมายเหตุ
กรรมการกากับห้องสอบ
1. นางนิชาภา ลาดกระโทก
2. นางสาวสกุลรัตน์ แสงแก้ว
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ลงชื่อ

