
ใน นอก
1 เด็กหญิงวรดาวรรณ  เอ่ียมโสภณ รร. พระกุมารสุรินทร์ ✓ มอบตัวแล้ว/ลงทะเบียนแล้ว
2 เด็กหญิงพรนภัส  ห่อทอง รร. บ้านประปืด ✓ มอบตัวแล้ว/ลงทะเบียนแล้ว
3 เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์ รร. เมืองสุรินทร์ ✓ มอบตัวแล้ว/ลงทะเบียนแล้ว
4 เด็กหญิงปทิตตา  มะปรางอ่อน รร. บ้านตะคร้อ มอบตัวแล้ว/ลงทะเบียนแล้ว
5 เด็กชายมงคล  คูเปอร์ รร. เมืองสุรินทร์ ✓ 60
6 เด็กหญิงวริศรา  อยู่ดี รร. บ้านเปรียง ✓ 61
7 เด็กหญิงวิมพ์วิภา แสงงาม รร. บ้านเปรียง ✓ 76
8 เด็กหญิงสุนิสา  ฮุนทิงทอน รร. วาณิชย์นุกูล ✓ 77
9 เด็กหญิงโสภิดา  กรุยกระโทก รร. บ้านบุฤาษี ✓ 124
10 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุภา รร. บ้านตาเปาว์ ✓ 153
11 เด็กหญิงกุลธิดา  เกิดทรัพย์ รร. เมืองสุรินทร์ ✓ 158
12 เด็กหญิงดุษฎี  สวัสด์ิทอง รร. บ้านเปรียง ✓ 159
13 เด็กหญิงกวิลตรา  ไวยไธสง รร. บ้านราม ✓ 164
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ใน นอก
1 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ดี รร. บ้านประปืด ✓

2 เด็กหญิงกาญจนา  เพชรใส รร. บ้านรัตนะ ✓

3 เด็กชายณัฐวัณ  เอ่ียมทัศนะ รร. บ้านตะคร้อ ✓

4 เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดจริง รร. บ้านตะคร้อ ✓

5 เด็กชายอดิศร  ดาทอง รร. บ้านตะคร้อ ✓

6 เด็กหญิงพรนภา  สิริรจน์ รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

7 เด็กชายปิติภัทร  บูรณ์เจริญ รร. บ้านบรมสุข ✓

8 เด็กชายวีรพัด  สมานจิต รร. บ้านบุทม ✓

9 เด็กชายสุรศักด์ิ  พรเจริญ รร. บ้านกันจารย์ ✓

10 เด็กหญิงชลธิชา  บัวบานงาม รร. บ้านบุทม ✓

11 เด็กชายรังสรรค์  หงษาแก้ว รร. บ้านบุทม ✓

12 เด็กหญิงพรทิพย์  คนหลัก รร. บ้านราม ✓

13 เด็กหญิงอภิญญา  วรรณศิริ รร. บ้านตะบัล ✓

14 เด็กชายกุลณวัฒน์  ดีประดวง รร. บ้านตาเปาว์ ✓

15 เด็กชายพีรพัฒน์  โฉมสะอาด รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

16 เด็กชายกรณ์ดนัย  ลือจันดา รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

17 เด็กหญิงจันทราทิพย์  เดชพมรัมย์ รร. บ้านรัตนะ ✓

18 เด็กชายทีรวัฒน์  ใจงาม รร. บ้านตะคร้อ ✓

19 เด็กหญิงบุญฑริก  มะลิวรรณ รร. บ้านบุทม ✓

20 เด็กหญิงกัญญาพร  ศรีอุทธา รร. บ้านบุทม ✓
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21 เด็กหญิงอรชุมา  คงบริบูรณ์ รร. บ้านบุทม ✓

22 เด็กชายอภินันท์  ราชทรัพย์ รร. บ้านประปืด ✓

23 เด็กหญิงกิติยา  ก าเนิดกลาง รร. บ้านตะคร้อ ✓

24 เด็กหญิงสิรินธราทิพย์  บุตรวงศ์ รร. บ้านตะคร้อ ✓

25 เด็กหญิงทิพย์จุฬา  เผ่าพันธ์ุ รร. บ้านตะคร้อ ✓

26 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญเจริญ รร. บ้านตะคร้อ ✓

27 เด็กชายแก่นศักด์ิ ปดิงอินทร์ รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

28 เด็กหญิงสุธานาถ พูนเปรียม รร. บ้านตาเปาว์ ✓

29 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลานุช รร. บ้านบุทม ✓

30 เด็กหญิงพิมาส  อยู่ดี รร. บ้านตาเปาว์ ✓

31 เด็กหญิงสุพรรษา บุญเฟรือง รร. บ้านตาเปาว์ ✓

32 เด็กหญิงทักษอร  สุขดี รร. บ้านบุทม ✓

33 เด็กหญิงกรรณิการ์  รินทร รร. บ้านตะบัล ✓

34 เด็กหญิงสุจิตรา  พันอินทร์ รร. บ้านตะบัล ✓

35 เด็กชายประเสริฐ  หม่ืนสนิท รร. บ้านบุทม ✓

36 เด็กชายวีรศักด์ิ  ศรีลานุช รร. บ้านบุทม ✓

37 เด็กชายไกรวุฒิ  รับใหม่ รร. บ้านรัตนะ ✓

38 เด็กหญิงสุนิตา  แก้วพินึก รร. บ้านบรมสุข ✓

39 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดาศรี รร. บ้านบรมสุข ✓

40 เด็กชายพสิษฐ  สิงห์ทอง รร. บ้านตาเปาว์ ✓
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41 เด็กชายจันทวงษ์  ยาหอม รร. บ้านตะคร้อ ✓

42 เด็กหญิงจิรสถาพร  งามพร้อม รร. บ้านตาเปาว์ ✓

43 เด็กชายวรรธนัย  สวนงาม รร. บ้านตาเปาว์ ✓

44 เด็กชายรภัทพงศ์  สนธยามานพ รร. บ้านตาเปาว์ ✓

45 เด็กหญิงเต็มสิริ  สมัครสมาน รร.บ้านประปืด ✓

46 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจรักษ์ รร. บ้านตะคร้อ ✓

47 เด็กชายณัฐวุฒิ  แนวพนัส รร. บ้านตะคร้อ ✓

48 เด็กหญิงวิภาดา  ไตรรัตน์ รร. บ้านบรมสุข ✓

49 เด็กหญิงศิริวรรณ  เหมือนนึก รร. บ้านรัตนะ ✓

50 เด็กหญิงปาริชาติ  ม่ันก าเนิด รร. บ้านบุทม ✓

51 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วสังข์ รร. บ้านบรมสุข ✓

52 เด็กหญิงพัชรพร  บุปผาชาติ รร. บ้านบุทม ✓

53 เด็กหญิงลินดา  เหนียวคง รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

54 เด็กชายพรหมมินทร์  เสริมดี รร. เมืองที ✓

55 เด็กชายภรัณญู  เสาวยงค์ รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

56 เด็กชายสุระบดินทร์  ไขจันทร์ รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

57 เด็กหญิงผการัง  สกุลสม รร. บ้านบุทม ✓

58 เด็กชายประกาศิต  วันไทย รร. เมืองสุรินทร์ ✓

59 เด็กชายพงศกร  กล้าจงย่ิง รร. บ้านบุฤาษี ✓

60 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรามะ รร. บ้านโคกส าโรง ✓
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61 เด็กชายบุญเทอม  อะโรคา รร. บ้านตะคร้อ ✓

62 เด็กชายพงศกร  ละเมียดดี รร. วัดประสพ ✓

63 เด็กหญิงโชติกา  ค าพีระ รร. วัดประสพ ✓

64 เด็กชายอชิระ  นิจฉัย รร. บ้านราม ✓

65 เด็กชายณัฐกรณ์ กลุตก า รร. บ้านประปืด ✓

66 เด็กชายหาญณรงค์  อินกร รร. บ้านราม ✓

67 เด็กหญิงอวิกา  สุพนาม รร. บ้านประปืด ✓

68 เด็กชายณัฐนนท์  แป้นทอง รร. บุฤาษี ✓

69 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองเถ่ือน รร. แย้มจาควิชานุสรณ์ ✓

70 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วเหลือง รร. บ้านโคกส าโรง ✓

71 เด็กหญิงอภัสรา  อินทรมณี รร. บ้านตะคร้อ ✓

72 เด็กชายปฐมพงศ์  โต๊ะงาม รร. บ้านพม่า ✓

73 เด็กหญิงชุติมนฑ์  ค าพลอย รร. บ้านปะนอยไถง ✓

74 เด็กหญิงศศิวิมล  ทะยันรัมย์ รร. บ้านโคกส าโรง ✓

75 เด็กชายณัฐภัทร  สวนงาม รร. บ้านประปืด ✓

76 เด็กชายอดิศักด์ิ  พันสิทธ์ิ รร. บ้านรัตนะ ✓

77 เด็กหญิงเนตรสกาว  วงค์เหิม รร. บ้านรัตนะ ✓

78 เด็กหญิงสุจิรา  ปานค า รร. บ้านเปรียง ✓

79 เด็กชายอัควินทร์  โฉมงาม รร. วัดประสพ ✓

80 เด็กหญิงไปรยา  เพชรดีทน รร. บ้านบุทม ✓
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81 เด็กหญิงนันทกานต์  แสงงาม รร. บ้านช่างป่ี ✓

82 เด็กชายฐิติกร  สมเปนชาย รร. เมืองสุรินทร์ ✓

83 เด็กหญิงวรัญญา  สุดกล้า รร. วัดโพธ์ิแก้ว ✓

84 เด็กชายณัฐดนัย  แกมกล้า รร. บ้านปะนอยไถง ✓

85 เด็กหญิงจันทิมา  พวกพูนดี รร. บ้านเปรียง ✓

86 เด็กชายโอบกิจ  แก้วปัน รร. บ้านเปรียง ✓

87 เด็กชายปราชญ์  สวนเพชร รร. บ้านตาเปาว์ ✓

88 เด็กหญิงวรัญญา สุขยานุดิษฐ์ รร. บ้านตาเปาว์ ✓

89 เด็กชายปุญไรวินทร์  เลิศล  า รร. อนุบาลสุรินทร์ ✓

90 เด็กชายอดิศักด์ิ  แรมสุข รร. บุฤาษี ✓

91 เด็กหญิงพรชิตา  มูลทอง รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

92 เด็กชายพัทธดนย์  พะนิรัมย์ รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

93 เด็กหญิงสุกัญญา  งามแฉล้ม รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

94 เด็กชายอดิศร  ลิ มโอชากุล รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

95 เด็กชายจ าเริญ  ทองน า รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

96 เด็กหญิงธารารักษ์  สมัครสมาน รร. บ้านบุทม ✓

97 เด็กชายสิทธิศักด์ิ  เรืองทอง รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

98 เด็กหญิงเกษศินี  ทองโส รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

99 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุ้มสอาด รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

100 เด็กหญิงนันทิดา  วิชาด รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓
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101 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์หอม รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

102 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมเผ่าวงศ์ รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

103 เด็กชายณัฐพล  ส านักนิตย์ รร. บ้านเปรียง ✓

104 เด็กหญิงศิริรัตน์  แย้มงาม รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

105 เด็กหญิงวรินดา  สุภนาม รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

106 เด็กชายยอดชาย  โฉมสะอาด รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

107 เด็กชายณัฐภัทร  ดีเพ่ิม รร. บ้านบุทม ✓

108 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แจ่ม รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

109 เด็กชายพัฒนากร  องค์รัมย์ รร. บ้านเปรียง ✓

110 เด็กชายธีรเดช  สุขพร้อม รร. บ้านรัตนะ ✓

111 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ  บุญยงค์ รร. เมืองสุรินทร์ ✓

112 เด็กชายฤทธิพร  สมแจ่ม รร. วัดประสพ ✓

113 เด็กชายศราวุธ  เชื อหมอ รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

114 เด็กชายธวัชชัย  พ่อค้า รร. กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ✓

115 เด็กชายสุรินทร์  สมัครสมาน รร. บ้านหนองกัว ✓

116 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศิริรจน์ รร. บ้านเปรียง ✓

117 เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วเหล่ียม รร. บ้านรัตนะ ✓

118 เด็กชายปยุต  โพธ์ิแก้ว รร. หนองกัว ✓

119 เด็กชายคธาวุฒิ  บุตรงาม รร. บ้านสร้างแป้น ✓

120 เด็กหญิงสุชานุช  หนูเดช รร. บ้านบุฤาษี ✓



ใน นอก

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องท่ัวไป

ล าดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริการ

หมายเหตุ

121 เด็กชายอดิศร  พวกพูนดี รร. บ้านเปรียง ✓

122 เด็กชายเมธิชัย  จารัตน์ รร. เมืองสุรินทร์ ✓

123 เด็กหญิงอิศรา  สุบินยา รร. บ้านราม ✓

124 เด็กชายศุภิชัย  ศรีระอุดม รร. เมืองที ✓

125 เด็กชายธีรภัทร  สมเป็น รร. บ้านเปรียง ✓

126 เด็กหญิงณฐิกา  ค่ายม่ัน รร. บ้านราม ✓

127 เด็กหญิงอุไรวรรณ  พูนผล รร. บ้านราม ✓

128 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุพี รร. บ้านราม ✓

129 เด็กชายอ าพล  แนวสูนย์ รร.บ้านราม ✓

130 เด็กชายอภิวัฒน์  พวงย่ีสุน รร. บ้านราม ✓

131 เด็กชายนนทพัทธ์  ผ่องแผ้ว รร. บ้านตะคร้อ ✓

132 เด็กชายถิรศักด์ิ  สถิตสุข รร. บ้านทะนงชัย ✓

133 เด็กหญิงธนัชชา  ภูอ่อนเกต รร. บ้านปะนอยไถง ✓

134 เด็กชายณัฐพล  วาจาม่ัน รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

135 เด็กหญิงชลิตา  ปิยะนิยม รร. บ้านบุฤาษี ✓

136 เด็กหญิงศิริษา  กลีพัด รร. บ้านโคกส าโรง ✓

137 เด็กหญิงนรีรัตน์  ค าเลิศ รร. บ้านโคกส าโรง ✓

138 เด็กหญิงอภิญญา  รอบรู้เจน รร. บ้านบรมสุข ✓

139 เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับดี รร. บ้านปะนอยไถง ✓

140 เด็กหญิงพิมพา  ว่าดี รร. บ้านราม ✓



ใน นอก

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องท่ัวไป

ล าดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริการ

หมายเหตุ

141 เด็กชายสุรศร  อนุไวยา รร. บ้านพะเนา ✓

142 เด็กหญิงวรรณิศา  พ่อค้า รร. บ้านบุญโลก ✓

143 เด็กหญิงปาริษา  ดมอุ่นดี รร. บ้านบุญโลก ✓

144 เด็กชายสุริยา  การัมย์ รร. บ้านบุญโลก ✓

145 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมคิด รร. บ้านบุญโลก ✓

146 เด็กชายธีรภัทร  บุญศรี รร. บ้านรัตนะ ✓

147 เด็กหญิงฟาธิดา  พินยนต์ รร. บ้านบุญโลก ✓

148 เด็กชายไกรสร  พริ งเพราะ รร. บ้านพะเนา ✓

149 เด็กหญิงชนิตา  นพเก้า รร. บ้านบุญโลก ✓

150 เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นประ รร. หนองกัว ✓

151 เด็กชายพิเชษฐ์  ท่อนทอง รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ✓

152 เด็กชายธนชัย  ประยงค์หอม รร. บ้านเล้าข้าว ✓

153 เด็กหญิงปพิชญา  นวลดี รร. บ้านบุฤาษี ✓

154 เด็กชายจิรเมธ  ยอดเสาร์ รร. บ้านปะนอยไถง ✓

155 เด็กชายอนุชา  ตอนสุข รร. บ้านไถงตรง ✓

156 เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว รร. เมืองสุรินทร์ ✓

157 เด็กชายวิชญ์  ห่อทอง รร. บ้านทะนงชัย
158 เด็กชายเจษฎา  วรรณศิริ รร. บ้านตะบัล
159 เด็กหญิงสุธินี  ทรงแก้ว รร. บ้านหนองกัว
160 เด็กหญิงปนัดดา  ถาวร รร. บ้านเล้าข้าว



ใน นอก

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องท่ัวไป

ล าดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริการ

หมายเหตุ

161 เด็กหญิงปภัทศรา  ควรดี รร. บ้านปะนอยไถง
162 เด็กหญิงอารยา  เพชรใส รร. บ้านรัตนะ
163 เด็กชายอภินันท์  สุขวินัย รร. บ้านราม
164 เด็กชายเมธี  พงษ์เภา รร. บ้านเปรียง
165 เด็กชายณเรศ  วันงาม รร. บ้านบุทม ✓

166 เด็กหญิงสุชาดา  ด้วงค าจันทร์ รร. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
167 เด็กหญิงพรธิตา  ศรีระอุดม รร. บ้านรัตนะ
168 เด็กหญิงสุภัชชา  มีสิทธ์ิดี รร. บ้านบรมสุข
169 เด็กหญิงจิราพร  ก่อแก้ว รร. บ้านบรมสุข
170 เด็กชายจักราวุธ  ธรรมธุระ รร. บ้านโคกส าโรง ✓

171 เด็กชายศุภวิชญ์  ไหมทอง รร. บ้านปะนอยไถง ✓

172 เด็กหญิงสุพิชญา  วิเศษแก้ว รร. บ้านประปืด ✓

173 เด็กหญิงเพ่ิมพูน  แผ่นใหญ่ รร. บ้านโคกส าโรง ✓

174 เด็กหญิงสิรารมย์  สุขยานุดิษฐ รร. บ้านหนองกัว ✓

175 เด็กหญิงอาภาสิริ  นึกชนะ รร. บ้านราม ✓

176 เด็กชายธนพล  เจริญผล รร. บ้านกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
177 เด็กชายภูธเนศ  จารุนิน รร. บ้านบรมสุข ✓

178 เด็กหญิงอภัสรา  ค าภา รร. บ้านประปืด ✓

179 เด็กชายณัฐภัทร  หมายเลิศหล้า รร. บ้านราม ✓

180 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง รร. บ้านปะนอยไถง ✓



ใน นอก

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องท่ัวไป

ล าดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริการ

หมายเหตุ

181 เด็กชายอรรถโกวิท  หมายเลิศหล้า รร. บ้านปะนอยไถง ✓

182 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร รร. เมืองสุรินทร์ ✓

183 เด็กชายวัชระ  ผิวดี รร. บ้านรัตนะ ✓

184 เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ  ชิณพันธ์ รร. บ้านช่างป่ี ✓

185 เด็กหญิงธันยพร  สุคันธพงษ์ รร. บ้านเปรียง ✓

186 เด็กหญิงภัสสร  แพทย์มด รร. บ้านบรมสุข ✓



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
1 เด็กชายปิยพรรณ  คงเสมอ รร. รามวิทยาฯ
2 นางสาวจันทร์จิรา  เพชรโต รร. รามวิทยาฯ
3 นางสาวญาดา  พ่อค้า รร. รามวิทยาฯ
4 นางสาวณัฏฐนิชา  บุญศรี รร. รามวิทยาฯ
5 นางสาวณัฐณิชา  ป้อมไชยา รร. รามวิทยาฯ
6 นางสาวธนกฤตา  นาคเก้ียว รร. รามวิทยาฯ
7 นางสาวธิดาภรณ์  แสนมี รร. รามวิทยาฯ
8 นางสาวนันธิกานต์  รุ่งเรือง รร. รามวิทยาฯ
9 นางสาวเนตรนภา  ยืนยง รร. รามวิทยาฯ
10 เด็กหญิงปริณดา  ทราจารวัตร รร. รามวิทยาฯ
11 นางสาวพัทธนันท์  มีสติ รร. รามวิทยาฯ
12 เด็กหญิงพิชญา  เหล็กล่ิม รร. รามวิทยาฯ
13 นางสาวพุธิตา  กองทอง รร. รามวิทยาฯ
14 นางสาวรัตนาภรณ์  พะนิจรัมย์ รร. รามวิทยาฯ
15 นางสาววราภรณ์  เหลือสุข รร. รามวิทยาฯ
16 นางสาววลัยพรรณ สารี รร. รามวิทยาฯ
17 นางสาวศรัญญา อยู่ปูน รร. รามวิทยาฯ
18 นางสาวสาธิดา  ทองชมภู รร. รามวิทยาฯ
19 นางสาวสุธิดา  หน้าผ่อง รร. รามวิทยาฯ
20 นางสาวอณันตญา  เส่ือมมี รร. รามวิทยาฯ
21 นางสาวอริสา  ใจดี รร. รามวิทยาฯ
22 นางสาวอทิตยา  ดวงค า รร. รามวิทยาฯ
23 นายจักรกฤษ  สุขแสน รร. รามวิทยาฯ
24 เด็กชายจิรพงษ์  ศรีเสวก รร. รามวิทยาฯ
25 นายชนะพล  ยอดรัก รร. รามวิทยาฯ
26 นายชัยสิทธ์ิ  อนุวัยยา รร. รามวิทยาฯ
27 นายณัฐกิตต์ิ  ปรากฏรัตน์ รร. รามวิทยาฯ
28 เด็กชายภานุภพ  แปรงทอง รร. รามวิทยาฯ
29 นายวรพงษ์  ตรีอินทร์ รร. รามวิทยาฯ
30 นายพีรพล  พอกพูน รร. รามวิทยาฯ
31 นางสาวปิยนันท์  สอนทุ่ง รร. รามวิทยาฯ
32 นางสาวพัชรินทร์  ค าคม รร. รามวิทยาฯ
33 นางสาววิไลพร  แปนแก้ว รร. รามวิทยาฯ
34 เด็กหญิงภัณฑิรา  นามไพร รร. รามวิทยาฯ
35 เด็กหญิงดวงพร  แปนแก้ว รร. รามวิทยาฯ
36 เด็กหญิงจิราพร  โชติช่วง รร. รามวิทยาฯ
37 นางสาวพรชิตา  กล้าย่ิง รร. รามวิทยาฯ
38 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตลับทอง รร. รามวิทยาฯ
39 นางสาววนิดา  อินทรามะ รร. รามวิทยาฯ
40 นางสาวสุกัญญา  สุกใส รร. รามวิทยาฯ
41 นางสาวชฎาพร  บุตรดี รร. รามวิทยาฯ
42 นางสาวลลิตา  แตงทอง รร. รามวิทยาฯ

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

43 นางสาวฟ้าใส  แช่มอุษา รร. รามวิทยาฯ
44 นางสาวธนวรรณ  ดีประดวง รร. รามวิทยาฯ
45 นางสาวนิรมล  ใจงาม รร. รามวิทยาฯ
46 นางสาวสุกัญญา  บัวขันธ์ รร. รามวิทยาฯ
47 นางสาวสุธิตรา  ค าพิลานนท์ รร. รามวิทยาฯ
48 นางสาวชลธิชา  นพพิบูลย์ รร. รามวิทยาฯ
49 นางสาวสุพรรษา  มาลัย รร. รามวิทยาฯ
50 นางสาวเจนจิรา  หุ่นช่ืน รร. รามวิทยาฯ
51 นางสาวทอฝัน  อุดมทวี รร. รามวิทยาฯ
52 นางสาววนิดา  แปรงทอง รร. รามวิทยาฯ
53 นางสาววรรณญาวรรณ  เช้ือเหิม รร. รามวิทยาฯ
54 นายธนภัทร  สาลีผล รร. รามวิทยาฯ
55 นางสาวสุวรรณี  กล้าจงย่ิง รร. รามวิทยาฯ
56 เด็กหญิงธนภรณ์  สร้อยสุวรรณ รร. รามวิทยาฯ
57 นางสาวสุภัสษร  รอบคอบ รร. รามวิทยาฯ
58 นางสาวจันทิรา  เงินงอกงาม รร. รามวิทยาฯ
59 นางสาวจิดาภา  พันธ์ุส าโรง รร. รามวิทยาฯ
60 นางสาวกัลญา  บุญไทย รร. รามวิทยาฯ
61 เด็กหญิงณัฐธยา  บุตสาวิเศษ รร. รามวิทยาฯ
62 นางสาวสุภาพร  อินทะพา รร. รามวิทยาฯ
63 เด็กหญิงเมษาพร  โพธ์ิแก้ว รร. รามวิทยาฯ
64 นางสาวจารุวรรณ  พันธ์ุศรี รร. รามวิทยาฯ
65 เด็กหญิงสุธาสิน  ดีเพ่ิม รร. รามวิทยาฯ
66 นางสาวชลริน  กงจักร รร. รามวิทยาฯ
67 นางสาวธนภรณ์  ตรวจมรรคา รร. รามวิทยาฯ
68 นางสาวขนิษฐา  ขนุนสูงเนิน รร. รามวิทยาฯ
69 นางสาวอาชาณีย์  สุขพร้อม รร. รามวิทยาฯ
70 เด็กหญิงอุมาพร  มีสติ รร. รามวิทยาฯ
71 นางสาวปนัดดา  ตรงศูนย์ รร. รามวิทยาฯ
72 เด็กหญิงพรชิตา  สุขสน่ัน รร. รามวิทยาฯ
73 นางสาวรินลณี  สมัครดี รร. รามวิทยาฯ
74 นางสาวปนัดดา  ยิบมัวะ รร. รามวิทยาฯ
75 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีค า รร. รามวิทยาฯ
76 นางสาวเจนจิรา  จังอินทร์ รร. รามวิทยาฯ
77 นายกฤษฎากรณ์  พากเพียร รร. รามวิทยาฯ
78 เด็กชายรัฐภูมิ  เสาว์ยงค์ รร. รามวิทยาฯ
79 นางสาวจันทร์จิรา  บุพพิ รร. รามวิทยาฯ
80 เด็กชายภูวเดช  นึกชนะ รร. รามวิทยาฯ
81 นางสาวปริศา  จันทรารักษ์ รร. รามวิทยาฯ
82 เด็กหญิงจิราภา  เหนียวคง รร. รามวิทยาฯ
83 เด็กหญิงจิรนัน  นาจรัส รร. รามวิทยาฯ
84 เด็กหญิงบุณยานุช  ใจงาม รร. รามวิทยาฯ



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

85 นางสาวชุติสรา  ชัยโม รร. เทศบาลชนะชัยศรี
86 นางสาวพรัชราพร  หาญหงษ์ รร. ส้มป่อยพิทยาคม
87 เด็กชายฉัตรมงคล  ปัญญาคิด รร. เมืองที
88 เด็กหญิงพัชดา  สัตตารัมย์ รร. บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
89 เด็กหญิงณัฐนันท์  สกุลทอง รร. สุรพินท์พิทยา
90 นายวีรพล  เบ็ญเจิด รร. รามวิทยาฯ
91 นายศิรศักด์ิ  มากมี รร. รามวิทยาฯ
92 นางสาววาสนา  บุญสุยา รร. บ้านแสรออ



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
1 นายจักรกฤษณ์  ศรีระอุดม รร. รามวิทยาฯ
2 นายภูรสุทธ์ิ  ดวงแก้ว รร. รามวิทยาฯ
3 นายอภิชัย  อนุเคราะห์ รร. รามวิทยาฯ
4 นายอัษฎายุธ  กลุตก า รร. รามวิทยาฯ
5 นางสาวอุปริมา  ศุภกรณ์กุล รร. รามวิทยาฯ
6 เด็กหญิงสุธาสินี  สุขมณีใส รร. รามวิทยาฯ
7 นายสมรภูมิ  ผลสมหวัง รร. รามวิทยาฯ
8 นายอัมรินทร์  หาสุข รร. รามวิทยาฯ
9 นายนิวัฒน์  ย่ิงมี รร. รามวิทยาฯ
10 นางสาวสลิลทิพย์  แสนมี รร. รามวิทยาฯ
11 นางสาวภัคพร  ด้ามทอง รร. รามวิทยาฯ
12 นางสาวพัชรีพร  นามวงษ์ รร. รามวิทยาฯ
13 นางสาวปวีณา  สีปัดถา รร. รามวิทยาฯ
14 นายภานุวัฒน์  สุนทรารักษ์ รร. รามวิทยาฯ
15 นางสาวจอมขวัญ  อินกร รร. รามวิทยาฯ
16 นายปราโมทย์  เผ่าพันธ์ุ รร. รามวิทยาฯ
17 นายสรเดช  ใจดี รร. รามวิทยาฯ
18 นางสาวลาวัลย์  กล้าจงย่ิง รร. รามวิทยาฯ
19 นางสาวขวัญชนก  องค์รัมย์ รร. รามวิทยาฯ
20 นางสาวเมธาวี  คนตรง รร. รามวิทยาฯ
21 นายยุทธพงศ์พันธ์  ศิริรจน์ รร. รามวิทยาฯ
22 เด็กหญิงศิริพร  เสายงค์ รร. รามวิทยาฯ
23 นายศิริวัฒน์  วงศ์สุข รร. รามวิทยาฯ
24 นายสุรเชษฐ์  รอบคอบ รร. รามวิทยาฯ
25 นายสมยศ  สุรสิทธ์ิ รร. รามวิทยาฯ
26 นายพลวัต  วันเพ็ญ รร. รามวิทยาฯ
27 นางสาวอรธิตา  ช่อทับทิม รร. รามวิทยาฯ
28 นางสาวปรีญาวัฒน์  พวงพ่ังเพชร รร. รามวิทยาฯ
29 นางสาวสุชาดา  กองทอง รร. รามวิทยาฯ
30 เด็กหญิงศิริวัฒนา  รัตนสุข รร. รามวิทยาฯ
31 นายอภิศักด์ิ  เผ่าพันธ์ุ รร. รามวิทยาฯ
32 นางสาวชุติกาญจน์  โอทอง รร. รามวิทยาฯ
33 นายปริญญวัฒน์  บุญทอง รร. รามวิทยาฯ
34 นางสาวนันทฉัตร  แก้วจันทร์ รร. รามวิทยาฯ
35 นางสาวอรวรรณ  สมในใจ รร. รามวิทยาฯ

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนท่ัวไป



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนท่ัวไป

36 นางสาวอารียา  บุญร่วม รร. รามวิทยาฯ
37 นางสาวนันทนา  วิชาดี รร. รามวิทยาฯ
38 เด็กหญิงอรวรรณ  งามมี รร. รามวิทยาฯ
39 นางสาวสุภาวดี  เบ้าทอง รร. รามวิทยาฯ
40 นางสาวสุพัตรา  ราชสีห์ รร. รามวิทยาฯ
41 เด็กหญิงสุนิษา  อภิรัมย์ รร. รามวิทยาฯ
42 นายสนธยา  อ่ิมจิต รร. รามวิทยาฯ
43 เด็กชายนฤเดช  มะริดดี รร. รามวิทยาฯ
44 นายธีรพัฒน์  สวนงาม รร. รามวิทยาฯ
45 นายกิตติ  สืบฉุน รร. รามวิทยาฯ
46 นายธนพล  ชนะชัย รร. รามวิทยาฯ
47 นางสาวเบญจมาพร  แท่นดี รร. รามวิทยาฯ
48 นางสาวพิจิตรา  พักแพรก รร. รามวิทยาฯ
49 เด็กหญิงยุพเรศ  ประยงค์หอม รร. รามวิทยาฯ
50 เด็กชายวรวัช  อนุไวยา รร. รามวิทยาฯ
51 เด็กชายชยานันต์  ศิริรจน์ รร. รามวิทยาฯ
52 นายณัฐพล  เหลือดี รร. รามวิทยาฯ
53 เด็กหญิงภัทราพร  เหมือนคิด รร. รามวิทยาฯ
54 นายณัฐวุฒิ  วิบูลย์ รร. รามวิทยาฯ
55 นางสาวธิดานันท์  โต๊ะงาม รร. บ้านช่างป่ี
56 นายฐปนนท์  ชาวนา รร. เมืองที
57 นายธีรภัทร  วันไทย รร. วัดธรรมนาวา
58 เด็กหญิงภาสินี  อาทร รร. เมืองที
59 นางสาวจันจิรา  แก่นเพชร รร. รามวิทยาฯ
60 นายเกรียงศักด์ิ ทองค า รร. รามวิทยาฯ
61 เด็กชายมินทาดา สาอุตม์ รร. รามวิทยาฯ
62 เด็กหญิงวันวิสา  นพพิบูลย์ รร. เมืองที
63 นางสาวทิวาพร  พ่อค้า รร. สิรินธร
64 นายเจษฎาภรณ์  เรืองทอง รร. รามวิทยาฯ
65 นางสาวกนกวรรณ  เรืองจาบ รร. กุดไผทประชาสรรค์
66 เด็กชายพงศกร  ดวงดี รร. เมืองที
67 นายชูชาติ  อุดมทวี รร. บ้านปะนอยไถง
68 เด็กชายอนุชา  นูนโสภา รร. รามวิทยาฯ
69 นางสาววรรณกร  ปลีกระโทก รร. รามวิทยาฯ
70 นางสาวฐิตินันท์  ไชยยนต์ รร. รามวิทยาฯ



ล ำดับเลขท่ีสอบ ช่ือ-สกุล จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน หมำยเหตุ
รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนท่ัวไป

71 นางสาวพรชิตา  บัวเงิน รร. รามวิทยาฯ
72 นายธีรภัทร  ศิลาลาย รร. รามวิทยาฯ
73 นางสาวอารีรัตน์  แป้นแก้ว รร. บ้านปะนอยไถง
74 เด็กหญิงลภัสลดา  สุขยานุดิษฐ รร. เมืองที
75 เด็กชายวีรพล  จิตรหาญ รร. เมืองที
76 นายณัฐสิทธ์ิ  ย้ิมมาก รร. เมืองที
77 นางสาววราภรณ์  อยู่ปูน รร. รามวิทยาฯ
78 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมุห์เงิน รร. บ้านปะนอยไถง
79 นายนพรัตน์  สุนทรารักษ์ รร. รามวิทยาฯ
80 นายทักษ์ดนัย  เช้ือสาย รร. ศรีณรงค์พิทยาสัย
81 นางสาวชุติกาญจน์  แย้มดวง รร. รามวิทยาฯ




