
                                               

                            รายชื่อผู้สมัครเข้าเรยีนมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

001 น.ส. นวพร วงศ์สวัสดิ์ 
002 น.ส. สุริษา   ด้วงช่วย 
003 น.ส. ลภัส ริยาพันธ์ 
004 นาย เขมทัต รอดเกล้ียง 
005 น.ส. กัญญารัตน์ ทัดเทียม 
006 น.ส. ปาริตา เกล้ียงเกลา 
007 น.ส. จันจิรา โสมจันทร ์
008 นาย พีรภัทร์ แมนเมือง 
009 น.ส. รักติา ชุมศร ี
010 น.ส. เปรมฤทัย พลศรี 
011 นาย ศักดิ์กรินทร์ ช่วยคง 
012 น.ส. เปรมยุดา ผอมเกื้อ 
013 น.ส. วรรณ์นิษา ทสีแก้ว 
014 นาย ภาณุวัฒณ์ คงแก้ว 
015 น.ส. อามิณฎา เพชรคง 
016 นาย สิทธินนท ์ ศรีบุญลือ 
017 นาย ณัฐวุฒิ พูลแก้ว 
018 น.ส.  ทรรศนีย์ มัชฌิม 
019 นาย สมาน เย็นใจ 
020 นาย ชดลทร ศรีสว่าง 
021 น.ส. ศิริวัณณ์ แย้มย้าม 
022 นาย ธีรศักดิ์ ชุมทอง 
023 น.ส. นางสาวปนัดดา  โตอุทัย 
024 น.ส. วรรณ์นิษา ทวีแก้ว 
025 น.ส. มะลิวรรณ มณีลดา 
026 น.ส. ผาณิตา แซ่ทั่ง 
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027 น.ส. วาสินี จุลวรรณ์ 
028 น.ส. วชิราพร พรหมเพชร 
029 น.ส. จันทวรรณ เช้ือจักร์ 
030 นาย ภานุวัตน์ ขวัญชุม 
031 น.ส. นวพร วงศ์สวัสดิ์ 
032 นาย นายพงษ์ศิริ เเจ้งเศษ 
033 น.ส. ฐิตินันท์ ศรีถัด 
034 น.ส. ปาริชาติ รอดเจริญ 
035 น.ส. ชนันชิตา ชูแก้ว 
036 นาย ธีรยุทธ แผ้วชนะ 
037 น.ส. เจษฎาลักษณ์ แซ่เล่า 
038 นาย ธนวัฒน์ ไหม่ด้วง 
039 น.ส. พุธน้ำบุตร รอดศร ี
040 น.ส. พิมพิศา  อินทร์เมือง 
041 น.ส. อารีรัตน์ สินเธาว์ 
042 น.ส. ปนัสรา  ราชรักษ์ 
043 น.ส. ณัฐิญา สุขศร ี
044 น.ส. อทิตยา  พรมดี 
045 น.ส. ศศิวรรณ ปานคง 
046 น.ส. น.ส.นุชบา  อยู่สุข 
047 นาย ปฎิพัทธ์ เพชรโพธิ์ 
048 นาย ธนาเทพ สิงหนาท 
049 นาย นันทวัฒน์ อารีย์ 
050 น.ส. วรรณวิภา ช่วยด้วง 
051 น.ส. นัชธิฌา ช่วยคงมา 
052 น.ส. ภัทราพร ทองนา 
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053 น.ส. ประไพพิศ สวัสดิ์รักษา 
054 น.ส. วันวิสา เช่ืองช้าง 
055 นาย อรรถพล ด้วงเรือง 
056 นาย สันติสุขต ์ มีเเสง 
057 น.ส. มัทธุฤทัย สมรักษ์ 
058 น.ส. สินีนาฏ  ละหารเพชร 
059 น.ส. ดารารัตน์ หนูขุนทอง 
060 นาย นัทธพงศ์ ศรีหนูสุด 
061 น.ส. ชลธิรศน์ รื่นรวย 
062 น.ส. แพรพลอย รอดร้ ู
063 น.ส. ชุติพร โนวัฒน์ 
064 นาย พธรศักดิ์ เพ็งจันทร์ 
065 นาย เจษฎา ธานีรัตน์ 
066 น.ส. กรภัทร ชัยสวัสดิ์ 
067 น.ส. กิ่งแก้ว นุ่มนวล 
068 นาย วรนันท์ จิ้งจ่าย 
069 น.ส. วิสสุตา เทือกทอง 
070 นาย ณัชนนท์ อํานวย 
071 น.ส. กนกวรรณ ชาตร ี
072 นาย นราเทพ สังขภิรมย ์
073 น.ส. ปาริชาติ เพชรรักษ์ 
074 น.ส. ธมลวรรณ แต้มจันทร ์
075 นาย อลงกรณ์  เพชรไข่ 
076 น.ส. สุชาวดี มากใหม่ 
077 นาย อนันตชัย บิลพันธ์ 
078 นาย พีรพัฒน ์ อรชร 
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079 น.ส. จิรัชญา เกิดด้วง 
080 นาย ลัทธพล แก้วเพ็งกรอ 
081 นาย กิตตินันท ์ ศรีพัฒน ์
082 นาย ศราวุธ สุขดำ 
083 นาย กนกพล ม่วงแก้ว 
084 นาย อภิสรณ์ สังข์นวล 
085 นาย อนวัช ปิ่นหมวด 
086 นาย ภัทรพล ศรีคง 
087 นาย อนาวิล ปิ่นหมวด 
088 น.ส. สุวลักษณ์ ปราณรักษ์ 
089 น.ส. พิมชนก เพชรชำนาญ 
090 นาย จิรศักดิ์ บุญร่ม 
091 น.ส. อชิรญา ทองอ่อน 
092 น.ส. น.ส.ณัฐิชา อินทพัฒน ์
093 นาย วิชยุทธ สงโสม 
094 นาย คมกริช แสงโคกทราย 
095 น.ส. ณภัสรา หม่ืนหอ 
096 นาย รัฐนันท์ มีเเสง 
097 นาย วิวัฒน์ นาคอ่อน 
098 นาย สันติพงษ์ จันทนุกูล 
099 นาย ศุภกฤต พัฒน์สีทอง 
100 นาย ภูธวัช ศรีคง 
101 นาย คุณภัทร เพชรช่วย 
102 นาย ภาณุพงศ์ ทิพย์เกิด 
103 นาย นายจีรพงศ์ เเมนเมือง 
104 นาย ฆนากร สุริยาพิทักษ์ 

 


