
หองสอบที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4101

โรงเรียน ไดที่

1 นาย กุมภกฤติ อุนเจริญ สตรีศึกษา 26 41

2 นาย ธันวา มหาอุต สตรีศกึษา 43 27

3 นาย พิชญะ แสวงเจริญ สตรีศกึษา 48 22

4 นาย ภัทรพล พันธะไชย สตรีศกึษา 40 30

5 นาย วัชรพงษ ทองภูธรณ สตรีศกึษา 50 20

6 นาย เสกสรรเจริญ หวังเจริญ สตรีศึกษา 45 25

7 นาย ขวัญชัย ไกยสวน สตรีศกึษา 46 24

8 นางสาว ณัฐวดี กิตติลือชากร สตรีศึกษา 44 26

9 นางสาว ภควดี ฤทธิแผลง สตรีศกึษา 63 8

10 นางสาว ทัดดาว รักษากานตง สตรีศึกษา 45 25

11 นางสาว นิศาลักษณ พิมพแกว สตรีศกึษา 60 10

12 นางสาว ปพิชญา วงศธรรม สตรีศกึษา 45 25

13 นางสาว อภิชญา ยินดีมาก สตรีศึกษา 49 21

14 นางสาว ปนัดดา ขุนาวัตร สตรีศกึษา 54 16

15 นางสาว ปลิตา สวางพฤกษ สตรีศึกษา 49 21

16 นางสาว พิมพชนก ทาแพงนอย สตรีศกึษา 49 21

17 นางสาว อาทิตยา วิชระโภชน สตรีศกึษา 47 23

18 นางสาว นพรัตน คําทุย สตรีศกึษา 47 23

19 นางสาว คณิตา นิลใจ สตรีศกึษา 60 10

20 นางสาว ฉัตรพร วาทีภักดี สตรีศึกษา 57 13

21 นางสาว วชิราภรณ มันทะรา สตรีศึกษา 53 17

22 นางสาว วิราสินี ดวงวงษา สตรีศึกษา 54 16

23 นางสาว ณชนก วรรณยัน สตรีศึกษา 65 5 ชมเชย 2

24 นางสาว สุชานรี จันทะวงศฤทธ์ิ สตรีศกึษา 44 26

25 นางสาว จิราพร ไชยฮะนิต สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

26 นางสาว ณัฐชยา สังสมานันท สตรีศึกษา 48 22

27 นางสาว ปณณพร แยมสรวล สตรีศึกษา 52 18

28 นางสาว พัชรี สายธิยศ สตรีศกึษา 54 16

29 นางสาว ศศิกานต สืบสําราญ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

30 นางสาว สุชาดา เสียบกระโทก สตรีศกึษา 50 20

31 นางสาว อรปรียา ทองใบ สตรีศกึษา 47 23

32 นาย เกริกภพ นภดลรุงเรือง สตรีศกึษา 40 30

33 นาย ชัยมงคล สวัสดิ์เอื้อ สตรีศึกษา 47 23

34 นาย ณัฐวุฒิ หมั่นวิชา สตรีศกึษา 40 30

35 นางสาว กัญญาภัค ปญญเอกวงศ สตรีศกึษา 55 15

หองสอบที่ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4204

ชื่อ - สกุล



โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว จิตรลัดดา แสนโคตร สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

2 นางสาว เนตรณพิศ สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา 25 42

3 นางสาว ปานตะวัน จันทรออน สตรีศึกษา 51 19

4 นางสาว สุภัทรนันท เพียซุย สตรีศกึษา 50 20

5 นางสาว พลอยชมพู มีพิษ สตรีศึกษา 40 30

6 นางสาว ภัทรวดี ศรษีะภูมิ สตรีศกึษา 51 19

7 นางสาว จุฬาลักษณ แนนอุดร สตรีศึกษา 44 26

8 นางสาว นันธิชา คํานวนอินทร สตรีศกึษา 48 22

9 นางสาว อรวรรณ นามไพร สตรีศึกษา 42 28

10 นางสาว พีรชญา สขุณะล้ํา สตรีศึกษา 45 25

11 นางสาว มีสุข วิชัยผิน สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

12 นางสาว รวิสรา วงคอินตา สตรีศึกษา 43 27

13 นางสาว ศิริญาภรณ แสนภูมิ สตรีศกึษา 48 22

14 นางสาว จาฏพัจน แนนอุดร สตรีศกึษา 41 29

15 นางสาว จารุกัญญ หาญอาษา สตรีศกึษา 41 29

16 นางสาว จุฑารัตน พลสิงห สตรีศึกษา 49 21

17 นางสาว ญาณวิภา แกวจันทรทา สตรีศกึษา 48 22

18 นางสาว ณัฐธิดา ชินทะวัน สตรีศึกษา 43 27

19 นางสาว ดรัลพร พรมมา สตรีศึกษา 45 25

20 นางสาว ทักศิณาวรรณ พ้ืนฉลาด สตรีศกึษา 43 27

21 นางสาว พิชญาภัค ขันโมลี สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

22 นางสาว รัชนี คือสันเทียะ สตรีศึกษา 43 27

23 นางสาว ศิวาลัย ฟูมเฟอย สตรีศึกษา 53 17

24 นางสาว ศุภาวรรณ สภุาพันธ สตรีศึกษา 48 22

25 นางสาว ศุภิสรา สุมาลี สตรีศกึษา 43 27

26 นางสาว อชิรญา สุวรรณศรี สตรีศกึษา 35 35

27 นางสาว อภิญญา พุดตายัง สตรีศกึษา 45 25

28 นางสาว พัชรินทร โยธานันท สตรีศกึษา 45 25

29 นางสาว พริมา เชิดสนัเทียะ สตรีศกึษา 47 23

30 นาย ชิษณุพงศ ภาคมฤค สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

31 นาย ดรุษกร ศรรีะยศ สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

32 นาย ธีรพัฒน โยธาศิริ สตรีศกึษา 46 24

33 นาย ปรานตวริศ สุวรรณศรี สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

34 นาย พงศภรณ ไชยลาภ สตรีศึกษา 44 26

35 นาย พิสิษฐ กลางเอก สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

หองสอบที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4205

โรงเรียน ไดที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล



1 นาย ภูวเดช มูลจันทร สตรีศกึษา 41 29

2 นาย วิญู ศิรินาม สตรีศกึษา 36 34

3 นาย อัจฉริยะ ไชยรัตน สตรีศึกษา 45 25

4 นางสาว ศิริอําพร นามไพร สตรีศึกษา 42 28

5 นางสาว กรกนก ทุมอนันต สตรีศกึษา 45 25

6 นางสาว ธัญพร วรรณพาต สตรีศึกษา 45 25

7 นางสาว จิตรานุช อินทรสมหวัง สตรีศึกษา 43 27

8 นางสาว วรรณวณัช แดงวิบูลย สตรีศกึษา 29 40

9 นางสาว ชลดา ภูชางทอง สตรีศึกษา 48 22

10 นางสาว สุธาทิพย คุมบุญ สตรีศึกษา 40 30

11 นางสาว พิชญานันท วงคสอน สตรีศกึษา 49 21

12 นางสาว กมลลักษณ นาเมืองรักษ สตรีศกึษา 41 29

13 นางสาว ขณิษฐา เวชกามา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

14 นางสาว ชลธิชา รักษายศ สตรีศึกษา 47 23

15 นางสาว ฌาริสา ผกากด สตรีศึกษา 43 27

16 นางสาว ฑิฆัมพร ทุมพร สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

17 นางสาว ณัชชา สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา 39 31

18 นางสาว ดวงกมล แสนวา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

19 นางสาว ดุสิตา วินธิมา สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

20 นางสาว นุชจิรา งอกศิลป สตรีศึกษา 38 32

21 นางสาว ปนัสยา เพ็ชรศลิา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

22 นางสาว ปรียาพร ไชยตะมาตย สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

23 นางสาว ปุณณารมย พุมสุข สตรีศกึษา 41 29

24 นางสาว วิภาวดี เขตเจริญ สตรีศึกษา 44 26

25 นางสาว ศศิวิภา ศิริภาษ สตรีศกึษา 37 33

26 นางสาว ศาริกาญจน ศรีอุดร สตรีศกึษา 46 24

27 นางสาว ศิรินภา พฤษชาติ สตรีศกึษา 43 27

28 นางสาว อรนัตดา ศิริเมือง สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

29 นาย จิรวัฒน รัตนลัย สตรีศึกษา 47 23

30 นาย พงศกร บุญเสริม สตรีศกึษา 35 35

31 นาย วชิรากรณ หวลอาลัย สตรีศกึษา 39 31

32 นาย ศภุกร บางตํารวจ สตรีศกึษา 45 25

33 นางสาว บุษยา ไชยมีสุข สตรีศกึษา 46 24

34 นางสาว ปาริตา มงคลเคหา สตรีศกึษา 43 27

35 นางสาว ชิยารัตน หนองพล สตรีศกึษา 40 30

หองสอบที่ 4 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4206

โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว สรัญญา อุทัยแสง สตรีศกึษา 31 39

ชื่อ - สกุล



2 นางสาว รัฐวรินทร ฐิติชาติธนวงศ สตรีศึกษา 48 22

3 นางสาว วรนิษฐา สมุทรศรี สตรีศกึษา 52 18

4 นางสาว ภัทรวดี มนตปราณีต สตรีศกึษา 46 24

5 นางสาว กีรติกา ขระณีย สตรีศึกษา 45 25

6 นางสาว จตุพร พิภักดี สตรีศึกษา 46 24

7 นางสาว จุฑามาศ ศรีภักดี สตรีศึกษา 51 19

8 นางสาว ณิชากร จันทะวิตย สตรีศกึษา 48 22

9 นางสาว ปุณยนุช ปะติเก สตรีศกึษา 43 27

10 นางสาว พรนัชชา ผนัพรม สตรีศกึษา 43 27

11 นางสาว พิณทองแท ไชยพิลา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

12 นางสาว รินลดา สอนปากพิง สตรีศกึษา 47 23

13 นางสาว วรนิษฐา วิชาผง สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

14 นางสาว สราลี สารจันทร สตรีศกึษา 47 23

15 นาย ธีรภาพ ปจรีย สตรีศึกษา 53 17

16 นาย ภัทรพงษ ปสบัน สตรีศกึษา 45 25

17 นางสาว มนัสวี นามศิริ สตรีศกึษา 43 27

18 นางสาว วรรณิสา มะณีสรอย สตรีศกึษา 51 19

19 นางสาว กัญญาพัชร อันโน สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

20 นางสาว ถานิดา สิงหมีสี สตรีศกึษา 34 36

21 นางสาว ทิวาณี ศรีอาภรณ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

22 นางสาว เพ็ญศิริ ศริิเมย สตรีศึกษา 42 28

23 นางสาว วนัสนันท อักษร สตรีศึกษา 52 18

24 นางสาว สิริยาภรณ จันทรสมบัติ สตรีศึกษา 33 37

25 นางสาว กัญญาภัท วรขันธ สตรีศึกษา 50 20

26 นางสาว ชลินดา พวงพิลา สตรีศึกษา 48 22

27 นางสาว กุลธิดาภรณ มะลิตน สตรีศกึษา 42 28

28 นางสาว จิดาภา พรมบัติ สตรีศกึษา 46 24

29 นางสาว จิราวรรณ พันธไชย สตรีศึกษา 44 26

30 นางสาว ชนนิกานต จันสําโรง สตรีศึกษา 42 28

31 นางสาว ฐิตริัตติยา คามจังหาร สตรีศึกษา 44 26

32 นางสาว พิมพชนก นอยใย สตรีศึกษา 47 23

33 นางสาว สิริยากร ใหมคามิ สตรีศึกษา 42 28

34 นางสาว อารยา ศิริอรรถ สตรีศกึษา 45 25

35 นางสาว อิสริยา บุญพิโย สตรีศกึษา 37 33

หองสอบที่ 5 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4301

โรงเรียน ไดที่

1 นาย อวิรุทธิ์ สาระโวหาญ สตรีศึกษา 44 26

2 นาย กรเดช พิมพตระกาล สตรีศึกษา 46 24

ชื่อ - สกุล



3 นาย ชนธร มาลัยศรี สตรีศึกษา 45 25

4 นาย ชนพัฒน เลทัยสง สตรีศกึษา 40 30

5 นาย ปฏิธร วงศกลุม สตรีศึกษา 36 34

6 นาย รัฐกรณ แนนอุดร สตรีศึกษา 44 26

7 นางสาว ศิริประภา กิตติลาภ สตรีศกึษา 48 22

8 นางสาว ภัทรธิดา ฉวีวงค สตรีศึกษา 41 29

9 นางสาว รพีพร แนนอุดร สตรีศึกษา 36 34

10 นางสาว ศุพิชญา ประชาโชติ สตรีศึกษา 40 30

11 นางสาว ปนัดดา ประเสริฐสังข สตรีศกึษา 32 38

12 นางสาว ธนัชพร พรมมา สตรีศกึษา 41 29

13 นางสาว พัชริดา สุริฉาย สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

14 นางสาว วริศรา กุลกิจ สตรีศกึษา 47 23

15 นางสาว ธัญญากร พานา สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

16 นางสาว อิระวดี สิทธิมวล สตรีศกึษา 37 33

17 นางสาว ธนพร วงศอารีย สตรีศึกษา 44 26

18 นางสาว รัตนพร รูทา สตรีศกึษา 29 40

19 นางสาว กนกวรรณ เศษสมบูรณ สตรีศึกษา 44 26

20 นางสาว จิราพรรณ วิจิตขจี สตรีศึกษา 38 32

21 นางสาว นงคนภัส ลือชัยราม สตรีศึกษา 39 31

22 นางสาว นภัสสร ทนุวรรณ สตรีศึกษา 41 29

23 นางสาว นิตยา สวนหนองแวง สตรีศกึษา 48 22

24 นางสาว เบญจมาศ แสงสวาง สตรีศกึษา 46 24

25 นางสาว พรรณวษา ออนสองชั้น สตรีศกึษา 29 40

26 นางสาว พิมพญาดา โพธ์ิชัย สตรีศึกษา 50 20

27 นางสาว พิมพสิริ คันยุไร สตรีศึกษา 46 24

28 นางสาว ฟารีดา ชนะพันธ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

29 นางสาว ภัทรภรณ มูลคร สตรีศกึษา 45 25

30 นางสาว ยุภาพร ไชยธงรัตน สตรีศกึษา 43 27

31 นางสาว วรรณนิสา นนทภา สตรีศกึษา 45 25

32 นางสาว วารุณี สิมมาลา สตรีศกึษา 42 28

33 นางสาว วิชิตา พันอะนุ สตรีศึกษา 36 34

34 นางสาว สาวิกา ชํานาญพล สตรีศกึษา 36 34

35 นางสาว สุวิตานันทร เวียงอินทร สตรีศกึษา 36 34

หองสอบที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4302

โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว อรปรียา ศรีบุรมย สตรีศกึษา 46 24

2 นางสาว อริสา แกวมูลเมือง สตรีศึกษา 43 27

3 นาย ณัฐนนท คณฑา สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

ชื่อ - สกุล



4 นาย นพธีรา เงินมีศรี สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

5 นาย ภานรินทร เกตุแกว สตรีศึกษา 45 25

6 นาย ภูศิลป ภูมิเขต สตรีศกึษา 41 29

7 นาย วีรภัทร ธุระกิจ สตรีศึกษา 23 43

8 นาย อภิลักษณ อาจนาเสยีว สตรีศึกษา 29 40

9 นางสาว ณัทธนภร ดานวันดี สตรีศึกษา 48 22

10 นางสาว พิมพพิไล ไพหาร สตรีศกึษา 51 19

11 นางสาว แพรทพิย โชคประจักษชัด สตรีศึกษา 42 28

12 นางสาว สุชัญญา จุลหงส สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

13 นางสาว อารยา จันทรา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

14 นางสาว พิจิตตรา วิรฤทธิชัย สตรีศกึษา 46 24

15 นางสาว กฤตกิา หกพันนา สตรีศึกษา 50 20

16 นางสาว กวิสรา อุตรมาตย สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

17 นางสาว ศิริภัทร อนุไพร สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

18 นางสาว กันติชา เหลาศักดิ์ชัย สตรีศึกษา 50 20

19 นางสาว ศิริรัตน พิมดี สตรีศกึษา 37 33

20 นางสาว กัญญาณัฐ กัญญวงหา สตรีศกึษา 37 33

21 นางสาว กิตติยา ราศรี สตรีศกึษา 46 24

22 นางสาว ชวัลลักษณ สมทรัพย สตรีศึกษา 44 26

23 นางสาว ญาณวดี สมโมรา สตรีศึกษา 43 27

24 นางสาว ณัฐธิดา หงษสกุล สตรีศึกษา 49 21

25 นางสาว ณัฐวรญา สาระมูล สตรีศึกษา 43 27

26 นางสาว เบญจมาภรณ ภูมิดอนเนาว สตรีศึกษา 47 23

27 นางสาว พรหมธาดา คาํมีแกน สตรีศึกษา 37 33

28 นางสาว พิชชาพร เรืองบุญ สตรีศกึษา 35 35

29 นางสาว รัชดาภรณ รัตนแสง สตรีศึกษา 47 23

30 นางสาว สโรชา สิงหจันทร สตรีศกึษา 43 27

31 นางสาว สุชัญญา แกวมะไฟ สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

32 นางสาว นฤมล ทรงฉวี สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

33 นางสาว กฤตยา ตระกูลแสงเงิน สตรีศกึษา 42 28

34 นางสาว พัชรศรี สหุนาลุ สตรีศึกษา 48 22

35 นางสาว กัญญาวีร เหลาศักดิ์ชัย สตรีศึกษา 49 21

หองสอบที่ 7 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4303

โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ชัญญานุช แสวงเจริญ สตรีศกึษา 41 29

2 นางสาว พัชราภรณ สุตนนท สตรีศึกษา 46 24

3 นางสาว ธัญญาพร พรมขันธ สตรีศึกษา 43 27

4 นางสาว เบญญณัฎฐา บรรเทา สตรีศึกษา 37 33

ชื่อ - สกุล



5 นางสาว จิดาภา จันดาโชติ สตรีศึกษา 21 45

6 นางสาว จิตนคร เวียงอินทร สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

7 นางสาว นุศรา ลือชัยราม สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

8 นางสาว ชาลิสา มะสีนนท สตรีศกึษา 46 24

9 นางสาว อภิณหพร โคตรสีทา สตรีศึกษา 42 28

10 นางสาว เกศมณี ศรีสนาย สตรีศึกษา 29 40

11 นางสาว ปาลิตา ทุมพร สตรีศกึษา 40 30

12 นางสาว พลอยชมภู สรอยมนต สตรีศึกษา 36 34

13 นางสาว ลลิตา นันทะ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

14 นางสาว อรปรียา กุมภวงค สตรีศกึษา 42 28

15 นางสาว ภคภรณ เปยกสอน สตรีศกึษา 47 23

16 นางสาว ศิริลักษณ นิสกูล สตรีศึกษา 52 18

17 นางสาว จิรนันท อินอุนโชติ สตรีศกึษา 58 12

18 นางสาว จุฑามาศ วิระศรี สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

19 นางสาว ธิรดา วิจิตขะจี สตรีศึกษา 63 8

20 นางสาว สุชานันท วิชามุข สตรีศึกษา 52 18

21 นางสาว พรรณรินทร กิ่งแสง สตรีศึกษา 59 11

22 นางสาว เมธาพร แกวสวนจิก สตรีศกึษา 54 16

23 นางสาว วรัทยา ขอมหงษ สตรีศกึษา 51 19

24 นางสาว จิราวรรณ แสนลุน สตรีศกึษา 50 20

25 นางสาว ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน สตรีศกึษา 60 10

26 นางสาว พิจิตรา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา 59 11

27 นางสาว มิ่งขวัญ ศรีกูกา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

28 นาย ฐปนวัฒน แสงมณี สตรีศกึษา 50 20

29 นาย เทพพิทักษ สมวัน สตรีศึกษา 53 17

30 นาย รัฐภูมิ ไชยปญญา สตรีศึกษา 40 30

31 นางสาว ธันยชนก ภูถาลํา สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

32 นางสาว กุลจิรา ชัยพานิช สตรีศึกษา 44 26

33 นางสาว ปารัชญ จันทะคาม สตรีศกึษา 54 16

34 นางสาว มัญฑิตา ไชยวงศคต สตรีศึกษา 51 19

35 นางสาว สุทัตตา จําปาชุม สตรีศึกษา 52 18

หองสอบที่ 8 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4304

โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ปทมาพร บุตรสใีส สตรีศึกษา 53 17

2 นางสาว อนัญญา วิสูตรานุกูล สตรีศกึษา 46 24

3 นางสาว พิมพปวีณ โสระศรี สตรีศกึษา 47 23

4 นางสาว วริศรา รักไท สตรีศึกษา 53 17

5 นาย จิราวาฎ อังคะคํามูล สตรีศึกษา 44 26

ชื่อ - สกุล



6 นาย จุลจักร จุลรัตน สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

7 นาย พีรพัชร จันทรสอง สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

8 นางสาว พัฐจิราภรณ เวียงนนท สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

9 นางสาว ณัฐฑิดาภรณ ลดาพงษไพบูลย สตรีศึกษา 46 24

10 นางสาว พัชริดา ขาวดานเหนือ สตรีศึกษา 49 21

11 นางสาว ทิฆัมพร แซโงว สตรีศึกษา 42 28

12 นางสาว ยุพาภรณ อุทมุพร สตรีศึกษา 53 17

13 นางสาว สิริยา อภัยพรม สตรีศึกษา 49 21

14 นางสาว กวิสรา วินธิสา สตรีศกึษา 54 16

15 นางสาว จิราภรณ ครุินทร สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

16 นางสาว ณิชกานต อุนเจริญ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

17 นางสาว มณีรัตน ภารจรัส สตรีศกึษา 46 24

18 นางสาว ชนัญชิดา เหรา สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

19 นางสาว นรมณ พวงศรเีคน สตรีศึกษา 49 21

20 นางสาว กฤตยา รัตนวรรณี สตรีศกึษา 52 18

21 นางสาว นวกมล เย็นทรัพย สตรีศกึษา 45 25

22 นางสาว ปุณยาพร มูลบุญ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

23 นางสาว มณทิชา เสียงฉ่ํา สตรีศกึษา 37 33

24 นางสาว อนัญตยา ทพิวัลย สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

25 นางสาว ขจิตณัฐฐ เข็มวงษ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

26 นางสาว ภัทรวรรณ นามมุลตรี สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

27 นางสาว สุชัญญา สมเพชร สตรีศกึษา 64 7

28 นางสาว ธนัญญา ไชยปายาง สตรีศกึษา 45 25

29 นางสาว พาทินธิดา วิระทูล สตรีศกึษา 54 16

30 นาย ณัฐนนท มารค พารคเกอร สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

31 นาย ศตานนท พิทักษวงษ สตรีศึกษา 44 26

32 นาย โอบนิธิ เดชพิมล สตรีศึกษา 48 22

33 นาย บารมี สารพงษ สตรีศึกษา 46 24

34 นาย กันตภณ วะทวิกานตง สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

35 นาย นฤบดี โมฆรัตน สตรีศกึษา 41 29

หองสอบที่ 9 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4305

โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ณัฐชา วัฒนยา สตรีศึกษา 34 36

2 นางสาว ปวริศา ศรีเท่ียง สตรีศึกษา 25 42

3 นาย สริวิชญ ลีธนศักดิ์สกุล สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

4 นางสาว เพ็ญโภดัย รุกขพันธุ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

5 นางสาว ภัคจิรณัส แกวธานี สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

6 นางสาว กุลปรียา จันทไทย สตรีศกึษา 43 27

ชื่อ - สกุล



7 นางสาว นิศามน แตสกุล สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

8 นางสาว ชยาภรณ สดุชา สตรีศกึษา 38 32

9 นางสาว พัชรพร อัศวแสงพิทักษ สตรีศึกษา 38 32

10 นางสาว เพชรลดา นันทะสิทธิ์ สตรีศกึษา 38 32

11 นางสาว ชลกร ศศิทัตต สตรีศึกษา 40 30

12 นางสาว รัตนธิกุล จันทรประทักษ สตรีศกึษา 44 26

13 นางสาว วิรากานต สังฆะมณี สตรีศกึษา 42 28

14 นางสาว กานตธิดา ศรีสนอง สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

15 นางสาว ซัมเมอร ฮารเมอร สตรีศึกษา 22 44

16 นางสาว ณัฐธิดา การะเกตุ สตรีศกึษา 32 38

17 นางสาว ปภาวรินท เวชสวัสดิ์ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

18 นางสาว ปวีณสุดา ทีโย สตรีศึกษา ขาดสอบ ขาดสอบ

19 นางสาว สุรินลักษณ กลางสุข รอยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

20 นางสาว รุงไพลิน ราชณุวงษ รอยเอ็ดวิทยาลัย 72 1 ชนะเลิศ

21 นางสาว ณัชชา กรุพิมาย รอยเอ็ดวิทยาลัย 52 18

22 นาย นนทพัทธ หลักแกว รอยเอ็ด วิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

23 นาย ณัฐภัทร เกษทอง รอยเอ็ดวิทยาลัย 59 11

24 นางสาว นัฐลดาภัทร ไชยธงรัตน รอยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

25 นางสาว ศตพร ถิ่นนอย รอยเอ็ดวิทยาลัย 57 13

26 นางสาว วิรดา สิงหอน จตุรพักตรพิมาน 39 31

27 นาย ชัพวิชญ ดวงขันธ รอยเอ็ดวิทยาลัย 56 14

28 นางสาว สิรามล จันทรเพ็ญ เทศบาลวัดสระทอง 42 28

29 เด็กชาย ภัทรภูมิ สุกใส รอยเอ็ด 68 2 รองชนะเลศิอันดับ 1

30 นาย ชวลิต ทัพธานี รอยเอ็ดวิทยาลัย 64 6 ชมเชย 3

31 นาย ภูบดินทร พันทะวัน รอยเอ็ดวิทยาลัย 58 12

32 นางสาว ศิริโฉมนภา โฉลกดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 52 18

33 นางสาว วรรณภา วรรณภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย 42 28

34 นางสาว ปทมาภรณ เหลืองเจริญ รอยเอ็ดวิทยาลัย 61 9

35 นาย มงกุฎเพชร ปากเสนาะ รอยเอ็ดวิทยาลัย 61 9

หองสอบที่ 10 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 หอง 4306

โรงเรียน ลายมือชื่อ ไดที่

1 นางสาว มธุวสิริ จันโทมุข รอยเอ็ดวิทยาลัย 61 9

2 นางสาว สิริยากร วิชัยศร รอยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

3 นางสาว ณัฐนรินทร สุวรรณโชติ เสลภูมิพิทยาคม 42 28

4 นาย พีรวิชญ ศรีวิจารย รอยเอ็ดวิทยาลัย 61 9

5 นางสาว ธันยพร ตาแสง รอยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

6 นางสาว สุพัชญา พลเยี่ยม รอยเอ็ดวิทยาลัย 66 4 ชมเชย 1

ชื่อ - สกุล



7 นางสาว นงณภัทร ปตะฝาย รอยเอ็ดวิทยาลัย 50 20

8 นาย นราวิชญ นาวัลย รอยเอ็ดวิทยาลัย ขาดสอบ ขาดสอบ

9 นางสาว อารีรัตน สืบกินร เสลภูมิพิทยาคม 44 26

10 นาย วรวิทย ชินวงค เสลภูมิพิทยาคม 55 15

11 นางสาว สราวรี สวัสดิ์ผล ศรีสมเดจ็พิมพ 32 38

12 นางสาว โสพิตรา โทนะหาษา ศรีสมเดจ็พิมพ 37 33

13 นางสาว ณัฐธิชา จันทรพวง ศรีสมเดจ็พิมพ 47 23

14 นางสาว กมลชนก ทองสม ศรีสมเดจ็พิมพ 46 24

15 นางสาว หฤทัย สวัสดิ์แวงควง ศรีสมเดจ็พิมพ 53 17

16 นางสาว ศุภิชตา กะออมแกว ศรีสมเดจ็พิมพัฒนา 37 33

17 นางสาว ศริณยพร นิตธุร รอยเอ็ดวิทยาลัย 57 13

18 นาย พฤฒนิันท กาญจนวิลานนท รอยเอ็ดวิทยาลัย 47 23

19 นาย เสกฐวุฒิ จุรีมาศ รอยเอ็ดวิทยาลัย 67 3 รองชนะเลศิอันดับ 2

20 นาย เมทณีย วงษวัง พนมไพรวิทยาคาร 49 21

21 นาย พงศกร สตินันท พนมไพรวิทยาคาร 50 20

22 นางสาว กชพร สุขเพสน รอยเอ็ดวิทยาลัย 57 13

23 นาย นนทิเทพ พลเยี่ยม สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

24 นางสาว ณัฐฐาพร แกวเสถียร สตรีศกึษา 48 22

25 นางสาว รัชนกีร สุคุณา สตรีศกึษา 35 35

26 นางสาว ศิริยากร กะมลทลา สตรีศึกษา 48 22

27 นางสาว วรฉัตร บุตราช สตรีศกึษา 46 24

28 นาย สริภัทร สวัสดิ์พานิช สตรีศกึษา 48 22

29 นางสาว ปวรปรัชญ ประเท่ียง สตรีศึกษา 40 30

30 นางสาว ปริญญาพร วิเลศ สตรีศกึษา ขาดสอบ ขาดสอบ

31 นางสาว กันติชา ปวงสุข สตรีศกึษา 42 28


