
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๑ (GP) ห้อง ๑๒๐๒ 

 
ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ เด็กชายภรัณยู  สุดหนองบัว    
๒ เด็กหญิงทักษพร   อามาตย์มูลตรี    
๓ เด็กหญิงพิมพิศา  พรรณขาม    
๔ เด็กหญิงรุจิกานต์  วิเชียรพันธุ์    
๕ เด็กหญิงกรกนก  ศรีจันทร์    
๖ เด็กหญิงชลิศรา  ดอกบัวกลาง    
๗ เด็กชายภูริณัฐ  สุดหนองบัว    
๘ เด็กชายวัชรภรณ์  พรรณไฟ    
๙ เด็กหญิงไข่มุก  ขันนาโพธ์    

๑๐ เด็กชายนันทิพัฒน์  แย้มชม    
๑๑ เด็กหญิงวรวรรณ  คันยุไร    
๑๒ เด็กหญิงฐิตาพร   หัญบัญญัติ    
๑๓ เด็กหญิงทิพวรรณ  ลาคำ    
๑๔ เด็กหญิงวัชราภรณ์   โพธิกะ    
๑๕ เด็กหญิงอมลณัฐ   ทรานุรักษ์กุล    
๑๖ เด็กหญิงกุลจิรา   มั่นหมาย    
๑๗ เด็กชายวงศธร   ศรีบุญมา    
๑๘ เด็กหญิงธิดารัตน์   พันสุไพ    
๑๙ เด็กหญิงติญากร   สอนแผง    
๒๐ เด็กชายณัฐวัฒน์  บุปผาชาติ    
๒๑ เด็กหญิงกวินตา   ปากวิเศษ    
๒๒ เด็กหญิงฐรินดา   จันละคร    
๒๓ เด็กหญิงสุพัตรา   จันทะดวง    
๒๔ เด็กชายนิธิศ   คิมหันต์    
๒๕ เด็กชายปานุวัฒน์   เบญจรูญ    
๒๖ เด็กหญิงรัตนาภา  ชมภูบุตร    
๒๗ เด็กชายปัณณวัฒน์   อุ่นเจริญ    
๒๘ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   พันชุ    
๒๙ เด็กหญิงเพียงออ   หัดกันยา    
๓๐ เด็กหญิงสุธาสินี   ก้านจักร    
๓๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร   พรขุนทด    



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๒ ห้อง ห้อง ๑๒๐๓ 
 
 
 

 

ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ เด็กชายกันต์กวี   กุมผัน    
๒ เด็กหญิงรุจิรัตน์   หวังชุ่มกลาง    
๓ เด็กชายธิติวุฒิ   นิติธรรม    
๔ เด็กชายณัฐกรณ์   มงคลมะไฟ    
๕ เด็กชายสุริยศักดิ์   อะทะเทพ    
๖ เด็กชายพีรยศ   จิตทวี    
๗ เด็กชายชลธิชา   วิเศษสุด    
๘ เด็กชายกรวิทย์  พันธมี    
๙ เด็กชายภาณุวัฒน์   วงชารี    

๑๐ เด็กหญิงจรรยพร   วงชารี    
๑๑ เด็กหญิงวาสนา   ขำแก้ว    
๑๒ เด็กหญิงศศิวิมล   สุ่มมาตย์    
๑๓ เด็กชายธนภัทร   แสงขุรัง    
๑๔ เด็กหญิงอภิญญา   เล็กรัด    
๑๕ เด็กหญิงลินลดา   พรสมานพันธ์    
๑๖ เด็กชายสิทธิชัย   ฮวดศรี    
๑๗ เด็กหญิงภิรัญญา   โพธิ์ศรี    
๑๘ เด็กหญิงพิมลรัตน์   คีรี    
๑๙ เด็กชายวิทยา   พันทะนา    
๒๐ เด็กหญิงชลธิชา   ชารีผาย    
๒๑ เด็กหญิงธนัสถา   ปาริโชติ    
๒๒ เด็กชายณัฐพล  พรหมมา    
๒๓ เด็กชายปิยพัทธ์   หลักแวงมล    
๒๔ เด็กชายอดุลย์เดช   เจริญเกียรติ    
๒๕ เด็กชายศิริโชค  หารประทุม    
๒๖ เด็กชายวงศกร  โคตรบ้านแข้    
๒๗ เด็กชายยุทธวีร์   แสงงาม    
๒๘ เด็กชายจักรินทร์   อุ่นเจริญ    
๒๙ เด็กหญิงอรจิรา   ลาภะคง    
๓๐ เด็กชายพงศกร   รักษาก้านตง    



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๑๒๐๔ 
 
 

 
ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ เด็กหญิงรัชนี   กิจมานะ    
๒ เด็กชายกฤษฎา   ปาริโชติ    
๓ เด็กชายปกรณ์   แสงงาม    
๔ เด็กหญิงจีรพร   อ่อนดี    
๕ เด็กหญิงชลธิชา   ไชยทิพย์    
๖ เด็กหญิงวิลาวรรณ   พหลทัพ    
๗ เด็กหญิงสุธัญญา   จันทร์กัญญา    
๘ เด็กชายทวีเดช   สำราญรื่น    
๙ เด็กหญิงเทวิกา   นนท์นภา    

๑๐ เด็กชายณัฐยศ   คำแหงพล    
๑๑ เด็กชายพงศกร   จันทะเริง    
๑๒ เด็กชายพีระพล   ศรียาฤทธิ์    
๑๓ เด็กหญิงนันทิดา   เลพล    
๑๔ เด็กชายสราวุธ   อินธิสอน    
๑๕ เด็กหญิงอนันตญา   บุญมี    
๑๖ เด็กหญิงสุพรรษา   วิสุงเร    
๑๗ เด็กหญิงมีนา   ขันสีมล    
๑๘ เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์   ผิวอ่อน    
๑๙ เด็กชายคามิน   โพธิกรรญา    
๒๐ เด็กหญิงขวัญธิดา    แมดคำ    
๒๑ เด็กหญิงปรฉัตร   สีลาแดง    
๒๒ เด็กชายธีรโชติ   จันทะเริง    
๒๓ เด็กหญิง อริศรา   ฟองฤทธิ์    
๒๔ เด็กชายพิชญะ   พรมเลิศ    
๒๕ เด็กหญิงกานต์ชนก   อ่ำเนินกลุ่ม    
๒๖ เด็กชายธนพล   ตะวัน    
๒๗ เด็กหญิงพาขวัญ   สุตะโท    
๒๘ เด็กหญิงรัตนากร  วิเศษวิสัย    
๒๙ เด็กชายชินภัทร   แพงพฤกษ์ภูมิ    
๓๐ เด็กหญิงน้ำทิพย์   พุกปรางค์    



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๑๒๐๕ 
 

 
 

 

ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ เด็กชายราเมศวร์   บัวศรี    
๒ เด็กชายธีระศักดิ์   อำหิน    
๓ เด็กชายพัชร   จำปาฉวี    
๔ เด็กชายอาทิตย์   กิจเอื้อ    
๕ เด็กชายคมชาญ   สายบัว    
๖ เด็กชายธนชิต  มันทะรา    
๗ เด็กชายกฤติกร  เสาสมภพ    
๘ เด็กชายชีวิน  จะลา    
๙ เด็กชายธนภัทร วงศ์อามาตย์    

๑๐ เด็กชายยุทธนา  วรจักร์    
๑๑ เด็กชายชัยณรงค์  โสภาพ    
๑๒ เด็กชายอาทิตย์  สุขหนองโปร่ง    
๑๓ เด็กหญิงลินลดา  ชัยภูธร    
๑๔ เด็กชายกรณ์พัฒน์  กลั่นกลีบ    
๑๕ เด็กหญิงสิรินดา  ชัยมงคล    
๑๖ เด็กชายนิติศาสตร์  ปานเงิน    
๑๗ เด็กชายกันตพงศ์  คำโสกเชือก    
๑๘ เด็กหญิงม่ิงกมล  ปากดีสี    
๑๙ เด็กชายกฤชธนพิพัฒน์  ภูมิเงิน    
๒๐ เด็กหญิงมณีพร  กิจมานะ    
๒๑ เด็กหญิงนันธวรรณ  นาจอมทอง    
๒๒ เด็กชายระพีภัทร  เกษีสังข์    
๒๓ เด็กหญิงศุภรากร  ตรีสอน    
๒๔ เด็กหญิงเยาวลักษณ์   แก้วกัญญา    
๒๕ เด็กชายศุภกิตติ์  ทับธานี    
๒๖ เด็กชายธนวัฒน์  เชาวนเมธา    
๒๗ เด็กหญิงณิชานันท์  พิมสอน    
๒๘ เด็กชายสุรเชษฐ์   รังมาตย์    
๒๙ เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนพฤกภูมิ    
๓๐ เด็กหญิงณัฐพร   อินทนานุช    



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๑๒๐๗ 

 

 

 
ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ เด็กชายนิรวิทย์   จันทะวงศ์    
๒ เด็กหญิงปนัดดา   เพ็งปอภาร    
๓ เด็กชายชาคริต   เมืองแวง    
๔ เด็กชายมงคล   สุทธิชัย    
๕ เด็กชายอนันดา   สมัยบัวสิงห์    
๖ เด็กหญิงวรนิษฐา   นามษร    
๗ เด็กชายวรรณลภย์   บูรณะกิตติ    
๘ เด็กหญิงปราณปรียา   กาลกิจ    
๙ เด็กชายพลกร   ยุขจร    

๑๐ เด็กหญิงจุฑาธิบดี  วรรณคำ    
๑๑ เด็กชายนาวิน   อุไรขาม    
๑๒ เด็กหญิงมณทิชา   ตะธุง    
๑๓ เด็กชายวีระชล   ผลาผล    
๑๔ เด็กชายศักดิ์สิทธา   ภาณุศรี    
๑๕ เด็กชายสนธยา  ศรีทามณี    
๑๖ เด็กชายธนภัทร   ชัยคุณากรมจร    
๑๗ เด็กชายสุกฤษณ์   สืบแสน    
๑๘ เด็กชายสุภปัญญา  ธนสารมนตรี    
๑๙ เด็กหญิงมนัสวี   เทศารินทร์    
๒๐ เด็กชายจุฑานนท์  อนุไพรวัลย์    



 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องสอบท่ี ๑  (GP)  ห้อง ๑๒๐๒ 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ นางสาวนัสรี   วรนาม    
๒ นายฐานพัฒน์   แก้วหานาม    
๓ นางสาวณิชนันทน์  กอวัฒนไพศาล    
๔ นายศักดิ์ชัย    จอมคำสิงห์    
๕ นางสาวปนัดดา  เที่ยงสุนทร    
๖ นายอนุศิษฏ์   พจวงศ์มงคล    
๗ นายดุษฎี   ตระกูลศรี    
๘ นางสาวญาณิศา   นวลมีศรี    
๙ นายธนานุรักษ์   ธาราโรจน์    

๑๐ นายไวทยา   จันทโสก    
๑๑ นายธนากร   เอื้อประชา    
๑๒ นายพงศกร  จำปีหอม    
๑๓ นายอนุศิษฏ์   พจวงศ์มงคล    
๑๔ นายวิชัย   ขันแข็ง    
๑๕ นางสาวอมลรดา   ทิพชาติ    
๑๖ นายธีรภัทร   ไขแสง    
๑๗ นายวัชรากร  สังฆะมณี    
๑๘ นายชยพล   วันทา    
๑๙ นางสาวณัฐฎานันท์  จันทะคาม    
๒๐ นางสาวมานิตา  จันทรสาขา    
๒๑ นางสาวธัญพิชชา   สระกาศ    

 
ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๑๒๐๓ 

ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ นายเกียรติศักดิ ์ นันทรัตน์    
๒ เด็กชายธนพล  บุบผามาโล    
๓ นายธนวัฒน์  อุตอามาตย์    
๔ นายพงศกร  ลีโคกกลาง    
๕ นายรติวรรธน์  ขันธิรัตน ์    
๖ นายอดิศักดิ ์ กันบัวบุตร    
๗ นายธีรัช  ยาระวัง    
๘ นายธนาลักษณ์  เหล่าชะรา    
๙ เด็กชายสุพจน์  อำหิน    

๑๐ เด็กหญิงณัฐริกา  สีวังคำ    
๑๑ เด็กหญิงธนพร  ตันเป็ง    
๑๒ นางสาวธนพร  พลจันทร์    
๑๓ นางสาวปาริฉัตร  ทวีคูณ    
๑๔ เด็กหญิงพัชราภา  พรมลา    
๑๕ นางสาวพีรดา  เทพขาม    
๑๖ นางสาวศิริกานดา  ละครลำ    
๑๗ นางสาววัลวิสา  พรรณขาม    
๑๘ เด็กหญิงศศิธร  เฉวียงวาศ    
๑๙ นางสาวจิราภรณ์  พุกปรางค์    
๒๐ นางสาวศิยาภา  เพ็งปอภาร    
๒๑ นางสาวอรทัย  ศรีโคกกลาง    
๒๒ นางสาวอัจฉราวดี  งามฉวี    
๒๓ เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยชาติ    
๒๔ เด็กชายชินภัทร  พลรักษา    
๒๕ เด็กชายพีระพัฒน์  ไกยะวินิจ    
๒๖ เด็กหญิงสายรุ้ง  โสภาอุทก    
๒๗ นางสาวสุจิตรา  ชัยศึก    
๒๘ นางสาวไข่มุก  การุณรักษ์    
๒๙ นายวีระเดช   เผ่าศิริ       
๓๐ นายภาณุวัฒน์   แสงงาม       
๓๑ นางสาวนริศรา   ทาบัณฑิต       



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๑๒๐๔ 
 
 
 

ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ นางสาวจันจิรา  ศักดี    
๒ นางสาวเบ็ญญาภา  เจริญพร    
๓ เด็กหญิงรัชนีพร  ชินาวิศาล    
๔ นางสาวชมพูนุช  คามจังหาร    
๕ นางสาวสุทธิดา  พรรณขาม    
๖ นางสาวศัลธยา  พ้ืนภูมิ    
๗ นางสาวนิชธาวัลย์  ยุงรัมย ์    
๘ นางสาวไปรยา  ทการุณ    
๙ นางสาวจิรวดี  สุระพล    

๑๐ นางสาวแพรวา  โภควิบูลย ์    
๑๑ เด็กหญิงลดาวัลย์  แสนมนตรี    
๑๒ เด็กหญิงศิตา  แย้มโกสุมภ์    
๑๓ นางสาวชลิตา  ปาปะเถ    
๑๔ นางสาวธีราภรณ์  วาระพิลา    
๑๕ เด็กหญิงปาริชาติ  น้อมระวี    
๑๖ นางสาววริศรา  แพรพฤกษ์ภุมิ    
๑๗ เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วงชารี    
๑๘ นางสาวสุดารัตน์  โกมิพัฒน์    
๑๙ นายเกริกพล  จันทะวงค์    
๒๐ เด็กหญิงสุภาวดี  สุขหนองโป่ง    
๒๑ นางสาวจุฑามาศ  คิดชัย    
๒๒ นายวันชัย   วลิัยพิศ    
๒๓ นางสาวมนัสชนก   จันทร์ประทักษ์    
๒๔ นายธนากร   เฉียดหนองยูง    
๒๕ นายภาณุสิทธิ์   ชินรัมย์    
๒๖ นายชัยสิทธิ์   ขุมทรัพย์    
๒๗ นางสาวชนันภรณ์   ศรีหนองโปร่ง    
๒๘ นายจตุพล   พิมพ์วงศ์    
๒๙ นายอนันตศักดิ ์  หมั่นมา    
๓๐ นายธณาวุฒิ   สาวิสิทธิ ์    
๓๑ นายนฤเศรษฐ์   ชนะพันธ์    



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องสอบท่ี ๔   ห้อง ๑๒๐๕ 
 
 

 

ให้นักเรียนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับผูคุ้มสอบ 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID line 
๑ นายกฤษณภัทร  สบืเหล่างิ้ว    
๒ เด็กชายบุญสนอง  พนัสุไพร    
๓ นายธีรภัทร   ปัจฉิมญาต ิ    
๔ นายเธียรธวัช   น้อยจันทร์    
๕ นายวชิรวิทย์   เผ่าสงคราม    
๖ นายดวงดี   อนุรักษ ์    
๗ นางสาวปรียานุช   เดชอุปการ    
๘ นางสาวพชัรพร   อินอุ่นโชต ิ    
๙ นายทรงวฒุิ   แสนชาล ี    

๑๐ นางสาวปตฤณมัย   พิมพานชุ    
๑๑ นางสาวพิมพน์ารา   คำยอด    
๑๒ นางสาวกฤษติญากร  ผลใหญ่    
๑๓ นายสมพร   เย็นเกษม    
๑๔ นายณัฐภูมิ  ปานสีลา         
๑๕ นาวสาวเสาวลักษณ์  ภูมิเงิน    
๑๖ นายจักรชัย   ทิพย์โคกกรวด    
๑๗ นายชัยสิทธิ์   ทองเปลว    
๑๘ นายนาคินทร์   ศรีเสนพิลา    
๑๙ นายปิยะราช  วะโรหะ    
๒๐ นายอชิตะ   กุลสุวรรณ    
๒๑   นางสาวกิตติยาภรณ์   นามพลิา    
๒๒ นายคมสนั   ยุขจร    
๒๓ นางสาวอรพิมพ์   เสมอหน้า        
๒๔ เด็กชายรัฐพล   สมทิรานุวงศ์       
๒๕ นางสาววิยะดา   สุกุณา       
๒๖   นายทวชิา   จันทะบุรี       
๒๗ นายดสันัย   เกษสีแก้ว       
๒๘ นางสาวจฑุามาศ   เสนาวุธ       
๒๙ นางสาวศิริวรรณ   ถาจันทึก       
๓๐ นางสาวนันทพร   ศรีโมธี       
๓๑ นางสาวนิธิพร   อังกาบ    



จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

          ว่าที่ร้อยตรี    
       (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 


