ที่
1
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4
5
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7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 1
ชื่อ-สกุล
เด็กชายชนาธิป แดนดงยิ่ง
เด็กชายชยันต์ กวานดา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เทพาขันธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ เตียนขุนทด
เด็กชายตะวัน บุษราคัม
เด็กชายธีรศักดิ์ อินทรกาแหง
เด็กชายนรากูล พรหมบุตร
เด็กชายนิติพัฒน์ พันถา
เด็กชายพิชิตชัย นามแก้ว
เด็กชายมาณพ นรมาตร
เด็กชายศุภชัย ดีมิตร
เด็กชายอดิรุจ ผ่านบุตร
เด็กหญิงชนาภัทร การไร่
เด็กหญิงฐิติพร เหล่าดี
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญทัน
เด็กหญิงนัฎฐชา ศีรี
เด็กหญิงสุกัญญา สีแก้ว
เด็กหญิงสุภาวดี ชุมหิน
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลวงงาม
เด็กหญิงอนุธิดา หมื่นหน้า

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 2
ชื่อ-สกุล
เด็กชายชัยวัฒน์ ดาดง
เด็กชายณัฐวุฒิ เขี่ยงสถุ่ง
เด็กชายนฤเบศร์ ศรีบุญเรือง
เด็กชายพงศกร หมื่นสท้าน
เด็กชายพรเทพ ทองรักษ์
เด็กชายพิริยะ คุ้มทัว่
เด็กชายพีระวัฒน์ ปัญญา
เด็กชายมาฆะ นรมาตร
เด็กชายเลอสันต์ อุปนันท์
เด็กชายวรวิทย์ คามูล
เด็กชายวุฒิชัย มาสา
เด็กชายสิทธินนท์ ทองจีน
เด็กหญิงกชกร รอบคอบ
เด็กหญิงธนัญชนก พลหาญ
เด็กหญิงธัญลักษ์ แก้วสมจันทร์
เด็กหญิงพิมนพัฒ คาพิทูล
เด็กหญิงรัชนก ขันทะสิทธิ์
เด็กหญิงศิริขวัญ หงษา
เด็กหญิงสุนันทา ศิริมา
เด็กหญิงอรัญญา เสาหล่อน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 3
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกัณตพัฒน์ ม้าเมือง
เด็กชายชัยกมล โพธิถ์ ิน
เด็กชายธนดล อันภักดี
เด็กชายพงศกร คาพิบูลย์
เด็กชายยศวิชญ์ ตั้งใจดี
เด็กชายศราวุฒิ วรยศ
เด็กชายศุภวิชญ์ เหล่าคม
เด็กชายสุพลธวัฒน์ แดงมีสี
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เปทา
เด็กหญิงชลลดา สุขทวี
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นเรือน
เด็กหญิงนิรมล หานามไชย
เด็กหญิงผกามาศ เกษมสุข
เด็กหญิงพิชาภา พันธ์เริ่มสกุล
เด็กหญิงมธุริน สารไชย
เด็กหญิงสนิสา สอนง่าย
เด็กหญิงสุจิตรา มวลจุมพล
เด็กหญิงอลิสา กะวน
เด็กหญิงอารีรัตน์ สังสาทร
เด็กหญิงอาวรรณ นรมาตร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 4
ชื่อ-สกุล
เด็กชายจักรวุฒิ สมพร
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วทอง
เด็กชายทิวากร สอนพันธ์
เด็กชายธนดล เหล่าคม
เด็กชายธนพล อัปกาญจน์
เด็กชายธรานนท์ ปัน้ งาม
เด็กชายปุณยวัจน์ อุทัยกัน
เด็กชายพีรดล หลาวเหล็ก
เด็กชายพีรยากร แหลมคม
เด็กชายสิทธิชัย พลเสนา
เด็กหญิงจุลีพร กลับรินทร์
เด็กหญิงเจนนี่ แม็คเน็บ
เด็กหญิงชณัญธิดา มาลี
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญทัน
เด็กหญิงปราณปรียา โพธิศ์ รี
เด็กหญิงพิมพา เวียงบ่อแก
เด็กหญิงวรรณภา เฮ้าประมงค์
เด็กหญิงสุชาดา ปานเนาว์
เด็กหญิงอัญชิสา เมืองพา
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ โพชะกะ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 5
ชื่อ-สกุล
เด็กชายจักริน ภูหนองโอง
เด็กชายชนาธิป โคตรแสง
เด็กชายณัฐวุฒิ มั่งฆั่ง
เด็กชายณัฒพงษ์ บุตรพรม
เด็กชายทศพร แก้วมืด
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วโท
เด็กชายธนัชชา ช่างเหล็ก
เด็กชายพิพฒ
ั พงษ์ ไพศาลทรัพย์สกุล

เด็กชายรพีภัทร สาวาโย
เด็กชายวีรยุทธ หล่มเหลา
เด็กชายศิวัฒน์ สิมสระ
เด็กหญิงกาญนาภา รูปพรม
เด็กหญิงขวัญชีวรรณ ธงภูเขียว
เด็กหญิงณิชากร ไชยนอก
เด็กหญิงนิลมณี อุทปา
เด็กหญิงบุษบา เหล่าพรม
เด็กหญิงบุษบามินตรา บัวสุข
เด็กหญิงพรชิตา คามะณี
เด็กหญิงมานิดา มูลศรี
เด็กหญิงสุภัตรา เสริมศรี

ที่
1
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7
8
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10
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13
14
15
16
17
18
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20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 6
ชื่อ-สกุล
เด็กชายจิระเมธ จาปาวงษ์
เด็กชายชาญวิทย์ บูโฮม
เด็กชายณัฐนันท์ โพชะกะ
เด็กชายณัฐวัตร เอ็นมีเชื้อ
เด็กชายธนะพล จันทร์หนู
เด็กชายธนัฐเทพ ธาตุดี
เด็กชายธีรภัทร ด้วงครีเเก้ว
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ฝ่ายศูนย์
เด็กชายพีรพัฒ แสนหล้า
เด็กชายศุภกร มุพิลา
เด็กชายอนุพร พุลทา
เด็กชายอรรณพ เบ็ญจศีล
เด็กหญิงกมลพร หมอกชัย
เด็กหญิงณัฐวดี วระวงค์
เด็กหญิงตุลา ไชยศรี
เด็กหญิงธิดารักษ์ ปิตานุวัฒน์
เด็กหญิงนิภาดา ดวงจันทร์หอม
เด็กหญิงศิริรัตนา เจียดนอก
เด็กหญิงศุภิสรา โมวงษ์
เด็กหญิงอริศรา ก้อนเกตุ
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10
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17
18
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20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 7
ชื่อ-สกุล
เด็กชายฐิติฉัตร แจ้งเจน
เด็กชายณฐกรณ์ อ้วยโฮม
เด็กชายภาณุวัฒน์ ก้านเหลือง
เด็กชายวชิรวิทย์ อาษาราช
เด็กชายศราวุฒิ วรยศ
เด็กชายศุภชัย มูลมานัส
เด็กชายสุเมธ บุญรอด
เด็กชายเอกราช ปลัดโส
เด็กหญิงกรกมล กะตะสีลา
เด็กหญิงฉัตรฑริกา จันทร์วิเศษ
เด็กหญิงญาณภา บุญเทาว์
เด็กหญิงญาดารินทร์ หาญชัยภูมิ
เด็กหญิงปนัดดา อัคลา
เด็กหญิงปพิชญา ศรีดี
เด็กหญิงปริฉัตร นาเหล็ก
เด็กหญิงพาขวัญ โควินทะสุด
เด็กหญิงรัชนีกร ปานศรี
เด็กหญิงรินวรรณา คณะวาปี
เด็กหญิงศศิธร สอนสาโรง
เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุญมารอง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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17
18
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20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 8
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนพล ทับซ้าย
เด็กชายธันวา เคนานันท์
เด็กชายธีรชัย จาเริญ
เด็กชายปฐมพงศ์ งอกงาม
เด็กชายรังสิมันตุ์ อันภักดี
เด็กชายศักรินทร์ ปากเมย
เด็กหญิงกมลรัตน์ ถามาโยด
เด็กหญิงกัญญานัฐ บุตรพรม
เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์ มีระหงษ์
เด็กหญิงจิราพร เคนานันท์
เด็กหญิงธนัญชนก ซื่อตรง
เด็กหญิงธารวิมล อ่อนมี
เด็กหญิงนิดาพร ชุมหิน
เด็กหญิงนุชวรา ใจอ่อน
เด็กหญิงปริญญา ชาติพุดชา
เด็กหญิงพัชรินทร์ นวลกรม
เด็กหญิงพิชชานันท์ อุดหนุน
เด็กหญิงมัญฑิตา วงศ์ชา
เด็กหญิงอะริญช์ยภพ ปัญญาทิพย์
เด็กหญิงอารยา หงสาพันธ์
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6
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10
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 9
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกรกต ชานาญพล
เด็กชายกิตติคุณ ภักดีลุน
เด็กชายณัฐดนัย เชื้อนาข่า
เด็กชายณัฐพล จอมพุก
เด็กชายปนัญชัย ทับพันธ์
เด็กชายภัทรพล นวลกรม
เด็กชายภัทรพล บัวเย็น
เด็กชายสถาพร ภูชาดา
เด็กชายสรวิศ มหานาม
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นุ่มสุข
เด็กหญิงกานต์ธิดา แสงกระจาย
เด็กหญิงชลนภา จันโทสี
เด็กหญิงปราณปรียา โพธิศ์ รี
เด็กหญิงปัณฑิตา บุบผา
เด็กหญิงรมิดา ภิญโญภาพ
เด็กหญิงวรัทยา เคนานันท์
เด็กหญิงศศิธร สอนสาโรง
เด็กหญิงสุนันทา ค่าชู
เด็กหญิงอธิชา สวยผักแว่น
เด็กหญิงอินธุภา แหลมคม
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 10
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกิติกร แก้วโรจน์
เด็กชายเกียรติภัทร จันทร์หล้า
เด็กชายชนาธิป จันทร์ขาว
เด็กชายธนกร อ่อนอินทร์
เด็กชายธนชาต พหลทัพ
เด็กชายปพลสันต์ สุขมั่น
เด็กชายพชรพล ปัดตังถานัง
เด็กชายเมธาสิทธิ์ กล้าแข็ง
เด็กชายศุภกานต์ จันทนาม
เด็กชายอดิศร กองกะมุด
เด็กหญิงเกวลิน แบบบาง
เด็กหญิงเกศินี พระเอก
เด็กหญิงชญานันท์ แสงจันทร์
เด็กหญิงชาลิตา จาตุม
เด็กหญิงญาณิศา ภูจานง
เด็กหญิงเนตรชนก บุตตะราช
เด็กหญิงปวีณ์นุช ทับแถม
เด็กหญิงพรพิมล เกตุมาลา
เด็กหญิงวรรนิสา นายาว
เด็กหญิงวัฒน์ฉราภา แสนไชย
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 11
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกฤษดา แก้วสุพรรณ
เด็กชายเกียรติกุล เหลืองอ่อน
เด็กชายณัชพล วรรธนะประทีป
เด็กชายตฤษนันท์ โควินทะสุด
เด็กชายทฤษฎี สีน้าคา
เด็กชายธนวัฒน์ ประโยตัง
เด็กชายภัคพล เชื้อนาข่า
เด็กชายวุฒิพงษ์ เพชรภูเขียว
เด็กชายศุภากร บัวสี
เด็กหญิงกนกกร สุขสบาย
เด็กหญิงกัญญาภัทร เจริญใจ
เด็กหญิงจารุวรรณ สีกา
เด็กหญิงชลธิชา พึง่ พุทธ
เด็กหญิงเชษฐสุดา นูมหันต์
เด็กหญิงนิรชา จานงศรี
เด็กหญิงปพิชญา ปอมั่น
เด็กหญิงปิยธิดา พิลาเเดง
เด็กหญิงพิณทิพย์ ทิมา
เด็กหญิงภัทรวดี อักษร
เด็กหญิงวริศรา โกจารย์ศรี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 12
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกุลภัทร โพธิก์ ระจ่าง
เด็กชายกุลินทร สีขุลี
เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศศิวรินทร์กุล
เด็กชายธนโชติ ภิรมย์ไกรภักดิ์
เด็กชายธนพัฒน์ พรมแป้นดี
เด็กชายธีระศักดิ์ ศรีโสภณ
เด็กชายพรชัย พุทธบุรี
เด็กชายพีรภัทร พิมพ์ภูธร
เด็กชายวงศกร ทวีแสง
เด็กชายวีรพล นาคา
เด็กชายอิทธิพล พรมมาลี
เด็กหญิงกัณฑิกา โคตรทิพย์
เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวยศ
เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรคพิง
เด็กหญิงณัฐนันท์ ซื่อตรง
เด็กหญิงณัฐวดี วระวงค์
เด็กหญิงเปรมิกา น้อยหา
เด็กหญิงวัฒน์ฉราภา แสนไชย
เด็กหญิงสุมาทตา จันทร์วิเศษ
เด็กหญิงอลิศรา หรั่งโนนโพธิ์

ที่
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 13
ชื่อ-สกุล
เด็กชายเจริญรัตน์ สอนทอง
เด็กชายชยานนท์ คชทอง
เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญญาธนาธิป
เด็กชายธันวา ดีพร้อม
เด็กชายเปรมฤดี สมพิมพ์
เด็กชายพีรพล คาศักดิ์ดา
เด็กชายภคภัทร หงษ์สินี
เด็กชายสมศักดิ์ ปานเนาว์
เด็กชายสรรเสริญ แต้มสี
เด็กหญิงจุฬาสินี เกื้อกูล
เด็กหญิงบุญญากานต์ ทะวะระ
เด็กหญิงปวีณา วะหาโล
เด็กหญิงปิน่ ธิดา คาเอก
เด็กหญิงพรพิกา ชาวโคกขี
เด็กหญิงพิชญธิดา สุทมา
เด็กหญิงพิชญาภา โพชะกะ
เด็กหญิงศกาวรัตน์ บารุงเชื้อ
เด็กหญิงสิรินธิบดิ์ชญา สีดาโคตร
เด็กหญิงสุธิมา เมืองซอง
เด็กหญิงสุภาวดี ขวาวงษ์
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 14
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกัญญาภัค เครือบุญ
เด็กชายกิตตินันท์ ทัดทาน
เด็กชายกิตติพงศ์ ประเสริฐศักดิ์
เด็กชายไกรวิชญ์ ประพันธ์ศรี
เด็กชายไกรวิชญ์ ประพันธ์ศรี
เด็กชายวัชรากร โชคบัณฑิต
เด็กชายวิทวัส ชนชี
เด็กชายเอกนรินทร์ วงษ์บุตร
เด็กหญิงกานต์พิชชา ปลัดพรหม
เด็กหญิงจิรัชญา คาชา
เด็กหญิงจุฑามาส แบบบาง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บางสารวจ
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วโคตร
เด็กหญิงพิทยารัตน์ กองกะมุด
เด็กหญิงเมศินี แสนหล้า
เด็กหญิงวรรวิษา พันสีลา
เด็กหญิงวรัญญา สมรัก
เด็กหญิงสุธิมา วงนาหล้า
เด็กหญิงหทัยพร แสนกูล
เด็กหญิงอนัญญา ปานกลาง
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 15
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกฤษณะพนธ์ ศรีอ่อน
เด็กชายเกียรติคุณ แก้วนิล
เด็กชายจิราณุวัฒน์ เขตตรีจักร
เด็กชายทรงสิน แซ่ลู่
เด็กชายธีระนิติ โชตินิมิตธารา
เด็กชายธีระวัฒน์ สมศรี
เด็กชายศิริพงศ์ ทองแสง
เด็กชายสุธีรณัฐ สีทองนาค
เด็กชายสุภาวิตต์ ไชยตะมาตย์
เด็กชายอธิชาติ แก้วมูลมุก
เด็กหญิกุลจิรา มูลมา
เด็กหญิงกรรวี ปุยปัญจะ
เด็กหญิงจิรัชญา สินเพ็ง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนวันดี
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศักดิ์นาราโรจน์
เด็กหญิงณัฐพร สีขุลี
เด็กหญิงนิดาพร ชุมหิน
เด็กหญิงศศิประภา บุตดา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ริกาแง
เด็กหญิงอดิศา ใจทอง
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 16
ชื่อ-สกุล
เด็กชายชนะชัย จันทะแพน
เด็กชายณัฐภูมิ สมมุ่ง
เด็กชายทินกร สีไว
เด็กชายภูธเนศ เอ็นดู
เด็กชายรัตนชวิล สายนะลา
เด็กชายวิชชากร สกุลอินทร์
เด็กชายวิศนุพงษ์ แสนมีมา
เด็กชายหาญชัย ใจเมือง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิลาบุตร
เด็กหญิงปณิดา ชูประเสริฐ
เด็กหญิงปานธีวา โตดตามี
เด็กหญิงปิยพรรณ มุมธุรี
เด็กหญิงภัสชรา พาเย็น
เด็กหญิงมิ่งกมล แก้วสีดา
เด็กหญิงรินรดา หล่มเหลา
เด็กหญิงศิริทรัพย์ ศรีสงคราม
เด็กหญิงเสาวณีย์ ธาดา
เด็กหญิงอัญมณี ก้อนคา
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์เรืองศรี
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 17
ชื่อ-สกุล
เด็กชายชนะพงษ์ ฝ่ายอุปละ
เด็กชายชยุตย์ บุญมะนี
เด็กชายธนพล นนทะปะ
เด็กชายธนภัทร จู่ฮ่วน
เด็กชายนพกร ยศธสาร
เด็กชายนพเดช อัตถาชน
เด็กชายปภาวิชญ์ นามมา
เด็กชายพัทรดนย์ โพธิว์ งค์
เด็กชายรชต สีโชติ
เด็กชายวราวุฒิ เอ็นดู
เด็กชายสรวิศิษฎ์ ก้านอินทร์
เด็กชายสิทธิโชค บัวเย็น
เด็กหญิงกนกกร จาเริญจิตร
เด็กหญิงกัลยาณี กาเตื่อย
เด็กหญิงจุฑามณี พึง่ พุทธ
เด็กหญิงประพัดศร เมาะคา
เด็กหญิงพรพิมล สมัครสมาน
เด็กหญิงพัดชรี เจริญศรี
เด็กหญิงอนัญญา บุญชัย

