


เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1001 28184 นางสาว พรพรรษา  จุรัญ
1002 28174 นางสาว จิรัชฌญา  สร้อยพาน
1003 28182 นางสาว ปรีดีญาต์ิพร  เพ็ญสุข
1004 28164 นาย นภดล  เนาว์วงษ์
1005 28162 นาย ธนัทเทพ  ยุทธชัย
1006 28191 นางสาว เมธาวดี  นิยมชาติไทย
1007 28177 นางสาว ณัฏฐธิดา  บัวแดง
1008 28192 นางสาว วสุนันท์  สีมนตรี
1009 28175 นางสาว ญาณิศา  จ าปาบุรี
1010 28179 นางสาว ธัญญลักษณ์  จ าปาทิ
1011 28189 นางสาว ภูษณิศา  ภูชมศรี
1012 28183 นางสาว ปัทมาภรณ์  ไชยด า
1013 28173 นาย อานัฐ  นุยัน
1014 28178 นางสาว ณัฐณิชา  แสนสุรินทร์
1015 28186 นางสาว พิมพ์พิกา  วิเศษสา
1016 28516 นางสาว ศิรภัสสร  มีใจ
1017 28161 นาย ชนภัทร์  วรรณชัย
1018 28269 นาย ปัทมาวรรณ  พลศิริ
1019 28172 นาย สุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ
1020 28176 นางสาว ณภัทร  เช้ือค าเยีย
1021 28169 นาย ศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง
1022 28171 นาย สหรัฐ  ชอบภูเขียว
1023 28163 นาย ธรณินทร์  สุนาโท
1024 28167 นาย รพีภัทร  บัวพาภูเขียว
1025 28166 นาย ปลายสิงหา  อ่อนมี
1026 28181 นางสาว บุณยาพร  นิดค าหาร
1027 28165 นาย นภัสกร  สวะรัมย์
1028 28545 นางสาว ธนพร  พันธโคตร
1029 28227 นางสาว ปณิตา  กอนทอง
1030 28497 นาย อภิสิทธ์ิ  อ่อนสี
1031 28236 นางสาว ศิรินภา  คามะนา
1032 28231 นางสาว ภวิตรา  จันทะสีลา
1033 28204 นาย ณัฐพงษ์  หงษาพัน
1034 28228 นางสาว ปัทมา  เหล่าพรม
1035 28200 นาย กรกต  เข้ือนาข่า
1036 28226 นางสาว นาฏนภา  อุ่นเอม

รายช่ือนักเรียสมัครเข้าเรียนช่ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องสอบท่ี 1
โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญขาคีรี จังหวัดขอนแก่น



1037 28275 นางสาว วรัทยา  ประจิตร
1038 28255 นาย สุภโชค  ชานนท์
1039 29019 นาย ณรินโท  พ้ืนดอนเค็ง
1040 28279 นางสาว อัจฉราพร  แฝงฤทธ์ิ
1041 28246 นาย ธนภัทร  โคตรรักษา
1042 28263 นางสาว ณัฐธิดา  ปานเนาว์
1043 28281 นาย จักริน  เท่ียงธรรม



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1044 28298 นางสาว กฤตยา  ศิริมงคล
1045 28310 นางสาว พิมพิศา  สนาม
1046 28305 นางสาว ธิติมาวดี  นิระ
1047 28293 นาย นายวงศกร  คลังจันทร์
1048 28308 นางสาว ปานชีวา  สังสมานันท์
1049 28547 นางสาว นันทิชา  จันโทศรี
1050 28303 นางสาว ณัฐริยา  เวียงดินด า
1051 28526 นาย ธนพล  อันภักดี
1052 28299 นางสาว เกษราพร  ม่ังค่ัง
1053 28297 นาย อัครเดช  ผลาชิต
1054 28283 นาย ชินภัทร  แสงโคตร
1055 28316 นางสาว ศุภัทรภรณ์  กองกะมุด
1056 28302 นางสาว ชุลีพร  ไชยศรี
1057 28349 นางสาว พรพิมล  เข่ียงสถุ่ง
1058 28348 นางสาว ปานรวี  อักษรณรงค์
1059 28357 นางสาว สุพิชฌาย์  ไชยตะมาตย์
1060 28322 นาย ชยพล  พันอ้น
1061 28356 นางสาว ศุภาพิชญ์  เอกรักษา
1062 28339 นางสาว ขวัญจิรา  สนธิสัมพันธ์
1063 28342 นางสาว ฐาปนีย์  ไทยมาน้ี
1064 28330 นาย พีรวัฒน์  ภูค า
1065 28492 นาย พชรพล  ทวีค า
1066 28345 นางสาว ธีมาพร  ทนันหา
1067 28343 นางสาว ณัฐวลัญช์  แหลมคม
1068 28325 นาย ธณาธิป  โสชารี
1069 28346 นางสาว เนตรดาว  ค าพรมมา
1070 28485 นาย ณัฐพงษ์  ไล่เสือ
1071 28336 นาย อภินัทธ์  ถังมาตย์
1072 28323 นาย ณรงค์เดช  ชลไพร
1073 29469 นาย คฑาวุฒิ  พวงรัก
1074 28525 นาย ทรงสิทธ์ิ  พลม่ัน
1075 28334 นาย ศุภวิชญ์  จันโทศรี
1076 28331 นาย ภูติ  คงประพันธ์
1077 28341 นางสาว ฉัตรกนก  ขาวสวรรค์
1078 28333 นาย วุฒิพงษ์  มูลสัน
1079 28387 นางสาว นภัสรา  พัดพรม
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1080 28643 นางสาว ชลธิชา  หลอดบุตร
1081 28371 นาย พงษ์พิพัฒน์  ป้องโล่ห์
1082 28390 นางสาว พรรณกาญจน์  เพียวงษ์
1083 28546 นางสาว ธิดารัตน์  ประจันศรี
1084 28385 นางสาว ณิชาภัทร  ศิลปพูลผล
1085 28244 นาย ฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู
1086 28363 นาย ชยานันต์  หนักแน่น



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1087 28489 นาย นพรัตน์  นรมาตย์
1088 28499 นางสาว กิตติมา  แสนเสาร์
1089 28415 นาย อนุชิต  อ่อนสี
1090 28402 นาย ชัชวาลย์  มะลิโค
1091 28404 นาย ดัษกร  จ าชาติ
1092 28431 นางสาว มนัสนันท์  ค าเขียว
1093 28428 นางสาว ปิยนุช  พงษ์ชัย
1094 28411 นาย ภัทชรพงษ์  ราลังสิทธ์ิ
1095 28405 นาย ธนกร  สุระหิต
1096 28403 นาย ณัฐกร  พลเดโช
1097 28414 นาย สัญชัย  หล่มช่างค า
1098 28461 นางสาว เขมนิจ  สิงห์ภูธร
1099 28465 นางสาว ทิพากร  ภาระวัน
1100 28518 นางสาว อติพร  อุทัยเรือง
1101 28479 นางสาว อรปรียา  นวลสนิท
1102 28475 นางสาว วรนุช  สังประเสริฐ
1103 28458 นาย อภิสิทธ์ิ  หนักแน่น
1104 28469 นางสาว ปวริศา  พาแสง
1105 28521 นาย คุณวิสิฐ  พลทองสถิตย์
1106 28446 นาย ธนกฤต  เหลาค้า
1107 28459 นางสาว กนกนภัส  ไกรดวง
1108 28443 นาย ชัยมงคล  โพธ์ิถิน
1109 28449 นาย บุณยเกียรติ  แท่งหิน
1110 28490 นาย ปกรณ์เกียรติ  จันทร์ไชย
1111 28442 นาย เจริญโชค  คงแหลม
1112 28511 นางสาว ยุธิดา  นัดประโม
1113 28535 นาย วรพล  รัชชุศิริ
1114 28445 นาย ดัสกร  จันทรประทักษ์
1115 28496 นาย อนุวัฒน์  สะใบ
1116 28463 นางสาว ชนม์นิภา  มีลาด
1117 28467 นางสาว นริศรา  ถาวร
1118 28301 นางสาว เจนจิรา  สีลาสม
1119 28548 นางสาว เนตรณภิส  เป้าพิมพ์
1120 28210 นาย พัสกร  บุญเรือง
1121 28234 นางสาว วรัฏฐยา  เเสนบุญยัง
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1122 28502 นางสาว ชยุดา  ใจกล้า
1123 28205 นาย ทวีศักด์ิ  อาณัติวรรณกร
1124 28488 นาย ธาราธีร์  มาศรี
1125 28352 นางสาว รุ่งทิพย์  สยามล
1126 28551 นางสาว พัชราภา  ชมชน
1127 28358 นางสาว อรกัญญา  ผางพันธ์
1128 28455 นาย ศิรวิทย์  ชัยเกษมสกุล
1129 28278 นางสาว สุทธิดา  สมศรีงาม



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1130 28381 นางสาว ขวัญทิวา  สาระพิมล
1131 28432 นางสาว รุ้งแพร  เพชรนิล
1132 28473 นางสาว มัทธ์ริดา  แก้วหานาม
1133 28503 นางสาว ณัฎฐพร  หงษาพันธ์
1134 28307 นางสาว ปนัดดา  อุดม
1135 28462 นางสาว จิราภรณ์  สุทธิด่าง
1136 28328 นาย ปราบดา  ธรรมะ
1137 28514 นางสาว วัชราภา  ยาทา
1138 28264 นางสาว ธนพร  โยวะรส
1139 28382 นางสาว จิตรสุตา  กางเกตุ
1140 28250 นาย พีรยุทธ  สวยกลาง
1141 28376 นาย สหรัฐ  ระแหง
1142 28419 นางสาว ขวัญฤทัย  นระมาตร์
1143 28508 นางสาว ปวริศา  พิมพ์จันทร์
1144 28324 นาย ณัฐวุฒิ  ค้าแหวน
1145 28375 นาย ศรณ์ภิชัย  เช้ือหนองใฮ
1146 29481 นางสาว กวิสรา  มาศรี
1147 28507 นางสาว เบญญทิพย์  ทะนะวงค์
1148 28237 นางสาว สิรินดา  สุ่มนาค
1149 28318 นางสาว อภิญญา  สีจันแดง
1150 28239 นางสาว อริสา  ขุนรายา
1151 28380 นางสาว กัญญาณัฐ  เทียมเงิน
1152 28476 นางสาว ศศิประภา  ชัยเจริญ
1153 28436 นางสาว สวิชญา  พรมมา
1154 28274 นางสาว ลออรัตน์  ติดชัย
1155 28438 นางสาว อรณิชา  คันทะพรม
1156 28206 นาย ธนภณ  น้องคนึง
1157 28418 นางสาว กัญญานัฐ  สิงห์น้อย
1158 28340 นางสาว จิดาภา  หอมโสภา
1159 28504 นางสาว ธณิตา  พูลทอง
1160 28229 นางสาว พรจุฬาลักษณ์  บุญสวัสด์ิ
1161 28392 นางสาว มนันยา  เข่ือนเมือง
1162 28309 นางสาว พรทิวา  สามล
1163 28384 นางสาว ฐิดาพร  มูลสอน
1164 28232 นางสาว รัชดาพร  ซะชา
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1165 28393 นางสาว รุ่งนภา  สยามล
1166 28417 นาย เอกมงคล  ดอนสินธ์ุ
1167 28389 นางสาว ปาริชาติ  ยาทา
1168 28238 นางสาว อภัสสร  พิมพ์ภูธร
1169 28394 นางสาว วนิสรา  ศิลธรรม
1170 28312 นางสาว รัตนากร  วารีศรี
1171 28233 นางสาว ลลิตวดี  สีราษฎร์
1172 28366 นาย ธนกร  ลาภเจริญ



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1173 28464 นางสาว ฐิติวรรณ  หลักกลาง
1174 28509 นางสาว พัชราภรณ์  สุจันทร์
1175 28549 นางสาว ปวินตรา  งามร้ัว
1176 28460 นางสาว กัลย์สุดา  อบมาสุ่ย
1177 28506 นางสาว นวดี  ช านิงาน
1178 28409 นาย ปัญญากร  ฤาชา
1179 28454 นาย วัชรพงษ์  ซ้ายโฮง
1180 28515 นางสาว วันวิสา  เเดงอาจ
1181 28408 นาย บัญชา วิชาโคตร
1182 28401 นาย เจนรินทร์ โสพัฒน์
1183 นางสาว อุมากร เอ็นดู
1184 นาย ภาคิน จ าปา
1185 29020 นาย ปิยวัฒน์ บุตทจันทร์
1186 นางสาว ปพิชญา แสงกล้า
1187 28425 นางสาว นภาพร ประทุมเพ็ชร
1188 นางสาว จารุดา ไทยทวี
1189 นาย ณัฎฐกรณ์ นาทา
1190 นาย ณฐกฤต ชุดชนบท
1191 นาย ธีรภัทร สุขธร
1192 นางสาว ชนม์ณิษา นันดี
1193 28355 นางสาว ศรัณรัชต์ โสภาแดง
1194 28247 นาย ธีรภัทร แก้วก่ิง
1195 27887 นาย กิตติพล โกจารย์ศรี
1196 นาย อิรวัติ แก้วภักดี
1197 นางสาว วรัญญา พิลาดา
1198 นาย กฤษกร หงษ์สาพันธ์
1199 นางสาว กมลชนก มณีศรี
1200 28472 นางสาว แพรวา สอนวงษ์
1201 28353 นางสาว วนันญา สุธรรมา
1202 28338 นางสาว กวินธิดา แสงจันทร์
1203 นางสาว มัสศิปภาภรณ์ ผ่านส าแดง
1204 28220 นางสาว จันทกานต์ ศรีดารา
1205 นางสาว อัฉริญา รัตนะ
1206 นาย ณัฐวุฒิ เจริญรัตน์
1207 นางสาว เกศรินทร์ ศรีโพนเพ็ก
1208 28407 นาย ธีรัช ค างาม
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1209 นางสาว อัญชลี สุขพงษ์
1210 นางสาว กนกวรรณ ยืนทน
1211 28603 นาย ปภังกร นาเหล็ก
1212 นางสาว สุธิมา ชานนท์
1213 นาย ธนสิน แสนหล้า
1214 28440 นาย กิตติคุณ กล้าหาญ
1215 นาย พรเทพ ศิริรวง



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1216 นาย ศุภวิชญ์ เบ้าจรรยา
1217 นาย ศิวกร เจริญสุข
1218 นาย ไตรวิชช์ ยาโสภา
1219 28213 นาย วัฒนพงษ์ ธีรสุวรรณกุล
1220 นาย ปรินธร หมวดศรี
1221 นาย จักรินทร์ อินธิแสน
1222 นางสาว สิริภัทราภรณ์ วะสุรี
1223 นางสาว ขนิษฐา นารมณ์
1224 นาย ศรายุทธ ผิวขาว
1225 28040 นาย ธนานพ พุทธา
1226 28216 นาย อภิชาติ ค าพิทูรย์
1227 28482 นาย คทาวุฒิ กองหาโคตร
1228 28195 นางสาว ณัฐชยา ปัดตังถานัง
1229 นางสาว สิริโสภา กระแสร์
1230 นางสาว จรรยพร เขวาล าธาร
1231 นางสาว พิมพ์นัชชา จันทร์เกษม
1232 28531 นาย พัชรพล แสนพงษ์
1233 28295 นาย สุภัทร กิจนอก
1234 28350 นางสาว พิยดา ช านานพล
1235 นางสาว ภัณฑิรา ไชยบท
1236 28319 นางสาว อัชราภรณ์ หาญโคกกรวด
1237 28273 นางสาว รัตติยา ปานกลาง
1238 28311 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โลหิตยา
2001 28168 นาย รัฐศาสตร์  แสนศิลา
2002 28187 นางสาว พิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์
2003 28241 นางสาว กิติยาภรณ์  โชคนาฮี
2004 28243 นางสาว อธิติยา  สารไชย
2005 28248 นางสาว ประภาสิริ  ฉัตรารวีพัฒน์
2006 28262 นางสาว ศิริญญา  วงษ์ทะนี
2007 28268 นางสาว ภัทรวดี  จ าปาวงษ์
2008 28541 นาย ชนะพล  ดีหล้า
2009 28552 นาย กฤตเมธ  วอนอก
2010 28556 นาย ทินกร  นาสิงห์
2011 28558 นางสาว ยุภาดา  โพธ์ิศรี
2012 28280 นาย วรเดช  นาช า
2013 28282 นางสาว ศรัณรัชต์  โสภาแดง
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2014 28285 นางสาว ปรารถนา  เเก้วยา
2015 28289 นางสาว ชญานี  บุสาทิพย์
2016 28296 นางสาว วรรณิสา  สายญาติ
2017 28517 นาย ดรัณภพ  รู้สมกาย
2018 28553 นาย อัษฎาวุษ  ไพรวงษ์
2019 28327 นาย เดวิด  บัวเย็น
2020 28332 นาย รพีพัฒน์  วงษ์ชาลี



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
2021 28359 นางสาว อัฐภิญญา อุ่นนาวิน
2022 28487 นาย ธนดล แก้วเก็บค า
2023 28351 นางสาว มณฑิตา ดีเลิศ
2024 28441 นาย กิติพัฒณัฐฎ์ ศรีบุญเรือน
2025 28522 นาย เจษฎากร โคตรสม
2026 28291 นาย พีรยุทธ สุจริต
2027 28447 นาย ธัญเทพ มโนวรรณ์
2028 28337 นาย อัครวิทย์ นารมย์
2029 นางสาว อรณิชา ม่ังมา
2030 28327 นาย ธีระพงษ์ เพ็งพาทย์
2031 28253 นาย วิชญ์พล พรเฉลิมเกียรติ
2032 28539 นาย อริยะ ยามี
2033 28529 นาย ปฏิภาณ แสงสุข
2034 28241 นาย กฤตภาส สาริมา
2035 29478 นางสาว กริสรา ศรีสว่าง
2036 28320 นาย กฤษกร สิทธิศักด์ิ
2037 28335 นาย หัสดินทร์ นาเหล็ก
2038 28368 นาย ธีรพัฒน์ นามวิเศษ
2039 28494 นาย วัชระพงษ์ อุทัยเล้ียง
2040 28480 นาย กันตณัฐ นิลชัย
2041 28252 นาย ราชิต อนัคทัศน์
2042 28262 นางสาว ชุติกาญจน์ เช้ือในเวียง
2043 28550 นางสาว พนิตพิชา พิลาพอน
2044 28554 นางสาว ลภัสรดา เทียนนับศร
2045 28222 นางสาว ชลธิชา จินนารักษ์
2046 28451 นาย พจนพงศ์ สีแก้วน้ าใส
2047 28242 นาย จักริน ใจร้อน
2048 28373 นาย รพีพัฒน์ นิลยาน
2049 28483 นาย เจษฎา เกษมสุข
2050 28290 นาย ปุญญพัฒน์ ค ามณีจันทร์
2051 28289 นาย ประสบโชค รักประยูร
2052 28321 นาย จิรพันธ์ุ สีโพนเพ็ก
3001 28170 นาย ศิลปกร  คิดการ
3002 29496 นางสาว วาธิตา  ศรีวงษา
3003 28532 นาย ภาณุพงศ์   โคตรยอด
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3004 28209 นาย ปิยะวัฒน์  อนุกูล
3005 28218 นางสาว กรชนก  ทรัพย์คงเจริญ
3006 28211 นาย ภาณุภัทร  พลแสง
3007 28212 นาย รัฐศาสตร์  กิจทน
3008 28224 นางสาว ธนพร  เพชรด า
3009 28272 นางสาว ภัทรธิดา  ลาโม้
3010 28267 นางสาว ปทิตตา  ศรีศักด์ิ
3011 28277 นางสาว ศุภัตน์ตรา  บัวเย็น



เลขท่ีน่ังสอบ เลขประจ ำตัว ค ำน ำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
3012 28537 นาย สิทธิกร  สาระพล
3013 28257 นาย อัครเดช  แดงมีสี
3014 28531 นาย พัชรพล  แสนพงษ์
3015 28604 นาย กนกพงศ์  วิเศษนันท์
3016 28306 นางสาว นิชานัญ  พิมพ์ศรี
3017 28300 นางสาว จารุวรรณ  หงษ์มาลัย
3018 28315 นางสาว ศรัณย์พร  ยมศรี
3019 28354 นางสาว วราภรณ์  สุวรรณยาน
3020 28500 นางสาว จันจิรา  ฤทธ์ิมนตรี
3021 28369 นาย นิรันทร์ดร  สุวอ
3022 28374 นาย วรเวท  พละ
3023 28501 นางสาว จีรนันท์  คนยง
3024 28427 นางสาว ปรียาภรณ์  พันภักดี
3025 28435 นางสาว ศศิกานต์  สุนาโท
3026 28421 นางสาว ชนกนันท์  บึงลอย
3027 28313 นางสาว ลักษณ์ขณา  ปานกลาง
3028 28258 นางสาว กฤตธีรา  ชนใฮ
3029 28260 นางสาว จารุวรรณ  ลาอ่อน
3030 28478 นางสาว หฤทัย  หวายแก้ว
3031 28395 นางสาว วรินธร  ใจดี
3032 28471 นางสาว พรลภัส  จันทร์เรืองศรี
3033 28259 นางสาว เกศราภรณ์  โนนเขวา
3034 28304 นางสาว ธนัชพร  หอมพันนา
3035 28498 นางสาว กนกรัตน์  พลอยมุข
3036 28398 นางสาว อรจิรา  ยาวะระ
3037 28217 นาย อัครชัย มธุวร
3038 นางสาว ปรียาภรณ์ สุขโข
3039 28203 นาย ฉัตรก าพล ยอดศรี
3040 28557 นางสาว สิริกัญญา สมคิด
3041 นาย เขมวัช อินทรบุตร
3042 27966 นาย ชินภัทร โพธ์ิงาม
3043 27953 นางสาว ธัญญารัตน์ ริดี
3044 27848 นางสาว อภิวรรณ สีแก้ว
3045 นาย ณัฐวุฒิ บุตรจันทร์
3046 27994 นางสาว พิมลพรรณ บุตรสานาม
3047 นาย โรแบร์โต้ เบรโกล่ี
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3048 28254 นาย ศุกลวัฒน์ คงพา 
3049 นางสาว อภิชญา ศิริรวง
3050 นางสาว ดลยา บัวสีแดง
3051 28422 นางสาว ฐิติวรดา สีพาฮาด
3052 นาย ชิษณุพงศ์ มนตรี
3053 28266 นางสาว นาตาลี สารสี
3054 28248 นาย นันทพงศ์ ต้นพันธ์


