ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ - สกุล
นายฐิติพงศ์ โพธิ์ศรี
นางสาววาลินี โอชารส
นายชนกันต์ แก้วดวงดี
นางสาวพิยดา คงเมือง
นายกรวิชญ์ พิมโยธา
นางสาวจิดาภา อ่อนน้อม
นางสาวเนตรทิพย์ แก้วสิมมา
นางสาวสุดาพร แสนมะโน
นางสาวอริศรา ผิวศิริ
นางสาวภาวิณี ปู่โว
นางสาวเปรมกมล บัวระภา
นางสาวชลดา ชุมพล
นางสาวจิตติพร ลีเบาะ
น.ส.ทิพย์กมล สอนสุภาพ
นายธีระพัฒน์ กาญจนสิทธิ์
นางสาวประภาพร กัณลา
นางสาวสุภามาศ แสงสว่าง
นางสาวณัฐพร ไชยะโส
นายสุพศิน ศรีนวล
นางสาวกิตติยา ศรีบุรินทร์
นายสงกรานต์ ใจอารีย์
นางสาวจริยา มอนลี
นายชนาธิป ชมภูทอง
นางสาวพิยดา พรมศิลา
นางสาวสิริดา แสงรัตน์วัชรา
นางสาวปรียานุช ลีกระจ่าง
นางสาวธัญญลักษณ์ ปิ่นคา
น.ส.สุดารัตน์ วันทองสุข
นางสาวรัตนา ศรีเพชร
นายธนวัฒน์ วรจินดา
นางสาววิภาวรรณ ธรรมมิยะ

หมายเหตุ

ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นางสาวศรินญา ทาทิพย์
นายปิยะมงคล เขตมนตรี
นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
นายธนากร วงษ์ป้อง
นายธนาวุธ ศรีบุรินทร์
นายเจษฎา สารสิทธิ์
นางสาวปาจรีย์ อินทบุญศรี
น.ส.เสาวณีย์ ตระกูลศรี
น.ส.สุภาพร ผุกแสน
นางสาวกิตยากร ภูลาต้น
นางสาวแพรวนภา โพธิ์ศรี
น.ส.ดุจฤดี สีทาสังข์
นางสาวนริศา มุ่งกลาง
นางสาวญารีดา ปราบสูงเนิน
นางสาวกรรณิกา วัฒนะ
นางสาววรดา กาพย์แก้ว
นางสาวพิมพิศา บุรีรักษา
นางสาวปอรรัชม์ แสงรัตน์
เด็กชายธวัชชัย ทิพโทสิงห์
นางสาวสุดารัตน์ เกียงโสด
นางสาวกมลลักษณ์ ศิริแข็ง
นายวรเมธ สวัสดิ์ภักดี
นางสาวอรอนงค์ คงเพียร
นางสาวพีระยา บุญกอง
นางสาวนิระพร พรมศิลา
น.ส.เมขลา พิลากอน
นายอภิสิทธิ์ นาวาสิทธิ์
นางสาวศลิษา พันสว่าง
นายพีระพัฒน์ จาปาสิม
น.ส.สุมาลี ใจยอด
นางสาวสุพรรณี โพธิ์คา
นางสาวขวัญจิรา สระไสย์
นางสาวปนัดดา สิมมา
นางสาวสุนันทา ปรีเรือง

หมายเหตุ

ลาดับที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อ - สกุล
นายภานุพงศ์ หนูคง
นายธนกฤต คุณนา
นายธนวัฒน์ เลื่อมใส
นางสาวธิติรัตน์ ทุมพัฒน์
นายปริญญา ปลัดนู
นางสาวกัณฐิกา ยศสุธรรม
นางสาวธัญมน โพธิพรม
นางสาวสุภาวดี สุนสุรัตน์
น.ส.สาวิตรี แสงโสดา
นายพีระพัฒน์ แสงบุญมี
นายภูมินทร์ จันทร์มา
น.ส.นิภาภรณ์ แสงศร
นายพงศกร สอนสุภาพ
นางสาวสุพัตรา ศรีบัวรินทร์
นางสาววรรณนิษา หนองขันตี
นายณัฐพงษ์ พุทธมาตย์
เด็กหญิงศุภกร สุคงเจริญ
น.ส.นฤมล จาปาสิม
นายสิรวิชญ์ ภูท้าว
นางสาวอารียา ตะเคียน
นายคณากร ยะหัวฝาย
นางสาวภัทรพร กุมมา
นางสาวบุษยากร พลดาหาร
นางสาวกัลยา รัตนะ
นางสาวสายชล แก้วดวงดี
นายดนุเทพ ไชยเพชร
นายกิตติพศ ยศสุภาพ
นางสาวนิลาวัลย์ บุตรพรหม
นางสาวกนกวรรณ ศรีจาปา
นายภานุพงษ์ วงศ์ป้อง
นายณัฐดนัย วิสุเวส
นายศุภกฤต ศรีมาจันทร์
นายจิตติ วงษ์กระนวน
นางสาวกิ่งผกา พลซา

หมายเหตุ

ลาดับที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นายธนากร จุตตะโน
นางสาวธัญวรัตม์ อินทยศ
นายพงศกร หงษา
นายชาญภุชงค์ สุดใจ
นายวรเทพ ศิลา
เด็กหญิงชลดา จันทะสิงห์
น.ส.อาทิตติยา ศรีหนารถ
นายไตรภาค จาปาสิม
นายภคพงษ์ กลมเกลียว
นายประณัย บุตรวิไลย
นายคมกฤษ วิวัน
นางสาวจิรวรรณ์ คาพรม

****หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมามอบตัวที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ในวันที่ 20 เมษายน 2560

