
รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้สอบ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น

ประจ าปีการศึกษา 2560

ล าดบัที่ รหัสประจ าตวัผู้เขา้สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดมิ หมายเหตุ
1 11001 เด็กหญิง หนึ่งฤดี โพธิท์ุม หนองแวงวิทยา
2 11002 เด็กชาย พีรภัทร ค้้าจุน หนองแวงวิทยา
3 11003 เด็กชาย ณัฐพล บุญบ้ารุง หนองแวงวิทยา
4 11004 เด็กชาย ธนพล สมใจ หนองแวงวิทยา
5 11005 เด็กชาย ธนพนธ์ ชมชื่น บ้านหนองหอย
6 11006 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อ่อนสี หนองแวงวิทยา
7 11007 เด็กหญิง ปพิชญา ดวนขัน หนองแวงวิทยา
8 11008 เด็กชาย ศิวนาถ สิงห์ส้าราญ วิมลวิทย์
9 11009 เด็กชาย ณัฎธากร มะปะโพธิ์ หนองแวงวิทยา
10 11010 เด็กชาย ปุริม แก้วบัานดู่ วิมลวิทย์
11 11011 เด็กชาย กิตติภพ ภูผาวงค์ หนองแวงวิทยา
12 11012 เด็กชาย วรกร โตรศรี หนองแวงวิทยา
13 11013 เด็กชาย ธีระวฒน์ แดงตาโคตร บ้านทรายมูล
14 11014 เด็กชาย ขวัญชัย บุญวัง บ้านหนอหญ้าปล้องหนองหว้า
15 11015 เด็กชาย ชินวัตร บุดดาซุย บ้านหนอหญ้าปล้องหนองหว้า
16 11016 เด็กชาย ธวัชชัย บุตรโคตร บ้านหนอหญ้าปล้องหนองหว้า
17 11017 เด็กหญิง แพรวา บุดดาซุย บ้านหนอหญ้าปล้องหนองหว้า
18 11018 เด็กหญิง ดวงกมล บุญพิทักษ์ วิมลวิทย์
19 11019 เด็กหญิง พัชราวดี สีหอมชัย บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
20 11020 เด็กชาย สุรเดช วงษ์พระจันทร์ บ้านหนองนาค้า
21 11021 เด็กหญิง อรทัย อารหัง บ้านหนองขามท่างาม
22 11022 เด็กหญิง บุษบา ลมรส บ้านหนองนาค้า
23 11023 เด็กชาย ศิวะ พุทธาวันดี บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
24 11024 เด็กชาย นฤดม อินทรสุข บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
25 11025 เด็กชาย อภิสิทธิ์ โพธิญาณ บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
26 11026 เด็กชาย ปิยฉัตร เทียนค้า บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
27 11027 เด็กชาย พงศธร มั่นคง บ้านหนองนาค้า
28 11028 เด็กชาย ชุติพนธ์ ดอนจันทร์มาตร วิมลวิทย์
29 11029 เด็กชาย วิระพงษ์ แสงกระจาย บ้านหนองนาค้า
30 11030 เด็กหญิง นิตยา ค้าทอก บ้านหนองนาค้า
31 11031 เด็กหญิง ภัทรธิดา พึง่พา บ้านหนองนาค้า
32 11032 เด็กชาย ศุภโชค ปองไป บ้านหนองนาค้า
33 11033 เด็กหญิง กันติชา คลังวงษ์ บ้านหนองนาค้า



34 11034 เด็กชาย ทัศนพงษ์ เหลาอาจ บ้านหนองนาค้า
35 11035 เด็กหญิง พัชชา นะเสน บ้านหนองนาค้า
36 11036 เด็กชาย กฤษณะ สุริยวงษ์ บ้านหนองนาค้า
37 11037 เด็กหญิง ปรียานันท์ ปราณี บ้านหนองนาค้า
38 11038 เด็กหญิง สุพัตตรา ชิภาชิน บ้านหนองนาค้า
39 11039 เด็กหญิง จิรัชญา คลังวงษ์ บ้านหนองนาค้า
40 11040 เด็กหญิง วิลาวัณย์ มีพันธ์ บ้านหนองนาค้า
41 11041 เด็กหญิง ชญาดา จิไธสง บ้านหนองนาค้า
42 11042 เด็กหญิง กรรยากร พลธรรม บ้านหนองนาค้า
43 11043 เด็กหญิง ณัชชา แสงป้อง บ้านหนองนาค้า
44 11044 เด็กหญิง เกศรินทร์ โสภาพรม บ้านหนองนาค้า
45 11045 เด็กหญิง กัลยกร ชิมโพธิค์ลัง บ้านหนองนาค้า
46 11046 เด็กชาย นนธนันท์ พินิจลึก บ้านหนองนาค้า
47 11047 เด็กหญิง มณีรัตน์ ถากา วิมลวิทย์
48 11048 เด็กหญิง วันวิตา ตาพัว้ บ้านหนองหอย
49 11049 เด็กหญิง เมทาวดี ภักดีวัน บ้านหนองกุงคชสาร
50 11050 เด็กหญิง จิรัชญา โคกแปะ บ้านหนองนาค้า
51 11051 เด็กชาย มั่นคง เผยศิริ บ้านหนองนาค้า
52 11052 เด็กชาย ภาณุพงษ์ สุทธสิงห์ บ้านทรายมูล
53 11053 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนามนตรี บ้านทรายมูล
54 11054 เด็กชาย วายุ นาสินทร์ป้อม บ้านทรายมูล
55 11055 เด็กชาย วุฒิชัย หารจันทร์ บ้านหนองนาค้า
56 11056 เด็กชาย พิทยากร ค้าทอก บ้านหนองหอย
57 11057 เด็กชาย อนุชา แก้วนาคูณ บ้านหนองหอย
58 11058 เด็กชาย ณรงค์ชัย ถุงเกษหงษ์ บ้านหนองหอย
59 11059 เด็กหญิง ฐิติกุล สีหาตา บ้านหนองนาค้า
60 11060 เด็กชาย ปิยวุฒิ อุทธชัย บ้านหนองนาค้า
61 11061 เด็กชาย ปฏิภาณ ชอบธรรม บ้านหนองพูว่ังหินซา
62 11062 เด็กหญิง ฐิติวรดา นามปัญญา นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
63 11063 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หมู่โสภิน วิมลวิทย์
64 11064 เด็กชาย พนธกร แดงตาโคตร บ้านหนองนาค้า
65 11065 เด็กชาย สันติภาพ โคตรสุมาตย์ บ้านหนองพูว่ังหินซา
66 11066 เด็กชาย สุทธิพงษ์ โคตรสุมาตย์ บ้านหนองพูว่ังหินซา
67 11067 เด็กชาย เกรียงไกร หอมอ่อน บ้านหนองพูว่ังหินซา
68 11068 เด็กชาย เมธิชัย ผุยตาดทอง บ้านหนองพูว่ังหินซา
69 11069 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ หอมสมบัติ บ้านศาลาดิน
70 11070 เด็กหญิง ศิริวรรณ สีสัน บ้านศาลาดิน
71 11071 เด็กชาย ธีรโชติ กัญจนา บ้านคึมชาติประชาสรรค์



72 11072 เด็กหญิง นันทิชา ศรีธงบน บ้านคึมชาติประชาสรรค์
73 11073 เด็กหญิง อารียา บุญแต้ม บ้านศาลาดิน
74 11074 เด็กหญิง อรวรรณ กระจ่างถิ่น บ้านคึมชาติประชาสรรค์
75 11075 เด็กหญิง พรศิริ พันทา บ้านศาลาดิน
76 11076 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย วงษ์พวง อนุบาลภูเวียง
77 11077 เด็กชาย นิพัฒน์ เฉยกึ้น บ้านศาลาดิน
78 11078 เด็กชาย ทัศนัย เวียงเงิน บ้านศาลาดิน
79 11079 เด็กหญิง ณัฎฐนันท์ หงษไกร บ้านศาลาดิน
80 11080 เด็กชาย วรัตถ์ เวียงเงิน บ้านศาลาดิน
81 11081 เด็กหญิง ชญานี กองทน บ้านหนองนาค้า
82 11082 เด็กหญิง เกษราภรณ์ มาตทวงษ์ หนองแวงวิทยา
83 11083 เด็กชาย ธนภัทร อุปสีดา บ้านหนองนาค้า
84 11084 เด็กชาย ภัทรพล ศรีอินทร์ หนองแวงวิทยา
85 11085 เด็กชาย ศราวุธ หวังสุข หนองแวงวิทยา
86 11086 เด็กหญิง ธนัชชา ภาวัง วิมลวิทย์
87 11087 เด็กชาย ราชภูมิ น้อยคูณ บ้านหนองกุงคชสาร
88 11088 เด็กชาย สรวิศ หัสรินทร์ บ้านหนองนาค้า
89 11089 เด็กชาย จิรภัทร์ ขันส้ารอง บ้านหนองนาค้า
90 11090 เด็กหญิง ปิยมาศ เถาทอง บ้านหนองขามท่างาม
91 11091 เด็กชาย เจษฎา เหง้าประสิทธิ์ บ้านหนองนาค้า
92 11092 เด็กหญิง สุพัฒตรา โคตรสมพงษ์ บ้านหนองพูห่วังหินซา
93 11093 เด็กชาย จักรพงษ์ พิมไชยน้อย บ้านหนองนาค้า
94 11094 เด็กชาย ณัฐภูมิ เอ็นจันทึก สมคิดจิตต์วิทยา
95 11095 เด็กชาย พิบูล ศรีทะนนท์ อนบาลภูเวียง
96 11096 เด็กชาย สุรศักด์ิ แดงตาโคตร วิมลวิทย์
97 11097 เด็กชาย ณัฎฐกร ชินภักดี บ้านหนองขามท่างาม
98 11098 เด็กหญิง กณิกนันท์ เทียนค้า บ้านหนองหอย
99 11099 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ด้วงค้าจันทร์ บ้านนาดี "คุรราษฎร์บ้ารุง"
100 11100 เด็กชาย ภูบดินทร์ ยาตาแสง บ้านหนองนาค้า
101 11101 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ เพชรเสถียร บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
102 11102 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประทุมชัย บ้านทรายมูล
103 11103 เด็กชาย สิทธัตพร ชารีขันธ์ อนุบาลภูเวียง
104 11104 เด็กหญิง สุภัสสร สิงห์ส้าราญ บ้านโคกนาฝาย
105 11105 เด็กหญิง ชนัญชิดา ประมวล บ้านโคกนาฝาย
106 11106 เด็กหญิง พรรณปพร มาจันแดง บ้านโคกนาฝาย
107 11107 เด็กหญิง ธีรนาฏ ทนนาดี บ้านโคกนาฝาย
108 11108 เด็กหญิง สุนิสา บันดิษฐ บ้านโคกนาฝาย
109 11109 เด็กหญิง วิยดา งามจันอัด บ้านโคกนาฝาย


