
หลักฐานทีใ่ชก้ารเขา้ห้องสอบ  1.บัตรประชาชนหรือบัตรทีท่างราชการออกให้และมีรูปถ่าย  2.ใบสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย
ระเบียบเขา้ห้องสอบ  1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

อุปกรณ์ทีอ่นุญาตให้น าเขา้ห้องสอบ  1.  ปากกา  2. น ้ายาลบค้าผิด  3.ห้าม  น้าเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือสารเข้าห้อง

เลขที่ ห้องสอบ เลขทีส่มัคร ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 324 164031 นางสาว ทานตะวัน สีส่วน กันทรารมณ์
2 324 164032 นางสาว พุทธิตา นิสัยดี หนองถ่มวิทยา
3 324 164033 นางสาว ปฐมาภรณ์ ค้าสว่าง หนองถ่มวิทยา
4 324 164034 นางสาว รจนา บัวเงิน กันทรารมณ์
5 324 164035 เด็กหญิง จิราภรณ์ หมื่นสุข กันทรารมณ์
6 324 164036 นาย อติรุจ เงานอ กันทรารมณ์
7 324 164037 เด็กหญิง ณัฐธิชา เหล็กเพชร กันทรารมณ์
8 324 164038 นางสาว ชีวรัตน์ ยานแก้ว กันทรารมณ์
9 324 164039 นางสาว อารีญาภรณ์ สอนอาจ กันทรารมณ์
10 324 164040 นางสาว นัทมน อิ่มหน้า บ้านค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร)
11 324 164041 นางสาว ปภาวรินทร์ สังข์ทอง กันทรารมณ์
12 324 164042 นางสาว ปรณัญญา เบ้าค้า กันทรารมณ์
13 324 164043 นางสาว พิมลพรรณ สายสิม กันทรารมณ์
14 324 164044 นางสาว ปานทิพย์ ทามากิ กันทรารมณ์
15 324 164045 นางสาว ชินีวรรณ ศรีใส กันทรารมณ์
16 324 164046 นางสาว กมลดา ไกยชาติ กันทรารมณ์
17 324 164047 นางสาว ชลดา ช่างแก้ว กันทรารมณ์
18 324 164048 นางสาว มนัญชยา บุญเฉลียว กันทรารมณ์
19 324 164049 นางสาว พิมพ์ชนก หม่องค้าหมื่น กันทรารมณ์
20 324 164050 เด็กหญิง ปนัดดา หอมหวล ลิ นฟ้าพิทยาคม
21 324 164051 นาย จักรภัทร สุขอ้วน กันทรารมณ์
22 324 164052 นางสาว มยุรี แก้วพวง กันทรารมณ์
23 324 164053 นางสาว ศศิธร มณีวงค์ กันทรารมณ์
24 324 164054 นางสาว จิตราภรณ์ บุญน้า กันทรารมณ์
25 324 164055 นางสาว ณัฐวรรณ อ้าไพพิษ กันทรารมณ์
26 324 164056 นางสาว นัยนา พุทธโค กันทรารมณ์
27 324 164057 นางสาว กัญญาพัชร ราชบุญคุณ กันทรารมณ์
28 324 164058 นางสาว อินทิรา ชารี กันทรารมณ์
29 324 164059 นางสาว ศศิธร สีบุญ กันทรารมณ์
30 324 164060 นางสาว พริริสา ผาอินทร์ กันทรารมณ์

รายชื่อนักเรียนทีม่สีิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์Gifted)ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่  4  
สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน  2564 เวลา 09.00-11.00น.(วิชาทีส่อบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

                         2. ต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากโรงเรียนก่อนขึ นห้องสอบเท่านั น  
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1 325 164061 นางสาว ปทุมวดี ชราศรี กันทรารมณ์
2 325 164062 นางสาว อุไรวรรณ จันทร์ทอง พระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์
3 325 164063 นาย ธนวรรธน์ ยุภา กันทรารมย์
4 325 164064 นางสาว สุชาวดี ชัยช่วย กันทรารมณ์
5 325 164065 นาย รัฐภูมิ พาชื่น กันทรารมณ์
6 325 164066 นางสาว ธัญญารัตน์ บัวทุม กันทรารมณ์
7 325 164067 นางสาว วรัทยา พันธ์วิไล กันทรารมณ์
8 325 164068 นาย อนุพงษ์ บุญสติ กันทรารมณ์
9 325 164069 นางสาว ปัญญาพร ปทุมมาศ กันทรารมณ์
10 325 164070 เด็กหญิง ญานภา สะตะ กันทรารมณ์
11 325 164071 นาย รัชชานนท์ ชนะสิงห์ กันทรารมณ์
12 325 164072 นางสาว กนกอร ภูทองเงิน กันทรารมณ์
13 325 164073 เด็กหญิง วิระดา สุดยอด ห้วยขะยุงวิทยา
14 325 164074 นาย ธีรโชติ เงานอ กันทรารมณ์
15 325 164075 นางสาว นันทิดา ด้วงวงษ์ กันทรารมณ์
16 325 164076 นางสาว ชนนิกานต์ พนม กันทรารมณ์
17 325 164077 นางสาว สุชัญญา  แปงแสง กันทรารมณ์
18 325 164078 นาย พิริยะวรรษ พิทักษ์ไหมทอง กันทรารมณ์
19 325 164080 เด็กชาย อติวิชญ์ กุมภวา กันทรารมย์
20 325 164081 นาย พรทวี กันนิดา แวงแก้ววิทยา
21 325 164083 เด็กหญิง พรนภัส ศรีเสริม กันทรารมณ์
22 325 164084 นางสาว พรนภัส ศรีเสริม กันทรารมณ์
23 325 164085 นางสาว วัชรี ไพกะเพศ ห้วยขะยุง
24 325 164086 นางสาว ฐิติรัตน์ เงาศรี  ักันทรารมณ์
25 325 164087 นางสาว วิริยา พิมเกษ กันทรารมณ์
26 325 164088 นางสาว อุมาพร พันธจักร กันทรารมณ์
27 325 164089 นางสาว วรัญญา พูลทา กันทรารมณ์
28 325 164090 นาย ธนวัฒน์ อัมภรัตน์ กันทรารมณ์
29 325 164091 นาย ศุภกิตต์ิ มงคลโคตร กันทรารมณ์
30 325 164092 นางสาว ศศิประภา จันดาบุตร กันทรารมณ์


