


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กหญิง ณิชกานต์ กุลดา 1/1
2 เด็กชาย สิรวิชญ์ แถมมลตรี 1/1
3 เด็กหญิง วลัยพรรณ พรมจันท์ 1/1
4 เด็กหญิง สุรีย์รัตน์ สุขวิลัย 1/1
5 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์แก้ว 1/1
6 เด็กหญิง อภิสรา คงทอง 1/1
7 เด็กหญิง เปรมฤทัย โพธ์ิไธสง 1/1
8 เด็กหญิง ปฏิมาพร จันทร์แก้ว 1/1
9 เด็กหญิง วิภาวรรณ แซงวงษ์ 1/1
10 เด็กหญิง จารุวรรณ ปราบพาล 1/1
11 เด็กหญิง กชกร บัวทุม 1/1
12 เด็กหญิง ขวัญณภัทร หอมระหัด 1/1
13 เด็กชาย จารึก สีม่วง 1/1
14 เด็กหญิง รัชนีวรรณ ยอดดี 1/1
15 เด็กหญิง นภสร กล ่าสี 1/1
16 เด็กหญิง ลักษมี สมภักดี 1/1
17 เด็กชาย ภูริพัฒน์ จินดาเครือ 1/1
18 เด็กหญิง ขัตินาภรณ์ พรมเมตตา 1/1
19 เด็กหญิง สิริยากร บุตรสิม 1/1
20 เด็กหญิง นันทิยา มลิดา 1/1
21 เด็กหญิง บุญธิตา พลเบ้า 1/1
22 เด็กหญิง ศลิษา ภูมิคอนสาร 1/1
23 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ ตลับเงิน 1/1
24 เด็กหญิง ศุภนุช เวฬุวนารักษ์ 1/1
25 เด็กชาย วชิรากร โปร่งภูเขียว 1/1
26 เด็กหญิง จิราวรรณ จูมศรี 1/1
27 เด็กหญิง อาภัสรา โสโว 1/1
28 เด็กหญิง พรพิมล เบ็ญพรม 1/1
29 เด็กชาย ปฏิพล กุลดา 1/1
30 เด็กชาย อดิเทพ หอมสุข 1/1
31 เด็กหญิง กลมทิพย์ น้อยใจ 1/1
32 เด็กหญิง มารีญา เย็นอารมย์ 1/1
33 เด็กหญิง อภิสรา ไชยบาล 1/1
34 เด็กหญิง สุวภัทร เรืองเจริญ 1/1
35 เด็กชาย สุธีร์ โป้คอนสาร 1/1
36 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมจตุรัส 1/1
37 เด็กหญิง วรวรรณ วรรณรุ่ง 1/1
38 เด็กหญิง ฐิติพร จันทปลาขาว 1/1
39 เด็กหญิง นันทิดา ซ้ายเวียง 1/1
40 เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรวงค์ 1/1
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กหญิง ตรีทิพย์ สารพัฒน์ 1/2
2 เด็กหญิง นิราภรณ์ กุลี 1/2
3 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ หล้าเวียง 1/2
4 เด็กหญิง วราภรณ์ ประกอบธรรม 1/2
5 เด็กหญิง นีราพรรณ กุลี 1/2
6 เด็กหญิง กาญจนา ปราบอินทร์ 1/2
7 เด็กชาย ภาคิน เขมสิงห์ 1/2
8 เด็กหญิง เขมนิจ เช้ือประเสริฐ 1/2
9 เด็กหญิง ณัฐภัทร ชาวดร 1/2
10 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สีสมดี 1/2
11 เด็กหญิง จุฬารัตน์ ดรมุ่ง 1/2
12 เด็กชาย ต้น ประดิษฐานนท์ 1/2
13 เด็กหญิง สุชานาถ วัตรน่า้อ้อม 1/2
14 เด็กหญิง ภัทรธิดา บัวเนตร 1/2
15 เด็กชาย วรโชติ สุพร 1/2
16 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา มีกลิ นหอม 1/2
17 เด็กหญิง ชนัญธิดา จันประโคน 1/2
18 เด็กหญิง ปวีณ์นุช เปลี ยนสุวรรณ 1/2
19 เด็กหญิง ปัทมา ชัยชารี 1/2
20 เด็กหญิง ธัญชนก ส่าโรงพล 1/2
21 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ โสตสุภาพ 1/2
22 เด็กชาย สิรภพ ศรีพันธ์ 1/2
23 เด็กหญิง ณฐประภา ไตรยราช 1/2
24 เด็กชาย พิสิทธ์ิ สิทธิ 1/2
25 เด็กหญิง ภัทรธิดา ตรีศูนย์ 1/2
26 เด็กหญิง ยุวธิดา ศรีบุญเรือง 1/2
27 เด็กหญิง อนัญพร บุญบ่ารุง 1/2
28 เด็กหญิง ฐิตารีย์ สมดี 1/2
29 เด็กหญิง สิริรัตน์ ประเสริฐสาร 1/2
30 เด็กหญิง จิราภา เช้ือไพบูลย์ 1/2
31 เด็กหญิง วรรณวิสา เลิศขามป้อม 1/2
32 เด็กหญิง พิชานันท์ ธรรมมา 1/2
33 เด็กหญิง ธัญชนก แสนอามาตย์ 1/2
34 เด็กชาย องศ์อาจ ต่ออ่านาจ 1/2
35 เด็กชาย ณัฐชัย ปราบพาล 1/2
36 เด็กชาย นนทวัฒน์ ยศจ่ารัส 1/2
37 เด็กหญิง นัฐพร แซ่หลิ ว 1/2
38 เด็กหญิง ณัฐณิชา เศษสุวรรณ 1/2
39 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สีดารา 1/2
40 เด็กชาย ไชยาวัฒน์ เหมพรมมา 1/2
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กชาย ธีระวัต สาธุชาติ 1/3
2 เด็กชาย วรากร หล้าเวียง 1/3
3 เด็กหญิง สุภาดา อ่อนศรีชัย 1/3
4 เด็กชาย อภินันท์ ตู้บุดดา 1/3
5 เด็กหญิง ธิติมา ศรีสวัสด์ิ 1/3
6 เด็กหญิง ปานตะวัน เรืองเจริญ 1/3
7 เด็กชาย คณิศร เลิศคอนสาร 1/3
8 เด็กหญิง ชโลธร วรฤทธ์ิ 1/3
9 เด็กหญิง พรรณปพร เพลงสันเทียะ 1/3
10 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สีเขียว 1/3
11 เด็กหญิง อรัญญา ปราบพาล 1/3
12 เด็กชาย ธนพัฒน์ ราศรี 1/3
13 เด็กชาย ธนภัทร สารินทร์ 1/3
14 เด็กหญิง อริสา เมืองสองช้ัน 1/3
15 เด็กหญิง ประทุมวรรณ์ เป่งสะท้าน 1/3
16 เด็กหญิง ลลิตา ช่านาญ 1/3
17 เด็กชาย กิตติกร ถาวงกลาง 1/3
18 เด็กชาย วรุณ ชาติอดุลย์ 1/3
19 เด็กหญิง นิจจารีย์ เปรมใจ 1/3
20 เด็กหญิง ฟ้าใหม่ น้อยยาสูง 1/3
21 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เปอร์ดี 1/3
22 เด็กชาย จิรยุทธ บุญบ่ารุง 1/3
23 เด็กชาย กฤษณะพงษ์ แตงทิพษ์ 1/3
24 เด็กชาย กนกพล ชาติทหาร 1/3
25 เด็กชาย อนุภัทร ต่อปัญญา 1/3
26 เด็กหญิง ปาริชาต สงฤทธ์ิ 1/3
27 เด็กหญิง วาสนา ต้นจ่าปา 1/3
28 เด็กชาย จตุพร พลยางนอก 1/3
29 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ ค่าเหล็ก 1/3
30 เด็กหญิง พิชญา ดาชัย 1/3
31 เด็กชาย ศุพิภัทร จันทร์วิเศษ 1/3
32 เด็กหญิง ชลณิชา ประจันตะเสน 1/3
33 เด็กหญิง วรัญญา ชาตรี 1/3
34 เด็กชาย ถนอม ชูเวียง 1/3
35 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชัยสิงห์ 1/3
36 เด็กหญิง ศศิธร ตรึงศักด์ิ 1/3
37 เด็กชาย ศิรวิทย์ เต็มวงษ์ 1/3
38 เด็กชาย จักรพงษ์ แบบบาง 1/3
39 เด็กชาย กฤตมุข เต็มราษี 1/3
40 เด็กชาย พงศกร ชินรัมย์ 1/3
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กหญิง มุกดา ธงวาส 1/4
2 เด็กหญิง จารุวรรณ ต้านศัตรู 1/4
3 เด็กชาย วรวัฒน์ วรรณวินัย 1/4
4 เด็กหญิง นิตยา บุญบ่ารุง 1/4
5 เด็กหญิง นภาลัย โยธาธรรม 1/4
6 เด็กหญิง เนตรดาว มาหา 1/4
7 เด็กหญิง สุวดี ทิพย์พันธ์ 1/4
8 เด็กหญิง ชลธิชา ปันสกุล 1/4
9 เด็กชาย ณัฐดนัย คงคาเดือด 1/4
10 เด็กหญิง ชนิตา มอร์ลี 1/4
11 เด็กหญิง สิราวรรณ บ่ารุงด้วง 1/4
12 เด็กหญิง กนกวรรณ์ ทุมเทียง 1/4
13 เด็กหญิง ธิติมา แสงบัวท้าว 1/4
14 เด็กชาย พีรภัทร พรมทอง 1/4
15 เด็กหญิง สุภัสสร จิววิสิทธ์ิ 1/4
16 เด็กชาย ปรีชา ปัดเทสัง 1/4
17 เด็กชาย รัฐศาสตร์ นามโคตร 1/4
18 เด็กหญิง อรปรียา ลีลา 1/4
19 เด็กหญิง ตะวัน รูปชัยภูมิ 1/4
20 เด็กชาย พีรภัทร เริงเขตรกรณ์ 1/4
21 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สีเขียว 1/4
22 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แสงเพชร 1/4
23 เด็กหญิง นวิยา กาศนอก 1/4
24 เด็กหญิง ลักษมี ลงงาม 1/4
25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีธรรม 1/4
26 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา คลังภูเขียว 1/4
27 เด็กหญิง นภัสวรรณ สะพานทอง 1/4
28 เด็กหญิง ชนิดาภา รังกลาง 1/4
29 เด็กชาย กลยุทธ์ มาบุญ 1/4
30 เด็กชาย ชิติพัทธ์ โชติ 1/4
31 เด็กชาย ธีรภัทร์ ศรีชุม 1/4
32 เด็กชาย จตุพล พุทธา 1/4
33 เด็กชาย ธนกฤต ต่อศักด์ิ 1/4
34 เด็กหญิง ธิดาพร ปินะกะตะ 1/4
35 เด็กหญิง อนงค์พร เสนาค่าจันทร์ 1/4
36 เด็กชาย วุฒิชัย ใยขามป้อม 1/4
37 เด็กชาย วีระ เปรมประยูร 1/4
38 เด็กหญิง จิรวรรณ จุลนันท์ 1/4
39 เด็กชาย กิติพงษ์ จ่าปาเทศ 1/4
40 เด็กชาย พิพัฒน์ โพนา 1/4
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กชาย นวพล บุญสุวรรณ 1/5
2 เด็กชาย นพรัตน์ อินทร์นาง 1/5
3 เด็กหญิง สรญา ปล้ืมใจ 1/5
4 เด็กชาย เฉลิมฤทธ์ิ ต่อวิญญา 1/5
5 เด็กชาย พงศกรณ์ เลิศคอนสาร 1/5
6 เด็กชาย อัษฏาวุฒิ เต็มแก้ว 1/5
7 เด็กหญิง อภิศรา ภูมิคอนสาร 1/5
8 เด็กชาย มงคลพัฒน์ อินทร์ดีศรี 1/5
9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พันธะ 1/5
10 เด็กหญิง พจนี จะโนรัตน์ 1/5
11 เด็กหญิง ปิยะพร เจริญเกียรติ 1/5
12 เด็กชาย จิรศักด์ิ โสมา 1/5
13 เด็กชาย วายุ วงศ์เชียงยืน 1/5
14 เด็กชาย ศิริชัย บุญสะอาด 1/5
15 เด็กหญิง ขวัญฤทัย สอนลา 1/5
16 เด็กหญิง เจนจิรา เต็มวงษ์ 1/5
17 เด็กหญิง พัชรกันย์ นาคา 1/5
18 เด็กหญิง ณภาพร ตราทิพย์ 1/5
19 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ บ้งพรม 1/5
20 เด็กหญิง เนตรทิพย์ ชาติหาร 1/5
21 เด็กชาย ปรมี หงษ์ภูมี 1/5
22 เด็กหญิง ชลดา กบขุนทด 1/5
23 เด็กชาย ธนภูมิ พิมพ์จันทร์ 1/5
24 เด็กหญิง อารีญา กองเพชร 1/5
25 เด็กชาย ศุพลวัฒน์ จ่ารัสลาภ 1/5
26 เด็กชาย สารวิน ประภาษี 1/5
27 เด็กหญิง กันต์ธิดา แจ่มแจ้ง 1/5
28 เด็กหญิง กัลญา กบขุนทด 1/5
29 เด็กชาย อภิรักษ์ เพชรนอก 1/5
30 เด็กชาย สุวิจักษณ์ ระวิวรรณ์ 1/5
31 เด็กชาย สันติภาพ พรมนิล 1/5
32 เด็กชาย อดิศร เหง้าอุสา 1/5
33 เด็กหญิง กฤติมา ลาสุ 1/5
34 เด็กชาย อภิชาติ เต็มวงษ์ 1/5
35 เด็กชาย พงศกร ท่ายศ 1/5
36 เด็กชาย ธนวัฒน์ ภูมิคอนสาร 1/5
37 เด็กชาย รพีภัทธ พลนิกาย 1/5
38 เด็กชาย พชรพล ดานุรักษ์ 1/5
39 เด็กชาย ชัยกร รูปต ่า 1/5

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อโรงเรียนคอนสำรวิทยำคม
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กชาย อดิเทพ จันที 1/6
2 เด็กหญิง ทิพย์มลฑา ค่าใจหนัก 1/6
3 เด็กหญิง สุคลทิพย์ แก้วศรีหา 1/6
4 เด็กหญิง สุทธิกานต์ บุญเกษม 1/6
5 เด็กชาย อดิศร น้อยสี 1/6
6 เด็กหญิง รุ่งประภา นามผา 1/6
7 เด็กหญิง พิมพ์วิภา พลเบ้า 1/6
8 เด็กหญิง ณภัทร ประเสริฐสาร 1/6
9 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ อินอิ ม 1/6
10 เด็กหญิง ดารารัตน์ ผู้ช่วย 1/6
11 เด็กชาย จิรชยันต์ เรืองเจริญ 1/6
12 เด็กชาย ฤทธิพงศ์ สง่าสันเทียะ 1/6
13 เด็กชาย รามเทพ ตราทิพย์ 1/6
14 เด็กชาย จิรสิน พรมสุวรรณ์ 1/6
15 เด็กหญิง สุมิตรา บุญอาจ 1/6
16 เด็กหญิง โสรญา ปล้ืมใจ 1/6
17 เด็กชาย ธราธิป สิมมา 1/6
18 เด็กหญิง นิวาริน มาตรชู 1/6
19 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ก่อบุญ 1/6
20 เด็กชาย ศุภกฤต เลิศคอนสาร 1/6
21 เด็กชาย ตะวันไท สุพงษ์ 1/6
22 เด็กชาย พรรธาร ภูมิคอนสาร 1/6
23 เด็กชาย ชัชวาลย์ เช้ือจ่าเริญ 1/6
24 เด็กหญิง อภิชฎา สอนลา 1/6
25 เด็กชาย มงคล แย้มฏีกา 1/6
26 เด็กหญิง ฑิฆัมพร พรมเมตตา 1/6
27 เด็กชาย ขจรศักด์ิ นามวิจิตร 1/6
28 เด็กหญิง ไอริสา สีทอง 1/6
29 เด็กหญิง เขมิกา ศรีกันหา 1/6
30 เด็กชาย จักรินทร์ พาหา 1/6
31 เด็กหญิง พรญวณี ตลับค่า 1/6
32 เด็กชาย พงศกร ดวนพร 1/6
33 เด็กหญิง บุณยานุช มูลเสน 1/6
34 เด็กหญิง จิรภิญญา ชมจันทร์ 1/6
35 เด็กชาย ถิรพุทธ์ิ บุญญาชีพ 1/6
36 เด็กชาย รัฐภูมิ ผมน้อย 1/6
37 เด็กชาย ปรมิทร์ ยอดปัญญา 1/6
38 เด็กชาย วันชนะ ฮวกตา 1/6
39 เด็กชาย ธีรเมท หงษ์ทัพ 1/6
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ห้องเรียน
1 เด็กหญิง ชลดา เต็มวงษ์ 1/7
2 เด็กหญิง ลลิดา มูลค่าศรี 1/7
3 เด็กชาย สรวิศ ปล้ืมใจ 1/7
4 เด็กหญิง อัจฉรีย์ สุริวาลย์ 1/7
5 เด็กชาย อภิวัฒน์ พละสาร 1/7
6 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ปล้ืมใจ 1/7
7 เด็กหญิง อนัญญา บุญบ่ารุง 1/7
8 เด็กหญิง รักษณาลี ลือก่าลัง 1/7
9 เด็กหญิง เพชรมณี ศรีนา 1/7
10 เด็กชาย อัยการ เนื องมัจฉา 1/7
11 เด็กชาย ฐนพล นามัสเก 1/7
12 เด็กหญิง ปณิดา ภูมิคอนสาร 1/7
13 เด็กหญิง กรวิภา แพงจันทร์ 1/7
14 เด็กหญิง ศุภัชญา เทียนแจ้ง 1/7
15 เด็กชาย ณัฐพร ต่อศรี 1/7
16 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปรังแดง 1/7
17 เด็กหญิง ธีริศรา นนสีลาด 1/7
18 เด็กชาย วิษณุพงษ์ แก้วสวัสด์ิ 1/7
19 เด็กชาย ปิยพงษ์ ประเสริฐสาร 1/7
20 เด็กชาย วิชญวิสิฐ ปล้ืมวงษ์ 1/7
21 เด็กหญิง ชนาภา เเบ่งคอนสาร 1/7
22 เด็กหญิง ธิติธรรม นาสีเคน 1/7
23 เด็กหญิง สิรินดา มุดขุนทด 1/7
24 เด็กชาย อชิรวัฒน์ วงศ์นวกุล 1/7
25 เด็กชาย โชคธันวา โชคเฉลิม 1/7
26 เด็กชาย ปฏิภัทร หล้าเวียง 1/7
27 เด็กชาย พิพัฒน์ โทนเอี ยม 1/7
28 เด็กหญิง พิมลรัตน์ สายค่าตา 1/7
29 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ปล้ืมวงษ์ 1/7
30 เด็กชาย ศศิรวิทย์ ภูกิ งหิน 1/7
31 เด็กชาย ปภินวิทย์ ถนอมพันธ์ 1/7
32 เด็กหญิง ศริญญา ดวงคุณ 1/7
33 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหมพรมมา 1/7
34 เด็กชาย เทพปังกรณ์ เย็นอารมณ์ 1/7
35 เด็กหญิง สุธาสินี ประภาษี 1/7
36 เด็กชาย ธงชัย ตราทอง 1/7
37 เด็กหญิง พรพรรณ์ หันตุลา 1/7
38 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เเก้วดวงดี 1/7
39 เด็กชาย พัชรพงศ์ ลาภปรากฎ 1/7
40 เด็กหญิง สุพัชพิชชา มณีจันสุข 1/7
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