
1 1 ด.ญ. สุพัตรา ดงเจริญ อนุบาลศุภกรภูเรือ
2 2 ด.ช. นรวัฒน์ นาราศรี บ้านร่องจกิ
3 3 ด.ช. ธนวัฒน์ สีหะสุทธิ์ บ้านแกง่ม่วง
4 4 ด.ช. สุรยทุธ อุ่นแกว้ ชุมชนภูเรือ
5 5 ด.ช. อภิรักษ์ คุณนา เมืองเลย
6 6 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีบุรินทร์ บ้านกลาง
7 7 ด.ญ. กณัฐิกา นนทะภา บ้านนาขามป้อม
8 8 ด.ช. ฐิตินันท์ จนัทร์แต่งผล อนุบาลศุภกรภูเรือ
9 9 ด.ช. ณภัทร อนิแสง บ้านหนองบง
10 10 ด.ช. ธนาวุฒิ โกษาจนัทร์ ชุมชนภูเรือ
11 11 ด.ญ. กลัยสุ์ดา วันทองสุข บ้านแกง่เกล้ียง
12 12 ด.ช. สถาภูมิ ศรีบุรินทร์ บ้านปลาบ่า
13 13 ด.ญ. วราภรณ์ ศรีบุรินทร์ บ้านปลาบ่า
14 14 ด.ญ. จรินญา ค าภาจมู บ้านแกง่เกล้ียง
15 15 ด.ช. คฑาวุธ แกว้พิมพ์ บ้านแกง่ม่วง
16 16 ด.ญ. กญัธิญา ม่วงจ าปา บ้านปลาบ่า
17 17 ด.ญ. นิราวัลย์ แกว้จมุพล บ้านแกง่ม่วง
18 18 ด.ญ. ปณิดา ศรีบุรินทร์ บ้านปลาบ่า
19 19 ด.ช. จกัรินทร์ สุธงษา บ้านแกง่เกล้ียง
20 20 ด.ช. อภินันท์ บุตรพรม บ้านหินสอ
21 21 ด.ญ. สุภิสรา โกจนัทึก บ้านหนองอมุลัว
22 22 ด.ญ. จนิดาหรา บุตรพรม -
23 23 ด.ญ. ภัทราพร สารมะโน บ้านแกง่เกล้ียง
24 24 ด.ญ. ปาริชาต ศรีบุรินทร์ บ้านกลาง
25 25 ด.ช. วรรนกร โสประดิษฐ บ้านหนองอมุลัว
26 26 ด.ช. เขมทัต สารมะโน บ้านแกง่ม่วง
27 27 ด.ช. รัฐชัย หอมทรัพย์ บ้านหนองอมุลัว
28 28 ด.ช. ศราวุธ โตสุข เทศบาลวังสะพุง
29 29 ด.ช. ชิติพัทธ์ ประสมทรัพย์ บ้านแกง่เกล้ียง
30 30 ด.ญ. วังกาววี พอค้ า บ้านแกง่เกล้ียง
31 31 ด.ช. ปรวิทย์ พุทธเวช บ้านหนองอมุลัว
32 32 ด.ญ. อรปรียา สิงห์ค าป้อง บ้านกลาง
33 33 ด.ญ. พิชญธิดา ประสมทรัพย์ บ้านแกง่ม่วง
34 34 ด.ญ. ณัฐมน เนธิบุตร บ้านแกง่แล่น
35 35 ด.ช. จริาวัฒน์ นนทะโคตร บ้านแกง่แล่น

เลขประจ ำตัว
ผู้สมัคร

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 1 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561



1 36 ด.ญ. พิยดา ทองปัน้ บ้านกลาง
2 37 ด.ญ. ภัทรธิดา คนล้ า บ้านแกง่ม่วง
3 38 ด.ช. ธนพล ศรีบุรินทร์ บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
4 39 ด.ญ. ชลธิชา ทองปัน้ บ้านแกง่ม่วง
5 40 ด.ช. อนุต้า ค าภาจมู บ้านแกง่เกล้ียง
6 41 ด.ญ. วิภาวดี วังคีรี บ้านแกง่
7 42 ด.ช. ณัฐภัทร์ พลสุนทร บ้านหนองบง
8 43 ด.ช. ณัฐวุฒิ จนัทร์สง่า บ้านบง
9 44 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ บ้านนาคูณ
10 45 ด.ญ. ญาณิศา ทิพยศ์รีราช บ้านแกง่เกล้ียง
11 46 ด.ญ. ชญานิษฐ์ รามศิริ บ้านห้วยต้ิว
12 47 ด.ช. ยทุธพิชัย เขื่อนแกว้ บ้านแกง่เกล้ียง
13 48 ด.ช. เจษฎา ศรีบุรินทร์ บ้านหนองแซง
14 49 ด.ญ. กลัยรัตน์ จนัทะแพง ชุมชนภูเรือ
15 50 ด.ญ. สุปรียา ประพาน ชุมชนภูเรือ
16 51 ด.ช. ชัยภัทร วันชัย บ้านโคกงาม
17 52 ด.ช. ธนวัฒน์ จนัทร์เต่ือย บ้านโป่งกวาง
18 53 ด.ญ. วรัญญา การด บ้านหนองอมุลัว
19 54 ด.ช. อคัรพล สีบุตตา บ้านแกง่เกล้ียง
20 55 ด.ช. วรวุฒิ การี บ้านท่าศาลา
21 56 ด.ช. ธันวา ทองปัน้ บ้านโป่งกวาง
22 57 ด.ช. จริสิทธิ์ ทองเพชร บ้านโป่งกวาง
23 58 ด.ช. พัชรพล มณีศรี บ้านแกง่แล่น
24 59 ด.ช. ศักด์ิสิทธิ์ โสประดิษฐ บ้านโคกงาม
25 60 ด.ญ. ชลดา สารมะโน บ้านหนองสนุน่
26 61 ด.ญ. ฑมลวรรณ ศรีบุรินทร์ บ้านสองคอน
27 62 ด.ช. อดิชาต ศรีบุรินทร์ ชุมชนภูเรือ
28 63 ด.ญ. ภัทราภรณ์ ศรีบุรินทร์ อนุบาลศุภกรภูเรือ
29 64 ด.ช. ศุภกติต์ิ หอมนาน บ้านโคกงาม
30 65 ด.ช. วันชนะ แกว้ตระกลู บ้านหนองอมุลัว
31 66 ด.ญ. สรัญญา ศรีบุรินทร์ บ้านหนองอมุลัว
32 67 ด.ญ. พัชรินทร์ นันทโกวัฒน์ ชุมชนภูเรือ
33 68 ด.ช. สรวิศ วิจติรปัญญา ชุมชนภูเรือ
34 69 ด.ญ. มรกต ทองหาว ชุมชนภูเรือ
35 70 ด.ช. ภานุพงศ์ ยศพิมพ์ บ้านหนองบง

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 2 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร



1 71 ด.ญ. ธาดารัตน์ ปานชาวนา บ้านหนองบง
2 72 ด.ญ. ศิริมล สุธงษา บ้านแกง่เกล้ียง
3 73 ด.ช. วีระพัฒน์ ศรีบุรินทร์ บ้านห้วยลาด
4 74 ด.ช. ชิษณุพงศ์ หารจนัทร์ ชุมชนภูเรือ
5 75 ด.ช. กฤษณพงศ์ สิงห์ค า บ้านหนองบง
6 76 ด.ช. นันทวุฒิ ปัสสาวัฒนะ ชุมชนภูเรือ
7 77 ด.ญ. ญาตาวี เวฬุวนารักษ์ ชุมชนภูเรือ
8 78 ด.ช. ชัชวาลย์ ทองปัน้ บ้านโคนผง
9 79 ด.ช. ธนกฤต ศรีบุรินทร์ บ้านท่อน
10 80 ด.ญ. ศิรินภา วงค์ค าโสม บ้านโคผง
11 81 ด.ญ. เบญจพร แสงโสดา บ้านโคนผง
12 82 ด.ช. ชัยอนันท์ ศรีบุรินทร์ บ้านโคนผง
13 83 ด.ช. อาทิตย์ แสงค า บ้านโคนผง
14 84 ด.ญ. อนิดา บุญยอด บ้านโคนผง
15 85 ด.ญ. จริสุดา จติรกล้า ชุมชนภูเรือ
16 86 ด.ญ. อรปรียา วังคีรี ชุมชนภูเรือ
17 87 ด.ญ. จฑุามาศ วันนา บ้านท่อน
18 88 ด.ช. ธนชาติ แกว้รัตน์ช่วง บ้านท่อน
19 89 ด.ญ. ปาริตา วรรณไชย ชุมชนภูเรือ
20 90 ด.ญ. ธิดาภรณ์ พอค้ า บ้านโคกงาม
21 91 ด.ช. ณัฐพนธ์ อนิปลัด บ้านแกง่
22 92 ด.ช. สราวุฒิ โกษาจนัทร์ ชุมชนภูเรือ
23 93 ด.ช. ชินพัฒน์ ผดุงโกเม็ด บ้านนาขามป้อม
24 94 ด.ช. ธีรเดช ยศสุวรรณ์ บ้านกลาง
25 95 ด.ช. สิทธิกร สุวรรณชาติ บ้านนาขามป้อม
26 96 ด.ญ. กฤตพร วงค์มานิตย์ บ้านโคกงาม
27 97 ด.ช. ธีรวิทย์ บุญหลาย บ้านนาขามป้อม
28 98 ด.ช. ภัคพล สะตะ บ้านแกง่ม่วง
29 99 ด.ญ. จตุรพร อาจแกว้ บ้านร่องจกิ
30 100 ด.ช. กติติพิชญ์ สุธงษา ชุมชนภูเรือ
31 101 ด.ช. ปรมินทร์ วิจติรปัญญา ชุมชนภูเรือ
32 102 ด.ญ. อมุากรณ์ ป้องกนั ชุมชนภูเรือ
33 103 ด.ญ. นงนุช ประสมทรัพย์ บ้านแกง่ไฮ
34 104 ด.ญ. สุพิชญา ศรีบุรินทร์ ชุมชนภูเรือ
35 105 ด.ญ. สุปราณี สารมะโน ชุมชนภูเรือ

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 3 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร



1 106 ด.ช. ภูพิพัฒน์ โกษาจนัทร์ ชุมชนภูเรือ
2 107 ด.ญ. ธันยพร ทันวงษา บ้านหนองบง
3 108 ด.ญ. มาริษา ญาติณวงษ์ษา บ้านหนองบง
4 109 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ศรีบุรินทร์ บ้านโคนผง
5 110 ด.ญ. ภัทรธิดา เสนาพล บ้านหนองบง
6 111 ด.ช. จริเมธ การเร็ว ชุมชนภูเรือ
7 112 ด.ญ. จริาพร ศรีชมษร ชุมชนภูเรือ
8 113 ด.ช. พีระพัฒน์ พรมวัน บ้านหินสอ
9 114 ด.ช. ภูพิทักษ์ อานาโน บ้านบง
10 115 ด.ญ. มณิกา วันทองสังข์ ชุมชนภูเรือ
11 116 ด.ช. ธนกฤต ธนูศิลป์ บ้านโนนสมบูรณ์
12 117 ด.ญ. อญัชิสา พิลามาตย์ บ้านโคนผง
13 118 ด.ญ. สาริดา กลุสิม บ้านหนองบง
14 119 ด.ช. ธนกฤต ส าเภาลอย บ้านหนองบง
15 120 ด.ช. คุณากร จนัทะริสัย บ้านบง
16 121 ด.ญ. นรินธร์ ค าภูนิจ ชุมชนภูเรือ
17 122 ด.ช. เขตโสภณ ศรีบุรินทร์ บ้านหนองบง
18 123 ด.ญ. ศาริณี เนตรแสงสี บ้านโนนสมบูรณ์
19 124 ด.ช. ธนวัฒน์ เกตุด า ชุมชนภูเรือ
20 125 ด.ช. กติติพล หิรัญโท ชุมชนภูเรือ
21 126 ด.ญ. วิราภรณ์ เงินปาน ชุมชนภูเรือ
22 127 ด.ญ. ณิชกมล ศรีบุรินทร์ ชุมชนภูเรือ
23 128 ด.ญ. ธัญจริา โสประดิษฐ บ้านหนองอมุลัว
24 129 ด.ช. วชิรวิทย์ เชื้อบุญมี บ้านแกง่
25 130 ด.ญ. เนตรนภา แสงโสดา บ้านกลาง
26 131 ด.ญ. วัชราภร ศรีบุรินทร์ บ้านกลาง
27 132 ด.ญ. ณัฐณิชา สารมะโน บ้านกลาง
28 133 ด.ช. อดุม ทรงโค บ้านท่าบม
29 134 ด.ช. พงษ์วรินทร์ พวงศรี ชุมชนภูเรือ
30 135 ด.ช. ภักพงษ์ พระริด ชุมชนภูเรือ
31 136 ด.ญ. ณัฏฐา ส าเภาลอย ชุมชนภูเรือ
32 137 ด.ช. อดิศักด์ิ ทองภู บ้านแกง่
33 138 ด.ญ. ปาริชาติ อนิถา ชุมชนภูเรือ
34 139 ด.ญ. กญัญาภัค วังคีรีนนท์ ชุมชนภูเรือ
35 140 ด.ช. ติณณภพ ศรีบุรินทร์ บ้านหนองบง

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 4 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร



1 141 ด.ช. ปรเมศ เงินเร็ว บ้านหนองบง
2 142 ด.ญ. อรปรีญา ศรีบุรินทร์ บ้านสองคอน
3 143 ด.ญ. ชนิการต์ พรมดี บ้านห้วยลาด
4 144 ด.ช. จารุวิทย์ วงษ์หอม บ้านห้วยลาด
5 145 ด.ช. พีรดนย์ อาจแกว้ ชุมชนภูเรือ
6 146 ด.ญ. สุภัสสร ยาระงับ บ้านสองคอน
7 147 ด.ญ. สรณ์สิริ บุญวิเศษ บ้านกลาง
8 148 ด.ญ. ศศิชา วิจติรปัญญา ชุมชนภูเรือ
9 149 ด.ญ. กนกนภัส ศรีบุรินทร์ บ้านนาคูณ
10 150 ด.ช. สิราวิตร ยศพิมพ์ ชุมชนภูเรือ
11 151 ด.ญ. พิชญธิดา โกษาจนัทร์ บ้านปลาบ่า
12 152 ด.ช. ธนากร ลีกระจา่ง ชุมชนภูเรือ
13 153 ด.ช. สรศักด์ิ ศรียณา ชุมชนภูเรือ
14 154 ด.ช. พรชัยมงคล นามวงษ์ ชุมชนภูเรือ
15 155 ด.ช. จตุรวิชญ์ ศรีบุรินทร์ ชุมชนภูเรือ
16 156 ด.ช. ธนะสิทธิ์ บรรจงสุวิวัฒน์ บ้านแกง่ม่วง
17 157 ด.ช. ภูมิภัทร สุธงษา บ้านแกง่
18 158 ด.ช. ณัฏฐชาติ ลีตน ชุมชนภูเรือ
19 159 ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองจนัทร์ ชุมชนภูเรือ
20 160 ด.ช. รัชติชากรณ์ วังคีรี บ้านโคกงาม
21 161 ด.ช. นฤเบศ อาจวิชัย ชุมชนภูเรือ
22 162 ด.ช. ภูวิศ ศรีบุรินทร์ บ้านแกง่ม่วง
23 163 ด.ญ. ธัญลักษณ์ โสประดิษฐ์ บ้านร่องจกิ
24 164 ด.ช. ธนโชติ ทองมูล ชุมชนภูเรือ
25 165 ด.ญ. ณัฐวิภา ศรีวัฒนา บ้านแกง่เกล้ียง
26 166 ด.ญ. จริภิญญา ศรีบุรินทร์ บ้านสองคอน
27 167 ด.ญ. พันสา ค ามานิตย์ ชุมชนภูเรือ
28 168 ด.ช. พิพิธธน ศรีชมษร บ้านหนองบง
29 169 ด.ช. วีรวัฒน์ เชื้อพระซอง บ้านหินสอ
30 170 ด.ช. ธีรภัคร น้อยม่วง บ้านสองคอน
31 171 ด.ญ. เกษฏาภรณ์ แกว้เกตุศรี บ้านหัวฝาย
32 172 ด.ช. ธีระเทพ ลาดี ชุมชนภูเรือ
33 173 ด.ช. กฤษฎา ศรีบุรินทร์ ชุมชนภูเรือ
34 174 ด.ช. ธิติพงษ์ สุวรรณชาติ หนองสนุน่
35 175 ด.ญ. กฤษติมาพร มณีเลิศ มหาไถศึ่กษาเลย

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 5 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร



1 176 ด.ช. อภิชญา เขาลาด บ้านน้ ามี
2 177 ด.ญ. กอหญ้า เขาลาด บ้านน้ ามี
3 178 ด.ช. ฐิติวัฒน์ สีทาสังข์ บ้านนาขามป้อม
4 179 ด.ญ. ศิริธร มิตรน้อย กกโพธิ์แสนเอี้ยม
5 180 ด.ญ. วัลดา วังคีรี บ้านแกง่เกล้ียง
6 181 ด.ช. ธีระนันท์ พรหมมาวัน บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
7 182 ด.ญ. พรรณพัชร กาวล บ้านน้ ามี
8 183 ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีชมษร บ้านหนองบง
9 184 ด.ช. วศิน พรหมรักษา ชุมชนภูเรือ
10 185 ด.ช. พลวัฒน์ แสนทวีสุข บ้านท่อน
11 186 ด.ช. ภูเรือ อุ่นทุไร ชุมชนภูเรือ
12 187 ด.ช. วุฒิชัย วังคีรี บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
13 188 ด.ญ. ดีสุดา ศิขรินวรานนท์ บ้านแกง่เกล้ียง
14 189 ด.ญ. กญัญานัด ทองปัน้ ชุมชนภูเรือ
15 190 ด.ญ. อภิสรา ไชยประเสริฐ บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
16 191 ด.ญ. ชนิตรา วังคีรี บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
17 192 ด.ช. วรายสุ โสประดิษฐ ชุมชนภูเรือ
18 193 ด.ญ. พิชญธิดา จนัทร์อนิทร์ อนุบาลล าพูน

รำยชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป    
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561

                          โรงเรียนภูเรือวทิยำ อ ำเภอภูเรือ  จังหวดัเลย          ( ห้องสอบที่ 6 )

ล ำดับที่ ชือ่ - สกุล จบจำกโรงเรียน ลงชือ่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร



 


