
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียน 

ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ดา้นภาษาอังกฤษ  
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………………………………………………………………….. 
ตามที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา      

ปีที่  4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์    ด้านคณิตศาสตร์              
ด้านภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560  และได้ทดสอบ
ความความรู้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560   โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก      
ของนักเรียนดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียน
พิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  มารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ดอกกระโดน อาคาร  5  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม หากนักเรียนคนใดไม่มาด าเนินการตามประกาศ                 
ของทางโรงเรียน  ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ในการศึกษาต่อในครั้งนี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 
 
 
 
           (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 
 
 
 



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 31001 นาย ชัยอนันต์ ไกรษร
2 31002 นางสาว จีรเนตร วิบูลเชื้อ
3 31003 นาย เชาว์วรรธน์ ศรีชมชื่น
4 31008 นางสาว อาริญา ทุยสีทา
5 31012 นางสาว กัลยรัตน์ ตรีเพชร
6 31015 นางสาว กรรณิการ์ เหลาเสน
7 31016 นางสาว พัชรียา หาสีงาม
8 31017 นางสาว กรวี บุญทัน
9 31021 นาย ธรบดี ไกรชีพ
10 31024 นางสาว ชฎารัตน์ เสาวรัตนพงษ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560  

ช่ือ - สกุล

อันดับสํารอง  ประเภทโครงการพิเศษนักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงการพิเศษนักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 31004 นางสาว จิรประภา หอมสมบัติ
2 31007 นางสาว จิราพร ศรีสด
3 31009 นางสาว ชลธิชา พงพันนา

อนดบสารอง  ประเภทโครงการพเศษนกเรยนมความสามารถดานวทยาศาสตร
ช่ือ - สกุล



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 32001 นาย กริชบดินทร์ ทาระสา
2 32002 นางสาว นภาพร ไชยสงคราม
3 32003 นาย ปริญญา ลาดทา
4 32005 นาย เจตนิพัทธ์ ผงบุญธรรม
5 32006 นางสาว ณัฐพิชา เหลาเพ็ง
6 32007 นางสาว อาริษา จันทร
7 32008 นางสาว ศรุตยา สํามะลี
8 32010 นางสาว กนกพร คําภู
9 32011 นางสาว กฤติญาภรณ์ ลาดเหลา
10 32012 นางสาว สุดารัตน์ ประทุมชัย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560  

ประเภทโครงการพิเศษนักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 33001 นาย กฤติพงศ์ แก้วกระจ่าง
2 33002 นางสาว วริศรา พลมาตย์
3 33003 นาย พิทยา โพธิจันนา
4 33004 นางสาว ธัญพิชชา พิมพ์สิงห์
5 33006 นาย กฤษณพงศ์ ศรีสุข
6 33007 นางสาว อภินันญา พันธาโฮม
7 33009 นางสาว วิชชุดา จักรวิเศษ
8 33010 นางสาว ณัฐธิดา สรึมงาม
9 33012 นางสาว สุกัญญา จันทรนิภา
10 33013 นาย เสกสันติ์ นามจันทร์
11 33014 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560  

ประเภทโครงการพิเศษนักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ช่ือ - สกุล

ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 33005 นางสาว วิราวรรณ ดีนาง
2 33008 นางสาว จุฑาภรณ์ ทาน้อย

อันดับสํารอง  ประเภทโครงการพิเศษนักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ช่ือ - สกุล



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 31004 นางสาว จิรประภา หอมสมบัติ
2 31005 นางสาว ภิญญดา แสงเกาะ
3 31006 นางสาว เพชรรัตน์ แสนสูง
4 31009 นางสาว ชลธิชา พงพันนา
5 31010 นางสาว นันทิพร ขันศิลา
6 31011 นางสาว สุดารัตน์ หอมคํา
7 31013 นางสาว สุทธิดา โลมจันทร์
8 31014 นางสาว ปวีณา ศรีบูรณ์
9 31018 นางสาว ธนวรรณ ป้องคําสิงห์
10 31019 นางสาว อาริสสา แสงเปี่ยง
11 31020 นางสาว ธนัชญา บาลี
12 31022 นางสาว ปรีญา ลิพลธา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560  
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

12 31022 นางสาว ปรญา ลพลธา
13 31023 นางสาว รัตนาพร จันดีบ้าง
14 32004 นางสาว ชมพูนุช ศรีแก้ว
15 32009 นางสาว ปพิชญา คําปิคา
16 32013 นางสาว นิศามณี ศรีรักษาพล
17 33005 นางสาว วิราวรรณ ดีนาง
18 33008 นางสาว จุฑาภรณ์ ทาน้อย
19 34001 นางสาว อัญชิสา ธีรฐิติธรรม
20 34002 นางสาว เพชราธร เศียรกระโทก
21 34003 นางสาว พรพิมล ชารีขันธ์
22 34004 นางสาว สุกฤตา แผงสี
23 34005 นาย วัชรพล โสภา
24 34006 นางสาว มาตา ตะสอน
25 34007 นางสาว สตางค์ เหมวงษ์
26 34008 นาย สรวิศ สุระประจิตร
27 34009 นาย อติเทพ พันธ์ศรี
28 34010 นางสาว ศุภาวรรณ คะรุรัมย์
29 34011 นางสาว ธมลวรรณ ทองดี
30 34012 นาย ธีระนนท์ โป่มวงศ์



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร
31 34013 นางสาว นัชชา อุ่นอุรา
32 34014 นางสาว วราภรณ์ สมใจ
33 34015 นางสาว ธิดารัตน์ โทพันธ์
34 34016 นาย วีรพงศ์ เห็มกอง
35 34017 นางสาว สุภัคศร ศรีภา
36 34018 นางสาว อัญชลี ภูงามเงิน
37 34019 นางสาว ทิราภรณ์ สีไพ
38 34020 นางสาว พรณิภา เสามะรี
39 34021 นางสาว มินตรา แดงทองดี
40 34022 นางสาว อรจิรา ศรีจันทร์
41 34023 นางสาว ภิญญดา ขวัญทอง
42 34024 นางสาว รวิวรรณ ทองยา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560  
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

42 34024 นางสาว รววรรณ ทองยา
43 34025 นาย ณัฐพงค์ ศรีมงคล
44 34026 นาย อนุชิต ทบประดิษฐ
45 34028 นางสาว อภิชญา กิติยะวงษ์
46 34029 นางสาว สมฤดี บุรมย์ชัย
47 34030 นาย สหชัย ดุมชัยภูมิ
48 34031 นางสาว เพชรา อาจแก้ว
49 34032 นาย บัณฑิต ศรีดาธรรม
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