
หนา้ท ี1

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11113 เด็กชายมหาสมุทร ทองแท บุญเจริญวิทยา นักเรียนลําดับที่ 1 - 40

2 11330 เด็กชายณัฐดนัย อองเนียม บุญเจริญวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

3 11414 เด็กหญิงมนัสวี ปรีเปรม รุงอรุณวทิยา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

4 11799 เด็กหญิงกัลยกร วงควนิชโยธิน รุงอรุณวทิยา เวลา 09.00 – 12.00 น.

5 11171 เด็กหญิงกัลยากร ชอมขุนทด รุงอรุณวทิยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 11167 เด็กชายนวกุล อรุณวงษ บุญเจริญวิทยา

7 11637 เด็กชายปฏิภาณ ดวงดี บานหนองกะทุม

8 11536 เด็กชายณภัทร กิจสัมฤทธิ์ รุงอรุณวทิยา

9 11279 เด็กชายพีรพัฒน เที่ยงพุม สัญลักษณวิทยา

10 11321 เด็กหญิงปุณณัฐดา บัวจํานงค บุญเจริญวิทยา

11 11364 เด็กหญิงสุรัสวดี มีสัจ บานวังไทร

12 11217 เด็กหญิงพัชราพร บมขุนทด บานหนองคุมวิทยา

13 11501 เด็กหญิงอุมาพร สินตะคุ เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

14 11010 เด็กหญิงณิชานันท ละออ รุงอรุณวทิยา

15 11416 เด็กชายพชรดล วลสันเทียะ สกุลศึกษา

16 11503 เด็กชายธาราเทพ บุญญา นิคมสรางตนเองลําตะคอง1

17 11826 เด็กหญิงวรนันท อิ่มลิ้มธาร สัตยาไส

18 11362 เด็กชายอภิโชติ อินทรโชติ บุญเจริญวิทยา

19 11604 เด็กชายพงศพัฒน แพงพิพัฒน สกุลศึกษา

20 11001 เด็กหญิงชญานุช สุขเพ็ง รุงอรุณวทิยา

21 11025 เด็กชายกฤติน เท่ียวจันทึก กีรติศึกษา

22 11090 เด็กชายธนภัทร ลือจันดา บุญเจริญวิทยา

23 11168 เด็กหญิงนิจจารีย ศิลปยอดสงา บุญเจริญวิทยา

24 11258 เด็กชายฟยศ็อล อิหมํา◌ฟด วัฒนวทิยา

25 11658 เด็กหญิงบุญรักษา เสงี่ยม สกุลศึกษา

26 11076 เด็กชายสุวิจักขณ ชาญกรวฒิุขําเขียว บุญเจริญวิทยา

27 11220 เด็กหญิงธนภรณ บุสดี รุงอรุณวทิยา

28 11391 เด็กชายกฤตเมธ ราชสมบัติ รุงอรุณวทิยา

29 11438 เด็กหญิงศิริบูรณ สุดโต บุญเจริญวิทยา

30 11320 เด็กหญิงนงนภัส คชรัตน สกุลศึกษา

31 11610 เด็กชายจิราเจต คําหลา บุญเจริญวิทยา

32 11425 เด็กชายศุภณัฐ แกวนิยม บานหนอง กะ ทุม 
33 11517 เด็กหญิงวารินทิพย ใจยะสาร บุญเจริญวิทยา

34 11081 เด็กชายณัฐพงษ เต็มเนื้อทอง เรืองศรีวิทยา

35 11715 เด็กหญิงเอมมิลี่ แมรี่เคท เดาวนีย รุงอรุณวทิยา

36 11812 เด็กหญิงพิชชาภา ไพพร สกุลศึกษา

37 11122 เด็กหญิงณิชาบูล ไพบูลยวงค รุงอรุณวทิยา

38 11471 เด็กหญิงอุมรัก พรหมแกว บานทาชาง

39 11459 เด็กหญิงเปมิกา เชนรัมย ไตรรัตนวิทยาคาร

40 11583 เด็กหญิงณัฐณิชา วงษศรี บุญเจริญวิทยา

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ



หนา้ท ี2

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

41 11558 เด็กชายชนมชนันทร พุมขจร รุงอรุณวทิยา นักเรียนลําดับที่ 41 - 80

42 11854 เด็กชายธนวรรธน ปานทุม ประสารวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

43 11743 เด็กหญิงนลินนิภา จันทรเพ็ญ บุญเจริญวิทยา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

44 11057 เด็กหญิงชนินกานต อยูภักดี วัฒนวทิยา เวลา 09.00 – 12.00 น.

45 11039 เด็กหญิงปยธิดา นอมสูงเนิน รุงอรุณวทิยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

46 11207 เด็กหญิงญาณิศา อนันตริยะทรัพย บุญเจริญวิทยา

47 11263 เด็กหญิงณัชชา พฤทธยานันต สกุลศึกษา

48 11099 เด็กหญิงอินทิรา จันทรพินิจ บานหนองคุมวิทยา

49 11469 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทดวง รุงอรุณวทิยา

50 11746 เด็กชายพาครธนัสถ หนูนอก รุงอรุณวทิยา

51 11373 เด็กหญิงจอมขวัญ เดชดี สกุลศึกษา

52 11542 เด็กหญิงภัทราพร การสุวรรณ เติมแสงไขปากชองวทิยา

53 11318 เด็กหญิงเบญญาภา นิธิกุลกิจ รุงอรุณวทิยา

54 11549 เด็กหญิงศุภาพิชญ ทิพยเนตร รุงอรุณวทิยา

55 11156 เด็กหญิงวรัชญา ภูอยู เทศบาล ๑(บานหนองสาหราย)

56 11630 เด็กหญิงณัฐกาญจน ไพรศรี บานโปงตาลอง

57 11540 เด็กชายณัฏฐกรณ ประกอบดี กีรติศึกษา

58 11701 เด็กหญิงปณิดา ชวงสันเทียะ บานโปงตาลอง

59 11051 เด็กหญิงณัฐชยา เหล็กดี รุงอรุณวทิยา

60 11566 เด็กหญิงภควดี ยุทธสูงเนิน บานซับนอย

61 11264 เด็กหญิงณิชารีย เหิมขุนทด กีรติศึกษา

62 11062 เด็กหญิงณัชยา มีทอง รุงอรุณวทิยา

63 11300 เด็กหญิงพิชญธิดา จันทรพินิจ สัญลักษณ

64 11136 เด็กหญิงนันทัชพร สุขดี รุงอรุณวทิยา

65 11612 เด็กชายณัฐชัย จันโท บุญเจริญ

66 11105 เด็กชายพัชรพล โคครศรีเมือง บานปากชอง (คุรสุามัคค๑ี)

67 11645 เด็กหญิงจิราพร บุญจันทึก บุญเจริญวิทยา

68 11097 เด็กหญิงอารยา นิลสนธิ เทศบาล 2 บานหนองกะจะ (ธง-นิลมลอุปถัมภ)

69 11564 เด็กหญิงเอมิกา หนานสายออ บานหนองสาหราย 
70 11092 เด็กหญิงฉันทสิณี กระจางโพธิ์ บุญเจริญวิทยา

71 11368 เด็กหญิงอริสรา เคระนัน บานลําทองหลาง

72 11447 เด็กหญิงพรรณรว ีจันดาหงส บุญเจริญวิทยา

73 11114 เด็กหญิงชนิสรา สุวัฒนากรชัย วัฒนวทิยา

74 11748 เด็กหญิงพัชรพร ขมสูงเนิน บานคลองดินดํา

75 11356 เด็กหญิงธรียา ดีเทียน นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5

76 11086 เด็กหญิงกัญญาณัท พิทักษกุล บานปากชอง(คุรุสามัคคี1)

77 11129 เด็กหญิงพชรพร เทศจันทึก บานซับหวาย

78 11613 เด็กหญิงปวริศา พวงโพธิ์ รุงอรุณวทิยา

79 11832 เด็กหญิงปุญญิศา แกวมณี กีรติศึกษา

80 11845 เด็กชายชินบัญชร ชมช่ืน บานหนองมวง



หนา้ท ี3

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

81 11397 เด็กชายธัชตะวัน เลิศฤทธิ์ศิริกุล สกุลศึกษา นักเรียนลําดับที่ 81 - 120

82 11126 เด็กหญิงจิดาภา อะนันต บุญเจริญวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

83 11601 เด็กหญิงพิมพตะวัน สายบุตร รุงอรุณวทิยา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

84 11267 เด็กหญิงกุลจิรา ศรีวิบูลย บานลําทองหลาง เวลา 09.00 – 12.00 น.

85 11133 เด็กหญิงวรัญยา ปาสาทัง รร.บานซับนอย  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

86 11020 เด็กหญิงวรันธร ครุธหอม นิคมสรางตนเองลําตะคอง4

87 11106 เด็กหญิงพีรดา พรินทรากุล ประชานุสรณ

88 11336 เด็กชายไชยวฒัน ผิวขํา รุงอรุณวทิยา

89 11242 เด็กชายจิรภัทร พวงสําเภา บานปากชอง(คุรุสามัคคี1)

90 11094 เด็กชายปุณมนัส สุทัศน สายสัมพันธ

91 11381 เด็กหญิงปาณิสรา เผาเสถียรพันธุ สกุลศึกษา

92 11823 เด็กชายธนวัฒน อาจสูงเนิน รุงอรุณวทิยา

93 11310 เด็กหญิงพิมพพิสุทธิ์ โพธิ์ภัย บานวังสีสด

94 11083 เด็กหญิงเนตรนภา ชาติพุดซา วัฒนวทิยา

95 11285 เด็กชายพชรกฤต หวังภูกลาง บานคลองยาง

96 11309 เด็กหญิงอภิกขณา อรุณวรปญญา เติมแสงไขปากชองวทิยา

97 11213 เด็กชายสรวิชญ หงษกลาย บานหนองมะคา(ทองศรีสงคราะห)

98 11411 เด็กหญิงพิชญาดา มั่นทอง บุญเจริญวิทยา

99 11596 เด็กหญิงโชติรส สามฮอ ◌ุบุญเจริญวิทยา

100 11520 เด็กหญิงนภัสกร ใสแสง บุญเจริญวิทยา

101 11238 เด็กหญิงมนัสนันท ภูมิวิลัย บุญเจริญ

102 11702 เด็กหญิงอริษา สุขโภคกิจ บานหนองกะทุม

103 11249 เด็กชายวัชระพนธ กระบัตรทอง บานวังไทร

104 11518 เด็กหญิงปวริศา อุนจันทึก รุงอรุณวทิยา

105 11387 เด็กหญิงชญาทิพย จิตรหนัก บานปรางคลา

106 11067 เด็กหญิงเมธปยา ยิ้มแยม รุงอรุณวทิยา

107 11294 เด็กหญิงปภัสสรณ กลั่นกสิกรณ แสงสุริยา

108 11725 เด็กหญิงศศินิภา ผาดํา รุงอรุณวทิยา

109 11539 เด็กหญิงณัชชา ดวงโสมา บุญเจริญวิทยา

110 11837 เด็กชายนพพร คัมภิรานนท รุงอรุณวทิยา

111 11021 เด็กชายธันวา จอดนอก เทศบาล๑บานหนองสาหราย

112 11060 เด็กหญิงปริยากร หลุยจันทึก วัดขนงพระเหนือ

113 11326 เด็กหญิงพรชนก เจกพูน สัญลักษณวิทยา

114 11202 เด็กหญิงศศิกานต การเกตุกิจ บานหนองสาหราย

115 11434 เด็กหญิงกชพร เสริมศักดิ์ศรี รุงอรุณวทิยา

116 11449 เด็กชายพิชยกร ทาสานะตัง บานปากชอง (คุรุสามัคคี 1)

117 11139 เด็กชายปุญญพัฒน บุญศรี รร.สัญลักษณวิทยา

118 11463 เด็กชายภูวเดช อวนสันเทียะ กีรติศึกษา

119 11666 เด็กหญิงธนพร วัฒนวทิย สกุลศึกษา

120 11533 เด็กชายปาราเมศ อินทศร พฤกษาวิทยา



หนา้ท ี4

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

121 11609 เด็กหญิง อรพิชญ พูลถนอม สกุลศึกษา นักเรียนลําดับที่ 121 - 160

122 11417 เด็กหญิงพีรชญา รอดนิยม รุงอรุณวทิยา รายงานตัวและมอบตัว

123 11464 เด็กหญิงรุจิรดา พิกุลทอง สกุลศึกษา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

124 11487 เด็กชายเสนีย กวกขุนทด พฤกษาวิทยา เวลา 09.00 – 12.00 น.

125 11491 เด็กหญิงณัฎฐธดิา บั้งเงนิ บุญเจริญวิทยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

126 11691 เด็กหญิงชนาภา อภัยพิมพ รร.บุญเจริญวิทยา

127 11324 เด็กหญิงชนัญชิดา ดวงจันทร บุญเจริญวิทยา

128 11023 เด็กหญิงสุชานันท ดงขาว รุงอรุณวทิยา

129 11142 เด็กหญิงวรีญา รอดพล นิคมสรางตนเอง ลําตะคลอง๑

130 11193 เด็กชายกลวัชร มั่นคง เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

131 11040 เด็กหญิงน้ําฝน คงคํา บานลําทองหลาง

132 11547 เด็กหญิงรนิชา หมื่นรักษา บานหนองไขนํ้า(ลําพญากลาง)

133 11544 เด็กหญิงวรัทยา โมลา บานหนองขวางวิทยา

134 11190 เด็กหญิงธญัจิรา  บุญอารีย พฤกษาวิทยา

135 11713 เด็กหญิงญาณิศา ดาษดา ประชานุสรณ

136 11009 เด็กชายภคพล จําเริญดี รุงอรุณวทิยา

137 11323 เด็กหญิงพิมพพิชชา โพธิ์ภัย บานวังสีสด

138 11118 เด็กหญิงปพิชญา แสงทอง ประชานุสรณ

139 11619 เด็กหญิงพัชราภา นอยกลาง เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

140 11806 เด็กหญิงศิรวณีย พิมสอน บานปากชอง (คุรุสามา◌ัคค1ี)

141 11012 เด็กหญิงอารียรัตน ลิมสกุล วันอาสาพัฒนา 2520

142 11314 เด็กหญิงบุญนิสา ทองคําชู รุงอรุณวทิยา

143 11680 เด็กชายจิรวฒัน จันทรเรือง รร.ถนอมศิษยวิทยา

144 11478 เด็กหญิงรัญชิดา นามวงษา บานทาชาง

145 11262 เด็กหญิงเนตรนภา ปราณีตพลกรัง สัญลักษณวิทยา

146 11079 เด็กหญิงสรัลชนก สรอยศรี บุญเจริญวิทยา

147 11261 เด็กหญิงวภิาวี อําพันธ ร.ร.บุญบันดาลวิทยานุสรณ

148 11538 เด็กหญิงภัณฑิรา ศิริจันดา รุงอรุณวทิยา

149 11044 เด็กหญิงชาลิสา เสริฐสูงเนิน บานหนองกะทุม

150 11061 เด็กชายธิติวุฒิ เกิดปญญา บุญเจริญวิทยา

151 11157 เด็กหญิงฑิฆัมพร สาคร บานวังสีสด

152 11818 เด็กหญิงรมยนลิน โตแทน กีรติศึกษา

153 11078 เด็กหญิงเด็กหญิงวภิาวี ดอกพิกุล รุงอรุณวทิยา

154 11409 เด็กหญิงสรอยฟา อิ่มวิบูลย สกุลศึกษา

155 11049 เด็กชายณัฏฐพล พิจารย สัญลักษณวิทยา

156 11127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลิ่นหอมโสภณ สกุลศึกษา

157 11739 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ประชุม เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย)

158 11521 เด็กหญิงเกวลิน พุมสําราญ สายสัมพันธ

159 11412 เด็กชายพรรษวัฏ คําแกว สายสัมพันธ

160 11574 เด็กชายวรกานต รักษาสุวรรณ เรืองศรีวิทยา



หนา้ท ี5

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

161 11774 เด็กชายกิตประวัติ จอยมีลาภ บุญเจริญวิทยา นักเรียนลําดับที่ 161 - 200

162 11568 เด็กชายณัฏฐกาณฑ พรอมสิ้น สกุลศึกษา รายงานตัวและมอบตัว

163 11240 เด็กหญิงณพัชชาภา ถีระแกว รุงอรุณวทิยา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

164 11180 เด็กหญิงจิราภา บุญจูบุตร บานหนองกะทุม เวลา 13.00 – 16.30 น.

165 11790 เด็กชายพงศกร ชัยชนะ  วัดมิตรภาพ วนาราม  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

166 11454 เด็กหญิงกชพร นกสันเทียะ เทศบาล๑(บานหนองสาหราย)

167 11359 เด็กหญิงมีสุข หลี่อินทร ไตรรัตนวิทยาคาร

168 11393 เด็กหญิงวรวรรณ วอสูงเนิน บานหนองตาแกว

169 11153 เด็กหญิงกิตติญาดา พรมรุกชาติ บานหนองสาหราย

170 11181 เด็กหญิงปานชนก เทพประสิทธิ์ บุญเจริญวิทยา

171 11288 เด็กหญิงมนัญชยา เจริญทรัพย รอดณรงคศึกษา

172 11569 เด็กชายรติวรรธน วงษา วัฒนวทิยา

173 11796 เด็กชายธิติพันธ ทิวาประโคน เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

174 11532 เด็กหญิงมณีวรรณ มาสิงห รร.บุญเจริญวิทยา

175 11357 เด็กหญิงปนแกว อรุณโรจนวานิช บานลําทองหลาง

176 11328 เด็กหญิงกุลธิดา จันทรบุรี บานโปงตาลอง

177 11250 เด็กหญิง สุภาสินี นนทภา ขนงพระใต

178 11361 เด็กชายชานนท ถนอมพลกรัง บานซับหวาย

179 11405 เด็กหญิงชนินาถ เขือนอก นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5

180 11297 เด็กชายภิญญาพัชญ สุขอาสา สกุลศึกษา

181 11287 เด็กหญิงนันทินี ฤกษกํายี บานปากชอง  (คุรุสามัคค1ี) 
182 11807 เด็กหญิงอาริตา มิกขุนทด แสงสุริยา

183 11730 เด็กชายรัชชานนท แสวงแกว รุงอรุณวทิยา

184 11316 เด็กหญิงมณิสรา ถวิลคํา บุญเจริญวิทยา

185 11611 เด็กหญิงธนัชญา โนนตูม บานหนองสาหราย

186 11634 เด็กชายปารเมศ เรื่อศรีจันทร กีรติศึกษา

187 11351 เด็กหญิงนวินดา ทองไพลิน รุงอรุณวทิยา

188 11137 เด็กหญิงนลินทรทิพย รักษทะสูงเนิน เรืองศรีวิทยา

189 11440 เด็กชายพุฒิพงศ กองเกตุใหญ บานหนองกะทุม

190 11764 เด็กชายภูริ มหิสรากุล รุงอรุณวทิยา

191 11694 เด็กชายภานุวัฒน ถนัดทาง เสนารัฐวิทยาคาร

192 11265 เด็กหญิงพิจิตรา อาจใจ บุญเจริญวิทยา

193 11089 เด็กหญิงสิริญรัตน เชื้อดวงผูย บานวังไทร

194 11437 เด็กหญิงภูริชญา เอ่ียมยัง รุงอรุณวทิยา

195 11771 เด็กหญิงอริษา ขันตี บานหนองขวางวิทยา

196 11696 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีประเสริฐพงศ สัญลักษณวิทยา

197 11671 เด็กหญิงภัทรจาริน ไปลตระกูล กีรติศึกษา

198 11201 เด็กหญิงฐติิภรณ ภูลายเรียบ เติมแสงไขปากชองวทิยา

199 11485 เด็กหญิงน้ําอิง เทศฉิม รุงอรุณวทิยา

200 11350 เด็กหญิงณัฐธิดา ภักดี รุงอรุณวทิยา



หนา้ท ี6

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

201 11744 เด็กชายสุพีรณัฐ เหลืองศิริกุล รุงอรุณวทิยา นักเรียนลําดับที่ 201 - 240

202 11711 เด็กหญิงครองขวัญ ปวนครบุรี บานซับเศรษฐี รายงานตัวและมอบตัว

203 11828 เด็กชายศักยศรณ มุงสวนกลาง บุญเจริญวิทยา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

204 11069 เด็กหญิงวชิญาดา ไชยกุฉิน เทศบาล1(บานหนองสาหราย) เวลา 13.00 – 16.30 น.

205 11578 เด็กชายณัฏฐกรณ พรอมสิ้น สกุลศึกษา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

206 11015 เด็กชายศุขภสัณห กระจายศรี เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย)

207 11080 เด็กชายปฏิภาณ บุษปวนิช บุญเจริญวิทยา

208 11035 เด็กหญิงธวลัรัตน จงกลกลาง บุญเจริญวิทยา

209 11667 เด็กหญิงรวีวรรณ สายบัว รุงอรุณวทิยา

210 11255 เด็กหญิงแกวมณี คําจันทึก บุญเจริญ

211 11833 เด็กหญิงพราวพิลาศ กัณฑา บานทาเลื่อนสามัคคี

212 11490 เด็กหญิงพิมพชนก ศรีหิรัญ สัญลักษณวิทยา

213 11322 เด็กหญิงชนินาถ ยอมเยาว ไตรรัตนวิทยาคาร

214 11033 เด็กชายสิทธิโรจน สนธิ โรงเรีบนบานหนองคุมวิทยา

215 11433 เด็กชายรพีภัทร ไกรทอง วัฒนวทิยา

216 11276 เด็กชายนิรวิทธ ชื่นฤดี รุงอรุณวทิยา

217 11032 เด็กชายธนชาติ เรืองเกษม วัฒนวทิยา

218 11618 เด็กหญิงพิรัลรัตน พันธุฟุกฟก ถนอมศิษยวิทยา

219 11831 เด็กหญิงรุงทิวา หลุยจันทึก ขนงพระใต

220 11216 เด็กชายเพชรรุง ทุมกระโทก เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

221 11296 เด็กหญิงอัญชิสา ปลื้มกลาง บานปากชอง(คุรุสามัคคี1)

222 11154 เด็กหญิงจิรัชญา ทอนสูงเนิน เรืองศรีวิทยา

223 11231 เด็กหญิงนภัสสรา พิมพศรี บานหนองสาหราย

224 11732 เด็กชายพีรพัฒน ลาสิทธิ์ บานหนองมะคา(ทองศรีสงเคราะห)

225 11245 เด็กหญิงชัฎติยาภรณ เฟองหอย รุงอรุณวทิยา

226 11196 เด็กชายวานิกูล นันขุนทด นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5

227 11712 เด็กหญิงอารีรัตน เนื่องยินดี ไตรรัตนวิทยาคาร

228 11684 เด็กชายชินภัทร เกียรติประเสริฐดี แสงสุริยาวิทยา

229 11183 เด็กหญิงอุรัสยา หมื่นสา เทศบาล1หนองสาหราย 
230 11366 เด็กหญิงสุพิชชา ตูมนอก ไตรรัตนวิทยาคาร

231 11125 เด็กหญิงณัฐธิชา จันทรเกลี้ยง บุญเจริญวิทยา

232 11186 เด็กชายภูริภัทร กระดาษทอง บุญเจริญวิทยา

233 11468 เด็กชายพิชญพงษ เหรียญทอง วัฒนวทิยา

234 11467 เด็กหญิงกวินทรา วัฒกปญญา วัฒนวทิยา

235 11146 เด็กหญิง    ศศิภาภัสร พรหมปฏิมา แสงสุริยาวิทยา

236 11311 เด็กหญิงอรวรรณ ตรงดี รุงอรุณวทิยา

237 11514 เด็กชายอธิชา คัมภิรานนท รุงอรุณวทิยา

238 11347 เด็กชายณฐวฒัน ลีระวีเกียรติ รุงอรุณวทิยา

239 11669 เด็กหญิงวรัชยา เพ่ิมรัตน บานปากชอง(คุรุสามัคคี1)

240 11530 เด็กชายธนธรณ รักษาสระนอย สกุลศึกษา



หนา้ท ี7

ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

241 11077 เด็กชายผลิตโชค อินทรักษ บานหนองกะทุม นักเรียนลําดับที่ 241 - 280

242 11552 เด็กชายภัทรดนัย ขาวจันทึก บุญเจริญวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

243 11348 เด็กชายศิวกร อินนอย บานปรางคลา วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

244 11098 เด็กหญิงอภิชญา เมืองสง แสงสุริยาวิทยา เวลา 13.00 – 16.30 น.

245 11584 เด็กหญิง วิลาวัลย ปลัดกอง ขนงพระใต  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

246 11119 เด็กหญิงเจนจิรา กลับสูงเนิน เรืองศรีวิทยา

247 11557 เด็กชายทรงวุฒ ิพุมมะลิ บานโปงตาลอง

248 11647 เด็กหญิงมณีรัตน บุญจันทึก บุญเจริญวิทยา

249 11111 เด็กหญิงน ภัสสร  แดงดา บุญ เจริญ วิทยา

250 11506 เด็กหญิงชุติญา แมกรอง รุงอรุณวทิยา

251 11430 เด็กหญิงณัฏฐนันท ศิรินันทจีระกุล บุญเจริญวิทยา

252 11581 เด็กหญิงชลธชิา ประดับศรี รุงอรุณวทิยา

253 11246 เด็กชายกิตติทัต เฉลียว รุงอรุณวทิยา

254 11215 เด็กชายวศกร เฉลยชล สัญลักษณวิทยา

255 11070 เด็กชายชณัฐโรจน กําจัด บุญเจริญวิทยา

256 11453 เด็กหญิงอรนันท มันขุนทด ถนอมศิษยวิทยา

257 11172 เด็กชายยศวรรษ หาญณรงค บุญเจริญวิทยา

258 11720 เด็กหญิงนันทภัค จิตจํานงค รุงอรุณวทิยา

259 11084 เด็กชายอนุวัฒน พุทธศยัยา รุงอรุณวทิยา

260 11226 เด็กหญิงปุณยวรี คชเสนี รุงอรุณวทิยา

261 11597 เด็กชายศุภกร ดานเจริญจิต บานทาเลื่อนสามัคคี

262 11292 เด็กหญิงชลดา โคตรรักษา แสงสุริยาวิทยา

263 11004 เด็กชายปารมี ปราบพินาศ วัฒนวทิยา

264 11011 เด็กหญิงณัฐสิณี สาเอ้ิง รุงอรุณวทิยา

265 11484 เด็กชายอินทัช ทับจันอัด บุญเจริญวิทยา

266 11029 เด็กหญิงจารุภา มะลิวรรณ รุงอรุณวทิยา

267 11377 เด็กหญิงอนุธิดา นันธิโย บานหนองคุมวิทยา

268 11130 เด็กหญิงพรชิตา ชางทอง บุญเจริญวิทยา

269 11209 เด็กชายกิติกร เจียมจําเริญ ประชานุสรณ

270 11042 เด็กชายณัฐภัทร กลัดปรี ถนอมศิษยวิทยา

271 11148 เด็กหญิงปุณยานันท สุชาโต รุงอรุณ วิทยา

272 11843 เด็กชายประชาวิทย กําเเพงดี รอดณรงคศึกษา

273 11457 เด็กหญิงนันทนี คลอมเหลา เสนารัฐวิทยาคาร

274 11210 เด็กชายชัยภัทร รชปญญานนท รุงอรุณวทิยา

275 11390 เด็กชายธนวัฒน ศรีชนะ วัฒนวทิยา

276 11147 เด็กหญิงนันทิชา แคลวสูงเนิน นิคม2

277 11008 เด็กหญิงชวิศา จินตะลัย บุญเจริญวิทยา

278 11013 เด็กชายกัณนที มณีสิงห ถนอมศิษยวิทยา

279 11071 เด็กชายพิทักษพงศ จังพนาสิน บุญเจริญวิทยา

280 11257 เด็กชายณัฐดนัย อนันตบัณฑิตกุล สกุลศึกษา
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ที่ เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

281 11624 เด็กหญิงบัณฑิตา ภูดาด เรืองศรีวิทยา นักเรียนลําดับที่ 281 - 308

282 11222 เด็กหญิงปวิภา โพธิสุทธิ์ บุญเจริญวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

283 11307 เด็กหญิงชนินาถ พรรษา นิคมชลประทานสงเคราะห วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 

284 11068 เด็กหญิงคณัสนันท ทาโล รุงอรุณวทิยา เวลา 13.00 – 16.30 น.

285 11781 เด็กหญิงสิรารมย เอ้ือมกิจการดี สายสัมพันธ  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

286 11551 เด็กหญิงณสุภัค แกวบุตรดี บานคลองเสือ

287 11365 เด็กชายสิทธิพงษ ยิ่งสวัสดิ์ พฤกษาวิทยา

288 11339 เด็กชายธีรภัทร เศษวงษ บานวังสีสด

289 11054 เด็กชายธัชเศรษฐ ภักดี ถนอมศิษยวิทยา

290 11112 เด็กชายไชยพัฒน รอดดํารงค ถนอมศิษยวิทยา

291 11482 เด็กชายพชร พูนนอย วัฒนวทิยา

292 11400 เด็กหญิงศศิชา คงสิบ บานปากชอง(คุรุสามัคคี1)

293 11543 เด็กหญิงสุทธาสิณี มงคล บานคลองยาง ต.หนองสาหราย

294 11442 เด็กชายณัฐวฒิุ สุริยะ บุญเจริญวิทยา

295 11123 เด็กหญิงณัฐณิชา ผิวสุข นิคมสรางตนเองลําตะคอง 4

296 11465 เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีทอง วัฒนวทิยา

297 11842 เด็กชายอิทธิ์กานต ยาสูงเนิน บุญเจริญวิทยา

298 11546 เด็กหญิงสุทธกิานต ทองหลอ วัฒนวทิยา

299 11218 เด็กชายปกรณเกียรติ อินทรศร รุงอรุณวทิยา

300 11723 เด็กหญิงสรอยสุดา ชัยการ บานทามะนาว

301 11166 เด็กหญิงมนัสนันท นามกลาง บานหนองมะคา(ทองศรีสงเคราะห)

302 11632 เด็กชายกิตติพศ ศักดิ์ดี บุญเจริญวิทยา

303 11227 เด็กชายอาชานนท ประจง บุญเจริญวิทยา

304 11388 เด็กหญิงขวัญขาว บุญจง เทศบาล๑(บานหนองสาหราย)

305 11177 เด็กหญิงณัฐฐา ยอดมณี บานวังสีสด

306 11145 เด็กชายณพงคธร ปานหอ บานหินเพิง

307 11206 เด็กหญิงชมพูนุท คงเกษม เรืองศรีวิทยา

308 11772 เด็กหญิงเเพททีเซีย ขันธศักดิ์ บานปากชองคุรุสามัคค1ี


