
หนา้ท ี1

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11639 เด็กหญิงพรพิมล บุญราศรี เพ็ญพัฒนา นักเรียนลําดับที่ 1 - 44

2 11185 เด็กหญิงณัฐธยาน สรอยพาน รุงอรุณวทิยา รายงานตัวและมอบตัว

3 11259 เด็กหญิงพรรณแพรวา ศรีสวาง พีระวิทยา วันศุกร ที่ 13 มิถุนายน 2563 

4 11470 เด็กหญิงแพรวา เชื้อนุน อนุบาลอําเภอลําสนธ(ิบานหนองรี) เวลา 09.00 – 12.00 น.

5 11670 เด็กชายบัญญพนต เหนือโท เรืองศรีวิทยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 11757 เด็กชายปุณณสิน สินสู รุงอรุณวทิยา

7 11284 เด็กหญิงชุติกาญจน วงคกระโซ บุญบันดาลวิทยานุสรณ

8 11443 เด็กหญิงชนันชิดา สิณฐาอมร รุงอรุณวทิยา

9 11243 เด็กหญิงขวัญจิรา อาจขํา บานวังสีสด

10 11553 เด็กชายกัณฑอเนก จันทอินทร รุงอรุณวทิยา

11 11431 เด็กชายภูตะวัน เพชรสิงหแกว บานคลองใบพัด

12 11406 เด็กหญิงกานพลู ประเสริฐพงษ กมลวิชญศึกษา

13 11164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมโสภา รุงอรุณวทิยา

14 11006 เด็กหญิงกัญญณัชชา ตั้งสุขสวสัดิ์ จํารัสวิทยา

15 11853 เด็กชายนุติ คงฉาย รร.บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี)

16 11436 เด็กหญิงชาลิสา นบพะแกว บุญบันดาลวิทยานุสรณ

17 11700 เด็กหญิงไอรดา พรมพันธใจ ร.ร. รุงอรุณวทิยา

18 11697 เด็กหญิงรมิตา พรมพันธใจ ร.ร. รุงอรุณวทิยา

19 11256 เด็กหญิงจันทกานต ปนนาค เรืองศรีวิทยา

20 11461 เด็กหญิงปุณยานุช วงศประกรณกุล เทศบาล1(บานหนองสาหราย)

21 11591 เด็กหญิงศศิธร บุญเรือง เรืองศรีวิทยา

22 11272 เด็กหญิงอภิสรา จาริชานนท แสงสุริยาวิทยา

23 11194 เด็กหญิงรมยนลิน สีหอําไพ บานนา ประสิทธิ์วทิยาคาร

24 11722 เด็กหญิงจุฑามาศ เพลิดขุนทด รุงอรุณวทิยา

25 11507 เด็กหญิงจิลัดดา บุตรโพธิ์ บุญเจริญ วิทยา

26 11091 เด็กหญิงรมยธรีา สีหอําไพ บานนา ประสิทธิ์วทิยาคาร

27 11027 เด็กหญิงปนัดดา แสงตรง นิคมสรางตนเองลําตะคอง2

28 11331 เด็กชายคุณคริษฐ พรอมทรัพย รุงอรุณวทิยา

29 11121 เด็กหญิงพรทิพย บุญประเสริฐ พฤกษาวิทยา

30 11003 เด็กชายพฤกษ ศักดิณากร บานหนองสาหราย

31 11007 เด็กชายศิวัช โกฏคางพลู เรืองศรีวิทยา

32 11182 เด็กหญิงปยฉัตร อินอิ่ม สัญลักษณวิทยา

33 11589 เด็กชายชนะพล กรวดนอก บุญเจริญวิทยา

34 11561 เด็กชายโชติวัฒน สมพินิจ รุงอรุณวทิยา

35 11559 เด็กหญิงนันทิดา มงคลภักดิ์ สัญลักษณวิทยา

36 11421 เด็กชายภานรินทร ขวัญยืน บุญเจริญวิทยา

37 11239 เด็กชายคุณานนต ทาทอง รุงอรุณวทิยา

38 11100 เด็กหญิงกุลชา ภักดี บานหนองสาหราย

39 11481 เด็กหญิงอรธัญญา สีเพียง สวัสดีวิทยา

40 11408 เด็กหญิงธนัยกานต อําลา รุงอรุณวทิยา

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป
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ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป

41 11528 เด็กหญิงชนัญชิดา สรอยจันทึก เบทาโกรวทิยา

42 11699 เด็กชาย เศรษฐวัฒน พรมอุน บุญเจริญวิทยา

43 11424 เด็กชายชู เอกถาวรเจริญ กิจ บุญเจริญวิทยา

44 11554 เด็กชายรัตนชัย สุมาลัย จํารัสวิทยา

45 11233 เด็กหญิงรัฐชฎา แกวฤทธิ์ บานระเริง นักเรียนลําดับที่ 45 - 88

46 11486 เด็กชายภรัณยู ชอบธรรม บุญเจริญวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

47 11628 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันทร แสงสุริยาวิทยา วันศุกร ที่ 13 มิถุนายน 2563 

48 11435 เด็กหญิงหัทยา เชื้อหงษ พฤกษาวิทยา เวลา 09.00 – 12.00 น.

49 11452 เด็กชายจิตรคุปต อยูคง จงแจงกลาง เรืองศรีวิทยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

50 11191 เด็กหญิงธนชพร แสงสุริยา รุงอรุณวทิยา

51 11835 เด็กหญิงนภมาศ ไปนั่น บานโปงกระสัง

52 11565 เด็กหญิงธนัยพร เสนนอก วัดบางออยชาง

53 11150 เด็กหญิงญาณิศา สุขประเสริฐ เรืองศรีวิทยา

54 11275 เด็กชายสิรภพ ดางสูงเนิน บานลําพญากลาง

55 11234 เด็กหญิงจินดาพร คนหลัก กีรติศึกษา

56 11024 เด็กหญิงเกวลิน แสงนิล วัดบันไดมา

57 11120 เด็กชายศักดิพงศ ทองพูน สกุลศึกษา

58 11030 เด็กชายรัฐภูมิ ตนคํา รุงอรุณวทิยา

59 11822 เด็กหญิงปุณยาพร เขียวออน โรงเฮงฮั้ว

60 11346 เด็กชายดนุพล มณีสิงห บุญเจริญวิทยา

61 11480 เด็กชายรณกฤต ใจอินทร เติมเเสงไขปากชองวิทยา

62 11064 เด็กชายนพรุจ มวงสิงห บานซับนอยเหนือ

63 11134 เด็กชายธนาพิพัฒน จูมแพง มารดาดรุณีรักษ

64 11531 เด็กชายกิตติ รัชชุศิริ บานหนองไขนํ้า(ลําพญากลาง)

65 11280 เด็กชายวชิรวิชญ ยีสมัน บุญเจริญวิทยา

66 11474 เด็กหญิงชรินทรทิพย จันหอม วัฒนวทิยา

67 11685 เด็กหญิงบุตรชฎารัสมิ์ ใจสูงเนิน ประชานุสรณ

68 11762 เด็กชายชนสรณ เจิมศรี บานปากชองคุรุสามัคคี 1

69 11444 เด็กชายศิวกร อยูกลํ่า เติมแสงไขปากชองวทิยา

70 11109 เด็กหญิงญาณิศา พงษโชติ นิยมมิตรวิทยาคาร

71 11512 เด็กหญิงกัญญพัชร แผนพิมาย เทศบาลหินกอง

72 11200 เด็กชายณัฐชยานนท อัครบุตร เรืองศรีวิทยา

73 11585 เด็กชายธนากร เขียวเฮียว รุงอรุณวทิยา

74 11230 เด็กหญิงพรรษา โชติวงศ รุงอรุณวทิยา

75 11103 เด็กชายกฤติน ชื่นอารมณ รุงอรุณวทิยา

76 11266 เด็กชายณัฐกชชมนต ศรีวงัไพร รุงอรุณวทิยา

77 11648 เด็กชายภัทรพงษ สถิตชัย รุงอรุณวทิยา

78 11066 เด็กชายพงศพัศ โภคาเสริมสง บอสโกพิทักษ

79 11626 เด็กชายชัยภัทร วงษจันทร บานคลองยาง

80 11479 เด็กชายจิรศักดิ์ สอนนอก ถนอมศิษยวิทยา
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป

81 11525 เด็กหญิงลภัสรดา เนตรโคกสูง วันครู 2502

82 11135 เด็กชายกานตรวี นุมชัยภูมิ รุงอรุณวทิยา

83 11682 เด็กหญิงสุนทรา ดวงทนา บุงเตย

84 11282 เด็กชายธนาดุล ปราบงูเหลือม สายสัมพันธ

85 11649 เด็กหญิงจิรัชญา เภสัชชา รุงอรุณวทิยา

86 11159 เด็กหญิงไพลิน จันทร เติมแสงไขปากชองวทิยา

87 11719 เด็กหญิงมนัสนันท อุนจิตร จํารัสวิทยา

88 11224 เด็กหญิงสุดารัตร ปางสุข บานระเริง


