
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ประจำปการศึกษา 2563 

……………………………………….. 

 ตามประกาศโรงเรียนปากชอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ประจำป

การศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการ ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภท

นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  บัดนี้ โรงเรียนการดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  เพ่ือใหการรับนักเรียน

ของโรงเรียนเปนไปตามแผนการรับนักเรียน  โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563 ดังนี ้

1. นักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการ   จำนวน 308 คน   

2. นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป    จำนวน  88 คน   

 3. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน  22  คน 

 4. นักเรยีนสอบไดลำดับที่สำรอง   จำนวน  240 คน 

ใหนักเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบทายประกาศ ไดแก  นักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพ้ืนท่ีบริการ นักเรียน

สอบคัดเลือกทั่วไป และ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2563  

เวลา 09.00 - 16.30  น. ณ หอประชุมตะโกรายโรงเรียนปากชอง  ถาไมมารายงานตัว ตามวันเวลา และสถานท่ี

ดังกลาว ที่กำหนดถือวาสละสิทธิ ์และจะเรียกผูที่ไดสำรองลำดับถัดไป  

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 
               (นายประยงค  ประทุมวัน) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 

 

 



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



หนา้ท ี8

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



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 วันเสาร 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



หนา้ท ี2

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

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 วันเสาร 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



หนา้ท ี3

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

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



หนา้ท ี1

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11788 เด็กชายธนภัทร ศรีวิเศษ บานหนองสาหราย ขอ 1

2 11174 เด็กหญิงนฤมล นพรัตนวัฒนา เรืองศรี ขอ 4

3 11575 เด็กชายธรรมรัตน โนนสาลี บานหนองสาหราย ขอ 4

4 11721 เด็กชายซีชัน คิม บานหนองกะทุม ขอ 4

5 11184 เด็กหญิงจิรัชยา ซึ่งรัมย ถนอมศิษยวิทยา ขอ 5

6 11602 เด็กชายคงเดช กุลพิมาย วัฒนวทิยา ขอ 5

7 11043 เด็กชายณัฐนันท ภาคยกระโทก หนองสาหราย ขอ 5

8 11629 เด็กชายธีรภัทร ปานนอก รุงอรุณวทิยา ขอ 5

9 11291 เด็กชายสาริศ นาดีดานกลาง รุงอรุณวทิยา ขอ 5

10 11458 เด็กชายวรพล คําภิรานนท กิรติศึกษา ขอ 5

11 11175 เด็กชายสุรชา เกงเดชา วัดวชิราลงกรณวราราม ขอ 5

12 11594 เด็กชายตะวัน ราวเรือง ไตรรัตนวิทยาคาร ขอ 5

13 11144 เด็กชายพัฒนชรพงษ สินนอก บุญเจริญวิทยา ขอ 5

14 11236 เด็กชายสิรวิชญ จันตะเรือง รุงอรุณวทิยา ขอ 5

15 11048 เด็กหญิงกาญนเกลา ปราณีตพลกรัง รุงอรุณวทิยา ขอ 5

16 11650 เด็กหญิงสินิทธา รักกิจ แสงสุริยาวิทยา ขอ 5

17 11537 เด็กหญิงโยษิตา ดุนไธสง บุญเจริญวิทยา ขอ 5

18 11363 เด็กหญิงภคพร โสกขุนทด เทศบาล ๒ บานหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ) ขอ 5

19 11592 เด็กชายรณกร สุขจิตร พฤกษาวิทยา ขอ 5

20 11158 เด็กชายบวรวิช โตคีรี บุญบันดาลวิทยานุสรณ ขอ 5

21 11302 เด็กชายอนัสนันท คําทองหลาง รุงอรุณวทิยา ขอ 5

22 11252 เด็กหญิงศุภลักษ ฉาดพรมราช บานกุดโงง ขอ 5

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท เงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ลําดับท่ี 1 – 22 รายงานตัว วันเสาร  ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ โดมจํารัสสืบศิริ
เวลา 09-00 - 12.00 น.



หนา้ท ี1

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11028 เด็กหญิงพรินพร รมศาลา กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 1

2 11606 เด็กชายทินพัฒน เพ็ชรนิล เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 2

3 11082 เด็กชายรังสรรค บุญอยู รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 3

4 11095 เด็กหญิงชุติมณฑน คําทํา บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 4

5 11072 เด็กชายทิวานนท สมจินดา เติมแสงไขวิทยา สํารองลําดับที่ 5

6 11631 เด็กหญิงรติกานต นันทมาตย บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 6

7 11451 เด็กชายธานัท อภิรดาดลพร บานนา (ประสิทธิ์วทิยาคาร) สํารองลําดับที่ 7

8 11621 เด็กชายศักรินทร กลิ่นบัว บานเขาแกว สํารองลําดับที่ 8

9 11223 เด็กชายปฏิภาณ ทองงิ้ว บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 9

10 11274 เด็กหญิงชนัญชิดา หวันนอก มารดาดรุณีรักษ สํารองลําดับที่ 10

11 11420 เด็กหญิงลักษิกา ดวงสุวรรณ สัญญาลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 11

12 11293 เด็กหญิงชวิศา ศรีพุทโธ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 12

13 11065 เด็กชายณัฐพล นอยกลาง กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 13

14 11319 เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเมือง บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 14

15 11085 เด็กชายฐปนวัฒน บัวอุไร บานวังสีสด สํารองลําดับที่ 15

16 11389 เด็กชายวิชชุ สวางวงค กรีติศึกษา สํารองลําดับที่ 16

17 11403 เด็กชายอโนชา แตงโสภา บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 17

18 11588 เด็กชายสิริวัฑฒ ดาลาด กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 18

19 11778 เด็กชายญาณกร กรอบกลาง ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 19

20 11195 เด็กหญิงณัชชา พรานไพร บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 20

21 11526 เด็กหญิงจารุวรรณ อรัญกร กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 21

22 11598 เด็กชายณัฐวรรธน แยมสาย ขนงพระใต สํารองลําดับที่ 22

23 11450 เด็กชายราเมศวร ประจิมนอก โรงเรีบนบานหนองคุมวิทยา สํารองลําดับที่ 23

24 11683 เด็กหญิงปนัดดา มีศิริ วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 24

25 11586 เด็กชายชนากานต รัตนวงษ บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 25

26 11298 เด็กชายกวีพัฒน ลิตุ บานลําทองหลาง สํารองลําดับที่ 26

27 11426 เด็กหญิงภาชญากร เริงจิตร วัดมิตรภาพวนาราม สํารองลําดับที่ 27

28 11678 เด็กหญิงพิรุณพร เหมะธุลิน บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 28

29 11187 เด็กหญิงภูษณิศา สายชมภู บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 29

30 11595 เด็กหญิงญาตาวี อาจสูงเนิน สกุลศึกษา สํารองลําดับที่ 30

31 11659 เด็กหญิงสรัญญา นุชคง รร.บานทาเลื่อนสามัคคี สํารองลําดับที่ 31

32 11792 เด็กหญิงมีนา บูรณะ เทศบาล1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 32

33 11277 เด็กหญิงธนัญพรรธน รักษนามวงษ บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 33

34 11600 เด็กหญิงศิริวรรณ ชุดกลาง บานนา(ประสิทธิ์วทิยาคาร) สํารองลําดับที่ 34

35 11299 เด็กหญิงพรรณนารา โดยอาษา บานหนองกะทุม สํารองลําดับที่ 35

36 11327 เด็กชายเอกสิทธิ์ กรมรินทร กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 36

37 11335 เด็กชายพลรัตน ถนอมพลกรัง หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 37

38 11198 เด็กชายเอกพล พิมพโคตร สายสัมพันธ สํารองลําดับที่ 38

39 11002 เด็กหญิงปาริชาติ ภูจันทร บานวังไทร สํารองลําดับที่ 39

40 11205 เด็กชายธนกร เลิศสูงเนิน นิคมสรางตนเองลําตะคลอง 4 สํารองลําดับที่ 40

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท ลําดับที่สํารอง



หนา้ท ี2

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท ลําดับที่สํารอง

41 11754 เด็กหญิงอินชุอร พิเคราะหงาน บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 41

42 11483 เด็กหญิงธดิารัตน สอนนอก ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 42

43 11286 เด็กหญิงพัชราภรณ เชียงทอง กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 43

44 11022 เด็กหญิงปยะธิดา ดําละกอ แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 44

45 11143 เด็กหญิงธญัญรัตน ปนนอย บานนา(ประสิทธิ์วทิยาคาร) สํารองลําดับที่ 45

46 11096 เด็กชายมธุปายาส อริยเดช วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 46

47 11163 เด็กหญิงเกสร สุภาดี บานวังไทร สํารองลําดับที่ 47

48 11269 เด็กหญิงฐานิดา ฉิมมา บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 48

49 11620 เด็กหญิงจิราภา บุญนวม บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 49

50 11505 เด็กชายสรศักดิ์ สารรัก วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 50

51 11394 เด็กหญิงสุพิชญา ชูเมฆ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 51

52 11737 เด็กหญิงชลิภา ศรีรุงโรจน บานโปงไทร สํารองลําดับที่ 52

53 11345 เด็กหญิงสุทธกิานต พลจันทึก วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 53

54 11455 เด็กหญิงโชติกา สืบเสาะจบ บานหนองตะกู สํารองลําดับที่ 54

55 11047 เด็กชายณฐกร คําจาด นิคมสรางตนเองลําตะคลอง4 สํารองลําดับที่ 55

56 11489 เด็กหญิงอชิรญา บงสาลี เทศบาล๑ (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 56

57 11149 เด็กหญิงภคพร ทองทับ ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 57

58 11499 เด็กชายตนนํ้า แกวสีแสง รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 58

59 11026 เด็กหญิงธมลวรรณ เทพศิร ิ รุงอรุณ วิทยา สํารองลําดับที่ 59

60 11073 เด็กหญิงธญัลักษณ ดีบุกดํา กีรติ สํารองลําดับที่ 60

61 11115 เด็กชายศรายุทธ เจริญสุข บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 61

62 11599 เด็กหญิงธญิาดา บวรธนสาร บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี) สํารองลําดับที่ 62

63 11360 เด็กหญิงพิชญาภา แดงสันเทียะ นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5 สํารองลําดับที่ 63

64 11398 เด็กหญิงศุภจิตรา พันธุเอก บานลําทองหลาง สํารองลําดับที่ 64

65 11500 เด็กหญิงปุณยาพร ใยบัว เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 65

66 11241 เด็กชายนราวิชญ เสาวคนธเสถียร วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 66

67 11385 เด็กหญิงณิชนันท ไพเราะห บานซับนอย สํารองลําดับที่ 67

68 11037 เด็กหญิงนลินทิพย พิทยภูวไนย เเสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 68

69 11795 เด็กหญิงร◌ุงรวี พินนอก บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 69

70 11281 เด็กชายวรพล พลรัตนศักดิ์ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 70

71 11173 เด็กชายธนกฤต ตะกรุดเงิน รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 71

72 11329 เด็กหญิงภัทรนัดดา เเสงทอง บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 72

73 11576 เด็กชายฟารูก มวงไหม เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 73

74 11654 เด็กชายไกรวิชญ เนตรวงษ บานคลองใบพัด สํารองลําดับที่ 74

75 11178 เด็กชายรัฐศาสตร ลานอก วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 75

76 11813 เด็กชายภูมินทร นวลสีขาว บานหนองกะทุม สํารองลําดับที่ 76

77 11058 เด็กชายภูมิรพี วิสวิสูตร เทศบาล๑(บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 77

78 11018 เด็กชายพีระวิชญ พันธุขะวงศ บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 78

79 11188 เด็กชายพัชรภูมิ หนันคําจร สายสัมพันธ สํารองลําดับที่ 79

80 11160 เด็กหญิงปานระพี เถ่ือนนุช แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 80
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81 11529 เด็กหญิงธนัชชา บัญญัติทรัพย สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 81

82 11738 เด็กชายทศพร ผลภิญโญ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 82

83 11660 เด็กหญิงญาณกา เรื่องกลาง วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 83

84 11492 เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองคํา  วัฒวทิยา สํารองลําดับที่ 84

85 11535 เด็กชายพัทรดล จีนมวง กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 85

86 11797 เด็กหญิงพิราวรรณ นันชัย บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 86

87 11124 เด็กหญิงสิริกร สมหอม รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 87

88 11107 เด็กหญิงณิชาภัทร บางเพชร เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 88

89 11423 เด็กหญิงนันทนภัส ศิรินันทจีระกุล บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 89

90 11041 เด็กหญิงปญญาพร กลิ่นจันทร บานคลองยาง สํารองลําดับที่ 90

91 11179 เด็กชายพีรวัฒน วรรณหนองคู แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 91

92 11340 เด็กชายภควพร นุชพรมราช บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 92

93 11289 เด็กชายกันตกวี นาวะนิภาค บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 93

94 11353 เด็กหญิงชนิตา วรรัมย วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 94

95 11017 เด็กหญิงปรางทิพย กลิ่นศรีสุข บานวังไทร สํารองลําดับที่ 95

96 11661 เด็กชายเดชาวัตร ผินนอก บานหนองเสม็ด สํารองลําดับที่ 96

97 11562 เด็กหญิงกมลวรรณ จํานองเเพง บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 97

98 11355 เด็กชายภาณุวัฒน พันธโน เเสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 98

99 11152 เด็กหญิงชนัญธิดา นิ่มนอย วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 99

100 11571 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ตนแขม เทศบาล๑ สํารองลําดับที่ 100

101 11128 เด็กหญิงปยรัตน เสนาะ บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 101

102 11641 เด็กหญิงยศวดี เพ็งแพง โปงตาลอง สํารองลําดับที่ 102

103 11305 เด็กชายแทนธรรม ชิดมะเริง วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 103

104 11248 เด็กชายปญญวิชญ เจียมวัฒนาเลิศ นิคมชลประทานสงเคราะห สํารองลําดับที่ 104

105 11476 เด็กชายศิลา พินิจมนตรี บานโปงกะสัง สํารองลําดับที่ 105

106 11087 เด็กหญิงชนัญชนก อินทรกําแหง รุงอรุณ สํารองลําดับที่ 106

107 11646 เด็กหญิงณัฐกมล ปติการ รอดณรงคศึกษา สํารองลําดับที่ 107

108 11378 เด็กชายศิรสิทธิ์ หวังซอกลาง สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 108

109 11306 เด็กหญิงเบญญาวรัชญ วังโส สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 109

110 11132 เด็กหญิงนพภัสสร คําภูเวียง ชุนชนโนนหันวันครู สํารองลําดับที่ 110

111 11617 เด็กหญิงปาณัท ขันสันเทียะ เเสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 111

112 11704 เด็กหญิงวรรณา มีสีสงค บานโปงตาลอง สํารองลําดับที่ 112

113 11380 เด็กชายณัฐพล ตูมนอก เเสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 113

114 11419 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอุดม บานคลองเสือ สํารองลําดับที่ 114

115 11358 เด็กหญิงสุชาดา ตุนสระนอย บานซับนอย สํารองลําดับที่ 115

116 11352 เด็กหญิงกนกวรรณ พวงอินทร แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 116

117 11372 เด็กหญิงกวิสรา แกวกัน รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 117

118 11515 เด็กชายธนภัทร พลสงคราม หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 118

119 11448 เด็กชายฉัตรนรินทร วงษทอง รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 119

120 11014 เด็กหญิงพรไพลิน ประสพหมู หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 120



หนา้ท ี4

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท ลําดับที่สํารอง

121 11232 เด็กหญิงชาลิสา สมาฤกษ เทศบาล1(บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 121

122 11570 เด็กชายเอกลักษณ เกลี้ยงเกลา บานหินเพิง สํารองลําดับที่ 122

123 11038 เด็กชายธนพล ศรีวเิชียร บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 123

124 11102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกลื่อนสันเทียะ เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 124

125 11516 เด็กหญิงจุฑาทิพย โพธิบัตร กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 125

126 11513 เด็กชายด.ช.นพรัตร คํากลาง กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 126

127 11117 เด็กหญิงวรรณ ธนา โพนทัน สุพิชญา สํารองลําดับที่ 127

128 11579 เด็กชายกรวิชญ หมื่นศรี คุรุสามัคคี สํารองลําดับที่ 128

129 11151 เด็กหญิงเมทินี สีสวย บานทาชาง สํารองลําดับที่ 129

130 11590 เด็กหญิงเจสมิน จูเนียร เบอรเกส Adventist International Mission School สํารองลําดับที่ 130

131 11382 เด็กหญิงจุฑารัตน ขําชัยภูมิ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 131

132 11005 เด็กชายธนาวุฒ ิรุงสัมฤทธิ์ วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 132

133 11176 เด็กหญิงอัญญา เฉยกลาง เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 133

134 11429 เด็กชายปฏิพล คณาโรจน วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 134

135 11304 เด็กหญิงธนัชพร จันทะบุตร วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 135

136 11555 เด็กหญิงวรัญญรัตน พรมจันทึก รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 136

137 11075 เด็กหญิงปญญาพร ระพันธ บานวังไทร สํารองลําดับที่ 137

138 11858 เด็กหญิงกิติยา ชัยเขต บางคูลัด สํารองลําดับที่ 138

139 11860 เด็กหญิงศุภณิช แผวภักดี รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 139

140 11415 เด็กชายภูชิตพล สังขทอง บานคลองเดื่อ สํารองลําดับที่ 140

141 11729 เด็กชายพงศกร พุทธรักษา แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 141

142 11237 เด็กชายสิทธิศักดิ์ กาสสกุล บานวังไทร สํารองลําดับที่ 142

143 11019 เด็กหญิงนันทิชา เรตสันเทียะ หนองมะคา สํารองลําดับที่ 143

144 11384 เด็กหญิงสุกัญญา เธอจันทึก บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 144

145 11031 เด็กหญิงโศภิษฐา ชายกลาง บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 145

146 11509 เด็กชายพีระพล ลินลาด เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 146

147 11170 เด็กชายธนภัทร ชูเกียรติ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 147

148 11786 เด็กชายเดชาวัต อวนสันเทียะ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 148

149 11616 เด็กชายกรฤทธ บุญกลาง รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 149

150 11677 เด็กหญิงสุธิกาน นิ่มเนียม สายสัมพันธ สํารองลําดับที่ 150

151 11726 เด็กหญิงอริสรา เทพนอก บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 151

152 11104 เด็กหญิงปณฑารียรัศม เพ็ชรหึง นิคมสรางตนเองลําตะคอง1 สํารองลําดับที่ 152

153 11313 เด็กหญิงสุรีย ญา  เชษฐ สิงห  บานหนองขวาง สํารองลําดับที่ 153

154 11681 เด็กชายนิติการ แกวธนกิจ บานลําสมพุง สํารองลําดับที่ 154

155 11354 เด็กชายนนทปวิธ นุมยองใย เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 155

156 11204 เด็กหญิงณัชชา ติ๊บปญญา รุงอรุนวิทยา สํารองลําดับที่ 156

157 11244 เด็กชายอภิสิทธิ์ เชื้อสายสิทธิ์ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 157

158 11494 เด็กหญิงวรกานต พนาลักษณ ถนอมศิษยวิทยา สํารองลําดับที่ 158

159 11773 เด็กหญิงนวรัตน สีสาคร บานกุดโงง สํารองลําดับที่ 159

160 11093 เด็กชายพิชชากร พันธุขะวงศ บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 160
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161 11303 เด็กชายเมธวนิ รุงเรือง บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 161

162 11050 เด็กหญิงนุชนาฎ ทองคําพันธ บานหนองซอมตะเคียนงาม สํารองลําดับที่ 162

163 11779 เด็กชายวีรภัทร มุงปนกลาง บานหนองไขนํ้า(ลําพญากลาง) สํารองลําดับที่ 163

164 11801 เด็กชายธีรภัทธ คชชาติ บานโปงกระสัง สํารองลําดับที่ 164

165 11053 เด็กหญิงอริญชยา วิทเวช บานหนองตอตะเคียน สํารองลําดับที่ 165

166 11140 เด็กหญิงธนัยชนก เจริญกลาง บานเขาแกว สํารองลําดับที่ 166

167 11735 เด็กหญิงวรการต จันทรทอง วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 167

168 11273 เด็กหญิงนิยานันท นิจันทึก วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 168

169 11567 เด็กชายคุณานนนต ลาภลิขิต รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 169

170 11063 เด็กชายปลื้มทรัพย เพ็ชรจะบก เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 170

171 11308 เด็กหญิงด.ญ.พิชญาพร พรมบล บานหนองไขนํ้า สํารองลําดับที่ 171

172 11475 เด็กชายวรวิช แสนโต บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 172

173 11727 เด็กหญิงชลลดา ทาวพา เทศบาล 1 บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 173

174 11074 เด็กชายธรรณธร ลีบุญญะ เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 174

175 11338 เด็กหญิงพัฒนนรี วิริยะกุล วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 175

176 11253 เด็กชายฐณฐณาสุชล ทิวัตถสุรนันท บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 176

177 11374 เด็กหญิงจิรภา กันตาสารัตถ นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5 สํารองลําดับที่ 177

178 11221 เด็กหญิงศิขรินทร ทองรัตน บานลําทองหลาง สํารองลําดับที่ 178

179 11131 เด็กชายรชตะ หินโคกสูง วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 179

180 11519 เด็กชายณัฐกิตติ์ สันทัด วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 180

181 11859 เด็กชายนําพล ศรีคัทธะนาม สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 181

182 11622 เด็กชายกรภัทร บุญกลาง รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 182

183 11769 เด็กชายฉัตรมงคล เกือนสันเทียะ หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 183

184 11386 เด็กชายภัทรวัต ซุมปรึกษา รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 184

185 11402 เด็กชายโชคอนันต วชิรเกยูร บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 185

186 11228 เด็กชายชัยพฤกษ โฮมละคร แสสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 186

187 11498 เด็กหญิงพัชรพร มุงสมัคร วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 187

188 11794 เด็กชายปณณวัฒน ไกยะฝาย หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 188

189 11527 เด็กหญิงขวัญขาว รัตพันธ บานคลองมะคาหิน สํารองลําดับที่ 189

190 11315 เด็กหญิงกัญชพร สิทธิบูรณะ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 190

191 11325 เด็กชายกวินภพ จันทรทอง หนองสาหราย สํารองลําดับที่ 191

192 11523 เด็กชายวุฒิภัทร พันลํา สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 192

193 11138 เด็กชายกิตติภพ เจริญกลาง บานเขาเเกว สํารองลําดับที่ 193

194 11851 เด็กชายสรายุทธ กาวิระ เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 194

195 11034 เด็กหญิงอรัญญา ตินานพ บานบุงเตย สํารองลําดับที่ 195

196 11462 เด็กชายชนาธิป นาสําแดง รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 196

197 11703 เด็กชายยศกร อภัยแสน บานลําสมพุง สํารองลําดับที่ 197

198 11545 เด็กหญิงพิชชาพร เฉลยวรรณ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 198

199 11045 เด็กชายนันทวฒิุ แพนพาน วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 199

200 11375 เด็กหญิงชล ลดา  สมใจเพ็ง บานบอทอง สํารองลําดับที่ 200



หนา้ท ี6

ที่
เลขประจําตัว

ผูสมัคร
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ประเภท ลําดับที่สํารอง

201 11169 เด็กหญิงไอลดา มาตราช เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 201

202 11625 เด็กชายคุณพัฒน จันทรสวาง บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 202

203 11401 เด็กหญิงณัฐธิตา นกแกว บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 203

204 11056 เด็กชายพชพล เดื่อไธสงค บานปากชอง - คุรุสามัคค1ี สํารองลําดับที่ 204

205 11556 เด็กชายวัชระ เปรมสนธิ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 205

206 11847 เด็กหญิงศศิรัตน รักสูงเนิน นิคมสรางตนเองลําคะตอง 1 สํารองลําดับที่ 206

207 11399 เด็กชายธนกฤต บริบูรณรุงเดช เทศบาล ๑ (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 207

208 11838 เด็กชายชลันธร สรอยพิมาย บานคลองยาง สํารองลําดับที่ 208

209 11088 เด็กชายณัฐภัทร วีระยุทธิ์ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 209

210 11548 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีณรงค บุญเจริญวิทยา สํารองลําดับที่ 210

211 11504 เด็กหญิงด.ญ.ศรันยรัชน พิศนอก กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 211

212 11219 เด็กหญิงธญั ชนก  แมบจัน ทึก บุญเจริญ วิทยา สํารองลําดับที่ 212

213 11728 เด็กชายปุญญพัฒน เสาดี เทศบาล1(บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 213

214 11165 เด็กชายธนพัฒน คงตระกุล แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 214

215 11803 เด็กหญิงณัฎฐกานต เจิมสูงเนิน เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 215

216 11477 เด็กหญิงณัชชา โชสูงเนิน โรงงเรียนเรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 216

217 11635 เด็กชายศิวกร ใจดี วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 217

218 11695 เด็กหญิงพิมชนก บริบูรณจตุพร สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 218

219 11718 เด็กหญิงณัฐชา รมพุดซา วัดทุงตะลุมพุก สํารองลําดับที่ 219

220 11369 เด็กชายธันวา สุวรรณปกษ นิคมสรางตนเองลําตะคอง 5 สํารองลําดับที่ 220

221 11834 เด็กชายธนวรรธน ปนสันเทียะ โ◌ีรงเรียนบุญเจริญ สํารองลําดับที่ 221

222 11716 เด็กชายภาคิม ไกรเลิศ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 222

223 11825 เด็กชายชินณวัฒน วงษทาว บานคลองใบพัด สํารองลําดับที่ 223

224 11116 เด็กชายกษิดิ์เดช แกวสาธร สายสัมพันธ สํารองลําดับที่ 224

225 11636 เด็กชายวีรภัทร จันทร ดา บานซับนอยใตสามัคคี สํารองลําดับที่ 225

226 11541 เด็กหญิงณัฐรวดี บัวลา เติมแสงไขปากชองวทิยา สํารองลําดับที่ 226

227 11376 เด็กชายสีหราช แบขุนทด แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 227

228 11824 เด็กชายภัทรกร บารมีสาว บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 228

229 11278 เด็กชายเพชรศิลา มีเจตนา บานหนองผักหนอก สํารองลําดับที่ 229

230 11395 เด็กหญิงวลิัยรัตน เชื้อกลาง บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 230

231 11856 เด็กหญิงธดิารัตน ลาภนอก บานหนองตะกู สํารองลําดับที่ 231

232 11059 เด็กชายณัฐวฒิุ วรรณเเกว รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 232

233 11760 เด็กชายนาวิน เลิศดีกรี รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 233

234 11422 เด็กชายศรัณยพงศ บรรลือ รุงอรุณวทิยา สํารองลําดับที่ 234

235 11524 เด็กชายสุรดิษ เสนหจันทร ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 235

236 11214 เด็กชายณัฏฐพล ผุยประกอบ บานหนองสาหราย สํารองลําดับที่ 236

237 11655 เด็กชายนัฐวุฒ ิโตใย วัฒนวทิยา สํารองลําดับที่ 237

238 11441 เด็กชายณัฐพงศ จันทเพ็ชร ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 238

239 11445 เด็กหญิงอุทุมพร จันทเพ็ชร ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 239

240 11848 เด็กชายภูมิพัฒน ฤทธิไธสง ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 240



กำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียน  จำหนายอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 (เชา) ณ โดมจำรัสสืบศิริ 

กลมุที่ 1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที่ 1 – 40 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที ่41 – 80 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 3 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที ่81 – 120 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 4 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที่ 121 – 160 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 11 นักเรียนความสามารถพิเศษ  ลำดับที่ 1 – 22 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วันศุกร ที่ 12 มิถุนายน 2563 (บาย) ณ โดมจำรัสสืบศิริ 

กลมุที่ 5 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที ่161 – 200 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กลมุที่ 6 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที ่201 – 240 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กลมุที่ 7 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที่ 241 – 280 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กลมุที่ 8 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ลำดับที่ 281 – 308 เวลา 13.00 – 16.30 น.

วันเสาร ที่ 13 มิถุนายน 2563 (เชา) ณ โดมจำรัสสืบศิริ 

กลมุที่ 9 นักเรียนคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที ่1 – 44 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 10 นักเรียนคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที่ 45 – 88 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลมุที่ 12 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ลำดับที่ 1 – 22 เวลา 09.00 – 12.00 น.

***หมายเหตุ สวนนักเรียนหองเรียนพิเศษ GIFTED ม.ตน และ หองเรียน EP ม.ตน รายงานตัวและมอบตัว

แลว ใหมาซื้ออุปกรณการเรียนและชุดนักเรียน ในวันเสาร ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.    

ณ อาคารปติปวงประชา




