
ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ประจำปการศึกษา 2563 

……………………………………….. 

ตามที่โรงเรียนปากชองประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจำป

การศึกษา 2563 แผนการเรียนกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – ทั่วไป และแผนการ

เรียนกลุมเนนภาษา (เพ่ิมเติมภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุน, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร และศิลปะ)  บัดนี้ 

โรงเรียนการดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว  โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ประจำปการศึกษา 2563 ดังนี ้

1. แผนการเรียนกลมุวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณติศาสตร – ทั่วไป จำนวน  35  คน และลำดับที่สำรอง จำนวน 89 คน

2. แผนการเรียนกลมุเนนภาษา

– เพ่ิมเติมภาษาเกาหล ี(IKP) จำนวน  22  คน  

– เพ่ิมเติมภาษาจีน (ICP) จำนวน    5  คน   และลำดับที่สำรอง จำนวน 6 คน  

– เพ่ิมเติมภาษาญี่ปุน (IJP) จำนวน  16  คน   

– เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน  8 คน  และลำดับที่สำรอง จำนวน 22 คน 

– เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร (ITP) จำนวน   7  คน  และลำดับที่สำรอง จำนวน 15 คน 

– เพ่ิมเติมศิลปะ (IAP) จำนวน  19  คน   

3. นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 15 คน

ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อตามที่แนบทายประกาศนี้ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน

2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.ตามที่โรงเรียนกำหนด ณ หอประชุมตะโกรายโรงเรียนปากชอง  ถาไมมารายงาน

ตัวและมอบตัว ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาว ที่กำหนดถือวาสละสิทธิ ์ 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

  (นายประยงค  ประทุมวนั) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 



หน้าท ี1

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41033 นางสาวณชนก ประชากิจ รุงอรุณวิทยา นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 - 35

2 41206 เด็กชายพัฒน อินทมาตร รุงอรุณวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

3 41226 นายจิตติพัฒน สรอยเสนา ประชานุสรณ วันอาทิตย ที่ 14 มิถุนายน 2563 

4 41119 นายพงษปกรณ พลรัตนศกัด์ิ รุงอรุณวิทยา เวลา 13.00 – 16.30 น.

5 41037 เด็กชายคมพิศิษฐ ทูลสูงเนิน รุงอรุณวิทยา  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41111 นางสาวปญจภา ไพราม รุงอรุณวิทยา (กลุมท่ี 6)

7 41102 นางสาวณิชกุล อุนเพ็ง ถนอมศิษยวิทยา

8 41222 นายกิตติกร มานิมนต รุงอรุณวิทยา

9 41150 นางสาวอารียา ทองศรี ชัยนาทพิทยาคม

10 41288 เด็กหญิงพิมพญาดา แสงอวม จํารัสวิทยา

11 41088 นางสาวศศิธร แกวมุข บานทาชาง

12 41266 เด็กหญิงณัฏฐนรี ลาดแดง รุงอรุณวิทยา

13 41247 นางสาวอุมา นกยุง บานทาชาง

14 41012 นางสาวธนัญพรรธน รัศมีเลิศร◌ู บานทาชาง

15 41151 นางสาวธนกร ทองรองกลาง บานวังไทร

16 41128 นางสาวนพรัตน ลาเกลี้ยง บานวังไทร

17 41308 นางสาวนวพร กาจกลางดอน อยุธยาวิทยาลัย

18 41285 นางสาวปลายฝน จอมราชคม บานหนองมะคา(ทองศรสีงเคราะห)

19 41115 นายวราเมธ แกวใส บานซับเศรษฐี

20 41053 นางสาวกรรณิกา ธรรมดา บานหนองมะคา(ทองศรสีงเคราะห)

21 41097 นายเจษฎา เวชชศาสตร นิยมมิตรวิทยาคาร

22 41335 นายพัสกร ทับกลาง ปากชอง

23 41286 เด็กหญิงวริศรา ศรีแตง รุงอรุณวิทยา

24 41009 เด็กหญิงนาขวัญ เกตุแกว รุงอรุณวิทยา

25 41129 เด็กหญิงวิรัตนดา ประจักกัง ขนงพระใต

26 41245 เด็กหญิงเมริสสา เทียมจันทึก มวกเหล็กวิทยา

27 41084 นายนันทกร ชินศรี บานคลองยาง

28 41309 นายืิธีรภัทร ดวงอินทร รุงอรุณวิทยา

29 41121 นายนวพล พลโท บานทาชาง

30 41292 นางสาวนํ้าเพชร สตะ เบทาโกรวิทยา

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป



หน้าท ี2

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป

31 41123 นางสาวบุณยานุช ลองลม ประชานุสรณ

32 41072 นางสาวพิยดา บาทกระโทก บานหนองกะทุม

33 41050 นายมกรธวัชมิ์ เหลียงบํารุง รุงอรุณวิทยา

34 41244 เด็กชายสุรเกียรติ พัฒสกุล บานทาชาง

35 41118 เด็กหญิงกชนันท อามาตย เรืองศรวีิทยา

1 41075 เด็กหญิงพัชริตา จงมณี แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 1

2 41002 นางสาวชลดา พิรักษา ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 2

3 41320 นางสาวนิภาดา อินสิงห ปากชองพิทยาคม สํารองลําดับที่ 3

4 41079 นางสาวจิรนันท หารบุรุษ เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 4

5 41094 นางสาวมนัสนัน นุมขุนทด ทัพพระยาพิทยา สํารองลําดับที่ 5

6 41324 นายมนดนัย โสภัย ปากชอง1 สํารองลําดับที่ 6

7 41096 นางสาวกัญญารัตน เพชรเเกว นิยมมิตรวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 7

8 41156 นางสาวปยะนุช มะลิวัตร โรเรียนบานซับสนุน สํารองลําดับที่ 8

9 41025 นางสาวพัชรินทร เกยบัวใหญ เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 9

10 41166 นายอชิรวัฒน เรืองหิรัญ จํารัส สํารองลําดับที่ 10

11 41093 นางสาวกัญญานัฐ สีวารี มัธยมวชิราลงกรณวราราม สํารองลําดับที่ 11

12 41057 นางสาวธัญชนก เลือดขุนทด ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 12

13 41192 นางสาววัชราภรณ เสารวงษ ถนอมศิษยวิทยา สํารองลําดับที่ 13

14 41269 นางสาวสุรีรัตน ของโคกกรวด เรืองศรวีิทยา สํารองลําดับที่ 14

15 41019 นางสาวอภิญญา ทะรารัมย มวกเหล็กวิทยา สํารองลําดับที่ 15

16 41359 เด็กชายธนกฤต มะลิ โรงมัธยมวิชราลงกรณวราราม สํารองลําดับที่ 16

17 41005 นางสาวเสาวลักษณ นามกลาง บานหนองซอมตะเคียนงาม สํารองลําดับที่ 17

18 41046 นางสาวณัฐณิชา ประคองเก็บ บานหนองหมาก สํารองลําดับที่ 18

19 41176 นางสาวอภิสรา ชายโอฬาร รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 19

20 41237 นางสาวปทมา มะธิโต ขนงพระใต สํารองลําดับที่ 20

21 41080 นางสาวสิริกัญญา รอดเกิด เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 21

22 41011 เด็กชายกองไพร เกษแกวเก้ียง พฤกษาวิทยา สํารองลําดับที่ 22

23 41181 นางสาวพลอยกนก งามธงไขย ซบันอยเหนือวิทยาคม สํารองลําดับที่ 23

24 41105 นายพงศพัศ คํากลาง รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 24

25 41160 นางสาวณัฐธพร พรมดี บานทาชาง สํารองลําดับที่ 25



หน้าท ี3

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป

26 41022 นายอุดมพล จันทรมาลา บานทาชาง สํารองลําดับที่ 26

27 41346 นางสาวศิริลักษณ เเสงเเดง บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี) สํารองลําดับที่ 27

28 41143 นางสาวอรญา นาคพลกรัง นิคมสรางตนเองลําตะคอง1 สํารองลําดับที่ 28

29 41315 นางสาวศศิธร ดูพันดุง บานปากชอง(คุรุสามัคค๑ี) สํารองลําดับที่ 29

30 41058 เด็กชายพงสกร จันทรทรัพย ถนอมศิษย วิทยา สํารองลําดับที่ 30

31 41230 นางสาวธัญญาพร ชวงสูงเนิน รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 31

32 41035 นายทินภัทร หัสวงศ บานทาชาง สํารองลําดับที่ 32

33 41028 เด็กหญิงปริยากร ดําคราม สีคิ้ว สํารองลําดับที่ 33

34 41159 นางสาวแพรไหม โพธิ์กลาง เทศบาล ๑ (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 34

35 41081 เด็กชายธาม ศรอินทร เสนารัฐวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 35

36 41016 เด็กหญิงอินทราณี ศรีโคตร บานทาชาง สํารองลําดับที่ 36

37 41167 นางสาวพัชรพร ออนจําปา บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 37

38 41182 นายนันทวัฒน ธารหาญ รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 38

39 41305 นางสาวณัฐชา คงพุม บานทาชาง สํารองลําดับที่ 39

40 41241 นางสาวจิตตานันท ศิลปไพบูลย รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 40

41 41140 เด็กหญิงณัฐธยาน คนขํา ปากชอง สํารองลําดับที่ 41

42 41061 นางสาวสุภาวดี โมราบุตร เติมแสงไขปากชองวิทยา สํารองลําดับที่ 42

43 41136 นางสาวธิติญา คูจันทึก หวยแถลงพิทยาคม สํารองลําดับที่ 43

44 41263 นางสาวอัฐภิญญา บุญประเสริฐ มัธยมวชิราลงกรณวราราม สํารองลําดับที่ 44

45 41342 นายอังสกานต ชวยงาน บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี) สํารองลําดับที่ 45

46 41202 เด็กชายอภิวัฒน มงคลทองคํา เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 46

47 41135 นางสาวรุจิราภรณ งามสอาด เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 47

48 41146 เด็กชายสุพจน ก่ึงกลาง บานหนองมะคา(ทองศรสีงเคราะห) สํารองลําดับที่ 48

49 41048 เด็กชายอภิรักษ เทียมนอย โรวเรียนรุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 49

50 41137 นางสาววรกานต มานอก รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 50

51 41122 นางสาวเมษา พูนทวี บานทาชาง สํารองลําดับที่ 51

52 41214 เด็กชายเเกรงกลา เรืองวงศงาม เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 52

53 41130 นายวิชญาพร แกวพลงาม สัญลักษณวืทยา สํารองลําดับที่ 53

54 41017 เด็กหญิงพรพรรณ โมราสูงเนิน ถนอมศิษยวิทยา สํารองลําดับที่ 54

55 41004 นายอภิรักษ โพธิ์ระหงษ ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 55



หน้าท ี4

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป

56 41270 นายปกรณ เขียวออน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สํารองลําดับที่ 56

57 41242 นางสาวขนิษฐา อิ่มอุดมวงศ รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 57

58 41064 นางสาวรุจิลาภา คงวุฒิวรากร เรืองศรวีิทยา สํารองลําดับที่ 58

59 41164 นายพีรพัฒน ประดับแกว ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 59

60 41290 นางสาวเก็จมณี พะสุรัมย บานปากชอง(คุรุสามัคค๑ี) สํารองลําดับที่ 60

61 41145 เด็กชายอภิเชษฐ งามขุนทด ขนงพระใต สํารองลําดับที่ 61

62 41047 นางสาวปยธิดา ศรีโสม ไตรรัตนวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 62

63 41104 นายศกัดิโชติ หวังดุลยกิติ รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 63

64 41052 นางสาวสิรศณิยี จิตตกระโทก ปากชอง2 สํารองลําดับที่ 64

65 41065 นางสาวปพิชญา เวทไทยสงค บานหนองกะทุม สํารองลําดับที่ 65

66 41114 เด็กชายธันยวัชย จังพนาสิน รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 66

67 41257 นายนนทวัฒน บุตรกษัตริย ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 67

68 41092 เด็กหญิงชลัทร มีมา ปากชอง สํารองลําดับที่ 68

69 41144 นางสาว แพรวา โพธิ์กลาง เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 69

70 41184 นางสาวมัลลิกา อัคมณี เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 70

71 41252 นางสาวอรณิชา บุญแหยม แสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 71

72 41312 นางสาวณัฐธาริกา สารกิจ บานหนองมะคา(ทองศรสีงเคราะห) สํารองลําดับที่ 72

73 41313 นางสาวนภัสวรรณ ตาดทอง สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 73

74 41191 นางสาวณัชชา พูนนอย ปากชอง สํารองลําดับที่ 74

75 41038 นางสาวปรียา ศรีเลิศ ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 75

76 41337 นางสาวสิรภัทร ตนสกุล เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 76

77 41126 นางสาวกชพร เปรมปรุงวิทย รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 77

78 41095 เด็กชายณัชพล ขอพลกลาง ปากชอง สํารองลําดับที่ 78

79 41256 นายอภิรักษ ทองลือ บานปางเเก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 79

80 41100 นายณัฐพล ฤทธิ์เดช บานหนองผักหนอก สํารองลําดับที่ 80

81 41378 นางสาวนัฐการณ ปุริมาตา บานวังไทร สํารองลําดับที่ 81

82 41056 เด็กหญิงณัฏฐณชิา ทรายทอง กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 82

83 41273 นางสาวชนิสรา ทิพสุทัต นิยมมิตรวิทยาคาร สํารองลําดับที่ 83

84 41014 นางสาวศศิกาญจน หวังกอกลาง เเสงสุริยาวิทยา สํารองลําดับที่ 84

85 41213 นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา เทศบาล1(บานหนองสาหราย) สํารองลําดับที่ 85



หน้าท ี5

ที่
เลข

ประจําตัว
ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ทั่วไป

86 41042 นางสาววาสนา เวียงชัย สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สํารองลําดับที่ 86

87 41243 เด็กชายณัฐดนัย นอยเลี้ยง ประชานุสรณ สํารองลําดับที่ 87

88 41068 นางสาวพิมพนภา สายรัตน บานหนองผักหนอก สํารองลําดับที่ 88

89 41051 เด็กชายปฐมพงศ จวงจันทึก สัญลักษณวิทยา สํารองลําดับที่ 89



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41098 นางสาวจันทิมา เเบขุนทด นิคมสรางตนเองลําตะคอง 1 นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 - 22

2 41055 นางสาวพรสวรรค ประสพทอง รุงอรุณวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

3 41268 นางสาวจิรดา คําเมิง บานคลองยาง วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41197 นางสาววาริสา สุภาสูรย บานหนองขวางวิทยา เวลา 09.00 - 12.00 น.

5 41360 นางสาวอภิญญา เเสงจรัส ปากชอง  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41198 เด็กหญิงอนุธิดา คงครองสมัย เรืองศรีวิทยา (กลุมท่ี 8)

7 41168 เด็กหญิงสุปราวีณา วงศอินตา บานหนองตาแกว

8 41043 นางสาวนัฐริกา สุริยะ พฤกษาวิทยา

9 41165 เด็กหญิงอาทิตยา จันทภูมิ บานหนองตาแกว

10 41161 นางสาวภัทรวดี โทระนงค บานทาชาง

11 41006 นางสาวนวลคํา นายเเดง เขาใหญพิทยาคม

12 41109 นางสาวณัฐชา สุดสังเกตุ นิยมมิตรวิทยาคาร

13 41086 นางสาวยุพิน บุญศรี บานทาเลื่อนสามัคคี

14 41054 นางสาวรุงนภา ทวดอาด เทเรซาอุปถัมภ

15 41021 นางสาวดารารัตน ชัยคง บานทาชาง

16 41007 นางสาวพัชรินทร จันไทย รุงอรุณวิทยา

17 41364 เด็กหญิงพิมพิกา ชํานาญดี ปากชอง

18 41008 เด็กหญิงกรนันท พลอยกระจาง รุงอรุณวิทยา

19 41010 นายณทนนทกรณ มีบุญ ปากชอง2

20 41253 นางสาวญาณิศา อาปอง บานทาชาง

21 41258 นางสาวเกศทิพย เนียดกระโทก บานปากชอง(คุรุสามัคค๑ี)

22 41323 เด็กหญิงธนพร สิงหอนันต รุงอรุณวิทยา

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41326 นางสาวปรายกัลยา จันทรเกาะ ปากชอง 2 นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 -5

2 41238 นางสาวปฐมรัตน เลืองนรเสตถ ศรัทธาสมุทร รายงานตัวและมอบตัว

3 41069 นางสาวมานิตา ขอเพ่ิมกลาง รุงอรุณวิทยา วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41067 นางสาวเคียงฟา ตันสิงห บานซับเศรษฐี เวลา 09.00 - 12.00 น.

5 41322 เด็กหญิงแพรวา หงษสุนทร บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี)  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

(กลุมท่ี 9)

1 41355 นางสาวพัชรพร พัดเพ็ง บานหนองมะคา(ทองศรีสงเคราะห) สํารองลําดับที่ 1

2 41366 เด็กหญิงชอเเกว เเกวคํา วชิรธรรมสาธิต สํารองลําดับที่ 2

3 41327 นางสาวเบญจทิพย มะลิวัลย เบญจมราชาลัย สํารองลําดับที่ 3

4 41116 นางสาวสุวดี ตรุษเกตุ บานหนองกะทุม สํารองลําดับที่ 4

5 41073 นางสาวกัลยรัตน สีเหลือง ปากชอง สํารองลําดับที่ 5

6 41332 นายภาคภูมิ วีระชาติ รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 6

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41340 เด็กชายนนทปวิธ โนนตูม บานทาชาง นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 -16

2 41013 เด็กชายสิริวุฒิ สาลีพันธ ปากชอง ๒ รายงานตัวและมอบตัว

3 41348 นางสาวจิรประภา สังศิบปเวช รุงอรุณวิทยา วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41030 นางสาวอมิตา ไชยบัง บานปากชอง (คุรุสามัคค1ี) เวลา 09.00 - 12.00 น.

5 41278 นายสรายุทธ คํามุงคุณ ปากชอง  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41317 นางสาวพิมพชนก สมพงษ สัญลักษณวิทยา (กลุมท่ี 10)

7 41265 นายนันทนัช นมขุนทด รุงอรุณวิทยา

8 41174 นางสาวจุฑามาส พิมอุบล เรืองศรีวิทยา

9 41297 นางสาวบุปผชาติ คลายแกว บานนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 
10 41282 เด็กชายภูริพัฒน ทองพรมราช ปากชอง

11 41281 เด็กชายอินทัช สมหอม ปากชอง

12 41225 นายจิร พันธุ  จันทร เรือง  ดาน เกวียน วิทยา 
13 41201 นายนัฐวัฒน บุญเเลบ ปากชอง

14 41149 นายกรอินทร บูรณสรรค ปากชอง ๒

15 41194 นางสาวพิมพชนก แวนไธสง บานปากชอง(คุรุสามัคค๑ี)

16 41141 นายรักษพล ถินสูงเนิน รุงอรุณวิทยา

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุน



หนาที่ 1

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41032 นางสาวสุพัตรา ดีรักษา บานหนองกะทุม นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 - 8

2 41158 นางสาวนิริวดี หอมชะลูด ถนอมศิษยวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

3 41101 นางสาวแพรไพลิน ชินราช รุงอรุณวิทยา วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41251 นายทศพล ศิริลาภ สารสาสนสมุทรสาร เวลา 13.00 – 16.30 น.

5 41132 นายณัธฐวัฒน จี๊ดกลํ่า ปากชอง  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41369 นางสาวสุชานันท วิชัยขัทคะ บานหนองตาแกว (กลุมท่ี 11)

7 41134 นางสาวพิมพนภัส มั่นกูล บานวังไทร

8 41196 นายศภุกร เล็กสิงหโต ปากชอง

1 41153 นายชลธาร ชาญสมร บานวังไทร สํารองลําดับที่ 1

2 41349 เด็กหญิงอารียา ถุงทรัพย ถนอมศิษยวิทยา สํารองลําดับที่ 2

3 41133 นางสาวมัญชิษฐา สุภาโย สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สํารองลําดับที่ 3

4 41187 เด็กหญิงศิรินภา สีดวงจันทร พฤกษาวิทยา สํารองลําดับที่ 4

5 41267 นางสาวระวิวรรณ หาสุข บานหนองมะคา(ทองศรีสงเคราะห) สํารองลําดับที่ 5

6 41232 นางสาวอรัญญา ขอยิ้มกลาง รุงอวิทยา สํารองลําดับที่ 6

7 41040 นางสาวนลินทิพย วันชัย ปากชอง2 สํารองลําดับที่ 7

8 41124 นางสาวกนกพร คําภิณโน โรงบานหนองตาแกว สํารองลําดับที่ 8

9 41089 นายกายกรณ เกยดอน ปากชอง๒ สํารองลําดับที่ 9

10 41063 นางสาวสุกัญญา โสจันทึก บานปากชอง(คุรุสามัคค๑ี) สํารองลําดับที่ 10

11 41120 นายพศพงศ ดวนทวีสุข รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 11

12 41333 นางสาวศศิประภา เมฆอรุณ ปากชอง สํารองลําดับที่ 12

13 41070 นางสาวเปรมฤดี เทินสะเกษ ปากชอง สํารองลําดับที่ 13

14 41041 นางสาวกาญจนา ชฎารัมย นิคมสรางตนเอง ลําตะคอง4 สํารองลําดับที่ 14

15 41085 นางสาวณัฐกานต เจียกกลาง บานหนองกะทุม สํารองลําดับที่ 15

16 41234 นายพรพิพัฒน พาชะใน รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 16

17 41299 นางสาวกรกนก รุงเรือง พฤกษาวิทยา สํารองลําดับที่ 17

18 41368 นายพัสกร เก็งสาริกิจ รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 18

19 41215 นางสาวแพรวา บุตรแกว บานปางแก(สภาประชานุกูล) สํารองลําดับที่ 19

20 41026 นางสาวกัลยา มวงงาม ปากชอง สํารองลําดับที่ 20

21 41024 นางสาวศิวะพร พรมมาตย บานหนองตาแกว สํารองลําดับที่ 21

22 41351 นายสิรวิชญ แสงเดือน รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 22

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41367 นายคตีกานท แกวบุบผา บานปางแก(สภาประชานุกูล) นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 - 7

2 41003 นางสาวศิริกาญจน เนื่องละอ บานซบัเศรษฐี รายงานตัวและมอบตัว

3 41358 นายชัชวาล ตะสันเทียะ ปากชอง วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41029 นางสาวภัทรวดี ตาพ้ัว ถนอมศิษยวิทยา เวลา13.00 – 16.30  น.

5 41170 เด็กชายอภิรักษ หอมกระเเจะ ปากชอง  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41034 นางสาวสุพัตรา เเสนประเสริฐ บานนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) (กลุมท่ี 12)

7 41228 นายณัฐสิทธิ์ โกสุมภ บานทาชาง

1 41259 เด็กชายวายุ สุวรรณโน ปากชอง สํารองลําดับที่ 1

2 41250 นายอรรถพร นอยกลาง รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 2

3 41370 นายศตวรรษ สุวรรณทา ปากชอง สํารองลําดับที่ 3

4 41376 เด็กชายวิษณุ ธนะโสม ประชานุกูล(ขําสนิทอนุเคราะห) สํารองลําดับที่ 4

5 41183 นางสาวณิชากร จันทรจันทึก เรืองศรีวิทยา สํารองลําดับที่ 5

6 41211 นางสาวกรวรรณ วัฒกปญญา กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 6

7 41328 นางสาวณัฐวารีย บุญเรือง ถนอมศิษยวิทยา สํารองลําดับที่ 7

8 41162 นายณัฐวัตร ศรีอ่ํา รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 8

9 41363 นายจิรายุส จงรวมกลาง มวกหล็กวิทยา สํารองลําดับที่ 9

10 41207 นางสาวอทิตญา โมราบุตร ปากชอง สํารองลําดับที่ 10

11 41139 นางสาวเจนนิสา สุทธิโอฬาร รุงอรุณวิทยา สํารองลําดับที่ 11

12 41090 เด็กชายอิทธิพล ภาวะกูล  ถนอม ศิษย วิทยา สํารองลําดับที่ 12

13 41229 นายพงศกร คําชื่น กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 13

14 41275 นายสิทธิโชค ศรีษะเดช กีรติศึกษา สํารองลําดับที่ 14

15 41200 เด็กหญิงประภัสสร  ออ นศรี  รุงอรุณ วิทยา สํารองลําดับที่ 15

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 41112 นางสาวณัฐริกา กายสิทธิ์ กีรติศกึษา นักเรียนสอบไดลําดับที่ 1 - 19

2 41296 เด็กหญิงธนภรณ ธนูศร บานหนองขวางวิทยา รายงานตัวและมอบตัว

3 41082 นายอัศมเดช ตะรุสะ มัธยมวชิราลงกรณวราราม วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563 

4 41117 เด็กชายณภัร โขนสันเทียะ ประชานุสรณ เวลา 13.00 – 16.30 น.

5 41280 นายณัฐดนัย ขะนอก ปากชอง  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

6 41193 นางสาวชไมพร หงษจันทึก บานปากชอง(คุรุสามัคค1ี) (กลุมท่ี 13)

7 41142 นางสาวชนัญชิดา อินทรกําแหง โรงเรีปากชอง

8 41185 นางสาวชลลดา จันทรจันทึก เรืองศรีวิทยา

9 41023 นางสาวพิยดา กิ่งจอหอ ปากชอง

10 41373 นายนาวา สนธิเณร ปากชอง

11 41127 นายพลราม คําทูลตา รุงอรุณวิทยา

12 41031 นางสาวศุกภรัตน โนนคลอ บานทาชาง

13 41277 นายดาวเหนือ ของนอก ปากชอง

14 41379 นายจิรายุ ศรีสมุทร ปากชอง

15 41018 นางสาวนิภาธร งาสิทธิ์ รุงอรุณวิทยา

16 41044 นางสาวจีรนันท ฉิมพาลี รุงอรุณวิทยา

17 41107 นายฌยาวัฒน บรรพชาติ สัญลักษณวิทยา

18 41157 นายพุทธินันท สุปติ ปากชอง

19 41027 เด็กหญิงสุธิดานุช เสียงเสนาะ ประชาณุสรณ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ



ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ - สกุล โรงเรียน แผนการเรียน หมายเหตุ

1 41106 นายณภัทร คงกระพันธ รุงอรุณวิทยา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุน ขอ 5.

2 41015 นางสาวธิดาทิพย เกี้ยวกลาง บานหนองมะคา(ทองศรีสงเคราะห) วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

3 41210 นายภัทรพล ภูระยา รุงอรุณวิทยา วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

4 41217 นายชฎาธาร ไพเราะห ปากชอง วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

5 41231 นายรอบบ้ี สไตนเฮาส กีรติศึกษา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุน ขอ 5.

6 41343 นางสาวณัฐนารีย ผองภักตร เรืองศรีวิทยา วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

7 41138 นายชายแดน บุญมา รุงอรุณวิทยา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุน ขอ 5.

8 41224 นายสุทธิราช ชินนอก เทศบาล 1 (บานหนองสาหราย) วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

9 41020 นางสาวประภาสิริ นันทะสาร ประชานุสรณ กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี ขอ 5.

10 41205 นางสาวธนวรรณ ไชยกาล รุงอรุณวิทยา วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

11 41209 นางสาวณัชชา ปญญารัตนรักษ รุงอรุณวิทยา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี ขอ 5.

12 41186 นายนนทชัย ใยสุน รุงอรุณวิทยา วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมฯ ขอ 5.

13 41108 นางสาวธีรดา สีดา เจี้ยนหัว กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี ขอ 5.

14 41178 นายจีรภัทร พรมสรอย รุงอรุณวิทยา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ ขอ 5.

15 41039 นางสาวตณศร ปกโคทะกัง เรืองศรีวิทยา กลุมเนนภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ ขอ 5.

** นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ รายงานตัวและมอบตัว วันจันทร ที่ 15 มิถุนายน 2563  ณ โดมจํารัสสืบศิริ

 เวลา 13.00 - 16.30 น.

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ประเภทเง่ือนไขพิเศษ


