
ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 001 เด็กหญิง ธันย์ชนก        ดาวเรือง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
2 002 เด็กหญิง สิริมา            เยิดย่ิง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
3 003 เด็กหญิง สุนสิา          ทองด้วง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
4 004 เด็กหญิง กัลยากรณ์      ร่มศรี อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
5 005 เด็กชาย รชต             สุดคง อนบุาลชุลีกร
6 006 เด็กชาย ศิรโรจน ์        ธุวรัฐคีรี อนบุาลขวัญยืน
7 007 เด็กหญิง ปิน่ฐริกา        ศิลาพรม บา้นคอกช้าง
8 008 เด็กหญิง ธัญชนก        บญุทอง บา้นน า้โฉ
9 009 เด็กชาย วรเมธ           อุดม บา้นดอนเสาธง
10 010 เด็กหญิง อัญญาวีร์       มีเสน อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
11 011 เด็กหญิง อมลณัฐ         จงไกรจักร อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
12 012 เด็กหญิง วิภาวรรณ      พนัธ์เสน อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
13 013 เด็กหญิง จุฑาทพิย์        ผ่านสาคร อนบุาลขวัญยืน
14 014 เด็กหญิง ฐิตา             แก่นแก้ว อนบุาลขวัญยืน
15 015 เด็กหญิง จันทสัมา       นวมหอม วัดนอก
16 016 เด็กชาย นครินทร์        ขุนทอง วัดนอก
17 017 เด็กชาย จตุพร           อินฟา้แสง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
18 018 เด็กชาย จตุรงค์          อินฟา้แสง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
19 019 เด็กหญิง ชลธิชา          แสงทอง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
20 020 เด็กหญิง เกตนสิ์รี         วิชัยดิษฐ์ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
21 021 เด็กหญิง ลลิตภัทร        เพชรรัตน์ อนบุาลขวัญยืน
22 022 เด็กชาย สันติภาพ        อินทรชู ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
23 023 เด็กหญิง อัจจิตา          เกศณรายณ์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
24 024 เด็กหญิง อัญชลิกา        ครองดี อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
25 025 เด็กหญิง โชษิตา          ขวยเจริญ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
26 026 เด็กชาย ภาณุ            ไวว่อง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
27 027 เด็กหญิง จรรยพร         ศรีนกทอง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
28 028 เด็กหญิง อัญชลี          กาดแก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
29 029 เด็กหญิง กานต์กมล      ศรีสุขใส ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
30 030 เด็กชาย ธีรพงษ์          คงสุทธ์ิ บา้นดินแดงสามัคคี
31 031 เด็กหญิง ณิชกานต์       ชูศักด์ิ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
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ลงชื่อ

ลงชื่อ

ช่ือ-สกุล

ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล และ โรงเรียน
เดิม ให้ถูกต้อง

กรรมการรับรายงานตัว

กรรมการรับรายงานตัว

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับ ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ห้องสอบ 1 สอบวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ.2561
รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วิทยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ



ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 032 เด็กชาย สิงหราช        หมุดด้า วัดศรีสุวรรณ
2 033 เด็กชาย ภัทรนนัท ์      พรึงพรืด บา้นคอกช้าง
3 034 เด็กหญิง จริยา           จ้าเริญศรี อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
4 035 เด็กหญิง ภัทรวรรณ      เชิดนลิ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
5 036 เด็กหญิง นพวรรณ       นวลศรี อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
6 037 เด็กหญิง อรณิชา         ปานจันทร์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
7 038 เด็กหญิง ปยิดา           อุ่นใจ อนบุาลขวัญยืน
8 039 เด็กชาย วรเดช           มีเดช อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
9 040 เด็กหญิง กัญญ์วรา       โสมสุข อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
10 041 เด็กชาย ศราวุฒิ          นยิมทอง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
11 042 เด็กชาย ทศิธิกร          คมสัน อนบุาลขวัญยืน
12 043 เด็กหญิง ภาณิสา         ศรีทพิย์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
13 044 เด็กชาย นพฤทธ์ิ         แก้วนคิม อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
14 045 เด็กหญิง วิภาดา          ชัยภา บา้นครองคราม
15 046 เด็กชาย รัฐภูมิ            ฉิมพมิล บา้นดอนเสาธง
16 047 เด็กหญิง พมิญาดา        นวลศรีทอง บา้นดอนเสาธง
17 048 เด็กหญิง นนัทชิา          พฒันเจริญ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
18 049 เด็กชาย ภูมิพฒัน ์        จันทร์แจ่ม ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
19 050 เด็กหญิง พชัรา            ไหมปาน อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
20 051 เด็กหญิง ธราธิป           ทองแก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
21 052 เด็กชาย วงศกร           เจริญธรรม อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
22 053 เด็กหญิง มนติา            สุวรรณ์ทอง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
23 054 เด็กหญิง ณพสัศร          ด้วงแก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
24 055 เด็กชาย พชิญุตม์          แซ่ว่อง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
25 056 เด็กหญิง ณัฐยา            คงแก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
26 057 เด็กหญิง ชาลาวตี          ใจแจ้ง เทศบาล๔ (วัดโพธาวาส)
27 058 เด็กชาย บณัฑิต แก้วหว้ย อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
28 059 เด็กหญิง น า้ฟา้ แดงบาง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
29 060 เด็กชาย ปฐวี บญุจันทร์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
30 061 เด็กหญิง อภิราพร แปน้หมึก บา้นคอกช้าง
31 062 เด็กหญิง กัลญา รัตนภิรมย์ บา้นคอกช้าง
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รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วิทยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ

ช่ือ-สกุล

ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล และ โรงเรียน
เดิม ให้ถูกต้อง

กรรมการรับรายงานตัว

กรรมการรับรายงานตัว

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับ ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ห้องสอบ 2 สอบวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 



ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 063 เด็กชาย บญัญพนต์ ล้าภาย อนบุาลขวัญยืน
2 064 เด็กชาย อติกร นวลมุสิก บา้นน า้ฉา
3 065 เด็กชาย เอกวัฒน์ ใจเพลิน บา้นทา่นอ้ย
4 066 เด็กหญิง ชิตชนก วิชัยดิษฐ์ วัดสิงขร
5 067 เด็กชาย ศักรินทร์ ชนะสุข วัดสิงขร
6 068 เด็กหญิง เมธาวี เอียดทอง วัดสิงขร
7 069 เด็กหญิง นนัธภัทร์ สุขแก้ว วัดสิงขร
8 070 เด็กชาย ชินภัค ชามุสิก วัดสิงขร
9 071 เด็กหญิง มณีวรรณ แก้วดวงดี บา้นคอกช้าง
10 072 เด็กชาย ภูบดินทร์ ศรีแสง วัดสิงขร
11 073 เด็กหญิง เขมิสรา ทองศรี ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
12 074 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ นวลมุสิก วัดสิงขร
13 075 เด็กหญิง ประภัสสร พรหมอักษร วัดสิงขร
14 076 เด็กชาย สิทธิโชค นยิะกิจ บา้นน า้ฉา
15 077 เด็กหญิง พรทพิย์ สิทธิศาสตร์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
16 078 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมบรูณ์ บา้นคอกช้าง
17 079 เด็กหญิง ศุภกานต์ กรายแก้ว ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
18 080 เด็กหญิง สริตา ทองจันทร์ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
19 081 เด็กชาย ณัฐชนน เพชรสุข บา้นคอกช้าง
20 082 เด็กชาย ธีรเทพ ขันแข็ง อนบุาลขวัญยืน
21 083 เด็กหญิง อรณิช         จุลวิชิต อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
22 084 เด็กหญิง กชกร สุวรรณนอ้ย อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
23 085 เด็กชาย กมลทตั ใจกระสินธ์ อนบุาลชุลีกร
24 086 เด็กหญิง สุธาสินี เพง็สง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
25 087 เด็กหญิง รติรัตน์ ศรีฟา้ บา้นน า้ฉา
26 088 เด็กชาย จักรินทร์ ทรัพย์บวั วัดคีรีวง
27 089 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ รัตนพร อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
28 090 เด็กหญิง ธันย์ชนก        วิชัยดิษฐ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
29 091 เด็กชาย อรปรียา วิชัยดิษฐ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
30 092 เด็กหญิง ภัทรียา อินโท ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
31 093 เด็กหญิง ปยิะภรณ์ มานะซิม อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
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ลงชื่อ

ลงชื่อ

ช่ือ-สกุล

ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล และ โรงเรียน
เดิม ให้ถูกต้อง

กรรมการรับรายงานตัว

กรรมการรับรายงานตัว

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับ ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ห้องสอบ 3 สอบวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วิทยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ



ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 094 เด็กชาย จรัณธร อ่อนนวล อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
2 095 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ สาระทพิย์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
3 096 เด็กหญิง ปนดัดา หนคูง อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
4 097 เด็กหญิง จุฑามณี มีเดช เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดทอ้งอ่าว)
5 098 เด็กชาย กิตติธัช ศรีบญุ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
6 099 เด็กชาย เอกภูมิ ศรีบญุ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
7 100 เด็กชาย รัชชานนท์ ใจชื่น บา้นดินแดงสามัคคี
8 101 เด็กชาย รติรส มะลิทพิย์ อนบุาลชุลีกร
9 102 เด็กชาย ภูชิต พทุธชื่น บา้นบางส้าโรง
10 103 เด็กชาย กีรติ ทองมังกร ปริยัติรังสรรค์
11 104 เด็กหญิง วาริศา อรุณจินดา อนบุาลชุลีกร
12 105 เด็กชาย กฤติน พลูสวัสด์ิ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
13 106 เด็กชาย วีรภาพ โกเมศ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
14 107 เด็กหญิง ณัฎฐา ชุมแก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
15 108 เด็กหญิง ณิชารีย์ อินทมะ เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดทอ้งอ่าว)
16 109 เด็กชาย กานตชัย จันทร์หุน่ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
17 110 เด็กหญิง ภัทรนนัท ์      พสัมุทร บา้นเขาพระอินทร์
18 111 เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีนวน บา้นหว้ยเสียด
19 112 เด็กชาย คุณวุฒิ บญุมี อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
20 113 เด็กหญิง ปพชิญา สังดวงยาง บา้นดอนเสาธง
21 114 เด็กชาย ไตรภูมินทร์ วิชัยดิษฐ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
22 115 เด็กหญิง จุฑามาศ กุลเมฆา อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
23 116 เด็กหญิง นพมาศ ขวัญทอง อนบุาลชุลีกร
24 117 เด็กชาย นนทกร หนแูก้ว อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
25 118 เด็กชาย ธันวา ตุ้มพรม อนบุาลชุลีกร
26 119 เด็กหญิง อรินท์ ตุ้มพรม อนบุาลชุลีกร
27 120 เด็กชาย ชานนท์ ยกชม ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
28 121 เด็กหญิง นนัทยิา ค้าโอสีมา ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
29 122 เด็กชาย พรีพฒัน์ วิชัยรัตน์ บา้นหว้ยเสียด
30 123 เด็กหญิง นภิสา พรมภักดี บา้นหว้ยเสียด
31 124 เด็กหญิง นภสร พรมภักดี บา้นหว้ยเสียด
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ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 125 เด็กหญิง รุ่งนภา คงสง บา้นหว้ยเสียด
2 126 เด็กหญิง นนัทน์ภัทร ทองยอด บา้นดินแดงสามัคคี
3 127 เด็กหญิง ฐิติมา โสดา บา้นน า้ฉา
4 128 เด็กหญิง นภสร แก้วมณี บา้นเกาะนกเภา
5 129 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ไม้ทองงาม อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
6 130 เด็กชาย ธันวา อาชาฤทธ์ิ มูลนธิิสหมิตรศึกษา
7 131 เด็กชาย รัฐภูมิ            เพช็รทอง บา้นปากกะแดะ
8 132 เด็กชาย วีรภัทร พรหมเขียว วัดคีรีวง
9 133 เด็กชาย กรกฎ มีเดช อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
10 134 เด็กหญิง นนัทญิา วิชัยดิษฐ เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดทอ้งอ่าว)
11 135 เด็กชาย นนัฐวุฒิ จันดี เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดทอ้งอ่าว)
12 136 เด็กชาย ฉัตรชพงศ์ สาระรัตน์ บา้นปากดอนสัก
13 137 เด็กหญิง ส้ม งามวงศ์เดือน อนบุาลขวัญยืน
14 138 เด็กชาย คฑาวุฒิ มีจ้านงค์ บา้นคอกช้าง
15 139 เด็กชาย ประยงยศ ชูแก้ว เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดทอ้งอ่าว)
16 140 เด็กหญิง วาสนา ปลอดจินดา ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
17 141 เด็กหญิง อรัญญา พรมฤทธ์ิ บา้นยูงทอง
18 142 เด็กชาย ก้องนภา แก้วทองศร บา้นคอกช้าง
19 143 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินทองปาน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี ยง)
20 144 เด็กชาย วิทยา เกิดมีบญุ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
21 145 เด็กหญิง กานต์พชิชา วังชนะกุล อนบุาลขวัญยืน
22 146 เด็กชาย ทนงศักด์ิ ณ  เวชรินทร์ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
23 147 เด็กชาย วีรวัฒน์ ทวะกาญจน์ วัดสว่างอารมณ์
24 148 เด็กชาย เจนณรงค์ ดวงสุวรรณ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
25 149 เด็กหญิง ปญุญิสา สุขศรี ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
26 150 เด็กหญิง ไคยซ่า สมหวัง บญุภักดี แพร์สสัน0 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
27 151 เด็กหญิง สิริพร ใจดี ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
28 152 เด็กหญิง จิราพชัร เมียนเพชร ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
29 153 เด็กหญิง ปวีณา ใจเต็ม เกียรติขนอมศึกษา
30 154 เด็กชาย พงศ์พฤษ พลูติม บา้นน า้ฉา
31 155 เด็กหญิง ปวรวรรณ พนัธ์อุบล อนบุาลชุลีกร
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ปกีารศึกษา 2561

ที่ เลขที่สมัคร โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน หมายเหตุ
1 156 เด็กหญิง ปณัฑารีย์ มีเดช บา้นน า้ฉา
2 157 เด็กชาย ต้นแบบ วิชัยดิษฐ บา้นน า้ฉา
3 158 เด็กหญิง พมิพศิา ขา้แก้ว บา้นน า้ฉา
4 159 เด็กชาย ณัฐดนยั บญุสิน บา้นน า้ฉา
5 160 เด็กชาย พศุตม์ ไรสุวรรณ์ บา้นน า้ฉา
6 161 เด็กชาย สิทธิกร วิชัยดิษฐ บา้นน า้ฉา
7 162 เด็กชาย อชิร แก่นดี ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
8 163 เด็กชาย กฤษกร ดุกล่อง บา้นน า้ฉา
9 164 เด็กชาย พงศธร จันทร์ผ่อง บา้นน า้ฉา
10 165 เด็กชาย ณัฐพงษ์ พวงเดช บา้นน า้ฉา
11 166 เด็กหญิง อริสรา นุย้นอ้ย บา้นน า้ฉา
12 167 เด็กหญิง ชุติมา แสงเมือง บา้นน า้ฉา
13 168 เด็กชาย อาจหาญ ผ่องใส บา้นน า้ฉา
14 169 เด็กหญิง วรพชิชา ไกรดลธรรม บา้นน า้ฉา
15 170 เด็กหญิง สราศิณี ทองรอด บา้นน า้ฉา
16 171 เด็กหญิง สุภาวินี นาคจันทร์ บา้นน า้ฉา
17 172 เด็กหญิง สุภาวดี ดอนทราย บา้นน า้ฉา
18 173 เด็กหญิง เกตนสิ์รี         ขุนหลัด บา้นน า้ฉา
19 174 เด็กหญิง นฏัฐกิตตา กิจหงวน อนบุาลชุลีกร
20 175 เด็กหญิง สุชานนัท์ พกิุลทอง อนบุาลขวัญยืน
21 176 เด็กชาย อานเุทพ สังดวงยาง บา้นคอกช้าง
22 177 เด็กชาย เมธัส วิทยสุนทร บา้นคอกช้าง
23 178 เด็กชาย แก้วสวรรค์ สุขสุด อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
24 179 เด็กชาย ชัยชนะ บวัเล็ก อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
25 180 เด็กชาย ณัฐภูมิ สงค์หนู อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
26 181 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ขาวสาย อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
27 182 เด็กชาย กฤษฎา อ่อนหวาน อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
28 183 เด็กชาย ธนกร จอกทอง บา้นน า้ฉา
29 184 เด็กหญิง วราลี ช่วยสังข์ บา้นน า้ฉา
30 185 เด็กชาย ภูวเนศวร์ สามารถ อนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
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