
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 

......................................................... 

 ตามท่ีโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ได้ด้าเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2563 และระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 นั้น กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและงานรับนักเรียนได้ด้าเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
และมีสิทธิ์ตามประกาศการรับนักเรียน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   
 
                       (นายวิโรจน ์   จ้าปาทอง) 
               ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่1 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียน 

ห้องสอบที่ หมาย
เหตุ 

1 0001 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แสงมะณี วัดคลอง18 1  
2 0002 เด็กชาย ธีรภัทร์ หมั่นบรรจง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1  
3 0003 เด็กชาย บุญอุ้ม มุธุสิทธิ์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1  
4 0004 เด็กชาย ภูริเดช มีอนันต์ ประชาฤกสมบรูณ์ 1  
5 0005 เด็กหญิง สุพิชา ค้าตา วัดบึงตาหอม 1  
6 0006 เด็กชาย วุฒิภัทร คงปลั่ง สุเหร่าแคราย 1  
7 0007 เด็กชาย  อชิตพล วิเศษรัมย์ วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1  
8 0008 เด็กหญิง มินตรา แตงทอง บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 1  
9 0009 เด็กหญิง จารุกัญญ์  รัตนชูวงศ์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1  
10 0010 เด็กหญิง ชลธิชา คงบุ้งคล้า ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1  
11 0011 เด็กหญิง กรผกา บุตรแสง วัดบึงตาหอม 1  
12 0012 เด็กหญิง จิรัชญา บุญยังดี ประชาฤกษ์สมบรูณ์ 1  
13 0013 เด็กหญิง อังคณา โพชิตกุล วัดบางสาย 1  
14 0014 เด็กหญิง จิรัตติกาล พ่ึงผูก วัดบางสาย 1  
15 0015 เด็กชาย วรเวศวร ์  ท่าไข่ สุ่เหร่าคลอง 20 1  
16 0016 เด็กหญิง ขวัญชนก รอยพยอม วัดบางสาย 1  
17 0017 เด็กชาย อดิศร ทับทิมนาค สิทธิสุนทรอุทิศ 1  
18 0018 เด็กหญิง ณัฐชา ปราโมทกุล วัดราษฎร์บ้ารุงคักดิ์ 1  
19 0019 เด็กชาย สันติ ข้าหลี สุเหร่าคลอง20 1  
20 0020 เด็กหญิง พรชยาลักษณ์  รอยพยอม วัดบางสาย 1  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่2 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

21 0021 เด็กหญิง มุฑิตา ศรศาสตร์ สิทธิสนุทรอุทิศ 2  
22 0022 เด็กหญิง สุพรรษา เห่งแจ้ง วัดบึงตาหอม 2  
23 0023 เด็กชาย ศุภกร  ค้าพลอย วัดบางสาย 2  
24 0024 เด็กชาย อภินัทธ์   ค้าปา วัดบางสาย 2  
25 0025 เด็กหญิง ชาลิสา วันกิ่ง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2  
26 0026 เด็กหญิง ปาริฉัตร รุ่งศิร ิ สิทธิสุนทรอุทิศ 2  
27 0027 เด็กชาย สถพร อุทัยศรี บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 2  
28 0028 เด็กหญิง เจนจิรา ไกรอุดม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2  
29 0029 เด็กหญิง เพชรไพลิน  รักศรีสมบูรณ์ วัดญาณรังษาราม 2  
30 0030 เด็กชาย  สุธินันท์  ศรีผ้าน้อย วัดราษฎรบ้ารุงศักดิ์ 2  
31 0031 เด็กหญงิ ชัชชญา อยู่ดี บางน้้าเปรี้ยงกงลิ 2  
32 0032 เด็กชาย ธนวัฒน ์ อินการเกตุ วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 2  
33 0033 เด็กหญิง ชลธิชา อ่อนดี วัดบางสาย 2  
34 0034 เด็กหญิง ทิติมา ประเสริฐ วัดญาณรังษาราม 2  
35 0035 เด็กหญิง อรวรรยา ภิญโญสุข ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2  
36 0036 เด็กชาย  คมสัน ใยเยี่ยม วัดบึงตาหอม 2  
37 0037 เด็กชาย  ธนากร ทองดี วัดบางสาย  2  
38 0038 เด็กชาย กิตติพงษ์  ใกล้ชิด วัดบางสาย 2  
39 0039 เด็กหญิง วิริศรา แย้มพุทชงค์ สิทธิสุนทรอุทิศ 2  
40 0040 เด็กชาย ปริญญา ป๋งมา วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่3 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

41 0041 เด็กหญิง สิริยากร ผ่องศรี วัดญาณรังษาราม 3  
42 0042 เด็กหญงิ อนุสรา บุญธรรม วัดราษฎร์บ้ารุงศักดิ์ 3  
43 0043 เด็กหญิง พฤกษา  ปลื้มใจ วัดบึงตาหอม 3  
44 0044 เด็กหญิง พุทธรัตน์ อู่พิทักษ์ สิทธิสุนทรอุทิศ 3  
45 0045 เด็กชาย  ศิวกร  จูเจริญ วัดบึงตาหอม 3  
46 0046 เด็กหญิง กุลธิดา นวนแก้ว ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
47 0047 เด็กหญิง ณัชฌา ฉ่้าสมบูรณ์ วัดบางสาย 3  
48 0048 เด็กหญิง วันวิสา ฉายฉันท์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
49 0049 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ละม่อม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
50 0050 เด็กหญิง หทัยรัตน์  เจริญศิริวิรัตน์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
51 0051 เด็กชาย นพรัตน์ ศรีสุระ ประชาฤกสมบูรณ์ 3  
52 0052 เด็กหญิง น้้าทิพย์ ปัดโรคา ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
53 0053 เด็กชาย กฤษณชัย มั่งมีผล วัดบึงตาหอม 3  
54 0055 เด็กหญิง อโนมา ล้อมรอบ ประชากฤษ์สมบูร์ 3  
55 0055 เด็กหญิง ทิพย์ลาวัณย์ ศรีเพชร ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
56 0056 เด็กหญิง ทิฑัมพร อ่อนดี วัดบางสาย 3  
57 0057 เด็กชาย ภาวิน เเพรต่วน ประชาฤกษ์สมบรูณ์ 3  
58 0058 เด็กหญิง ธนขวัญ อ่วมนุช วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 3  
59 0059 เด็กชาย พีรพงษ์ สังข์ปาน ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 3  
60 0060 เด็กหญิง วรนุช มีอนันต์ ประชาฤกษ์สมบรูณ์ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่4 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

61 0061 เด็กหญิง ธิดารัตน์ คล้ายสงคราม บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 4  
62 0062 เด็กหญิง กานต์สินี มะโนเกตุ บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 4  
63 0063 เด็กหญิง เนตรนภา ภู่ทอง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4  
64 0064 เด็กหญิง สตมงกช สร้อยสุข บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 4  
65 0065 เด็กหญิง นลินทิพย์ นันทกุล ประชาฤกบ์สมบูรณ์ 4  
66 0066 เดก็ชาย ภาณุวัฒน์ ศรีใย วัดบึงตาหอม 4  
67 0067 เด็กหญิง แพรงพัชร์ชา ม่วยอารีย์ ประชาฤกบ์สมบูรณ์ 4  
68 0068 เด็กชาย ธดากรณ์ มิด้า วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 4  
69 0069 เด็กชาย อนุชา ไกรอุดม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4  
70 0070 เด็กหญิง ปัณฑิตา มานุช บ้านคลอง21 4  
71 0071 เด็กหญิง จิรนันท์ ม่วงเจริญ บางน้้าเปรี้ยว กงลิ 4  
72 0072 เด็กหญิง เบญญา เที่ยงจิตร ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4  
73 0073 เด็กหญิง สุชาดา เส็งมี วัดคลอง18 4  
74 0074 เด็กหญิง กุลธิดา นวนแก้ว ประชาฤกษ์สมบูรณ์  4  
75 0075 เด็กหญิง ชญาภา ลีลาศวัฒน์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4  
76 0076 เด็กชาย นันทวัฒน์ สุกร ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4  
77 0077 เด็กชาย มนต์ธน  พุกมงคล วัดบางไทร 4  
78 0078 เด็กชาย ไตรภพ เอ่ียมสอาด บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 4  
79 0079 เด็กชาย ธนัชภัค บางพระ วัดพุทธอุดมวิหาร 4  
80 0080 เด็กชาย จิระชัย สงวนอินทร์  ประชาฤกษ์สมบูรณ์  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่5 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

81 0081 เด็กชาย ปองภพ ไทยสุริยะ บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 5  
82 0082 เด็กชาย พลกฤต ผลเกต ุ วัดบางสาย 5  
83 0083 เด็กชาย ภาคภูมิ นรสิงห์ บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 5  
84 0084 เด็กหญิง ปาริฉัตร พันธุ์บุตร วัดราษฏร์บ้ารุงศักดิ์ 5  
85 0085 เด็กชาย คณานนท์ ทิมย้ายงาม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5  
86 0086 เด็กหญิง กมล เรียงจันท ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5  
87 0087 เด็กชาย กิตติกร ใกล้ชิด วัดบางสาย 5  
88 0088 เด็กชาย ธนพนธ์ เอ่ียมนิยม วัดบางสาย 5  
89 0089 เด็กชาย บูรพา ยุทธหาร ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5  
90 0090 เด็กชาย ชินวัตร ดามี วัดโพธิ์แสงกาษจนราช 5  
91 0091 เด็กหญิง พิมพ์กนก ศรีธร บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 5  
92 0092 เด็กชาย วรวุฒ ิ อ่ึงแดง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5  
93 0093 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   โพธิ์ปิ่น วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 5  
94 0094 เด็กชาย กฤติน  นันทโยธิน บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 5  
95 0095 เด็กหญิง นิชานันท์  แขวงแก้ว บ้านปลายคลอง20 5  
96 0096 เด็กชาย ชิตตพล แจ่มแจ้ง วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 5  
97 0097 เด็กชาย ณัฐภูม ิ ตันเจริญ วัดพุทธอุดมวิหาร 5  
98 0098 เด็กชาย วีรพล ประสาทงาม วัดบางไทร 5  
99 0098 เด็กชาย ธีรภัทร จารัตน์ วัดญาณรังษาราม 5  
100 0100 เด็กชาย ศรชัย นาต๊ะ วัดบางสาย 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่6 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

101 0101 เด็กชาย กฤติน นันทโยธิน บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 6  
102 0102 เด็กชาย  ถนิต มีอนันต์ วัดพุทธอุดมวิหาร 6  
103 0103 เด็กชาย จู้จู้ - บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 6  
104 0104 เด็กชาย กวินท์ มีอนันต์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
105 0105 เด็กชาย วีรภาพ บ้านมะหิงษ์ ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
106 0106 เด็กชาย สหรัฐ ยุทธสิงห์ วัดบางสาย 6  
107 0107 เด็กชาย อาทิตย์ ฉ่้าสมบูรณ์ วัดบางสาย 6  
108 0108 เด็กหญิง  กุญญาภรณ์ ท่างาม บ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บ้ารุง) 6  
109 0109 เด็กชาย ธนากร จันมา ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
110 0110 เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ โพธิ์ทอง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
111 0111 เด็กหญิง ทักษอร เป็งทอง ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
112 0112 เด็กชาย ภูริทัต จุลเเฉ่ง วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 6  
113 0113 เด็กหญิง หฤษฎ์  กุมพันธ์ วัดไผ่ด้า 6  
114 0114 เด็กชาย นิธิกร จูเปีย วัดญาณรังษาราม 6  
115 0115 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โพธิ์ค้า วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 6  
116 0116 เด็กชาย พายุ นาเขียวงาม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 6  
117 0117 เด็กชาย เอกชัย สินพร วัดญาณรังษาราม 6  
118 0118 เด็กชาย ธนกฤติ ชัยจินดา บ้านต้อน 6  
119 0119 เด็กหญิง พัชราพร นาคประสาทพร บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 6  
120 0120 เด็กชาย สถาพร อุทัยศรี บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่7 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

121 0121 เด็กหญิง อัญญารัตน์ พลอยเนียม ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 7  
122 0122 เด็กชาย กษิดิ์เดช กันยาประสิทธิ์ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 7  
123 0123 เด็กหญิง ศุภินันท ์ ยังโหมด บางน้้าเปรี้ยวกงลิ 7  

 
 


