
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 

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

 ตามท่ีโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ได้ด้าเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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 4  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียน 

ห้องสอบที่ หมาย
เหตุ 

1 0001 นางสาว กนกวรรณ วรพนม บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
2 0002 นางสาว จิณห์นิภา อินธิจันทร์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
3 0003 นาย ทินกร รอยพยอม บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
4 0004 นางสาว สุชาดา  ศุภฤทธิ์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
5 0005 นาย ภาณุวัฒน์ มีอนันต์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
6 0006 นางสาว วิรัญชนา  วิไล บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
7 0007 นางสาว กนกวรรณ มงคลพันธ์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
8 0008 นาย กนิษฐภัคค์ ภูเจริญ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
9 0009 นางสาว วรรณภา วรรณศิริ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
10 0010 นาย ชัยเดช บุญหิรัญ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
11 0011 นางสาว ณัฐพร พันธุ์บุตร บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
12 0012 นาย ณัฐพงษ์ หิงประโคน บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
13 0013 นางสาว ธิติมา เเจ้งจ้ารัส บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
14 0014 นาย วัชรพล งามศิริ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
15 0015 นางสาว ณัฐชา ล้อเสียง บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
16 0016 นางสาว ปาณิศา ทองฝรั่ง บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
17 0017 นางสาว วิชญาดา สุคนธะทัต บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
18 0018 นางสาว สุมิตรา เจริญศรี บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
19 0019 นางสาว ประกายวรรณ ผ่องศรี บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  
20 0020 นาย เจษรัตน์  ศิริโภคา บางน้้าเปรี้ยววิทยา 1  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่2 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

21 0021 นาย บูรพา ยืนยงค์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
22 0022 เด็กหญิง พรทิพย์ ข้าหลี การท้ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 

(อนุสรณ์วันเด็กเเห่งชาติปี 2537) 
2  

23 0023 นาย นพีพัฒน์ สถิตย์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
24 0024 นางสาว เกศินี  แซสันเทียะ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
25 0025 นางสาว เนตรนภา ทับทิมนาค บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
26 0026 นางสาว ภัคจิรา พุ่มผกา บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
27 0027 นางสาว อัยลดา หลงศิร ิ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
28 0028 นาย สิทธิชัย จันทร์เทศ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
29 0029 นาย ปวริช แท่นจันทร์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
30 0030 นางสาว นันท์นลิน แพงดงแก บ้านโพนเพ็ก 2  
31 0031 นางสาว ชนิสรา  อ้ิวอ้าพันธุ์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
32 0032 เด็กหญิง ชมภูนุช  ปิตุโส บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
33 0033 เด็กหญิง นนทพัทธ์ ค้ามาก บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
34 0034 นาย กฤษนันท์  กลิ่นเสริฐ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
35 0035 นางสาว อารียา กองเกิน บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
36 0036 นางสาว นันทพร  บุญฉิม บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
37 0037 นางสาว วีนัส หุ่นแย้ม วัดคลอง18 2  
38 0038 นางสาว ปนัดดา ลมูลเชื้อ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
39 0039 นาย กรวิชญ์ ดิษฐาพร บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  
40 0040 นาย อนวัช นุ่มแปลก บางน้้าเปรี้ยววิทยา 2  

 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่3 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

41 0041 นาย ภาสวุฒ ิ เครือรัตน์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
42 0042 นาย ธนภัทร์ นิธิพัฒน์บวรกุล บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
43 0043 นางสาว สุรีรัตน์ พุ่มพิจิตร บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
44 0044 เด็กหญิง อัมมาริสา เจริญศรีชัยรัตน์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
45 0045 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยันตะศรี บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
46 0046 นาย กิตติพงศ์ ภูวเดชก้าจร บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
47 0047 นางสาว บุณยาพร บุญระณี บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
48 0048 นาย ประสิทธิ์ เบ็ญจะนาค บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
49 0049 นาย นนทพัทธ์  ฉุนต ู ปากคลองบางขนาก 3  
50 0050 นาย ณัชพล เลิศศิริ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
51 0051 นางสาว เพ็ญพิชชา พุทธ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
52 0052 นาย ภูวนาท จิวโต ปากคลองบางขนาก 3  
53 0053 นางสาว ศิรินทิพย์  วังผือ วัดเกตุสโมสร 3  
54 0055 นางสาว สุวิมล ถายะเดช บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
55 0055 นาย ศตวรรษ อุดมเดชฤาชา ปากคลองบางขนาก 3  
56 0056 นาย วนศักดิ์    ประเสริฐทิพย์ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 3  
57 0057 นางสาว สุดารัตน์ มะมิ วัดคลอง18 3  
58 0058 นาย วิวัฒน ์ หนูขจัด วัดเที่ยงพิมลมุข 3  
59 0059 นาย นัทธพงศ์  ฉุนต ู วัดโสธรวรารามวรวิหาร 3  
60 0060 นางสาว บุญญารัตน์ การะพิทักษ์ วัดคลอง18 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ห้องสอบที ่4 

รายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 
 

ลับดับท่ี เลขที่
ผู้สมัคร 

ค้าน้าหน้า ชื่อ สกุล ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ห้องสอบ
ที ่

หมาย
เหตุ 

61 0061 นางสาว สุพรรษา หุสะ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 4  
62 0062 นางสาว อนุสรณ์ ไกรอุดม บางน้้าเปรี้ยววิทยา 4  
63 0063 นางสาว  ชลดา  ตาสุวรรณ์ บางน้้าเปรี้ยว 4  
64 0064 นางสาว สุกัญญา  อินทรชิต วัดเกตุสโมสร 4  
65 0065 นาย ธนพนธ์ เหมือนมาด วัดคลอง18 4  
66 0066 นางสาว สุทธิดา สุนทรบุญ บางน้้าเปรี้ยววิทยา 4  
67 0067 นางสาว ธิดาพร  ไทรชมภู ราชโอรส 4  

 
 
 


