
ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 001 เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์เสนา บา้นโพธิ์ไทร ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 002 เด็กหญิง กมลทพิย์ เพิ่มศรี บา้นโพธิ์ไทร เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 003 เด็กหญิง กรกนก บวัถา บา้นค ามณี ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 004 เด็กหญิง กรรณิกา แก้วเนตร บา้นดอนกะทอด อาคาร 3 ชัน้ 2
5 005 เด็กหญิง กฤชอร ปยิะนันท์ บา้นค ามณี พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 006 เด็กหญิง กฤตาภรณ์ ทองหนองบวั บา้นโพธิ์ไทร และปากกาสีน้ าเงิน
7 007 เด็กหญิง กัญญรัตน์ สังขวรรณ ปญัญารักษเ์กรียงไกร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 008 เด็กหญิง กัณจนา อินสุวรรณ บา้นโพธิ์ไทร เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 009 เด็กหญิง กัลยกร กาสา อนุบาลบา้นเหนือเขมราฐ
10 010 เด็กหญิง กัลยสุ์ดา สุดชาติ เสาวนิต(บา้นวังแซ)
11 011 เด็กหญิง การติมา คุณพาที บา้นโพธิ์ไทร
12 012 เด็กชาย กิตติชัย โสสิงห์ บา้นโพธิ์ไทร
13 013 เด็กชาย กิตติศักด์ิ น้ าค า บา้นสองคอน
14 014 เด็กหญิง กุลธิดา ใยอุน่ บา้นสองคอน
15 015 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เหล็กกล้า บา้นหนองฟานยนื
16 016 เด็กหญิง แก้วกาญ พนัธ์จนัดา บา้นค ามณี
17 017 เด็กหญิง ขวัญฤดี ทองทาบ บา้นกะเตียด
18 018 เด็กชาย คณิต ยตุกิจ บา้นไพรสวรรค์
19 019 เด็กชาย คมสัน ไชยะโอชะ บา้นนานางวาน
20 020 เด็กชาย จตุรวิทย์ สุธรรมมา บา้นดอนเยน็ใต้
21 021 เด็กชาย จกัรินทร์ ดัชถุยาวัตร บา้นโพธิ์ไทร
22 022 เด็กหญิง จนัทมิา แก้วเนตร บา้นพะลอง
23 023 เด็กชาย จริเมธ ค าจนัทร์ ปญัญารักษเ์กรียงไกร
24 024 เด็กหญิง จฑุาทพิย์ ดอนแก้ว บา้นโพธิ์ไทร
25 025 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ ขวานคร บา้นนาตาลใต้
26 026 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ จนัทร์สด บา้นโพธิ์ไทร
27 027 เด็กหญิง แจม่จนัทร์ โกมลพนัธ์ บา้นเหมือดแอ่แก้งไฮ
28 028 เด็กชาย ชนินทร์ ใฝเครือ บา้นหว้ยยาง
29 029 เด็กหญิง ชนิสรา ศรีเตชะ บา้นนานางวาน
30 030 เด็กหญิง ช่อผกา โม้แซง บา้นโพธิ์ไทร
31 031 เด็กชาย ชัยศิวัฒน์ แก้วพลิา บา้นโพธิ์ไทร
32 032 เด็กชาย โชคชัย แสงแดง บา้นค ามณี
33 033 เด็กชาย ณัฐพล พาพนัธ์ บา้นนานวน
34 034 เด็กชาย ณัฐยศ สายทอง บา้นเลาะ
35 035 เด็กหญิง ณัฐวิภา สองเมือง บา้นสองคอน
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หอ้งสอบที่ 1 



ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 036 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีกุลวงศ์ บา้นนานางวาน ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 037 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อ้วนละไม บา้นค ามณี เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 038 เด็กหญิง ดาริกา จงเจริญ บา้นพะไล ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 039 เด็กชาย เดชณรินทร์ จนัสด บา้นกะเตียด อาคาร 3 ชัน้ 2
5 040 เด็กชาย เดโชวัสส์ นามราช บา้นโพธิ์ไทร พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 041 เด็กหญิง ทพิยพ์าพร กัสปะ บา้นนานวน และปากกาสีน้ าเงิน
7 042 เด็กหญิง ทพิวรรณ บง้พรม บา้นโพธิ์ไทร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 043 เด็กชาย ไทยกร พฒุโสม บา้นกะเตียด เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 044 เด็กชาย ธนกร พุ่มทรัพย์ บา้นโพธิ์ไทร
10 045 เด็กชาย ธนโชติ จนัทะโชติ วุฒิศึกษา
11 046 เด็กชาย ธนดุล อ านาจวงค์ บา้นดอนชาด
12 047 เด็กชาย ธนพล เจริญสุข บา้นค ามณี
13 048 เด็กชาย ธนวัฒน์ พฒุโสม บา้นโพธิ์ไทร
14 049 เด็กชาย ธนวัฒน์ ส่ิงผือ บา้นค ามณี
15 050 เด็กชาย ธนวัฒน์ วังคีรี บา้นค ามณี
16 051 เด็กชาย ธนวิชญ์ ภาพนัธ์ บา้นโพธิ์ไทร
17 052 เด็กชาย ธนากร พมิพก์าร ปญัญารักษเ์กรียงไกร
18 053 เด็กชาย ธนากร สายใจ สมเด็จ
19 054 เด็กชาย ธนากร ขันสิงห์ บา้นโพธิ์ไทร
20 055 เด็กหญิง ธนิตา มีเลิศ เสาวนิต
21 056 เด็กชาย ธรรมนูญ เรืองเนตร บา้นโพธิ์ไทร
22 057 เด็กชาย ธวัชชัย วงศ์บวั บา้นดอนชาด
23 058 เด็กหญิง ธวินันท์ จนัทะชารี บา้นสองคอน
24 059 เด็กหญิง ธัญชนก ม้าทอง บา้นโพธิ์ไทร
25 060 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แสงแดง บา้นค ามณี
26 061 เด็กชาย ธาวิน สืบอวน บา้นโพธิ์ไทร
27 062 เด็กชาย ธีร์ธวัช กุลโชติ บา้นโพธิ์ไทร
28 063 เด็กชาย ธีรนันท์ พั่วแดง ปญัญารักษเ์กรียงไกร
29 064 เด็กชาย ธีรนันนท์ ทองจนัดา บา้นนานางวาน
30 065 เด็กชาย ธีรภทัร สามิลา บา้นหนองฟานยนื
31 066 เด็กชาย ธีรเมธ ธุระชัย บา้นนานางวาน
32 067 เด็กชาย ธีรเวด สุขแดง พรเมตตาคริสเตียน
33 068 เด็กชาย นพราชย์ วงศ์ค าจนัทร์ บา้นค ามณี
34 069 เด็กหญิง นภาภทัร จนัทร์เสน พรเมตตาคริสเตียน
35 070 เด็กชาย นรเศรษฐ์ ทรัพยเ์ขือ่นขันธุ์ บา้นค ากลาง

รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา  2562
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หอ้งสอบที่ 2



ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 071 เด็กหญิง นริสรา เพิ่มศรี บา้นโพธิ์ไทร ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 072 เด็กชาย นฤพล สายใจ บา้นโพธิ์ไทร เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 073 เด็กหญิง นันทน์ภสั คนบญุ บา้นโพธิ์ไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 074 เด็กหญิง นิจทติา รัตนอุดม บา้นดอนเยน็ใต้ อาคาร 3 ชัน้ 2
5 075 เด็กหญิง นิภาพร ขันตีเรือง ชุมชนบา้นเจยีด พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 076 เด็กชาย นิรุช มอสันเทยีะ บา้นโสกชัน และปากกาสีน้ าเงิน
7 077 เด็กหญิง บญุญิสา คุ้มปั้น บา้นโพธิ์ไทร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 078 เด็กหญิง บษุราภรณ์ รุขจนัทร บา้นพะไล เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 079 เด็กหญิง ปณิดา ฉวีวงค์ บา้นโพธิ์ไทร
10 080 เด็กชาย ปรมินทร์ มูลศรี เสาวนิต(บา้นวังแซ)
11 081 เด็กชาย ปรเมษฐ์ ไชยถา เสาวนิต(บา้นวังแซ)
12 082 เด็กหญิง ประกายดาว มังคละพลัง บา้นนานวน
13 083 เด็กชาย ปรัชญา มหาโคตร บา้นแก้งใต้
14 084 เด็กหญิง ปราญชลี สีสะอาด เสาวนิต
15 085 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ไชยพนัโท บา้นดอนชาด
16 086 เด็กหญิง ปาลิตา ค ามา เสาวนิต
17 087 เด็กชาย ปติิพงศ์ สายค าวงศ์ บา้นค ากลาง
18 088 เด็กหญิง ปยิพร บญุพร บา้นโพธิ์ไทร
19 089 เด็กชาย ปยิะบตุร เจริญสุข บา้นโพธิ์ไทร
20 090 เด็กชาย เปรมธนรัตน์ พนัธุวงค์ บา้นหนองฟานยนื
21 091 เด็กหญิง เปยีทพิย์ วรรณเวช บา้นไพรสวรรค์
22 092 เด็กชาย พงศธร คุลธิ บา้นโพธิ์ไทร
23 093 เด็กชาย พงศธรณ์ ค าผุย บา้นโพธิ์ไทร
24 094 เด็กชาย พงษศ์ธร ค าสว่าง บา้นโพธิ์ไทร
25 095 เด็กชาย พลธวัฒน์ แก้วเนตร บา้นค ากลาง
26 096 เด็กหญิง พลอยวรินทร์ หนัชะนะชัย บา้นดอนชาด
27 097 เด็กชาย พสิษฐ์ ข าโคกกรวด บา้นโพธิ์ไทร
28 098 เด็กหญิง พชันาการต์ ชมภู เสาวนิต(บา้นวังแซ)
29 099 เด็กหญิง พชัรี วิลัย บา้นนานางวาน
30 100 เด็กหญิง พชัรี สีหาไตร เสาวนิต(บา้นวังแซ)
31 101 เด็กหญิง พณัณิตา สังออน บา้นกะเตียด
32 102 เด็กหญิง พชิชาภา หอมเมือง บา้นโพธิ์ไทร
33 103 เด็กหญิง พมิพพ์ชิญา คนเที่ยง บา้นโพธิ์ไทร
34 104 เด็กหญิง พมิพภ์ทัรา ภาระเวช บา้นค ามณี
35 105 เด็กชาย พรีภทัร รูปแกะ บา้นโพธิ์ไทร
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หอ้งสอบที่ 3



ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 106 เด็กชาย พรีะพฒัน์ สาระภี บา้นโพธิ์ไทร ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 107 เด็กหญิง แพรวา เสนาใหญ่ บา้นแก้งใต้ เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 108 เด็กชาย ภคพงษ์ สุพรรณนนท์ บา้นดอนเยน็ใต้ ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 109 เด็กหญิง ภลิตา สีดา บา้นนานางวาน อาคาร 3 ชัน้ 2
5 110 เด็กหญิง ภทัทยิา โสวดากุล ชุมชนบา้นเจยีด พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 111 เด็กชาย ภทัรชัย คลังแก้ว บา้นโพธิ์ไทร และปากกาสีน้ าเงิน
7 112 เด็กหญิง ภทัรธิดา จนัทร์ดิษฐ์ บา้นโพธิ์ไทร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 113 เด็กหญิง ภทัรนันท์ จนัทร์อาษา บา้นเหมือดแอ่แก้งไฮ เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 114 เด็กหญิง ภทัรียา เหล่าอุทธา บา้นโพธิ์ไทร
10 115 เด็กชาย ภาคภมูิ ภมูิภาค บา้นโพธิ์ไทร
11 116 เด็กหญิง ภาณิศา สายใจ บา้นอีเต่ิง
12 117 เด็กชาย ภฐูมินทร์ ตระทอง บา้นสารภี
13 118 เด็กชาย ภมูริน ทองโคตร บา้นโพธิ์ไทร
14 119 เด็กหญิง มัญชุพร หวังสวัสด์ิ บา้นโพธิ์ไทร
15 120 เด็กหญิง เมษณีิ ระโหฐาน บา้นหนิหอ่ม
16 121 เด็กชาย ยทุธิพงษ์ แสนโยธา บา้นดอนเยน็ใต้
17 122 เด็กหญิง ยวุธิดา อุน่ค า พรเมตตาคริสเตียน
18 123 เด็กหญิง ยวุรัตน์ โพพา บา้นดอนกะทอด
19 124 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ หงษท์อง บา้นแก้งใต้
20 125 เด็กชาย รพภีทัร ค าสุข บา้นค ามณี
21 126 เด็กหญิง รัชฎาวัลย์ ทองค า บา้นค ากลาง
22 127 เด็กหญิง รัชดา สีปนุน า บา้นค ามณี
23 128 เด็กหญิง รัฐติยาภรณ์ โพธิ์ศรี บา้นดอนชาด
24 129 เด็กชาย รัฐพล พั่วแดง บา้นโพธิ์ไทร
25 130 เด็กชาย รัฐภมูิ เหล่าบตุรศรี บา้นดอนชาด
26 131 เด็กหญิง รัตนา โทนผุย บา้นค ากลาง
27 132 เด็กหญิง รัตนากร รัตนผล วัดทา่เสา
28 133 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศรีวงษา บา้นโพธิ์ไทร
29 134 เด็กชาย ฤทธิ์ตระชัย มุง่เกิด บา้นหนิหอ่ม
30 135 เด็กหญิง ลภสัสร ล้ออุดมสมเจริญ บา้นดอนชาด
31 136 เด็กหญิง ลัคณา ประเสริฐศรี บา้นโพธิ์ไทร
32 137 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ พั่วแดง บา้นโพธิ์ไทร
33 138 เด็กชาย ล าพอง หอมอ้ม ปญัญารักษเ์กรียงไกร
34 139 เด็กหญิง วงเดือน บญุศรี บา้นไพรสวรรค์
35 140 เด็กหญิง วฐิติรัตน์ นามประสพ บา้นสองคอน

รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา  2562
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หอ้งสอบที่ 4



ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 141 เด็กหญิง วรรณวิษา ศิริภา บา้นค ามณี ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 142 เด็กหญิง วรัญญา มาลุน บา้นดอนเยน็ใต้ เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 143 เด็กหญิง วราพร ไชยมุณี บา้นโพธิ์ไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 144 เด็กหญิง วรารัตน์ คุณพาที บา้นนานางวาน อาคาร 3 ชัน้ 2
5 145 เด็กหญิง วาสนา พฒุโสม บา้นโพธิ์ไทร พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 146 เด็กหญิง วิจติรา ทมุบู่ บา้นโพธิ์ไทร และปากกาสีน้ าเงิน
7 147 เด็กชาย วิทวัตร แสนอุด บา้นโพธิ์ไทร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 148 เด็กหญิง วิภาวดี เกษม บา้นดอนกะทอด เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 149 เด็กหญิง วิลาสินี แสนศรี บา้นไพรสวรรค์
10 150 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ แสงกล้า พรเมตตาคริสเตียน
11 151 เด็กชาย ศรฤทธิ์ นาคนวล บา้นค ามณี
12 152 เด็กหญิง ศรัณยา สมรูป บา้นโพธิ์ไทร
13 153 เด็กชาย ศราวุธ รัดส าโรง บา้นค ามณี
14 154 เด็กหญิง ศลิตรา เฉวียงวงศ์ บา้นค ามณี
15 155 เด็กหญิง ศศิธร ผักใหม บา้นกะลึง
16 156 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ ทองถม สมเด็จ
17 157 เด็กชาย ศิรภทัร แสงแดง บา้นโพธิ์ไทร
18 158 เด็กหญิง ศิริฉัตร ชิณกะธรรม ชุมชนบา้นเจยีด
19 159 เด็กหญิง ศิรินนภา โรคน้อย บา้นโพธิ์ไทร
20 160 เด็กหญิง ศิริพฒัน์ กันหาไชย บา้นนานางวาน
21 161 เด็กหญิง ศิริรักษ์ มีลาภ บา้นนาตาลใต้
22 162 เด็กชาย ศุภกร สังขะวรรณ์ บา้นโพธิ์ไทร
23 163 เด็กหญิง ศุภาพชิย์ อินธิชิต บา้นสองคอน
24 164 เด็กชาย สมิทธิ์ สุวรรณสาร บา้นโพธิ์ไทร
25 165 เด็กชาย สหรัฐ จนัผม บา้นแก้งใต้
26 166 เด็กชาย สิทธิพงษ์ สังขวรรณ บา้นค ามณี
27 167 เด็กชาย สิริวิชญชา ภาระเวช บา้นหนิหอ่ม
28 168 เด็กชาย สุทธินันท์ นามไธสง บา้นโพธิ์ไทร
29 169 เด็กหญิง สุธินันท์ ปานวิมล บา้นนาตาลใต้
30 170 เด็กชาย สุพจน์ สอนประเสริฐ บา้นไพรสวรรค์
31 171 เด็กหญิง สุพรรณนิศา โพธิยา บา้นนาตาลใต้
32 172 เด็กชาย สุภกฤษฎิ์ คุณพาที บา้นนานางวาน
33 173 เด็กชาย สุภา สายแพงศรี บา้นค ามณี
34 174 เด็กหญิง สุภาวดี ฑีฆะ บา้นพะไล
35 175 เด็กชาย แสงตะวัน พรมโสม บา้นนานางวาน
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หอ้งสอบที่ 5



ที่ เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 176 เด็กชาย หรรษา หล้าบตุรดา บา้นโพธิ์ไทร ใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทกุคน
2 177 เด็กหญิง อชิรญา ปล้ืมใจ บา้นโพธิ์ไทร เข้าสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2562
3 178 เด็กชาย อดิศร สุขรัตน์ วุฒิศึกษา ต้ังแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
4 179 เด็กหญิง อนิษา ไชยะพนัโท บา้นค ามณี อาคาร 3 ชัน้ 2
5 180 เด็กชาย อนุชา ศวงไธวง บา้นนานวน พร้อมน าบตัรประจ าตัวประชาชน
6 181 เด็กหญิง อภสัสร ธ.น.แพน บา้นดอนชาด และปากกาสีน้ าเงิน
7 182 เด็กชาย อภชิาติ แซงภเูขียว บา้นโพธิ์ไทร หา้ม น าอุปกรณ์ทกุชนิด
8 183 เด็กชาย อภวิัฒน์ โรมไธสง บา้นโพธิ์ไทร เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด
9 184 เด็กหญิง อรจริา นาค าแยก อนุบาลพทุธเมตตา
10 185 เด็กหญิง อรภรัิตน์ รุขะจนัทร์ พรเมตตาคริสเตียน
11 186 เด็กชาย อรรครพงษ์ สีหารักษ์ บา้นโพธิ์ไทร
12 187 เด็กหญิง อรอินทร์ สาจนัทร์ บา้นโพธิ์ไทร
13 188 เด็กหญิง อริสรา จรลี ตระการพชืผล
14 189 เด็กหญิง อริสรา พรมสาร บา้นโพธิ์ไทร
15 190 เด็กชาย อัครพล หลุมทอง บา้นหว้ยยาง
16 191 เด็กชาย อัครภาพ ทองหลอด บา้นแก้งใต้
17 192 เด็กหญิง อังคนางค์ ไชยะพนัโท บา้นหนิหอ่ม
18 193 เด็กชาย อ านาจ ถะเกิงผล บา้นดอนเยน็ใต้
19 194 เด็กหญิง อิงฟา้ ทรงเล็กสิงห์ บา้นบก
20 195 เด็กชาย อินทร์นินท์ ทอีุทศิ บา้นค ากลาง
21 196 เด็กหญิง อินธุอร สังขะวรรณ บา้นดอนกะทอด
22 197 เด็กชาย เอกรินทร์ นาแถมทอง บา้นนาตาลใต้
23 198 เด็กหญิง เอวิการ์ หาชัย บา้นแก้งใต้
28
29
30
31
32
33
34
35
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