
เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 058 นางสาวกนกภัทร  สันตะพันธ์ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 166 นางสาวกมลชนก  พรมลัง โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 044 นางสาวกรรณิกา  ศรีวงษา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 158 นางสาวกรรณิการ์  สุดสงวน โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 121 นายกฤษฎา  วงค์โสภา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 168 นายกฤษนัย  สมวาสน์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 033 นางสาวกัญญา  จารุกขมูล โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 077 นางสาวกัญญารัตน์  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 079 นางสาวกันต์นิษฐ์  ทองแสน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 002 นางสาวกันต์ฤทัย  สายใจ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 154 นางสาวกัลยา  ค าเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านจียด
012 016 นางสาวกาญจนา  อ่างศิลป์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 140 นางสาวกาญจนา  เทพคุ้ม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 093 นายกิตติยศ  ชนะพาห์ โรงเรียนบ้านค ากลาง
015 029 นางสาวกุลธิดา  เช้ือดวงผุย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
016 157 นางสาวกุลลักษณ์  ปัตติลาพัง โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
017 040 นางสาวกุลสตรี  สีดา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 073 นางสาวเกษฎา  ศยามล โรงเรียนบ้านโสกชัน
019 172 นางสาวเกษราพร  เรืองเนตร โรงเรียนบ้านค ากลาง
020 012 นายแก่นศักด์ิ  สร้อยค า โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสร์
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 065 นายขวัญชัย  ปล้ืมใจ โรงเรียนวุฒิศึกษา ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 195 นางสาวแคทรียา  สิทธิไชย โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 152 นางสาวจันทรวดี  สง่ากุล โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 084 นางสาวจารุนิภา  สีพิมพ์ โรงเรียนบ้านค ากลาง ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 069 นางสาวจารุวรรณ  ศิริญาณ โรงเรียนบ้านค ากลาง พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 150 นางสาวจารุวรรณ  เอกเลิศ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 175 นางสาวจิรัชยา  สมภูมิ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 056 นางสาวจิราพร  กุลโชติ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 081 นางสาวจิราพร  จันทะชารี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 039 นางสาวจิราภรณ์  ภาระเวช โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 061 นางสาวจิราภรณ์  ทองสุทธ์ิ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 062 นางสาวจีระนันท์  แรกเรียง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 127 นางสาวจุฑารัตน์  โทนผุย โรงเรียนบ้านค ากลาง
014 159 นางสาวจุฑารัตน์  จันจ าปา โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
015 202 นางสาวจุฑารัตน์  บัวจูม โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
016 110 นางสาวเจนวิการ์  ศรีษานอก โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 104 นายชญานนท์  บุญปก โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 032 นางสาวชมพู่  สุขดี โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
019 108 นางสาวชลธิชา  สุขล้ าเลิศ โรงเรียนบ้านค ากลาง
020 144 นางสาวชลิตา  คุณภาที โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 025 นายชัยณวัฒน์  สาลีเครือ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 165 นายโชคทวี  พรมส าลี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 017 นางสาวฌัชชาพร  บ้งพรม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 178 นางสาวฐิติมา  สัมมาวงศ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 179 นางสาวฐิติมา  โสดา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 060 นางสาวณัชชาภรณ์  ค าผุย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 101 นางสาวณัฎฐณิชา  บุตรพรม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 059 นางสาวณัฐณิชา  พันนุมา โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 102 นางสาวณัฐธิชา  พิมพ์หาร โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 184 นายณัฐพล  โพธา โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
011 063 นายณัฐวุฒิ  ค าสุข โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 134 นายณัฐวุฒิ  เสริมทรัพย์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 138 นายณัฐวุฒิ  อ่อนพันธ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 176 นายณัฐวุฒิ  พ่ึงพรม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 055 นางสาวณิชาภัทร  สวัสดี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
016 067 นางสาวเณริศา  เสนน้ าเท่ียง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 095 นายดนุเดช  โมใหญ่ โรงเรียนบ้านค ากลาง
018 143 นางสาวดาริกา  ศิริภา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 155 นายเต็มสิทธ์ิ  โสภิพันธ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 103 นายทนงศักด์ิ  ชายแก้ว โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
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ห้องสอบท่ี 3



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 041 นางสาวทอฝัน  จันทะชารี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 048 นางสาวทิพานัน  สาเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 115 นางสาวเทียบทอง  หนองแคน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 078 นายธนบดี  ศรีสะอาด โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 186 นายธนวัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 142 นายธนากร  ปล้ืมใจ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 118 นายธนิดา  ดรุณพันธ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 200 นายธันวา  สังขะวรรณ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 094 นางสาวธิดารัตน์  อินธิจักร์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 183 นางสาวธิดารัตน์  แสงกล้า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 131 นายธีรเดช  อินน้อย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 046 นายธีรวัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
013 116 นางสาวธีราพร  บุตรสิงห์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 204 นายนครินทร์  ฉวีวงค์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 086 นางสาวนงนุช  ทาใบศรี โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
016 021 นายนภัทร  คุณภาที โรงเรียนบ้านค ากลาง
017 099 นางสาวนฤมล  โกมลพันธ์ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
018 119 นายนัทธี  แก้วพิลา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 198 นางสาวนันธิดา  แก้วอาษา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 013 นางสาวนันธิยา  สายทอง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 011 นางสาวน้ าฝน  สืบพงษ์เสือ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 130 นายนิธิภัทร  เรืองเนตร โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 096 นางสาวนิธิศา  ยาหอม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 123 นางสาวนุทิตา  เหล่าอ้วน โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 054 นางสาวเนมิตา  ขันสิงห์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 082 นายบอย  บรรเทา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 038 นางสาวบัญฑิตา  แสงแดง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 004 นางสาวบัณฑิตา  สาระภี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 188 นางสาวเบญจรัตน์  ม่ังค่ัง โรงเรียนบ้านจอมปลวกสุงสร้างกุง
010 090 นายปฏิพัทธ์  ไชยโอชะ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
011 087 นางสาวปทิตตา  แก้วทอง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 052 นางสาวปนัฏดา  เจริญชาติ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 111 นางสาวปนัดดา  หันชะนา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 196 นายปรีชา  พิมพ์เกาะ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 181 นางสาวปานชนก  อาจหาญ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
016 051 นางสาวปาริชาติ  เพ่ิมพูล โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 125 นายปิติพงษ์  อุ่นหล้า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 042 นายปิติพัฒน์  อุ่นหล้า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 072 นายปิยนันท์  ทองจันดา  โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 135 นางสาวปุญญิศา  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
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ห้องสอบท่ี 5



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 036 นางสาวเปรมกมล  อกอุ่น โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 192 นางสาวพัชนิดา  เพ็ญชารี โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 132 นางสาวพัชราภรณ์  สมศรี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 190 นางสาวพัชราภา  ลาแก้ว โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 015 นางสาวพัชราลักษณ์  คะเซ็นแก้ว โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 049 นางสาวพัชริญา  ช่ืนจิตร โรงเรียนบ้านนาขาม และปากกาสีน้ าเงิน
007 173 นายพิชัยยุทธ  ค าลา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 075 นายพิชาน  มุสิกา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 145 นางสาวพิมพ์ใจ  ไตรงาม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 161 นางสาวพิศมัย  คุณพาที โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 024 นายพีรพงษ์  ภิรมย์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 182 นายพีรพล  สร้อยสาวะ โรงเรียนบ้านค ากลาง
013 128 นางสาวเพชรรุ้ง  รอดภัย โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
014 076 นางสาวเพ็ญพิชชา  พ่ึงนา โรงเรียนบ้านค ากลาง
015 105 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองแสน โรงเรียนบ้านปางตาไว
016 068 นางสาวภรณ์ลดา  พิมนนท์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 031 นางสาวภัทชรา  กุก่อง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 098 นายภัทรพล  พรองรัมย์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 092 นางสาวภัทรวดี  อ้วนล้ า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 007 นายภาณุวัฒน์  เเก้วเนตร โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 6



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 189 นายภูตะวัน  เหล่าผา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 136 นายภูริพัฒน์  บัวถา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 097 นายภูริภัทร  จันทร์ดิษฐ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 117 นางสาวมณศิริธร  กุลโชติ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 045 นางสาวมลธิกานต์  ขันสิงห์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 034 นางสาวมาลินี  เจริญสุข โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 027 นางสาวมีนทิรา  สมศรี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 047 นายเมธิชัย  เอาชัย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 070 นางสาวยลดา  เสนาใหญ่ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 187 นายยศสรัล  ถึงแสง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 193 นางสาวยุยาภรณ์  เรืองเนตร โรงเรียนบ้านค ากลาง
012 114 นางสาวรักษิตา  โคตรบรรดิษ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 014 นางสาวรัญชนา  ค าเหลา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 129 นายรัตนะชัย  ค าผุย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 133 นางสาวรุ่งทิวา  โทนผุย โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
016 197 นางสาวฤทัยทิพย์  ผงจันทร์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 106 นางสาวลลิตา  กาด า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 153 นางสาวลัดดาวัลย์  สิมโสม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 170 นายเลอสรรค์  โสดา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 066 นายวรชัย  เจริญสุข โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 7



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 162 นายวรพล  คนสัน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 006 นางสาววรรณ พร   แสงสว่าง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 009 นางสาววรรณนิสา  สาริกา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 028 นางสาววรรณรดา  นาค าแยก โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 107 นางสาววรรณิกา  โพธิสาร โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 030 นางสาววราลักษณ์  บ้งพรม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 113 นายวัชระพงษ์  พิมพ์กาล โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 100 นายวัชรินทร์  ศิริลาภ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 037 นางสาววันวิสา  ขันธ์สิงห์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 089 นางสาววันวิสา  เรียนเจริญ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 160 นางสาววาทิณี  คงทน โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
012 149 นางสาววิจิตรา  โพธ์ิเมือง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 020 นางสาววิภา  บุญเสริม โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
014 122 นางสาววิรดา  ทองแสน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 010 นายวีระชัย  ชูช่ืน โรงเรียน บ้านค า กลาง 
016 091 นายวุฒิศักด์ิ  ทองศรี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 080 นายศตพล  ฑีฆะ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
018 023 นายศราวุฒิ  ภูมิภาค โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
019 088 นายศราวุฒิ  คุณภาที โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 071 นางสาวศิริญา  จันทชาลี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 8



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 137 นางสาวศิรินทรา  เงาโงน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 191 นางสาวศิริรัตน์  อินนุ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 163 นายศิริวัฒน์  พรมส าลี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 083 นายสันติพงษ์  สายค าวงศ์ โรงเรียนบ้านค ากลาง ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 120 นางสาวสุกรรญา  วงศ์บา โรงเรียนบ้านดอกเย็นใต้ พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 201 นางสาวสุชาดา  นามวงษา โรงเรียนวัดเศวตฉัตร และปากกาสีน้ าเงิน
007 050 นางสาวสุดาภา  นาชัยดี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 022 นางสาวสุดารัตน์  ไชยพันโท โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 109 นางสาวสุดารัตน์  เจริญวงษ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 146 นางสาวสุดารัตน์  เคนบุบผา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
011 008 นางสาวสุธิตา  วันบุญมา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
012 003 นางสาวสุนิตชดา  สังขะวรรณ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 064 นางสาวสุนิตา  หม่ืนหน้า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 180 นางสาวสุนิตา  ค านาค โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 174 นางสาวสุนิสา  แสงจันทร์นวล โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
016 043 นางสาวสุพรรษา  สิงห์ปัญญา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 019 นางสาวสุพิชชา  สังขวัน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 156 นางสาวสุภนิดา  แสงแดง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
019 126 นางสาวสุภาพร  สังขะวรรณ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
020 151 นางสาวหรรษมน  พูลประเสริฐ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 9



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 167 นายอนุชา  ไชยพันโท โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 169 นางสาวอภิญญา  ฑีฆะ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 124 นายอภินันท์  พงษ์สระพัง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 074 นายอภิรักษ์  นันทรักษ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 112 นายอภิวิชญ์  สิงห์โต โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 177 นางสาวอมลรดา  พุดซ้อน โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร และปากกาสีน้ าเงิน
007 053 นางสาวอรนิชา  บุญคง โรงเรียนจอมปลวกสูงสร้างกุง ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 148 นางสาวอรพรรณ  อัปกาญจน์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 147 นางสาวอรวรรณ  กันหา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
010 203 นางสาวอรัญญา  โพธ์ิชัยแสน โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
011 171 นางสาวอรุณรัตน์  สอนวิเศษ โรงเรียนโพธ์ิไทร พิทยาคาร
012 005 นายอัครวัฒน์  มูลราช โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
013 139 นางสาวอัญชลีพร  แก้วกนก โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
014 026 นางสาวอัฐภิญญา  หงษา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
015 164 นายอัธพร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
016 035 นายอัษฎาวุธ  ศรีช่วย โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
017 001 นางสาวอาทิตยา  ขันทอง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
018 085 นางสาวอารยา  โกษา โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน
019 018 นางสาวอาริสา  จงเจริญ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
020 185 นางสาวอินธิรา  วงศ์พุฒ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลา

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 10



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 057 นายอุดรศักด์ิ  สุพรรณนนท์ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 199 นายอุบล  ทาใบศรี โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 194 นายเอกราช  ช่ืนจิตต์ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 204 นางสาวศิริญาภรณ์  แสงแดง โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ณ อาคาร 3 ช้ัน 3
005 205 นางสาวปิยธิดา  สังขวรรณ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 206 นางสาวปริมประภา  นามอาจ โรงเรียนบ้านค ากลาง และปากกาสีน้ าเงิน
007 ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี 11

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563


