
เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 235 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สุตะ โรงเรียนบ้านสองคอน ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 240 เด็กหญิงกมลชนก  แก่นอินทร์ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 146 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะรักษา โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 164 เด็กชายกฤตพจน์  พละไกร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 165 เด็กชายกฤตเมธ  พละไกร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 275 เด็กชายกล้องเกียรติ  แสงแดง โรงเรียนบ้านค ามณี และปากกาสีน้ าเงิน
007 192 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนนนท์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 222 เด็กชายกิตติภณ  ป้องภัย โรงเรียนบ้านค ากลาง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 063 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  เกล้าเจริญ โรงเรียนบ้านนานางวาน
010 168 เด็กหญิงขนากานต์  ภาระเวช โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 224 เด็กหญิงขวัญข้าว  กุลโชติ โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
012 278 เด็กหญิงขวัญจิรา  นวลด้ัว โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
013 045 เด็กหญิงขวัญนรี  พ่ัวแดง โรงเรียนบ้านกะลึง
014 233 เด็กหญิงเขมจิรา  พุฒโสม โรงเรียนบ้านนาขาม
015 266 เด็กหญิงเขมจิรา  กันยาเตร โรงเรียนเทศบาล1(บ้านโพธ์ิกลาง)
016 156 เด็กหญิงเขมิสรา  ค าภาวัน โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
017 043 เด็กชายจตุภัทร  สระค าจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
018 118 เด็กชายจักรพงษ์  บุญภา โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 256 เด็กชายจักรวาล  เจริญสุข โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
020 004 เด็กหญิงจันทมณี  บุญมาปัด โรงเรียนบ้านนานวน
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 238 เด็กชายจิรเดช  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 112 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมโสภา โรงเรียนบ้านโพธ์ิ เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 040 เด็กหญิงจิระฌา  พุฒโสม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 018 เด็กหญิงจิรัชญา  โจระสา โรงเรียนบ้านนานวน ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 070 เด็กชายจีรศักด์ิ  บ้วพรม โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 221 เด็กชายจีรศักด์ิ  มูลสิน โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียร และปากกาสีน้ าเงิน
007 088 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีสะอาด โรงเรียนเสาวนิต ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 104 เด็กหญิงจุทิพย์  สหรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 151 เด็กชายเจษฎากร  ทานันติ โรงเรียนบ้านสารภี
010 254 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุระเสน โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 141 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  กุลโชติ โรงเรียนบ้านค ามณี
012 127 เด็กหญิงชนัญญา  กล่ินกล้า โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
013 098 เด็กหญิงชนัญธิดา  โคตรวันทา โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
014 202 เด็กหญิงชนิตา  พรมส าลี โรงเรียนจันทราราษฎร์
015 095 เด็กชายชนินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านนานางวาน
016 137 เด็กหญิงชมพูนุช  เกษมทรง โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
017 068 เด็กหญิงชริฎา  จันทร์ชุ่ม โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
018 191 เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองแสน โรงเรียนบ้านค ามณี
019 113 เด็กหญิงชลธิชา  กันหาชัย โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
020 200 เด็กหญิงชลลดา  ปลายเนตร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 055 เด็กหญิงชัชกร  ปล้ืมใจ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 002 เด็กชายชาญชัย  สิงห์มุ้ย โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 173 เด็กชายชิษณุ  ฑีฆะ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 048 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 204 เด็กชายชุมพร  โจระสา โรงเรียนบ้านนานวน พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 212 เด็กชายไชยา  พิลาวัน โรงเรียนบ้านเลาะ และปากกาสีน้ าเงิน
007 035 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ช านาญ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 047 เด็กหญิงญาณิศา  สายใจ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 013 เด็กหญิงฐิติมา  พันโบ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
010 036 เด็กหญิงณภัทร  สิมโสม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 239 เด็กชายณรงค์เดช  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านดอนชาด
012 237 เด็กชายณัฐชนนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านนาขาม
013 037 เด็กชายณัฐชัย  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านสารภี
014 142 เด็กชายณัฐพงษ์  กล่ินหอม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
015 209 เด็กชายณัฐพงษ์  นาคทอง โรงเรียนบ้านเหมือดเเอ่แก้งไฮ
016 157 เด็กชายณัฐพงษ์ศักด์ิ  สุวรรณภาพ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
017 080 เด็กชายณัฐพล  ชิดนอก โรงเรียนพรเมตรตาคริสเตียน
018 139 เด็กชายณัฐพล  กล่ินหอม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 152 เด็กชายณัฐภัทร์  ศรีถัทธ์ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์
020 024 เด็กหญิงณัฐวดี  ผาหยาด โรงเรียนบ้านนานวน
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 051 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหนัก โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 130 เด็กชายณัฐวัตร  คุณพาที โรงเรียนบ้านพะไล เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 280 เด็กชายณัฐวุฒิ  สนสุวรรณ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 188 เด็กหญิงณิชาพร  บุญย่ิง โรงเรียนบ้านเเก้งใต้ ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 034 เด็กหญิงณิภาสร  เหลาซ่ือ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 161 เด็กหญิงทิพเกสร  ขนรกุล โรงเรียนบ้านสองคอน และปากกาสีน้ าเงิน
007 081 เด็กหญิงทิพปภา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 236 เด็กหญิงทิพย์เกษร  สิงห์น้อย โรงเรียนบ้านสองคอน เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 197 เด็กชายทีฆทัศน์  เครือวงศ์ โรงเรียนบ้านนานางวาน
010 250 เด็กชายธนกฤต  ขันทอง โรงเรียนบ้านนานางวาน
011 230 เด็กชายธนชาติ  เงาโงน โรงเรียนเสาวนิต
012 225 เด็กชายธนทรัพย์  เนียมจีน โรงเรียนบ้านเเก้งใต้
013 025 เด็กชายธนพล  เช่ือมรัมย์ โรงเรียนวุฒิศึกษา
014 102 เด็กชายธนพล  อินสุวรรณ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
015 114 เด็กชายธนพล  สิมกันยา โรงเรียนบ้านกะเตียด
016 150 เด็กชายธนศักด์ิ  ศรีเป้า โรงเรียนบ้านพะไล
017 186 เด็กชายธนศักด์ิ  สุยะรา โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
018 215 เด็กชายธนัท  พรมโสม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 149 เด็กชายธนากร  สายใจ โรงเรียนสมเด็จ
020 242 เด็กชายธนากร  จากสีพรม โรงเรียนเสาวนิต
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 159 เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณะ โรงเรียนบ้านกะลึง ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 169 เด็กหญิงธัญชนก  ภาระเวช โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 089 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านค ามณี ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 014 เด็กหญิงธันยพร  วงศ์กัณหา โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 179 เด็กหญิงธารารัตน์  ทองกะเปาะ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 261 เด็กชายธาวิน  จันทร์สด โรงเรียนเสาวนิต และปากกาสีน้ าเงิน
007 166 เด็กชายธีรยุทธ์  สารีรมย์ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 207 เด็กชายธีรยุทธ  เนอกระโทก โรงเรียนบ้านค ามณี เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 283 เด็กชายธีระชัย  แสงแดง โรงเรียนบ้านค ามณี
010 228 เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์กันหา โรงเรียนบ้านค ามณี
011 245 เด็กชายนนทวัช  พิมพิเสน โรงเรียนบ้านเลาะ
012 244 เด็กหญิงนภัสร  ทาทอง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
013 217 เด็กหญิงนภิษา  โพธ์ิม่ัน โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
014 277 เด็กชายนราวุธ  วงศ์บา โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
015 108 เด็กชายนฤบดินทร์  กันหาชัย โรงเรียนปัญญารักเกรียงไกร
016 160 เด็กชายนฤเบศ  ฝาเรือนดี โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
017 267 เด็กชายนวพล  วรโพธ์ิ โรงเรียนบ้านค ามณี
018 285 เด็กชายนวมินทร์  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านค ามณี
019 066 เด็กหญิงนัชชา  สุดเเสง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
020 229 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีเมืองไพร โรงเรียนบ้านกะเตียด
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 122 เด็กหญิงนัทธิดา  ไวว่อง โรงเรียนบ้านสองคอน ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 132 เด็กชายนันทวัฒน์  ดีอภัย โรงเรียนแสนตอวิทยา เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 121 เด็กชายนันทวุฒิ  ก๋าอ่อน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 009 เด็กหญิงนันทิกานต์  กุมภาพงษ์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
005 028 เด็กหญิงนันธิดา  ค าสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 023 เด็กหญิงนาตาชา  วรโยธา โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ และปากกาสีน้ าเงิน
007 119 เด็กหญิงนารากร  ดาวจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 038 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุโพธ์ิ โรงเรียนบ้านสารภี เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 021 เด็กหญิงนิดารัตน์  พุฒโสม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
010 143 เด็กชายนิติพล  จันทะชารี โรงเรียนเหมือดแอ่แก้งไฮ
011 154 เด็กหญิงนิธิดา  พ่ึงรัตนา โรงเร่ียนบ้านโพธ์ิไทร
012 232 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พุฒโสม โรงเรียบ้านค ามณี
013 259 เด็กหญิงนิศากร  ม่ันคง โรงเรียนบ้านนานางวาน
014 258 เด็กหญิงนุชนาฏ  ใจแสน โรงเรียนผอบ ณ นคร1
015 001 เด็กชายบุรินทร์  เพ็งพล โรงเรียนบ้านนานางวาน
016 029 เด็กหญิงเบญญาภา  มูลนี โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
017 284 เด็กชายปฏิภาณ  คุณพาที โรงเรียนบ้านค ามณี
018 072 เด็กชายปฏิวัติ  แพงเหล่า โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 148 เด็กหญิงปนัดดา  ก่องดวง โรงเรียนบ้านโพธ์ิ ไทร
020 260 เด็กหญิงปนัดดา  คุณภาที โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 190 เด็กหญิงปภัสสร  มีเลิศ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 227 เด็กชายปรมี  แก้วเนตร โรงเรียนสารภี เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 246 เด็กหญิงปริยฉัตร  ไกรวิจิตร โรงเรียนบ้านลุมพุก ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 042 เด็กหญิงปรียาภัทร  ภาโยธี โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 016 เด็กหญิงปวีณา  บุญยาน โรงเรียนบ้านสารภี พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 289 เด็กชายปัญญา  วงษ์ราช โรงเรียนแม่ตาวกลางมิตรภาพท่ี 26 และปากกาสีน้ าเงิน
007 030 เด็กหญิงปาณิสา  บุญศรชัย โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 273 เด็กหญิงปานทิพย์  สาเลิศ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 094 เด็กหญิงปาลิตา  ค าสว่าง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
010 006 เด็กหญิงปิยะดา  จ าใบ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
011 083 เด็กหญิงปิยะมาณวิกา  แสงแดง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
012 010 เด็กหญิงพงพัชณัณ  วงค าเกิด โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
013 272 เด็กชายพงศกร  พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
014 279 เด็กชายพงศกร  แจ้งเปล่า โรงเรียนบ้านกะเตียด
015 111 เด็กชายพงศธร  ด าเนินงาม โรงเรียนบ้านนานางวาน
016 194 เด็กชายพงศธร  วิลัย โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
017 270 เด็กชายพงศธร  พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
018 008 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  วงค าเกิด โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 107 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ศรีสุทธ์ิ โรงเรียน บ้านโพธ์ิไทร
020 133 เด็กหญิงพรชนัน  บัวถา โรงเรียน บ้านค ามณี
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 203 เด็กหญิงพรณิภา  สุขรักษ์ โรงเรียนบ้านนานวน ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 031 เด็กหญิงพรไพรินทร์  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 263 เด็กหญิงพรรณธิชา  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 090 เด็กหญิงพรรณธิมา  ชมภู โรงเรียนบ้านโพธ่ิไทร ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 252 เด็กหญิงพรวะจารี  สายศรี โรงเรียนบ้านสองคอน พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 015 เด็กชายพัชรพล  ช่างปลูก โรงเรียนบ้านแก้งใต้ และปากกาสีน้ าเงิน
007 257 เด็กหญิงพัชรินทร์  หล้าบุดดา โรงเรียนบ้านค ากลาง ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 276 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรัพย์การดี โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 115 เด็กหญิงพัณณิตา  สายใจ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
010 214 เด็กหญิงพิชชาภา  โพธ์ิม่ัน โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
011 060 เด็กชายพิทักษ์  ชูสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านพะลอง
012 109 เด็กหญิงพิมชนก  พุ่มแย้ม โรงเรียนบ้าโพธ์ิไทร
013 110 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ่ิมศรี โรงเรียนบ้านเลาะ
014 196 เด็กหญิงพิมลรัตน์  หวังกูล โรงเรียนบ้านค ากลาง
015 099 เด็กชายพีระภัทร  จ าเริญ โรงเรียนบ้านพะไล
016 022 เด็กหญิงเพชรดา  สาลีเครือ โรงเรียนบ้านดอนชาด
017 067 เด็กหญิงเพชรลดา  บุตรนิล โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
018 162 เด็กชายเพชรายุธ  มามะณี โรงเรียนบ้านค ามณี
019 147 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
020 216 เด็กหญิงแพวา  ศิลาเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 073 เด็กหญิงฟ้าใส  ฐิตะโพธ์ิ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 103 เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารีลม โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 057 เด็กชายภัทรกร  มะละกา โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 120 เด็กชายภัทรพงศ์  พันโบ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 084 เด็กชายภาคิน  แฝงสูงเนิน โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 288 เด็กชายภานุ  อุ่นค า โรงเรียนกอบวิทยา และปากกาสีน้ าเงิน
007 074 เด็กหญิงภิญญดา  พิมสุตะ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 205 เด็กชายภูมติศาสตร์  ชะฎาแก้ว โรงเรียนบ้านสองคอน เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 213 เด็กชายภูริพัทร  หกขุนทด โรงเรียนบ้านดอนชาด
010 249 เด็กชายภูริภัทร  ไชยศรีษะ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
011 032 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองแสน โรงเรียนบ้านค ามณี
012 056 เด็กหญิงมนัญญา  มีเลิศ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
013 286 เด็กหญิงมนัสนันท์  จ๋ิวแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งเป้า(สาขาบ้านค าจ้าว)
014 069 เด็กชายยศพล  เหล่ามา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
015 071 เด็กชายยอดชาย  เสริมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
016 131 เด็กหญิงรชดา  ธิวงศ์ษา โรงเรียนบ้านแก้งใต้
017 124 เด็กหญิงรัชฎาพร  ประก่ิง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
018 100 เด็กหญิงรัชนี  แสงแดง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
019 248 เด็กชายรัชพล  ผ่องพรรณ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน
020 129 เด็กชายรัฐพล  สีหา โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 198 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิริลาภ โรงเรียนบ้านกะเตียด ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 050 เด็กชายราเชนทฬ์  กล้าศึก โรงเรียนบ้านค ามณี เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 064 เด็กหญิงลภัสรดา  หอมเมือง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 226 เด็กชายลิขิต  ล าเนาว์ โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 128 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วชิณ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 253 เด็กหญิงวทัญญุตา  สายทอง โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน และปากกาสีน้ าเงิน
007 082 เด็กหญิงวนิดา  แสงแดง โรงเรียนบ้านโสกชัน ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 135 เด็กหญิงวนิดา  แจ้งพรมมา โรงเรียนบ้านดอนชาด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 174 เด็กชายวรกมล  สีแหล้ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน
010 180 เด็กหญิงวรกานต์  สีแหล้ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 189 เด็กหญิงวรนุช  ค าผุย โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
012 153 เด็กชายวรพล  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
013 175 เด็กหญิงวรรณนิศา  เลิศนา โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา2 กทม.
014 041 เด็กหญิงวรรณสิริ  ศาสตร์บูรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
015 085 เด็กชายวรวุฒิ  ชัยคุณ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
016 220 เด็กชายวรวุฒิ  กุมภาพงษ์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
017 268 เด็กหญิงวรัญญา  รักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
018 255 เด็กหญิงวราพร  ชิณกะธรรม โรงเรียนเสาวนิต
019 062 เด็กชายวโรดม  บุตรสะวะ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
020 206 เด็กชายวัชรพล  ฑีฆะ โรงเรียนเสาวนิต
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 172 เด็กชายวัชระ  กุมภาพงษ์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 184 เด็กชายวัชระ  ศรีสุข โรงเรียนเสาวนิต เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 007 เด็กหญิงวัชราพรรณ  สังขะวรรณ โรงเรียนบ้านเลาะ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 178 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชาวสองคอน โรงเรียนบ้านสารภี ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 177 เด็กหญิงวันวิสา  สีแหล้ โรงเรียนบ้านดอนชาด พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 251 เด็กหญิงวาสนา  บ้งพรม โรงเรียนบ้านค ามณี และปากกาสีน้ าเงิน
007 087 เด็กหญิงวิชญาดา  นันทะสาร โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 158 เด็กหญิงวิชญาดา  อ้วนโคตร โรงเรียนบ้านสองคอน เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 167 เด็กหญิงวิภาดา  โพธา โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
010 187 เด็กหญิงวิราวรรณ  พ่ัวแดง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 195 เด็กชายวีรภัทร  พุฒโสม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
012 044 เด็กชายวีระพงษ์  จันทาทอง โรงเรียนนานางวาน
013 269 เด็กชายวีระยุทธ  แสงแดง โรงเรียนบ้านพะไล
014 218 เด็กชายวุฒิชัย  มงคลเลิศ โรงเรียนเสาวนิต
015 282 เด็กชายวุฒิชัย  บ้งพรม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
016 126 เด็กหญิงศดานันท์  สุวรรณรมย์ โรงเรียนบ้านนานางวาน
017 017 เด็กหญิงศรัญญา  กุลโชติ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
018 262 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านชาด
019 176 เด็กหญิงศศิธร  รวมพร โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
020 185 เด็กหญิงศารยา  เเพงจักร์ โรงเรียนบ้านดอนชาด
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 287 เด็กหญิงศิริญากรณ์  สร้อยไข โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 052 เด็กหญิงศิรินทร์ญา  โทนผุย โรงเรียนเสาวนิต เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 116 เด็กหญิงศิริภาวดี  แสงโชติ โรงเรียนเสาวนิต ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 210 เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพรมมา โรงเรียนบ้านหนองสนม ณ อาคาร 2 ช้ัน 3
005 101 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทวีสุข โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 020 เด็กชายศิวะ  เหล่าออง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร และปากกาสีน้ าเงิน
007 093 เด็กชายศุภกฤต  เจริญจิตร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 247 เด็กชายศุภกฤต  กุลโชติ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 163 เด็กชายศุภกิตต์ิ  ไชยะโอชะ โรงเรียนบ้านกะเตียด
010 019 เด็กหญิงศุภัชญา  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านนานวน
011 170 เด็กชายส าราญชัย  ชมภู โรงเรียนบ้านค ามณี
012 155 เด็กหญิงสิรินญารัตน์  ม่ันยืน โรงเรียนบ้านโนนขุมค า
013 138 เด็กหญิงสุทธิญา  พูลทอง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
014 046 เด็กหญิงสุธามาศ  โสดา โรงเรียนบ้านค ามณี
015 075 เด็กหญิงสุธาสินี  คุณภาที โรงเรียนเสาวนิต
016 054 เด็กหญิงสุนิตา  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
017 117 เด็กหญิงสุปรียา  พละกุล โรงเรียนบ้านแก้งใต้
018 005 เด็กหญิงสุพัฒชา  ฤาชา โรงเรียนบ้านนานวน
019 027 เด็กหญิงสุพัตรา  ทานาฤทัย โรงเรียนบ้านนานวน
020 193 เด็กหญิงสุภัชรภรณ์  สมตัว โรงเรียนบ้านเเก้งใต้
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 181 เด็กหญิงสุภาพร  นันทะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 123 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วชาติ โรงเรียนบ้านนานางวาน เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 053 เด็กชายสุรศักด์ิ  บุระกรณ์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 061 เด็กหญิงสุรัญญา  ป้องสุขา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 199 เด็กชายสุริยันต์  แสงแดง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 039 เด็กชายสุริยา  ศรีเป้า โรงเรียนบ้านพะไล และปากกาสีน้ าเงิน
007 096 เด็กชายสุริยา  ศิริวาลย์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 058 เด็กหญิงสุรีรัตน์  หลักค า โรงเรียนบ้านดอนชาด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 125 เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วกนก โรงเรียนบ้านค ามณี
010 092 เด็กหญิงโสภิตา  จรลี โรงเรียนบ้านห้วยยาง
011 097 เด็กหญิงหทัยชนก  ขันธุรา โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
012 003 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วพิลา โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
013 223 เด็กชายหฤษฎ์  สารีบุตร โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
014 211 เด็กชายอดุลวิทย์  สมตัว โรงเรียนบ้านสารภร
015 105 เด็กชายอติชาติ  ช่ืนจิตร โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
016 011 เด็กหญิงอทิตยา  พ่ัวแดง โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร
017 271 เด็กชายอนุเทพ  ส าราญใจ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
018 144 เด็กชายอนุพงษ์  พุทธโสม โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูสร้างกุง
019 076 เด็กหญิงอภัสรา  ไชยะพันโท โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
020 140 เด็กหญิงอภิญญา  คนหาญ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29

ห้องสอบท่ี  13



เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 264 เด็กชายอภินันท์  แก้วตูมกา โรงเรียนบ้านเลาะ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 136 เด็กชายอมรชัย  สังขวรรณ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 219 เด็กหญิงอรทัย  บุญประสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 026 เด็กหญิงอรนิกา  แสงโท โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 012 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 049 เด็กหญิงอรปรียา  สาธรรม โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ และปากกาสีน้ าเงิน
007 091 เด็กชายอรรถพล  สิมมา โรงเรียนบ้านสองคอน ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 171 เด็กหญิงอรอุมา  เหลากลม โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009 086 เด็กหญิงอลิสรา  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านนานางวาน
010 208 เด็กชายอัครวินท์  ไชยโย โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
011 065 เด็กหญิงอัญดา  โคนันทะ โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
012 078 เด็กหญิงอัมราพร  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
013 077 เด็กหญิงอัยการ  ราโชติ โรงเรียนเจริญราษฎร์
014 059 เด็กชายอานนท์  เผ่าบ้านฝาง โรงเรียนบ้านโพธิไทร
015 134 เด็กหญิงอารยา  เหล่ามา โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
016 274 เด็กชายอ าอาจ  คันทะประเทศ โรงเรียนบ้านนานางวาน
017 281 เด็กหญิงอินทุอร  บุปผาถา โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 
018 234 เด็กชายเอกพล  ลับไผ่ โรงเรียนบ้านสารภี
019 241 เด็กชายเอกราช  เหมือนหงษ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด
020 033 เด็กชายเอกลักษณ์  โม้แซง โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร
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เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ
001 281 เด็กหญิงปรายฟ้า  คนล้ า โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน 
002 282 เด็กชายชาคริต  ไชยโอชะ โรงเรียนด ารงวิทยา เข้าสอบในวันท่ี 24 มิ.ย. 63
003 283 เด็กชายธนันชัย  บุอ่อน โรงเรียนด ารงวิทยา ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
004 284 เด็กหญิงกุลยา  เผือกผกา โรงเรียนบ้านสองคอน ณ อาคาร 3 ช้ัน 2
005 พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
006 และปากกาสีน้ าเงิน
007 ห้าม น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด
008 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
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