
 
 

 

ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1)  
ประจำปีการศึกษา 2563 
………………………………….. 

ตามที่โรงเรียนระโนดวิทยา ได้ดำเนินการสอบเพ่ือจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบทั่วไปเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียน  
ระโนดวิทยา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 วัน เวลา สถานที่ รายงานตัวและมอบตัว  

 

1.2  ผู้ปกครองพร้อมนักเรียน มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามวัน และเวลาที่กำหนด 
1.3  การแต่งกาย ใส่ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิมหรือชุดนักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา 
1.4  หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  

2.  เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ  
2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ฉบับจริง 1 ฉบับ 
๒.๒ สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  1 ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม 1.5 นิ้ว   2 รูป 
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  1 ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา      1 ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.๖ สำเนาทะเบียนบ้านมารดา         1 ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.๗ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง     1 ฉบับ (กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.๘ อ่ืนๆ (ใบรับรองบุตร ใบมรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ) 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายอนันต์  ผุดเกตุ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา 

 

วัน/เดือน/ปี ชั้น เวลา หมายเหตุ 
12 มิถุนายน 2563 ม.1/3 ,ม.1/4 และ ม.1/5 09.00 - 12.00 น. สถานที่มอบตัว 

รายละเอียดดังแนบ 13 มิถุนายน 2563 ม.1/6 ,ม.1/7 และ ม.1/8 09.00 - 12.00 น. 
1๔ มิถุนายน 2563 ม.4 และปวช.1 09.00 - 12.00 น. 



 
                              
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1001 เด็กหญิง กชพร ขุนจันทร ์ ราชประชานุเคราะห์ 11  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20 ห้อง 424                  
 

2 1216 เด็กหญิง อุไรพัชร หนูนาค ราษฏร์บำรุง 
3 1069 เดก็หญิง อัญชิษฐา ทองสงฆ ์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
4 1191 เด็กหญิง ประภากร สุนทราวงศ ์ วัดเถรแก้ว 
5 1053 เด็กหญิง กชวรรณ หนูช่วย อนุบาลสตูล 
6 1065 เด็กชาย อุดม มูลสาร บ้านเเม่ใหญ่ 
7 1144 เด็กหญิง วรรณิศา ทิพย์กองลาศ บ้านมาบหัวทงี 
8 1181 เด็กชาย ชานนท ์ ชูเกลี้ยง บ้านระโนต (ธัญเจรญิ) 
9 1218 เด็กชาย พิภพภัทร มารยาตร ์ บ้านรบัแพรก 

10 1003 เด็กหญิง ชญาดา มณีโชต ิ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
11 1143 เด็กหญิง เปรมยุดา พูลสง บ้านมาบหัวทงี 
12 1233 เด็กชาย ปัณณธร เมฆฉาย บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 
13 1036 เด็กชาย มังกร  ชูเพช็ร ์ วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
14 1063 เด็กหญิง อัญชิสา สุขะโต บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
15 1077 เด็กชาย ธนากร ทองผอม บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
16 1080 เด็กหญิง นัฏฐพัชร ไชยพรม วัดตะพังหม้อ 
17 1093 เด็กชาย ต้นศิริ รอดหยู่ บ้านรบัแพรก 
18 1098 เด็กชาย วรเมธ จันทร์ชุม วัดจาก 
19 1201 เด็กชาย ปัณณทัต บุญชูวงศ ์ วัดทุ่งบัว 
20 1025 เด็กหญิง วรัญญา ภูธรภักดี บ้านหน้าทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
       
 

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1046 เด็กหญิง นิชานันท์   คงทอง ชุมชนวัดเชิงแส  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-37 ห้อง 425 
 

22 1064 เด็กหญิง อริสา หนูอุดม วัดเจดีย์งาม (เจรญิศักดิ์ประชาสรรค์) 
23 1066 เด็กหญิง ชาลสิา ดวงจันทร ์ วัดสีหยัง 
24 1153 เด็กชาย อนุสรณ์ ขาวมัน วัดบ้านใหม่ 
25 1158 เด็กชาย วัชรากร คงเขียว ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
26 1034 เด็กหญิง สุรางคนา ชนะกุล วัดปากแตระ 
27 1115 เด็กชาย ชยธร ชุมสง วัดตะพังหม้อ 
28 1237 เด็กหญิง หทัยกานต ์ แก้วหล้า วัดคูวา 
29 1021 เด็กหญิง สุธาทิพย ์ จันทอง บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
30 1192 เด็กชาย ภูรินทร์ อินทรจิตร ราษฎร์บำรุง 
31 1007 เด็กหญิง นงลักษณ ์ คล้ายสุพรรณ ์ บ้านดอนแบก (สุขประชา) 
32 1140 เด็กหญิง ธนัชญา อ่อนรอด บ้านหน้าทอง 
33 1151 เด็กหญิง พิลาสลักษณ ์ ประสมวงค ์ วัดทุ่งสงวน 
34 1016 เด็กชาย พีรพัฒน ์ ดำโอ บ้านนาทว ี
35 1023 เด็กหญิง เอ้ือการย์ สวัสดิ์รักษา ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
36 1051 เด็กหญิง ปภัสรา แก้วพิกุล วัดเจดีย์งาม (เจรญิศักดิ์ประชาสรรค์) 
37 1162 เด็กหญิง วริศรา บุญฤทธิ ์ บ้านมาบหัวทงี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1182 เด็กหญิง ชนนชิา ชูเกลี้ยง บ้านระโนต (ธัญเจริญ)  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20  ห้อง 433                
 

2 1209 เด็กชาย จิระศักดิ์ สังข์สุวรรณ วัดมหาการ 
3 1005 เด็กหญิง น้ำทิพย ์ จันทโพธิ ์ วัดปากแตระ 
4 1006 เด็กหญิง ฐิติมา เซ่งศิริ วัดนางเหลา้ 
5 1050 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ภู่นิเทศ วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 
6 1083 เด็กหญิง สุนันฑา พัทมณี วัดปากเเตระ 
7 1094 เด็กหญิง วรัญญา บุญยืน วัดศาลาหลวงบน 
8 1100 เด็กหญิง สุภาวด ี โปลิศ วัดจาก 
9 1123 เด็กชาย โสภณวิชญ ์ ดวงภักดี ราษฏร์บำรุง 

10 1131 เด็กชาย ธนภัทร เเก้วแจ่มแจ้ง บ้านรบัแพรก 
11 1183 เด็กชาย ศรายุทธ ์ ทองฉิม บ้านรบัแพรก 
12 1196 เด็กชาย จิตติพัฒน ์ ศรีวิเศษ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
13 1200 เด็กชาย ธนภัท วงศ์จินดา บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
14 1031 เด็กหญิง กุลนิษฐ ์ พันธ์คง วัดโตนดดว้น 
15 1041 เด็กหญิง นันธิดา ช่างเหล็ก วัดเเหลมบ่อท่อ 
16 1056 เดก็ชาย เควิน นาถประดษิฐ ์ วัดโตนดดว้น 
17 1057 เด็กหญิง สาธิตา พรหมแก้ว วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 
18 1088 เด็กหญิง ศิรภัสสร  แก้วดำ วัดทุ่งบัว 
19 1103 เด็กหญิง วรากานต ์ สายชว่ย วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
20 1107 เด็กชาย กฤตมนัส สุทธ ิ บ้านคุง้วังวัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1166 เด็กชาย ภาคภูมิ พ่วงพ ี บ้านขีน้าก  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-38  ห้อง 435 

22 1178 เด็กหญิง กัญญาวีร์ นุ่นรอด บ้านมาบหัวทงี 
23 1198 เด็กชาย กันต์ บางเสน กิติคุณ 
24 1199 เด็กหญิง วิภาดา คงอิน วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 
25 1205 เด็กหญิง ปุณยวีร ์ บือตง ราษฎร์บำรุง 
26 1009 เดก็หญิง น้ำเพชร หนูปาน วัดสาม ี
27 1013 เด็กชาย ปองภพ สุขแทน บ้านมาบหัวทงี 
28 1030 เด็กหญิง จุฑามาศ พูลแก้ว วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
29 1062 เด็กชาย ธนวัฒน ์ สิงห์แรง วัดโตนดดว้น 
30 1067 เด็กชาย ภัทรพล มณีเพ็ชร ราษฎร์บำรุง 
31 1082 เด็กชาย จติติพัฒน ์ โผยสูงเนิน วัดตะพังหม้อ 
32 1095 เด็กชาย อนุพงศ์ ย้อยแก้ว บ้านแม่ใหญ ่
33 1128 เดก็ชาย ชิติพัทธ ์ เนียมจันทร ์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
34 1142 เด็กหญิง กัญญาภัทร สวนทรัพย ์ บ้านมาบหัวทงี 
35 1148 เด็กชาย พลภัทร์ นุ้ยด ี วัดบ้านใหม่ 
36 1206 เด็กชาย ธนกฤต โพธิ์ถึง วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 
37 1018 เด็กชาย พิริยศักดิ์ มีจันทร ์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
38 1022 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ลอยลิบ วัดหัววัง (เรืองประชา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                        

 
                                    โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 
 ประเภทท่ัวไป   ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1026 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ สวัสดิ์รักษา ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20  ห้อง 116 

2 1169 เด็กชาย ปัญญพนธ ์ ศรียะพงศ์ บ้านขีน้าก 
3 1040 เด็กหญิง ปาริษา ชำนธิุระการ วัดพังยาง 
4 1078 เดก็ชาย สหรัฐ สังข์แก้ว วัดปากแตระ 
5 1145 เด็กหญิง ธนัญชนก ครีเพชร บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
6 1058 เด็กชาย กฤษนัย ศรีสุวรรณ วัดแหลมบ่อท่อ 
7 1193 เด็กชาย ธนาวฒุ ิ หอยสังข์ วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 
8 1215 เด็กหญิง ฐิตาพร สงขวัญ บ้านมาบบัว 
9 1085 เด็กชาย ณภัทร แก้วผอม วัดปากแตระ 

10 1234 เด็กชาย ปิยะ อนุสนธิ ์ วัดจาก 
11 1087 เด็กหญิง วายุตา ลิ่มจันทร ์ ท่าบอนมิตรภาพที่90 
12 1114 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์ มุสิกพงศ์ วัดทุ่งบัว 
13 1105 เด็กหญิง ชนินาถ เพ็งระวะ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
14 1185 เด็กหญิง วรรณชนก ทองเอียด วัดมหาการ 
15 1118 เด็กชาย รัชชวิชญ ์ แสงมณ ี บ้านหน้าทอง 
16 1074 เด็กหญิง อรปรียา พรหมศิลา ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 
17 1075 เด็กชาย ธิปปังกรณ ์ หลงช ู วัดสาม ี
18 1222 เด็กชาย เนตินัย สุวรรณโณ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
19 1012 เด็กหญิง ธนัชพร เปียคล้าย วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
20 1129 เด็กชาย พสธร ผ่องแผ้ว วัดปากแตระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              
 
  
                                         โรงเรียนระโนดวทิยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  
ประเภททั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1174 เด็กชาย เปรมปิติ สิงห์สุวรรณ วัดควนชะลิก  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-37 ห้อง 122            
 

22 1149 เด็กหญิง สุทธิรัตน ์ ภู่เพ็ชร ์ ชุมชนวัดสามบ่อ 
23 1146 เด็กชาย ธนะพฒัน ์ ทองพูล บ้านขีน้าก 
24 1037 เด็กหญิง กรรณิกาณ์ หนูสี ราษฎร์บำรุง 
25 1210 เด็กหญิง โสภิตา ทองแก้ว บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
26 1163 เด็กหญิง พลอยชมพ ู สงปลอด ราษฎร์บำรุง 
27 1028 เด็กชาย ฐปนรรฆ ์ อินแก้ว บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
28 1189 เด็กชาย นพชัย นิลรัตน ์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
29 1219 เด็กชาย ธรรมรักษ์ รองพล บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 
30 1171 เด็กหญิง ธัญชนก เจริญวาที วัดตะพังหม้อ 
31 1213 เด็กชาย วรพล บุญมา วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 
32 1106 เด็กชาย เสกสรร สันหน ู บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
33 1113 เด็กชาย พีรวิชญ ์ สังข์คง วัดผักกูด 
34 1120 เด็กชาย นัสรัณย ์ เพชรเนียม ดารลุมุอ์มิน 
35 1104 เด็กหญิง ธนพร เจตะโส วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
36 1014 เด็กชาย สรณ์สิริ อินทรา ราษฎร์บำรุง 
37 1019 เด็กชาย ธรรมรัฐ ศรีรกัษา วัดแหลมบ่อท่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                        
 
 
 

                                    โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  

ประเภทท่ัวไป   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1054 เด็กชาย เชษฐารม พงศ์ชูศรี วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20 ห้อง 124         
 

2 1221 เด็กชาย พัชรพล นพชำนาญ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
3 1081 เด็กหญิง รัฐการณ์ จันทร์เมือง วัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) 
4 1121 เด็กชาย กิตติภณ มีเเกว้ ราษฎร์บำรุง 
5 1127 เด็กชาย ธวัชชัย อินทโรภาส ราษฎร์บำรุง 
6 1232 เด็กชาย ปรเมศวร ์ ทัศสักบุรี บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
7 1070 เด็กหญิง กชพร สถานติน้ บ้านหน้าทอง 
8 1224 เด็กหญิง นฤมนต ์ แซ่ลิ่ม บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
9 1122 เด็กชาย ศุภกฤษ หนูทอง ชุมชนวัดสามบ่อ 

10 1132 เด็กหญิง กนกพร นิ่มแก้ว วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
11 1027 เด็กชาย อลงกฤต นิลโกศล วัดตะพังหม้อ 
12 1165 เด็กชาย ธนะพงศ ์ ทองพูล บ้านขีน้าก 
13 1108 เด็กหญิง ปภาว ี ชัยชะนะ วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
14 1224 เด็กชาย ปรเมศ นวลเขียว บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
15 1020 เด็กหญิง พิชญาภา เต็มแก้ว วัดแหลมบ่อท่อ 
16 1076 เด็กชาย รัชชานนท ์ ศรีนอง ราษฎร์บำรุง 
17 1089 เด็กหญิง นภสร หมี่กระโทก บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
18 1043 เด็กชาย ชิษณุชา มีทอง บ้านมาบบัว 
19 1161 เด็กหญิง สุวรรยา สุวรรณชนะ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
20 1141 เด็กชาย ธนกฤต คงสุวรรณ ์ วัดทุ่งสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              
 
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1186 เด็กชาย ณัฐพล สวัสดิ์รักษา ราษฎร์บำรุง  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-38   ห้อง 126               
 

22 1155 เด็กหญิง อิงนภา สุวรรณรัตน์ วัดศาลาหลวงลา่ง 
23 1044 เด็กหญิง เบญญาภา ซุ่นเส้ง วัดหน้าเมือง 
24 1212 เดก็หญิง ชฎาธาร ศิรินุพงศ์ วัดพิกลุทอง 
25 1134 เด็กชาย พีรนันท ์ แซ่แต ้ บ้านหน้าทอง 
26 1059 เด็กชาย ธนัตถ์ สังข์ทอง วัดสีหยัง 
27 1167 เด็กหญิง นภสร เจนกิจ วัดบ้านใหม่ 
28 1112 เด็กชาย นัทธพงศ ์ นากลม บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
29 1086 เด็กชาย ขจรศักดิ์ ศรีสุวรรณ วัดหัววัง (เรืองประชา) 
30 1231 เด็กหญิง ศิริวราลักษณ์ จันทร์เอียด บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
31 1119 เด็กชาย ยศติศักดิ์ สังข์สงค ์ วัดปากแตระ 
32 1176 เด็กชาย จิรายุ สุกเกลี้ยง วัดแหลมบ่อท่อ 
33 1207 เด็กชาย วศิษฐ์ คงสุวรรณ ์ วัดมหาการ 
34 1188 เด็กชาย ธนภัทร มหาสนิท ราษฎร์บำรุง 
35 1039 เด็กชาย สุทธิพร สุวรรณรัตน์ วัดผักกูด 
36 1101 เด็กชาย เอกรินทร์ เธียรเงิน วัดจาก 
37 1157 เด็กหญิง เพ็ชชรี แสงขาว บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
38 1002 เด็กชาย อัครพนธ์ รักนิ่ม บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                        

 
                                    โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 
 ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1061 เด็กชาย ภานุสรณ ์ คงทอง ราษฎร์บำรุง  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20 ห้อง 213            
 

2 1133 เด็กหญิง ภัทรัตนา สังข์เพ็ชร บ้านหัวไทร 
3 1024 เด็กชาย ศักดิธัช ชูเชิด บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
4 1190 เด็กชาย ธนกฤต อ่อนหวาน บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
5 1156 เด็กชาย รัชพล นิลภูศรี วัดบ้านใหม่ 
6 1147 เด็กหญิง พรลภัส วงศ์สุวรรณ บา้นระโนต (ธัญเจริญ) 
7 1230 เด็กหญิง สุกัญญา บุญราศรี บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
8 1045 เด็กชาย จักรภพ รัตนบรรเลง วัดเจดีย์งาม (เจรญิศักดิ์ประชาสรรค์) 
9 1124 เด็กชาย ธนกร จิตหมั่น ไทยรัฐวิทยา37 (วัดหัวถิน) 

10 1194 เด็กหญิง อริศรา อนันตพันธุ ์ ราษฏร์บำรุง 
11 1033 เด็กชาย ชัชนนัท์ ด้วงมาก วัดแหลมบ่อท่อ 
12 1226 เด็กชาย ปรเมศวร์ จันทร์สะโร บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
13 1109 เด็กหญิง อนันตญา บางเสน วัดเจดีย์งาม (เจรญิศักดิ์ประชาสรรค์) 
14 1055 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เจริญวัฒน บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
15 1010 เด็กชาย สุธินันท ์ เกษสุริยงค์ วัดเถรแก้ว 
16 1110 เด็กชาย ปัณณวัฒน ์ ชูทอง วัดเเจ้ง 
17 1117 เด็กหญิง สุพรรณวษา หนูกลัดนุ้ย วดัหน้าเมือง 
18 1220 เด็กชาย พลนริศ นวลละออง วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
19 1211 เด็กหญิง ปณาลตี ์ ชัยวงศ ์ วัดทุ่งบัว 
20 1160 เด็กชาย ธนภัทร สิทธิศักดิ์ วัดทุ่งสงวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              
 
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขท่ีสมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1202 เด็กหญิง ดาริกา สุวรรณมณีรัตน ์ วัดหน้าทอง  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-38  ห้อง 215 
 

22 1049 เด็กชาย พีระเมศร์ จันทรัตน ์ วัดสาม ี
23 1048 เด็กหญิง เพชรชมพ ู ปลอดทอง วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) 
24 1159 เด็กชาย ธนวัฒน ์ บุญศร ี บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
25 1068 เด็กหญิง สลิลทิพย ์ หงษ์สุวรรณ บ้านหน้าทอง 
26 1173 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ ขุนราช วัดแหลมบ่อท่อ 
27 1172 เด็กหญิง สุพิชชา แสงอรุณ วัดทุ่งบัว 
28 1116 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ บัวทอง วัดแจ้ง  
29 1130 เด็กชาย ธนกฤต หนูบัญฑิต บ้านหน้าทอง 
30 1135 เด็กชาย ต้นตะวนั บำราบ วัดตะพังหม้อ 
31 1164 เด็กหญิง ณัฐชนนัท ์ คงอยู ่ ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
32 1204 เด็กชาย อนพัช เรืองฤทธิ์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
33 1228 เด็กชาย วันชาต ิ แนบใส บ้านมาบหัวทงี 
34 1184 เด็กชาย นรวิชญ ์ ชูเชิด ราษฎร์บำรุง 
35 1079 เด็กชาย พีรวิชญ ์ บุญแสวง วัดหัววัง (เรืองประชา) 
36 1236 เด็กชาย พัณณกร มาแดง วัดสาม ี
37 1180 เด็กหญิง รุ่งนภา พูลสวัสดิ ์ ราษฎร์บำรุง 
38 1195 เด็กชาย อรรถพล หนูเนียม วัดศาลาหลวงบน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                        

 
                                    โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/8  
ประเภทท่ัวไป   ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 1099 เด็กชาย ชัชพงค ์ ราชสงฆ ์ วัดจาก  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20 ห้อง 217 
 
 

2 1073 เด็กชาย ฐิติวัฒน ์ สิทธิสัย วัดแจ้ง 
3 1029 เด็กหญิง ดารีรัตน ์ ทองขาว วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
4 1011 เด็กชาย ศุภชัย นวลสงฆ ์ ราชประชานุเคราห์ 11 
5 1175 เด็กชาย เมธัส แซ่อ้ึง วัดโตนดดว้น 
6 1154 เด็กหญิง ชลธิชา ดีแก้ว บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
7 1052 เด็กชาย จอมพล แดหวามาลัย บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
8 1150 เด็กชาย ปริพัฒน ์ สุขโข วัดตะพังหม้อ 
9 1047 เด็กหญิง  วันวิสา บัวเอียด บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 

10 1097 เด็กชาย พลอธิป เซ่งเข็ม วัดจาก 
11 1004 เด็กหญิง วริศรา ดวงจันทร ์ วัดพังยาง 
12 1179 เด็กหญิง พิมพ์พิศา แก้วอนุรักษ์ บ้านมาบหัวทงี 
13 1032 เด็กชาย วีระภาพ สนธิกุล วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) 
14 1060 เด็กชาย ธนวัฒน์  พร้อมมูล บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
15 1217 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ บุญญวรรณ กิติคุณ 
16 1017 เด็กหญิง เองนภา ณรงค ์ วัดแหลมบ่อท่อ 
17 1168 เด็กหญิง จิดาภา แก้วพิจิตร วัดบ้านใหม่ 
18 1090 เด็กชาย ปวริศวร์ อุบลจินดา วัดแหลมบ่อท่อ 
19 1170 เด็กชาย ทองทศ พร้อมมูล บ้านบ่อตรุ 
20 1015 เด็กหญิง ลลิตา บุญน้อย วัดปากประ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
  
                                         โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8  
ประเภทท่ัวไป  ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 1208 เดก็หญิง ศันยะศิริ เรืองแก้ว ราษฎร์บำรุง  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-37 ห้อง 223 
 
 

22 1102 เด็กชาย ธนาวฒัน ์ รัตนสุวรรณ ราษฎร์บํารงุ  
23 1177 เด็กหญิง ธนัณญา บุญมา วัดโตนดดว้น 
24 1225 เด็กชาย มนัสว ี ชูเชิด ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
25 1072 เด็กหญิง อรนลิน อดทน วัดเจดีย์งาม (เจรญิศักดิ์ประชาสรรค์) 
26 1187 เด็กชาย ประกาสิทธิ ์ จีนเอียด วัดมหาการ 
27 1197 เด็กหญิง อรไพลิน วรศิลาทอง บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
28 1152 เด็กชาย พงศธร ขวัญแก้ว ราษฎร์บำรุง 
29 1203 เด็กชาย อัษฎา ศรีทกนี บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
30 1227 เด็กชาย ปราบ สุวรรณรัตน์ บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
31 1084 เด็กชาย นพดล ปาวรีย ์ วัดแหลมบ่อท่อ 
32 1091 เด็กชาย จักรณรงค์ ศรีบุญเรือง วัดแจ้ง 
33 1229 เด็กหญิง ธนภรณ์ คะมะนนัท ์ กิติคุณ 
34 1008 เด็กชาย ปรมี แก้วขุนรุย ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
35 1223 เด็กชาย พงศ์นิช สุขสวัสดิ ์ วัดหัววัง (เรืองประชา) 
36 1096 เด็กชาย ปฐมพงศ ์ ชูทอง บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 
37 1111 เดก็ชาย ธราเทพ สมประสงค์ วัดสาม ี

 
 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                     
 

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4011 นางสาว ภทรพร   นวลปาน ระโนดวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-20  ห้อง 424 
 
 

2 4007 นางสาว ภัทราภรณ์   กระโหมวงศ์ ระโนดวิทยา 
3 4012 นางสาว อภิชญา   แสงชูโต ระโนดวิทยา 
4 4018 นาย วรโชติ   ล่องสุวรรณ ระโนดวิทยา 
5 4034 นางสาว กัลยา   เลื่อนเกื้อ ระโนดวิทยา 
6 4053 นาย กิตติธัช ธรรมรัตน์ สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ 
7 4054 นาย พงศ์ปณต จันทรเพท ระโนด 
8 4013 นางสาว ณิชา  ชูบัวทอง ระโนดวิทยา 
9 4001 นางสาว สุทธิดา   แก้วมะโณ ระโนดวิทยา 

10 4006 นางสาว วรรณษา   จิริคุณ ระโนดวิทยา 
11 4026 นางสาว รัญชิดา   หวานหนู ระโนดวิทยา 
12 4041 นาย พงศธร   นพรัตน์ ระโนดวิทยา 
13 4008 นางสาว เมดาริน   สุดสุย ระโนดวิทยา 
14 4014 นางสาว อัมมรา     แก้วจันทร์   ระโนดวิทยา 
15 4020 นางสาว มัทนพร   เมืองปาน ระโนดวิทยา 
16 4039 นางสาว กษมา   เขี้ยวด้วง ระโนดวิทยา 
17 4029 นางสาว มุกอันดา  สุวรรณชนะ ระโนดวิทยา 
18 4055 นาย เอกภพ ชูนุ้ย ระโนดวิทยา 
19 4015 นางสาว เครือแก้ว   อ้ัวซ้าย ระโนดวิทยา 
20 4036 นางสาว วีรดา   ทองสม ระโนดวิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 4047 นาย จิตติศักดิ์ สันหนู ระโนด  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-40 ห้อง 425 
 

22 4058 นาย อภิรักษ์ คงเขียว ระโนดวิทยา 
23 4032 นางสาว วนัชพร   ขวัญแก้ว ระโนดวิทยา 
24 4004 นางสาว วันวิสา   ไหมจุ้ย ระโนดวิทยา 
25 4019 นางสาว น้ำฟ้า   ทองรัตนกุล ระโนดวิทยา 
26 4063 นาย กษมา นารีหวานดี เทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
27 4010 นางสาว ปพชิญา   จันทรคง ระโนดวิทยา 
28 4017 นาย ธนพล  ชูศรี ระโนดวิทยา 
29 4022 นางสาว รสิตา   จันทร์แก้ว ระโนดวิทยา 
30 4031 นาย ภัทรพง   กล้าณรงค์ ระโนดวิทยา 
31 4062 นางสาว สุรภา คงพันธ์ ระโนดวิทยา 
32 4037 นางสาว ธัญญเรศ   ปายะรัตน์ ระโนดวิทยา 
33 4042 นางสาว หทัยกาญจน์  อิสรภาพ ระโนดวิทยา 
34 4049 นางสาว พิชญาพร  บัวดำ ระโนดวิทยา 
35 4061 นาย เกียรติศักดิ์ ใจสะอาด ควนเนียงวิทยา 
36 4003 นางสาว อภิสรา   พรหมแก้ว ระโนดวิทยา 
37 4035 นาย วรยุทธ   นพคุณรังสฤษดิ์ ระโนดวิทยา 
38 4038 นางสาว วิศรุตา อุปถัมภ์ ระโนดวิทยา 
39 4025 นาย ศิวดล   เรืองรอง ระโนดวิทยา 
40 4040 นางสาว พัชราภา   ทองรักษ์ ระโนดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                     
 

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4030 นางสาว อรัญญา   สว่างจันทร์ ระโนดวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา     

ลำดับที่ 1-20  ห้อง 433 
 ลำดับที่ 21-26 ห้อง 435 

 
 

2 4045 นางสาว กัลย์สุดา แป้นเส้ง ระโนดวิทยา 
3 4046 นาย คณิศร อุติเนตร ระโนด 
4 4024 นาย สราวุฒิ   บานแย้ม ระโนดวิทยา 
5 4033 นางสาว พัณณิตา   อินสาย ระโนดวิทยา 
6 4043 นางสาว วศินี   ทองศรี ระโนด 
7 4044 นาย ทรงพล  ดำล่อง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
8 4056 นาย ตรีเพชร ไภยจินดา หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
9 4057 นาย คณัสนันท์ จันทระ พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 

10 4052 นางสาว ชุติกาญจน์ หมีคง ควนเกยสุทธิวิทยา 
11 4060 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วงศ์สุวรรณ ระโนดวิทยา 
12 4048 นาย นันทิพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ ระโนดวิทยา 
13 4027 นางสาว สุวนันท์  หมื่นภู่ ระโนดวิทยา 
14 4050 นางสาว ศรุตา   สุดชา ระโนดวิทยา 
15 4106 นาย ชยตว ์ เพชรนิล วัดอ่าวบัว 
16 4119 นางสาว ปรัชญาพร ถาวรประสิทธิ์ สามบ่อวิทยา 
17 4071 นางสาว รัญธิดา  สุวรรณคีรี ระโนดวิทยา 
18 4084 นางสาว ชาลิสา   ทองเรือง ระโนดวิทยา 
19 4107 เด็กหญิง อธิชา พุทธบัว อ่าวลึกประชาสรรค์ 
20 4064 นางสาว กมลทิพย์   แซ่ลิ่ว ระโนดวิทยา 
21 4120 นางสาว ศลิษา คงเย็น ระโนดวิทยา 
22 4111 นางสาว วรรณนิษา  คงวัตร ระโนดวิทยา 
23 4121 นาย ภัทรภร สงเมือง วัดเจดีย์งาม 
24 4151 นาย นันทวฒัน ์ ยุกระพันธ ์ ระโนดวิทยา 
25 4128 นาย ภูริภัทร   แสงอร่าม ระโนดวิทยา 
26 4134 นาย วรวชิ   บางพงศ์ ระโนดวิทยา 

 
 

 

 

 



 

 
 

                                     

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4101 นาย ศุภวิชญ์ เพียรรัตน์ สามบ่อวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 
ลำดับที่ 1-20 ห้อง 116 

 

2 4066 นางสาว วิรงรอง   ทองผอม ระโนดวิทยา 
3 4074 นางสาว ศิรประภา   แสงอรุณ ระโนดวิทยา 
4 4072 นางสาว ศุภิสรา  ชูบัว ระโนดวิทยา 
5 4097 นาย นันทภัทร ขุนปาน ระโนดวิทยา 
6 4109 นางสาว นวรัตน ์ บุญสมประเสริฐ วัดทุ่งสงวน 
7 4076 นางสาว วรัญญา   นวลทอง ระโนดวิทยา 
8 4069 นางสาว ธนัชพร   เสถียรรังสฤษดิ์ ระโนดวิทยา 
9 4083 นางสาว อรอนงค์   รักรุย ระโนดวิทยา 

10 4075 นางสาว บุณยกร   คงอินทร ์ ระโนดวิทยา 
11 4073 นางสาว พรรัมภา   วีรพันธุ์สกุล ระโนดวิทยา 
12 4088 นางสาว สุชาดา   สุขราษฎร์ ระโนดวิทยา 
13 4123 นาย กฤษตวัฒน ์ ทองด้วง ระโนดวิทยา 
14 4118 นาย ชยันธร สังข์ขาว ระโนดวิทยา 
15 4080 นางสาว ภิญญาพัชญ์  พิทักย์ ระโนดวิทยา 
16 4079 นางสาว ปัทมาภรณ์   ช่วยเจรญิ ระโนดวิทยา 
17 4094 นาย ธีรธ์วัช นวลทอง ระโนดวิทยา 
18 4095 นางสาว ครองขวัญ มงคล ระโนดวิทยา 
19 4098 นางสาว พรนภัส ภักดี ระโนดวิทยา 
20 4099 นางสาว พรไพลิน ภักดี ระโนดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                     
โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 4102 นาย เกียรติพล ไทยสุริยะ ระโนดวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-40 ห้อง 122 
 

 

22 4110 นางสาว นันทชิา นวลกลบั ระโนดวิทยา 
23 4116 เด็กหญิง ณัฐกมล เพ็งศรี ระโนดวิทยา 
24 4108 นางสาว อริษรา ชูรักษ์ วัดทุ่งสงวน 
25 4078 นาย อธิคม   เพ็ชรรักษ์ ระโนดวิทยา 
26 4090 นางสาว ธิญาดา   สิริศักดิ์ธรารักษ์ ระโนดวิทยา 
27 4103 นางสาว ฑิตยา เกิดทิพย์ ระโนดวิทยา 
28 4081 นางสาว พัชรพร   แก้วจันทร์ ระโนดวิทยา 
29 4085 นางสาว สุวรรณา   สอนปั้น ระโนดวิทยา 
30 4115 นางสาว เปรมกมล ด้วงคง ระโนดวิทยา 
31 4067 นาย วินัย   เกตบุญ ระโนดวิทยา 
32 4068 นางสาว แอนนา   ธรรมเดโช ระโนดวิทยา 
33 4087 นางสาว สิรภัทร   ประพันธไ์พโรจน ์ ระโนดวิทยา 
34 4091 นางสาว มัณฑนา   ติ้นไล ่ ระโนดวิทยา 
35 4096 นางสาว วราสิรี สายสหัส ระโนดวิทยา 
36 4105 นาย เขมชาติ ทองแก้ว ระโนดวิทยา 
37 4114 นางสาว ธัญชนก  เจริญวุฒิมากรณ์ ระโนด 
38 4070 นางสาว รัชดาพร   แสงอรุณ ระโนดวิทยา 
39 4082 นางสาว อัญชิสา   ดวงจักร์ ระโนดวิทยา 
40 4112 นาย กฤษฎา คงจันทร ์ ระโนดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                     

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชือ่ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4126 นาย นวพล  นิลพงศ ์ ระโนดวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 
ลำดับที่ 1-20 ห้อง 124 

 

2 4153 นาย ก้องกิติดากร ดำมะนลิศรี ระโนดวิทยา 
3 4133 นางสาว กรรณิการ ์  เส้งอัน้ ระโนดวิทยา 
4 4162 นางสาว กชกร กุลบุตร ระโนดวิทยา 
5 4147 นางสาว วราภรณ ์  ละอองแก้ว ระโนดวิทยา 
6 4150 นาย สรวัชร ไชยรักษ ์ ระโนดวิทยา 
7 4149 นาย ธนวัฒน ์ หุ่นสะด ี ระโนด 
8 4152 นางสาว เกวลิน กล้ากสิกิจ กระเเสสินธุ์วิทยา 
9 4169 นาย พิชากรณ ์ หนูชัยเเก้ว ระโนดวิทยา 

10 4164 นางสาว อภิญญา ขวัญเรียง ระโนดวิทยา 
11 4182 นาย ศักดิ์ชาย หนูแมว ระโนดวิทยา 
12 4196 นางสาว ลักษิกา สิทธิกุล ตะเครียะวิทยาคม 
13 4168 นาย อาทิตย ์ แก้วเสนา ระโนดวิทยา 
14 4131 นาย ภานุเดช   คงแก้ว ระโนดวิทยา 
15 4178 นาย สันติชยั สุขขัง สัตหีบวิทยาคม 
16 4130 นางสาว วรรณิดา   ชูชื่น ระโนดวิทยา 
17 1139 นางสาว ราตร ี  แก้วฉิมพลี ระโนด 
18 4146 นางสาว ปาริฉัตร   แก่นบุญ กระแสสินธุ์วิทยา 
19 4167 นางสาว จิราภรณ์ ปิ่นอำคา ระโนดวิทยา 
20 4177 นางสาว กัญญาพัชร นวลเขียว ระโนดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                     

 
 

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
21 4180 นางสาว รสิตา เทพไชย วัดหัวป่า (รักเมืองไทย38)  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 21-40 ห้อง 126 
 

22 4135 นาย ณัฏฐกิตต์  ส่งแสง ระโนดวิทยา 
23 4137 นางสาว พิมพ์ชนก  ขุนเดช ระโนดวิทยา 
24 4157 นางสาว นภัสสร บุญชูวงศ ์ กระแสสินธุ์วิทยา 
25 4184 นาย สุรบดินทร ์ ปิ่นแก้ว ระโนดวิทยา 
26 4179 นาย กิตติธร ชุมจีน ระโนดวิทยา 
27 4136 นางสาว วรรณ์ชริกา บัวพัว ระโนดวิทยา 
28 4171 นางสาว คณิตา  ช่วยชืน่ วันทุ่งสงวน 
29 4125 นาย อานุภาพ    มีมาก ระโนดวิทยา 
30 4129 นาย นภพล   ขวัญแก้ว ระโนดวิทยา 
31 4155 นาย เจษฎา ใหม่ชู ระโนดวิทยา 
32 4161 นางสาว อรนิภา หนูแก้ว ระโนดวิทยา 
33 4148 นางสาว วิมลศิริ ไพจิตต ์ ระโนด 
34 4166 นาย ธนภัทร แสงทอง ระโนดวิทยา 
35 4138 นางสาว ชนิกานต ์ บัวสุทธิ ์ ระโนดวิทยา 
36 4154 นาย ภูวดล ทองเพ็ง ระโนดวิทยา 
37 4172 นาย ธีธัช บุญศักดิ์ ระโนดวิทยา 
38 4132 นาย ประกายวิทย์  อักโขมี ระโนดวิทยา 
39 4156 นาย นพนนท ์ เจริญศรี ระโนดวิทยา 
40 4170 นางสาว วรัญธร พัฒน์ตลอด ระโนดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
                                     

โรงเรียนระโนดวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนระโนดวิทยา ชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปทีี่ 1  

แผนการเรียนพาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี  ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4192 นางสาว พลอยกัญญา ใจกระจ่าง ระโนดวิทยา  

รายงานตัวและมอบตัว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

ลำดับที่ 1-13 ห้อง 213 
 
 

2 4195 นางสาว ณัทศศิร์ บุญโญประสิทธิ์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
3 4190 นางสาว พัฒธิรา   ขุนชุม ระโนดวิทยา 
4 4188 นางสาว ธิดารัตน์   แสงทอง ระโนดวิทยา 
5 4194 นางสาว จารุณี สังปิด ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 
6 4187 นางสาว ศารษิา   ชุมภูทอง ระโนดวิทยา 
7 4191 นางสาว ดารารัตน์   ดวงดี ระโนดวิทยา 
8 4189 นางสาว สโรชา   หอมเขียว ระโนดวิทยา 
9 4193 นางสาว อรวรรณ เมฆขำ ราชประชานุเคราะห์ 43 

10 4176 นางสาว แพรพิไล หนูคง วัดทุ่งสงวน 
11 4141 นาย อภิสิทธิ์   อุปถัมภ์ ระโนด 
12 4163 นางสาว นราทิพย ์ ปั้นแก้ว ระโนดวิทยา 
13 4140 นาย สรวิชญ์   แสงอำไพ ระโนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                    
                                      โรงเรียนระโนดวิทยา 

รายช่ือนักเรียนสำรอง  ณ โรงเรียนระโนดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 4065 เด็กชาย ปิยวัฒน์   สังข์แก้ว ระโนดวิทยา  

ให้นักเรียนติดต่อทีห่้องวิชาการ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

2 4092 นางสาว ณฐพร   พรหมศรี อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 
3 4093 นางสาว ธนสร   จันสุด ระโนดวิทยา 
4 4100 นาย ปิยะวฒัน ์ สังข์สุวรรณ ระโนดวิทยา 
5 4113 นาย ธัชนิล น้ำมิตร ระโนดวิทยา 
6 4122 นาย อิทธิเดช ขวัญเรียง ระโนดวิทยา 
7 4142 นาย ธรรมรักษ์  มงคล ระโนด 
8 4145 นาย ภูธเนตร   คงแก้ว ระโนด 
9 4158 นางสาว ทิพย์วิมล มากชุมนุม กระแสสินธุ์วิทยา 

10 4159 นาย วรฤทธิ์ สุภารัตน ์ ระโนดวิทยา 
11 4160 นางสาว ยุภาวด ี ฟักแก้ว ระโนดวิทยา 
12 4165 นาย ธีรภัทร   เกตุแก้ว ระโนดวิทยา 
13 4175 นางสาว ศิริยากร บัวแก้ว วัดหัวป่า (รักเมืองไทย38) 
14 4183 นาย คณาธิป สุวรรณโณ ระโนดวิทยา 

 


