
ทีน่ั่งสอบ เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรียนเดิม อำคำรสอบ ห้องสอบ

1 0001 เด็กชาย ปิติกร เสริฐ์กระโทก บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
2 0002 เด็กหญิง เกวลิน ใหหล า บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
3 0003 เด็กชาย ธนทัต ใจชื่น บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
4 0004 เด็กชาย ภัทร องักาบ ไทยรัฐวิทยา 95 อาคารประหยดั 211
5 0005 เด็กชาย อภิวิชญ์ สิงห์ศิลป์ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
6 0006 เด็กหญิง มณีรัตน์ เติมทอง ดมวิทยาคาร อาคารประหยดั 211
7 0007 เด็กชาย ภัทธดลย์ ตะเคียนจนัทร์ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
8 0008 เด็กหญิง วรัญญา มะลิซ้อน บ้านแซรไปร อาคารประหยดั 211
9 0009 เด็กหญิง รัตติกาล สมาคม บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 211
10 0010 เด็กหญิง อนิทิรา สินประโคน บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
11 0011 เด็กชาย อาทิตย์ ผลจนัทร์ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
12 0012 เด็กหญิง พรพสุิทธิ์ สว่างภพ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 211
13 0013 เด็กหญิง สุภาพร สมบูรณ์ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 211
14 0014 เด็กหญิง วารุณี  พนัธ์เกยีรต์ิ บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 211
15 0015 เด็กหญิง พรนภา แน่นอดุร บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 211
16 0016 เด็กหญิง สุธินี เสาวะโร บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 211
17 0017 เด็กหญิง วรรวิษา โคตะหา บ้านโชค อาคารประหยดั 211
18 0018 เด็กหญิง สุทธิกานต์ จนัทรารักษ์ บ้านโชค อาคารประหยดั 211
19 0019 เด็กหญิง ปาณิศา สิงห์โตทอง บ้านโชค อาคารประหยดั 211
20 0020 เด็กหญิง กนกพชิญ์ เล่าท่า บ้านโชค อาคารประหยดั 211
21 0021 เด็กชาย ธนพร กอ้นทอง บ้านโชค อาคารประหยดั 211
22 0022 เด็กชาย ดนุพร กอ้นทอง บ้านโชค อาคารประหยดั 211
23 0023 เด็กหญิง รัตนากร คารงาม บ้านโชค อาคารประหยดั 211
24 0024 เด็กหญิง พมิพพ์กิา ผลผกา บ้านโชค อาคารประหยดั 211
25 0025 เด็กชาย จริวัฒน์ ผลผกา บ้านโชค อาคารประหยดั 211
26 0026 เด็กชาย โสภณวิชญ์ จงหาญ บ้านโชค อาคารประหยดั 211
27 0027 เด็กชาย สุทธิรักษ์  ผลผกา บ้านโชค อาคารประหยดั 211
28 0028 เด็กชาย นราทร เอี่ยมละออง บ้านโชค อาคารประหยดั 211
29 0029 เด็กชาย เอกรินทร์ สุระ บ้านโชค อาคารประหยดั 211
30 0030 เด็กชาย สรวิศ จนัทมล บ้านโชค อาคารประหยดั 211
31 0031 เด็กชาย ชัชนันท์ เอมิสุข บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 211
32 0032 เด็กหญิง ฐิตรัตน์ ราชรักษ์ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 211
33 0033 เด็กหญิง จริาวรรณ ตาดม่วง ชบ อาคารประหยดั 211
34 0034 เด็กหญิง บัวชมพู สมนึกตน บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 211
35 0035 เด็กหญิง สุทธิดา สุกลมใส บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 211

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำ ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนบัวเชดวิทยำ  อ ำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

ประเภทห้องเรียนปกติ
สอบวันอำทิตย์ที ่31 เดอืน มนีำคม พ.ศ.2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น.

ชื่อ-นำมสกุล
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1 0036 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ค าศรี บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 212
2 0037 เด็กหญิง สุวรรณี ชอสุวรรณ บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 212
3 0038 เด็กชาย ธีรเชษฐ์ ขนัธ์ทอง บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 212
4 0039 เด็กชาย ทัดธน ตระกลูศิริ บ้านข าสมิง อาคารประหยดั 212
5 0040 เด็กชาย อาเช้า แกว้ดี น  าปากบึง อาคารประหยดั 212
6 0041 เด็กหญิง ณัฐชารี ควรดี บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 212
7 0042 เด็กชาย มัลลิกา วาดสีดา บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 212
8 0043 เด็กหญิง ฐาณิตศรา แสนค าวัง บ้านสน อาคารประหยดั 212
9 0044 เด็กชาย กนัต์ศักด์ิ สง่างาม บ้านโอทะลัน อาคารประหยดั 212
10 0045 เด็กหญิง ปาลิตา แท่นทอง บ้านสน อาคารประหยดั 212
11 0046 เด็กชาย ธีระศักด์ิ พรมอกุ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 212
12 0047 เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเลิศ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 212
13 0048 เด็กชาย สมพงษ์ เทพทอง บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 212
14 0049 เด็กหญิง อรทัย ตินทุกศิริ บ้านสน อาคารประหยดั 212
15 0050 เด็กชาย กอ้งภพ บุญจนัทร์ บ้านสน อาคารประหยดั 212
16 0051 เด็กชาย คุณธรรม ทองแม้น บ้านสน อาคารประหยดั 212
17 0052 เด็กหญิง ณัฐพร ถาวรสาลี บ้านสน อาคารประหยดั 212
18 0053 เด็กชาย เมธัส เครือจนัทร์ บ้านสน อาคารประหยดั 212
19 0054 เด็กหญิง จนิดาพร เมาลีร์ บ้านสน อาคารประหยดั 212
20 0055 เด็กชาย สุรวงศ์ สุขวงษ์ บ้านสน อาคารประหยดั 212
21 0056 เด็กชาย เทวัณ ผ่องใส บ้านตาพราม อาคารประหยดั 212
22 0057 เด็กชาย ศุภกติต์ิ สินทิบ บ้านตาพราม อาคารประหยดั 212
23 0058 เด็กชาย ศิรภทธ์ พนัเกยีน บ้านจรัส อาคารประหยดั 212
24 0059 เด็กหญิง รัตติกาล ไทยยิ่ง บ้านจรัส อาคารประหยดั 212
25 0060 เด็กชาย พงษ์พพิฒัน์ แสรพนัธ์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
26 0061 เด็กหญิง ปวีณา ยงยิ่งยนื อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
27 0062 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ใจแกว้ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
28 0063 เด็กหญิง ณัฐญาดา เศษสุวรรณ์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
29 0064 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงศ์หฤทัย ตชด.บ้านช าประโต อาคารประหยดั 212
30 0065 เด็กหญิง ภูริดา วัฒนพล บ้านโอทะลัน อาคารประหยดั 212
31 0066 เด็กหญิง บุญสิตา ค าศรี อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
32 0067 เด็กชาย ณัฐวุฒ จนัทร์ด า บ้านจรัส อาคารประหยดั 212
33 0068 เด็กชาย อนุชิต เผ่าเพง็ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 212
34 0069 เด็กหญิง นันทิกานต์ กา้นอนิทร์ บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 212
35 0070 เด็กชาย ทองเบื อง สุขเสริม บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 212
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1 0071 เด็กชาย กติติศักด์ิ  โต๊ะจรัญ บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
2 0072 เด็กหญิง อรุณี โต๊ะจรัญ บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
3 0073 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วิเชียรพจน์ บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
4 0074 เด็กหญิง รัตนกร ไสยสุ์ด บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
5 0075 เด็กหญิง นันทิชา ไทยยิ่ง บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
6 0076 เด็กหญิง ดารินทร์ หาดอน บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
7 0077 เด็กหญิง รสริน เงางาม บ้านบัวขนุจง อาคารประหยดั 213
8 0078 เด็กหญิง ภัทรจริา จงหาญ บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
9 0079 เด็กหญิง สุวิชาดา สุขรอบ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 213
10 0080 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ค าพระวงค์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 213
11 0081 เด็กชาย ชลิต สุระคนธ์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 213
12 0082 เด็กชาย พงศกร สตางาม บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
13 0083 เด็กชาย ชยธร ออเปียง บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
14 0084 เด็กชาย ศิวดล สุวรรณ์ บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
15 0085 เด็กชาย ธนดล แกม้สิริ บ้านจรัส อาคารประหยดั 213
16 0086 เด็กชาย ภัทรพล มงคลมะไฟ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 213
17 0087 เด็กหญิง พรรษา ดมหอม บ้านสะเดา อาคารประหยดั 213
18 0088 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ตลับทอง บ้านสน อาคารประหยดั 213
19 0089 เด็กหญิง เมธาพร ออ่นน้อม บ้านสะแร อาคารประหยดั 213
20 0090 เด็กหญิง กลัยรัตน์ คงยิ่ง บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 213
21 0091 เด็กหญิง โชติกา สาใสย์ บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 213
22 0092 เด็กชาย พงศกร มาตหอม ตชด.บ้านช าปะโต อาคารประหยดั 213
23 0093 เด็กหญิง สุสาธิณี บุญต่าง ตชด.บ้านช าปะโต อาคารประหยดั 213
24 0094 เด็กชาย ณัฐวัตร ชัยโคตร ตชด.บ้านช าปะโต อาคารประหยดั 213
25 0095 เด็กชาย พงศ์พล หัสดี บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 213
26 0096 เด็กชาย ชยานันต์ ไชยสอน บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 213
27 0097 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ แท่นแกว้ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 213
28 0098 เด็กชาย วันเฉลิม ทองเบื อง อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 213
29 0099 เด็กหญิง องัคณา ประเหน่งเพชร สังขะวิทยาคม อาคารประหยดั 213
30 0100 เด็กชาย อธิบดี ประเหน่งเพชร สังขะวิทยาคม อาคารประหยดั 213
31 0101 เด็กหญิง ขวัญจริา วงษ์ไล บ้านอาโพน อาคารประหยดั 213
32 0102 เด็กชาย อดุมศักด์ิ  บุญธรรม บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 213
33 0103 เด็กชาย ศิวัช อนิทร์ทัด ตชด.ช าปะโต อาคารประหยดั 213
34 0104 เด็กชาย วุฒิพงศ์ สีหะบุตร บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 213
35 0105 เด็กชาย สิทธิภัทร ไม้ชุน บ้านอาโพน อาคารประหยดั 213
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1 0106 เด็กหญิง วรรณพร อึ งประสพสุข บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 214
2 0107 เด็กหญิง ชุติมา จงหาร บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
3 0108 เด็กหญิง สัตตบงกช ไมขนุทด บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
4 0109 เด็กหญิง แพรวา ฤทธิก์ล้า บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
5 0110 เด็กชาย วีระภาพ เงางาม ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
6 0111 เด็กหญิง ปริญญาลักษณ์ จลุละนันท์ บ้านสน อาคารประหยดั 214
7 0112 เด็กหญิง อรพมิล เจยีนงาม อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 214
8 0113 เด็กหญิง ขวัญกมล ยิ่งหาญ ดมวิทยาคาร อาคารประหยดั 214
9 0114 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ออ่นไทย ดมวิทยาคาร อาคารประหยดั 214
10 0115 เด็กชาย ศิวกร สุพรรณ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 214
11 0116 เด็กหญิง กชมน บุญมาธรรม บ้านสน อาคารประหยดั 214
12 0117 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ค าเสมอ บ้านสวาท อาคารประหยดั 214
13 0118 เด็กชาย สิทธิกรณ์ ดอนเหลือม บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 214
14 0119 เด็กชาย ไพโรจน์ พนัธ์รักษา บ้านตาคง อาคารประหยดั 214
15 0120 เด็กชาย ธนภัทร ใจกล้า บ้านสน อาคารประหยดั 214
16 0121 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ภูกองเมฆ บ้านลันแต้ อาคารประหยดั 214
17 0122 เด็กหญิง สุจริา สายกระสุน บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 214
18 0123 เด็กชาย รพภีัทร จะสุรัมย์ บ้านสน อาคารประหยดั 214
19 0124 เด็กชาย พงษ์เทพ  แดงงาม ต.ช.ด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
20 0125 เด็กหญิง อรนันท์ ชัดเจน บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
21 0126 เด็กหญิง ธนพร จติรรักษ์ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
22 0127 เด็กหญิง วาริณี กายชาติ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
23 0128 เด็กชาย รัชชานนท์ ไชยศรีษะ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
24 0129 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ ไกรเทศ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
25 0130 เด็กหญิง บัณฑิตา ดวงดี บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 214
26 0131 เด็กหญิง ชลิดา ดวนใหญ่ บ้านนา อาคารประหยดั 214
27 0132 เด็กชาย ชาละวรรณ โหมดเจริญ บ้านห้วยจระเข้ อาคารประหยดั 214
28 0133 เด็กหญิง นิศามณี รักยิ่ง บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
29 0134 เด็กหญิง ศศิประภา ดวงมาลา ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
30 0135 เด็กหญิง ปภาวี เงางาม ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 214
31 0136 เด็กชาย ภูมเรศน์ อนิทยาตร บ้านจรัส อาคารประหยดั 214
32 0137 เด็กหญิง วณิชญา ไชยปัญญา อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 214
33 0138 เด็กหญิง จรัิชยา สืบมี บ้านอาโพน อาคารประหยดั 214
34 0139 เด็กหญิง วิภารัตน์ สุขตน บ้านอาโพน อาคารประหยดั 214
35 0140 เด็กหญิง ชุติมา ครุธสุวรรณ บ้านอาโพน อาคารประหยดั 214
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1 0141 เด็กชาย ธนากร น้อยมณี บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 215
2 0142 เด็กชาย ศิรศักด์ิ แกว้ดี บ้านอาโพน อาคารประหยดั 215
3 0143 เด็กชาย จริทิปต์ สมทอง บ้านจรัส อาคารประหยดั 215
4 0144 เด็กหญิง พชัรินทร์ สืบเสาร์ บ้านจรัส อาคารประหยดั 215
5 0145 เด็กหญิง อภิญญา โกสีย์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
6 0146 เด็กหญิง ศศิวิมล เพช็รประโคน อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
7 0147 เด็กหญิง จนัทกานต์ิ ภูทอง บ้านจรัส อาคารประหยดั 215
8 0148 เด็กหญิง ปาณัฐดา ไชยสาร บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 215
9 0149 เด็กหญิง รัตนากร จงหาญ ตชด.ช าปะโต อาคารประหยดั 215
10 0150 เด็กชาย ศิวกร เพราะแสน บ้านอาโพน อาคารประหยดั 215
11 0151 เด็กชาย วิชาฤทธิ์ อ าภา ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 215
12 0152 เด็กหญิง จนัทกานต์ มันสลาย ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 215
13 0153 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ ธนาลัยเตียวสกลุ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
14 0154 เด็กหญิง อารี สีเมฆ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
15 0155 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อมัวัลย์ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 215
17 0157 เด็กชาย คณากร สร้อยอ าภา บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 215
18 0158 เด็กหญิง ดลพร ราชรักษ์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
19 0159 เด็กหญิง อษุณิษา ทวาอนิทร์ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
20 0160 เด็กชาย กอ่สกลุ ผลาสพ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
21 0161 เด็กหญิง วิภา เอื อนไทยสง บ้านนา อาคารประหยดั 215
22 0162 เด็กหญิง ปภารินทร์ หลินภู บ้านนา อาคารประหยดั 215
23 0163 เด็กหญิง สุกานดา อมุเพช็ร บ้านนา อาคารประหยดั 215
24 0164 เด็กหญิง อนัญพร จติต์สอาด บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 215
25 0165 เด็กชาย ธีรพงษ์ จงหาญ บ้านจรัส อาคารประหยดั 215
26 0166 เด็กชาย อดิสรณ์ มากมี ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 215
27 0167 เด็กหญิง พชัราภา จ านงค์รักษ์ บ้านจรัส อาคารประหยดั 215
28 0168 เด็กหญิง พาขวัญ สุระคนธ์ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 215
29 0169 เด็กหญิง สุภาวดี พรมอกุ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 215
30 0170 เด็กชาย อภิสิทธิ์ พนัสุโพธิ์ บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 215
31 0171 เด็กชาย ภาณุพงศ์ กอ้นทอง บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 215
32 0172 เด็กชาย ต้นกล้า ฤทธิก์ล้า บ้าโอทะลัน อาคารประหยดั 215
33 0173 เด็กชาย ทรงชีพ ยอดใสย์ บ้านอาโพน อาคารประหยดั 215
34 0174 เด็กหญิง นันทิยา พนัธ์เกยีรติ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 215
35 0175 เด็กหญิง ประภัสสร ศาลาจนัทร์ ตชด.บ้านตาแตรว อาคารประหยดั 215
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1 0176 เด็กชาย ศักดา สังขล์าย บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 216
2 0177 เด็กหญิง ภาวนา แป้นกลัด ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 216
3 0178 เด็กชาย ธนวัฒน์ แกว้ดี บ้านสวาท อาคารประหยดั 216
4 0179 เด็กหญิง สริตา สุขตน ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 216
5 0180 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุขรอบ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 216
6 0181 เด็กหญิง ภิญญดา ออเปียง บ้านจรัส อาคารประหยดั 216
7 0182 เด็กหญิง ศรัณยพ์ร กล้วยทอง บ้านอาโพน อาคารประหยดั 216
8 0183 เด็กชาย กนัตภณ สมร ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 216
9 0184 เด็กหญิง สุทธิกานต์ เทพทอง ตชด.ช าปะโต อาคารประหยดั 216
10 0185 เด็กหญิง วรรธนภร หอมอม้ บ้านสน อาคารประหยดั 216
11 0186 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ ศรีสว่าง บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 216
12 0187 เด็กหญิง รวิภา เจนจบ ตชด.บ้านรุน อาคารประหยดั 216
13 0188 เด็กชาย อนุวัฒน์ แกว้ดี บ้านอาโพน อาคารประหยดั 216
14 0189 เด็กหญิง ธัญญาเรศ จงหาญ ตชด.บ้านช าปะโต อาคารประหยดั 216
15 0190 เด็กชาย กษิเดช สุขแสวง อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 216
16 0191 เด็กหญิง พรไพลิน การะเกตุ บ้านนา อาคารประหยดั 216
17 0192 เด็กหญิง พยิดา เพง็พนัธ์ บ้านช าสมิง อาคารประหยดั 216
18 0193 เด็กหญิง วริศรา โผดนอก ตชด.ช าปะโต อาคารประหยดั 216
19 0194 เด็กชาย ฉตัรชัย บุตรงาม บ้านสน อาคารประหยดั 216
20 0195 เด็กชาย จอมพล สังธิกลุ บ้านสน อาคารประหยดั 216
21 0196 เด็กหญิง กลมชนก บุณเพง็ บ้านตาพราม อาคารประหยดั 216
22 0197 เด็กชาย ณัฐพงษ์ กองธงไส สังขะวิทยาคม อาคารประหยดั 216
23 0198 เด็กชาย ธีรภัทร ชุ่มมาก บ้านตาวัง อาคารประหยดั 216
24 0199 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ จนัดาเพง็ บ้านลันแต้ อาคารประหยดั 216
25 0200 เด็กชาย จริวัฒน์ อนิทร์ดี บ้านตาวัง อาคารประหยดั 216
26 0201 เด็กชาย ปริตถกร เยน็สุข บ้านตาวัง อาคารประหยดั 216
27 0202 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุนชัย ตชด.ตาแตรว อาคารประหยดั 216
28 0203 เด็กชาย ธนภัทร ศาลางาม ตชด.บ้านรุ่น อาคารประหยดั 216
29 0204 เด็กหญิง สุธิมา เลศจะโปะ บ้านอ าปึลฯ อาคารประหยดั 216
30 0205 เด็กหญิง วรัญญา วรรณสุข บ้านจรัส อาคารประหยดั 216
31 0206 เด็กชาย เจษฎา คุณาคุณ บ้านนา อาคารประหยดั 216
32 0207 เด็กชาย ณภัทร สระแกว้ บ้านนา อาคารประหยดั 216
33 0208 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ดวงน้อย บ้านคะนา อาคารประหยดั 216
34 0209 เด็กหญิง จฑุามาศ ค าเลิศ บ้านสน อาคารประหยดั 216
35 0210 เด็กชาย ชาลี เดือนเพง็ บ้านบัวเชด อาคารประหยดั 216



ทีน่ั่งสอบ เลขประจ ำตัวสอบ โรงเรียนเดิม อำคำรสอบ ห้องสอบ

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำ ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนบัวเชดวิทยำ  อ ำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

ประเภทห้องเรียนปกติ
สอบวันอำทิตย์ที ่31 เดอืน มนีำคม พ.ศ.2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น.

ชื่อ-นำมสกุล

1 0211 เด็กหญิง ภัคจริา อนิทรีย์ บ้านไพรพฒันา อาคารประหยดั 217
2 0212 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ทองนรินทร์ บ้านไพรพฒันา อาคารประหยดั 217
3 0213 เด็กหญิง วราทิพย์ ชูคะรัมย์ บ้านสน อาคารประหยดั 217
4 0214 เด็กชาย สุพศิน สุขมา บ้านจรัส อาคารประหยดั 217
5 0215 เด็กชาย ภูวนาถ บุญตัว บ้านจรัส อาคารประหยดั 217
6 0216 เด็กหญิง ปิยะศิริ ปุม่แม่น ตชด.บ้านตาแตรว อาคารประหยดั 217
7 0217 เด็กชาย พชัรพล สมบูรณ์ บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 217
8 0218 เด็กหญิง สุชาวดี นามจติร์ บ้านสวาท อาคารประหยดั 217
9 0219 เด็กหญิง นันทยากรณ์ ผมรี บ้านตาวัง อาคารประหยดั 217
10 0220 เด็กหญิง ธนิชา ผลผกา บ้านตาวัง อาคารประหยดั 217
11 0221 เด็กชาย อคัรภูมิ อาจพนัธ์ บ้านตาวัง อาคารประหยดั 217
12 0222 เด็กหญิง อจมิา พยงุศักด์ิ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
13 0223 เด็กหญิง จนัทรากานต์ ประถมภาส กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
14 0224 เด็กหญิง สุภาภรณ์ แกว้สุวรรณ์ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
15 0225 เด็กชาย เจนณรงค์   พรหมแสง กลาโหมราชเสนา2 อาคารประหยดั 217
16 0226 เด็กหญิง ฑิตยา ฟกักระโทก กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
17 0227 เด็กชาย สัมฤทธิ์ เป็นผล กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
18 0228 เด็กชาย กษิตย์ แป๊ะป๋อง กลาโหมราชเสนา2 อาคารประหยดั 217
19 0229 เด็กชาย ยทุธชัย ประกอบ กลาโหมราชเสนา2 อาคารประหยดั 217
20 0230 เด็กชาย พฒิุพงศ์ เพชรรัตน์ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
21 0231 เด็กชาย พรมงคล เป็นผล กลาโหมราชเสนา2 อาคารประหยดั 217
22 0232 เด็กชาย อนุชิต เป็นผล กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
23 0233 เด็กชาย ธนาธร ชาญศรี กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
24 0234 เด็กหญิง จนิดารัตน์ วันยะ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
25 0235 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช แสนแกว้ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
26 0236 เด็กหญิง ณัฐธิชา วงศสุข กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
27 0237 เด็กหญิง พจิติรา มุกดาหาร กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
28 0238 เด็กหญิง ธวัลพร เกบ็ทอง กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
29 0239 เด็กชาย อนุชา การอนิทร์ กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
30 0240 เด็กชาย คุณัชญ์ สารสาตร กลาโหมราชเสนา 2 อาคารประหยดั 217
31 0241 เด็กหญิง กญัจนพชัร เฉยีบแหลม บ้านสวาท อาคารประหยดั 217
32 0242 เด็กชาย พนัธดนย์ สอนงาม บ้านอาโพน อาคารประหยดั 217
33 0243 เด็กหญิง พชัรมัย หงษโสภา บ้านตาวัง อาคารประหยดั 217
34 0244 เด็กหญิง เพชรลดา ผาสุข อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 217
35 0245 เด็กหญิง พมิพกิา  ศรีสว่าง บ้านสวาท อาคารประหยดั 217
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1 0246 เด็กชาย พรีพฒัน์ บุญราม บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 218
2 0247 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ สังขท์รัพย์ บ้านสน อาคารประหยดั 218
3 0248 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองหล่อ อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 218
4 0249 เด็กชาย นครินทร์ สุภาพ กลาโหมราชเสนา2 อาคารประหยดั 218
5 0250 เด็กชาย ณัชพล โสรัตน์ บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
6 0251 เด็กหญิง พาขวัญ สตางาม บ้านจรัส อาคารประหยดั 218
7 0252 เด็กชาย พรีพฒัน์ วรรณทอง อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 218
8 0253 เด็กชาย ฐาปนพงศ์ แกว้ดี บ้านตาวัง อาคารประหยดั 218
9 0254 เด็กชาย โภคิน อนิทร์ดี บ้านตาวัง อาคารประหยดั 218
10 0255 เด็กหญิง สรัลพร ผลาหาญ บ้านสน อาคารประหยดั 218
11 0256 เด็กชาย อศิวรพงศ์ บัวสด บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
12 0257 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แตะอนิทร์รัมย์ บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
13 0258 เด็กชาย อนุภัทร รูปคุ้ม บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
14 0259 เด็กหญิง จฑุามาศ ชัยชนะ บ้านไพรพฒันา อาคารประหยดั 218
15 0260 เด็กชาย สุพจน์ ชูคะรัมย์ บ้านสนพฒันา อาคารประหยดั 218
16 0261 เด็กชาย ณัฐนันท์ โพหิรัญ บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
17 0262 เด็กชาย พงศพศั แสงมณี บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
18 0263 เด็กหญิง เปมิกา ไล่มั่น บ้านตาวัง อาคารประหยดั 218
19 0264 เด็กชาย วีรวิชญ์ อนันต์วโรตม์ บ้านสนบ อาคารประหยดั 218
20 0265 เด็กชาย ธนวัฒน์ รักเต็ง บ้านสนบ อาคารประหยดั 218
21 0266 เด็กชาย วัชระ บัวหอม อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 218
22 0267 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ชงโค บ้านโคกสมอง อาคารประหยดั 218
23 0268 เด็กชาย อธิป บัวจนัทร์ บ้านลันแต้ อาคารประหยดั 218
24 0269 เด็กหญิง นริศริญา พลศรี บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
25 0270 เด็กหญิง สุชาดา เทียนถวาย บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
26 0271 เด็กชาย จริายทุธ นามโคตร บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
27 0272 เด็กหญิง อมัทิกา ดาวผักชี บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
28 0273 เด็กหญิง ศิรภัสสร แอกทอง บ้านสนบ อาคารประหยดั 218
29 0274 เด็กชาย ชัยนันท์ แกว้สว่าง บ้านอาโพน อาคารประหยดั 218
30 0275 เด็กชาย ณัฐชนน ทนทอง บ้านสนบ อาคารประหยดั 218
31 0276 เด็กหญิง ลภัสรดา แม่นมั่น บ้านส าเภาลูน อาคารประหยดั 218
32 0277 เด็กชาย จริภัทร รักยิ่ง อนุบาลบัวเชด อาคารประหยดั 218
33 0278 เด็กหญิง จริะพนิยา อภัยพจน์ บ้านโพนชาย อาคารประหยดั 218
34 0279 เด็กชาย หัตพร พทุยา ตชด.ช าปะโต อาคารประหยดั 218
35 0280 เด็กชาย ภูรินทร์ ทองเจริญ บ้านโนนสังข์ อาคารประหยดั 218
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1 0281 เด็กชาย นุกลู พกิลุทอง บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 312
2 0282 เด็กชาย จริภัทร ราชรักษ์ บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 312
3 0283 เด็กชาย ยพุราช สุขใส บ้านช าสมิง อาคารซ่ือสัตย์ 312
4 0284 นาย คมสันต์ คะโค บ้านระมาดค้อ อาคารซ่ือสัตย์ 312
5 0285 เด็กหญิง ปาริชาติ ยวนจติร บ้านตาแตรว อาคารซ่ือสัตย์ 312
6 0286 เด็กหญิง ขวัญขา้ว สอนงาม บ้านตาวัง อาคารซ่ือสัตย์ 312
7 0287 เด็กชาย ธนรัตน์ นันทา บ้านตาแตรว อาคารซ่ือสัตย์ 312
8 0288 เด็กหญิง วันวิสา ผลผกา บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 312
9 0289 เด็กชาย สุวรรณภูมิ เตียแอก บ้านจรัส อาคารซ่ือสัตย์ 312
10 0290 เด็กหญิง วิมลภัทร อนิทรีย์ บ้านส าเภาลูน อาคารซ่ือสัตย์ 312
11 0291 เด็กชาย รวิภาส แกว้ดี บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 312
12 0292 เด็กหญิง อภัสรา บอกประโคน บ้านโอทะลัน อาคารซ่ือสัตย์ 312
13 0293 เด็กชาย องักฤษ พศิโฉม บ้านโอทะลัน อาคารซ่ือสัตย์ 312
14 0294 เด็กหญิง มาติกา เอกลาภ บ้านโอทะลัน อาคารซ่ือสัตย์ 312
15 0295 เด็กหญิง จรีะนันท์ เงยกระโทก บ้านโอทะลัน อาคารซ่ือสัตย์ 312
16 0296 เด็กชาย ธีรภัทร บุตรงาม บ้านสน อาคารซ่ือสัตย์ 312
17 0297 เด็กชาย วิชิดชัย อยู่มั่น บ้านสะเดา อาคารซ่ือสัตย์ 312
18 0298 เด็กชาย ธีรยทุธ ค าสนวน บ้านบัวขนุจง อาคารซ่ือสัตย์ 312
19 0299 เด็กหญิง จฬุามณี สระขนุทด บ้านสะเดา อาคารซ่ือสัตย์ 312
20 0300 เด็กชาย รัฐภูมิ สิงห์ชาติ บ้านสนบ อาคารซ่ือสัตย์ 312
21 0301 เด็กหญิง ภัทรา สัตบุตร บ้านหนองเหล็กฯ อาคารซ่ือสัตย์ 312
22 0302 เด็กหญิง เกวลิน โกมลสิงห์ บ้านหนองเหล็กฯ อาคารซ่ือสัตย์ 312
23 0303 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  ประดับประดา บ้านส าเภาลูน อาคารซ่ือสัตย์ 312
24 0304 เด็กชาย เจษฎา ระหาร บ้านหนองโจงโลง อาคารซ่ือสัตย์ 312
25 0305 เด็กหญิง ทอสิริ พงศ์อทิรสุทธิ์ บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 312
26 0306 เด็กชาย สุรยทุธ จนัทร์ออ่น บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
27 0307 เด็กชาย เพิม่ศักด์ิ ประวาสุข บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
28 0308 เด็กชาย ภาคิน ค าลุน บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
29 0309 เด็กชาย วัทน์สิริ ธรรมสุข บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
30 0310 เด็กชาย นิพฒัน์ อมัภรัตน์ บ้านออดราชสามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
31 0311 เด็กชาย เอกภพ จา่คิ ม บ้านส าเภาลูน อาคารซ่ือสัตย์ 312
32 0312 เด็กชาย บรรณรต เศษเสาร์ บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
33 0313 เด็กชาย เอกกมัพล ใสนวล บ้านออดราษฎร์สามัคคี อาคารซ่ือสัตย์ 312
34 0314 เด็กหญิง สุธีธิดา ชุมมาก บ้านช าปะโต อาคารซ่ือสัตย์ 312
35 0315 เด็กชาย ปฏิพล สิงหาโคตร บ้านสน อาคารซ่ือสัตย์ 312
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1 0316 เด็กหญิง ปิยาพชัร เครือวัลย์ บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 313
2 0317 เด็กชาย วรโชติ นุกลูราษฎร์ บ้านยายจั่น อาคารซ่ือสัตย์ 313
4 0319 เด็กหญิง บัณฑิตา ช่อล าดวน บ้านสนบ อาคารซ่ือสัตย์ 313
5 0320 เด็กชาย ภูริพฒัน์ แกว้วันนา สังขะวิทยาคม อาคารซ่ือสัตย์ 313
6 0321 เด็กชาย พงษ์พพิฒัน์ ทาค าสี บ้านสนบ อาคารซ่ือสัตย์ 313
7 0322 เด็กชาย ธรรมนูญ เจริญรัมย์ บ้านจบก อาคารซ่ือสัตย์ 313
8 0323 เด็กหญิง กรรณิการ์ ชะบาทอง กะเลงเวกทับทิมสยาม อาคารซ่ือสัตย์ 313
9 0324 เด็กหญิง อมิตตดา สางาม กะเลงเวกทับทิมสยาม อาคารซ่ือสัตย์ 313
10 0325 เด็กชาย ธนภัทร ผ่องใส บ้านลันแต้ อาคารซ่ือสัตย์ 313
11 0326 เด็กหญิง รัฐวณัฏฐ์ ยนืยง บ้านสน อาคารซ่ือสัตย์ 313
12 0327 เด็กชาย แพน จะมัวดี อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
13 0328 เด็กชาย ธิติวุติ เจยีนงาม อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
14 0329 เด็กหญิง จรินันท์ บุญนุวงษ์ บ้านตาพราม อาคารซ่ือสัตย์ 313
15 0330 เด็กหญิง สุภัสสรา สมาเมฆ บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 313
16 0331 เด็กชาย ธีรภัทร สุขตน อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
17 0332 เด็กชาย ธนดล ออ่นตา บ้านสะเดา อาคารซ่ือสัตย์ 313
18 0333 เด็กชาย พฒันพงษ์ คงเงิน บ้านอาโพน อาคารซ่ือสัตย์ 313
19 0334 เด็กหญิง สายฝน รับงาม บ้านจบก อาคารซ่ือสัตย์ 313
20 0335 เด็กหญิง ชนัญชิตา ขนัธรัตน์ บ้านจบก อาคารซ่ือสัตย์ 313
21 0336 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จนัทร์ศรี บ้านจบก อาคารซ่ือสัตย์ 313
22 0337 เด็กชาย นที พางาม บ้านจบก อาคารซ่ือสัตย์ 313
23 0338 เด็กชาย วรัญญู ไชยเชษฐ์ อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
24 0339 เด็กชาย ธนากร แกว้ไชยา อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
25 0340 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อทุธา บ้านตาพราม อาคารซ่ือสัตย์ 313
26 0341 เด็กชาย พรัีชชัย ตนศิริ อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
27 0342 เด็กชาย โชติพฒัน์ นามพระหัตถ์ บ้านโชค อาคารซ่ือสัตย์ 313
28 0343 เด็กชาย อเนชา เงียมงาม อนุบาลบัวเชด อาคารซ่ือสัตย์ 313
29 0344 เด็กหญิง ปานกมล สาแกว้ สังขะวิทยาคม อาคารซ่ือสัตย์ 313

**หมำยเหต*ุ*
1. นักเรียนทีย่ังไมไ่ดส้่งผลคะแนน O-NET ให้น ามาส่งภายในวันสอบ วันอำทิตย์ ที ่31 มนีำคม 2562

   เพือ่ใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดห้อง ซ่ึงทางโรงเรียนจะพิจารณาจัดอันดับนักเรียนทีม่ี

   ผลคะแนน O-NET ก่อน แล้วจึงพิจารณาจัดอันดับนักเรียนทีไ่ม่มีผลคะแนน O-NET

2. นักเรียนทีส่่งเอกสารหลักฐานการสมัครยังไม่ครบ  ให้น ามาส่งภายในวันสอบ วันอาทิตย์ ที ่31 มีนาคม 2562 เช่นกัน


