
 

 

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) 

----------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนขาณุวิทยาได้ท าการเปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี ้คณะกรรมการรับนักเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) และ
ในขั้นตอนต่อไปโรงเรียนก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกอัพโหลดเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ 
www.kanu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เอกสารที่ใช้ ดังนี้  

๑. ทะเบียนบ้านนักเรียน 
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีล่าสุด 

หากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคนใดไม่ได้อัพโหลดเอกสารดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

(นางกนกรัตน์ คงไทย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขาณุวิทยา 

 

 



 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) 

เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10001 เด็กชาย ธนกร ศรีงาม **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10002 เด็กหญิง นันทิพร แสงสีธูป ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10003 เด็กชาย จักรกฤช แย้มยิ้ม เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10004 เด็กหญิง สิริวิมล ชลพิทักษ์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10005 เด็กชาย รัชตะ คลังเงิน เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10006 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ ศรีธรรมกิจจา (รอบแรก)  
10007 เด็กหญิง สุธางศ์ุรัตน์ คงศาสตรา  
10008 เด็กชาย ศิริมงคล รอดเจริญ  
10009 เด็กชาย ปฐพี สินไพบูลย์  
10010 เด็กชาย ชูติวงศ ์ เกษการณ์  
10011 เด็กชาย ณัฏฐพร เอกปาน  
10012 เด็กชาย ธนัท มีแจ้  
10013 เด็กชาย ณภัทร ปานกรด  
10014 เด็กหญิง รวงข้าว ผาสุข  
10015 เด็กหญิง นภชนก อทิทัตธนกุล  
10016 เด็กชาย อดิเทพ ลงยา  
10017 เด็กหญิง ชมพูนุช เส็งมิ  
10018 เด็กชาย จิรวัฒน ์ พากเพียร  
10019 เด็กชาย รภัทร โยธาศุภโชค  
10020 เด็กชาย นัทธพงศ์ เกิดลาภ  
10021 เด็กหญิง กัญฐิกา คชเถื่อน  
10022 เด็กชาย แสงศร ปานศิลา  
10023 เด็กหญิง ปพิชญา บุญทะโกสุม  
10024 เด็กหญิง กนกวรรณ ด าสนิท  
10025 เด็กหญิง กชพรรณ มนัสสา  
10026 เด็กหญิง สโรชา สุวรรณ  
10027 เด็กชาย ภาคภูมิ ฟองเอม  
10028 เด็กชาย ธวัชชัย แจ่มเเจ้ง  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10029 เด็กหญิง อัยริษา ธงชัย **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10030 เด็กชาย ปภาวิณย์ เพชรชนะ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10031 เด็กหญิง พิชชาภา ภาษ ี เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10032 เด็กหญิง อรอนง จุลจันทร์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10033 เด็กหญิง ชยานันฒ์ ขุนรักษ์ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10034 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ปัญญาวิศาลศักดิ์ (รอบแรก)  
10035 เด็กหญิง ปัญญพัฒน์ จันทร์ทน  
10036 เด็กหญิง สุจิรา ด้วงไร  
10037 เด็กชาย ณัฐชนน สีระวัตร์  
10038 เด็กชาย สิรดนัย จันทวงษ์  
10039 เด็กชาย ภาสกร จันทร์อิ่ม  
10040 เด็กหญิง ปวีณ์กร ช่างถาวร  
10041 เด็กชาย ดนุพร น้อยยอด  
10042 เด็กหญิง เก้าตะวัน ชื่นอ าพัน  
10043 เด็กหญิง อิสรีย์ บุญน้อย  
10044 เด็กหญิง ศยามล เชี่ยวพนา  
10045 เด็กหญิง นภัสวรรณ สีหมากสุก  
10046 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พุ่มจ าปา  
10047 เด็กหญิง กชกร ปั้นทอง  
10048 เด็กหญิง วีรอร ชัยรัตน์  
10049 เด็กหญิง ชนากานต์ สท้านสุข  
10050 เด็กหญิง ภัสสร กองจันทร์  
10051 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุภาเศษ  
10052 เด็กชาย วรวิทย์ จันทร์อ่ า  
10053 เด็กชาย อนนท์ ประเทศไทย  
10054 เด็กหญิง พีรดา จันทร์เพ็ญ  
10055 เด็กชาย ธนพล บุญเดช  
10056 เด็กชาย ทักศกร ซุ่นขวัญ  
10057 เด็กหญิง นงนภัส เกษม  
10058 เด็กหญิง กวิสรา ทรัพย์มาก  
10059 เด็กชาย อนุรักษ์ ชาวลาวดงา  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10060 เด็กชาย ศุภัช สอาดข า **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10061 เด็กหญิง สุชาดา โชคประสิทธิ์ค า ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10062 เด็กชาย วุฒิภัทร โอวาท เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10063 เด็กชาย วีรพงษ์ โพวัฎฏะ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10064 เด็กชาย วชิรวิทย ์ เขตวิทย์ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10065 เด็กหญิง มนัสนันท์ ช้อยสูงเนิน (รอบแรก)  
10066 เด็กหญิง ดารณี คชฤทธิ์  
10067 เด็กหญิง กมลพร เนียมค า  
10068 เด็กหญิง กาญจนา ยวงสอน  
10069 เด็กหญิง ณัฐติกาญจน์ เพชรศิริ  
10070 เด็กหญิง สุวนัน ดิษกร  
10071 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศิริสม  
10072 เด็กหญิง สุพัชชา ศรีฉลวยบุปผา  
10073 เด็กหญิง ชนกานต์ เรืองศรี  
10074 เด็กหญิง ภัคภร ขันกสิกรรม  
10075 เด็กหญิง กิตติวรา อินเมฆ  
10076 เด็กหญิง ธนัชชา เตรียมพล  
10077 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ขุนพิลึก  
10078 เด็กหญิง เนตรอัปสร พวงปัญญา  
10079 เด็กหญิง พัชรพร พลปราบ  
10080 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมบูรณ์  
10081 เด็กหญิง ณิชญา นิลบอดี  
10082 เด็กชาย พีรพล สุขุม  
10083 เด็กชาย อัจฉรา เอ่ียมทิม  
10084 เด็กหญิง ณปภา เลิศรักษา  
10085 เด็กหญิง พิชชากร วิเศษสิงห์  
10086 เด็กหญิง พัชรนันท์ ขวัญเพ็ง  
10087 เด็กหญิง ณัฐชยา กล่ ารักษา  
10088 เด็กหญิง นงนภัส เป็งวงค์  
10089 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พันธุรัตน์  
10090 เด็กชาย กิตติพศ สุภาบุตร  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10091 เด็กชาย พีรพัฒน์ กองวิโรจน์ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10092 เด็กหญิง นิศารัตน์ พัฒนะปิ่น ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10093 เด็กหญิง อภิญญา สาหร่าย เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10094 เด็กหญิง ญาณิศา เนียมรัตน์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10095 เด็กชาย เจษฎา เชี่ยวเขตวิทย์ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10096 เด็กชาย นรบดินทร์ สุนทร (รอบแรก)  
10097 เด็กหญิง ศศิภา สิงห์สถิตย์  
10098 เด็กชาย พงศกร สุดใจ  
10099 เด็กชาย สุรสิทธิ์ ส าราญ  
10100 เด็กหญิง วริศรา อ่อนมาก  
10101 เด็กหญิง ทิพยกานต์ อาธนู  
10102 เด็กหญิง รจณี วงษ์ที  
10103 เด็กชาย ธนันธร ค าไทย  
10104 เด็กหญิง นพินประภา โอวาท  
10105 เด็กชาย อภิวัฒน์ ชัยศิริ  
10106 เด็กหญิง วิภาภรณ ์ ฤกษ์ดี  
10107 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ชอบชน  
10108 เด็กหญิง นวพร เหมือนมา  
10109 เด็กชาย ปิยวิศว์ ฤกษ์ดี  
10110 เด็กชาย นภสินธิ ์ มะฤทธิ์  
10111 เด็กชาย ธนพล โพธิ์ศรี  
10112 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมชื่่น  
10113 เด็กชาย ปิยะพงศ์ ทบเทิบ  
10114 เด็กชาย กิตติพัฑณ์ เพชรพาลี  
10115 เด็กหญิง สุพรรษา ศรีแปลงวงศ์  
10116 เด็กหญิง นริสรา โพธิ์ศรี  
10117 เด็กชาย ธมกร ประจุ  
10118 เด็กหญิง เพ็ญเพชร โตกรานต์  
10119 เด็กหญิง เพ็ญภาส โตกรานต์  
10120 เด็กชาย ธนวรรชน ์ เกตุแก้ว  
10121 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทองจิตร์  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10122 เด็กหญิง กนกวรรณ ธัญญการณ์ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10123 เด็กหญิง จิตติมา เอ่ียมส าอางค์ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10124 เด็กชาย ศิวกร จักษุจันทร์ เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10125 เด็กชาย ธนาธิป บินชัย รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10126 เด็กชาย ศตคุณ เมฆหมอก เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10127 เด็กชาย ชัยชาญ ศรีผาย (รอบแรก)  
10128 เด็กหญิง ภัคจิรา สุภาปิตานนท์  
10129 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ดวงแก้ว  
10130 เด็กชาย ปฐมพงษ์ กลั่นธูป  
10131 เด็กหญิง น้ าริน จิตมณี  
10132 เด็กหญิง ศศิวิมล พระลักษณ์  
10133 เด็กหญิง ฟาติมา แมดิ อีซา หมัด  
10134 เด็กหญิง ประภากมล จ าปี  
10135 เด็กชาย กิตติกวิน บุญปั่น  
10136 เด็กหญิง สลิลทิพย ์ จูมบาน  
10137 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ บุญพุด  
10138 เด็กหญิง เบญจพร เพ็ชรทอง  
10139 เด็กหญิง จิตติภัทรา บุญชู  
10140 เด็กหญิง ณัฐกมล ใจเพ็ชร  
10141 เด็กชาย กลวัชร์ กะระละสูตร  
10142 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ ใจใส  
10143 เด็กหญิง ลลิตวดี พูลศรี  
10144 เด็กหญิง นันท์นภัส โทนทอง  
10145 เด็กหญิง พิชญาภัค โสภา  
10146 เด็กชาย ธนาพิสุทธิ์ กรรข าา  
10147 เด็กชาย ปภาวิน ประสิทธิ์กานนท์  
10148 เด็กชาย พงษธร ทองเกล้า  
10149 เด็กหญิง มณฑิตา สามัคคี  
10150 เด็กชาย อานนท์ ค าสะอาด  
10151 เด็กชาย เชาว์วรรธน ์ อินโน  
10152 เด็กชาย อติคุณ โกศล  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10153 เด็กชาย อชิตะ กองสิน **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10154 เด็กชาย อนุชิต กองสิน ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10155 เด็กหญิง สุพรรษา ยางสูง เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10156 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ตลอดภพ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10157 เด็กชาย อรรถเดช เกณเกตุกรณ์ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10158 เด็กชาย วาคิม ยอดฉัตร (รอบแรก)  
10159 เด็กหญิง กิตติยากร มะลาสี  
10160 เด็กหญิง ปริญลักษณ์ สารเหล่าโพธิ์  
10161 เด็กหญิง กนกวรรณ สังข์วารี  
10162 เด็กชาย กิตติพล แจ่มจันทร์  
10163 เด็กหญิง สุนันทา สมบูรณ์  
10164 เด็กหญิง วรรณิภา บุญรอด  
10165 เด็กชาย นภภัส ปุกแก้ว  
10166 เด็กหญิง จิราภัทร์ อยู่ปาน  
10167 เด็กหญิง พรสินี จันทร์แดง  
10168 เด็กชาย วินต้า เนตทิพ  
10169 เด็กชาย ชัยณรงค์ จันทวงษ์  
10170 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ไขแสง  
10171 เด็กหญิง ขวัญจิรา ดวงแก้ว  
10172 เด็กชาย ปฏิภาณ บุญมาเกิด  
10173 เด็กชาย อนุชา แสนรักษาราช  
10174 เด็กหญิง นิจจารีย์ จ่างเทียน  
10175 เด็กหญิง นฤมล ยังธรรม  
10176 เด็กหญิง พิมระพา สีการักษ์  
10177 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีห้วยไพร  
10178 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ สีการักษ์  
10179 เด็กหญิง น้ าทิพย์ จันทร์สอน  
10180 เด็กหญิง วรสา สุขเอม  
10181 เด็กชาย อธิพล ตันตระกูล  
10182 เด็กหญิง นัทธกา เชื้อสาม  
10183 เด็กชาย สุธวัชชัย เชยรส  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10184 เด็กหญิง ซารีมา วงค์สุวรรณ์ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10185 เด็กหญิง ธนาพร บุญส่ง ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10186 เด็กชาย กฤตเมธ นิ่มสังข์ เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10187 เด็กหญิง รัตน์ติมาภรณ์ บรรเทาว์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10188 เด็กหญิง นงฏกร ไตรทิพชาติสกุล เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10189 เด็กหญิง หัสยา บุญราศรี (รอบแรก)  
10190 เด็กชาย ปฏิภาณ แซ่โค้ว  
10191 เด็กหญิง ธาริณี ลอยบัญดิษย์  
10192 เด็กหญิง อินทิรา ฤทธิ์กระจาย  
10193 เด็กหญิง ศศินา ใจทิศ  
10194 เด็กชาย ธีรวิชญ ์ ธาตุทอง  
10195 เด็กหญิง กัญจาฬ อินทรักษ์  
10196 เด็กหญิง กรชกร เอ่ียมคล้าย  
10197 เด็กชาย ภาคิน ค าพงษ์บุรภัทร  
10198 เด็กหญิง สรัลพร ขลิบเอม  
10199 เด็กหญิง นารี โชคนุ่ม  
10200 เด็กชาย เอกภัตม์ ประเทศ  
10201 เด็กหญิง ชวันรัตน ์ คงตุ้ม  
10202 เด็กหญิง กุ้งแก้ว -  
10203 เด็กหญิง วิภา -  
10204 เด็กชาย นนทพัทธ์ ปัจฉิมะ  
10205 เด็กหญิง แคทรียา ปทุมมาศ  
10206 เด็กชาย คมเพชร เอ่ียมรักษา  
10207 เด็กหญิง รุ่งนภา เกิดพิทักษ์  
10208 เด็กชาย สุทธิพงษ์ สุทธิมาลา  
10209 เด็กชาย อนวัช นาลา  
10210 เด็กชาย ศิลา กรพิทักษ์  
10211 เด็กชาย ณัฐพล กลิ่นหอม  
10212 เด็กหญิง กวินทรา ไชยยะโคตร  
10213 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คชเถื่อน  
10214 เด็กหญิง นิศมา พันธ์เกตุ  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10215 เด็กชาย วงศาวัฒน์ แก้วน้อย **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10216 เด็กชาย วรวุฒ ิ พูลสุข ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10217 เด็กชาย ปฏิภัทร การะภักดี เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10218 เด็กหญิง ปิยมาส โพธิ์ศรี รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10219 เด็กหญิง วรัทยา ซ่อนกลิ่น เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10220 เด็กชาย เวชพิสิฐ ถนอมภักดี (รอบแรก)  
10221 เด็กชาย อนุพร บรรณศรี  
10222 เด็กชาย พัฒน์ธนกร คุ้มชุ้ม  
10223 เด็กชาย นิติภูม ิ ใส้พงษ์  
10224 เด็กชาย ปัณณพงศ์ ผูกพูล  
10225 เด็กชาย ศุภชัย เกิดเเก้ว  
10226 เด็กชาย ปรัชญา อินจั่น  
10227 เด็กชาย นันทกร บุญอ่อน  
10228 เด็กหญิง ธนวด ี สัมฤทธิ์  
10229 เด็กชาย รพีพัฒน์ วัดน้อย  
10230 เด็กหญิง ศิริกร แก้วการ  
10231 เด็กชาย ปัฐยาวัต จ าปาศักด์ิ  
10232 เด็กชาย เอกภพ หมีทอง  
10233 เด็กชาย ธงไชย บัวค า  
10234 เด็กชาย เขษมศักดิ์ กสิกิจ  
10235 เด็กหญิง เปมิกา สายบัวต่อ  
10236 เด็กชาย วีรภัทร แย้มยิ้ม  
10237 เด็กหญิง จณิสตา ทองเข้ม  
10238 เด็กหญิง นภัสพร พวงทอง  
10239 เด็กหญิง ธรรมภรณ์ ประสิทธิ์เกตุกรรณ์  
10240 เด็กหญิง นันทิยาพร วรบุตร  
10241 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ใจมั่น  
10242 เด็กชาย ศรันย์วัฒน์ เขตขาม  
10243 เด็กหญิง อนัญญา จอนเจียก  
10244 เด็กชาย สกลวัฒน์ สุนทราภา  
10245 เด็กหญิง ภัทรธิดา ชอบธรรม  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10246 เด็กชาย ชนกานต์ ซ้อนซุย **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10247 เด็กหญิง อภิญญา ศรีสุทธิญาณ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10248 เด็กชาย ธนภัทร์ ปาลสาร เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10249 เด็กชาย รพีพัฒน์ มาฆะมาตร รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10250 เด็กหญิง อรณี ปานศรี เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10251 เด็กหญิง จันทนิภา แสงอ่อน (รอบแรก)  
10252 เด็กหญิง สุวภัทร อริยะธรรมาวงค์  
10253 เด็กหญิง กุสุมา หมอแจ่ม  
10254 เด็กหญิง ชลธิชา เสือศิริ  
10255 เด็กชาย อิทธิพล ขู่ค าราม  
10256 เด็กชาย ศิริพงศ์ ภูสอาด  
10257 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เขม้นเกตกิจ  
10258 เด็กชาย กู้เกียรติ กันต์นิกูล  
10259 เด็กชาย ธนกร พุทธเสม  
10260 เด็กหญิง วรกมล สุระภี  
10261 เด็กชาย ธณชล คชฤทธิ์  
10262 เด็กชาย พิชิตชัย ฐานวิสัย  
10263 เด็กชาย ธีระศักดิ์ เพชรนิล  
10264 เด็กชาย กนก ค านึง  
10265 เด็กชาย ธีรภัทร์ สืบมี  
10266 เด็กหญิง สุนิสา สุขใจ  
10267 เด็กหญิง นงลักษณ์ พงษ์คุณ  
10268 เด็กหญิง บัณฑิตา วรชินา  
10269 เด็กหญิง ปริญาภัทร จันทร์ทะนิด  
10270 เด็กชาย รัฐภูมิ พรมมาอาจ  
10271 เด็กชาย นัฐนันท์ สงเรืองศรี  
10272 เด็กหญิง ฐิตาพร ศิริมานนท์  
10273 เด็กชาย พิธินันท์ พงค์สวัสดิ์  
10274 เด็กชาย วรรธนะ พ่ึงสุข  
10275 เด็กชาย ศุภกร สร้อยนาค  
10276 เด็กหญิง ธัญชนก บัวบน  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10277 เด็กชาย พัสกร บัวเหม **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10278 เด็กหญิง ปรินดา ประฉิมะ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10279 เด็กชาย ศิวกร อินทรท า เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10280 เด็กหญิง ธันยาพร มานิ่ม รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10281 เด็กหญิง สุธิดา ปานเจริญ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10282 เด็กหญิง ปิ่นเงิน ผะอบเหล็ก (รอบแรก)  
10283 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ พันละออง  
10284 เด็กหญิง รังสิยา วงโอวาส  
10285 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภูกาบเขียว  
10286 เด็กชาย ธนวรรธน ์ นครจันทร์  
10287 เด็กชาย สรวิชญ ์ รอดภัย  
10288 เด็กหญิง ชลดา ไกรสังข์  
10289 เด็กหญิง อิสรีย์ สีมา  
10290 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ ด าเลิศ  
10291 เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีกล่ า  
10292 เด็กหญิง นันทพร แก้วตา  
10293 เด็กชาย ธนชัย แสงใส  
10294 เด็กหญิง กัญชพร ผาเลิศ  
10295 เด็กชาย จีรศักดิ์ เอ่ียมส าอางค์  
10296 เด็กหญิง ขวัญพิชชา ทับทิมเพชร  
10297 เด็กชาย ณัฐกรณ์ อริยมงคลชัย  
10298 เด็กหญิง นารีรัตน์ ธรรมเนียม  
10299 เด็กชาย พลวรรธน์ พิลา  
10300 เด็กหญิง ลลิตภัทร ขันเเข็ง  
10301 เด็กชาย อาณกร เเซ่ลี  
10302 เด็กหญิง นภารัตน์ แก้วทรัพย์  
10303 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ คชเถื่อน  
10304 เด็กหญิง ปิยากร ดวงแก้ว  
10305 เด็กชาย พิชญุตม์ ทรัพย์มา  
10306 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทิพย์กาวิน  
10307 เด็กชาย ศตวรรษ บุญเอ่ียม  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10308 เด็กชาย วันชัย คล่ าเงิน **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10309 เด็กชาย ณฐกร สุขแก้ว ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10310 เด็กชาย ธนพนธ์ พรหมจันทร์ เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10311 เด็กชาย อัมรินทร์ เทียบเทียม รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10312 เด็กหญิง พิมพ์ทองทา ขันแข็ง เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10313 เด็กหญิง อรญา บัวไข (รอบแรก)  
10314 เด็กชาย ออโต้ ทรัพย์คง  
10315 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปิ่นทอง  
10316 เด็กชาย ชลกร ปักษี  
10317 เด็กหญิง เพชรณิชา จันทร์สมบัติ  
10318 เด็กหญิง ธนวรรณ แก้วบัวดี  
10319 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ พานิชผล  
10320 เด็กชาย สิทธิชัย รอดศิริ  
10321 เด็กหญิง ศรัณยา ชูเมฆ  
10322 เด็กหญิง นัทธมน เจริญรส  
10323 เด็กชาย ธิติ นิโครธานนท์  
10324 เด็กชาย ชิติพัทธ์ กล่ าจันทร์  
10325 เด็กชาย ภานุพงษ์ คงประจักษ์  
10326 เด็กชาย ธนบดี ลิมปนะเจริญ  
10327 เด็กหญิง ปภาดา มีศรี  
10328 เด็กชาย สุวรรณภูม ิ คชฤทธิ์  
10329 เด็กหญิง ปิยวรรณ เกตุสวัสดิ์  
10330 เด็กชาย กิตติกวิน พุดติ  
10331 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จันทร์สมมิตร  
10332 เด็กหญิง วรลักษณ์ ศรีจันทร์กลัด  
10333 เด็กชาย เอกพัฒน์ บูรณะพันธ์  
10334 เด็กชาย ขวัญชัย นิกระโทก  
10335 เด็กชาย วรเวช วงศ์ธรรม  
10336 เด็กชาย พีรพัฒน์ นามพล  
10337 เด็กชาย นพกร สาระสุวรรณ  
10338 เด็กชาย ตันติกร หม่องคง  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10339 เด็กชาย กฤษณะ ศักดิ์ศรี **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10340 เด็กชาย สรุจ คุ้มม่วง ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10341 เด็กหญิง ศิรันดา หนูชัย เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10342 เด็กหญิง นริศรา ยินดี รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10343 เด็กชาย สิริมงคล ณิทาน เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10344 เด็กหญิง วรรณวิษา แสนรักษาราช (รอบแรก)  
10345 เด็กหญิง ธนัญญา อ้นพา  
10346 เด็กหญิง อริสรา ทองโชติ  
10347 เด็กชาย วีรภาพ หินกาล  
10348 เด็กชาย จิตติพัฒน์ มีสมบูรณ์  
10349 เด็กชาย ธนกฤต แก้วบุญมา  
10350 เด็กหญิง ณัฐชยา จันทร์หา  
10351 เด็กชาย พศิน เจริญวงษ ์  
10352 เด็กหญิง ชลธิชา ธนสมบัติ  
10353 เด็กชาย ประทีป นิลาพันธ์  
10354 เด็กหญิง ณภัสสร เสือทอง  
10355 เด็กหญิง วรรณกานต์ สุริต  
10356 เด็กชาย อภิลักษณ์ ใจเป็ง  
10357 เด็กชาย กรกช ทองดี  
10358 เด็กชาย วรวิทย์ สุขจ ารัส  
10359 เด็กชาย วัชสันต ์ เเก้วค า  
10360 เด็กชาย พร้อมพงษ์ พันธ์ดี  
10361 เด็กหญิง กมลพร นาคสนิท  
10362 เด็กชาย อนุกรณ์ นาคพันธ์  
10363 เด็กชาย กนกชัย ภู่พันธ์  
10364 เด็กชาย วรเทพ เเสนค า  
10365 เด็กหญิง พลอยมณี พานิช  
10366 เด็กชาย ธนพล แซ่เล้า  
10367 เด็กชาย ธีรเดช พาพรม  
10368 เด็กหญิง อาทิตยา คลังนุ่ม  
10369 เด็กหญิง ผไทมาส สุทธิมาลา  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10370 เด็กหญิง วรนุช สามณี **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10371 เด็กหญิง อารีวัลย์ เทียนทองสุข ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10372 เด็กหญิง ชุติมา ยาเเก้ว เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10373 เด็กชาย วทันย์ ต่ายทรัพย์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10374 เด็กหญิง นวพร อินตา เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10375 เด็กหญิง นันธิดา พีระพันธ์ (รอบแรก)  
10376 เด็กชาย ปวรุตม์ แพรสีนวล  
10377 เด็กหญิง ภัทราณิชญ์ สรจิตวิรีกุล  
10378 เด็กหญิง ภคนันท์พร นวมนาค  
10379 เด็กหญิง พรนภา เอ่ียมส าอางค์  
10380 เด็กหญิง อลิสา วงค์ลอดแก้ว  
10381 เด็กหญิง นัดชา อินประสิทธิ์  
10382 เด็กชาย เจษฎา วัดไพร  
10383 เด็กหญิง สุพรรษา พูลเขตต์  
10384 เด็กชาย ชัยสิทธิ ์ แสงสาคร  
10385 เด็กหญิง พัชรพร อินทดก  
10386 เด็กชาย ฉัตรมงคล กมลหัตถ์  
10387 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ยกศร  
10388 เด็กชาย สุธ ี ค าบ้านฆ้อง  
10389 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สุวรรณรัตน์  
10390 เด็กชาย ปัณณธร ด าเนิน  
10391 เด็กหญิง บุษกร ศรีทรแสง  
10392 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ โตยะบุตร  
10393 เด็กหญิง นันทญา พวงทอง  
10394 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ ละมูลน้อย  
10395 เด็กชาย กนต์รพี ช่อชน  
10396 เด็กหญิง มาลิษา มุ่งดี  
10397 เด็กหญิง รัตน์ดา ดีเอ่ียม  
10398 เด็กหญิง อันญดา ปรางเทศ  
10399 เด็กชาย ภูวศิษฎ์ ศรีนิล  
10400 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ พรหมโน  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10401 เด็กหญิง มณฑิตา สูนจันทร์ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10402 เด็กหญิง ปาริษา พ่ึงสวัสดิ์ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10403 เด็กหญิง ฐิตาพร ทรัพย์อยู่ เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10404 เด็กหญิง ดาราธิป ทองเวียงจันทร์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10405 เด็กหญิง วรัทยา บุตรโคต เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10406 เด็กหญิง กนิษฐา เชวงสุวรรณ (รอบแรก)  
10407 เด็กหญิง เบญญาภา กาค า  
10408 เด็กชาย วรากร เพชรสุวรรณ  
10409 เด็กชาย รุ่งศิร ิ นุชตะพงษ์  
10410 เด็กหญิง รุจิรดา ขุนพิลึก  
10411 เด็กหญิง วรรณวิภา ผาสุข  
10412 เด็กหญิง พนิตสุภา พิริยะสันติ  
10413 เด็กชาย ทิวากร ก าแพงจินดา  
10414 เด็กหญิง รัตนา พานเทา  
10415 เด็กหญิง รุ่งนภา จวงจันทร์  
10416 เด็กชาย กฤติน สุขประเสริฐ  
10417 เด็กหญิง รักษิณา ฤทธิ์คง  
10418 เด็กชาย ธนกฤต แสงสวัสดิ์  
10419 เด็กหญิง รัญชนา ทับภู  
10420 เด็กชาย ธีรเมธ อาจผึ่ง  
10421 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ เกตุสิงห์  
10422 เด็กหญิง ธลิตา ฮวดมา  
10423 เด็กหญิง สุภัสสร รุ่งเรือง  
10424 เด็กหญิง ปิยรัตน์ ประดับ  
10425 เด็กหญิง อธิชา ศรีดานุช  
10426 เด็กหญิง ธนภรณ์ ชอบธรรม  
10427 เด็กหญิง กัญญาภัค รักเสมอใจ  
10428 เด็กชาย ชนาธิป สว่างวงศ์  
10429 เด็กหญิง อัญมณี เรืองฉิม  
10430 เด็กชาย ณัฐกร เทพทอง  
10431 เด็กหญิง นันธิชา งามโสภา  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10432 เด็กหญิง พิมพิดา เอ่ียมสะอาด **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10433 เด็กชาย รัฐภูมิ บุญกา ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10434 เด็กชาย อนันดา กุหลาบแก้ว เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10435 เด็กชาย ณัฐดนัย จันทร์แจ่ม รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10436 เด็กหญิง วริศรา หงษ์ศรี เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10437 เด็กชาย อาณัฐ - (รอบแรก)  
10438 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ อ่อนเลิศ  
10439 เด็กชาย ปุณยวีร์ ชูแสง  
10440 เด็กหญิง วนิษา ช่วยไทย  
10441 เด็กชาย สุทัศน์ น่วมยิ้ม  
10442 เด็กชาย ศุภกร แจ่มยิ่ง  
10443 เด็กชาย ชัยกฤต พุธทา  
10444 เด็กหญิง สุพรรณษา ยอดปรีด์  
10445 เด็กชาย อนันตสิทธี์ รุ่งเรือง  
10446 เด็กหญิง อัจฉรา เกตุภูษา  
10447 เด็กชาย อดิศักดิ์ ค าสัตย์  
10448 เด็กหญิง ศณิตา เจเถื่อน  
10449 เด็กชาย ณัฐกฤต เครืออยู่  
10450 เด็กชาย ภัทรพล พลอาจฤทธิ์  
10451 เด็กชาย เมธิชัย ยอดส าอางค์  
10452 เด็กชาย อาทิตย์ รุจิอาจ  
10453 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ บุญวงษ์  
10454 เด็กชาย ธีรดล เทียนเทศ  
10455 เด็กหญิง วิภาว ี ทาจวง  
10456 เด็กหญิง ปรียาภัทร มูลสัน  
10457 เด็กหญิง มาริษา ประสมทอง  
10458 เด็กชาย ภัคพล ทองใบ  
10459 เด็กหญิง หรรษธร สุวรรณกูล  
10460 เด็กชาย กรวีร์ คุณนาเมือง  
10461 เด็กหญิง ณัฐนรี อ่ิมเนย  
10462 เด็กชาย พรมพิริยะ อินทรัตน์  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
10463 เด็กชาย สิริชัย ช้างน้อย **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
10464 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ วาทวงศ์ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
10465 เด็กชาย ธราเทพ ช่วยด า เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
10466 เด็กหญิง ไอยรา ค าเลิศ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
10467 เด็กชาย ณัฐภัทร สุขอ่อน เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
10468 เด็กชาย บดินทร์ พุทธานุ (รอบแรก)  
10469 เด็กหญิง พิมพอัปสร ภูมิเลิศ  
10470 เด็กหญิง ธรมมขันธ์ พ่ึงเจียม  
10471 เด็กหญิง อภิชญา วายุครุฑ  
10472 เด็กหญิง อริศา ทนาศิลป์  
10473 เด็กชาย อธิป ดิษกร  
10474 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา โกสุม  
10475 เด็กหญิง ศิริสิทธิ์ สังข์ยก  
10476 เด็กหญิง อัจฉรา ฤกษ์ดี  
10477 เด็กชาย อรุษ อ านวยชัย  
10478 เด็กหญิง นารีรัตน์ คุ้มเนตร  
10479 เด็กหญิง มนัสนันท์ นะทะศิริ  
10480 เด็กหญิง นันธิชา ทัพชุมพล  
10481 เด็กหญิง ภัณฑิรา แช่มโสภา  
10482 เด็กชาย อชิรณัฐ เขตรคง  
10483 เด็กหญิง วนัชพร มะรีชัย  
10484 เด็กหญิง อุษณิชา พรมปัญญา  
10485 เด็กหญิง ณัฐพร สนใจ  
10486 เด็กชาย อภิเดช เกตุกันฑ์  
10487 เด็กชาย กฤษดา นาคพงษ์  
10488 เด็กชาย ธนภัทร เจริญศิลปคูณ  
10489 เด็กชาย ชนภัทร จินดา  
10490 เด็กหญิง อชิชา จินดา  
10491 เด็กชาย ธนาดล เครือมณี  

 
 


