
 

 

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) 

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

 ตามท่ีโรงเรียนขาณุวิทยาได้ท าการเปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี ้คณะกรรมการรับนักเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 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 

หากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคนใดไม่อัพโหลดเอกสารดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

(นางกนกรัตน์ คงไทย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขาณุวิทยา 

 

 

 



 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563  (รอบแรก) 

เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
40001 นางสาว ทรรศพร ประฉิมมะ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
40002 นางสาว พัลลภา  พิลึก ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
40003 นางสาว ชัญญภัทร ภูเชียงชา เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
40004 เด็กชาย สุรชัย สิงห์ค า รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
40005 เด็กหญิง ทิชานันท ์ กรพรหม เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
40006 เด็กชาย อนพัทย์ เริงส าราญ (รอบแรก)  
40007 นางสาว ชมพูนุช บุญศรี  
40008 นางสาว ดวงกมล ค าพิพจน์  
40009 นางสาว ฐิตาพร  ขันทอง  
40010 นางสาว พัชรพร  แดงศรี  
40011 นาย ธนดล แสวงเจริญ  
40012 นาย อนาวิล นิรุต  
40013 นางสาว วิยะดา รุ่งพรมมา  
40014 นางสาว ศิริรัตน์ พวกอ่ิม  
40015 นางสาว ภัททิยา ปาละพันธ์  
40016 นางสาว ขวัญจิรา หาน้อย  
40017 นางสาว ถกาวัลย์ ไชยยศ  
40018 นางสาว ภัทรพรรณ เเสวงทรัพย์  
40019 นาย ธนัท ศักดิ์บูรณาเพชร  
40020 นาย สรวิชญ ์ รุ่งจันทร์  
40021 นางสาว นพมาศ พลอาจ  
40022 เด็กชาย ปฐมพร  อัครสวรรยา  
40023 นาย เจษฎากร ไม้เลี้ยง  
40024 เด็กหญิง นัฐวดี สีพุมมา  
40025 นางสาว นิชา น้อยปุย  
40026 นางสาว ศุภาวรรณ อ าพล  
40027 เด็กหญิง อาริสา แจ้งพร้อม  
40028 นาย ณัฐวุฒิ มิ่งเมือง  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
40029 นาย พิสิทธิพันธิ์ น่วมโต **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
40030 นางสาว วันดี จวงจันทร์ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
40031 เด็กชาย นิรวิทย์ คงเมือง เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
40032 นาย อนนทพร มั่นเด็ดวิทย์ รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
40033 นาย ณรงค์ศักดิ์ ขุนนะรา เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
40034 นาย เจษฎา สุวรรณพจน์ (รอบแรก)  
40035 นาย กนกศักดิ์ กัลมาลัย  
40036 เด็กชาย พัชรพล อินสุวรรณ์  
40037 เด็กหญิง วรารัตน์ พุ่มทอง  
40038 นาย สุธา  เพ็งสุข  
40039 นางสาว ชวิศา โพธิ์พรมศรี  
40040 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นุสญา  
40041 นางสาว พรธิดา พ่ึงวารี  
40042 นางสาว รังสิมา เเสงเย็น  
40043 นาย ธนัช สิทธิไกร  
40044 นาย พลากร บุญศรี  
40045 เด็กหญิง ดารารัศมิ์ ทศหล้า  
40046 นาย กนกพล  ยะมก  
40047 นาย สุรภัทร หนูวงษ ์  
40048 เด็กหญิง เนตรนภา ทองเที่ยง  
40049 เด็กชาย ปัณณวัฒน์  บุตรแก้ว  
40050 เด็กหญิง กิตติวรา วรชินา  
40051 เด็กหญิง วรรณนภา นะวันทุ  
40052 นาย ณัฐนนท ์ งามเอก  
40053 นางสาว พิจิตรา สารีดี  
40054 นาย ศุภเศรษฐ์  จันทร์กระจ่าง  
40055 นางสาว ฐิติชญา เเสงปัญญา  
40056 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สั่งบุตรดา  
40057 นางสาว ชนิดา เพชรนิล  
40058 นาย ธีระวุฒิ มะโน  
40059 นางสาว ธัญจิรา ขาวผ่อง  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
40060 เด็กหญิง อัญมณี กัณหา **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
40061 นาย พิพัฒน์ธนพงศ์ คงเจริญ ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
40062 นาย อนุสรณ์ กรนาค เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
40063 เด็กชาย ณัฐภัทร ดิษกร รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
40064 นาย อาทิตย์ สายมา เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
40065 นาย ฐิตินันท์ จันทร์ศรี (รอบแรก)  
40066 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมบูรณ์  
40067 นาย วัชรพล กองเกิด  
40068 เด็กหญิง วรรณวิสา นุสนธ ์  
40069 นางสาว นพรัตน์ ศรทอง  
40070 นาย ธนฉัตร วงษ์เนตร  
40071 นาย ประวิทย์ เพ่ิมพิพัฒน์  
40072 นางสาว จุฑารัตน์ ค านิ่ม  
40073 นาย ชาตรี โชคลาภ  
40074 เด็กหญิง อารยา ศรีตะวัน  
40075 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ไข่เกตุ  
40076 นางสาว อุทุมพร อยู่ค า  
40077 นาย เปรมกมล คันศร  
40078 นางสาว ธิดาลักษณ์ สีมี  
40079 นางสาว อัญมณี เขตขาม  
40080 นางสาว อรวี อ๊อคเลด  
40081 นาย ศุภโชค สีสมโภชน ์  
40082 นาย ธัญพัฒน์ แสงสว่าง  
40083 นางสาว อินทิรา ธูปข า  
40084 นางสาว พรพิมล ประยงค์  
40085 นางสาว จิรภิญญา เพชรชื่น  
40086 นางสาว ภารดี ม่วงครวญ  
40087 เด็กหญิง นพวรรณ กลุ่นเขียว  
40088 นางสาว นภสร ทองอยู่  
40089 นางสาว อฐิติญา ริสมัน  
40090 เด็กหญิง ณัฐชา ชลพิทักษ์  



เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
40091 นาย กิตติขจร คชฤทธิ์ **รายช่ือดังกล่าวคือรายช่ือผู้ 
40092 นางสาว นัณธิดา ดวงเเก้ว ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 
40093 นาย ธันวา คงศาสตรา เท่านั้น โดยเป็นการประกาศ 
40094 เด็กหญิง ศิริลักษ์ เต็มเกษม รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
40095 นางสาว อุษา โตกรานต์ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยา 
40096 นาย นครินทร์ สิทโชคจิรกิตติ (รอบแรก)  
40097 นางสาว ภัทรลดา เงินดี  
40098 นางสาว อินทิรา โพธิชัยโถ  
40099 เด็กหญิง ชนัญญา มาเจริญ  
40100 นางสาว เจนจิรา บุญสมร  

 


