
ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 1 เด็กหญิงศักดิ์ศรีพรรณ  ลือวิชานะ พฤกษวนารามวิทยา
2 2 เด็กชายสิริวัฒน์     พันธ์จันทร์ดี หัวเฉยีว
3 3 เด็กชายเมธานนท์    พรหมจันทร์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
4 4 เด็กชายนิพพิชฌน์   พุ่มแก้ว อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
5 5 เด็กชายพสิษฐ์   มีมุสิทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
6 6 เด็กชายอัฐธพล  เพ็ชรนา เทพประทาน
7 7 เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ต้ัง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
8 8 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์มี เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
9 9 เด็กชายธนาดล  ลูกแก้ว วัดล าประดากลาง
10 10 เด็กหญิงปิยะดา  มั่งมี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
11 11 เด็กหญิงปวันรัตน์   พุ่มศิริอุดม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
12 12 เด็กหญิงกนกพร  กุลบุตร โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
13 13 เด็กชายมงคล  สนิทกลาง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
14 14 เด็กหญิงมาริสา  ทองคงหาญ โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
15 15 เด็กชายพีรภัทร   กุสุมาลย์นุกูล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
16 16 เด็กหญิงธันย์ชนก   นวลศรี วัดหนองกอไผ่
17 17 เด็กชายอภิศักดิ์  รินฤทธิ์ นรบุตรศึกษา
18 18 เด็กหญิงธันย์ชนก  คุ้มม่วง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
19 19 เด็กชายคณานนท์    มงคลประเสริฐ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
20 20 เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจบุญ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
21 21 เด็กหญิงจิราภรณ์   สอยเหลือง โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
22 22 เด็กชายวันชนะชัย  ฤทธิ์ประเสริฐ ดรุณบัณฑิตพิทยา
23 23 เด็กชายนิภัทร์  สิตานนท์ ศรีประสิทธิ์วิทยา
24 24 เด็กหญิงวริศรา  องอาจ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
25 25 เด็กชายวิจารณ์    เช้ือนุ่น ศรีประสิทธิ์วิทยา
26 26 เด็กชายยศกร  ช่วยอุระชน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
27 27 เด็กชายยศธร  ช่วยอุระชน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
28 28 เด็กหญิงณัฐชา   โป๋สกุล เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
29 29 เด็กหญิงณัฐพชร์    ธนิกเปรมอนันต์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
30 30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เล่ียมสุวรรณ โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริกำร)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  1 (5301)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 31 เด็กชายชลิต   แสนสอาด โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
2 32 เด็กหญิงวรภา  เรืองเวช เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
3 33 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันแจ้ง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
4 34 เด็กชายโชคชัย  บางเกาะ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
5 35 เด็กหญิงกวรรณ ปัญญาวัย เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
6 36 เด็กชายกิตติชัย   หว่างพัฒน์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
7 37 เด็กชายนิลพจิตร เงินดิเรก อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
8 38 เด็กชายสุรธัช จีนฉาย ศรีประสิทธิ์วิทยา
9 39 เด็กชายธนกร รัตนชัยกานต์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
10 40 เด็กหญิงชลธิชา สุขสันต์ อ านวยวิทย์
11 41 เด็กหญิงอิศรญาภรณ์  อินทโชติ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
12 42 เด็กหญิงสิราพร  อินรอด ศรีประสิทธิ์วิทยา
13 43 เด็กหญิงชฎาพร  จันทร์แก้ว อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
14 44 เด็กชายยศธร  แก้วพลอย วัดท่าหอย
15 45 เด็กหญิงพรพิมล  ประโยชน์ดี เทพประธาน
16 46 เด็กชายชาตตกาล  เข็มรักษ์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
17 47 เด็กชายธนากร อ่อนโยน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
18 48 เด็กหญิงทิพย์ประภา   นันตา เทพประทาน
19 49 เด็กหญิงจรัชญา  บรรณศิลป์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
20 50 เด็กชายศศินิภา   ไข่หิน ศรีประสิทธิ์วิทยา
21 51 เด็กหญิงศุภลักษณ์    ทิมอ่อง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
22 52 เด็กชายศอิศวรา พันธ์เพ็ง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
23 53 เด็กชายนิธิศ  บุญมี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
24 54 เด็กชายกฤติธี  ตระการศิริ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
25 55 เด็กชายอรุณ   พ่ีงเสือ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
26 56 เด็กชายณัฐสิทธิ์     ชูศรี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
27 57 เด็กหญิงสุรัมดา  จงใจรักษ์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
28 58 เด็กชายธีรภัทร   ลือวิชานะ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
29 59 เด็กชายณัฐวุฒิ   นามศิริ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
30 60 เด็กหญิงพักตร์วิภา   ศรสิงห์ เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริกำร)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  2 (5302)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 61 เด็กหญิงรชยา    มารอด นรบุตรศึกษา
2 62 เด็กหญิงศิรประภา    ทิมพูล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
3 63 เด็กชายวิทวัส  ทันใจ วัดล าประดาใต้
4 64 เด็กชายโชติรัตน์   นุชค า อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
5 65 เด็กชายกิตติยะ  ทองเลิศ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
6 66 เด็กหญิงแพรวา  แสงอิทนทร์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
7 67 เด็กหญิงปภัสสินี  ราชประสิทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
8 68 เด็กหญิงอมรรัตน์  แตรสังข์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
9 69 เด็กชายสุวัฒน์   จุ้ยด้วง โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
10 70 เด็กชายศรัณย์   ค าภูมี เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
11 71 เด็กหญิงแพรวโพยม  อุ่เงิน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
12 72 เด็กชายสิรภัทร  ชูสาย บ ารุงราษฎร์วิทยาคม
13 73 เด็กชายวีรภัทร    พ่ึงศิลป์ โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
14 74 เด็กชายสุภาพ  อ้นกล้ิง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
15 75 เด็กหญิงสิรินภา   มูลเมือง โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
16 76 เด็กชายสมภพ   สอนไผ่ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
17 77 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เนื้อทอง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
18 78 เด็กชายไรวินทร์  จ้อยสุดใจ เทพประธาน
19 79 เด็กหญิงธนากร  งามเหลือ วัดหนองกอไผ่
20 80 เด็กหญิงสุมาลี  สุวรรณหงษ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
21 81 เด็กชายทีปกรณ์  วันหา เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
22 82 เด็กชายกรกร  อยู่ถมยา เทศบาล ๑ บางมูลนาก
23 83 เด็กหญิงสุชาต  บุญมาก เทศบาล ๑ บางมูลนาก
24 84 เด็กชายสุเมธ   จุ้ยงาม เทศบาล ๑ บางมูลนาก
25 85 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ตินะคัด อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
26 86 เด็กชายกิตติชัย   สิงห์มี เทศบาล ๑ บางมูลนาก
27 87 เด็กชายมนัส   ผูกพรหม เทศบาล ๑ บางมูลนาก
28 88 เด็กชายวีรภัทร    วงษ์เสนาะ เทศบาล ๑ บางมูลนาก
29 89 เด็กชายนพรัตน์  อินทร์ปาน บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
30 90 เด็กหญิงอักษราภัค  เนียมสุวรรรณ์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริกำร)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  3 (5303)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 91 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีรัตนะ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
2 92 เด็กหญิงน้ าฟ้า    เป้าเปี่ยมทรัพย์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
3 93 เด็กชายพัชรพล   ชูขาว บ ารุงราษฎร์วิทยาคม
4 94 เด็กหญิงวิยะดา     สังข์วร เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
5 95 เด็กหญิงดลยา  พ้ึงชัย โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
6 96 เด็กชายจิรภาส  บัวหอม วัดหนองกอไผ่
7 97 เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองประจักษ์ บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
8 98 เด็กชายธนพงษ์   พรมจีน บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
9 99 เด็กหญิงปริยาภัทร มหาพงษ์ เทพประธาน
10 100 เด็กหญิงอรทัย  บุญมี บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
11 101 เด็กหญิงสาวิตรี  สูงเนิน บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
12 102 เด็กชายณัชพล  ค าแถลง บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
13 103 เด็กชายชัชณพ   สิตานนท์ บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
14 104 เด็กหญิงนันทิชา พงษ์เจริญ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
15 105 เด็กหญิงมนัสนันท์   จงหม่อง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
16 106 เด็กชายสิรภพ    สุรินทร์พรวัฒนา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
17 107 เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ป้อมแสง บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
18 108 เด็กชายก้องกิดาการ จันทร์จ่อง บ ารุงราษฎร์วิทยาคม
19 109 เด็กชายแสงเพชร จูประจน บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
20 110 เด็กชายวรวุฒิ   มหายนต์ บ ารุงราษฎร์วิทยาคม
21 111 เด็กหญิงธันย์ชนก สุดแน่น โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
22 112 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงสุวรรณ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
23 113 เด็กหญิงกาญจนา   มณีรัตน์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
24 114 เด็กชายอรรณพ พรมศรี เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
25 115 เด็กชายธนชิต  นิ่มสังข์ ชุมชนภูมิวิทยา
26 116 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทับแก้ว บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
27 117 เด็กหญิงพรพรรณ  งามสม บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
28 118 เด็กชายธนากร  เต๊ะปานันท์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
29 119 เด็กหญิงสิริกาญจน์  จุลพันธ์ บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
30 120 เด็กชายจิรสิน จ านงค์ใจ นรบุตรศึกษา

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริกำร)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  4 (5304)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 121 เด็กหญิงทิพย์   นาคขาว  บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
2 122 เด็กชายณรงค์เดช   จ านงค์ศรี บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
3 123 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์แจ้ง บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
4 124 เด็กหญิงนพัสวรรณ  ทาระเวท บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
5 125 เด็กหญิงจรุญโรจน์  เทียนมี เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
6 126 เด็กชายกฤษชัย จันทมาส นรบุตรศึกษา
7 127 เด็กชายศิธพร  สมพงศ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
8 128 เด็กชายสุรพัศ   สุ่มประดิษฐ์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
9 129 เด็กชายสิริพงศ์  ใจดี บางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
10 130 เด็กชายสุเทพ บัวนวน เทศบาล ๑ บางมูลนาก
11 131 เด็กหญิงรัชนีกร คงยา เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
12 132 เด็กหญิงพิมพิศา   อ่วมแจง บ ารุงราษฎร์วิทยาคม
13 133 เด็กชายชานนท์ เทพชมภู บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
14 134 เด็กหญิงศศิประภา ค ารักษ์ โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
15 135 เด็กชายประกาศิต  ปิ่นม่วง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
16 136 เด็กชายพันธกานต์ ศิริจิตรนุกูล โถงจ้ือบางมูลนาก"สงเคราะห์วิทยา"
17 137 เด็กชายทรงพล  จันทร์รักษา บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทในเขตพ้ืนที่บริกำร)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  5 (5305)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 301 เด็กชายคุณากร ศัตรูพินาศ บ้านแหลมรัง "ราษฏร์บ ารุง"
2 302 เด็กหญิงปิยะฉตัร ศรีสายหยุด ล าพะอง  ราษฏร์จ าเริญบ ารุง
3 303 เด็กหญิงขัติญสุดา บางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
4 304 เด็กชายพิษณุ บัวกลม บ้านไดรัง"ราษฏร์อุทิศ"
5 305 เด็กชายธนพล ทองบ่อ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
6 306 เด็กหญิงศศิกานต์ หน่อท้าว อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
7 307 เด็กหญิงศิริวรรณ เขียวเวียง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
8 308 เด็กชายธีรศักดิ์ มาช่ืน บ้านวังบงค์
9 309 เด็กหญิงกรรนิการ์ จ ามณีย์ ชุมชนบางคลาน"เงินอนุสรณ์"
10 310 เด็กชายอัครพล ย้ิมสัมฤทร์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
11 311 เด็กชายปิยพล เสโนฤทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
12 312 เด็กหญิงฐาปนีย์ ศรีอินทร์ อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
13 313 เด็กหญิงวิลาศินี ศรีรักษ์ อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
14 314 เด็กชายสุรเชษร แสนวิชัย อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
15 315 เด็กชายธีรภัทร จันทร์ด า บ้านคลองตางาว
16 316 เด็กหญิงอภิญญา มีแฟง บ้านคลองตางาว
17 317 เด็กหญิงสิริยากร พรธาดาวิทย์ ชุมชนบางคลาน"เงินอนุสรณ์"
18 318 เด็กชายณัฐวุติ ตันแสน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
19 319 เด็กชายสิทธิศักดิ์ เลือดทหาร เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
20 320 เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพชรเหล็ก อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
21 321 เด็ฏหญิงพรพิมล ทนทาน อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
22 322 เด็กหญิงมนัสนัน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
23 323 เด็กหญิงภานรินทร์ ทับทอง นรบุตรศึกษา
24 324 เด็กชายเฉลิมชัย ภูศรี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
25 325 เด็กชายณภัทร ทองแจ่ม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
26 326 เด็กหญิงอุบลวรรณ ราชมณี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
27 327 เด็กหญิงสาริตา พุฒจันทร์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
28 328 เด็กหหญิงนฤมล บุตรนุ้ย ชุมชนบางคลาน"เงินอนุสรณ์"
29 329 เด็กหญิงชนธิชา เงินย่ิง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
30 330 เด็กหญิงพรรณทิภา ภักดี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  6 (5306)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 331 เด็กชายพีรพัฒน์ ศตนันทะกานต์ โถงเจ้ือบางมูลนา"สหสงเคราะห์วิทยา"
2 332 เด็กชายวงศกร เผ่าสวัสดิ์ ชุมชนบางคลาน"เงินอนุสรณ์"
3 333 เด็กหญิงอุมาพร ภู่ดาด เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
4 334 เด็กชายฐิติกร สายสุจริต อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
5 335 เด็กหญิงพรกนก ขอมนาค เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
6 336 เด็กหญิงณิชกานต์ พัดนาค เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
7 337 เด็กชายคุณานนต์ มีปราง ชุมชนบางคลาน"เงินอนุสรณ์"
8 338 เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วสอน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
9 339 เด็กชายเอ้ืออังกูร เมืองดี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
10 340 เด็กชายณภัทร  จุลพันธ์ ชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"
11 341 เด็กชายพลากร  วรบัณฑิต เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
12 342 เด็กชายวสุพล  นามผล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
13 343 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีแจ่ม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
14 344 เด็กหญิงจณิสตา  ประสารสืบ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
15 345 เด็กชายขจรศักดิ์  สุ่มแช่ม บ้านไดรัง"ราษฏร์อุทิศ"
16 346 เด็กชายกิตติศักดิ์  โพนทอง วัดห้วยเรียงใต้
17 347 เด็กชายสุรเดช  พันเอม โถงเจ้ือบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
18 348 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์อยู่ ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
19 349 เด็กหญิงอาภัสรา  สุขจิตร เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
20 350 เด็กชายภานุพงศ์  ธูปหอม วัชรสหศึกษา
21 351 เด็กหญิงสุกฤตา สุนันดา อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
22 352 เด็กชายพัสกร  ค าแผลง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
23 353 เด็กชายวรเมธ  จิตตรีนัย อนุบาลสุธินี
24 354 เด็กหญิงปิยดา  อยู่รอด โถงเจ้ือบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
25 355 เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่วงอยู่ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
26 356 เด็กหญิงเกสรา  เจนชัยภูมิ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
27 357 เด็กหญิงสุดารัตน์  เบ้าทอง บ้านวังแดง
28 358 เด็กหญิงอารียา  พงศ์พจมาน วัดล าประดาเหนือ
29 359 เด็กหญิงพรสวรรค์  แดงสูงเนิน บ้านวังแดง
30 360 เด็กหญิงภรัณยู  วุฑฒยากร นรบุตรศึกษา

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  7 (5307)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 361 เด็กชายนครินทร์  บุญสม วัดล าประดาเหนือ
2 362 เด็กหญิงกันยารัตน์  สีชัง ศรีประสิทธิ์วิทยา
3 363 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์เดชานันท์ วัดล าประดาเหนือ
4 364 เด็กหญิงซันชาย สินประเสริฐรัตน์ อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก"วัดห้วยเขน"
5 365 เด็กหญิงวรรณิสา  อยู่เกษร โถงเจ้ือบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
6 366 เด็กหญิงนันทิดา  สุขประเสริฐ วัดหลวง
7 367 เด็กชายนโรดม  เชิดชู อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
8 368 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีสังข์ บ้านไดรัง"ราษฏร์อุทิศ"
9 369 เด็กหญิงจิดาภา มุขไทสง บ้านบึงทับจ่ัน"ทศอุปถัมภ์"
10 370 เด็กหญิงพรรณธิภา  เบ็ญจรัตน์ บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
11 371 เด็กหญิงปณิดา  ศรีพุก บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
12 372 เด็กชายคมกริช   ษรจันทร์ศรี บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
13 373 เด็กชายพลไทย ชูยุทธ นรบุตรศึกษา
14 374 เด็กหญิงสริตา  ศรีบรรเทา นรบุตรศึกษา
15 375 เด็กหญิงสุชาวลี  อภัยภักดี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
16 376 เด็กชายเอกภัท  นันทพฤกษา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
17 377 เด็กชายทักษิณ  วงษ์นิยม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
18 378 เด็กชายสุริยา  อินทะสอน ชุมชนวัดห้วยร่วม
19 379 เด็กชายภัทรพล  ตุงคะศิริ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
20 380 เด็กหญิงปวิตรา รอดเภา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
21 381 เด็กชายพงศ์เงิน ขอมทอง อนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง"
22 382 เด็กชายพชรพล  ฤทธิ์ภู่ บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"
23 383 เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีรัตน์ บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"
24 384 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ทอง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
25 385 เด็กชายภูมิรพี  รอดระหงษ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
26 386 เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เส อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
27 387 เด็กชายนวพล  บุพนิมิตร อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
28 388 เด็กชายเดชาพล  ขาวสุก อนุบาลพิจิตร
29 389 เด็กหญิงวัชรี  แดงค า วัดหนองง้าว
30 390 เด็กหญิงบุษบา จันเรือง บ้านแหลมรัง "ราษฏร์บ ารุง"

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  8 (5308)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 391 เด็กหญิงพฤกษา ชัยนาม บ้านแหลมรัง "ราษฏร์บ ารุง"
2 392 เด็กหญิงสุณิสา  ช านาญสุข บ้านแหลมรัง "ราษฏร์บ ารุง"
3 393 เด็กชายพุฒิธร  บุญสม วัดล าประดาเหนือ
4 394 เด็กหญิงวริษา  นรากรณ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
5 395 เด็กชายราชันย์ กิจแก้ว เยาวชนศึกษา
6 396 เด็กหญิงดุสิตา เหล่ียมแฉง่ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
7 397 เด็กหญิงธิติมา จันทอง อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก"วัดห้วยเขน"
8 398 เด็กหญิงลักษิกา  ทองบุญมา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
9 399 เด็กชายนภดล  จันทร์กะพ้อ สิริวัฒนา
10 400 เด็กหญิงชนิกานต์ โหง้วประสิทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
11 401 เด็กชายเขมรัฐ  พงษ์ประเสริฐ วัดขวาง
12 402 เด็กหญิงศรัณยา  เพ็ชรสุ่น อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
13 403 เด็กชายณัฐชัย  สุ่มข า อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก"วัดห้วยเขน"
14 404 เด็กหญิงกชพรรณ  พรมหาร อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
15 405 เด็กหญิงมัลลิกา  ทัดสอน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 406 เด็กชายธีรภัทร เง่ือนกลาง นรบุตรศึกษา
17 407 เด็กหญิงสุวภา เสาไส วัดหนองสองห้อง
18 408 เด็กชายนันทิพัฒน์  รุ่งทรัพย์ศิริ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
19 409 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เผือกพูล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
20 410 เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองฤทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
21 411 เด็กชายวีรวุฒิ  ลาดงเมย เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
22 412 เด็กชายอชิตพล  ข าขม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
23 413 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอนวงค์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
24 414 เด็กหญิงสโรชา  เลือดทหาร อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
25 415 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญศรี วัดมะกอกงอ
26 416 เด็กหญิงน้ าทิพย์  แสงขันตี โถงเจ้ือบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
27 417 เด็กหญิง สุพิชฌาย์  พรมจีน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
28 418 เด็กชายชนะภัย  กล่อมกล่ิน ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
29 419 เด็กชายอชิระ แจ่มศรี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
30 420 เด็กชายเกรียงไกร  ใยบัว วัดหนองง้าว

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  9 (5201)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 421 เด็กชายอนิสา  อินทร์แดน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
2 422 เด็กหญิงสุชาวดี  นิลขาว อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก"วัดห้วยเขน"
3 423 เด็กหญิงรดามณี ไกรยบุตร วัดกรดนุกูลศึกษา
4 424 เด็กชายอนุชา  จันทร์แป้น วัดหนองสองห้อง
5 425 เด็กชายพิชญ์พิชัย  ใจคง บ้านชมภู
6 426 เด็กหญิงนฤมล  แช่มมูล พาณิชสงเคราะห์
7 427 เด็กชายอัครเดช  แถวบุญตา บ้านห้วยตาด า
8 428 เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน อนุบาลดงเจริญ(วังง้ิว)
9 429 เด็กชายธรรมรัตน์  มนัสตรง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
10 430 เด็กชายเอกพล สุริวงษ์ วัดหนองง้าว
11 431 เด็กหญิงประวีณา กล่ันนุช วัดขวาง
12 432 เด็กหญิงชุตาภรณ์  เม่นเกิด อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
13 433 เด็กชายวิวัฒน์  ใจเพ็ชร อนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)
14 434 เด็กหญิงจิดาภา วิชาหา อนุบาลดงเจริญ(วังง้ิว)
15 435 เด็กชายธรรมรัตน์  แสนสิกัน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 436 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธงทอง ศรีประสิทธิ์วิทยา
17 437 เด็กชายนัฐ ปานเพชร อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
18 438 เด็กชายธีระพงษ์  เผือกจีน วัดหนองสงวน
19 439 เด็กชายอนวัฒน์  ค ากระสินธุ์ วัดหนองสงวน
20 440 เด็กหญิงอารีย์ภรณ์  วันเชียง เยาวชนศึกษา
21 441 เด็กหญิงจิดาภา  วรอภิญญาภรณ์ นรบุตรศึกษา
22 442 เด็กหญิงรินรดา  ศุภธนศักดา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
23 443 เด็กชายพรรษกร  ปานโชติ วัดวังตะกู
24 444 เด็กหญิงนภาพร  บุญธรรม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
25 445 เด็กหญิงนันทิสา ลออเงิน อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
26 446 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงปัญญาสว่าง อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
27 447 เด็กชายยุทธพงษ์  อ้วนศรีทอง บ้านไดรัง"ราษฏร์อุทิศ"
28 448 เด็กชายอทิวัตต์ ดิษฐวิเศษ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
29 449 เด็กชายณฐนน  จันทร์นิ่ม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"
30 450 เด็กหญิงศุภนิดา  โพธิ์เงิน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  10 (5202)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 451 เด็กชายธนดล  ทองดี วัดหนองสนวน
2 452 เด็กชายปุญญพัฒน์  พลหนองหลวง วัดหนองสนวน
3 453 เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนน้อม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
4 454 เด็กชายอภิสิทธิ์  มาพิบูลย์ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
5 455 เด็กชายจิรายุทธ์  ด าดี บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
6 456 เด็กหญิงรัญรวิภา  ด้วงนิ่ม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
7 457 เด็กชายกฤษกร  องอาจ บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
8 458 เด็กหญิงนลพรรณ  จันที บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
9 459 เด็กชายวิโรจน์  โตสน บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
10 460 เด็กชายจักริน  เกตุทอง บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
11 461 เด็กหญิงนิลุบล  กิ่งแก้ว เคหะชุมชนลาดกระบัง
12 462 เด็กหญิงพนัชพรรณ  วัฒนพันธ์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
13 463 เด็กหญิงพรชนก  จันทรวรชาต บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
14 464 เด็กชายสเปนเซอร์  ซิปปิทส์ ประชานุเคราะห์
15 465 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 466 เด็กหญิงอรพินท์ จุลพันธ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
17 467 เด็กหญิงอโรชา  แจ้งไล้ บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห"์
18 468 เด็กชายสหัสเทพ  สุวรรณปักษ์ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
19 469 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงห์มี บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
20 470 เด็กชายธีรพัฒน์ กล่ินเอ่ียม วัดขวาง
21 471 เด็กหญิงจิรวรรณ  กลัดนุ่ม วังกรดนุกูลศึกษา
22 472 เด็กชายธนภา  เพ็ชรสวัสดิ์ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
23 473 เด็กหญิงสิริวรรณ  ปิ่นแก้ว บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
24 474 เด็กหญิงกชกร  สุนาการ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
25 475 เด็กชายวิทยา  มุกดาหาร อนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)
26 476 เด็กชายเจษฏาวุฒิ  สุทุม อนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)
27 477 เด็กชายธีรธม  สายสุจริต เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
28 478 เด็กชายอิศรพงษ์  ศรีรักษ์ บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
29 479 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วกันใจ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
30 480 เด็กชายพชัตกานต์  งานสม นรบุตรศึกษา

รำยช่ือนักเรียนสมัครเข้ำเรียน  ระดับช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  ปีกำรศกึษำ 2557
ห้องสอบที่  11 (5203)



ล ำดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 481 เด็กหญิงชลาลัย  ปั้นรอด บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห"์
2 482 เด็กชายศรายุทธ  สุทธิพงค์ ห้วยพุกวิทยา
3 483 เด็กชายนิติ  สุขผล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
4 484 เด็กหญิงพิมวิพา  อินต้นวงค์ วัดบ้านห้วยยาว
5 485 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีบัวลา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
6 486 เด็กหญิงชวิศา พุ่มโสภา อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
7 487 เด็กหญิงกันติยา  มาถา บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
8 488 เด็กชายกิตตินันท์  ปานศรี อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
9 489 เด็กชายธนวัฒน์  วัลลภ บ้านทุ่งทอง
10 490 เด็กชายณัฐนัย  ป้อมเสมา บ้านทุ่งทอง
11 491 เด็กชายวีรวัฒน์  ยอดย่ิง อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก"วัดห้วยเขน"
12 492 เด็กหญิงพรชนก ตรีปราการ ห้วยพุกวิทยา
13 493 เด็กหญิงกมลวรรณ์  แซวหยวก ห้วยพุกวิทยา
14 494 เด็กหญิงณัชชา  พูนเพ่ิม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
15 495 เด็กหญิงอลิษา  ปัญญามี บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห"์
16 496 เด็กชายพสิษฐ์  บุญธรรม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
17 497 เด็กชายธีมากร  จิตรหาญ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
18 498 เด็กหญิงณัฐนรี  ขวัญเทศ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
19 499 เด็กหญิงนลัทพร  สวนดอน วัดเวฬุวนาราม
20 500 เด็กหญิงเมขลา  สุขเหม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
21 501 เด็กหญิงธนพร  วงพรม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
22 502 เด็กชายพิชชากร นวลจันทร์ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
23 503 เด็กชายวรัช  เหล่านุกูล อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
24 504 เด็กชายมนัสนันท์  สุขเอม อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
25 505 เด็กชายธนะกิจ  เพชรชนะชัย บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
26 506 เด็กชายณัฐพล  อินแดง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
27 507 เด็กชายณภัทร  เนียมสุวรรณ อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
28 508 เด็กชายเมษา ยนต์หนู วัดบ้านท้ายน้ า
29 509 เด็กหญิงธนศร  จักศรีรัตน์ บ้านหนองแขม
30 510 เด็กหญิงมธุรดา  พิเคราะห์แน่ คุณสมบัติไม่ครบ
31 511 เด็กหญิงวิรพนธ์  อินทร์ศวร ส านักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
32 512 เด็กชฏากานต์  บุญแทน ส านักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
33 513 เด็กชายศิวนาถ  ชาวดอนคา บ้านวังพร้าว
34 514 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทโรทัย บ้านหนองแขม

ห้องสอบที่  12 (5204)
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