
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภทนักเรียนทั่วไป 
.......................................................... 

ด้วยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป   

โดยแบ่งประเภทการรับตามแผนการเรียน  ดังนี้ 

๑. แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๒. แผนการเรียน  ภาษา – คณิตศาสตร์ 
๓. แผนการเรียน  ทั่วไป 

ผลการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ    ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 

๑. รายงานตัวในวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ หอประชุม   
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  และเชิญผู้ปกครองประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.   
หากพ้นก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกนักเรียนส ารองตามล าดับ 

๒. มอบตัวนักเรียนในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

         นายหาญ    หงษ์ยนต์ 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4       ประเภท คัดเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 

ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 น.ส. ณชัชำ มำลินทำ วดัอุเบกขำรำม 

2 น.ส. นำฏยำ สุนทรวำรี บำ้นวงับวั 

3 นำย วชัรำกรณ์ แหวนจีน ดอนสีนวน 
4 นำย วรำกร เจริญสุข บำ้นวงับวั 

5 ด.ญ. รัตนำพร แจง้แสงทอง คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

6 นำย นภดล บวัอ่อน บำ้นวงับวั 

7 น.ส. สุภสัสรำ เอ่ียวเฮง บำ้นท่ำพุทรำ 

8 นำย คมกฤช ชยัเพิ่มพนู บำ้นท่ำพุทรำ 
9 นำย วรเชษฐ ยงูทอง บำ้นวงับวั 

10 น.ส. วำสนำ ในเวยีง บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

11 นำย ธนวนิท ์ ศรีทำ ปำงศิลำทองศึกษำ 

12 น.ส. สุชำนุช ม่วงรัตน์ บำ้นท่ำพุทรำ 

13 น.ส. อุไรพร ฤทธ์ิเอ่ียม บำ้นวงับวั 

14 ด.ช. คุณำษิต โพธ์ิพฤกษ ์ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

15 นำย รวสุิต หมอนอิง บำ้นท่ำพุทรำ 

16 น.ส. ชลธิชำ จนัทร์มณี วดัอุเบกขำรำม 

17 น.ส. ชญำณี ปรีชำ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียน (ส ารอง) แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์     

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       ประเภท คดัเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 

ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นำย เมธำรำม แรงเขตรกำรณ์ รำชประชำนุเครำะห์ 

2 น.ส. จิรำภรณ์ วรรณศิริ ลำซำลโชติรวนีนครสรรค ์

3 น.ส. นรำภทัร มโนมยั คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

4 น.ส. เพียงฟ้ำ เสนำรินทร์ บำ้นวงับวั 

5 น.ส. สุชญัญำ มณีวงค ์ บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

6 นำย ปกรณ์ สรรพำนิช บำ้นวงับวั 

7 ด.ช. ภำรดร แจง้ดี คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

8 นำย กิตติเดช แพงหลวง บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

9 น.ส. อิชยำ แกว้จุฬำ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

      

หมายเหตุ 
 

ในกรณีท่ีนกัเรียนผำ่นกำรคดัเลือกตวัจริงสละสิทธ์ิ 

  
ใหน้กัเรียนส ำรองมำรำยงำนตวัเวลำ 13.00 น - 14.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนแผนการเรียนภาษา     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4       ประเภท คัดเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 

ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นำย พสันต ์ สดใส อนุบำลคลองขลุง 

2 น.ส. ศิรินภำ กระมล บำ้นวงับวั 
3 นำย ณรงคช์ยั บุญประเสริฐ อนุบำลคลองขลุง 
4 น.ส. สุรีรัตน์ ช่ืนสันต ์ อนุบำลคลองขลุง 

5 น.ส. ศิริลกัษณ์ ดีประเสริฐ ประชำมงคล 

6 นำย รัฐพนัธ์ ท ำนำแพง ไทรงำมพิทยำคม 

          

     

     
ประกาศรายช่ือนักเรียน (ส ารอง )แผนการเรียนภาษา     

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4       ประเภท คัดเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  
   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 

ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 ด.ญ. จนัทร์ทรำ ช ำรวย วดัอุเบกขำรำม 

2 น.ส. พชัรินทร์ พุม่เชียงล ำ ก ำแพงเพชรพิทยำคม 

3 ด.ญ. อภิสรำ คงไทย คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

4 นำย กฤษดำ เนียนไธสง บำ้นวงับวั 

5 น.ส. ก่ิงดำว เช้ือจิตร์ บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีนกัเรียนผำ่นกำรคดัเลือกตวัจริงสละสิทธ์ิ 

 
ใหน้กัเรียนส ำรองมำรำยงำนตวัเวลำ 13.00 น - 14.00 น. 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนแผนการเรียนทัว่ไป    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4       ประเภท คัดเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 
ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 น.ส. นภสัสร อินทยำกร คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

2 น.ส. ฟ้ำฝัน มัน่อยู ่ เซนตร์ำฟำแเอล 
3 นำย กิตติศกัด์ิ ละอองศรี คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

4 น.ส. เนตรนภำ พำสีชำ บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

5 นำย สงกรำนต ์ โพธิตรัส วงัไทรวทิยำคม 
6 น.ส. ปณชยั วงษสุ์รินทร์ บำ้นวงับวั 
7 น.ส. นิภำภรณ์ กนัโต บำ้นวงับวั 
8 น.ส. อรวีร์ ค ำกลองแกว้ อนุบำลคลองขลุง 
9 ด.ช. ปฏิภำณ แยม้กสิกิจ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

10 น.ส. ปวณีำ สัตตบุษย ์ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

11 ด.ญ. รัตนวดี แจง้แสงทอง คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

12 ด.ญ. ณฐักำนต ์ ปรำงทอง วดัอุเบกขำรำม 
13 นำย สรำวธุ สุ่มลำย บำ้นท่ำพุทรำ 
14 น.ส. ณภทัรำ ชำธิโย บำ้นท่ำพุทรำ 
15 น.ส. ธิดำรัตน์ รัตนะ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

16 น.ส. ศษิณำ เกษสำ บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

17 น.ส. ศิริประภำ รำษีใส บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

18 นำย ณฐัพล แป้นประโคน อนุบำลคลองขลุง 
19 นำย ณฐัชนน นิโรจน์ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

20 ด.ช. พิพฒัน์พงษ ์ จรูญชำติ บำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

21 น.ส. ปัญญำพร ศรีทองอินทร์ บำ้นท่ำพุทรำ 
22 น.ส. ธนชัชำ สุพฒัน์ บำ้นวงับวั 
23 นำย ณรงคช์ยั ดลใจ บำ้นวงับวั 
24 ด.ช. ชยัวฒัน์ ไชยสอน คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

25 น.ส. เอกนรี คุม้ครอง เฉลิมพระเกียรติฯ 
26 นำย ธนกร แดงงำม ประชำรักษศึ์กษำ 
27 ด.ช. วศิรุต สีดำนุช คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์



ประกาศรายช่ือนักเรียน (ส ารอง) แผนการเรียนทัว่ไป    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4       ประเภท คัดเลอืกนักเรียนรอบทัว่ไป  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ปีการศึกษา 2559 

ล ำดบัท่ี ช่ือ- สกุล โรงเรียนเดิม 

1 น.ส. สุดำรัตน์ แสงพะลำ คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

2 นำย สุวจิกัขณ์ บุญจนัทึก คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

3 นำย ธณำวฒิุ เกิดกอง เฉลิมพระเกียรติฯ 

4 นำย บุญยกร ลินสำธร คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

5 ด.ช. พีรพตัร ป่ินทอง คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

6 นำย กิตติพศั ดอกไม ้ ชุมชนประชำสำมคัคี 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีนกัเรียนผำ่นกำรคดัเลือกตวัจริงสละสิทธ์ิ 

 
ใหน้กัเรียนส ำรองมำรำยงำนตวัเวลำ 13.00 น - 14.00 น. 

 

 

 

 

 


