
ห้องสอบที ่1  ห้อง 122     อาคาร 1   ช้ัน 2     

อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3
1 นาย ลิขสิทธ์ิ สนธิวา ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 1
2 นาย เนติบณัฑิต เกตุกรรณ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 2
3 นาย ณฐัภูมิ เกิดศรี ชุมชนประชาสามคัคี งานอาชีพ - - 3
4 นาย มงคลฉตัร สุนโท บา้นท่าพทุรา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 4
5 นาย ฉตัรกมล อินทสิทธ์ิ ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 5
6 น.ส. อรจิรา นามฮุง ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 6
7 น.ส. ศานิตา บุตดา ชุมชนประชาสามคัคี งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 7
8 น.ส. แกว้บุษราคมั คงประจ า ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 8
9 นาย ธิติ ใจแสน ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 9

10 น.ส. ธนัยช์นก ทองขาว ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 10
11 ด.ช. ธีรเดช ศรีลา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 11
12 ด.ช. บุญฤทธ์ิ วงันาค องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 12
13 น.ส. สุวรินทร์ พลูกสิวิทย์ ชุมชนประชาสามคัคี งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 13
14 น.ส. ปิยะนุช โพธ์ิเรือง ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 14
15 น.ส. ศิรินทรา จนัทรมณี ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ งานอาชีพ องักฤษ 15
16 ด.ช. รัตนสิน โพพา เขาทรายทบัคลอ้พิทยา องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 16
17 น.ส. นววรรณ กนัเกลา วรัวิทยา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 17
18 น.ส. ลกัษช์ฎารัตน์ โพธ์ิดี วรัวิทยา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 18
19 น.ส. ตะวนัฉาย พทุธเสน คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ - 19
20 น.ส. อนญัญา สุขเข ปางศิลาทองศึกษา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 20
21 น.ส. วลี จอ้ยนิล ชุมชนประชาสามคัคี วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 21
22 น.ส. กรรณิกาณ์ ชัง่ดี คณฑีพิทยาคม วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 22
23 ด.ญ. นิตยา จนัทร์เพชร บา้นท่าพทุรา องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 23
24 ด.ช. ฟ้าประทาน ไม่รู้จบ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 24
25 ด.ช. ศุภกิจ ชยัตระกูลธนสารคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 25
26 ด.ญ. กมลวรรณ คงม่ิง บา้นท่าพทุรา องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 26
27 นาย รักษิต วนันู คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 27
28 ด.ช. ปองธรรม วิยะกนั คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 28
29 ด.ช. ธนภทัร ขนักสิกรรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 29
30 นาย เกียรติกฤตยชญพ์นัระยะ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 30
31 น.ส. ปวีณา นอ้ยนาช บา้นท่าพทุรา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 31
32 นาย วีระพงษ์ มาลาศรี บา้นวงับวั วิทย์ งานอาชีพ - 32
33 ด.ช. คชรัตน์ ต่างประเทศ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 33
34 ด.ญ. ปวรลกัษณ์ คงัตะ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 34
35 น.ส. พรชิตา เขม่นกิจ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 35
36 ด.ญ. อญัญารัตน์ จนัทร์แรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 36
37 ด.ญ. สุดารัตน์ กะเสตวิทย์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ งานอาชีพ องักฤษ 37

ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทัว่ไป
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                ปีการศึกษา  2561

ที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดมิ
แผนการเรียนทีเ่ลือก

เลขท่ีสมคัร



ห้องสอบที ่2  ห้อง 123     อาคาร 1   ช้ัน 2     

อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3
1 ด.ช. จีระพงษ์ แกว้คลา้ย คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 38
2 ด.ญ. นภสัวรรณ สุทธิพรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ  - 39
3 ด.ญ. พรรณพชัร ค าทา คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 40
4 ด.ญ. นภสัสร โพธ์ิคา คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 41
5 ด.ช. รัฐนนัท์ จนัทรศร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 42
6 ด.ช. ทรงภพ พนัธุ์ศรี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 43
7 ด.ช. พงศป์กรณ์ พิมศกัด์ิ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 44
8 ด.ช. อคัเดช ชมเชย คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 45
9 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ โพธ์ิทรง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 46

10 ด.ช. วิษณุ บุญมี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 47
11 นาย ทศันพล เลิศวรายทุธ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 48
12 น.ส. สิรามล คมสัน วชัรวิทยา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 49
13 ด.ญ. อริศา เกิดกอง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 50
14 น.ส. กญัญาภคั ทองจิตจิ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 51
15 ด.ช. ฐนกร ดวงโพธ์ิพิมพ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 52
16 ด.ช. รณกร ปานค า คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 53
17 นาย พลศกัด์ิ จนัทร์มณี วดัอุเบกขาราม งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 54
18 ด.ช. ปุนภพ เทพไชย คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 55
19 ด.ญ. ปาลินี สงกลาง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 56
20 ด.ญ. จิราวรรณ แจ่มใส คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 57
21 นาย วีระวฒัน์ บ  ารุงเกตุ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 58
22 นาย เจษฎากร แจ่มศรี บา้นท่าพทุรา องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 59
23 น.ส. พรลภสั จนัทึก เบญจมานุสรณ์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 60
24 น.ส. กานดา บุดิน อนุบาลคลองขลุง วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 61
25 น.ส. วลยัพร ดกนัยาโพธ์ อนุบาลคลองขลุง งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 62
26 ด.ช. อนุสรณ์ ทวนขนุทด คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 63
27 ด.ญ. จุฑารัตน์ อนัทะค าพู คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 64
28 ด.ญ. กมลวรรณ สุขเกิด คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 65
29 น.ส. ชนิตา พิมพส์ัมฤทธ์ิ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 66
30 น.ส. ชนิตา เกษแกว้ อนุบาลคลองขลุง วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 67
31 น.ส. สุพิชชา เถ่ือนมนเทียร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 68
32 ด.ญ. วนสันนัทว์ดี มานะต่อ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 69
33 นาย ชนตะวนั วาดวงษ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 70
34 นาย ภทัรศกัด์ิ โสไกร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 71
35 นาย เจษฎาภรณ์ ศรีเดช บา้นวงับวั งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 72
36 น.ส. วลัลภา โพธ์ิพฤกษ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 73
37 ด.ช. ศราวฒุ อุ่นวฒันธรรม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 74

ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทัว่ไป
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                ปีการศึกษา  2561

ที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดมิ
แผนการเรียนทีเ่ลือก

เลขท่ีสมคัร



ห้องสอบที ่3  ห้อง 124     อาคาร 1   ช้ัน 2     

อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3
1 นาย พีระพฒัร์ พลอยศรี ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 75
2 นาย อนิวฒัต์ิ สมคัรเขตการณ์ ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 76
3 นาย ฐิติพนัธุ์ เรือนกอ้น ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 77
4 นาย อนุวฒัน์ เจตเกษตรกรณ์ ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 78
5 นาย วรากร ศรีภุมมา ชุมชนประชาสามคัคี องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 79
6 นาย พชัรพล จ าเริญดี ชุมชนประชาสามคัคี งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 80
7 น.ส. พรทิพา ศิริพงษ์ อนุบาลคลองขลุง วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 81
8 ด.ช. ณฐัพงษ์ จนัทร์ชาวใต้ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 82
9 ด.ญ. พิมมาดา สดใส คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 83

10 น.ส. ธนพร ศรีทอน บา้นชา้งคบั วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 84
11 น.ส. พชัรินทร์ เส่ียงวงศ์ บา้นชา้งคบั วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 85
12 ด.ญ. วรรณพร เหน่ียวกุศล บา้นท่าพทุรา องักฤษ งานอาชีพ วิทย์ 86
13 นาย เขตตอุ์ดม ทิพนัธ์ บา้นวงับวั วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 87
14 น.ส. นุชจรี ยอ้ยหยด บา้นวงับวั วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 88
15 นาย สงกรานต์ ทองมา อนุบาลคลองขลุง งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 89
16 ด.ญ. วนิสา คลา้ยทอง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 90
17 นาย ชชัพล คฤหวาณิช อนุบาลคลองขลุง งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 91
18 ด.ญ. วลัวรินทร์ เสลานอก วดัอุเบกขาราม วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 92
19 ด.ญ. สุธินี สุดจ่าชารี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 93
20 ด.ญ. ศศิวิมล ปัญญาญาณ บา้นท่าพทุรา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 94
21 ด.ช. ภูรินทร์ ไทยเมือง บา้นท่าพทุรา งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 95
22 ด.ญ. สายสุรีย์ เทียนหวาน บา้นท่าพทุรา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 96
23 ด.ช. ชนตั พดุจะโป๊ะ วดัอุเบกขาราม วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 97
24 ด.ช. ณชัพล สุขมาก คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 98
25 ด.ช. ระพีพฒัน์ แหวนเงิน คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 99
26 ด.ช. ศิราวรรณ เบ้ียเก็บ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 100
27 ด.ช. จีรวฒั วรรคแป้น โคง้ไผ่วิทยา วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 101
28 ด.ช. ธีระวฒัน์ ศรีวรรณากร บา้นชา้งคบั วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 102
29 ด.ญ. พรพรรณ ทบพวก บา้นทุ่งมน วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 103
30 ด.ช. ประชาธิปไตย โพธ์ิศรี บา้นท่าพทุรา งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 104
31 ด.ช. บุญฤทธ์ิ เทียนขาว ราชประชานุเคราห์ จ.ตาก งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 105
32 ด.ช. ธิติ ยอ้ยหยด บา้นวงับวั วิทย์ งานอาชีพ องักฤษ 106
33 ด.ช. เพชรรัตน์ เกตุแกว้ บา้นวงับวั งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 107
34 นาย อดิศรณ์ ดีเลิศ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ องักฤษ วิทย์ งานอาชีพ 108
35 น.ส. นวรัตน์ ปัดชากาว วชัรวิทยา งานอาชีพ วิทย์ องักฤษ 109
36 ด.ช. ภูชิต อ่วมทองดี อนุบาลคลองขลุง วิทย์ องักฤษ งานอาชีพ 110
37 นาย วรวฒิุ วงษต์ะ๊ อนุบาลคลองขลุง งานอาชีพ องักฤษ วิทย์ 111

เลขท่ีสมคัร

ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทัว่ไป
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                ปีการศึกษา  2561

ที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดมิ
แผนการเรียนทีเ่ลือก


