
  
 
 

 

ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
 

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

     ตามท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไปแล้วนั้น 
         โรงเรียนฯ  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี ้
      ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อ   มารายงานตัวโดยน าบัตรเข้าห้องสอบ 
มาด้วย  เพ่ือรับเอกสารการมอบตัววันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา    ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐  น.   
ณ ห้องวิชาการ  และมอบตัววันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
หากไม่มามอบตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๕   มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

 
           (นายนุกูล   อ่ าอ่วม) 

           รองผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 



เลขประจ ำตวัสอบ 13  หลัก โรงเรียนเดมิ หมำยเหตุ
00001 เด็กชายศิรโชฏ ฐิตะพนัธุ์ 1659902328108 อนุบาลโรจนวิทย์
00004 เด็กหญิงพชิญาวี แตงตรง 1659902333144 อนุบาลโรจนวิทย์
00008 เด็กชายวิศิษฎ์ เจียมสันต์ 1659902333837 อนุบาลโรจนวิทย์
00012 เด็กชายชนสรณ์ สุขส าราญ 1659902326075 จ่าการบุญ
00019 เด็กหญิงชุติมา เครือษา 1659902299787 อนุบาลโรจนวิทย์
00027 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ค าเครือคง 1659902333438 อนุบาลโรจนวิทย์
00040 เด็กชายกรภัทร์ บุญประสพ 1659902321855 ส่ินหมิน
00068 เด็กชายพทิวัส นวลทิม 1659902297245 อนุบาลโรจนวิทย์                     
00072 เด็กชายกฤศักด์ิ แสงจันทร์ฉาย 1658900012021 อนุบาลโรจนวิทย์
00076 เด็กหญิงชนิดาภา แสงฤทธิ์มั่น 1659902308891 อนุบาลโรจนวิทย์
00086 เด็กหญิงเพญ็ณภา บ าเรอ 1650501122942 อนุบาลโรจนวิทย์
00093 เด็กหญิงนภัสนันท์ แสงศรีเรือง 1104300876611 อนุบาลพษิณุโลก
00094 เด็กหญิงเอือ้อังกูร แสงอรุณ 1659902295617 อนุบาลโรจนวิทย์
00105 เด็กหญิงนันธวรรณ หมีนิ่ม 1659902315618 อนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก
00113 เด็กหญิงพชัราภา มิตรเอม 1139900478590 อนุบาลโรจนวิทย์
00116 เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนสนิท 1659902313615 ผดุงราษฎร์
00123 เด็กชายรัชภูมิ ล าโนรี 1659902305574 ผดุงราษฎร์
00131 เด็กหญิงญาณิน ธนทัพมงคล 1869300030681 อนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก
00133 เด็กชายภาณุโชติ กล่ินทับ 1659902331869 อนุบาลพษิณุโลก
00136 เด็กหญิงปัญญาพร สังข์นาค 1659902333152 ชุมชนที1่1วัดสุวรรณประดิษฐ์
00138 เด็กชายชาญวิทย์ มัณยานนท์ 1659902340299 จ่าการบุญ
00139 เด็กชายชาญณรงค์ มัณยานนท์ 1659902340281 จ่าการบุญ
00144 เด็กชายปัญญาสิริ จันเพช็ร 1659902311809 จ่าการบุญ
00155 เด็กชายภัคสกรณ์ โตก าแพง 1659902327306 อนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก
00158 เด็กหญิงอิงอร สอนใย 1659902340515 จ่าการบุญ
00169 เด็กชายปภาวิชญ์ ข าเขียว 1659902344413 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00170 เด็กชายภาคิน นาคะพงศ์ 1102003710113 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00173 เด็กหญิงนลัทพร ก าหนดศรี 1659100014454 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00174 เด็กหญิงเกวลิน เกียรติพานิชกิจ1659902303121 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00193 เด็กชายมนเมธี หวาเกตุ 1659902340019 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00195 เด็กหญิงณัฐธิดา เอีย่มเนียม 1659902331575 วัดกรมธรรม์
00199 เด็กชายณัฐดนัย โคตินุ 1659902294181 ชุมชนดิฏฐอ ารุง
00201 เด็กหญิงประภาสิริ น้อยเคลือบ 1659902297431 จ่าการบุญ
00209 เด็กชายพนาไพร เอีย่มส าอางค์ 1104300902485 โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง
00215 เด็กหญิงปิยรัตน์ เปรมวัง 1659902350022 จ่าการบุญ
00217 เด็กชายชญานนท์ พงัยะ 1659902290828 จ่าการบุญ
00225 เด็กชายพงศ์พทัธ์ พลูนุช 1658900011891 วัดโบสถ์

(นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ชื่อ-ชื่อสกุล

รำยชื่อนักเรยีนทีส่อบผ่ำนกำรคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1 ปกีำรศึกษำ 2561
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (โครงสร้ำงวิทย์ฯ - คณติฯ - เทคโนโลยีฯ )
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ก ำหนดกำรรำยงำนตัว และมอบตัว  
     รำยชื่อนักเรียนตำมประกำศ  รำยงำนตัวเพื่อรับเอกสำรมอบตัว 

    ณ ห้องวิชำกำร  วันท่ี 22 มีนำคม 2561 เวลำ 09:00 – 16:00 น. 

     และมอบตัว  วันที่ 25 มีนำคม 2561  เวลำ 09:00 น.  

     ณ  ห้องโสตทัศนศึกษำ 
 

 



เลขประจ ำตัวสอบ 13  หลัก โทร. หมำยเหตุ

00034 เดก็หญิงณฐัธิดา สายเปลี่ยน 1659902311361

00051 เดก็ชายศภุกร ชมุพงษ์ 1659902298420

00056 เดก็หญิงเบญญาภา จนัทร์สขุ 1306600032044

00037 เดก็ชายชิษณชุา บญุสุ่ม 1101000142237

00216 เดก็ชายคณุานนัต์ เชาวโนทยั 1720800220716

(นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

รำยชือ่นักเรียนที่ส ำรองกำรสอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
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