
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
 

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

      ตามท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไปแล้วนั้น 
                            โรงเรียนฯ  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี ้

      ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อมารายงานตัว (น าบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย) เพ่ือ 
รับเอกสารการมอบตัววันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา    ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐  น.  ณ  ห้องวิชาการ   
และ มอบตัววันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  หากไม่มามอบตัว
ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๕   มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

 
            (นายนุกูล   อ่ าอ่วม) 

           รองผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



เลขประจ ำตวัสอบ 13  หลกั โรงเรียนเดมิ หมำยเหตุ
00003 เด็กชายสิริพรชัย กลุประดิษฐ์ 1659902170024 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00004 เด็กหญิงจิดาภา แกว้สอน 1659100004530 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
00005 เด็กหญิงธนาภา คล้ายสอน 1659500005762 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00006 นางสาวอรณิชา ดามี 1659902143361 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00007 นางสาวอารีวรรณ กรมเวช 1659902131291 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00008 เด็กหญิงกนกวรรณ ตรงต่อกจิ 1659902172388 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00009 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา รุ่งอนิทร์ 1659902164407 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00010 นางสาวธนาภรณ์ คมข า 1659902144589 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00011 นางสาวอรณิชา คชสีห์ 1749900879971 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00012 นางสาวสุธานาถ สนแย้ม 1539900791839 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00013 เด็กหญิงวรกมล บัวกล้ิง 1659100004921 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00014 เด็กหญิงปนัดดา มีเย็น 1659500007625 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00015 เด็กหญิงศภิญญา หมีนิ่ม 1659902135075 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00016 นางสาวจันทร์เพ็ญ คล้ายทรัพย์ 1659902149581 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00017 เด็กหญิงวันวิสา ผ่านเมือง 1379900191965 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00018 นางสาวพิมพิศา พิรมแหยม 1659902147855 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00019 นางสาวอนิสา รักลาย 1659902155084 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00020 เด็กชายปุณพจน์ จ ารัสบุญวรวัชร์ 1659902168763 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00023 นายพีรพล โสภา 2650801025924 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00024 นางสาวชรินทร์ทิพย์ นุ่มเอี่ยม 1659100004190 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00025 นางสาวนฤมล กนัยายาว 1119902062951 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00026 นายปัญญวัต ค านวน 1658900004452 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00027 นายพรพิพัฒน์ บ ารุง 1659902163095 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00028 นางสาวชลธิชา สานุ่ม 1659902153511 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00029 นายวศิน ศิรินภาพันธ์ 1659902158806 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00030 นางสาวนราทิพย์ กจิพิทักษ์ 1749900858567 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00031 นายฐิติวุฒิ จินดาเนตร 1659902131797 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00032 เด็กชายณรงค์รัตน์ ทับทิม 1650101126100 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00033 นายศุภรักษ์ มั่นกตัญญู 1139800057169 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00034 เด็กชายสุทธิพงษ์ ศิริปรีดาชัยกลุ 1659902161459 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00036 นายพงศกร ป่องลม 1648900019247 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00037 นางสาวปิยพัชร์ นวนแกว้ 1659902150449 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00040 เด็กหญิงชนม์นิภา แสงค า 1659902198620 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00042 นางสาววิรัลพัชร มาศสิริชินาธิป 1659902167384 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00046 เด็กชายกฤษณ ไพบูลย์พานิชย์กจิ 1659902174747 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
00047 นายปรภัทร แพโต 1659902138244 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

(นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ชื่อ-ชื่อสกุล

รำยชื่อนักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561
ประเภท หอ้งเรยีนพิเศษ (โครงสรำ้งวิทยฯ์ - คณิตฯ - เทคโนโลยฯี )
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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 ำตวัสอบ 13  หลัก โทร. หมำยเหตุ

00022 เด็กหญิงพิมพ์พิศา นิลวรรณ์ 1749900853905

00035 เด็กชายศุภกร ฉิมสา 1659902171951

00041 นางสาวสิริณัฐฐา พฤกษาศิลป์ 1659902146212

00001 นางสาวอารีรัตน์ มายิ้ม 1659902161343

(นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

รำยชือ่นักเรียนที่ส ำรองกำรสอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561
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