
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
เร่ือง   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศกึษาต่อ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

 เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ตามประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เรื่อง การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการรับสมัครในวันท่ี ๒๒,23,25-๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บัดนี้
โรงเรียนได้ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 อนึ่ง ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือมีสิทธิ์สอบ เข้าสอบและลงช่ือเข้าสอบในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒           
โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมพร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เข้าสอบตามเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางนัดหมาย และเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ คือ ปากกา ดินสอ๒B ยางลบ  กบเหลาดินสอ 

  นักเรียนท่ีไม่มาด าเนินการต่าง ๆ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว  ถือว่า สละสิทธิ์ 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

                     (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 

  ปีการศึกษา 2562  
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.๔ และ ปวช.๑ 
วันสอบ เวลา เวลาสอบ วิชา คะแนน 

 
วันอาทิตย์ท่ี  

๓๑  
มีนาคม 
2562 

09.00 น. - 10.00 น. 60 นาที คณิตศาสตร์   40 
10.10 น. - 10.50 น. 40 นาที ภาษาไทย      30 
11.00 น. - 11.40 น. 40 นาที  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  30 

พักกลางวัน 
13.00 น. - 14.00 น. 60 นาที วิทยาศาสตร์  40 
14.10 น. - 14.50 น. 40 นาที ภาษาอังกฤษ   30 

 
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
 1. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน 
 2. ในการสอบคัดเลือก นักเรียนท่ีมาถึงห้องสอบเกิน 30 นาที หลังเวลาเริ่มสอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
 3. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 4. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา ดินสอด า 2B ยางลบ      
              กบเหลาดินสอ ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น 
 5. ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 6. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 

  
 
หมายเหตุ : นักเรียนท่ีไม่ส่งเอกสารผลคะแนน O-Net ให้น ามาส่งในวันสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมคัร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน   

O-Net 30% 
๑ ๓๐๐๐๑ เด็กหญิง รัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ์ บ้านท่าเสด็จ 

 ๒ ๓๐๐๐๒ นางสาว เขมณัชศรณ์ พุ่มพันธ์วงศ์ บ้านท่าเสด็จ 
 ๓ ๓๐๐๐๓ เด็กหญิง รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์ บ้านท่าเสด็จ 
 ๔ ๓๐๐๐๔ เด็กชาย รัชจานนท์ ยอดสถิตย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๕ ๓๐๐๐๕ เด็กชาย เมธา ศรีเมือง บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๖ ๓๐๐๐๖ เด็กชาย กฤษนัย ชมช่ืน บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๗ ๓๐๐๐๗ เด็กชาย อนิรุตต์ วรสิทธิ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 ๘ ๓๐๐๐๘ นาย ยศพร อุทา วัดหนองทราย 
 ๙ ๓๐๐๐๙ นาย ธีระภัทร รถมณี บรรหารแจ่มใสวิทยา3 
 ๑๐ ๓๐๐๑๐ นาย จิระพัฒ น้ าค้าง บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๑๑ ๓๐๐๑๑ นาย ศุภกิจ จันทร์ผ่ัว ตล่ิงชันวิทยา 
 ๑๒ ๓๐๐๑๒ เด็กชาย ธนชัย อุบล ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 ๑๓ ๓๐๐๑๓ นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด เมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๔ ๓๐๐๑๔ นางสาว เปรมสิณี เหงี่ยมศรี เมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๕ ๓๐๐๑๕ เด็กหญิง ปวริศา ประนม เมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๖ ๓๐๐๑๖ นาย นวพล ยอดวงษ์ ชุมชนประชาสามัคคี 
 ๑๗ ๓๐๐๑๗ เด็กหญิง จิดาภา อาจหาญ ร่มเกล้ากาญจนบุรี 
 ๑๘ ๓๐๐๑๘ นางสาว เด่นนภา อู่อรุณ วัดสระด่าน 
 ๑๙ ๓๐๐๑๙ เด็กหญิง ปนัดดา เซี่ยงเห็น เมืองสุพรรณบุรี 
 ๒๐ ๓๐๐๒๐ เด็กหญิง อลิษา พันธุ์เอก เมืองสุพรรณบุรี 
 ๒๑ ๓๐๐๒๑ เด็กหญิง อรณิชา บุตรน้ าเพ็ช วัดสระด่าน 
 ๒๒ ๓๐๐๒๒ เด็กหญิง กัลยา อู่อรุณ วัดสระด่าน 
 ๒๓ ๓๐๐๒๓ เด็กหญิง ชฎาพร หวลคนึง วัดสระด่าน 
 ๒๔ ๓๐๐๒๔ นาย พงศิริภัค ศิริพงศ์คุณารัช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๒๕ ๓๐๐๒๕ เด็กหญิง นภัสร เรืองทิพย์ เมืองสุพรรณบุรี 
 ๒๖ ๓๐๐๒๖ นางสาว จาริกา แก้วเขียว วัดคลองใหญ่ 
 ๒๗ ๓๐๐๒๗ เด็กชาย วรัญญ ู พุ่มพวง วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 ๒๘ ๓๐๐๒๘ นาย ธนพล สว่างศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๒๙ ๓๐๐๒๙ เด็กชาย ธนวัฒน ์ ศิลา บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๓๐ ๓๐๐๓๐ นาย ปณิธี ศรีข าสุข บ้านท่าเสด็จ 
 ๓๑ ๓๐๐๓๑ เด็กหญิง สุภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ บ้านนเรศ 
 ๓๒ ๓๐๐๓๒ นาย เทพทัต โพธิ์ศรีจันทร์ ศรีประจันต์"เมธีประมุข" 
 ๓๓ ๓๐๐๓๓ เด็กชาย ศักดิ์ณรินทร์ สีสะหัด วัดสระด่าน 
 ๓๔ ๓๐๐๓๔ นาย กิตติพงศ์ ชาติไทยเจริญ บรรหารแจ่มใสวิทยา1 
 ๓๕ ๓๐๐๓๕ นางสาว พลอยจันทร์ แก้วอยู่ บ้านท่าเสด็จ 
         

 
 
 

 

ห้องสอบที ่๑/๒๑๒ 



 

 
 
 
 

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมคัร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน   

O-Net 30% 
๑ ๓๐๐๓๖ เด็กหญิง นภัสวรรณ แย้มไสว บรรหารแจ่มใสวิทยา1 

 ๒ ๓๐๐๓๗ เด็กหญิง วรกานต์ สมสุข บ้านหนองปลิง 
 ๓ ๓๐๐๓๘ เด็กหญิง สุราณี จ าปาเงิน บ้านหนองปลิง 
 ๔ ๓๐๐๓๙ นางสาว ชนญาดา มัธยะมังกูล สมุทรสาครวิทยาลัย 
 ๕ ๓๐๐๔๐ เด็กหญิง ญาพิศา ดียิ่ง วัดสระด่าน 
 ๖ ๓๐๐๔๑ นางสาว พนิดา ปานทอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 ๗ ๓๐๐๔๒ เด็กหญิง สิริระชา อานมณี วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 ๘ ๓๐๐๔๓ เด็กชาย พุทธิพร หิดเพ็ชร ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 ๙ ๓๐๐๔๔ เด็กหญิง พงษ์ชิตา เพิ่มพูน อ านวยเวทย์ 
 ๑๐ ๓๐๐๔๕ นาย ประณต ตนสารี บ้านนเรศ 
 ๑๑ ๓๐๐๔๖ นางสาว อรวรรณ บุญเรืองรอด บ้านนเรศ 
 ๑๒ ๓๐๐๔๗ เด็กชาย เอกราช นาเอี่ยม บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 ๑๓ ๓๐๐๔๘ นาย พรรษา ค าสิงห์นอก วัดสระประทุม 
 ๑๔ ๓๐๐๔๙ นาย เนติธร หาญพุฒ บ้านนเรศ 
 ๑๕ ๓๐๐๕๐ นาย จิระพงศ์ ฆ้องบ้านโข้ง นนทบุรีวิทยาลัย 
 ๑๖ ๓๐๐๕๑ เด็กชาย นนทพัทธ์ กลีทรัพย์ วัดหนองทราย 
 ๑๗ ๓๐๐๕๒ เด็กชาย สุรสิทธ์ โพรามาด บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 ๑๘ ๓๐๐๕๓ นาย วันเฉลิม มีชะนะ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 ๑๙ ๓๐๐๕๔ เด็กชาย นราธิป สุดสวาท เมืองสุพรรณบุรี 
 ๒๐ ๓๐๐๕๕ นางสาว ธัญลักษณ์ รัตนเจียมรังษี คลองหนองใหญ่ 
 ๒๑ ๓๐๐๕๖ เด็กหญิง ญาณิษา แจ่มแจ้ง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
 ๒๒ ๓๐๐๕๗ เด็กชาย นฤภีทร อ่อนแก้ว วัดสระด่าน 
 ๒๓ ๓๐๐๕๘ นาย ชานนท์ มีล้อม บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 ๒๔ ๓๐๐๕๙ เด็กชาย ชินวัฒน ์ โพธิ์ธา บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 ๒๕ ๓๐๐๖๐ นางสาว ฐิติมา พุ่มเปรม ราชประชานุเคราะห์ 45 
 ๒๖ ๓๐๐๖๑ นางสาว นฤมล เหมือนแก้ว บ้านทัพหลวง 
 ๒๗ ๓๐๐๖๒ นางสาว กุศลิน อั้วคนซื่อ เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 ๒๘ ๓๐๐๖๓ นางสาว พัชชา จ าปาศักดิ์ เมืองสุพรรณบุรี 
 ๒๙ ๓๐๐๖๔ นาย นิธิกร พุ่มเปล่ียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  0.53 

๓๐ ๓๐๐๖๕ นางสาว บุญยวีย์ วรรณวิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0.64 
๓๑ ๓๐๐๖๖ นาย ชลกาญจน์ สกุณี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  0.38 
๓๒ ๓๐๐๖๗ เด็กชาย บุริศร์ สุดประเสริฐ บ้านหนองจิกรากข่า 0.53 
๓๓ ๓๐๐๖๘ นาย ปฏิญญา คุ้มสมบัติ กีฬาสุพรรณบุรี 0.45 
๓๔ ๓๐๐๖๙ นาย กฤษณะ ในพิมาย บ้านหนองจิกรากข่า 0.56 
๓๕ ๓๐๐๗๐ เด็กหญิง ถาวรีย์ เผ่าพงษ์คล้าย บ้านหนองจิกรากข่า 0.53 

        
 
 
 
 
 

ห้องสอบที ่๒/๒๑๓ 



 

 
 
 
 

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมคัร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน   

O-Net 30% 
๑ ๔๐๐๐๑ นาย ภัทรบูรณ์ นาคเกษม บ่อกรุวิทยา 

 ๒ ๔๐๐๐๒ เด็กชาย ฉัตรมงคล เขตแสงทอง บ้านตรอกสะเดา 
 ๓ ๔๐๐๐๓ เด็กชาย ธ ารงศักดิ ์ ภู่มาลา วัดหนองทราย 
 ๔ ๔๐๐๐๔ เด็กชาย จุลจักร จิตอ้าย บ้านหนองยาว 
 ๕ ๔๐๐๐๕ นาย พิณะศักดิ ์ ยินดีรมย์ เซนต์จอร์น บัปติสต์ 
 ๖ ๔๐๐๐๖ เด็กชาย อรรถวิทย ์ เครือทราย อยุธยานุสรณ์ 
 ๗ ๔๐๐๐๗ เด็กชาย รัชต อาจคงหาญ บ้านตลุงเหนือ 
 ๘ ๔๐๐๐๘ เด็กหญิง รัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ์ บ้านท่าเสด็จ 
 ๙ ๔๐๐๐๙ เด็กหญิง รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์ บ้านท่าเสด็จ 
 ๑๐ ๔๐๐๑๐ นางสาว เขมณัชศรณ์ พุ่มพันธ์วงศ์ บ้านท่าเสด็จ 
 ๑๑ ๔๐๐๑๑ นาย อนุชิต น้ าทิพย์ นนทบุรีวิทยาลัย 
 ๑๒ ๔๐๐๑๒ นาย ธนากร อ่วมช่ืน วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 
 ๑๓ ๔๐๐๑๓ นาย ธนวัฒน ์ หมายกล้า วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 
 ๑๔ ๔๐๐๑๔ นาย ธนชัย ประสงค์ดี วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 
 ๑๕ ๔๐๐๑๕ เด็กชาย อภิวัฒน ์ ค าดี วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 
 ๑๖ ๔๐๐๑๖ นาย บุณยกร ศรเพ็ชร ท่าเรือ"นิตยานุกูล" 
 ๑๗ ๔๐๐๑๗ นาย พงศ์เทพ ศรีตองอ่อน วัดรางกร่าง 
 ๑๘ ๔๐๐๑๘ นาย สราวุธ ปานเผือก วัดรางกร่าง 
 ๑๙ ๔๐๐๑๙ นาย สวิต อาศัยสุข ปากกรานพิทยา 
 ๒๐ ๔๐๐๒๐ เด็กชาย รัฐพงศ์ พวงรัตน ์ บ้านตรอกสะเดา 
 ๒๑ ๔๐๐๒๑ เด็กชาย ศุภชัย ไทยยิ้ม ไทรน้อย 
 ๒๒ ๔๐๐๒๒ นาย ธีรพงศ์ กองพฤกษ ์ ไทรน้อย 
 ๒๓ ๓๐๐๗๑ เด็กชาย ชาคริต บุตรสุรินทร์ บ้านตลุงเหนือ 0.53 

๒๔ ๓๐๐๗๒ นาย ธนพนธ ์ แก้วปานกัน เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0.49 
๒๕ ๓๐๐๗๓ นาย ปริญญา โพธิ์ศรีทอง วัดจันทราวาส 0.45 

 

ห้องสอบที ่๔/๒๑๕ 


