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โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

1 105 ด.ช. ปริญญา ศรีภุมมา บ้านวังตะเคียน
2 080 ด.ญ. อญัชลี วงษส์าหร่าย บ้านทุ่งศาลา
3 037 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อทุัยอาจ บ้านทุ่งศาลา
4 086 ด.ญ. ชญานิน จันทรสูตร บ้านทุ่งศาลา
5 121 ด.ญ. นันทิดา นาเครือ บ้านวังตะเคียน
6 057 ด.ญ. ธนัญญา เต็งจันทร์ บ้านทุ่งศาลา
7 066 ด.ช. วรากรณ์ สิทธิวัด บ้านนากาญจน์
8 013 ด.ญ. ณัฐฐิตา ปิ่นตบแต่ง พฒัน์พงศ์
9 039 ด.ญ. นพรัตน์ แตงออ่น บ้านทุ่งศาลา
10 045 ด.ญ. กมลชนก สนตุ่น อนุบาลเมฆบัณฑิต
11 035 ด.ช. พรีวัส ปิ่นมณี บ้านหนองโสน
12 026 ด.ญ. สุรารักษ์ สุดโสม บ้านวังลาน
13 031 ด.ญ. ศิวาภรณ์ ย้ิมใหญ่ หนองบ้านเกา่สามัคคี
14 107 ด.ญ. กนกวรรณ สายสุข วัดปากกเิลน
15 062 ด.ญ. พรีดา แกว้กอง บ้านหนองกวาง
16 067 ด.ญ. ลอองดาว บุญนาค วัดบ้านเกา่
17 071 ด.ญ. วรรณวิศา พนัค าภา หนองบ้านเกา่สามัคคี
18 093 ด.ช. นัฐกานต์ พลูทอง บ้านวังปลาหมู
19 003 ด.ญ. ปพชิญา ปิ่นกมุภีร์ หนองบ้านเกา่สามัคคี
20 048 ด.ช. สมเกยีรติ ครุธวงษ์ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
21 063 ด.ญ. ชนาภัทร พนัธ์ุภักดี วัดบ้านเกา่
22 085 ด.ญ. นารีรัตน์ ล้ิมประเสริฐ บ้านหินดาด
23 111 ด.ช. พงศธร บุญพทิักษ์ ชมุชนวัดราษฎร์นิยม
24 081 ด.ญ. สุนันทา บุญนาค บ้านท่ามะเฟอืง
25 087 ด.ญ. นฤมล เมฆจันทร์ฉาย บ้านหิดดาด
26 052 ด.ญ. วิยะดา ไม่มีนามสกลุ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
27 024 ด.ช. ธนกร น่วมอนงค์ หนองบ้านเกา่สามัคคี
28 040 ด.ญ. น้ ามุก ไม่มีนามสกลุ บ้านดงยาง
29 008 ด.ญ. ขวัญจิรา ละม้ายเมือง หนองบ้านเกา่สามัคคี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 (หอ้งเรยีนปกติ)
โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบุร ี1 (บ้านเก่าวทิยา) ประจ าปีการศึกษา 2562

แผนการเรยีนทัว่ไป   

ช่ือ - ช่ือสกุล
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30 025 ด.ช. ภูชติ บัวบาน บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
31 083 ด.ญ. ศศิประภา ไสสวัสด์ิ บ้านนากาญจน์
32 115 ด.ช. ถกลกานต์ ศรีจันทร์ ถาวรวิทยา
33 002 ด.ญ. กมุภารัตน์ สิทธิอมร บ้านพปุระดู่
34 016 ด.ญ. พยิดา คงคา หนองบ้านเกา่สามัคคี
35 022 ด.ช. วันศุกร์ แสนศรีค าม้วน บ้านพปุระดู่
36 094 ด.ช. สิริพร สามงามนุ วัดปากกเิลน
37 058 ด.ช. จิรพฒัน์ ปราดเปรียง วัดบ้านเกา่
38 084 ด.ญ. ไปรยา กา้นเหลือง บ้านหนองกวาง
39 098 ด.ญ. นวพร มีหลัก ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน

40 015 ด.ญ. ศศิธร ออ่นชอ้ย บ้านนากาญจน์
41 074 ด.ญ. อรัุชญาพร โพธ์ิศรี วัดพนุ้อย
42 001 ด.ญ. มโนทัย เฉดิฉาย ถาวรวิทยา
43 042 ด.ญ. ณัฐวรรณ ภาคแกว้ บ้านทุ่งศาลา
44 055 ด.ญ. วริศรา แกว้ตา บ้านทุ่งศาลา
45 101 ด.ญ. พรณภัส หอมชืน่ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
46 021 ด.ญ. ใหม่ ไม่มีนามสกลุ บ้านดงยาง
47 049 ด.ญ. ศศิกานต์ สิงห์ค า หนองบ้านเกา่สามัคคี
48 050 ด.ญ. จันทร์วิภา รักซ้อน บ้านหนองกวาง
49 060 ด.ญ. ณัฐชา ปรีเลิศ บ้านท่ามะเฟอืง
50 123 ด.ญ. วรนุช สระพลอย บ้านโคราช
51 006 ด.ญ. ปัทมวรรณ บุญลือพนัธ์ บ้านพปุระดู่
52 018 ด.ญ. พชิญ์นารี จันทร์ทอง บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
53 019 ด.ญ. กญัยาณี รันรัด วัดปากกเิลน
54 033 ด.ช. พงษศ์รี แกว้อากาศ บา้นหนองแก(สามัคคีวิทยา)

55 038 ด.ญ. ธนัญญา ขาวเอีย่ม บ้านท่ามะเด่ือ
56 070 ด.ญ. วิมลสิริ ชาลีสาย วัดบ้านเกา่
57 114 ด.ญ. ทรงพรรณ แกว้บุญเพิ่ม บ้านหนองกลางพง
58 004 ด.ช. ทินภัทร แม้นพรหม หนองบ้านเกา่สามัคคี



ล าดับที่
เลขที่

ผู้สมัคร
โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 (หอ้งเรยีนปกติ)
โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบุร ี1 (บ้านเก่าวทิยา) ประจ าปีการศึกษา 2562

แผนการเรยีนทัว่ไป   

ช่ือ - ช่ือสกุล

59 044 ด.ญ. สิรภัทร สายแสง วัดปากกเิลน
60 056 ด.ญ. สุวิชาดา จินจารักษ์ บ้านทุ่งศาลา
61 064 ด.ญ. จันทร์นภา ทัดสวน ลุ่มโป่งเส้ียว
62 109 ด.ช. ณรงค์ชยั ใจร่ืน บ้านตะเคียนงาม
63 023 ด.ญ. ดากานดา เพช็รเที่ยง ลุ่มโป่งเส้ียว
64 032 ด.ช. บัณฑัต อ านวยผล หนองบ้านเกา่สามัคคี
65 046 ด.ญ. พมิพก์มล สุบรรณพาส บ้านวังปลาหมู
66 054 ด.ญ. วิภาดา ธรรมจง บ้านท่ามะเฟอืง
67 102 ด.ญ. ศจิยา กนัทา บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
68 027 ด.ช. จามิกรณ์ สังขสุ์วรรณ พฒัน์พงศ์
69 065 ด.ญ. บัณฑิตา สมบูรณ์ บ้านท่ามะเฟอืง
70 012 ด.ญ. ณัฐนรินทร์ ปิ่นตบแต่ง พฒัน์พงศ์
71 034 ด.ช. ชนะชยั มอฮัมมัด บ้านทุ่งศาลา
72 036 ด.ช. ติสรณ์ บุญสุวรรณ์ หนองบ้านเกา่สามัคคี
73 053 ด.ญ. ศุภัชญา  ซังเจริญ วัดบ้านเกา่
74 059 ด.ญ. กนัตยา ละหม้ายเมือง วัดบ้านเกา่
75 061 ด.ญ. โชติรส สร้ายศรี วัดบ้านเกา่
76 069 ด.ญ. กรรณิกา รวดเร็ว บ้านท่ามะเฟอืง
77 108 ด.ช. เสถยีร อดุมธรรม วัดบ้านเกา่
78 007 ด.ญ. ภัทราวดี ภูมิสัตย์ บ้านพปุระดู่
79 082 ด.ญ. ปริยาภัทร มะลิวัลย์ วัดบ้านเกา่
80 117 ด.ญ. ประทุมพร จันทร์กาล ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน

81 009 ด.ช. ธีรพล โสดา วัดบ้านเกา่
82 028 ด.ญ. พมิพศิา เทียมไทย หนองบ้านเกา่สามัคคี
83 047 ด.ช. ธีระศักด์ิ จงศิริ วัดบ้านเกา่
84 051 ด.ญ. ศิริวรรณ พนะที บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
85 095 ด.ช. ภาคภูมิ บุญยัง บ้านทุ่งศาลา
86 118 ด.ช. ยุทธิชยั บุญเส็ง วัดจรเขเ้ผือก
87 010 ด.ญ. ตีรณา สุขี บ้านห้วยน้ าขาว
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88 068 ด.ญ. จันทีปปภา มีนาลุ่ม บ้านท่ามะเฟอืง
89 072 ด.ช. บุญยสิทธ์ิ แบบดี วัดบ้านเกา่
90 078 ด.ญ. กนัต์ธิดา สงวนพนัธ์ุ บ้านหินดาด
91 106 ด.ช. ธณากลู กอ้นชยัเสริฐ บ้านท่ามะเฟอืง
92 020 ด.ญ. สุธาสินี นาคเถือ่น ลุ่มโป่งเส้ียว
93 097 ด.ช. วทัญญ อบเชย ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน

94 099 ด.ช. กฤษกร อทุัย ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน

95 104 ด.ญ. ธัญญพร น้ าใจดี วัดบ้านเกา่
96 110 ด.ช. วีรพล แจ่มใส บ้านตะเคียนงาม
97 011 ด.ช. สุทธิชยั โพธ์ิเงิน หนองบ้านเกา่สามัคคี
98 014 ด.ญ. ณัฐฐา ชสีู บ้านนากาญจน์
99 030 ด.ช. จักริน เที่ยงแท้ บ้านท่ามะเฟอืง
100 120 ด.ช. พชัรพล ดวงแกว้ บ้านทุ่งศาลา
101 079 ด.ญ. พมิพช์นก บุญดก วัดบ้านเกา่
102 112 ด.ช. ศุภกาณต์ โสภา บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
103 122 ด.ช. ปฏิยุทธ์ ไม่มีนามสกลุ บ้านท่าตาเสือ
104 088 ด.ญ. อาทิตยา วงษาสืบ วัดพนุ้อย
105 091 ด.ช. ณัชพล น่วมอนงค์ พฒัน์พงศ์
106 017 ด.ญ. ภัสนันท์ ศาระสารินทร์ ลุ่มโป่งเส้ียว
107 089 ด.ช. โอเล่ ไม่มีนามสกลุ บ้านตะเคียนงาม
108 092 ด.ช. กมลวรรษ ชา่งสลัก พฒัน์พงศ์
109 096 ด.ช. ภากร รวดเร็ว บ้านท่ามะเฟอืง
110 076 ด.ญ. เจษยา ทองขาว วัดพนุ้อย
111 113 ด.ช. สุพจน์ ยศศักด์ิ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
112 005 ด.ช. สิทธิพล นพคุณ หนองบ้านเกา่สามัคคี
113 073 ด.ช. ภาณุเดช เพราะส าเนียง บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
114 077 ด.ช. อนุวัฒน ปัดชา วัดพนุ้อย
115 090 ด.ช. พชัรินทร์ พทุธราช ท่าศาลาวิทยา
116 043 ด.ญ. ปริญญาพร ไชฮะ บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
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117 075 ด.ญ. พมิาน สายสุข วัดพนุ้อย
118 116 ด.ช. ธนากร ยงยี วัดจรเขเ้ผือก
119 029 ด.ญ. ทิพย์ปภา ศรีบุระ ถาวรวิทยา


