
ล าดับที่ เลขทีผู้่สมัคร โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ
1 002 นาย ธีรภัทร บุญสนอง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
2 003 น.ส. ณัฐธิดา คนดี อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
3 008 น.ส. ญารินดา จินดาพงษ์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
4 021 นาย จิระพงษ์ ง้ิวเซอร์ บ้านห้วยน้้าขาว
5 050 น.ส. พรรณวษา ขาวเอีย่ม อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
6 030 นาย จตุวรรณ สุขศิริ บ้านห้วยน้้าขาว
7 031 นาย ธนากร ทองแท่งใหญ่ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
8 042 นาย เจนณงค์ กมลคุ้มทรัพย์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
9 048 นาย กรวิชญ์ เหลืองแดง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
10 012 นาย ภราดร ศรีนวล อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
11 062 น.ส. สุรินทร ร่มโพธ์ิรี อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
12 026 น.ส. วรรณ นามสกลุไม่มี อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
13 041 นาย กฤษณะ โม้มาลา บ้านห้วยน้้าขาว
14 045 นาย สุริยะ เลิศเรืองฤทธ์ิ บ้านห้วยน้้าขาว
15 051 น.ส. สุพรรณิกา สมใจเรา บ้านหนองปลาซิว
16 057 น.ส. นฤมล ชลประเสริฐ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
17 027 น.ส. พทุธิตา อาบสุวรรณ์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
18 038 นาย นันธพงศ์ มุงคุณ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
19 047 น.ส. ลลิตา เปรมศักด์ิ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

20 004 ด.ญ. กลุเนตร ทองมี อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
21 011 น.ส. จิราพรรณ จุฬา อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
22 004 น.ส. น้องหญิง (ไม่มีนามสกลุ) อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
23 022 น.ส. วิลาวัณย์ มัน่เจริญ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
24 032 น.ส. นภาภรณ์ มามี อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
25 036 น.ส. นภาพร ไชยต้นเทือก อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
26 040 นาย ปฐมพงษ์ ไม่มีนามสกลุ บ้านห้วยน้้าขาว
27 064 น.ส. รวิสรา ฉายแสง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
28 010 น.ส. ศศิวิมล เครือสังข์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
29 005 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์เปียง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
30 006 น.ส. จารีรัตน์ แกว้สระแสน อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)

ช่ือ-ช่ือสกุล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 (หอ้งเรยีนปกติ)
โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบุร ี1 (บ้านเก่าวทิยา) ประจ าปีการศึกษา 2562

แผนการเรยีนศิลป์-ภาษา



ล าดับที่ เลขทีผู้่สมัคร โรงเรยีนเดิม หมายเหตุช่ือ-ช่ือสกุล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 (หอ้งเรยีนปกติ)
โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบุร ี1 (บ้านเก่าวทิยา) ประจ าปีการศึกษา 2562

แผนการเรยีนศิลป์-ภาษา

31 015 นาย จิรพทัธ์ สง่างาม อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
32 019 นาย ปิยพงษ์ เพิ่มมีเจริญสุข บ้านห้วยน้้าขาว
33 020 นาย วรพล  กงจี บ้านห้วยน้้าขาว
34 063 น.ส. ศศินา คงคา อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
35 033 น.ส. มุฑิตา สมบูรณ์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
36 035 นาย คมสันต์ ขนุแสน อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
37 044 น.ส. ศิริลักษณ์ แซ่ตัน อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
38 053 นาย วรโชติ นพเกตุ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
39 059 นาย พสิิสชยั  บุญเส็ง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
40 060 นาย กติิพงษ์ ส้าเภาทอง เทพมงคลรังษี
41 061 น.ส. สุภาพร ล้อดี บ้านห้วยน้้าขาว
42 024 นาย ณัฐวุฒิ ทองกอ้น อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
43 028 นาย ธนภัทร ยืนยงค์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
44 009 น.ส. ลิลล่ี (ไม่มีนามสกลุ) บ้านห้วยน้้าขาว
45 014 นาย ณรงค์ ทองเถาว์ บ้านห้วยน้้าขาว
46 034 น.ส. บุญญปัญญ์ น้าเรือง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
47 029 น.ส. หงษฟ์า้ สิทธิกลุ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
48 049 น.ส. ชลธิชา ศรีภุมมา อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
49 025 น.ส. พนิดา ภิญโญ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
50 016 นาย ณัฐวุฒิ ใจอดทน อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
51 023 น.ส. พจนีย์ ทับยาง อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
52 018 น.ส. ศุภานัน บุญเปรม อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
53 013 นาย พสัวี วงศ์ศิริกาญจน์ บ้านห้วยน้้าขาว
54 039 น.ส. ปวีณา ไม่มีนามสกลุ บ้านห้วยน้้าขาว
55 008 ด.ช. เทพพทิักษ์ บังวัด อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
56 017 น.ส. ภัทรวดี เทศทรัพย์ อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
57 046 นาย ธนกฤต ชฝูา อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
58 052 น.ส. เนตรนภา เอีย่มสอาด อบจ.กจ.1(บ้านเกา่วิทยา)
59 065 น.ส. ธิดารัตน์ เรณูรัตน์ บ้านห้วยน้้าขาว
60 064 น.ส. สุรินญา ศิริเอก บ้านห้วยน้้าขาว
61 037 น.ส. ณิชมน พงษป์ระสิทธ์ิ บ้านห้วยน้้าขาว






