ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
-----------------------------------ตามที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 และสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น
บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดาเนินการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
นักเรียนในเขตพื้นที่
จานวน
85 คน
นักเรียนในเขตพื้นที่ (จับฉลาก)
จานวน
86 คน
นักเรียนทั่วไป
จานวน
107 คน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์ - คณิต
จานวน
14 คน
สารองนักเรียนทั่วไป
จานวน
12 คน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
(English Program)
จานวน
1
คน
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.และมอบตัว
ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายอิทธิเดช คุลี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1. เด็กชายนวพล กองทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ ผลฤทธิ์
2. เด็กชายวชิตะนันท์ สุโพธิ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คามุงคุณ
5. เด็กหญิงธนัชชา คาภีระ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมบูรณ์อ้วน
7. เด็กชายสุริยา สุริยะพงษ์
7. เด็กชายวรวิทย์ ขันตรีคา
7. เด็กหญิงปนัดดา กล่าวแล้ว
10. เด็กชายอนุศักดิ์ แก้วพูล
10. เด็กหญิงปิยฉัตร ศรีนิล
12. เด็กชายจรัล ด้วงประเสริฐ
12. เด็กหญิงธนพร แย้มศิริ
12. เด็กหญิงวรรณภา ชานาญรบ
15. เด็กชายเมฆ นามมี
15. เด็กชายฐิตวันต์ ทองสวัสดิ์
15. เด็กชายธนพล มีเจตนา
15. เด็กชายกานนท์ ดินดา
15. เด็กชายกฤษณวัฒน์ สาทอง
20. เด็กหญิงแพรวนภา ผิวเนียม
21. เด็กหญิงภัทรวดี แสนทวีสุข
22. เด็กหญิงภัทรศรา พานา
22. เด็กหญิงมินตรา แก้วขุนทด
22. เด็กหญิงพัชริดา ดอเลาะ
22. เด็กชายธนกรต บัวสาลี
22. เด็กหญิงกนกวรรณ มีเจตนา
22. เด็กชายบุณยกร ศรีโมรา
22. เด็กชายกิตติพงศ์ คันธนู
22. เด็กชายจุรินทร์ พึ่งสุข
30. เด็กชายคณิต เหลี่ยมจาปา
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30.
30.
30.
34.
34.
36.
36.
36.
36.
36.
36.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
58.
58.
60.
60.
60.
63.
63.
63.
63.
63.

เด็กชายรพีภัทร พุทธชนะ
เด็กหญิงสุชาดา ดอนนุ่มไพร
เด็กหญิงกันยารัตน์ พรหมมหาลา
เด็กหญิงวริศรา กาจุลศรี
เด็กหญิงอรทัย บุตรสะสม
เด็กชายปกรณ์ พุกน้อย
เด็กชายรัฐภูมิ คาทอง
เด็กชายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
เด็กชายนิติธร รากแก้ว
เด็กชายภัทราวุธ ศรีนิล
เด็กหญิงพัชรา กองคาฟู
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไชยวงษ์
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมา
เด็กหญิงวราภา ชะเอมเทศ
เด็กหญิงบงกชกร เวียงดอนก่อ
เด็กชายสมภพ สุขปลั่ง
เด็กหญิงปาริฉัตร แพงพรม
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีแก้ว
เด็กหญิงเกตน์นิภา แสงประทีป
เด็กชายอชิตพล มีเจตนา
เด็กชายภาคภูมิ จันทมี
เด็กชายมาโนช ปานทอง
เด็กหญิงกัญจนพร พลแสน
เด็กชายธนกฤต บัวสาลี
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พุกทิศา
เด็กหญิงนรินทิพย์ จารุภูมิ
เด็กหญิงณัฐณิชา ละมัยกลาง
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทับทิม
เด็กชายพศวัฒน์ ก้านบัว
เด็กหญิงรุ่งนภา สุริยวงค์
เด็กชายอนิรุทธ์ ปินตา
เด็กหญิงภิญญดา กองสุข
เด็กหญิงกุลธิดา ธรรมศิริ
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ มณีงาม
เด็กชายณัฐพล วงษ์กะโซ่
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณ์ลักษณ์
เด็กหญิงณัชชา ไชยเทศ

63.
69.
69.
69.
69.
69.
69.
69.
76.
76
76.
76.
76.
76.
76.
76.
76.
76.

-3เด็กหญิงจิราพร บุญมา
เด็กชายเทพฤทธิ์ อุ่มจันสา
เด็กชายชนะศึก การสิทธิ์
เด็กชายภูพิรัฐ หาลี
เด็กชายกิตติศักดิ์ กองแก้ว
เด็กหญิงปิยธิดา ธิจันดา
เด็กหญิงธัญจิรา เจงสวัสดิ์
เด็กชายฐิติภัทร ฟูนอ
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ พันธุ
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คุณพระ
เด็กชายณัฐภูมิ แก้วจอหอ
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ นาคะ
เด็กหญิงพัชราภา สุมาลัย
เด็กชายธนกฤต ศรีอินทร์
เด็กหญิงอรสา แสงเทียน
เด็กหญิงชาลิสา เพ็ญภูมิ
เด็กหญิงเบญจพรรณ มูลลาว
เด็กหญิงมณีรัตน์ โคสวัสดิ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่ ที่มีสิทธิ์จับฉลาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ การสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ เทพสาร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงสุวรรณ์
4. เด็กชายดารงเดช คาสุทธิ
5. เด็กชายกฤษฎิ์ อินทร์ศรวล
6. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีสมาน
7. เด็กหญิงพิยดา กระจายศรี
8. เด็กหญิงพิรารัตน์ ชาวบ้านเกาะ
9. เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัวงาม
10. เด็กหญิงอรทัย ใจชื่อ
11. เด็กหญิงพรชนก อินทรสวัสดิ์
12. เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรฉลู
13. เด็กหญิงวิจิตรา ก้อนแก้ว
14.. เด็กหญิงอริสา สวัสดิ์ยิ่ง
15. เด็กชายสุทธิพล สุขขะยา
16. เด็กหญิงสุพรรณษา หนองบัว
17. เด็กชายจิรวัฒน์ ทับจีน
18. เด็กชายธนากร สิงห์แจ่ม
19. เด็กชายนฤเบศ สาอางทรง
20. เด็กหญิงสุพิชญา สีท้าว
21. เด็กชายภูมินทร์ แก้วตุมกา
22. เด็กหญิงสุพรรษา ว่องไว
23. เด็กชายพงศกร ทองเต็ม
24. เด็กชายชัยวัฒน์ ทะลิ
25. เด็กชายชัยชาญ ช่อดาว
26. เด็กชายภูวรินทร์ สุขพัฒน์
27. เด็กหญิงบงกช จิตธรรมเสถียร
28. เด็กชายภุมริน จาปา

-229. เด็กหญิงสุนิสา แพงสวัสดิ์
30. เด็กชายรัฐภูมิ งามประเสริฐ
31. เด็กหญิงรุ่งนภา ภิรมย์ไทย
32. เด็กชายณัฐชนน จันทเลิศ
33. เด็กชายศิวกร แก้วสุข
34. เด็กหญิงจิรณัฐ เทศทอง
35. เด็กหญิงปนัดดา สินสุข
36. เด็กหญิงสุนิสา จันทร์กลิ่น
37. เด็กหญิงกรวิภา จันทรทองสุข
38. เด็กชายธีรวัฒน์ บุญยัง
39 เด็กชายศรัญยู บรรพเชิด
40. เด็กชายณฌานนท์ มีสมบัติ
41. เด็กชายกฤษณะพงษ์ กันเกตุแก้ว
42. เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญเลิศ
43. เด็กหญิงพิชญา บุญมี
44. เด็กชายณัฐกุล จันทร์วิชัย
45. เด็กชายชัยยศ แปงสมัย
46. เด็กหญิงปฐมาวดี จุลทอง
47. เด็กชายอนุพงศ์ โพธิ์ทา
48. เด็กชายพีรภัทร สมมะนา
49. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดวงสีแก้ว
50. เด็กชายศุภกร โคยามา
51. เด็กหญิงปัญญาพร ทองสุข
52. เด็กชายคมกริช คานวณ
53. เด็กชายธีรเทพ วิเศษภักดี
54. เด็กชายสินอนันต์ พันธ์น้อย
55. เด็กชายกิตติศักดิ์ แผวผล
56. เด็กหญิงพลอย รื่นจิต
57. เด็กชายภาณุวิชญ์ ไชยคามี
58. เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีวิชัย
59. เด็กชายธีรายุทธ ห้วยทราย
60. เด็กหญิงกชกร คาพรม
61. เด็กหญิงจุฑาวรรณ สุทธิโต
62. เด็กชายรพีพัฒษ์ คล้ายฤทธิ์
63. เด็กชายธเนศพล มีเจตนา
64. เด็กชายวิรุฬห์ ทองระย้า
65. เด็กหญิงระพีพรรณ จีนดา

-366. เด็กชายธนกร ศรพล
67. เด็กชายพิชิต โสดามา
68. เด็กชายปาณัทพงษ์ สะเทินรัมย์
69. เด็กชายวาคิม วิวัฒนาผาสุข
70. เด็กหญิงพรรณทิวา สืบสิงห์
71. เด็กหญิงอรสา ศรีแก้ว
72. เด็กชายกิตติพร ไวยนิทา
73. เด็กชายโสมนัส อินทร์คง
74. เด็กชายธีร์ปกรณ์ ขจรศรี
75. เด็กชายปฏิภาณต์ ใจเพ็ชรศึก
76. เด็กชายศุภกร สุทธิชัย
77. เด็กชายสิรภัทร์ มงคลศิลป์
78. เด็กหญิงประริตา หมื่นแก้ว
79. เด็กหญิงฟ้างาม สืบเนตร์
80. เด็กชายอานาจ เห็วขุนทด
81. เด็กชายชยพัทร์ บุญอนันต์
82. เด็กหญิงอริญญา ญาติ
83. เด็กชายจีรพงศ์ โสวัณณะ
84. เด็กชายรัฐภูมิ ไตรศรี
85. เด็กชายวันชาติ พุทธิกูล
86. เด็กชายธัญธร สีด้วง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
รายชื่อนักเรียนทั่วไป ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1
2
3
4
4
4
7
7
7
10
11
11
13
13
13
13
15
18
18
18
18
18
23
23
23
26

เด็กหญิงวิริสา ดวงจิตรดี
เด็กชายธันยา สมบัติ
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วงษ์หุ่น
เด็กหญิงภูมิชนก หาดกระโทก
เด็กหญิงสุจิตรา ดวงไชย
เด็กหญิงธนพร ชื่นชม
เด็กหญิงจุฑามาศ ชูหลง
เด็กหญิงชนัญญา อารมณ์ชื่น
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เฉลิมวัฒน์
เด็กหญิงวรรณิดา บุญธง
เด็กหญิงตะวัน พงษ์เกษม
เด็กชายติณณภพ เพ็ชรพลอย
เด็กชายกฤษฎา เหรัญญิก
เด็กหญิงปพิชญา คาเพ็ง
เด็กชายก้องภพ ศิลปศร
เด็กหญิงพัชชาริณี สีนางกุ
เด็กหญิงชลธิชา ศิริศิลป์
เด็กชายทีปกร หนูแดง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันเดช
เด็กหญิงศตรัศมี จาปาเงิน
เด็กชายธนภัทร ลีสม
เด็กหญิงณิราภร หล้าวงค์คา
เด็กชายเกวลิน ฤกษ์พุฒ
เด็กชายศิริโชติ ฤทธิ์เมือง
เด็กหญิงอภินันท์ ขนันแข็ง
เด็กชายปริญญา บุญกระจาย

26
26
26
26
26
26
33
34
34
34
34
34
39
39
39
39
39
39
39
46
46
46
46
46
46
52
52
52
52
52
52
52
52

-2เด็กหญิงวชิรญาณ์ ม่วงกรุง
เด็กหญิงณัฐวดี พวงจาปา
เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าทอง
เด็กหญิงอัจฉรา จันทาสร
เด็กหญิงวรนุช ฟอนสันเทียะ
เด็กหญิงผาติรัตน์ ศิริคุปต์
เด็กหญิงนพเก้า พุฒซ้อน
เด็กชายดุษฎี ทิพย์สุคนธ์
เด็กหญิงชฎาพร ยอดทอง
เด็กชายฐิติศักดิ์ เดชผดุง
เด็กหญิงปิยะนันท์ ไม้เลี้ยง
เด็กหญิงพรชนะ ละพงษ์
เด็กชายศิวกรณ์ มีศรี
เด็กหญิงพิชชากร บุญเทียบ
เด็กชายปฐวีร์ ทวัฒน์
เด็กหญิงวันษา จีนดา
เด็กชายนิพล ภูทอง
เด็กชายทศพร มีทอง
เด็กหญิงภามาศ โพธิ์ทอง
เด็กชายภูริพัชร ประดับศิลป์
เด็กชายภานุพงค์ สนม
เด็กหญิงดวงกมล โพธิ์สัย
เด็กชายพิชญุตม์ ศิริคุปต์
เด็กชายนนทกร มาพิงค์
เด็กชายกิตติกร นาคทอง
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มีอานาจ
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แสนนอก
เด็กชายจักรี คาว้าม
เด็กชายปิยโรจน์ กลึงในเมือง
เด็กชายวิษณุ เจ๊กสูงเนิน
เด็กชายชัยวัฒน์ เลี้ยงดี
เด็กหญิงนสิตา แซ่เตีย
เด็กชายปฏิภาณ รังกลาง
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-3เด็กชายกิตติภัฎ คชเถื่อน
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนบุรี
เด็กหญิงเพชรน้าค้าง ทองแสน
เด็กชายก้องกิดากร ศรีคา
เด็กหญิงโชติกา สุรินทร์
เด็กหญิงธัชกร จันทเลิศ
เด็กชายคณัสนันท์ ธรรมโชติ
เด็กชายสุทธิชัย สิงห์ประเสริฐ
เด็กหญิงจันทิมา โสดาดา
เด็กหญิงเต็มดวง คาจันทร์
เด็กชายวชิรวิทย์ เชาว์สุนทร
เด็กหญิงกมลพร ยอดสาเภา
เด็กชายอาทิตย์ มูลพฤกษ์
เด็กชายสงกรานต์ บุญเปล่ง
เด็กชายณัฐพล พูลสวัสดิ์
เด็กชายจิระศักดิ์ สมฤทธิ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤกษ์พิชญโยธิน
เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงกล่า
เด็กหญิงสิริพร สัยนิยม
เด็กชายฐิติพงษ์ ชื่นใจ
เด็กหญิงวลัญพิพรรธ จันทร์แดง
เด็กหญิงษาธิณี ไชยพรรณา
เด็กชายธนาดุล มีทะโจน
เด็กชายศิระศักดิ์ สมฤทธิ์
เด็กชายธีรเดช พึ่งพราหม
เด็กชายนรากรณ์ แดงพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ วินมา
เด็กชายกวินพันธุ์ แถลงกลาง
เด็กชายอนุชา บุญเลิศ
เด็กหญิงศิริวรรณ อินทิริ
เด็กชายฐิติชัย ศีรบุตวงค์
เด็กชายจตุรวิทย์ กั๊กกลั่น
เด็กชายกัญจน์ อ่อนสี
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-4เด็กชายธเนศ วงษ์ที
เด็กชายศราวุฒิ กลิ่นสาโรง
เด็กหญิงอรวรรณ สวยรูป
เด็กชายอภิรักษ์ ชูศรี
เด็กหญิงปณิดา บุญจิตร
เด็กชายเทพนิมิตร ผ่านสุวรรณ
เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์มหิง
เด็กชายจักรพรรดิ์ คงเจริญถิ่น
เด็กชายณัฐภัทร วันรอด
เด็กชายธาริสา ชีวิชีวิน
เด็กชายอัครเดช ชัยวารี
เด็กชายอัษฎา พาลี
เด็กชายคมสัน วงษ์นวม
เด็กชายจิราวัฒน์ อินท์รัก
เด็กชายพีรพล พรหมจารี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
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เด็กชายพิชัยภูษิต เศวตศิลา
เด็กหญิงณัฎฐพร ไชยนอก
เด็กหญิงอมรทิพย์ ธรมธัช
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เถื่อนวงษ์
เด็กหญิงอภิชญา เสนาผัน
เด็กหญิงกัญญาเรศ ไหลสกุล
เด็กหญิงกนกพร คะดีเวียง
เด็กหญิงสุนิสา ขุนฤทธิ์
เด็กหญิงสุภัสสรา เขียวเรืองงาม
เด็กหญิงวรรณษา เทียนศรี
เด็กหญิงเกวรินทร์ แซ่ลิ้ม
เด็กหญิงเมลินดา พระนอ
เด็กชายไกรศักดิ์ เอกผล
เด็กชายนิติพงษ์ โพธิระหงษ์
เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณวงศ์
เด็กหญิงเขมิกา สมประสงค์
เด็กชายจีรพัฒน์ อังกุลดี
เด็กชายไกรวุฒิ สวัสดี
เด็กหญิงภาณุมาส พึ่งสุข
เด็กหญิงจตุพร วินิยม
เด็กชายจตุพร ศรีสมบุญ
เด็กหญิงชลธิชา เพชรรักษ์
เด็กหญิงชลธิชา นาถวิล
เด็กหญิงพัชรี ชอนงูเหลือม
เด็กหญิงพัชริดา ประชุมพันธ์
เด็กชายรัตนกร พรหมจรี
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1. เด็กหญิงสาริศา ฟูบุญมา

