ประกาศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
……………………………………………..
ตามที่โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ไดประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจําปการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาไดดําเนินการสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียน
ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกห้องเรียนตามบัญชีรายชื่อทายประกาศนี้
ใหนักเรียนที่ไดรับการประกาศรายชื่อทุกคน ดําเนินการดังนี้
มอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ระหวางเวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายสมคิด กลับดี)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ประกาศผลการสอบ
คัดห้ องเรียน
ปี การศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
เด็กชำยจิรำยุ ช้ำงเปีย
2
เด็กชำยชิษณุพงศ์ สิงห์แสงอ่อน
3
เด็กชำยโชคทวี ชินชำติ
4
เด็กชำยณฐกร เกสร
5
เด็กชำยณฐกร ศรีจันทร์นิตย์
6
เด็กชำยณัฐพนธ์ บุญชู
7
เด็กชำยณัฐวุฒิ สุภำผล
8
เด็กชำยธนำกร อิ่มรัมย์
9
เด็กชำยธนำธิป ทองวิเชียร
10
เด็กชำยประดิษฐ์ สินสุพรรณ
11
เด็กชำยภำนุพงศ์ ประเสริฐโส
12
เด็กชำยรพี มัฆวิมำลย์
13
เด็กชำยระพีพัฒน์ จักรแก้ง
14
เด็กชำยวีรชน พันพี
15
เด็กชำยสมจิตต์ สระแก้ว
16
เด็กชำยสิรวิชญ์ อุทุมพร
17
เด็กหญิงกรวรรณ เจริญยิ่ง
18
เด็กหญิงกัญญำรัตน์ มหัจฉริยพันธุ์
19
เด็กหญิงเกสรำ งำมเสงี่ยม
20
เด็กหญิงจันทรวิมล เลี้ยงพรรัตนะ
21
เด็กหญิงจีรนันท์ มะณี
22
เด็กหญิงจุไรรัตน์ นอกพิมพ์
23
เด็กหญิงฉันท์สินี ปำวำรี
24
เด็กหญิงธีรนุช ปัน้ ทองสุข
25
เด็กหญิงนันทิดำ นำมสนิท
26
เด็กหญิงปรีย์มญชุ์ สกุลปัญญำพล
27
เด็กหญิงปัญจำภรณ์ รำชนู
28
เด็กหญิงปัทมำ เกษมสุข
29
เด็กหญิงปุณยนุช เสำร์หมั่น
30
เด็กหญิงพรนภำ แสนวงศ์สิริ
31
เด็กหญิงพัชรพร สุพร
32
เด็กหญิงพัชรี สุขวิเศษ
33
เด็กหญิงพัทธนันท์ กิตติวิสุทธิ์
34
เด็กหญิงพิชญ์นำฏ คงสม
35
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสกุล
36
เด็กหญิงภัฐยำ พิรุณนภำวำยุ
37
เด็กหญิงรัศมีจันทร์ ศรีกัญหำ
38
เด็กหญิงรุจิรำภำ มอมขุนทด
39
เด็กหญิงวนิดำ พูลสวัสดิ์
40
เด็กหญิงสุนันทรำ อุทัยแสง
41
เด็กหญิงหมวย จริงใจ
42
เด็กหญิงอำรีย์ อัญชลี
43
เด็กหญิงเอมิกำ โบรำณ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
เด็กชำยกิตติพัทธ์ คุณพำที
2
เด็กชำยณัฏฐนิช เชื้อนพรัตน์
3
เด็กชำยถำวร บัวพันธ์
4
เด็กชำยนฤบดินทร์ ดีชัง
5
เด็กชำยปริมินทร์ ชูประเสริฐ
6
เด็กชำยพงศ์ปนณต รัตนวงษ์
7
เด็กชำยมงคล สำยแก้ว
8
เด็กชำยระพีพัฒน์ ทองเย็น
9
เด็กชำยวัชร สำทิพจันทร์
10
เด็กชำยวิชิต บุญเทียม
11
เด็กชำยวุฒิพงษ์ แสงเพิม่
12
เด็กชำยศุภกร สุปิยะพันธ์
13
เด็กชำยสิปปกร ทนทำน
14
เด็กชำยสุชัต บุตรดี
15
เด็กหญิงกมลชนก บุญมำสูงทรง
16
เด็กหญิงกฤติพร บุตรบุญพรหม
17
เด็กหญิงจันทิมำ แต้มทำ
18
เด็กหญิงชนำกำนต์ ไชยชำญรัมย์
19
เด็กหญิงเชำวพร อ่อนสี
20
เด็กหญิงฐิติวรรณ อินนำค
21
เด็กหญิงณิชำ ทองอนันต์
22
เด็กหญิงธันยำภรณ์ เหลืองสิริพำณิช
23
เด็กหญิงนฤมล จินตนำชัยพร
24
เด็กหญิงเบญญำภำ สุขเจริญโชคดี
25
เด็กหญิงปัญจรัตน์ สวัสดีมงคล
26
เด็กหญิงปัณฑิตำ หมีทอง
27
เด็กหญิงพัชรำพร โสมนัส
28
เด็กหญิงพันทิวำ พลภูเมือง
29
เด็กหญิงพิมลพัชร เกรียงศักดิ์ชัย
30
เด็กหญิงเพียงขวัญ ทองพยุง
31
เด็กหญิงภำวินี แซ่อึ๊ง
32
เด็กหญิงวำรุณี วงค์สุวรรณ
33
เด็กหญิงวิรัณยำ เต็มพร้อม
34
เด็กหญิงศุภพิชญ์ ไทยเจริญ
35
เด็กหญิงสิรำมล น้ำจันทร์
36
เด็กหญิงสิรินภำ วัลลำ
37
เด็กหญิงสิริภัทร ธรรมโร
38
เด็กหญิงหทัยกำนต์ เรืองศรี
39
เด็กหญิงอรณิชำ สำรัตน์
40
เด็กหญิงอรปรียำ ปะริรัมย์
41
เด็กหญิงอำภำภัทร แซ่หมู่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
เด็กชำยกนกพล สมสถำน
2
เด็กชำยกิตติวัฒน์ สินไพบูลย์วงศ์
3
เด็กชำยจักรกฤษณ์ ศักดิ์สิน
4
เด็กชำยเจษฎำ ส้อยแสง
5
เด็กชำยชัยภัทร แซ่กัว
6
เด็กชำยณัฐพงศ์ ไชยนำ
7
เด็กชำยธนกร ทับทิมแสง
8
เด็กชำยธนชัย ทองทวี
9
เด็กชำยธนวัตน์ เหรียงบำรุง
10
เด็กชำยธีรชัย สำรำญจิต
11
เด็กชำยนรสิทธิ์ ไพรพนม
12
เด็กชำยพนม แพงดี
13
เด็กชำยพุฒิพงศ์ วงษ์ภักดี
14
เด็กชำยภำคิน จรุงพัฒนำนนท์
15
เด็กชำยเมธำ รุ่งกิตติยำนนท์
16
เด็กชำยยุทธนำ แสงพำ
17
เด็กชำยวัชรพล คิดโสดำ
18
เด็กชำยวุฒิพงศ์ ก้อนพรหม
19
เด็กชำยสรำยุทธ สำยคำพล
20
เด็กชำยอภิสิทธิ์ ศรีสุข
21
เด็กชำยอำโย่
22
เด็กหญิงกมลชนก เสิศพันอนันต์สุข
23
เด็กหญิงกัลยำ ไตรธรรม
24
เด็กหญิงจิรำภำ อินทร์กรอง
25
เด็กหญิงชญำนิศ ศิริ
26
เด็กหญิงญำณิศำ อังคะนำวิน
27
เด็กหญิงณัฐนันท์ สันติวิริยธำดำ
28
เด็กหญิงธิดำรัตน์ นันติ๊
29
เด็กหญิงนิพำดำ อุ่นท้ำว
30
เด็กหญิงปทิตตำ เกตุวัตถำ
31
เด็กหญิงประกำยกำรณ์ เหลื่อมล้ำ
32
เด็กหญิงพัชรำพร โสภณพินิจ
33
เด็กหญิงพิมพษำ ชำญอนุวัตร
34
เด็กหญิงมนัสนันท์ เจริญ
35
เด็กหญิงรัตนำภรณ์ อเนก
36
เด็กหญิงวรรณญำ พลอยงำม
37
เด็กหญิงศศิธร กำญจนโชคพิพัฒน์
38
เด็กหญิงสำวิตรี บริโภค
39
เด็กหญิงสุธำวัลย์ ลี้เจริญ
40
เด็กหญิงอรปรียำ อุปมัย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
เด็กชำยกฤษณะ มณฑล
เด็กชำยเขมชำติ บรรจง
เด็กชำยจิณณฤต อุตถำ
เด็กชำยฉัตรชัย พงษ์ชมพร
เด็กชำยณัฏฐ์ประพล พิริยะสันติ
เด็กชำยณัฐพัชร์ ประมำณ
เด็กชำยธนกร สุขเกษม
เด็กชำยธนนท์ นวัชธำรงกุล
เด็กชำยธนำกร สุขขี
เด็กชำยธีรพัฒน์ ไวยกูล
เด็กชำยนันทกร ปัน้ คง
เด็กชำยปรมะ อรรฆยำกร
เด็กชำยพลภัทร กำนต์เจนภพ
เด็กชำยภัคพล โนรี
เด็กชำยภำนุวัฒน์ ลีละศำสตร์
เด็กชำยลัทธพล อังคณำวิน
เด็กชำยวำนุษิต ทิพย์แก้ว
เด็กชำยศุทธวีร์ สิทธิสิริกุลวัฒน์
เด็กชำยสุรศักดิ์ ติ่งแตง
เด็กชำยอรรถพล ทอนผำ
เด็กชำยเอกอมร เสริมสุนทรศิลป์
เด็กหญิงกัญญำณัฐ มำลำ
เด็กหญิงจำรุวรรณ พันธ์แย้ม
เด็กหญิงจุฑำทิพ รักษำศีล
เด็กหญิงชลธิชำ แก้วแสง
เด็กหญิงฐิตำพร ขุมทอง
เด็กหญิงทิพพำพร กวินวรรณกุล
เด็กหญิงธีร์สุดำ บุตรจันทร์
เด็กหญิงนิภำวรรณ หอมขจร
เด็กหญิงปทิตตำ วัฒนำนนท์
เด็กหญิงปวันรัตน์ พันธ์พิมพ์
เด็กหญิงพัสรีย์ คำสี
เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สอนเจริญ
เด็กหญิงรพีภรณ์ สุขแสวง
เด็กหญิงวนิดำ ศรีสวนแก้ว
เด็กหญิงวิภำวี ชื่อสุธรรม
เด็กหญิงศศิธร ขำวสอำด
เด็กหญิงสุชัญญำ ล้วนไพรินทร์
เด็กหญิงสุนิสำ แซ่ลี้
เด็กหญิงอันฑิกำร์ สุริวงศ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
เด็กชำยกฤษดำ ธรรมจง
เด็กชำยคชรัตน์ เสริมสุนทรศิลป์
เด็กชำยจิรภัทร สุขทรัพย์
เด็กชำยฉันทัช แสงทอง
เด็กชำยณัฐนนท์ เผือด
เด็กชำยทู ซำโลน
เด็กชำยธนกฤต สืบไทย
เด็กชำยธนภัทร อภิชัยวงศ์สว่ำง
เด็กชำยธรำดล กิ่งเจริญ
เด็กชำยนพรัตน์ พงษ์เถื่อน
เด็กชำยปฏิภำณ ใจประสงค์
เด็กชำยปณชัย ประชำชัยพิพัฒน์
เด็กชำยปุณณัตถ์ อุ่นไพร
เด็กชำยพีรพัฒน์ สีนิล
เด็กชำยภำคภูมิ ไพรสุวรรณ
เด็กชำยวรเมธ ลำภผล
เด็กชำยวิรชัย กลมเกลี้ยง
เด็กชำยศุภเดช ปรีดำ
เด็กชำยอนันต์ บุญธรรม
เด็กชำยอำนนท์ อินเสน
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองวัฒนวงศ์
เด็กหญิงกัลยกร จัตุพรกุลพัฒน์
เด็กหญิงจิรำพร ไกลลืม
เด็กหญิงจุฑำรัตน์ เซ็นยำหมัด
เด็กหญิงชุติกำญจน์ สังไวย
เด็กหญิงณัฐธิดำ กิตติยุทธพันธุ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เชื้อวงศ์
เด็กหญิงนิตยำ พันธ์ทอง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มำสุข
เด็กหญิงปนัดดำ สุขเกษม
เด็กหญิงไปรยำ คุณชั่งทอง
เด็กหญิงพิชยำ ตั๊นวิเศษ
เด็กหญิงมธุรดำ พิมพ์สกุล
เด็กหญิงรัชนีกร โพศรีทอง
เด็กหญิงวรกมล คำอินทร์
เด็กหญิงวิมลณัฐ ดวงใจ
เด็กหญิงศิรประภำ แย้มบำน
เด็กหญิงสุทัตตำ นอกพิมพ์
เด็กหญิงอรณิชชำ พุกกล้ำแข็ง
เด็กหญิงอำทิตยำ ติ่งถิน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
นายคมสพัฒน์ พงษ์เถื่อน
นายชินาธิป ดอกหอม
นายณัฏฐภาส เนตรรื่นกุลนันท์
นายธีรศักดิ์ คลังอาวุธ
นายบูรพา เนตรสว่าง
นายมนัสมนต์ มหาวิโรจน์
นายศิริศักดิ์ พิริยะสันติ
นายศุภณัฐ โนรี
นายสุทธิราช โยมคูเวียง
นายเสริมศักดิ์ หนูขาว
นางสาวกมลวรรณ ดวงใจ
นางสาวกัลยาลักษณ์ พุธน้อย
นางสาวชลธิชา สุดใจ
นางสาวชลลดา แสงทอง
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
นางสาวญาณิศา เสนาพรม
นางสาวณัฐธภา ชลวานิช
นางสาวณัฐสุดา แสงหา
นางสาวธัญวรัตน์ จันทา
นางสาวธัญสุดา สมคิด
นางสาวนัชชา บุญแก้ว
นางสาวนัทธมน ประพฤติถ้อย
นางสาวนิศารัตน์ เจริญเวชธรรม
นางสาวปาณิสรา แช่มช้อย
นางสาวพรชิตา ส่งสัมพันธ์สกุล
นางสาวพรณภัทร สีโลน
นางสาวพรนภัส คุ้มสุข
นางสาวพัชชา แสงเพิม่
นางสาวพัชรพิมพ์ เชื้อแก้ว
นางสาวฟ้ารุ่ง คาแสน
นางสาวมุกดา พรมทอง
นางสาวรสริน จิตรหาญ
นางสาวศศินา เสนาน้อย
นางสาวศศิวิมล ชัยชนะ
นางสาวสิริกมลกาญจน์ มณีรัตน์
นางสาวสุชาดา มีลา
นางสาวสุดารัตน์ แซ่จิ้ว
นางสาวสุนันทา แซ่กัง
นางสาวอรพรรณ มีแสง
นางสาวอาไพ ซะแซรัมย์
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ชื่อ-สกุล

นายเจษฎา คากลาง
นายเฉลิมชัย จุมพล
นายทศธรรม ลิยงค์
นายทศวรรษ มุขมนตรี
นายธนกฤต สุภาผล
นายนันธวัช อาจจะ
นายพชร ควรหา
นายวรกร สมสมัย
นายวิภาส ผดุงชาติ
นายศรายุทธ อนันต์วัฒนศิริ
นายสิทธิโชค บุญส่ง
นายเสกศักดิ์ ประสิทธิส์ ุข
นางสาวกมลวรรณ โพธิท์ อง
นางสาวเกาเทียง สมบะ
นางสาวจรัสพร กมลชัยพาณิชย์
นางสาวจุฑามาศ กมล
นางสาวฉันทพิชญา ศรีฤดี
นางสาวชลธิชา สุวรรณมา
นางสาวชลระวีร์ เนื่องจานงค์
นางสาวณัชชา บุญคงทอง
นางสาวณิชาภัทร จันทนา
นางสาวนิราวัลย์ แสงวัฒนานุกิจ
นางสาวปณาลี เชี่ยวชาญทวีกุล
นางสาวปรารถนา ฝนทอง
นางสาวปัญญาพร ลายนอก
นางสาวปาริฉัตร พงษ์ชมพร
นางสาวปุณยวีร์ ธาราเกียรตินันท์
นางสาวพิชชาภา ไทยธีระเสถียร
นางสาวภาวินี ทองทวี
นางสาววรัญญา รัตติกาลธารา
นางสาววิรากร เรืองศรี
นางสาวศรัณย์พร รัตนะ
นางสาวสุกัญญา ถนอมคุณ
นางสาวสุธาทิพย์ เอมเปีย
นางสาวสุธิดา ขาดี
นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์
นางสาวอรทัย ปิน่ รัตน์
นางสาวอรอินทุ์ แสงดี
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ชื่อ-สกุล
นายก้องภพ เทียบเศียร
นายฉัตรมงคล ดีถา
นายณัฐวุฒิ บุญเสริม
นายพงศกร รุ่งแสง
นายภานุพงศ์ สุขเกษม
นายรัฐนันท์ แดงศิริ
นายศุภกิจ จุมพล
นายสัญชัย จันทะพิลา
นายสุเทพ แดงทับ
นายอัฎฐพล จรุงจรรยาพงศ์
นางสาวกนกวรรณ บุญบรรจบ
นางสาวกัญญภัค ลาภผล
นางสาวเกตุสุดา ชูสวัสดิ์
นางสาวชลธิชา ใสประเสริฐ
นางสาวชลธิชา เหลืองอ่อน
นางสาวธนัญญา แสงสว่าง
นางสาวธันยพร รุ่งแสง
นางสาวนงนภัส ดาวทอง
นางสาวนลินนิภา สุดใจ
นางสาวนันทิชา เชยสวัสดิ์
นางสาวบงกฎชกรน์ ทองหล้า
นางสาวปรางทิพย์ ดวงใจ
นางสาวพชรพร แซ่ตั๊น
นางสาวพรทิพย์ ทองพิมาย
นางสาวพัชรภรณ์ พีกรรณ์
นางสาวพิชญาภัค แจ้งจารัส
นางสาวพิมธกานต์ ประเสริฐ
นางสาวพิมพกานต์ สาครสุคนธ์
นางสาวพิมพ์ศิริ เพชรสุวรรณ์
นางสาวพิมลดา เจริญศิลป์
นางสาวแพรพรรณ สุวรรณเขต
นางสาวภัทรภร เปรมปรี
นางสาวภัทราพร ภิญญากรณ์
นางสาวศิราภรณ์ สินธุ
นางสาวสกาวรัตน์ อุปชิน
นางสาวสิรีธร กาญจนโชคพิพัฒน์
นางสาวอนุสรา ทองแม้น
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ชื่อ-สกุล

นายจักรี ทองศิริ
นายณัฐวุฒิ กลางนอก
นายธนกฤต หนอมเจริญ
นายธนรัชต์ คงสวัสดิ์
นายธนายุทธ กาบขุนทด
นายธีรยุทธ สุระ
นายธีรวัฒน์ จันทร์วงศ์
นายภาณุวัฒน์ ปริพล
นายวัชรพงษ์ สมานทอง
นายวัชรินทร์ คุ้มมา
นายศุภวิชญ์ บุญรอด
นายสิทธิชัย ดีหาร
นายอโนทัย อ่อนหล้า
นายอภินันท์ กมล
นายอมล จงกรด
นายอรรถพล บุญศรีงาม
นางสาวกานต์ชนิต นพพันธ์ศิริ
นางสาวชุติมา มาโชค
นางสาวดวงพร นาดี
นางสาวธัญสินี โคตรสมบัติ
นางสาวนิชาภา ชลวานิช
นางสาวบุญญาภรณ์ เปรมศรี
นางสาวพัชรพร ฮึงเสงี่ยม
นางสาวมณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาววันนิภา แซ่ฮ้อ
นางสาววิภาวรรณ ประมาณ
นางสาวสุภาวดี อุปชิน

