
 
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
(ประเภทนักเรียนท่ัวไป)  

…………………………………………………………………………….. 
 

 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ. 04006/1617 ลงวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดท่ีมีนักเรียนมาสมัครไม่เกินแผนการรับ และจะจัดให้มีการสอบ
วัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ หรือจะจัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค ให้งดการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ หรือจัด
สอบเพื่อจัดห้องเรียน โดยเด็ดขาด โรงเรียนด่านขุนทดได้พิจารณาจัดช้ันเรียนให้นักเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ดังรายช่ือใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนของโรงเรียนด่านขุนทด ตามวัน
เวลาท้ายประกาศนี้  หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์” 
 เอกสารการรายงานตัว ดังนี้ 
  - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา/นักเรียน 
  - สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา/นักเรียน 
  - สำเนาสูจิบัตรนักเรียน 
  - ปพ.1 ฉบับจริง และ สำเนา ปพ.1  
  - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ชุดนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด) 
  - เอกสารการเปล่ียนช่ือ สกุล บิดา/มารดา/นักเรียน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ทุกคนท่ีมารายงานตัวและมอบตัวต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
2. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลการกรของทางโรงเรียนทุกคน 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาอื่นๆท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ 

 4. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ซึ่งเป็นแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ 
     D = Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร  

    M = Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
    H = Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ท้ังน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ  
    T = Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ  
    T = Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งท่ีเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ  
5. โรงเรียนรับรายงานตัวนักเรียนตามลำดับเลขท่ีท่ีระบุตามเวลาท่ีกำหนด จึงควรมา 

ตามเวลาเพื่อลดปัญหาการรวมตัวกันมากกว่ากำหนด 



 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 

 (นายพันธพัฒน์  พรมสวัสด์ิ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 – 1/11 
โรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

วันที  23 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 – 1/3  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/2 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 31 – 42 
     เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/3 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 42 

 

วันท่ี  24 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 – 1/5  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20       นักเรียนช้ัน ม.1/4 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 22         
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี  1 - 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
   เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30       นักเรียนช้ัน ม.1/5 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44         

 

วันท่ี  25 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 – 1/7  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/6 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/7 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 42 

          - วันท่ี  26 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 – 1/9  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/8 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/9 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44 



วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 – 1/11  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/10 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนช้ัน ม.1/11 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
 



1 11001 เด็กหญิงบุษบากร  ชายขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา ครูที่ปรึกษา

2 11011 เด็กหญิงอลิษฎา  ศรีวิเศษ โรงเรียนดานขุนทด นางวรนุช  เรืองธาตรี

3 11012 เด็กชายชินกฤต  เพยขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 086-5819110

4 11013 เด็กหญิงมานิตา  สวยพรมราช โรงเรียนดานขุนทด นางสาวกุลวดี  นวลหงษ

5 11017 เด็กชายนพรุจ  อภัยนนทกิจ โรงเรียนดานขุนทด 092-7453446

6 11019 เด็กหญิงณัฐธิดา  โหมงสูงเนิน โรงเรียนดานขุนทด

7 11023 เด็กหญิงปวรรัตน  พืมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

8 11025 เด็กหญิงปวันรัตน  ประไพศรี โรงเรียนดานขุนทด

9 11031 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ โรงเรียนดานขุนทด

10 11033 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน โรงเรียนดานขุนทด

11 11034 เด็กชายปภังกร  ศิลปชัย โรงเรียนดานขุนทด

12 11035 เด็กหญิงพัทธธีรา  แดดขุนทด โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 11036 เด็กญิงขวัญขาว  มูกขุนทด โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

14 11044 เด็กหญิงรัชญา  เกียรติสูงเนิน โรงเรียนบานโกรกลึก เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 11045 เด็กหญิงสราศิณีย  ภารประสพ โรงเรียนบานโกรกลึก

16 11056 เด็กหญิงภัทรียา ชิวขุนทด โรงเรียนบานสํานักตะครอ

17 11057 เด็กหญิงพิมพวิมล แพวขุนทด โรงเรียนบานสํานักตะครอ

18 11062 เด็กหญิงฐิติกานต  ดินขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา

19 11097 เด็กหญิงณิชนันท  ทั่งพรม โรงเรียนดานขุนทด

20 11107 เด็กหญิงวิลัยรัตน  แสวงหา โรงเรียนดานขุนทด

21 11116 เด็กชายภูมิรพี  สืบวัน โรงเรียนดานขุนทด

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม



หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม

22 11159 เด็กหญิงวศุกมล  เฝาหนองดู โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

23 11161 เด็กชายพีรพัฒน  มุมขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา นางวรนุช  เรืองธาตรี

24 11170 เด็กหญิงจันทกานต หันขุนทด โรงเรียนโคงตะครอ 086-5819110

25 11174 เด็กชายกฤตพล  สูนขุนทด โรงเรียนบานคายทะยิง นางสาวกุลวดี  นวลหงษ

26 11203 เด็กหญิงดวงแกว ยศยิ่งยงค โรงเรียนบานโปงกระสัง 092-7453446

27 11215 เด็กหญิงกรณิกา  รักจันทึก โรงเรียนบานนอยพัฒนา

28 11224 เด็กชายจิรกิตติ์ ทวยจัตุรัส โรงเรียนบานโคกกระบือ

29 11226 เด็กหญิงธนาวิน ไขขุนทด โรงเรียนบานหนองสะแก

30 11234 เด็กหญิงนันทิชา  หาดขุนทด โรงเรียนบานดอน

31 11241 เด็กหญิงกชนันท  จั่นขุนทด โรงเรียนบานปราสาท

32 11251 เด็กหญิงอนุชิตา  ไทยสันเทียะ โรงเรียนบานหนองแดง

33 11285 เด็กชายพงศกร กรณโค กกรวด โรงเรียนบานหินหลอง แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

34 11295 เด็กหญิงวิไลพร ชาวขุนทด โรงเรียนบานหนองพลวง เขากลุมหองเรียน #

35 11298 เด็กหญิงพัชราภรณ เจ็ดรัมย โรงเรียนบานสํานักพิมาน เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา #

36 11317 เด็กชายกฤษฎา มาติวงษ โรงเรียนไชยณรงควิทยา #

37 11319 เด็กหญิงเอมจิรา หลาเหนือ โรงเรียนพงษศิริวิทยา #

38 11322 เด็กหญิงอภิชญา พาขุนทด โรงเรียนบานสํานักตะครอ #

39 11344 เด็กหญิงธัญชนก ศรีบุญเรือง โรงเรียนบานแกง #

40 11354 เด็กหญิงวรีณุต ระยาเพรช โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา #

41 11371 เด็กหญิงจิรภิญญา รัตนธรรม โรงเรียนบานใหมศรีสุข #

42 11396 เด็กหญิงวิลาสินี  พิมกลาง โรงเรียนดานขุนทด #



1 11006 เด็กชายนัทธพงศ  มืมขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา ครูที่ปรึกษา

2 11024 เด็กหญิงนภัสกร  เกตุขุนทด โรงเรียนดานขุนทด นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิต

3 11027 เด็กหญิงณัฐนรี  พันขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 099-2898501

4 11032 เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นขุนทด โรงเรียนดานขุนทด นางสาวพรพิมล  สิงหกุล

5 11038 เด็กหญิงนิจจารีย  อินภิชัย โรงเรียนดานขุนทด 061-4054951

6 11040 เด็กชายภาคิน  โซะเลาะ โรงเรียนบานโกรกลึก

7 11041 เด็กหญิงปวีณธิดา  ฉันไชย  โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

8 11047 เด็กชายปติภัทร  บุญเกิด โรงเรียนพงษศิริวิทยา

9 11051 เด็กหญิงจุฑามาศ  โมมขุนทด โรงเรียนบานหนองโพธิ์

10 11052 เด็กหญิงจุฑารัตน  โมมขุนทด โรงเรียนบานหนองโพธิ์

11 11053 เด็กหญิงรวิสรา  มีมานะ โรงเรียนบานประดูงาม

12 11055 เด็กหญิงวทัญญาพร คบขุนทด โรงเรียนบานสํานักตะครอ แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 11059 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทอง โรงเรียนบานสํานักตะครอ เขากลุมหองเรียน 

14 11060 เด็กชายทยาวีร  ผลพิบูลย โรงเรียนบานประดูงาม เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 11090 เด็กหญิงนภัสนันท  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนดานขุนทด

16 11111 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

17 11115 เด็กหญิงภัทรวดี  ผานอย โรงเรียนดานขุนทด

18 11120 เด็กชายบัณฑิต  มหาวงค โรงเรียนดานขุนทด

19 11157 เด็กหญิงมนัสนันท  พุขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

20 11158 เด็กหญิงเพชรรัตน  มอญกระโทก โรงเรียนดานขุนทด

21 11173 เด็กหญิงอธิฐาน ขําพะนาง โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ



ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ

22 11177 เด็กหญิงมาริษา อินทรักษา โรงเรียนบานกุดสระแกว ครูที่ปรึกษา

23 11181 เด็กหญิงนวพร  ไขจัตุรัส โรงเรียนบานโคกกระบือ นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิต

24 11193 เด็กหญิงชาลิสา นนขุนทด โรงเรียนบานคายทะยิง 099-2898501

25 11205 เด็กหญิงธิดา นอยบุญรอด โรงเรียนบานโปงกระสัง นางสาวพรพิมล  สิงหกุล

26 11207 เด็กชายธนภัทร   พูนมะลัง โรงเรียนพงษศิริวิทยา 061-4054951

27 11209 เด็กหญิงภัทรวดี โมงขุนทด โรงเรียนบานหนองกระเทียมใต

28 11212 เด็กหญิงสุธินี พลนิกร โรงเรียนสระขี้ตุน

29 11213 เด็กหญิงณัฐญาดา ดีออน โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย

30 11227 เด็กชายกฤษณกันต  กองขุนทด โรงเรียนบานดอน

31 11236 เด็กชายทรงเดช   บุญเลียง โรงเรียนบานประดูงาม

32 11265 เด็กหญิงกฤติมา นีสูงเนิน โรงเรียนบานปราสาท

33 11266 เด็กหญิงทักษพร ชนขุนทด โรงเรียนบานมาบกราด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

34 11289 เด็กชายธัญเทพ เยี่ยมเจริญ โรงเรียนบานหนองพลวง เขากลุมหองเรียน 

35 11312 เด็กชายธีรภัทร กองกะมุด โรงเรียนพงษศิริวิทยา เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

36 11321 เด็กชายจันทศักดิ์ วิชาเดช โรงเรียนบานโคงตะครอ

37 11345 เด็กชายปฐวีกานต ผาสุข โรงเรียนบานฝายโบสถ

38 11348 เด็กหญิงชนิตา เมมี โรงเรียนบานวังสนวน

39 11360 เด็กหญิงพิชชาภัททร อัฒจักร โรงเรียนบานถนนหักใหญ

40 11361 เด็กชายยสินทร ดุมขุนทด โรงเรียนหนองพลวง

41 11370 เด็กชายดรัณภพ  โพธิ์ศรี โรงเรียนบานใหมศรีสุข

42 11378 เด็กหญิงจันทิรา  อางทอง โรงเรียนบานดอนมะกอก จ.เพชรบุรี



1 12001 เด็กชายพีรพัฒน เนื้อนา โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

2 12002 เด็กชายธนกร พรหมสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด นางหทัยรัตร  บวกโพธิ์

3 12003 เด็กชายสุกฤษณ มั่นทอง โรงเรียนดานขุนทด 082-2278626

4 12004 เด็กชายณัฐวุฒิ จงมีเลิศ โรงเรียนดานขุนทด นายปยะพล  ถนอนพลกรัง

5 12005 เด็กชายศิวกร ทําขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 085-5654969

6 12006 เด็กชายศุภณัธ พิวขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

7 12007 เด็กชายภานุพงศ พวงสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

8 12008 เด็กชายธันวา เหิมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

9 12009 เด็กชายอนุชา ชอบใหญ โรงเรียนดานขุนทด

10 12010 เด็กชายพงษปกรณ อินทรฉ่ํา โรงเรียนดานขุนทด

11 12011 เด็กชายธนภัทร ศรีสวาง โรงเรียนดานขุนทด

12 12012 เด็กชายกิตติณัฎฐ เกื้อสุข โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 12013 เด็กชายธนวินท หงษสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

14 12014 เด็กชายจิรวัฒน ฝายจัตุรัส โรงเรียนสะจรเข เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 12015 เด็กชายพัชรพล ภูมิเดช โรงเรียนสามขาพิทยา

16 12016 เด็กชายกรวิทย เดมขุนทด โรงเรียนบานพระมะขาม

17 12017 เด็กชายจิรพัฒน คูณขุนทด โรงเรียนบานพันชนะ

18 12018 เด็กชายปณณภัทร ดุนขุนทด โรงเรียนดานนอก

19 12019 เด็กชายธนดล งามขุนทด โรงเรียนบานพระมะขาม

20 12020 เด็กชายพงษพันธ สุวรรณหงษ โรงเรียนบานพระมะขาม

21 12021 เด็กชายปุญญพัฒน ศิลปเมธาภัทร โรงเรียนตะเคียน

22 12022 เด็กชายวชิรวิชญ ไชยณรงค โรงเรียนบานแปรง

หมายเหตุสถานศึกษาเดิมชื่อ-สกุลที่

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 (หองกีฬา)

เลขประจําตัว

สอบ



1 11003 เด็กหญิงชัญญานุช  อังขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา ครูที่ปรึกษา

2 11007 เด็กชายกองกิดากร  กันจินะ โรงเรียนพงษศิริวิทยา นางสุนี  งิมขุนทด

3 11008 เด็กชายคุณานนต  ชัยกูล โรงเรียนดานขุนทด 089-4237221

4 11009 เด็กชายสุทธิโชค  พรหมรักษา โรงเรียนดานขุนทด นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด

5 11028 เด็กหญิงวิรัญญา  มืมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 093-4148936

6 11049 เด็กชายวุฒิกร สุนทรสนิท โรงเรียนพงษศิริวิทยา

7 11072 เด็กชายพิขุตม  มงคลกุล โรงเรียนดานขุนทด

8 11075 เด็กชายรังสิมันตุ  เดชนุกูล โรงเรียนดานขุนทด

9 11108 เด็กชายสุรกานต  อุดนอก โรงเรียนดานขุนทด

10 11110 เด็กหญิงพัชรินทร   อินทฉลาด โรงเรียนดานขุนทด

11 11113 เด็กหญิงนรินทรพร  สนธิพันธ โรงเรียนดานขุนทด

12 11138 เด็กหญิงธมวรรณ  เนียมสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 11142 เด็กหญิงปาริชาต  ญาณไพโรจน โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

14 11172 เด็กหญิงนันทภัสสร  มิกขุนทด โรงเรียนบานโกรกลึก เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 11186 เด็กหญิงอัฐภิญญา เมยขุนทด โรงเรียนบานปราสาท

16 11196 เด็กชายพงศกร  พิทักษภิญโญกุล โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

17 11206 เด็กหญิงศิรินภา ยศยิ่งยงค โรงเรียนบานโปงกระสัง

18 11211 เด็กชายสุภชัย  เจริญ โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย

19 11217 เด็กชายธันวา ประทุมธิระวิสิฐ โรงเรียนบานหวย

20 11219 เด็กหญิงเอมฤดี เสนจันทึก โรงเรียนพงษศิริวิทยา

21 11244 เด็กชายชนะพล    ทับขุนทด โรงเรียนบานตะเคียน

22 11257 เด็กชายธาวิน โคมพุดซา โรงเรียนบานคายทะยิง

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม



หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่

เลข

ประจําตัว

สอบ

ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม

23 11261 เด็กชายธนโชติ ภูมิโคกรักษ โรงเรียนบานจั่นโคกรักษ ครูที่ปรึกษา

24 11276 เด็กหญิง ปนัสดาว หึกขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา นางสุนี  งิมขุนทด

25 11279 เด็กหญิงนารีไทย แกวจันทรดา โรงเรียนบานหนองกระเทียมเหนือ 089-4237221

26 11280 เด็กหญิงรมิดา มูกขุนทด โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด

27 11297 เด็กชายพีระพล ราษี โรงเรียนบานนอยพัฒนา 093-4148936

28 11320 เด็กชายจิรายุ อุทัยดา โรงเรียนบานโคงตะครอ

29 11323 เด็กหญิงวิการณดา บวกโพธิ์ โรงเรียนบานหนองสาหราย

30 11329 เด็กหญิงปณฑิตา ทองภู โรงเรียนบานหาญ

31 11336 เด็กชายอภิชัย ธงสันเทียะ โรงเรียนบานหินลาด

32 11339 เด็กชายอนุชา แกวกา โรงเรียนบานโกรกลึก

33 11346 เด็กหญิงกรวรรณ พาขุนทด โรงเรียนบานเกา-บานนอย

34 11358 เด็กหญิงปณฑารีย สมบูรณ โรงเรียนบานถนนหักใหญ แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

35 11359 เด็กหญิงณัฐชา ศรีทอง โรงเรียนบานทุงสวาง เขากลุมหองเรียน 

36 11364 เด็กหญิงจิราภรณ เสริสฐศรี โรงเรียนบานนอยพัฒนา เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

37 11367 เด็กหญิงภัทราพร รอดชัยภูมิ โรงเรียนพงษศิริวิทยา

38 11368 เด็กหญิงกฤตติกา หัดรัสไชย โรงเรียนวัดสวาง อารมณ
39 11376 เด็กหญิงกัญญณัฐ  รุงเรือง โรงเรียนพงษศิริวิทยา

40 11377 เด็กหญิงรุงทิวา  เฉยขุนทด โรงเรียนวัดสระจรเข

41 11389 เด็กชายณัฐพงศ  เหลาภักดี โรงเรียนบานจั่นโคกรักษ

42 11391 เด็กชายจักรภัทร ภักดี โรงเรียนดานขุนทด

43 11399 เด็กชายวงศกร เพิ่มขุนทด โรงเรียนดานขุนทด



1 11002 เด็กชายวรปรัชญ  กอมขุนทด โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง ครูที่ปรึกษา

2 11010 เด็กชายเสฐภูมิ  สีเทียมเงิน โรงเรียนดานขุนทด นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด

3 11014 เด็กชายอภิรุต  ศรีทอง โรงเรียนดานขุนทด 094-2681656

4 11016 เด็กชายชัชวาลย  สุมังเกษตร โรงเรียนดานขุนทด นายธนบดี  ไพศาลวัน

5 11018 เด็กหญิงประนัดดา  เพลิดขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 088-3773453

6 11022 เด็กหญิงกัรกัลยา  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนดานขุนทด

7 11030 เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ โรงเรียนดานขุนทด

8 11039 เด็กหญิงมีนา  แชมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

9 11050 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ โรงเรียนบานซับยาง

10 11080 เด็กหญิงพรนิภา  หวดขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

11 11082 เด็กหญิงตะวันฉาย  ภูมิโคกรักษ โรงเรียนดานขุนทด

12 11096 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พับขุนทด โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 11101 เด็กชายธนาธิป   เนียนสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

14 11103 เด็กชายจิราพงษ  หมวดสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 11104 เด็กหญิงน้ําอินทร  สระขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

16 11132 เด็กชายนนทกร  ธงสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

17 11143 เด็กหญิงชนิภรณ  เดียขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

18 11145 เด็กหญิงศุภากร   เรืองหราย โรงเรียนดานขุนทด

19 11147 เด็กหญิงนิรชา  วงษนนท โรงเรียนดานขุนทด

20 11152 เด็กชายณัฐพล  แกวอํานาจ โรงเรียนดานขุนทด

21 11162 เด็กหญิงวชิรญาณ วัฒนะสิริกุล โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)

22 11175 เด็กชายณัฐพงษ ขรึมสันเทียะ
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23 11204 เด็กชายภูมิบดี  ราษี โรงเรียนบานนอยพัฒนา ครูที่ปรึกษา

24 11214 เด็กหญิงกัลยกร เคียบสี โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด

25 11221 เด็กชายคณสรณ หึกขุนทด โรงเรียนบานสระขี้ตุน 094-2681656

26 11228 เด็กหญิงณัฐธิดา สอนเจริญ โรงเรียนคายนารายณศึกษา นายธนบดี  ไพศาลวัน

27 11231 เดกชายพิชุตม หึกขุนทด โรงเรียนบานหนองขุยคูเมือง 088-3773453

28 11260 เด็กหญิงธิชานันท วักแนง โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

29 11267 เด็กหญิงชนาภา แปลงไลย โรงเรียนบานมาบกราด

30 11271 เด็กหญิงพัชรพร เจียมขุนทด โรงเรียนบานโกรกลึก

31 11272 เด็กหญิงนิชาดา ทํากิน โรงเรียนบานหนองโพธิ์

32 11282 เด็กหญิงภาตะวัน อินพล โรงเรียนบานใหมชัยพฤกษ

33 11284 เด็กหญิงนลินิภา ชาขุนทด โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา

34 11286 เด็กหญิงอภิณหพร ขวัญบุญจันทร โรงเรียนบานปราสาท แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

35 11290 เด็กหญิงสาธิตา ชาญสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง เขากลุมหองเรียน 

36 11313 เด็กชายธรรมรัฐ อินทะนา โรงเรียนบานมาบกราด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

37 11325 เด็กหญิงศุภสุตา อภิปติเมธา โรงเรียนบานดอนมุกมัน

38 11340 เด็กหญิงวรางคณา นาคขํา โรงเรียน บานเกา-บานนอย

39 11342 เด็กหญิงพิมพนภา นันทพันธ โรงเรียนบานหินดาด

40 11352 เด็กหญิงสุธินี ปอสูงเนิน โรงเรียนวังโรงใหญ

41 11382 เด็กหญิงรินรดา  ลือขุนทด โรงเรียนวัดสระจรเข

42 11390 เด็กชายญานกร ชาสูงเนิน โรงเรียนบานหินดาด

43 11400 เด็กชายพีรภาค  เมืองจันทึก โรงเรียนหนองสลักได



1 11015 เด็กชายวีพูล  งอกนาเสียว โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

2 11020 เด็กหญิงสุพรรณรัตน  ถองสูงเนิน โรงเรียนดานขุนทด นางสาวสุภัค  จันทะจิตต

3 11054 เด็กหญิงศุภิสรา ตรีสันเทียะ โรงเรียนพงษศิริวิทยา 063-9957879

4 11077 เด็กหญิงแพรวา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนดานขุนทด

5 11087 เด็กชายปณณวิชญ  ปนแกว โรงเรียนดานขุนทด

6 11091 เด็กหญิงกัญชลิกา  อยูภักดี โรงเรียนดานขุนทด

7 11114 เด็กหญิงพรนัชชา  มหาวัฒนาปรีชา โรงเรียนดานขุนทด

8 11122 เด็กชายฐิติวัฒน  กิมโต โรงเรียนดานขุนทด

9 11125 เด็กชายชยางกูร  งามแสง โรงเรียนดานขุนทด

10 11127 เด็กชายชินดนัย  เยาวขุนทด โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

11 11133 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใบทอง โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

12 11141 เด็กหญิงวรัญญา  พรเอน โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

13 11144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

14 11146 เด็กหญิงวารีรัตน  นิ่มขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

15 11148 เด็กหญิงบุนสิตา  ไชณรงค โรงเรียนดานขุนทด

16 11167 เด็กชายจิรวัฒน เพ็งพวง โรงเรียนบานหนองสะแก

17 11169 เด็กชายนัฐวุฒิ  ไชยกิจ โรงเรียนบานหนองแสนตอโนนสรางคํา

18 11195 เด็กชายศิริศักดิ์ ฤกษเงิน โรงเรียนบานตะเคียน

19 11197 เด็กหญิงกันยาพัฒน วงเหิม โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย

20 11198 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไพลสันเทียะ โรงเรียนบานดอนมุกมัน

21 11199 เด็กชายตะวัน โกฎกลางดอน โรงเรียนบานหนองสาร

22 11210 เด็กชายพิชัยภูษิต ภูมิโคกรักษ โรงเรียนบานปราสาท
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23 11232 เด็กหญิงนันทิตา กันขุนทด โรงเรียนวัดบํารุงรื่น ครูที่ปรึกษา

24 11242 เด็กหญิงจิรัชญา  ทวีโยค โรงเรียนบานซับยาง นางสาวสุภัค  จันทะจิตต

25 11245 เด็กหญิงชลธิชา ชํานิสาร โรงเรียนบานตะเคียน 063-9957879

26 11249 เด็กหญิงศุทธหทัย แกขุนทด โรงเรียนบานสระขี้ตุน

27 11252 เด็กหญิงเกวลิน ทวนขุนทด โรงเรียนบานตะเคียน

28 11256 เด็กชายกวินท สิงหบุญเสา โรงเรียนบานคายทะยิง

29 11258 เด็กหญิงภัทรธิดา ชนะกิจ โรงเรียนบานโกรกลึก

30 11273 เด็กหญิงพิชญาภา ภูมิโคกรักษ โรงเรียนบานปารังงาม

31 11293 เด็กชายณฐพล รัตนวิวัลย โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

32 11299 เด็กชายอนันทสิทธิ์ นิลจํารัฐ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

33 11308 เด็กชายกิตติธัช อุขุนทด โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง เขากลุมหองเรียน 

34 11316 เด็กชายพีรพัฒน ยิ้มเจริญ โรงเรียนบานหินลาด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

35 11318 เด็กหญิงอรอินทร มืมขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา

36 11333 เด็กชายทศพร พุทตาล โรงเรียนบานเกา-บานนอย

37 11337 เด็กหญิงจุฑามาศ สินปรุ โรงเรียนวัดกุดพิมาน

38 11343 เด็กหญิงจิระนันท ชัยวงษ โรงเรียนบานหินดาด

39 11366 เด็กหญิงพิชญธิดา พลายสันเทียะ โรงเรียนบานหนองเเดง

40 11372 เด็กหญิงนารีรัตน รมจันทรอินทร โรงเรียนบานหวยใหญ

41 11383 เด็กชายดนุสรณ  สิรยะภา โรงเรียนวัดสระจรเข

42 11395 เด็กชายพสธร  น้ําเพชร โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา

43 11398 เด็กหญิงวิลาสินี เจ็กนอก โรงเรียนกุดตาดํา



1 11005 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดวงแกว โรงเรียนพงษศิริวิทยา

2 11026 เด็กหญิงชนมนิภา  พรั้งขุนทด โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

3 11042 เด็กหญิงชมพูนุช  ชวนขุนทด โรงเรียนบานวังยายทอง นางสาวศรสวรรค  มีมุข

4 11043 เด็กชายกิตติชัย  ไชโย โรงเรียนบานหนองกราดนอย 085-2733002

5 11058 เด็กหญิงอัยดา  นิยมชัย โรงเรียนอนุบาลนงคเยาว

6 11069 เด็กชายธัญชนิต  แกวสถิตสุนทร โรงเรียนดานขุนทด

7 11070 เด็กชายธีรภัทร  หาญณรงค โรงเรียนดานขุนทด

8 11073 เด็กชายหรรษธร  คุขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

9 11093 เด็กหญิงชวัลยภัทร  ปุยกระโทก โรงเรียนดานขุนทด

10 11095 เด็กหญิงสุชัญญา  พันสาง โรงเรียนดานขุนทด

11 11098 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพยขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

12 11099 เดกชายวาทิวุทธ  สายสังข โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

13 11106 เด็กหญิงภัคจิรา  แกนสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

14 11121 เด็กชายกองภพ  อภิชาพุฒินันท โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

15 11126 เด็กชายกรวิชญ  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนดานขุนทด

16 11135 เด็กหญิงพรกนก   ศิระพัฒน โรงเรียนดานขุนทด

17 11136 เด็กหญิงมณิสรา  มวงศรี โรงเรียนดานขุนทด

18 11155 เด็กชายปภิณวิทย  หมายปดกลาง โรงเรียนดานขุนทด

19 11160 เด็กหญิงณัฐพร ทุมขุนทด โรงเรียนบานตะเคียน

20 11165 เด็กหญิงณัฐมน  เย็นเภา โรงเรียนวัดกุดน้ําใส

21 11182 เด็กหญิณัฐณิชา งันขุนทด โรงเรียนบานประดูงาม

22 11184 เด็กหญิงดวงพร สิริป โรงเรียนบานหินหลอง
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23 11189 เดกหญิงอัจฉราพร ไขขุนทด โรงเรียนบานสระขี้ตุน

24 11191 เด็กหญิงวริศรา เพียรขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา ครูที่ปรึกษา

25 11208 เด็กชายจตุรภัทร ภูมิโคกรักษ โรงเรียนบานปราสาท นางสาวศรสวรรค  มีมุข

26 11233 เด็กชายปยวัฒน แทพันดุง โรงเรียนบานหนองสะแก 085-2733002

27 11235 เด็กชายนครินทร   เสิงขุนทด โรงเรียนบานโปงกระสัง

28 11237 เด็กชายครองศิลป   หอมขุนทด โรงเรียนหนองสาร

29 11240 เด็กชายเดชาวีร ชัยรัตนพิพัฒน โรงเรียนสํานักตะครอ

30 11246 เด็กหญิงจารุกัญญ เปาสูงเนิน โรงเรียนบานคายทะยิง

31 11253 เด็กหญิงวันวิสา เทียขุนทด โรงเรียนบานตะเคียน

32 11274 เด็กหญิงปติกรณ โสขุนทด
โรงเรียนบานแครายเกษตรพันธุพิทยา

คาร

33 11291 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ จารีย โรงเรียนบานตะเคียน

34 11309 เด็กชายสุรดิษ เทียนไชย โรงเรียนวัดกุดพิมาน แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

35 11315 เด็กชายฐานพัฒน โปยขุนทด โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา เขากลุมหองเรียน 

36 11326 เด็กชายศุภณัฐ พิวขุนทด โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

37 11328 เด็กหญิงพัชรพร  ในอาจณรงค โรงเรียนบานโนนสงา

38 11331 เด็กชายธีรภัทร แซโจว โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

39 11335 เด็กหญิงญดาวรรญ เจริญ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา

40 11355 เด็กชายปุณยกานต ชงขุนทด โรงเรียนบานวังยายทอง

41 11380 เด็กชายนรินทรชัย  ฝายประสิทธิ์ โรงเรียนบุงสะอาดพัฒนา

42 11384 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเกื้อ โรงเรียนวัดสระจรเข

43 11394 เด็กหญิงนัชชา   จิ๋วนารายณ โรงเรียนบานสํานักตะครอ



1 11066 เด็กชายรัฐพงษ  ลาภขุนทด โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

2 11068 เด็กชายกฤษกร  ปกกาโร โรงเรียนดานขุนทด นายกิจจาลักษณ นิมิตรเกาะ

3 11081 เด็กหญิงสุนิสา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนดานขุนทด 088-3588660

4 11083 เด็กหญิงภัทรธิดา  ฟสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

5 11105 เด็กหญิงจิรันธนิน ลมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

6 11112 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ประกอบผล โรงเรียนดานขุนทด

7 11118 เด็กชายธเนศ  คมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

8 11123 เด็กชายธนกฤต  ประสมศรี โรงเรียนดานขุนทด

9 11129 เด็กชายนิชคุณ  ยุทธหาร โรงเรียนดานขุนทด

10 11134 เด็กหญิงฟาใหม   เสนากลาง โรงเรียนดานขุนทด

11 11140 เด็กหญิงลักษิกา  ตรีบุตรดี โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

12 11149 เด็กหญิงภัทรนันท  นามขุนทด โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

13 11151 เด็กชายภควุฒิ  บุญใหญ โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

14 11153 เด็กชายภานุรุจ  แกวพลงาม โรงเรียนดานขุนทด

15 11163 เด็กหญิงชมพูนุช ชวนขุนทด โรงเรียนบานวังยายทอง

16 11176 เด็กชายนัฐวุฒิ สอนคําผิว โรงเรียนบานทาขี้เหล็ก

17 11179 เด็กหญิงสุชาดา ตรวจนอก โรงเรียนคลองบางแกว 

18 11187 เด็กหญิงอรรัมภา ตระสินธุ โรงเรียนพงษศิริวิทยา

19 11194 เด็กหญิงกฤติยา บํารุงศิลป โรงเรียนบานหนองสาร

20 11200 เด็กชายศัตวัฒน    ทวนขุนทด โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย

21 11202 เด็กชายรัชชานนท เจียนจันทึก โรงเรียนบานตะเคียน

22 11222 เด็กชายคมกฤษฎา มณฑา โรงเรียนบานตะเคียน

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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23 11223 เด็กหญิงพิมพิ์อร  ปานกลาง โรงเรียนบานจะบู

24 11225 เด็กหญิงสิริรัตน ไทยกระโทก โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ) ครูที่ปรึกษา

25 11239 เด็กหญิงชลธิชา  อุนสมพงษ โรงเรียนบานหินหลอง นายกิจจาลักษณ นิมิตรเกาะ

26 11243 เด็กหญิงสมปรารถนา  บุญบก โรงเรียนบานหนองสาร 088-3588660

27 11250 เด็กหญิงกรนันท พันขุนทด โรงเรียนบานดอนใหญหนองโสน

28 11259 เด็กชายอภิวัชร เกงขุนทด โรงเรียน บานมะเริง

29 11262 เด็กหญิงอัญชิสา มั่นคง วัดถนนหักนอยดอนกลอย

30 11264 เด็กหญิงสุทธิดา โมงขุนทด โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

31 11270 เด็กชายจิรภัทร มืมขุนทด โรงเรียนบานกุดนางทอหูก

32 11292 เด็กหญิงยาริณี ปานอาสา โรงเรียนโคกกระบือ

33 11294 เด็กชายธนวัฒน พลั่งขุนทด โรงเรียนหนองกระเทียมเหนือ

34 11304 เด็กชายกบินทร คําตา โรงเรียนบานเกา-บานนอย แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

35 11311 เด็กหญิงธัญสินี มายขุนทด โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา เขากลุมหองเรียน 

36 11314 เด็กชายชนะพล กามขุนทด โรงเรียนบานฝายโบสถ เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

37 11324 เด็กชายปราเมศ คําสี โรงเรียนบานโกรกลึก

38 11338 เด็กชายนวคุณ เหมือดขุนทด โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง

39 11363 เด็กชายกิตติศักดิ์ วรรณพัด โรงเรียนบานกุดนางทอหูก

40 11369 เด็กชายศิวกร พาสุข โรงเรียนบานหวยใหญ

41 11385 เด็กชายสิทธินนท  ปกระโทก โรงเรียนวัดสระจรเข

42 11393 เด็กชายพงศสรณ ภาคศิริ โรงเรียนดํารงสินอุทิศ

43 11397 เด็กชายธีรเดช ฉิมพังเทียม โรงเรียนบานกุดสระแกว



1 11029 เด็กหญิงเมษา  ออนสุวรรณ โรงเรียนดานขุนทด ครูที่ปรึกษา

2 11048 เด็กหญิงกรองแกว พบขุนทด โรงเรียนบานดอนใหญหนองโสน นางนภสรณ  มากขุนทด

3 11063 เด็กชายปฐมเดช  ยินยม โรงเรียนดานขุนทด 062-1425256

4 11064 เด็กชายชนะพล  บรรยง โรงเรียนดานขุนทด นายชัชวาล  จันทรทีปะ

5 11071 เด็กชายปยวัฒน   เทียนขุนทด โรงเรียนดานขุนทด 085-7717516

6 11076 เด็กชายณัฐชนน  พลขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

7 11079 เด็กหญิงกานตธิดา  แพะขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

8 11088 เด็กชายคมสันต  ตรีชาติ โรงเรียนดานขุนทด

9 11100 เด็กชายธนวัฒน  ลูกเงาะ โรงเรียนดานขุนทด

10 11109 เด็กชายแสนไกร   หันขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

11 11119 เด็กชายกฤตพล  ราชภักดี โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

12 11124 เด็กชายวีรภัทร  พรมกลาง โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

13 11128 เดกชายชินบัญชร  ชอนขุนทด โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

14 11130 เด็กชายธนวัฒน  กมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

15 11131 เด็กชายณัฐนนท  มอมขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

16 11137 เด็กหญิงชญานนท  ชามขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

17 11139 เด็กหญิงอภัสรา  หูสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

18 11150 เด็กชายตะวันฉาย  หิงสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

19 11154 เด็กชายจักริทร  ดุนขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

20 11168 เด็กหญิงธมลวรรณ ปาลคะเชนทร โรงเรียนบานคายทะยิง

21 11171 เด็กหญิงผกาวรรณ ไชไข โรงเรียนบานสระพัง

22 11178 เดกชายพิชญะ อิ่มจันทึก โรงเรียนบานทาขี้เหล็ก

หมายเหตุ
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23 11180 เด็กหญิงสุภัสสรา แบนขุนทด โรงเรียนบานแปรง

24 11190 เด็กหญิงสุนิสา ปขุนทด โรงเรียนบานหวย ครูที่ปรึกษา

25 11192 เด็กชายภูริณัฐ ศรเกลี้ยง โรงเรียนบานสระขี้ตุน นางนภสรณ  มากขุนทด

26 11201 เด็กหญิงศตพร อาบสุวรรณ โรงเรียนบานประดูงาม 062-1425256

27 11230 เด็กชายพงศกร พาขุนทด โรงเรียนโปงกะสัง นายชัชวาล  จันทรทีปะ

28 11263 เด็กชายอัครเดช มืมขุนทด โรงเรียนบานคายทะยิง 085-7717516

29 11268 เด็กชายพงศกร สวัสดี โรงเรียนวัดสระจรเข

30 11275 เด็กหญิงกนกวรรณ กุมขุนทด โรงเรียนบานเกา-บานนอย

31 11278 เด็กหญิงณิชา วิเศษชาติ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา

32 11283 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หนูเย็น โรงเรียนบานหนองแวง

33 11287 เด็กหญิงมนัญญา ดาหนองเปด โรงเรียนบานสํานักพิมาน

34 11300 เด็กชายนิชคุณ กอยขุนทด โรงเรียนบานเกา-บานนอย แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

35 11301 เด็กชายวรพงษ ไขขุนทด โรงเรียนบานเกา-บานนอย เขากลุมหองเรียน 

36 11303 เด็กหญิงสิริยากร จั่นจํารูญ โรงเรียนบานหนองขุยคูเมือง เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

37 11310 เด็กหญิงชุตินันท พะลี โรงเรียนบานนอยพัฒนา

38 11353 เด็กชายพฤกษา เบิกขุนทด โรงเรียนบานหนุก

39 11365 เด็กชายภัทรพงษ เพราะขุนทด โรงเรียนบานดอนใหญหนองโสน

40 11379 เด็กชายชนะพล  อางทอง โรงเรียนบานหาญ

41 11381 เด็กหญิงโชติมา  กิจธัญการ โรงเรียนบานจั่นโคกรักษ

42 11386 เด็กชายพัชรพล  ภูมิพล โรงเรียนวัดสระจรเข

43 11392 เด็กชายเพชรายุทธ สิงหคะบูลย โรงเรียนพงษศิริวิทยาคม



1 11004 เด็กหญิงธันยชนก  เสือสูงเนิน โรงเรียนพงษศิริวิทยา ครูที่ปรึกษา

2 11021 เด็กหญิงกัญจนจิรา  จารเขื่อง โรงเรียนดานขุนทด นายกัณฐ  สมหวัง

3 11037 เด็กหญิงอภิวัฒน  สังขมณี โรงเรียนดานขุนทด 084-8797609

4 11046 เด็กหญิงชญานี  อะโนสูงเนิน โรงเรียนบานโกรกลึก

5 11061 เด็กชายวริทธิ์พร  ฉายขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

6 11065 เด็กชายณรงคเดช  ลันขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

7 11067 เด็กชายอดิศร  เวชกามา โรงเรียนดานขุนทด

8 11074 เด็กชายพัฒนสุวรรณ  เบียะขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

9 11078 เด็กหญิงจุฬาลักษณ  ทองปญญา โรงเรียนดานขุนทด แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

10 11084 เด็กหญิงสุวพัชร  หลาบคํา โรงเรียนดานขุนทด เขากลุมหองเรียน 

11 11085 เด็กหญิงกมลพร  ศิลปชัย โรงเรียนดานขุนทด เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

12 11086 เด็กหญิงอชิรญา  ชองตะคุ โรงเรียนดานขุนทด

13 11089 เด็กหญิงกันตินันท  หินขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

14 11092 เด็กหญิงวันสิริ  อัครเดชสุธินันท โรงเรียนดานขุนทด

15 11094 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไพลึก โรงเรียนดานขุนทด

16 11102 เด็กชายธีรภัทร  บําขุนทด โรงเรียนดานขุนทด

17 11117 เด็กชายพิภัทธพงษ  จงโกเย็น โรงเรียนดานขุนทด

18 11156 เด็กชายภีรพัตร  เทียนสันเทียะ โรงเรียนดานขุนทด

19 11164 เด็กหญิงมลชนก ปาระสูตร โรงเรียนบานหนองพลวง

20 11166 เด็กหญิงศิริรัตน  พืมขุนทด โรงเรียนบานเนินพลับหวาน

21 11183 เด็กชายธนากร  ภูมิโคกรักษ โรงเรียนอบจ.บานนาบอน 

22 11185 เด็กหญิงณิชานันท ขุนวิเศษ โรงเรียนบานกุดนางทอหูก

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่
เลขประจําตัว

สอบ
ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม



หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11

โรงเรียนดานขุนทด    ปการศึกษา  2564

ที่
เลขประจําตัว

สอบ
ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม

23 11188 เด็กหญิงบุษยมาส ชุมขุนทด โรงเรียนบานหวย ครูที่ปรึกษา

24 11218 เด็กหญิงจิราภรณ  ชัยชิต โรงเรียนบานหนองสาร นายกัณฐ  สมหวัง

25 11220 เด็กหญิงพนิดา ภูนาคพันธ โรงเรียนบานสระพัง 084-8797609

26 11229 เด็กชายณัฐวุฒิ นอมกลาง โรงเรียนบานหนองขุยคูเมือง

27 11238 เด็กหญิงพรวิภา  โบนขุนทด โรงเรียนบานหนองสาร

28 11247 เด็กหญิงอารยา วิชัยสุชาติ โรงเรียนบานกุดสระเเกว

29 11254 เด็กชายธนวัต หรายขุนทด โรงเรียนบานตะเคียน

30 11255 เด็กหญิงณัฏธิดา ปรักมาตย โรงเรียนบานคายทะยิง

31 11269 เด็กหญิงชรัญญา นันทาศิริวีระกุล โรงเรียนบานหวยใหญ แจงนักเรียน แสกน QR-Code 

32 11277 เด็กชายทวีโชค จอกทอง โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เขากลุมหองเรียน 

33 11281 เด็กชายเอกสิทธิ์ เหลาสุนทรวนิช โรงเรียนบานหนองกระเทียมเหนือ เพื่อติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา

34 11288 เด็กหญิงภัทรวดี เพ็ชรขุนทด โรงเรียนบานหนองแวง

35 11296 เด็กหญิงพรชนก คงขุนทด โรงเรียนบานดอนมุกมัน

36 11302 เด็กหญิงพิราอร จันทะทาว โรงเรียนบานเกา-บานนอย

37 11332 เด็กชายสิทธิโชค ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบานหาญ

38 11347 เด็กหญิงอนัญญา บิดขุนทด โรงเรียนบานหินดาด

39 11349 เด็กหญิงจีรนันท  เกงขุนทด โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย

40 11351 เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมสอาด โรงเรียนบานฝายโบสถ

41 11356 เด็กชายชยพล บํารุงศิลป โรงเรียนบานซับยาง

42 11375 เด็กชายพิษณุ  ชุบขุนทด โรงเรียนพงษศิริวิทยา

43 11388 เด็กชายสุกนตธี  ลาวใหม โรงเรียนวัดสระจรเข



ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ช้ัน............................... 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

วนัท่ี…………เดือน………………………………พ.ศ……………. 
ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน (โปรดกรอกใหช้ดัเจนโดยละเอียด) 
ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………………..นามสกุล…………………………………………….. 
ช่ือภาษาองักฤษ (Name)…………………………………..Lastname………………………………………………… 
เลขประจ าตวัประจ าตวั 13 หลกั (นกัเรียน) …………………………………………………………………………… 
ปีการศึกษาท่ีเขา้เรียน ……… ระดบัชั้น ……………………หอ้ง …………………วนัท่ี …………………………… 
จบชั้นเรียนสุดทา้ย ……………………………จากโรงเรียน ………………………จงัหวดั………………................. 
เกิดวนัท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ…………………สถานท่ีเกิด…………………………................. 
จงัหวดัท่ีเกิด……………………………สัญชาติ…………….เช้ือชาติ………….ศาสนา……………..กรุ๊ปเลือด…..... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน    รหสัประจ าบา้น……………………………..…….บา้นเลขท่ี……….………หมู่ท่ี……….. 
ช่ือหมู่บา้น.................................... ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั……………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        รหสัประจ าบา้น……………………………..…….บา้นเลขท่ี……….………หมู่ท่ี……….. 
ช่ือหมู่บา้น.................................... ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั……………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ลกัษณะทีพ่กั   (  ) อาศยัอยูก่บัพอ่-แม่ (  ) อาศยัอยูก่บัญาติ (  ) บา้นพกัครู (  ) วดั (  ) บา้นเช่า 
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนด่านขุนทด 
 -   ถนนลูกรัง……………………………………กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   ถนนคอนกรีต………………………………..กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   ถนนลาดยาง………………………………….กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   รวมระยะทาง…………………………………กิโลเมตร ……………………….เมตร 
วธีิการเดินทางมาโรงเรียน ……………………………………………ค่าใช้จ่าย………………….บาทต่อปีการศึกษา 
รายละเอยีดนักเรียน    ชั้นท่ีเขา้เรียน ………………………………………………….หอ้ง………………….. 
เด็กดอ้ยโอกาส 
 ( ) เด็กถูกบงัคบัใหข้ายแรงงาน    ( ) เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทางเพศ 
 ( ) เด็กถูกทอดทิ้ง     ( ) เด็กในสถานพินิจคุม้ครองเด็ก 
 ( ) เด็กเร่ร่อน      ( ) เด็กผลกระทบจากเอดส์ 
 ( ) เด็กชนกลุ่มนอ้ย     ( ) เด็กท่ีถูกท าร้ายรุนแรง 
 ( ) เด็กยากจน (รายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี)  ( ) เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด 
 ( ) เด็กก าพร้า      ( ) ท างานรับผดิชอบตวัเองและครอบครัว 
 ( ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………. 

 
ติดรูปถ่าย 
นกัเรียน 



ประวตัิการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม) 
วนั / เดือน / ปี ท่ีเปล่ียน …………………………………………......หนงัสือส าคญัแบบ ช.3 เล่มท่ี …………………. 
ช่ือเดิม……………………………………………………… นามสกุลเดิม …………………………………………... 
ช่ือใหม…่………………………………………………….. นามสกุลใหม่ …………………………………………... 
การขาดแคลน 
( ) ขาดแคลนเคร่ืองแบบ     ( ) ขาดแคลนอาหารกลางวนั     ( ) ขาดแคลนเคร่ืองเขียน     ( ) ขาดแคลนแบบเรียน 
ข้อมูลด้านความพกิารและโรคประจ าตัว  น ้าหนกั ……………………กิโลกรัม  ส่วนสูง ……………เซนติเมตร 
 ข้อมูลความพกิาร 
บตัรผูพ้ิการหมายเลขท่ี …………………………………………………..ออกโดย ………………………………….. 
( ) พิการทางการมองเห็น   ( ) พิการทางดา้นการไดย้นิ  ( ) พิการทางสติปัญญา 
( ) พิการทางร่างกาย/สุขภาพ  ( ) พิการทางการเรียนรู้   ( ) พิการทางการพูด 
( ) พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ ( ) พิการทางออทิสติก   ( ) พิการซ ้ าซอ้น 
( ) อ่ืนๆ ลกัษณะความพิการ …………………………………………………………………………………………... 
 ข้อมูลโรคประจ าตัว 
โรคประจ าตวั …………………………………………………………………………………………………………. 
ลกัษณะอาการ หรือขอ้สังเกตอาการ…………………………………………………………………………………... 
การดูแลรักษาเบ้ืองตน้เม่ือเกิดอาการ………………………………………………………………………………….. 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรักษา………………………………………………………………………………………….. 
ข้อมูลด้านครอบครัว 
 สถานภาพบิดามารดา 
( ) อยูด่ว้ยกนั    ( ) หยา่ร้าง    ( ) แยกกนัอยู ่
( ) บิดาถึงแก่กรรม   ( ) มารดาถึงแก่กรรม   ( ) บิดามารดาถึงแก่กรรม 
จ านวนบุคคลท่ีผูป้กครองอุปการะดูแล  จ านวน ………………………..คน (ไม่นบัตวันกัเรียน) 
 จ านวนพีน้่องร่วมบิดา – มารดา 
นกัเรียนเป็นบุตรคนท่ี …………  จ านวนพี่ชาย ……………..คน จ านวนนอ้งชาย…………………คน 
     จ านวนพี่สาว ……………..คน จ านวนนอ้งสาว…………………คน 
ข้อมูลบิดา 
ค าน าหนา้นาม….นาย…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
 



ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ข้อมูลมารดา 
ค าน าหนา้นาม….นาง…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 
ค าน าหนา้นาม…….…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
 
      ลงช่ือ……………………………………………….ผูป้กครอง 
                       (………………………………………………) 



แผนทีบ้่านที่นักเรียนพกัอาศัยอยู่ปัจจุบัน 
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