
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องสอบ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1720201203601 เด็กหญิง ชนัญญา  สุขสวัสดิ์     

2   เด็กหญิง สายสุดา  ชูช ี     

3 111870083442 เด็กหญิง มาริสา นรสิงห์     

4 1609900749564 เด็กหญิง ณัฐณิชา  รุ้งเป้า     

5 1720201208956 เด็กหญิง ธนพร กาฬภักดี     

6 1720201208611 เด็กชาย วิชชากร ขาวเงิน     

7 1720201204667 เด็กชาย ฐากร นาคสังข์     

8 1610601195135 เด็กชาย รามิล มีบุปผา     

9 1720201206902 เด็กชาย โกสิทธิ์ จันทร์จู     

10 1718800079719 เด็กหญิง แพรวา ม่วงแพร     

11 3400600101836 เด็กชาย เนติธร วิมูลชาติ     

12 1720201210730 เด็กหญิง รุ่งนภา กาสอน     

13 1101402335854 เด็กหญิง ขนิษฐามาศ กาฬภักดี     

14 1720201210306 เด็กชาย ฐิติพันธ์ รถมะณี     

15 1179900481213 เด็กหญิง ไปรยา กาฬภักดี     

16 1101501284778 เด็กหญิงอัจจิมา ทองจันทร์     

17 1720201205931 เด็กชาย ธนภัทร ศรีเดช     

18 1720201210284 เด็กหญิง กฤติมา พูนทอง     

19 3720300110225 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ภูผา     

20 1729900689561 เด็กชาย พีรพัฒน์ พุมมา     

21 1729900699574 เด็กชาย รัฐพิพัฒน์ อินทร์อยู่     

22 1250700122288 เด็กชาย ศิธา มหาชัย     

23 1729400005085 เด็กชาย ปรเมษฐ สุขส าราญ     

24 1720201206104 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์     

25 1720201209154 เด็กชาย ณัฐดนัย สุขแก้ว     

26 1218700015683 เด็กหญิง สายสุดา  ชูช ี     

27 1104300861185 เด็กชาน นัทธพงศ์ สิงห์ดวง     

28 1720201207003 เด็กชาย กิตินัทธ์ ดวงจินดา     

29 1209702259846 เด็กหญิง มิรันตี กาฬภักดี     

30 1560101608695 เด็กชาย สิทธิโชค ฤทธิ์ทรงเมือง     



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องสอบ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1720201205752 เด็กชาย วิศิษฎ์ ต่อแก้ว     

2 1600101979421 เด็กชาย ธนธรณ์ หงษ์นิกร     

3 1100703830802 เด็กชาย จิรภัทร จันทร์กระพ้อ     

4 1720201207267 เด็กชาย ธนกฤต มุสิกาวัน     

5 1729400005417 เด็กชาย กิตติพงศ์ เพ็ชรปานกัน     

6 1720201204501 เด็กหญิง เกณิกา ปิ่นทอง     

7 1720201206252 เด็กชาย หฤทัย  การภักดี     

8 1720201205914 เด็กหญิง ภัทรมน รุ่งโรจน์     

9 1100201809751 เด็กหญิง กนกวรรณ ภูตาคม     

10 1729800332849 เด็กหญิง ฐิติมากร ศรีภา     

11 1720201210748 เด็กชาน ณฐพล กาฬภักดี     

12 1720201208506 เด็กชาย เมธพนธ์ ลาภเปี่ยม     

13 1102003646903 เด็กหญิง ปริฉัตร พูนทรงศักดิ์     

14 1459901126520 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ช านิ     

15 1729400005026 เด็กหญิง วราภรณ์ กาฬภักดี     

16 1103703972944 เด็กหญิง บุญญรัตน์ อุณหกะ     

17 1729400005433 เด็กหญิง วันวิสาข์ กาฬภักดี     

18 1729900699167 เด็กหญิง ชลิดา กาฬภักดี     

19 1729400005166 เด็กหญิง กัญญารัตน์ กาฬภักดี     

20 1720201207933 เด็กหญิง กชกร เขียนเขว้า     

21 1729400004500 เด็กหญิง ศดานันท์ กาฬภักดี     

22 1219901027001 เด็กหญิง รัชนิดา น้อยสิน     

23 1729100051251 เด็กชาย ฐิตินันท์ ลีจ่อย     

24 1720201207551 เด็กชาย นิพัทธ์ ลีจ่อย     

25 1609900749564 เด็กหญิงณัฐณิชา รุ้งเป้า     

26 1729100046363 เด็กชาย พงศ์พณิช กาฬภักดี     

27 1729400004887 เด็กหญิง จิรานันท์ แก้วดี     

28 1729400004470 เด็กหญิง ณัฐริกา วงษ์สุวรรณ     

29 1729100045588 เด็กชาย อัฉริยะ กาฬภักดี     

30 1719900697695 เด็กหญิง วชิรพิมพ์ จอมสันเทียะ     



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องสอบ 3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1   เด็กหญิง รามภูมิ กาฬภักดี     

2   เด็กหญิง จิณณพัต ดาวเรือง     

3   เด็กชาย อภิสิฏฐ์ อินทร์สมบูรณ์     

4   เด็กหญิง เกณิกา ปิ่นทอง     

5   เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร     

6   เด็กหญิง สุจิตรา  สังข์ทอง     

7   เด็กชาย สิทธิโชค  ฤทธิ์ทรงเมือง     

8 1720201205828 เด็กหญิง นันทิดา ชุ่มชื่น     

9 1729100052711 เด็กหญิง ฐิตินันท์ อุ่มแสง     

10   เด็กชาย รัฐพิพัฒน์ อินทร์อยู่     

11   เด็กชาย วิชชากร ขาวเงิน     

12 1720201208794 เด็กชาย อภิรักษ์ กาฬภักดี     

13 1720201208701 เด็กหญิง ชนาคิม ลี้พานุวงศ์     

14 1718400032715 เด็กหญิง สุพัตรา คงถนอม     

15 1103400093499 เด็กชาย พีรพัฒน์ วงศ์ศรีไทย     

16 1729900719681 เด็กหญิง รัชนก แป้นเอี่ยม     

17   เด็กชาย ฐิตินันท์ สีจ่อย     

18   เด็กชาย นิพัทธ์ สีจ่อย     

19   เด็กชาย รัชภูมิ ศรีศักดิ์ดา     

20   เด็กหญิง ขนิษฐามาศ กาฬภักดี     

21   เด็กชาย ฐิติพันธ์ รถมะณี     

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


