
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องสอบ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1720201189706 นาย อนันทศักดิ์ เชยชม     

2 1729900588934 นางสาว ธัญพิชชา ขุมทอง     

3 1720201190054 นางสาว ศิริโสภา ศรีหาชาลี     

4 1100703382206 นางสาว จุฬารัตน์ สว่างศรี     

5 1729100012795 นาย ศักดากร ศรีเดช     

6 1729900593857 นาย นฤพล ศรีสันต์     

7 1729900593865 นางสาว ศศินา ศรีสันต์     

8 1179900416101 นางสาว สสินา ภูฆัง     

9 1729100006108 นางสาว วงศิยา ทวีสุข     

10 1729100014704 นางสาว จารุวรรณ ภูฆัง     

11 1720201191042 นางสาว ทินารมภ์ ภูฆัง     

12 1729100017754 นาย ธนากร สิงห์สม     

13 1729900608986 นางสาว ฐิติมา แจ่มจ ารัส     

14 1104200327985 นางสาว พัณณิตา 
ประดิษฐ
สุวรรณ์     

15 1721000082336 นางสาว ชาลิน ี ภูฆัง     

16 1102300088379 นาย รัชชานนท์ กาฬภักดี     

17 1180600120811 นาย ณัฐนัย กาฬภักดี     

18 1729100012469 นางสาว วรัญญา มะลิวัลย์     

19 1722000594535 นางสาว สุวรรณา ดอกพุด     

20 1720201190593 นางสาว ณัฐพร เนียมพันธ์     

21 1729100006175 นางสาว พรดา มาลัยทอง     

22 1119902143889 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สะราค า     

23 1729900577452 นาย รุ่งสุริยา กาฬภักดี     

24 1170600120993 นางสาว วันสิริรัตน ์ การภักดี     

25 1729100015565 นางสาว พนิดา โพธิ์แฉล้ม     

26 1729100010024 นางสาว ปนัดดา สุขแพทย์     

 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นปวช.1 ห้องสอบ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1104300578548 เด็กหญิง พิชญธิดา สังข์งาม     

2 1729900596783 นางสาว จิดาภา  สถานานนท์     

3 1729400002400 นาย ธีรพัฒน์ ซื้อสิริไพศาล     

4 1129701280978 นางสาว ศรีประภา เจตนเสน     

5 1729100015417 นางสาว นันทธรีย์ ส าเภาทอง     

6 1729100006485 นางสาว ญาณิศา มั่นสุขผล     

7 1180600121779 นางสาว เยาวเรศ ฉายมายา     

8 1104000063445 นางสาว ชมพูนุท น้ าทิพย์     

9 1729100012396 นาย วรเชษฐ ผึ้งเบ้า     

10 1189900367585 นางสาว ปิยาพัชร  อ่อนฉ่ า     

11 1729400002213 นางสาว พิชชานันท์ เมธีอารีวัฒน์     

12 1720201191182 นาย จิรายุ ดวงแก้ว     

13   นาย ศักดากร แผนสมบูรณ์     

14 1179900373143 นาย นวพร เขาเข็ม     

15 1729100015077 นาย ศฎาวุธ กาฬภักดี     

16   นาย ณัฐภาส เชื้อศรี     

17   นาย พงศ์พัทธ์ แจ่มศรี     

18 1720201191824 นาย ธันวา  ภิยโยภาพ     

19   นาย สาธิต มูลจันทร์     

20   นาย กฤษภาวุฒิ จานทอง     

21   นาย นิตติพล  สายสิม     

22 1119902005656 นาย บรรหาร เขาแก้ว     

23   นางสาว ธาราพร มุขพันธ์     

24 1720201190887 นางสาว ธัญญเรศ โพธิ์ศรีนาค     

25 1720201189749 นางสาว อติพร ดวงจินดา     

26   นางสาว ปาลิตา กาฬภักดี     

27 1720201192111 นาย กิตติรัช กาฬภักดี     

28   นาย ธเนศ อุดทา     

29   นาย จิรันตร์ สะราค า     

30   นาย ทศวรรษ เขาเข็ม     



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้นปวช.1 ห้องสอบ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 1100703312836 นายทรรศนัย แสงครุฑธ์     

32 1729100010881 นาย สรายุทธ ภูฆัง     

33 1720201193380 นาย ศุภกิตติ์ กาฬภักดี     

34 1729900600624 นางสาว สุพิชญา โพธิ์เงิน     

35   นางสาว ศศิวรรณ ผลทิพย์     

36 1720201189714 นาย สวิตต์ กาฬภักดี     

37 1729100017339 นางสาว ศศิวิมล สิทธิ์น้อย     

38 1720201189935 นาย พงศธร ฉัตรทอง     

39 1720201189277 นาย ศุภกิจ ศรีจ้อย     

 


