
 

ประกาศโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

…………………………………………………………………………………………. 

 ตามประกาศโรงเรียนน้้ ารอบวิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ก้าหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 บัดนี้ การด้าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

 ท้ังนี้  ให้ ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกมาลงช่ือรายงานตัวและรับเอก สารมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง 
 ในวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09:00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้้ารอบวิทยา หากผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีก้าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ  

      ประกาศ ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

     

       

       ( นายพีรพงษ์  ทรรพคช ) 

           ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา  

 

 

 

 

 

 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนน ้ารอบวิทยา เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

ลงวันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชนิตา ใสสะอาด โรงเรียนวัดรัษฎาราม 70 รายชื่อนักเรียน
เรียงตามล้าดับ
คะแนน 

2 เด็กชายสุกฤษฎิ์ วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านโตนยาง 69 
3 เด็กหญิงจรัสรวี ชิตจุ้ย โรงเรียนวัดรัษฎาราม 64 
4 เด็กหญิงวิลาสินี  สดวิลัย โรงเรียนวัดรัษฎาราม 61 
5 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชลรัตน์ โรงเรียนวัดน้้ารอบ 58 
6 เด็กหญิงทอสิตา  พวงเพชร โรงเรียนวัดน้้ารอบ 55 
7 เด็กหญิงเพ็ญประภา  พรหมากร โรงเรียนวัดน้้ารอบ 55 
8 เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดรัษฎาราม 54 
9 เด็กชายธีรวีร์  ทองแพรว โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 53 
10 เด็กหญิงสุนิษา  คาร โรงเรียนวัดน้้ารอบ 50 
11 เด็กหญิงสุนิษา สละ โรงเรียนวัดหนองไทร 49 
12 เด็กชายธนกร  นิลนิยม โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 43 
13 เด็กชายยศพร  เมืองแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 41 
14 เด็กเนตรนภา  นวลละออง โรงเรียนวัดรัษฎาราม 41 
15 เด็กชายสิริชัย  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดรัษฎาราม 38 
16 นายนพเกตน์  พรรณรักณรงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี 38 
17 เด็กชายวันเฉลิม  บุญชัย โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง 23 
18 เด็กชายทัศนัย  พิชัย โรงเรียนวัดหนองไทร 20 
19 เด็กชายณฐกร  สีห์รา โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง 20 
20 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขใจ โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง - 

นักเรียนมาสมัคร
เพิ่มเติม 

21 เด็กหญิงสุภารัตน์  พรหมโสภา โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม - 
22 เด็กชายณัฐชนน  คงวุฒ ิ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพนิ - 
23 เด็กชายอภิรักษ์  หีดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) - 
24 เด็กหญิงณิชากร  ภาคพรหม โรงเรียนวัดรัษฎาราม - 
25 เด็กชายธนกฤติ   ปานดี โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง - 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนน ้ารอบวิทยา เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

ลงวันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

1 นางสาวศิริกาญจน์  บัวแก้ว โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 56 รายชื่อนักเรียน
เรียงตามล้าดับ
คะแนน 

2 นายณรงค์เดช   จารุเกษม โรงเรียนวัดห้วยกรวด 53 

3 นายณัฐชนน  จันทร์ปาน โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 51 

4 นางสาวธิติมา   พิทักษ์ โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 49 

5 นางสาวกัญญพร  วรรณคีรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 48 

6 นางสาวนันธมน  อินทชาติ โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 45 

7 นายกฤษดา  คชเดช โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 44 

8 นางสาววิราภรณ์  นิลนิยม โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 40 

9 นายกิรติ  รัตนพร โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 31 

10 นายทวีรัฐ  เจนดง โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนน ้ารอบวิทยา เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

ลงวันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียน  ศิลป์ – ค้านวณ 

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม 
คะแนน 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

1 นายยศภัทร ศรีทับ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 34 รายชื่อนักเรียน
เรียงตามล้าดับ
คะแนน 

2 นางสาวเกสินี  ค้าเงิน โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 28 

3 นายอุเทน  แสงพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 24 

4 นางสาวกัญญาณัฏ  บุญล้้า โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม - นักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มเติม 

 

 


