
                                                                     
ประกาศโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

........................................................................ 
 เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยาจึงก าหนด
รายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร ก าหนดวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
     ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
             ๑.๑.๑ คุณสมบัติ 
                                 (๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ
เทียบเท่า 
                                 (๒) ไม่จ ากัดอายุ 
              (๓)  มีสถานภาพโสด 
  ๑.๑.๒  หลักฐานการสมัคร (เอกสาร (๒), (๓), (๔) น ามาโรงเรียนในวันสอบ) 
                                 (๑) ใบสมัคร (รับใบสมัครจากทางโรงเรียนในวันสอบ) 
           (๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  ๒ แผ่น 
                                 (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตร 
     - นักเรียน (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
     - บิดา, มารดา และหรือผู้ปกครอง  (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
                                 (๔) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าหรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
   ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑.๒.๑  คุณสมบัติ 
   (๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ
เทียบเท่า 



   (๒) ไม่จ ากัดอายุ 
   (๓) มีสถานภาพโสด 
  ๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร (เอกสาร (๒), (๓), (๔) น ามาโรงเรียนในวันสอบ) 
   (๑) ใบสมัคร (รับใบสมัครจากทางโรงเรียนในวันสอบ)  
            (๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ แผ่น 
                               (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตร 
          -  นักเรียน (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
          -  บิดา, มารดา และหรือ  ผู้ปกครอง  (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
   (๔) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ หรือเทียบเท่าหรือ
ใบรับรองหรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
หรือเทียบเท่า 

๒. ก าหนด วันรับสมัคร  ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวเป็นนักเรียน 
     ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                     ๒.๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
  รับสมัคร วันท่ี  ๓-๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    ผ่านลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 

Link  https://bit.ly/2U3NDGH หรือสแกน QR Code นี ้

 

     นักเรียนท่ีมีรายช่ือแนบท้ายประกาศฯ ถือว่าได้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
  ประกาศรายชื่อ  วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   สอบ   วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ประกาศผล   วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
     ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียน  
      วันท่ี  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
 
 
 
 

https://bit.ly/2U3NDGH


     ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
  ๒.๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเดิมและจบจากโรงเรียนอื่น 
  รับสมัคร วันท่ี  ๓-๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    ผ่านลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 

Link  https://bit.ly/2U3NDGH หรือสแกน QR Code นี ้

 

     นักเรียนท่ีมีรายช่ือแนบท้ายประกาศฯ ถือว่าได้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
   ประกาศรายชื่อ  วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   สอบ   วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ประกาศผล   วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
     ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียน  
      วันท่ี  ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  ๓. การตรวจสอบสถานะ การสมัครเรียน 
   นักเรียนท่ีแจ้งความประสงค์สมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ (ระหว่างวันท่ี ๒๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ไม่ต้องสมัครเรียนซ้ า และนักเรียนท่ีสมัครเรียนใหม่ 
(ระหว่างวันท่ี ๓-๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓) สามารถตรวจสอบรายช่ือการสมัครเรียนท่ี  Link :  
https://bit.ly/2IXWpzz หรือสแกน QR Code นี้ 

 
  ๔. การปฏิบัติตนในวันสอบ 
   วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) และวันท่ี  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  (ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. นักเรียนควรรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และเตรียมอาหารกลางวัน
ส าหรับตนเองตามความเหมาะสม 
  ๒. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง เข้ามาพักคอยนักเรียนในพื้นท่ีโรงเรียน เมื่อส่งนักเรียน
แล้วให้เดินทางกลับบ้านและเดินทางมารับนักเรียนในเวลา ๑๒.๐๐ น. 

https://bit.ly/2U3NDGH


   ๓. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน โดยสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้า (หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
  ๔. นักเรียนต้องน าเอกสารสมัครเรียน มาในวันสอบ ดังนี้ 
           (๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  ๒ แผ่น 
                                 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร 
     - นักเรียน (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
     - บิดา, มารดา และหรือผู้ปกครอง  (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
                                 (๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าหรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
(ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) และ หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือ
เทียบเท่าหรือใบรับรองหรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า (ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
   ๕. นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย ๓๐ นาที (เริ่มสอบเวลา 
๐๙.๐๐ น. 
   ๖. นักเรียนทุกคนต้องได้รับการคัดกรองตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเข้มงวด และหากพบว่า นักเรียนรายใด
มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มีอาการเป็นไข้ น้ ามูกไหล ไอ จาม จะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบ และให้เดินทางกลับบ้านทันที และจะจัดห้องเรียนให้ตามท่ีโรงเรียนจะพิจารณาเห็นสมควร
ต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                           
               (นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

(ไม่ต้องสมัครซ้ าในระบบรับสมัครช่วงวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

ล าดับท่ี               ช่ือ - สกุล         โรงเรียนเดิม 

๑ เด็กหญิงธรรมชาติ  เหมะชัย โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๒ เด็กชายนันทพงศ์  สุขดี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๓ เด็กหญิงธรรมรส  ผ่องพันธ ์ โรงเรียนบ้านค าผง 

๔ เด็กชายทนุพงษ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 

๕ เด็กชายอมรเทพ  กาญจนะโยธนิ โรงเรียนบ้านค าผง 

๖ เด็กชายภัทรพบ  พรมภักด ี โรงเรียนบ้านค าผง  

๗ เด็กชายกิตติพงษ์  สะศรีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๘ เด็กชายกรวิชญ์  คูณพันธ์ โรงเรียนบ้านอาพืด 

๙ เด็กชายพงษ์พิพัฒน ์ นามมล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๑๐ เด็กหญิงเมณี  จงกลพืช โรงเรียนบ้านค าผง 

๑๑ เด็กชายพงษ์พิทักษ์  นามมล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๑๒ เด็กชายอมรเทพ  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๑๓ เด็กชายภูริณัฐ  สามาลย์ โรงเรียนบ้านค าผง 

๑๔ เด็กหญิงสุธิตา  ชมถูพื้น โรงเรียนบ้านอาพืด 

๑๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์คะนอง โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๑๖ เด็กชายชัชรินทร์  วุฒิยา โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๑๗ เด็กหญิงนริศรา  ช่วยส่ิว โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๑๘ เด็กชายไผท  โลนุช โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๑๙ เด็กหญิงปนัดดา  มาชาวนา โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๒๐ เด็กชายสุรศักด์ิ  ประทุมหอม โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๒๑ เด็กหญิงนูล  จันโสม โรงเรียนบ้านอาพืด 

๒๒ เด็กหญิงจุฑามาศ   ประพันชัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 



๒๓ เด็กชายกิติพงษ์  หงษ์ยนต์ โรงเรียนบ้านค าผง 

๒๔ เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝทาค า โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 

๒๕ เด็กหญิงสุรีรัตน ์ อาจหาญ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๒๖ เด็กชายพีรวิชญ์  หวังคะพันธ ์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๒๗ เด็กชายตะวันฉาย  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านค าผง 

๒๘ เด็กหญิงกานต์ธิดา   ค าสัตย์ โรงเรียนบ้านอาพืด 

๒๙ เด็กหญิงสุรัตนา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

๓๐ เด็กหญิงรัตนา  จ าปาสี โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๓๑ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชานพิศ โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๓๒ เด็กชายกิตติศักดิ์  นนทิจันทร ์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๓๓ เด็กชายกิตติพัทธ์  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๓๔ เด็กชายอดิเทพ  สะสีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๓๕ เด็กชายวรเมธ  สะสีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๓๖ เด็กหิวบุสิริ  เเสนศรี โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๓๗ เด็กชายสืบสกุล  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๓๘ เด็กชายจีรวัฒน์  ล่ าสันต์ โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๓๙ เด็กชายกฤษธิพงษ์  บุญตวง โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๔๐ เด็กหญิงขวัญจิรา  สบู่เเก้ว โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 

๔๑ เด็กหญิงกุลกัญญา  แสนค าเลิศ โรงเรียนบ้านค าผง 

๔๒ เด็กหญิงทัศนีย์  บัวแย้ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๔๓ เด็กชายศุภชัย  มะลัยทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๔๔ เด็กชายภานุกรณ์  สุขสุด โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๔๕ เด็กชายรัฐพล  สมพันธ์ โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๔๖ เด็กหญิงพัชรินทร ์ วงศา โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 

๔๗ เด็กชายสหรัฐ  คุณสว่าง โรงเรียนบ้านอาพืด 

๔๘ เด็กหญิงฐิติพร  กงทอง โรงเรียนบ้านค าผง 

๔๙ เด็กหญิงวนิดา  มะลัยทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 



๕๐ เด็กชายศิรภัส  แสร์สิน โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๕๑ เด็กหญิงพานทอง  บุตรเพชร โรงเรียนบ้านอาพืด 

๕๒ เด็กหญิงศิริวรรณ  งามเจริญ โรงเรียนบ้านอาพืด 

๕๓ เด็กหญิงกชกรณ์  เพ็ชรทับทิม โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๕๔ เด็กหญิงบุณยวีร์  ดีหลอด โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๕๕  เด็กหญิงเขมจิรา  ส าอางค์สะอาด โรงเรียนบ้านค าผง 

๕๖ เด็กชายศุภฤต  วินิจ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๕๗ เด็กชายสรวิศ  คุณเลิศ โรงเรียนบ้านค าผง 

๕๘ เด็กหญิงศศิวิมล  สว่างวงษ์ โรงเรียนบ้านค าผง 

๕๙ เด็กชายธเนศวร  พวงบุบผา โรงเรียนบ้านค าผง 

๖๐ เด็กหญิงวรรณกานต์  ดาบจันทร์ โรงเรียนบ้านผ า 

๖๑ เด็กชายอิทธิกร  แก้วอาษา โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๖๒ เด็กชายพงษ์พีระ  ทันชม โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๖๓ เด็กชายนิติกร  ก้งทอง โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๖๔ เด็กชายวุฒินนท์  สีมันลาภ โรงเรียนบ้านค าผง 

๖๕ เด็กชายสมพงษ์  ทุมพัด โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 

๖๖ เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทโท โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๖๗ เด็กชายธนภัทร  ภูโทถ้ า โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๖๘ เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันพยุง โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 

๖๙ เด็กชายนนทนันท์  สีบาน โรงเรียนบ้าอาพืด 

๗๐ เด็กหญิงณัฐธิดา  แวงสิลา โรงเรียนบ้านอาพืด 

๗๑ เด็กหญิงอรปรีญา  เมืองกลาง โรงเรียนบ้านผ า 

๗๒ เด็กชายณัฐกรณ์  หลุ่งเป้า โรงเรียนบ้านผ า 

๗๓ เด็กชายวัฒนสิทธิ์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๗๔ เด็กหญิพัชรินทร์  วงศา โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 

๗๕ เด็กชานัฐวุฒิ  เขาทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๗๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค าเกิ่ง โรงเรียนบ้านขุมดิน 



๗๗ เด็กหญิงชุลีพร  ภูดอนกลอย โรงเรียนบ้านอาพืด 

๗๘ เด็กหญิงจริยา  กุตะวัน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

๗๙ เด็กหญิงวิชชุลดา  สีตะแกะ โรงเรียนบ้านผ า 

๘๐ เด็กชายทนงศักดิ์  ยาวีระ โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๘๑ เด็กหญิงกนกทิพย ์ จันทร์ลา โรงเรียนบ้านขุมดิน 

๘๒ เด็กชายปรีชา  จันทร์ดวง โรงเรียนบ้านวงัค้อ 

๘๓ เด็กชายตะวันฉาย  ราชทวี โรงเรียนบ้านผ า 

๘๔ เด็กชายสิทธิชัย  คันโททอง โรงเรียนบ้านผ า 

๘๕ เด็กชายภานุวัฒน์  สะสีสังข์ โรงเรียนบ้านผ า 

๘๖ เด็กหญิงขวัญรัตนวด ี วรรณคง โรงเรียนบ้านผ า 

๘๗ เด็กหญิงณัฐชานันท์  ค าจันทร์ โรงเรียนบ้านผ า 

๘๘ เด็กหญิงเรือนกะรัต  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านผ า 

๘๙ เด็กหญิงขวัญฤดี  พิมรักษา โรงเรียนนาดอกค า 

๙๐ เด็กหญิงนภา  สายสี โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 

๙๑ เด็กชายภาณุพัฒน์  สัทธานุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๙๒ เด็กชายบูรพา  สุดตะคาน โรงเรียนบ้านค าผง 

๙๓ เด็กชายเมธวิน  สมพันธ์ โรงเรียนเซียงซิน-โนนดู่ 

๙๔ เด็กหญิงวราภรณ์  ต้นจันทร์ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม 

๙๕ เด็กชายสาธร  สาระถิน รรบ้านหนองหว้า"คุรุราษฏเสริมวิทย์ 
 

หมายเหตุ หากผู้แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อฯ รายใด ไม่มีรายช่ือในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
นี้ ขอให้สมัครเรียนผ่านลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ด อีกครั้ง 

Link  https://bit.ly/2U3NDGH หรือสแกน QR Code นี ้
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รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

(ไม่ต้องสมัครซ้ าในระบบรับสมัครช่วงวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
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๑ นางสาวกานติมา ศรีโมรส  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒ นางสาวโยษิตา  สมทิพย์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓ นางสาวชลิดา พลโททอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔ นางสาวกัญญารัตน ์ พุทธระสุ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕ นางสาวภัทรวดี โลนุช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖ นายภูริพัฒษ ์ รองเมือง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗ นางสาวสุดารัตน์  สุ่นกุล โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๘ นางสาวธนพร  ศรีนาเรียง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๙ นายอธิบดี  ทองผา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๐ นางสาวพรนิภา คุณเลิศ  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๑ นางสาวสุรินพร  พันบุดดี โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๒ นางสาววรัญญา กรมประเสริฐ   โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๓ นางสาวภพรัตน์ ทองมาก  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๔ นางสาวณัฐชา ชัยเสนา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๕ นายจิรชีพ  ท าโสม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๖ นางสาวศศิกานต์  กองทรัพย์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๗ นางสาวณัฐริกา  ศรพรม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๘ เด็กหญิงวนิดา ยินดี  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๑๙ นางสาวเพิ่มพูน  บุญเต็ม   โรงเรียนโนนเทพ 

๒๐ นางสาววิรากานต์  ทานุ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๑ นางสาวสุวิดา  โพธิ์ทา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๒ นางสาวกฤติยา  มันสา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๓ นางสาวปิยนุช  กูลแก้ว โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๔ นางสาววัฒนาภรณ์ แก้วพันธ ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๕ นายชนินทร์  สืบสอน โรงเรียนบ้านผักไหม 

๒๖ นางสาวศิริลักษณ์  พิมพ์พนัธ ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
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๒๗ นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๘ นางสาวสุดาพร ก้งทอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๒๙ นายศุภกิตต์  ช่ืนตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 

๓๐ นายกฤษฎา  มุ่งอาษา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๑ นางสาวอินทิรา  ภูมิไธสง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๒ นางสาวธีรดา  หงษ์กรรณ ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๓ นายเนติวัฒน ์ หวังร่วมกลาง โรงเรียนโนนเทพ 

๓๔ นายทักษ์ดนัย  สะสิสังข ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๕ นางสาวกัญญารัตน ์ เต็มสุข โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

๓๖ เด็กหญิงจันท์ทิพย์  บัวแย้ม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๗ นางสาวผกาทิพย์  นางาม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๘ เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๓๙ นางสาวกนกวรรณ  โสรัตน์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๐ นางสาวสุพัตรา  พันธ์นาม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๑ นายรชต  โลนุช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๒ นายรณกฤต  กันนิดา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๓ นางสาวสิริรักษ์  สระศรี โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๔ นางสาวสิริรักษ์  สระศรี โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๕ นางสาวชุติมา  พวงบุปผา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๖ นางสาวภัสสร  กลางวิชิต โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๗ นายณัฐพงษ์  จันทร์ค าพา โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๘ นายอรรถพร  สมเพราะ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๔๙ นางสาวสิรประภา  อิทธิแสน โรงเรียนโนนเทพ 

๕๐ นายสิทธิชัย  ฉลองเดช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๑ นางสาวศิริวรรณ  พุทธระสุ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๒ นางสาวชลภัทร  สันทอง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

๕๓ นายนราวิชญ ์ โทนุบล โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๔ นางสาวนางสาวสุทธิพร  อุดม โรงเรียนบ้านผักไหม 

๕๕ นางสาวสิริยากร  ส าอางค์สะอาด โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๖ นางสาวรัตนาพร  กลางวิชิต โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
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๕๗ นางสาวนางสาวลลิตา  วิยาสิงห์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๘ นายสุรเชษฐ์  คุณเลิศ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๕๙ นายรัฐภูม ิ สีราช โรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ 

๖๐ นางสาวกิติณัฐ  สืบวงค์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๑ นายกนกศักดิ์  โลนุช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๒ นางสาวแพรพลอย  สุขประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๓ นางสาวธราธาร  หงษ์กรรณ ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๔ นางสาวเกศรา  แก้วมณี โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๕ นางสาวมัลลิกา  บุตรงาม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๖ นางสาวอินทุอร  จันทร์โสม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๗ นายบรรพต  ผมทอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๘ นายพงศกร  เขาทอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๖๙ นางสาวเขมิกา  แซมทอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๐ นางสาวปิยะวรรณ  เปล่ียนศรี โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๑ นางสาวธีระนาฎ  เพ็จสะเทียม โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๒ เด็กชายสุทธิพงษ์  ตุ่นทอง โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๓ นายภาคภูมิ  แก้วลอย โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๔ นางสาวจรัสพร  โลนุช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๕ นางสาวดาราพรรณ  โพธิ์เงิน โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๖ นายพีรพงษ ์ นรินทร ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

๗๗ นายนรินทร  คุณเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 

๗๘ นางสาวชนยิกานต์  นาโควงค์ โรงเรียนวัดสุวรรณ 
 

หมายเหตุ หากผู้แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อฯ รายใด ไม่มีรายช่ือในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
นี้ ขอให้สมัครเรียนผ่านลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ด อีกครั้ง 

Link  https://bit.ly/2U3NDGH หรือสแกน QR Code นี ้

 

https://bit.ly/2U3NDGH

