
ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 B450 เด็กชาย อดิศักดิ์ โภคทรัพย บานสองพี่นอง
2 B282 เด็กหญิง กฤตพร แสนเดช บานสองพี่นอง
3 B132 เด็กหญิง ปฐมาพร สํารวจวงค อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
4 B359 เด็กชาย พลศรุต ดวงนิล มารดาวนารักษ
5 B499 เด็กชาย ธนากร จําปา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
6 B360 เด็กชาย อนุชิต พิษพรม บานเทพพัฒนา
7 B489 เด็กชาย ภูมินทร จําปาหวาย บานโคกยางหนองตาสี
8 B244 เด็กชาย กุศลิน ใจกลา บานดอนหวาย
9 B224 นาย วิทวัส แสนยากุล เซนตนิโกลาส
10 B010 เด็กหญิง ภิญญดา สวางศรี วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ)
11 B159 เด็กชาย นัฐวุฒิ วิเศษทรัพย มารีพิทักษ
12 B410 เด็กชาย ชนาภัทร พงษพันนา อนุบาลโนนสุวรรณ
13 B059 เด็กหญิง จังคนิภา เทียมสงา ตุลยาธร
14 B261 เด็กชาย อภิวัฒน ทองดํา ตุลยาธร
15 B254 เด็กชาย กันตณัฐ เทพสถิตย บานหนองปรือ
16 B443 เด็กชาย สิทธานรินทร วรนุช อนุบาลโนนดินแดง
17 A153->B เด็กหญิง นัทนรินทร กาญจนะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)

18 B151 เด็กหญิง กมลพร หอมนิยม ตุลยาธร

19 B312 เด็กหญิง น้ําเพชร เพชรนางรอง บานแทนบัลลังก
20 B353 เด็กหญิง ชาลีนา มีทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
21 B178 เด็กชาย วทัญู มุงจองกลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
22 B203 เด็กหญิง น้ําเพชร สุขอําพร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
23 B375 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา คุณกระโทก บานชุมแสง
24 B266 เด็กชาย ทินภัทร ศรชัย วัดชัยฉิมพลี
25 B141 เด็กหญิง สุปรียา มาระทัด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
26 B380 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เคนดี กลมลักษณ
27 B114 เด็กชาย ธนาธิป ถัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
28 B075 เด็กหญิง อรนิชา เสือรุกขะ บานกานเหลือง

ประกาศบัญชีสํารองการคัดเลือกเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2565

โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

ประเภท  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก



29 B275 เด็กหญิง พรรณนิดา จันทรไทย บานวังกระโดน
30 A118->B เด็กชาย ศิวกร หวงทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
31 A040->B เด็กหญิง สุธาสินี พรมประโคน บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
32 B486 เด็กชาย ชิษณุพงษ ระวังงาน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
33 B394 เด็กหญิง พิมพภา มวงชาติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
34 B269 เด็กหญิง พิชญาภา ปวาเสนัง มารดาวนารักษ
35 A097->B เด็กหญิง นภัสวรรณ ชางนอย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
36 B137 เด็กชาย ณัฐวุฒ โนงระฆัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
37 B267 เด็กหญิง เบญญาภา คงสืบชาติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
38 B158 เด็กชาย ภานุวัฒน จันทรประโคน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
39 B219 เด็กหญิง ศิรินันท หรั่งนรินทร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
40 B428 เด็กชาย วรรธณเดช ปานจุยพะเนาว อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
41 A033->B เด็กชาย คริสเตียน ดี เบญจศาสตร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
42 B130 เด็กชาย สุรพิชญ รักคง ตุลยาธร
43 B124 เด็กชาย ภูรินท ขําวงค อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
44 B466 เด็กชาย อภิชัย ปนศิริ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
45 B038 เด็กหญิง กัลยรัตน อดีตรัมย กมลลักษณ
46 B479 เด็กชาย กรวิชญ จุยมวงศรี จิตมาธีรวิทยา
47 B458 เด็กชาย สิรภพ สวางชาติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
48 B229 เด็กหญิง สาวิกา วิเศษพันธ บานหนองพลวง
49 B424 เด็กชาย นพเดช รักบุญยัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
50 B302 เด็กชาย ประภาวินท ชุมนุมชาติ ตุลยาธร
51 B319 เด็กชาย ธนพล อัมพะวัน กมลลักษณ
52 B416 เด็กหญิง ตะวันงาม ภิรมยนาค บานไรโคกหนองปรือ(ประสมทรัพยอนุสรณ)

53 B470 เด็กหญิง กนกวรรณ ครองกระโทก กมลลักษณ
54 B491 เด็กชาย พีระชัย ธรณีวงศ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
55 B449 เด็กหญิง อันธิกา สมบูรณ บานหนองถั่วแปบ
56 B250 เด็กหญิง ชฎาพร แมลงทับ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
57 B445 เด็กชาย ชินภูมิ วัชรโกมลบารมี บานหนองถั่วเเปบ
58 B213 เด็กชาย ณัฐกานต จีนเกา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
59 B227 เด็กชาย วงศพัทธ แปลงดี บานเขวา
60 B482 เด็กหญิง ณิชาภัทร หวีเกตุ มารีพิทักษ
61 B265 เด็กชาย วสุเทพ จับพิมาย มารดาวนารักษ
62 B413 เด็กชาย จีรพัฒน นิตเกษม บานหินโคน
63 B459 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เดชะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
64 B348 เด็กหญิง กมลรส เอโถบุตร โคกมะมวง
65 B045 เด็กหญิง อังศุนิตย นุงกระโทก บานโคกสมบูรณ
66 B347 เด็กชาย ธนภัทร ทองกุล กมลลักษณ



67 B214 เด็กชาย กองภพ หะสูง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
68 B325 เด็กชาย วรวัฒน ตะโกนา บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
69 B403 เด็กหญิง ปภัสรา งามแสง บานหนองไทร(ปญจคามคุรุสรรค)
70 B293 เด็กหญิง มาติกา อยูจงดี บานสมจิต
71 B061 เด็กชาย วชิรวิทย จันทรา ตุลยาธร
72 B034 เด็กหญิง กัญญลักษณ เสาวพันธุ กลมลักษณ
73 B235 เด็กหญิง พมรรัตน เนตรดํากูล บานหนองพลวง
74 B122 เด็กชาย ณัฐวัตน ประสงคเงิน มารีพิทักษ
75 B237 เด็กชาย พชร ปรังประโคน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
76 A061->B เด็กชาย กิตติชัย ศิริวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
77 B231 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บรรเทาญาติ บานชุมเเสง
78 B035 เด็กชาย ภูวณัฎฐ ทิพยภูจอม บานสองพี่นอง
79 B371 เด็กชาย รุจน พินิจนเชื้อ บานหนองพลวง
80 B313 เด็กชาย พีรวิชญ อันดี บานทุงโพธิ์
81 B494 เด็กชาย ธนภัทร ศรีพรมมา มารดาวนารักษ
82 B111 เด็กหญิง นิภาดา ลือนาม บานดอนไมไฟ
83 B173 เด็กหญิง ญานภัส สะลายรัมย มารดาวนารักษ
84 B454 เด็กหญิง กชกร หอยสังข มารดาวนารักษ
85 B361 เด็กหญิง ถาวรีย พวงมาลัย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
86 B427 เด็กชาย ธีรเทพ ชัยสิทธิ์ กมลลักษณ
87 B129 เด็กชาย ยุทธการ เงินสูงเนิน ตุลยาธร
88 B476 เด็กชาย ณัฐวัศห วิเศษฤทธิ์ กมลลักษณ
89 B355 เด็กหญิง ณัฐสินี ศรีณรงค อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
90 B386 เด็กหญิง พรทิพย จันทรราช เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
91 B345 เด็กหญิง อุษณีย แสงนวล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
92 B429 เด็กชาย กฤตภาส บานเย็น อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
93 B435 เด็กชาย พงศศรัณย นามประโคน บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
94 B207 เด็กชาย ธนวัฒน โพธิทัก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
95 B464 เด็กชาย กันตภณ ตรีเมฆ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
96 B176 เด็กหญิง พิสุทธินี ศรีเนาวรัตน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
97 B205 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองคํา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
98 B221 เด็กชาย ธนากร ถาเกิด มารีพิทักษ
99 B342 เด็กหญิง วิภาดา วิภักดี อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
100 B240 เด็กหญิง อริสา อาจทวีกุล บานหนองพลวง
101 B362 เด็กหญิง ณัฎธชา บัวใหญ บานปลื้มพัฒนา
102 B411 เด็กชาย อธิป แซตัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
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