ที่
1
2
3
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35

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ห้องที่ 1 อาคาร 2 ห้องสอบ 232 จานวน 35 คน เลขทีส่ มัคร 4001 - 4035
ลายมือชื่อ
เลขทีส่ มัคร
ชื่อ - ชื่อสกุล
โรงเรียน
4001 นายนนทวัฒน์ ทองคาสุก
ธรรมโชติศึกษาลัย
4002 นางสาวนิศามณี ศรีเดช
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
4003 นางสาวศุภกานต์ หล้าเพชร
ทุง่ แฝกพิทยาคม
4004 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ
ทุง่ แฝกพิทยาคม
4005 นายติณณภพ รุ่งโรจน์ธีระ
ธรรมโชติศึกษาลัย
4006 เด็กชายธีรเมธ ช่างทอง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4007 เด็กหญิงธมลวรรณ ดีเสมอ
ธรรมโชติศึกษาลัย
4008 เด็กหญิงวณิดา เขาแก้ว
ธรรมโชติศึกษาลัย
4009 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองรอด
ธรรมโชติศึกษาลัย
4010 นางสาวชนากานต์ ปาสลุง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4011 นางสาวนรินนิภา ขุมทอง
วัดสามเอก
4012 นางสาวทิพวรรณ สีลารัตน์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4013 นางสาวพิชญา พูลสวัสดิ์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4014 นางสาวกัญญพัชร มั่นปาน
ธรรมโชติศึกษาลัย
4015 นางสาวอุษา สมจิตต์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4016 นางสาวกมลชนก โฉมแก้ว
ธรรมโชติศึกษาลัย
4017 นางสาววิลาสินี ปัสสา
ธรรมโชติศึกษาลัย
4018 นางสาวนิราพร แตงทอง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4019 นายภูมิพัฒน์ เพิม่ พูล
ธรรมโชติศึกษาลัย
4020 นางสาวทรรศกมล จันทร
ธรรมโชติศึกษาลัย
4021 เด็กชายคฑาวุธ ศรีสุข
ธรรมโชติศึกษาลัย
4022 เด็กหญิงพรหมพร มีมามาก
ธรรมโชติศึกษาลัย
4023 นางสาวสุธีธิดา กาฬภักดี
ธรรมโชติศึกษาลัย
4024 นางสาวกันตินันท์ มิ่งสมร
ธรรมโชติศึกษาลัย
4025 นางสาวพัชรพร มะลิทอง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4026 เด็กชายปวรปรัชญ์ เลิศดรุณาณัติ ธรรมโชติศึกษาลัย
4027 นายเจนถ์ภพ สร้อยพวงนาค
ธรรมโชติศึกษาลัย
4028 เด็กชายธนวัฒน์ ยิ้มจันทร์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4029 นายเจษฎาภรณ์ ด้วงปาน
ธรรมโชติศึกษาลัย
4030 นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4031 นายวทัญญู เตียสุวรรณ์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4032 นายธนภูมิ สุวรรณเรืองศรี
ธรรมโชติศึกษาลัย
4033 นางสาวสิริรัตน์ พูลสวัสดิ์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4034 เด็กชายณัฐวัตร ดวงแก้ว
ธรรมโชติศึกษาลัย
4035 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์รูปงาม
ธรรมโชติศึกษาลัย

หมายเหตุ

ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ห้องที่ 2 อาคาร 2 ห้องสอบ 233 จานวน 11 คน เลขทีส่ มัคร 4036 - 4046
ลายมือชื่อ
เลขทีส่ มัคร
ชื่อ - ชื่อสกุล
โรงเรียน
4036 นางสาวธัญญลักษณ์ โคตุนันท์ ธรรมโชติศึกษาลัย
4037 นางสาวเนตรอัปสร โสภาสิทธิ์ ธรรมโชติศึกษาลัย
4038 นางสาวรสธร ศรีพุกทอง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4039 นางสาวพรพิชา น้าจันทร์
ธรรมโชติศึกษาลัย
4040 นางสาวจุฬาลักษณ์ ช้างจั่น
ธรรมโชติศึกษาลัย
ไม่มีสิทธิส์ อบ
4041 นางสาวศิรประภา อิ่มเชื้ออยู่
ธรรมโชติศึกษาลัย
4042 นางสาวนรีกานต์ เชาวนะ
ธรรมโชติศึกษาลัย
4043 นางสาวกุลชา ดวงจินดา
ธรรมโชติศึกษาลัย
4044 นางสาวมุทิตา ริตพวง
ธรรมโชติศึกษาลัย
4045 นางสาวบัญจรัตน์ จันชื่น
ธรรมโชติศึกษาลัย
4046 นายณัฐพงศ์ ชูเมือง
ธรรมโชติศึกษาลัย

หมายเหตุ
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