๑

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพือ่ ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
*************************************
ตามที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ทางโรงเรียน
บ้านดุงวิทยาได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวปรวิศา เกิดป้าน
นางสาวพรไพลิน สังข์แสงใส
นางสาว ณัฐธิดา พลเรือง
นายโชติพงษ์ นาคนิรันดร์
นางสาวรัตนาภรณ์ อุดม
นายปวริศร์ มุราษี
นางสาววริชญา จันแปงเงิน
นางสาวจันทร์จิรา สีทับทิม
นางสาววิภาดา จาปาสิงห์
นางสาววลัยพรรณ อุทัยเรือง
นางสาววริศรา อ๊อดเอก
เด็กหญิงปัญญาพร หุ่นทอง
นางสาวณัฐชยา พาแก้ว
นางสาวสุวรรณา สอนพิมพ์
นางสาวชลพินทุ์ ศรีวงศ์
นางสาวกุลธิดา เมืองมัจฉา
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศเศียร
นางสาวนภัสวรรณ วรรณจันทร์
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศเศียร
นางสาวธนิตา คุณากูลสวัสดิ์

โรงเรียนเดิม
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านโคกกลาง
วิสุทธิวงศ์
วิสุทธิวงศ์
บ้านศรีเมือง
นาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
วิสุทธิวงศ์
วิสุทธิวงศ์
พิชญวิทย์
บ้านดุงวิทยา
เซิมพิทยาคม
บ้านนาจาน
ดงเย็นพิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
ทุ่งฝนวิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
บ้านถ่อนนาเพลิน
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๒
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงขวัญชนก โพธิ์ขาว
นางสาวธิดารัตน์ เย็นศิริ
นางสาวณัฐณิชา ราชจาปี
นายวายุภัทร บุญพรม
นายณัฐกมล ผ่านสาแดง
นายกิตติวัฒน์ กัณหา
นางสาวอารินทร์ญา โทนโต๊ะ
นายณภัทร สองภาลี
เด็กหญิงศศิฉาย มาจันแดง
นางสาวปนิดา อุปมา
นางสาวศริญญา สีทะบาล
นายกฤษณชัย อุรัน
นายชินกฤต บุตตาศรี
นางสาวณิชาวีร์ น้าจันทร์
นายวรภพ ศรีสมรักษ์
นางสาวรัตน์ธิตา นนท์สุรัตน์
นางสาวจุไลรัตน์ ปะระกา
นางสาวลลิตา แก้วอาษา
นายพุฒิพงษ์ บุญมี
นางสาวลลิตา แก้วอาษา

โรงเรียนเดิม
บ้านโพธิ์
พิชญวิทย์
วิสุทธิวงศ์
บ้านต้องหนองสระปลา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านเหล่าหลวง
พิชญวิทย์
บ้านดุงวิทยา
บ้านวังคางฮูง
บ้านดอนขี้เหล็ก
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
พิชญวิทย์
บ้านดุงวิทยา
บ้านม่วง
บ้านดุงวิทยา
บ้านปอพาน
บ้านเหล่าหลวง
บ้านดุงวิทยา
บ้านเหล่าหลวง

หมายเหตุ

๓
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๓
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นายภัทรดลย์ พลแสง
นายอัสนี สีหาคลัง
เด็กชายภูริวัตน์ คาทุม
นายอนุรักษ์ เที่ยงตรง
นางสาวมนัสนันท์ เพชรตะกั่ว
นางสาวสุภาวดี แสนปาลี
นางสาวจิราวรรณ สัตย์ธรรม
นายรัชชานนท์ โสดาวิชิต
เด็กหญิงพิชญา ทองพาพันธ์
นายปฏิภาณ บุญหลัง
นางสาวสุกัญญา บุญฤทธิ์
นายพีรวัฒน์ ฝุ่นจันทึก
นายธนายุต โพธิ์ศรี
นางสาวปภารินทร์ เดชศิริ
นายธวัชชัย พันธ์หอม
นายณัฐศาสตร์ จันทร์เหลือง
นายเทวฤทธิ์ เทพจันทร์
นายรพีภัทร ศรีเชียงหวาง
นางสาวเกตน์นิภาท แซ่ชี
เด็กหญิงศศิธารา เจริญวิจิตรกุล

โรงเรียนเดิม
บ้านวังคางฮูง
ละแมวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านโนนหอม
บ้านดุงวิทยา
บ้านนาจาน
บ้านดุงวิทยา
เซิมพิทยาคม
บ้านดุงวิทยา
วิสุทธิวงศ์
บ้านนาจาน
นาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
บ้านดุงวิทยา
ศรีขวัญเมือง
วิสุทธิวงศ์
ชุมพลโพนพิสัย
บ้านดุงวิทยา
โรงบ้านดุงวิทยา
พิชญวิทย์

หมายเหตุ

๔
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๔ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๔
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นายรัษฎากร บัวทองจันทร์
นายธนาดล มุ่งหมาย
นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
นายณัฐวุฒิ รักเสมอวงศ์
นายอนุชิต นิยม
นางสาวกฤติยา ภูดวงจิตร
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศเศียร
นางสาวจีระนันท์ บุญอนุรักษ์
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดีสุวรรณ
นางสาวกิ่งดาว ผลานารถ
นายวีระพงษ์ เเสงทับทิม
นางสาวธัญชนก ดงประจา
นายนนทกร บีกขุนทด
เด็กหญิงภัครมัย ทองเดื่อ
นายประกาศิต ปุระเทพ
นางสาวพรหมพร บรรจง
นางสาวศิรดา วงษ์ชารี
นางสาวปิยนุช หวังดี
นางสาวภัทรนันท์ สมบูรณ์
นายเจษฎา โขงจาปา

โรงเรียนเดิม
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านถ่อนนาเพลิน
บ้านดุงวิทยา
วิสุทธิวงศ์
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
บ้านดุงวิทยา
สุมเส้าพิทยาคาร
บ้านโพธิ์
บ้านโนนหอม
บ้านดุงวิทยา
บ้านโนนหอม
บ้านวังคางฮูง
เซิมพิทยาคม
เซิมพิทยาคม
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านนาจาน
รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
บ้านนาจาน

หมายเหตุ

๕
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๕ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๕
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวแพรวา แสนอ่อน
นางสาวอริสา นาบิดา
นางสาวอัจฉรานันท์ ใจน้อย
นางสาวจันทิมาพร ลาเนา
นางสาวปานวดี ใสงาม
นางสาวจีระนันท์ บุญอนุรักษ์
นางสาวชัชรา ไทยอ่อน
นางสาวกัลยรัตน์ มุ่งหมาย
นางสาวนาถลดา โมฆรัตน์
นางสาวสุพิชญา ทองโคตร
นางสาวพรทิพย์ สิงห์สาย
นางสาววิจิตรา มูลเล
นางสาวไอรดา พร้อมพันธ์
เด็กหญิงจิฑาภรณ์ บุรีเพีย
เด็กหญิงธนวรรณ โคมทอง
นางสาวสุชานันท์ ใสงาม
เด็กหญิงปริยากร ศรีมันตะ
นางสาวมัณฑิรา ศิริไพบูลย์
เด็กหญิงภัทราวดี หยาดไธสง
นายชินวัตร ราชเเลน

โรงเรียนเดิม
พิชญวิทย์
สุมเส้าพิทยาคาร
บ้านเหล่าหลวง
บ้านวังคางฮูง
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สุมเส้าพิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
ดงเย็นพิทยาคาร
บ้านม่วงพิทยาคม
สุมเส้าพิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
บ้านหนองสองห้อง
บ้านนาชุมแสง
บ้านดุงวิทยา
บ้านหนองสองห้อง
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
วิสุทธิวงศ์
ศรีขวัญเมือง
ศรีขวัญเมือง
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

๖
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๖ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๖
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นายปิยพนธ์ อุปนันท์
นางสาวศศิกานต์ พลเยี่ยม
นางสาวปาลิดา จันทวงศ์
นางสาวชุติกาญจน์ ลดสีดา
เด็กหญิงชลลดา นนทะพา
นายเตชิต เนื่องชมภู
นายภูวดล มูลสิทธิ
นางสาวธิษณามดี ใจวัน
นางสาวชัญญา เหล่าเรือง
นายเจษฎาภรณ์ ภูสีฤทธิ์
นางสาวจันทิมาพร ลาเนา
นายภูวดล โชคสกุล
นางสาวมิ้นท์ภาดา สะพังเงิน
นายอัษฎาวุธ ภิลัยวรรณ์
นางสาวอารียา บุญเจริญ
นางสาวชฎาภรณ์ อิสาบุตร
นางสาวกัลยา บัวละคุณ
นายภูริพัฒน์ ทองแป้น
นายภูวดล มูลสิทธิ
นางสาวกัญลญา รักภเสถียร

โรงเรียนเดิม
พิชญวิทย์
นวลนรดิศวิทยาคม ฯ
บ้านม่วงพิทยาคม
เวทีราษฎร์บารุง
เวทีราษร์ฎบารุง
บ้านดุงวิทยา
บ้านวังคางฮุง
วิสุทธิวงศ์
บ้านวังคางฮูง
สว่างแดนดิน
บ้านวังคางฮูง
บ้านดุงวิทยา
พิชญบัณฑิต ๒
บ้านเหล่าผักใส่
ศรีขวัญเมือง
บ้านหนองกาโนนสิมมา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านวังคางฮุง
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๗ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๑
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวกุลธิดา เมืองมัจฉา
นายวรเชษฐ์ ทัพสุริย์
นางสาวเบญญภา เอกวงศา
นายสุรการ ศรีเชียงสา
นางสาวดุษิตา สาครเจริญ
นางสาวนิชนันท์ พิเภค
นายภูวนาท หวานจริง
นางสาวธนพร นายม
นางสาวเนตรอักษร คาไสว
นายกฤษฎา หงษ์คา
นายศุภร กุลวงศ์
นายศุภกฤต พิเนตรเสถียร
นางสาวณัฐธยาน์ ดวงพา
เด็กหญิงสุนิสา บางแก้ว
นายภูชิชย์ วิทยา
นางสาวทิฐิยาภรณ์ บุลานลม
นางสาวสุธามาศ ดุงศรีแก้ว
นางสาวนันฑิตา เพชรสุระ
นางสาวอภิญญา เมาเเสง
นางสาวสุภาพร สอนสุข

โรงเรียนเดิม
ทุ่งฝนวิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
บ้านปากดง
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านนาจาน
บ้านโพธิ์
บ้านงิ้วมีชัย
บ้านดุงวิทยา
บ้านปากดง
บ้านดุงวิทยา
บ้านหนองกาโนนสิมมา
ศรีขวัญเมือง
บ้านบางใหญ่
บ้านโคกกลาง
บ้านดุงวิทยา
ศรีขวัญเมือง
ชุมชนบ้านห้วยหลัว๒
บ้านโนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด

หมายเหตุ

๘
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๘ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๒
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยะธิดา จันมา
นาย ทนงศักดิ์ ผุยบัวค้อ
นางสาวเรณุกา ครองปัญญา
นางสาวฑิตฐิตา บุญอภัย
นายณัฐพล สีทา
นายอายุทัย ไกรศรี
นางสาวณัฐชยา ชายทวีป
นางสาวชนนิกานต์ แก่นพรม
นายนาธาน สายแสน
นางสาวธนัญกรณ์ สุวรรณไตร
นางสาวนารา จันโสดา
นายอานุภาพ พิมจันดี
นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
นางสาววราภรณ์ เสาดี
นางสาวสิริยุพา พรมคาน้อย
นางสาวรัชฎาพร ศรีมหันต์
นางสาวพินสุดา ศรีชมชื่น
นางสาวชนิสรา ไปเจอะ
นางสาวณัฐณิชา เจริญธงชัย
นางสาวบัณฑิตา อ้วนเย็นดี

โรงเรียนเดิม
บ้านโนนสะอาด
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
นาแกวิทยาคม
บ้านโนนหอม
โนนสะอาดชูมแสงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
ดงเย็นพิทยาคาร
ชัยนาคาวิทยา
บ้านโพธิ์
ดอกคาใต้วิทยาคม
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
ชัยนาคาวิทยา
ชัยนาคาวิทยา
พิชญวิทย์
บ้านหนองสว่าง
ชัยนาคาวิทยา
หนองวิทยาคาร
บ้านงิ้วมีชัย
วิสุทธิวงศ์

หมายเหตุ

๙
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๙ อาคารชงโค ชัน้ ๓ ห้อง ๕๓๓
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณวษา จันภูทัต
นางสาวธัญชนก ธิมาชัย
เด็กหญิงสุพรรษา นาแก
นายภูริพัฒน์ แมนจันทึก
นางสาวสุภาพร บุญสุโข
นางสาวอาภารัตน์ ชาญฉลาด
นางสาวเกศินี ดอนทอง
นางสาวสุพิชชา บุญกว้าง
นางสาวพัชรินทร์ ลมลด
นางสาวศิริภา กลางวิชัย
นางสาววรัญญา ศรีมายา
นางสาวพรรณวิภา วัฒนะ
นายศุภชัย ตลิ่งชัน
นางสาวน้าเพชร ภุมรินทร์
นายนาครนคร โพธิ์สีลา
นายจณกรณ์ ช่วยทองสุข
นางสาวกัญญาณัฐ ทองพาพันธ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พิพวนนอก
นางสาวพรรณวดี คงประพัฒน์
นายนนทพัทธ์ คาศรีระภาพ

โรงเรียนเดิม
วิสุทธิวงศ์
วิสุทธิวงศ์
บ้านเหล่าหลวง
บ้านนาคาพรสันติ
บ้านโนนหอม
บ้านดุงวิทยา
เซิมพิทยาคม
บ้านโนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด
ชุมชนวังทอง
บ้านหนองลาด
บ้านโนนสะอาด
บ้านม่วง
พิชญวิทย์
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านหนองลาด
บ้านดุงวิทยา
เวทีราษฎร์บารุง
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

๑๐
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๐ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๔
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวเปรมกมล ดัชถุยาวัตร
นางสาวโสภิตนภา อินธิเสน
นายอภิสิทธิ์ วิชิต
นายนันทิพัฒน์ ภูเด่นผา
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีวงค์
เด็กชายธีรภัทร สวัสดิ์เอื้อ
นางสาวสุภาวดี ทุมสิงห์
นายสันติภาพ พลชัย
เด็กชายชัยภูมิ ชาตรีคา
นายรติกร สุขประเสริฐ
เด็กหญิงษมาพร ภูดวงดาษ
นายอภิสิทธิ์ วิชิต
นางสาวธิวาภรณ์ เทียบที
นางสาวชลธิชา นาชัย
นางสาวภัทธรวดี ประเสริฐสังข์
นางสาววิมลรัตน์ แก้วแสนเมือง
นางสาวมัทริกา พรมศิลา
นางสาววารุณีย์ พะชะ
นางสาวชุติสรา เกษศรี
นางสาวสุภา ตุมอญ

โรงเรียนเดิม
บ้านนาจาน
ชุมชนกุดค้า
หนองกุงศรีวิทยาคาร
บ้านดุงวิทยา
บ้านโพธิ์
บาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม
บ้านโพธิ์
บ้านดุงวิทยา
โคกคาไหล
พิชญวิทย์
เวทีราษฎร์บารุง
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
ชุมชนกุดค้า
ชุมชนกุดค้า
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
นาไหมพิทยาฯ
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ศรีขวัญเมือง
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

หมายเหตุ

๑๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๑ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๕
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นายจิรวัฒน์ รักเสมอวงศ์
นายศุภกฤต พิเนตรเสถียร
นางสาวณัฏฐธิดา อินทะจักร
เด็กหญิงกนกรัตน์ ปาคาทอง
นางสาวมาริสา ศรีชนะ
นายอนุชิต ณ รังสี
นางสาวชนกนันท์ ซื่อสัตย์
นางสาวกัญญารัตน์ ศิริภักดิ์
นายจีรวัฒน์ เจิมจันทร์
นายกรณ์ตนัย เรวรรณ์
นายวรเชษ สาธร
นางสาวธนพร ศรีสุนาครัว
นายพงศธร พิมพาเลีย
นางสาวกนกภรณ์ เผยศิริ
นายอนุวัต บัวทอง

โรงเรียนเดิม
บ้านดุงวิทยา
บ้านหนองกาโนนสิมมา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านโพธิ์
นาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

๑๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๒ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๖
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ - สกุล
นายปารวัฒน์ อุปนันท์
นางสาวปทิตตา บุดดี
เด็กหญิงวิยะดา จาศรี
นางสาวพัชรธิดา สร้อยจิตร
นางสาวรุ้งอรุณ นิลละคา
นางสาวปนัดดา ชัยมา
นายอภิรักษ์ พิลาวัลย์
นายอดิศร พัฒนสาร
นางสาวพิชชาภา เชียงกางกุล
นางสาวธีรตา นามแสง

โรงเรียนเดิม
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านคาเจิรญ
ศรีขวัญเมือง
บ้านดุงวิทยา
อ้อมกอประชาสามัคคี
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา

หมายเหตุ

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
(นายสมดุลย์ โฉมหาญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

๑๓
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
๑. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
๒. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
๓. โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ยกเว้นเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ
และนาฬิกาสมาร์ทวอทซ์
๔. โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกาหนดโดยไม่พักคอย หากจาเป็นต้องพักคอย
ผู้ปกครองต้องคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกาหนด
๕. โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีบริการจาหน่ายอาหารและน้าดื่มในวันสอบ (นักเรียนเตรียมน้าดื่ม
มาเอง)
๖. การเลือกประเภทห้องเรียนให้นักเรียนเรียงลาดับตามประเภทห้องเรียนที่ต้องการเรียนลงในกระดาษคาตอบ
ตัวอย่าง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนหมายเลข 1, 2, 3 ลงใน ( ) ตามประเภทห้องเรียนที่ตอ้ งการเรียน ตามลาดับ
( ) แผนการเรียนที่ ๑ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
( ) แผนการเรียนที่ ๒ (ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา)
( ) แผนการเรียนที่ ๓ (คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)

๑๔

กาหนดการสอบและตารางสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา
๐๗.๔๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๑ – ๐๘.๒๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๑ – ๑๒.๑๐ น.
๑๒.๑๑ – ๑๒.๒๐ น.

ทางเข้า/ออก
ประตูหน้า
ประตูหลัง
ประตูหน้า
ประตูหลัง
ประตูหน้า
ประตูหลัง
ประตูหน้า
ประตูหลัง

รายการ
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๑ – ๓ รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๔ – ๖ รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๗ – ๙ รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๐ – ๑๒ รายงานตัว ณ จุดคัดกรอง
ผู้เข้าสอบทาแบบทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๑ – ๓ ออกจากห้องสอบถึงจุดรับส่ง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๔ – ๖ ออกจากห้องสอบถึงจุดรับส่ง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๗ – ๙ ออกจากห้องสอบถึงจุดรับส่ง
ผู้เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๐ – ๑๒ ออกจากห้องสอบถึงจุดรับส่ง
จุดพักคอย

จุดที่
๑
๒
๓
๔

สถานที่
โดมตะกร้อ
ใต้ถุนหอประชุมใหม่
หน้าสวน ๓ สถาบัน
ศาลากาญจนาภิเษก

ห้องสอบที่
ห้องสอบที่
ห้องสอบที่
ห้องสอบที่

ผู้เข้าสอบ
๑–๓
๔–๖
๗–๙
๑๐ – ๑๒

๑๕
แผนผังที่นั่งสอบ
ด้านหน้าห้องสอบ
เลขที่ ๑

เลขที่ ๑๐

เลขที่ ๑๑

เลขที่ ๒๐

เลขที่ ๒

เลขที่ ๙

เลขที่ ๑๒

เลขที่ ๑๙

เลขที่ ๓

เลขที่ ๘

เลขที่ ๑๓

เลขที่ ๑๘

เลขที่ ๔

เลขที่ ๗

เลขที่ ๑๔

เลขที่ ๑๗

เลขที่ ๕

เลขที่ ๖

เลขที่ ๑๕

เลขที่ ๑๖

แผนผังห้ องสอบคัดเลือกเพื่อเข้ าศึกษาต่ อรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้ านดุงวิทยา อาเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี
จุดคัดกรองประตูหลัง
เกษตรกรรม
อาคารชัว่ คราว
พักครู การงานฯ

XXX

การงาน
XXX

อาคารหอประชุม

งานไม้
541

542

คหกรรม
ไฟฟ้า
ช่างยนต์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
543
544
545
546
547
548

531

532

533

ห้อง 7

ห้อง 8

ห้อง 9

521

522

523

524

525

526

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

ห้อง 6

223

ห้องสมุด
อาคารลีลาวดี
224
225

บริ หารทัว่ ไป
431

432

433

อาคารราชพฤกษ์
434 XXX XXX

437

438

XXX

222

534

535

536

537

538

XXX

XXX

ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12

คอม
226

227

XXX

ห้อง 28 ห้อง 29 ห้อง 30 ห้อง 31 ห้อง 32

ชะโนด

423

บริ หารวิชาการ

แนะแนว

XXX
311
e-วิทย์

322
พักครู
312
พักครู

มุมเพื่อนใจ

สภานักเรี ยน

XXX
XXX

424
ประชุม

ผ.อ

XXX

XXX

XXX

211

212

213

214

XXX

XXX

217

XXX

งบประมาณ

ICT

ชมพูม่วง

รปภ.

อาเซี ยน

พักครูสังคม

ธนาคาร

ศูนย์ไทย

ศิลปะ

ศิลปะ

ดนตรี

XXX

XXX

XXX

XXX

อาคารปาริ ชาติ
XXX
XXX
XXX

XXX

ห้องเรี ยนไร้พรมแดน
ศาลากาจนาภิเษก
จุดพักคอย 4

จุดรับ – ส่ งนักเรี ยน

XXX

เรื อนพยาบาล

ศาลาแสงเทียน

เฮือนวัฒนธรรม

โดมตะกร้อ
จุดพักคอย 1

หอประชุมใหม่
จุดพักคอย 2

บริ หารบุคลากร
สวน 3 สถาบัน
จุดพักคอย 3
จุดคัดกรองประตูหน้า

โรงอาหาร

เรื อนเพาะชา

จุดรับ – ส่ งนักเรี ยน

นาฏศิลป์

ทิศเหนือ

๑๖

ทัศนศิลป์

