ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ ผ่า นการสอบคั ดเลือ กเข้า เรียนชั้นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิท ยาศาสตร์ระดับมั ธยมศึ ก ษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------ตามประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2561
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจาปีการศึ ก ษา 2561
ตามโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หลั ก สู ต รห้ อ งเรี ย น
พิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. โดยรับสมัครในวันที่ 24 – 28 กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ.2561
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 นั้น
บัดนี้ การดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ า ศึ ก ษาต่ อ โรงเรี ย นบั ว เชดวิ ท ยา จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ประเภทห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ปี ก าร ศึ ก ษา 25 61 ตา มโคร งการ รั บ นั ก เรี ย น
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสู ต รห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ต าม
แนวทาง สสวท. และ สอวน. ได้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ปร ะกา ศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น การสอบคั ด เลื อ กได้
โดยรวมคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

นาย อนุชา หลิมศิริวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคั ดเลือ กเข้า เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิท ยาศาสตร์ระดับมั ธยมศึ ก ษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
ประจาปีการศึกษา 2561
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบั วเชดวิทยา ลง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

เลขประจาตัวผู้สมัคร
251-00106
251-00205
251-00127
252-00129
251-00107
251-00140
252-00104
251-00139
251-00103
251-00138
251-00206
251-00109
251-00136
251-00118
251-00108
251-00201
252-00204
251-00135
251-00137
251-00110
251-00134
251-00128
251-00208
251-00119
251-00125
251-00130

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงณัฐริญา พรหมบุตร
เด็กหญิงโชติกา หิรัญญาณกร
เด็กชายนันทรัฐ ดีเลิศ
เด็กชายธนกฤต นาคเจือ
เด็กชายณัฐภัทร ปิ่นทอง
เด็กหญิงผกากาญจน์ เอกยีรัมย์
เด็กชายธีรดนย์ พันธ์เกียรติ
เด็กชายธนกร เอ็นดู
เด็กหญิงจอมขวัญ ผดุงสุข
เด็กชายชัชภน กฤติยาวรรค์
เด็กชายพงศกร ดีมาก
เด็กหญิงอิศริยา อาภา
เด็กชายณัฐพงษ์ เอี่ยมศรี
เด็กหญิงวรัญญา แรงกล้า
เด็กหญิงชญานิศ คุมรอบ
เด็กหญิงจตุพร ราชสีห์
เด็กหญิงหยกผกา ติละบาล
เด็กหญิงณัฐริกา พันธ์เกียรติ
เด็กหญิงภัทรวดี แสงเพ็ชร
เด็กหญิงจีรนัน วันสุข
เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ
เด็กหญิงอริสา สุระคนธ์
เด็กหญิงรุจีรัตน์ สุดสวาท
เด็กชายยุทธนา ภูษาคา
เด็กหญิงปาริฉัตต์ ยอดอาจ
เด็กหญิงณัฐพร โกสีย์

โรงเรียนเดิม
ระมาดค้อ
บ้านโนสังข์
บ้านโนสังข์
บ้านโนสังข์
บ้านโชค
บ้านโนนสังข์
บ้านไทยเดิม
บ้านโนนสังข์
สังขะวิทยาคม
บ้านโนนสังข์
บ้านระมาดค้อ
บ้านโอทะลัน
บ้านโนนสังข์
บ้านระมาดค้อ
บ้านโชค
บ้านโนนสังข์
บ้านไทยเดิม
บ้านโนนสังข์
บ้านโนนสังข์
บ้านโอทะลัน
บ้านโนนสังข์
บ้านระมาดค้อ
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
บ้านระมาดค้อ
บ้านระมาดค้อ
บ้านระมาดค้อ

27
28
29
30
สารอง1
สารอง2
สารอง3
สารอง4
สารอง5
สารอง6
สารอง7
สารอง8
สารอง9
สารอง10

252-00209
251-00117
251-00132
251-00122
251-00124
252-00101
251-00102
251-00116
252-00114
251-00133
251-00112
251-00120
251-00123
251-00207

เด็กหญิงจิรนันท์ จงหาญ
เด็กหญิงเมวดี ศรีวงษ์
เด็กชายนราวดี ชาติวงษ์
เด็กชายจิรพัฒน์ ไมนารา
เด็กหญิงมนสิชา แสนแสง
เด็กหญิงปรียาภัทร แรงหาญ
เด็กชายธันวา ทับทิม
เด็กหญิงณัฐมล กันโพธิ์
เด็กหญิงเพชรพฤกษา ใจชื่น
เด็กหญิงภูสุดา สุวรรณศร
เด็กหญิงพรนภา สุขกลมไสย์
เด็กหญิงเมษยา คาลอย
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เคนกิ
เด็กหญิงกัณฐิกา ผักไหม

ชาสมิง
บ้านระมาดค้อ
บ้านโนนสังข์
บ้านระมาดค้อ
บ้านระมาดค้อ
สังขะวิทยาคม
บ้านสะแร
บ้านระมาดค้อ
ชาสมิง
บ้านโนนสังข์
บ้านโอทะลัน
บ้านระมาดค้อ
บ้านระมาดค้อ
บ้านโนนสังข์

หมายเหตุ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลาดับที่ 1 – 30 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ให้มารายงานตัว
และมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2561เวลา 08.30 - 12.00 น.
* หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กาหนดถือว่า สละสิท ธิ์
* กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสละสิทธิ์ ผู้สอบได้อันดับสารองเรียงจาก1 - 10 จะมีสิทธิ์เข้ารายงานตัว
และมอบตัวเข้าศึกษาต่อจนครบเต็มตามจานวน ที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น

