
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กชายธนกฤต  วัฒนศรี ๕๖/๖ หมู่ที ่๓ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี๔๐๒๖๐ ๐๙๕๙๔๖๗๙๓๗ 
๒ เด็กชายพรทวีโชค  สุราฤทธิ์ ๕๙ หมู่ที ่๑ ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๙๐ ๐๙๕๘๗๐๗๕๘๘ 
๓ เด็กชายภัศพงษ์  เวียงอินทร์ ๑๗๙  หมู่ที๑่๑  ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ ๐๙๙๔๖๘๕๖๘๕ 
๔ เด็กชายธีรยุทธ ปานาลาด ๘๒/๑๑๘ หมู่ที่ ๑๐ ต.โนนสมบรูณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๖๙๙๓๙๓๒๓ 
๕ เด็กหญิงธิดากนก  สุทธิประภา ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๕ ต.โคกพระ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม๔๔๑๕๐ ๐๙๖๐๔๗๘๘๗๔ 
๖ เด็กหญิงธัญชนก อุบล ๖๖หมู่ที๑่๑  ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ ๐๘๐๔๓๐๘๙๔๖ 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กชายนันทวัฒน์  แสวงโคตร ๓๓๓ หมู่ที ่๑๔ ต.กุดจิก  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู  ๓๙๐๐๐ ๐๖๑๒๒๔๑๘๑๒ 
๒ เด็กชายพฐภูมิ  จันทรวิมลพันธ์ ๒๓๗ หมู่ที ่๑ ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๕๐ ๐๘๑๕๗๙๒๘๕๔ 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงอัญรินธร์  ตรีสอน ๑๗๑  หมูที ่๖ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกรุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ ๐๙๕๙๔๖๗๙๓๗ 
๒ เด็กหญิงอังคณา  ด้วงค าจันทร์ ๒๐๗/๑  หมู่ที ่๗  ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๖๑๑๕๖๒๔๑๒ 
๓ เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   เทียนมิ่งมาตย์ ๔๗๑/๘  หมู่ที ่๑๕  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๖๑๓๔๐๕๕๙๖ 

 
 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงสงกรานต์   อุ่นสถิตย์ ๔๖๓/๑ หมู่ที๖่ ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น๔๐๑๑๐ ๐๘๓๙๗๔๑๒๑๓ 
๒ เด็กชายภานุเดช  ชนะบุญ ๑๗๑ หมู่ที ่๖ ต.หนองแวง อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐ ๐๘๑๗๗๒๓๘๗๗ 
๓ เด็กหญิงวรรณิศา  หาจักร์ ๘๘ หมู่ที ่๙  ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ ๐๙๓๐๑๕๐๙๘๒ 
๔ เด็กชายชวกร  แซ่หลี่ ๔๙  หมู่ที๑่  ต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ ๐๘๐๖๑๕๒๙๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กชายชญานิน  อุตมรัตน์ ๑๐๗/๑ หมู่ที๔่ ต.หนองเม็ก  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น๔๐๑๙๐ ๐๘๖๑๙๒๓๒๙๔ 
๒ เด็กหญิงสุพรรณี  มีทอง ๓๒๑ หมู่ที๑่๑ ต.ทับถุง  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี ๔๑๓๔๐ ๐๘๐๐๑๑๕๙๗๗ 
๓ เด็กชายวีรภพ  สีเล ๓๘ หมู่ที๙่ ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๓๓๓๖๒๒๙๕ 
๔ เด็กหญิงศภุรอินทร์  อินทร์อาสน ์ ๘๐ หมู่ที๙่ ต.ท่าคอนยาง  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  ๔๔๑๕๐ ๐๙๒๖๕๔๖๖๑๗ 
๕ เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงค าจันทร์ ๒๐๗/๑ หมู่ที๗่ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๕๗๗๘๕๙๓๔ 
๖ เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  หาจักร์ ๘๘ หมู่ที๙่ ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๓๐๑๕๐๙๘๒ 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงกวินตรา  โคตะมา ๘๔ หมู่ที๘่ ต.ห้วยโจด  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๗๐ ๐๖๕๖๑๐๔๑๔๕ 
๒ เด็กชายรชนิกร  สุราฤทธิ์ ๕๙ หมู่ที๑่ ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๙๐ ๐๙๕๘๗๐๗๕๘๘ 
๓ เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติดวงผจญ ๙/๒ หมู่ที๒่ ต.แคนเหนือ  อ.แคนเหนือ  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๓๒๔๒๓๘๙๗ 
๔ เด็กชายอิทธิพล  มีฤทธิ์ ๒๖๕ หมู่ที๑่ ต.กุดจิก อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู  ๓๙๐๐๐ ๐๘๔๙๒๗๖๖๒๔ 
๕ เด็กหญิงรุ่งฤดี  อิปิโซ ๒๓๐ หมู่ที๓่ ต.กุดจิก อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู  ๓๙๐๐๐ ๐๘๑๑๘๔๗๑๗๙ 
๖ เด็กชายกวินท์  ริมขามป้อม ๒๓๐ หมู่ที๙่ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๗๙๕๗๔๓๑๑ 
๗ เด็กหญิงกานติมา ชนะบุญ ๑๗๑ หมู่ที๖่ ต.หนองแวง อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐ ๐๘๑๗๗๒๓๘๗๗ 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน (พิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กชายอันน์  โพธิ์ทัง        (ม.๑) ๓๓ หมู่ที๑่๒ ต.บ้านหัน  อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ ๐๙๑๐๖๕๕๐๔๕ 
๒ เด็กชายกฤษณ  ปราบเสียง (ม.๑) ๓๒๐ หมู่ที๑่๒ ต.ม่วงหวาน อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐ ๐๘๒๓๓๔๙๔๓๑ 
๓ เด็กชายจตุรงค์  วงษ์จุฬา   (ป.๖) ๗๓/๑ หมู่ที๑่๒ ต.ยางค า  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น ๔๐๒๔๐ ๐๖๔๕๙๗๗๙๕๙ 
๔ เด็กหญิงแพรวา  ศรีสง่า    (ม.๑) ๔๘/๒ หมู่ที๖่ ต.บุ่งคล้า  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ๐๙๑๐๑๙๔๘๕๙ 
๕ เด็กชายอนุพงษ์  พุฒพิมพ์ (ป.๖) ๑๓๙ หมู่ที๙่ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๙๘๓๗๙๒๘๘๙ 
๖ เด็กชายกฤษฎา  พรมกรุง (ม.๒) ๑๐๔ หมู่ที๕่ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง  จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ ๐๘๐๗๕๗๐๒๖๗ 

 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงณิชาภัทร ฮาดดา ๔๘ หมู่ที่ ๑๘ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ๔๘๑๔๐ ๐๘๓๓๔๓๗๑๘๖ 
๒ เด็กชายธนกร ภัทรบูชา ๒๒ หมู่ที่ ๑๘ ต.บ้านเป็ด อ.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น๔๐๐๐๐ ๐๖๔๕๗๘๐๙๑๕ 
๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ หล้าขาว ๔๐ หมู่ที่ ๑๒ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ ๐๘๒๕๖๕๑๙๑๕ 
๔ เด็กชายนนทวัตน์ บัวบาน ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ๐๖๓๗๘๖๑๔๔๙ 
๕ เด็กหญิงวรรณ์ศิริ มีทอง ๓๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ๔๑๓๔๐ ๐๘๐๐๑๑๕๙๗๗ 
๖ เด็กชายก้องเกียรติ ทองธรรมชาติ ๔๑ หมู่ที่ ๖ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๘๒๐๒๙๘๐๔๘ 
๗ เด็กชายศิวทรรศ บัวค าภา ๕๗ หมู่ที่ ๖ ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ ๐๘๐๗๗๕๕๓๙๙ 
F๘ เด็กชายสุภวัทน์  เจริญบุญ ๔๔๐ หมู่ที่ ๑๓ ต.ศรีสุข อ.ศรีชมภู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๘๐๗๖๕๖๖๓๘๙ 
๙ เด็กชายปภาวิชญ์ สายสุด ๑๐๘/๖ หมู่ที่ ๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๙๖๓๗๔๖๐๔๗ 

๑๐ เด็กหญิงพัชรินทร์ มุกสิกพันธ์ ๒๐ หมู่ที่ ๒ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๘๕๙๑๕๐๑๔ 
๑๑ เด็กหญิงอังคณา ทูลแก้ว ๒๓๓ หมู่ที่ ๗ ต.ผักบุ้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ ๐๙๓๕๕๖๖๗๖๐ 
๑๒ เด็กชายวรินที พิศวงษ์ ๑๘๒ หมู่ที่ ๖ ต.ทางขวง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐ ๐๘๒๖๕๐๘๕๒๘ 
๑๓ เด็กหญิงสุพรรณี จันทสี ๕๙ หมู่ที่ ๓ ต.เปื่อยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๔๑๕๔๖๔๐๗ 
๑๔ เด็กหญิงรัชนีวรรณ ไสหล้า ๔๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๗๔๓๘๖๐๖๙ 
๑๕ เด็กหญิงวรนุช นาที ๓ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๓๕๖๐๖๔๐๕ 
๑๖ เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมบัว ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู๓๙๑๔๐ ๐๙๒๘๒๘๓๐๓๓ 
๑๗ เด็กหญิงเมริกา บุตรเมืองปักษ์ ๘๔ หมู่ที่ ๕ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ ๐๙๘๑๖๔๕๔๗๑ 
๑๘ เด็กชายธนาคิน หอกระโทก ๑๔๑ หมู่ที่ ๒๑ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ๓๘๑๕๐ ๐๖๑๑๗๑๓๙๔๓ 
๑๙ เด็กหญิงคุณากร กินรี ๑๙ หมู่ที่ ๔ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ ๐๘๙๐๕๒๗๘๘๖ 
๒๐ เด็กพัชระ พรหมสุวรรณ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๙๕๓๔๑๖๙๓๙ 
๒๑ เด็กชาย โฮฬาริก สาฑะ ๓๒ หมู่ที่ ๗ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐ ๐๘๔๑๒๓๕๕๐๔ 
๒๒ เด็กชายสิรภัทร สาสังข์ ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๐  ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๘๘๕๑๒๒๔๘๗ 
๒๓ เด็กชายธนวัฒน์ พรหมวัฒน์ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ ๐๘๗๕๓๘๘๒๕๓ 
๒๔ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รักศีล ๓๖ หมู่ที่ ๓ ต.นาจาน อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น ๐๙๓๐๖๐๗๗๕๕ 
๒๕ เด็กชายณภัสกร รุ่งศรี ๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแท่ง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ ๐๙๐๓๕๒๗๑๘๖ 
๒๖ เด็กชายตระการศักดิ์ ป้านภูมิ ๒๑๓ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู ๐๘๓๗๙๔๒๖๗๒ 
๒๗ เด็กหญิงชลธิชา ทองสี ๙๓ หมู่ที่ ๕ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐ ๐๙๕๑๖๙๒๕๒๓ 
๒๘ เด็กหญิงพิชชาภา อุตชาชน ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ๔๑๒๔๐ ๐๖๕๑๑๖๙๕๑๐ 
๒๙ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยษา ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ ต.โนนน  าเกลี ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐ ๐๙๙๒๑๙๐๔๓๗ 
๓๐ เด็กชายฤทธิเดช นามโยธา ๔๐หมู่ที ่๕ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐ ๐๙๘๑๑๓๓๓๙๘ 

๓๑ เด็กชายศิรสิทธิ์ การบรรจง ๒๔ หมู่ที่ ๖ ต.คึมขาด อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๗๒๕๘๔๑๔๕ 
๓๒ เด็กหญิงขวัญฤดี สีทับรักษ์ ๒๔ หมู่ที่ ๖ ต.คึมขาด อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๗๒๕๘๔๑๔๕ 
๓๓ เด็กชายวรากร บุญสวัสดิ์ ๖๔ หมู่ที่ ๗ ต.หนองน  าใส อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๔๘๖๑๘๗๐๙ 
๓๔ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ พรมศักดิ์ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๔๐ ๐๘๒๘๖๕๔๗๗๑ 
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๓๕ เด็กหญิงชลชนก ริมข้ามป้อม ๔๑/๑ หมู่ที่ ๙ ต.ถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๗๙๕๗๔๓๑๑ 
๓๖ เด็กชายภัทรภูมินทร์ ฦาชา ๒๖๓ หมู่ที่ ๓ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ๓๖๒๑๐ ๐๘๕๗๖๙๔๔๗ 
๓๗ เด็กหญิงพิชญา พลโยธา ๒๙๙ หมู่ที่ ๙ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๗๙๕๗๔๓๑๑ 
๓๘ เด็กชายเกิดดี ยิ มฟุ้งเฟ่ือง ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๙๙๖๓๖๖๖๒๐ 
๓๙ เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมสาร ๕๗ หมู่ที่ ๔ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๖๔๔๓๑๓๐๘๓ 
๔๐ เด็กหญิงกรกนก สุโพธิ์อ ามาตย์ ๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐ ๐๖๒๙๙๑๕๒๕๓ 
๔๑ เด็กชายจักรรินทร์ มะลิดา ๔๕ หมู่ที่ ๓ ต.ช ายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๘๗๐๐๙๖๖๐๕ 
๔๒ เด็กชายกรวิชญ์ ช านาญบึงแก ๑๘ หมู่ที่ ๓ ต.ช ายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๙๓๔๔๗๑๔๒๐ 
๔๓ เด็กหญิงเยาวเรศ ทองภูธร ๕๖ หมู่ที่ ๙ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๘๐ ๐๙๙๗๕๙๒๙๙๙๑ 
๔๔ เด็กหญิงชลิตา โพธิ์สุวรรณพร ๑๘๒ หมู่ที่ ๑ ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ ๐๙๙๑๗๖๖๙๙๖ 
๔๕ เด็กหญิงน  าฝน กล่อมจิตร์ ๕๒/๑ หมู่ที่ ๓ ต.นาจาน อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๙๔๙๔๓๓๔๕๘ 
๔๕ เด็กหญิงรุ่งรจี จ่าสูงเนิน ๘๑ หมู่ที่ ๙ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๘๐๑๗๙๓๓๔๔ 
๔๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ้มค า ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต.ทรายค า อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ ๐๖๑๑๕๐๐๘๐๔ 
๔๗ เด็กชายอนุพงษ์ เทพชมภู ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.หนองแซง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ๔๑๑๒๐ ๐๘๘๕๓๔๖๕๔๕ 
๔๘ เด็กหญิงสุนิสา ใต้เพชร ๔๔๙ หมู่ที่ ๗ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ .จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๙๓๕๔๐๘๖๖๐ 
๔๙ เด็กชายภาคิน บู่สายญาติ ๒๒/๕ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๙๘๓๗๙๘๔๗๒ 
๕๐ เด็กชายปวริศ์ ฤทธิ์เสนี ๑๔๓ หมู่ ๑๑ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๔๔๑๖๐ ๐๙๕๒๙๐๒๓๔๒ 
๕๑ เด็กหญิงสุภาวดี หมื่นน้อย ๒๐/๑ หมู่ที่ ๓ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐ ๐๖๑๙๙๗๖๒๕๙ 
๕๒ เด็กหญิงชลลิสา พลนิกาย ๓๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๙๘๔๓๔๕๔๙๔ 
๕๓ เด็กชายเสกสรรค์ โคตรปะโค ๖๕ หมู่ที่ ๗ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ๔๑๓๗๐ ๐๖๒๙๐๑๓๖๙๔ 
๕๔ เด็กชายจารุเดช ค าปัญญา ๒๑๑ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ ๐๙๘๑๖๕๙๐๒๙ 
๕๕ เด็กชายธนภัค มาตย์ค า ๑๖๗ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ ๐๙๓๔๓๒๒๑๙๔ 
๕๖ เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สาธุชาติ ๑๐๗ หมู่ที่ ๗ ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ๐๖๒๑๙๔๘๑๘๕ 
๕๗ เด็กชายสนทยา เนตรตาแสง ๔๗/๒๑ หมู่ที่ ๒๑ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ๓๘๑๕๐ ๐๖๕๓๑๓๕๗๔๘ 
๕๘ เด็กหญิงชิดชนก จงดา ๔๒๖ หมู่ที่ ๑ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐ ๐๙๘๖๓๙๘๕๓๐ 
๕๙ เด็กหญิงปวีณา  กงสถิตย์ ๑๑๘ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีบญุเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ ๐๘๘๓๓๖๕๘๑๘ 
๖๐ เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหล็กพล ๑ หมู่ที่ ๑๖ ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๐๙๘๖๖๙๓๒๓๗ 
๖๑ เด็กหญิงวทันยา สีมานนท์ ๘๔ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๐๙๐๓๓๔๗๐๒๕ 
๖๒ เด็กหญิงพัชราวรรณ ลิยิเก ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๐๙๓๕๙๐๖๑๕๔ 
๖๓ เด็กหญิงสุพรรณษา สะดู่ ๔๖๐ หมู่ที่ ๑๓ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๙๐ ๐๙๘๕๙๘๐๒๙๘ 
๖๔ เด็กหญิงชนิกานต์ สมบูรณ์ ๔๒๙ หมู่ที่ ๖ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๘๕๓๑๗๖๔๔ 
๖๕ เด็กหญิงมาริษา ปุริสาร ๑๗๙ หมู่ที่ ๑๐ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ๔๐๑๗๐ ๐๘๒๘๖๔๐๙๔๐ 
๖๖ เด็กชายณัฐภูมิ โพธิ์สาจันทร์ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๓ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู๓๙๐๐๐ ๐๘๕๐๒๐๗๒๐๑ 
๖๗ เด็กชายศุภัครเชษฐ์ สินสุข ๗๗/๒ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐ ๐๘๕๘๔๓๘๓๓๗ 
๖๘ เด็กหญิงธิติมา ลุงไทยสง ๔๔ หมู่ที่ ๖ ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๐๙๑๗๑๒๗๕๒๕๙ 
๖๙ เด็กชายนิติพล โพธิ์ศรี ๓๘/๑ หมู่ที่ ๒ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๔๕๑๐๒๓๑๕ 
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๗๐ เด็กหญิงเข็มเพชร ปริวันนัง ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๓ ต.นาข่า อ.มัญจาคีร ีจ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐ ๐๘๙๙๐๐๑๔๕๒ 
๗๑ เด็กชายชยากร อาดี ๒๖/๑ หมู่ที่ ๒ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๑๐๓๗๘๑๙๕ 
๗๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ สัทธนา ๙๙ หมู่ที่ ๑ ต.โพนกลาง อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๓๐ ๐๘๕๘๖๘๐๘๒๙ 
๗๓ เด็กชายพีรพงษ์ ศรีสะอาด ๑๑๖ หมู่ที่ ๑๑ ต.นาแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๖๔๘๒๘๑๗๒๔ 
๗๔ เด็กชายณัฐพงศ์ หัสดี ๑๑๖ หมู่ที่ ๑๑ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ๔๐๒๒๐ ๐๖๒๑๔๒๐๒๕๕ 
๗๖ เด็กหญิงปิยนุช ก าลังมา ๒๗ หมู่ที่ ๑๗ ต.นาแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๖๑๓๕๖๐๙๖๐ 
๗๗ เด็กชายทวีชัย บุญนาค ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ .จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๖๕๙๓๒๑๕๙๕ 
๗๘ เด็กชายธนัญชัย แพ่งพนม ๒๐ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ ๐๙๘๖๑๗๓๘๗๐ 
๘๙ เด็กชายณัฐวุฒิ เฝ้าทรัพย์ ๑๓๔ หมู่ที่ ๕ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู๓๙๑๔๐ ๐๘๑๐๐๑๔๔๕๘ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
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๑ เด็กชายณัฐวุฒิ บัวผาย ๑๗ หมู่ที่ ๕ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ๔๔๑๘๐ ๐๘๐๑๙๕๗๐๕๘ 
๒ เด็กชายศุภโชค ไชยเดช ๒๒๙ หมู่ที่ ๖ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐ ๐๖๖๐๐๙๒๙๒๙ 
๓ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตั ง ๒๗ หมู่ที่ ๖ ต.โชคนาแก อ.พล  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๕๕๔๐๙๓๑๗ 
๔ เด็กชายวัชระพงษ์ วงชีแก้ว ๒๘๙ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๖๓๓๙๓๑๔๒๘ 
๕ เด็กชายทศพล บิวทองอินทร์ ๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ต.บันลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ ๐๙๒๖๘๑๖๒๔๓ 
๖ เด็กชายจิรายุทธ สุตตา ๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๓๓๖๒๓๘๕๑ 
๗ เด็กหญิงวรดา บุญทศ ๓๐๕/๖หมู่ที่ ๒๐ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๔๕๙๑๔๘๓๐ 
๘ เด็กหญิงรพีภัทร แก้วมี ๑๖๗ หมู่ที่ ๒๐ ต.นางแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๐๗๓๗๗๔๒๒ 
๙ เด็กชายศรันย์ พิมพิสาร ๑๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ ๐๔๓๒๖๗๒๒๓ 

๑๐ เด็กชายธนโชติ อินทร์มา ๘๘๓ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๙๔๓๕๙๗๐๑๐ 
๑๑ เด็กชายวรเชษฐ์ ตาเมือง ๓๗๗/๗ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๔๓๒๖๗๒๒๓ 
๑๒ เด็กหญิงชลธิชา ฝ่ายแก้ว ๑๔๖ หมู่ที่ ๔ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ ๐๖๕๒๕๐๑๕๙๘ 
๑๓ เด็กหญิงคณิตา สุดงาม ๙๙ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๐๗๘๑๕๐๗๖ 
๑๔ เด็กหญิงปวรรณรัตน์ บงบุตร ๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐ ๐๙๘๙๕๐๙๗๔๘ 
๑๕ เด็กหญิงงชลิตา วงศ์หงษา ๘๕ หมู่ที่ ๙ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ๔๑๒๔๐ ๐๙๘๕๕๐๒๑๗๔ 
๑๖ เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพลไกร ๖๙ หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๐๙๙๐๙๒๓๑๒๑ 
๑๗ เด็กหญิงธวัลรัตน์ มะลาด ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๓ ต.ห้วยไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ ๐๔๓๒๖๗๒๒๓ 
๑๘ เด็กหญิงธิติมา แสงชมภู ๙๙ หมู่ที่ ๖ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู ๓๙๒๐๐ ๐๘๓๒๗๕๙๘๑๙ 
๑๙ เด็กหญิงจิดาภา ศิริรักษ์ ๑๓๙/๔๓ หมู่ที่ ๕ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๔๓๒๖๗๒๒๓ 
๒๐ เด็กหญิงมณีรัตน์ อินต๊ะปัญญา ๓๖/๒หมู่ ที่ ๑๗ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๗๘๔๗๕๕๘๔ 
๒๑ เด็กชายสุรเชษฐ์ ไวยสุภา ๕๐๐/๖๐หมู่ที่ ๑๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๖๐๓๘๔๑๕๔ 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงเบญจวรรณ จันดาวงษ์ ๑๕๗ หมู่ที่ ๑๘ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ ๐๘๘๖๒๕๖๓๔๑ 
๒ เด็กชายเกษมทรัพย์ เบี ยวจันทร์ ๑๔๓ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๗๐ ๐๙๔๗๔๒๖๙๔๗ 
๓ เด็กหญิงสิริกานดา กล้าแข็ง ๑๕/๑หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐ ๐๘๔๘๓๔๓๓๗๕ 
๔ เด็กหญิงปิยะนุช ปิ่นวงเพชร ๓๐ หมูท่ี่ ๘ ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐ ๐๘๓๒๗๘๘๗๕๙ 
๕ เด็กชายสิทธิพงษ์ เพียรแก้ว ๒๓ หมู่ที่ ๔ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐ ๐๘๑๓๖๙๔๐๗๔ 
๖ เด็กหญิงภัทรพร ศรีสวัสดิ์ ๘๙ หมู่ที่ ๓ ต.สามตุ่ม  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐ ๐๘๖๔๓๕๒๘๒๔ 
๗ เด็กชายอรรถกร พันธ์เสถียร ๕๔ หมู่ที่ ๓ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ๔๓๑๘๐ ๐๘๗๒๓๔๖๗๒๒ 
๘ เด็กหญิงนลินญา เรเน่ คารัวน่า ๗๙ หมูที่ ๒ ต.บ้านจาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ๗๖๑๕๐ ๐๖๑๔๘๖๓๕๙๐ 

 
 
 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงสุธารัตน์ บุญเกาะ ๔๘๘ หมู่ที่ ๔ ต.ภูเวียง อ.ภูเวยีง จ.ชัยภูมิ ๔๐๑๕๐ ๐๙๘๑๓๕๓๒๘๖ 
๒ เด็กชายศราวุฒิ  อินนอก ๘๑/๑ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๙๘๒๘๖๕๗๐๔ 
๓ เด็กชายปุญญพัฒน์ ชัยไธสง ๕๔ หมู่ที่ ๖ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๖๑๑๑๐๔๒๘๗ 
๔ เด็กหญิงวรรณภา จันทะชา ๘๑ หมู่ที่ ๑ ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐ ๐๘๗๑๓๓๖๑๘๕ 
๕ เด็กหญิงกิตติมา เหลาดี ๑๕๘ หมู่ที่ ๔ ต.ม่วงหวาน อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐ ๐๘๔๙๗๖๙๕๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ นายกังวาล  ปั้นยศ ๑๙/๓ หมู่ที๕่ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐ ๐๙๓๓๓๖๐๔๑๐ 
๒ นายสิรวิชญ์  หงส์ร่อน ๑๖๘ หมู่ที๔่ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๘๐๗๓๔๓๗๓๖ 
๓ นางสาวนฤมล  วงษ์หนู ๑๑๔หมู่ที๘่ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๓๐๔๐๗๘๕๖ 
๔ นางสาวจันทวรรณ  เย็นฉ่ า ๓๕๓/๑๑๑ หมู่ที๑่๕ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๘๓๖๖๑๘๐๕๐ 
๕ นางสาวศิรินทร  สุจริต ๒๑๓ หมู่ที๙่ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๘๐๖๑๖๓๙๗๕ 
๖ นางสาวเกตุมณี  เจริญบุตร ๑๓๗/๑ หมู่ที๙่ ต.ถ  าวัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ ๐๖๕๖๙๐๐๒๐๙ 
๗ นายพชรพล  ชื่นช้อย ๑๗ หมู่ที๔่ ต.หนองสรวง  อ.หนองกรุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ ๐๖๑๐๓๗๘๙๐๗ 
๘ นางสาวกรกนก  พัดไธสง ๑๖๗ หมู่ที๖่ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๘๘๕๐๕๔๒๐๑ 
๙ นางสาวศิริสกุล  หมวดทัยสงค์ ๙๖ หมู่ที๑่ ต.นาชุมแสง อ.ภูวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ ๐๖๑๐๕๘๓๙๑๖ 

๑๐ นางสาวสุทธิดา  สรวงศิริ ๖ หมู่ที๖่ ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๐๙๓๔๓๖๒๑๕๙ 
๑๑ นางสาวพรรณพฤกษา  อัยวรรณ ๔๒๕ หมู่ที๑่ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐ ๐๙๘๑๓๙๘๐๔๑ 
๑๒ นางสาวกมลพรรณ  เฮียงโฮม ๖๘ หมู่ที๑่๐ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น๔๐๑๙๐ ๐๙๕๑๗๑๓๔๖๔ 
๑๓ นายจุลดิษย์  ศรีผ่านอ้วน ๘๘หมู่ที๑่๒ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา๓๐๒๔๐ ๐๙๓๔๖๐๔๘๖๒ 

 

 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขานแสน ๑๐๖หมู่ที๔่ ต.ค าแมด อ.ซ่ าสูง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ ๐๙๓๓๔๐๔๐๖๑ 
๒ นายธนาดุล  ท านา ๕๓ หมู่ที๑่ ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐ ๐๖๒๑๕๙๖๘๒๐ 
๓ นางสาวชลธิชา  โสพิลา ๑๐๐หมู่ที๒่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น ๔๐๒๘๐ ๐๘๘๖๔๙๖๐๙๐ 
๔ นายฐาปกรณ์  มูลตรี ๘๙ หมู่ที๑่๓ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน   จ.สกลนคร  ๔๗๑๑๐ ๐๘๕๕๗๔๑๑๙๐ 
๕ นายอานนท์  มูลตรี ๒๒ หมู่ที๑่๐ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๘๐ ๐๖๕๒๕๗๘๘๖๐ 
๖ นางสาวสุชาดา  มีเกาะ ๖๘หมู่ที๖่ ต.บ้านโคก อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ ๐๘๓๙๙๖๕๘๗๖ 
๗ นายมินธาฎา  บุญนูญ ๑๖๘ หมู่ที๑่๗ ต.นาข่า  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐ ๐๙๕๓๒๔๐๒๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ชั้นชั้นเคลื่อนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ นางสาวรฌา  ม่วงสีงาม ๘๒หมู่ที๓่ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐ ๐๖๑๖๖๘๔๕๔๔ 
๒ นางสาวสุชัญสินี  บุญเกาะ ๒๘๒ หมู่ที๑่๑ ต.โนนสม บูรณ์อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๘๓๙๗๕๖๑๘ 
๓ นายปิติ  ภูดารัตน์ ๑๓๐หมู่ที๖่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกรุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐  
๔ นายทวีชัย  ธรรมสมบัติ ๖๔หมู่ที๗่ ต.หนองน  าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๔๘๖๑๘๗๐๙ 
๕ นายณัฐวัฒน์  ค าภาเขียว ๑๗ หมู่ที๔่ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว๒๗๑๘๐ ๐๙๒๖๔๙๓๙๘๘ 
๖ นางสาวบงกช  โพธิ์ทอง ๘หมู่ที๓่ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๖๑๐๖๘๘๖๒๓ 
๗ นางสาวธิดาวรรณ  จันทะนเุคราะห์ ๑๑๔หมู่ที๑่๐ ต.หนองหว้า  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ๔๑๑๑๐ ๐๙๘๕๗๑๗๘๖๕ 
๘ นางสาวกนกวรรณ   จันทร์แก่น ๑๒๔หมู่ที๓่ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู   ๓๙๑๔๐ ๐๘๗๔๒๔๒๔๑๒ 
๙ นางสาวดวงพร ลาภจิตร ๑๐๔ หมู่ที๘่ ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๘๐ ๐๙๙๐๘๐๙๔๐๘ 

๑๐ นายปริญญา  ศักดาราช ๙หมู่ที๘่ ต.บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐ ๐๖๔๕๓๙๙๐๒๗ 
๑๑ นางสาวพลอย ปะละกัง ๑๕๖หมู่ที๖่ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๘๐๒๔๙๔๔๗๐ 
๑๒ นางสาวภัณณพัต  ศรีเทศ ๑๓๒หมู่ที๗่ ต.หินตั ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๔๗๓๕๒๖๔๔ 
๑๓ นายธนภัทธ์  โคตรบุญเรือง ๑๙๖ หมู่ที๒่ ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐ ๐๖๔๑๔๒๘๘๑๖ 
๑๔ นางสาวปาริฉัตร  สอนกลาง ๒๓ หมู่ที๑่๐ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐ ๐๖๑๐๓๑๑๓๘๖ 
๑๕ นางสาวนิตย์รดี  พิษณุ ๑๕๔ หมู่ที๑่ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ ๐๖๑๑๐๙๕๕๑๒ 
๑๖ นางสาวณัฐชา  สว่างตา ๑๙หมู่ที๕่ ต.หนองน  าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๘๐๘๑๒๕๑๕๙ 
๑๗ นางสาวปณิตา  แสงหิมะ ๒๕ หมู่ที๘่ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ ๐๙๓๕๓๒๘๖๖๐ 
๑๘ นางสาวนฤมล  พรมฤทธิ์ ๗๒ หมู่ที๘่ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ ๐๙๘๑๖๙๑๔๗ 
๑๙ นายศรัญยู  โหน่งบึ ง ๔๓๘หมู่ที๑่๓ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๙๐ ๐๘๐๓๘๖๔๕๖๖ 
๒๐ นายกิตติทัต  เมินขุนทด ๑๐๔ หมู่ที๒่ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐  
๒๑ นายธีรดนย์   ชาวสพุง ๒๗๙ หมู่ที๔่ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๙๐ ๐๙๘๒๒๐๗๔๐๖ 
๒๒ นายทิวัตถ์  ทัพสุริ ๑๐๖ หมู่ที๗่ ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น๔๐๑๑๐ ๐๙๘๑๗๒๓๘๓๑ 
๒๓ นางสาวมณีรินทร์  เสมอหน้า ๖๘หมู่ที๗่ ต.หนองน  าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๔๐๔๓๑๒๓๓ 
๒๔ นายธนวัฒน์  จ่าพรรณนา ๒๗ หมู่ที๔่ ต.ปอแดง อ. ชนบท จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ ๐๘๙๕๗๖๖๕๕๘ 
๒๕ นายทินภัทร  ทานสุวรรณ์ ๔ หมู่ที๖่ ต.บ้านชวน อ. บ าเหน็จณรงค์  จ. ชัยภูมิ๓๖๑๖๐ ๐๙๙๖๕๐๘๘๐๗ 
๒๖ นายศุภชัย  ละมุล ๕๐หมู่ที๖่ ต.บ้านชวน อ. บ าเหน็จณรงค์  จ. ชัยภูมิ๓๖๑๖๐ ๐๖๒๑๙๑๕๙๘๗ 
๒๗ นางสาวณัฐธิดา  เพียกเพีย ๗๑ หมู่ที๘่ ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น๔๐๑๑๐ ๐๖๓๐๓๐๓๓๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ชั้นชั้นเคลื่อนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๒๘ นางสาวญาณภัทร  ค ามูลมี ๖๓/๑หมู่ที๑่ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภมูิ ๓๖๑๒๐ ๐๘๗๔๖๐๑๓๔๙ 
๒๙ นางสาวบัณฑิตา  หาดจันทร์ ๗๖ หมู่ที๖่ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐ ๐๘๑๐๑๑๐๖๑๑ 
๓๐ นางสาวศลิลทิพย์  สุนทะวงค์ ๒๘๖หมู่ที๑่๑ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ ๐๙๘๑๐๙๕๒๑๐ 
๓๑ นางสาวอัญชรี  ศรีจันทร์ ๔๖หมู่ที๗่ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น ๓๙๑๘๐ ๐๘๗๘๖๒๙๓๔๔ 
๓๒ นางสาวเพ็ญนภา บุญผิว ๓๔ หมู่ที๗่ ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น๔๐๑๑๐ ๐๙๙๖๙๕๓๕๘๖ 
๓๓ นายภูตะวัน  หลานเศรษฐา ๒๒๓หมู่ที๑่ ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม  ๔๘๑๓๐ ๐๘๘๓๓๑๕๖๖๙ 
๓๔ นางสาววิจิตรา  ธรรมไหม ๑๐๐หมู่ที๕่ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐ ๐๙๓๔๓๒๖๑๐๙ 
๓๕ นางสาวณัฐณิชา  วงษ์อินตา ๙๕หมู่ที๓่ ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ๓๖๑๘๐ ๐๙๗๓๑๖๒๕๖๘ 
๓๖ นางสาวฐิติพร  พงศ์เพชรสง่า ๒ หมู่ที๙่ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ๔๑๒๔๐ ๐๙๓๕๐๘๕๒๘๐ 
๓๗ นางสาวศรินทิพย์  อาจหาญ ๒๐๔ หมู่ที ่๕ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู   ๓๙๑๔๐  
๓๘ นายสังสรรค์ แงวภูเวียง ๒๖หมู่ที๑่๓ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๙๐ ๐๘๓๖๑๗๖๔๗๔ 
๓๙ นางสาววรีภรณ์   แดงพัด ๓ ซ. เศรษฐสัมพันธ์ ๒ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุี ๑๘๑๔๐ ๐๙๒๖๒๔๐๕๘๙ 
๔๐ นางสาวธณัชภรณ์  ช่วยนา ๗๐หมู่ที๗่ ต.หนองน  าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๓๐๗๖๒๒๙๘ 
๔๑ นายสิทธิโชค  ขุนสท้าน ๗ หมู่ที๑่๑ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น๔๐๒๑๐ ๐๙๓๓๒๕๘๗๕๔ 
๔๒ นางสาวสุนันทา  ช่วยรักษา ๘๒/๑๒๒ หมู่ที๑่๐ ต.โนนสม บรูณ์อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๖๒๙๑๓๗๒๘๓ 
๔๓ นางสาวดมิสา  ทับทิมไสย์ ๒๔๖หมู่ที๖่ ต.โนนสม บรูณ์อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ ๐๙๒๓๙๒๘๔๒๗ 
๔๔ นางสาวน  าค้าง  ปราบเพ็ชร ๑๓๑ หมู่ที๔่ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐ ๐๙๖๖๗๓๔๓๖๖ 
๔๕ เด็กหญิงพกาวรรณ วงชารี ๑๘๕ หมู่ที่ ๑๔ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ๓๘๑๗๐ ๐๖๒๑๑๖๓๖๐๔ 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ชั้นประมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ นางสาวนฤมล  คงนอก ๔๑๙/๒๓๐ หมู่ที๑่๗ ต.ในเมือง อ. เมือง  จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ๐๘๓๘๘๙๖๔๔๘ 

 


