
ล ำดับที่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร
ชื่อ สกลุ หมำยเหตุ

1 10139 ด.ญ. วรัมพร จันทมุ
2 10885 ด.ช. ภริูนท์ อนิทวงศ์
3 10279 ด.ญ. ภรำวณัฐ จันทรี
4 10042 ด.ช. สุวภทัร ดิศวรรณี
5 10036 ด.ช. ศิวกร ด ำช่วย
6 10074 ด.ญ. วรัมพร เกตุศรี
7 10765 ด.ช. วรกร คงประดิษฐ์ผล
8 10687 ด.ญ. วรกมล พัดทอง
9 10472 ด.ช. รัชชำนนท์ ชัชวำล'ย์
10 10716 ด.ช. ธนกฤต เค้ำแคน
11 10275 ด.ช. ชำนนท น้อยปั่น
12 10499 ด.ญ. ฐิตำรีย์ สำมำรถ
13 10046 ด.ช. พงศ์สฤษฎิ์ โชติเชวงวิวัฒน์
14 10359 ด.ญ. ธำรำรัตน์ สรรพำกจิวัฒนำ
15 10859 ด.ญ. เตชญำกร เตชะกลุปรำณี
16 10972 ด.ช. สุธี จันทร์แปน้
17 10842 ด.ช. สุภทัร ในเวียง
18 10557 ด.ช. พงศ์กฤต ชุมแกว้
19 10976 ด.ช. กฤตธี จันทร์แปน้
20 10118 ด.ช. หสัดิน เขียวค ำ
21 10680 ด.ญ. ณริศำ บญุพระเกศ
22 10853 ด.ญ. จันทมิำ สุวรรณประทมุ
23 10308 ด.ญ. วชิรญำณ์ ทองพิมพ์
24 10146 ด.ญ. ดำรินทร์ ภมูิดำ
25 10142 ด.ญ. สุวรรณพร เอี่ยมศิริ
26 10527 ด.ช. ณฐพงศ์ หว่ำงแทน
27 10981 ด.ช. อทิธิพัทธ์ เจียมอำตฆ์

บญัชีแนบทำ้ยประกำศ

รำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  1  ปกีำรศึกษำ 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

28 10715 ด.ญ. ณัฐพร บวัเหม
29 10672 ด.ช. สิรปกร ตำดี
30 10856 ด.ญ. บญุญำเรศม์ เผือกละออ
31 10697 ด.ช. ฉัตรชัย แจ่มชื่น
32 10632 ด.ญ. แทนขวัญ กำรชัด
33 10266 ด.ญ. กนกนุช คล้ำยยำ
34 10379 ด.ช. ทศพล ลิลำ
35 10026 ด.ญ. วรัญญำ พรมเมือง
36 10443 ด.ญ. ฏฎพิัฒ ทองกลัด
37 10655 ด.ช. ธเนศวร ซอโฉม
38 10314 ด.ญ. กญัญพัชร อ่ ำเล็ก
39 10197 ด.ช. ธัญเทพ สุวรรณวัฒน์
40 10066 ด.ญ. ณัฐวรรณ โตอนิทร์
41 10840 ด.ญ. สโรชำ ปำนมณี
42 10770 ด.ช. วงษ์ปณัชช์ ครุฑน่วม
43 10345 ด.ช. อดิศร โพธำรำม
44 10798 ด.ช. ศุภกร กิ่งชำ
45 10196 ด.ญ. อนงค์อร สำยคง
46 10730 ด.ญ. อกัษรำภคั เกดิแย้ม
47 10496 ด.ช. ปฏพิัทธ์ เจือบญุ
48 10399 ด.ญ. ผกำมำส แสงมณี
49 10838 ด.ญ. สโรชินี ปำนมณี
50 10948 ด.ช. วรทตั บศุยมงคล
51 10622 ด.ญ. ณัฐณิชำ ทรัพย์ประสม
52 10452 ด.ช. เทวัญ หมืน่จ ำปำ
53 10240 ด.ญ. ภทัรนันท์ คล้ำยยำ
54 10090 ด.ช. ธรรมนูญ อึ้งสิทธิพูนพร

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

55 10362 ด.ญ. ศักด์ิสิทธิ์ แสงสุริยำ
56 10857 ด.ญ. คริฑชญำ ธำรำกรพรชัย
57 10304 ด.ญ. อรอมุำ คชสุวรรณ
58 10843 ด.ช. รัชพล อ ำนำจมัน่คง
59 10232 ด.ช. วิรัช เอี่ยมสงวน
60 10619 ด.ญ. วิลำสินี เริงใจ
61 10253 ด.ญ. ปณัณพร ไพรเถื่อน
62 10596 ด.ช. นิพิฐพนธ์ แต้สุวรรณ
63 10913 ด.ช. ยุทธกำญ รุจิภโรทยักลุ
64 10004 ด.ช. ณัฐศักด์ิ ศรีมณฑำ
65 10291 ด.ญ. ภทัรสุดำ บญุใจใหญ่
66 10188 ด.ช. คณิศร มำเผือก
67 10881 ด.ญ. พิญญำ แสวงสุข
68 10086 ด.ญ. จำรุนันท์ ขันธวิธิ
69 10625 ด.ช. อติกนัต์ รัตนโชติ
70 10159 ด.ช. นรภทัร ฐำนธรรม
71 10374 ด.ช. วนัสนันท์ โฉมอยู่
72 10091 ด.ญ. ณัฐธิดำ สิทธิแสง
73 10909 ด.ญ. ชนำภำ รักเหลือ
74 10648 ด.ช. กษิดิศ ศรีมีชัย
75 10695 ด.ญ. กนกพร ทรัพย์สอำด
76 10238 ด.ช. กติติพิชญ์ ยิ้มจันทร์
77 10050 ด.ช. ศุภำกร ประเสริฐสุขศิลป์
78 10115 ด.ช. กฤตเมธ เพ็ชรคุ้ม
79 10247 ด.ญ. ณภทัร เอี่ยมองอำจ
80 10305 ด.ญ. พรพรหม สุภำวำส
81 10467 ด.ญ. พิยดำ ทะนวนรัมย์

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

82 10422 ด.ช. สุรวุธ วสันต์บญุเจริญ
83 10261 ด.ช. พิสุทธิ์ รุ่งสว่ำง
84 10606 ด.ช. ธนวัฒน์ พิพัฒฐำดร
85 10398 ด.ช. นรวีร์ เทยีนระย้ำ
86 10883 ด.ญ. นภสร แกว้จันทร์
87 10520 ด.ช. เมธัส หงษำภริมย์
88 10075 ด.ช. ธิรนันท์ แสนเสนำ
89 10485 ด.ญ. ประภำวิณี รูปงำม
90 10301 ด.ช. กนัตพัฒน์ บญุแจ้ง
91 10872 ด.ญ. จุฑำมำศ พรรษำ
92 10096 ด.ญ. อชุุตำ บวังำม
93 10661 ด.ช. ศุภเชฎฐ์ ธนวิทย์ไพศำล
94 10455 ด.ญ. ธนพร กนัยะมี
95 10327 ด.ญ. รสริน เสน่หดี์
96 10616 ด.ญ. กญัญำณัฐ กรีธำธร
97 10288 ด.ช. ปยิังกรู รำตะกั่ว
98 10639 ด.ญ. สุชำนันท์ เพ็ชร์แดง
99 10846 ด.ญ. พิทยำรัตน์ โชคจันทรำ
100 10019 ด.ช. ศิลำชัย จิรชัยรัตนสิน
101 10162 ด.ญ. อชิรญำ เสียงเสนำะ
102 10970 ด.ช. ธนำภทัร์ อยู่ในธรรม
103 10041 ด.ช. อภธิำร ศรศิลป์
104 10837 ด.ช. วริทธิธ์ร คุ้นมำก
105 10264 ด.ช. ปำรเมศ ฤทธิน์้อย
106 10542 ด.ช. บรูเมศร์ มูลหำ
107 10568 ด.ช. กฤตติพงษ์ วัฒนอดุมเดชำ
108 10378 ด.ช. สรวิชญ์ เดชมนตรี

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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109 10290 ด.ช. ผลิตโชค แตงสอำด
110 10358 ด.ช. ธีรชัย ส ำเภำ
111 10517 ด.ช. จิรำศักด์ิ วงศ์ษำ
112 10904 ด.ช. ภยิโญภำพ ตุ้ยเต็มวงศ์
113 10487 ด.ญ. กนกพร ทพิย์ชมภู
114 10492 ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ
115 10867 ด.ช. อนิทชั ยิ้มเรือง
116 10839 ด.ช. ธีรภทัร พัฒน์ช่วย
117 10057 ด.ช. ปยิทชั บญุถนอม
118 10107 ด.ญ. กณัฐมณี จิตรภกัดี
119 10097 ด.ช. สยำมรัฐ พูลสมบติั
120 10507 ด.ญ. ธิดำวรรณ์ นำคแกว้
121 10480 ด.ญ. ไอลดำ ไชยภำ
122 10934 ด.ญ. ปริษำ อรัญญะนำค
123 10294 ด.ญ. พิมพ์ลดำ โชตพัฒน์ธนะกลุ
124 10137 ด.ญ. กลุธิดำ มัญจกำนนท์
125 10891 ด.ญ. ญำดำณี สำมทองบตุร
126 10384 ด.ช. นิภทัร์ ลับกิ่ม
127 10259 ด.ญ. กลุนันท์ ศรีเวียง
128 10585 ด.ญ. ปรำยฟ้ำ สุขคล้ำย
129 10810 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ รัตนไพบลูย์พงศ์
130 10797 ด.ช. อติเทพ พลรักษำ
131 10322 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีวรรณ
132 10129 ด.ช. ธนกร ชูแกว้
133 10081 ด.ช. พลภทัร ทรัพย์สุวัฒน์
134 10624 ด.ช. ธิเบต นำทอง
135 10072 ด.ญ. ญำณิศำ รู้เจน

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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136 10382 ด.ช. อลัน อนิทวุำนิชย์
137 10419 ด.ช. ณฐกร บญุประเทอืง
138 10169 ด.ช. กนัตพงศ์ เดชอดุม
139 10720 ด.ช. สิทธินนท์ หว่งเอี่ยม
140 10643 ด.ช. จักรี กล้ำแรง
141 10649 ด.ช. ชนำธิป บญุกำล
142 10933 ด.ญ. กรกมล มะหงิสิบ
143 10114 ด.ญ. สุรีพรรณ สุขวิทย์
144 10621 ด.ช. ยุทธกำนต์ เครือบสุวรรณ์
145 10847 ด.ช. พุฒฒิพงศ์ เลิศโยธำรงค์
146 10984 ด.ญ. สำยธำรำ บญุเพ็ง
147 10781 ด.ญ. วิชุดำ ศิริมำศ
148 10357 ด.ช. กฤตเมธ เหมือดขุนทด
149 10524 ด.ญ. พิยำวดี วัจรินทร์
150 10725 ด.ช. ณัฐภณ ขันตี
151 10157 ด.ช. สุวิทย์ เมืองแกว้
152 10052 ด.ญ. ทศันีย์ พึ่งจีน
153 10143 ด.ช. รัฐกรณ์ โกศลนัฏ
154 10343 ด.ญ. ณัฐณิชำ สุขเกษม
155 10284 ด.ช. ต้นไผ่ ผำหลัก
156 10791 ด.ญ. จิรำภรณ์ ทพินำ
157 10027 ด.ญ. กมลรัตน์ ศิริบตุร
158 10682 ด.ช. อมลวัทน์ ตันติกลุไพศำล
159 10416 ด.ญ. อนิทริำลัย อนิทะเสน
160 10902 ด.ช. มันดลี สีโสฬสสกลุ
161 10111 ด.ช. ภวูดล ตะกรุดทอง
162 10717 ด.ญ. ศศินภำ พุ่มมณี

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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163 10285 ด.ญ. รำมนรี พูลสิริ
164 10753 ด.ช. ณัฐพงษ์ พันธุเ์ขตต์
165 10369 ด.ช. จีระวัฒน์ ศรีศักด์ิ
166 10277 ด.ญ. ณัฐมน ทบัเอี่ยม
167 10089 ด.ช. ยศกร จุ้ยประเสริฐ
168 10477 ด.ช. ณภทัร มะโนสมบติั
169 10515 ด.ช. ปฏภิำณ พึ่งวิชำ
170 10367 ด.ช. ปญัญำวุฒิ ทมิใจบญุ
171 10073 ด.ช. วรพล จันทำ
172 10397 ด.ช. ปรัชฌ์ญำ รสหอม
173 10337 ด.ช. ฐำนทพั มัน่ทมิ
174 10300 ด.ญ. ธนัตพร โตอนิทร์
175 10166 ด.ญ. ปยิ์รดำ จินตนะพันธ์
176 10451 ด.ญ. สุกำนดำ บวัเหม
177 10077 ด.ญ. ทพิรัตน์ พึ่งจีน
178 10978 ด.ช. ธนำกร อวยเฮง
179 10280 ด.ช. ศรัทธเนต ตะกรุดโฉม
180 10831 ด.ญ. รุจจิรำ บญุเพ็ชร์
181 10776 ด.ช. อธิทตั กมลเลิศไพบลูย์
182 10476 ด.ช. ชลนที นำคกนั
183 10110 ด.ช. นิธิพงศ์ ยิ้มเรือน
184 10819 ด.ญ. ปำนรดำ ม่วงโมรำ
185 10509 ด.ญ. ญำตำวี แสงเงำงำม
186 10665 ด.ญ. กนกลักษณ์ ฮินทำ่ไม้
187 10638 ด.ช. กอ้งเกยีรติ อน้เกตุ
188 10025 ด.ช. อคัรพล ศรีโชค
189 10323 ด.ช. กฤษณ์ แกว้เกดิเถื่อน

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.
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รำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  1  ปกีำรศึกษำ 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

190 10164 ด.ช. สิทธิกร โพธิก์ล่ิน
191 10471 ด.ช. เกยีรต์ิมงคล บวัดี
192 10140 ด.ญ. องิรดำ ไฝกระโทก
193 10571 ด.ญ. กรรณิสำ ทองประดับ
194 10503 ด.ช. วสุธร โสดำ
195 10607 ด.ช. ชินพัฒน์ จ ำปำเรือง
196 10803 ด.ญ. สิรีธร คุ้มมงคล
197 10578 ด.ช. วีระชัย แกว้มูลกจิ
198 10674 ด.ญ. ชนม์นิภำ ศิลำรัตนกลุ
199 10782 ด.ช. คุ้มขวัญ สิงหอ์ยู่
200 10297 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ต้ังสิริวัฒนำพงศ์
201 10094 ด.ญ. ปทัมำพร วรรณศิริกลุ
202 10377 ด.ช. วรเมธ เจริญสุข
203 10425 ด.ญ. รัชวิภำ นอบกำย
204 10386 ด.ช. ปรำชญ์ บวันำค
205 10191 ด.ช. ดนุนัย สุขเกตุ
206 10558 ด.ช. รพิยุทธ์ แช่มศรี
207 10875 ด.ช. กรพล ข ำอยู่
208 10692 ด.ช. สัมพันธ์ รอดหลัก
209 10777 ด.ญ. ณิชมน โพธิเ์ดช
210 10586 ด.ญ. ธัญพิชชำ แซ่โค้ว
211 10953 ด.ช. ธนวัฒน์ พิศพงษ์
212 10270 ด.ช. ศักด์ิธนำกรณ์ บญุเพ็ชร์
213 10438 ด.ญ. สุภำพร อดทน
214 10928 ด.ช. ศักดิพงศ์ ไวยวุฒิ
215 10454 ด.ช. ฐิตินันท์ สุขดี
216 10689 ด.ช. อธิป รอดหลัก

ให้นักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร
ชื่อ สกลุ หมำยเหตุ

บญัชีแนบทำ้ยประกำศ

รำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  1  ปกีำรศึกษำ 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

217 10250 ด.ช. ปฏวิัติ จันทรทตั
218 10906 ด.ช. ขัตติยะ สิงหอ์ยู่
219 10855 ด.ช. นำรำภทัร ปตันุ
220 10559 ด.ช. ณัชพล มีแปน้
221 10601 ด.ญ. ศิริวิมล พันธ์ด้อหล้ำ
222 10108 ด.ช. เอกมนัส ปิ่นแสง
223 10067 ด.ญ. วัชรำภรณ์ ศรีสันต์
224 10136 ด.ช. อนวัช แช่มเชื้อ
225 10117 ด.ช. ภำณุวัฒน์ พิลำฉิม
226 10230 ด.ช. สุธิรำช ทองค ำ
227 10956 ด.ช. กติติพงษ์ เพียงสุพรม
228 10100 ด.ช. อ ำพล โพธิอ์ไุร
229 10668 ด.ช. พิทยำ นุตะธนผล
230 10615 ด.ช. องศำ สมพงษ์
231 10395 ด.ช. นฤเบศร์ เชยเดช
232 10014 ด.ช. ณัฎฐวุฒิ บญุเกตุ
233 10044 ด.ญ. มัลลิกำ นำคชูวงค์
234 10200 ด.ญ. เปรมปรียำ กล่ ำเจริญ
235 10307 ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมนิมิตร
236 10246 ด.ช. อณำวิล จิรโชคเกษม
237 10763 ด.ช. ธันยธรณ์ ฤทธิวัชร
238 10658 ด.ช. ศุภนัด โสดำ
239 10380 ด.ญ. ณิชำกำนต์ วรภทัรชัยสิน
240 10278 ด.ญ. สิรำวรรณ พัดทอง
241 10602 ด.ช. วิริทธิพ์ล ศรีสุวรรณ์
242 10326 ด.ช. ณัฐพนธ์ เผือกพุก
243 10436 ด.ช. ธนวิชญ์ รัตนมณี

ใหน้ักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัว

ผู้สมัคร
ชื่อ สกลุ หมำยเหตุ

บญัชีแนบทำ้ยประกำศ

รำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  1  ปกีำรศึกษำ 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร

244 10449 ด.ช. ศิวกร ขืมจันทร์
245 10989 ด.ช. กมลภพ ชื่นบำน
246 10754 ด.ช. ชนธีร์ คล้ำยแย้ม
247 10583 ด.ญ. จิดำภำ เมืองจันทร์
248 10598 ด.ช. ณภทัร เทศพิทกัษ์
249 10186 ด.ช. ธนวัฒน์ ขุนประเสริฐ
250 10514 ด.ช. ปติิกร ธูปหอม

ใหน้ักเรียน
รำยงำนตัว

เวลำ 8.30 น.


