
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 2002 เด็กชายปณณวิชญ  คุณเผือก
2 2003 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  บุญมาเลิศ
3 2005 เด็กชายภูมิพัฒน  นรสิงหเริงฤทธ์ิ
4 2007 เด็กหญิงสุวิชญา  สุขุม
5 2008 เด็กชายภานุวิชญ  ชาวแดง
6 2009 เด็กชายชัยภัทร  ชูเมือง
7 2010 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญสุข
8 2013 เด็กหญิงศศิมาภรณ  คําฝกฝน
9 2016 เด็กชายยศกร  อักษรคง
10 2017 เด็กหญิงเปรมมิกา  สนธิชัย
11 2021 เด็กหญิงกชพร  สวิตตวงษา
12 2022 เด็กหญิงเขมิกา  เสนาเสถียร
13 2023 เด็กชายจารุเกียรติ  เจริญทรัพย
14 2027 เด็กชายพชรพล  ชูเวชะ
15 2034 เด็กชายณัฐรัตน  ทองแถว
16 2037 เด็กชายพัทธนันท  ตวนเอ่ียม
17 2038 เด็กชายปติพัทธ  พิจารณ

วันที่  12  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

รับการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน              หอง 204



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 2039 เด็กชายกวิน  ธรรมบัวชา
2 2040 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทรไพศรี
3 2044 เด็กชายณัฐนันท ชูนวล
4 2046 เด็กชายกฤติน  เทศไธสง
5 2048 เด็กหญิงชินานาง  ดีขจรเดช
6 2053 เด็กชายศุภกร  โพธ์ิดี
7 2054 เด็กหญิงชนัญญา  กิจปราชญ
8 2059 เด็กชายณัฐบดินทร  กันทะคํา
9 2065 เด็กหญิงมุกมรกต  พราวศรี
10 2067 เด็กชายกิตติพงศ  อินทะสอน
11 2068 เด็กชายวีระวัฒน  แสงสุกใส
12 2073 เด็กชายปรัชญาสุกรี  มะลิซอน
13 2074 เด็กชายเศรษฐพงศ  สุทธา
14 2079 เด็กชายเดชาธร  วัฒนวิภัทรเจริญ
15 2081 เด็กชายณัฐพัฒน  แจงพิพัฒน
16 2082 เด็กหญิงอรวรา  บุญประสิทธ์ิ
17 2083 เด็กชายศุภวัฒน  วงษสวัสด์ิ
18 1176 เด็กหญิง สวรส กล่ินรอด

วันที่  12  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

รับการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน               หอง 205



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 3001 เด็กหญิงมิลินท   ผุยปุย
2 3002 เด็กหญิงชนนินทร  จินตรัตน
3 3003 เด็กชายคีตะกวินท   โมกขาว
4 3005 เด็กหญิงจอมขวัญ   พวงศิริ
5 3006 เด็กชายกรณ   วัฒนเขจร
6 3007 เด็กชายอธิน   บุญพาพิทักษ
7 3009 เด็กหญิงจิรัชยารินทร   แสงหงษา
8 3011 เด็กหญิงธีรนาถ  หลําภักดี
9 3013 เด็กชายธนโชติ  เจกชาตรี
10 3014 เด็กชายแทนคุณ  ดีระดา
11 3015 เด็กชายพันธุรัตน   ยังดี
12 3016 เด็กหญิงอาภรณภัทร  โขมรัตน

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 
หองเรียนพิเศษ MEP

รับการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน                หอง 204
วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 3023 เด็กหญิงอรปรียา ศิริเลิศรุงเรือง
2 3030 เด็กหญิงพิชญาภัค   ถนัดหมอ 
3 3032 เด็กชายรชานนท   เกตุเลขา 
4 3039 เด็กหญิงเสาวลักษณ   กิตติยาย่ิงเจริญ 
5 3042 เด็กหญิงศิรประภา   ชานไชย 
6 3044 เด็กหญิงกชวรรณ   นาคีสังข 
7 3045 เด็กหญิงภัทรวดี   นกครุฑ 
8 3047 เด็กหญิงขาวขวัญ    อาจ จุฬา  
9 3048 เด็กหญิงภควลัญช   ศิลปพินิจ 
10 3050 เด็กชายเด็กชายเตวิช   พองพรหม 
11 3024 เด็กหญิงวริศรา  หน่ึงดานจาก
12 3022 เด็กหญิงวรัญญา  ปาปญญา
13 3029 เด็กชายเตชินท   กรอบรัมย 

หองเรียนพิเศษ MEP  
รับการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน           หอง 205

วันที่  13  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง

1 1012 เด็กหญิงอธิชา  เอมโอด
2 1139 เด็กหญิงสุชานาฏ  ทับทิมโต
3 1150 เด็กชายศุภณัฐ  แตงหวาน
4 1204 เด็กชายคนิน  ไชยยัน
5 1206 เด็กหญิงธนพร  จันทรสุรียกุล
6 1246 เด็กชายปวริศร  พาทา
7 1253 เด็กชายสิรภัทร  หลําภักดี
8 1257 เด็กหญิงนารีรัตน  แสนโคตร
9 1294 เด็กหญิงกุศลิน  พระภิเดช
10 1364 เด็กชายธนดล  เดชาฤทธิกุล
11 1375 เด็กชายปาณะ  ธนาผลไพบูลย
12 1395 เด็กชายสุรโชติ  สุวรรณกูฎ

ความสามารถพิเศษ (ดนตรี, นาฏศิลป, กีฬา)
          มอบตัวหอง 403     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 1005 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรีดาราช
2 1006 เด็กหญิง สุพัชชา มงคลดึ
3 1010 เด็กหญิง พิชชานันท วันโดะ
4 1015 เด็กหญิง ชนิสรา จันทะคุณ
5 1018 เด็กชาย ภาคิน มังสา
6 1019 เด็กชาย ภพธรรม เผือกทับทอง
7 1027 เด็กหญิง แพรไหม สัตพันธ
8 1028 เด็กหญิง นรกมล ผองโสถณ
9 1031 เด็กชาย พรภวิทย ทองอินทร
10 1032 เด็กชาย นิฐิชัย อรุณพูลทรัพย

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
11 1033 เด็กหญิง สิรี -
12 1037 เด็กชาย ศิวัช สาสุนันท
13 1038 เด็กหญิง รุจิษยา พ่ึงตนเอง
14 1041 เด็กหญิง รณิดา พันธปญญา
15 1042 เด็กหญิง ปาญาวีย บุคอรี
16 1043 เด็กชาย ปยปานุวัฒณ คาตะใบ
17 1044 เด็กชาย นนทนที ศิริพันธ
18 1045 เด็กชาย กันตพัฒน บรรจงปรุ
19 1046 เด็กหญิง ปใหม เเยงรัมย
20 1047 เด็กหญิง กานตวรินท เทียนถวาย

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 1 - 10
          มอบตัวหอง 405     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 11 - 20
          มอบตัวหอง 406     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
21 1049 เด็กหญิง ยิหวา ศรีสุบัว
22 1050 เด็กชาย ปณณธร จิตอาษากิจ
23 1051 เด็กหญิง สุพิชญา มะสังหลง
24 1053 เด็กหญิง ภิญาดา พรหมสมบัติ
25 1054 เด็กหญิง ดุจชญา วินโกมินทร
26 1057 เด็กหญิง กชนันท สมพงษ
27 1058 เด็กหญิง อริยาพร เลิศสงา
28 1072 เด็กหญิง สุชาดา สายรักศิลป
29 1075 เด็กหญิง กรวรรณ คุมฤทธ์ิ
30 1076 เด็กหญิง พรนภา เขียวเจริญ

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
31 1080 เด็กหญิง ศุภาวรรณ วิศวาภิวงศ
32 1081 เด็กชาย คฑาเทพ จิตวิบูลย
33 1082 เด็กหญิง ปานเดือน มัดลัง
34 1085 เด็กหญิง ฉัตรชฎา สุนทรนิทัศน
35 1090 เด็กชาย ปภาวิน สุขเกษม
36 1091 เด็กหญิง วันวิสา หิรัญพฤกษ
37 1093 เด็กหญิง ณกมล เขียวออน
38 1094 เด็กหญิง กัญญา เฉยชมผล
39 1095 เด็กชาย อดิเทพ เฉิดพูล
40 1098 เด็กหญิง พิมพมาดา เขียวงาม

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 21 - 30
          มอบตัวหอง 407     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 31 - 40
          มอบตัวหอง 412     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2563 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
41 1101 เด็กหญิง สุภัชชา สังวาลยเงิน
42 1107 เด็กชาย พลพิทักษ พืชสิงห
43 1110 เด็กชาย ปรัชญา ผลสวัสด์ิ
44 1133 เด็กชาย ภาคิน เหรียญรุงเรือง
45 1134 เด็กชาย วงศกร จันทรเจริญ
46 1136 เด็กชาย กฤษณดิศ ณัฎฐดิศสุกัลย
47 1144 เด็กหญิง ปยธิดา หุนแสน
48 1151 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ พิมพาชาติ
49 1153 เด็กชาย รัฐนันท หลงจิ
50 1155 เด็กหญิง พิมพธิดา เน่ืองจากนิล

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
51 1159 เด็กหญิง วรรณพร เกตุแกว
52 1171 เด็กหญิง พรรณนิภา ดีสี
53 1172 เด็กชาย ธีรปกรณ โภคินเดชารัชช
54 1174 เด็กหญิง สาวิตรี ทองย้ิมธนพงศ
55 1178 เด็กหญิง ออยหอม กรหนุม
56 1181 เด็กชาย นราวิชญ พลสิมมา
57 1183 เด็กชาย จิรทีปต ผังสุวรรณดํารงค
58 1186 เด็กหญิง ภัทรวี วิจิตร
59 1188 เด็กชาย ธนพล เทพสุวรรณ
60 1190 เด็กหญิง รัตมณี มีนาบุญ

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 41 - 50
          มอบตัวหอง 413     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 51 - 60
          มอบตัวหอง 414     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
61 1191 เด็กหญิง กนกพรรณ เเกวฉาย
62 1192 เด็กหญิง วรินทร จิตรดา
63 1194 เด็กหญิง นรีกานต เอ่ียมนําทรัพย
64 1195 เด็กหญิง ปวีณา เพ็งบุญทัศน
65 1199 เด็กชาย ปุญญาธิกรณ มีพารา
66 1202 เด็กชาย ภาณุพงศ โตโสม
67 1203 เด็กชาย ปุณยวัจน เปลงแสงทิพย
68 1205 เด็กชาย นิธิทัศน ดิสระ
69 1211 เด็กหญิง เขมจิรา ยังดี
70 1213 เด็กหญิง สุฐิตา ปานเจริญ

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
71 1215 เด็กหญิง อชิรญา จิตตโอบออม
72 1218 เด็กหญิง ปรียนันท คุมแกว
73 1219 เด็กหญิง มณิสรา เศรษโฐ
74 1224 เด็กหญิง วรรณพร ยุบล
75 1225 เด็กหญิง นันทิชา ไขสังข
76 1226 เด็กหญิง ภูริชญา คุณสิงห
77 1227 เด็กหญิง มัญชุพร จําปากอง
78 1231 เด็กชาย ปกรณ วาดเขียน
79 1232 เด็กชาย ชินพัทธ โรยสุวรรณ
80 1233 เด็กชาย กฤษณตนัย อภัยรัตน

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 61 - 70
          มอบตัวหอง 415     รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 71 - 80
          มอบตัวหอง 403    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
81 1234 เด็กหญิง เอมมิการ แกวปานกัน
82 1236 เด็กหญิง วรรณนิสา บุญโสภา
83 1237 เด็กหญิง ผกามาศ รุชดา
84 1240 เด็กหญิง ศิริรัตน ดีใจ
85 1256 เด็กหญิง ญาราภรณ ภมรภูเบศวร
86 1260 เด็กชาย ณภัทร ปารเมศวิศิษฏ
87 1266 เด็กหญิง ปยธิดา เทียนถวาย
88 1275 เด็กชาย ภูวณัฎฐ กองกูล
89 1277 เด็กชาย ปณณทัต ปนทอง
90 1280 เด็กชาย ณชพล ดวงชุมช่ืน

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
91 1283 เด็กหญิง พชรกมล สุขเกษม
92 1285 เด็กชาย โรตา ท่ีรัก
93 1286 เด็กชาย ธนากร สุชาติเลิศปญญา
94 1289 เด็กหญิง วาธินี เเกวประเสริฐ
95 1290 เด็กหญิง อนันดา ศรีมหัน
96 1291 เด็กหญิง นวพร ง้ิวราย
97 1292 เด็กชาย ธีรภัทร จันทสร
98 1296 เด็กหญิง ตรีทิพย ออนประทุม
99 1298 เด็กหญิง กชพร แขนสันเทียะ
100 1301 เด็กหญิง นภสร พรหมวร

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 81 - 90
          มอบตัวหอง 405    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 91 - 100
          มอบตัวหอง 406    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
101 1303 เด็กชาย ปรัชญา ทองออน
102 1304 เด็กชาย ธนกฤต มวงเปล่ียน
103 1305 เด็กหญิง พิมภูพาน อุดดวง
104 1316 เด็กหญิง ภคพร เเยมเนตร
105 1318 เด็กชาย ณัฐชนน ปุนประโคน
106 1319 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ทองคํารอด
107 1321 เด็กชาย ศิวัฒน ภควัตจิรภาส
108 1322 เด็กหญิง วีรวรรณ แซกวย
109 1327 เด็กหญิง วชิรญาณ ปานคลาย
110 1330 เด็กชาย ฐิติชัย ครุฑธะกะ

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
111 1331 เด็กหญิง ภัชรศรี ภูมี
112 1335 เด็กชาย วีรภัทร นุตาลัย
113 1336 เด็กชาย ธนกฤต คํามะโน
114 1339 เด็กหญิง ธนารีย โบราณ
115 1344 เด็กชาย สิปปภาส แกวทองสกุล
116 1359 เด็กหญิง วิชญาดา อุปรา
117 1363 เด็กหญิง วิภารัตน รุงสวาง
118 1367 เด็กหญิง สุรีพร ประดับสุวรรณ
119 1368 เด็กหญิง นัซนีน พรพินนท
120 1371 เด็กหญิง รุงรัตน ผมหอม

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 101 - 110
          มอบตัวหอง 407    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 111 - 120
          มอบตัวหอง 412    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
121 1378 เด็กหญิง ปุณยาพร สุดสายจันทร
122 1379 เด็กหญิง ชิณษา วงษสุวรรณ
123 1385 เด็กหญิง กนกวรรณ พิณรัตน
124 1386 เด็กชาย นัทธพงศ พุทธานุ
125 1397 เด็กชาย ออมทรัพย วิไลทรัพยไพศาล
126 1399 เด็กหญิง วิลาสินี นาคสิงห
127 1400 เด็กชาย ธนาธิป ดวงจันทร
128 1401 เด็กหญิง ปรียาพร จันเหลือง

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
1 1004 เด็กหญิง ปวันรัตน ซิงห
2 1007 เด็กชายเ เตวิชญ ชูย้ิม

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
3 1008 เด็กหญิง สิริฉัตร สารพัฒน
4 1011 เด็กชาย นพดล โคกวาริตร
5 1013 เด็กชาย กิตติรัช รักษาริกรณ
6 1014 เด็กหญิง ศิริรัตน เทศทอง
7 1017 เด็กหญิง ปรียาภรณ สีงาม
8 1020 เด็กชาย วุฒินันท เฮมสอิ
9 1023 เด็กชาย ณัฐดนัย จันทรวัฒนะ
10 1024 เด็กหญิง ธัญชนก อนุเคย
11 1025 เด็กหญิง สุชานันท ศรีสวาง
12 1029 เด็กชาย ชนาธิป ใจซ่ือ

          มอบตัวหอง 414    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.
วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลําดับที่ 121 - 128

          มอบตัวหอง 413    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.
วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 1 - 2

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 1 - 2

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 3 - 12



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
13 1030 เด็กหญิง สุมินตรา อุบลศิริ
14 1034 เด็กหญิง ณัชชา หร่ังศิริ
15 1035 เด็กชาย ประไณย ปนลําพอง
16 1039 เด็กชาย ปองภพ โบราณมูล
17 1040 เด็กหญิง วิลาวรรณ คําเสน
18 1048 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรแกว
19 1052 เด็กชาย ปณณทัต โบราณมูล
20 1055 เด็กชาย ชนะพงศ มูลทองยอย
21 1056 เด็กชาย ศิรศักด์ิ สุขศรี
22 1060 เด็กหญิง จิราพร บุญญวัฒนวณิชย

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
23 1061 เด็กชาย เรียวตรง พิศรี
24 1062 เด็กชาย รชต บูรณาภา
25 1063 เด็กชาย กันตพล เอมสมุท
26 1064 เด็กชาย นัชตภูม บุญประเทือง
27 1065 เด็กชาย นิธิกร ฤทธิไกร
28 1066 เด็กหญิง นิตยา จาดเปรม
29 1067 เด็กชาย ณัฏฐพัฒน ร่ืนรมย
30 1068 เด็กชาย ปฐพี ฟูมเฟอย
31 1069 เด็กชาย ธนภัทร เอ่ียมมงคล
32 1074 เด็กหญิง นภัสสร นุมจันทร

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 13 - 22
          มอบตัวหอง 415    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  12  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 23 - 32
          มอบตัวหอง 403    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
33 1083 เด็กชาย ศิขรินทร จินสิน
34 1088 เด็กหญิง เบญจพร แยมกล่ิน
35 1089 เด็กหญิง ประภาศิริ กือสันเทียะ
36 1092 เด็กหญิง เนตรนภิศ หอมไมวาย
37 1096 เด็กหญิง ประภัสสร เวียงนนท
38 1097 เด็กหญิง สิริยากร วงษไกร
39 1099 เด็กหญิง กุลธิดา ทวีจิตร
40 1103 เด็กชาย ปยะภัสสร หอมศิริ
41 1104 เด็กชาย อิศมเดช สิริคํา
42 1105 เด็กชาย เฉลิมวงศ โกศะโยดม

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
43 1106 เด็กชาย ภูวนัย จรเจริญ
44 1108 เด็กหญิง กฤติยา มาเสนาะ
45 1109 เด็กชาย ณัฐภาส ทองมีสุข
46 1111 เด็กหญิง นัชชา วาดประสพ
47 1112 เด็กชาย ธณจักร วรรณศิริไพจิตร
48 1113 เด็กหญิง กมลวรรณ พุทแลม
49 1115 เด็กหญิง พุทธธิดา ตาปนานนท
50 1116 เด็กหญิง ศิโรรัตน สุไลมาน
51 1118 เด็กหญิง ปานระพี ประทับศร
52 1119 เด็กหญิง อธิชา สุขทองสา

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 43 - 52
          มอบตัวหอง 406    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 33 - 42
          มอบตัวหอง 405    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
53 1121 เด็กชาย สรศาสตร แสงนริน
54 1124 เด็กชาย ธนกฤต ตาปนานนท
55 1125 เด็กชาย ณรัช ธีรวาสุภณ
56 1126 เด็กหญิง เกวลิน อ่ิมผล
57 1127 เด็กหญิง ณัฐวิภา วรชินา
58 1128 เด็กชาย กิตติกวิน ทองมีสุข
59 1129 เด็กหญิง สุชาดา ประหยัด
60 1130 เด็กชาย สิรวิชญ ทองหิน
61 1131 เด็กชาย จักรินทร ดีเลิศ
62 1132 เด็กชาย วิสัยรัตน พานารัตน

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
63 1137 เด็กชาย วิชากร พวงนิล
64 1138 เด็กหญิง ธิดารัตน อินทโชค
65 1141 เด็กหญิง นภัสวรรณ หวังตํ่า
66 1143 เด็กชาย นิธิพัฒน ทาเอ้ือ
67 1145 เด็กหญิง จรรยาภรณ พุมไสว
68 1146 เด็กหญิง พิชญา แปนบริบูรณ
69 1148 เด็กชาย จิรายุทธ พุมหิรัญ
70 1149 เด็กหญิง ปฐมาวดี บังไพร
71 1152 เด็กหญิง อภิรดี สุทธิอาคาร
72 1156 เด็กหญิง วรัทยา ผาดี

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 53 - 62
          มอบตัวหอง 407    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 63 - 72
          มอบตัวหอง 412    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
73 1157 เด็กหญิง สิรินทิพย อยูเย็น
74 1158 เด็กหญิง ศรินรัตน ศิริรัตน
75 1160 เด็กชาย ปฐวี เลาหวรรณธนะ
76 1161 เด็กชาย ธงชัย โคตะลุต
77 1162 เด็กชาย วัฒนา สะมะแอ
78 1163 เด็กหญิง ชนมนิภา ทองเเพง
79 1166 เด็กชาย อนุพัฒน สุขลํ้าเลิศ
80 1167 เด็กชาย ธนากร สหัสเตโช
81 1168 เด็กชาย กองชัย งามสวัสด์ิ
82 1170 เด็กหญิง สุทธิกานต สุขสวัสด์ินําโชค

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
83 1173 เด็กหญิง วรารัตน หลามูลชา
85 1177 เด็กชาย ณัฐกร เอ่ียมชัย
86 1179 เด็กชาย สมิธวิช จิอู
87 1180 เด็กชาย ณภัทร ชุมช่ืน
88 1182 เด็กชาย ธนพล สิทธิสังข
89 1184 เด็กชาย มนภัทร เพ็งเจริญ
90 1187 เด็กหญิง ชนากานต เทียนอราม
91 1189 เด็กหญิง สุพิชชา กอนทอง
92 1193 เด็กหญิง รินลดา บุญเจริญ

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 83 - 92
          มอบตัวหอง 414    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 73 - 82
          มอบตัวหอง 413    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
93 1196 เด็กหญิง พิมพปรียา เพชรรัตนเมธากุล
94 1197 เด็กชาย วิรัลพัชร บาสี
95 1198 เด็กหญิง ธนัตพร ภูนุช
96 1207 เด็กชาย นนทพัทธ สีดารอด
97 1208 เด็กชาย พิสิษฐ บุญมาก
98 1209 เด็กหญิง เทียมทิพย โพธินิมิตร
99 1210 เด็กหญิง ภัสสร คํานวนศักด์ิ
100 1212 เด็กหญิง เขมจิรา จันทรขจร
101 1214 เด็กหญิง จุฬาลักษณ พฤกษผดุง
102 1217 เด็กชาย สุพจน พวงพุก

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
103 1220 เด็กชาย รณกฤต บุญกําเชียง
104 1221 เด็กหญิงชวิศา กัลยาณมิตร
105 1222 เด็กหญิง ปาณิสรา บุริภักด์ิ
106 1223 เด็กหญิง อรกช ฝนชอุม
107 1228 เด็กชาย อลงกรณ เมธากุล
108 1229 เด็กหญิง เพียงเดือน คงเพียรธรรม
109 1230 เด็กหญิง ธัญญามาศ พันเนตร
110 1238 เด็กหญิง กันตธิดา วงษนอย
111 1239 เด็กชาย ณรงคธรรม วิเชียร
112 1242 เด็กหญิง ฐานิดา จูทะรัตน

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 93 - 102
          มอบตัวหอง 415    รอบเชา  เวลา  09.00 - 11.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 103 - 112
          มอบตัวหอง 403    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
113 1243 เด็กหญิง สุกัญญา โรจนจรุง
114 1244 เด็กชาย ธันวา อางแกว
115 1248 เด็กชาย ปกปอง ปานะจํานงค
116 1249 เด็กชาย ฐาปกรณ บรรดา
117 1250 เด็กชาย พัทรพล ตันสกุล
118 1251 เด็กชาย ทินภัทร เนียมศรี
119 1252 เด็กชาย เกริกพล สีหาโท
120 1254 เด็กชาย กิตติธัช กองอินทร
121 1255 เด็กชาย อภิเดช เดนพงค
122 1258 เด็กชาย ฤทธี หวงนํ้า

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
123 1261 เด็กชาย อานนธวัช บุญสติ
124 1262 เด็กหญิง พิมพพิศา สุวภาพภัทรพร
125 1263 เด็กหญิง จิตติภัทรา กันยะมาสา
126 1264 เด็กชาย อรรถกร อํ่าสัตยะ
127 1265 เด็กชาย นวพล สดใสญาติ
128 1267 เด็กชาย ศักด์ิดา คํามัจฉา
129 1269 เด็กชาย ธนกฤต ตรีทศพร
130 1271 เด็กชาย เกรียงไกร เผือกงานขํา
131 1272 เด็กชาย ชัยวัฒน หงสสุวรรณกุล
132 1273 เด็กชาย ชนวีร ฤาชัยษา

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 123 - 132
          มอบตัวหอง 406    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 113 - 122
          มอบตัวหอง 405    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
133 1276 เด็กหญิง อัยญรา สืบสาย
134 1278 เด็กหญิง กมลชนก สาขามุละ
135 1279 เด็กหญิง ณัญธิชา หารโสภา
136 1281 เด็กชาย ขวัญแกว สีสุก
137 1282 เด็กหญิง สิริวิมล หนุนลบ
138 1284 เด็กชาย ธนโชติ แซโงว
139 1287 เด็กชาย วีรศรุต ศรีธัญรัตน
140 1288 เด็กชาย ณภัทร มะลิซอน
141 1293 เด็กหญิง กุลณัฐ มีมูซอ
142 1297 เด็กชาย ปภังกร นาคครุฑ

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
143 1299 เด็กชาย คณาธิป มาตรทอง
144 1302 เด็กชาย พีรวัส รุงเรืองอนุกูล
145 1310 เด็กชาย ปฐมพัฒน -
146 1311 เด็กชาย ณัฐชนนท พรมธิดา
147 1312 เด็กหญิง จารุวรรณ แจมสวาง
148 1313 เด็กหญิง ขวัญมนัส ศุภศร
149 1314 เด็กหญิง พีรดา เพ็ชรสวาง
150 1315 เด็กหญิง จิราพัชร ใสสะอาด
151 1323 เด็กชาย พงษภัค แกวทองสกุล
152 1325 เด็กชาย อัครฤกษ โอษฐนอย

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 133 - 142
          มอบตัวหอง 407    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 143 - 152
          มอบตัวหอง 412    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
153 1326 เด็กชาย จารุวิทย หวานหู
154 1332 เด็กหญิง กนกวรรณ วงศม่ัน
155 1333 เด็กหญิง ณภัชสร งามระเบียบ
156 1334 เด็กชาย พัทธนันท บัวงาม
157 1337 เด็กหญิง อนันตญา วงษชอุม
158 1338 เด็กหญิง ชนิกานต เครือชัยสุ
159 1340 เด็กหญิง การะเกด กล่ินเกษร
160 1342 เด็กหญิง พรนิชชา ศรีวาท
161 1345 เด็กหญิง อิงอร หมอกแสง
162 1346 เด็กชาย ภูติวัฒน เเซโงว

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
163 1347 เด็กชาย นนทพัทธ วังสกุลทัย
164 1348 เด็กชาย นพพล วัดทอง
165 1350 เด็กชาย วิทวัส สียางนอก
166 1352 เด็กชาย โตกิจ กิติคุณ
167 1354 เด็กหญิง ณัฐกานต ปรุงเปยม
168 1355 เด็กหญิง ทิฆัมพร กาญจันทร
169 1356 เด็กหญิง มะลิวัลย นิลประดิษฐ
170 1357 เด็กหญิง ปญธิมา กุลบก
171 1358 เด็กชาย ธิติศาสตร สมหา
172 1362 เด็กหญิง ชนกานต ศรีสวัสด์ิ

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 163 - 172
          มอบตัวหอง 414    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 153 - 162
          มอบตัวหอง 413    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือนักเรียน ลายมือช่ือผูปกครอง
173 1366 เด็กชาย ชยากร จุยสม
174 1369 เด็กชาย อัฏพล บุญเม็ด
175 1373 เด็กหญิง เบญจาพร แพพิพัฒน
176 1376 เด็กชาย นิธิศ จันทะวงษ
177 1380 เด็กหญิง ธาตรีดา บัวภาคํา
178 1382 เด็กชาย ธีรภพ โฉมศรี
179 1391 เด็กชาย นัทธพงศ เลงบวรรัตน
180 1392 เด็กหญิง นิสา เวียงประวิง

ประเภทนักเรียนทั่วไป ลําดับที่ 173 - 180
          มอบตัวหอง 415    รอบบาย  เวลา  13.00 - 15.30 น.

วันที่  13  มิถุนายน  2563


