
ลําดับที่สอบได เลขที่สมัครสอบ หมายเหตุ

1 00109 เด็กหญิง ขวัญหทัย รื่นรมย ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
2 00108 เด็กชาย วัฒนชัย เพิ่มพูล ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
3 00011 เด็กหญิง ณัฐ ธิดา ชางการ ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
4 00204 เด็กชาย พิพัฒพล นิระโทษะ นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
5 00032 เด็กชาย วีรภัทร สีบุตร โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
6 00212 เด็กหญิง ลัดฎาภา ขอบเหลือง จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
7 00074 เด็กหญิง ภาณิศา นามกรณ หลังจากการมอบตัวนักเรียน
8 00002 เด็กหญิง กชกร มีกุล

9 00089 เด็กชาย ชฎายุ ผิวผุด

10 00240 เด็กหญิง พิมล มากมี

11 00276 เด็กชาย ปณณวิทย บุญยง

12 00117 เด็กชาย ณัฐพงศ เปาเศก

13 00005 เด็กชาย ปยะพัทธ ทองเวียง

14 00106 เด็กชาย คุณานนท ดวงลา

15 00163 เด็กชาย ธีรศิลป จุติ

16 00364 เด็กหญิง ศุภาภิญญา มาเวก

17 00234 เด็กชาย สรวิชญ สีระสา

18 00069 เด็กหญิง มัณฑิรา เร็วไว

19 00148 เด็กชาย ศุภวิชญ มีใหญ

20 00186 เด็กหญิง ภัทรธิดา กลางเวหา

21 00014 เด็กหญิง กัญญารัตน วันมอย

22 00247 เด็กหญิง ตรีรัตน ใบทอง

23 00055 เด็กชาย วงศธร เกิดนอย

24 00281 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หลมชารี

25 00008 เด็กชาย กชกร หอยศรีจันทร

26 00160 เด็กชาย นัทธนภัส ลนเหลือ

27 00193 เด็กชาย วรวัฒน กิจจา

28 00052 เด็กหญิง พุทธิปภา ทองเชตุ

29 00044 เด็กหญิง พชิรา สุวรรณชมภู

30 00288 เด็กหญิง  วิชญาพร เถาวัลย 

31 00253 เด็กชาย สิรวิชญ นุมัติ

32 00217 เด็กชาย วีรภัทร ชาญสมร

33 00338 เด็กหญิง หทัยกานต การนา

34 00068 เด็กหญิง เสาวลักษณ  มีบุตร

35 00230 เด็กหญิง เขมศิรภัสสร บุญกิม

36 00314 เด็กหญิง นภาภรณ นิตรา

37 00150 เด็กหญิง กวิสรา ประสมวงค

38 00092 เด็กหญิง พรทิพย ชางการ

39 00229 เด็กหญิง เปรมฤดี จันดวง

40 00029 เด็กชาย พีรพล จันที

41 00097 เด็กหญิง กชพร สุววรรณกูล

42 00206 เด็กหญิง ลภัสรดา ลนเหลือ

43 00376 เด็กหญิง ธนพร มากเรืองศรี

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง

กลุมที่ 1   เวลามอบตัว 8.00 - 10.00 น.

วันที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ชื่อ - สกุล



ลําดับที่สอบได เลขที่สมัครสอบ หมายเหตุ

44 00362 เด็กหญิง เพชรลลิดา เขียนดี ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
45 00056 เด็กชาย วีรภัทร พุมตนวงค ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
46 00180 เด็กชาย ชลาธิป ทอนกระฐิน ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
47 00072 เด็กชาย อธิวัฒน ไชยวงศ นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
48 00031 เด็กชาย ชิษณุพงศ เเสงทอง โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
49 00083 เด็กหญิง ชุติกาญจน เทพสิงห จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
50 00261 เด็กหญิง ภัทธิลา พุมศิริ หลังจากการมอบตัวนักเรียน
51 00319 เด็กชาย นภัส ขาวนวล

52 00004 เด็กหญิง พรวิภา วงศหาญ

53 00049 เด็กหญิง วิชิดา กัดจิตร

54 00091 เด็กชาย ลิขิต ทาวเทียมวงค

55 00356 เด็กหญิง ศศิลดา ยงยุทธ

56 00227 เด็กหญิง ศุภานัน นอยเพ็ง

57 00198 เด็กหญิง อรุณธิชา เรืองบุญ

58 00010 เด็กหญิง อารีรัต โหมดแจม

59 00389 เด็กชาย ทยุติธร บัวผัด

60 00174 เด็กหญิง กวินตรา ทองรํา

61 00258 เด็กชาย สิริวงศ อินชวด

62 00283 เด็กหญิง จรรยพร เเซาลี

63 00259 เด็กหญิง ชญานี ธีรเลิศนภาพันธ

64 00173 เด็กหญิง ปภัสรา หลอหลอม

65 00210 เด็กชาย ศุพลวัฒน วิเชียร

66 00016 เด็กชาย อนุวัติ ตุนทอง

67 00184 เด็กชาย พิตตินันท เปงนอย

68 00155 เด็กหญิง ศุจีภรณ บัวกอ

69 00006 เด็กหญิง กรรณิกา พัดไธสง

70 00169 เด็กหญิง บุญยวีร ทัพแสง

71 00162 เด็กชาย นราวิชญ บุตรทอง

72 00266 เด็กหญิง ณัฐณิชา มีคลาย

73 00233 เด็กหญิง ธนัสสรณ เขาชม

74 00353 เด็กชาย ปยะวุฒิ นิตรา

75 00211 เด็กหญิง พศิกา ประดับ

76 00053 เด็กหญิง ณัฏฐกานต ทองเทศ

77 00017 เด็กหญิง พัดชา เทวะประกาย

78 00095 เด็กชาย ชลภัทร รัตนวิโรจน

79 00096 เด็กหญิง นิศารัตน เปงนอย

80 00194 เด็กหญิง เพียงขวัญ บุญรัก

81 00185 เด็กหญิง มีนา สีลาจันทร

82 00075 เด็กหญิง ญาณินี อินทจักร

83 00284 เด็กชาย จักรกฤษ โพนแกว

84 00178 เด็กหญิง กวิตา ทะแยแกว

85 00060 เด็กชาย คุณวัฒน เจริญงาม

86 00019 เด็กหญิง ระพีพรรณ ทองประดิษฐ

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง
กลุมที่ 2   เวลามอบตัว 8.00 - 10.00 น.

วันที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ชื่อ - สกุล



ลําดับที่สอบได เลขที่สมัครสอบ หมายเหตุ

87 00388 เด็กหญิง พรพรรษา แกัววัน ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
88 00040 เด็กหญิง ปริญสิริ ชัยเสริมเทวัญ ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
89 00153 เด็กหญิง อารยา เสนาทะ ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
90 00076 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจี๊ยะจ๋ิว นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
91 00251 เด็กหญิง วริษฐา มันมหาทาว โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
92 00050 เด็กหญิง วิชิตา กัดจิตร จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
93 00349 เด็กหญิง รสิตา นนทธิ หลังจากการมอบตัวนักเรียน
94 00045 เด็กหญิง พิมพชนก พรมเขียว

95 00054 เด็กหญิง สมฤทัย สวัสดี

96 00183 เด็กชาย กฤติพงศ วงคตะวัน

97 00291 เด็กชาย คุณนิธิ บํารุง

98 00047 เด็กหญิง พัชรา สุวรรณชมภู

99 00073 เด็กหญิง กนิศา เงินทนงค

100 00286 เด็กหญิง รจณา พรมมี

101 00326 เด็กชาย ภาณุเดช ชุนดี

102 00121 เด็กหญิง ศรัญญา จั่นจีน

103 00123 เด็กหญิง ปวีณา คางคีรี

104 00208 เด็กหญิง พิญาดา พลศิริ

105 00024 เด็กชาย พีรพัฒน จันที

106 00025 เด็กชาย สิรดนัย ชัชวาลย

107 00360 เด็กหญิง กัณนิกา ศรีคลาย

108 00346 เด็กชาย สิทธินันท ตะบรรจง

109 00182 เด็กหญิง ณัฐนรี อุทัยแสน

110 00023 เด็กหญิง อัญชลี แยมบัว

111 00048 เด็กชาย คณิศร ฟกโต

112 00152 เด็กชาย ณัฐชาภัทร ยงยุทธ

113 00218 เด็กหญิง พัชรินทร ดงดอน

114 00224 เด็กชาย รัชพล เกลี้ยกลอม

115 00370 เด็กชาย ธรรมรัตน นาวา

116 00250 เด็กชาย บวรรัตน อินชวด

117 00241 เด็กหญิง กัญจนจิรา วงศเทวี

118 00063 เด็กชาย ธนกฤต จงบริบูรณ

119 00020 เด็กชาย ฤทธิ์กฤตน สมวงค

120 00087 เด็กหญิง ชนิตา อิวชาวนา

121 00313 เด็กชาย อชิระ เชิดฉาย

122 00355 เด็กหญิง ณัฐรดา เมืองงาม

123 00015 เด็กชาย ธนาพิสุทธ กอยฟอง

124 00166 เด็กชาย จักรกฤษณ พลฤทธิ์

125 00279 เด็กชาย ชลพรรษ เรียงสา

126 00209 เด็กชาย นพรัตน วงศคํา

127 00145 เด็กหญิง นันทธิดา อยูดี

128 00245 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทรเส็ง

129 00167 เด็กชาย ธนภัทร ชุมทอง

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง
กลุมที่ 3   เวลามอบตัว 10.00 - 12.00 น.

วันที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ชื่อ - สกุล



ลําดับที่สอบได เลขที่สมัครสอบ หมายเหตุ

130 00066 เด็กชาย วนันต นาคประเสริฐ ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
131 00103 เด็กหญิง สุนิสา สายทอง ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
132 00157 เด็กหญิง กรวรินท พายเวหา ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
133 00382 เด็กหญิง ศรัญญา สมบุญ นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
134 00384 เด็กชาย อาณัฐชัย ผันพักตร โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
135 00077 เด็กหญิง ภารวี ภูสมศรี จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
136 00081 เด็กชาย ณรงคฤทธิ์ นงนุช หลังจากการมอบตัวนักเรียน
137 00151 เด็กหญิง อาภัชราภรณ แจมแจง

138 00195 เด็กชาย ปรเมศวร เงาะหวาน

139 00114 เด็กชาย อภิวิชญ สานเครือ

140 00012 เด็กชาย วรินทร ชายกลั่น

141 00205 เด็กหญิง ชนิดาภา นาคเหล็ก

142 00129 เด็กชาย พชรพล เฉิดฉาย

143 00232 เด็กหญิง กชนันท สีทิพย

144 00368 เด็กชาย ปรเมษฐ พรหมทอง

145 00305 เด็กชาย ทีฑายุ ค้ําชู

146 00301 เด็กชาย ธนภัทร อินทรศรี

147 00293 เด็กชาย ณัฐภัทร ชางอุบาย

148 00112 เด็กหญิง พัชรินทร เปงนอย

149 00013 เด็กชาย ธนวัฒน ทศพร 

150 00196 เด็กหญิง ปณัตตรา มูลเพ็ญ

151 00330 เด็กชาย ภาธร พนภัย

152 00154 เด็กชาย ธนารักษ จิตตุนัง

153 00265 เด็กชาย ณัฐพงษ จําได

154 00201 เด็กชาย อุกฤต บุตรทอง

155 00149 เด็กหญิง ชนิดาภา ใจแกวทิ

156 00263 เด็กหญิง จิราพร อุดเเบน

157 00144 เด็กชาย ปฏิพัทธ ตลับนาค

158 00058 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ พิมเสนาะ

159 00101 เด็กหญิง บัณพร คงคา

160 00189 เด็กชาย พีรดนย องอาจ

161 00343 เด็กหญิง กนกพร เรืองฤทธิ์

162 00093 เด็กหญิง ขวัญปภัสร จีทา

163 00385 เด็กหญิง วาสนา เกิดภู 

164 00347 เด็กชาย สรไกร ดงดอน

165 00342 เด็กหญิง ประพิชญา เผยพร

166 00175 เด็กชาย อภิวัฒน พุฒลบ 

167 00099 เด็กหญิง สุพิชชา หวางพันธ

168 00130 เด็กชาย พชรพล พันมุณี

169 00100 เด็กหญิง ธิติมา คางคีรี

170 00267 เด็กหญิง พัชรี ไทยใหม

171 00041 เด็กหญิง ฐิยาพร มูลแกน

172 00009 เด็กชาย สมบูรณ อยูมา

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง
กลุมที่ 4   เวลามอบตัว 10.00 - 12.00 น.

วันที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ชื่อ - สกุล



ลําดับที่สอบได เลขที่สมัครสอบ หมายเหตุ

173 00302 เด็กชาย ธนดล วิทยาพูล ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
174 00036 เด็กชาย ธีรวัฒน หาวหาญ ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
175 00271 เด็กหญิง ชนัญญา เหลืองออน ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
176 00061 เด็กหญิง พรชนัน คนฉลาด นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
177 00159 เด็กชาย อชิระ ขันโท โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
178 00057 เด็กชาย ปภังกร เกื้อกูล จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
179 00322 เด็กชาย วิชญ พงษจันทร หลังจากการมอบตัวนักเรียน
180 00336 เด็กหญิง อุษณียยาถรณ เรืองมี

181 00327 เด็กหญิง เขมิกา ดีประดับ

182 00033 เด็กหญิง ชญานินท วงศสารสิน

183 00285 เด็กหญิง ธนิดา เพ็งสลุด

184 00257 เด็กชาย สิรวิชญ เคียงคู

185 00116 เด็กชาย ไกรวิชญ มีแกว

186 00051 เด็กชาย พงศศรัณย ขยัก

187 00273 เด็กชาย จีระวัฒน ชางอุบาย

188 00199 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แสงทอง

189 00086 เด็กชาย นนทวรณ วิจาระธรรม

190 00332 เด็กชาย กลวัชร ลาบมูล

191 00003 เด็กชาย เดชดนัย ธิปะตะ

192 00161 เด็กหญิง ญาณิกา คางคีรี

193 00207 เด็กหญิง ณิชกานต วงศแปง

194 00143 เด็กหญิง สุภาภรณ เที่ยงตรง

195 00105 เด็กหญิง กัลยารัตน หอมระร่ืน

196 00226 เด็กชาย คณพศ หาวหาญ

197 00379 เด็กชาย เจษฎา   เชื้อกุล

198 00344 เด็กหญิง สุจิตรา ไชยบูรณ

199 00238 เด็กชาย ภาณุวิชญ นิวาเกา

200 00335 เด็กชาย จิรเดช เปรมศรี

201 00373 เด็กชาย ชัยวารินทร ชินาร

202 00311 เด็กหญิง ชญานิษฐ จันทรนวล

203 00202 เด็กชาย กัณณพิสุทธิ์ เข็มพันธ 

204 00035 เด็กหญิง จีรนันท โกฏิละออง

205 00361 เด็กชาย ศุภณัฐ อุนแสง

206 00242 เด็กหญิง เกตนภาณ ทิศอุดร

207 00278 เด็กชาย พงษเทพ ศรีนุช

208 00158 เด็กหญิง อริยา พิมพเหมือน

209 00289 เด็กชาย ธนพัฒ วงษเรียน

210 00102 เด็กหญิง ธารารัตน ละมาย

211 00243 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ธุรี

212 00331 เด็กชาย อติวัชญ มายรรยงค

213 00221 เด็กหญิง พัชราภา มีแยบ

214 00366 เด็กชาย กฤษฎางค บานแยม

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง
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215 00007 เด็กหญิง ธันยมัย จิตโกศล ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
216 00310 เด็กหญิง ศิริลักษณ จิรัม ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
217 00141 เด็กชาย ชัชพงศ จันเงิน ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
218 00256 เด็กหญิง ชลธิชา สายเพชร นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
219 00190 เด็กหญิง จิราพร พรมตรุษ โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
220 00348 เด็กหญิง นีรพัฒธ ยะมนต จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
221 00120 เด็กชาย กฤษตรกานต วงศแสง หลังจากการมอบตัวนักเรียน
222 00001 เด็กหญิง ขวัญวริน รัตนเพ็ชร

223 00239 เด็กชาย อุดมศักดิ์ พุมกัน

224 00135 เด็กชาย สุกฤษ สมัญญา

225 00323 เด็กหญิง  เพ็ญพิชชา  ปาโมะ

226 00022 เด็กชาย อรรจกร เรืองรุง

227 00127 เด็กหญิง ทิวาวรรณ เรือนเพ็ชร

228 00320 เด็กชาย พัสกร จงบริบูรณ

229 00078 เด็กหญิง ปราณปญาญ จินายะ

230 00110 เด็กหญิง ภูริชญา สุริแสง

231 00065 เด็กหญิง พัตชิราพร จันเจ็ก

232 00300 เด็กชาย อติกิตติ์ สวนรุน

233 00295 เด็กหญิง บุษราภรณ ศรีสอาด 

234 00378 เด็กชาย นฤพัทธ กอนสะเทื้อน

235 00381 เด็กชาย ณัฐพล ยะมนต

236 00246 เด็กหญิง รักษิตา มีทวม

237 00236 เด็กชาย ธนพนธ สงวน

238 00107 เด็กชาย ปฏิภัทร วันสาสืบ

239 00255 เด็กชาย กิตติกวิน มะลิตูม

240 00079 เด็กชาย วุฒิกร ตระยา

241 00142 เด็กชาย อธิสรณ ทะวัน

242 00027 เด็กชาย วีรภัทร เลื่องลือ

243 00213 เด็กชาย สยาม ชนวนรัมย

244 00062 เด็กหญิง จรรยพร จงบริบูรณ

245 00170 เด็กหญิง ขนิษฐา พิมพเหมือน

246 00084 เด็กชาย วัชระ แกวชุม

247 00352 เด็กชาย เขมราช คลิ้งเคลา

248 00357 เด็กชาย นัทภูมิ จั่นหนู

249 00098 เด็กชาย อนุสรณ นมัสการ

250 00372 เด็กชาย กิตติพงศ ออมฤทธิ์

251 00128 เด็กชาย กิตติพัทธ เพิ่มพูล

252 00124 เด็กชาย ปยชัย คางคีรี

253 00132 เด็กชาย สหรัถ ญาณปญญา

254 00018 เด็กหญิง สุภัสสร ทางประโยชน

255 00042 เด็กหญิง วรัญญา สีหา

256 00176 เด็กหญิง กัญชพร มูลรัตน

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง
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257 00337 เด็กชาย อภิวิชย จันทรยวง ใหนักเรียนมามอบตัวพรอมผูปกครอง
258 00038 เด็กชาย ดลวัฒน ยงยุทธ ในวันที่กําหนด  หากไมมามอบตัว
259 00126 เด็กชาย เกรียงไกร แกลวกลา ตามวันที่กําหนด ใหถือวา
260 00277 เด็กหญิง ธัญรัต สาดทาชาง นักเรียนสละสิทธิ์การเขาเรียน
261 00225 เด็กชาย ธันวา โตออง โรงเรียนเมืองเชลียงจะดําเนินการ
262 00039 เด็กชาย โชคสิริชัย ทองคงอยู จัดชั้นเรียนตามลําดับคะแนนสอบ
263 00377 เด็กชาย สุทัศน อนไหว หลังจากการมอบตัวนักเรียน
264 00146 เด็กชาย ธนพัต อินดนตรี

265 00133 เด็กหญิง รุงนภา ญาณปญญา

266 00046 เด็กชาย วีรภัทร หมองชวยตะ

267 00269 เด็กหญิง สุภาวดี คุมสกุลณี

268 00030 เด็กหญิง พิมพชนก โตเพชร

269 00231 เด็กชาย รัฐศาสตร หาวหาญ

270 00254 เด็กชาย ชุติพงษ เพชรพลิก

271 00111 เด็กชาย ภัทรดนัย ทิวา

272 00080 เด็กหญิง ศรสวรรค สวัสดี

273 00220 เด็กชาย ธันวา สอนฉิมพาลี

274 00067 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จริตงาม

275 00383 เด็กหญิง สุณิษา ชาวพะเยาว

276 00088 เด็กหญิง สุภาวิณี ผันเขียว

277 00188 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิตา

278 00228 เด็กชาย พงศกร มะโนนอย

279 00223 เด็กหญิง ณิทชารีย เวสกุล

280 00268 เด็กหญิง บารมิตา ดงดอน

281 00165 เด็กชาย รัชชานนท กานเงิน

282 00168 เด็กชาย กิตติกุล ตาลเตี้ย

283 00308 เด็กชาย นวพล ชางเจรจา

284 00136 เด็กชาย สุรสิทธิ์ นันทะกมล

285 00329 เด็กหญิง จันทกานต บัวกลิ่น

286 00237 เด็กหญิง พิชชาภา ดวงนาค

287 00351 เด็กชาย ปรเมศ ชูวิทย

288 00026 เด็กชาย ศราวุธ กาฝน

289 00090 เด็กชาย มนุพัศ บุญชู

290 00264 เด็กหญิง วิริญะภา น้ําใส

291 00071 เด็กชาย วัฒนธนา แสงสวาง

292 00333 เด็กหญิง จิราภรณ พงคศิริเเสน

293 00317 เด็กชาย ธรรมรงค ใจมูล

294 00082 เด็กชาย กฤตมงคล ดีจอย

295 00070 เด็กชาย ฐาปกรณ กุมารา

296 00375 เด็กชาย เนตรวัฒน ทูลมาก

297 00222 เด็กชาย ภิวัฒน ถาเปนบุญ
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