
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน
1 1779800220676 นางสาวพัชรี ด่วนดี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
2 1779800216318 นางสาวเพ็ญนภา อัมพรศิริ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
3 1749900831171 นางสาวสิริกานต์ เอกพันธ์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
4 1779800221028 นายภูมิภัทร ศิริบูรณะ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
5 1779800212738 นางาสาวอภิชญา วันเต็ม โรงเรียนอานันท์
6 2779800022881 นางสาวปววิศา รอดสุด โรงเรียนสุไหงโกลก
7 1770701073782 นางสาวกนกพร จันทร์ช่วง โรงเรียนหนองพลับวิทยา
8 1779800214749 นางสาวจารุพร จุ่มแก้ว โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
9 1779800221044 นายธนภัทร สุขสราญ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
10 1779800213076 เด็กหญิงรัตนาวดี ศุภรนานา โรงเรียนอานันท์
11 1760800020296 เด็กหญิงฟ้าประทานคงจุติ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
12 8760884000469 เด็กหญิงศศิธร วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
13 0760889001417 เด็กหญิงสุวนันท์ หอมวิจิตร โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
14 1860500110132 เด็กหญิงวสุนันท์ เกตุสุข โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
15 1779800224884 นางสาวเนตรนภา เลียบชาย โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
16 8770776005757 นางสาววรรณพร ปัญญาศานติ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
17 1779800225147 นางสาววรรัตน์ ธนโชติกิจกุล โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
18 1779800227468 นางสาวสุภาวดี วงกล่อม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
19 1779800214987 นาสาวธิษตยา สุวรรณโน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
20 1769900615483 นายไชยศ ชูฉิม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
21 1820501209272 นายธนาธร สร้อยสูงเนิน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
22 1769900641410 เด็กหญิงกาญจ์ชนกภุมมิต โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
23 1700300104784 นางสาวพรรณณี จอฉะ โรงเรียน
24 1760800018704 เด็กหญิงพรพิมล ป่ินทอง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
25 1779800217772 นางสาวสุภาวิณี นาคสุก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
26 1769900643072 นางสาวชนาพร คล้ายทิพย์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
27 1769900638206 นางสาวศิริลักษณ์ พรมทา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
28 1770701073898 นายจตุพร โพธ์ิทอง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
29 1770701073774 เด็กหญิงปิยมล ย้ิมพวง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
30 0760889002561 นายปราสาทพร เจนไพร โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
31 1769900654937 เด็กหญิงมณฑาทิพย์บุญพลู โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
32 1760800019514 นางสาวอารีรัตน์ เขียวทะเล โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำต่อ แผนกำรเรียนวิทย์ - คณิต



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน
33 1769300003471 นางสาวหัทยา ศรีนันท์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
34 1769900650770 นายวิศรุต มัดตรี โรงเรียนอานันท์
35 1769900621681 นายอุทยาน แดงจันทึก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
36 1779900302041 เด็กหญิงขนิษฐา ดีเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
37 0770198006394 นายแต้ม สายทอง โรงเรียนอานันท์
38 1769900663847 เด็กหญิงวาสนา เจิมสุวรรณ์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
39 1779900296879 นางสาวสุกานดา รูปลออ โรงเรียนอานันท์
40 7770701010453 เด็กหญิงธิดารักษ์ เพชรร่วมใจ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
41 8770776003444 นางสาวจันทร์ จงเจริญ โรงเรียนอานันท์
42 1779800224931 นางสาวอนงค์นาถ แสงอินทร์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
43 5760800029130 นางสาวเวธนี บุญแยก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
44 1779800217934 เด็กชายธนเดช วิโรจน์ประสิทธ์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
45 1760800020300 นางสาวศศิพิมพ์ มงคล โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำต่อ แผนกำรเรียนวิทย์ - คณิต



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน
1 1749800312821 นางสาวนกแก้ว เวนะ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
2 1760800020008 นางสาวอุษา วชิระ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
3 8770776006583 นายณัฐพล จงเจริญ โรงเรียนอานันท์
4 1769300005393 นายมงคล พราหมณ์ช่ืน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
5 1779800224531 นายอ ามฤทธ์ิ แก้วมณี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
6 1779800221460 นางสาวนุชจรีย์ วอรี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
7 8770776003614 นางสาวเนตรชนก คัชชา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
8 1760800020229 นางสาวเมสินี เอมโอช โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
9 1770701073847 นายธนัย ศรีชาติ โรงเรียนอานันท์
10 1760800019913 นายอภิชาติ ไตรกิศยา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
11 1779800213394 นางสาวทิวานันทร์ ศิลปศร โรงเรียนสมถวิล หัวหิน
12 1770600292233 นางสาวแป้ง เวนะ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
13 1779800207793 นายพิเชษชัย ออมพลศิริ โรงเรียนอานันท์
14 1770701073677 นายวสันต์ชัย บ าเพ็ญเพียรธรรมโรงเรียนอานันท์
15 2760800018354 เด็กชายฉัตรชัย เอมโอช โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
16 1739901984850 นายอภินัทธ์ อมรฤทธ์ิ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
17 1768900001321 เด็กหญิงรถเมย์ บุญมี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
18 1779400005417 นายนฤดล แปรพิมพา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
19 2760800525278 เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิโรจน์ประสิทธ์ิ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
20 1760800020041 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณเสวก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
21 1760800019897 นายสุธีกานต์ เวนะ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
22 1760800019581 เด็กชายภูผา คุมสติ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
23 1779800214501 นางสาวณัฐกานต์ สุขใส โรงเรียนอานันท์
24 1770200017582 เด็กหญิงพลอยไพรินบุญคง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
25 1760800018861 เด็กหญิงรุ่งนภา ท้วมทรัพย์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
26 1779800224094 นายปฏิภาณ อัคนียาน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
27 1410901140842 เด็กหญิงแก้วฤทัย ชาวงศ์ โรงเรียนอานันท์
28 1779800214681 นางสาวจรัสศรี แสงกล้า โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
29 1768900002319 นายเจษฎา โพธ์ิทอง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
30 1779800221281 เด็กหญิงศุจินธรา อ่อนนุ่ม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
31 1769900657928 นางสาวเกอะมิ ชูชาติ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
32 1760800018933 นายเมธา เฟ่ืองรอด โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำต่อ แผนกำรเรียนทวิศึกษำ



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม ลงช่ือนักเรียน

33 0760889001310 เด็กชายนัฎฐวัชร์ ทองน่ิม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

34 1779800217918 เด็กชายภูวเนตร ศรีทอง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

35 1779800220668 นายสุประดิษฐ์ สุนทรมณี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

36 8770784002389 นางสาวศศินา ด ารง โรงเรียนอานันท์

37 8770784002095 นางสาวกมล จันทร์อุปถัมภ์ โรงเรียนอานันท์

38 1779800221150 นางสาวปวีณา ปล่ังกลาง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

39 1779800219597 นางสาวสุพรรณ โคสินธ์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

40 1849100005682 นายพงศ์ทิวา พินทับ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

41 1769300005890 นางสาวกนกวรรณ ทองอาบ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำต่อ แผนกำรเรียนทวิศึกษำ 


