
ประกาศรายชื่อห้องสอบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ห้องสอบที่ 1 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล สถำนศึกษำเดิม ที่อยู่สถำนศึกษำ 

1 00004 เด็กหญิง ชนากานต์ เย็นใจ โรงเรียนบ้านสะพานพน กระบ่ี 
2 00005 เด็กหญิง ลดาวัล ขลิบเคล่ือน บ้านล าทับ กระบ่ี 
3 00013 เด็กชาย ฉัตรพงค์ เถื่อนจันทร์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
4 00014 เด็กหญิง ปารณีย์  ด้วงชู บ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00017 เด็กหญิง แก้วกมล ศรีทิพย์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
6 00022 เด็กชาย อัครเดช มณีมัย บ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00025 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ส่งแสง บ้านล าทับ กระบ่ี 
8 00026 เด็กชาย ฐานันดร จวนทอง โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00028 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วประสิทธ์ิ บ้ายไร่พัฒนา กระบ่ี 

10 00032 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กุ้งทอง โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
11 00033 เด็กหญิง ปารณีย์ ด้วงชู บ้านล าทับ กระบ่ี 
12 00036 เด็กหญิง ชนิสรา   สุทธิเกิด โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
13 00037 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เดชเกต ไร่พัฒนา กระบ่ี 
14 00039 เด็กชาย ณัฐวัตร  เพชรร่วง บ้านล าทับ กระบ่ี 
15 00041 เด็กชาย ธนัญชัย หนูชัยแก้ว บ้านล าทับ กระบ่ี 
16 00046 เด็กหญิง ฐานิดา สีเกล้ียง บ้านล าทับ กระบ่ี 
17 00050 เด็กชาย นพรัตน์ ช้างแก้ว บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
18 00052 เด็กหญิง สิรินทรร ไกรเทพ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00053 เด็กหญิง ชลธิชา ติตะสี บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๐ 00057 เด็กหญิง ฐิตญา เสนาคง บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00059 เด็กหญิง นรีกานต์ บุญกระจ่าง บ้านโคกดินแดง สกลนคร 
๒๒ 00063 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นวนนุ่ม บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๓ 00064 เด็กชาย เพชรายุทธ  ถ่องแท้ บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
๒๔ 00065 เด็กหญิง พรรณวิษา ทองเพ็ง บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00066 เด็กหญิง รตินันท์ โยมญาติ บ้านล าทับ กระบ่ี 
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หอ้งสอบที่ 2 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล สถำนศึกษำเดิม ที่อยู่สถำนศึกษำ 

1 00070 เด็กชาย ธนิสร โยมญาติ บ้านล าทับ กระบ่ี 
2 00073 เด็กหญิง พิมพ์วิไล เอ่ียมทรง โรงเรียนวัดวังหิน นครศรีธรรมราช 
3 00082 เด็กชาย ทักษ์ดนัย นุราช บ้านหนองจูด กระบ่ี 
4 00086 เด็กหญิง ภาวิณี ศรีสุข ล าทับประชานุเคราะห์ กระบ่ี 
5 00088 เด็กหญิง นันทรัตน์ คงนาผล บ้านสะพานพน กระบ่ี 
6 00089 เด็กชาย ปิยวัฒน์ จารุพันธ์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00091 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีทิพย์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
8 00092 เด็กชาย ภานุวัฒน์ หนูสงค์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00093 เด็กชาย ศิวกร ชุมพูนุช บ้านล าทับ กระบ่ี 

10 00094 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หลงชู ล าทับ กระบ่ี 
11 00095 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุทธิเกิด บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
12 00096 เด็กชาย ธีเดช หอยมณี บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
13 00098 เด็กชาย อัศม์เดช ทองชัย บ้านสะพานพน กระบ่ี 
14 00099 เด็กหญิง ฌัชฌิฏา  นวลทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
15 00100 เด็กชาย ธันวา เพ็ชรเรือนทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
16 00101 เด็กชาย ธาวิน เพ็ชรเรือนทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
17 00102 เด็กหญิง อาภัสรา แสวงสุข บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
18 00103 เด็กหญิง ณัฐนิชา มากผล บ้านสะพานพน กระบ่ี 
19 00105 เด็กชาย กฤตเมธ ฟุ้งเฟ่ือง โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
๒๐ 00106 เด็กหญิง ยาณิษา สุทธิ โรงเรียนบ้านย่านอุดม กระบ่ี 
๒๑ 00108 เด็กหญิง ดาราวดี บัวบุญ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๒ 00109 เด็กหญิง แก้วกมล ศรีทิพย์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๓ 00112 เด็กชาย กานต์ตะวัน มณีวงศ์ บ้านนาพรุ กระบ่ี 
๒๔ 00116 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เสนา บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00117 เด็กหญิง สุลีวัลย์ ชูดวงจันทร์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 3 
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1 00120 เด็กหญิง ปริยาภัทร เกษีสม โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
2 00121 เด็กหญิง พัชริสา บรรเทือง   

3 00123 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุญปลอด บ้านล าทับ กระบ่ี 
4 00124 เด็กชาย ชยณัฐ ร่มรื่น บ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00125 เด็กหญิง เบญญาภา หนูจ้อย บ้านล าทับ กระบ่ี 
6 00126 เด็กชาย ณัฐเดช เกษีสม โรงเรียนบ้านเกาะไทร กระบ่ี 
7 00128 เด็กหญิง สายป่าน คงศิริ บ้านล าทับ กระบ่ี 
8 00130 เด็กหญิง ศิริกานต์ นวลแก้ว บ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00131 เด็กหญิง จันทร์ธิดา พูลจันทร์ บ้านล าทับ กระบ่ี 

10 00134 เด็กชาย พีระพัฒน์ ถ่องแท้ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
11 00136 เด็กหญิง มนรดา สองทอง โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
12 00137 เด็กหญิง ธัญญารัก แสงขาว บ้านล าทับ กระบ่ี 
13 00138 เด็กชาย ชวัลวิทย์ จริตงาม บ้านล าทับ กระบ่ี 
14 00140 เด็กหญิง อรณา จันทร์ฝาก บ้านย่านอุดม กระบ่ี 
15 00141 เด็กชาย จินณพัชร์ จันทร์ฝาก โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
16 00142 เด็กหญิง ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
17 00143 เด็กหญิง ปัทมาพร นวลสมศรี บ้านล าทับ กระบ่ี 
18 00144 เด็กหญิง ดาราวดี บัวบุญ บ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00147 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีอ่อน อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๐ 00148 เด็กชาย ปัณณทัต ชูศรี บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00150 เด็กชาย วีรภัทร พรหมทองเมือง บ้านนาพรุ กระบ่ี 
๒๒ 00151 เด็กชาย ธีรภัทร ขาวล้วน บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๓ 00153 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สุขมีชัย  บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๔ 00155 เด็กชาย ภควรรษ ทองทรัพย์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00158 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ชูศรี บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 4 
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1 00159 เด็กหญิง อรณิชา จ านงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
2 00160 เด็กชาย โชคทวี ปรีชา โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
3 00162 เด็กหญิง กลันทิกา สินไชย โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
4 00164 เด็กหญิง ปัณฑิตา พรหมแสง โรงเรียนบ้านย่านอุดม กระบ่ี 
5 00166 เด็กหญิง นฤดี เบ้ียวคล้าย บ้านย่านอุดม กระบ่ี 
6 00167 เด็กหญิง วิจิตรา วัยเวก โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00168 เด็กหญิง ทิปภาพร เสาร์น า บ้านล าทับ กระบ่ี 
8 00171 เด็กชาย ธนวัฒน์ เหมือนหนู โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00172 เด็กชาย บรรณสรณ์ สุขใส เสม็ดจวน กระบ่ี 

10 00173 เด็กชาย อนุชา เรืองมาก บ้านล าทับ กระบ่ี 
11 00175 เด็กชาย กฤติพงษ์ คงสีนวน บ้านล าทับ กระบ่ี 
12 00177 เด็กหญิง พรกนก เกล้ียงเสน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
13 00178 เด็กชาย ธีรภัทร ขาวล้วน บ้านล าทับ กระบ่ี 
14 00180 เด็กชาย วรายุส แก้วนาง บ้านล าทับ กระบ่ี 
15 00183 เด็กหญิง วรมน ชัยรัตน์ เสม็ดจวน กระบ่ี 
16 00184 เด็กหญิง ภาวิณี ศรสุีข เสม็ดจวน กระบ่ี 
17 00185 เด็กหญิง สุภาวดี ขาวล้วน บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
18 00186 เด็กชาย เทพอนันต์ มูสิกะ บ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00187 เด็กหญิง ปิยพร เมืองมา โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๐ 00188 เด็กหญิง อังครวดี ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00189 เด็กหญิง ธารารัตน์ กุ้งทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๒ 00190 เด็กชาย กิตตินันท์ แก้วตั้ง เกาะไทร กระบ่ี 
๒๓ 00191 เด็กหญิง อภิสรา เพ็ชรมาก บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๔ 00192 เด็กชาย ศิริวัช เเก้วหมั่น โรงเรีบนบ้านย่านอุดม กระบ่ี 
๒๕ 00193 เด็กชาย อภิชัย รักสีทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 5 
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1 00194 เด็กหญิง เบญจรัตน์ รักสีทอง บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
2 00195 เด็กชาย อภิชิต รักสีทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
3 00197 เด็กหญิง วนัชพร หนูสงค์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
4 00198 เด็กชาย ภควรรษ ทองทรัพย์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00199 เด็กหญิง รจนา นุ่ยเอียด บ้านล าทับ กระบ่ี 
6 00200 เด็กหญิง อัยยา เกตุแก้ว บ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00202 เด็กชาย ธนากร รอดแก้ว บ้านล าทับ กระบ่ี 
8 00204 เด็กหญิง มาลิสา แกล้วทนง บ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00206 เด็กหญิง กานต์สินี ใยทอง โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 

10 00208 เด็กชาย นพรัตน์ ช้างแก้ว เสม็ดจวน กระบ่ี 
11 00209 เด็กหญิง บุณยนุช วังบัว อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
12 00211 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เรืองวิชา ล าทับ กระบ่ี 
13 00212 เด็กหญิง ศศิกาญณ์ มุ่ย บ้านล าทับ กระบ่ี 
14 00213 เด็กชาย ธนวัฒน์ นวลสมศรี โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
15 00214 เด็กชาย นาราชา ศรีสุข โรงเรียนบ้านนาพรุ กระบ่ี 
16 00215 เด็กชาย ปัญจพล ชนะการณ์ หมู่บ้านป่าไม้ นครศรีธรรมราช 
17 00216 เด็กชาย กันต์ระพี ศรีสุข โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
18 00218 เด็กหญิง จริญา ช่องลมกรด โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00219 เด็กชาย เจตภาณุ อินทเรือง บ้านควนแดง กระบ่ี 
๒๐ 00220 เด็กชาย จักรพงค์ เพ็ชรอาวุธ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00221 เด็กหญิง อภิชญา จิตส ารวย โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๒ 00222 เด็กชาย ธนารัตน์ ทองมี บ้านล าทับประชานุ กระบ่ี 
๒๓ 00223 เด็กหญิง ปาณิศา เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๔ 00224 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00226 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ซายขาว ล าทับประชานุเคราะห์ กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 6 
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1 00228 เด็กหญิง รติบดี รักการ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
2 00229 เด็กหญิง กมลชนก อินทรทอง บ้านล าทับ กระบ่ี 
3 00230 เด็กชาย สุเรนทร์ แสงต่าย โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
4 00231 เด็กหญิง ป่ินมณี ผิวจันทร์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00232 เด็กหญิง แก้วอัญชิษฐา วงค์สวัสดิ์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
6 00233 เด็กชาย วาสุเทพ พุทธรักษ์ บ้านย่านอุดม กระบ่ี 
7 00234 เด็กหญิง ทิวาพร ชินวงค์ สุมลฑาศึกษา นครศรีธรรมราช 
8 00236 เด็กชาย ธนวัฒน์ คงสง บ้านล าทับ กระบ่ี 
9 00237 เด็กชาย ปฐพี บุญทองสังข์ บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 

10 00239 เด็กชาย ภูริวัฑฒ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
11 00240 เด็กหญิง ดวงพร คงศิริ บ้านย่านอุดม กระบ่ี 
12 00241 เด็กชาย ปฏิภาณ นามปน บ้านล าทับ กระบ่ี 
13 00242 เด็กชาย ไชยา สีคง บ้านล าทับ กระบ่ี 
14 00243 เด็กหญิง ปาลิตา ห่วงเเก้ว บ้านควนเเดง กระบ่ี 
15 00244 เด็กหญิง ชนกนันท์ ทองค า บ้านล าทับ กระบ่ี 
16 00245 เด็กชาย ธนารัตน์ ทองมี โรงเรียนบ้านล าทับ ชลบุรี 
17 00246 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ชูศรี บ้านเสม็ดจวน กระบ่ี 
18 00247 เด็กชาย สุทธิภัทร รักษา บ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00249 เด็กหญิง อภิชญา บุญอุ่น นาพรุ กระบ่ี 
๒๐ 00250 เด็กชาย ณัฐภูมิ ศักดิ์จ้าย บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
๒๑ 00251 เด็กหญิง นาบุญ พงษ์ทองเมือง อิศรานุสรณฺ กระบ่ี 
๒๒ 00252 เด็กหญิง วรัญญา เรืองจันทร์ อนุบาลรุ้งรัศมี นครศรีธรรมราช 
๒๓ 00254 เด็กชาย ปฏิพล สุดจิตร โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๔ 00255 เด็กหญิง ธันย์ชนก ชูดวงจันทร์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00256 เด็กชาย เศกพล ชิณศรี บ้านเกาะไทร กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 7 
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1 00257 เด็กชาย บุณยกร พูลเงิน บ้านล าทับ กระบ่ี 
2 00258 เด็กชาย ภูรินท์ เนินพลอย บ้านล าทับ กระบ่ี 
3 00261 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ คงจันทร์ ดินแดง กระบ่ี 
4 00262 เด็กหญิง สุภนิดา สวัสดิสาร อนุบาบบ าทับ กระบ่ี 
5 00264 เด็กหญิง ปัณณธร ทองชัย สังข์ทองวิทยา กระบ่ี 
6 00266 เด็กหญิง สุณัฐกาญน์ จิตรานุมาศร์ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00267 เด็กชาย สิทธิพล รัญเวช บ้านเกาะไทร กระบ่ี 
8 00268 เด็กชาย ธีรภัทร คงไข่ศรี เกาะไทร กระบ่ี 
9 00269 เด็กหญิง ณัฐวดี จันทรประไพ โรงเรียนบ้านนาพรุ กระบ่ี 

10 00272 เด็กหญิง จุฑามาศ มีสุธา บ้านล าทับ กระบ่ี 
11 00273 เด็กชาย เพชรจินดา จินดาพันธ์ บ้านสะพานพน กระบ่ี 
12 00274 เด็กหญิง อรพิมล สุขใส บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
13 00275 เด็กชาย ธนกร เเก้วเจือ บ้านล าทับ กระบ่ี 
14 00276 เด็กชาย สถาพร ทรหาร ดินแดง กระบ่ี 
15 00277 เด็กชาย ณัฐพล ชนะกุล อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
16 00280 เด็กหญิง ฌลรุจี มณีมัย บ้านล าทับ กระบ่ี 
17 00282 เด็กหญิง ภัคจิรา ทองแท้ บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
18 00283 เด็กหญิง เขมจิรา เกิดศิริ อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี 
19 00284 เด็กชาย ชนาธิป เกตุสันเทียะ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๐ 00286 เด็กหญิง จิรนันท์ บุญลือ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00287 เด็กชาย ชนทัต กาละ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๒ 00289 เด็กหญิง ธัชนันท์ ไพรสน บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๓ 00290 เด็กหญิง พิมลภรณ์ อ ารุงทรัพย์ สังข์ทองวิทยา กระบ่ี 
๒๔ 00291 เด็กชาย รัชชานนท์ ชุมบุตร โรงเรียนบ้านย่านอุดม กระบ่ี 
๒๕ 00292 เด็กชาย สถิรพันธ์  ช่วยรักษ์ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 8 
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1 00293 เด็กหญิง ปภาวดี เพ็ชรเรือนทอง บ้านย่านอุดม กระบ่ี 
2 00294 เด็กหญิง อนันตญา เช้ือบ้านเกาะ วัดเสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 
3 00296 เด็กหญิง ปิยรัตน์ พุธผาย อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
4 00297 เด็กหญิง อนันติยา เม่งบุตร บ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00298 เด็กชาย วีรภัทร ทวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
6 00300 เด็กชาย ธนกฤต แสงมณี บ้านล าทับ กระบ่ี 
7 00302 เด็กหญิง พลอยชมพู วงศ์ประเสริฐ บ้านบ่อมะม่วง กระบ่ี 
8 00303 เด็กชาย กันตพัฒน์ เทียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
9 00304 เด็กชาย สุชาครียฺ แก้วเจือ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 

10 00305 เด็กหญิง ศิรดา จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนบ้านเกาะไทร กระบ่ี 
11 00306 เด็กชาย คฑาวุธ สุขจิต บ้านโคกหาร กระบ่ี 
12 00308 เด็กหญิง อภิชญา มูณี โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
13 00309 เด็กหญิง มนทกานต์ ปลอดภัย   

14 00310 เด็กชาย อภิรักษ์ เหมือนชุม อนุบาลคลองท่อม กระบ่ี 
15 00311 เด็กหญิง มนทกานต์ ปลอดภัย บ้านเกาะไทร กระบ่ี 
16 00312 เด็กหญิง อรัญญา จักรนันท์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
17 00313 เด็กหญิง นวลหงษ์ ด ามุสิก บ้านล าทับ กระบ่ี 
18 00314 เด็กชาย สิทธิรักษ์ ชนะกุล บ้านล าทับ กระบ่ี 
19 00316 เด็กชาย รัฐภูมิ เหมือนหรู บเานเสม็ดจวน กระบ่ี 
๒๐ 00317 เด็กชาย วงศกร อยู่ทองอินทร์ บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๑ 00319 เด็กหญิง พรพรรณ ไชยมงคล บ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๒ 00320 เด็กชาย นนทวัฒน์ คงศิริ โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
๒๓ 00323 เด็กหญิง นฤมล แก้วศรีสด โรงเรียนบ้านย่านอุดม กระบ่ี 
๒๔ 00325 เด็กชาย อัครวินท์ ดาวัล อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๕ 00326 เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเเก้ว โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
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ห้องสอบที่ 9 
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1 00327 เด็กชาย ปรมัต บุญเรือง อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
2 00328 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลล าทับ กระบ่ี 
3 00329 เด็กหญิง ชุติมา หวั่นเจี้ยะ บ้านเกาะไทร กระบ่ี 
4 00330 เด็กชาย วีรภัทร รักแก้ว บ้านล าทับ กระบ่ี 
5 00331 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ จอมส่อง บ้านล าทับ กระบ่ี 
6 00334 เด็กชาย นัยสยาม ริยาพันธ์ บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
7 00335 เด็กชาย ธีรวัฒน์ มากผล อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
8 00336 เด็กชาย กิตติพงษ์ ช่วยรักษ์ บ้านสะพานพน กระบ่ี 
9 00337 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ หนูศิริ บ้านล าทับ กระบ่ี 

10 00338 เด็กชาย กัมพล สุขาพันธ์ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
11 00339 เด็กหญิง ธนิตา ชูจร โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
12 00340 เด็กหญิง ณิชารีย์ หอมหวล โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
13 00342 เด็กหญิง ธัญยพร แก้วจีน บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
14 00344 เด็กหญิง ภัทรธิดา รอดแก้ว บ้านหนองจูด กระบ่ี 
15 00345 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จ านงค์รัตน์ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
16 00346 เด็กชาย ฏรากร ทับไทร บ้านไร่พัฒนา กระบ่ี 
17 00348 เด็กชาย อติศักดิ์ เอียดแก้ว โรงเรียนบ้านล าทับ กระบ่ี 
18 00349 เด็กชาย สิงหนาท เซ่งแซ่ อิศรานุสรณ์ กระบ่ี 
19 00350 เด็กหญิง ศิรดา จันทร์แจ่มศร ี โรงเรียนบ้านเกาะไทร กระบ่ี 
๒๐ 00351 เด็กชาย อัครวินท์ ด้วงเพ็ง บ้านควงแดง กระบ่ี 
๒๑ 00352 เด็กชาย นพฤทธิ์ อุณาวรรณ อนุบาลล าทับ กระบ่ี 
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       

 

 
 
 
 

 



หมำยเหตุ *** 
1. ให้นักเรียนน าเอกสารฉบับส ำเนำยื่นให้กับกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยมีเอกสารดังต่อไปน้ี  

1. ปพ. 1 ถ่ำยส ำเนำทั้ง 2 ด้ำน 1 ฉบับ (หรือหนังสือรับรองให้ใช้ฉบับจริง)   
๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อของตนเอง พ่อ แม่ ถ่ำยส ำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับ  
3. สูติบัตร ถ่ำยส ำเนำ 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิ์นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ) 

2. ให้สวมหน้ากากอนามัยและหรือหน้ากากปิดบังใบหน้าก่อนเข้าห้องสอบ ส าหรับผู้ที่มีอาการป่วยหรือไข้ขึ้นสูงไม่
ต้องเข้าสอบแต่ให้ผู้ปกครองมายื่นเอกสารแทนเพ่ือยืนยันสิทธ์ิ 

 
 



ประกาศรายชื่อห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ห้องสอบที่ 1 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00001 นาย พิชญุตม์ รอดหยู่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านย่านอุดม 

2 00002 นาย พุฒิพงศ์ ชูแก้ว ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านควนแดง 

3 00003 นางสาว กมลลักษณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00006 นางสาว สรวรรณ สุขใส วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

5 00007 นาย ภัทรภูมิ ทองขาว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

6 00008 นาย ปิยวัฒน์ ศรีทิพย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

7 00009 นาย จักรภัทร สงประสบ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

8 00010 นางสาว ฐิติรัตน์ หนูทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอาดเผดิมวิทยา 

9 00011 นางสาว ศศิกานต์ บุญปลอด ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

10 00012 นางสาว รัตมณี ขาวเอี่ยม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

11 00015 นางสาว ทิพยวรรณ สมชู  ล าทับประชานุเคราะห์ 

12 00016 นางสาว ปรมาภรณ์ ขาวล้วน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

13 00018 นางสาว น  าทิพย์ นวลสมศรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

14 00019 นางสาว ศริภัสสร สังข์เกลี ยง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

15 00020 นาย สิทธิพล จิตรานุมาศร์ ไทย-สังคม  

16 00021 นางสาว รัตณาภรณ์ สังขรัตน์ ไทย-สังคม บ้านหนองจูด 

17 00023 นาย นันทวันฒน์ เทพชุม ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

18 00024 นางสาว อาระยา สืบสายทอง ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

19 00027 นางสาว ณัฐชลิณี สวัสดิสาร ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒๐ 00029 นางสาว เสาวลักษณ์ หลานไทย ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒1 00030 นางสาว ปิยลักษณ์ ตันติวีรกุล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒2 00031 นางสาว มณฑิตา คงไข่ศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒3 00034 นาย นวพล ทองนุ่ม ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒4 00035 นางสาว ทิพยวรรณ ศรีอ่อน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจูด 

๒5 00038 นางสาว เกณิกา จอมส่อง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 
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ห้องสอบที่ 2 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00040 นางสาว จุฑามาศ  ชัยเพชร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

2 00042 นางสาว พิทยาภรณ์ จินดาวงค ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

3 00043 นางสาว พิยดา บุญพงศ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00044 นางสาว เกษมณี ทองทวี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

5 00045 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ปานชู ศิลป์-ภาษาจีน บ้านย่านอุดม 

6 00047 นางสาว อุมาภรฐ์ การดี ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านย่านอุดม 

7 00048 นางสาว หทัยทิพย์ พรหมทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

8 00049 นางสาว พรธีภา ช้างแก้ว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

9 00051 นางสาว จันทรา วราบุตร  บ้านย่านอุดม 

10 00054 นางสาว ธันยพร กาละสงค์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

11 00055 นางสาว ฐิติชญา ศรีเมือง ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

12 00056 นางสาว ชุติกาญจน์ จ านงค์รัตน์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

13 00058 นางสาว สุชาวล ี นวลสมศรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

14 00060 นางสาว ณัฏฐณิชา เชื อบ้านเกาะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

15 00061 นางสาว สุพิชญา ปานชู วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

16 00062 นาย เอเชีย หอมเดช ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

17 00067 นางสาว สิรภัทร ช่างคิด ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

18 00068 นางสาว สุทธิดา เหมทานนท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

19 00069 นาย รณเดช แสงมณี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒๐ 00071 นางสาว สุมาลี มูสิกะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒1 00072 นางสาว วราภรณ์ ทองนุ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒2 00074 นาย ธนวัฒน ์ สมหวัง ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านหนองจูด 

๒3 00075 นาย ศรายุธ ทองประดับ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรวเรียนบ้านหนองจูด 

๒4 00076 นาย อภิวัฒน์ พูลเกิด ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒5 00077 นางสาว พัทธ์ธีรา คงศาลา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 
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ห้องสอบที่ 3 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00078 นาย วรกันต์ ไชยแก้ว ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

2 00079 นาย อภิสิทธิ์ ดวงทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

3 00080 นาย สิทธินนท์ ขาวล้วน คณิต-อังกฤษ ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00081 นางสาว มณทิวา เเซ่หลี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านหนองจูด 

5 00083 นางสาว สุขานันท์ ชูทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

6 00084 นางสาว นันทัชพร ฟ่องพัชระนุกูล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

7 00085 นาย ศักดา สุทธิ ไทย-สังคม บ้านหนองจูด 

8 00087 นาย ปริญญา บุญมา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

9 00090 นาย กิตติศักดิ์ จันทร์เสน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

10 00097 นางสาว ชนิภรณ์ ศรีเพ็ง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

11 00104 นาย วัชรพล แก้วพิพัฒน์ ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

12 00107 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสิริ คณิต-อังกฤษ ล าทับประชานุเคราะห์ 

13 00110 เด็กหญิง ปรียมาศ สุขศรีคง  ราชประชานุเคราะห์2 

14 00111 นางสาว เกศวิลัย หวังกุ่ม ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

15 00114 นางสาว ศศิณา สามัญ ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

16 00115 นางสาว สุภัสสร ชอบผล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจูด 

17 00118 นางสาว ธนนันท์ ไชยรักษ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

18 00119 นางสาว ผริตา หมิดเเล้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจูด 

19 00122 นางสาว เสาวลักษณ์ หลานไทย ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒๐ 00127 นาย ศิวกร วรศึก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒1 00129 นางสาว ปิยนันท ์ สืบสายทอง ศิลป์-ภาษาจีน  

๒2 00132 นางสาว อารีรัตน์ บุญเดช ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒3 00133 นางสาว ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒4 00135 นางสาว อารีรัตน์ บุญเดช ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒5 00139 นาย ภูวนาท เเก้วทิพย์มนตรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 
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ห้องสอบที่ 4 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00145 นางสาว นิสากร แก้วเจือ ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

2 00146 นาย สาริศ หลุยเจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านดินแดง 

3 00149 นางสาว รัตนาวดี รักสีทอง ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00152 นางสาว ณิชกมล พรหมกัณฐ  ล าทับประชานุเคราะห์ 

5 00154 นางสาว ชนิกานต์ ปลอดรักษ์ ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

6 00156 นางสาว ณัฐธิดา ภู่ร้อย ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

7 00157 นางสาว บงกช ธวัชชัยพันธุ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจูด 

8 00161 นางสาว ปิยพัชร นวลสมศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

9 00163 เด็กชาย จิราวัฒน์ ศรีสุขใส  บ้านหนองจูด 

10 00165 นางสาว ปัญญธิดา แสวงสุข ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านหนองจูด 

11 00169 เด็กหญิง เขมิสรา สุขาพันธ์ ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

12 00170 นางสาว จันทิมา รัตนบุรี ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านหนองจูด 

13 00174 นางสาว อภิชญา นวนนุ่ม ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

14 00176 นางสาว นันทิชา บุญเดช วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจูด 

15 00179 นางสาว จันธิดาพร อ านวย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านหนองจูด 

16 00181 นาย พัชรพล ชูศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

17 00182 นางสาว ปาณิสรา กล่าวเกลี ยง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

18 00196 นางสาว จันทิมา รัตนบุรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านหนองจูด 

19 00201 นางสาว รสิตา อ านวย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

๒๐ 00203 นาย ธราธร ไชยสน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒1 00205 นาย ชยทัต เชิญทอง ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒2 00207 นาย สิรภพ ขาวผ่อง คณิต-อังกฤษ กาญจนาภิเษกฯ กระบี่ 

๒3 00210 นาย จรณชัย เชื อเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กาญจนาภิเษกฯ กระบี่ 

๒4 00217 นาย จารุวิทย์ บุญเดช วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒5 00225 นาย ภาณุพงศ์ บุญปลอด วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำทับประชานุเคราะห์ 
 

 
 
 
 



ประกาศรายชื่อห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ห้องสอบที่ 5 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00227 นางสาว ปานระพี ไชยทิพย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

2 00235 นาย จีรศักดิ์ จารุพันธ์ ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

3 00238 นาย ธนกฤต ชูศรี ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00248 นางสาว จันทร์จิรา อ่ าพรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

5 00253 นางสาว ชญานิษฐ์ โสภาศรี   

6 00259 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุชาดา ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

7 00260 เด็กหญิง สุทัตตา พรรณศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

8 00263 นาย ศุภวัฒน์ ศรีอ่อน ไทย-สังคม  โรงเรียนบ้านหนองจูด 

9 00265 นาย ศุภชัย ศรีอ่อน ไทย-สังคม บ้านหนองจูด 

10 00270 นาย สราวุธ โยเทวะ ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

11 00278 นาย วรัญญู นวลสมศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

12 00279 นาย สรวชิญ ์ อนันทขาน ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

13 00281 นางสาว สุชัญญา ส าเภา ไทย-สังคม  

14 00285 นาย ศิรสิทธิ์ บัวบาล ศิลป์-ภาษาจีน บางขันวิทยา 

15 00288 นาย ภรภัทร  จุลลางกูร ศิลป์-ภาษาจีน เทศบาล 2 คลองจิหลาด 

16 00295 นางสาว รัญชิดา มากเเก้ว ไทย-สังคม คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 

17 00299 นางสาว ปานไพลิน เครือจันทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านควนแดง 

18 00301 นางสาว จิดาภา เครือจันทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านควนแดง 

19 00307 นาย วีรภัทร สุขฉิม ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราห์ 

๒๐ 00315 นาย พิษณุวัชร์ สุขเกิด ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒1 00318 นางสาว กิตติมา จินดาโชติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บ้านหนองจูด 

๒2 00321 นางสาว อุไรรัตน์ ควรศิริ ไทย-สังคม โรงเรียนบ้านหนองจูด 

๒3 00322 นาย พาทิศ ขาวล้วน ศิลป์-ภาษาจีน ล าทับประชานุเคราะห์ 

๒4 00324 นาย ญาณวิชญ์ ครุฑจ้อน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง 

๒5 00332 เด็กหญิง วรรณภา ศักดิ์เพชร ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 
 

 
 
 

 



ประกาศรายชื่อห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ห้องสอบที่ ๖ 
ล ำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ  นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม 

1 00333 นาย พฤฒิพงศ์  โคตรโสภา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

2 00341 เด็กชาย เมธังกรช์ อยู่เจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

3 00343 นางสาว จุฑามาศ ชูศรี ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 

4 00347 นาย ชวัลวิทย ์ ขวัญกลับ คณิต-อังกฤษ ล าทับประชานุเคราะห์ 

5 00353 นางสาว ปทิตตา ขาวล้วน ไทย-สังคม ล าทับประชานุเคราะห์ 
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หมำยเหตุ *** 

1. ให้นักเรียนน าเอกสารฉบับส ำเนำยื่นให้กับกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
1. ปพ. 1 ถ่ำยส ำเนำทั้ง 2 ด้ำน 1 ฉบับ (หรือหนังสือรับรองให้ใช้ฉบับจริง)   
๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อของตนเอง พ่อ แม่ ถ่ำยส ำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับ  
3. สูติบัตร ถ่ำยส ำเนำ 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิ์นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ) 

2. ให้สวมหน้ากากอนามัยและหรือหน้ากากปิดบังใบหน้าก่อนเข้าห้องสอบ ส าหรับผู้ที่มีอาการป่วยหรือไข้ขึ้นสูงไม่
ต้องเข้าสอบแต่ให้ผู้ปกครองมายื่นเอกสารแทนเพ่ือยืนยันสิทธ์ิ 


