
เลขทีส่มคัร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล จบจากสถานศึกษา ชื่อจังหวัดโรงเรียนเดมิ
00469 เด็กชาย ธีรภัทร ศิริเพ็ญ วัดไชยธารา ฉะเชิงเทรา
00467 เด็กหญิง กชพรรณ ชมสมใจ โรงเรียวัดหัวส าโรง(ศรีราษฎร์บ ารุง) ฉะเชิงเทรา
00464 เด็กหญิง ชนาภา พลราชม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
00463 เด็กหญิง ชยุดา พลราชม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
00462 เด็กหญิง กชกร ย้อยแสง โรงเรียนวัดโพธิแ์สงกาญจนราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
00461 เด็กชาย ยงศิลป์ ศรีอุราม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
00458 เด็กหญิง ผกากาญจน์ นงนุช อนุบาลพิจิตร พิจิตร
00456 เด็กหญิง จิดาภา นวลแสง เทพประสิทธิว์ิทยา ฉะเชิงเทรา
00455 เด็กหญิง ญาณิศา จุติมูสิก อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
00454 เด็กชาย สิริวัฒน์ โคพระ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
00452 เด็กหญิง สุตาภัทร เย็นสวัสด์ิ วัดไชยธารา(เกิดศิริประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
00451 เด็กชาย ธีรชัย อู่ศิริ วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) ฉะเชิงเทรา
00449 เด็กชาย พงศกร สายพิมพ์ อุดมวิทย์สมใจ ปราจีนบุรี
00446 เด็กชาย วรภัทร ไชยมงคล เทพประสิทธิว์ิทยา ฉะเชิงเทรา
00444 เด็กชาย ณัฐพล ทับทิมย้อย โรงเรียนวัดบางปลานัก ฉะเชิงเทรา
00443 เด็กชาย รังสิมันต์ุ สังข์นุช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
00442 เด็กหญิง ฉัตรธิดา บัวค า วัดบางปลานัก ฉะเชิงเทรา

หมายเหต…ุเน่ืองจากมนัีกเรียนบางส่วนกรอกขอ้มลูไมส่มบูรณ์ ดงัน้ันขอให้ทุกคนเขา้ระบบ เพ่ือตรวจสอบและกรอกขอ้มลูให้สมบูรณ์  พร้อม
พิมพ์ใบสมคัรใหม ่( ส าหรับคนทีก่รอกขอ้มลูไมส่มบูรณ์ ) 
และรอดปูระกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเขา้เรียนในวันที ่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑



00441 เด็กหญิง อริศรา รักษาชนม์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
00437 เด็กหญิง ธนาพร จั่นจ ารัส รร.วัดชนะสงสาร อนัตชัยประกูล ฉะเชิงเทรา
00436 เด็กหญิง ไพลิน หงษ์ทอง วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา
00435 เด็กชาย ณัฐกุล ช่อฮวด สุตะบ ารุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา
00433 เด็กชาย กฤตพจน์ กมลวงค์ วัดประตูน้ าท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
00430 เด็กหญิง อินชุอร ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดบางปลานัก ฉะเชิงเทรา
00427 เด็กหญิง ณัฐธิดา แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
00426 เด็กชาย สรวิชญ์ ชัยศิริ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
00424 เด็กชาย กรินทร์ มิ่งขวัญ โรงเรียนวัดสุขาราม ฉะเชิงเทรา
00423 เด็กชาย ธณภัทร โชคศรีศุภะ โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
00422 เด็กชาย อานนท์ โชคชัย วัดเกาะ ฉะเชิงเทรา
00421 เด็กชาย แทนคุณ พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังหฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
00420 เด็กหญิง จิตรานุช พูลสวัสด์ิ เทศบาล ๑ วัดเเจ้ง ฉะเชิงเทรา
00419 เด็กชาย พิชญุตม์ จุลจิรวัฒน์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
00418 เด็กหญิง ธนัชชา เล้ียงรอด เทพประสิทธิว์ิทยา ฉะเชิงเทรา
00417 เด็กชาย คุณาสิน ชัยสอน โรงเรียนเทพประสิทธิว์ิทยา ฉะเชิงเทรา
00416 เด็กชาย พชรพล เห่งแจ้ง เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา
00413 เด็กชาย นพรัตน์ เสน่หา โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ฉะเชิงเทรา
00412 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ตันเจริญ เทศบาล2พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ฉะเชิงเทรา
00411 เด็กชาย กิตติวัฒน์ นรสีห์ ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา
00410 เด็กหญิง กรกนก อนุรัตน์ รร. วัดบางสาย ฉะเชิงเทรา
00409 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสว่าง โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา
00408 เด็กชาย ลัทธพล ชะอุ่ม วัดบางสาย ฉะเชิงเทรา
00407 เด็กหญิง ปณิตา โตศิริ วัดเกตุสโมสร ฉะเชิงเทรา



00405 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ลอยรัตน์ วัดบางสาย ฉะเชิงเทรา
00404 เด็กหญิง ศศิวิมล พัวสมแพ่ง โรงเรียนวัดบ้านนา ฉะเชิงเทรา
00403 เด็กชาย ปุณภัท พุกมงคล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
00402 เด็กชาย ธนวรรธน์ มั่งมีผล โรงเรียนวัดเกาะ ฉะเชิงเทรา


