
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบ้านขุนประเทศ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 ๙๐๙๕ เด็กชาย กลวัชร ยืนมั่น 
2 9098 เด็กชาย อนุสรณ ์ ประทุม 
3 9105 เด็กชาย ธวัชชัย ขันสู้การ 
4 9155 เด็กชาย วรกานต์ มานะกุล 
5 9363 เด็กชาย พิเชษฐ อุทิลักษณ์ 
6 9378 เด็กชาย ธนาธิป หมายซ้อนกลาง 
7 9590 เด็กชาย คณาธิป ตุ้มค า 
8 ๙๖๐๘ เด็กชาย อัยการ ศรีแสน 
9 9611 เด็กชาย อภินันท์ นัดกล่ิน 

10 9652 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณแก้ว 
11 9907 เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ พันธ์ศิร ิ
12 10832 เด็กชาย สิทธินนท์ หาโล๊ะ 
13 11131 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ปานแดง 
14 9137 เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์ภา 
15 9145 เด็กหญิง นัยน์ปพร นิ่มอนันต์ 
16 ๙๑๙๕ เด็กหญิง นาราภัทร์ สังข์อุไร 
17 9599 เด็กหญิง นงนาถ ชูดวง 
18 9981 เด็กหญิง วินัสนันท์ ประจันดุม 
19 9100 เด็กชาย จุติภัค แก้วกาญณ์ 
20 9124 เด็กชาย ณัฐพงศ์ กอสันเทียะ 
21 9182 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ สุขหนุน 
22 9364 เด็กชาย มุนินทร ์ ข าขจร 
23 9605 เด็กชาย ฉัตรเมธี ดิลกลาภ 
24 9625 เด็กชาย กฤษฎา ใจดี 
25 9654 เด็กชาย สิงหา เตียวท่าพระ 
26 10486 เด็กชาย พันธุ์ธัช วุ้นบ ารุง 
27 10840 เด็กชาย ชินภัทร โสสุด 
28 9143 เด็กหญิง ณิชา อินทปัตถา 
29 9165 เด็กหญิง พลอยชมภู จิตรนอก 
30 9169 เด็กหญิง ปิยฉัตร ศรีไตรรัตน ์
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
31 10539 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ชูกล่ินหอม 
32 10781 เด็กหญิง กมลชนก พูลอนันต์ 
33 9099 เด็กชาย อนุศิษฏ์ ท้าวโคตร 
34 9104 เด็กชาย ปรมะ ผาธรรม 
35 9120 เด็กชาย ประพัฒน ์ สุค า 
36 9125 เด็กชาย ณัฐชระ ศรีชารัตน์ 
37 9122 เด็กชาย พ ี ฮกมาลี 
38 9135 เด็กชาย ธันวา แซ่หล่ า 
39 9176 เด็กชาย วรฤทธิ์ พันธุ์ศิลา 
40 9368 เด็กชาย ธันวา ปกเกล้า 
41 9379 เด็กชาย นิพนธ ์ ดิษเอม 
42 9620 เด็กชาย พงศ์ศิริ เกิดสุข 
43 9626 เด็กชาย ปฏิมากร แตงผ่ึง 
44 9636 เด็กชาย เจนศิลป์ ปิ่นแก้ว 
45 9661 เด็กชาย เมษา  - 
46 10543 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ชนะภัย 
47 9114 เด็กหญิง อริสา อินทร์พิทักษ์ 
48 9119 เด็กหญิง กันยา ศรีลัดดา 
49 9168 เด็กหญิง พรนภา กุณาตรี 
50 9170 เด็กหญิง ธันย์ชนก เนียมผลิผล 
51 9366 เด็กหญิง ปนัดดา ตันกระโทก 
52 9381 เด็กหญิง ธรณ์ธันย ์ มหัทธนะอภิชน 
53 9630 เด็กหญิง ไอยรา กลัดกลีบ 
54 11169 เด็กหญิง ธัญชนก จุอ่อน 
55 9148 เด็กชาย ธนภูม ิ รอดบุญเกิด 
56 9371 เด็กชาย ธนกร ทองมี 
57 9592 เด็กชาย อธิกานต์ กันฉาย 
58 9621 เด็กชาย จิตติพัฒน์ แก้วใส 
59 9634 เด็กชาย พงศกร อโณวรรณพันธ ์
60 9641 เด็กชาย วิวัฒน ์ ภู่เถื่อน 
61 10131 เด็กชาย ธนวินท์ ปรางสี 
62 9171 เด็กหญิง พัชราพร มะลิวัลย์ 
63 9173 เด็กหญิง รินลดา ชูภู่ 
64 9180 เด็กหญิง ณภัทร วงศ์ใหญ่ 
65 9629 เด็กหญิง ชนิศา ยมทอง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
66 9643 เด็กหญิง เจนสุดา จันทร์ตรี 
67 9370 เด็กหญิง จิราวรรณ ฟ้าคุ้ม 
68 9096 เด็กชาย จิระพงศ์ ไทรวิบูลย์สุข 
69 9121 เด็กชาย ภัทร วิสิอติ 
70 9127 เด็กชาย อุ้มบุญ อินทรโกสุม 
71 9175 เด็กชาย ศุภกร สวนเรือง 
72 9180 เด็กชาย ธีรเดช ค าจวง 
73 9210 เด็กชาย ศิริวัฒน ์ ไชยแสง 
74 9367 เด็กชาย กีรติ พรมค าบุตร 
75 9591 เด็กชาย วรรณชัย ศรีสังวาลย์ 
76 9594 เด็กชาย วรายุส โพธิ์เย็น 
77 9638 เด็กชาย สุวิจักษณ์ ปานรักษา 
78 9650 เด็กชาย นริศ นาคเถ่ือน 
79 9909 เด็กชาย อัครภูมิ กล้ารอญ 
80 10792 เด็กชาย ศตายุ โสภา 
81 10797 เด็กชาย วรวิทย ์ ประชาโรจน์ 
82 9111 เด็กหญิง จันทร์ธิดา สิริปฐมจันทร์ 
83 9138 เด็กหญิง รพีพรรณ นิยมรัตน ์
84 9167 เด็กหญิง พลอยณภัทร ภูพวงสี 
85 9188 เด็กหญิง เนาวรัตน์ ศรีจ าปา 
86 9193 เด็กหญิง ชนิกานต์ สุค า 
87 9197 เด็กหญิง ไอรดา สังขหวด 
88 9616 เด็กหญิง วิราภรณ์ โคผดุง 
89 9645 เด็กหญิง เหมือนฝัน นันดิลก 
90 9656 เด็กหญิง วรกัญญา พิมเสน 
91 9101 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ พิณพาทย์ 
92 9129 เด็กชาย วัชริศ ศรีสุขสถิตกุล 
93 9132 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ วินิจกุล 
94 9154 เด็กชาย ภูรินท์ ดวงหิรัญ 
95 9184 เด็กชาย อาทิตย์ ยอดชมภู 
96 9369 เด็กชาย สรศิลป์ มรินทรา 
97 9380 เด็กชาย สหภูมิ บุญประเสริฐ 
98 9595 เด็กชาย อะชิตะ จันทร์หอมกรุ่น 
99 9622 เด็กชาย ชญานนท์ หล าใจซื่อ 

100 9639 เด็กชาย พีระภัสฐ์ กอนรัมย ์
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
101 10834 เด็กชาย ธันวา แตงสุข 
102 10836 เด็กชาย ธนภัทร์ เกิดบุญ 
103 11167 เด็กชาย บุณยกร แซ่ตั้ง 
104 11168 เด็กชาย บรรณกร แซ่ตั้ง 
105 9163 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ คุ้มถนอม 
106 9172 เด็กหญิง ปิยธิดา ยิ่งมาก 
107 9196 เด็กหญิง สิริณัฎฐ์ อ่ าระมาด 
108 9374 เด็กหญิง สุภาวดี เสถียรอินทร์ 
109 9602 เด็กหญิง ราตรี วินทะไชย 
110 9613 เด็กหญิง ปิยวารี พิมพ์บาง 
111 9642 เด็กหญิง ชรินรัตน ์ หล าใจซื่อ 
112 9646 เด็กหญิง มาริตา บุญรอด 
113 10153 เด็กหญิง วรรณธกาญจน ์ นุชนิยม 
114 11170 เด็กหญิง แพรวพรรณ กิตติพงศ์ยิ่งยง 
115 11156 เด็กชาย มิ่งภูมิ ทองชม 
116 9199 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สังขรักษา 
117 9174 เด็กชาย อนุชา พึ่งย้อย 
118 9212 เด็กหญิง รุ้งจรัสแสง ข าอ่ า 
119 9097 เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ ศรีสุจริตพานิช 
120 9153 เด็กชาย นฤพงษ ์ ก ามณี 
121 9601 เด็กหญิง ปนัดดา พิศเพ็ง 
122 11403 เด็กชาย ธนภัทร เฟื่องฟุ้ง 
123 9166 เด็กหญิง สุวนัน ศรีเจริญ 
124 10540 เด็กหญิง ณัฐญาดา สอนง่าย 
125 9144 เด็กหญิง มนัสนันท์ ภูสีน้ า 
126 9141 เด็กหญิง พรรณพัฒน ์ กล่ินมณฑา 
127 9619 เด็กชาย ธีรติ แหว่นสี 
128 10152 เด็กชาย ยศวิชญ์ แสวงศรี 
129 9189 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ชะนีสุข 
130 9606 เด็กชาย ธนกาญจน ์ ออมสมสรวย 
131 9623 เด็กชาย ภัทรบดี อภิศักดินันตกุล 
132 11123 เด็กชาย วงศกร มาลาขาว 
133 9365 เด็กชาย ไจแอ้นด์ พงษ์สาลี 
134 9109 เด็กชาย อนุพงษ ์ พละศักดิ์ 
135 9116 เด็กหญิง วรรณชิชา ศิริสุข 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
136 9126 เด็กชาย อภิรักษ์ ยนต์สุข 
137 9357 เด็กหญิง สะไบทอง พินธุนิบาต 
138 8719 เด็กหญิง ปิยวรรณ ยิ่งมาก 
139 10217 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ สีหอ าไพ 
140 8562 เด็กชาย ชัชวาล   เขม้นกสิกิจ 
141 8784 เด็กชาย จิรานุวัฒน ์ อุยวรรณัง 
142 9309 เด็กชาย ระพีภัทร    แถมเจริญ 
143 9321 เด็กชาย วันเฉลิมชัย   เมืองสุข 
144 9901 เด็กหญิง ฐานิดา   เจาะใย 
145 8709 เด็กชาย กฤษฎา  สดสร้อย 
146 9504 เด็กชาย ทักษพร ชาวตระกาล 
147 11162 เด็กชาย รัฐภาค นาคนาวา 
148 8749 เด็กชาย เกรียงไกร จุลเลิศ 
149 9072 เด็กชาย จิรภัทร สุวอ 
150 9310 เด็กชาย กฤษฎา  จ าปี     
151  เด็กหญิง อารีรัตน์ คามบุศย์ 
152  เด็กหญิง ชยานันต์ หล าใจซื่อ 
153  เด็กชาย ณัชธพัฑฒ์ ศุภเศรษฐ์ภาธร 
154  เด็กหญิง อัญชนา นุตวงศ์ 
155  เด็กชาย วสันต์ มาท้วม 
156  เด็กชาย เมธาวิน ชินชาด 
157  เด็กชาย ธิปกร ค ามีมา 
158  เด็กชาย กฤษดา อักษรเนาวรัตน ์
159  เด็กชาย อัศนัย แดงสีนนท์ 
160  เด็กชาย วัชรพล แก้วเอก 
161  เด็กชาย อนุพงษ ์ พละศักดิ์ 
162  เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ชนะภัย 
163  เด็กชาย อะชิตะ จันทร์หอมกรุ่น 
164  เด็กหญิง สวยใส น่ารัก 
165  เด็กหญิง ชิฌา ส าอางค์ 
166  เด็กหญิง รินลดา ชูภู่ 
167  เด็กหญิง โอมฌิการ ์ เอี่ยมเจริญ 
168  เด็กชาย กฤษณพล เดชคช 
169  เด็กหญิง ทิพปภา ไสโสภา 
170  เด็กชาย นครินทร์ ศิริวากรณ์ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
171  เด็กหญิง พิชญาภา ภมรพล 
172  เด็กชาย สิทธิพล กิตติพงษ์ยิ่งยง 
173  เด็กหญิง พรนภา กุณาตรี 
174  เด็กชาย อนุวัฒน ์ เหมกุล 
175  เด็กชาย สุวิจักษณ์ ปานรักษา 
176  เด็กชาย อัยการ ศรีแสน 
177  เด็กหญิง นราวรรณ พลายอยู่วงษ์ 
178  เด็กชาย อนุสรณ ์ ประทุม 
179  เด็กหญิง ราชาวดี นันแก้ว 
180  เด็กหญิง นภัสสร ช้างภู่พงางาม 
181  เด็กหญิง นัยน์ปพร นิ่มอนันต์ 
182  เด็กหญิง วรกัญญา พิมเสน 
183  เด็กหญิง อริสา อินทร์พิทักษ์ 
184  เด็กชาย จิตติพัฒน์ แก้วใส 
185  เด็กชาย อรรถชัย บุญรอด 

 
หมายเหตุ มอบตัวพร้อมกันในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่ เวลา 9.00 – 12.00 น. 
* เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมอบตัว 
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)ของนักเรียน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน นักเรียน (ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน มารดา 
7. ส าเนาทะเบียนบ้าน มารดา 
** กรณี บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครองให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน  ผู้ปกครอง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 
*** กรณีมีเอกสารแนบไว้กับใบสมัครครบถ้วนแล้วไม่ต้องน าเอกสารมาเพิ่มเติมอีก  


