
ท่ี หมายเหตุ
1 เด็กชายนนทพัทธ์ ทองก้าย

2 เด็กชายวรโชติ สีสด

3 เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุญเอิบ

4 เด็กหญิงณัชฌารีย์ ทรงภักด์ิ

5 เด็กหญิงฟ้าปนัดดา ลัดดา

6 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา พูติวัฒน์ธนา

7 เด็กชายธนพล ภูติพาณิชย์

8 เด็กชายธนภัทร เงินยวง

9 เด็กชายพัทธดนย์ อนันตา

10 เด็กหญิงพลอยใส โฆษิตเศวต

11 เด็กหญิงกนกวรรณ มุขพรหม

12 เด็กชายศุภฤกษ์ ทัพน้อย

13 เด็กชายนันทภพ ฐานิตสิริ

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เต็มหัตถ์

15 เด็กหญิงรัตน์ชฎา พิมพ์พันธ์ดี

16 เด็กหญิงณัชชา ริยาพันธ์

17 เด็กชายศรัณย์พร คุณดิลกประเสริฐ

18 เด็กชายปัญญาพล บัวจันทร์

19 เด็กหญิงนันท์นภัส รองแก้ว

20 เด็กหญิงสุชาวลี เรืองธรรมวัฒน์

21 เด็กหญิงธนภรณ์ เจนม่ันคง

22 เด็กชายภาณุพงศ์ เครือวัง

23 เด็กหญิงสุภาพร บุญมี

24 เด็กชายกัณฑ์อเนก คิววรวงศ์กร

25 เด็กชายวัณณุวรรธน์ อรุณพันธ์

26 เด็กชายเกล้าตะวัน ศรีวงศ์

27 เด็กหญิงพัชพร อ่ิมวรคุณ

28 เด็กชายประกาศิต โพธ์ิทอง

29 เด็กชายวิชญ์พล เอ่ียมทศ

30 เด็กหญิงศรีสุดารัตน์ ภูมิธนาสิริ

31 เด็กชายอัครวิชญ์ สมจิตต์

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต

เร่ือง  ประกาศผลการคัดเลือกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
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ช่ือ – สกุล



ท่ี หมายเหตุ
32 เด็กหญิงสุภานัน อรัญสุทธ์ิ
33 เด็กชายปฐมพร ต้ังแก้ว
34 เด็กหญิงสุภาภรณ์ จิตอารีย์
35 เด็กชายสิทธิพร มงคลทอง
36 เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีสดใส
37 เด็กหญิงปรมาภรณ์ อนุฤทธ์ิ
38 เด็กหญิงวีรุตธิมา รักจับ
39 เด็กชายปภังกร มากวงค์
40 เด็กชายอิทธิพล ม่ันอ่ิม
41 เด็กหญิงกุลธิดา สุขวิชัย
42 เด็กหญิงสรินธร รุ่งอินทร์
43 เด็กชายนาวิน โชติสนธ์ิ
44 เด็กชายธนากร สีงาม
45 เด็กหญิงไปรยา แฟงทอง
46 เด็กหญิงนภัสสร ชัยพา
47 เด็กหญิงอาทิตยา คูณพิมาย
48 เด็กหญิงนันท์ชพร คชฤทธ์ิ
49 เด็กชายฤทธิพร พรธาดาวิทย์
50 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เกิดวิธี
51 เด็กชายณัฐกร จารุจิตร
52 เด็กชายวริศร์ สุดชานัง
53 เด็กชายกิตติภณ จีนภักดี
54 เด็กชายกมลภพ จันทร์จ าเริญ
55 เด็กชายกิตติพันธ์ุ รัฐประเสริฐ
56 เด็กชายภคภัทร คิดหมาย
57 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ บุญรุ่ง
58 เด็กชายกัณฐพงศ์ อยู่พร้อม
59 เด็กชายก้องภพ รู้จิตร
60 เด็กชายเตชินท์ ถาดทอง
61 เด็กชายปิยทัศน์ เผ่าพันธ์
62 เด็กชายชนาธิป เลามาสุวพันธ์
63 เด็กชายสุรเชษฐ์ ดิเรกโภค
64 เด็กหญิงชนันธร รุ่งรวีไพศาล
65 เด็กชายเกียรติชัย เจริญสุข
66 เด็กหญิงวรนุช พิมพ์พล
67 เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทองดีมีศรี
68 เด็กชายชัยรัฐ ป่ินแก้ว
69 เด็กหญิงชนาพร พรมมา
70 เด็กหญิงธัญญาทิพย์ โตประมาณ
71 เด็กชายสุระเดช เกล้ียงกลมดี
72 เด็กชายสรณัฏฐ์ ไวทยาชีวะ
73 เด็กหญิงบุษกร ศุภลักษณ์
74 เด็กหญิงชมภิศา สุขแสง

ช่ือ – สกุล



ท่ี หมายเหตุ
75 เด็กชายภูมินันท์ พิศงาม

76 เด็กชายภาคภูมิ โสภาพ

77 เด็กชายอติรุจ ชุมขุน

78 เด็กชายจักรพันธ์     นพข า

79 เด็กชายจิรายุทธ วิถีไพร

80 เด็กหญิงรวิภา สินสันธิเทศ

81 เด็กชายณัฐชรินทร์ธร เอียดซัง

82 เด็กหญิงพรนภัส ปาณะลักษณ์

83 เด็กชายณัฐพล ดีเรือก

84 เด็กชายบุรินทร์ โชคเกิด

85 เด็กชายธันยบูรณ์      บุญเนาว์

86 เด็กชายวรัญญู ยวนเมือง

87 เด็กชายปัญญา สุริยะ

88 เด็กชายขวัญชัย บูรณะเสรี

89 เด็กชายราเมศวร์ ศรีตะนัย

90 เด็กหญิงณัฐธิดา จิตรตะนัติ

91 เด็กชายวรเดช อยู่ป้อม

92 เด็กชายวชินาวุฒิ ป้ันสง่า

93 เด็กชายสิริพงษ์ ศิริบรรจง

94 เด็กหญิงจิรนันท์ ทองจีน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 6  เมษายน  พ.ศ.  2562  

  

ว่าท่ีร้อยตรี

 (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ด าเนินการดังน้ี

     1. ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์  โดยเรียงตามล าดับคะแนน  มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   7  เมษายน  2562

  เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องสมุด ช้ัน 1  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ) 

     2. การมอบตัวนักเรียน ในวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ  ห้องสมุด ช้ัน 1  

โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน  และเอกสารประกอบการมอบตัวให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด

(ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน) 

               

                   

ช่ือ – สกุล
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