
 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 
เรื่อง การมอบตัวและส่งหลักฐานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  

 
 ด้วยโรงเรียนวัดเขียนเขตได้ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน และรำยงำนตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักเรียนที่มีรำยชื่อในห้องเรียนประถมศึกษำปีที่ 1/4 ถึง ห้องเรียน
ประถมศึกษำปีที่ 1/7 มำมอบตัว  และส่งหลักฐำนกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีกำรศึกษำ 
2563 ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ณ หอประชุมปำริชำติ ตั้งแต่เวลำ 08.30- 15.30 น. 
 เอกสำรในกำรมอบตัวนักเรียน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบฟอร์มใบมอบตัว (กรอกรำยละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน)  จ ำนวน    2  ฉบับ 
 2. หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำเดิมตัวจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน    1  ฉบับ 
 3. ส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน     จ ำนวน    2  ฉบับ 
 4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ   อย่ำงละ   2 ฉบับ 
 5. ส ำเนำบัตรประชำชนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ  อย่ำงละ   2 ฉบับ 
 6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดำและมำรดำ)  อย่ำงละ   2 ฉบับ 
 7. ส ำเนำทะเบียนบัตรประชำชนของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดำและมำรดำ) อย่ำงละ   2 ฉบับ 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  14 พฤษภำคม  พ.ศ.  2563   

           
ว่ำที่ร้อยตรี 

            (อรรถสิทธิ์     เนตรทิพวัลย์) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ปีการศึกษา 2563 

  

 ท่ี ชื่อ – สกุล  

 1 เด็กชาย ปวรวิช   วังพลับ  
 2 เด็กหญิง สุกันยา   ลุงโหย่  
 3 เด็กชาย เปาวเรศ  บุญมี  
 4 เด็กชาย จิรกีรต์ิ  กรกุม  
 5 เด็กชาย พีระพฒัน์  วิริยานุวฒัน์กุล  
 6 เด็กหญิง จิรัชยา  ขาวสำอางค์  
 7 เด็กหญิง จันทร์ฉาย  กิ่งคำ  
 8 เด็กหญิง มาลีนดา  สายสอน  
 9 เด็กชาย รัชชานนท์  เดชมุลตรี  
 10 เด็กชาย ภาณุวัฒน์  โตศิริ  
 11 เด็กหญิง วันทนา  แหลมหลัก  
 12 เด็กหญิง ญาณภัทร  เต็มหัตถ์  
 13 เด็กชาย จิตรเทพ  กาศธัญกรณ์  
 14 เด็กชาย นันทวัฒน์    แสนอุ่น  
 15 เด็กหญิง อดิศา  ศิลปี  
 16 เด็กชาย กฤตณพงษ์  อินพุก  
 17 เด็กชาย กษิดากร  รื่นพรต  
 18 เด็กชาย เกริกชัย  ธนวัฒนชัยพงศ์  
 19 เด็กชาย ธัญบูรณ์  ขุนเพ็ชร  
 20 เด็กชาย นนทกร  ยุ่งยุคา  
 21 เด็กชาย นนทชัย  ไกยสวน  
 22 เด็กชาย ปุณณวิชญ์   พลไชย  
 23 เด็กชาย ปุญญพัฒน์   เพ็งสอน  
 24 เด็กชาย พีรพัฒน์   เซ็นลี  
 25 เด็กชาย วันชัย  แก้วบุญมา  
 26 เด็กชาย วีรพล   สิงห์เหลือ  
 27 เด็กชาย อภิสิทธิ์   มุสิกชาติ  
 28 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  แพนุ่น  
 29 เด็กหญิง ณิชชานัทธิ์   ทุมนะปักษ ์  
 30 เด็กหญิง ณิชารัศม์   ดีสุคนธ์  
 31 เด็กหญิง นภชนก   ศรีสุวรรณ  
 32 เด็กหญิง ปรียาภรณ์   คิดกล้า  
 33 เด็กหญิง ปวีณ์กร  ตัณฑวณิช 

 

 34 เด็กหญิง ปิยมน  ระถาวนิชย์  
 35 เด็กหญิง พรชนก  เฮงเทียนศรี  
 36 เด็กหญิง ภัทรวด ี นามเพราะ  
 37 เด็กหญิง วันวิสา   คชารัตน์  
 38 เด็กหญิง วิตรานันท์  แก้วจวนตา  
 39 เด็กหญิง เอื้อสกุล  เจียมวัฒนาเลิศ  

 

 



     รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  ปีการศึกษา 2563 
   

 ท่ี ชื่อ – สกุล  

 1 เด็กชาย พีรภัฒน์  สัจจะวัฒนากิจ  
 2 เด็กชาย ปุณกรรณ  สนธิรอด  
 3 เด็กหญิง ปริยาภัทร  การะเกษ  
 4 เด็กหญิง พลอยไพรลิน  พรมสงค์  
 5 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ภาคแก้ว  
 6 เด็กชาย วีระชัย  มีชีพกิจ  
 7 เด็กชาย ณัฐนันท์  แถบทอง  
 8 เด็กหญิง ธนัญญา  ศรีโนราช  
 9 เด็กหญิง เขมจิรา  โสพิลา  
 10 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์  ราษฎร  
 11 เด็กหญิง พรรณธิภา   แดงเจริญ  
 12 เด็กชาย ณัฐภัทร  กึ่งสำโรง  
 13 เด็กชาย ณพชภัทช์  หวง  
 14 เด็กชาย กวินบุตร   สมภักดี  
 15 เด็กชาย จักริน   สุทธิบูรณ์  
 16 เด็กชาย จิรเมธ  วีระพงษ ์  
 17 เด็กชาย เฉลิมเกียรต ิ  โสฬสถี  
 18 เด็กชาย ธนวัฒน์  สีธิจู  
 19 เด็กชาย ธราเทพ  ทิวาพัฒน์  
 20 เด็กชาย นภัสรพี   สิงสา  
 21 เด็กชาย ปภัสกร   แก้วกาหลง  
 22 เด็กชาย ปัญญากร  ชัยถิรธนากุล  
 23 เด็กชาย วัชรพล   เคนท้าว  
 24 เด็กชาย สมชาย  กิ่งเกษม  
 25 เด็กชาย สุวัลยาพรรด์ิ  อู่เงิน  
 26 เด็กชาย อัศวิน  สงกลาง  
 27 เด็กหญิง จารุวรรณ   เซี่ยงเจว  
 28 เด็กหญิง จีรนันท์  ราศี  
 29 เด็กหญิง ญาณภา  ศิริสวัสด์ิ  
 30 เด็กหญิง ญาณิน   ยงบรรทม  
 31 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา   ขวัญยาใจ  
 32 เด็กหญิง ณัฐธิดา  โพธิ์ทอง  
 33 เด็กหญิง นภสร   ย่าหัวดง  
 34 เด็กหญิง ปริฉัตร  ศิริหนองหว้า 

 

 35 เด็กหญิง ภรภัทร  โพธิ์หิรัญ  
 36 เด็กหญิง ภัคธีมา  เลิศคุ้มสุภา  
 37 เด็กหญิง วราภรณ์  สุขุมลจันทร์  
 38 เด็กหญิง ศิรภัสสร  มาซา  
 39 เด็กหญิง อีฟ   สวนทะ  

 
 



                       รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  ปีการศึกษา 2563 
   

 ท่ี ชื่อ – สกุล  

 1 เด็กชาย พีรวิชญ์  บริบูรณ์  
 2 เด็กชาย ศุกลวัฒน์  เครือบุญ  
 3 เด็กชาย รัชกัลป์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  
 4 เด็กชาย สกลวรรธน์  รัตนมหาวรรณ  
 5 เด็กหญิง พลอยชมพู  แสงเหมือนเพชร  
 6 เด็กหญิง ณิชาพัชร์  เพ็ชรเพ็ง  
 7 เด็กหญิง ภัทราพร  แก้วกาญจน์  
 8 เด็กชาย รชต  ดินแดง  
 9 เด็กชาย ปรวัฒน์  แก้วกาญจน ์  
 10 เด็กหญิง ณัฐกมล  ภิรมย์ทอง  
 11 เด็กหญิง เขมรุจิ  โสพิลา  
 12 เด็กชาย ศรปกรณ์  อยู่นุ้ย  
 13 เด็กชาย ธนธรณ์   แก้วสิงห ์  

 14 เด็กหญิง ณิชาดา  บุญฤทธิ์  
 15 เด็กชาย ณภัทร  ดอกพิกุล  
 16 เด็กชาย ณัฐภัทร   เทียนแก้ว  
 17 เด็กชาย ณิชพน   แก้วกิริยา  
 18 เด็กชาย ธนกฤต   เจียมชัยภูมิ  
 19 เด็กชาย ธนวรรธน์   ภานุศรี  
 20 เด็กชาย ธัญญาธร   ภักด ี  
 21 เด็กชาย พุฒินาท   วุฒิสาร  
 22 เด็กชาย ภาสวิชญ์   ไกรสมจิตต์  
 23 เด็กชาย รณพีร์   สร้อยบวบ  
 24 เด็กชาย อานันท์   มโนมั่น  
 25 เด็กชาย อิทธิเดช   เขียวอร่าม  
 26 เด็กชาย เอกณัฎฐ์  กันตัก  
 27 เด็กหญิง ณิศาภรณ์  ช้างสาร  
 28 เด็กหญิง นภาพร  กิ่งแก้ว  
 29 เด็กหญิง นวพร   ถิรเดชาวีร์  
 30 เด็กหญิง เนรัญชญา  สร้อยสลับ  
 31 เด็กหญิง ปทิตตา   สุนทรชาติ  
 32 เด็กหญิง ประภาภัทร   กิจคม  
 33 เด็กหญิง พิชชาพร  กันนิกา  
 34 เด็กหญิง เพชรรา   รอดกร  
 35 เด็กหญิง สุฐิสา  เนตราภินันท์ 

 

 36 เด็กหญิง สุพิชชา  เรืองศิริ  
 37 เด็กหญิง อริญรดา  สุขถาวร  
 38 เด็กหญิง อารียา   ศรีสุพงษ์  
 39 เด็กหญิง แอล   สวนทะ  

 
 



              รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7  ปีการศึกษา 2563 
   

 ท่ี ชื่อ – สกุล  

 1 เด็กหญิง ฑริตา   เพชรช่ืน  
 2 เด็กชาย พงศพัฒน์  สอนผม  
 3 เด็กชาย วงศกร  หิวานันท์  
 4 เด็กชาย จักรินทร์  ถนอมวงศ์  
 5 เด็กชาย ปริญญา  พงศ์กล่ำ  
 6 เด็กหญิง จิราภา  จันทร์งาม  
 7 เด็กหญิง ณิชกานต์  ถนอมวงศ์  
 8 เด็กหญิง สุธีกานต์  หลักทอง  
 9 เด็กชาย ปิยะปกรณ  คงเพ็ชร  
 10 เด็กชาย ณัฐกฤต  ครองทรัพย์  
 11 เด็กหญิง จิราพร  ภักดี  
 12 เด็กหญิง กมลพร  เผ่าพันธุ์  
 13 เด็กชาย ธนวัฒน์  สายพันธ์  
 14 เด็กหญิง ฐิติวรดา  ปิดตาระพา  
 15 เด็กชาย กรวิชญ์   พลายละหาร  
 16 เด็กชาย จิรกร   ปากคีบทอง  
 17 เด็กชาย จิรายุ  ชวนช่ืน  
 18 เด็กชาย ธนากร  บรรเทา  
 19 เด็กชาย นนท์ปวิธ  เขียวเซ็น  
 20 เด็กชาย นภัทร์  นิยม  
 21 เด็กชาย พายุพันธุ์   เอี่ยมท้วม  
 22 เด็กชาย วรภพ   อันทรง  
 23 เด็กชาย วีรพงษ์  คำฉอ้อน  
 24 เด็กชาย สรัช  เทพจินดา  
 25 เด็กชาย อภิชัย  อ่ำปฐม  
 26 เด็กหญิง กัญญาภัทร   เผ่าสวัสด์ิ  
 27 เด็กหญิง กัลยกร  ลุนสำโรง  
 28 เด็กหญิง แก้วขวัญ  โพธิเจริญ  
 29 เด็กหญิง ธัญพร  สะเทียนรัมย ์  
 30 เด็กหญิง นัฐวลัญช์   ขันธ์วงศ์  
 31 เด็กหญิง เบญญาภา  ทาบุญเรือง  
 32 เด็กหญิง ภรณ์ชนก  รัตนะสินชัย  
 33 เด็กหญิง ลัลลลิลณ์  เทียมกล่อม  
 34 เด็กหญิง วริศรา  สายปัญญา  
 35 เด็กหญิง ศรันย์ภัทร   จิรวิทย์โชติกุล  
 36 เด็กหญิง ศิรดา   พูลเพิ่ม 

 

 37 เด็กหญิง อุรชา   บัวเงิน  
 

 


