
 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 
เรื่อง  การตรวจหลักฐานของนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกตปิีการศึกษา  2563 
 

ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจ าปีการศึกษา  2563   โดยสมัครออนไลน์ ในระหว่างวันท่ี   
3 – 12  พฤษภาคม   2563  บัดน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ท่ีมีรายช่ือได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
หลักฐานในการสมัครเรียน  

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ผู้ท่ีมีรายช่ือ  ด าเนินการดังน้ี 
     1. ให้ผู้ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1 – 27  มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 

08.30 – 09.30 น.  ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2563  
     2. ให้ผู้ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 28 – 54  มาส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2563  
     3. ให้ผู้ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 55 – 81 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2563  
     4. ให้ผู้ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 82 – 108   มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2563  
     5. ให้ผู้ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 109 -131  มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2563  
     6. ให้ผู้ท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1 – 21 มาส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   21   พฤษภาคม  2563  
     7. ให้ผู้ท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  22 – 42 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   21   พฤษภาคม  2563  
     8. ให้ผู้ท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 43 – 63   มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   21   พฤษภาคม  2563  
     9. ให้ผู้ท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  64 – 84  มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน   

เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   21   พฤษภาคม  2563  
     10. ให้ผู้ท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  85 – 103   มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

หลักฐาน  เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันท่ี   21   พฤษภาคม  2563  
โดยเตรียมหลักฐาน ดังน้ี 

          1. สูติบัตรตัวจริง พร้อมส าเนาสูติบัตรของนักเรียน   จ านวน  1 ฉบับ 
          2. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ  
          3. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
          4. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ตัวจริงพร้อมส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
          5. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียน
ท่ีสมัครเรียนระดับ ม. 1 ห้องเรียนปกติ) 
          6. ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาและ
มารดา)  อย่างละ 1  ฉบับ 
          7. เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ- สกุลของนักเรียน บิดา มารดา เป็นต้น 
          8. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ    



ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

1 เด็กชายวัฒนชัย    ชมพู วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 
เวลา 08.30 – 09.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

2 เด็กหญิงนันทรัตน์    จ าแนกทรัพย์ 
3 เด็กชายอนุชา     ละเอียด 
4 เด็กหญิงสุภาพร    ศรีเหมือน 
5 เด็กหญิงทอปัด    ลูกฟัก 
6 เด็กหญิงฐิติรัตน์    จันทร์สว่าง 
7 เด็กหญิงภูริชญา    กลับเจริญ 
8 เด็กชายนนทวัฒน์   ครอบครองวงษ์ 
9 เด็กชายแทนคุณ    กองพูล 
10 เด็กหญิงปณิสรา    วันเมืองเก่า 
11 เด็กหญิงนพวรรณ   ศรีสังข์ 
12 เด็กชายคุณาธิป     กันฟัน 
13 เด็กชายธีรภัทร์    นิกรถา 
14 เด็กชายวันชัย    โคตะละ 
15 เด็กหญิงนันณภัทร    ชูจันทร์ 
16 เด็กชายนพวงค์     ทนงค์ 
17 เด็กชายปรวิศร์     ศรีพุทธา 
18 เด็กหญิงนิศารัตน์    จันพยัค 
19 เด็กหญิงพลอยใส    คล้ายปาน 
20 เด็กหญิงอาจรีย์    ค าสะสม 
21 เด็กชายกวินเทพ   ฉิมมา 
22 เด็กชายรพีภัทร    วรสิทธ์ิขจร 
23 เด็กหญิงลักษิกา    อรจันทร์ 
24 เด็กชายยศพัทธ์    ตุลาทอง 
25 เด็กหญิงณฐพร     ปาณะลักษณ์ 
26 เด็กหญิงพรรณวดี   สุขโต 
27 เด็กชายติณณภพ    สุวรรณอาภา 
28 เด็กชายธนนินทร์    ยาดี วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา  09.30 – 10.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

 
 
 

29 เด็กหญิงปวริศา    บุญตา 
30 เด็กชายวีรพัฒฐ์    วงษ์พา 
31 เด็กหญิงอุมาพร    เวชกร 
32 เด็กชายกิรกฤษ    เกษรเกศรา 
33 เด็กหญิงพรรณพร    ภูมิชูชิต 
34 เด็กชายภาคิน    โพธิวัตร 

รายช่ือผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 



ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

35 เด็กชายกฤษณะ    ญาติจันทึก 
36 เด็กชายณัทกร    ไม้หอม 
37 เด็กหญิงพรรทิภา    ฉายาพันธ์ุ 
38 เด็กหญิงณัฐณิชา    คล้ายเพ็ง 
39 เด็กชายแทนหลวง    เจริญศิลป์ 
40 เด็กหญิงสุชาพิชญ์    โคตรค า 
41 เด็กหญิงชลันธร    เพ็ชรชะนะ 
42 เด็กหญิงภาพิมล    โตเขียว 
43 เด็กหญิงธัญชนก    วัฒนะ 
44 เด็กชายณัฐพงษ์    ปานเกิด 
45 เด็กชายเสฏฐพันธ์    สิงคีพงศ ์
46 เด็กชายณิชาภัทร    วาสนกมล 
47 เด็กหญิงณิศรา    สุขกาย 
48 เด็กชายธิติกร    บุญบาล 
49 เด็กชายสมบูรณ์    ปัททูมมี 
50 เด็กหญิงกรรณิการ์    วรนาม 
51 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    เรียบไทสง 
52 เด็กหญิงดลหทัย    ต่วนสิงห์กิจ 
53 เด็กชายธรณัส    ภูบุญทึง 
54 เด็กหญิงปีใหม่    นาคน้อย 
55 เด็กหญิงอัจฉราวดี    อ้นเอี่ยม วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา 10.30 – 11.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

 
 
 
 

56 เด็กชายภาริ    มณีฟ้า 
57 เด็กชายธนกร    พุ่มคชา 
58 เด็กชายวรากร    หน่อแก้ว 
59 เด็กหญิงจิตรลัดดา    รักยศไทย 
60 เด็กหญิงปานวาด    แนวปราณีต 
61 เด็กหญิงจิณวรา    ไวสูงเนิน 
62 เด็กหญิงฐิติวรดา    บัวทนงค์ 
63 เด็กหญิงธารารัตน์    สิงคง 
64  เด็กหญิงณัฐธิดา   เสียงเพราะ 
65 เด็กชายธนาธิป     เสนแดง 
66 เด็กชายธันยบูรณ์    วรรณกง 
67 เด็กชายกิตติพงษ์    งามสะอาด 
68 เด็กหญิงเบญจพร    นนท์กลาง 
69 เด็กชายชฎิลภัท    ทรัพย์ประเสริฐ 
70 เด็กชายภูมิรพี    บูริวงษ์ 
71 เด็กชายอชีรวิทย์    อู่เงิน 
72 เด็กชายบัณฑิต    พัฒน์พิพล 
73 เด็กชายภูริณัฐ    บูริวงษ์ 

รายช่ือผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 



ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

74 เด็กชายพรพิพัฒน์    คงหาสุข 
75 เด็กหญิงวัชรยา    อินแบน 
76 เด็กชายศรุต    สุวัตถุดี 
77 เด็กชายชัยวุฒิ    ทิพยวราวรรณ 
78 เด็กหญิงณศิธาร    สีตา 
79 เด็กหญิงชเนตตี   ศรีภุมมา 
80 เด็กหญิงอธิชา   สวัสด์ิทัศน์ 
81 เด็กชายภีมมงคล   ครรไลย 
82 เด็กชายสุทธิภัทร   มงคลทอง วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น.  
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

 
 
 
 

83 เด็กชายรพีภัฒน์   จันทร์ศรี 
84 เด็กหญิงศุภัคษร   ล้ีไพบูลย์ 
85 เด็กชายวรุตม์   วัฒนะวัสพนช์ 
86 เด็กชายจักรพงษ์   ภักดี 
87 เด็กหญิงชนกภัทร์   ทุมนะปักษ์ 
88 เด็กหญิงปรินทร   สุดใจ 
89 เด็กชายจิรวัฒน์    อุ้ยส้ัว 
90 เด็กชายภาณุวัฒน์    แซ่จอง 
91 เด็กหญิงชนิกานต์    บุญเกิด 
92 เด็กหญิงสุพิณดา    เขียนบริสุทธ์ิ 
93 เด็กชายชิษณุชา    หน่อเมือง 
94 เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ป่ินวรสาร 
95 เด็กชายอดิศักด์ิ    บุญเกิด 
96 เด็กหญิงเวทิดา    วิโคตร 
97 เด็กชายภูมินทร์   บานแย้ม 
98 เด็กชายรพีภัทร   สิงห์ชา 
99 เด็กหญิงชมพูนุท   โสภณกิตติภัค 
100 เด็กหญิงมุกรินทร์   แซ่อ้ึง 
101 เด็กหญิงอัญญารัตน์   สุขุมาลจันทร์ 
102 เด็กหญิงจันทกานต์   จตุทิพย์สมพล 
103 เด็กหญิงนพรัญชน์   นิพัทธนะวัฒน์  
104 เด็กชายกิตติศักด์ิ   อ่อนส าลี 
105 เด็กชายเอกภพ   พืชโรจน์ 
106 เด็กหญิงศิรภัสสร   อยู่ร่ม 
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์   ก าแพงดี 
108 เด็กชายนวพล   สุพรรณ 
109 เด็กหญิงชนิกานต์   นาคฉ่ า วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา 14.00 – 15.00 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

110 เด็กหญิงโสริยา   ขอฟุ้งกลาง 
111 เด็กชายทวีรัชต์   น่ิมเนตร 
112 เด็กหญิงปิยธิดา   เผ่าพันธ์ุ 

รายช่ือผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 



ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

113 เด็กชายภัทรพล   ศรีพลนอก 
114 เด็กชายกิติศกด์ิ   ทองธรรมชาติ 
115 เด็กหญิงจิรภิญญา   สมศรี 
116 เด็กหญิงกมลลักษณ์   หรั่งเผ่าพันธ์ุ 
117 เด็กหญิงพิมพิศา   พรเดชาเสถียร 
118 เด็กชายสิรวิชญ์   ชีวะหิรัญ 
119 เด็กชายธนภัทร   จือเหลียง 
120 เด็กชายรุจรวี   แดงทรัพย์ 
121 เด็กหญิงณัฐภรณ์   บุญรอด 
122 เด็กชายสิปปกร   นวพันธ์ุ 
123 เด็กหญิงสสิตา   ขยายเสียง 
124 เด็กหญิงสุภัสสร   เกตุคล้าย 
125 เด็กชายสิริมงคล   ศิริโสภากุล 
126 เด็กหญิงพนิดาภรณ์   บัวเงิน 
127 เด็กชายชยากร   นวลละออง 
128 เด็กหญิงพิชามญช์ุ   ทองเหล่ือม 
129 เด็กชายปัณณวัฒน์   บุญทา 
130 เด็กชายพงภิพัฒน์   รื่นรักษา 
131 เด็กชายพงศกร   รอดรัตน์ 
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ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

1 เด็กหญิงอรทัย  สุขโข วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

2 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ขุนเจริญ 
3 เด็กหญิงสุธาสีนี  ธรรมะประเสริฐ 
4 เด็กชายชัยวุฒิ  นาคกรอง 
5 เด็กหญิงภคพร  ชวนิตย์ 
6 เด็กชายราชพฤกษ์  อาษานอก 
7 เด็กชายชาคริต  ย้ิมแย้ม 
8 เด็กหญิงศศิดาพร  ธนโกเศศ 
9 เด็กชายพรเทพ  จุ้ยเจริญ 
10 เด็กชายณัฐพงศ์  หนองหนอก 
11 เด็กหญิงจิรดา   แก้วแต้ม 
12 เด็กชายวันเฉลิม  ยินดี 
13 เด็กหญิงธมลวรรณ   เสือม 
14 เด็กชายชัยภัทร  นาคนวล 
15 เด็กหญิงอัญญาณี   อ่อนศรี 
16 เด็กชายจีระศักด์ิ  กล่ินฉุน 
17 เด็กชายธนวินท์   โสวัตร 
18 เด็กชายศวัสกร   ศรีทองทรัพย์ 
19 เด็กชายจีระภัทร   ค าหลวง 
20 เด็กชายชาญวรุตม์   อาจทวีกุล 
21 เด็กหญิงมุฑิตา   การรัมย์ 
22 เด็กหญิงศิริภัทรสร  กิจคม วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

23 เด็กหญิงจิตรลดา  ทองเเวว 
24 เด็กชายภูมิภัทร  ชัยถิรถนากุล 
25 เด็กชายธนภัทร  เขิมขันธ์ 
26 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยพิศาล 
27 เด็กชายเจษฎา  นาคศิริ 
28 เด็กชายโมไนย  ระบอบไพบูลย์ 
29 เด็กหญิงปัทมาวดี  พันธุศิริ 
30 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ศิลปแสงชัย 
31 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวสาลี 
32 เด็กหญิงกชมน  พงษ์ผล 
33 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองศักด์ิสกุล 
34 เด็กชายศุภวิชญ์  ธ ารงวีระชาติ 
35 เด็กหญิงภทรวรรณ  ชัยธวัฒน์กุล 
36 เด็กชายมงคล   พ่ึงอยู่ 
37 เด็กหญิงพัชราภา  สมบูรณ์ 
38 เด็กชายชยางกูร  ทิพย์สังฃ์วงษ์ 
39 เด็กชายณัฐพล  มิตราช 
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40 เด็กหญิงปองบุณย์  ค าชนะ 
41 เด็กชายวิศรุติ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
42 เด็กหญิงปุณยาพร  พยุงกิจ 
43 เด็กชายกันตินันท์  จ่ันจินดา วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

 
 

44 เด็กชายธาวิน  หิรัณยบุญกาญจน์ 
45 เด็กหญิงปวริศา  คงยืน 
46 เด็กชายศรณ์จุฑา  เกิดสุวรรณ์ 
47 เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนโค้น 
48 เด็กชายศิวัช  คนคล่อง 
49 เด็กชายกรเดช  เชิงกราน 
50 เด็กชายเจษฎา  เย็นทรวง 
51 เด็กชายธนัชย์  อาสาพิทักษ์ชาติ 
52 เด็กหญิงอินทุอร  เจริญข า 
53 เด็กชายกิตติกวิน  สวาสวาท 
54 เด็กหญิงธนัชชา  นามนัย 
55 เด็กชายจอมพล  เพ็ชรรุกขา 
56 เด็กหญิงรัตตรีเมษ  โพธ์ิชัยสาร 
57 เด็กหญิงพิมพิมล  คงดี 
58 เด็กหญิงสิริกันยา  วินิจฉัยกุล 
59 เด็กชายพีร์พิภพ  หมูแก้ว 
60 เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิงวอน 
61 นายบัญญวัต  ป้องค ามี 
62 เด็กหญิงรัตนา  ท าชารี 
63 เด็กชายทีฆทัศน์  แซ่อุง 
64 เด็กหญิงอริสดา  ช่างหล่อ วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

 
 

65 เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงเจริญพร 
66 เด็กหญิงณัฐชา  วิเชียรพัน 
67 เด็กหญิงสุพิชชา  เรไร 
68 เด็กชายอาณัฐ  ขาวสกุณี 
69 เด็กหญิงวรรณพร  รักษาเวียง 
70 เด็กชายวีรภัทร  พลเศษ 
71 เด็กชายอภิวัฒน์  ท่ังจันทร์ 
72 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุ่มจิตต์ 
73 เด็กชายจิรเมธ  ภูกระเณร 
74 เด็กชายณภัทร  เสนสาร 
75 เด็กหญิงชาริษา  เว้บ้านแพ้ว 
76 เด็กชายอภิชาติ  งามแสง 
77 เด็กชายณรัช  ปิติวราเมธา 
78 เด็กชายจักรพรรด์ิ  สอนโพธ์ิ 
79 เด็กชายอนันดา  ถมวงค์ 
80 เด็กชายนนทกร  เขจรไล 
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81 เด็กชายปิยวัฒน์  ดีไทย 
82 เด็กชายกฤตฌณิน  เสริมศักด์ิ 
83 เด็กหญิงพราวชมพู  รจนากิจ 
84 เด็กหญิงฐิติณัฐ  ประเสริฐวงษ์ 
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นแก้ว วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา 14.00 – 15.00 น. 
 ณ หอประชุมปาริชาติ 

86 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ไวว่อง 
87 เด็กชายรังษ์สิมันต์  จันดง 
88 เด็กหญิงสุภชา  รุ่งราศี 
89 เด็กชายพฤนท์ศักด์ิ  ทัดสา 
90 เด็กชายกิตติธาดา  ช่วยณรงค์ 
91 เด็กชายธนาเศรษฐ์  สุริยะมณี 
92 เด็กชายธิติพล  สืบจาก 
93 เด็กหญิงอริสรา  จอดพิมาย 
94 เด็กชายณฐรัช  จิตพิมาย 
95 เด็กชายวัชรินทร์  พรหมอารักษ์ 
96 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วงศ์สุนทร 
97 เด็กชายไชยพศ  ภักดีวุฒิ 
98 เด็กชายณัฐนนท์  ปุยเจริญ 
99 เด็กชายประสิทธิพร  รัตนะวิเชียร 
100 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีบรรเทา 
101 เด็กชายวรุตม์  ทองสุข 
102 เด็กชายสยามรัฐ  ใจซื่อ 
103 เด็กชายสิริภพ      บอ 

 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563   

           
ว่าท่ีร้อยตรี 

            (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
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