
ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - สกุล โรงเรียนทีจ่ัดสรรให้ หมำยเหตุ
๑ เด็กชาย ธนบดี  มารศรี รัตนราษฎร์บ ารุง รายงานตัวและมอบตัว
๒ เด็กชาย ภูมินิทัศน์  ทองมอญ สวนผ้ึงวิทยา วันที ่ 17  เมษายน  2562 
๓ เด็กชาย ภาณุ  เลิศฤทธิช์ัย คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
๔ เด็กชาย เจริญวิชญ์  จีนทองวริทธิ์ หนองโพวิทยา ณ โรงเรียนทีไ่ด้รับจัดสรร
๕ เด็กชาย ภัทรดนัย เพชรนิล สวนผ้ึงวิทยา เอกสำรประกอบกำรมอบตวั :
๖ เด็กหญิง วรภร  สุขอร่าม ปากท่อพิทยาคม เตรียมเอกสารฉบับจริงและส าเนา ดังนี้
๗ เด็กชาย ปติมา  บุญแก้ว วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1.ใบปพ.1 (จบการศึกษา)
๘ เด็กชาย ศุภณัฐ  สิริสติปัญญา คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 2.ทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง
๙ เด็กชาย รัฐภูมิ  ค ามะวงสา สวนผ้ึงวิทยา 3.บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง

๑๐ เด็กหญิง อันติกา โพธิบัวทอง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 4.อื่น ๆ (ถ้าม)ี
๑๑ เด็กชาย ไชยวัฒน์ เสนาะสรรพ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ทัง้น้ี หำกพ้นก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
๑๒ เด็กหญิง ปัญญดา  วิวัฒน์ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๑๓ เด็กชาย ณัฐภัทร สงหมุน คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๑๔ เด็กชาย นที  สียางนอก ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๑๕ เด็กหญิง ถาวรีย์  สลับเขียว ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๑๖ เด็กหญิง วนิดา  สามปัน้ ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๑๗ เด็กหญิง ยุพารัตน์  เลิศหาญ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๑๘ เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ศรีทอง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๑๙ เด็กชาย อดิเทพ  ร่ืนนาค สวนผ้ึงวิทยา
๒๐ เด็กชาย โชคชัย บุบผาชาติ สวนผ้ึงวิทยา
๒๑ เด็กชาย วิศรุตน์ สังกะสี คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๒ เด็กชาย กฤชติธี สังข์ขาว คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๓ เด็กหญิง อรพิน ล้ินทอง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๔ เด็กชาย รัฐภูมิ โพธิส์า คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๕ เด็กชาย ดนัย จันทรชิต ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๒๖ เด็กชาย นพดล อาลัย คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๗ เด็กหญิง ชลากร  วันประเสริฐ ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๒๘ เด็กหญิง ธมนวรรณ แสงดวงดาว คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๒๙ เด็กชาย อิทธิกร บางศิริ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๓๐ เด็กชาย สุภกร โมใหญ่ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๓๑ เด็กหญิง วรกาญจน์ แซ่ฮ้อ ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๓๒ เด็กหญิง พิณทอง จันทร คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

บัญชรีำยชื่อนักเรียนทีจ่ัดสรรให้เขำ้เรียน  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 8  (จังหวัดรำชบุร)ี
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๓๓ เด็กหญิง กัลยา กุลสุวรรณ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ รายงานตัวและมอบตัว
๓๔ เด็กชาย ณัฐวุฒิ เชื้อรุ่ง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ วันที ่ 17  เมษายน  2562 
๓๕ เด็กชาย จตุพร สีสุมัง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
๓๖ เด็กหญิง จุฑารัตน์ สร้อยค า ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนทีไ่ด้รับจัดสรร
๓๗ เด็กชาย วีระศักด์ิ หนูสวัสด์ิ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เอกสำรประกอบกำรมอบตวั :
๓๘ เด็กหญิง นิรชา ทองเนียม คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เตรียมเอกสารฉบับจริงและส าเนา ดังนี้
๓๙ เด็กหญิง ณัฐนันท์  กิมหวัง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 1.ใบปพ.1 (จบการศึกษา)
๔๐ เด็กชาย สราวุธ  สวัสดี ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 2.ทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง
๔๑ เด็กหญิง นภิสรา  พุม่พวง คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 3.บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง
๔๒ เด็กหญิง แสงรวี  ละมูลมอญ ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 4.อื่น ๆ (ถ้าม)ี
๔๓ เด็กหญิง อภิชญา  บุตรน้ าดี ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ทัง้น้ี หำกพ้นก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
๔๔ เด็กชาย จักรกฤษณ์  ขุนทอง ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๔๕ เด็กหญิง ลักษิกา  เซียมเอคู บางแพปฐมพิทยา
๔๖ เด็กชาย รัฐภูมิ  จ้อยรุ่ง รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
๔๗ เด็กชาย นิธิพล  ถิ่นพิทักษ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
๔๘ เด็กหญิง กรกนก  เซ่ียงผุง ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๔๙ เด็กชาย วรพรต  หลวงโสคา ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
๕๐ เด็กหญิง ปวิตา  จงรักแสง แคทรายวิทยา
๕๑ เด็กชาย ชันดนัย  มงคลสัจจา วดัสันติการามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

๕๒ เด็กชาย ภควัฒน์  สุภาสูรย์ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
๕๓ เด็กหญิง เกษมณี   หาดทราย ปากท่อพิทยาคม
๕๔ เด็กหญิง ธัญวรรณ  รอดเขียว รัตนราษฎร์บ ารุง


