
    ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล   
1 เด็กชาย วิทวัส ศรีระนำ    
2 เด็กชาย สมพร รัศมี    
3 เด็กชาย นนทวัฒน ์ ทองเหลือ    
4 เด็กชาย พงศ์พักตร์ รัตนวรรณ์    
5 เด็กชาย กฤษกร มานะกจิ    
6 เด็กชาย ภาณุพงศ์ กลบกลาง    
7 เด็กชาย อัมรินทร ์ พลายละหาร    
8 เด็กชาย ศุภโชค เนตินิ    
9 เด็กชาย ณัฐดนัย ปรุงโพธิ ์    
10 เด็กชาย ทศพล เมืองสุวรรณ    
11 เด็กชาย สุรยุทธ ์ ชิวปรีชา    
12 เด็กชาย กิตติศักด์ิ รอดหลักดี    
13 เด็กชาย ทศกร นวลศร ี    
14 เด็กชาย ปีติชา ชื่นชัน    
15 เด็กชาย ปวีน ทองดอนพัว    
16 เด็กชาย พีระพัฒน ์ พยัตตานนท์    
17 เด็กชาย มุขพล แว่นถิน    
18 เด็กชาย เด็กชายข้าวตู ไทยใหญ่    
19 เด็กชาย ธนโชติ ศรีบุญเรือง    
20 เด็กชาย สิรภพ บุญยืน    
21 เด็กชาย กิตติ แย้มเกษร    
22 เด็กชาย ทวีชัย ขำฟัก    
23 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ คำแก้ว    
24 เด็กหญิง สุพัฒชญาย ์ กะลาศรี    
25 เด็กหญิง พนิดา อินทนชิตจุ้ย    
26 เด็กหญิง พิชญ์สนิ ี อ่ำโต    
27 เด็กหญิง พรทิภา สมประเสริฐ    
28 เด็กหญิง โสภา อาจจนิดา    
29 เด็กหญิง ชื่นนภา นุชพกุ    
30 เด็กหญิง สุรัสดา อินทิม    
31 เด็กหญิง วาสนา โง่นใจรัก    
32 เด็กหญิง สุชาดา น้อยสอาด    
33 เด็กหญิง ศุภัชญา แซ่ลิ้ม    
34 เด็กหญิง ชุลิตา วงค์เล็ก    
35 เด็กหญิง ศรัญญา จุ่นเหนี่ยง    



36 เด็กหญิง สุรินทร์ทิพย์ แก้วคงคา    
37 เด็กหญิง ปรียาภัทร ขุนเพชร    
38 เด็กหญิง ปภัสสรา แซ่ตัน    
39 เด็กหญิง ศิรินทรา มังชาล ี    
40 เด็กหญิง พรหมพร อินบุญส่ง    
41 เด็กหญิง ตรีทิพย ์ อินทร์สาหร่าย   
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล   
1 เด็กชาย จีรายุทธ แสงแก้ว    
2 เด็กชาย พุทธิพงศ์ ปิ่นทอง    
3 เด็กชาย ไตรรัตน์ นิตย์แสวง    
4 เด็กชาย ศิวัช ศรีไพสุรินทร ์    
5 เด็กชาย พงศกร กุลสืบ    
6 เด็กชาย ประกาศิต ทรัพย์แสนดี    
7 เด็กชาย ศิลา ดุมอุดม    
8 เด็กชาย สรวิศ แซ่ขอ    
9 เด็กชาย บุญยวีส์ ไตรสุวรรณ    
10 เด็กชาย ณัฐภูม ิ หมวดผา    
11 เด็กชาย สมพล มังน้อย    
12 เด็กชาย ธีรพงษ์ แจ่มจำรัส    
13 เด็กชาย มนตร ี ศรียารักษ์    
14 เด็กชาย ชุมพล ฉ่ำเชย    
15 เด็กชาย พัฒนาย ุ วงษ์ชอบพอ    
16 เด็กชาย ทศพล พัดไสส    
17 เด็กชาย มินฐดา รุ่งกรุด    
18 เด็กชาย สุทธิพงษ ์ แจ่มโกมัย    
19 เด็กชาย อรรถพล สุขสำราญ    
20 เด็กชาย ปฏิพัทธ ์ สนองกิจ    
21 เด็กชาย อนุชล สอดสุข    
22 เด็กชาย ภูร ิ แปะอุย    
23 เด็กชาย ชณินทร ์ ประสพทรัพย ์   
24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีสุทธิ์    
25 เด็กหญิง เกวลี มณีคำ    
26 เด็กหญิง แพรวพรรณ ท่าทราย    
27 เด็กหญิง สามิน ี ไชยวัน    
28 เด็กหญิง อารีย์ คล้ายแดงคล้า    
29 เด็กหญิง ศจี ตุ้มฉิม    
30 เด็กหญิง นงนาฏ แข็งแรง    
31 เด็กหญิง นภัทรศร อ้นระกำน้อย    
32 เด็กหญิง พิมพ์นาร ี จันทะพนัธ ์    
33 เด็กหญิง นริสรา แก้วไทรดวง    
34 เด็กหญิง สัญศนีย ์ มาลาดาษ    



35 เด็กหญิง กมลวรรณ ป้ายนอก    
36 เด็กหญิง พรประภา ปานสีดำ    
37 เด็กหญิง พัชราภา แก้วด้วง    
38 เด็กหญิง ดวงกมล สุวรรณยอด    
39 เด็กหญิง อินธุอร อยู่คง    
40 เด็กหญิง กนกวรรณ ศักดา    
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล   
1 เด็กชาย ทัศนัย คุ้มศรี    
2 เด็กชาย ภานุกูล บุญคำ    
3 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ พรเลิศ    
4 เด็กชาย อลังการ มรกฎจินดา    
5 เด็กชาย บัณฑิต ฮกยินดี    
6 เด็กชาย อาณัฐ อรุณทิพย ์    
7 เด็กชาย ภูดินันท์ วัฒนะพานิช    
8 เด็กชาย พงศกร ไทรไกรกระ    
9 เด็กชาย อนุชา จำปาศรี    
10 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ ชัยสมิต    
11 เด็กชาย อาทร วงษ์ชอบพอ    
12 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปานเผื่อน    
13 เด็กชาย ชินภัทร อินทิม    
14 เด็กชาย ณัฏฐากร นาคสงค์    
15 เด็กชาย อัยกานต์ เกตุอู่ทอง    
16 เด็กชาย ธวัชชัย จอมเมฆ    
17 เด็กชาย วัชรกร ธรรมประกอบ    
18 เด็กชาย ศุภรุจน์ เสียงสวัสด์ิ    
19 เด็กชาย ธนโชติ วงศ์เณร    
20 เด็กชาย รจนกร สุวรรณฉิม    
21 เด็กชาย ธนพัฒน ์ คุ้มเงิน    
22 เด็กชาย ธนภัทร แก้วพฤกษ์    
23 เด็กหญิง สุปันยา วรรณอุบล    
24 เด็กหญิง ปิ่นมนัส เหต้าน    
25 เด็กหญิง สุพัตรา ไทยย้ิม    
26 เด็กหญิง จินตนา วิวิธสุรการ    
27 เด็กหญิง อรวรรณ กวีกิจพฤทธิ์    
28 เด็กหญิง อินทิรา มนต์นิรันดร ์    
29 เด็กหญิง พัชรินทร ์ ลัดดากลม    
30 เด็กหญิง สุทธิดา หลักดี    
31 เด็กหญิง ศิริอรุณ อ่อนละมลู    
32 เด็กหญิง ภรณ์ชนก น้อยสอาด    
33 เด็กหญิง อุษา พูลตาล    
34 เด็กหญิง ฉัตรดี พุกพบสุข    



35 เด็กหญิง อังสุมาลนิ ปานสีดำ    
36 เด็กหญิง กัลยาน ี ธรรมประกอบ    
37 เด็กหญิง สิยาภรณ ์ กล่ำโรย    
38 เด็กหญิง รุ้งลดา หอมช่วงทรัพย์    
39 เด็กหญิง ทิพย์วรรณ เเซ่ตัน    
40 เด็กหญิง จิรนันท์ พิมจ้อย    

 


