
 

 

ประกาศ โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนโมคลานประชาสรรค ์ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) 

************************************** 

ตามประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อย 
จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 
1. นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวในวันท่ี 14 มิถุนายน  2563 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

1.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายงานตัวและมอบตัว เวลา 08.30 น.  
1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายงานตัวและมอบตัว เวลา 13.30 น.  

2. เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว 
1. สำเนา ปพ.1      จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประจำประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว      จำนวน 2 รูป 

     ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕63 

 

 

    ( นางวิมพ์วิภา   รักสม ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์มอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 

 
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ธเนศ ชัยชนะ  

2 เด็กชาย ไตรภัทร มาลยาภรณ์  

3 เด็กชาย พงศธร ไกรพา  

4 เด็กชาย บรรณสรณ์ แดงจร  

5 เด็กหญิง ชุติมา สังวาล  

6 เด็กหญิง กัญญ์วรา ศรีสวัสด์ิ  

7 เด็กชาย กฤตนัย  เสนหาด  

8 เด็กหญิง สุกานดา สุเด็น  

9 เด็กหญิง ชุติมา คีรีนารถ  

10 เด็กหญิง จันทิมา โต๊ะละหมัด  

11 เด็กหญิง ภัทรวดี    โต๊ะละหมัด  

12 เด็กหญิง ติณณา หล้าเป้ีย  

13 เด็กชาย วสันต์ ท่ัวด้าว  

14 เด็กชาย วีรพงศ์ สุขสาลี  

15 เด็กชาย ธวัชชัย มงคลเพ็ชร์  

16 เด็กชาย พงศ์สวัสด์ิ รักจุ้ย  

17 เด็กชาย ณัฐภัทร ศรีสุข  

18 เด็กหญิง นภัสวรรณ เสนาะกรรณ  

19 เด็กหญิง สุวรินทร์ แก้วสร้อย  

20 เด็กหญิง เกสรา สุริยันพันเเสง  

21 เด็กชาย ชิติพัทธ์ โต๊ะเหล็ม  

22 เด็กชาย ศิรวิทย ์ อะหลีแอ  

23 เด็กชาย ศุภกร สุทธิรักษ์  

24 เด็กชาย ณัฐธชา ใบเต้  
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รายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์มอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
25 เด็กหญิง ปัทมวรรณ ซื่อสัตย ์  

26 เด็กชาย ธีรภัทร รอดชนา  

27 เด็กหญิง มัลลิกา รอบคอบ  

28 เด็กหญิง กุลปริยา โต๊ะหล้า  

29 เด็กชาย ฐานันดร ชุมศรี  

30 เด็กหญิง ศัญญา ดาราไกร  

31 เด็กชาย พงศกร โดยเหล็ม  

32 เด็กหญิง ณัฐพร บุญผลิต  

33 เด็กชาย ณัฐชนน สบเหมาะ  

34 เด็กหญิง จีรภา ภูมิศรี  

35 เด็กชาย เมธา เพ็ชรนธ์  

36 เด็กหญิง ปินสุดา กล่ินทิพย์  

37 เด็กชาย ณัฐภัทร พรหมช่วย  

38 เด็กชาย ณัฎฐชัย สารพัฒน ์  

39 เด็กหญิง หทัยภัทร ดิษชะมาศ  

40 เด็กชาย พรภวิษย ์ บุญญานันต์  

41 เด็กชาย อัษฎาวุธ กูนหมาด  

42 เด็กชาย กฤษฎา รินรัตน ์  

43 เด็กหญิง สกัญญา สุทธิพันธ์  

44 เด็กหญิง รุ่งไพลิน นิสรา  

45 เด็กชาย สุริยา โส้สมัน  

46 เด็กชาย ชนเทพ สาระยาน  

47 เด็กชาย ชาดิส สะมาลา  

 48 เด็กชาย  ปิ่นพงศ์  ศรีวิชัย   

49 เด็กชาย พีรพัฒน ์ เอียดเหตุ  

50 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ชูแสง  
 

-3- 



 

รายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์มอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ญานิกา โยธาจักร  

2 นางสาว อุษณีญาภรณ์ สุทธิกาญจน์  

3 นางสาว ณัฐริกา ยีเหล็ม  

4 นางสาว นัชชา ยีส้า  

5 นางสาว ภริดา ช้างดำ  

6 นางสาว ภัทรสุดา มุณีกาญจน์  

7 นาย รัตนากร หล้าเป้ีย  

8 นางสาว สิรินดา ด้วงธรรม  

9 นางสาว ธปัญญา ขุนแอ  

10 นางสาว นารา สุขสวัสด์ิ  

11 นางสาว ปาลิตา โต๊ะหล้า  

12 นางสาว วีรวัลย์ เจ๊ะเหย๊ะ  

13 นาย รณกร สาระยาน  

14 นาย จักรกฤษณ์ ใบเต้  

15 นาย ศรายุทธ ดังธารทิพย์  

16 นางสาว ตัสนีม แก้วซัง  

17 นาย สุรชัย จิตรนารี  

18 นาย เถกิง ช่วยเพ็ชร  

19 นาย อามีน ราชนิยม  
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