
ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ
1 10157 เด็กหญิง ณัฐธิดา คลทา กลุ่มท่ี 1
2 10156 เด็กหญิง ณิชา รองละคร กลุ่มท่ี 1
3 10223 เด็กหญิง ธิดาวรรณ เรืองเดช กลุ่มท่ี 1
4 10013 เด็กชาย นพธนานนท์ จันดาวงค์ กลุ่มท่ี 1
5 10125 เด็กหญิง จุฑามาศ สีหราช กลุ่มท่ี 1
6 20022 เด็กชาย. เปรม ศรีนวล กลุ่มท่ี 1
7 20023 เด็กชาย ธาวิน พลับพลึง กลุ่มท่ี 1
8 10226 เด็กหญิง สุภัสตรา นิยมวงษ์ กลุ่มท่ี 1
9 60084 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนัย เวชกุลศิลป์ กลุ่มท่ี 1
10 10204 เด็กชาย ศุภกฤต ช้อยสามนาค กลุ่มท่ี 1
11 10059 เด็กชาย นพรัตน์ ผลสงคราม กลุ่มท่ี 1
12 10149 เด็กหญิง พรสุภา กางเพ็ง กลุ่มท่ี 1
13 10276 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ป่ินแก้ว กลุ่มท่ี 1
14 10262 เด็กชาย ภาคิน กนกแก้ว กลุ่มท่ี 1
15 10245 เด็กชาย วรัญญู ชูส าโรง กลุ่มท่ี 1
16 10178 เด็กชาย ธีรทัต เกษตุรัส กลุ่มท่ี 1
17 10091 เด็กหญิง พีรญา กิตติกนกกุล กลุ่มท่ี 1
18 10033 เด็กชาย จุฑาพัฒน์ ย้ิมส ารวย กลุ่มท่ี 1
19 10202 เด็กหญิง วาสนา รักการงาน กลุ่มท่ี 1
20 10035 เด็กหญิง สุกัลยา เมฆทา กลุ่มท่ี 1

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
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1 10106 เด็กหญิง กัลยาณี พิมพ์กัณฑ์ กลุ่มท่ี 2
2 10129 เด็กหญิง แพรนิล เบิกบาน กลุ่มท่ี 2
3 60081 เด็กหญิง ณหทัย พนาพฤกษกุล กลุ่มท่ี 2
4 10166 เด็กหญิง ธันยพร อาชญาทา กลุ่มท่ี 2
5 10242 เด็กหญิง ปัทมา ชะตารัมย์ กลุ่มท่ี 2
6 10002 เด็กหญิง อรจิรา บุญเกิด กลุ่มท่ี 2
7 20040 เด็กหญิง ปริณดา ม่ิงนอก กลุ่มท่ี 2
8 10221 เด็กหญิง ปัทมนันท์ ศรีเจ้า กลุ่มท่ี 2
9 10269 เด็กหญิง กัญญาพัชร เทพบ้ิง กลุ่มท่ี 2
10 10188 เด็กชาย วุฒิกานต์ ดอนค าไฮ กลุ่มท่ี 2
11 10266 เด็กชาย ธนภัทร นาเทวี กลุ่มท่ี 2
12 20006 เด็กหญิง รภัทภร ชุณหวรานนท์ กลุ่มท่ี 2
13 10073 เด็กหญิง กรนันทร์ ชาลี กลุ่มท่ี 2
14 10228 เด็กหญิง อาริตา เทศมาสา กลุ่มท่ี 2
15 10063 เด็กชาย สหัสวรรษ แทนชิน กลุ่มท่ี 2
16 10010 เด็กหญิง ภัชราวดี เนตรมณี กลุ่มท่ี 2
17 10011 เด็กหญิง กิตติพัตรา ศรีไพศาล กลุ่มท่ี 2
18 10053 เด็กหญิง สาริน เมืองรส กลุ่มท่ี 2
19 10247 เด็กหญิง ม่านไมจิง - กลุ่มท่ี 2
20 10098 เด็กชาย จรรยวรรธน์ อรุณแสงประเสริฐ กลุ่มท่ี 2
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1 10145 เด็กชาย ปฐพี วงษ์นิล กลุ่มท่ี 3
2 10155 เด็กชาย อนันต์ยศ ตุพันวงศ์ กลุ่มท่ี 3
3 10185 เด็กชาย นรภัทร ศรีวรสาร กลุ่มท่ี 3
4 10034 เด็กชาย เพชรพนา พลายเพ็ชร กลุ่มท่ี 3
5 10122 เด็กหญิง อรนลิน แก้วพันพฤกษ์ กลุ่มท่ี 3
6 10192 เด็กหญิง เนตรวารี ศรีสุวิชชากร กลุ่มท่ี 3
7 10280 เด็กหญิง อรัญญา สระแสง กลุ่มท่ี 3
8 20015 เด็กชาย ไชยวัฒน์ วงษ์ภักดี กลุ่มท่ี 3
9 10163 เด็กหญิง ศศิภา สกุลทอง กลุ่มท่ี 3
10 10190 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พันธุมณี กลุ่มท่ี 3
11 10050 เด็กหญิง ทิพรดา จันทะรัง กลุ่มท่ี 3
12 10027 เด็กชาย สรวิศ เหลืองปรีชากุล กลุ่มท่ี 3
13 10029 เด็กชาย อัศวิน ค ากล่ิน กลุ่มท่ี 3
14 10089 เด็กชาย กฤตนัย พ่ึงโพธ์ิ กลุ่มท่ี 3
15 10086 เด็กชาย กรกฎ หนูพันธ์ กลุ่มท่ี 3
16 10143 เด็กชาย พิศุทธ์ิ จันทะสงคราม กลุ่มท่ี 3
17 20008 เด็กชาย อิสระ เดชหาญ กลุ่มท่ี 3
18 10211 เด็กหญิง วารินทร์ เล็กใบ กลุ่มท่ี 3
19 10007 เด็กชาย ชาญวิทย์ แซ่ตัง กลุ่มท่ี 3
20 10080 เด็กชาย ชัยวัฒน์ กล้าค้างพลู กลุ่มท่ี 3
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1 20003 เด็กชาย อดิศักด์ิ ฝ่ายสูน กลุ่มท่ี 4
2 10048 เด็กหญิง อรปรียา จ่ันเพ็ชร กลุ่มท่ี 4
3 10092 เด็กหญิง ชลธิชา ทวีแก้ว กลุ่มท่ี 4
4 10183 เด็กชาย ปรเมธ วงค์ศรี กลุ่มท่ี 4
5 10179 เด็กชาย ธีรเทพ เกษจัตุรัส กลุ่มท่ี 4
6 10219 เด็กหญิง วรัทยา จอมพารา กลุ่มท่ี 4
7 10057 เด็กหญิง ศรีนันทร์ มีมาก กลุ่มท่ี 4
8 10167 เด็กชาย ชัยพร บุตรกล่ิน กลุ่มท่ี 4
9 10173 เด็กชาย ธนวัฒน์ สถานสุข กลุ่มท่ี 4
10 10184 เด็กชาย ภัทรพล โพธ์ิชู กลุ่มท่ี 4
11 10144 เด็กชาย อภิรักษ์ เสนากิจ กลุ่มท่ี 4
12 10150 เด็กหญิง สุชานรี บัวผลิ กลุ่มท่ี 4
13 20013 เด็กชาย อติวัณณ์ อุดมด ารงกุล กลุ่มท่ี 4
14 10139 เด็กหญิง อินทิรา คงเจริญ กลุ่มท่ี 4
15 20012 เด็กหญิง อลิสา เพ่งฉุย กลุ่มท่ี 4
16 10036 เด็กชาย ธีรเทพ จอมสว่าง กลุ่มท่ี 4
17 10135 เด็กชาย ปุณยวัจน์ เพ่ิมผล กลุ่มท่ี 4
18 20039 เด็กชาย ธนัท สุดลาวดี กลุ่มท่ี 4
19 20004 เด็กหญิง อวนทองเเท้ ลักษณะวารี กลุ่มท่ี 4
20 10259 เด็กหญิง ภัทรธิดา น้อยเสวก กลุ่มท่ี 4
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1 10116 เด็กหญิง เบตี - กลุ่มท่ี 5
2 10180 เด็กหญิง ชัญญานุช โคตรสูงเนิน กลุ่มท่ี 5
3 10020 เด็กชาย อชิตพล อุไรมาลย์ กลุ่มท่ี 5
4 10177 เด็กหญิง พัชริดา ธรรมปรีชา กลุ่มท่ี 5
5 20009 เด็กหญิง ธันวาพร ชาลีชาติ กลุ่มท่ี 5
6 10041 เด็กชาย ฐิตินันท์ สุหงษา กลุ่มท่ี 5
7 10273 เด็กชาย อิทธิพร อะสงค์ กลุ่มท่ี 5
8 10031 เด็กชาย กฤตเมธ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กลุ่มท่ี 5
9 10130 เด็กชาย น าฉลองชัย ศักด์ิวิเศษ กลุ่มท่ี 5
10 10111 เด็กชาย ปวริศ ห้องเพ็ชร กลุ่มท่ี 5
11 10293 เด็กหญิง รดา แพทย์มด กลุ่มท่ี 5
12 10103 เด็กชาย ศุภณัฐ โลเกตุ กลุ่มท่ี 5
13 10182 เด็กชาย ทรงกลด กาญจนตรีภพ กลุ่มท่ี 5
14 10200 เด็กชาย วุฒิศักศ์ เหล็กเพ็ชร กลุ่มท่ี 5
15 10105 เด็กชาย สราวุฒิ พรมพินิจ กลุ่มท่ี 5
16 10134 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุขดี กลุ่มท่ี 5
17 10085 เด็กหญิง กานต์ธิดา คัชชาพงษ์ กลุ่มท่ี 5
18 10194 เด็กชาย ภูเทน วันดี กลุ่มท่ี 5
19 10032 เด็กหญิง วิภา ทุมมาจันทร์ กลุ่มท่ี 5
20 10210 เด็กหญิง อริศรา พงษ์ก่อสร้าง กลุ่มท่ี 5

วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนตรวจหลักฐาน

12.30 - 13.30 น.



ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 10049 เด็กหญิง ปรียาพร สุริกร กลุ่มท่ี 6
2 20034 เด็กหญิง กมลวรรณ นกย้ิม กลุ่มท่ี 6
3 10209 เด็กหญิง จารุวรรณ ละมัยศรี กลุ่มท่ี 6
4 20007 เด็กชาย วิกรม อ่ าบริสุทธ์ิ กลุ่มท่ี 6
5 10039 เด็กหญิง ธารใส มีแก้ว กลุ่มท่ี 6
6 10118 เด็กหญิง อรวิภาณ์ สร้างการนอก กลุ่มท่ี 6
7 10212 เด็กชาย ธันวา ศุภฐานันท์ กลุ่มท่ี 6
8 10124 เด็กหญิง สุภาภรณ์ แซ่เต๋ีย กลุ่มท่ี 6
9 20010 เด็กชาย ดิฐพงษ์ ศรีบัวบุญ กลุ่มท่ี 6
10 20014 เด็กชาย ณัฎฐพัชร์ ถมเพ็ชร กลุ่มท่ี 6
11 10051 เด็กหญิง กุลยา โตสุวรรณ กลุ่มท่ี 6
12 10126 เด็กหญิง รัตน์ชา บุญราช กลุ่มท่ี 6
13 10142 เด็กหญิง จิดาภา หาญกุดตุ้ม กลุ่มท่ี 6
14 10047 เด็กหญิง แพรวา แก้วสว่าง กลุ่มท่ี 6
15 10067 เด็กชาย ธนภัทร รุจิวงส์ กลุ่มท่ี 6
16 10005 เด็กชาย พิเชษฐ์ หมวดเมือง กลุ่มท่ี 6
17 10072 เด็กหญิง สุพัดชา เต่งแก้ว กลุ่มท่ี 6
18 10260 เด็กชาย ศิวัจน์ ย่ิงสิทธ์ิวัฒนา กลุ่มท่ี 6
19 20027 เด็กหญิง ปูริดา จรุงกิจวณิช กลุ่มท่ี 6
20 10096 เด็กหญิง วัชรีพร คะเชนทร์เช้ือ กลุ่มท่ี 6
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1 10270 เด็กชาย ธนัชชา ชัยนุรัตน์ กลุ่มท่ี 7
2 10030 เด็กหญิง เยาวภา พันการ กลุ่มท่ี 7
3 10193 เด็กชาย กรวิชญ์ เจ้าวิลาส กลุ่มท่ี 7
4 10243 เด็กชาย วีรลักษณ์ ประทุมศรี กลุ่มท่ี 7
5 10012 เด็กชาย ภูมิภัทร เหมือนสังข์ดี กลุ่มท่ี 7
6 10213 เด็กชาย ธนโชติ อรัญโชติ กลุ่มท่ี 7
7 20019 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จ่ันถลา กลุ่มท่ี 7
8 10099 เด็กหญิง ดวงวิภา มณีอ่อน กลุ่มท่ี 7
9 10026 เด็กชาย ศตวรรษ พิบูลย์สวัสด์ิ กลุ่มท่ี 7
10 60082 เด็กหญิง กัญญาภัค เกมกลาง กลุ่มท่ี 7
11 10128 เด็กหญิง พรรณนิชา สายงาม กลุ่มท่ี 7
12 10256 เด็กชาย จิรศักด์ิ สุนทรา กลุ่มท่ี 7
13 10244 เด็กชาย ปิยะภัทร รัตนาแพง กลุ่มท่ี 7
14 10170 เด็กหญิง อังคณา หนองกุ่ม กลุ่มท่ี 7
15 10115 เด็กหญิง ประภาวิตรา ชัยสมิต กลุ่มท่ี 7
16 10065 เด็กชาย กฤษณชัย ฉัตรสกุลไพรัช กลุ่มท่ี 7
17 10164 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ม่ันคง กลุ่มท่ี 7
18 10132 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ดวงค า กลุ่มท่ี 7
19 10141 เด็กชาย ฆฤณ เข็มเพชร กลุ่มท่ี 7
20 10046 เด็กหญิง ปุณยวีย์ แซ่ล้ิม กลุ่มท่ี 7
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1 10199 เด็กชาย จักรพงษ์ ชูทอง กลุ่มท่ี 8
2 10168 เด็กชาย การุนย์ สายเนตร กลุ่มท่ี 8
3 10174 เด็กชาย จิรายุ แย้มเสม กลุ่มท่ี 8
4 20016 เด็กหญิง กนิษฐา พลีบัตร กลุ่มท่ี 8
5 10037 เด็กชาย ณัฐภัทร ถาวร กลุ่มท่ี 8
6 20011 เด็กหญิง ธันธิวา ฤทธ์ิระบือ กลุ่มท่ี 8
7 10198 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ สิทธิศุข กลุ่มท่ี 8
8 10258 เด็กชาย ปาราเมศ มะณีโชติ กลุ่มท่ี 8
9 10062 เด็กชาย กิติศักด์ิ ชัยศรี กลุ่มท่ี 8
10 10022 เด็กหญิง ธนพร แบบเหมือน กลุ่มท่ี 8
11 10082 เด็กชาย ธีรเดช พรมทอง กลุ่มท่ี 8
12 10196 เด็กชาย พงศกร พลอยพรม กลุ่มท่ี 8
13 20038 เด็กหญิง วิมลณัฐ อู่ไทย กลุ่มท่ี 8
14 10015 เด็กหญิง วราภา พรมแจ่ม กลุ่มท่ี 8
15 10070 เด็กหญิง สุภัสสรา เพ่ิมผล กลุ่มท่ี 8
16 10055 เด็กหญิง จีระนันท์ เดชทะศร กลุ่มท่ี 8
17 60083 เด็กชาย สมบูรณ์ ปิติคาม กลุ่มท่ี 8
18 10028 เด็กหญิง ปุญณิศา น่ิมนวล กลุ่มท่ี 8
19 10104 เด็กหญิง วรัทยา จ าปาพันธ์ กลุ่มท่ี 8
20 20028 เด็กชาย ธีรพัฒน์ บริพัฒน์ กลุ่มท่ี 8
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1 10014 เด็กชาย ธนัท รักษาราษฎร์ กลุ่มท่ี 9
2 10100 เด็กชาย ภีรสิทธ์ิ ทิมสอน กลุ่มท่ี 9
3 10093 เด็กหญิง วิจิตตรา มีแสง กลุ่มท่ี 9
4 10112 เด็กหญิง ยีโมอู ไล กลุ่มท่ี 9
5 20041 เด็กหญิง ญาณิศา อุ่นเจริญ กลุ่มท่ี 9
6 10016 เด็กชาย ชานนท์ มิตรบ้านยาง กลุ่มท่ี 9
7 10094 เด็กหญิง อนุธิดา หมีน้ าเงิน กลุ่มท่ี 9
8 10120 เด็กชาย วสิน แพทย์มด กลุ่มท่ี 9
9 10024 เด็กหญิง ชนาภา มาจุ่ม กลุ่มท่ี 9
10 10054 เด็กหญิง สุวรรณี หาสุข กลุ่มท่ี 9
11 10110 เด็กหญิง สิรินทรา ส่ือเฉย กลุ่มท่ี 9
12 10045 เด็กชาย พิชญุตม์ ชินรัมย์ กลุ่มท่ี 9
13 10175 เด็กหญิง หทัยทิพย์ เจริญสุข กลุ่มท่ี 9
14 10224 เด็กชาย ปิยวัช รอดปราณี กลุ่มท่ี 9
15 10147 เด็กหญิง รัตน์ติยา เทากระโทก กลุ่มท่ี 9
16 20042 เด็กชาย นพศิริ ท้วมมีชัย กลุ่มท่ี 9
17 10169 เด็กชาย ธนภัทร ทองทราย กลุ่มท่ี 9
18 10165 เด็กหญิง อันนา แซ่เล่ียว กลุ่มท่ี 9
19 10265 เด็กชาย ชาติชาย กิจทวี กลุ่มท่ี 9
20 10064 เด็กชาย จิรายุส์ วรรณรัตน์ กลุ่มท่ี 9
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1 10075 เด็กชาย ภานุเดช สืบทรัพย์ กลุ่มท่ี 10
2 10187 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภู่เจริญ กลุ่มท่ี 10
3 10197 เด็กชาย ชิดชอบ วังชัย กลุ่มท่ี 10
4 10052 เด็กหญิง อุษาศิริ สุจริตภักดี กลุ่มท่ี 10
5 10018 เด็กหญิง สวรรยา มาตรมูล กลุ่มท่ี 10
6 10001 เด็กหญิง อมลรุจี เวียงแก กลุ่มท่ี 10
7 10006 เด็กหญิง ภาสิณี พลายานนท์ กลุ่มท่ี 10
8 10008 เด็กหญิง ปิยะพร พะวารัมย์ กลุ่มท่ี 10
9 10056 เด็กชาย รพีภัทร พาแสง กลุ่มท่ี 10
10 10137 เด็กหญิง ลลิดา กาดกล้า กลุ่มท่ี 10
11 10023 เด็กชาย พีรพัฒน์ นามเรือง กลุ่มท่ี 10
12 10146 เด็กชาย พีรพล เทากระโทก กลุ่มท่ี 10
13 10225 เด็กชาย รัฐภูมิ เกตุหงษ์น้อย กลุ่มท่ี 10
14 10109 เด็กชาย สุรศักด์ิ ศรัทธามานพ กลุ่มท่ี 10
15 10119 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ค าคง กลุ่มท่ี 10
16 10218 เด็กหญิง ศิริกานต์ เต่ียบัวแก้ว กลุ่มท่ี 10
17 10078 เด็กหญิง ศศิประภา ม่ันทอง กลุ่มท่ี 10
18 10172 เด็กหญิง ปลายฟ้า ชัยมงคล กลุ่มท่ี 10
19 10003 เด็กชาย คิรากร ราชฐาน กลุ่มท่ี 10
20 10060 เด็กชาย ปรเมศวร์ อินทร์คง กลุ่มท่ี 10
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1 10019 เด็กชาย อนาวิล สียางนอก กลุ่มท่ี 11
2 10159 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ วิศัลยาขจรกิจ กลุ่มท่ี 11
3 10195 เด็กหญิง กานต์ธิดา เฝ้าไธสงค์ กลุ่มท่ี 11
4 20021 เด็กหญิง กุลธิดา สันโสภา กลุ่มท่ี 11
5 10117 เด็กชาย ฉัตรชัย ทองปรางค์ กลุ่มท่ี 11
6 10154 เด็กหญิง กรรณิกา พิมพ์พาทอง กลุ่มท่ี 11
7 10043 เด็กชาย นฤเบษ จิตต์บุญ กลุ่มท่ี 11
8 10136 เด็กชาย นภดล เปิดปัญญา กลุ่มท่ี 11
9 10066 เด็กชาย ราชินทร์ จิบกระโทก กลุ่มท่ี 11
10 10095 เด็กชาย ทีฆายุ มงคลเดชา กลุ่มท่ี 11
11 20026 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ภาวิจิตร กลุ่มท่ี 11
12 10042 เด็กชาย โสภณวิชญ์ มาลีศรี กลุ่มท่ี 11
13 20030 เด็กชาย ชินวุฒิ ทาแก้วน้อย กลุ่มท่ี 11
14 10138 เด็กชาย พิชิตตะวัน ภู่สุวณ กลุ่มท่ี 11
15 10201 เด็กชาย กิติคุณ สังข์แสงใส กลุ่มท่ี 11
16 10131 เด็กชาย นิรัติศัย ชมภูใบ กลุ่มท่ี 11
17 10004 เด็กชาย ดนัย สาหร่ายข า กลุ่มท่ี 11
18 10205 เด็กหญิง ปุยฝ้าย - กลุ่มท่ี 11
19 10069 เด็กชาย ณรงค์รัตน์ อาจเดช กลุ่มท่ี 11
20 10206 เด็กหญิง เฉลิมลักกษณ์ คงช่ืน กลุ่มท่ี 11
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1 10295 เด็กชาย ปฏิภาณ โคตรภูธร กลุ่มท่ี 12
2 20036 เด็กชาย ธันวา เพ็งไข กลุ่มท่ี 12
3 10207 เด็กชาย ฐานพัฒน์ พาพุทะธา กลุ่มท่ี 12
4 10292 เด็กชาย นพรัตน์ สิงห์กลาง กลุ่มท่ี 12
5 10068 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ พูพวงจันทร์ กลุ่มท่ี 12
6 10133 เด็กหญิง ขวัญชนก บัวอ่อง กลุ่มท่ี 12
7 10151 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ขอปะกลาง กลุ่มท่ี 12
8 10102 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ ศรีชมภู กลุ่มท่ี 12
9 10101 เด็กชาย พิพัฒน์ ศิริวณ กลุ่มท่ี 12
10 10084 เด็กหญิง นริศรา พินธุโท กลุ่มท่ี 12
11 10127 เด็กหญิง ภัทรพร มะโหรี กลุ่มท่ี 12
12 10077 เด็กชาย ภิญโญ ไหลนานานุกูล กลุ่มท่ี 12
13 10123 เด็กชาย วรวิทย์ นามณี กลุ่มท่ี 12
14 10208 เด็กชาย ณัฐดนัย มุมทอง กลุ่มท่ี 12
15 10121 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เหมมณี กลุ่มท่ี 12
16 10025 เด็กชาย เจษฎาพร เเพรสาหร่าย กลุ่มท่ี 12
17 10038 เด็กหญิง ธนิศา สีหานาม กลุ่มท่ี 12
18 10044 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วังทิพย์รักษ์ กลุ่มท่ี 12
19 10234 เด็กชาย ศุภกฤต ผลดี กลุ่มท่ี 12
20 10097 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ กงเวียน กลุ่มท่ี 12
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1 10071 เด็กหญิง กชมน ชมบุญมี กลุ่มท่ี 13
2 10152 เด็กชาย พรรษา ย่ิงนอก กลุ่มท่ี 13
3 10176 เด็กหญิง ธนัชพร สุขเเสวง กลุ่มท่ี 13
4 10191 เด็กชาย นันทภพ อุระช่ืน กลุ่มท่ี 13
5 10231 เด็กชาย กฤชณัท แช่มวงษ์ กลุ่มท่ี 13
6 10087 เด็กหญิง สลิลทิพย์ แก้วประกอบ กลุ่มท่ี 13
7 10108 เด็กหญิง เบญจมาศ สว่างจันทร์ กลุ่มท่ี 13
8 10009 เด็กชาย ทักษิณ กุลมิตร กลุ่มท่ี 13
9 10271 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เลิศส าโรง กลุ่มท่ี 13
10 10216 เด็กชาย ชนะชัย สุขสวัสด์ิ กลุ่มท่ี 13
11 10088 เด็กหญิง อินทิรา ป่ินแก้ว กลุ่มท่ี 13
12 10090 เด็กหญิง กฤติยา วงศ์บุญรอด กลุ่มท่ี 13
13 10254 เด็กชาย พงศภัค ดีมงคล กลุ่มท่ี 13
14 10240 เด็กหญิง เเจ่มจันทร์ จุฬา กลุ่มท่ี 13
15 10214 เด็กหญิง ราชาวดี ธมชาติ กลุ่มท่ี 13
16 10017 เด็กชาย ธราธร แก้วพวง กลุ่มท่ี 13
17 20001 เด็กชาย ปกรณ์ อนุอัน กลุ่มท่ี 13
18 10289 เด็กหญิง ภาพรทิพย์ พลอยดี กลุ่มท่ี 13
19 10238 เด็กชาย ศาสตราวุธ พรมลิ กลุ่มท่ี 13
20 10248 เด็กชาย รัชชานนท์ กองสุวรรณ กลุ่มท่ี 13

วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนตรวจหลักฐาน

12.30 - 13.30 น.



ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 10083 เด็กหญิง กัญญ์วรา ทัพธานี กลุ่มท่ี 14
2 10229 เด็กชาย จักรกฤษ แห้วดี กลุ่มท่ี 14
3 20002 เด็กชาย ศิริโชค สุดใจ กลุ่มท่ี 14
4 10153 เด็กหญิง กชกร เสือรักวงศ์ กลุ่มท่ี 14
5 10294 นาย ภูชนะ เตชะกังวานวงศ์ กลุ่มท่ี 14
6 10235 เด็กชาย พัฒพงษ์ มะลิจันทร์  กลุ่มท่ี 14
7 10230 เด็กชาย นาวิน ไกรส าโรง กลุ่มท่ี 14
8 10227 เด็กหญิง พิชชา ทัดทาน กลุ่มท่ี 14
9 10074 เด็กหญิง เบ็ญญาดา ขันสาคร กลุ่มท่ี 14
10 60001 เด็กหญิง รัชญา มากแพทย์ กลุ่มท่ี 14
11 60002 เด็กชาย กวิน ดาวเรือง กลุ่มท่ี 14
12 60003 เด็กหญิง ทิพปภา ยอดค าแสงจันทร์ กลุ่มท่ี 14
13 60004 เด็กหญิง ปริญญา โคตบุรี กลุ่มท่ี 14
14 60005 เด็กหญิง ดารินทร์ สอนสุข กลุ่มท่ี 14
15 60006 เด็กหญิง จันทนิภา จันทา กลุ่มท่ี 14
16 60007 เด็กหญิง ปณิตา แสนทวีสุข กลุ่มท่ี 14
17 60008 เด็กหญิง ชุติมา พุทโธ กลุ่มท่ี 14
18 60009 เด็กหญิง ปุญณิศา ชายพัด กลุ่มท่ี 14
19 60010 เด็กชาย ศุภกร มุจพันธ์ กลุ่มท่ี 14
20 60011 เด็กหญิง เพชรรัตน์ อุทรักษ์ กลุ่มท่ี 14
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1 60012 เด็กชาย อนาวิล แจ่มกระจ่าง กลุ่มท่ี 15
2 60013 เด็กชาย สุรศักด์ิ สวยรูป กลุ่มท่ี 15
3 60014 เด็กชาย คิรินทร์ ราชคฤห์ กลุ่มท่ี 15
4 60015 เด็กชาย เมธาพัฒน์ จิรนันท์รุจิโชค กลุ่มท่ี 15
5 60016 เด็กหญิง รวิสุดา เผือกเนย กลุ่มท่ี 15
6 60017 เด็กชาย ภคพล แวววับ กลุ่มท่ี 15
7 60018 เด็กหญิง กมลชนก นรารัตน์ กลุ่มท่ี 15
8 60019 เด็กหญิง สุพพัตรา ฉ่ าช่ืน กลุ่มท่ี 15
9 60020 เด็กหญิง เพชรณิชา จ าปาทราย กลุ่มท่ี 15
10 60021 เด็กชาย จารุกิตต์ิ กองเมือง กลุ่มท่ี 15
11 60022 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ โอสถ กลุ่มท่ี 15
12 60023 เด็กหญิง โชติกา ยินดียุทธ กลุ่มท่ี 15
13 60024 เด็กชาย ธนกฤต ช่ืนชม กลุ่มท่ี 15
14 60025 เด็กชาย ณัฐพงศ์ รูปสูง กลุ่มท่ี 15
15 60026 เด็กหญิง อริสา จันทร์ฟ้าเล่ือม กลุ่มท่ี 15
16 60027 เด็กชาย กฤตภาส บังคมเนตร กลุ่มท่ี 15
17 60028 เด็กหญิง จิดาภา แย้มสมุทร กลุ่มท่ี 15
18 60029 เด็กชาย ภัทรพงษ์ โปร่งนุช กลุ่มท่ี 15
19 60030 เด็กหญิง ณิชารีย์ ก าลังรัมย์ กลุ่มท่ี 15
20 60031 เด็กหญิง มนัสนันท์ อาสา กลุ่มท่ี 15

วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนตรวจหลักฐาน

12.30 - 13.30 น.



ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 60032 เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศรีรักษา กลุ่มท่ี 16
2 60033 เด็กหญิง นภัส ภาคใหม่ กลุ่มท่ี 16
3 60034 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชะบา กลุ่มท่ี 16
4 60035 เด็กชาย ธันวา อันประเสริฐ กลุ่มท่ี 16
5 60036 เด็กชาย พราธิป วัฒนะมะระ กลุ่มท่ี 16
6 60037 เด็กชาย ปัณวรรธน์ โตประเสริฐ กลุ่มท่ี 16
7 60038 เด็กชาย ปวฤทธ์ิ สากลวารี กลุ่มท่ี 16
8 60039 เด็กชาย ธีรภัทร จันเจริญชัยสกุล กลุ่มท่ี 16
9 60040 เด็กหญิง ศิริวรรณ นามนนท์ กลุ่มท่ี 16
10 60041 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญคูบอน กลุ่มท่ี 16
11 60042 เด็กชาย ปรินทร ชัญมาตรกิจ กลุ่มท่ี 16
12 60043 เด็กหญิง อริสา แสนสนธ์ิ กลุ่มท่ี 16
13 60044 เด็กชาย ณัฐพล สุวรรณพันธ์ กลุ่มท่ี 16
14 60045 เด็กหญิง อมรรัตน์ วรรณภาพร กลุ่มท่ี 16
15 60046 เด็กชาย ธนกฤษ ทองเฟ่ือง กลุ่มท่ี 16
16 60047 เด็กชาย ชินวัตร แดงพัด กลุ่มท่ี 16
17 60048 เด็กหญิง ณัฐลิกา อินทร์วังดู่ กลุ่มท่ี 16
18 60049 เด็กชาย สุภาพ ภู่ธงทอง กลุ่มท่ี 16
19 60050 เด็กชาย ปลวัชร บุญชอบ กลุ่มท่ี 16
20 60051 เด็กชาย นนทกานต์ สุขสีพันธ์ กลุ่มท่ี 16
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1 60052 เด็กชาย ศิรดา วงศ์สว่างวรรณ กลุ่มท่ี 17
2 60053 เด็กชาย ศิราวุฒิ คามอินทร์ กลุ่มท่ี 17
3 60054 เด็กชาย กัญญาณัฐ คงคา กลุ่มท่ี 17
4 60055 เด็กหญิง ปาริชาติ วงษ์สุวรรณ กลุ่มท่ี 17
5 60056 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแจ้ กลุ่มท่ี 17
6 60057 เด็กชาย ปองพล สอนนอก กลุ่มท่ี 17
7 60058 เด็กชาย ธีรพงศ์ ใจวงศ์ กลุ่มท่ี 17
8 60059 เด็กหญิง กมลธิฌา เจนใจ กลุ่มท่ี 17
9 60060 เด็กชาย อนันดา เถาวัลย์ กลุ่มท่ี 17
10 60061 เด็กชาย พีรพัฒน์ ค าหวาน กลุ่มท่ี 17
11 60062 เด็กชาย บุญญารักษ์ ใจบุญ กลุ่มท่ี 17
12 60063 เด็กหญิง ธัญชนก สว่างวิมล กลุ่มท่ี 17
13 60064 เด็กหญิง ฐิตาพร ละเล กลุ่มท่ี 17
14 60065 เด็กชาย ธนภูมิ พงษ์พูล กลุ่มท่ี 17
15 60066 เด็กหญิง ศุวลี ขันตยาภรณ์ กลุ่มท่ี 17
16 60067 เด็กหญิง ยลภัทร ประจวบวัน กลุ่มท่ี 17
17 60068 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เล้ียงชีพสุข กลุ่มท่ี 17
18 60069 เด็กชาย ธนวินท์ อินทร์ทอง กลุ่มท่ี 17
19 60070 เด็กหญิง รุจิรา แซ่โง้ว กลุ่มท่ี 17
20 60071 เด็กชาย ธนากร บุญคม กลุ่มท่ี 17

วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนตรวจหลักฐาน

12.30 - 13.30 น.



ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 60072 เด็กชาย ธาวิต พุ่มแจ่ม กลุ่มท่ี 18
2 60073 เด็กชาย วรกานต์ อริยพรฐานสุข กลุ่มท่ี 18
3 60074 เด็กหญิง มาริสา อ่ าสอาด กลุ่มท่ี 18
4 60075 เด็กหญิง ณัชชา อุดมกาญจนากร กลุ่มท่ี 18
5 60076 เด็กชาย วุฒิชัย ศรีหา กลุ่มท่ี 18
6 60077 เด็กชาย ชุติพนธ์ ขนันไทย กลุ่มท่ี 18
7 60078 เด็กชาย ภฤศ พาหาร กลุ่มท่ี 18
8 60079 เด็กชาย รุ่งนภา เข้าเมือง กลุ่มท่ี 18
9 60080 เด็กหญิง พัชริดา วิทยาวรพันธ์ กลุ่มท่ี 18
10 70001 เด็กชาย อภิชัย อาสานอก กลุ่มท่ี 18
11 70002 เด็กชาย ณัฐพล คงเลิศ กลุ่มท่ี 18
12 70003 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ช่วยไทย กลุ่มท่ี 18
13 70004 เด็กหญิง วรรณวลี รัตนแจ่มเจริญ กลุ่มท่ี 18
14 70005 เด็กหญิง เทพสุดา โรจนมาน กลุ่มท่ี 18
15 70006 เด็กหญิง ณัชชา อุดมกาญจนากร กลุ่มท่ี 18
16 70007 เด็กชาย ทศสุธี ชุลีเชาว์โชติ กลุ่มท่ี 18
17 70008 เด็กชาย ชนาธิป อุ่มภู กลุ่มท่ี 18
18 70009 เด็กชาย พิเชษฐ์ สังขบุตร กลุ่มท่ี 18
19 70010 เด็กหญิง ลักษ์คณา สุขสงวน กลุ่มท่ี 18
20 70011 เด็กหญิง กัลยรักษ์ ศิลา กลุ่มท่ี 18
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1 40001 เด็กหญิง ลลิดา ลลิตพรสิน ม.1/9 มอบตัวแล้ว
2 40002 เด็กหญิง ณัฐฐาพร อรุณวิจิตร ม.1/9 มอบตัวแล้ว
3 40003 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ฉันท์ยอดสกุล ม.1/9 มอบตัวแล้ว
4 40004 เด็กหญิง ปิยธิดา วงค์แก้ว ม.1/9 มอบตัวแล้ว
5 40005 เด็กหญิง สโรชา วิวัฒน์ยุวะถาวร ม.1/9 มอบตัวแล้ว
6 40008 เด็กหญิง พัณณ์พิมล เฉลิมศิริชาติ ม.1/9 มอบตัวแล้ว
7 40009 เด็กหญิง รมิตา แก้วเนตร ม.1/9 มอบตัวแล้ว
8 40010 เด็กชาย ธีรภัทร แซ่ลี ม.1/9 มอบตัวแล้ว
9 40011 เด็กหญิง จีรนันท์ รอดเรือง ม.1/9 มอบตัวแล้ว
10 40012 เด็กหญิง เครือทิพย์ อรุณโน ม.1/9 มอบตัวแล้ว
11 40013 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ วาทโกศลกุล ม.1/9 มอบตัวแล้ว
12 40101 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ บุญรอด ม.1/9
13 40102 เด็กหญิง เมธาวินี จารุสิทธ์ิ ม.1/9
14 40103 เด็กหญิง ปริญลักษณ์ ทัศคุณ ม.1/9
15 40104 เด็กชาย คฅนาต์ อรุณรุ่งสวัสด์ิ ม.1/9
16 40105 เด็กหญิง ณหทัย พัฒนวิทยากุล ม.1/9
17 40106 เด็กชาย ธีทัต อิทธิวัฒนกุล ม.1/9
18 40107 เด็กชาย ก้องภพ ฉิมพลี ม.1/9
19 40108 เด็กหญิง จรรยณัฐ เชิดแสง ม.1/9
20 40109 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชวัล เวชกุลศิลป์ ม.1/9
21 40110 เด็กชาย ธนดล จงเนียรมุ่งมาศ ม.1/9
22 40111 เด็กชาย ภัคธีมา พิศสะอาด ม.1/9
23 40112 เด็กหญิง กันยาพร ทองพูล ม.1/9
24 40113 เด็กหญิง พิมรดา ธรรมเม ม.1/9
25 40114 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ วีระพันธ์ ม.1/9
26 40115 เด็กหญิง กชกร สุขประเสริฐ ม.1/9
27 40116 เด็กหญิง แพรวา พันเดช ม.1/9
28 40117 เด็กหญิง วาศิณี แตงเกตุ ม.1/9
29 40118 เด็กชาย ภูริวัฒน์ หล าแสงกุล ม.1/9
30 40119 เด็กหญิง ปัทมกร ไชยชนะ ม.1/9
31 40120 เด็กชาย สรณ์รัตน์ งามนิธิพงศา ม.1/9
32 40121 เด็กชาย วิพุธ สายศิริ ม.1/9
33 40122 เด็กหญิง มนญ์ญพัชญ์ กรีตะวานนท์ ม.1/9
34 40123 เด็กหญิง นิชาภัทร สุขแก้ว ม.1/9
35 40124 เด็กหญิง กฤติกา สมขยัน ม.1/9
36 40125 เด็กชาย แทนไทย สวยประโคน ม.1/9
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ท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มท่ี วันท่ี/เวลำ หมำยเหตุ

โรงเรียนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์"
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 30001 เด็กชาย ทรงราช วงษ์กาญจนนกุล ม.1/10 มอบตัวแล้ว
2 30002 เด็กชาย ธารา แต่งยามา ม.1/10 มอบตัวแล้ว
3 30004 เด็กชาย วรวิทย์ ไวเรียง ม.1/10 มอบตัวแล้ว
4 30005 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ โชควิโรจณสกุล ม.1/10 มอบตัวแล้ว
5 30006 เด็กหญิง ณัฐธิดา สิริธาดาวงศ์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
6 30008 เด็กชาย ปฏิภาณ อุปาหณภัณฑ์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
7 30009 เด็กชาย ประภากร สืบสังข์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
8 30010 เด็กหญิง ประภัสสร ป้องเขต ม.1/10 มอบตัวแล้ว
9 30011 เด็กหญิง จิรัสยา แซ่ต้ัง ม.1/10 มอบตัวแล้ว
10 30013 เด็กชาย อัครชัย จีรพันธ์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
11 30014 เด็กชาย กรวิชญ์ พวงมาลา ม.1/10 มอบตัวแล้ว
12 30015 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ลักขณาศิริวัตร ม.1/10 มอบตัวแล้ว
13 30016 เด็กชาย อโณชา สุภาพันธ์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
14 30017 เด็กหญิง สนันนัทท์ อินทรลักษณ์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
15 30019 เด็กชาย ศุภกฤต หม่ืนสา ม.1/10 มอบตัวแล้ว
16 30021 เด็กชาย ธีร์วรา ชาครวงศ์ไพสิฐ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
17 30022 เด็กชาย ปองภพ โรมินทร์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
18 30023 เด็กชาย อติเทพ ลิมปพานนท์ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
19 30024 เด็กชาย ธัชพงษ์ เดชะ ม.1/10 มอบตัวแล้ว
20 30025 เด็กหญิง อรภิชชา สมนอก ม.1/10 มอบตัวแล้ว
21 30026 เด็กหญิง บุญรุ่ง ก่ิงค า ม.1/10 มอบตัวแล้ว
22 30101 เด็กหญิง ชญานุตม์ คุ้มครองสุข ม.1/10 มอบตัวแล้ว
23 30102 เด็กหญิง ประณิดา เบิกบาล ม.1/10 มอบตัวแล้ว
24 30103 เด็กหญิง ปริยาดา เบิกบาล ม.1/10
25 30104 เด็กหญิง ศิรินวรัตน์ โพนพุฒ ม.1/10
26 30105 เด็กหญิง ชุติมา แสงน้อย ม.1/10
27 30106 เด็กชาย เทพรัตน์ ภัสสรธิติมา ม.1/10
28 30107 เด็กหญิง ธัญชนก มีเชาว์ ม.1/10
29 30108 เด็กหญิง พันธนันท์ บุษราคัม ม.1/10
30 30109 เด็กชาย ภัทรพล พลพุทธา ม.1/10
31 30110 เด็กหญิง ทิพย์วาริน ช้างเจริญ ม.1/10
32 30111 เด็กชาย ชินภัทร บุญมี ม.1/10
33 30112 เด็กชาย อิทธิกร บุดดา ม.1/10
34 30113 เด็กชาย ภาสกร ค าเพชรดี ม.1/10
35 30114 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนัย เวชกุลศิลป์ ม.1/10
36 30115 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกษงาม ม.1/10
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