
ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กหญิง บูรณิมา บุตรดี โรงเรียนบ้านช าหน่ึง
2 เด็กชาย อนุภาพ ระสารักษ์ โรงเรียนบ้านบึงพาด
3 เด็กชาย ธีรพล ยะตะนะ โรงเรียนบ้านไชยมงคล
4 เด็กหญิง ฑิฆัมพร กระรินตา โรงเรียนไชยมงคล
5 เด็กหญิง สิริญากร กุณโฮง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
6 เด็กหญิง ธนาพร ธีบ ารุง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
7 เด็กชาย รุ่งรวี ขันทอง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
8 เด็กหญิง สวรรยา ทองหม่ืนศรี โรงเรียนบ้านบึงพาด
9 เด็กหญิง อินธิรา ฉ่ าไกร โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
10 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร สารเจริญ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
11 เด็กหญิง ฉันทะพิชญา สุขนวน โรงเรียนบ้านเหล่า
12 เด็กหญิง กุลชวาล คุ้มเอ่ียม โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
13 เด็กหญิง ออมสิน แสงประภา โรงเรียนเจริญวิทยา
14 เด็กชาย แทนคุณ ตลาดเงิน โรงเรียนบ้านช าทอง
15 เด็กชาย มาโปรด กุศลมานิตย์ โรงเรียนบ้านช าทอง
16 เด็กชาย กันต์กวี สมทอง โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
17 เด็กหญิง ชนันธิดา แสงพา โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
18 เด็กหญิง ชญานิศ แสงพา โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
19 เด็กชาย พงศธร ค าปา โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
20 เด็กชาย อรรถพล  ค าปา โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ

ห้องสอบท่ี 1

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กหญิง อาริษา พรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
2 เด็กชาย เรืองสิน รัตนสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
3 เด็กหญิง ญานิษา มารแพ้ โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
4 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ก่ิงแก้ว โรงเรียนวัดบ้านใหม่
5 เด็กหญิง นิภาพร กันสอน โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
6 เด็กหญิง ณิชานันท์ จันทร์เขียว โรงเรียนพงสะตือ
7 เด็กหญิง ชลธิชา พาอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสัก
8 เด็กชาย ธนกร ม่ันต่อ โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 
9 เด็กชาย กฤติภัทร ร่มโพธ์ิ โรงเรียนบ้านช าทอง
10 เด็กหญิง สุทธิกานต์ แก้วสิน โรงเรียนบ้านบึงพาด
11 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย หม่ืนภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าสัก
12 เด็กชาย ธนภัทร ทองนวม โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน
13 เด็กหญิง ดวงกมล ขันเครือ โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)
14 เด็กหญิง อรอุมา รุนนวรุนนวน โรงเรียนหมู่ห้าสามมัคคี
15 เด็กหญิง ปิยะวรรณ วันจ๋ิว โรงเรียนบ้านไชยมงคล
16 เด็กชาย วันชนะ ค าบาง โรงเรียนบ้านช าทอง
17 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ หมายดี โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
18 เด็กหญิง กาญจนาพร น้อยบ้านป่า โรงเรียนบ้านเหล่า
19 เด็กหญิง พัชรพร มูลมา โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
20 เด็กหญิง วรทพรรณ มาประสพ โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
ห้องสอบท่ี 2

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กหญิง ชมพูนุช มาดี โรงเรียนพงสะตือ (รัฐประชาสรรค์)
2 เด็กหญิง ปิยธิดา เกตุน่ิม โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
3 เด็กชาย พรมงคล จิตต์ม่ัน โรงเรียนร้องประดู่
4 เด็กชาย พิพัฒน์พล พิมแสน โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
5 เด็กหญิง สุกัญดา ศรีสระคู
6 เด็กหญิง แพรวา เขียวนุ่ม โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
7 เด็กชาย สุพชัย เนตรช่วงโชติ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
8 เด็กชาย น าโชค อยู่เจริญ โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)
9 เด็กชาย อติวิชญ์ พวงพุฒ โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)
10 เด็กชาย โกสินธ์ สุขสัสฎี โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)
11 เด็กชาย กฤษฎา จ้อยเชื อ โรงเรียนบ้านบึงพาด
12 เด็กหญิง จิราพร นางปาน โรงเรียนชุมชนบ้านเเก่ง
13 เด็กชาย สุรกานต์ เชื ออินทร์ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
14 เด็กหญิง ณัฐธิดา เชิญชม โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
15 เด็กหญิง กนกภรณ์ ปินตา โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
16 เด็กชาย ธนศักด์ิ เกิดประกอบ โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
17 เด็กชาย จิรชัย แสงเทียน โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
18 เด็กชาย พิชญะ  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน
19 เด็กชาย กิตติพงษ์ ช านิสูงเนิน บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
20 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ พุ่มพวง โรงเรียนบ้านไชยมงคล

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม

ห้องสอบท่ี 3
รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กชาย กิตติธัช อินทร์ม่ันคง โรงเรียนเจริญวิทยา
2 เด็กหญิง อัจฉรา ทองนวม โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง
3 เด็กชาย ดนัยพันธ์ุ ครุธผาสุข โรงเรียนบ้านท่าสัก
4 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อันทอง โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)
5 เด็กชาย ปฏิภาณ อินถา โรงเรียนไชยมงคล
6 เด็กชาย ธนกร แทนเทือก โรงเรียนภราดานุสรณ์
7 เด็กชาย ณัฐภัทร พวงทอง ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
8 เด็กหญิง พัชรี ค าพวง โรงเรียนน  าอ่าง
9 เด็กหญิง กนกวรรณ ใจทิม โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน
10 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ขัดเกลา โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
11 เด็กหญิง ภทรวรรณ ชาญวิถี โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
12 เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมบรรเทิง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
13 เด็กชาย พงศกร แก้วพัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 เด็กชาย ธันวา เชื อสายอินทน์ พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
15 เด็กหญิง เมธาวี ภู่ปาน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
16 เด็กชาย ติณณภพ มณีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านเเก่ง
17 เด็กหญิง อภิชญา เกตุทอง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
18 เด็กหญิง นิรชา อยู่เจริญ โรงเรียนไชยมงคล
19 เด็กหญิง อุษณีย์ ต่ายต่อผล โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 เด็กหญิง ศศิกานต์ คงเพชร์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธ์ิเย็น

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
ห้องสอบท่ี 4

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กชาย ธนกฤต ทับม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
2 เด็กหญิง พชรพรรณ พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านท่าสัก
3 เด็กชาย ศราวิชญ์ บุญคง บ้านใหม่เยาวชนประชาสงเคราะห์
4 เด็กชาย นภัสกร  กัดฟัก โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนฯ)
5 เด็กชาย จรัญ สุขก้อน โรงเรียนบ้านช าทอง
6 เด็กชาย นธเนศ ช่างยา โรงเรียนบ้านท่าสัก
7 เด็กชาย องค์กรณ์ ม่ันกันนาน โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
8 เด็กชาย ธัญวัฒน์ พานสัมฤทธ์ิ โรงเรียนชุมชนบ้านเเก่ง
9 เด็กชาย ภานุวัฒน์ รักฉาย โรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธ์ิเย็น
10 เด็กหญิง พัชรินทร์ อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านเหล่า
11 เด็กชาย อิรชา ขุนอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
12 เด็กหญิง อธิชา มีท้วม โรงเรียนบ้านท่าสัก
13 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ โคกศรี โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
14 เด็กชาย ณธกร สิทธิเจริญ โรงเรียนบ้านไชยมงคล
15 เด็กชาย อนุพงษ์ เทพประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าสัก
16 เด็กหญิง นาขวัญ สุขเกษม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ
17 เด็กหญิง อมรรัตน์ เพ็งเจริญ โรงเรียนไชยมงคล
18 เด็กหญิง ชญาภา ชูชะวรรณ์ โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
19 เด็กชาย ธนาคิม กันดี โรงเรียนบ้านท่าสัก
20 เด็กชาย ก้องภพ ศรีดานุช โรงเรียนบ้านช าทอง

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
ห้องสอบท่ี 5

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กหญิง เบญจพร เอ่ียมพัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
2 เด็กชาย ไกรสิทธ์ิ ทิศหน่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
3 เด็กหญิง ลลิตวดี  พูลเพ่ิม โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
4 เด็กหญิง ปัทมา ปานด า โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน
5 เด็กชาย ธไนยศวร สุขศรี โรงเรียนบ้านไชยมงคล
6 เด็กหญิง จิดาภา รักพิกุล โรงเรียนบ้านท่าสัก
7 เด็กชาย ยชญ์ชานน  ยศมือ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
8 เด็กหญิง กฤตพร แก้วบ้านฝาย บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
9 เด็กหญิง ศุวลี ศรีอภัย บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
10 เด็กชาย ธีรภัทร์ จวนอาจ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
11 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ชินวงศ์ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
12 เด็กชาย พูนศักด์ิ นาพงษ์ โรงเรียนบ้านหาดสองเเคว
13 เด็กหญิง อธิชา สุแก่นจันทร์ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
14 เด็กชาย ธนกฤต อ้นเก้ โรงเรียนบ้านท่าสัก
15 เด็กชาย กฤษฎา ต่ายพักตร์ โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)
16 เด็กชาย คเณศวร มาบ้านไร่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
17 เด็กชาย บุษกล  แหลมแก้ว โรงเรียนวัดบ้านไหม่
18 เด็กหญิง ปิยนัดดา จันตาบ้านไร่ โรงเรียนบ้านน  าอ่าง
19 เด็กหญิง พัชรินทร์ ยอดสุรินทร์ บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
20 เด็กหญิง สิรินทรา ค าแรต บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ห้องสอบท่ี 6

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กหญิง จิราภรณ์ จ่างแก้ว โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
2 เด็กหญิง โชตนา ม่ันต่อ โรงเรียนพงสะตือ
3 เด็กชาย ชินวุฒิ สิทธิจักษ์ โรงเรียนบ้านในเมือง
4 เด็กหญิง รัมภ์รดา แม่นแต้ม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
5 เด็กชาย ฐิติภูมิ ทองเชิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
6 เด็กหญิง มณีรัตน์ แทนเทือก โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
7 เด็กหญิง สุชาวดี เจียงกองโค โรงเรียนเซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์
8 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกตุป้ัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่
9 เด็กชาย วรวุฒน์ กาใจตรง บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
10 เด็กหญิง กาญจณวรรณจงท ามา บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
11 เด็กชาย กรวิชญ์ อ่อนสา โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
12 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเเหลมถ่อนสามัคคี
13 เด็กหญิง ณฐพร สิงห์ฆะ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
14 เด็กชาย ชัชภูมิ เชื อน่วม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
15 เด็กชาย ณัฐพงษ์ พาช่ืน โรงเรียนท่าสัก
16 เด็กหญิง อธิวดา มูลศิริ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
17 เด็กชาย ธนภัทร รอดเพ็ง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
18 เด็กชาย พิษณุ จุมพลศรี โรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธ์ิเย็น
19 เด็กหญิง นรีรัตน์ อินทะวง บ้านน  าอ่าง(ส านักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ท่ี63)
20 เด็กหญิง จิตตา สุดารักษ์ โรงเรียนภราดานุสรณ์

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
ห้องสอบท่ี 7

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ
ท่ี
1 เด็กชาย ฉันทพัฒน์ หัวหม่ืน โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
2 เด็กชาย ถิรพุทธ์ิ บุญเรือน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
3 เด็กชาย สุรชัย ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
4 เด็กชาย จันธพรไชย กาจักร์ โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
5 เด็กชาย อั ม ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านช าหน่ึง
6 เด็กชาย สุภัทร์ ชัยหมาน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
7 เด็กชาย กันตภณ ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านบึงพาด

8 เด็กชาย ธนันตชัย สฎาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
9 เด็กชาย สุธีมนต์ ใจยา โรงเรียนบ้านเหล่า
10 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชาวกล้า โรงเรียนหาดสองแคว
11 เด็กหญิง อรวรรณ อินชายเขา โรงเรียนวังเเดง(สหจิตวิทยาคาร)
12 เด็กหญิง ชฎาทอง โยกเกณฑ์ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
13 เด็กชาย ธีระพงษ์ วรพัด โรงเรียนบ้านวังปรากฎ

ช่ือ  - สกุล โรงเรียนเดิม

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำสอบจัดช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
ห้องสอบท่ี 8

วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2563


