
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 17001 เด็กชาย สิณธร ไกรรักษ์ .................................................... ............................
2 17002 เด็กชาย ปชาบดี แซ่โค้ว .................................................... ............................
3 17003 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นาวาทอง .................................................... ............................
4 17004 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เอื้อเพิม่เกียรติ .................................................... ............................
5 17005 เด็กหญิง พัชรพร กิจวัตร .................................................... ............................
6 17006 เด็กชาย ธนกฤต อาชะวะบูล .................................................... ............................
7 17007 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พายุบุตร .................................................... ............................
8 17008 เด็กชาย อธิวัชร์ อินทร์สว่าง .................................................... ............................
9 17009 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เรืองนุช .................................................... ............................
10 17010 เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง .................................................... ............................
11 17011 เด็กหญิง ณัฐวิภา ทวีดี .................................................... ............................
12 17012 เด็กหญิง อรญา ผ่องศรี .................................................... ............................
13 17013 เด็กหญิง อุษณิภา แก้วจอหอ .................................................... ............................
14 17014 เด็กชาย จักรภัทร คุณเศรษฐ์ .................................................... ............................
15 17015 เด็กชาย พงศ์ปณต์ สิงหฬ .................................................... ............................
16 17016 เด็กหญิง ศศิญาภา เวทยะวานิช .................................................... ............................
17 17017 เด็กชาย อภิภู มนต์ขลัง .................................................... ............................
18 17018 เด็กหญิง ภันทิสา อุตส่าห์ .................................................... ............................
19 17019 เด็กชาย ฐนภัทร์ ฉัตรไพศาลสุข .................................................... ............................
20 17020 เด็กหญิง มัลลิกา แก้วชะมอญ .................................................... ............................
21 17021 เด็กชาย อนันตศักด์ิ จันทร์ด า .................................................... ............................
22 17022 เด็กชาย กมลพรรณ จ่างมณี .................................................... ............................
23 17023 เด็กหญิง เพลงพิณ มีแม่นวิทย์ .................................................... ............................
24 17024 เด็กหญิง ปราณปรียา ชาธิพา .................................................... ............................
25 17025 เด็กชาย ธนวิชญ์ อุดมศาสตร์พร .................................................... ............................
26 17026 เด็กหญิง วิรัณธิอ์ร มหายศนันท์ .................................................... ............................
27 17027 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เจีย .................................................... ............................
28 17028 เด็กชาย ธนบดี พวงดี .................................................... ............................
29 17029 เด็กหญิง อัญมณี แก้วแจ่ม .................................................... ............................
30 17030 เด็กหญิง ฝ้ายรฎา สืบชมภู .................................................... ............................
31 17031 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง .................................................... ............................
32 17032 เด็กหญิง ยูมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
33 17033 เด็กหญิง กฤติยา วรปภาวินวงศ์ .................................................... ............................
34 17034 เด็กชาย สิขเรศ กันพิพิธ .................................................... ............................
35 17035 เด็กชาย จักรกฤษณ์ นาเวช .................................................... ............................
36 17036 เด็กชาย ณัชพล บุญศิริ .................................................... ............................

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  1  (4202) ย้ายไปสอบ 1807

 

รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ        .....................คน 
ขาดสอบ                 ......................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 2 



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 17037 เด็กชาย หรรษธร ศรีสุวรรณ .................................................... ............................
2 17038 เด็กหญิง กิตติยา เทีย่งธรรม .................................................... ............................
3 17039 เด็กหญิง อภิษฐา วงศ์ต่อเกียรติ .................................................... ............................
4 17040 เด็กชาย โนเอ็น  ศิวัช เปอเลอกรี .................................................... ............................
5 17041 เด็กหญิง กัญญาพัชร เชียทอง .................................................... ............................
6 17042 เด็กหญิง พรรษสรณ์ สุขค า .................................................... ............................
7 17043 เด็กชาย จิรชล จินดารัตน์ .................................................... ............................
8 17044 เด็กชาย วัชรวิศร์ ปราชญ์เปีย่มสุข .................................................... ............................
9 17045 เด็กชาย ศิรพัฒ ศรัทธาธรรม .................................................... ............................
10 17046 เด็กชาย อภิชาติ วงค์เมือง .................................................... ............................
11 17047 เด็กหญิง ญาณิศา อินทศร .................................................... ............................
12 17048 เด็กหญิง ปคุณา บุบผา .................................................... ............................
13 17049 เด็กชาย กีรติ เศรษฐสุข .................................................... ............................
14 17050 เด็กหญิง วรวัฒนา วรรณี .................................................... ............................
15 17051 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรเลน .................................................... ............................

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  2  (4203) ย้ายไปสอบ 1808

 

รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 2 



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 18001 เด็กหญิง ณัฐชา สิงห์ปัญญา .................................................... ............................
2 18002 เด็กชาย ทวีศักด์ิ บุญกัณฑ์ .................................................... ............................
3 18003 เด็กหญิง รักษา แหวนในเมือง .................................................... ............................
4 18004 เด็กหญิง กรกมล มูลเงิน .................................................... ............................
5 18005 เด็กชาย ธนชาต โชคทรัพย์ .................................................... ............................
6 18006 เด็กชาย จิรวัฒน์ จันทะมาตร .................................................... ............................
7 18007 เด็กชาย วิษณุ ม่วงจิต .................................................... ............................
8 18008 เด็กชาย ธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ .................................................... ............................
9 18009 เด็กหญิง ตรีสรา ทองมา .................................................... ............................
10 18010 เด็กชาย เมธากูล มูลโพธิ์ .................................................... ............................
11 18011 เด็กชาย ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย .................................................... ............................
12 18012 เด็กชาย ธนบดี เรืองสุวรรณ์ .................................................... ............................
13 18013 เด็กหญิง จิรสุดา ทองศรี .................................................... ............................
14 18014 เด็กหญิง พลอยไพลิน ชนะแสบง .................................................... ............................
15 18015 เด็กหญิง กมลรัตน์ บุตรท้าว .................................................... ............................
16 18016 เด็กหญิง ศศินิภา โยธาเทคนิค .................................................... ............................
17 18017 เด็กหญิง เบญญาภา เกตุยา .................................................... ............................
18 18018 เด็กหญิง ณัฐนรี ธะนะภาษี .................................................... ............................
19 18019 เด็กหญิง อัญชสา หรดี .................................................... ............................
20 18020 เด็กชาย ธีรภัทร แถลงธรรม .................................................... ............................
21 18021 เด็กหญิง ชัญญา ธิไชย .................................................... ............................
22 18022 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต .................................................... ............................
23 18023 เด็กชาย อาทิตย์ สมัครไร่ .................................................... ............................
24 18024 เด็กหญิง มนปริยา ทะลิ .................................................... ............................
25 18025 เด็กหญิง วริศรา เทือกค าซาว .................................................... ............................
26 18026 เด็กชาย ธนกฤต วันมี .................................................... ............................
27 18027 เด็กหญิง ชณาภรณ์ ภิรมย์ค า .................................................... ............................

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  3  (4302) ย้ายไปสอบ 1809

 

รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 2 



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 19001 เด็กชาย ศรันท์ สีสมบูรณ์ .................................................... ............................
2 19002 เด็กหญิง ชนิกานต์ อัษฏมงคลเลิศ .................................................... ............................
3 19003 เด็กหญิง กวินรวี ยะสีดา .................................................... ............................
4 19004 เด็กหญิง ศิรดา กล่ าคล้าย .................................................... ............................
5 19005 เด็กชาย กริตานน งามสะอาด .................................................... ............................
6 19006 เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธุศิ์ริ .................................................... ............................
7 19007 เด็กชาย สุริยกมล ศรีวะอุไร .................................................... ............................

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ต่างจังหวัด))

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  3  (4308) ย้ายไปสอบ 1809

 

รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 2 


