
ห้องสอบที่ ๑ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

1 เด็กชายกนกพล ประดิษฐจันทร์ ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

2 เด็กชายกวี หอมมาก ชาย 
3 เด็กชายกิตตินันท์ ชาลี ชาย 
4 เด็กชายไกรวิชญ์ สูตรสุข ชาย 
5 เด็กชายจักรพันธ์ ทอเพ็ชร ชาย 
6 เด็กชายจิรกิตติ์ คร้ามดี ชาย 
7 เด็กชายจิรเดช สาทประภา ชาย 
8 เด็กชายจิรภัทร คร้ามดี ชาย 
9 เด็กชายจีรพัฒน์ สุขทรัพย์ธาดา ชาย 

10 เด็กชายเฉลิมศักดิ ทองสอาด ชาย 
11 เด็กชายชลธาร โพธิ์เขียว ชาย 
12 เด็กชายชัชฤทธิ์ ธรรมทักษา ชาย 
13 เด็กชายชาคริต พลอยกระจ่าง ชาย 
14 เด็กชายโชคชัย ค าแก้ว ชาย 
15 เด็กชายโชคอนัน โลมา ชาย 
16 เด็กชายไชยรัตน์ เชื้อเกตุ ชาย 
17 เด็กชายฌัฐชัย ภู่เพ็ชร ชาย 
18 เด็กชายฐิติพงศ์ ถุงเงิน ชาย 
19 เด็กชายณภัทร พงษ์ษา ชาย 
20 เด็กชายณัฐกรณ์ บุญนาค ชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ห้องสอบที่ ๒ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

21 เด็กชายณัฐดนัย มารยาท ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณผีู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

22 เด็กชายณัฐพล เชื้อเกตุ ชาย 
23 เด็กชายณัฐภัทร ช่างประดิษฐ ชาย 
24 เด็กชายณัฐภัทร บุญมี ชาย 
25 เด็กชายณัฐวุฒิ กันหาลึก ชาย 
26 เด็กชายทัพนเรศ อะวิสุ ชาย 
27 เด็กชายทินภัทร หาญชนะ ชาย 
28 เด็กชายธนธรณ์ นาคนัด ชาย 
29 เด็กชายธนพิพัฒน์ วงค์นิ่ม ชาย 
30 เด็กชายธนภัทร ยี่จีน ชาย 
31 เด็กชายธนวัฒน์ ปั่นมี ชาย 
32 เด็กชายธนวัฒน์ ภู่เสภา ชาย 
33 เด็กชายธนากร พวงเพ็ชร ชาย 
34 เด็กชายธีร์ธวัช นรสิทธิ์ ชาย 
35 เด็กชายธีรภัทร ทองคุ้ม ชาย 
36 เด็กชายนที ผาสุศาสตร์ ชาย 
๓๗ เด็กชายนพพร ค าแหง ชาย 
3๘ เด็กชายนพรัตน์ ชินศรีสร ชาย 
๓๙ เด็กชายนฤเศรษฐ์ กองวารี ชาย 
๔๐ เด็กชายนิธิภัทร์ วงษ์ท้าว ชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ห้องสอบที่ ๓ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

41 เด็กชายปฎิพัฒน์ จูเจี่ย ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

42 เด็กชายปฏิภาณ แผ่นทอง ชาย 
43 เด็กชายปัณณวิชญ์ กลิ่นคง ชาย 
44 เด็กชายปาณะ แย้มประดิษฐ์ ชาย 
45 เด็กชายพงศกร สุขชิด ชาย 
46 เด็กชายพงศ์พัทธ์ ค าภา ชาย 
47 เด็กชายพงษธรณ์ วิสัย ชาย 
48 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลุงติ๊ ชาย 
49 เด็กชายพัทธดลย์ วันโทน ชาย 
50 เด็กชายพิพัฒน์ ฤทธิ์ฉ่ า ชาย 
51 เด็กชายพิสิฐ คีมทอง ชาย 
52 เด็กชายไพบูลย์ เมฆฉาย ชาย 
53 เด็กชายภาคภูมิ เผือกพันธ์ ชาย 
54 เด็กชายภาณุพงศ์ รักถนอม ชาย 
55 เด็กชายภาณุพงษ์ บุญเเต้ม ชาย 
56 เด็กชายภานุพันธ์ โพธิ์นาค ชาย 
57 เด็กชายภานุวัฒน์ ฉิมวัฒน์ ชาย 
58 เด็กชายภูดิท เมฆชัย ชาย 
59 เด็กชายภูมิชนันท์ อุ่นอก ชาย 
60 เด็กชายมยชิต ผันใจ ชาย 
 
  



ห้องสอบที่ ๔ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

61 เด็กชายมานพ แสงสิทธิ์ ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

62 เด็กชายรณกร เปิ่นก๋ง ชาย 
63 เด็กชายรพิพัฒน์ นิสังกาศ ชาย 
64 เด็กชายรพีภัทร์ ข านึง ชาย 
65 เด็กชายรัชชานนท์ ชองรัมย์ ชาย 
66 เด็กชายรัฐปกรณ์ เรืองกลิ่น ชาย 
67 เด็กชายรัตนภูมิ ยศวันทา ชาย 
68 เด็กชายรุจดนัย แว่นทอง ชาย 
69 เด็กชายวงศธร ต่อมยิ้ม ชาย 
70 เด็กชายวชิรวิทย์ ทองงอก ชาย 
71 เด็กชายวัชรชัย ประสมทอง ชาย 
72 เด็กชายวิชญะ พันธ์แน่น ชาย 
73 เด็กชายวิทยา ภูม ี ชาย 
74 เด็กชายวิศรุต สีรักสา ชาย 
75 เด็กชายศสิธร สุขสวัสดิ์ ชาย 
76 เด็กชายศิราวุฒิ ค าฉันท์ ชาย 
77 เด็กชายศุภกร เกษยา ชาย 
78 เด็กชายศุภกฤต มหาชน ชาย 
79 เด็กชายศุภณัฐ ยินดี ชาย 
80 เด็กชายสรวิศ หนูโยม ชาย 
 
  



ห้องสอบที่ ๕ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

81 เด็กชายสันติภาพ ปานเจริญ ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

82 เด็กชายสิทธินนท์ เพ็ชรรุ่ง ชาย 
83 เด็กชายสิทธิพร ปานฉาย ชาย 
84 เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง ชาย 
85 เด็กชายสุกี้ เชย ชาย 
86 เด็กชายสุทธิกร นันเต๋ ชาย 
87 เด็กชายสุประดิษฐ์ มหาวังสวัสดิ์ ชาย 
88 เด็กชายสุรดิษ ใบชา ชาย 
89 เด็กชายสุรวินทร์ ทองนุ่ม ชาย 
90 เด็กชายอชิตพล จันทร์เกิด ชาย 
91 เด็กชายอชิระ พงษ์ษา ชาย 
92 เด็กชายอทิตย์ อุทากรณ์ ชาย 
93 เด็กชายอนาวิล เข็มเพชร ชาย 
94 เด็กชายอภิชาติ ข าคล้อย ชาย 
95 เด็กชายอภิวัชญ์ ภูมิพลับ ชาย 
96 เด็กชายอภิศักดิ์ โพธิึเปี่ยม ชาย 
97 เด็กชายอมรินทร์ ชูด า ชาย 
98 เด็กชายอรรถพล กาปีชะนา ชาย 
99 เด็กชายอัจฉริยะ ชุบทอง ชาย 

100 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ยศนันท์ ชาย 
 
  



ห้องสอบที่ ๖ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

101 เด็กชายเอกภพจับคีรี ชาย ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

102 เด็กชายเอนกพงศ์ เขียวงาม ชาย 
103 เด็กหญิงกชกร ส าราญ หญิง 
104 เด็กหญิงกาญจนา เจริญเกษ หญิง 
105 เด็กหญิงกานต์ธิดา อนุกูล หญิง 
106 เด็กหญิงกิตติกา แสนแสง หญิง 
107 เด็กหญิงกิตติมา แสนแสง หญิง 
108 เด็กหญิงกุลภรณ์ สอาด หญิง 
109 เด็กหญิงเกวลิน ปานยิ้ม หญิง 
110 เด็กหญิงขวัญพิชชา เจริญสุข หญิง 
111 เด็กหญิงจิราภรณ์ เร่งรัตน์ หญิง 
112 เด็กหญิงชนิภรณ์ เย็นสุวรรณ หญิง 
113 เด็กหญิงณภัทรศราโพธิ์เขียว หญิง 
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญพูน หญิง 
115 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา พุทธรตนวงศ์ หญิง 
116 เด็กหญิงณัฏฐา บุญคง หญิง 
117 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรแสง หญิง 
118 เด็กหญิงณัฐณิชา เสงี่ยมจิต หญิง 
119 เด็กหญิงณีรนุช ประทุมชาต หญิง 
๑๒๐ เด็กหญิงดากานดา สุขมั่น หญิง 
 
  



ห้องสอบที่ ๗ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

121 เด็กหญิงทิพวรรณ วงค์ขึง หญิง ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

122 เด็กหญิงธนพร จิตรจักร์ หญิง 
123 เด็กหญิงธัญชนก จันทร์วงษ ์ หญิง 
124 เด็กหญิงธัญยธรณ์ ยั่งยืน หญิง 
125 เด็กหญิงนงนภัส เจริญร้อม หญิง 
๑๒๖ เด็กชายนพกร บุญเกิด ชาย 
127 เด็กหญิงนพรัตน์ สายมณี หญิง 
128 เด็กหญิงนัทชา วัดแก้ว หญิง 
129 เด็กหญิงนัทธวรรณ ใบกว้าง หญิง 
130 เด็กหญิงนันทิยา ผลสุด หญิง 
131 เด็กหญิงบุณยอร ทองแก้ว หญิง 
132 เด็กหญิงบุณยานุช วิโมกเจริญ หญิง 
133 เด็กหญิงบุษดี ไชยรศ หญิง 
134 เด็กหญิงปนัดดา พวงเพ็ชร หญิง 
135 เด็กหญิงประภัศรา โมมะเกลือ หญิง 
136 เด็กหญิงปรียาภัฏฐ์ เดชศร หญิง 
137 เด็กหญิงปรีร์ยาภรณ์ เดชศร หญิง 
138 เด็กหญิงปวิณอร บุญพินิจ หญิง 
139 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ศรีเสริม หญิง 
140 เด็กหญิงพนิตนันท์ ท าเสร็จ หญิง 
 
  



ห้องสอบที่ ๘ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

141 เด็กหญิงพรประภา คล้ามดี หญิง ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

142 เด็กหญิงพรพนา โพธิ์เจริญ หญิง 
143 เด็กหญิงพรสรวง ศิริมานพ หญิง 
144 เด็กหญิงพัชรา เทพนาคิน หญิง 
145 เด็กหญิงพัณณิตา หมื่นทอง หญิง 
146 เด็กหญิงพิชชานันท์ อ่อนและไม หญิง 
147 เด็กหญิงพิชชานันท์ อินทรักษาทรัพย์ หญิง 
148 เด็กหญิงพีรดา กลิ่นด้วง หญิง 
149 เด็กหญิงไพริน พิกุลทอง หญิง 
150 เด็กหญิงภัทรนันท์ ค าเสนาะ หญิง 
151 เด็กหญิงมณฑิตา ทาป้อม หญิง 
152 เด็กหญิงมินตรา สิงห์ทอง หญิง 
153 เด็กหญิงมินตรา สิทธิสาร หญิง 
154 เด็กหญิงรติวรรณ ทองประสิทธิ์ หญิง 
155 เด็กหญิงลลิตา ฤทธิ์ประเสริฐ หญิง 
156 เด็กหญิงวรรณพร สุทธิแสน หญิง 
157 เด็กหญิงวรัญญา คุ้มทวี หญิง 
158 เด็กหญิงวริศรา อุดทา หญิง 
159 เด็กหญิงวศินี พรมบัณฑิตย์ หญิง 
160 เด็กหญิงวิภาวรรณ กลิ่นษร หญิง 
 
  



ห้องสอบที่ ๙ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

161 เด็กหญิงวิลาสินี โกยรัมย์ หญิง ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

162 เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ หญิง 
163 เด็กหญิงวิไลวรรณ หาลาภ หญิง 
164 เด็กหญิงศรันพร คงเอียง หญิง 
165 เด็กหญิงศศิกานต์ มณีเนียม หญิง 
166 เด็กหญิงศศิพิมล เชิงเทินชุติพันธุ์ หญิง 
167 เด็กหญิงศิรดา เชื้อหลง หญิง 
168 เด็กหญิงศิรภัสสร พรยิ้ม หญิง 
169 เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วม่วง หญิง 
170 เด็กหญิงสิริกร ทองงาม หญิง 
171 เด็กหญิงสิริวิมล หล่อเงิน หญิง 
172 เด็กหญิงสุขาวดี ภู่เพ็ชร หญิง 
173 เด็กหญิงสุจิรา ไทรทอง หญิง 
174 เด็กหญิงสุชาดา สองนาค หญิง 
175 เด็กหญิงสุณิษา พานเงิน หญิง 
176 เด็กหญิงสุธัศนีย์ ควรสมคบ หญิง 
177 เด็กหญิงสุธาพร จาดฦทธิ์ หญิง 
178 เด็กหญิงสุธาสิณี สุขสวัสดิ ์ หญิง 
179 เด็กหญิงสุธิดา พิมเรือน หญิง 
๑๗๐ เด็กหญิงสุพรรษา ควรสมคบ หญิง 
 
  



ห้องสอบที่ ๑๐ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเหตุ 

181 เด็กหญิงสุพรรษา มาพิงค์ หญิง ๑. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐7.00 - 12.00 น.                              
๒. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
๓. น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี้ 
   ๓.๑ ส าเนา ปพ.1 (ระบุจบการศึกษา)    
   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดา                           
   ๓.๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา                                  
   ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา - 
มารดา) 
   ๓.๕ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีนักเรียนไม่มีเอกสาร
ของบิดา/มารดา)              
   ๓.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

182 เด็กหญิงสุมินทา น้อยแก้ว หญิง 
183 เด็กหญิงสุวิมล ลายเอ่ียม หญิง 
184 เด็กหญิงอภิชญา นาคเกษม หญิง 
185 เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมภ้กดี หญิง 
186 เด็กหญิงอมลวรรณ ภูเงินช่อ หญิง 
187 เด็กหญิงอรณิชา อ่ าบัว หญิง 
188 เด็กหญิงอรณิชา อุ่นอ่อน หญิง 
189 เด็กหญิงอรปรียา หงษ์สา หญิง 
190 เด็กหญิงอรัญญา ต่ายสิน หญิง 
191 เด็กหญิงอารยา กระดาษทอง หญิง 
192 เด็กหญิงอุบลวรรรณ เกตุอยู่ หญิง 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 


