
 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 1  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กฤษณะ ค าภิรมย์  

2 เด็กชาย กัญญจิรา จิตพรวน  

3 เด็กชาย กิตติกร อังดุสรรค์  

4 เด็กชาย กิตติธัช บุตรนิล  

5 เด็กชาย เขตร์ ค าสุวรรณ  

6 เด็กชาย เขมนันท์ สวัสดี  

7 เด็กชาย ค าปราย เหล่าพิมพ์  

8 เด็กชาย คุณจ่อเส่ อย่าลอยอู -  

9 เด็กชาย คูณปรีติ สิงหาชารี  

10 เด็กชาย จิรยุทธ์ิ ธิติเรืองสุวรรณ  

11 เด็กชาย จิรโรจน์ บุญพอ  

12 เด็กชาย จีรวัฒน์ เเสงเผือก  

13 เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ นามวิสัย  

14 เด็กชาย ฉัตรชัย ไร่ขาม  

15 เด็กชาย ฉัตรเทกรณ์ สวัสดิภาพ  

16 เด็กชาย ชนพล แก้วสี  

17 เด็กชาย ชนะพล ทารศร  

18 เด็กชาย ชัยมงคล วงสงเปือย  

19 เด็กชาย ชาคร สะดี  

20 เด็กชาย ชาคร สะดี  

21 เด็กชาย ชานนท์ ดวงไข่ษร  

22 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นิลนิตย์  

23 เด็กชาย ฐิติกร วิชัยรัมย์  

24 เด็กชาย ณฐกร ปล้องอ้วน  

25 เด็กชาย ณัฎฐพล แก้วจ ารัส  

26 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ธัญญาหาร  

27 เด็กชาย ณัฐดนัย เจริญผล  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กชาย ณัฐพงษ์ จั่นเพชร  

29 เด็กชาย ณัฐพล อินแก้ว  

30 เด็กชาย ณัฐภัทร สมเพชร  

31 เด็กชาย ณัฐวัตร สุขหนา  

32 เด็กชาย ณัฐวัศห์ ทองบุญส่ง  

33 เด็กชาย ตรัยคุณ เณรเอ่ียม  

34 เด็กชาย ตันติกร จันวัฒนะ  

35 เด็กชาย ทรงเกียรติ กายะชาติ  

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 2  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ทวารัตน์ พิทักษ์ตระกูล  

2 เด็กชาย ทวีศักด์ิ ธรรมเสมอ  

3 เด็กชาย ทองใบ ดวงสว่างเนตร  

4 เด็กชาย แทนไท สุวรรณพันธ์  

5 เด็กชาย ธนกฤต รังวารี  

6 เด็กชาย ธนดล ธูสรานนท์  

7 เด็กชาย ธนพนธ์ ถนอม  

8 เด็กชาย ธนพล สุโพธิ์  

9 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมยา  

10 เด็กชาย ธนากรณ์ เทสง่า  

11 เด็กชาย ธรรมกรณ์ รุ่งเรือง  

12 เด็กชาย ธัณยธรณ์ เทศประทีป  

13 เด็กชาย ธันวา ญานสิทธิ  

14 เด็กชาย ธีรพล และมัน  

15 เด็กชาย ธีรภัทร เสือพิทักษ์  

16 เด็กชาย นที รอดผดุง  

17 เด็กชาย นพพล ปิยะไพร  

18 เด็กชาย นรากร ค าภูแสน  

19 เด็กชาย นราวิชญ์ สุขวิเศษ  

20 เด็กชาย นวภูมิ ไกรสร  

21 เด็กชาย นันทพงศ์ หุ้มกระโทก  

22 เด็กชาย น  าหนึ่ง ตะเคียนราม  

23 เด็กชาย บูรพา เทียมคง  

24 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ แซ่ผ่าง  

25 เด็กชาย ประกาศิต ธนชัยวิมล  

26 เด็กชาย ปวริศ อินธิเสน  

27 เด็กชาย ปัญญา ธรรมมา  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กชาย ปาซี โอวัน  

29 เด็กชาย ปิตะพงษ์ มายา  

30 เด็กชาย พงศกร เผือกนอก  

31 เด็กชาย พงศธร นิระบุตร  

32 เด็กชาย พรเทพ บัวเจริญ  

33 เด็กชาย พรเทพ อรุณโชคถาวร  

34 เด็กชาย พีรพล หลานตะขบ  

35 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิรุณ  

 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 3  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย พีรภัทร ร้อยเบ้า  

2 เด็กชาย พีรยุทธ แซ่ตั ง  

3 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ปานนิล  

4 เด็กชาย ภัทรพล ถิระมนัส  

5 เด็กชาย ภาคภูมิ งามบุญฤทธิ์  

6 เด็กชาย ภาณุ แรงเขตการ  

7 เด็กชาย ภูริชกานต์ ศรีลาดเลา  

8 เด็กชาย ภูรินท์ อรรคพิพัฒน์  

9 เด็กชาย ภูริวัฒน์ อ่ึงศรีคราม  

10 เด็กชาย มงคล นิกาญจน์กูล  

11 เด็กชาย มัชฌิมา สิทธิธรรม  

12 เด็กชาย เมธัส ขาวบาง  

13 เด็กชาย แมทด๊อก ลูกัส ควิมซอน  

14 เด็กชาย ยศกร การสามารถ  

15 เด็กชาย โยธิน หลายพรประเสริฐ  

16 เด็กชาย รวิกร มีกิน  

17 เด็กชาย ระพีพงษ์ ปั้นวงษ์รอด  

18 เด็กชาย รัฐภูมิ เฮ้งรัมย์  

19 เด็กชาย รัฐวัชร์ อิทธิกุลนิรันดร์  

20 เด็กชาย รุ่งรดิศ สมาลีย์  

21 เด็กชาย เริงฤทธิ์ ทวีพรสิน  

22 เด็กชาย ฤทธิพล เรือนงาม  

23 เด็กชาย วรเทพ แก้วลอดหล้า  

24 เด็กชาย วรรณชนะ แกหลง  

25 เด็กชาย วรวุธ บุญบุตตะ  

26 เด็กชาย วรศกร ต้นสียา  

27 เด็กชาย วราวุฒิ ศรีโลหะ  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กชาย วรินทร์ เพ่ิมทองค า  

29 เด็กชาย วัฒนา รุ่งฟ้า  

30 เด็กชาย วิชิต มณีนิล  

31 เด็กชาย วิทยา หนูแดง  

32 เด็กชาย วิทวัส พนาสันต์  

33 เด็กชาย วีรภัทร อินงาม  

34 เด็กชาย วีระภาพ สิทธิเวช  

35 เด็กชาย วุฒิกร เสวีวัลลภ  

 

 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 4  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย วุฒิชัย ทรัพย์ประชา  

2 เด็กชาย ศรายุทธ ศรีสอาด  

3 เด็กชาย ศราวุฒิ อุ่นเพ็ชร  

4 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แสนดัง  

5 เด็กชาย ศุภกร ยาโฉม  

6 เด็กชาย ศุภณัฐ แสงสุข  

7 เด็กชาย ศุภสิน ด าสนิท  

8 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สีโสภา  

9 เด็กชาย สรชัช ไกรศรี  

10 เด็กชาย สรรเพชร ปัญญาจีน  

11 เด็กชาย สรวิศ สุขสมพืช  

12 เด็กชาย สันติชัย เอ่ียมเสมารุ่ง  

13 เด็กชาย สิงหา ศิลาเอก  

14 เด็กชาย สิงหา ศิลาเอก  

15 เด็กชาย สิงหา วิมานนท์  

16 เด็กชาย สิทธิพล แก้วศิลา  

17 เด็กชาย สิทธิรักษ์ บุญชู  

18 เด็กชาย สิทธิเวช จงสมบูรณ์  

19 เด็กชาย สิรวิชญ์ เอ็นสันเทียะ  

20 เด็กชาย สิรวิชญ์ โสรยา  

21 เด็กชาย สิริธนวัฒน์ วรรณะดิลกกุล  

22 เด็กชาย สุกฤศฎิ์ ผลมาตร  

23 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ วิทยาอมรกุล  

24 เด็กชาย สุทธิโชค ค ามา  

25 เด็กชาย สุรัช ปานมาศ  

26 เด็กชาย อชิตะ พิมพ์สุภาภัทร  

27 เด็กชาย อดิชาติ ชัยศิริ  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กชาย อนาวิน แสงสว่าง  

29 เด็กชาย อนุศิษฏ์ แปยอ  

30 เด็กชาย อมรินทร์ จันศักดา  

31 เด็กชาย อัครพล อินทนะ  

32 เด็กชาย อาทิตย์ ทั่งทอง  

33 เด็กชาย อานนท์ ขวานทอง  

34 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ ตันศิริ  

35 เด็กชาย โฮม -  

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 5  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง กมลรัตน์ เทพสิงห์วงค์  

2 เด็กหญิง กรกต ทองสิงหา  

3 เด็กหญิง กรณิกา อัศวนนท์  

4 เด็กหญิง กรรยานีย์ สุวรรณประเสริฐ  

5 เด็กหญิง กฤษณา ฟุฝน  

6 เด็กหญิง กัญจน์จิรา งามเลิศ  

7 เด็กหญิง กานต์ณิชา ยังพลอยเจริญ  

8 เด็กหญิง กานต์ธิดา ไหมทอง  

9 เด็กหญิง กิตติญาพร หมวดรอด  

10 เด็กหญิง ขวัญจิรา งิ วลาย  

11 เด็กหญิง คริสตัล อลิสซอน ควิมซอน  

12 เด็กหญิง จรัญญา เจริญวรกิจการ  

13 เด็กหญิง จันจิรา ชูเมือง  

14 เด็กหญิง จารุชา หวัดสูงเนิน  

15 เด็กหญิง จารุวรรณ เต็งแย้ม  

16 เด็กหญิง ชญานุช แคนศิลา  

17 เด็กหญิง ชมพูนุช สุนทะวงศ์  

18 เด็กหญิง ชลนิสา อ่อนละมูล  

19 เด็กหญิง ช่อลดา จันดาสงค์  

20 เด็กหญิง โชติมณี ค าภักดี  

21 เด็กหญิง ฐิติมา แก้วสุวรรณ  

22 เด็กหญิง ณฐมน วิจารณ์  

23 เด็กหญิง ณัชฌา ยืนยง  

24 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ขุนอาจ  

25 เด็กหญิง ณัฐการณ์ ศรีชนะ  

26 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์เทียน  

27 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ผลเจริญ  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กหญิง ณัฐพร เพ็ชรหิน  

29 เด็กหญิง ณิชานันท์ ทราจารัวตร  

30 เด็กหญิง ด.ญ.นภัสสรา หงษ์สูงเนิน  

31 เด็กหญิง ดาริน พลายละหาร  

32 เด็กหญิง ทิพย์ลาวัณย์ ศรีกมล  

33 เด็กหญิง ธนพร ขันธเขต  

34 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ยะค าปิน  

35 เด็กหญิง ธันย์ชนก เจริญสง่า  

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 6  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง ธันยรัตน์ ผิวจันทึก  

2 เด็กหญิง ธันยาดา ทรรศนสฤษด์ิ  

3 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทัดเที่ยง  

4 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฟามุด  

5 เด็กหญิง ธิษณามณี แก้วม่ิงเมือง  

6 เด็กหญิง นริณญา อับภัย  

7 เด็กหญิง นลินทิพย์ การวิบูลย์  

8 เด็กหญิง นลินี สีเสริม  

9 เด็กหญิง นัชชา ปุริวัน  

10 เด็กหญิง นัทชา แสงทอง  

11 เด็กหญิง นัทร์หทัย ก้อนน่วม  

12 เด็กหญิง นันทกร เสริมรัฐไพศาล  

13 เด็กหญิง นันทกานต์ แสงเป่า  

14 เด็กหญิง นันท์ฑิดา โพธิ์เทียน  

15 เด็กหญิง นารีรัตน์ ภูกองชนะ  

16 เด็กหญิง น  าเพชร จันทิมา  

17 เด็กหญิง นิรชา เจียมสกุล  

18 เด็กหญิง นิษฐ์ภตี กาฬภักดี  

19 เด็กหญิง นิษา ศรีโคตร  

20 เด็กหญิง บวรรัตน์ อภัย  

21 เด็กหญิง บัณฑิตา จานสิบสี  

22 เด็กหญิง บุดารัตน์ พุมมา  

23 เด็กหญิง ปภัสสร จันทร์แจ้ง  

24 เด็กหญิง ประภาพร ก าแพงใหญ่  

25 เด็กหญิง ปรายฟ้า เปรมทา  

26 เด็กหญิง ปัญญาทิพย์ มะลิหวล  

27 เด็กหญิง ปิยนุช นาคเกตุ  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กหญิง ปิยารัตน์ ป้องเขียว  

29 เด็กหญิง ปุณญาภรณ์ อนัคฆเวช  

30 เด็กหญิง ไปรยา นาคจู  

31 เด็กหญิง พรเทวี อรรถาสิทธ์ิ  

32 เด็กหญิง พรรษา กิจสมชีพ  

33 เด็กหญิง พลอยวรีย์ บรรจง  

34 เด็กหญิง พัชราภรณ์ พันธ์เพชร  

35 เด็กหญิง พัณณิตา ธนภัทร์วรกุล  

 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 7  

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง พิชามณ บุญเหลือ  

2 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ เหมือนชาติ  

3 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ เหมือนชาติ  

4 เด็กหญิง พิริยากร จูขาว  

5 เด็กหญิง เพ่ิมศิริ ยวงมะณี  

6 เด็กหญิง ภัทรา นิลหม่ืนไว  

7 เด็กหญิง ภาวิดา พรมภักด์ิ  

8 เด็กหญิง มนธกานต์ บุญยัง  

9 เด็กหญิง มัลฑิตา วัดทะโล  

10 เด็กหญิง มิลตรา มณีกัญญ์  

11 เด็กหญิง รจรินทร์ ค าหล่อ  

12 เด็กหญิง รตา อยู่สวัสด์ิ  

13 เด็กหญิง รัตน์ฎา นุชประเสริฐ  

14 เด็กหญิง รัตนภรณ์ สุทธาอรรถ  

15 เด็กหญิง ลลิตา แสงสว่าง  

16 เด็กหญิง ลลิตา บุญมี  

17 เด็กหญิง วชิรา วงศ์ทิพย์?  

18 เด็กหญิง วรกานต์ -  

19 เด็กหญิง วรรณวิสา ทึมกระโทก  

20 เด็กหญิง วรรณิภา พานิชย์นาวา  

21 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณศรี  

22 เด็กหญิง วริดา กาบค าหวา  

23 เด็กหญิง วัชราภรณ์ กุ่มเดช  

24 เด็กหญิง วิชญาดา สารจันทร์  

25 เด็กหญิง วิวันทนา เทศทอง  

26 เด็กหญิง ศศิธร สังฆะศรี  

27 เด็กหญิง ศิริวรรณภา นามแก้ว  



ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

28 เด็กหญิง ศุภกานต์ ตั งสิริพาฤทธิ์  

29 เด็กหญิง สรพัญญา ศรีพุ่มเงิน  

30 เด็กหญิง สวิชญาดา โพธิ์กระสังข์  

31 เด็กหญิง สาริสา ฟักอ่อน  

32 เด็กหญิง สิราวรรณ สืบหาแก้ว  

33 เด็กหญิง สุทธิณี อัมพรสนิท  

34 เด็กหญิง สุภมาศ ทาฤทธิ์  

35 เด็กหญิง สุภาดา บ ารุงชีพ  

 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่   29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กลุ่มท่ี 8 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง สุภาพร บ ารุงชีพ  

2 เด็กหญิง สุภาภรณ์ งามข า  

3 เด็กหญิง หทัยกานต์ ชื่นชม  

4 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พิมพ์แก้ว  

5 เด็กหญิง อนัตตา สุดเพียร  

6 เด็กหญิง อมิตา จุลสวัสด์ิ  

7 เด็กหญิง อรกานต์ สุขพลอย  

8 เด็กหญิง อริสรา สมแหงม  

9 เด็กหญิง อลิษา ถี่ถ้วน  

10 เด็กหญิง อัญชลี ทวีสาร  

11 เด็กหญิง อัฐฉรา มงคล  

12 เด็กหญิง อัสมา อินทรวาทิน  

13 เด็กหญิง อารยา เนียมชาวนา  

14 เด็กหญิง อาริสา พุ่มดอกไม้  

15 เด็กหญิง อารุณี บุญขาว  

16 เด็กหญิง อิงฟ้า ศรีอุดมพิพัฒน์  

17 เด็กหญิง อินทิรา ดาวเรือง  

18 เด็กหญิง อุไรวรรณ -  

19 เด็กหญิง เอสะดะ -  

20 เด็กหญิง เอื ออารีย์ น้อยนงเยาว์  

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่   1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่   8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่  15 – 20 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

 


