
 

 
 
  

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
เรื่อง  แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนส าหรับนักเรียนที่แสดงความจ านงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 

………………………………………… 
 

     ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนตั้งแต่
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการรับนักเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 
21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียน นั้น 
             บัดนี้ คณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้พิจารณาจัดสรรที่
เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนและมาแสดงความจ านงไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศแจ้งผลการจัดสรรที่
เ รี ยนส าหรับนัก เรี ยนที่ ไม่มีที่ เ รี ยนทางเว็บ ไซ ต์  ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9 
(http://www.mathayom9.go.th) และได้ปิดประกาศไว้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ดังนี้  
 1. ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 14 แห่ง   
  2. ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดนครปฐม จ านวน 7 แห่ง   

 

     ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน ณ โรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียน ในวันอาทิตย์
ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรดังแนบ 
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
                                   
 
 
 
 
 

 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 



จงัหวัดสพุรรณบุรี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจดัสรรเขา้เรียนในโรงเรียนสงักัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนที่รับนักเรียนเขา้เรียน หมายเหตุ

1 เด็กชายธีรโชติ ฤทธิพร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
2 เด็กชายพศิน แสงสายออ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
3 เด็กชายภริูช อรุณศรี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
4 เด็กชายธนภทัร ขุนคงมี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
5 เด็กชายชญานนท ์เผือกนาง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
6 เด็กชายฐปนวรรธน ์อนิทมุาร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
7 เด็กหญิงอาริศา ชาวคูเวียง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
8 เด็กชายกอ้งภมู ิแซ่ตัน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
9 เด็กหญิงจตุรพร แกว้ไทรนนัท์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)

10 เด็กชายตรีเพชร ระย้าทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
11 เด็กหญิงศรัญภร นามบตุร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ (หอ้งเรียนดนตรี)
12 เด็กหญิงนภทัสร โอรักษ์ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
13 เด็กชายธนาวุฒิ เกเย็น โรงเรียนด่านช้างวิทยา
14 เด็กหญิงแมน้มาศ คิง โรงเรียนด่านช้างวิทยา
15 เด็กหญิงนวรัตน ์พุ่มมลู โรงเรียนด่านช้างวิทยา
16 เด็กชายศรายุทธ ซ่ึงเทยีนมี โรงเรียนด่านช้างวิทยา
17 เด็กชายสายน ้า ทานนิ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
18 เด็กชายเทพรักษ ์วณิชธนภทัร โรงเรียนด่านช้างวิทยา
19 เด็กชายโชคสิริ สังข์มณี โรงเรียนด่านช้างวิทยา
20 เด็กชายรัชชานนท ์บวัเอี่ยม โรงเรียนด่านช้างวิทยา
21 เด็กชายจิรายุส ลิ วกระโทก โรงเรียนด่านช้างวิทยา
22 เด็กชายณัฐวุฒิ น ้าจันทร์ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
23 เด็กชายพนธกร สิงทองไชย โรงเรียนด่านช้างวิทยา
24 เด็กหญิงอมรรัตน ์แซ่จึง โรงเรียนด่านช้างวิทยา
25 เด็กหญิงภทัรวดี นขุอง โรงเรียนด่านช้างวิทยา
26 เด็กชายศุภโชค รังษบีตุร โรงเรียนด่านช้างวิทยา
27 เด็กหญิงชาลิสา หอมพนา โรงเรียนด่านช้างวิทยา
28 เด็กชายปญุญพฒัน ์หนนูาค โรงเรียนด่านช้างวิทยา
29 เด็กชายฐปนวัฒน ์มะโหฬาร โรงเรียนด่านช้างวิทยา
30 เด็กหญิงวันเพญ็ โอสถเจริญ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
31 เด็กชายอรรครพล แกว้น ้าเชื อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

บัญชแีนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9
เรื่อง แจง้ผลการจดัสรรที่เรียนส าหรับนักเรียนที่แสดงความจ านงให้จดัหาที่เรียนให้

 ปีการศึกษา 25๖3  ลงวันที่  19  มถุินายน  2563
.................................
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32 เด็กหญิงอนนัญา ศรีนภาผ่อง โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
33 เด็กชายธนพชัญ์ ธนาวิสิฐศิริ โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
34 เด็กชายจิรภทัร ช่วยชู โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
35 เด็กชายพชร เรืองปานกนั โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
36 เด็กชายโยธิน มณีวงษ์ โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
37 เด็กชายวิทยาทอง คุณุ โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
38 เด็กหญิงลดาวรรณ์ พรหมรส โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
39 เด็กชายนธิิภทัร  ขาวพวง โรงเรียนทุ่งแฝกพทิยาคม
40 เด็กชายปวริศ แถวอดุมทรัพย์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
41 เด็กชายอธิชาติ โพธิท์อง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
42 เด็กหญิงปานวาส ทรัพย์บวร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
43 เด็กหญิงกญัญาวีร์ บญุพนัธ์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
44 เด็กชายโอภาส รักมศีรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
45 เด็กชายเกตนธ์นนิ วิถีชัย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
46 เด็กหญิงพชัจิราภรณ์ เพช็รัตน์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
47 เด็กหญิงปภาดา น ้าทพิย์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
48 เด็กชายภมูภิทัร เข็มเงิน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
49 เด็กชายสิรวิชญ์ แขวงสุ่ม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
50 เด็กชายพรีภทัร ทองศรีสุก โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
51 เด็กชายธุวานนท ์สุวรรณทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
52 เด็กชายกอ้งภพ มว่งค้า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
53 เด็กหญิงสุชาวดี หงษเ์วียงจันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
54 เด็กชายธนชัย ชาวบา้นโพธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
55 เด็กชายรัชชานนท ์ปยิะดา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
56 เด็กชายวรากร ปานศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
57 เด็กชายสแตมป ์โกสถา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
58 เด็กชายชินวงศ์ กง๋เมอืง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
59 เด็กหญิงวรัญญา บญุเมอืง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
60 เด็กชายอปุพทัธ์ แกว้ปาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
61 เด็กชายอภณัิฐ แกว้ปาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
62 เด็กชายปรมนิทร์ พษิาภาคย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
63 เด็กชายสิบทศิ สุวิวัฒนธ์นชัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
64 เด็กหญิงพลอย ยิ มประดิษฐ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
65 เด็กหญิงแพรวา จันทา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
66 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วจนะเสถียร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
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67 เด็กชายภทัรดนยั แจ่มแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
68 เด็กหญิงศิรภสัร บตุรษาดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
69 เด็กชายเขมวัช สุนทรวิภาต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
70 เด็กชายฉัตรมงคล แกว้พานทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
71 เด็กชายสุพศิน รอดจ้าปา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
72 เด็กชายการันย์กร ยศศักด์ิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
73 เด็กชายสายธาร ธัญญเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
74 เด็กหญิงศิริวิมล จันทะสุทโท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
75 เด็กหญิงสุพชิญา เพิ่มพลู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
76 เด็กชายณัฐวุฒิ หงษเ์วียงจันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
77 เด็กชายวรพล บญุเอี่ยม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
78 เด็กชายพงศ์พพิฒัน ์หมดมลทนิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
79 เด็กหญิงภษูติา ปญัจะกะ โรงเรียนบอ่กรุวิทยา
80 เด็กชายบดินทร์ สุวรรณวงษ์ โรงเรียนบอ่กรุวิทยา
81 เด็กหญิงพชิชาภา ภฆูงั โรงเรียนบอ่กรุวิทยา
82 เด็กชายธเนศ กล่ินเกตุ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
83 เด็กชายนฤนทรรศว์ มาลา โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
84 เด็กชายปฤณวรรจน ์มาลา โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
85 เด็กชายวรภพ สันติสุข โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
86 เด็กชายพชัรพล กาฬภกัดี โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
87 เด็กชายรชต เผ่าพนัธุดี์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
88 เด็กชายปณัณพฒัน ์ธิติพงศ์พนัธ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
89 เด็กหญิงวิชชุดา หวังพจี โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
90 เด็กชายธีรโชติ แกว้อดุร โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
91 เด็กหญิงพริาวรรณ รัตนะบชูา โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
92 เด็กชายบริพตัร ไพเราะ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
93 เด็กชายกติติพชิญ์  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
94 เด็กชายธีรพงษ ์วงษบ์นัดิษฐ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
95 เด็กหญิงกนกวรรณ พนสัดิษฐ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
96 เด็กชายธนกรณ์ จันทร์เพญ็ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
97 เด็กหญิงสิรภทัร อยุ่ฤทธิ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
98 เด็กหญิงพวงชมพ ูโผพว่งพนัธ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
99 เด็กหญิงนฤมล อนิกล้่า โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์

100 เด็กชายรัชพล กจิเจริญ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
101 เด็กชายธนกานต์ ปานอทุยั โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
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102 เด็กชายนพณัฐ ชัยสงคราม โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
103 เด็กหญิงวรรษมณ เนยีมประเสริฐ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
104 เด็กชายผโลทยั คล้ายสุบรรณ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
105 เด็กชายณัฐพล ศรีนวล โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
106 เด็กชายศิวะดล ทองแท้ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
107 เด็กหญิงบงกช สุติวงศ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
108 เด็กหญิงศุภนดิา สว่างละมลู โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
109 เด็กหญิงนนัทน์ภทัร ยศมา โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
110 เด็กชายศุภรัตน ์จารุพฒันห์รัิญ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
111 เด็กชายวราเมธ อทุยัฉาย โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
112 เด็กหญิงกานต์กมล ทองพรม โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
113 เด็กหญิงมธุิตรา กงก้าปั่น โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
114 เด็กหญิงรุ้งรดา แสงกฤษ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
115 เด็กหญิงสาวณี ศรีพุ่มไข่ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
116 เด็กชายสุธีร์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
117 เด็กชายพรีพล สังข์สุวรรณ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
118 เด็กชายจิรายุ เชื อเล็ก โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
119 เด็กหญิงวรัญญา ศรีเพยีงจันทร์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
120 เด็กหญิงกนกวรรณ สอดสี โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
121 เด็กชายภธูนศักด์ิ เหล่างาม โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
122 เด็กชายจิตริน บญุชูยิ มแย้ม โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
123 เด็กชายยศกร ไกรพนัธ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
124 เด็กชายภาคิน สุขขันธ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
125 เด็กชายอมรเทพ เปยีปิ่นทอง โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
126 เด็กชายกณัตพฒัน ์สร้อยดอกสน โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
127 เด็กชายภคพล โตสมบติั โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
128 เด็กชายภาณุวิชณ์ มงคลวัย โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
129 เด็กหญิงปวริศา ทรงวิเชียร โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
130 เด็กชายเอกณัฏฐ์ ล้อมวงษ์ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
131 เด็กหญิงพรศิริ ทาเคอชูิ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
132 เด็กหญิงศิริญากรณ์ ทองดี โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
133 เด็กหญิงภทัรภรณ์ พวงพกิลุ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
134 เด็กชายธีรพงศ์ ราชธานี โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
135 เด็กชายปฐิกร พวงพกิลุ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
136 เด็กชายกฤษฎา คชกฤษ โรงเรียนบางปลามา้  "สูงสุมารผดุงวิทย"์
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137 เด็กชายณรงค์ชัย มดแสง โรงเรียนบางล่ีวิทยา
138 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แกว้บวัดี โรงเรียนบางล่ีวิทยา
139 เด็กชายนนัทวุฒิ นชุระปอ้ม โรงเรียนบางล่ีวิทยา
140 เด็กชายเจษฎาภรณ์  หงษพ์ญา โรงเรียนบางล่ีวิทยา
141 เด็กหญิงจันทมิา วงษศ์รีเมอืง โรงเรียนบางล่ีวิทยา
142 เด็กหญิงปณัฑิตา สือออก โรงเรียนบางล่ีวิทยา
143 เด็กหญิงเขมณิจช์ ศรีพลพานชิย์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
144 เด็กชายประสิทธิโชค ชมปอ้ม โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
145 เด็กหญิงขวัญข้าว แกว้ฉ่้า โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
146 เด็กหญิงอรัญญา ประเสริฐชิต โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
147 เด็กชายภเูบศ แปน้ชู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
148 เด็กชายกนัตพงศ์ พุ่มเข็ม โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
149 เด็กชายชัชฤทธิ ์บ้ารุงประดิษฐ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
150 เด็กชายศักรินทร์ กล้่าข้ามี โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
151 เด็กชายอนสุรณ์ เมอืงวงษ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
152 เด็กชายธนพนธ์ อู่ทอง โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
153 เด็กชายกฤษณ์ธร นมูหนัต์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
154 เด็กชายอนิทชั อนิสว่าง โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
155 เด็กชายปราณยุต วิเชฏฐกลู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
156 เด็กหญิงศศิวิมล บญุเรืองรอด โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
157 เด็กชายธนภทัร พมิพขันธ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
158 เด็กชายอภวิัตต์ จ้าปาเงิน โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
159 เด็กชายอภชิัย ศรีนลิ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
160 เด็กชายณัฐพงศ์ เสือปา่ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
161 เด็กชายพฒันศักด์ิ วรรณสวัสด์ิ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
162 เด็กชายกติติธัช ดอกล่ันทม โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
163 เด็กชายฐปณภน ฉะออ้น โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
164 เด็กหญิงฐิตินนัท ์จันทร์พฒุ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
165 เด็กชายสิทธิโชค ชูเอี่ยม โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
166 เด็กชายเจ้าพระยา ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
167 เด็กหญิงประกายแกว้ โพธิก์ระจ่าง โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมขุ"
168 เด็กหญิงนริาภร  ชัยรักษว์งศา โรงเรียนสงวนหญิง
169 เด็กหญิงสวิตตา ขอสกลุ โรงเรียนสงวนหญิง
170 เด็กหญิงธนชัพร ทองใบ โรงเรียนสงวนหญิง
171 เด็กหญิงภทัรภา ช้านาญผล โรงเรียนสงวนหญิง
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172 เด็กหญิงไอริสา หวันลา โรงเรียนสงวนหญิง
173 เด็กหญิงนาบล่ีา ถาวรวัฒน์ โรงเรียนสงวนหญิง
174 เด็กหญิงวิรมย์ญา ศรีเมอืง โรงเรียนสงวนหญิง
175 เด็กหญิงปานชีวา เรืองทอง โรงเรียนสงวนหญิง
176 เด็กหญิงชุติกาญจน ์เงินนชุ โรงเรียนสงวนหญิง
177 เด็กหญิงอาจารียา ปาลพนัธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง
178 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ขุนเพชร โรงเรียนสงวนหญิง
179 เด็กหญิงเมธาวี ตั งสิทธิเ์สรีวงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง
180 เด็กชายนนทนนัท ์แกว้ปาน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
181 เด็กชายเนติธร อึ่งทอง โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
182 เด็กชายกนัฐพทัธ์ ชัยชนะ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
183 เด็กชายฐปนวัฒน ์รักขยัน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
184 เด็กชายธนาธิป มว่งทบัสิงห์ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา
185 เด็กหญิงมนต์ธิชา ชัยชนะชั นเชิง โรงเรียนสวนแตงวิทยา
186 เด็กหญิงศิริวรรณ พนัธุแ์ตง โรงเรียนสวนแตงวิทยา
187 เด็กชายพทัธดนย์ ปฐวินทรานนท์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
188 เด็กหญิงธนารัตน ์มาพนัธ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
189 เด็กชายศุภชัย พนัธ์จ้อย โรงเรียนสวนแตงวิทยา
190 เด็กหญิงน ้าเพชร วงศ์สว่างกจิ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
191 เด็กชายฐิติรัตน ์โพธิษ์า โรงเรียนสวนแตงวิทยา
192 เด็กชายวัชระพนัธ์ พรมรอด โรงเรียนสวนแตงวิทยา
193 เด็กหญิงปณัณพร สุขสุคนธ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
194 เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิประภา โรงเรียนสวนแตงวิทยา
195 เด็กชายณฐกร วันทอง โรงเรียนสวนแตงวิทยา
196 เด็กชายธัชพงศ์ ทมทแิสง โรงเรียนสวนแตงวิทยา
197 เด็กหญิงนนัทน์ภสั นลิเปล่ียม โรงเรียนสวนแตงวิทยา
198 เด็กชายอภวิัฒน ์จันทร์เจริญ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
199 เด็กชายวรทศัน ์ทรักษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา
200 เด็กหญิงปณุยาพร คงสม โรงเรียนสวนแตงวิทยา
201 เด็กชายวีระธนา สุกเกษม โรงเรียนสวนแตงวิทยา
202 เด็กชายณภทัร เรืองปานกนั โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
203 เด็กชายพพีพิฒัน ์ศรีโมรา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
204 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สว่างศรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
205 เด็กหญิงนริชา พลายแสง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
206 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมาเอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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207 เด็กชายสุวรรณ ปานสุวรรณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
208 เด็กหญิงนษัฐิดา ภกัดีสูงเนนิ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
209 เด็กชายจิรทปีต์ สุขประเสริฐ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
210 เด็กชายณัฐพล บวัโอ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
211 เด็กชายปณัณวัฒน ์สว่างศรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
212 เด็กชายเอนกพงศ์ จารุภมูิ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
213 เด็กหญิงฐานติา ทองรอด โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
214 เด็กชายจักรภทัร กองสุวรรณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
215 เด็กชายธนดล สองคอน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
216 เด็กชายจิรายุ ทองมทีรัพย์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
217 เด็กหญิงกนกนภิา สมใจเพง็ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
218 เด็กหญิงวรรณิภา สุขส้าราญ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
219 เด็กหญิงอริสา วรรณวงค์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
220 เด็กชายสุริยะ สกญัญา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
221 เด็กหญิงพมิลวรรณ โพธิศ์รีทอง โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
222 เด็กชายอศัวเดช ค้าปาน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
223 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชอบชม โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
224 เด็กหญิงกรกนก ผิวเพชร โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
225 เด็กชายภานพุงษ ์กจิพจณี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
226 เด็กหญิงอชิรญา หอมสุวรรณ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
227 เด็กชายถิรวัฒน ์รักจ้ารูญ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
228 เด็กชายพฤฒินนัท ์โรจนบ์ญุถึง โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
229 เด็กหญิงไพลิน ปู่สุข โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
230 เด็กชายธาม ใจทดั โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
231 เด็กหญิงกลิุสรา ศรีทอง โรงเรียนอู่ทอง
232 เด็กชายศุภากร สงวนศักด์ิ โรงเรียนอู่ทอง
233 เด็กหญิงเกสิณี ศรีบญุ โรงเรียนอู่ทอง
234 เด็กชายภทัรพล หงษเ์วียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง
235 เด็กหญิงสิริยากร ปา่นทอง โรงเรียนอู่ทอง
236 เด็กชายธนาทร แกว้สระแสน โรงเรียนอู่ทอง
237 เด็กชายกฤติน เจียรพงศวัฒน์ โรงเรียนอู่ทอง
238 เด็กหญิงศิริประภา สุริฉาย โรงเรียนอู่ทอง
239 เด็กชายนริศร์ คนทน โรงเรียนอู่ทอง
240 เด็กหญิงพชัชาพร หว่งเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง
241 เด็กหญิงวรรณวิสา ช่างเรือนกลุ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
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242 เด็กชายธนภทัร ทองเหม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
243 เด็กชายธนวัตร ข้าดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
244 เด็กชายพรีพฒัน ์คู่กระสัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
245 เด็กชายนทัธวัฒน ์โอระน้า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
246 เด็กหญิงพชัรี ถึกวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
247 เด็กชายธีรภทัร นาโฮ่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
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1 นางสาวธนาภา เหมือนแขยด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2 นางสาวมุธติรา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3 นางสาวสโรชา หงษรั์ตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
4 นางสาวสุพรรษา แก้วศรีงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
5 นางสาวศิริภสัสร  เพชรมีดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
6 นายวรีวทิย์ กิ่งพทุธพงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
7 นายวรากร สุดแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
8 นางสาวตะวนั เอี่ยมวจิารณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
9 นางสาวสุกัญญา ศรีดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

10 นายทรงพล  ประจิตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
11 นางสาวอารีรัตน์ ผิวเกล้ียง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
12 นายกุลพทัธ ์ศรีพาเพช็ร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
13 นางสาวกัลยา บญุโต โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
14 นางสาวณัฐมน ชูเชิด โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
15 นายธรีกานต์ แก่ล าราช โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
16 นายชินวตัร เครือปาน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
17 นางสาวศศินี ปานจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
18 นายอิทธพิทัธ ์สระแก้ว โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
19 นายคุณานนท ์ขวญัทองยิ้ม โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
20 เด็กชายธรัีชติ รัตนโชติพานิช โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
21 นางสาวขวญัชนก สถาพร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
22 นายณัฐนนท ์แก้วศรีงามกุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
23 นายธนายุส ปลัดศรีช่วย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
24 นายมารวย เรือนร่ืน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
25 นายศุภณัฐ ลักษณาวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
26 เด็กชายธรีเดช ใจทศัน์กุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
27 นายณัฐชนน นันทพล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ
28 เด็กชายศรัณยู ชิตนุรัตน์ โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
29 นางสาววาสนา  นิ่มนวล โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
30 นางสาวภทัราภรณ์ จันทร์ม่วง โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
31 เด็กหญิงฤดีขวญั ฉัดฉาย โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา

บญัชีแนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนส าหรับนักเรียนที่แสดงความจ านงใหจ้ัดหาที่เรียนให้

 ปกีารศึกษา 25๖3  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2563
.................................
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32 เด็กหญิงพลอยสุภคั ผ้าขาว โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
33 นายพนภ คุ้มบญุ โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
34 นางสาววรินทร หงษเ์วยีงจันทร์ โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
35 นายปาณัสม์ ขวาลา โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
36 เด็กชายอานันตพล กาลเขวา้ โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
37 นายชุติภาส ภวูงษา โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
38 นายธรีโชติ แสนสุข โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
39 นายชลชาติ ยวงทอง โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
40 นายณัฐพล ผาเขาบวช โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
41 เด็กชายพสิิษฐ์ สาไสว โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา
42 นายสัญทวธุ ปิ่นทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
43 เด็กหญิงแพรวา ส าเนียงหวาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
44 นายศราวธุ พศิวง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
45 เด็กชายศุภสิทธิ ์ค านึง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
46 นายภทัรกร แตงโสภา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
47 นายวรพจน์ นิ่มนวล โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
48 นายภควฒัน์ ระโหฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
49 นางสาวอรุณรัตน์ หว้ยแก้ว โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
50 นางสาวนิษา สังข์แก้ว โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
51 เด็กชายเดชาวตั นีละวงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
52 นางสาวลดามณี มณีวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
53 นายวฒิุโชค ปั้นปล้อง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
54 เด็กหญิงลลิตา ดวงจินดา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
55 นายพรีพล ระเวกโสม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
56 เด็กหญิงอัญชิษฐา แขกทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
57 นายปณุยวฒั ภฆูัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
58 นางสาวอภสัรา เข็มปญัญา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
59 นางสาวพมิวดี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
60 นายกิติกร โธติกเดชาณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
61 นางสาวพชัราภา วงษผ์า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
62 นางสาวมนัสนันท ์ระโหฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
63 นางสาวมุทติา ศรีสมุทร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
64 นางสาวนิศามณี กาฬภกัดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
65 เด็กหญิงนปภา ยอดดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3
66 นายประพนัธพ์งศ์ ศรีวารี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5
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67 เด็กหญิงนวรัตน์ บชูา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5
68 นางสาวนิรัตน์ชนก กลางดงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5
69 นางสาวปยีนุช ม่วงงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5
70 นายภทัรพล สุทธวิงศ์ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวทิย"์
71 นางสาวกฤติยาณี วเิศษสิงห์ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวทิย"์
72 เด็กชายอภรัิกษ ์หงษโ์ต โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ
73 เด็กชายณัฐวฒัน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนวงัหวา้ราษฎร์สามัคคี
74 นางสาวจิตตวฒันา ขันทอง โรงเรียนวงัหวา้ราษฎร์สามัคคี
75 นางสาวธนวรรณ อนุพนัธ์ โรงเรียนวงัหวา้ราษฎร์สามัคคี
76 นางสาวสุชัญญา รักพึ่ง โรงเรียนวงัหวา้ราษฎร์สามัคคี
77 นางสาวสุภาวดี ม่วงสวา่ง โรงเรียนสงวนหญิง
78 นางสาวกัญญาณัฐ แปน้แจ้ง โรงเรียนสงวนหญิง
79 นางสาวมันตาสินี รุจจนเวท โรงเรียนสงวนหญิง
80 นางสาวกุลรัตน์ ศรีราชา โรงเรียนสงวนหญิง
81 นางสาวรสมารินทร์ เสาพวง โรงเรียนสงวนหญิง
82 เด็กหญิงศีดา ประสงค์ส่ิงดี โรงเรียนสงวนหญิง
83 นางสาวสุกัญญา วงษจ์ันทร์ดี โรงเรียนสงวนหญิง
84 นางสาวศิริลักษณ์ กล่ินหอมดี โรงเรียนสงวนหญิง
85 นางสาวณภทัร เผือกพนัธม์ุข โรงเรียนสงวนหญิง
86 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุบาลี โรงเรียนสงวนหญิง
87 นางสาวญาณิษา ขวญัสุข โรงเรียนสงวนหญิง
88 นางสาวกาญจนา นกสกุล โรงเรียนสงวนหญิง
89 นางสาวภญิญดา รูปข าดี โรงเรียนสงวนหญิง
90 นางสาวภทัราภรณ์ มีสุนทร โรงเรียนสงวนหญิง
91 นางสาวธติิรัตน์ อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง
92 นางสาวสุรีวรรณ การะพตัร โรงเรียนสงวนหญิง
93 นายกรวทิย์ ชินศรี โรงเรียนสงวนหญิง
94 นางสาวพชิชาพร หว่งเอี่ยม โรงเรียนสงวนหญิง
95 นายณภทัร อยู่สถาพร โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา
96 นางสาวพชัลัดดา ชิดปราง โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา
97 นายสิทธพินธ ์บญุเรืองรอด โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา
98 นายศิลาดล ศรี เมือง โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา
99 นายอิทธพิล วงษเ์นียม โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา

100 นายชัตชนะ ศรีวโิรจน์ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา
101 เด็กหญิงวนัชพร พรมเสนา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา
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102 นายอภสิิทธิ ์สระทองซัง โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
103 นายนิพน พนัมี โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
104 นางสาวพณัณิตา โรจน์ปญัญากิจ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
105 นางสาวธนภรณ์ วงษไ์สว โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
106 นางสาวศศิวมิล ศรีภมุมา โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
107 นางสาวไอรดา ล้อพสุภญิโญภาพ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
108 นางสาวจิตรลดา ค าเสียงใส โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
109 นางสาวอรปรียา อุ่นใจ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
110 นางสาวรุจิรา เพชรแปลง โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
111 นายมณฑล ประทมุสูติ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
112 นายยศกร จารุพงศ์เดชา โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
113 นายเฉลิมเกียรติ อภชิัยพร โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
114 นางสาวกัญญาวร กานต์ธนายุต โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
115 เด็กหญิงณัฐณิชา เชื้องาม โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
116 นายนันทวฒัน์ เพชรมณีกาญจน์ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
117 นางสาวรัตนา ติเยาว์ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
118 นายวฒิุภทัร แสนชา โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
119 นางสาวชาติกล้า อาจคงหาญ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
120 นางสาวภลัณ์สิภคั ปทมุสูติ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
121 เด็กหญิงจิรนันท ์ง้ิวลาย โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
122 เด็กชายภทัรพงษ ์คูหา โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
123 นางสาวชุติกาญจน์ ปทมุสูตร โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
124 นางสาวอรนุช ผิวอ่อนดี โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
125 นายนันทศัย กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
126 นางสาวแพรทอง สายลีรักษ์ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา
127 นางสาววชิราภรณ์ โรจน์บญุถึง โรงเรียนสวนแตงวทิยา
128 นางสาวหทัยา ช้อยเชื้อดี โรงเรียนสวนแตงวทิยา
129 นายกิตติศักด์ิ นนทช์้าง โรงเรียนสวนแตงวทิยา
130 นายกอระว ีแสงเพชร โรงเรียนสวนแตงวทิยา
131 นายศุภกร หงษเ์วยีงจันทร์ โรงเรียนสวนแตงวทิยา
132 นางสาวณัฐทริดา ช่างเกวยีนดี โรงเรียนสวนแตงวทิยา
133 นางสาววภิาพร อินทศรี โรงเรียนสวนแตงวทิยา
134 นายบญัชา เหลือทรัพย์ โรงเรียนสวนแตงวทิยา
135 นายจักรพงศ์ เชื้อฉ่ าหลวง โรงเรียนสองพี่น้องวทิยา
136 เด็กชายกิตติ ช่างกลึงกูล โรงเรียนสองพี่น้องวทิยา
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137 นายธนากร ด้วงข า โรงเรียนสองพี่น้องวทิยา
138 นางสาวศิริขวญั เรือนทองดี โรงเรียนสองพี่น้องวทิยา
139 เด็กหญิงชนาพร ไพรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
140 นางสาวน้ าตาล อรุณฉาย โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
141 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวปลายนา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
142 นายพงศกร อรเอี่ยม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
143 นายอิสรศักด์ิ อุ่มศรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
144 นายอดิสรณ์ ขาวโต โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
145 นายท านุรัฐ เมืองวงษ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
146 นายพงศกร ขาวโต โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
147 นายพชร ตันพานุวตัร โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
148 นายเจษฎาพร สนธศิรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
149 นายฐานันดร พนันาเคน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
150 นางสาวธญัยพร ปรึกษา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
151 นางสาวนิธนิาถ มงคลศิริวฒันา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
152 นางสาววมิริน วาจาชอบ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
153 นายชุติพนธ ์ดีวงษ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
154 นายธนวฒัน์ โพธจิินดา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
155 นายธนธชั สุทธตัิงกวเิชียร โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
156 นายคัมภร์ี ข าเรือง โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
157 นายเทดิศักด์ิ กมลวฒัน์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
158 เด็กหญิงชนาภา ทองเชื้อ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
159 เด็กชายสุรศักด์ิ ล้ าเลิศ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
160 เด็กชายกิจจา จันทวาท โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
161 เด็กชายกฤษฎา ดิษฐบรรจง โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
162 นายพงพชัร นราพงศ์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
163 นายณัฐพล  จิตอ้าย โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
164 นายอนุวฒัน์ แสงอรุณ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
165 นางสาวนภทัรศรา โพธพินัธุ์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
166 นางสาวชลธชิา ใจบญุ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
167 นายอัษฏาวธุ ปจัฉา โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
168 นางสาวนันทน์ภสั ดีสม โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
169 นายจักรกฤษณ์ อินโคลาด โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
170 นายอัครวฒิุ บญุมี โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
171 นายปยิพงศ์ ล้ าเลิศ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
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172 เด็กชายพงศพฒัน์ รุ่งราตรี โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
173 เด็กหญิงขนิษฐา ทองชมภู โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
174 นายโกเมษ ทศัน์เอี่ยม โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
175 นายอภเิชษฐ์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
176 นางสาวพไิลวรรณ นุชสงดี โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
177 เด็กชายสุชินวตัร เทศวงษ์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
178 เด็กชายสุธ ีจ าปานิล โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
179 นางสาวจิราพร เนียมหอม โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
180 นายศิริชัย เครือวลัย์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
181 นางสาวขนิษฐา ชาวตาก้อง โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
182 นางสาวมินตรา ขาวเปน็ใย โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
183 นายพรีณัฐ ชูก้าน โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
184 นางสาวบณุยานุช แร่มี โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
185 เด็กชายปรัตถกร ปาละนันทน์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
186 นางสาวตวงรัตน์ ทมุวงษ์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
187 นางสาววลิาวรรณ ทบัทองดี โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
188 นายปณัวตัร ทองรักษ์ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
189 นายพงศ์พฒัน์ น าสวสัด์ิ โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
190 นางสาวชนิษฐา สมน้อย โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
191 นางสาวอภญิญา ชาวบางงาม โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
192 นางสาวเกศินี ใจเสือกุล โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวทิยา
193 นางสาวปิ่นเกตุ ลาภมูมา โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
194 นายพทุธพงษ ์ทรงศรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
195 นายนิธทิศัน์ ฉวรัีตน์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
196 นายนิรุตต์ิ ชุ่มพึ่ง โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
197 นายศมพล บญุมี โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
198 นางสาวไพรินทร์ สีตองอ่อน โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
199 นางสาวธติิรัตน์ ช่วงชาวนา โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
200 นายมงคล สรหงษ์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
201 นางสาวศศิกานต์ ฤกษสุ์ทศัน์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา
202 นายวชัรพงศ์ สวนดอกไม้ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วทิยา 2
203 นายพรเทพ ภาษติ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วทิยา 2
204 นางสาวฐิติรัตน์ สาสูงเนิน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
205 นางสาวอรยา ภเูจริญ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
206 นายนครินทร์ บริสุทธิ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
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207 นางสาวพรรณิภา ไฝเพชร โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
208 นายบริุศร์ มากระจัน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
209 เด็กหญิงบวรรัตน์ มั่นคงดี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
210 นายปติิกร ใจกล้า โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
211 นายไฮจูดส์ วอร์เนอร์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
212 นางสาวพทัธนันท ์หนูอ้น โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
213 นายภฤศ สุนทรวภิาต โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
214 นางสาวภทัราวดี สุขอารมณ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
215 นางสาวธนัชชา ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
216 นางสาวพรพมิล แผนสมบรูณ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
217 นายภคภทัร เพชรสีขาว โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
218 นางสาวรวสิรา แซมมณี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
219 นางสาวธร์ีวรา หงษเ์วยีงจันทร์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
220 นางสาวบศุรา ศรีทองกูล โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
221 นายนิรุฬภ ์แสนหมื่น โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
222 นายนท ีพวกยะ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
223 นางสาวปยิมาส ใจบญุ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
224 นางสาวปาวณีา สุกสี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
225 นางสาวณัฐริกา เทยีนเหลือง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
226 นายนนทวฒัน์ หมอยาดี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
227 นางสาวเปน็ตา ช่างปล้ืม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
228 นายบริบรูณ์ ปว่นหล า โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
229 นางสาวพลอยศรี กอคุ่ย โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
230 นางสาวปวณีา จันทร์ไกร โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
231 นางสาวสาธยิา ค าไพเราะ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
232 นางสาวทพิย์สุคนธ ์ปานอินทร์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
233 นายจตุพร สวา่งศรี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
234 นางสาววรรณิษา อุไทยพจน์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
235 นางสาวกานติมา เกตุดี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
236 นางสาวปาณิศา สุขสบาย โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
237 นางสาวฐิติรัตน์ รักอู่ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
238 เด็กชายวชัรินทร์ สดหอม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
239 นายณัฐพล รักอู่ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
240 นางสาวสุรัสวดี จันทรวงษ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
241 นายจิรัฎฐ์ ครุธโต โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
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242 นางสาวรววีรรณ จันทร์ประสพพร โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
243 นางสาวกฤติยา ต้อยต่ิง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
244 นางสาวพรณิชา เหล่าชวลิตกุล โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
245 นางสาวชลธชิา เปี้ยวนาลาว โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
246 เด็กชายสุรัฐภมูิ หารนา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
247 นายเกียรติพงษ ์พนัธุแ์สน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
248 นายวชิยุตม์ แก้วสระแสน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
249 นางสาวรัตตมณี แก้วบวัดี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
250 เด็กหญิงชาลิสา สระทองพา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
251 นายธนชาติ คงสินชูโชค โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
252 นางสาวสุนารี ใจใหญ่ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
253 นายธาราธปิ ใจสัจจะ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
254 นางสาวกัญญาณัฐ หอมยามเย็น โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
255 นายจักรกฤษ ชินศรี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
256 นางสาววริญญา อัครเพญ็พรรณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
257 เด็กชายทติติพร การะวงษ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
258 นางสาวกนกวรรณ แก้วสระแสน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
259 นายภทัราวธุ เพชรตะกั่ว โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
260 นายศรราม รูปหมอก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
261 นางสาวศศิพมิพ ์พนูภญิโญ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
262 เด็กชายศุภกิตต์ิ จีนแสง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
263 นายศุภกานต์ จีนแสง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
264 นางสาวนิตยา รักน้อย โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
265 นางสาวรุ่งไพลิน ยาเสร็จ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
266 นางสาวศิริพร ศรีเอี่ยม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
267 นายราเมศวร์ เจิมสุวรรณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
268 นายธนกร แสงหรัิญ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
269 นางสาวอนัญญา จันทร์นาลาว โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
270 นางสาวชนุตรา บญุข า โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
271 นางสาวชนิศรา บญุข า โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
272 นางสาวนุชวรา จีนจันทร์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
273 นายวนัเฉลิม ช้างดี โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
274 นายนวพล โพธิพ์รหม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
275 นายปณชัย ปทมุสูตร โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
276 นายมงคลชัย ชินนอก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
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277 นางสาวขวญัฤดี พวงมณี วทิยาลัยการอาชีพอู่ทอง
278 นางสาวภทัรธดิา เชื้อรอด วทิยาลัยการอาชีพอู่ทอง
279 นางสาวกัญญาณัฐ เสาวรส วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ

หมายเหต ุ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียน




