
ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11410001 เด็กหญิง ชิวาภร เกียรติเฉลิมพร

2 11410002 เด็กหญิง วริศรา เสนาพรหม

3 11410003 เด็กหญิง ฐิตารีย์ แม้นพิบูลย์

4 11410004 เด็กหญิง วชิรญาณ์ โต๊ะลีบ ารุง

5 11410005 เด็กหญิง กชมน เพ็งแก่นท้าว

6 11410006 เด็กหญิง สุมาริน เสาสอน

7 11410007 เด็กหญิง มนต์นภา กล้าผจญ

8 11410008 เด็กหญิง วาสนา เจนพิพัฒน์กุล

9 11410009 เด็กหญิง บัณฑิตา จานสิบสี

10 11410010 เด็กหญิง นิภาวรรณ โหเทพา

11 11410011 เด็กหญิง ณัฐวดี แสงนาค

12 11410013 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา หนูจักร์

13 11410015 เด็กหญิง อรวดีพรรณ หนูพียนต์

14 11410016 เด็กหญิง ปรายฟ้า นาคเนียม

15 11410017 เด็กหญิง สลีนา ศิริจันทพันธ์

16 11410018 เด็กหญิง ศศิวิมล กล่ินสุคนธ์

17 11410019 เด็กหญิง วารณี ภูจอมจิตร

18 11410022 เด็กหญิง ฤทัยทิพย์ สุดสังข์

19 11410023 เด็กหญิง ญาณธิชา ร่วมสุข

20 11410024 เด็กหญิง วัชรีภรณ์ คาถา

21 11410025 เด็กหญิง อมิตา ป่ินเกตุ

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1   โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

22 11410026 เด็กหญิง ณัฐธิดา มะจันลา

23 11410027 เด็กหญิง วิชุดา เกษแก้ว

24 11410028 เด็กหญิง จิราภัค อินทร์วงค์

25 11410029 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ บุตรดี

26 11410030 เด็กหญิง เปรมสินี มูลทารศ

27 11410031 เด็กหญิง ณฐมน ข ามิน

28 11410032 เด็กหญิง รินรดา ธูปสวัสด์ิ

29 11410033 เด็กหญิง เนตรชนก วังจันทร์

30 11410034 เด็กหญิง กมลวรรณ พันธ์เจริญ

31 11410035 เด็กหญิง เหมือนฝัน โพธ์ิเจริญ

32 11410036 เด็กหญิง สายธาร เพ็งทรัพย์

33 11410037 เด็กหญิง ชญานิศ วงค์แปลก

34 11410038 เด็กหญิง ศุภารัตน์ มกรสิริศรี

35 11410039 เด็กหญิง กานต์กัลยา ภูริศรี

36 11410040 เด็กหญิง จัสมินวัน แซ่ซ้ือ

37 11410041 เด็กหญิง อภิชญา เทศงามถ้วน

38 11410042 เด็กหญิง เมธาวี นิยม

39 11410043 เด็กหญิง ศิรประภา ช้ินไพโรจน์

40 11410044 เด็กหญิง อาริสา ศรีทองค า

41 11410045 เด็กหญิง อริสรา จรเสถียร

42 11410046 เด็กหญิง วิมลภัทร ชลศรีศรัณย์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ช่ือ - สุกล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

43 11410047 เด็กหญิง ศลิษา บุตรกล่อม

44 11410048 เด็กหญิง ณัฐณิฌา นิพัฒน์

45 11410049 เด็กหญิง ธัญชนก ครุฑสา

46 11410050 เด็กหญิง ปภาวิชญ์ บรรพตสรากร

47 11410051 เด็กหญิง ธิดา สายจันทร์

48 11410052 เด็กหญิง นฤภร ยวงทอง

49 11410053 เด็กหญิง กานต์ณิชา หลักม่ัน

50 11410054 เด็กหญิง ธันย์ชนก พรมโสภา

51 11410055 เด็กหญิง ปลายฟ้า วงษ์ฉิม

52 11410056 เด็กหญิง สิปาง อ านวยศิลปกิจ

53 11410057 เด็กหญิง ฟ้าใส พิพัฒน์ธนานุกูล

54 11410059 เด็กหญิง ณิชกานตร์ นามวงศ์

55 11410060 เด็กหญิง นิมมานรดี อยู่ยืน

56 11410061 เด็กหญิง เขมิกา ธูปสวัสด์ิ

57 11410062 เด็กหญิง นันท์ชิตา มาศรี

58 11410063 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุตตะมัง

59 11410064 เด็กหญิง จารุวรรณ แซ่เอ้ียว

60 11410065 เด็กหญิง อรปรีญา จะริตรัมย์

61 11410066 เด็กหญิง ภุมวารินทร์ ศรีสวัสด์ิ

62 11410067 เด็กหญิง ธัญสินี ชัยหาญ

63 11410068 เด็กหญิง ฐิตารีย์ มณีวรรณ

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

ช่ือ - สกุล

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

64 11410069 เด็กหญิง กานต์มณี ชาติโสภณพันธ์

65 11410070 เด็กหญิง ฐิดาธาร วงศ์วรมัยกุล

66 11410071 เด็กหญิง เบญญภา ท้าวนอก

67 11410072 เด็กหญิง ญาดา ศิริเกตุ

68 11410073 เด็กหญิง ธนาภา ไชยราช

69 11410074 เด็กหญิง ออมสิน อินทาราม

70 11410075 เด็กหญิง ศรัณย์รักษ์ มะหะหมัด

71 11410076 เด็กหญิง รติวรรณ สุภาพโยธิน

72 11410078 เด็กหญิง นิภาดา เสาโมก

73 11410079 เด็กหญิง จาฏพัจน์ กานดา

74 11410081 เด็กหญิง ธัญพร ม่ันคง

75 11410082 เด็กหญิง อัญชิสา ประสงค์เจริญ

76 11410083 เด็กหญิง ชลประภัสสรณ์ ศิริรัตน์

77 11410084 เด็กหญิง พลอยไพลิน เถรวัด

78 11410085 เด็กหญิง ชลิตา แซ่จึง

79 11410086 เด็กหญิง อิณทิรา ว่านเครือ

80 11410087 เด็กหญิง รัชนีกรณ์ เรียนจังหรีด

81 11410088 เด็กหญิง วิพาภัท ชูนาม

82 11410089 เด็กหญิง ภูริตา โต๊ะทอง

83 11410090 เด็กหญิง ณัฐณิชา นารีรัก

84 11410091 เด็กหญิง แพรวา พรหมรินทร์

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

85 11410092 เด็กหญิง สุพิชญา ศักด์ิวิชิต

86 11410094 เด็กหญิง โชติรส เทียนทอง

87 11410095 เด็กหญิง ดวงกมล เเซ่อ้ือ

88 11410096 เด็กหญิง โชติมณี ค าภักดี

89 11410097 เด็กหญิง วรกมล ปานแก้ว

90 11410098 เด็กหญิง อภิศรา ชมช่ืน

91 11410099 เด็กหญิง วิจิตรี นุ่มก าเหนิด

92 11410101 เด็กหญิง น้ าเพชร วิชาเดช

93 11410102 เด็กหญิง ปณิตา อ่อนน้อม

94 11410103 เด็กหญิง กวิสรา น้าประเสริฐ

95 11410104 เด็กหญิง นรินทร สุขถนอม

96 11410105 เด็กหญิง ภณิดา เรืองเนตร

97 11410106 เด็กหญิง พาทินธิดา โอ่งอินทร์

98 11410107 เด็กหญิง ชนิสรา เข็มทอง

99 11410108 เด็กหญิง บุณยนุช ระเด่นอาหมัด

100 11410109 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา พิมพ์เพราะ

101 11410110 เด็กหญิง พัณณิตา บุญศรี

102 11410111 เด็กหญิง หน่ึงธิดา ใจธรรม

103 11410112 เด็กหญิง สุนิษา พวงผกา

104 11410113 เด็กหญิง พรสวรรค์ ฤทัยรัตน์วัฒนา

105 11410114 เด็กหญิง ปุณณภา นุชเจริญ

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

106 11410115 เด็กหญิง จรินญา ชมช่ืน

107 11410116 เด็กหญิง พุทธิดา วิสัยเกตุ

108 11410117 เด็กหญิง กฤติยา บุญครอง

109 11410118 เด็กหญิง ธนวรรณ ชาภิรมย์

110 11410119 เด็กหญิง สิรินดา ธรรมอรุณ

111 11410120 เด็กหญิง ชนกสุดา สุขปราณี

112 11410121 เด็กหญิง โชติกา ช่างเขียน

113 11410122 เด็กหญิง เพชรลัดดา ถินนอก

114 11410123 เด็กหญิง ภัทริตา นรดี

115 11410124 เด็กหญิง ปนัสยา บุญผาด

116 11410125 เด็กหญิง สุพรรษา ชายทวีป

117 11410126 เด็กหญิง อภิชญา เรืองวงษ์

118 11410127 เด็กหญิง จิรัญญา น่ิมสันต์

119 11410129 เด็กหญิง กานติมา อ้ึงทรงธรรม

120 11410130 เด็กหญิง นิภาพร ต่ิงชัยโรจน์

121 11410131 เด็กหญิง ไอรดา บุญทอง.

122 11410133 เด็กหญิง บุณยานุช สายจันทร์

123 11410134 เด็กหญิง ณัฐริวิภา ห้ิงสุวรรณ

124 11410135 เด็กหญิง รินรดา โรจนธราธร

125 11410136 เด็กหญิง สุปรานี แสวงรัมย์

126 11410137 เด็กหญิง จิรัชยา น้อยหนองวุ้ง

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

127 11410138 เด็กหญิง พีรดา มะหะมาน

128 11410139 เด็กหญิง แก้วพันแตง ภูวิศา

129 11410140 เด็กหญิง บุญยานุช สลับศรี

130 11410141 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สาระสุข

131 11410142 เด็กหญิง ชลรญา มาน้อย

132 11410143 เด็กหญิง ชลรดา มาน้อย

133 11410144 เด็กหญิง อภิชญา สังข์ศิริ

134 11410146 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ดงประถา

135 11410147 เด็กหญิง พิมพ์ปภัสสร พ่ึงเจริญ

136 11410148 เด็กหญิง มินทร์ตรา บุญประเสริฐ

137 11410149 เด็กหญิง ชนาพร ม่ันคง

138 11410150 เด็กหญิง กีรติกา ราชพลแสน

139 11410151 เด็กหญิง วริษฐา เจตนาวิทยวุฒิ

140 11410152 เด็กหญิง กฤตติมา เย็งยูโซ๊ะ

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11430001 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย เสนามาตย์

2 11430002 เด็กหญิง ณัฐนรี ธรรมเพ็ชร

3 11430003 เด็กหญิง ดาริน พลายละหาร

4 11430004 เด็กหญิง นันทิตา อรรคนันท์

5 11430005 เด็กหญิง ชลลดา กล่ินจันทร์

6 11430006 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ เพ่งพิศ

7 11430007 เด็กหญิง ฐยาดา จรูญพงศ์

8 11430008 เด็กหญิง พิชชาภา นันท์เเก้ว

9 11430009 เด็กหญิง จิตรลดา แสงมาศ

10 11430010 เด็กหญิง รัตน์ชนก บุตรประสงค์

11 11430011 เด็กหญิง เจด ก่อแก้ว ฟิชเชอร์ร่ี

12 11430013 เด็กหญิง ชนัญชิดา วังอาจ

13 11430014 เด็กหญิง วรดา ใจสดใส

14 11430017 เด็กหญิง มุขสุดา ศรีสงคราม

15 11430018 เด็กหญิง ลฎาภา พ้ืนผา

16 11430019 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุขดี

17 11430021 เด็กหญิง นัฐฐา จึงสมาน

18 11430022 เด็กหญิง ป่ินมณี อุ่นเล็ง

19 11430023 เด็กหญิง ฝนแก้ว คะหะนิล

20 11430024 เด็กหญิง บุญยวีย์ ทวนธง

21 11430026 เด็กหญิง นภกมล พิกุล

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

22 11430027 เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา คงเกษม

23 11430028 เด็กหญิง ณิชชาภัทร คงทน

24 11430029 เด็กหญิง รุ่งนภา พักพุ่ม

25 11430030 เด็กหญิง กมลวรรณ พระโยธา

26 11430031 เด็กหญิง นฤมล สงสุคนธ์

27 11430033 เด็กหญิง ปุณผณภา นามรักษ์

28 11430034 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์ทา

29 11430035 เด็กหญิง ธนาวดี กฤษอาภรณ์

30 11430036 เด็กหญิง ธัญมน แม้นพิกุล

31 11430038 เด็กหญิง เจษฎ์สิตา ธนเสถียรวีรกุล

32 11430039 เด็กหญิง วิภารัตน์ ดุพงค์

33 11430042 เด็กหญิง นิภาพร หินอ่อน

34 11430043 เด็กหญิง กิรณา ยุวาพัตร์

35 11430044 เด็กหญิง ธาราพร พฤกษ์ธนพงศ์

36 11430046 เด็กหญิง ปาริฉัตร อังศุวรพฤกษ์

37 11430047 เด็กหญิง ลษิดา เกียรติภาคภูมิ

38 11430049 เด็กหญิง อภิญญา เสนา

39 11430050 เด็กหญิง สุทธอร พุ่มเจริญ

40 11430051 เด็กหญิง ณฐอร แย้มสัจจา

41 11430052 เด็กหญิง กชกร

ประเสริฐ

เช่ียวชาญ

42 11430053 เด็กหญิง เพชรรัตน์ มาสอน

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

43 11430054 เด็กหญิง ลานิน เคนดอล

44 11430055 เด็กหญิง ณัฐชยา เชาวลิต

45 11430056 เด็กหญิง อภิสรา พรรณนนท์

46 11430057 เด็กหญิง คีตะกานต์ โพธ์ิเทียน

47 11430060 เด็กหญิง ชญาดา รติวัฒน์

48 11430061 เด็กหญิง นฤมล กงแก้ว

49 11430062 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีสมบูรณ์

50 11430063 เด็กหญิง ณภรรษวรรณ ทิพย์ไสยาสน์

51 11430064 เด็กหญิง แพรวา บุญไพ

52 11430065 เด็กหญิง อิสริยา หรุ่นเกษม

53 11430066 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุดหล้า

54 11430068 เด็กหญิง พิชญา กล่ินอบเชย

55 11430071 เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีบุญเรือง

56 11430072 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงวิน

57 11430073 เด็กหญิง ไอยวริญท์ บินกาซัน

58 11430074 เด็กหญิง อมราภรณ์ น้อยเหล่า

59 11430075 เด็กหญิง ปารดา พัฒนาประทีป

60 11430077 เด็กหญิง เยาว์ลักษณ์ เณรเอ่ียม

61 11430078 เด็กหญิง ชยาภา มากวิไลย์

62 11430080 เด็กหญิง ชลิตา รัตนสูงเนิน

63 11430081 เด็กหญิง สุทธิดา อินทร์อ่อน

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

64 11430082 เด็กหญิง สิริรัตนาธร แจ่มเช้ือ

65 11430083 เด็กหญิง ศิริธาดา ศรีบุญเรือง

66 11430084 เด็กหญิง เบญญาภา พวงจิตร์

67 11430085 เด็กหญิง ภาวันสินี ชินธนวิมล

68 11430086 เด็กหญิง รัณลดา ห้วยหงษ์ทอง

69 11430087 เด็กหญิง บุญสิตา ชามลิงไร

70 11430088 เด็กหญิง ชลิตา เครือสวัสด์ิ

71 11430089 เด็กหญิง มุกดามณี ทองนพรัตน์

72 11430090 เด็กหญิง สมิตานัน ชันชะหัด

73 11430091 เด็กหญิง สุรภา -

74 11430093 เด็กหญิง อนัตตา สุดเพียร

75 11430094 เด็กหญิง นฤภร ภูมิเขต

76 11430095 เด็กหญิง แก้วขวัญ ตะวันหะ

77 11430096 เด็กหญิง กัญจน์จิรา งามเลิศ

78 11430097 เด็กหญิง พิชญาภา รอดอุดม

79 11430098 เด็กหญิง กานต์ธีรา ทัพเจริญ

80 11430099 เด็กหญิง ปริชญา จันทร

81 11430100 เด็กหญิง สุดท่ีรัก สิทธิชัย

82 11430101 เด็กหญิง ณัฐพร หาญกุล

83 11430102 เด็กหญิง ฑิฆัฆพร ม่วงใหญ่

84 11430103 เด็กหญิง นัฎธิชา ประสาร

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

85 11430104 เด็กหญิง อรฤดี ศรีสมุทร

86 11430105 เด็กหญิง ปิยาพัชร ประดับแก้ว

87 11430106 เด็กหญิง ภัทราวดี ทองดอนค า

88 11430107 เด็กหญิง ประกายฝัน นนตะศรี

89 11430108 เด็กหญิง ปิยธิดา มารดา

90 11430109 เด็กหญิง พันธิตรา ถุงกลาง

91 11430110 เด็กหญิง ปวริศา คอยช่ืน

92 11430111 เด็กหญิง ธัญรดา เขียวสลุง

93 11430112 เด็กหญิง กานพลู ภูมิเขต

94 11430114 เด็กหญิง มีนา ภูขลิบเงิน

95 11430115 เด็กหญิง กชกร หาขุนทด

96 11430116 เด็กหญิง ปาลิตา สมประเสริฐ

97 11430117 เด็กหญิง เขมจิรา โพยมยล

98 11430119 เด็กหญิง เบญจรัตน์ พิมพ์สวัสด์ิ

99 11430120 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กังรัตน์

100 11430121 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ สร้อยระย้า

101 11430122 เด็กหญิง จรรยพร โพธ์ิสระคู

102 11430123 เด็กหญิง มธุรดา ชนิดกุล

103 11430124 เด็กหญิง นรัฐธิกาล เพ่ิมแก้ว

104 11430126 เด็กหญิง ปริยานุช ไชยลังกา

105 11430127 เด็กหญิง เบญญาภา หม่ันการ

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

106 11430128 เด็กหญิง จุฑามาศ เจนใจ

107 11430130 เด็กหญิง ธีวรา ภูหวัง

108 11430134 เด็กหญิง จารุนิภา บวรธีระพงษ์

109 11430136 เด็กหญิง รัตน์นรี นามัย

110 11430137 เด็กหญิง ชนัญธิดา เร่ิมรักษ์

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริกำรผ่ำนกำรคัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ




























