รำยชื่อนักเรียนสมัครทำงไปรษณีย์ สมัครสอบเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนพระสุธรรมยำนเถระวิทยำ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
1 ด.ช. ธวัชชัย
แก้วท่าพญา วัดสระแก้ว
แสงทัพ
2 ด.ช. วีระภัทร
วัดสระแก้ว
แซ่ซื้อ
3 ด.ช. ภานุวัตร
ปัญญานฤมิต
ฝั่งไธสง
4 ด.ญ. ศุภษร
บ้านคาสะอาด
5 ด.ญ. ปภาวรินท์ บุญล้น
บ้านคาสะอาด
6 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เปีย่ มวัฒนา เทศบาล10
7 ด.ญ. พลอยรินทร์ ยี่ใหม่
บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
อ่างทอง
8 ด.ญ. นิษาพร
รังสิตวิทยา
นะหุตานนท์ สตรีวรนาถบางเขน
9 ด.ญ. ชัชนาภา
พิลากุล
10 ด.ช. ปฏิภาณ
ระดมวิทยานุสรณ์
จาปาเทศ
11 ด.ช. ธีรภัทร์
อนุบาลนครสวรรค์
ชาติพนา
12 ด.ญ. กชกร
เทศบาล4(เชาวนปรีชาอุทิศ)
เทีย่ งตรง
13 ด.ช. คุณานนท์
ประถมฐานบินกาแพงแสน
พูร่ ะหง
14 ด.ญ. สุประวีณ์
อนุบาลนครสวรรค์
พงษ์ดี
15 ด.ญ. ตญาดี
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
16 ด.ญ. วรรณนิดา จงชนะ
วัดแป้นทอง(สามวาวิทยา)
ธรรมา
17 ด.ญ. ปิยะธิดา
บ้านหนองบักโทน
ยุบลชิต
18 ด.ญ. ศิตานันท์
ไทยรัฐวิทยา36(บ้านบะตากา)
ศรีเกื้อกลิ่น
19 ด.ญ. มธุรส
ไทยรัฐวิทยา36(บ้านบะตากา)
ทองสี
20 ด.ญ. พิมไพลิน
วังตาลวิทยา
นาคเอี่ยม
21 ด.ช. ณัฐชนนท์
พงษ์ศิริวิทยา
22 ด.ญ. ธัญช์ญสินี พงศ์กฤตธนชาติ บ้านเหล่าอินทร์แปลง
23 ด.ญ. ธมลวรรณ์ ทิมหันต์
ธนศรี
ศิริอุปถัมภ์
24 ด.ญ. กิตติยา
ธนศรี
ทองทุย้
25 ด.ญ. สุตาภัทร
ธนศรี
26 ด.ญ. กมลวรรณ สนนิ่ม
ธนศรี
ลอยเลิศ
27 ด.ช. กฤตพจน์
สุขฤทัย
ศรีสมโภชน์ วัดเกาะสุวรรณาราม
28 ด.ญ. อลีนา
ศรีสุประวีณ์ ปัญญาศักดิ์
29 ด.ช. พันธุธ์ ัช
30 ด.ญ. กาญจนทัต รักสัตย์
สุนทรอุทิศ
พึง่ เจียม
31 ด.ช. รพีพัฒน์
อนุบาลลานารายณ์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชลบุรี
ศรีสระเกษ
ศรีสระเกษ
สระบุรี
เชียงราย
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
นครราชศรีมา
นครสวรรค์
นครปฐม
นครปฐม
นครสวรรค์
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ศรีสระเกศ
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ลพบุรี

หมำยเหตุ
ให้ผู้สมัครทีม่ รี ำยชื่อเข้ำสอบ
ในวันที่ 27 มีนำคม 2560
- เวลำ 07.30 น. ตรวจสอบ
รำยชื่อ ห้องสอบ และเลขที่
นั่งสอบได้ทบี่ อร์ดของ
โรงเรียนฯ
- เวลำ 07.45 น. ผู้สมัคร
เข้ำแถวตำมห้องสอบ
บริเวณสนำมวอลเลย์บอล
ของโรงเรียน พร้อมรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบ
- เวลำ 08.30 น. เริ่มทำ
ข้อสอบ
**ห้ำมผู้สมัครทีม่ ำสำย
เกิน 30 นำที เข้ำห้องสอบ

รำยชื่อนักเรียนสมัครทำงไปรษณีย์ สมัครสอบเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนพระสุธรรมยำนเถระวิทยำ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ลออเสถียรกุล บ้าน กม.30
32 ด.ช. ศิรเศรษฐ์
อกนิษฐ์พรหม บุญประทีปวิทยาคาร
33 ด.ช. วรพล
เทพวงศ์
34 ด.ญ. น้าเพชร
อนุบาลบางระจัน
บุญมาก
35 ด.ช. ณัฐพงษ์
บ้านน้าซับเจริญ
กุลปราการ
36 ด.ญ. สุประวีณ์
เซนต์แมรี่
วงษ์ราช
37 ด.ช. ธนพล
บ้านหนองกระทิง
สีฝ่าย
38 ด.ญ. สลิลทิพย์
บ้านอุทัยทอง
แซ่เล้า
39 ด.ช. ฐาปกรณ์
บ้านอุทัยทอง
วรวงศานุกูล พร้านีลวัชระ
40 ด.ช. พชร
มะเดื่อ
41 ด.ช. สิทธิพงษ์
บ้านหนองปลาไหล
ภูมิโคกรักษ์ บ้านหนองปลาไหล
42 ด.ญ. ณัฏฐธิดา
เพียเฮียง
43 ด.ช. เงินแท่ง
บ้านหนองปลาไหล
สว่างศรี
44 ด.ญ. อุดมณัช
อนุบาลหันคา
45 ด.ญ. พลอยชมพู ประภากรวิไล อนุบาลชัยนาท
รอดรัตน์
46 ด.ญ. กุลยาภา
อนุบาลหันคา
แพน้อย
47 ด.ญ. ศุณิษา
บ้านโคกแสมสาร
ตรีสุวรรณศานต์ วิจิตรศึกษา
48 ด.ช. พีรพล
บุตรดา
49 ด.ช. ภูริวัฒน์
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
คะเรรัมย์
50 ด.ญ. นาตยา
วัดไผ่ล้อม
ไชยเสนา
51 ด.ญ. วชิระญา
ชุมชนบ้านผา
52 ด.ญ. สิริบุญญษรักษ์ อุบาลี
ประตูชัย
เผ่าพันธุ์
53 ด.ญ. ศุภรดา
บ้านศรีอุดมซาตารมย์
54 ด.ญ. ดาวพระศุกร์ ศรีโพธิอ์ ่อน วัดลาดประทุมทอง
กุลมา
55 ด.ญ. ชนิกานต์
วัดคลองชัน
ผลาไชย
56 ด.ช. ปวเรศ
โสมาภาพัฒนา
บุญทอง
57 ด.ญ. นวพร
อนุบาบสิงห์บุรี
บารุงนอก
58 ด.ญ. สุภัสสร
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
วิเศษศิริกุล
59 ด.ญ. กชกมล
เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
พุม่ เงิน
60 ด.ญ. อาภากร
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
61 ด.ญ. ชนากานต์ รวยสูงเนิน
อนุบาลหนองบัว

จังหวัด
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
สิงห์บุรี
สระแก้ว
สมุทรปราการ
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อุบลราชธานี
ระยอง
ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
สิงห์บุรี
อุทัยธานี
นครนายก
นครสวรรค์
นครสวรรค์

หมำยเหตุ

ให้ผู้สมัครทีม่ รี ำยชื่อเข้ำสอบ
ในวันที่ 27 มีนำคม 2560
- เวลำ 07.30 น. ตรวจสอบ
รำยชื่อ ห้องสอบ และเลขที่
นั่งสอบได้ทบี่ อร์ดของ
โรงเรียนฯ
- เวลำ 07.45 น. ผู้สมัคร
เข้ำแถวตำมห้องสอบ
บริเวณสนำมวอลเลย์บอล
ของโรงเรียน พร้อมรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบ
- เวลำ 08.30 น. เริ่มทำ
ข้อสอบ
**ห้ำมผู้สมัครทีม่ ำสำย
เกิน 30 นำที เข้ำห้องสอบ

