
1. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผู้สมัคร  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำและมำรดำ  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผู้ปกครอง  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บดิำมำรดำ

4. หลักฐำนกำรศึกษำ  ใบ ปพ.1  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

5. รูปถ่ำยขนำด  1  นิ้ว  จ ำนวน  1  รูป  ติดที่มุมของใบมอบตัว  1  ใบ  

6. นักเรียนจะมำมอบตัวกับโรงเรียนต้องน ำผู้ปกครองมำด้วยและผู้ปกครองต้องเปน็บคุคลในครอบครัว  

    ต้องเปน็ผู้บรรลุนิติภำวะและประกอบอำชีพแล้ว

7. ถ้ำหลักฐำนไม่ครบโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว

หมายเหตุ :

การมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2566

  - ลงทะเบียนรำยงำนตัวและรับใบมอบตัว     เวลำ  08.00 - 09.00 น.

  - มอบตัวตำมห้องสอบ                           เวลำ  08.00 - 11.30 น.

ในวันเสำร์ ที่ 1 เมษำยน 2566        ณ โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ

เอกสารทีใ่ช้ในการมอบตัว

1. เอกสำรทกุฉบบัต้องเซ็นส ำเนำถูกต้อง

3. นักเรียนต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนใหเ้รียบร้อยในวันมอบตัว

4. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมำใหพ้ร้อมในวันสอบและวันมอบตัว(ปำกกำ, ปำกกำลบค ำผิด)



ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กหญิงณัฐรัตน์ หอมทองดี วันทำมำรีอำ

2 เด็กชำยสัญชัย มังกรพันธ์ุ บำ้นดอนไผ่

3 เด็กหญิงปภำพิน อุดมโภชน์ วันทำมำรีอำ

4 เด็กชำยถิรวัตน์ ส ำเภำเงิน วัดอุบลวรรณำ

5 เด็กหญิงรวิวรรณ เกตุสุข วัดหลักหกรัตนำรำม

6 เด็กชำยศตำยุ วิวัฒน์สำครกุล วันทำมำรีอำ

7 เด็กหญิงศศิประภำ มำนะสิน บำ้นดอนไผ่

8 เด็กชำยสุภทตั ศรีเอี่ยมกูล วัดอุบลวรรณำ

9 เด็กหญิงแน - ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

10 เด็กหญิงสุปรียำ แสงเพชรใส ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

11 เด็กหญิงศกลวรรณ แปน้แหลม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

12 เด็กชำยทปีกร ขันทอง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

13 เด็กหญิงอนุชศรำ เหลืองอมรไพศำล ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

14 เด็กหญิงอินทกุร พรหมพิมล ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

15 เด็กหญิงณัฐนิชำ สีอ่อนรอด ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

16 เด็กชำยศักดิวัต บญุช่วย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

17 เด็กหญิงฐิตินันท ์ปรึกษำกร ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

18 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุดสวำท ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

19 เด็กชำยวงศกร วงศ์ทอง วัดอุบลวรรณำ

20 เด็กชำยบญุโชค วรกิจรุ่งเรือง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

21 เด็กหญิงสุจิรำ กิจติพันธ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

22 เด็กชำยภูวนำถ สุขเกษม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

23 เด็กหญิงณัฐริกำ ทองเกษม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

24 เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุ้นเฮ้ียน ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

25 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง แซ่เฮ้ง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 

ปกีำรศึกษำ 2566

ห้องมอบตัวที่ 1 (ห้อง 312)



ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กชำยตรีทนัย แซ่บู้ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

2 เด็กหญิงศุภกร ขันทรัพย์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

3 เด็กชำยศตำยุ พรพัฒนเกษตร ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

4 เด็กชำยณัฐวุฒิ สกุลณี ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

5 เด็กชำยวโรตม์ กำรชนไชย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

6 เด็กชำยนัฐพล มำพวง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

7 เด็กชำยธนำธิป ขนุนทอง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

8 เด็กชำยปำฏิหำริย์ อภิสำรธนบดี ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

9 เด็กหญิงมณีวรรณ - ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

10 เด็กหญิงศรัณย์พร สิทธิโภชน์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

11 เด็กชำยปฐมพร เนตินิ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

12 เด็กหญิงกัญญำกร จีนซิว ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

13 เด็กชำยศุภกร กิติชินวัฒ บำ้นดอนฟักทอง

14 เด็กชำยอนุวัฒน์ แสงพยับ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

15 เด็กชำยธำดำพงษ์ พระสงฆ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

16 เด็กชำยณัฐพัชร์ โพธ์ิเงิน ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

17 เด็กหญิงปำลีรัตน์ กอสินประเสริฐ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

18 เด็กชำยพงศธร ย้ิมละมัย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

19 เด็กหญิงเกวลี เอกจรูญ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

20 เด็กชำยณรัณ จันทร์ทอง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

21 เด็กชำยณัฏฐพล ขวัญพิกุล ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

22 เด็กหญิงศุทธหทยั เจริญแก้ว วัดอุบลวรรณำ

23 เด็กชำยธนิสร ไชยเจริญ วัดอุบลวรรณำ

24 เด็กชำยภูริทศั มำลัย วัดหลักหกรัตนำรำม

25 เด็กหญิงฟ้ำใส รุ่งเรือง วัดหลักหกรัตนำรำม

26 เด็กหญิงเอื้องฟ้ำ พูลสวัสด์ิ วัดบวังำม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1

ปกีำรศึกษำ 2566

ห้องมอบตัวที่ 2  (ห้อง 313)



ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กชำยติยำยุทธ เผือกนิมิตร วัดหลักหกรัตนำรำม

2 เด็กหญิงพำทศิำ สมบรูณ์ วันทำมำรีอำ

3 เด็กหญิงรินดำ นิลดวง วันทำมำรีอำ

4 เด็กหญิงธนภรณ์ ไกรเกริกศักด์ิ วันทำมำรีอำ

5 เด็กชำยปฐวี แสงเกตุ อุดมวิทยำ อ.(บำ้นโปง่)

6 เด็กหญิงอริสรำ สุขเกษม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

7 เด็กหญิงนภำพร งำมเลิศอรัญ บำ้นแพ้ววิทยำ

8 เด็กหญิงขวัญฤทยั พิชิตลำภเจริญ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

9 เด็กหญิงปรัชญำ แซ่เตียว วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

10 เด็กหญิงกรกฏ ลิมปนะวิกรม วันทำมำรีอำ

11 เด็กชำยศุทธวัต กลัดกลีบ บำ้นแพ้ววิทยำ

12 เด็กหญิงกิติยำภรณ์ พูลส ำรำญ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

13 เด็กชำยศิศิร์กร ล้ีเพิ่มพำนิช วันทำมำรีอำ

14 เด็กชำยอนุวัฒน์ สีหำฤทธ์ิ วัดโรงเข้

15 เด็กหญิงศรัณย์รัชย์ เสมำนำรถ วัดโรงเข้

16 เด็กหญิงวิชญำดำ ขุนเมือง บำ้นดอนไผ่

17 เด็กชำยฐำนพัทธ์ ธนำนันท์ วัดโรงเข้

18 เด็กชำยณัฐดนัย คุ้มแผน วัดธรรมโชติ

19 เด็กชำยธัญพิสิษฐ์ วสุกิติภัคธนำผล วันทำมำรีอำ

20 เด็กหญิงวนิดำ โสภำน้อย วัดธรรมโชติ

21 เด็กชำยธีรภัทร์ สุทธิลักษมี วันทำมำรีอำ

22 เด็กชำยเชษฐ์ศุภกร อุดมโภชน์ วันทำมำรีอำ

23 เด็กชำยระวิภำส สกุลเรือง วัดโรงเข้

24 เด็กหญิงเปรมพิชำ ยงโรง วันทำมำรีอำ

25 เด็กหญิงภิญญดำ พิพัฒนก์ิจไพศำล วันทำมำรีอำ

ปกีำรศึกษำ 2565

ห้องมอบตัวที่ 3  (ห้อง 314)

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1



ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กหญิงพัชริดำ น้อยรุ่ง บำ้นดอนไผ่

2 เด็กชำยธวัชชัย ทดัทอง วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

3 เด็กหญิงธำรำทพิย์ วงค์ไชย บำ้นแพ้ววิทยำ

4 เด็กหญิงธัญชนก ลิมปนเวทย์สกุล บำ้นหนองประดู่(จ.ลพบรีุ)

5 เด็กชำยธรรณกฤต นำมนัย วัดโรงเข้

6 เด็กหญิงศศิมำ แสงงำมพร้ิง บำ้นแพ้ววิทยำ

7 เด็กชำยอนุวัฒน์ แย้มทองค ำ วัดโรงเข้

8 เด็กหญิงชิดชนก บตุรดำวงษ์ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

9 เด็กหญิงสุพิชชำ นุชเจริญ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

10 เด็กหญิงอังคนำ แซ่อึ้ง วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

11 เด็กหญิงจอปะก้ำว - (ต่ำงด้ำว) วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

12 เด็กชำยธำรชล ไชยวำน วัดปจัจันตำรำม

13 เด็กชำยพีรพัฒน์ รุ่งแสงอรุณฉำย วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

14 เด็กหญิงนิชำนำถ พจนำรถ วัดหลักหกรัตนำรำม

15 เด็กหญิงพิมศิรินทร์ สงสุวรรณ บำ้นดอนไผ่

16 เด็กชำยเตชินท ์เสือพิทกัษ์ บำ้นดอนไผ่

17 เด็กหญิงวรรณพร สุจริตธรรม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

18 เด็กชำยชิตพล แฉ่งสงวน วันทำมำรีอำ

19 เด็กหญิงกนกพร พุ่มพวง วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

20 เด็กหญิงธนพร โฉมทพั วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

21 เด็กหญิงภำรดี แสงส้ม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

22 เด็กหญิงภัทรวดี แสงส้ม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

23 เด็กหญิงอรุณวรรณ พูลทวี วันทำมำรีอำ

24 เด็กชำยพัทธนดนย์ แสงสำคร วัดโรงเข้

25 เด็กหญิงพิชชำภร ตำย่ิง บำ้นดอนไผ่

26 เด็กหญิงพรนัชชำ ฮกฮวดซ้ิม วัดโรงเข้

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1

ปกีำรศึกษำ 2565

ห้องมอบตัวที่ 4  (ห้อง 315)



ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กหญิงทกัษอร มีสงค์ วัดโรงเข้

2 เด็กชำยปยิวัฒน์ โชคชัยกสิกร วัดบวังำม

3 เด็กชำยประเสริฐศักด์ิ บชูำ วัดอุบลวรรณำ

4 เด็กหญิงณัฐณิชำ บชูำ บำ้นดอนไผ่

5 เด็กชำยยศวินท ์สัมฤทธ์ินรพงศ์ วันทำมำรีอำ

6 เด็กหญิงพรนภำ โพธ์ิศรีทอง วัดอุบลวรรณำ

7 เด็กชำยปภังกร คชำชัย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

8 เด็กชำยพชรพล สุกมำก ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

9 เด็กชำยธันวำ วงษ์รักษำ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

10 เด็กหญิงวรำทพิย์ กรุดนำค ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

11 เด็กชำยเจษฎำ จันทนะโสตถิ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

12 เด็กชำยภัทรพล ทวีบญุญำภำ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

13 เด็กชำยชัยพัชร์ ยงศรีปญัญฤทธ์ิ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

14 เด็กหญิงภัทรำ ศรีทรัพย์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

15 เด็กหญิงมนชยำ สกุลเต็ม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

16 เด็กชำยภูธเนศ บญุน้อม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

17 เด็กหญิงกฤษณำ ธำบรีุ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

18 เด็กหญิงลัทธวรรณ เกื้อค ำ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

19 เด็กหญิงบงกช เต็มบริบรูณ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

20 เด็กชำยปำรเมศ บญุนอ้ม ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

21 เด็กหญิงธนวดี กมลสำคร ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

22 เด็กหญิงธันยพร รัตนโค้น ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

23 เด็กหญิงกนกพร อินสุข ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

24 เด็กหญิงธนิดำ ไกรเกริกฤทธ์ิ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

25 เด็กหญิงจันทร์จุฑำ เคียงคุณ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

26 เด็กชำยวรกิตย์ เนียมเนย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ
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ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กชำยสิทธิพงษ์ ปิ่นประดับ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

2 เด็กหญิงเพียงขวัญ วรรณทอง ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

3 เด็กชำยภูมิพัฒน์ นุติพรรณ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

4 เด็กชำยสุรเชษฐ์ เกษมสุวรรณ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

5 เด็กชำยพิทวัส ศรีวิลำศ นกับญุเปโตร(จ.นครปฐม)

6 เด็กชำยภำณุพงศ์ คงมั่น ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

7 เด็กหญิงชำลิสำ โพธิไทย ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

8 เด็กชำยชญำนนท ์สุทธิวัชรพร ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

9 เด็กหญิงนิภำพร รัตนพิทกัษ์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

10 เด็กชำยอดิสร รำมนัฏ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

11 เด็กหญิงจิรญำ สุขสีดำ วันทำมำรีอำ

12 เด็กหญิงนภัสสร เจียมเจริญสกุล วัดอุบลวรรณำ

13 เด็กชำยธนกฤต รุจิรัชช์ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

14 เด็กหญิงชฎำรัตน์ มีรัตนรักษำ ชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ

15 เด็กหญิงณัฐกำญ ใบณะพฤติ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

16 เด้กหญิงปริยำ รอดธำนี วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

17 เด็กชำยอัครำ ยำใบอ่อน วัดธรรมโชติ

18 เด็กชำยสิทธิศักด์ิ ตึกเพ็ชร วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

19 เด็กชำยพิชัยภูษิต อยู่เย็น วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

20 เด็กชำยถีรวัฒน์ เมืองนำม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

21 เด็กชำยถีรวิทย์ เมืองนำม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

22 เด็กหญิงลักษิกำ แตงอ่อน บำ้นหว้ยหนิด ำ(สุพรรณบรีุ)

23 เด็กชำยไกรวิชญ์ วันนำม วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

24 เด็กหญิงอรพลิน  แซ่ล้ิม หลวงสินธ์ุรำษฎร์รังสฤษฏ์

25 เด็กชำยณัครินทร์ กลัดกลีบ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร
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ที่ ชื่อ - สกุล ร.ร.เดิม

1 เด็กชำยณัฐภัทร นุชพูน วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

2 เด็กหญิงนภัสสร ปิ่นประดับ วันทำมำรีอำ

3 เด็กหญิงพัชรพร สวนแก้ว หลวงสินธ์ุรำษฎร์รังสฤษฏ์

4 เด็กชำยนตรินทร์ พำกเพียร บำ้นดอนเขว้ำ(กำญจนบรีุ)

5 เด็กหญิงสำวิตรี บญุฤกษ์ วันทำมำรีอำ

6 เด็กหญิงสุธิดำ จิวบำงปำ่ บำ้นดอนไผ่

7 เด็กหญิงชมัยพร ดิษฐเกิด วัดโรงเข้

8 เด็กหญิงอรัญญำ แซ่เฮ้ง วันทำมำรีอำ

9 เด็กหญิงปยิธิดำ อิชยำวิโรจน์ วันทำมำรีอำ

10 เด็กชำยอิสรียะ ทองนำค วัดโรงเข้

11 เด็กชำยอิสรีย์ ทองนำค วัดโรงเข้

12 เด็กชำยปฐวี คงย่ิง วัดโรงเข้

13 เด็กหญิงณัฐทติำ พุ่มพวง วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

14 เด็กชำยเทพทตั หวังสุขโกศล บำ้นส้อง(สุรำษฎร์ธำน)ี

15 เด็กหญิงธนภัทร ไกรเกริกศักด์ิ บำ้นดอนไผ่

16 เด็กหญิงธนินทธ์ร ช่วยนำ วัดเวฬุวนำรำม

17 เด็กหญิงปรียำวดี พำล้ำ วัดเวฬุวนำรำม

18 เด็กชำยกฤษฎำพงศ์ เทพจินดำ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

19 เด็กชำยธีรเดช เจียมฉวี บำ้นดอนไผ่

20 เด็กชำยกิตติพล แตงเสร็จ วัดหลักหกรัตนำรำม

21 เด็กชำยภำณุเดช ปิ่นแก้ว จันทร์ศึกษำ(จ.ประจวบฯ)

22 เด็กชำยวีรศักด์ิ ดวงจันทร์ วัดอุบลวรรณำ

23 เด็กหญิงวรรณิษำ สวนผลไม้ วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร
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เอกสารทีใ่ช้ในการมอบตัว

1. เอกสำรทกุฉบบัต้องเซ็นส ำเนำถูกต้อง

3. นักเรียนต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนใหเ้รียบร้อยในวันมอบตัว

4. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมำใหพ้ร้อมในวันสอบและวันมอบตัว(ปำกกำ, ปำกกำลบค ำผิด)


