
สอบคัดเลือกเม่ือวันท่ี 30  มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์  จึงประกาศรายช่ือนักเรียนผู้สอบคัดเลือก แต่ละประเภท โดยเรียงตาม
ล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี

1. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

1 1205 เด็กชายศุภวีร์ พันธ์เเตงไทย อนุบาลอุตรดิตถ์
2 1055 เด็กหญิงจารุภา พรพิพัฒน์ เทศบาลท่าอิฐ
3 1106 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ หรรษไพบูลย์ อนุบำลอุตรดิตถ์
4 1128 เด็กชายเเน่นอน สิงห์เนตร เทศบำลวัดคลองโพธ์
5 1223 เด็กหญิงพรสุข หม่ืนโฮ้ง เทศบำลท่ำอิฐ
6 1067 เด็กชายธนภูมิ บริกูล เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ
7 1097 เด็กชายภูมิภา พรมอินทร์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
8 1118 เด็กชายชวกร ไชยอ่ินค ำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
9 1059 เด็กหญิงพลอยรุ้ง มาท้ายน  า เทศบาลท่าอิฐ
10 1103 เด็กชายสิทธิพร เจริญทรัพย์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
11 1083 เด็กชายรวิพล ประเสริฐ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
12 1121 เด็กชายปัญญากร เพ่ิมพูล เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
13 1038 เด็กชายปรมินทร์ ศรีสิทธ์ิ อนุบาลอุตรดิตถ์
14 1193 เด็กชายอภิโชค ทับเกษม เทสบาลท่าอิฐ
15 1041 เด็กชายกรวิชญ์ ทรัพย์เมือง อนุบาลอุตรดิตถ์
16 1139 เด็กชายวรวิทย์ อินดวง เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
17 1015 เด็กชายชินภัทร ประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18 1184 เด็กชายวิศววิท หมู่ทอง เทศบาลท่าอิฐ
19 1144 เด็กหญิงพิชชากร เฟ่ืองมณี สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
20 1008 เด็กชายปวีณ์กร ปันปวง อนุบาลอุตรดิตถ์
21 1122 เด็กชายชัยภัทร ม่ิงขวัญ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
22 1155 เด็กชายปรวัฒน์ คล้ำยชม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
23 1167 เด็กชายวริทธ์ิ ศรีข ำมี อนุบำลอุตรดิตถ์
24 1227 เด็กหญิงกรชนก อัครำพิทักษ์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
25 1070 เด็กชายสุรพัฒณ์ ลาตา เทศบาลท่าอิฐ

/  เด็กชายนภสินธ์ุ…..

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ์  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 360 คน

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

26 1093 เด็กชายนภสินธ์ุ ลักษณพิสุทธ์ิ เทศบำลท่ำอิฐ
27 1202 เด็กหญิงภูริชญา เพ็ญนาดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28 1028 เด็กชายพศวีร์ พามา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
29 1146 เด็กชายชัยภัทร แก้วนิล เทศบำลท่ำอิฐ
30 1017 เด็กชายฉัตรชัย ปานเพ็ชร อนุบาลอุตรดิตถ์
31 1004 เด็กชายเทียนป้อ สังขารา อนุบาลอุตรดิตถ์
32 1133 เด็กชายวันชนะ สุปินตำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
33 1094 เด็กชายณัฐนันท์ กังวำล สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
34 1129 เด็กหญิงศิริวิมล วงศ์สุวรรณ เทศบำลท่ำอิฐ
35 1113 เด็กหญิงกานต์กนก คล้ำยศรี เทศบำลวัดไผ่ล้อม
36 1071 เด็กหญิงคุณัญญา สุภำนิตย์ อนุบำลอุตรดิตถ์
37 1166 เด็กหญิงปณิดา ไหวฉลำด เทศบำลวัดไผ่ล้อม
38 1002 เด็กหญิงกนกวรรณ ห้องเข้า เทศบาลท่าอิฐ
39 1003 เด็กชายวสิษฐ์พล ศิริเมือง อนุบาลอุตรดิตถ์
40 1101 เด็กชายพชรดนัย ใจหลวง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
41 1164 เด็กชายศิรภัทร ปรำจักร เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
42 1068 เด็กชายธนกร ยาวงษ์ เทศบาลท่าอิฐ
43 1069 เด็กหญิงโชติกา คงนุ่น สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
44 1007 เด็กหญิงนิจวรีย์ แก้วบุญมา อนุบาลอุตรดิตถ์
45 1076 เด็กชายณชพล เฮียงก่อ เทศบำลท่ำอิฐ
46 1057 เด็กชายภาคิน ชวธนาธิคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
47 1086 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินสอน อนุบำลอุตรดิตถ์
48 1020 เด็กชายธนันท์รัฐ เเก้วประเสริฐ อนุบาลอุตรดิตถ์
49 1179 เด็กชายคณาธิป ปินตากุล อนุบาลอุตรดิตถ์
50 1096 เด็กชายธีธัช คงทน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
51 1095 เด็กชายภาสกร นำแก้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
52 1074 เด็กชายวชิรวิชญ์ ฉำยช่ืน อนุบำลอุตรดิตถ์
53 1214 เด็กชายศรัณยู บุญจันทร์ อนุบำลอุตรดิตถ์
54 1019 เด็กชายสุภภูริ พลจัตุรัส อนุบาลอุตรดิตถ์
55 1065 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ ตันทิพย์ เทศบาลท่าอิฐ
56 1006 เด็กชายศุภณัฐ ค ามาตร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
57 1087 เด็กชายธนดล ขวัญเมือง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
58 1199 เด็กหญิงอัจฉราพร คงนุ่น เทศบาลท่าอิฐ
59 1036 เด็กชายนฤเบศร นันชัย เทศบาลท่าอิฐ
60 1188 เด็กชายจักรพันธ์ นามวงษ์ เทศบาลวัดหนองผา
61 1221 เด็กชายอภิรักษ์ ปำเคีย เทศบำลท่ำอิฐ
62 1049 เด็กชายพัชราวุฒิ ใจพรม เทศบาลท่าอิฐ

/  เด็กชายธนภัทร…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

63 1010 เด็กชายธนภัทร การินตา เทศบาลท่าอิฐ
64 1181 เด็กหญิงภัทรกันย์ แพร่น่าน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
65 1142 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยหงษ์ เทศบำลท่ำอิฐ
66 1079 เด็กชายนาซีบ รัตน์ทวีป ภำรดำนุสรณ์
67 1168 เด็กหญิงชุติมนต์ จินะปิน เทศบำลวัดหนองผำ
68 1014 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุขเกษม เทศบาลท่าอิฐ
69 1147 เด็กชายนฤคม ก้อนทอง เทศบำลท่ำอิฐ
70 1058 เด็กหญิงกฤษณา พันธ์ุพาณิชย์ อนุบาลอุตรดิตถ์
71 1131 เด็กชายอธิวัฒน์ พ่ึงพันธ์ เทศบำลวัดท้ำยตลำด(กวีธรรมสำร)
72 1105 เด็กชายธิติธัช ลอยศักด์ิ เทศบำลท่ำอิฐ
73 1031 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมพระวงศ์ อนุบาลอุตรดิตถ์
74 1047 เด็กชายธัชพล หร่ังชะเอม อนุบาลอุตรดิตถ์
75 1212 เด็กชายสันติภาพ แสงเมือง เทศบำลท่ำอิฐ
76 1215 เด็กชายฐาปนา ยำดี เทศบำลท่ำอิฐ
77 1114 เด็กชายศิรชัช บัวเลิศ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
78 1154 เด็กชายสรศักด์ิ จันโสดำ เทศบำลท่ำอิฐ
79 1037 เด็กชายอัฟฟาน เปล่ียนอ ารุง เทศบาลท่าอิฐ
80 1185 เด็กหญิงศีรภัสสร ด่านศรีบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
81 1025 เด็กชายวิทวัส ครุฑอ่ า เทศบาลท่าอิฐ
82 1084 เด็กชายนวพล ทองพันธ์ วัดอรัญญิกำรำม
83 1062 เด็กชายนวพล หนุนมาลา ม่อนดินแดงวิทยาคม
84 1183 เด็กชายณัฐวัฒน์ชัย ศรีคล้าย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
85 1108 เด็กชายกฤษณพงศ์ สนโตแจ้ง เทศบำลท่ำอิฐ
86 1191 เด็กชายพีรณัฐ โนนุช เทศบาลวัดหนองผา
87 1125 เด็กชายอิสริยเกียรติ อำจณรงค์ เทศบำลท่ำอิฐ
88 1110 เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จ๋อยคล้ำย เทศบำลวัดไผ่ล้อม
89 1092 เด็กชายจักรกฤษณ์ เทศดี เทศบำลท่ำอิฐ
90 1226 เด็กชายปารเมศ อ่อนน่ิม หวัวเฉียว
91 1180 เด็กชายพัตธณดลย์ มีศิริ เทศบาลท่าอิฐ
92 1143 เด็กชายกิตต์ิพิภัทร์ น้อยสี บ้ำนป่ำเซ่ำ(ประชำนุสรณ์)
93 1209 เด็กชายภัทรกร ชัชวาลย์ เทศบาลท่าอิฐ
94 1217 เด็กชายศุภกิจ แสงแก้ว เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
95 1162 เด็กชายชินวัฒ พรมย้อย เทศบำลท่ำอิฐ
96 1077 เด็กชายชัชชัย พงษ์พำนิช อนุบำลอุตรดิตถ์
97 1034 เด็กชายปพน เมฆทับ อนุบาลอุตรดิตถ์
98 1127 เด็กชายกฤชณากร นรำพินิจ เทศบำลท่ำอิฐ
99 1132 เด็กชายณัฐาพัชฐ์ สุขสวัสด์ิ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

/  เด็กชายธนกร…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

100 1100 เด็กชายธนกร ย่ีอินทร์ เทศบำลท่ำอิฐ
101 1196 เด็กชายชานน ชูกะนันท์ วัดอรัญญิการาม
102 1140 เด็กชายณัฐวุฒิ นันตำ เทศบำลท่ำอิฐ
103 1203 เด็กชายสุรพงษ์ ทิพย์เพ็ชร์ สาธิตม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
104 1033 เด็กชายพชร สีท า เทศบาลท่าอิฐ
105 1176 เด็กชายภีรภัทร สมศร๊ หวัวเฉียว
106 1197 เด็กชายวชิรวิทย์ รักษา เทศบาลท่าอิฐ
107 1210 เด็กชายบุญยภู แสงประภา เทศบาลท่าอิฐ
108 1152 เด็กชายกันทรากร เถ่ือนรอด วัดอรัญญิกำรำม
109 1056 เด็กชายบวรรัตน์ ทับเกษม อนุบาลอุตรดิตถ์
110 1107 เด็กชายปิติญาธรณ์ เฉยกุล อนุบำลอุตรดิตถ์
111 1021 เด็กชายภคเจฏฐก์ เกิดช่าง อนุบาลอุตรดิตถ์
112 1104 เด็กชายปกรณ์ศักด์ิ ค ำเมฆ วัดดอย
113 1157 เด็กชายณัฐนนท์ อุเทศนันทน์ อนุบำลอุตรดิตถ์
114 1216 เด็กหญิงวงศ์รวี มีมำ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
115 1222 เด็กชายพงศกร อุตส่ำห์ เทศบำลท่ำอิฐ
116 1064 เด็กชายปฏิภาณ เเท่นศิลา อุตรดิตถ์คริสเตียน
117 1169 เด็กชายปฏิรูป วิชิตนำค เทศบำลท่ำอิฐ
118 1109 เด็กหญิงภัชลินทร์ สังข์อินทร์ เทศบำลวัดไผ่ล้อม
119 1123 เด็กชายจิรกฤต พุ่มไสว สำธิตมหำวิทยำลับรำชภัฏอุตรดิตถ์
120 1089 เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีใจวงค์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
121 1165 เด็กชายภูตะวัน ศรีผ้ึง อนุบำลอุตรดิตถ์
122 1161 เด็กหญิงชลธิชา สุขเพ็ง เทศบำลท่ำอิฐ
123 1126 เด็กชายพสธร เจือระใน อนุบำลอุตรดิตถ์
124 1061 เด็กชายพีรดนย์ อัครชัยไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
125 1195 เด็กชายธนภัทร นาคก้อน เทศบาลท่าอิฐ
126 1080 เด็กชายสิวริทธ์ิ พำนิชย์วิลัย เทศบำลท่ำอิฐ
127 1046 เด็กชายสมัครราช ทองจันทร์ เทศบาลท่าอิฐ
128 1022 เด็กหญิงชนกานต์ ประชารักษ์ เทศบาลท่าอิฐ
129 1013 เด็กชายคชาฐา อ้นทุ่งยั ง อนุบาลอุตรดิตถ์
130 1073 เด็กชายสิรวัชญ์ พันพัว อนุบำลอุตรดิตถ์
131 1040 เด็กชายภูมิพงศ์ มูลสุรินทร์ เทศบาลท่าอิฐ
132 1081 เด็กหญิงณภัทร ทะมำ อนุบำลอุตรดิตถ์
133 1153 เด็กชายพัชระกรณ์ เล้ียงประเสริฐ ภรำดำนุสรณ์
134 1117 เด็กชายพจชนัน เรืองวิทยำวุฒิ อนุบำลอุตรดิตถ์
135 1198 เด็กชายธนวินท์ พลฤทธ์ิ เทศบาลท่าอิฐ
136 1045 เด็กชายพงษ์เพชร เรือนคุ้ม เทศบาลท่าอิฐ

/  เด็กชายธนดล…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

137 1026 เด็กชายธนดล ใจทิพย์ อนุบาลอุตรดิตถ์
138 1136 เด็กหญิงอัจฉรา โอฬำริกำนนท์ อนุบำลอุตรดิตถ์
139 1194 เด็กชายภุมิพัฒน์ ปานทอง เทศบาลท่าอิฐ
140 1178 เด็กชายชนะปัญญา สงใย อุตรดิตถ์คริสเตียน
141 1158 เด็กชายธีรภัทร รังสรรค์ เทศบำลท่ำอิฐ
142 1054 เด็กชายศุภรักษ์ ไสยศาสตร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
143 1200 เด็กชายบุณพจณ์ ทองนุ่ม เทศบาลท่าอิฐ
144 1090 เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ทองย้อย เทศบำลท่ำอิฐ
145 1172 เด็กชายณัฐกมล เกตุวงศ์ อนุบำลอุตรดิตถ์
146 1032 เด็กชายธีรภัทร์ มะโหรา เทศบาลท่าอิฐ
147 1060 เด็กชายพิชญางกูร เป็งอิน อนุบาลอุตรดิตถ์
148 1187 เด็กชายสก็อตเเลนต์ คอนนอลลีย์ เทศบาลท่าอิฐ
149 1099 เด็กชายอัครชัย เหล็กเพชร์ เทศบำลท่ำอิฐ
150 1018 เด็กชายเอกรัฐ วังแก้ว เทศบาลท่าอิฐ
151 1082 เด็กชายราชพฤกษ์ พ่ึงครุฑ เทศบำลท่ำอิฐ
152 1024 เด็กชายพิชัยยุทธ สุกันทา อนุบาลอุตรดิตถ์
153 1213 เด็กชายบัญญพนต์ ลอยปลิว เทศบำลท่ำอิฐ
154 1027 เด็กชายวรฤทธ์ิ อินทร์เมือง ม่อนดินแดงวิทยาคม
155 1085 เด็กชายกนกพงศ์ จีนสืบเช้ือ เทศบำลท่ำอิฐ
156 1048 เด็กชายจิตรธิวัตร ม่ันจิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
157 1229 เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมใจ เทศบำลท่ำอิฐ
158 1051 เด็กชายเจษฎา มุ่นพุก เทศบาลท่าอิฐ
159 1141 เด็กชายอนุวัฒน์ มำบุญเหลือ เทศบำลท่ำอิฐ
160 1171 เด็กชายพร้อมทรัพย์ เทียนสว่ำง เทศบำลท่ำอิฐ
161 1098 เด็กชายปิติภัทร ชมภู ภรำดำนุสรณ์
162 1043 เด็กชายภัทรพล ทองผาย เทศบาลท่าอิฐ
163 1030 เด็กชายรัฐภูมิ สอนศาสน์ อุตรดิตถ์คริสเตียน
164 1150 เด็กชายณัฐพล พิมพ์ทอง เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
165 1111 เด็กชายณัชพล ต่ำยอ้น เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
166 1163 เด็กชายเดชาธร เหล็กนุช เทศบำลท่ำอิฐ
167 1201 เด็กชายรัตนากร อยู่เชื อ เทศบาลท่าอิฐ
168 1050 เด็กชายณัฏฐ์กฤษ ณัฐชานันท์โภคิน เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ
169 1148 เด็กชายทณภัทร ยกบัตร เทศบำลท่ำอิฐ
170 1035 เด็กชาย ณัฏฐ์ โกกะอินทร์ เทศบาลท่าอิฐ
171 1160 เด็กชายกิตติธร พ่วงทิม อนุบำลอุตรดิตถ์
172 1220 เด็กชายปรเมศวร์ ทองแต้ม เทศบำลวัดท้ำยตลำด(กวีธรรมสำร)
173 1173 เด็กชายธานินทร์ เเสงจันทร์ เทศบำลท่ำอิฐ

/  เด็กชายนันทกานต์…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

174 1053 เด็กชายนันทกานต์ เภาผ่อง เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ
175 1137 เด็กชายธรรมรัตน์ สุขังพงษ์ เทศบำลวัดท้ำยตลำด(กวีธรรมสำร)
176 1211 เด็กชายนิธิกร นำคแก้ว วัดอรัญญิกำรำม
177 1174 เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์แก้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
178 1001 เด็กชายปุญญพัฒน์ เปรมกมล อนุบาลอุตรดิตถ์
179 1091 เด็กชายทศพร จันทร์ดวงดี อุตรดิตถ์คริสเตียน
180 1156 เด็กชายณัฐพล สังข์จันทร์ หวัวเฉียว
181 1075 เด็กชายพลกฤต คมอำวุธ อนุบำลอุตรดิตถ์
182 1039 เด็กชายสายฟ้า ตันศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
183 1192 เด็กชายก้องภพ มาใกล้ เทศบาลท่าอิฐ
184 1012 เด็กชายอธิราช นวมน้อย ภราดานุสรณ์
185 1134 เด็กชายจรรยวรรธน์ สร้อยมยุรำ ภรำดำนุสรณ์
186 1112 เด็กชายกิตติชัย ชัยมงคล เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
187 1009 เด็กชายนิติธร ลีเลียง เทศบาลท่าอิฐ
188 1224 เด็กชายวีรภัทร สุริวงษ์ เทศบำลท่ำอิฐ
189 1023 เด็กชายอรรถวิทย์ พลูใจ อนุบาลอุตรดิตถ์
190 1078 เด็กชายปัณณ์วิชญ์ คงพิมพ์ เทศบำลท่ำอิฐ
191 1159 เด็กชายธนโชติ กอนเเห้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
192 1116 เด็กชายศุภฤกษ์ ธิน่ำน ภรำดำนุสรณ์
193 1186 เด็กชายฑนากร สังข์หอม อนุบาลอุตรดิตถ์
194 1102 เด็กชายอารักขา เช่ือมสุวรรณ อนุบำลอุตรดิตถ์
195 1170 เด็กชายอภิคุณ คงเจริญ อนุบำลอุตรดิตถ์
196 1228 เด็กชายปัณณวัชญ์ แสงหล้ำ หวัวเฉียว
197 1119 เด็กชายรังสรรค์ แซ่อ้ึง เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
198 1208 เด็กชายอิสรา ทองเปล่ง อนุบาลอุตรดิตถ์
199 1115 เด็กชายอธิปัตย์ งำใหญ่ เทศบำลท่ำอิฐ
200 1088 เด็กชายสุธินันท์ พรรณผิว เทศบำลท่ำอิฐ
201 1225 เด็กชายภัคพล กำทิพย์ เทศบำลวัดท้ำยตลำด(กวีธรรมสำร)
202 1151 เด็กชายขัยวัฒน์ สอนก ำเนิด อนุบำลอุตรดิตถ์
203 1130 เด็กชายภูวรินทร์ เกิดเจริญ เทศบำลท่ำอิฐ
204 1145 เด็กหญิงรัตนพร บุตรเพชร เทศบำลวัดโพธ์ิ
205 1016 เด็กชายคเชนทร์ หม่ืนยุทธ อนุบาลอุตรดิตถ์
206 1124 เด็กชายกรกฤต คลังน้อย วัดดอยแก้ว
207 1044 เด็กชายวุฒิชัย เขียวใส อนุบาลอุตรดิตถ์
208 1072 เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญลำบ ม่อนดินแดงวิทยำคม
209 1204 เด็กชายจักรพรรดิ สามแสง วัดอรัญญิการาม
210 1011 เด็กชายปกรณ์ บุตรศรี เทศบาลท่าอิฐ

/  เด็กชายแซมม่ี…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

211 1207 เด็กชายแซมม่ี คาชัวร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
212 1120 เด็กชายกฤษณะ อยู่จุ้ย อนุบำลอุตรดิตถ์
213 1052 เด็กชายศุภปัญญา ภู่ก าเนิด เทศบาลท่าอิฐ
214 1175 เด็กชายปฏิวัติ เตือนสติ อนุบำลอุตรดิตถ์
215 1206 เด็กชายธราธร โทนรัตน์ เทศบาลวัดท้ายตลาด

2. ประเภทนักเรียนท่ัวไป

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ
1 2256 เด็กหญิงวรรธนพร ค ำไท้ย อนุบำลอุตรดิตถ์
2 2054 เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงแก้ว อนุบาลอุตรดิตถ์
3 1219 เด็กหญิงธำรำรัตน์ เชียงนวกุล วัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชำนุกูล) กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
4 2048 เด็กชายพีรากร ค ามาก อนุบาลอุตรดิตถ์
5 2086 เด็กชายกมัยธร หอมบุปผา อนุบาลอุตรดิตถ์
6 2361 เด็กชายธราเทพ เอ่ียมสกุลนิล อุตรดิตถ์คริสเตียน
7 2338 เด็กชายณัฐวัฒน์ จันรุน สหคริสเตียน
8 2157 เด็กหญิงชนิภำ พรมมำ อนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)
9 2282 เด็กชำยกิตติภัทธ์ ป๊อกเช้ือ เทศบำลท่ำอิฐ
10 2318 เด็กหญิงศิรินาฏ ใสสีดา บ้านหนองม่วง
11 2242 เด็กชำยปัญญำ มิลหล้ำ ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
12 2204 เด็กชำยภำคิน แสนใจมูล หำดเส้ียววิทยำ
13 2185 เด็กชำยบุญยเกียรติ แตงสุวรรณ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
14 2138 เด็กชำยธนกร ไชยธำนี บ้ำนดงคู่
15 2009 เด็กหญิงจิรัชญา อ่วมสั น อนุบาลอุตรดิตถ์
16 2200 เด็กชำยพิชัย จบศรี บ้ำนวังแดง
17 2246 เด็กชำยทักษ์ดนัย ผัดเป้ิน เทศบำลท่ำอิฐ
18 2073 เด็กชายกฤษฎ์ิ แซ่คู อุตรดิตถ์คริสเตียน
19 2159 เด็กชำยจิรภัทร สมบุญใจ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
20 2142 เด็กชำยปัณณวัฒน์ ถำค ำ อนุบำลอุตรดิตถ์
21 2274 เด็กหญิงเบญญำภำ ภูวิแสง บ้ำนนำต้นโพธ์ิ
22 1135 เด็กชำยวสุพล ชัยอ่อน เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
23 2306 เด็กชำยธนกร พอใจ หวัวเฉียว
24 2340 เด็กชายนนทวัฒน์ สุทาใจ ชุมชนเมืองปากฝาง
25 2019 เด็กหญิงธนัญชนก สมหารวงค์ บุรารักษ์
26 2017 เด็กชายนพกร คลังคง อนุบาลอุตรดิตถ์

/  เด็กชายวชิระ…..

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

27 2165 เด็กชำยวชิระ เจือจำน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
28 2365 เด็กชายภานุวัฒน์ ชมเปาะ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
29 2279 เด็กหญิงวรรณวิภำ เทือกจันค ำ เทศบำลวัดไผ่ล้อม
30 2057 เด็กชายนนทชัย สร้อยสุวรรณ์ เทศบาลท่าอิฐ
31 2071 เด็กหญิงณัฐนันท์ จงไพบูลย์ วัดดงสระแก้ว
32 2033 เด็กชายธวัลรัตน์ ปัญญาค า หวัวเฉียว
33 2149 เด็กชำยจิตติพัฒน์ บัวนุช อนุบำลอุตรดิตถ์
34 2253 เด็กชำยกรกฎ จันทวี อนุบำลอุตรดิตถ์
35 2233 เด็กชำยธีรภัทร พูลผล บ้ำนห้วยทรำย
36 2013 เด็กชายดิศานุวัฒน์ มีศรี อนุบาลอุตรดิตถ์
37 2180 เด็กชำยณัฐกรณ์ พูลวิริยะ หวัวเฉียว
38 2353 เด็กชายกิตติศักด์ิ จันทา ภราดานุสรณ์
39 2158 เด็กชำยอนลัส น้อยทรัพย์ อนุบำลศรีนคร (ไทยธัญญำนุกุล)
40 2270 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ชูเเสงจันทร์ อนุบำลอุตรดิตถ์
41 2129 เด็กชำยพีรวิชญ์ ม่ันเจ็ก อนุบำลอุตรดิตถ์
42 2187 เด็กชำยจิรำยุ พรมยวน สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
43 2210 เด็กชำยประพัฒน์ บุญไทย อนุบำลอุตรดิตถ์
44 2202 เด็กชำยอรรถพันธ์ ปำด้วง ภรำดำนุสรณ์
45 2006 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองกระสัน อนุบาลอุตรดิตถ์
46 2015 เด็กชายอภินัน สีระสา บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
47 2195 เด็กชำยหัสวรรษ ต๊ะปัญญำ ภรำดำนุสรณ์
48 2186 เด็กชำยปริญญำ จันทร์อินทร์ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
49 2043 เด็กชายปารมี ค าตีบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50 2104 เด็กชายวริทธ์ินันท์ ใบบัว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
51 2184 เด็กชำยปภังกร วงษ์จันทร์ ภรำดำนุสรณ์
52 2290 เด็กชำยพีรธัช เมืองช่ืน สหคริสเตียน
53 2053 เด็กชายเมธัส แหยมคง อนุบาลอุตรดิตถ์
54 2259 เด็กชำยกิตติพิชญ์ ธนูมำศ อนุบำลชุมชนหัวดง
55 2221 เด็กชำยอลงกรณ์ ทองโสภำ บ้ำนหำดสองแคว
56 2183 เด็กชำยสุรชัช จ ำปำทอง เทศบำลท่ำอิฐ
57 2328 เด็กหญิงฐิติมา ทะปัญญา เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
58 2196 เด็กชำยมรรค ชูจุ้ย สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
59 2311 เด็กหญิงอรุโณทัย ตะลันดำ ภรำดำนุสรณ์
60 2355 เด็กชายอาติยะ เลิกดี เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
61 2044 เด็กชายธนเขตต์ เกิดสา อุตรดิตถ์คริสเตียน
62 2036 เด็กชายทีปทัศน์ บุค า อนุบาลอุตรดิตถ์
63 2160 เด็กชำยจิรวัฒน์ ค ำหลวง เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร

/  เด็กหญิงวิรัญชนา…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

64 2003 เด็กหญิงวิรัญชนา อิสระรัตน์ เทศบาลท่าอิฐ
65 2344 เด็กชายปัณณกานต์ สมพร เทศบาลท่าอิฐ
66 2307 เด็กชำยจิตตินัย ม่ันแย้ม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
67 2362 เด็กชายชยณัฐ คร้ามทุ่ง สวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์)
68 2151 เด็กชำยสรยุทธ อู่รอด เทศบำลท่ำอิฐ
69 2281 เด็กชำยธรรมวัตร ปัญญำ เทศบำลท่ำอิฐ
70 2110 เด็กชำยรำเมศวร ด ำเนินยุทธ ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์
71 2336 เด็กหญิงสุดารัตน์ อินมา ด่านแม่ค ามัน
72 2092 เด็กชายเอกอมร มูลเงิน ท่าปลาอนุสรณ์1
73 2082 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ ค าปา เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
74 2168 เด็กชำยณัฐภัทร ดวงรัตน์ อนุบำลอุตรดิตถ์
75 2266 เด็กชำยณัฐภัทร ขุนไกร หวัวเฉียว
76 2170 เด็กหญิงกัญญำพัชร มุ่ยพันธ์ อนุบำลศรีสัชนำลัย (บ้ำนหำดสูง)
77 2354 เด็กชายนาราภัทร นาครัตน์ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
78 2364 เด็กชายพีระวัฒน์ หลงครุธ เจริญวิทยา
79 2030 เด็กหญิงปราณปริยา มาบวบ อนุบาลอุตรดิตถ์
80 2339 เด็กหญิงสุภาภรณ์   มีแก้ว วัดน  าใส
81 2026 เด็กชายศุภเจษฎางค์ สว่างวงษ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
82 2178 เด็กชำยทรงกลด ฟองแก้ว เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
83 2146 เด็กชำยขรรค์ชัย อินทำไร เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์
84 2345 เด็กชายปัณณวัฒน์ หว่านพืช บ้านในเมือง
85 2228 เด็กหญิงภคพร เสือจงภู อนุบำลศรีนคร (ไทยธัญญำนุกูล)
86 2199 เด็กชำยกรวิชญ์ ม่วงทอง สำธิมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์
87 2267 เด็กชำยวชิรวิทย์ อ่อนศรี หวัวเฉียว
88 2075 เด็กชายเด่นภูมิ ชัยยะค า โรจนวิทย์ มาลาเบ่ียง
89 2140 เด็กชำยอชิตพล ยำน้อย อนุบำลศรีสัชนำลัย(บ้ำนหำดสูง)
90 2069 เด็กชายพัฒนากฤษณ์ อ่อนคง อนุบาลอุตรดิตถ์
91 2334 เด็กชายไกรวิชญ์ ลายทองค า บ้านนาต้นโพธ์ิ
92 2133 เด็กชำยนรำธิป สำรวัดถี อนุบำลอุตรดิตถ์
93 2308 เด็กชำยพุฒิพงศ์ เกตุทอง เจริญวิทยำ
94 2078 เด็กชายธนัทเดช พรมอินทร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
95 2288 เด็กชำยภูวดล เงินเช้ือ วัดวังยำง
96 2247 เด็กชำยพรพิพัฒน์ เจียมยุทธกำรณ์ เทศบำลวัดท้ำยตลำด (กวีธรรมสำร)
97 2114 เด็กชำยจิรกิตต์ ท้ำวอำศำ เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
98 2214 เด็กชำยธนกฤต รู้ด่ำนกลำง บ้ำนคุ้งตเภำ
99 2089 เด็กหญิงนิภาสิริ เสือโฮก อนุบาลอุตรดิตถ์
100 2203 เด็กชำยภำนุวัฒน์ สีชุ่มใจ เทศบำลวัดหนองผำ

/  เด็กหญิงพุธตราภา…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

101 1190 เด็กหญิงพุธตราภา ทองเจริญ เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกรู) กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ
นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป

102 2021 เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์ทอง เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์
103 2037 เด็กชายวทันย์ กุหลาบ อนุบาลอุตรดิตถ์
104 2120 เด็กชำยศุภชัย เช่ือมศรีจันทร์ บ้ำนไชยมงคล
105 2070 เด็กหญิงณัฐสุดา ทานา วัดดงสระแก้ว
106 2023 เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงใหม่ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
107 2223 เด็กชำยศักด์ิสิทธ์ิ เพ็ชรล้อมทอง อนุบำลอุตรดิตถ์
108 2222 เด็กชำยบุญฤทธ์ิ สำยมำยำ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
109 2198 เด็กชำยณัฐสิทธ์ิ มำก่อ อนุบำลอุตรดิตถ์
110 2299 เด็กชำยกิตชฎำ ค ำมะรัก บ้ำนท่ำอวน
111 2028 เด็กชายเมทาสิทธ์ิ อัปหัง ภราดานุสรณ์
112 2162 เด็กหญิงสิริยำกร ทองศรีอ้น อนุบำลอุตรดิตถ์
113 2206 เด็กชำยวิรัช ม่ันอยู่ วัดสว่ำง
114 2249 เด็กชำยคมกฤช มีวังเเดง เทศบำลท่ำอิฐ
115 2007 เด็กชายณชพล น าแจ้ อนุบาลอุตรดิตถ์
116 2087 เด็กชายธีรภัทร์ เพ็งวัน อนุบาลอุตรดิตถ์
117 2234 เด็กชำยลิปปกร จันน้อย อนุบำลอุตรดิตถ์
118 2276 เด็กชำยเสฎฐวุฒิ ใจมี เจริญวิทยำ
119 2197 เด็กชำยปริญญำ เม่นเเต้ม เทศบำลท่ำอิฐ
120 2141 เด็กชำยณัฐนันท์ พำนิชรุ่งโรจน์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
121 2136 เด็กชำยภูมิพัฒน์ แดงสด เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
122 2317 เด็กชายสุรเกียรติ วีรกุลธนเสถียร เทศบาลท่าอิฐ
123 2280 เด็กชำยอำนันท์ ช่ำงย้อม ภรำดำนุสรณ์
124 2130 เด็กชำยภูริณัฐ เมตตำ อนุบำลอุตรดิตถ์
125 2103 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ เกตุทอง เทศบาลท่าอิฐ
126 2125 เด็กชำยวิชชุพงศ์ สีน้อยเเนว เทศบำลท่ำอิฐ
127 2207 เด็กชำยเทิดศักด์ิ อ่องอ้น เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
128 2175 เด็กชำยชิษณุพงศ์ ท่ังรอด อนุบำลอุตรดิตถ์
129 2046 เด็กชายอนาวิณย์ ผาเจริญ เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
130 2155 เด็กชำยพีรภัทร แพรปรำณีต เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
131 2108 เด็กชำยศุภกิตต์ิ นำคไธสงค์ ท่ำปล่ำอนุสรณ์1
132 2107 เด็กหญิงชนม์นิภำ ค ำถำเครือ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุรดิตถ์
133 2117 เด็กชำยภูผำ นำคหลวง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
134 2192 เด็กชำยคมกฤษณ์ เกตุสงครำม เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์
135 2008 เด็กชายจิรภัทร จ๋อยทอง หวัวเฉียว
136 2119 เด็กชำยปวีณ์ สุดแดน อนุบำลอุตรดิตถ์

/  เด็กหญิงณัฐนารี…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

137 2056 เด็กหญิงณัฐนารี น้อยกรัด นาน้อยวิทยา
138 2236 เด็กหญิงจีรำพร เพ็งดี ภรำดำนุสรณ์
139 2174 เด็กชำยทินภัทร เล็กกระโทก เทศบำลท่ำอิฐ
140 2062 เด็กชายโชตยากร สมเชื อ วัดดงสระแก้ว
141 2257 เด็กชำยธีรพันธ์ ภำคสุโพธ์ิ อนุบำลอุตรดิตถ์
142 2219 เด็กชำยจิรพนธ์ นันทโชติ บ้ำนหำดสองแคว
143 2239 เด็กชำยกิตติศักด์ิ อุ่นทอง หวัวเฉียว
144 2296 เด็กชำยนพกร แสงซิว สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
145 2132 เด็กชำยรัฐนันท์ บำนบู่ อนุบำลอุตรดิตถ์
146 2324 เด็กหญิงพัชรสุนันท์ แตงคง วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล)
147 2262 เด็กหญิงพัชรินทร์ ผันใจผ่อง เทศบำลวัดหนองผำ
148 2035 เด็กชายนธร หาญสุจริตกุล อนุบาลอุตรดิตถ์
149 2368 เด็กหญิงกนกขวัญ ม่ันเจ๊ก อุตรดิตถ์คริสเตียน
150 2123 เด็กชำยอิทธิพล วิเท หวัวเฉียว
151 2289 เด็กชำยศรัณวัฒน์ เพ็ชรสิน เทศบำลวัดท้ำยตลำด (กวีธรรมสำร)
152 2064 เด็กชายอภิสิทธ์ิ น้อยนามบุญ อนุบาลอุตรดิตถ์
153 2182 เด็กชำยนัทฐวัฒน์ เปล่งศิริ อนุบำลอุตรดิตถ์
154 2061 เด็กชายวงศกร ดีมูล เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
155 2016 เด็กหญิงราตรี อินทะ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
156 2294 เด็กชำยพัทธนันธ์ มงคลพิสิฐชัย จรัสศิลป์
157 2322 เด็กชายธีรภัทร อ่อนต้น หมู่ห้าสามัคคี
158 2176 เด็กชำยพศวัต เพ็ชรเกิด อนุบำลอุตรดิตถ์
159 2066 เด็กชายณัฐพงศ์ เฟ่ืองมณี เทศบาลท่าอิฐ
160 2230 เด็กชำยเศำร์ปรำชญ์ บุญกนิษฐ บ้ำนห้วยทรำย
161 2072 เด็กชายลัทธพล ไกรลาศ บ้านวังหัวดอย
162 2261 เด็กชำยเมธำ แย้มบัว ชุมชนวัดบรมธำตุ
163 2010 เด็กชายภานุรัตน์ ก้อนทอง อนุบาลอุตรดิตถ์
164 2115 เด็กหญิงจชิรญำพร สุพัฒนำกร ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
165 2112 เด็กชำยอภิวิชญ์ วงค์โพธิสำร บ้ำนแม่รำก
166 2260 เด็กชำยณัฐปคัลภ์ อินตำโย หวัวเฉียว
167 2039 เด็กชายณัฐวุฒิ ถ  าทอง อนุบาลอุตรดิตถ์
168 2373 เด็กหญิงสุพัชญา กริบทอง เจริญวิทยา
169 2327 เด็กชายสิรภพ วรรณการ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
170 2124 เด็กชำยธนภัทร จันทรำ ภรำดำนุสรณ์
171 2134 เด็กหญิงแพรวำ สำระเกตุ ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
172 2074 เด็กหญิงพรชนัน ต๊ิบใจ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
173 2067 เด็กชายพัชรนนท์ ใจสว่าง อนุบาลอุตรดิตถ์

/  เด็กชายคงฤทธ์ิ…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

174 2329 เด็กชายคงฤทธ์ิ แสงนิล อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
175 2269 เด็กชำยสิทธิชัย ศรีนวล วัดห้องสูง
176 2275 เด็กชำยภำณุวัตร์ ชัชวำลย์ สหคริสเตียน
177 2224 เด็กชำยญำณำธิป เชียงพันธ์ เทศบำลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
178 2034 เด็กชายอุกฤษฏ์ ตันติศุภรักษ์  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
179 2287 เด็กชำยบัญชำ วงษ์ณรงค์ เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
180 2211 เด็กชำยชำนนท์ จันทัด อนุบำลอุตรดิตถ์
181 2319 เด็กชายณัฐภูมิ สุขเเคล้ว หวัวเฉียว
182 2083 เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรช้าง อนุบาลอุตรดิตถ์
183 2122 เด็กชำยธนพัต ปัญญำ อนุบำลอุตรดิตถ์
184 2156 เด็กหญิงเสำวลักษณ์ ทับทอง อนุบำลอุตรดิตถ์
185 2109 เด็กชำยตวงพล ค ำวิชิต วัดช่องลม
186 2047 เด็กชายศิวา แก้วเป้ีย เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกรู)
187 2090 เด็กชายสุนทร อุประบุญ อนุบาลอุตรดิตถ์
188 2076 เด็กชายชยพนธ์ มูลแดง อุตรดิตถ์คริสเตียน
189 2079 เด็กชายณฐภณ ราชลี อนุบาลอุตรดิตถ์
190 2278 เด็กชำยธนกฤต โกสำพันธ์ อนุบำลอุตรดิตถ์
191 2094 เด็กหญิงธนารีย์ เกิดเรณู อนุบาลอุตรดิตถ์
192 2148 เด็กชำยนัฐพงษ์ ผำแดง เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
193 2093 เด็กชายชัยกร แก้วศล อนุบาลอุตรดิตถ์
194 2357 เด็กชายธนภัทธ์ หล่อหลอม อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
195 2250 เด็กชำยพัทธนพงษ์ รอดฝุ่น หวัวเฉียว
196 2268 เด็กหญิงฐิติพร แปงกำริยำ บ้ำนนำต้นโพธ์ิ
197 2215 เด็กหญิงรัตชิฎำพร รัตนะ อนุบำลศรีนคร(ไทยธัญญำนุกูล)
198 2011 เด็กชายจิรภัทร เจียมจู อนุบาลอุตรดิตถ์
199 2139 เด็กชำยแทนคุณ ศิริขจรชัยกุล เทศบำลท่ำอิฐ
200 2135 เด็กชำยภำณุวิชญ์ ศรีพิทักษ์ บ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี
201 2335 เด็กหญิงนภสร ต๊ิบใจ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
202 2163 เด็กชำยอภิวัฒน์ อ่อนคง เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
203 2271 เด็กชำยณัฐพล ศิริเขียว หวัวเฉียว
204 2121 เด็กหญิงพนัสนันต์ ทะใจ ท่ำปลำอนุสรณ์1
205 2031 เด็กชายวุฒิภัทร เสือน้อย อนุบาลอุตรดิตถ์
206 2002 เด็กชายพศวัต ศุภโชคภคปัญญา อนุบาลอุตรดิตถ์
207 2068 เด็กชายธเนศ นพนิยม เทศบาลท่าอิฐ
208 2179 เด็กชำยธนันธร บ ำรุง เทศบำลท่ำอิฐ
209 2099 เด็กชายพชร พรมอินทร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
210 2209 เด็กชำยวัชรวิบูลย์ มันหนองแวง อนุบำลอุตรดิตถ์

/  เด็กชายกิตติธัช…..

ช่ือ - สกุล
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211 2042 เด็กชายกิตติธัช ฟักทอง เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ
212 2237 เด็กชำยอรรถพล จันทร์นำคำ เทศบำลหัวดง (ป.ฟักอังกูล)
213 2265 เด็กหญิงพัชรินทร์ น ำแสง บ้ำนนำต้นโพธ์ิ
214 2153 เด็กชำยณิชำกร มำดีคำน อุตรดิตถ์คริสเตียน
215 2177 เด็กชำยภูมิภัทร วงษ์ชัย นิคมสร้ำงตนเองล ำน้ ำน่ำนสงเครำะห์1
216 2323 เด็กชายพฤทธ์ิ ไวเปีย วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล)
217 2342 เด็กชายธีรเทพ สังไทย เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
218 1063 เด็กชายกิตติภพ รักสัญชาติ เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
219 2152 เด็กชำยรัฐศำสตร์ กำรประเสริฐ อนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)
220 2285 เด็กชำยธำวิน สุขประเสริฐ เจริญวิทยำ
221 2080 เด็กชายธนกร ทัพหน้า หวัวเฉียว
222 2050 เด็กหญิงทักษิณา อินทปัญญา เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
223 2330 เด็กชายพชรพล ครองราษฏร์ อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
224 2041 เด็กชายอรรถพันธ์ เผ่าตินานนท์ เจริญผลวิทยา
225 2004 เด็กชายธีรวัฒน์ แสนเขียว อนุบาลอุตรดิตถ์
226 2085 เด็กชายปิยพัทธ์ ลี ประเสริฐ อนุบาลอุตรดิตถ์
227 2305 เด็กชำยประพฤติธรรม อ่ ำแจ้ง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
228 2143 เด็กชำยพิเชษฐชัย เคน้ ำอ่ำง อนุบำลอุตรดิตถ์
229 2029 เด็กหญิงนฤมล แก้วเพชรสุวรรณ นานกกก
230 2314 เด็กชำยชัยวัฒน์ กุณจ๋ำ เทศบำลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
231 2310 เด็กชำยลีโอ ไฟร์คล็อก เทศบำลท่ำอิฐ
232 2326 เด็กชายฉัตรพงษ์ ด้วงรอด วัดดอยแก้ว
233 2375 เด็กชายปภังกร มีทอง เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
234 2150 เด็กชำยชวนำกร เเบบวำ อนุบำลอุตรดิตถ์
235 2231 เด็กชำยภำนุพงศ์ แก้วดี อนุบำลอุตรดิตถ์
236 2243 เด็กหญิงบุณยำพร ท ำสวน บ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี
237 2356 เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมรัตน์ วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
238 2024 เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญธูป อนุบาลอุตรดิตถ์
239 2349 เด็กชายธีรพัฒน์ คงพร บ้านในเมือง
240 2097 เด็กชายภูริพัทธ์ พ่วงพูล อนุบาลอุตรดิตถ์
241 2167 เด็กหญิงสุระภำ ถนอมทรัพย์ทวี เทศบำลท่ำอิฐ
242 2055 เด็กชายณัฐพงศ์ สอดจันทร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
243 2272 เด็กชำยวีรพล ยังเหล็ก หวัวเฉียว
244 2264 เด็กชำยกฤตเมต พ่ึงศรีใส คุ้งตะเภำ
245 2137 เด็กชำยคุณำกร พลชำลี เทศบำลท่ำอิฐ
246 2241 เด็กชำยสิรภพ ค้ ำชู อนุบำลอุตรดิตถ์

/  เด็กชายณัฐดนัย…..

ช่ือ - สกุล
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247 2286 เด็กชำยณัฐดนัย นำพันธ์ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
248 2040 เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีทิพย์ อนุบาลอุตรดิตถ์
249 2297 เด็กชำยภูทนนท์ อินทร์นุ่ม เจริญวิทยำ
250 2292 เด็กหญิงณัฐธิดำ สมบัติยำ น้ ำพร้ำสำมัคคี
251 2164 เด็กชำยปิติคุณ มีมำ โรจนวิทย์มำลำเบ่ียง
252 2309 เด็กชำยภัทรพงศ์ จันทร์น้อย นิคมสงเครำะห์ 3
253 2051 เด็กชายรพีภัทร มีจันทร์ อนุบาลอุตรดิตถ์
254 2102 เด็กหญิงศิริขวัญ กันหา อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
255 2025 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ก่ าผ่อง นานกกก
256 2216 เด็กชำยองค์อินทร์ อ่ิมอ่ ำ พระหฤทัยนนทบุรี
257 2118 เด็กชำยกมลชัย ค ำเพ็ง อนุบำลอุตรดิตถ์
258 1138 เด็กชำยพิทยุตม์ เรืองศรี เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
259 2018 เด็กชายณัฐพันธ์ุ ปัญญาคง อนุบาลอุตรดิตถ์
260 2126 เด็กหญิงวำสนำ อิสสระ ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
261 2240 เด็กชำยศุภกร มูลค ำ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
262 2166 เด็กชำยธนกร อุปนันท์ บ้ำนน ้ำลอก (รัฐรำษฎร์รังสรรค์)
263 2098 เด็กชายทศพล แตงหยวก อนุบาลอุตรดิตถ์
264 2229 เด็กชำยรชต กล่ ำแก้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
265 1149 เด็กชำยเกรียงศักด์ิ ปิงยศ สตรีวรนำถบำงเขน กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
266 2059 เด็กชายปิยฤทธ์ิ ป่ินปาน อนุบาลอุตรดิตถ์
267 2263 เด็กหญิงลลิภัทร อินมูล ท่ำปลำอนุสรณ์1
268 2063 เด็กชายพัทธพล พรวนศิริ เทศบาลท่าอิฐ
269 2273 เด็กหญิงสุภัสสรำ สงวนสุภำพ หวัวเฉียว
270 2277 เด็กชำยเจตนิพัทธ์ โม้เกิด ชุมชนบ้ำนแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเครำะห์)
271 2358 เด็กชายชัชชนน เจริญสุข เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
272 2225 เด็กชำยวัชรวุฑฒ์ิ จันสำ ชำยเขำวิทยำ
273 2235 เด็กชำยภูวิศ เทวรัตน์ อนุบำลอุตรดิตถ์
274 2212 เด็กหญิงน้ ำฝน เกตุทอง พิชัยดำบหัก1
275 2131 เด็กชำยกันตภณ เลิศจันทรำงกูร หมู่ห้ำสำมัคคี
276 2201 เด็กหญิงเปรมฤดี เกตุวังแดง บ้ำนวังโป่ง
277 2147 เด็กชำยญำณกร รัตนประพิศ เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์
278 2347 เด็กหญิงเพชราภรณ์ เกตุสด วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล)
279 2378 เด็กหญิงลักษิกา โชคดี ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
280 2106 เด็กชำยปัณณวิชญ์ ทำนะขันธ์ อนุบำลอุตรดิตถ์
281 2258 เด็กชำยธนกร เรืองเดช บ้ำนวังโป่ง

/  เด็กชายณัฐพล…..

ช่ือ - สกุล
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282 2060 เด็กชายณัฐพล แสงทอง อนุบาลอุตรดิตถ์
283 2091 เด็กชายศิริพงษ์ ผากด เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
284 2374 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มาวัน ด่านแม่ค ามัน
285 2321 เด็กชายปัญญาวิชญ์ ม่ันกันนาน หมู่ห้าสามัคคี
286 2238 เด็กชำยณชพล พลอยแก้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
287 2171 เด็กชำยธนภัทร อุ่นเมือง อนุบำลอุตรดิตถ์
288 2058 เด็กชายภัชปวีณ์ ธนารัชต์ศิริกุล อนุบาลอุตรดิตถ์
289 2245 เด็กชำยคำมิน ผ่องพุฒ สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
290 2014 เด็กชายนพดล พรสิริโชติกุล อุตรดิตถ์คริสเตียน
291 2173 เด็กชำยทักษดณ อรุณเลิศวณิชชำ อนุบำลอุตรดิตถ์
292 2220 เด็กชำยธนกร ส่งเสริมทรัพย์ เทศบำลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
293 2346 เด็กชายภูริเดช ทิพย์พรม บ้านในเมือง
294 2208 เด็กชำยศุภกิจ เคยเห็น ชุนชนบ้ำนเเก่ง (ไกรสรพงษ์สงเครำะห์)
295 2113 เด็กชำยทีฆทัศน์ ฤดีรำช อนุบำลอุตรดิตถ์
296 2226 เด็กชำยพสิษฐ์ แพรนิมิตร หำดเส้ียววิทยำ
297 2370 เด็กชายกิตติกานต์ เทียนเทศ บ้านดารา
298 2218 เด็กชำยปริยวัต สอดจันทร์ อนุบำลอุตรดิตถ์
299 2332 เด็กหญิงรุ้งเพชร กุลมาก อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
300 2128 เด็กหญิงธีมำพร ทองเจริญ เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
301 2116 เด็กชำยออมสิน ม่วงเย็น อนุบำลอุตรดิตถ์
302 2154 เด็กชำยจิรครินทร์ จันมี อุตรดิตถ์คริสเตียน
303 2188 เด็กชำยวีรพงศ์ พัวะจุมพล วัดอรัญญิกำรำม
304 2251 เด็กชำยรวิภำส ฐิตำคม สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
305 2127 เด็กชำยจักรกฤช มีเสน อนุบำลอุตรดิตถ์
306 2193 เด็กชำยประภวิษน์ุ เรืองรัมย์ บ้ำนน้ ำพ้ีมิตรภำพท่ี 214
307 2369 เด็กหญิงอภิญญา เรืองพิทยา เจริญวิทยา
308 2283 เด็กชำยกฤษฎ์กันต์ธีร์ สุ่มสมบูรณ์ จรัสศิลป์
309 2100 เด็กชายจิรพัฒน์ หนูนวล อนุบาลอุตรดิตถ์
310 2213 เด็กชำยณัฐพงษ์ โพธ์ิกัน อนุบำลอุตรดิตถ์
311 2316 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วพันธ์อ่ า ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
312 2255 เด็กชำยไกรศรี ฟ่ันบ้ำนไร่ อนุบำลอุตรดิตถ์
313 1177 เด็กชายไชยภัทร พาไทยสงค์ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
314 2350 เด็กชายวุฒิชัย ทองพืช บ้านกองโค
315 2248 เด็กชำยภีมภัทร โชคพิทักษ์สกุล คุรุประชำสรรค์ศึกษำ
316 2352 เด็กชายภูมิเกียรติ พาลาด ภราดานุสรณ์
317 2337 เด็กชายเอกศิษฐ์ มูลทองน้อย อนุบาลอุตรดิตถ์ 

/  เด็กชายชนพัฒน์…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

318 2181 เด็กชำยชนพัฒน์ อยู่มำ เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์
319 2303 เด็กหญิงกัลย์สุดำ แสงอุไร บ้ำนท่ำอวน
320 2020 เด็กชายพัชรพล ทองเมือง เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์
321 2001 เด็กชายอภิวัฒน์ กรุตไคร้ อนุบาลอุตรดิตถ์
322 2371 เด็กชายฐานุสร บุญปก เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
323 2105 เด็กชายพชรพล นาคนาคา อุตรดิตถ์คริสเตียน
324 2302 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงอุไร บ้ำนท่ำอวน
325 2052 เด็กชายเกษมพันธ์ุ ไชยพันธ์ุ อนุบาลอุตรดิตถ์
326 2227 เด็กหญิงจิตรกัญญำ ถำแปง วัดดอยแก้ว
327 2291 เด็กชำยเศรษฐพงศ์ ซำซง อนุบำลอุตรดิตถ์
328 2194 เด็กชำยศุภวิชญ์ กล่อมก ำเนิด บ้ำนซ่ำนสำมัคคี
329 2293 เด็กชำยเกษมชัย เข็มเพ็ชร อนุบำลไทยรัฐวิทยำ 5 (วัดตล่ิงต่ ำ)
330 2341 เด็กชายศุภกร สุริศักด์ิ เทศบาลท่าอิฐ
331 2312 เด็กชำยปัญญำวิทย์ ใสย่ิง เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
332 2298 เด็กชำยนภดล พุกรอด บ้ำนแสนขัน
333 2049 เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวนิล หวัวเฉียว
334 2027 เด็กหญิงกนกนุช จันดา นานกกก
335 2295 เด็กชำยทัศนัย เปรมลำภ หวัวเฉียว
336 2205 เด็กชำยสุทธิภัทร ชอบธรรม หวัวเฉียว
337 2012 เด็กชายชนม์ษกิตต์ ธนเดชสิริพงศ์ อนุบาลอุตรดิตถ์
338 2343 เด็กชายพนมไพร ค าคง ศรีพนมมาศพิทยากร
339 2333 เด็กหญิงชุดาพร บุญชัยนพรัตน์ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
340 2217 เด็กชำยศุภกฤต แสนหอม อนุบำลอุตรดิตถ์
341 2038 เด็กชายชาญณรงค์ ย้ายตั ง อนุบาลอุตรดิตถ์
342 2232 เด็กชำยจิณณวัตร ศรีข ำมี อนุบำลอุตรดิตถ์
343 2366 เด็กชายพันธ์ระพี พีระพันธ์ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)
344 1029 เด็กชายกฤตัชญ์ ปราพรม เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการตรวจสอบสิทธ์ิ

นักเรียนได้สิทธ์ินักเรียนท่ัวไป
345 2376 เด็กชายพงษ์สุวรรณ พานถม เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
346 2325 เด็กชายพิทักษ์ มานาง วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล)
347 2005 เด็กชายปฏิวัติ มูลสา เทศบาลท่าอิฐ
348 2244 เด็กชำยณัชพล เอกำ โรงเรียนบ้ำนเด่นส ำโรง
349 2372 เด็กชายอนันตยศ จันทร์บัว เป่ียมเมธีวิทยาคาร
350 2313 เด็กหญิงมนัสพร เเสงทอง เจริญวิทยำ
351 2331 เด็กชายวีระชัย สามแสง พหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
352 2022 เด็กชายกฤษฎา ปานแดง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
353 2254 เด็กชำยภัทรศวัฒ โทนโนนแดง สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

/  เด็กชายสรยุทธ…..

ช่ือ - สกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน หมายเหตุ

354 2045 เด็กชายสรยุทธ งามฉวี เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
355 2032 เด็กชายเกริกพล แจ่มฤกษ์แจ้ง อนุบาลอุตรดิตถ์
356 2348 เด็กชายมนัส แก้วนรินทร์ หวัวเฉียว
357 2351 เด็กชายกัมปนาท กุลศิริ เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
358 2252 เด็กชำยนนทพันธ์ุ จันทร์แป้น เทศบำลวัดคลองโพธ์ิ
359 2144 เด็กชำยวุฒิชัย รอดพุฒ เทศบำลท่ำอิฐ
360 2360 เด็กชายจิราพัชร โตอุ้ม เจริญวิทยา
361 2101 เด็กชายกันตภูมิ ดอกบัว อนุบาลอุตรดิตถ์
362 2191 เด็กชำยธนภูมิ วัสสละ เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
363 2284 เด็กชำยรณกร บูรณะถำวร สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
364 2095 เด็กชายชยาชัย อยู่เป็นสุข เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์
365 2320 เด็กหญิงผกามาศ แก้วชัง วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล)
366 2169 เด็กชำยธนวิชญ์ มีรอด อนุบำลอุตรดิตถ์
367 2189 เด็กชำยเกรียงไกร จันทร์สุข อนุบำลอุตรดิตถ์
368 2111 เด็กชำยกนกพล ด้วงสุวรรณ สำรสำสน์ธนบุรี
369 2367 เด็กชายปิยรัตน์ พรมชัย เจริญวิทยา
370 2161 เด็กชำยชำญณรงค์ แก่นวงษ์ อนุบำลอุตรดิตถ์
371 2088 เด็กชายสุรฤทธ์ิ ถายา อนุบาลอุตรดิตถ์
372 2304 เด็กชำยณัฐพงษ์ มีเท่ียง อนุบำลอุตรดิตถ์
373 2084 เด็กชายมนัญชัย ใยแก่นจันทร์ อุตรดิตถ์คริสเตียน
374 2315 เด็กชำยอชิรำวุฒิ ตำยอด บ้ำนวังปรำกฎ
375 2363 เด็กชายชลอภิชาติ รสชุ่ม เจริญวิทยา
376 2172 เด็กชำยนครศักด์ิ ศรีทิพย์ อนุบำลอุตรดิตถ์
377 2081 เด็กชายชานนท์ มาบ้านไร่ จรัสศิลป์
378 2145 เด็กชำยบุลำกร ค ำเเก้ว อนุบำลอุตรดิตถ์
379 2096 เด็กหญิงแพรวพราว เรย์ร่ี เซนต์เมร่ีอุตรดิตถ์ 

/ 3. ประเภทนักเรียนท่ีมี.....

ช่ือ - สกุล



- 18 -

3. ประเภทนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ

ล ำดับ เลขท่ี
ใบสมัคร โรงเรียน หมำยเหตุ

1 2106 เด็กชำยปัณณวิชญ์ ทำนะขันธ์ อนุบำลอุตรดิตถ์ นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชำติฯ

ท้ังน้ี ให้นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ และผู้ปกครองปฏิบัติดังน้ี

1. ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริกำร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ล ำดับท่ี 1 - 215 มำรำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 - 16.30 น. 
2. ประเภทนักเรียนท่ัวไป  ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ล ำดับท่ี 1 - 144  มำรำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 - 16.30  น. 
3. ประเภทเง่ือนไขพิเศษ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ล ำดับท่ี 1  มำรำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 - 16.30  น. 

ณ หอประชุมน้ ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
4.
5. หำกไม่มำรำยงำนตัว หรือไม่มำมอบตัวตำมวันเวลำท่ีโรงเรียนก ำหนด หรือ มำมอบตัวแล้วเอกสำรกำรมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศน้ี ถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
6. กรณีท่ีมีผู้สอบคัดเลือกได้ และสละสิทธ์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์จะประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทนักเรียนท่ัวไป ล าดับท่ี 145 เป็นต้นไป 

ให้ครบตามจ านวนผู้สละสิทธ์ิ พร้อมมามอบตัว ในวัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีโรงเรียนจะก าหนดต่อไป

ประกำศ  ณ  วันท่ี    2  เมษำยน  พ.ศ. 2562

 (นำยบัญชร  จันทร์ดำ)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์

นักเรียนตำม ข้อ 1 -3 มำ มอบตัววันท่ี 8 เมษำยน 2562 ระหว่ำงเวลำ 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมน้ ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ช่ือ -สกุล






