


ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  1  หอ้ง     422

เลขที่สมัคร     10001  -  10020  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10001 เด็กชาย พัสกร ดิษเสถียร เทศบาลท่าอิฐ

2 10002 เด็กชาย ธนดล พ่วงบางโพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

3 10003 เด็กชาย พัลลภ หอ้มหา อนบุาลอุตรดิตถ์

4 10004 เด็กชาย สิรภพ ฝ้ันเต็ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

5 10005 เด็กหญิง ญาดา สุ่มสมบรูณ์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

6 10006 เด็กหญิง วริศรา โพธิ์ดง เทศบาลท่าอิฐ

7 10007 เด็กชาย ธรรณพล แย้มอรุณ อนบุาลอุตรดิตถ์

8 10008 เด็กหญิง ปวริศา มาประกอบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

9 10009 เด็กชาย ดารชาต์ จันทร์ค า อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10010 เด็กหญิง ปริชญา มาประกอบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

11 10011 เด็กชาย อภภิู ศรีสมอ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

12 10012 เด็กชาย คธานน เชื้อต่อมา อนบุาลอุตรดิตถ์

13 10013 เด็กชาย ศุภกร เหล็กมัน่ เทศบาลท่าอิฐ

14 10014 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เงินพล อนบุาลอุตรดิตถ์

15 10015 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ค ามงคล อนบุาลอุตรดิตถ์

16 10016 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทิพย์บณุยาพร เทศบาลท่าอิฐ

17 10017 เด็กหญิง ปวริศา ไชยค า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

18 10018 เด็กชาย สุวิจักขณ์ จันทร์อ่อน อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10019 เด็กชาย ณภทัร สาสุข อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10020 เด็กชาย ณัฐภทัร ค าอรรถ อนบุาลอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 1

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     2  หอ้ง     423

เลขที่สมัคร     10021  -  10040  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10021 เด็กชาย อชิระ ชัยวงค์ หวัวเฉียว

2 10022 เด็กชาย อัครวิชญ์ วงษ์พรวน เทศบาลท่าอิฐ

3 10023 เด็กชาย ณัฐดนยั เส็งประสาร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

4 10024 เด็กชาย ปณัณธร บญุพึ่ง อนบุาลอุตรดิตถ์

5 10025 เด็กชาย เนติธร จันทร์กรี เทศบาลท่าอิฐ

6 10026 เด็กชาย ชินโชติ ลาบรรเทา อนบุาลอุตรดิตถ์

7 10027 เด็กชาย นนทกร กุลพรม วัดอรัญญิการาม

8 10028 เด็กชาย รัตนวัฒน์ ปาด้วง หวัวเฉียว

9 10029 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟองดา อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10030 เด็กชาย ปรินทร คุ้มไกรสร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

11 10031 เด็กหญิง สุภทัธราภรณ์ รุ่งเจริญ อนบุาลอุตรดิตถ์

12 10032 เด็กชาย กันธิชา ฐิติธนาพุฒิกาจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

13 10033 เด็กชาย อภวิัฒน ์ ใจมา อนบุาลอุตรดิตถ์

14 10034 เด็กหญิง ธีรญา คงตาล ภราดานสุรณ์

15 10035 เด็กชาย ณัชฐพงษ์ ทิศอุดร เทศบาลวัดท้ายตลาด

16 10036 เด็กชาย ปยิะสวัสด์ิ มีศิริพันธุ์ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

17 10037 เด็กชาย สรณ์สิริ มานพกาวี อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10038 เด็กชาย พชธกร ประไพวงษ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10039 เด็กชาย ธาราธร ชายสุทธิ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10040 เด็กชาย นทัพงษ์ พรมเสนา อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 2

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  3  หอ้ง     424

เลขที่สมัคร     10041  -  10060  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10041 เด็กชาย ชุติเดช พิมพากรณ์ เทศบาลท่าอิฐ

2 10042 เด็กชาย ชาตินนัท์ ทิง้ิวงาม วัดหนองผา

3 10043 เด็กหญิง นนัทิชา สีหนองโคต เทศบาลวัดคลองโพธิ์

4 10044 เด็กชาย ธนวัฒน ์ มายรรยงค์ เทศบาลท่าอิฐ

5 10045 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ทับแว่ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

6 10046 เด็กชาย อัครภมูิ บตุรพา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

7 10047 เด็กชาย กันตพงษ์ นาคงาม เทศบาลท่าอิฐ

8 10048 เด็กชาย ชลวรรษ ไสสีสูบ เทศบาลท่าอิฐ

9 10049 เด็กชาย ธนภทัร เสริมสุข เทศบาลท่าอิฐ

10 10050 เด็กหญิง ชัญญานนัท์ สุขานนท์ อนบุาลอุตรดิตถ์

11 10051 เด็กชาย นวพรรษ ทองศรีอ้น อนบุาลอุตรดิตถ์

12 10052 เด็กหญิง เอื้ออังกูร อินทร์เล่ือมใส อนบุาลอุตรอิตถ์

13 10053 เด็กชาย ธนกฤต ยาวงษ์ เทศบาลท่าอิฐ

14 10054 เด็กชาย ปวรุตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อนบุาลอุตรดิตถ์

15 10055 เด็กชาย ธนากร สุขโท้ เทศบาลท่าอิฐ 

16 10056 เด็กชาย นพกร ทองประจ า อนบุาลอุตรดิตถ์

17 10057 เด็กชาย ณัฐนนัท์ เชื้อม่วง อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10058 เด็กชาย กิตตินนัท์ นิม่นวล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

19 10059 เด็กหญิง ธนชัพร อิ่มลาภ ร.ร.อนบุาลอุดตรดิตถ์

20 10060 เด็กชาย วรัญญู วงศ์จันทร์ ภราดานสุรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 3

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  4  หอ้ง     425

เลขที่สมัคร     10061  -  10080  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10061 เด็กชาย ณฐพล อยู่นุย้ อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10062 เด็กหญิง ชัญญานชุ สุขานนท์ อนบุาลอุตรดิตถ์

3 10063 เด็กชาย ธรรพ์ธนาธรณ์ ศรีโท เทศบาลท่าอิฐ

4 10064 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ล้ิมสุวรรณ เทศบาลท่าอิฐ

5 10065 เด็กหญิง วรรณรดา ค าสิทธิ์ เทศบาลท่าอิฐ

6 10066 เด็กชาย ภคัพล ท ามา อนบุาลอุตรดิตถ์

7 10067 เด็กหญิง ธิดาธาร เปร่ียมทรัพย์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

8 10068 เด็กชาย ธนภทัร ภกัดี อนบุาลอุตรดิตถ์

9 10069 เด็กชาย ชัยณเดช วัฒนะภติู อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10070 เด็กชาย ธนกร สุขศรี เทศบาลท่าอิฐ

11 10071 เด็กชาย ชาคริต หอ้ยไชยสงค์ อนบุาลอุตรดิตถ์

12 10072 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ทองศาสตร์ อนบุาลอุตรดิตถ์

13 10073 เด็กชาย ชนดุม วันมหาชัย อนบุาลอุตรดิตถ์

14 10074 เด็กชาย ธนวุฒิ เหล็กแย้ม เทศบาลท่าอิฐ

15 10075 เด็กชาย พงศภคั พรามแผลง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

16 10076 เด็กชาย อริญชัย คงสุด อนบุาลอุตรดิตถ์

17 10077 เด็กชาย ปองคุณ อุปธารปรีชา อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10078 เด็กชาย ภานพุงศ์ แก้วสกุล วัดอรัญญิการาม

19 10079 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทาต่อย เทศบาลท่าอิฐ

20 10080 เด็กชาย วรเมศร์ มีรัตน์ เทศบาลท่าอิฐ

ชือ่-สกุล

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 4

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  5  หอ้ง     426

เลขที่สมัคร     10081  -  10100  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10081 เด็กชาย บรรณวัชร ยงไสว อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10082 เด็กชาย ปวิฬิศ จันทาวุฒิกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

3 10083 เด็กชาย ธนญักรณ์ กุศล อนบุาลอุตรดิตถ์

4 10084 เด็กชาย เถลิงศักด์ิ สิงหเ์รือง หวัวเฉียว

5 10085 เด็กชาย เนติธร แจ่มรัตนโสภณิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

6 10086 เด็กหญิง อังคณา อรุณศรี เทศบาลท่าอิฐ

7 10087 เด็กชาย ภริูพัฒน์ อภวิันท์ อนบุาลอุตรดิตถ์

8 10088 เด็กชาย ณัฐชนนท์ บญุเกตุ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

9 10089 เด็กชาย เนติพล เปา่สวน เทศบาลท่าอิฐ

10 10090 เด็กชาย จิรายุ อ่อนอยู่ เทศบาลท่าอิฐ

11 10091 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ แก้วคอน เทศบาลท่าอิฐ

12 10092 เด็กชาย เอมรติพงษ์ อ่วมอ่ า เทศบาลท่าอิฐ

13 10093 เด็กชาย ชโยดม ใจศรี เทศบาลท่าอิฐ

14 10094 เด็กชาย กิตติพันธ์ คงคณะ วัดอรัญญิการาม

15 10095 เด็กชาย ธนกฤต ทับม่วง อนบุาลอุตรดิตถ์

16 10096 เด็กชาย วชิรวิทย์ นุม่นวล อนบุาลอุตรดิตถ์

17 10097 เด็กชาย นพกร จันทราช เทศบาลท่าอิฐ

18 10098 เด็กชาย ธนพล ศรีเคน อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10099 เด็กชาย คุณวุฒิ อ่วมบญุ เทศบาลท่าอิฐ

20 10100 เด็กหญิง เกศสุวรรณ ตุงคะศิริ เทศบาลวัดไผ่ล้อม

ชือ่-สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 5

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     6  หอ้ง     427

เลขที่สมัคร     10101  -  10120  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10101 เด็กชาย อสุรินทร์ ปารีชัย เทศบาลวัดคลองโพธิ์

2 10102 เด็กชาย วีรภทัร เล็กอุทัย อนบุาลอุตรดิตถ์

3 10103 เด็กหญิง กมลพรรณ พรหมธารา เทศบาลท่าอิฐ

4 10104 เด็กชาย ปติิภทัร มาศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

5 10105 เด็กชาย วรยศ ชนะโรค อนบุาลอุตรดิตถ์

6 10106 เด็กชาย รติบดี พรมราช วัดอรัญญิการาม

7 10107 เด็กชาย ธนวัฒน์ ซ่ือตรง เทศบาลท่าอิฐ

8 10108 เด็กชาย ชยณัฐ ฟักนวล เทศบาลวัดคลองโพธิ์

9 10109 เด็กชาย ณชิรพัฒน์ ดีอุดม เทศบาลท่าอิฐ

10 10110 เด็กชาย นธิิศ สุชวลิต เทศบาลวัดคลองโพธิ์

11 10111 เด็กหญิง อภชิญา เบญญาบวรกิตต์ิ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

12 10112 เด็กหญิง ปราณปริยา อินศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

13 10113 เด็กชาย ยศพัทธ์ ตาแก้ว อนบุาลอุตรดิตถ์

14 10114 เด็กชาย พงศกร บญุการณ์ ม่อนดินแดงวิทยาคม

15 10115 เด็กชาย ภริูนทร์ ฦาชา เทศบาลท่าอิฐ

16 10116 เด็กชาย ชวรัตน์ สุริยา เทศบาลวัดคลองโพธิ์

17 10117 เด็กชาย พัชฎะ จารุชาต อุตรดิตถ์คริสเตียน

18 10118 เด็กชาย อภวิิชญ์ ค าเพ็ง ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

19 10119 เด็กชาย นธิิศ ทองแต้ม อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10120 เด็กชาย พันธพัฒน์ ลาตา เทศบาลท่าอิฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 6

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  7  หอ้ง     428

เลขที่สมัคร     10121  -  10140  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10121 เด็กชาย ธนโชติ อุดหนนุ อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10122 เด็กชาย คณินกฤษฎิ์ สุขวัฒน์ อนบุาลอุตรดิตถ์

3 10123 เด็กชาย อัศวเทพ สุพะรังสี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

4 10124 เด็กชาย ชุติพนธ์ อินฮุย อนบุาลอุตรดิตถ์

5 10125 เด็กชาย พัชรพล เปา่สวน เทศบาลท่าอิฐ

6 10126 เด็กชาย วุฒิพงศ์ บญุธูป เทศบาลท่าอิฐ

7 10127 เด็กชาย คีตพล แซ่ไล้ อนบุาลอุตรดิตถ์

8 10128 เด็กชาย ชยานนท์ ทิพยะตระกูลชัย เทศบาลท่าอิฐ

9 10129 เด็กชาย สรวิชญ์ ปาลาศ อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10130 เด็กชาย วีรภทัร บญุเขต เทศบาลท่าอิฐ

11 10131 เด็กชาย สาธิต ศิริธนะ เทศบาลท่าอิฐ

12 10132 เด็กชาย ณัฐชนน นามโชติ อนบุาลอุตรดิตถ์

13 10133 เด็กชาย ยศพนธ์ อัคนถิิน เทศบาลวัดคลองโพธิ์

14 10134 เด็กชาย สิทธิชัย โภคา เทศบาลท่าอิฐ

15 10135 เด็กชาย ณัฐรุทธิ์ โกศลดิลกกุล อนบุาลอุตรดิตถ์

16 10136 เด็กชาย อัครพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ เทศบาลท่าอิฐ

17 10137 เด็กชาย ชัยมงคล จันทร์ทิม เทศบาลวัดคลองโพธิ์

18 10138 เด็กชาย เนติรักษ์ สิงหเ์ปรม อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10139 เด็กชาย จิรัฎฐ์ กรงทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10140 เด็กชาย ธนากร ขานไข อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 7

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  8  หอ้ง     432

เลขที่สมัคร     10141  -  10160  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10141 เด็กหญิง รัฐธีย์ คิดสนอง อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10142 เด็กชาย เกษมสันต์ สีสืบวงษ์ เทศบาลท่าอิฐ

3 10143 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เทพมงคล สาธิตมาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

4 10144 เด็กชาย กฤษณ์ กอบแก้ว เทศบาลท่าอิฐ

5 10145 เด็กชาย กฤติน พวงชัยยะ เทศบาลท่าอิฐ

6 10146 เด็กหญิง กนกสินา กาวี อนบุาลอุตรดิตถ์

7 10147 เด็กชาย ณัฏฐนนัท์ ภริูสัตย์ อนบุาลอุตรดิตถ์

8 10148 เด็กหญิง สรัลสิริ สอนแก้ว อนบุาลอุตรดิตถ์

9 10149 เด็กหญิง สุวดาพร ปิน่เชื้อ เทศบาลท่าอิฐ

10 10150 เด็กชาย ศุภกร สีระขัน เทศบาลวัดคลองโพธิ์

11 10151 เด็กชาย กช อุไรวรณ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

12 10152 เด็กชาย จารุภทัร พิมจันทร์ อนบุาลอุตรดิตถ์

13 10153 เด็กชาย ทรงภพ ปงัค า เทศบาลท่าอิฐ

14 10154 เด็กชาย จักรณรงค์ เจริญอินทร์ เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

15 10155 เด็กชาย ธงไทย อักษร อนบุาลอุตรดิตถ์

16 10156 เด็กชาย เกรียงไกร แสงดาว เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

17 10157 เด็กชาย ชินภทัร ศรีข ามี อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10158 เด็กชาย นพกร คุ้มพาน อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10159 เด็กชาย วินทกร มีกล่ า เทศบาลท่าอิฐ

20 10160 เด็กชาย ปยิะ หนเูปล่ียน เทศบาลวัดคลองโพธิ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 8

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     9  หอ้ง     433

เลขที่สมัคร     10161  -  10180  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10161 เด็กหญิง พัชรา ไขแสง เทศบาลวัดไผ่ล้อม

2 10162 เด็กหญิง จารุวรรณ สถาพร เทศบาลวัดไผ่ล้อม

3 10163 เด็กชาย ปยิวัฒน์ ตะสี ภราดานสุรณ์

4 10164 เด็กชาย พงศกร หลักพิบลูมงคล เทศบาลท่าอิฐ

5 10165 เด็กชาย พลเทพ จันเพิ้ง วัดอรัญญิการาม

6 10166 เด็กชาย นนัท์นภสั เสาวภา สหคริสเตียน

7 10167 เด็กชาย ปรัชกวี เพ็ชร์งาม เทศบาลท่าอิฐ

8 10168 เด็กชาย พิชญุตม์ บตุรแก้ว อนบุาลอุตรดิตถ์

9 10169 เด็กชาย เมธาวิน วงศ์เมือง อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10170 เด็กชาย พงศ์กฤต ปานสูงเนนิ เทศบาลท่าอิฐ

11 10171 เด็กหญิง พิมกมลชนก โมลารักษ์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

12 10172 เด็กชาย ธนธรณ์ กล่ันยวง เทศบาลวัดคลองโพธิ์

13 10173 เด็กหญิง นฤกมล สงวนสุข อนบุาลอุตรดิตถ์

14 10174 เด็กชาย จักรรินทร์ เกษแก้ว วัดอรัญญิการาม

15 10175 เด็กชาย นวมินทร์ ขัติยะ หวัวเฉียว

16 10176 เด็กชาย ศิลาภชั อินทะพาท อนบุาลอุตรดิตถ์

17 10177 เด็กชาย สุรสิทธิ์ ไสยวงศ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10178 เด็กชาย ปญัญาวุธ เวียงค า เทศบาลท่าอิฐ

19 10179 เด็กชาย พิชญุตม์ ศิริธนะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

20 10180 เด็กหญิง เบญญาภา บญุมี อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 9

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     10   หอ้ง     434

เลขที่สมัคร     10181  -  10200  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10181 เด็กชาย เกริกไกร อินจ าโรง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

2 10182 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กรีพจนยี์ เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

3 10183 เด็กชาย ณัฐพล จันเพิ้ง เทศบาลท่าอิฐ

4 10184 เด็กชาย รัชพล ธรรมรักษ์ เทศบาลท่าอิฐ

5 10185 เด็กชาย ชวิน สมโภชพิสุทธิ์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

6 10186 เด็กชาย วายุ เอี่ยมอ่อน เทศบาลท่าอิฐ

7 10187 เด็กชาย ณัชพล นวลจอน วัดอรัญญิการาม

8 10188 เด็กชาย จิตนวิัฒน์ จันทร์ทุ่ง เทศบาลวัดคลองโพธิ์

9 10189 เด็กชาย ธนกร อ่ าเมือง อนบุาลอุตรดิตถ์

10 10190 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ วงษ์โสภา วัดอรัญญิการาม

11 10191 เด็กชาย พีรพัฒน์ วัชรเทศ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

12 10192 เด็กชาย ธีรภทัร บวัเทพ เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

13 10193 เด็กชาย ธรรศ ชรินรัตน์ เทศบาลวัดหนองผา

14 10194 เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมืองซอง เทศบาลท่าอิฐ

15 10195 เด็กชาย ปริพล ยวงนุน่ เทศบาลท่าอิฐ

16 10196 เด็กชาย พีรพงศ์ บริบรูณ์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

17 10197 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงษ์ดี อนบุาลอุตรดิตถ์

18 10198 เด็กชาย วรภพ พรมคล้าย เทศบาลวัดคลองโพธิ์

19 10199 เด็กชาย เตชินท์ แสงเทียน อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10200 เด็กหญิง สุพัชฌา พรหมรังษี เทศบาลท่าอิฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 10

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  11   หอ้ง     435

เลขที่สมัคร     10201  -  10220  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10201 เด็กชาย เจษฎา สุขเกษม อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10202 เด็กหญิง อัจจิมา รัตนเ์พ็ชร์ เทศบาลท่าอิฐ

3 10203 เด็กชาย ศิวนาถ อุ่นเมือง อนบุาลอุตรดิตถ์

4 10204 เด็กชาย อติคุณ นอ้ยเทียน เทศบาลท่าอิฐ

5 10205 เด็กชาย สามารถ อ่อนนิม่ หวัวเฉียว

6 10206 เด็กชาย อภชิาติ กระสวยทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

7 10207 เด็กชาย วีรภทัร เกตุวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

8 10208 เด็กชาย จิรภทัร สีมาอิ้ง เทศบาลท่าอิฐ

9 10209 เด็กชาย พงศ์ปณต อุปะทะ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

10 10210 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ตาเถิง เทศบาลท่าอิฐ

11 10211 เด็กชาย ชาญชัย อินช้อย เทศบาลท่าอิฐ

12 10212 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แพ่งไฉน ภราดานสุรณ์

13 10213 เด็กชาย ณัฐวัตร แพ่งไฉน ภราดานสุรณ์

14 10214 เด็กชาย อธิคุณ ยิ้มเพชร อนบุาลอุตรดิตถ์

15 10215 เด็กชาย ณัฐวัชต์ กล่ินทอง เทศบาลท่าอิฐ

16 10216 เด็กหญิง นศิามณี เกตุสุริวงศ์ เทศบาลท่าอิฐ

17 10217 เด็กชาย ฉัตรชนก เชียเชื่อ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

18 10218 เด็กชาย ศศิธการณ์ วรรณโพธิมุกข์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

19 10219 เด็กชาย ณัฐพล เวฬุมาศ อนบุาลอุตรดิตถ์

20 10220 เด็กชาย ธีระ ปอ้งกัน อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 11

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  12   หอ้ง     436

เลขที่สมัคร     10221  -  10240  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10221 เด็กชาย นนัทกร จันทร์สอน อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10222 เด็กชาย วริทธิ์ธร พันธ์แตงไทย เทศบาลวัดคลองโพธิ์

3 10223 เด็กชาย ปญุญาพัฒน์ ยิ้มแย้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

4 10224 เด็กชาย ปยิวิศว์ นาคะวิจิตร เทศบาลท่าอิฐ

5 10225 เด็กชาย กนก อ่อนคง เทศบาลวัดคลองโพธิ์

6 10226 เด็กหญิง บญุญิสา โพธิ์เงิน เทศบาลท่าอิฐ

7 10227 เด็กชาย นภนนัท์ มัน่คงดี เทศบาลท่าอิฐ

8 10228 เด็กชาย ขันติ สิงหา เทศบาลท่าอิฐ

9 10229 เด็กหญิง แก้วกานดา เชื้อบาง เซนต์แมร่ี

10 10230 เด็กชาย ปฏภิาณ จุลเกตุ หวัวเฉียว-

11 10231 เด็กหญิง ปฤณวดี เนาว์ชมภู อนบุาลอุตรดิตถ์

12 10232 เด็กชาย ภคัพงษ์ นอ้ยนวล เทศบาลท่าอิฐ

13 10233 เด็กชาย ชานวุัฒน์ ตันแก้ว สาธิต ม.ราชภฏัอุตรดิตถ์

14 10234 เด็กหญิง ปยิรัตน์ ทับเกษม เทศบาศวัดคลองโพธิ์ 

15 10235 เด็กชาย วรกิจ แก้วมณี เทศบาลวัดคลองโพธิ์

16 10236 เด็กชาย สรวิศ แสงทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

17 10237 เด็กชาย นภสักร กอบค า เทศบาลท่าอิฐ

18 10238 เด็กชาย ชัชชัย สุขก้อน เทศบาลท่าอิฐ

19 10239 เด็กหญิง นภิาพร แพรปราณีต เทศบาลท่าอิฐ

20 10240 เด็กชาย จิรวุฒิ ศรีสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 12

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  13   หอ้ง     441

เลขที่สมัคร     10241  -  10260  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10241 เด็กชาย กัมพล ยิ้มแย้ม อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10242 เด็กชาย ภานกุร แดงกองโค อนบุาลอุตรดิตถ์

3 10243 เด็กชาย อัศณีย์ ทานะขันธ์ หวัวเฉียว

4 10244 เด็กหญิง อนญัญา มาหลวง เทศบาลท่าอิฐ

5 10245 เด็กชาย คุณาสิน อินจ่าย เทศบาลท่าอิฐ

6 10246 เด็กชาย ศิระวสุข์ จันทร์ค าอ้าย เทศบาลท่าอิฐ

7 10247 เด็กชาย อัจฉราวุฒิ สีทา เทศบาลท่าอิฐ

8 10248 เด็กชาย รัฐชพงษ์ เมฆธูป จรัสศิลป์

9 10249 เด็กชาย ธารินทร์ ทับแสง เทศบาลท่าอิฐ

10 10250 เด็กชาย ฮาซัน รัตนท์วีป ม่อนดินแดงวิทยาคม

11 10251 เด็กหญิง นลนลี พิลาสี เทศบาลท่าอิฐ

12 10252 เด็กชาย พุฒิพงษ์ โสภกัดี อุตรดิตถ์คริสเตียน

13 10253 เด็กชาย ภคภทัร ชูจุ้ย เทศบาลวัดท้ายตลาด

14 10254 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ทิมสันต์ เทศบาลวัดไผ่ล้อม

15 10255 เด็กชาย วรพล มีมุข เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

16 10256 เด็กหญิง ณภชัชา พลเสน เทศบาลวัดหนองผา

17 10257 เด็กชาย ณัฐพักร์ แก้วเปีย้ เทศบาลท่าอิฐ

18 10258 เด็กชาย นฐักมล จันทร์ค า บา้นหนองแหว้

19 10259 เด็กชาย ชุติพนธ์ วิรัชวงศ์ เซนแมร่ี อุตรดิตถ์

20 10260 เด็กชาย เจตนส์ฤษฏิ ์ วจีสุนทร เทศบาลท่าอิฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 13

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  14   หอ้ง     442

เลขที่สมัคร     10261  -  10280  =   20   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10261 เด็กชาย ภริูณัฐ มัน่จีระ อนบุาลอุตรดิตถ์

2 10262 เด็กชาย นรัิติศัย หวังใจสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

3 10263 เด็กชาย นทนนท์ เกิดก่อวงษ์ เทศบาลวัดไผ่ล้อม

4 10264 เด็กหญิง พัชญากร เหมือนเพ็ชร หวัวเฉียว

5 10265 เด็กชาย ปญุญพัฒน์ อินกล่ า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

6 10266 เด็กชาย กิตติพงศ์ มีสี เทศบาลท่าอิฐิ

7 10267 เด็กชาย ภทัรดนยั อินทร์พ่วง เทศบาลท่าอิฐ

8 10268 เด็กชาย รัฐภมูิ ค าแดง เทศบาลท่าอิฐ

9 10269 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เถื่อนเอี่ยม เทศบาลท่าอิฐ

10 10270 เด็กชาย คเณศวร มาบา้นไร่ เทศบาลท่าอิฐ

11 10271 เด็กหญิง ดาราพร บตัรมาก เทศบาลท่าอิฐ

12 10272 เด็กชาย พิษณุ ใคร้ชม เทศบาลท่าอิฐ

13 10273 เด็กชาย ธนโชติ โชติศรีพันธุ์พร เทศบาลท่าอิฐ

14 10274 เด็กชาย รัฐศาสตร์ จิรัฐกูล เทศบาลท่าอิฐ

15 10275 เด็กชาย สุรเดช ขุนอินทร์ เทศบาลท่าอิฐ

16 10276 เด็กชาย ชนสิษฎ์ ดังดี เทศบาลท่าอิฐ

17 10277 เด็กหญิง พิมลพรรณ ทองนวล เทศบาลท่าอิฐ

18 10278 เด็กชาย นราวิชญ์ รอดทองดี อนบุาลอุตรดิตถ์

19 10279 เด็กชาย อัษฎาวุธ กาญจนะกูล เทศบาลท่าอิฐ

20 10280 เด็กชาย ธีรพัชร ศรีสุข เทศบาลท่าอิฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 14

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     15   หอ้ง     443

เลขที่สมัคร     10281  -  10290  =   10   คน       วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 10281 เด็กหญิง ประพิมพรรณ ผงค า สาธิตมหาวิทยทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

2 10282 เด็กหญิง กชพร เกลียวทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

3 10283 เด็กชาย ศุภณัฐ มีปา เทศบาลท่าอิฐ

4 10284 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ค าโอด เทศบาลท่าอิฐ

5 10285 เด็กชาย พุฒธิพงศ์ ด่านศรีบรูณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัอตุรดิดถ์

6 10286 เด็กชาย ภาคิน โภคารัตนก์ุล เทศบาลท่าอิฐ

7 10287 เด็กชาย ธนภทัร์ มูลเชื้อ หวัวเฉียว

8 10288 เด็กชาย ฉัฏฐพงศ์ อ้นอารีย์ วัดอรัญญิการาม

9 10289 เด็กหญิง ชนฉิัตร สีระสา สาธิต มรอ.

10 10290 เด็กชาย ธีรภทัร เที่ยงธรรม เทศบาลท่าอิฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 15

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่-สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     16   หอ้ง     444

เลขที่สมัคร     20001  -  20020  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20001 เด็กชาย โยธิน ธนะโชติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

2 20002 เด็กชาย รัชภาค ฤทธิ์บ ารุง อนบุาลอุตรดิตถ์

3 20003 เด็กชาย พีรณัฐ คุ้มยงค์ อุตรดิตถ์คริสเตียน

4 20004 เด็กหญิง พัชราภรณ์ มณีจ านงค์ อนบุาลอุตรดิตถ์

5 20005 เด็กหญิง สิริวิภา แย้มศรี อนบุาลอุตรดิตถ์

6 20006 เด็กหญิง ภคพร เพิ่มพล อนบุาลอุตรดิตถ์

7 20007 เด็กชาย ภานพุงษ์ คอนไทย อนบุาลอุตรดิตถ์

8 20008 เด็กชาย กานต์ เหล็กสี อนบุาลอุตรดิตถ์

9 20009 เด็กชาย สุวรรณภมูิ แก้วค า อนบุาลอุตรดิตถ์

10 20010 เด็กชาย ยศพัทธ์ แสนบา้น อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20011 เด็กชาย วรกร ศิริเจริญ อนบุาลอุตรดิตถ์

12 20012 เด็กชาย วีรภทัร ใจกลม เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

13 20013 เด็กชาย ชาญชนก เทพหมอยา อนบุาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)

14 20014 เด็กชาย ปฐาณกรณ์ มาพริก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

15 20015 เด็กชาย ภทัรดนยั ค าสูน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

16 20016 เด็กชาย ณัชพล เชื้อนพคุณ บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

17 20017 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ภวูธนานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

18 20018 เด็กหญิง วิชญาดา ชมโลก อนบุาลเบญจมาศ

19 20019 เด็กชาย มงคล วอนเจียม อนบุาลอุตรดิตถ์

20 20020 เด็กหญิง ผกามาศ บญุยัง หวัวเฉียว

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 16

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     17   หอ้ง     445

เลขที่สมัคร     20021  -  20040  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20021 เด็กหญิง บณุยวีร์ พรมมิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

2 20022 เด็กชาย พงศธร ประเทือง พนมมาศพิทยากร

3 20023 เด็กชาย เสกสรรค์ พรมน้ าอ่าง อนบุาลอุตรดิตถ์

4 20024 เด็กหญิง จุฑากาญจน์ นวลมะ บา้นวังหวัดอย

5 20025 เด็กชาย ชนกันต์ แช่มภกัดี วัดน้ าใส

6 20026 เด็กชาย ภทัรพงษ์ เครือฟั่น วัดอรัญญิการาม

7 20027 เด็กชาย ธนภทัร อัศวกิติพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

8 20028 เด็กชาย คุณานนต์ สะราค า อุตรดิตถ์คริสเตียน

9 20029 เด็กชาย กิตติเดช เพ็งมี อนบุาลอุตรดิตถ์

10 20030 เด็กชาย กฤตเมธ หมีทอง เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

11 20031 เด็กชาย พัสกร สังข์นุม่ หวัวเฉียว

12 20032 เด็กชาย ธีรภทัร์ เรือนค า ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

13 20033 เด็กชาย เดชาวัต อู่รอด ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

14 20034 เด็กชาย อชิตพล รุ่งเรือง อนบุาลอุตรดิตถ์

15 20035 เด็กชาย ปณวัตร นามสุข สหคริสเตียน

16 20036 เด็กชาย ปรมะ ทองอ่อน เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์

17 20037 เด็กชาย ภธูเนศ ใบบวั เทศบาลท่าอิฐ

18 20038 เด็กหญิง ธารวิมล แปน้พรหม เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์

19 20039 เด็กชาย ณัฐพร นสิากรเสน อนบุาลอุตรดิถต์

20 20040 เด็กชาย ศุภฤกษ์ แก้วพร อนบุาลอุรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 17

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     18   หอ้ง     446

เลขที่สมัคร     20041  -  20060  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20041 เด็กชาย พีระพล คงดีได้ อนบุาลอุตรดิตถ์

2 20042 เด็กชาย ภทัรกร จิ๋วเข็ม เทศบาลวัดคลองโพธิ์

3 20043 เด็กชาย วงศกร วงค์เจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

4 20044 เด็กชาย กษิด์ิเดช เพ็งมี อนบุาลอุตรดิตถ์

5 20045 เด็กชาย เชิดศักด์ิ กุ้งทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

6 20046 เด็กชาย กันต์พจน์ แสงประจักษ์ เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

7 20047 เด็กชาย ชยางกูร ศรี ณ รังสรรค์ วัดคลองนาพง

8 20048 เด็กชาย พุฑฒิ มัน่แย้ม ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

9 20049 เด็กชาย อภรัิกษ์ อินนนัชัย วัดสว่าง

10 20050 เด็กชาย ณัฐกมล อินเปยี ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

11 20051 เด็กชาย นครินทร์ ปญัญา ท่าปลาอนสุรณ์ 1

12 20052 เด็กชาย สัณหณัฐ สอนคง อนบุาลอุตรดิตถ์

13 20053 เด็กชาย ธนวัฒน์ สิงหท์อง อนบุาลอุตรดิตถ์

14 20054 เด็กชาย วีรกุล ทิพย์เนตร อนบุาลอุตรดิตถ์

15 20055 เด็กชาย วรากร ฟักแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

16 20056 เด็กชาย พลอธิป ปญัญาโสภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

17 20057 เด็กชาย อิทธิกร อินทร์นอ้ย อนบุาลอุตรดิตถ์

18 20058 เด็กชาย กฤษกร บญุมาละ ชุมชนวัดบรมธาตุ

19 20059 เด็กหญิง ชนกพร อยู่ยืด เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

20 20060 เด็กหญิง ภทัรานษิฐ์ สันหนองเมือง ภราดานสุรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 18

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     19   หอ้ง     447

เลขที่สมัคร     20061  -  20080  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20061 เด็กชาย ภนูรินทร์ วงษ์ไม่นอ้ย กรพิทักษ์ศึกษา

2 20062 เด็กชาย ปรัชญา สุมา อนบุาลอุตรดิตถ์

3 20063 เด็กชาย ปณัณธร อิ่มชาลี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

4 20064 เด็กชาย ครองพล อ่อนนิม่ อนบุาลอุตรดิตถ์

5 20065 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ลูก้าส์ นาคหลวง น้ําริดราษฎร์บ ารุง

6 20066 เด็กชาย พิเชษฐไชย เชื้อนพคุณ อนบุาลอุตรดิตถ์

7 20067 เด็กชาย ณัชพล มีมาระ บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

8 20068 เด็กชาย กวิน คุ้มภยั อนบุาลอุตรดิตถ์

9 20069 เด็กชาย วสุพล สุขจิตร วัดคลองนาพง

10 20070 เด็กชาย ทรงวุฒิ ปานค า อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20071 เด็กชาย ธรรมภณ คุดคุ้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

12 20072 เด็กชาย เรืองศักด์ิ ซาซง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

13 20073 เด็กหญิง สลิลทิพย์ มะนญู ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

14 20074 เด็กชาย อลงกรณ์ ขาเหล็ก อนบุาลอุตรดิตถ์

15 20075 เด็กหญิง ณัฐฐาริณีย์ สุขวัฒน์ อนบุาลอุตรดิตถ์

16 20076 เด็กชาย คุณากร แก้วตา เทศบาลวัดท้ายตลาด

17 20077 เด็กหญิง ธัญชนก นามแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

18 20078 เด็กชาย ปยิพัทธ์ แขกอ่อน เทศบาลวัดคลองโพธิ์

19 20079 เด็กหญิง เณรัชฌา ขันอินทร์ อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

20 20080 เด็กชาย ปญัญาวัฒน์ ค าภู่ อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 19

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     20   หอ้ง     448

เลขที่สมัคร     20081  -  20100  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20081 เด็กชาย ชนภทัร จั่นจีน อนบุาลศรีสัชนาลัย (บา้นหาดสูง)

2 20082 เด็กชาย ทัตพงศ์ ท้าวเทพ วัดคลองนาพง

3 20083 เด็กชาย ชานน ผมท า บา้นปากปาด

4 20084 เด็กหญิง กมลชนก อ่อนปอ๊ก เทศบาลท่าอิฐ

5 20085 เด็กชาย ธนากร มัน่สิน ท่าปลาอนสุรณ์ 1

6 20086 เด็กชาย ณภทัร ดิษฐวิถี อนบุาลอุตรดิตถ์

7 20087 เด็กชาย ประภากร สังทรัพย์ เจริญวิทยา

8 20088 เด็กชาย จิรายุ จันทร์ศรี วัดดอยแก้ว

9 20089 เด็กชาย ธนกร แทนเทือก ภราดานสุรณ์

10 20090 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เทพย์จันทร์ ต้ังพิรุฬหธ์รรม

11 20091 เด็กหญิง กมลรัตน์ สืบธุ อนบุาลศรีสัชนาลัย(บา้นหาดสูง)

12 20092 เด็กชาย ณัฐดนยั อุตยะราช เทศบาลวัดคลองโพธิ์

13 20093 เด็กชาย ปภงักร มีค ามา เซนต์แมร่ี

14 20094 เด็กชาย จารุวิทย์ แก้วทอด สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

15 20095 เด็กหญิง สิรามล จอมทอง หวัวเฉียว

16 20096 เด็กชาย กรัณย์กร เอี่ยมสกุล อนบุาลอุตรดิตถ์

17 20097 เด็กชาย อนชุิต เย็นคต วัดหอ้งสูง

18 20098 เด็กชาย ศิริวัฒน์ มาใกล้ เทศบาลวัดท้ายตลาด

19 20099 เด็กชาย ณชพล เลิศคลัง อนบุาลอุตรดิตถ์

20 20100 เด็กชาย ธนภทัร แสงจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 20

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     21   หอ้ง     322

เลขที่สมัคร     20101  -  20120  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20101 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ บตัรมาก วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานกุูล)

2 20102 เด็กชาย พรพล เอี่ยมโอน เจริญวิทยา

3 20103 เด็กชาย จิรายุทธ อุดนนั สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

4 20104 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์พริก หวัวเฉียว

5 20105 เด็กหญิง ภริูชญา กุลยะ วัดโพธิ์ชัย

6 20106 เด็กชาย รัชพล ธวัฒติง เทศบาลวัดไผ่ล้อม

7 20107 เด็กหญิง จริยาภรณ์ แก้วบตุร อนบุาลอุตรดิตถ์

8 20108 เด็กชาย โสตทัศน์ มิง่เมือง เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์

9 20109 เด็กหญิง กนกวรรณ สายน้ าเย็น นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์3

10 20110 เด็กชาย โภคินณทรัพย์ เรือนอิน สวนหลวงสาธิต

11 20111 เด็กหญิง ณิชา ทองอร่าม ด่านแม่ค ามัน

12 20112 เด็กหญิง สิริณัฐญ์ ศรีทน อนบุาลอุตรดิตถ์

13 20113 เด็กชาย ธนาภมูิ พลับผล วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานกุูล)

14 20114 เด็กชาย สุรกานต์ เชื้ออินทร์ หมูห่า้สามัคคี

15 20115 เด็กชาย ธนวัฒน์ บตุรศรีเพชร บา้นแสนขัน

16 20116 เด็กชาย ณัฐชนน อ่อนนิม่ อนบุาลอุตรดิตถ์

17 20117 เด็กหญิง เขมนจิ สุขโข บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

18 20118 เด็กชาย ภทัรภณ อ่ าเมือง อนบุาลอุตรดิตถ์

19 20119 เด็กหญิง ธนกิา เกตุรักษา เจริญวิทยา

20 20120 เด็กชาย อัครพนธ์ กล่อมแจ้ง อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 21

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     22   หอ้ง     323

เลขที่สมัคร     20121  -  20140  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20121 เด็กชาย เทพพนม พรมจันทร์ บา้นซ่านสามัคคี

2 20122 เด็กชาย วชิรวิทย์ หลงทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

3 20123 เด็กชาย จิรัฏฐ์ พริบไหว อนบุาลอุตรดิตถ์

4 20124 เด็กชาย ภธูร เวรอักษร สหคริสเตียน

5 20125 เด็กชาย วทัญญู ยะทา นานกกก

6 20126 เด็กชาย กฤตานน  วังวิเศษ อนบุาลอุตรดิตถ์

7 20127 เด็กชาย วีระพล อ่อนทอง เทศบาลวัดคลองโพธิ์

8 20128 เด็กชาย กฤษฎา ประทังค า อนบุาลอุตรดิตถ์

9 20129 เด็กชาย ปพน สังข์ทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

10 20130 เด็กหญิง ภทัรดา พยาวัง อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20131 เด็กชาย ธัญธนาพรรธน์ นวลศรีใส อนบุาลอุตรดิตถ์

12 20132 เด็กชาย ธรรมศาสตร์ จันทร์ส่องแสง อนบุาลอุตรดิตถ์

13 20133 เด็กหญิง พิชญาภา เจริญวิวัฒนส์กุล อนบุาลอุตรดิตถ์

14 20134 เด็กชาย พชรดนยั กันภยั อนบุาลอุตรดิตถ์

15 20135 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ สุทธิสา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

16 20136 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แพ่งเกี่ยว เทศบาลวัดคลองโพธิ์

17 20137 เด็กชาย กิตติพศ คตสุข เซนต์แมร่ี

18 20138 เด็กชาย สิทธิเดช มะโหรา อนบุาลอุตรดิตถ์

19 20139 เด็กหญิง ปพิชญา ตามูล อนบุาลอุตรดิตถ์

20 20140 เด็กชาย สิทธิโชค ชุ่มสุวรรณ พนมมาศพิทยากร

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 22

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     23   หอ้ง     324

เลขที่สมัคร     20141  -  20160  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20141 เด็กหญิง เบญญาภา สังข์เงิน อนบุาลอุตรดิตถ์

2 20142 เด็กชาย ชญานนท์ พัฒนตรีกูณฐ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

3 20143 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ธนะวงค์ บา้นท่าสัก

4 20144 เด็กชาย สรรวัฒน์ ศิริธวัช อนบุาลอุตรดิตถ์

5 20145 เด็กหญิง ยมลพร เรียนแพง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

6 20146 เด็กชาย พุฒิพงศ์ นามวงศ์ อนบุาลอุตรดิตถ์

7 20147 เด็กหญิง พัชชรี เชื้อพรวน บา้นปา่เซ่า(ประชานสุรณ์)

8 20148 เด็กชาย นวพัชร เอี่ยมสอาด วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานกุูล)

9 20149 เด็กหญิง รัฐนนัท์ ทาไชย วัดอรัญญิการาม

10 20150 เด็กชาย ปยิะกุล เลิศจันทร์ ด่านแม่ค ามัน

11 20151 เด็กชาย ภดิูศ วัชราศรม อนบุาลอุตรดิตถ์

12 20152 เด็กชาย ปยิะพงษ์ สังข์เงิน เทศบาลท่าอิฐ

13 20153 เด็กชาย นภทัร เสาวภา บา้นม่วง

14 20154 เด็กหญิง ณัฐรินยี์ บญุหวา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

15 20155 เด็กชาย อัฐพงษ์ วงษ์พรวน เทศบาลวัดคลองโพธิ์

16 20156 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วิระปงิ อนบุาลอุตรดิตถ์

17 20157 เด็กชาย ธิติ ไม้แก้ว บา้นปา่เซ่า(ประชานสุรณ์)

18 20158 เด็กชาย ธนภทัร คุ้มอินทร์ อนบุาลศรีสัชนาลัย(บา้นหาดสูง)

19 20159 เด็กชาย จารุกิตต์ บวัเทพ อนบุาลอุตรดิตถ์

20 20160 เด็กชาย ภเูบศ ศรีอู่ทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 23

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่  24   หอ้ง     325

เลขที่สมัคร     20161  -  20180  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20161 เด็กชาย อภสิิทธิ์ กล่ าอุ่น วัดช่องลม

2 20162 เด็กหญิง พาทินธิดา พิหสููตร เจริญวิทยา

3 20163 เด็กชาย มฤคินทร์ แร่นาค สหคริสเตียน

4 20164 เด็กชาย วีรวัฒน์ ก้อมท้วม เจริญวิทยา

5 20165 เด็กชาย ชินดนยั จันทร์แสนตอ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

6 20166 เด็กชาย ทรงวุฒิ ชาประเสริฐ หวัวเฉียว

7 20167 เด็กชาย ณัฐวลัญช์ เล็กค าด้วง บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

8 20168 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ธารบวัสวรรค์ เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

9 20169 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อิ่มเอิบ อนบุาลอุตรดิตถ์

10 20170 เด็กชาย ธีรเดช เที่ยงตรง อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20171 เด็กหญิง ฉัตราพร เกียรทอง บา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

12 20172 เด็กชาย ปกอนนัต์ มาพัวะ หวัวเฉียว

13 20173 เด็กชาย อชิตพล ผูกทรัพย์ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

14 20174 เด็กชาย วีรภาพ สุขใจ บา้นในเมือง

15 20175 เด็กชาย ธนพนธ์ โนตา อนบุาลอุตรดิตถ์

16 20176 เด็กชาย ณัฐพัชร บญุหนนุ หวัวเฉียว

17 20177 เด็กชาย อัษฎาวุธ อ่องอ้น บา้นดงคู่

18 20178 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ค าจันหล้า พนมมาศพิทยากร

19 20179 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เพ็ชรเอี่ยม เซนเมร่ีอุตรดิตถ์

20 20180 เด็กหญิง ชลธิชา ชินรัมย์ รร.สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 24

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     25   หอ้ง     326

เลขที่สมัคร     20181  -  20200  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20181 เด็กชาย ฐิติพงศ์ โอ่งวัน ท่าปลาอนสุรณ์1

2 20182 เด็กชาย สหรัฐ ต๊ะประจ า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

3 20183 เด็กหญิง ณัฐณิชา อ่วมอ่ า วัดดงสระแก้ว

4 20184 เด็กชาย อนภุทัร มากมี วัดดงสระแก้ว

5 20185 เด็กชาย กฤษฐกร เศวตนยั เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

6 20186 เด็กชาย ปยิะพงษ์ ปานค า วัดดงสระแก้ว

7 20187 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เปีย่มผล วัดดงสระแก้ว

8 20188 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ปานสุวรรณ์ บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

9 20189 เด็กชาย พัชรพงษ์ มูลแก่น อนบุาลอุตรดิตถ์ํ

10 20190 เด็กชาย พงศกร ดาแว่น ภราดานสุรณ์

11 20191 เด็กชาย ณัฐกานต์ มงคลทอง น้ าริดราษฎร์บ ารุง

12 20192 เด็กชาย ศุภณัฐ เจียงกองโค เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

13 20193 เด็กหญิง ประกายดาว แหยมคง บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

14 20194 เด็กชาย นราวิชญ์ ฟักปล่ัง เซนต์แแมร่ี

15 20195 เด็กชาย กรชวัล ก าปนาท หวัวเฉียว

16 20196 เด็กชาย ภดิูศ กาญจนนคิม เซนต์โยเซฟเกาะสมุย

17 20197 เด็กชาย ชญานนิ ธูปแจ่ม อุตรดิตถ์คริสเตียน

18 20198 เด็กหญิง ปทัมา ปานด า บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

19 20199 เด็กชาย กิตติพงศ์ ดีบญุ บา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

20 20200 เด็กชาย ธนากร มเหรัตน์ อนบุาลอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 25

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     26   หอ้ง     331

เลขที่สมัคร     20201  -  20220  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20201 เด็กชาย จิรเมธ เคลือบพ่วง เซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์

2 20202 เด็กชาย รัฐศาสตร์ จ าปาจูม หวัวเฉียว

3 20203 เด็กชาย กิตติธัช อินสา วัดอรัญญิกการาม

4 20204 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เพ็ชรพินจิ บา้นคุ้งตะเภา

5 20205 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ นพคับ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

6 20206 เด็กชาย นเรศ ค าสอน ชุมชนด่านวิทยา

7 20207 เด็กหญิง อติกานต์ ปอ๊กหลง พิชัยดาบหกั1

8 20208 เด็กชาย ปฏพิล ค าโอด พนมมาศพิทยากร

9 20209 เด็กชาย ปารามินต์ บญุตา ชายเขาวิทยา

10 20210 เด็กชาย ธนบดี อินทร์พรม อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20211 เด็กชาย กฤษดา จันทร์เพ็ง ภารดานสุรณ์

12 20212 เด็กชาย นฐักมล จันทร์ค า บา้นหนองแหว้

13 20213 เด็กหญิง นารีทิพย์ ค ามิง่ บา้นแสนขัน

14 20214 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ แก้วแสงจันทร์ พิชัยดาบหกั1

15 20215 เด็กชาย ชุติพันธ์ สายญาติ เทศบาลท่าอิฐ

16 20216 เด็กชาย วรวัส ฉายพริก วัดอรัญญิการาม

17 20217 เด็กชาย กฤติน เณรรอด เทศบาลวัดคลองโพธิ์

18 20218 เด็กชาย ธนกร แกว่นกสิการณ์ พิชัยดาบหกั 1

19 20219 เด็กหญิง ณฐพร มีสอน บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่214

20 20220 เด็กชาย วรวุฒน์ กาใจตรง บา้นน้ าอ่าง

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 26

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     27   หอ้ง     332

เลขที่สมัคร     20221  -  20240  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20221 เด็กชาย ศรัณยู เณรเนอืง บา้นในเมือง

2 20222 เด็กหญิง กมลวรรณ นนัต๊ะ อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

3 20223 เด็กหญิง นรินทรา วรรณโพธิมุกข์ ฤทธิยะวรรณาลัย

4 20224 เด็กชาย ก้องภพ ปานมหาไชย บา้นหว้ยใต้

5 20225 เด็กชาย บดินทร์ บญุทอง เทศบาลวัดท้ายตลาด

6 20226 เด็กชาย ธีระภทัร ยศบญุเรือง บา้นแหลมถ่อนสามัคคี

7 20227 เด็กชาย มนตรี ใจชอบ เซนต์เเมร่ี

8 20228 เด็กชาย นฐัชัย แสงปลอด หวัวเฉียว

9 20229 เด็กหญิง สุนยี์ ดีบวั หวัวเฉียว

10 20230 เด็กชาย ธีรเทพ สีจันมาก หวัวเฉียว

11 20231 เด็กชาย มานะ บ าเพ็ญพันธ์ หวัวเฉียว

12 20232 เด็กหญิง ณัฐริกา ผงแสง บา้นหว้ยไคร้

13 20233 เด็กชาย ประภสักร ค าพุฒ หวัวเฉียว

14 20234 เด็กชาย วรากร หมอกมืด เทศบาลท่าอิฐ

15 20235 เด็กชาย อนชุิด อ้นดี เทศบาลวัดท้ายตลาด

16 20236 เด็กชาย วงศกร เหล็กกล้า พนมมาศพิทยากร

17 20237 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ผลโพธิ์ บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

18 20238 เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันแดง อนบุาลอุตรดิตถ์

19 20239 เด็กชาย ธีรพัฒน์ คงมาก บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

20 20240 เด็กชาย กิตติภพ เรืองศรี บา้นหว้ยทราย

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 27

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     28   หอ้ง     333

เลขที่สมัคร     20241  -  20260  =   20   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20241 เด็กชาย สุริยน ค าด้วง อนบุาลอุตรดิตถ์

2 20242 เด็กหญิง สุดารัตน์ เกล้ียงจันทร์ หวัวเฉียว

3 20243 เด็กชาย ธรณิศวร์ ปญัญา ไทยรัฐวิทยา5(วัดตล่ิงต่ า)

4 20244 เด็กชาย สรภพ บญุคอย ท่าแฝกอนสุรณ์ 4

5 20245 เด็กหญิง พิชาภา เด่นแสงทอง ภราดานสุรณ์

6 20246 เด็กชาย ก้องภพ สถาอุ่น สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

7 20247 เด็กชาย นรพนธ์ แก้วนาคแนว วีรศิลป์

8 20248 เด็กชาย อนวัช พันธุ์ทอง อนบุาลอุตรดิตถ์

9 20249 เด็กชาย นนทพัทธ์ จิณะกับ บา้นยู้

10 20250 เด็กหญิง ชนาภทัร ศรีพลากิจ อนบุาลอุตรดิตถ์

11 20251 เด็กชาย ดิฐ เจตนจันทร์ อนบุาลอุตรดิตถ์

12 20252 เด็กหญิง ลลิดา นอ้ยนามบญุ อนบุาลอุตรดิตถ์

13 20253 เด็กชาย ชุติพนธ์ มีพันธ์ํ ท่าปลาอนสุรณ์1

14 20254 เด็กชาย วีรภทัร วินจิสร เทศบาลหวัดง(ป.ฟักอังกูร)

15 20255 เด็กหญิง จันทรรัตน์ อ่วมศรี เทศบาลท่าอิฐ

16 20256 เด็กชาย นที มาสู่สุข พนมมาศพิทยากร

17 20257 เด็กชาย เตวิช โพธิ์หรัิญ อนบุาลอุตรดิตถ์

18 20258 เด็กหญิง พัชรนนัท์ นอ้ยแท้ ผดุงวิทย์

19 20259 เด็กชาย อภรัิกษ์ หงอนไก่ บา้งวังถ้ า

20 20260 เด็กชาย ณัชพล พุ่มอ าไพ เทศบาลวัดคลองโพธิ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 28

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ตึก/อาคาร       3        หอ้งสอบที่     29   หอ้ง     334

เลขที่สมัคร     20261  -  20272  =   12   คน      วันที่สอบ  วันเสาร์ ที่  6  มิถุนายน  2563     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 20261 เด็กชาย ชนะได ศิริกิจ สหคริสเตียน

2 20262 เด็กชาย อัคนี แสนปญัญา น้ าริดราษฎร์บ ารุง

3 20263 เด็กชาย ภญิโญ เจนส าโรง ชุมชนวัดบรรมธาตุ

4 20264 เด็กหญิง ธนชัพร สีสมุดค า บา้นน้ าพั้มิตรภาพที่214

5 20265 เด็กชาย ภาณุวัตน์ ขวัญมุข อนบุาลอุตรดิตถ์

6 20266 เด็กหญิง กชกร อยู่เชียร หนองกลาย(ราฎรอุทิศวิทยา)

7 20267 เด็กหญิง พรรณาราย จงจิตต์ ชุมชนไกรลาสวิทยาคม

8 20268 เด็กชาย ธนพล ทองบตุร บา้นวังแดง

9 20269 เด็กหญิง ณัฐริณีย์ มะหม่อม บา้นท่าสัก

10 20270 เด็กชาย โสภณวิชญ์ ปูอ่้าย บา้นหว้ยปราบ

11 20271 เด็กชาย วิศรุต ปานค า อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

12 20272 เด็กชาย ธนยันนัท์ พงศ์กษิด์ิเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชฏอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 29

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกต ิ(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชื่อสนามสอบ    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันเสารที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ 

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อาคาร       4 หอ้งสอบที่     1 หอ้ง     422
เลขที่สมัคร    40001  -  40020   =   20   คน วันที่สอบ วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40001 นาย ธานนิทร์ จีนผูก ภราดานสุรณ์

2 40002 นางสาว จันทรนภิา ล่องลอย อุตรดิตถ์ดรุณี

3 40003 นาย ภทัรพล มาประกอบ อุตรดิตถ์

4 40004 นาย อาชวินทร์ แดงกองโค อุตรดิตถ์

5 40005 เด็กหญิง พรชนนั คตด้วง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

6 40006 นางสาว นฐัชาพร ทุมสงคราม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

7 40007 นาย ณัฐกิตต์ิ นาพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

8 40008 เด็กชาย ธีรภทัร นอ้ยบตุร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

9 40009 นางสาว เมษิณี แก้วเปีย้ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

10 40010 นาย พีระวัฒน์ มูลประโคนชัย อุตรดิตถ์

11 40011 นางสาว ธิดาทิพย์ รอดชาวนา บา้นวังดิน

12 40012 นาย จิรัฏฐ์ หล่อเลิศธรรม อุตรดิตถ์

13 40013 นางสาว จันทรมณี ล่องลอย อุตรดิตถ์ดรุณี

14 40014 นางสาว ณัฐนนัท์ แก้วทอง อุตรดิตถ์

15 40015 นาย เจษฎา สังข์ไทย อุตรดิตถ์

16 40016 นางสาว วิริษา ค าอ้าย อุตรดิตถ์

17 40017 นาย สิวธันว์ สาค า อนบุาลอุตรดิตถ์

18 40018 นาย กฤษณพงษ์ เกตุแก้ว อุตรดิตถ์

19 40019 เด็กชาย วิศวะ ทองเณร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

20 40020 นางสาว เพ็ญพิชชา กรศรีประเสริฐ อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 30

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     2  หอ้ง     423

เลขที่สมัคร    40021  -  40040   =   20   คน  วันที่สอบ    วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40021 นาย ปฏภิทัร ชาวสมุทร อุตรดิตถ์

2 40022 นางสาว ศิริขวัญ มัน่ประสิทธิ์ อุตรดิตถ์

3 40023 นางสาว ปญัญพร บญุอยู่ อุตรดิตถ์

4 40024 เด็กชาย ภทัราวุธ นลิโสภา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

5 40025 นางสาว นภิาดา บญุชัยนพรัตน์ อุตรดิตถ์

6 40026 เด็กหญิง ปณุยนชุ กอบแก้ว อุตรดิตถ์

7 40027 นาย ปฏภิาณ เทพอาจ อุตรดิตถ์

8 40028 นาย ภเูบศ ภาชนยั อุตรดิตถ์

9 40029 นางสาว กาญจนาภรณ์ สูงหา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

10 40030 นางสาว วิมลรัตน์ เย็นคต อุตรดิตถ์ดรุณี

11 40031 นาย อานภุาพ พุทธมาตย์ อุตรดิตถ์

12 40032 นางสาว กันต์กนฐิ วิเศษเพ็ง อนบุาลอุตรดิตถ์

13 40033 นางสาว ปยิธิดา รังแก้ว นครสวรรค์

14 40034 นางสาว น้ าผ้ึง สนโต พิชัย

15 40035 นาย กฤตนู ทาแก้ว อุตรดิตถ์

16 40036 นาย ณัฐวุฒิ เกิดพูล ลับแลศรีวิทยา

17 40037 เด็กหญิง ธิดากิตต์ิ มากพันธ์ อุตรดิตถ์

18 40038 นาย พงศภคั ทองมา อุตรดิตถ์

19 40039 นาย ชนติพล พรหมชนะ อุตรดิตถ์

20 40040 เด็กชาย ณธศร มงคลสวัสด์ิ อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 31

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     3  หอ้ง     424

เลขที่สมัคร    40041  -  40060   =   20   คน  วันที่สอบ    วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40041 นางสาว ฐาปณี เอี่ยมมะเฟือง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

2 40042 นาย ฑีฆายุ มูลเมือง อุตรดิตถ์

3 40043 นางสาว กฤติยา พาพิมพ์ อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

4 40044 เด็กชาย พิชชากร คงนลิ อุตรดิตถ์

5 40045 นาย ธนากร จันทร อุตรดิตถ์

6 40046 นาย วิศวินท์ เขาดี อุตรดิตถ์

7 40047 นางสาว เกวลิน หมืน่ช านาญ ภราดานสุรณ์

8 40048 นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทพสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

9 40049 นางสาว ประภาศิริ ยศเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

10 40050 นางสาว เพ็ญพิชชา แย้มทรัพย์ เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

11 40051 นาย จีรวัฒน์ ใจหล้า เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

12 40052 นาย เกียรติกุล วงศ์วิเศษ อุตรดิตถ์

13 40053 นางสาว รวินท์นภิา รัตนภธูรรม อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

14 40054 นาย กษิดิส สังข์มา อุตรดิตถ์

15 40055 นาย จักรพงศ์ อินต๊ะวงศ์ กาวิละวิทยาลัย

16 40056 นางสาว นรินทร์ ค าคุ้ม เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

17 40057 นาย จักรภพ สรงสุวรรณ อุตรดิตถ์

18 40058 นางสาว น้ าฝน กันพรหม อุตรดิตถ์

19 40059 เด็กชาย ปณิธิ อิ่มชาลี อุตรดิตถ์

20 40060 นาย ภาณุวิชญ์ สุวรรณรอด อนบุาลอุตรดิตถ์

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 32

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     4  หอ้ง     425

เลขที่สมัคร    40061  -  40080   =   20   คน  วันที่สอบ    วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40061 นางสาว พัชธนนัท์ อินเปยี อุตรดิตถ์

2 40062 นางสาว ธัญลักษณ์ วันมา อุตรดิตถ์

3 40063 นางสาว จิรชยา ใจหล้า อุตรดิตถ์

4 40064 นางสาว รัตนธ์นวรรณ มะยมหนิ ดัดดรุณี

5 40065 นาย นพิพิชฌน์ ทองประเสริฐ อุรดิตถ์

6 40066 นางสาว วริศรา มีอินถา นคิมสร้างตนเองล าน้ านา่นสงเคราะห์3

7 40067 นาย คณนาถ แก้วมณี อุตรดิตถ์

8 40068 นาย พีรณัฐ รอดประทับ อุตรดิตถ์

9 40069 เด็กชาย ศุภวิชญ์ จิตพิไล อุตรดิตถ์

10 40070 นาย ศิรสิทธิ์ เพิ่มพูล อุตรดิตถ์

11 40071 นาย กันต์ศักด์ิ หอมบปุผา อุตรดิตถ์

12 40072 นางสาว ศวรรยา พุ่มด้วง อนบุาลอุตรดิตถ์

13 40073 นาย เวธนว์ศิน หฤทัยวิจิตรโชค อุตรดิตถ์

14 40074 นางสาว ปารียาพร สอนสี นคิมสร้างตนเองล าน้ านา่นสงเคราะห์3

15 40075 นางสาว ธนชัญา เหล่ียมเทศ อุตรดิตถ์

16 40076 นาย ณัฐกิตต์ิ หมูท่อง อุตรดิตถ์

17 40077 นางสาว กัลยา แก้วสอน ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร

18 40078 เด็กชาย อภสิิทธิ์ ไชยมงคล อุตรดิตถ์

19 40079 นางสาว สุภารัตน์ ก้อนพล อุตรดิตถ์

20 40080 นาย วีรภทัร ทิง้ิวงาม อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 33

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  5  หอ้ง     426

เลขที่สมัคร    40081  -  40100   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40081 นางสาว นทัธกานต์ พันธุ์สุวรรณ์ พิชัย

2 40082 นาย เนติธร กันทานนัท์ อุตรดิตถ์

3 40083 นางสาว วิจิตรา เทือกจันค า อุตรดิตถ์ดรุณี

4 40084 นาย บรูณศักด์ิ วัฒนาสกุลเกียรติ อุตรดิตถ์

5 40085 เด็กหญิง ชนกิานต์ อุ่นเรือน อนบุาลอุตรดิตถ์

6 40086 นางสาว ชลลดา จุระกัน พิชัย

7 40087 นางสาว ภทัราภา ทองทรัพย์ อุตรดิตถ์

8 40088 นางสาว อารียา แสนยาค า อุตรดิตถ์ดรุณี

9 40089 นาย พงศธร โหมดพันธ์ อุตรดิตถ์

10 40090 เด็กชาย ดลภทัร ต้ันสูงเนนิ อุตรดิตถ์

11 40091 นาย ณัฐพล ทองดี อุตรดิตถ์

12 40092 นาย วุฒิภทัร นามโชติ อุตรดิตถ์

13 40093 นาย ฐาปกรณ์ จิงา ประทีปศาสน์

14 40094 นาย คณุตย์ วิฑูรทัศน์ อุตรดิตถ์

15 40095 นางสาว อักษราภคั หอมรส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

16 40096 นาย พีรวิชญ์ อยู่อ่ า พิชัย

17 40097 นาย อินทนนท์ แสงจันทร์ อนบุาลอุตรดิตถ์

18 40098 นาย กฤษฎา ขันมูล อนบุาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

19 40099 นาย นนัทนชั แสงทอง อุตรดิตถ์

20 40100 นาย ธนชัชา เผ่ือนยิ้ม อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 34

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     6  หอ้ง     427

เลขที่สมัคร    40101  -  40120   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40101 นาย วีรภทัร ชมภู อุตรดิตถ์

2 40102 นาย สิริพงษ์ ปล่ังศรี อุตรดิตถ์

3 40103 นาย เมธี ธิเขียว อุตรดิตถ์

4 40104 เด็กชาย ภาสกร ยี่อินทร์ อุตรดิตถ์

5 40105 นาย ณัฏฐวัฒน์ ทิพย์แก้ว ภราดานสุรณ์

6 40106 นาย ปณุยวัจน์ ศรีลา อุตรดิตถ์

7 40107 นาย รัฐภมูิ สวนสอน อุตรดิตถ์

8 40108 นาย เจตนพิัทธ์ ใจมา เทศบาลท่าอิฐ

9 40109 นางสาว ปวีณา ฮาดคันทุง น้ าปาดชนปูถัมภ์

10 40110 นาย วีรภทัร ทองก้อน อุตรดิตถ์

11 40111 นางสาว พัชรดา ปอ้งไข ฟากท่าวิทยา

12 40112 นาย ธีรภทัร ลิขิตศิริ เทศบาลท่าอิฐ

13 40113 นาย จิรพงศ์ ทิพย์ทา อุตรดิตถ์

14 40114 นาย สุพชรัตน์ ขันทนยิม อุตรดิตถ์

15 40115 นางสาว จุฑาทิพย์ กรีพจนยี์ เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

16 40116 นางสาว ปยิธิดา ขันทะพุฒ  เทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

17 40117 นาย เมืองเหนอื บญุรักษ์ เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

18 40118 นาย สิทธิพล โชคชื่น อนบุาลอุตรดิตถ์

19 40119 นาย อธิภมูิ อยู่พู่ม อุตรดิตรถ์

20 40120 นาย ธนภทัร ชูถึง อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 35

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     7  หอ้ง     428
เลขที่สมัคร    40121  -  40140   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40121 นางสาว ศิริมา เข็มเพ็ชร์ เทศบาลวัดท้ายตลาด

2 40122 นาย เมธิชัย ดอกไม้ อุตรดิตถ์

3 40123 นางสาว จันทกานต์ นาสม ฟากท่าวิทยา

4 40124 นาย ธีรภทัร มีจันทร์ อุตรดิตถ์

5 40125 นาย ภวูนาท บรูณตระกูล อุตรดิตถ์

6 40126 นาย ณัฐวุฒิ สังคารัตน์ อุตรดิตถ์

7 40127 นาย ทัตต์ดนยั บญุเอม อุตรดิตถ์

8 40128 นางสาว รวินนัท์ พ่วงเถื่อน น้ าปาดชนปูถัมภ์

9 40129 นางสาว ณัฐกานต์ สีตาล อุตรดิตถ์

10 40130 นาย ณัฐกมล อินสอน อุตรดิตถ์

11 40131 นาย ศุภณัฐ ฉลอม อุตรดิตถ์

12 40132 นางสาว กาญจณาวัชร์ ทองเจริญ เทศบาทท่าอิฐ

13 40133 นาย นพเกล้า อ้วนสะอาด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

14 40134 นาย วรยุทธ ดวงค า อุตรดิตถ์

15 40135 นาย พงศภคั ทักขินยั สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดิตถ์

16 40136 นาย ภคัพล จรจันทร์ อุตรดิตถ์

17 40137 นาย กฤษณะวิชญ์ ธรรมยัติวงศ์ อุตรดิตถ์

18 40138 นาย ภานศัุกด์ิ ขุนอินโพธิ์ อุตรดิตถ์

19 40139 นาย ธิติวุฒิ เพ็งทา อุตรดิตถ์

20 40140 นางสาว อมรรัตน์ มัน่แดง ภราดานสุรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 36

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     8  หอ้ง     432

เลขที่สมัคร    40141  -  40160   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40141 นาย พงศกร วิจิตร อุตรดิตถ์

2 40142 นางสาว อาธิตญา ทาทองค า เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

3 40143 นาย ณัฐวันฒ์ มิลหล้า อุตรดิตถ์

4 40144 นางสาว นลินนภิา ภารกุล อุตรดิตถ์

5 40145 นาย ทักษิณ หนา้ไม้ อุตรดิตถ์

6 40146 นาย อนวุัฒน์ อยู่ส าราญ อุตรดิตถ์

7 40147 เด็กชาย วาทศิลป์ แสงอรุณธวัช อุตรดิตถ์

8 40148 นาย ภาณุวิชญ์ เกิดมัน่ อุตรดิตถ์

9 40149 นาย ศุภากร สุวรรละโพลง อุตรดิตถ์

10 40150 นางสาว เณรัชฌา อิ่มกระจ่าง ตรอนตรีสินธุ์

11 40151 นาย ณภทัร บญุมี อุตรดิตถ์

12 40152 นาย วรัญชิต พานชิย์วิลัย อุตรดิตถ์

13 40153 นาย กษิดิศ มัน่เจ๊ก อุตรดิตถ์

14 40154 นาย ณัฐชนน ละลี อุตรดิตถ์

15 40155 นาย ธนากร จงอยู่สุข อุตรดิตถ์

16 40156 เด็กชาย ภาคิน กล่ินประทุม อุตรดิตถ์

17 40157 นางสาว มรกต แสงทอง อนบุาลชุมชนหวัดง

18 40158 นางสาว พิมพ์มาดา ขิงหอม น้ าปาดชนปูถัมภ์

19 40159 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วใจ น้ าริดวิทยา

20 40160 นาย ศุภกิจ สุวรรละโพลง อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 37

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     9  หอ้ง     433

เลขที่สมัคร    40161  -  40180   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40161 นาย ธนชล เกิดมี อุตรดิตถ์

2 40162 นาย ภทัรพล คงอภยั อุตรดิตถ์

3 40163 เด็กชาย ประกายวิทย์ คลังวิเชียร อุตรดิตถ์

4 40164 นางสาว สุวนนัท์ ขันปล้อง เทศบาลท่าอิฐ

5 40165 นางสาว ณัฐพร แก้วใจ น้ าริดวิทยา

6 40166 นาย เดชาธร ดีก่อผล อุตรดิตถ์

7 40167 นาย สุทธิศักด์ิ พลอยเขียว อุตรดิตถ์

8 40168 นางสาว พรรณิพา สมหวัง เทศบาลท่าอิฐ

9 40169 นาย ธนกฤต แปน้พรหม อุตรดิตถ์

10 40170 นางสาว มุกมณี ลังกา อุตรดิตถ์ดรุณี

11 40171 นาย กฤษดา รัตนเสถียร อุตรดิตถ์

12 40172 เด็กชาย วิทวินท์ ชิวชื่น อุตรดิตถ์

13 40173 นางสาว กัญชุภา สระบวั พนมมาศพิททยาการ

14 40174 นางสาว นวรัตน์ จันทร์วิจิตร อุตรดิตถ์

15 40175 นางสาว ภมุริน อ่อนจันทร์ น้ าริดวิทยา

16 40176 นาย ภริูวัฒน์ แสงสว่าง อุตรดิตถ์

17 40177 นางสาว วราลี ชาญพิทยา น้ าปาดชนปูถัมภ์

18 40178 นาย พีระศักด์ิ เพียสนทิ อุตรดิตถ์

19 40179 นางสาว แพรวตา เรืองศิลป์ อุตรดิตถ์

20 40180 นาย ณัฐนนท์ จุ้ยสกุล อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 38

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     10   หอ้ง     434

เลขที่สมัคร    40181  -  40200   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40181 นางสาว นนัทนา ตาเถิง อนบุาลอุตรดิตถ์

2 40182 นางสาว ณัชชา สารเจริญ เทศบาลท่าอิฐ

3 40183 นางสาว พรรณพิไล จรัสพันธุ์ เทศบาลท่าอิฐ

4 40184 นาย พงศกร ปญัญาภู อุตรดิตถ์

5 40185 นาย กรวิชญ์ กันทะเขียว อุตรดิตถ์

6 40186 นางสาว อรนภา เกิดอ่วม อุตรดิตถ์

7 40187 นางสาว ธัญพิมล จันทรา เทศบาลท่าอิฐ

8 40188 นาย กฤษฎา สมโภชน์ เซนต์นโิกลาส

9 40189 นาย ปฏภิาณ เตชัย อุตรดิตถ์

10 40190 นาย นนทพัทธ์ นวลหมวก อุตรดิตถ์

11 40191 นาย ณัฐพงษ์ มีประไพ เทศบาลท่าอิฐ

12 40192 เด็กชาย พสุ อิ่มเพ็ง อุตรดิตถ์

13 40193 เด็กหญิง ภชัชา พรรณา พิชัย

14 40194 นาย วัชรกร ดิษทมาน เทศบาลท่าอิฐ

15 40195 นาย ศุภวิชญ์ สีคมข า อุตรดิตถิ์

16 40196 นาย พลาธิป พาลีขันธ์ อุตรดิตถ์

17 40197 นางสาว กานต์ธิดา ใจหล้า เจริญวิทยา

18 40198 เด็กหญิง นฤมล กัดแจ่ม ไทยรัฐวิทยา5(วัดตล่ิงต่ า)

19 40199 นาย ทศพล แว่นศรีทอง อุตรดิตถ์

20 40200 นาย พัทธกานต์ อุ่นเมือง อุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 39

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  11   หอ้ง     435

เลขที่สมัคร    40201  -  40220   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40201 นางสาว ณิชณิชา จันทร์เกตุ วัดปา่ประดู่

2 40202 นาย นคร ค าทอง อุตรดิตถ์

3 40203 นาย ณัฐภมูิ กาทองทุ่ง อุตรดิตถ์

4 40204 นาย นนทพัทธ์ ศรีวชิรานนท์ อุตรดิตถ์

5 40205 นางสาว ณัฐณิชา จุ้ยเปรม อุตรดิตถ์

6 40206 นาย ธนพันธุ์ ธนะเพทย์ อุตรดิตถ์

7 40207 นาย ศิวสันต์ วงษ์เงิน อุตรดิตถ์

8 40208 นาย กันติทัต ศรีล า อุตรดิตถ์

9 40209 นาย อติวิชญ์ ดีมูล เทศบาลท่าอิฐ

10 40210 นาย ติณณภพ ทิพย์โกมล อุตรดิตถ์

11 40211 นาย ปฏภิาณ นนัศรี อุตรดิตถ์

12 40212 นาย ธนากร จรจันทร์ อุตรดิตถ์

13 40213 นางสาว ซือ มิน่ เดนสี ปูสู่งเนนิ เทพอ านวยหาดใหญ่

14 40214 นาย กิตติพิชญ์ อินทะเรืองรุ่ง บา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214

15 40215 นาย พีระภทัร แขกวันวงศ์ สาธิตหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

16 40216 นาย ชยากร ควรคิด อุตรดิตถ์

17 40217 นาย ศรายุทธ อุชมวดี อุตรดิตถ์

18 40218 นางสาว ปทัมา จินะปนิ อุตรดิตถ์

19 40219 นางสาว กชกร จงไพบลูย์ อุตรดิตถ์ดรุณี

20 40220 นางสาว ภวิย์ษพร สิงหฉ์ลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 40

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่  12   หอ้ง     436

เลขที่สมัคร    40221  -  40240   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40221 นางสาว วรัญญา บ าเพ็ญพันธ์ อุตรดิตถ์

2 40222 นาย ศรายุทธ เเสงทอง ศรีนคร

3 40223 นางสาว กัญญารัตน์ คุณศิลป์ เมืองเชลียง

4 40224 นาย ธัญพิสิษฐ์ ทองชิต  สาธิต อุตรดิตถ์

5 40225 นาย ฐานปณัฐ มากคล้าย วชิราลัย

6 40226 เด็กชาย ทยากร ฟ้อนบ าเรอ พระหฤทัยสวรรคโลก

7 40227 นาย ธนเศรษฐ์ คาถา อุตรดิตถ์

8 40228 นาย ธนายุต อุปวัฒน์ เทศบาลท่าอิฐ

9 40229 เด็กชาย อัครวิน ประทุมมา อุตรดิตถ์

10 40230 เด็กหญิง ภญิญาภทัร จิตดี อุตรดิตถ์

11 40231 นาย ฉัตรมงคล เฟื่องมณี อนบุาลอุตรดิตถ์

12 40232 นาย สุรเชษฐ ใจต่อต้ัง อุตรดิตถ์

13 40233 นาย พิทักษ์พงศ์ แก้ววงศ์ อุตรดิตถ์

14 40234 นาย กฤษฎิติ์ภมูิ จันเสนา อุตรดิตถ์

15 40235 นาย ธนดล ไชยเมืองเลน อุตรดิตถ์

16 40236 นาย สิรภทัร ใสสีสูบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

17 40237 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ แคว้งใจ ดอยเต่าวิทยาคม

18 40238 นาย พงศธร  พิกุล ท่าปลาประชาอุทิศ 

19 40239 นาย ศราวุธ ช่างค า สุโขทัยวิทยาคม

20 40240 เด็กชาย ปรานต์ เจือระใน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 41

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     13   หอ้ง     441

เลขที่สมัคร    40241  -  40260   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40241 นางสาว ธัญวรัตม์ จอมศรี ตรอนตรีสินธ์ู

2 40242 นางสาว ธิดารัตน์ จันสุก พนมมาศพิทยากร

3 40243 นาย สรศักด์ิ ตวงรักษา อุตรดิตถ์

4 40244 นาย ณัฐภทัร รุ่งอินทร์ เทศบาลท่าอิฐ

5 40245 นาย โชคทองแท้ โยกเกณฑ์ อุตรดิตถ์

6 40246 นาย กฤตยชญ์ กล ่าทอง เทศบาลท่าอิฐ

7 40247 นาย สรศักด์ิ แสงดาว อุตรดิตถ์

8 40248 เด็กชาย พัชรพล เจริญธนะจินดา ราชวินติสุวรรณภมูิ

9 40249 นางสาว น้ าเพชร ทองนวล อุตรดิตถ์ดรุณี

10 40250 เด็กชาย มณฑล กิ่งเเก้ว ศรีนคร

11 40251 นางสาว ยุวดี จิราพงษ์ เทศบาลท่าอิฐ

12 40252 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์หงษ์ อุตรดิตถ์

13 40253 เด็กหญิง รติรมย์ ยาดี เทศบาลท่าอิฐ

14 40254 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ ก้อนดินจี่ ท่าปลาประชาอุทิศ 

15 40255 นางสาว กมลชนก แก่นจันทร์ เทศบาลท่าอิฐ

16 40256 นางสาว สุชานนัท์ สิงหท์อง อุตรดิตถ์

17 40257 นาย ปยิะบตุร ทองสุข โทรเรียนศรีพนมมาศพิทยากร

18 40258 นางสาว อรอุมา รัตนทรงศิลป์ อุตรดิตถ์ดรุณี

19 40259 นาย วีรวัฒน์ คุตจันทร์ อุตรดิตถ์

20 40260 นาย ภรีภทัร ทองดี วชิราลัย

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 42

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     14   หอ้ง     442

เลขที่สมัคร    40261  -  40280   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40261 นาย ธีรภทัร์ ทองแตง อุตรดิตถ์

2 40262 เด็กชาย ชาคริต อินแดง  เมืองเชลียง

3 40263 นาย นพพล แก่นจันทร์ อุตรดิตถ์

4 40264 นาย ชลทิศ ค าบาง อุตรดิตถ์

5 40265 นางสาว นภสักร แซ่เจีย เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้าอุตรดิตถ์

6 40266 นาย คมเพ็ชร กล่ินแย้ม องค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์

7 40267 นาย ภรีพัทร์ แก้วดวงศรี เจริญวิทยา

8 40268 นาย ภานพุันธ์ สาคร ท่าปลาประชาอุทิศ

9 40269 นาย สิรภพ จันทวงค์ ดาราวิทยาลัย

10 40270 นาย ธนกฤต ศรีวิโรจน์ อุตรดิตถ์

11 40271 นางสาว โสภติา หมืน่ยา ลับแลพิทยาคม

12 40272 นางสาว นนัธิดา มโณปาน อุตรดิตถ์ดรุณี

13 40273 นาย ปณัศิษฎ์ ปญัญาสงค์ ฟากท่าูวิทยา

14 40274 นาย ชาคริต อ่วมอ่ า ลับแลศรีวิทยา

15 40275 นางสาว กัญญานฐั เทพโส น้ าปาดชนปูถัมภ์

16 40276 นาย อัษฎายุทธ พรมน้ าอ่าง อุตรดิตถ์

17 40277 นาย วรศพงษ์ สุกใส อุตรดิตถ์

18 40278 นาย ณภทัร สิงจวง เทศบาลท่าอิฐ

19 40279 นาย ศิลารักษ์ ศิริธนะ อุตรดิตถ์

20 40280 นาย ชลธีร์ ปล้องไม้ พนมมาศพิทยากร

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 43

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชือ่ - สกุล

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     15   หอ้ง     443

เลขที่สมัคร    40281  -  40300   =   20   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40281 นางสาว ธวัลรัตน์ ค าอ้าย เทศบาลท่าอิฐ

2 40282 นางสาว อรปรียา เชื้อค า เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า อุตรดิตถ์

3 40283 นาย ทัศนะ ขัดจวง อุตรดิตถ์

4 40284 เด็กชาย รัฐภมูิ พลอาสา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

5 40285 นาย พันธวัช พัดเทพ อุตรดิตถ์

6 40286 นาย คมชาญ ปทัมะแก่นทราย อุตรดิตถ์

7 40287 นาย อรรถพล ศิริเจริญ อุตรดิตถ์

8 40288 นางสาว ดวงชนก ค าแดง อุตรดิตถ์ดรุณี

9 40289 นาย ปณัณธร สอนดี น้ าปาดชนปูถัมภ์

10 40290 นาย ธีรเมธ ทองมา อุตรดิตถ์

11 40291 นาย ณิชนนท์ รอดทองดี อุตรดิตถ์

12 40292 นาย พิริยะ เสถียรวงศ์นษุา พิมานพิทยาสรรค์

13 40293 นาย นนัทพงศ์ อินเครือ พนมมาศพิทยากร 

14 40294 นาย สุกฤษฎิ์ หวันมา อุตรดิตถ์

15 40295 นางสาว กมลชนก ขวานา สหคริสเตียน

16 40296 นาย ธนากร เอี๋ยวสกุล อุตรดิตถ์

17 40297 นาย อดิศักด์ิ แสงกลาง อุตรดิตถ์

18 40298 นาย ณัชภพ กะนะแสง อุตรดิตถ์

19 40299 นาย จีระวัฒน์ ภูก่ัน อุตรดิตถ์

20 40300 นาย ธนชาติ หอมค าวะ อุตรดิตถ์

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 44

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



ชื่อสนามสอบ      โรงเรียนอุตรดิตถ์

ตึก/อาคาร       4        หอ้งสอบที่     16   หอ้ง     444

เลขที่สมัคร    40301  -  40313   =   13   คน  วันที่สอบ   วันอาทิตย์ ที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ที่ เลขที่สมคัร โรงเรียน หมายเหตุ

1 40301 นาย ศุภฤกษ์ อุลิต เทศบาลท่าอิฐ

2 40302 นาย ภาณุพงศ์ ยิ้มมี วชิราลัย

3 40303 นาย วชิรพล ทิพย์แก้ว อุตรดิตถ์

4 40304 นางสาว วณิชชากรณ์ รวยลาภ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

5 40305 นาย เจษฎา เณรเนอืง อุตรดิตถ์

6 40306 นาย วันพิชิต จันทร์น้ าท่วม อุตรดิตถ์

7 40307 นาย อิสริยกฤช อาจณรงค์ อุตรดิตถ์

8 40308 นาย ธราเทพ ใจวงศ์ อุตรดิตถ์

9 40309 นางสาว นพมาศ แสงไทย อุตรดิตถ์ดรุณี

10 40310 นางสาว กนกพร จิตรแจ้ง อุตรดิตถ์ดรุณี

11 40311 นางสาว วริชรา พันแพง บา้นโคกวิทยาคม

12 40312 นางสาว มัณฑนา แสนเวียง เทศบาล 1 (สังขวิทย)์

13 40313 นาย ไชยอรุณ ชุมพรัตน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ชือ่ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ หนา้ที่ 45

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอุตรดติถ์     ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ไปเขาสอบ ในวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยใหนําบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนังสือรับรองการอยูในที่อาศัย อยางนอย 14 วัน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดวย โดยในการสอบ

ใหเตรียมดินสอ 2 B  และอุปกรณเครื่องเขียนมา



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 46 

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. 

1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาไทย
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ

50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. 

1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาไทย
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ

60 คะแนน 
60 คะแนน 
40 คะแนน 
40 คะแนน 
40 คะแนน 




