
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  มีรายละเอยีด ดังนี ้
 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา  2562 ทางเว็บไซต์ 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 

2. โรงเรียนจัดส่งหลักฐานใบแจ้งผลการสอบและรายละเอียดต่างๆทางไปรษณีย์ 
3. ผู้ปกครองติดต่อขอยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ได้ 

ระหวา่งวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 (วันและเวลาตามหลักฐานใบแจ้งผลการสอบที่โรงเรียนจัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย)์ 

4. ผู้ปกครองน าหลักฐานใบแจ้งผลการสอบดังกล่าวมายื่นตามวันและเวลาที่ก าหนดให้  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารทอร์ศรี  หากพ้นก าหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  

หมายเหตุ  นักเรียนไม่ต้องมา 



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

11001 ด.ญ.เพ็ญพิชชา สุจิตพิริยกิจ

11002 ด.ญ.มนัสนันท์ ขลิปปั้น

11003 ด.ญ.กัญญาภัทร ปันทรนาค

11004 ด.ญ.กชพรรณ ปัญจพงษ์

11005 ด.ญ.ชนิดาภา หนัทะนันต์

11008 ด.ญ.ฐิตาพร งามอมร

11009 ด.ญ.พาขวัญ รัตนสีตพงศ์

11010 ด.ญ.ปัณฑิตา เปี่ยมการุณ

11011 ด.ญ.วิรัลพัชร ตุลยาพิศิษฐ์ชยั

11013 ด.ญ.ธนิสร เลิศมณี

11014 ด.ญ.ชลภัท ปรีชาเวทยากุล

11015 ด.ญ.ณิลรยา โรจนวิภาต

11016 ด.ญ.พิมพาภรณ์ สุขทวี

11019 ด.ญ.ปุณญานิช พลบถึง

11020 ด.ญ.รักสิริ ด ารงศักดิ์

11021 ด.ญ.ชญัญาพัทธ์ ต่ายค า

11024 ด.ญ.สิรินทร์ แสงวิมาน

11025 ด.ญ.รมิดา อัศวมหาพงษ์

11026 ด.ญ.ณิชกุล ชยังาม

11028 ด.ญ.ภาวรินทร์ โบสุวรรณ

11030 ด.ญ.มนต์ณิชา สารพาณิช

11033 ด.ญ.ลัลณ์ลณา ธรรมประวิตร

11034 ด.ญ.นีรา พันธุ์ควณิชย์

โรงเรยีนเขมะสิรอินุสสรณ์

ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

11035 ด.ญ.กานต์พิชชา บัวใบ

11037 ด.ญ.ปัณณิกา กิจต้ังจรัส

11038 ด.ญ.วิรันพัชร เศวตธนาภิรมย์

11040 ด.ญ.ฐาณิกา ธิติโอฬาร

11041 ด.ญ.สถิตฑิญา เพ็งสถิตย์

11042 ด.ญ.ณิชาภัทร จงวิบูลย์

11043 ด.ญ.กัญญาพิชญ์ จันทร์แสงศรี

11044 ด.ญ.พนัชกร อินขลิบ

11046 ด.ญ.ณิชาวรรณ เชื่อมสามัคคี

11047 ด.ญ.แทนหทัย ชศูรี

11051 ด.ญ.ธนารีย์ จงเจริญยานนท์

11052 ด.ญ.สิริย่ิง สงโสด

11057 ด.ญ.บุญสิตา อินปัน

11058 ด.ญ.ดารากานต์ ดิษฐขัมภะ

11060 ด.ญ.เขมภัสสร์ เจริญบริพัฒน์

11063 ด.ญ.จันทร์เจ้าขา วงศ์วุฒิ

11064 ด.ญ.เมขลา ทับทอง

11068 ด.ญ.สิริยาภรณ์ ปิยะรัตน์มานนท์

11072 ด.ญ.ภวริศา สุธรรมสมัย

11073 ด.ญ.ศุภรัตน์ โชคทรัพย์สมบัติ

11074 ด.ญ.ณัฐฐารินทร์ เจดีย์พราหมณ์

11077 ด.ญ.พรไพลิน ทรงวัชราภรณ์

11078 ด.ญ.ธนิภัทร์ ส่องแสงจันทร์

11079 ด.ญ.ณัฐชานันท์ สิริธนาพันธ์

11084 ด.ญ.ชนัญชดิา สุขสิงขร

11085 ด.ญ.พัสสนันท์ ธนสถิตย์ชยั

11086 ด.ญ.ปัณณวีร์ อ่อนพันธ์

11087 ด.ญ.พีราภัสร์ เลิศอัศววิวัฒน์

11088 ด.ญ.ภาษารัก พฤกษ์แก้วกาญจนา

11090 ด.ญ.บัวบูชา ศรีวุ่น



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

11091 ด.ญ.พิชญชยาฎา ชวูงษ์

11092 ด.ญ.ปรียนันท์ จันทร์ดอกรัก

11093 ด.ญ.ปัณณรักษฎ์ กลิ่นอ้น

11095 ด.ญ.นันต์วรินทร์ กาญจนานุรักษ์

11096 ด.ญ.ปรีชาญาน์ น้อยเสาธง

11097 ด.ญ.แอลฟ์วิน นภัสกร บรูส

11099 ด.ญ.ษุภชนา มหาวัตร

11100 นทิตา พงศกรพฤฒิกุล

11101 ด.ญ.นันทิกาญจน์ เวชกัณ

11104 ด.ญ.แพรพิไล เถาทอง

11105 ด.ญ.กันยากร สนใจพาณิชย์

11107 ด.ญ.อรอุมา เหลือจันทร์

11108 ด.ญ.ณิชา ร่มโพธิ์

11109 ด.ญ.รมิตา ธิติมาพงศ์

11110 ด.ญ.พิมพ์มาดา ชยับ ารุง

11111 ด.ญ.มนสิชาพร นาคแก้วเทศ

11113 ด.ญ.ภคพรศิริ สมบูรณ์

11114 ด.ญ.วรัทยา เกตุทอง

11115 ด.ญ.ชลธร อยู่กุญชร

11120 ด.ญ.ณัฐธิดา เลิศไธสง

11121 ด.ญ.วลัยพรรณ บุญชวนทรัพย์

11122 ด.ญ.รชติา ร่ืนเริง

11123 ด.ญ.ณัฐวรา ประกอบผลดี

11126 ด.ญ.นภัสนันท์ อันทะหวา

11127 ด.ญ.ธัญญรัตน์ เกตุทอง

11128 ด.ญ.ธนันชา หากะวี

11129 ด.ญ.ไอศิกา พิทักษ์พลไพศาล

11131 ด.ญ.อลิน วิรุฬหพ์งศ์

11133 ด.ญ.สุริศา โฉมฉายแสง

11139 ด.ญ.พาขวัญ วัฒนเจริญ



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

11140 ด.ญ.นิชานาถ เกตุลิ

11141 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญาธร รัตนวิจิตร

11146 ด.ญ.ธาดาธร ทัศนไกรวุฒ

11147 ด.ญ.อัญจลิตา คีรีวัชรินทร์

11148 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ รับค าอินทร์

11149 ด.ญ.อัญริน ด่อนแก้ว

11150 ด.ญ.จารุลิล เอ่ียมอร่าม

11151 ด.ญ.โรสิตา ชาญกิจนิเวศน์

11153 ด.ญ.โสภิตา ปะวิสุทธิ์

11154 ด.ญ.รดา โตทศ

11157 ด.ญ.พิชญาภัค เย่ียงอย่าง

11158 ด.ญ.ณัฐวรา ชา้งเกิด

11159 ด.ญ.ณัฐกานต์ โรหติรัตนะ



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

21001 ด.ญ.ภัทรี ด้วงสงค์

21002 ด.ญ.นัยน์ปพร ไชยสุ

21004 ด.ญ.ปภาวรินท์ เย็นชื้น

21005 ด.ญ.อลิสา ปิยอารยะนันท์

21006 ด.ญ.โอมธิดา ชา่งเกตุ

21009 ด.ญ.นัชชนันท์ ชยัศิริ

21010 ด.ญ.กานต์ธิดา ทองแดง

21012 ด.ญ.ชนิกานต์ หร่ายเจริญ

21013 ด.ญ.อชริญาณ์ กวินกมลโรจน์

21014 ด.ญ.พิชา ฉัตรมยูรวงศ์

21016 ด.ญ.ปัญญารัตน์ จายนียโยธิน

21017 ด.ญ.วรัญญา นาใจตรอง

21018 ด.ญ.นพัชกร ศรีแปดร้ิว

21019 ด.ญ.สุชานันท์ จันทร์ดอกรัก

21020 ด.ญ.ปภาชยา จูจ้อย

21021 ด.ญ.กัญญณัท ชยัเพชร

21022 ด.ญ.จอมขวัญ สมรส

21024 ด.ญ.พรพิสุทธิ์ คุณพิสุทธิ์

21027 ด.ญ.ฐิตารีย์ ศรีสาหร่าย

21028 ด.ญ.ธนภรณ์ โหมดตาด

21031 ด.ญ.พัณณิตา อินวะษา

21032 ด.ญ.ณัฐนรีย์ วรรณพิรุณ

21033 ด.ญ.สุทธิดา มุสิกชาต

โรงเรยีนเขมะสิรอินุสสรณ์

ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562



เลขที่ใบสมคัร ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

21034 ด.ญ.ณัฐรดี ศศิธรฉาย

21035 ด.ญ.นันทิชา เลาหกุลเวทิต

21037 ด.ญ.นันทชพร คมคาย

21038 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทองศิริพันธ์

21039 ด.ญ.ปชาบดี เอมอมร

21040 ด.ญ.กานต์ธีรา มาประเสริฐกุล

21041 ด.ญ.ทักษิณา มงคลวัจน์

21043 ด.ญ.ภัคธีมา เปี่ยมพิบูลย์

21044 ด.ญ.ธนิกา วัฒนสมบัติศิริ

21045 ด.ญ.ณัฐณิชา เฉลิมวัฒน์

21046 ด.ญ.ธาดาภา โภคะวิบูล

21047 ด.ญ.ฐานิตา อนันต์วาณิชนนท์

21048 ด.ญ.พิทยาภรณ์ ศรีมุงคุณ

21049 ด.ญ.ชมบุญ ม่วงมิตร

21050 ด.ญ.นัฐวลันช์ ตึกขาว

21052 ด.ญ.ชญานิศ สิงหป์ฐมชยั

21054 ด.ญ.พิมพ์กมน ธนทรัพย์วรากร

21055 ด.ญ.ปฑิตตา ขนิษฐ์ทอง

21057 ด.ญ.พิชญนาถ กิตติวรกิจ

21058 ด.ญ.ธัญวรัตน์ กาญจนรัตน์

21059 ด.ญ.ณิชกานต์ วิชยัดิษฐ์

21061 ด.ญ.ณภัทร กสิวัฒน์

21062 ด.ญ.ภัทรียา กังวาลสุระ

21063 ด.ญ.สุภาพร ภิรมย์พูล

21065 ด.ญ.ศริษา จาตุรงคกุล

21066 ด.ญ.ปภาดา วัชรวรวัลย์


