
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ์

 
การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลกัสูตรปกติ (นักเรยีนใหม่) ปีการศึกษา 2563               

มีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 

2. ผู้ปกครองรอรับ หลักฐานใบแจ้งผลสอบ ทางไปรษณีย์ (EMS) 
3. ผู้ปกครองน าหลักฐานใบแจ้งผลสอบ มายืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลา ทีร่ะบุในเอกสารแนบท้าย  

ณ ห้องประชุม   ชั้น 1 อาคารทอรศ์ร ี หากพ้นก าหนดนีแ้ล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   

 

หมายเหตุ  นักเรียนไม่ต้องมา 



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

11001 ด.ญ.สรวีย สุวรรสิทธิ์

11002 ด.ญ.ปวริศา ภาวะโชติ

11004 ด.ญ.พิมพขวัญ มัธยมจันทร

11005 ด.ญ.ณหทัย ตอสุทธิ์กนก

11007 ด.ญ.นันทนภัส อกนิษฐากร

11010 ด.ญ.เมธาวี บัวทรัพย

11011 ด.ญ.พิชามญช ชัยณรงคฤทธิ์

11012 ด.ญ.ณัฐฑริกา แยมมนัส

11013 ด.ญ.กมลนภา สารพานิช

11014 ด.ญ.สิณีณัฎฐ เนตรจรัญแสง

11015 ด.ญ.รวงขาว ภิรมยเจียว

11016 ด.ญ.สุภัสสรา ศรียาภัย

11017 ด.ญ.อิงธาร พนาลิกุล

11018 ด.ญ.อัยยา พันธุควณิชย

11019 ด.ญ.สิวลีว ชํานาญ

11020 ด.ญ.วรัญญภัทร จิตบรรจง

11021 ด.ญ.ปรีณาพรรณ จันทรแจมใส

11022 ด.ญ.ธนภรณ ธูปเทียนทอง

11023 ด.ญ.ปณตพร แจงจุล

11024 ด.ญ.ชนวรรณ แยมชัยสาร

11025 ด.ญ.วรปรัชญ เย็นเปนสุข

11026 ด.ญ.ยศวดี ชวนอยู

11027 ด.ญ.ยุวดี ชวนอยู

11028 ด.ญ.พิชญวดี สุดสงวน

11029 ด.ญ.พัณณิตา เจริญกัลป

11030 ด.ญ.ปุณณชา โพธิ์เย็น

11031 ด.ญ.ฐิตามินทร รุงวัฒนฤทธิ์

11032 ด.ญ.วิรดา ซุนสุวรรณ

11033 ด.ญ.พลอยมณี ธนวินท

11034 ด.ญ.ณัทภัค ผองศิริ

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหมที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตอ หลักสูตรปกต ิ ปการศึกษา 2563

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 - 10.45 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

11037 ด.ญ.เกตุกาญจน กิตติวรพันธกุล

11038 ด.ญ.ธนภรณ เฉิดอารีกิจ

11039 ด.ญ.ธรรญธร วาริชวัฒนะ

11040 ด.ญ.พาขวัญ สถาปนิกานนท

11041 ด.ญ.ณัชชา ธีระเดชะชาติ

11043 ด.ญ.พีรยา ดีแยม

11044 ด.ญ.ศิตา ศิริพรประสิทธิ์

11045 ด.ญ.ณัฐวศา ยางงาม

11046 ด.ญ.รัตนาภรณ เภสัชชะ

11047 ด.ญ.ปุณยาพร เลิศมวลมิตร

11049 ด.ญ.ยิ่งลักษณ บัวใหญ

11050 ด.ญ.พิมพพรรณ ผลศรีนาค

11051 ด.ญ.ฐิตยา ฐิตยางกูร

11052 ด.ญ.จิดาภา เรืองอําไพ

11054 ด.ญ.อราเบลลา ซาฟยะฮ ซาอาราวี

11055 ด.ญ.พิชญากร สรรพกิจชาญชัย

11057 ด.ญ.ธัญณัช เตชะธาดารัตน

11058 ด.ญ.ลภัสรดา สวัสดิ์ธีรกุล

11066 ด.ญ.กรณัฏฐ เกียรติเดชปญญา

11067 ด.ญ.เมทินี เกติพันธ

11068 ด.ญ.กรรวี ลีละศุภสกุล

11069 ด.ญ.ศิรภัสสร สังขศร

11070 ด.ญ.พอ สุวรรณวิไลกุล

11073 ด.ญ.จิรภิญญา มะลิขาว

11074 ด.ญ.ภณศมน แสงสวาง

11075 ด.ญ.ศิขรินธาร สาระอาวาส

11076 ด.ญ.ณพัชร อุตมพิมล

11077 ด.ญ.พากุลธิดา ปรวเกียรติ

11079 ด.ญ.ศศิวิมล เรืองหนู

11080 ด.ญ.ปุณยนุช สารคณา

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหมที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตอ หลักสูตรปกต ิ ปการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.45 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

11082 ด.ญ.ปยาภัทร เทียนขาว

11083 ด.ญ.ปยาภรณ เทียนขาว

11084 ด.ญ.อรณิชชา แสงอรุณ

11086 ด.ญ.ไอรินทร อารยาวราธนภาคย

11087 ด.ญ.ปานตะวัน เจริญธนากิต

11088 ด.ญ.ไอยวริญ เยื้อนแยม

11089 ด.ญ.มณี เอื้อพรเจริญกุล

11090 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รักทอง

11094 ด.ญ.กุลิสรา ภูสาระ

11095 ด.ญ.ดวงฤดี ศรีทอง

11096 ด.ญ.ปานชีวา อาจรักษา

11097 ด.ญ.ณิชชาอร แยมผิวขํา

11099 ด.ญ.กฤติยากร วิเศษสัตย

11100 ด.ญ.ณดา ภาคีขาว

11101 ด.ญ.พิมพมาดา พิทักษพลไพศาล

11102 ด.ญ.นภาดา เสนียวงศ ณ อยุธยา

11103 ด.ญ.เทียนพรรษา โพธิ์พรหม

11105 ด.ญ.ญาณัจฉรา แซเติ๋น

11107 ด.ญ.จันทรณพิชญ รัตนศิลา

11109 ด.ญ.จิรัฏฐิกา นิธิวิทยศิลา

11110 ด.ญ.ณัชชา คําแดง

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหมที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตอ หลักสูตรปกต ิ ปการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 - 10.45 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

21001 ด.ญ.ภิญญาพัชญ อินทรสืบ

21002 ด.ญ.ณฐมน รักษเผา

21003 ด.ญ.รักษณาลี ชนากร

21004 ด.ญ.รวีนิภา ชนากร

21005 ด.ญ.กันตกนิษฐ รอดทรัพย

21006 ด.ญ.นันทนภัส บุญสราง

21007 ด.ญ.บุญญาภา ลิ้มเกษตรสกุล

21008 ด.ญ.นาลันทา ลีรัตนเสถียร

21009 ด.ญ.พิชชาภา รัตนตยาธิคุณ

21011 ด.ญ.ณัฐนรี รัตนจันทร

21012 ด.ญ.ภัทรศยา นพมาศ

21013 ด.ญ.ณัฐณิชาภัทร ชินวงศากุล

21014 ด.ญ.รสิตา ธรรมโชติวร

21018 ด.ญ.เบญจมาส ทิพยจุติพร

21019 ด.ญ.กชพรรณ เพียรชอบ

21020 ด.ญ.ณัฐภัสสร ประสานเสียง

21021 ด.ญ.กฤชญา เอกอธิคม

21022 ด.ญ.ชลิดา ตรีวิเศษ

21024 ด.ญ.ณัฐกฤตา วงศเมฆ

21025 ด.ญ.สุธาวดี พูลเพิ่ม

21027 ด.ญ.จิดาภา จารุวัฒนพานิช

21029 ด.ญ.ชลิตา กวีกิจดิลก

21030 ด.ญ.ชนากานต นนทสุขเกษม

21036 ด.ญ.อรจิรา เฉลิมแสน

21037 ด.ญ.ปวีณธิดา รุจิวัมนกุล

21038 ด.ญ.ญาณิสา วุฒิธรรมกิตติ

21039 ด.ญ.ภัทราพร ดอนกําลัง

21041 ด.ญ.ปุญญิศา ตัณฑะยานนท

21045 ด.ญ.นันทัชพร ศิริพงศสิน

21047 ด.ญ.ปุณญาวี รักดี

21049 ด.ญ.อภิสรา สุขสม

21050 ด.ญ.ญาณิศา อรุณรัตน

21051 ด.ญ.นันทนภัส อุทุมภา

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหมที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตอ หลักสูตรปกต ิ ปการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.45 น.


