ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 1
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 1
ห้อง 132
เลขที่สมัคร
1001 - 1035 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1001 เด็กชำยพงศ์ศิริ
เลียงกลกิจ
อนุบำลอุตรดิตถ์
2
1002 เด็กชำยศุภกร
ทองอ่อน
อนุบำลอุตรดิตถ์
3
1003 เด็กชำยพงศ์พล
ตั้งศรีสขุ
อนุบำลอุตรดิตถ์
4
1004 เด็กชำยณพงศกร
นำคประเสริฐ
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1005 เด็กชำยวรำเมธ
เตมีศักดิ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
6
1006 เด็กชำยภคพงษ์
พ่วงคุ้ม
อนุบำลอุตรดิตถ์
7
1007 เด็กชำยณัฐดนัย
ทะมำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
8
1008 เด็กชำยฐิตโชติ
มีสี
อนุบำลอุตรดิตถ์
9
1009 เด็กชำยอิทธิกร
มำศรีสขุ สำนี
อนุบำลอุตรดิตถ์
10
1010 เด็กชำยไกรวิชญ์
ทั่งรอด
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
11
1011 เด็กชำยนรำวิชญ์
บุญเกิด
12
1012 เด็กหญิงวิบูลย์ศิริ
ธูปเมฆ
อนุบำลอุตรดิตถ์
13
1013 เด็กชำยอภิชำติ
ชื่นชุมพร
อนุบำลอุตรดิตถ์
14
1014 เด็กหญิงพวงชมพู
อยู่อิ่ม
อนุบำลอุตรดิตถ์
15
1015 เด็กชำยธนำกร
เพ็ชรแบน
อนุบำลอุตรดิตถ์
16
1016 เด็กชำยธนภัทร
ช่วยศรี
เทศบำลท่ำอิฐ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
17
1017 เด็กหญิงเปมิกำ
อ้วนสะอำด
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
18
1018 เด็กชำยกฤษกร
เลียวฤวรรณ์
19
1019 เด็กหญิงสิริรัตน์
ไชยนุรักษ์
เทศบำลท่ำอิฐ
20
1020 เด็กชำยธนภัทร
ศุภเจริญลำภ
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
21
1021 เด็กหญิงธมนวรรณ
ท่วมพุดซำ
22
1022 เด็กชำยพศวีร์
ศุภโชคภคปัญญำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
23
1023 เด็กชำยณกฤษณ์
บุญเกตู
เทศบำลท่ำอิฐ
บ้ำนน้ำอ่ำง (สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์ที่ 163)
24
1024 เด็กชำยศิรวิทย์
อยู่เจริญ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
25
1025 เด็กหญิงณัชชำ
จิรภัคโภคิน
26
1026 เด็กหญิงธนกำนต์
อมรรัตนกุล
อนุบำลอุตรดิตถ์
27
1027 เด็กหญิงนฤพร
มีสขุ
เทศบำลท่ำอิฐ
28
1028 เด็กชำยชำคริต
เนตรขันทอง
เทศบำลท่ำอิฐ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
29
1029 เด็กชำยวุฒิภัทร
ทองตัน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
30
1030 เด็กชำยปัณณวัฒน์
ค้ำชู
31
1031 เด็กชำยฐัพกฤษณ์
อิสริยยศปัญญำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
32
1032 เด็กชำยพงศ์เทพ
นิ่มพญำ
เทศบำลท่ำอิฐ
33
1033 เด็กชำยณัฐวุฒิ
บุญธูป
อนุบำลอุตรดิตถ์
34
1034 เด็กหญิงลักษิกำ
พุ่มจีน
เทศบำลท่ำอิฐ
35
1035 เด็กชำยธรำเทพ
มูลเฉลิม
เทศบำลท่ำอิฐ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 2
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 2
ห้อง 133
เลขที่สมัคร
1036 - 1070 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1036 เด็กชำยวรชัย
โกมุติบำล
อนุบำลอุตรดิตถ์
2
1037 เด็กชำยวัชรพล
ต่ำยลำยงค์
เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
3
1038 เด็กหญิงชนันธร
มำดี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
4
1039 เด็กชำยเอกำทร
เผือกชำย
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1040 เด็กชำยชินำธิป
อินฮุย
อนุบำลอุตรดิตถ์
6
1041 เด็กชำยกูลอมร
ต่ำยลำยงค์
เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
7
1042 เด็กชำยเปี่ยมโชค
พร้อมมิตร
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
8
1043 เด็กชำยธนดล
พันธ์สอำด
อนุบำลอุตรดิตถ์
9
1044 เด็กชำยธนิสร
แซ่ลิ้ว
อนุบำลอุตรดิตถ์
10
1045 เด็กชำยนที
ปินตำ
เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์
11
1046 เด็กหญิงนันทิญำ
พุ่มหมัน
อนุบำลอุตรดิตถ์
12
1047 เด็กหญิงพรรณพัชร ขอสวัสดิ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
13
1048 เด็กชำยอครำ
คำท้วม
โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ
14
1049 เด็กหญิงกษมำ
ปำด้วง
เทศบำลท่ำอิฐ
15
1050 เด็กชำยวีรภัทร
มิ่งบุญ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
16
1051 เด็กหญิงสุพรรษำ
ยำวงษ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
17
1052 เด็กหญิงฐิดำรัตน์
คำหม้อ
อนุบำลอุตรดิตถ์
18
1053 เด็กชำยญำณพัฒน์ สร้อยจิตร
ภำรดำณุสรณ์
19
1054 เด็กชำยศิริสกุล
สุขวรำภิรมย์
อนุบำลอุตรดิตถ์
20
1055 เด็กหญิงเพรียบพร้อม เพ็งเปิ้น
อนุบำลอุตรดิตถ์
21
1056 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พลชำ
เทศบำลท่ำอิฐ
22
1057 เด็กชำยนิติธร
เย็นยอดวิชัย
เทศบำลท่ำอิฐ
23
1058 เด็กชำยจักรภัทร
จักรนำรำยณ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
24
1059 เด็กหญิงชัญญำณ์ภัช จงเทพ
อนุบำลอุตรดิตถ์
25
1060 เด็กชำยชินวัตร
ทับขวัญ
อนุบำลอุตรดิตถ์
26
1061 เด็กชำยอมรเทพ
อินทำ
เทศบำลท่ำอิฐ
27
1062 เด็กชำยพงศกร
นกแก้ว
อนุบำลอุตรดิตถ์
28
1063 เด็กชำยณัฐกร
ศรีโยธำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
29
1064 เด็กหญิงณัฐณิชำ
สุขเณร
เทศบำลท่ำอิฐ
30
1065 เด็กชำยศุภวิชญ์
เข้มแข็ง
อนุบำลอุตรดิตถ์
31
1066 เด็กหญิงสิรินดำ
ปัญญำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
32
1067 เด็กหญิงจิณห์นิภำ เชื้อเดช
อนุบำลอุตรดิตถ์
33
1068 เด็กชำยวัชรวิชญ์
มณีกำศ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
34
1069 เด็กชำยอัยยรัช
เกตุแก้ว
เทศบำลท่ำอิฐ
35
1070 เด็กชำยภัทรพล
คงมี
อนุบำลอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 3
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 3
ห้อง 134
เลขที่สมัคร 1071 - 1105 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1071 เด็กชำยพีรภัทร
พรมบ่อ
เทศบำลท่ำอิฐ
วงษ์เวียงจันทร์
2
1072 เด็กชำยพงศกร
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
3
1073 เด็กชำยวงศพัทธ์
เกตุหิรัญ
4
1074 เด็กชำยธนนันท์
จันทร์ศรีทอง
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1075 เด็กชำยสรวิชญ์
สบำยสุข
อนุบำลอุตรดิตถ์
6
1076 เด็กชำยสุปวีร์
อำนำ
เทศบำลท่ำอิฐ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
7
1077 เด็กหญิงสุกฤตำ
บัวสุข
8
1078 เด็กชำยภำคภูมิ
คงนุ่น
อนุบำลอุตรดิตถ์
9
1079 เด็กชำยณรำกรณ์ เขียวอ่ำ
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
10
1080 เด็กชำยปฐวี
คงคีรี
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
11
1081 เด็กชำยณภัทร
โชติรัตน์
12
1082 เด็กชำยแทนบุญ
วิชัยขัทคะ
อนุบำลอุตรดิตถ์
13
1083 เด็กชำยนพวิทย์
โพธิ์มณี
เทศบำลท่ำอิฐ
14
1084 เด็กชำยเกียรติศักดิ์ จิ๋วเข็ม
อนุบำลอุตรดิตถ์
15
1085 เด็กชำยณฐกร
ไชยพรรณ
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
16
1086 เด็กชำยพงศธร
ฉุยฉำย
17
1087 เด็กชำยปัญญำกร แสงอำวุธ
อนุบำลอุตรดิตถ์
18
1088 เด็กชำยนนธวัฒน์ เนียมพูลทอง
อนุบำลพิจิตร
19
1089 เด็กหญิงมัททวตำ อนันต๊ะพรรณ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
20
1090 เด็กชำยศิรชัช
วรำศิลป์
อนุบำลอุตรดิตถ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
21
1091 เด็กชำยธีระภัทร
เทพทองคำ
22
1092 เด็กหญิงปิยพัทน์
สดนำมอญ
เทศบำลท่ำอิฐ
23
1093 เด็กหญิงอมรรัตน์ ตรุษศำสตร์
เทศบำลท่ำอิฐ
อนุบำลศรีสัชนำลัย (บ้ำนหำดสูง)
24
1094 เด็กชำยสิทธิกร
เพิ่มพูล
25
1095 เด็กชำยจิรโชติ
มั่นแย้ม
อนุบำลอุตรดิตถ์
26
1096 เด็กชำยปภังกร
พัฒนพงษ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
27
1097 เด็กหญิงทิษฏยำพร โพธิ์ทอง
อนุบำลอุตรดิตถ์
28
1098 เด็กชำยณภัทร
สำยจันทร์
อนุบำลอุตรดิตถ์
29
1099 เด็กหญิงดวงฤทัย
กุลธง
บ้ำนห้วยลึก
30
1100 เด็กชำยชินวร
เชื้อน่วม
อนุบำลอุตรดิตถ์
31
1101 เด็กชำยปัญญำพล แสงอำวุธ
อนุบำลอุตรดิตถ์
32
1102 เด็กหญิงสุดธิดำ
อินทะมำระ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
33
1103 เด็กชำยเอื้ออังกูร
ธรรมใจ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
34
1104 เด็กชำยภูริภัค
ทองมำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
35
1105 เด็กชำยชัยวิทย์
เมืองก้อน
อนุบำลอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 4
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 4
ห้อง 135
เลขที่สมัคร 1106 - 1140 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1106 เด็กชำยกำนต์
ชุ่มเย็น
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
2
1107 เด็กชำยวรภัทร
ภำคภูมิ
บ้ำนร้องลึก
3
1108 เด็กชำยฐิติพงษ์
อยู่บำง
อนุบำลอุตรดิตถ์
4
1109 เด็กชำยปภังกร
อินทร์เมือง
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1110 เด็กหญิงจีรกำนต์
หำดเคลือบ
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
6
1111 เด็กชำยมนัสนันท์
กิ่งแก้ว
อนุบำลอุตรดิตถ์
7
1112 เด็กหญิงฐิติมำ
ชูเอียด
อนุบำลอุตรดิตถ์
8
1113 เด็กหญิงฐิติยำ
ชูเอียด
อนุบำลอุตรดิตถ์
9
1114 เด็กหญิงวรรฐกำนต์
ชัยวงค์
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
10
1115 เด็กหญิงสุชำนำถ
สำยประเสริฐ
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
เขียวมณีวรรณ
11
1116 เด็กชำยวรวิทย์
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
12
1117 เด็กชำยศุภกร
ธนำรวีวงศ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
13
1118 เด็กชำยชิษณุพงศ์
เกิดสำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
14
1119 เด็กชำยอนันดำ
เอื้อจิรกำล
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
15
1120 เด็กชำยสิรภัทร
เวสำ
ชุมชนไผ่ลอ้ มวิทยำ
16
1121 เด็กหญิงรพีพรรณ
ตันตละ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
17
1122 เด็กหญิงรำชำวดี
สอนสังข์
เทศบำลท่ำอิฐ
18
1123 เด็กชำยศุภณัฏฐ์
เคยเห็น
อนุบำลอุตรดิตถ์
19
1124 เด็กชำยแก้วกล้ำ
แก้วเจริญตำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
20
1125 เด็กชำยอัครชัย
ทับผดุง
อนุบำลอุตรดิตถ์
21
1126 เด็กชำยศุภำกร
แก้วพวงใหม่
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
22
1127 เด็กหญิงเจลิดำวรรณ โตศิริ
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
23
1128 เด็กชำยวัชรพล
อุปนะ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
24
1129 เด็กชำยรชต
ศรีวิโรจน์
แสงตะวันพัฒนำ
เขียวมณีวรรณ
25
1130 เด็กชำยวรวัฒน์
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
26
1131 เด็กชำยณัฏฐกฤต
บุญชู
เทศบำลวัดท้ำยตลำด
27
1132 เด็กชำยก้องกิดำวรรธน์ เขียวสอำด
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
28
1133 เด็กชำยภูมิภัทร
อินมูล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
29
1134 เด็กชำยปัญญำณัฏฐ์
พำเขียว
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
30
1135 เด็กหญิงกนกพร
ปัทมำนุกูล
อนุบำลอุตรดิตถ์
31
1136 เด็กชำยปัณณธร
มีท้วม
บ้ำนเต่ำไหเหนือ
32
1137 เด็กชำยสุวภัทร
เลิศล้ำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
33
1138 เด็กหญิงสิริจันทร์
สนใจ
เทศบำลท่ำอิฐ
34
1139 เด็กชำยณัฐนิช
สืบธุ
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
35
1140 เด็กชำยเด็กชำยรัฐนันท์ ปัญญำสงค์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 5
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 5
ห้อง 142
เลขที่สมัคร
1141 - 1175 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1141 เด็กชำยณฐวรรธ
คิดอ่ำน
อนุบำลอุตรดิตถ์
2
1142 เด็กหญิงพิมพ์มำดำ
ยศต๊ะสำ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
3
1143 เด็กชำยภูรินทร์
ปำคำมูล
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
4
1144 เด็กหญิงคัทลียำ
ชำเทพ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
5
1145 เด็กหญิงจิรัฎชญำ
สุคำ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
6
1146 เด็กชำยปวริศ
ทับวอ
เซนต์เเมรี่ อุตรดิตถ์
7
1147 เด็กชำยศรณ์พริษฐ์
ชลสิทธิกำนต์
อนุบำลอุตรดิตถ์
8
1148 เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ
จันทระพงษ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
9
1149 เด็กชำยนำวิน
พึ่งเป็นสุข
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
10
1150 เด็กหญิงเขมิกำ
รำศรี
สหคริสเตียน
11
1151 เด็กชำยพีรพล
บัวประทุม
บ้ำนปำกสิน (ตันประชำนุเครำะห์)
12
1152 เด็กชำยเกื้อกูล
เกิดอำพำ
บ้ำนเต่ำไหเหนือ
13
1153 เด็กชำยภคพล
นันทะวิชัย
สหคริสเตียน
14
1154 เด็กชำยกนกชัย
จันทร์นิเวศน์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เลิศลักษณ์สกุล
15
1155 เด็กชำยปัณณธร
สหคริสเตียน
16
1156 เด็กชำยเดชดนัย
ชัยมงคล
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
17
1157 เด็กหญิงลักษณ์ชนก
ต่ำยทอง
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
18
1158 เด็กชำยชนะชัย
สุภำหิง
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
19
1159 เด็กหญิงบุญญิสำ
คงสุด
อนุบำลอุตรดิตถ์
แก้วเฉลิมทอง
20
1160 เด็กชำยอำนุภำพ
อนุบำลอุตรดิตถ์
21
1161 เด็กหญิงณัฐณิชำ
เวียงทอง
สหคริสเตียน
22
1162 เด็กชำยธันย์นพัต
ขัดเกลำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
23
1163 เด็กหญิงมนัสนันท์
สังข์งิ้ว
อนุบำลอุตรดิตถ์
24
1164 เด็กชำยธนชัย
จ้อยกลิ่น
อนุบำลอุตรดิตถ์
25
1165 เด็กชำยอินทนิล
กันทะยศ
เทศบำลท่ำอิฐ
26
1166 เด็กชำยพัชรพล
ใจพรม
เทศบำลท่ำอิฐ
27
1167 เด็กชำยภควัต
แจ่มมณี
อนุบำลอุตรดิตถ์
28
1168 เด็กหญิงณัฐณิชำ
เเสงทอง
อนุบำลอุตรดิตถ์
29
1169 เด็กหญิงมุกตำภำ
ทองแย้ม
จรัสศิลป์
30
1170 เด็กชำยพชรพล
ขับร้อง
เทศบำลท่ำอิฐ
31
1171 เด็กหญิงหทัยชนก
เอมอิ่ม
เทศบำลท่ำอิฐ
32
1172 เด็กหญิงศิริรัตน์
ศรีจันทร์
เทศบำลท่ำอิฐ
33
1173 เด็กชำยภูรีภัทร
ภำนผำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
34
1174 เด็กชำยคมชำญ
กุลทอง
อนุบำลอุตรดิตถ์
35
1175 เด็กชำยพศิน
เสำวภำ
สหคริสเตียน
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 6
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 6
ห้อง 143
เลขที่สมัคร 1176 - 1210 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1176 เด็กชำยปภังกร
นำคสุวรรณ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
2
1177 เด็กหญิงกชญดำ
จันทรสุวรรณ
อนุบำลอุตรดิตถ์
3
1178 เด็กหญิงสุขพรรณษำ ทับเกษม
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
4
1179 เด็กหญิงณัฐชยำ
เฉียบแหลม
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1180 เด็กชำยพงศธร
ยำกองโค
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
6
1181 เด็กชำยมงคล
ภู่กัณฑ์
เทศบำลท่ำอิฐ
7
1182 เด็กหญิงสุทัตตำ
ก้อนเครือ
อนุบำลอุตรดิตถ์
8
1183 เด็กชำยนรำวิชญ์
อินทร์มณี
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
9
1184 เด็กหญิงนัทธมน
ศักดิ์ศรชัย
อนุบำลอุตรดิตถ์
10
1185 เด็กชำยธนโชติ
นิลพำนิช
อนุบำลอุตรดิตถ์
11
1186 เด็กชำยเวชพิสฐิ
บุูญธรรมมำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
12
1187 เด็กชำยวชิรภัทร
แสงรอด
อนุบำลอุตรดิตถ์
13
1188 เด็กชำยธำวิน
เทพสอน
สหคริสเตียน
14
1189 เด็กหญิงสุธำทิพย์
ทิพยำวงศ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
15
1190 เด็กหญิงศิรกำญจน์
ดีมำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
16
1191 เด็กหญิงธนำภรณ์
บุญอิ่ม
ม่อนดินแดงวิทยำคม
17
1192 เด็กหญิงกชพร
เหล็กคำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
18
1193 เด็กหญิงนัชชำ
นรำพินิจ
อนุบำลอุตรดิตถ์
19
1194 เด็กชำยกิตติพัฒน์
ต้องไม้
เทศบำลท่ำอิฐ
20
1195 เด็กชำยกนกไผท
กำวี
อนุบำลอุตรดิตถ์
21
1196 เด็กชำยพฤกษ์
ใจกล้ำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
22
1197 เด็กชำยภคพล
เอื้อจิรวำณิชย์ อนุบำลอุตรดิตถ์
23
1198 เด็กชำยธุวชิต
มีจันทร์
อนุบำลอุตรดิตถ์
24
1199 เด็กชำยไอยรำ
วัฒนพงศ์
อนุบำลอุตดิตถ์
25
1200 เด็กชำยนรภัทร
วอนสร้อย
อนุบำลอุตรดิตถ์
26
1201 เด็กชำยวรเชฏษ์
พิชัยรัตน์
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
27
1202 เด็กชำยธีธัช
นิติวรรัตน์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
28
1203 เด็กชำยทศธรรม
พิญญำพงษ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
29
1204 เด็กหญิงปัทมำพร
โหมดพันธ์
อนุบำลอุตรดิตถ์
สร้อยสุดสวำท
30
1205 เด็กหญิงสมฤดี
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
31
1206 เด็กชำยภูวเดช
ธีระแนว
อนุบำลอุตรดิตถ์
32
1207 เด็กชำยณัฐภูมิ
เป็งเนตร์
เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
33
1208 เด็กชำยสุพรรณพรต จันทร์มี
เทศบำลท่ำอิฐ
34
1209 เด็กชำยเอเซีย
เสำวภำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
35
1210 เด็กชำยชโยดม
ภูมิอรัญ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 7
รายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 7
ห้อง 144
เลขที่สมัคร
1211 - 1245 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1211 เด็กหญิงวรัญญำกำนต์
ชมเชียงคำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
2
1212 เด็กชำยกิตติพัศ
ปั้นจำด
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
3
1213 เด็กชำยก้องภพ
วันเเก้ว
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
4
1214 เด็กชำย ธวัชชัย
สิงอุด
อนุบำลอุตรดิตถ์
5
1215 เด็กชำยศรัณย์
รัตนพลที
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
6
1216 เด็กชำยณ้ฏฐนันท์
เชื้ออินทร์
อนุบำลอุตรดิตถ์
7
1217 เด็กชำยจักรวุฒิ
คำเงิน
อนุบำลอุตรดิตถ์
8
1218 เด็กหญิงวิลำสินี
แผลงศร
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
9
1219 เด็กชำยรัตนบดินทร์
กัลยำณมิตร
อนุบำลอุตรดิตถ์
10
1220 เด็กชำยชินกฤช
พื้นงำม
อนุบำลอุตรดิตถ์
11
1221 เด็กหญิงธิดำรัตน์
นำคมูล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
12
1222 เด็กหญิงธนพร
บุญมี
อนุบำลอุตรดิตถ์
13
1223 เด็กหญิงนุชวรำ
บุญญำนันท์
พิชัยดำบหัก ๑
14
1224 เด็กหญิงภัคจิรำ
จตุรทิศ
เทศบำลท่ำอิฐ
15
1225 เด็กชำยธีธัช
จั่นแตง
อนุบำลอุตรดิตถ์
16
1226 เด็กชำยธีรเมธ
ป้อมหิน
เทศบำลท่ำอิฐ
17
1227 เด็กชำยสุทธินันท์
เกิดใหญ่
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
18
1228 เด็กชำยณัฐนนท์
ศรีทวี
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
19
1229 เด็กหญิงปวรรัตน์
แก้วลอย
อนุบำลอุตรดิตถ์
20
1230 เด็กหญิงธนสร
สะโตทอง
เทศบำลท่ำอิฐ
21
1231 เด็กชำยวนพล
มีท้วม
อนุบำลอุตรดิตถ์
22
1232 เด็กชำยสรณ์สริ ิ
ใจยศ
ประตูชัย
23
1233 เด็กชำยชัชพิมุข
ขำคง
สหคริสเตียน
24
1234 เด็กชำยศุภณัฐ
จักรเงิน
อนุบำลอุตรดิตถ์
25
1235 เด็กชำยรำชพฤกษ์
เอกกำ
อนุบำลอุตรดิตถ์
26
1236 เด็กชำยวรวลัญช์
เทภิกัน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
27
1237 เด็กชำยคชำทัช
บุรชัยวรำโชติ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
28
1238 เด็กหญิงพรรวษำ
ทองกระสัน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
29
1239 เด็กชำยปิติภัทร
มีเจริญ
เทศบำลท่ำอิฐ
30
1240 เด็กชำยอธิปไตย
ตันพำนิช
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
31
1241 เด็กชำยพลกฤต
เคลือบแกู้ว
อนุบำลศรีสชั นำลัย (บ้ำนหำดสูง)
32
1242 เด็กหญิงมัญชุพร
ยังเหล็ก
เทศบำลท่ำอิฐ
33
1243 เด็กหญิงสุประวีณ์
กำวิชำ
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
34
1244 เด็กชำยภัทรเวช
ศรีมั่น
เทศบำลท่ำอิฐ
35
1245 เด็กชำยจิรพงค์
อำรยพิทยำ
เทศบำลท่ำอิฐ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 8
รายชือ่ ผูส้ ิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 8
ห้อง 145
เลขที่สมัคร 1246 - 1280 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1246 เด็กชำยณัฐชนน
เหม็นหวำด
อนุบำลอุตรดิตถ์
2
1247 เด็กชำยธนวัต
จันทร์ต๊ะสุริน
วัดสิงห์ศรีสว่ำง
3
1248 เด็กชำยกฤษณพงศ์
พำกเพียร
บ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี
4
1249 เด็กหญิงพิมพ์แพรวำ
พุทธรักษ์ขิต
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
5
1250 เด็กชำยกิตติศักดิ์
รักษ์ทอง
เทศบำลวัดไผ่ลอ้ ม
6
1251 เด็กชำยพิชัย
สังฆพร
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
7
1252 เด็กชำยธนกฤต
ธีระแนว
เทศบำลท่ำอิฐ
8
1253 เด็กชำยภูริพงษ์
ดำมัง
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
9
1254 เด็กชำยวชิรวิทย์
คงนุ่น
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
10
1255 เด็กหญิงธัญธมดี
นันตำ
บ้ำนเหล่ำ
11
1256 เด็กชำยณภัทร
เนียมจุ้ย
วัดดอย
12
1257 เด็กชำยพัสกร
พิบูลบท
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
13
1258 เด็กชำยสหรัตน์
ทับผดุง
อนุบำลอุตรดิตถ์
14
1259 เด็กชำยจิรำยุ
ทองมีมำ
จรัสศิลป์
15
1260 เด็กชำยจิรเดช
กลัดเจริญ
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
16
1261 เด็กชำยอรรถชัย
กุดคล้ำย
ชุมชนวัดบรมธำตุ
17
1262 เด็กหญิงมิชญำกิ
ทองอร่ำม
ด่ำนแม่คำมัน
18
1263 เด็กชำยวิษณุ
มีผล
ด่ำนแม่คำมัน
19
1264 เด็กชำยอิทธิชัย
อะนันต์
ด่ำนแม่คำมัน
20
1265 เด็กชำยธนำกรณ์
สุภำพรม
ด่ำนแม่คำมัน
21
1266 เด็กชำยนิรภัทร์
จั่นหรุ่น
ชุมชนวัดบรมธำตุ
22
1267 เด็กชำยปรีชำนนท์
คุ้มทัศ
บ้ำนในเมือง
23
1268 เด็กชำยสัณหณัฐ
คุ้มทัศ
วัดพญำปันแดน
24
1269 เด็กชำยไพศำล
แก้วจวนตำ
วัดพญำปันแดน
25
1270 เด็กหญิงจิรัชญำ
พรำรักษ์
วัดพญำปันแดน
26
1271 เด็กชำยภฤศ
คำสุวรรณ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
27
1272 เด็กหญิง สุนทรี
ธรรมรัตน์
วัดดงสระแก้ว
28
1273 เด็กหญิงสุดำรัตน์
ศรีภูมิ
วัดดงสระแก้ว
29
1274 เด็กชำยเวชพิสฐิ
ตระกูลสว่ำง
อนุบำลอุตรดิตถ์
30
1275 เด็กชำยธนดล
สุขก้อน
เทศบำลท่ำอิฐ
31
1276 เด็กชำยธนกร
คิ้มเเหน
อนุบำลอุตรดิตถ์
32
1277 เด็กชำยนรำวิชญ์
เชื้อพล
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
33
1278 เด็กชำยภัทรพงศ์
วรรณเสถียร
อุตรดิตถ์คริสเตียน
34
1279 เด็กชำยวรศักดิ์
ทองเลิศ
เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
35
1280 เด็กชำยณัฐพงษ์
กำวิน
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

ห ้องสอบm.1-61

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่ 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนำมสอบ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตึก/อำคำร 1
ห้องสอบที่ 9
ห้อง 116
เลขที่สมัคร 1281 - 1297 = 35 คน
วันที่สอบ
วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ เลขที่สมัคร
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
1281 เด็กชำยสุธนัย
รักษ์จิตรำนุสรณ์
โรจนวิทย์มำลำเบี่ยง
2
1282 เด็กชำยณัฐภูมิ
สวนน้อย
อนุบำลอุตรดิตถ์
3
1283 เด็กชำยณัฐวัฒน์
ธนะวงค์
บ้ำนท่ำสัก
4
1284 เด็กหญิง ปิยธิดำ
มีมำระ
หวัวเฉียว
5
1285 เด็กชำยเพรียวพันธ์
พลพิพัฒน์
หวัวเฉียว
6
1286 เด็กหญิงนันทวดี
คล้ำยสมบูรณ์
หวัวเฉียว
7
1287 เด็กชำยปรเมษ
อ่องอ้น
ไทยรัฐวิทยำ ๕ (ตลิง่ ต่ำ)
8
1288 เด็กชำยเสริมศักดิ์
สุทหลวง
เทศบำลวัดคลองโพธิ์
9
1289 เด็กชำยกีรติภ์ ัทร
ทนุธรรมพิทักษ์
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
10
1290 เด็กชำยวิริทธิ์พล
เจิมเจริญสุข
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
11
1291 เด็กชำยปฐมพงศ์
โพธิ์โม้
เจริญวิทยำ
12
1292 เด็กหญิงณัฐณิชำ
โพธิ์เนตร
ท่ำปลำอนุสรณ์ 1
13
1293 เด็กชำยวัฒนำนันท์
ชัยจิตติประเสริฐ
บ้ำนในเมือง
14
1294 เด็กชำยธีรพัฒน์
มำโม้
อุตรดิตถ์คริสเตียน
15
1295 เด็กหญิงกฤติยำ
ศรีลำ
อุตรดิตถ์คริสเตียน
16
1296 เด็กหญิงอัญธิชำ
หล้ำน้อย
เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
17
1297 เด็กหญิงอรณิชำ
อ่อนวงค์
เทศบำลศรีพนมมำศพิทยำกร
ทั้งนี้ ให้ผทู้ ี่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ไปเข้ำสอบ ในวันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวผูเ้ ข้ำสอบ
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยและออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ไปแสดงต่อคณะกรรมกำรคุมสอบในวันสอบด้วย

