ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน เรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการรับ
นั ก เรี ย นเข้ า โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ มี ก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และระหว่างชั้น และประกาศโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 46 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562 รับนักเรียนโดยการคัดเลือกตามความจาเป็น
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามลาดับความสาคัญ บัดนี้โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อ – สกุล
1 ด.ช.ชนะชัย แซ่เฮง
2 ด.ช.ศุภณัฐ หาญขี้มด
3 ด.ญ. แสงรวี สุขสาราญ

หมายเหตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อ – สกุล
1 ด.ญ.เพ็ญพิชชา มีไพฑูรย์
2 ด.ญ.กัลยกร กันเขียว
3 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีนวล
4 ด.ญ.ธัญธร เปี่ยมทรัพย์
5 ด.ญ.ธันยา จริยากิจวันชัย
6 ด.ญ.นีรชา จริยากิจวันชัย
7 ด.ญ.พัชรา ชมจุมจัง
8 ด.ญ.ยุพิน ชมจุมจัง
9 ด.ญ.เชอรี่ ภู่ไพฑูรย์
10 ด.ญ.เปศิกา ปั้นก้อน
11 ด.ญ.สรวรรณ แสงสว่าง
12 ด.ญ.นันทินี แซ่เฮ่อ
13 ด.ญ.ศิริกาญจน์ แซ่เห้อ
14 ด.ญ.พัชรพร แสงรักครองสิริ
15 ด.ญ.ปัณฑิตา แซ่หว้า
16 ด.ญ.กนกวรรณ แซ่ว่าง
17 ด.ญ.สรินนา มนัสคีรี
18 ด.ญ.พนิตพร แซ่ซ้ง
19 ด.ญ.เบญจรัตน์ แซ่ว่าง
20 ด.ญ.ชาริยา สังข์พรม
21 ด.ญ.ทิพวรรณ แสงสรทวีศักดิ์
22 ด.ญ.กัญวรา ฉ่ามา
23 ด.ญ.นครไทย พรมประเกต
24 ด.ญ.ศศิกานต์ ขอนขะจาว
25 ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ เพชรแสง
26 ด.ญ.วิภารัตน์ พุลผ่าน
27 ด.ญ.วิธิตา ดีเหลือ
28 ด.ญ.ปิยนุช กิ่งตาล

หมายเหตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 ด.ญ.วรัญญา สวิงสาโรง
30 ด.ญ.สุทธิดา ธรรมพร
31 ด.ญ.พัชรพร แซ่มี
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ด.ญ.ณัชณิชา พงษ์เวียง
ด.ญ.กนกพรรณ สาริกา
ด.ญ.สุภัสสร เกิดเพ็ชร์
ด.ญ.เปศิกา ปั้นก้อน
ด.ญ.นพรัตน์ ดงคอนทอง
ด.ญ.เยาวพา คงเจริญ
ด.ญ.ปภัสสิริ พวงปัญญา
ด.ญ.นันทินี แซ่เฮ่อ
ด.ญ.นันธิดา คาสี
ด.ญ.กชนันท์ ฉ่ามา
ด.ญ.พุทธฤดี แซ่ม้า
ด.ญ.เสาวรส ช้างพึ่ง
ด.ช.นันทิพัฒน์ ดวงเดือน
ด.ช.ธนภัทร ฤทธิเดช
ด.ช.สิทธิชัย จันทร์ศรี
ด.ช.พรเทพ โกมลวานิช
ด.ช.ภูรินทร์ ไทยใหม่
ด.ช.พรประสิทธิ์ หาญศิวโรจน์
ด.ช.รชต ภูมิวาติชสิทธ์
ด.ช.สมเกียรติ แซ่เฒ่า
ด.ช.ไพรัช แก้วซุง
ด.ช.ประเสริฐ์ ศรีหาบุตร
ด.ช.สุรเชษ มาชื่น
ด.ช.พลกฤษญ์ กล้าหาญ
ด.ช.ประเสริฐ แซ่ว้าน
ด.ช.พลวิต แสงสว่าง
ด.ช.จรัญ แซ่เฮ่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
59 ด.ช.ไชยภัทร แซ่ม้า
60 ด.ช.วิธาน วรโชติสรณ์สิริ
61 ด.ช.คมสันต์ แซ่ลี
62 ด.ช.ชนกานต์ เรืองโรจนชัย
63 ด.ช.ศรายุธ ทองฉวี
64 ด.ช.พิทักษ์ แซ่กือ
65 ด.ช.สัณหกิจ คุ้มน้อย
66 ด.ช.ศิลปชัย ถนอมวงศ์ศรี
67 ด.ช.หาญศึก กมลปราณี
68 ด.ช.ชนะพล หมวกมืด
69 ด.ช.จตุพล มโนมัย
70 ด.ช.วิชา แซ่เล่า
71 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สิงห์มาเจริญ
72 ด.ช.ทรงพล สุหรั่งโรจน์
73 ด.ช.เมธี มีมุข
74 ด.ช.มีชัย เมฆสวรรค์
75 ด.ช.ธีรพงศ์ คาแหง
76 ด.ช.อัครเดช แซ่มี
77 ด.ช.รชต วงค์สรร
78 ด.ช.ภูวนัตถ์ ภูนิคม
79 ด.ช.ชัยวัฒน์ แก้วเจริญ
80 ด.ช.ธนพนธ์ ฤาไชย
81 ด.ช.สุรเชษฐ์ ใจฉ่า
82 ด.ช.กวีวุฒิ เกษมณี
83 ด.ช.นาราชา มงสกุล
84 ด.ช.ปฏิพล รุ่งรัศมี
85 ด.ช.ธนกฤต เอมกริช
86 ด.ช.ธนภัทร แก้วเพชร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวภานรินทร์ โชคขวัญยืน
2 นางสาวสมฤดี พัดมี
3 นางสาวปราณี แสงช้าง
4 นางสาวมนทกานต์ หนูเยี่ยม
5 นางสาวสร้อยสุรินทร์ สมลาดวน
6 นางสาวสร้อยสุวรรณ สมลาดวน
7 นางสาวณัฐธิดา จันทรัตน์
8 นางสาวปณพร อ่าจุ้ย
9 นางสาวขวัญจิรา พลูผล
10 นางสาวนภสร แซ่ยั้ง
11 นางสาวพรไพรินทร์ แสงม้า
12 นางสาวศิริพร แสนเฮ้อว
13 นางสาวกิติยา แซ่ว่าง
14 นางสาวพิสมัย พรจรัสศรี
15 นางสาวสิตานัน พรหมประสิทธ์
16 นางสาวพิยดา วาณิชเกษตรกร
17 นางสาวอาไพ แสนเฮ้อว
18 นางสาวนันทิดา พานทอง
19 นางสาวป้างจี แซ่เฮ้อ
20 นางสาวรดามณี แซ่จ้าง
21 นางสาวรุ่งนภา หมดจด
22 นางสาวจิตรานุช แซ่เล่า
23 นางสาวฐิตาภา อรุณบรรพต
24 นางสาวฟลดา มโนมัย
25 นางสาวจิราพัชร์ พลบารุง
26 นางสาวอารีย์ แซ่ม้า

หมายเหตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
ชื่อ – สกุล
27 นางสาวกานธิดา แซ่ม้า
28 นางสาวเพชรดารา พรมประเกต
29 นางสาวกัญญารัตน์ หัตถบูรณ์
30 นางสาวกัญญารัตน์ ทันเขียว
31 นางสาววริศรา เที่ยงธรรม
32 นางสาวศิโรรัตน์ พุเพ่ง
33 นางสาวอนันตญา แซ่ซ้ง
34 นางสาวรัดดาวรรณ พัดนาค
35 นางสาวภัสรพรรณ กอเจริญชัย
36 นายสุภนัย แซ่ย่าง
37 นายนภัส วิสุทธิกุลชัย
38 นายพรพิพัฒน์ แซ่ยั้ง
39 นายกิตติภูมิ แซ่เห้อ
40 นายดลชัย เปรมปรีดา
41 นายสิทธิพร ขวัญใจชาวไกรลาศ
42 นายกานต์ บุญธรรม
43 นายจานงค์ แซ่ย่าง
44 นายสิทธิพร สิทธิมนต์
45 นายสรธร ท้าววัฒนากุล
46 นายภัทรพล ภัทรวิทยา
47 นายวรวิทย์ ลีปรีชา
48 นายสัณหวัช คะเชนทร์ชาติ
49 นายกันต์ธร แซ่กือ
50 นายวีรนุทร เจริญชัยไทยยั่งยืน
51 นายธนวัฒน์ ทองคา
52 นายธนพล สุขสรีเณร
53 นายหัสชัย พงษ์ปรีชา

หมายเหตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
ชื่อ – สกุล
54 นายสุรเดช แซ่ซ้ง
55 นายสรธัญ ท้าววัฒนากูล
56 นายธนพงษ์ แซ่ม้า
57 นายวินัย มนัสมโนธรรม
58 นายนิรุทร์ แสนเฮ้อว
59 นายสะอาด แซ่ซ้ง
60 นายปัญญาโชติ แซ่ลี
61 นายณัฐวุติ หมวกหนู
62 นายวัชสันท์ ทะสอน
63 นายธันวา ศรีคล้าย
64 นายชาตรี แซ่ลี

หมายเหตุ

นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา
10.00 น. และรายงานตัวเข้าเรียน(มอบตัวนักเรียน)ในเวลา 13.00 น. ถ้าไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
โดยนาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบเมื่อตอนสมัครเข้าเรียนมาส่งให้ครบด้วย สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นา ปพ.1 (หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 และม.3)ตัวจริง
พร้อมสาเนา 1 ชุด นักเรียนระหว่างชั้นให้นาผลการเรียนและหลักฐานการย้ายโรงเรียนไปยื่นให้ครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562

(นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

