
ผลการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  กลุ่มโรงเรียนที่  2 

  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
1.  ด.ญ. อริยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
2.  ด.ญ. ระพีพิชญา ชัยกุลศิริรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
3.  ด.ญ. จารุภา เสี้ยวเส็ง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
4.  ด.ญ. ณัฐสุดาวรรณ แผลงศร โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
5.  ด.ญ. ภัทรพร เจริญแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
6.  ด.ญ. ลลิตา ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
7.  ด.ญ. สาธิตา วิไล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
8.  ด.ญ. พิมพ์พจี แสงอุทัย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
9.  ด.ญ. เนวิรินทน์ ทองเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
10.  ด.ญ. พลอย เหลืองเรืองเวช โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
11.  ด.ญ. ณัชชพัสวี เอ่ียมส าอางค์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
12.  ด.ญ. ธัญวรัตม์ คิ้วเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
13.  ด.ญ. ธัญชนก ศรีสุขมั่งมี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
14.  ด.ญ. กชนิภา ด ารงค์นิติกุล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
15.  ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เรืองนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
16.  ด.ญ. ผาณิต โรจนกิจ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
17.  ด.ญ. สิริกรณ์ ทองสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
18.  ด.ญ. มีนา สุขสุกรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
19.  ด.ญ. นิศามณี อ่วมงามทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
20.  ด.ญ. บุญสิตา สิงห์ค าป้อง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
21.  ด.ญ. ปรียานุช อินศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
22.  ด.ญ. เพชรรัตน หรรษาจารุพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
23.  ด.ญ. ณัฐธยาน์ วิวัฒนโรจมงคล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
24.  ด.ญ. คีตภัทร เทพจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
25.  ด.ญ. ปัญญาพร สุขเกษม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
26.  ด.ช. ชัยภัทร มุขขันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
27.  ด.ญ. ดุจญดา ขอศานติ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
28.  ด.ช. พงษ์อาทิตย์ โสภากุล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
29.  ด.ช. พิชญะ หอมแช่ม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
30.  ด.ช. ศุภกร เปี่ยมจิตร์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
 



  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
31.  ด.ช. ปัณณวิชญ์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
32.  ด.ญ. ศุภเนตร ทันบุญ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
33.  ด.ญ. พรรณหงส์ ราชราว ี โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
34.  ด.ช. สิรวิชญ ์ หนุนกระโทก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
35.  ด.ญ. รัฐธิดา กิติราช โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
36.  ด.ญ. กตัญชลี ผาสุกศรี โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
37.  ด.ช. สิทธารินทร์ คณะวรกุล โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
38.  ด.ช. ปารุสก ์ พลาก าแหง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
39.  ด.ช. ณพดนัย วิภาตะศิลปิน โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
40.  ด.ช. วัฒนานนท์ ศรีสกุล โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
41.  ด.ญ. ศุภดา รังสีเสนีย์พิทักษ์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
42.  ด.ช. พีราวิชญ์ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน ์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
43.  ด.ช. ธงเทพ วงษ์หงส์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
44.  ด.ช. กฤษฎิ์ พรหมจันทร์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
45.  ด.ญ. ภัทรดา โคกเกษม โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
46.  ด.ญ. อภิษฎา สุรพงส์วานิชกุล โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
47.  ด.ช. สรวิศ ริตพวง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
48.  ด.ญ. อรจิรา แดงประเสริฐ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
49.  ด.ญ. วิชญาภา คชเสนี โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
50.  ด.ช. ฐานพัฒน์ ชมทอง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
51.  ด.ญ. ปานตะวัน เงินวัฒนา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
52.  ด.ช. ณัฐฏ์กร มากเมือง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
53.  ด.ญ. เญฤณี จุ้ยสวะ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
54.  ด.ช. นภกร เอ่ียมสมบัติ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
55.  ด.ช. พีรพงษ์ ตระกูลแพทย์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
56.  ด.ญ. ปริยากร กุดทิง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
57.  ด.ญ. ปพิชญา เลือดนักรบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
58.  ด.ช. ภูธเนศ อ่วมม่วง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
59.  ด.ช. ชัยภัทร มุขขันธ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
60.  ด.ญ. ปณาลี จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
61.  ด.ช. เสฏฐพันธ์ มณีวาศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
62.  ด.ช. วิภ ู ปันวิชัย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
63.  ด.ญ. วชิรกาญจน์ พักตรพันธานนท์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 



  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
64.  ด.ญ. นันทิชา พุ่มด้วง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
65.  ด.ญ. รัชดาภรณ์ พาทอง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
66.  ด.ญ. รัฐพร เกิดสว่าง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
67.  ด.ญ. ญาณิสา รุ่นใหม่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
68.  ด.ญ. พัชฌา แสงรอด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
69.  ด.ช. ปีติธัช จารุวร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
70.  ด.ญ. วรรณวิสา แก้วไทรโพธิ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
71.  ด.ช. วิษณุพงษ์ พายับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
72.  ด.ญ. คริสติน่า เวลฟอร์ด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
73.  ด.ช. พอเพียง สมาธยานนท์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
74.  ด.ช. ธยาน์พงษ์ สายพร้อมญาติ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
75.  ด.ญ. ปณิตา จับประโคน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
76.  ด.ญ. กุลธิดา การสมนุช โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
77.  ด.ช. จิรวัฒน ์ สามาอาพัฒน์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
78.  ด.ญ. พิชชาพร พุ่มไหม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
79.  ด.ญ. ปรียานุช อินศรีทอง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
80.  ด.ญ. กชกร พรหมมินทร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
81.  ด.ญ. ณัฐวุฒิ วันค า โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
82.  ด.ช. ณฐภัทร โชคจรูญพันธ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
83.  ด.ช. ฐานพัฒน์ ชมทอง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
84.  ด.ญ. ปพิชญา เลือดนักรบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
85.  ด.ญ. อิสสเบล ทองแต้ม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
86.  ด.ช. อิษวัฒ อรุณรัตน์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
87.  ด.ญ. ตรีรัตน์ ดาวโคกสูง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
88.  ด.ช. ปริวรรต ศรอินทร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
89.  ด.ช. พัทธนันต์ ห้องติ๊ด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
90.  ด.ญ. เนตรนภิส หอมกลิ่นแก้ว โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
91.  ด.ช. พิสิฐพงศ์ ศรีสุทธางกูร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
92.  ด.ญ. วันวิสา นะรินทร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
93.  ด.ช. ชวินบุตร สุริยะ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
94.  ด.ญ. ลลิศรา เขียวสุย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
95.  ด.ญ. วิรัชยาภรณ ์ ภู่เพชร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
96.  ด.ช. พงศกร แดงดี โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 



ผลการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  กลุ่มโรงเรียนที่  2 

  ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
 ด.ญ. อารียา เสมานู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 ด.ญ. พิฌาภา ศรแก้ว โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 น.ส. ดลนภัส ภัทร์ทวีกุล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

 ด.ช. จีรเดช คล้ายเปี่ยม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 ด.ญ. ญาณิตา ศุขศรีไพศาล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 ด.ญ. ชยพร วรสัตนาภรณ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

 ด.ช. อรรคพล สมิตะลัมพะ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 ด.ญ. นวพรพรรณ์ สายด าวงษ ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

 นาย กฤตภาส มาประดิษฐ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 ด.ญ. กรกช จันทร์จรูญ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

 


