
ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 001 เด็กชาย อนุภัทร ธรรมสรณ์สิริ เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

2 002 เด็กหญิง กรรณิกา ขันทอง เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 003 เด็กหญิง จุฑาวรรณ นิรันตราย เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

4 004 เด็กหญิง นารีรัตน์ เปล่งผ่ึง เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

5 005 เด็กชาย ปัณณทัต แดงสกุล วัดคู้สนามจันทร์ ✓

6 006 เด็กชาย พลกฤต นามปักษ์  วัดคู้สนามจันทร์ ✓

7 007 เด็กหญิง พรพรหม จานแก้ว ล้อมรัก ✓

8 008 เด็กชาย ราชวัติ ช่ืนสงวน เมืองสมุทรสงคราม ✓

9 009 เด็กหญิง พิยดา ทึมประยงค์ เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

10 010 เด็กหญิง ปรายวัลย์ สีนวล ดรุณานุกูล ✓

11 011 เด็กชาย สมิทธิ วรรณประเสริฐ วัดปากลัด ✓

12 012 เด็กชาย พงศธร โถแก้ว เมืองสมุทรสงคราม ✓

13 013 เด็กชาย ภูริทัต วัฒนา วัดคู้สนามจันทร์ ✓

14 014 เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ รัตนสาคร เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 015 เด็กหญิง อาภาภัทร เเสงช่ืน วัดโรงธรรมมิตรภาพท่ี 70 ✓

16 016 เด็กชาย ชวณัฐ ภูอุทา อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

17 017 เด็กชาย พนา นาคสุนทร วัดจันทร์เจริญสุข ✓

18 018 เด็กหญิง เพ็ญนภา แย้มขยาย วัดบางจะเกร็ง ✓

19 019 เด็กหญิง อัญมณี สุขอุดม วัดท้ายหาด ✓

20 020 เด็กหญิง กฤตยา พรามบุตร เมืองสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 001 - 020) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 425



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 021 เด็กชาย สรรเพชญ ตัณฑ์เจริญรัตน์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

2 022 เด็กชาย คามิน ชมภูทิพย์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 023 เด็กชาย ศุภโชด กาลปักษ์ วัดบางนางล่ีใหญ่ ✓

4 024 เด็กหญิง กฤติยา มาฆะธรรม เมืองสมุทรสงคราม ✓

5 025 เด็กหญิง อมลรดา บุตโรทัย เมืองสมุทรสงคราม ✓

6 026 เด็กหญิง ศศิธร แก้ววาตะ เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

7 027 เด็กหญิง จิดาภา สมเจริญสุข วัดคู้สนามจันทร์ ✓

8 028 เด็กหญิง วีนัสตรา องคะลอย วัดจันทร์เจริญสุข ✓

9 029 เด็กชาย วัชพล ยิงดัง วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

10 030 เด็กหญิง อมรรัตน์ โยชะนัง เมืองสมุทรสงคราม ✓

11 031 เด็กชาย พิพัฒน์ บานเย็น เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 032 เด็กหญิง พัชรดา เนาชารี ดนุณานุกูล ✓

13 033 เด็กหญิง กมลรัตน์ แสงแจ่ม เมืองสมุทรสงคราม ✓

14 034 เด็กหญิง สิริกร คงยนต์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 035 เด็กชาย ธนัช ผุลละศิริ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

16 036 เด็กหญิง ภัทราพร ช่ืนสุวรรณ เมืองสมุทรสงคราม ✓

17 037 เด็กหญิง ขวัญข้าว โสมนัส เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

18 038 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ศรีโหร วัดคู้สนามจันทร์ ✓

19 039 เด็กชาย เมธาวี บุญสมัย เทศบาลวัดธรรมนิมิต ✓

20 040 เด็กชาย ธนาคิม พูลศิริ เมืองสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 021 - 040) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 426
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 041 เด็กหญิง นันท์นพิน นันตะสุคนธ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

2 042 เด็กหญิง ณิชกมล แสงเนียม เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

3 043 เด็กหญิง ณัฐณิชา อยู่ประเสริฐ วัดธรรมสถิต์ิวราราม ✓

4 044 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงษ์ศิริ วัดตรีจินดาวัฒนาราม ✓

5 045 เด็กหญิง ขนิษฐา จตุพรพิมล วัดปากลัด ✓

6 046 เด็กหญิง สุภาพร เครือสินธ์ วัดธรรม สถิต์ิวราราม ✓

7 047 เด็กชาย ภรัณยู แก้วจินดา วัดบางคนทีใน ✓

8 048 เด็กชาย รพีภัทร ปวงอินไหล วัดปากลัด ✓

9 049 เด็กหญิง ศรินทร์ลักษณ์ ตนานุประวัติ ล้อมรักอัมพวา ✓

10 050 เด็กชาย ณัชพล เช้ือชูชาติ พัชรวิทยา ✓

11 051 เด็กชาย ขจรศักด์ิ ศรีเครือ วัดปากลัด ✓

12 052 เด็กหญิง วารุณี ประดู่ทอง เมืองสมุทรสงคราม ✓

13 053 เด็กหญิง พรทิพา นรการวุฒิ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

14 054 เด็กหญิง ฉณามาศ กสิกิจเมธา ดรุณานุกูล ✓

15 055 เด็กหญิง ศุภวรรณ แดงเผ่า กงหลีเจียนหมิง ✓

16 056 เด็กหญิง วณิชยา กลอยสวาท ล้อมรักแม่กลอง ✓

17 057 เด็กหญิง ภาวินี พิมสอน วัดโรงธรรมมิตรภาพท่ี 70 ✓

18 058 เด็กชาย วีรภัทร ยะฟู พัชรวิทยา ✓

19 059 เด็กหญิง กุลภรณ์ ทัพภมาน เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

20 060 เด็กหญิง ณิชานันท์ แสงภู เมืองสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 041 - 060) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 3 ห้อง 427
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 061 เด็กชาย ดนุภัทร จิตตรง อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

2 062 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มีมูลผล เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 063 เด็กชาย วีรากร เจริญสุข เมืองสมุทรสงคราม ✓

4 064 เด็กหญิง วรรณนภา พ้นภัย บ้านฉู่ฉ่ี ✓

5 065 เด็กชาย คุณานนท์ ไทยแท้ กงหลีเจียนหมิน ✓

6 066 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดวงจังหวัด เมืองสมุทรสงคราม ✓

7 067 เด็กหญิง วรฤทัย เล่าตะ ดรุณานุกูล ✓

8 068 เด็กชาย อานนท์ เมืองยศ เมืองสมุทรสงคราม ✓

9 069 เด็กหญิง ปวริศา เสียงอ่อน วัดท้ายหาด ✓

10 070 เด็กชาย ทวีศักด์ิ แสงเครือ บ้านบางบ่อ ✓

11 071 เด็กชาย ธนาธิป สวยสง่า บ้านบางบ่อ ✓

12 072 เด็กชาย ณัฐพล บุญชัยยา บ้านบางบ่อ ✓

13 073 เด็กชาย โสภณ กุลเรือง อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

14 074 เด็กหญิง จิราพร สนองค์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 075 เด็กหญิง สุกัญญา อินชูกุล บ้านบางบ่อ ✓

16 076 เด็กชาย กิตติภณ ตุ้มน้อย บ้านบางบ่อ ✓

17 077 เด็กชาย วสิษฐพล เลิศฤทธา วัดแก่นจันทน์ ✓

18 078 เด็กหญิง ฐิติพร จันทรศร เมืองสมุทรสงคราม ✓

19 079 เด็กชาย ชลวรรธน์ แตงอ่อน พัชรวิทยา ✓

20 080 เด็กหญิง ปาลิตา แก่นจันทร์ วัดปรกเจริญ ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 061 - 080) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 4 ห้อง 428



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 081 เด็กหญิง ทิพวัลย์ภัฎ นนทรักษ์ ประกอบวิทยา ✓

2 082 เด็กหญิง ธีราภร เอ๊ียะใจ ดรุณานุเคราะห์ ✓

3 083 เด็กชาย พีรพัฒน์ สว่างทิพย์ ดรุณานุเคราะห์ ✓

4 084 เด็กชาย ธนบดินทร์ โชติส าราญ ดรุณานุกูล ✓

5 085 เด็กหญิง บงกช สุวรรณัง เมืองสมุทรสงคราม ✓

6 086 เด็กชาย นันทพร ม้วนสุธา เมืองสมุทรสงคราม ✓

7 087 เด็กหญิง บุษยภรณ์ ดีชัยยะ เมืองสมุทรสงคราม ✓

8 088 เด็กชาย ศรุษพงษ์ สินธุมาศ ดรุณานุเคราะห์ ✓

9 089 เด็กชาย เอกชลิต ประชานิยม อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

10 090 เด็กหญิง ศุภวดี จันทร์สิงค า วัดปากลัด ✓

11 091 เด็กหญิง ฐิปญาดา แผนคู้ วัดคู้สนามจันทร์ ✓

12 092 เด็กชาย เมธี เนตรสกุลณีย์ วัดปากลัด ✓

13 093 เด็กชาย ภัทธนินทร์ นาคน่ิม วัดปากลัด ✓

14 094 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ ทับทิมศรี กงหลีเจ้ียนหมิน ✓

15 095 เด็กหญิง กัญญณัช สุนทรวงษ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ ✓

16 096 เด็กหญิง นันทธพร สะอุบล เมืองสมุทรสงคราม ✓

17 097 เด็กหญิง กฤติมา เสียงอ่อน อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

18 098 เด็กชาย วชิระ ไวลิขิต เทศบาลบ้านหัวหิน ✓

19 099 เด็กหญิง กนกวรรณ ค าหวาน เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

20 100 เด็กหญิง ลัลลนา ดอกไม้จีน วัดตรีจินดาวัฒนาราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 081 - 100) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 5 ห้อง 431
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 101 เด็กหญิง ธัญชนก สมบูรณ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

2 102 เด็กหญิง ศรัณยา นวมนาคะ วัดธรรมประสิทธ์ิ ✓

3 103 เด็กหญิง วีรินทร์ หม่ืนกันยา ดรุณานุกูล ✓

4 104 เด็กชาย รัชชานนท์ ประสพแสง วัดท้ายหาด ✓

5 105 เด็กชาย พิชญุตม์ ฉ่ าบุญรอด วัดแก่นจันทน์ ✓

6 106 เด็กหญิง กชพร สนนารี เมืองสมุทรสงคราม ✓

7 107 เด็กชาย บรรลือชัย จุลจู วัดธรรมประสิทธ์ิ ✓

8 108 เด็กหญิง พรรณพนัช เอ้ือสกุล วัดธรรมประสิทธ์ิ ✓

9 109 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย สวัสด์ิมงคล เมืองสมุทรสงคราม ✓

10 110 เด็กหญิง อุมาพร พงษ์พิทักษ์ วัดธรรมประสิทธ์ิ ✓

11 111 เด็กหญิง จิรัชญา เชยเดช ล้อมรัก (อัมพวา) ✓

12 112 เด็กหญิง อักษราภัค จิตต์ไพโรจน์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

13 113 เด็กหญิง เบจมาศ ภู่ย้อย เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

14 114 เด็กชาย วิศพัสต์ สุวรรณโน อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

15 115 เด็กชาย นพชัย อรุโณทัย วัดบางประจันต์ ✓

16 116 เด็กชาย วรรณลภย์ สิทธิประสงค์ วัดปากน้ า ✓

17 117 เด็กหญิง ปัทมา คงบุรี เทศบาลวัดใหญ่ ✓

18 118 เด็กชาย กนก จอมมาบ กงหลีเจ้ียนหมิน ✓

19 119 เด็กชาย อภิวัชร์ เต็มรัศมี เมืองสมุทรสงคราม ✓

20 120 เด็กชาย จงรัก เหมรัมย์ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 101 - 120) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 6 ห้อง 432
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 121 เด็กหญิง ศุภศุตา เหลืองทอง วัดแก่นจันทร์ ✓

2 122 เด็กชาย ภานุพงศ์ นครอินทร์ ไทยรัฐวิทยา 70 ✓

3 123 เด็กหญิง วรนุช พงษ์สวัสด์ิ วัดปากลัด ✓

4 124 เด็กชาย วชิรวิทย์ จันทร์เป่ียม เทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ✓

5 125 เด็กชาย ชัชพล จันทร์อ าพล เมืองสมุทรสงคราม ✓

6 126 เด็กชาย พรชัย อินสอน วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

7 127 เด็กชาย ศิริชัย นุชโสภา อนุบาลวัดเกาะใหญ่ ✓

8 128 เด็กชาย ณภัทร สรศิลป์ วัดท้ายหาด ✓

9 129 เด็กชาย พีรวิชญ์ ยันตะพานิช วัดธรรมสถิต์ิวราราม ✓

10 130 เด็กหญิง ปวริศา บุญเดชา สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ✓

11 131 เด็กชาย พีรพัฒน์ เกตุทอง วัดประชาโฆสิตาราม ✓

12 132 เด็กหญิง กัญญานัฐ แก้วกุญชร วัดโรงธรรม ✓

13 133 เด็กหญิง กนิษฐา วิบูลย์นัติพงษ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

14 134 เด็กหญิง วริศรา คลองน้อย วัดจันทร์เจริญสุข ✓

15 135 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ นิลน้อยศรี ประกอบวิทยา ✓

16 136 เด็กชาย กฤติพงศ์ ปล้ืมบ าเรอ เมืองสมุทรสงคราม ✓

17 137 เด็กชาย พงษ์ศกร ไกยะฝ่าย วัดจันทร์เจริญสุข ✓

18 138 เด็กหญิง ธัชพรรณ ศิริธนากาญจน์ วัดท้ายหาด ✓

19 139 เด็กหญิง พิชญาภา ม่ันคง เทศบาลวัดใหญ่ ✓

20 140 เด็กชาย พงศธร ล้ิมเล็ก ศาลจ้าวอาม้า ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 121 - 140) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 7 ห้อง 433

ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 141 เด็กหญิง คนึงนิตย์ ตันอ่ึง ศาลจ้าวอาม้า ✓

2 142 เด็กหญิง ธมลวรรณ ผ่องใส วัดส่ีเเยกราษฎร์บ ารุง ✓

3 143 เด็กชาย ธีรพงศ์ ถือตรง วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

4 144 เด็กชาย พรรษชล พงษ์พิทักษ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

5 145 เด็กชาย ศุภกฤต เเสงพันธ์ วัดปากลัด ✓

6 146 เด็กหญิง ณัฐพร วิทิตสุนทร กงหลีเจ้ียนหมิน ✓

7 147 เด็กหญิง ปณิตตรา ศรีพูล วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

8 148 เด็กหญิง มินตรา เกตุสกุล อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

9 149 เด็กหญิง เบญญทิพย์ หยกสกุล เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

10 150 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ฐิตติพุฒินันท์ วัดคลองโคน ✓

11 151 เด็กหญิง กิตติกมล เจริญบุญ ประกอบวิทยา ✓

12 152 เด็กชาย สิงหา สืบสุด อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

13 153 เด็กชาย ศุภฤกษ์ วงษ์มณีเทศ เทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ✓

14 154 เด็กหญิง พรพรรณ ป่ินดี วัดศรัทธาธรรม ✓

15 155 เด็กหญิง ณัชชา ฮวดยินดี ดรุณานุเคราะห์ ✓

16 156 เด็กชาย นราทิตย์ กล่ินสุคนธ์ วันทามารีอา ราชบุรี ✓

17 157 เด็กชาย ปณิธาน เอียดเหล็น อนุบาลวัดเกาะใหญ่ ✓

18 158 เด็กหญิง ดาราวดี แจ่มแจ้ง วัดบางจะเกร็ง ✓

19 159 เด็กชาย เนติพจน์ มีหนองใหญ่ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

20 160 เด็กชาย นิติพจน์ มีหนองใหญ่ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 141 - 160) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 8 ห้อง 434
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 161 เด็กหญิง สุภรตา ศรีอินทนนท์ วัดคู้สนามจันทร์ ✓

2 162 เด็กหญิง นภสร อยู่เมือง เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 163 เด็กชาย สิทธิชัย ทรัพย์ล้น บ้านบางนางล่ี ✓

4 164 เด็กหญิง นภสร วงค์ก๋า วัดปากง่าม ✓

5 165 เด็กหญิง ปริยาภัทร ขุนนุช กงหลีเจ้ียนหมิน ✓

6 166 เด็กชาย ปวริศร์ กางศรี เมืองสมุทรสงคราม ✓

7 167 เด็กหญิง ชนิดาภา เหลืองวิจิตร์ จารุวัฒนานุกูล ✓

8 168 เด็กชาย เดชศดิศ แสงจันทร์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

9 169 เด็กหญิง จิราพัชร เพียรเป็นนิจ เมืองสมุทรสงคราม ✓

10 170 เด็กหญิง กนกวรรณ แย้มสมจิตร์ วัดเจริญสุขาราม ✓

11 171 เด็กชาย พลลภัส บุญศรี เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 172 เด็กชาย โศภณ คูณสวัสด์ิ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

13 173 เด็กชาย เบญจพล เมือบภู่ เด็กชายเบญจพล เมือบภู่ ✓

14 174 เด็กหญิง ณิชาภัทร อาจศิริ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 175 เด็กหญิง วศิณี ปรองดอง วัดบางประจันต์ ✓

16 176 เด็กหญิง นฤมล พัฒนา วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

17 177 เด็กหญิง กัญญาพัชร นนทรักษ์ เทศบาลวัดประทุมคณาวาส ✓

18 178 เด็กหญิง ณัฐฏิกาลดา ช่ืนเจริญโรจน์ บ้านหันศิลางาม ✓

19 179 เด็กชาย ทรงพล เกิดปัญญา วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

20 180 เด็กชาย พัทธดนย์ ตุ้มระย้า วัดบางประจันต์ ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 161 - 180) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ห้องสอบท่ี 9 ห้อง 435
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 181 เด็กชาย ศุภมงคล วงค์ซ่ือ ประกอบวิทยา ✓

2 182 เด็กชาย ธินพัฒน์ งามข า วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

3 183 เด็กชาย ศุภณัฐ ภู่นวล เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

4 184 เด็กหญิง กานต์ชนก พุ่มผักแว่น อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

5 185 เด็กหญิง จิรปรียา แสงทวีอรรจน์ วัดธรรมประสิทธ์ิ ✓

6 186 เด็กชาย อัครวินท์ เลขาวิจิตร์ ดรุณานุเคราะห์ ✓

7 187 เด็กชาย ณัฐดนัย ประชานิยม เมืองสมุทรสงคราม ✓

8 188 เด็กชาย ธีรพงษ์ จันทร เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

9 189 เด็กชาย ชัยณรงค์ สังข์แก้ว วัดโรงธรรม ✓

10 190 เด็กชาย วรกมล มีคลองโยง ดรุณานุกูล ✓

11 191 เด็กชาย ธนภัทร อ่วมด้วง เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 192 เด็กหญิง พัชรวลี สลับวงศ์ วัดธรรมาวุธาราม ✓

13 193 เด็กชาย นฤปนาถ เปล่ียนศรี วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

14 194 เด็กชาย กฤตธัช ฤทธ์ิสกุล อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

15 195 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตีรพัฒนพันธ์ุ เทศบาลวัดป้อมเเก้ว ✓

16 196 เด็กชาย พศุตม์ ฟองสีสด วัดบางประจันต์ ✓

17 197 เด็กชาย ชุติพนธ์ สมงาม วัดโรงธรรมมิตรภาพท่ี70 ✓

18 198 เด็กหญิง พิมพิศา ข าสะอาด วัดคู้สนามจันทร์ ✓

19 199 เด็กชาย ประกาศิต สวัสด์ิพันธ์ วัดคู้สนามจันทร์ ✓

20 200 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอกสินธ์ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 181 - 200) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 10 ห้อง 441
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 201 เด็กชาย สุกฤษ วงษ์โท สารสาสน์สมุทรสาร ✓

2 202 เด็กหญิง เบญญาภา ธรรมชาติ ประกอบวิทยา ✓

3 203 เด็กชาย ธนพนธ์ ทรัพย์สินธุ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

4 204 เด็กชาย ภูมศรัญญ์ หล่อล้ าเลิศ เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

5 205 เด็กหญิง พิยะดา ม่วงศิลา วัดสองพ่ีน้อง ✓

6 206 เด็กหญิง สิรินชนกม์ แหลมประเสริฐ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

7 207 เด็กชาย สุเนตร์ พรปกเกล้า เทศบาล 1 วัดนางวัง ✓

8 208 เด็กชาย ธนาธร สระทองเผือก บ้านฉู่ฉ่ี ✓

9 209 เด็กหญิง ธนพร กล่ินหวล วัดคู้สนามจันทร์ ✓

10 210 เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองสุข เมืองสมุทรสงคราม ✓

11 211 เด็กชาย เศรษฐ์วัฒน์ ศรศรี เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 212 เด็กชาย เสกศักด์ิ จันทรจิระ เทศบาลวัดใหญ่ ✓

13 213 เด็กหญิง อมรรัตน์ เล็กเลอสรรค์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

14 214 เด็กหญิง อิสลิยา ศรีค านวน เทศบาลวัดธรรมนิมิต ✓

15 215 เด็กชาย กิตติภาภัณฒ์ ธรรมสติ วัดบางคนทีใน ✓

16 216 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กล่ันสกุล เมืองสมุทรสงคราม ✓

17 217 เด็กชาย ปฐมพรชยดล สุวรรณโรจน์ วัดเกตการาม ✓

18 218 เด็กหญิง ธนวรรณ แสงเครือ บ้านบางบ่อ ✓

19 219 เด็กหญิง กันตา มิตระ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

20 220 เด็กหญิง กิติญาภรณ์ ใจสุวรรณ์ วัดตรีจินดาวัฒนาราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 201 - 220) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 11 ห้อง 442
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 221 เด็กหญิง วันวิสา แก้วเก้า กงหลีเจ้ียนหมิน ✓

2 222 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ แต้สุวรรณ วัดป้อมแก้ว ✓

3 223 เด็กชาย วิพุชศวิต ลีศิริไพศาล อนุบาล ✓

4 224 เด็กชาย ณัฐภัทร พุ่มยงค์ วัดดาวโด่ง ✓

5 225 เด็กหญิง วัชราภรณ์ การปลูก วัดจันทร์เจริญสุข ✓

6 226 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีอยู่ วัดช่องลม ✓

7 227 เด็กหญิง กชกร หลงสวาสด์ิ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

8 228 เด็กชาย กนก ศรีษะเกตุ เมืองสมุทรสงคราม ✓

9 229 เด็กหญิง กรกนก โสภาวงษ์ วัดยอดสุวรรณคีรี ✓

10 230 เด็กชาย กฤษตฤณ วันชนะชัย ดรุณานุกูล ✓

11 231 เด็กชาย ก้องเกียรติ เกษตระกูล เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

12 232 เด็กหญิง กัญชรส ผิวข า เมืองสมุทรสงคราม ✓

13 233 เด็กหญิง กัญญาพร วิจิตรบรรจง เทสบาล3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

14 234 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อบเชย วัดแก่นจันทร์ ✓

15 235 เด็กหญิง กัตติกา ศรีค าสุข วัดดาวโด่ง ✓

16 236 เด็กหญิง กิตติญา วัสสมุทร เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

17 237 เด็กหญิง กิตยาภา พงษ์สกุล ดรุณานุกูล ✓

18 238 เด็กหญิง กิติญาภรณ์ ใจสุวรรณ์ วัดตรีจินดาวัฒนาราม ✓

19 239 เด็กชาย ขวัญชัย เดชพิทักษ์ วัดช่องลม ✓

20 240 เด็กชาย คมสัน กรวิจิตร์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

หมายเหตุ - ผู้เข้าสอบท่ีสมัครทางออนไลน์ (ผู้สมัครเลขท่ี 221 - 226) ให้เตรียมใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และส าเนาใบ ปพ .1
  มาในวันสอบ เพ่ือรับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 12 ห้อง 443
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 241 เด็กชาย คุณากร พูลผล อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

2 242 เด็กชาย คุณานนท์ แย้มโพธ์ิใช้ วัดช่องลม ✓

3 243 เด็กชาย จตุรวิทย์ กังวานฤทธิไกร เทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ✓

4 244 เด็กชาย จักรมงคล แก้วพร้ิง เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

5 245 เด็กหญิง จันจิรา แซ่ล้ิม อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

6 246 เด็กหญิง จันทนา ไพศาลสิริวัฒน์ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

7 247 เด็กชาย จามิกร คูฮกซ่ิว วัดบางน้อย ✓

8 248 เด็กหญิง จารุวรรณ แห้งสะอาด วัดช่องลม ✓

9 249 เด็กหญิง จารุวรรณ อินทรซันไล เมืองสมุทรสงคราม ✓

10 250 เด็กหญิง จุฑามาศ รอดรัศมี วัดช่องลม ✓

11 251 เด็กชาย ฉัตรชัย คงยนต์ วัดคู้สนามจันทร์ ✓

12 252 เด็กหญิง ฉัตรทิพย์ แสงทอง วัดโคกเกตุ ✓

13 253 เด็กหญิง ชญาณี เกียรติมงคล วัดสิดาราม ✓

14 254 เด็กชาย ชญานิน รอดส าราญ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 255 เด็กชาย ชยวัฒน์ จันทร์แย้ม วัดลาดเป้ง ✓

16 256 เด็กหญิง ชลกร ศรีเครือ วัดบางประจันต์ ✓

17 257 เด็กชาย ชวโรจน์ แม้นเนตร เมืองสมุทรสงคราม ✓

18 258 เด็กชาย ชวลิต พัฒนาสกุลวงษ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

19 259 เด็กหญิง ชวิศา ธรรมสวัสด์ิ ดรุณานุเคราะห์ ✓

20 260 เด็กชาย ชัชพงศ์ สินทอง บ้านเขตเมือง ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 13 ห้อง 444
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 261 เด็กชาย ชัยธวัช ยะหัตตะ เมืองสมุทรสงคราม ✓

2 262 เด็กหญิง ชิดชนชนก เหมกัง เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 263 เด็กหญิง ชิตชนก สุขอุดม วัดช่องลม ✓

4 264 เด็กหญิง ชุติมา แย้มโอษฐ เมืองสมุทรสงคราม ✓

5 265 เด็กหญิง ฐิติมา ทองอินทร บ้านดอนจ่ัน ✓

6 266 เด็กหญิง ณภัทร ภัทรจิตตานันท์ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

7 267 เด็กหญิง ณัชชา เล่ากิมพงษ์สวัสด์ิ วัดปากลัด ✓

8 268 เด็กชาย ณัฎฐากร เสง่ียมศักด์ิ อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

9 269 เด็กหญิง ณัฐฐิญา สุนทรวงศ์ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

10 270 เด็กชาย ณัฐดนัย จันทรวงษา เมืองสมุทรสงคราม ✓

11 271 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วประเสริฐ เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 272 เด็กชาย ณัฐนันท์ ค ารอด อมรวดี ✓

13 273 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พัฒจันทร์หอม อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

14 274 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ทองพัดภู่ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 275 เด็กชาย ณัฐวุฒิ - เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ✓

16 276 เด็กชาย ณัทกร จือเหลียง วัดคลองโคน ✓

17 277 เด็กหญิง ณิชกมล พันภู่ วัดจันทณ์เจริญสุข ✓

18 278 เด็กหญิง ณิชา ถาวรสวัสด์ิ เมืองสมุทรสงคราม ✓

19 279 เด็กหญิง ดวงกมล อัมพรพงษ์ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

20 280 เด็กชาย ตรัยคุณ ปินนะรา วัดเขาย่ีสาร ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสอบท่ี 14 ห้อง 445

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 281 เด็กชาย ทวีศักด์ิ ช่ืนใจทับ วัดช่องลม ✓

2 282 เด็กหญิง ทิฆัมพร บุรีชัย วัดคู้สนามจันทร์ ✓

3 283 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ เพ็งสุข วัดช่องลม ✓

4 284 เด็กหญิง ทิพอักษร ขวัญเริงใจ วัดโรงธรรมมิตรภาพท่ี 70 ✓

5 285 เด็กชาย ทีปกร สังขะกุล วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

6 286 เด็กชาย ธนโชติ นามวิเศษ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

7 287 เด็กหญิง ธนภรณ์ พญาครุฑ วัดเจริญสุขาราม ✓

8 288 เด็กชาย ธนภูมิ แสงพุ่ม เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ✓

9 289 เด็กชาย ธนวินท์ แย้มขยาย บ้านฉูฉ่ี ✓

10 290 เด็กชาย ธนวินทร์ มูลแก้ว วัดบางขันแตก ✓

11 291 เด็กชาย ธนัฐนันท์ สุ่นประสิทธ์ิ เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 292 เด็กชาย ธนากร โพธ์ิบุตร อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

13 293 เด็กชาย ธนาธิป สมสกุล เมืองสมุทรสงคราม ✓

14 294 เด็กหญิง ธมลวรรณ จตุรภัทรศิริ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 295 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ตันทะสุข อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

16 296 เด็กหญิง ธัญญ์รภัสร์ ผลพูล เทศบาลวัดใหญ่ ✓

17 297 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ธนานิพัทธ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

18 298 เด็กหญิง ธัญพร ยังมาก อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

19 299 เด็กหญิง ธิดาวัลย์ โอษฐ์งาม วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

20 300 เด็กชาย ธีรชัย เมืองแมน เมืองสมุทรสงคราม ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสอบท่ี 15 ห้อง 446

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 301 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ ยังประไพ วัดคู้สนามจันทร์ ✓

2 302 เด็กชาย ธีรภัทร เสาร์ทอง วัดช่องลม ✓

3 303 เด็กชาย ธีรภัทร แสงเดือน วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

4 304 เด็กหญิง นงนภัส จ่ันจินดา บางจะเกร็ง ✓

5 305 เด็กชาย นภัทร วุฒิทศพร อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

6 306 เด็กหญิง นภัสสร ธนิกกุล เทพประสิทธ์ิคณาวาส ✓

7 307 เด็กหญิง นฤมล วงศ์สายประเสริฐ เมืองสมุทรสงคราม ✓

8 308 เด็กชาย นันทภัทร วงค์ซ่ือ วัดช่องลม ✓

9 309 เด็กหญิง นิธิกานต์ เชยกิจ วัดพลมานีย์ ✓

10 310 เด็กหญิง ปํญญาพร พ้นภัย วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

11 311 เด็กหญิง ปภาดา รอดศิริ เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 312 เด็กหญิง ปภาดา แสงเครือ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

13 313 เด็กหญิง ประกายดาว วงค์แป้น วัดเขาย่ีสาร ✓

14 314 เด็กหญิง ประณิตา หาดสมบัติ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

15 315 เด็กชาย ปรัชญา บัวสง่า อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

16 316 เด็กหญิง ปัณณพร ทรัพย์แสง อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

17 317 เด็กหญิง ปารณีย์ กล่อมอาภา อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

18 318 เด็กชาย ป่ินพงศ์ พวงเทศ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

19 319 เด็กหญิง ไปรยา เจริญสุข วัดบางประจันต์ ✓

20 320 เด็กชาย พงศ์เทพ สินเสวี วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสอบท่ี 16 ห้อง 447

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 321 เด็กหญิง พรทิพา ชุติชูเดช วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

2 322 เด็กหญิง พรพรรณ น่วมภู เมืองสมุทรสงคราม ✓

3 323 เด็กหญิง พรวิภา ปริบูรณะ เมืองสมุทรสงคราม ✓

4 324 เด็กหญิง พลอยวารีย์ ล้ิมส าราญ สรรพาวุธวิทยา ✓

5 325 เด็กชาย พัชรพล พยัคควัน ดรุณานุกูล ✓

6 326 เด็กชาย พัชรพล พินิจอนันตพร เมืองสมุทรสงคราม ✓

7 327 เด็กหญิง พัชราพร ไทยสมบูรณ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

8 328 เด็กหญิง พิชชาพร ค าสวนจิก เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

9 329 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ คุ้มเกรง วัดคู้สนามจันทร์ ✓

10 330 เด็กหญิง พิมลรัตน์ ทับทิม วัดปากลัด ✓

11 331 เด็กหญิง พิราวรรณ คลองน้อย เมืองสมุทรสงคราม ✓

12 332 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทวิพร วัดท้ายหาด ✓

13 333 เด็กหญิง เพชรลัดดา เพ็งสกุล วัดเทพประสิทธิคณาวาส ✓

14 334 เด็กชาย ภัสกร สายกิจ เมืองสมุทรสงคราม ✓

15 335 เด็กชาย ภาณุ สวัสด์ิวงษ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

16 336 เด็กชาย ภูริทัต ทิพย์กมลสุข วัดปากลัด ✓

17 337 เด็กหญิง มุธิตา รุ่งเรือง วัดธรรมสถิต์ิวราราม ✓

18 338 เด็กชาย เมธา อยู่เทศะ เมืองสมุทรสงคราม ✓

19 339 เด็กหญิง รัชชนก จีระพงศ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

20 340 เด็กหญิง รัชนีพร ฉิมไพบูลย์ อนุบาลวังเหนือ ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ห้องสอบท่ี 17 ห้อง 232
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 341 เด็กชาย รัตติ ท้ายนาค วัดศรีสุวรรณคงคาราม ✓

2 342 เด็กหญิง รัตนวลี มีวิชา วัดปากลัด ✓

3 343 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กล่ันสกุล เมืองสมุทรสงคราม ✓

4 344 เด็กชาย วชิระ แก้ววังทุ่ง เทศบาลวัดธรรมนิมิต ✓

5 345 เด็กหญิง วรกมล น้อยค ามี วัดบางประจันต์ ✓

6 346 เด็กชาย วรวิทย์ แก้ววิศิษฐกุล วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

7 347 เด็กหญิง วริศรา ร่วมเกิด เมืองสมุทรสงคราม ✓

8 348 เด็กชาย วศิน ทิมรอด วัดช่องลม ✓

9 349 เด็กชาย วสันต์ ก าเนิดหงศ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

10 350 เด็กชาย วิศรุต แสนสุขโข เทศบาลวัดใหญ่ ✓

11 351 เด็กชาย ศราวุต กู่ทรัพย์ ประกอบวิทยา ✓

12 352 เด็กหญิง ศรินทิพย์ ทิมมณี เมืองสมุทรสงคราม ✓

13 353 เด็กหญิง ศรุตยา เท่ียงแท้ เมืองสมุทรสงคราม ✓

14 354 เด็กชาย ศักดีเดช อยู่สบาย วัดช่องลม ✓

15 355 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ถ่ินถาน วัดเกตการาม ✓

16 356 เด็กหญิง ศิริรัตน์ อุยวรรณัง วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

17 357 เด็กชาย ศุภากร รุ่งฤทธิเดช อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

18 358 เด็กชาย สมิทธิ พวงอ าไพ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

19 359 เด็กหญิง สร้อยฟ้า ทับทิมศรี เมืองสมุทรสงคราม ✓

20 360 เด็กหญิง สวลักษณ์ ธรรมสวัสด์ิ เมืองสมุทรสงคราม ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ - นามสกุล

ห้องสอบท่ี 18 ห้อง 233
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม



ท่ี
เลขท่ี

สมัคร
โรงเรียนเดิม

ประเภท

ในเขตฯ

ประเภท

ท่ัวไป
หมายเหตุ

1 361 เด็กชาย สิปปกร หุ่นพยนต์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

2 362 เด็กชาย สิรภัส อุยจาด วัดเสด็จ ✓

3 363 เด็กหญิง สุคนทิพย์ ขาวสอาด อนุบาลสมุทรสงคราม ✓

4 364 เด็กหญิง สุชานันท์ พุ่มกระจ่าง วัดคู้สนามจันทร์ ✓

5 365 เด็กหญิง สุธาสิณี ป่ินประวัติ เมืองสมุทรสงคราม ✓

6 366 เด็กหญิง สุพัตตา ศรีวรรธนศิลป์ วิริยะวิทยามูลนิธิ ✓

7 367 เด็กหญิง สุพิชญา พูลอุดม เทศบาลวัดป้อมแก้ว ✓

8 368 เด็กหญิง สุมิตรา อยู่สมบูรณ์ เมืองสมุทรสงคราม ✓

9 369 เด็กชาย อนุชา เกิดแย้ม วัดช่องลม ✓

10 370 เด็กชาย อภิชาต รอดคลองตัน วัดช่องลม ✓

11 371 เด็กหญิง อรไพลิน ปล้ืมใจ วัดธรรมสถิต์ิวราราม ✓

12 372 เด็กชาย อรรถกร พุ่มพวง ล้อมรักแม่กลอง ✓

13 373 เด็กหญิง อันธิกา เรืองสมบูรณ์ วัดเจริญสุขาราม ✓

14 374 เด็กหญิง เอมพิกา สว่างหล้า วัดคู้สนามจันทร์ ✓

ก าหนดการ วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563
07.30 น. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
09.00 น. เร่ิมสอบ
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563
- มอบตัว
( ติดตามข่าวสารได้ท่ี Facebook Page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล หรือ www.thawara.ac.th )

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสอบท่ี 19 ห้อง 234


