
ห้องสอบที ่ 1        อาคาร  2  ห้อง  221

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11001 เด็กชายก้องเกียรติ   สารีโนศักด์ิ เทศบาลประตูล้ี
2 22002 เด็กหญิงฮูดา   พงษม์ณี บา้นสันทราย
3 11003 เด็กหญิงซุนนะฮ์   รังศรี เทศบาลสันปา่ยางหลวง
4 22004 เด็กหญิงชัญธกิา   ไชยพฤกษ์ บา้นสันทราย
5 21005 เด็กชายนวสุวรรณ   กาวเินตร์ จิรพทิยา
6 11006 เด็กชายอมรเทพ   อุเทนสุต อรพนิพทิยา
7 21007 เด็กชายสหรัฐ   พรมกลาง อนุบาลล าพนู
8 21008 เด็กชายฤทธชิัย   ตาละพงิค์ ต าบลริมปงิ
9 21009 เด็กหญิงณิธฌาชล   จินะกาศ อรพนิพทิยา
10 39010 เด็กชายปริญญา   หวลอ่อน รพเีลิศวทิยา
11 21011 เด็กชายธนทรัพย์   ปญัโญกาศ อรพนิพทิยา
12 37012 เด็กชายทองก้อน   สมบติัมี บา้นศรีย้อย
13 21013 เด็กหญิงสโรชา    ขันค ากาศ บา้นดอยค า
14 21014 เด็กหญิงรุจิรดา   อริยา ใบบญุล าพนู
15 21015 เด็กหญิงภทัราวดี   จินะธรรม วดับา้นหลุก
16 59016 เด็กชายณภทัร   ไวย้ศ ใบบญุล าพนู
17 21017 เด็กชายธนาคาร   ค าไทย จิรพทิยา
18 11018 เด็กชายเกียรติศักด์ิ   คล้ายณรงค์ อรพนิพทิยา
19 11019 เด็กชายธรีภทัร   อภวิงค์งาม อนุบาลล าพนู
20 22020 เด็กชายวรัญชิต   ขัติวงค์ บา้นน้อยหว้ยรินวทิยา
21 21021 เด็กชายชนกันต์   จันทมิา อนุบาลล าพนู
22 35022 เด็กหญิงวริศรา   หาญเมืองใจ อรพนิพทิยา
23 11023 เด็กหญิงปรียานุช   ชังเทศ อนุบาลล าพนู
24 21024 เด็กชายชยางกูร   ตันกลาง บา้นกลางวทิยานุกูล
25 38025 เด็กหญิงสุทธกิาญจน์   อ๋อมไชยกาศ บา้นศรีปา้น
26 21026 เด็กชายเด็กชายธนพนธ ์  เครือแสง อรพนิพทิยา
27 21027 เด็กชายชาญฉลาด   อุประโจง ใบบญุล าพนู
28 37028 เด็กชายภมูิ   เล็กอาราม อนุบาลเมืองล าพนู
29 21029 เด็กชายเกื้อกูล   เอื้อทาน อรพนิพทิยา
30 11030 เด็กหญิงกานต์ธรีา   สุยาลักษณ์ อนุบาลล าพนู
31 21031 เด็กหญิงปพชิญา   หน่อพยอม ดรุณพฒันา
32 22032 เด็กหญิงโศภสิรา   สมศรี อนุบาลล าพนู
33 21033 เด็กหญิงวรรัตน์   ใจหลง ใบบญุล าพนู
34 35034 เด็กชายณัฐชนน   รุ่งวทิยกุล อรพนิพทิยา
35 21035 เด็กหญิงพทัธนันต์   กันทะมูล รพเีลิศวทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 2       อาคาร  2  ห้อง  222

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 38036 เด็กหญิงชวศิา   ใจกาศ บา้นศรีปา้น
2 21037 เด็กชายณัฐวชิญ์   แก้วมา บา้นศรีย้อย
3 21038 เด็กชายณัฐฉัตร   บรุุษสิทธิ์ อรพนิพทิยา
4 11039 เด็กหญิงศศิธร   ศรีวชิัย วดัเหมืองง่า
5 21040 เด็กหญิงชนกนันท ์  พทุธปวน วชิราลัย
6 31041 เด็กชายเนติพงษ ์  วงค์ใจ ใบบญุล าพนู
7 51042 เด็กชายจิรภทัร   หน่อแก้ว เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
8 21043 เด็กชายภาคภมูิ   ชนะญาติ วดับา้นหลุก
9 11044 เด็กชายสวติต์   ปญัญาวงศ์ ใบบญุล าพนู
10 21045 เด็กชายธนรัตน์   จินดามงคล อรพนิพทิยา
11 31046 เด็กชายนันทวฒัน์   อุ่นนันกาศ ธรรมสาธติศึกษา
12 11047 เด็กชายศุทธวตั   สุภา รพเีลิศวทิยา
13 11048 เด็กชายพรีวชิญ์   ค าซาวสันต์ิ อนุบาลล าพนู
14 21049 เด็กชายวรพล   กุลววิฒัน์ วดับา้นหลุก
15 21050 เด็กชายธนภมูิ   ต๊ะวงค์ อนุบาลเมืองล าพนู
16 11051 เด็กหญิงสวรรยา   วงค์สุวรรณ รพเีลิศวทิยา
17 11052 เด็กหญิงธารทพิย์   เยาวณา บา้นเวยีงยอง
18 21053 เด็กชายนิรัติศัย   ทาสิทธิ์ อรพนิพทิยา
19 38054 เด็กชายปวริศร์   สุตินกาศ อรพนิพทิยา
20 21055 เด็กหญิงชลธชิา   สุภายอง บา้นเหล่า
21 11056 เด็กชายณัฐพล   ฟองเมฆ เทศบาลประตูล้ี
22 21057 เด็กชายณรงศักด์ิ   ค าพชิัย ต าบลริมปงิ
23 21058 เด็กหญิงพยิดา   หลวงโปธา บา้นร่องช้าง
24 22059 เด็กชายนนทพทัธ ์  ภกัดี อนุบาลล าพนู
25 35060 เด็กชายศิรสิทธิ ์  จินาบงึ อรพนิ
26 21061 เด็กชายปฏพิทัธ ์  เตจ๊ะศรี บา้นทา่ช้าง
27 39062 เด็กชายณัฐกฤช   ใจแก้ว อรพนิพทิยา
28 21063 เด็กหญิงชนมน   ศรีสนิท บา้นทา่ช้าง
29 21064 เด็กชายทนงศักด์ิ   ขันค า บา้นทา่ช้าง
30 21065 เด็กหญิงศิริรัตน์   เทพจักร์ บา้นทา่ช้าง
31 58066 เด็กชายพงศ์พทิกัษ ์  วงัธยิอง อรพนิพทิยา
32 21067 เด็กชายศุภกร   ศรีเปง็ บา้นทา่ช้าง
33 21068 เด็กหญิงรัชฎาพร   ปดุใชโย บา้นทา่ช้าง
34 21069 เด็กหญิงเยาวลักณ์   ศิริใหม่ บา้นทา่ช้าง
35 11070 เด็กชายนิติธร   ญาณรักษ์ บา้นเวยีงยอง

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 3 อาคาร  2  ห้อง  223

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21071 เด็กชายอานนท ์  ดีจู บา้นทา่ช้าง
2 38072 เด็กหญิงสรารัตน์   มูลค า บา้นกลางวทิยานุกูล
3 11073 เด็กหญิงอลิชา   ยาวคิ า อนุบาลล าพนู
4 21074 เด็กหญิงกฤษติญา   ปาลี ใบบญุล าพนู
5 11075 เด็กชายสหฤทธิ ์  เพญ็วจิิตร วดัเหมืองง่า
6 21076 เด็กชายอาทติย์   พรพงศกรภกัดี บา้นทา่ช้าง
7 21077 เด็กหญิงภนูิศา   มูลพนัส รพเีลิศวทิยา
8 22078 เด็กหญิงเนรัญชลา   ไชยาส้าว วดัดอนชัย
9 21079 เด็กหญิงเขมนิกา   บญุกลาง ใบบญุล าพนู
10 31080 เด็กชายพงศธร   ทองกลาง บา้นต้นผ้ึง
11 21081 เด็กหญิงปริญญาพร   พรมภาพ ต าบลบา้นแปน้
12 21082 เด็กชายศตวรรษ   ยาอินทร์ ใบบญุล าพนู
13 21083 เด็กหญิงทวิาวรรณ   บญุสม อนุบาลล าพนู
14 21084 เด็กชายนนทไชย   จี้ใจ อรพนิพทิทยา
15 21085 เด็กชายณัฐพงษ ์  วงค์วรรณ์ ใบบญุล าพนู
16 11086 เด็กชายรัฐภมูิ   เสนาธรรม วดัเหมืองง่า
17 22087 เด็กหญิงอัจฉราพร   สิทธชิัย วดัดอนชัย
18 22088 เด็กหญิงเบญจวรรณ   สิทธชิัย วดัดอนชัย
19 21089 เด็กชายปฏญิญา   ยอดค าปนั บา้นทาหมื่นข้าว
20 21090 เด็กหญิงสุดารัตน์   สมบญุโสด ใบบญุล าพนู
21 31091 เด็กชายธนวฒัน์   อินทพงค์ บา้นต้นผ้ึง
22 21092 เด็กชายอมรเทพ   เขื่อนแก้ว เทศบาลประตูล้ี
23 21093 เด็กหญิงฐาปณิฌา   สมอุทยั ใบญล าพนู
24 11094 เด็กหญิงศุภสิรา   วงค์กาศรี รพเีลิศวทิยา
25 11095 เด็กหญิงสุวชิญา   ค าบญุศรี รพเีลิศวทิยา
26 35096 เด็กชายพนัธกานต์   ทา้วค ามา อรพนิพทิยา
27 21097 เด็กชายพนัธวชั   ยาวสิิทธิ์ อรพนิพทิยา
28 11098 เด็กชายนฤบดินทร์   ตาสุยะ เลาหจิตรวทิยา
29 21099 เด็กหญิงภทัรวดี   มงคล ใบบญุล าพนู
30 21100 เด็กหญิงกัญจนพร   สุวรรณชัย เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
31 22101 เด็กชายเตชินท ์  บตุรหนองแวง เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
32 21102 เด็กชายกฤษดา   อ่อนจันทร์ เทศบาลประตูล้ี
33 31103 เด็กชายพรีภทัร์   จอมดวง ธรรมสาธติศีกษา
34 21104 เด็กชายโอภากุล   ศรีเรือน เลาหจิตรวทิยา
35 21105 เด็กหญิงทพิย์ธญัญา   แสนค าวนิิจ อนุบาลล าพนู

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557



ห้องสอบที ่ 4 อาคาร  2  ห้อง  224

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21106 เด็กชายอัษฎา   มหาวงค์ วดับา้นหลุก
2 21107 เด็กหญิงปยิฉัตร   อารีย์ อนุบาลเมืองล าพนู
3 21108 เด็กชายบารมี   ปญัญาเฟอืน เทศบาลประตูล้ี
4 11109 เด็กหญิงธนัย์ชนก   กลัดเพชร อรพนิพทิยา
5 11110 เด็กหญิงอชีรญาณ์   ตันยศ เทศบาลสันปา่ยางหลวง
6 34111 เด็กชายเกรียงศักด์ิ   ยานพะโยม วดัต้นโชค
7 21112 เด็กชายทกัษณิ   ดวงไทย เทศบาลประตูล้ี
8 22113 เด็กชายวชัรเดช   พงิค า เทศบาลประตูล้ี
9 31114 เด็กชายภมูิภทัร์   จันต๊ะราชา อรพนิพทิยา
10 21115 เด็กชายนพดร   ซิวแดง เลาหจิตรวทิยา
11 32116 เด็กชายพงษสิ์ริ   ตุ่นเมือง บา้นสันปเูลย
12 32117 เด็กชายธรีศักด์ิ   ปนิต๊ะ บา้นสันปเูลย
13 32118 เด็กชายอลงกรณ์   อุตสาหปนั บา้นสันปเูลย
14 21119 เด็กชายปยิพนธ ์  สิงหแ์ก้ว เทศบาลประตูล้ี
15 21120 เด็กชายศุภณัฐ   หลอมทอง บา้นกลางวทิยานุกูล
16 21121 เด็กชายปยิพทัธ ์  สิงหแ์ก้ว เทศบาลประตูล้ี
17 37122 เด็กหญิงธญัพร   ศรีบญุเรือง อนุบาลล าพนู
18 22123 เด็กหญิงชุติมาส   ขันทศิ เทศบาลประตูล้ี
19 39124 เด็กหญิงปยิากร   ทองขัน วดัเวฬุวนั
20 22125 เด็กชายจักรนิตย์   ศรจิตติ อรพนิพทิยา
21 38126 เด็กชายอภชิาติ   จักขุเรือง บา้นทากู่
22 37127 เด็กชายธรณัส   อัศวะเมตตา บา้นกลางวทิยานุกูล
23 38128 เด็กหญิงศรัญญา   แสงอาวธุ เทศบาลอุโมงค์ ๑
24 34129 เด็กชายอดิศร   พระสิทธเิกตุกัน บา้นกลางวทิยานุกุล
25 21130 เด็กชายจิรวฒัน์   ตันวจิิตต์ อนุบาลล าพนุ
26 38131 เด็กหญิงศราภทัร   แสงอาวธุ เทศบาลอุโมงค์ ๑
27 21132 เด็กหญิงทพิกฤตา   ยอดตาค า ใบบญุล าพนู
28 21133 เด็กหญิงกุลภรณ์   อินทนุ จิรพทิยา
29 11134 เด็กหญิงฉัตรานันท ์  ทองลาด อนุบาลล าพนู
30 39135 เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์จุงจิตต์ ใบบญุล าพนู
31 31136 เด็กชายธรีพฒัน์   เหลาพนัสสัก ใบบญุล าพนู
32 33137 เด็กชายพงศกร   วงค์ฝ้ัน อรพนิพทิยา
33 39138 เด็กชายวฒันา   สันตติภคั ใบบญุล าพนู
34 21139 เด็กชายพรพศิิษฐ์   จิตจ ารัส จิรพทิยา
35 21140 เด็กชายเฉลิมพงศ์   อภวิงค์ อนุบาลเมืองล าพนู

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 5 อาคาร  2  ห้อง  225

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21141 เด็กชายธรีากร   มะโนค า บา้นหลุมข้าว
2 38142 เด็กหญิงวชิราภรณ์   เปง็กาศ บา้นแพะยันต์ดอยแช่
3 21143 เด็กหญิงณัฐติกา   แหล่งอุโมงค์ ละอองทพิย์
4 21144 เด็กชายณัฐพงษ ์  ปญัญาใหญ่ ใบบญุล าพนู
5 31145 เด็กชายภานุพงษ ์  สุริยะมณี เทศบาลประตูล้ี
6 34146 เด็กหญิงไพลิน   ชื่นชอบ อนุบาลเมืองล าพนู
7 21147 เด็กหญิงนุสรา   นันต๊ะนา เทศบาลประตูล้ี
8 21148 เด็กชายวาทติ   สะค าปนั อนุบาลล าพนู
9 21149 เด็กหญิงสุวพชิญ์   ญาณะ อรพนิพทิยา
10 21150 เด็กหญิงดาวรดา   ศรีวชิัย ใบบญุล าพนู
11 21151 เด็กหญิงศศิวมิล   สาวะจันทร์ อนุบาลล าพนู
12 21152 เด็กหญิงนันทกานต์   บตุรเรือน บา้นกลางวทิยานุกูล
13 21153 เด็กหญิงเหมยฟา้   เมธา บา้นเวยีงยอง
14 11154 เด็กชายพจิักษณ์   วรัิช ใบบญุล าพนู
15 11155 เด็กชายกิตติธชั   ชัยดวงค า อรพนิพทิยา
16 31156 เด็กชายปรัชญา   จันต๊ะภา เทศบาลอุโมงค์๑
17 21157 เด็กหญิงทพิย์รัตน์   ปนิตาอุ้ย วดัสะแล่ง
18 11158 เด็กหญิงรวนิันท ์  ม่านมุงศิลป์ ใบบญุล าพนู
19 21159 เด็กหญิงกรรณิการ์   กุณะแสงค า เทศบาลประตูล้ี
20 21160 เด็กชายรณกร   จินะธรรม อรพนิพทิยา
21 21161 เด็กหญิงอณามิกา   แพรแก้ว อรพนิพทิยา
22 11162 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   ธารเที่ยงธรรม อนุบาลล าพนู
23 21163 เด็กชายธนกร   ศรีลิทพิย์ อนุบาลเมืองล าพนู
24 22164 เด็กชายธนพนธ ์  วอ่งไว สันปา่ตองสุวรรณราษฎร์
25 31165 เด็กชายวฒันา   ใจสัก อรพนิพทิยา
26 11166 เด็กชายศราวฒิุ   ชุ่มสวสัด์ิ อรพนิพทิยา
27 38167 เด็กหญิงกานต์มณีย์   มาโนชญ์ อรพนิพทิยา
28 21168 เด็กหญิงภาวชัญา   สมนาศักด์ิ ใบบญุล าพนู
29 21169 เด็กชายพสิษฐ์   เวศน์ววิฒัน์ มงคลวทิยา
30 31170 เด็กชายพงพฒัน์   สุรินเปา เทศบาลสันปา่ยางหลวง
31 21171 เด็กหญิงมิตรสิณี   ศรีทองสุข อรพนิพทิยา
32 21172 เด็กหญิงศศิกานต์   ขาวสัก อรพนิพทิยา
33 11173 เด็กชายธนวฒัน์   ภู่เทศ มงคลวทิยา
34 21174 เด็กหญิงจิรัชญา   จี้อินทร์ เลาหจิตรวทิยา
35 21175 เด็กหญิงอารียา   จันทะโพ เลาหจิตรวทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 6 อาคาร  2  ห้อง  226

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11176 เด็กหญิงอารียา   สมทรัพย์ อรพนิพทิยา
2 11177 เด็กชายนัทธกานต์   เลิศประเสริฐสุข มงคลวทิยา
3 21178 เด็กชายวชัรพล   ศรีดอนไชย อนุบาลล าพนู
4 11179 เด็กชายสุวสันต์   ขัติย์เรือง เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
5 21180 เด็กหญิงกัญทรีพร   ขาวรรณ บา้นศรีย้อย
6 36181 เด็กชายภาณุวฒัน์   พรหมสิทธิ์ อรพนิพทิยา
7 21182 เด็กชายพรีะพนัธ ์  วรัิตน์เกษม อนุบาลล าพนู
8 21183 เด็กหญิงณัฐนรี   อุตมะโน อรพนิพทิยา
9 21184 เด็กหญิงปวนัรัตน์   ยืนนาน รพเีลิศวทิยา
10 11185 เด็กชายจักรกฤษณ์   วโิรจน์ทรวงศ์ อนุบาลล าพนู
11 21186 เด็กชายรณกร   ศรีวชิัย ทาทุ่งไผ่
12 38187 เด็กชายธนกฤต   ต๊ะกาบโพธิ์ บา้นปา่เส้า
13 21188 เด็กหญิงศุภลักษณ์   เหลือบญุชู บา้นทาปา่สัก
14 21189 เด็กชายธนกฤต   ทวชีาติ บา้นปา่ตาล
15 21190 เด็กชายนพพงษ ์  เทศมณี บา้นปา่เส้า
16 21191 เด็กชายเกียรติศักด์ิ   ปละต๊ิบ บา้นดงสารภี
17 11192 เด็กหญิงรสาสิริ   ภู่สวา่ง อนุบาลล าพนู
18 21193 เด็กชายพฒันพงศ์   ทองสมนึก อรพนิพทิยา
19 21194 เด็กหญิงปนัดดา   มหายศ อรพนิพทิยา
20 21195 เด็กหญิงวรัญญา   กิติเดช ใบบญุปา่ซาง
21 21196 เด็กชายศักบดินทร์   ดวงภาษี อรพนิพทิยา
22 11197 เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันศรีรัง เทศบาลสันปา่ยางหลวง
23 11198 เด็กหญิงณิชาภทัร   จันทะมาลา มงคลวทิยา
24 36199 เด็กชายศวสักรณ์   ทพิย์โอสถ ใบบญุล าพนู
25 21200 เด็กชายธรรมประทาน   ปริพตัรภกัดี เทศบาลสันปา่ยางหลวง
26 21201 เด็กหญิงฮาโมนี่ พลอยไพลิน   ฮิล อรพนิพทิยา
27 21202 เด็กชายดุลยวตั   โสมนัส วดัศรีดอนชัย
28 39203 เด็กหญิงสิริยากร   ใจลังกา อนุบาลล าพนู
29 21204 เด็กชายธรีะวฒิุ   ไทยเดช วดัสันปา่สัก
30 11205 เด็กชายอภภิวสั   หล้าโสด ใบบญุล าพนู
31 21206 เด็กชายภริูช   ต้วมสูงเนิน มงคลวทิยา
32 21207 เด็กชายวฒิุภทัร   ธรรมมากาศ เทศบาลประตูล้ี
33 37208 เด็กหญิงหสัยา   ปนัจี้ อรพนิพทิยา
34 21209 เด็กชายธนดล   ทบัข า รพเีลิศวทิยา
35 11210 เด็กชายเปมทตั   ยาโน เทศบาลสันปา่ยางหลวง

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 7 อาคาร  2  ห้อง  231

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11211 เด็กชายศุภโชค   แย้มฟกั วดัเหมืองง่า
2 31212 เด็กชายอัทฐา   อุ่นแทน วดัประตูปา่
3 11213 เด็กชายเสฎฐวฒิุ   ไชยเรือนแก้ว ใบบญุล าพนู
4 11214 เด็กหญิงชนกชนม์   หาลุค าจา เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
5 21215 เด็กชายสืบสกุล   อรุณเกียรติ เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
6 37216 เด็กหญิงรุ่งนภา   เหล่ียง เทศบาลประตูล้ี
7 21217 เด็กชายณัฎฐวฒัน์   อินทจักร อนุบาลล าพนู
8 37218 เด็กหญิงภณัฑิลา   หมื่นเถ เทศบาลประตูล้ี
9 21219 เด็กหญิงพงศ์สุภา   นันทยานนท์ ใบบญุล าพนู
10 11220 เด็กชายธนบดี   สามสอนศรี รพเีลิศวทิยา
11 21221 เด็กหญิงอรัญญา   โมลาดุก บา้นทาปา่สัก
12 21222 เด็กหญิงขวญัพร   วารินต๊ะ วดับา้นม้า
13 21223 เด็กหญิงเบญจมาพร   รุปสูง เทศบาลประตูล้ี
14 21224 เด็กหญิงดาวนภา   ภู่จีน บา้นกลางวทิยานุกูล
15 21225 เด็กชายทกัษด์นัย   สิทธชิัย อรพนิพทิยา
16 22226 เด็กหญิงศิริกานดา   กิ่งแก้ว วดัเหมืองง่า
17 37227 เด็กชายฐิติพงศ์   แจ้วสิอน บา้นกลางวทิยานุกูล
18 59228 เด็กหญิงณัฐธดิา   เตจ๊ะสา เทศบาลประตูล้ี
19 31229 เด็กชายชินวตัร   ทองดอนกุ่ม ใบบญุล าพนู
20 31230 เด็กชายณัชพล   ชัยโปธา ใบบญุล าพนู
21 11231 เด็กชายศุภฤกษ ์  บวัเย็น เทศบาลสันปา่ยางหลวง
22 21232 เด็กชายณัฐพงศ์   จันทร์ต๊ะอินทร์ รพเีลิศวทิยา
23 34233 เด็กชายภพกร    เพญ็สิทธิ์ อนุบาลล าพนู
24 21234 เด็กชายณัฐวฒัน์   สมนาศักด์ิ อนุบาลล าพนู
25 21235 เด็กหญิงฐิรกัญญา   แก้วสุวรรณ ใบบญุล าพนู
26 21236 เด็กหญิงนิจชยา   มังกร มงคลวทิยา
27 33237 เด็กชายกองทพั   นามวงค์ยศ บา้นกลางวทิยานุกูล
28 31238 เด็กชายปติีภทัร   ใจพรหม วดัน้ าดิบ
29 21239 เด็กหญิงกลมลดา   ดิเรกศานต์ อนุบาลล าพนู
30 11240 เด็กชายนวพล   พรมนา วชิราลัย
31 11241 เด็กชายศุภสัณห ์  บญุญาคุณาเกษม เทศบาลสันปา่ยางหลวง
32 37242 เด็กหญิงธนิกานต์   ปอนสืบ อนุบาลล าพนู
33 21243 เด็กหญิงพรพมิล   ปญัจบรีุ เทศบาลสันปา่ยางหลวง
34 21244 เด็กหญิงอมรรัตน์   กองภวิงค์ อนุบาลเมืองล าพนู
35 21245 เด็กชายธรีโชติ   ธรรมตา วดับา้นไร่

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 8 อาคาร  2  ห้อง  234

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11246 เด็กชายธรีศักด์ิ   โพธาสินธ์ เทศบาลสันปา่ยางหลวง
2 21247 เด็กหญิงคันธารัตน์   สุขเหล็ก อนุบาลล าพนู
3 11248 เด็กหญิงนุชนาถ   ศรีศร อนุบาลล าพนู
4 11249 เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันต๊ะนารี วดัเหมืองง่า
5 21250 เด็กชายณัฐปกรณ์   โอดมัง จิรพทิยา
6 21251 เด็กหญิงศิริภสัสร   สิงหแ์ก้วสืบ อรพนิพทิยา
7 21252 เด็กชายชาญณรงค์   สิงหแ์ก้ว ใบบญุล าพนู
8 21253 เด็กหญิงสุพรรณษา   ธยิะพฤกษ์ บา้นหมื่นข้าว
9 21254 เด็กหญิงธดิารัตน์   เขียวธง วดัเจดีย์สามยอด
10 21255 เด็กชายธรีกานต์   กาวชิัย อนุบาลล าพนู
11 21256 เด็กชายจิรายุส   มาศมุททกิ รพเีลิศวทิยา
12 21257 เด็กหญิงศศิกาญจน์   สินธุญ์า บา้นต้นผ้ึง
13 21258 เด็กหญิงเขมิกา   เปง็ธรรม ใบบญุล าพนู
14 38259 เด็กชายก้องกิจ   อ้ายวนั บา้นแพะยันต์ดอยแช่
15 21260 เด็กหญิงพลอยไพลิน   เจริญทรัพย์ รพเีลิศวทิยา
16 21261 เด็กหญิงวลักษก์มล   สินธยุะ ใบบญุล าพนู
17 21262 เด็กชายอานนท ์  ค าปนันา เทศบาลประตูล้ี
18 21263 เด็กหญิงญาณิศา   ลาวเรือง ใบบญุปา่ซาง
19 11264 เด็กชายอนุชา   แก้วนิล ใบบญุล าพนู
20 21265 เด็กชายรุ่งโรจน์   มุงน้ า บา้นกลางวทิทยานุกูล
21 21266 เด็กชายพชัรพล   ปญัโญกลาง ใบบญุล าพนู
22 11267 เด็กหญิงเนวณีา   ศรีศร อนุบาลล าพนู
23 11268 เด็กหญิงจิตตานันท ์  ด าปาน เทศบาลประตูล้ี
24 11269 เด็กชายธนาดุล   นวลกลาง เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
25 21270 เด็กหญิงบณุยานุช   วงศ์แพทย์ บา้นปา่เส้า
26 21271 เด็กชายวรากร   สอนราษฎร์ ใบบญุปา่ซาง
27 21272 เด็กหญิงเธยีริณี   อุงคุนา ใบบญุล าพนู
28 11273 เด็กชายศุภากร   สิงหราช อรพนิพทิยา
29 21274 เด็กชายสหชัชัย   ค าซาวสัน เทศบาลประตูล้ี
30 21275 เด็กหญิงเปน็หนึ่ง   ยะแสง บา้นหว้ยกาน
31 21276 เด็กหญิงสุจีนันท ์  นาคะปา่ วดัปากล้อง
32 21277 เด็กชายธนวฒัน์   หนัพนัส ละอองทพิย์
33 21278 เด็กหญิงพราวรว ี  กาญจนประโชติ อรพนิพทิยา
34 21279 เด็กชายนพดล   ตาจุมปา ณัทชวทิย์
35 21280 เด็กหญิงณัฐสินี   มโนปยิะกุล อรพนิพทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 9 อาคาร  2  ห้อง  235

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11281 เด็กชายสัมฤทธิ ์  เเดงเตจ๊ะ เทศบาลสันปา่ยางหลวง
2 21282 เด็กหญิงนภสัสร   สวา่งพนาพนัธุ์ ใบบญุล าพนู
3 11283 เด็กชายเมธาวฒัน์   ชัยยา อรพนิพทิยา
4 21284 เด็กหญิงด.ญ.ศิริกานดา    จันต๊ะหลวง เทศบาลประตูล้ี
5 21285 เด็กหญิงเกษศินี อินทจักร   อินทจักร เทศบาลประตูล้ี
6 21286 เด็กหญิงมนัยชยา   ต๊ะวนั วดัร้องธาร
7 21287 เด็กชายพนัธุดี์   ค ามา อรพนิพทิยา
8 31288 เด็กชายธรีภคั   ค ามีสวา่ง เทศบาลสันปา่ยางหลวง
9 31289 เด็กชายเดชานนท ์  ศรีสวสัด์ิเพญ็ อรพนิพทิยา
10 21290 เด็กชายธรีศักด์ิ   ยาอินตา บา้นศรีสุพรรณ
11 21291 เด็กชายสุรพฒัน์   แสนสองแคว วดันครเจดีย์
12 21292 เด็กหญิงนัทธช์นัน   ปนัมงคล วชิราลัย
13 21293 เด็กหญิงนันทวรรณ   ปารมี จิรพทิยา
14 21294 เด็กชายณัฐวฒิุ   ฝ้ันพรม วดัต้นโชค
15 21295 เด็กชายศักดินนท ์  แมะบา้น วดัต้นโชค
16 22296 เด็กชายณัฏชนนท ์  สุภามงคล อรพนิพทิยา
17 21297 เด็กหญิงพรรณนิภา   ไชยพรหมมา อนุบาลเมืองล าพนู
18 11298 เด็กหญิงชลทชิา   อะทะเดช เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
19 21299 เด็กหญิงอังควรา   สถานโรจน์ อรพนิพทิยา
20 21300 เด็กชายชยาพล   สาก้อน ใบบญุล าพนู
21 21301 เด็กหญิงณัฐปภาดา   จันทร์ทรง เทศบาลประตูล้ี
22 37302 เด็กชายอดิพงษ ์  ชุ่มอุ่น บา้นสันวไิล
23 21303 เด็กชายธนากร   จองแก อรพนิพทิยา
24 22304 เด็กหญิงปณุฑริกา   คูหะสุวรรณ ใบบญุล าพนู
25 22305 เด็กหญิงลลิตา   เปยีงใจ ชุมชนบา้นดอยเต่า
26 21306 เด็กชายรัชโยธนิ   สุยะดุก บา้นหล่ายทา
27 21307 เด็กชายพงศกร แตงน้อย   แตงน้อย บา้นหล่ายทา
28 21308 เด็กหญิงปยิะนันท ์  แสนเจริญ วดัเหมืองง่า
29 21309 เด็กชายนวพล   เขตวงั อรพนิพทิยา
30 11310 เด็กหญิงอัญชิสา   ขยันกิจ อนุบาลล าพนู
31 21311 เด็กหญิงกมลวรรณ   แสนเจริญ วดัเหมืองง่า
32 11312 เด็กหญิงเจนจิรา   นันตา เทศบาลประตูล้ี
33 11313 เด็กหญิงณัฐนิช   สุยาลักษณ์ อนุบาลล าพนู
34 21314 เด็กหญิงธญัลักษณ์   ศรีษะเกตุ ธนรัตน์วทิยา
35 21315 เด็กหญิงณัฐณิชา   กันแดง ธนรัตน์วทิยา

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557



ห้องสอบที ่ 10 อาคาร  2  ห้อง  236

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21316 เด็กชายธนภทัร   ไชยลังการ์ ธนรัตน์วทิยา
2 21317 เด็กชายศุภกฤต   ทองจิตต์ ธนรัตน์วทิยา
3 31318 เด็กชายศิราวทิย์   ไชยชะนาญ อนุบาลล าพนู
4 21319 เด็กหญิงวรางคนาง   อนุชัย ธนรัตน์วทิยา
5 21320 เด็กหญิงนีรชา   ขันค า ธนรัตน์วทิยา
6 11321 เด็กชายวฒันา   ฟองเลิศ อนุบาลล าพนู
7 21322 เด็กหญิงกมลพรรณ   ฮอมแปง บา้นปา่พลู
8 21323 เด็กชายณัฐพนธ ์  ศรีวชิัย เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
9 21324 เด็กหญิงรุจิรา   วงค์อินทร์ สันปเูลย
10 21325 เด็กหญิงกนกอร   สิทธใิหญ่ เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
11 11326 เด็กหญิงอภชิญา   อินต๊ะพงิค์ เทศบาลจามเทวี
12 22327 เด็กชายชลวทิย์   วรรณภา ใบบญุล าพนู
13 36328 เด็กหญิงนิจวรรณ   ใจแจ่ม ธนรัตน์วทิยา
14 21329 เด็กชายพทัธ ์  วงศ์สวสัด์ิ อรพนิพทิยา
15 21330 เด็กหญิงวลัวลี   จักขุเรือง เทศบาลประตูล้ี
16 22331 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สิงหเ์ครือ วดัเหมืองง่า
17 11332 เด็กหญิงอารียา   อังคปรีชาเศษฐ์ ใบบญุล าพนู
18 21333 เด็กชาย ภควตั   ทพิยพมิาน เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
19 22334 เด็กชายกิติคุณ   ไชยนาม อนุบาลล าพนู
20 11335 เด็กชายศุภกฤต   เทยีนศรี ใบบญุล าพนู
21 22336 เด็กหญิงสิริกานดา   จดจ า วดักองทราย
22 21337 เด็กหญิงมนธกิานต์   เทพวรรณ์ อนุบาลเมืองล าพนู
23 21338 เด็กชายภาสกร   ค าหมื่น อรพนิพทิยา
24 21339 เด็กชายสุธยี์   มะโนชัย อนุบาลเมืองล าพนู
25 21340 เด็กหญิงนิชาพร   กุณาปนั อนุบาลล าพนู
26 31341 เด็กชายณัฐพล   ปองหรัิญโรจน์ เทศบาลประตูล้ี
27 21342 เด็กหญิงภทัรวดี   ปกิะเข็ม อรพนิพทิยา
28 21343 เด็กชายธนบดี   การะพงิค์ อรพนิพทิยา
29 21344 เด็กหญิงอารียา   ไชยสาร บา้นศรีย้อย
30 21345 เด็กหญิงธญัชนก   ผุสดี อนุบาลล าพนู
31 21346 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   ศรีเงิน อนุบาลล าพนู
32 21347 เด็กหญิงอาภาสินี   ปนัสุพฤกษ์ วดัต้นโชค
33 21348 เด็กชายณัฐวตัร   แก้วอู๋ อนุบาลเมืองล าพนู
34 21349 เด็กชายวรพล   ศรีวชิัย อนุบาลเมืองล าพนู
35 22350 เด็กหญิงชลธชิา   ศรีวชิา วานิชวทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 11  อาคาร  1 ห้อง  121

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 36351 เด็กหญิงณัฐธดิา   กันใหม่ สุทธวิงศ์ด ารงวทิย์
2 21352 เด็กชายกรกฤต   กันตี รพเีลิศวทิยา
3 21353 เด็กหญิงอาทติิยา   ใจสุยะ อนุบาลล าพนู
4 11354 เด็กชายกฤตนัย   แผ่นสุวรรณ อรพนิพทิยา
5 21355 เด็กหญิงนิยดา    น าปนูสัก ใบบญุล าพนู
6 21356 เด็กหญิงบณุยานุช   พรไพบลูย์พงษ์ จิรพทิยา
7 21357 เด็กหญิงศิริญญา   พร่ังพลอย วดัเวฬุวนั
8 21358 เด็กหญิงกันต์ฤทยั   รุ่นบาง จิรพทิยา
9 21359 เด็กหญิงจีราพรรณ   จันทะวนั วดับา้นเวยีงหนองล่อง
10 31360 เด็กชายนัฐวฒิุ   โสวะนา วดัประตูปา่
11 21361 เด็กชายคหบดี   มะโนชมภู อนุบาลล าพนู
12 21362 เด็กหญิงวรรณนภา   ทาวรรณ์ จิรพทิยา
13 21363 เด็กหญิงรัติยากรณ์   สันปา่แก้ว เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
14 21364 เด็กชายเจษฎาวฒัน์   จันทร์ศิริ บา้นหนองดู่
15 21365 เด็กหญิงจุฑาทพิย์   ค าสุยะ ใบบญุปา่ซาง
16 21366 เด็กชายพษิณุพนัธ ์  อะกะเรือน วดัปากล้อง
17 21367 เด็กชายเถลิงศักด์ิ   ปนัอิ่น วดัปากล้อง
18 21368 เด็กชายเศรษฐภทัร์   จิระทววีฒัน์ อนุบาลล าพนู
19 22369 เด็กหญิงนฤวรรณ   เทพมาลัย วดัเวฬุวนั
20 11370 เด็กหญิงศศิธร   มูลธง เทศบาลสันปา่ยางหลวง
21 11371 เด็กหญิงระพพีฒั   เกาะแก้ว อรพนิพทิยา
22 11372 เด็กหญิงณภทัร   ภญิโญจิต อนุบาลล าพนู
23 21373 เด็กชายพทัธดนย์   รินนวล เลาหจิตรวทิยา
24 11374 เด็กหญิงณฐกมล   วรัิตน์ เทศบาลประตูล้ี
25 21375 เด็กชายธนกฤต   ชีวะรัตน์ ใบบญุล าพนู
26 21376 เด็กหญิงรมย์ธรีา   อารีวงค์ อรพนิพทิยา
27 21377 เด็กหญิงณัฐนรี   สายเคร่ือง วดัปา่สัก
28 21378 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์   สิทธใิหญ่ วดัปา่สัก
29 22379 เด็กชายชินวร   อินต๊ะพงิค์ เทศบาลประตูล้ี
30 21380 เด็กชายภมูิปญัญา   สมบติันันท์ รพเีลิศวทิยา
31 21381 เด็กชายธนภทัร   ชมภนู้อย ชุมชนบา้นสันจ าปา
32 21382 เด็กหญิงชฎาพร   อินต๊ะ อนุบาลเมืองล าพนู
33 21383 เด็กหญิงนัทชา   อนากาศ บา้นหมื่นข้าว
34 21384 เด็กหญิงณัฐธดิา   พรหมมินทร์ บา้นศรีสุพรรณ
35 21385 เด็กหญิงรุจิกานต์   ทพิย์เวยีง อรพนิพทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 12  อาคาร  1  ห้อง  122

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11386 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   วญิญายอง เทศบาลสันปา่ยางหลวง
2 22387 เด็กหญิงดวงสุรีย์   มณีรัตน์ ประสิทธิว์ทิยา
3 21388 เด็กชายณัฐภทัร   ผัดดวงธรรม อรพนิพทิยา
4 21389 เด็กหญิงสิริวมิล   เชื้อจิต บา้นต้นผ้ึง
5 21390 เด็กชายกิตติพงษ ์  ยะมูลเหล็ก วดัขี้เหล็ก
6 11391 เด็กหญิงพรรณพฤกษา   พรหมมินทร์ อนุบาลล าพนู
7 21392 เด็กหญิงนวพร   ศรีรัตนกุณชัย อนุบาลล าพนู
8 21393 เด็กชายภวูดล   ชัยกาวลิ บา้นศรีเต้ีย
9 21394 เด็กชายศิรัสพล   พมิพา อรพนิพทิยา
10 21395 เด็กหญิงเบญจภทัร   ธงนันตา จิรพทิยา
11 21396 เด็กหญิงวริศรา   สอนเบี้ยว จิรพทิยา
12 21397 เด็กหญิงพมิพสุ์ดา   ปรุาโส บา้นศรีเต้ีย
13 22398 เด็กหญิงฐิตาพร   สมบรูณ์ อรพนิพทิยา
14 21399 เด็กหญิงพรพนิต   ญาณะเคร่ือง อนุบาลล าพนู
15 22400 เด็กชายพฒิุพงศ์   บญุหา วดัเวฬุวนั
16 22401 เด็กหญิงมัสธณาวรรณ   โตง้ิว เชตวนัหนองหมู
17 11402 เด็กชายธนทตั   ทศันะเวทนิ วดัเหมืองง่า
18 11403 เด็กชายณัฐพล   นิ่มงามศรี ใบบญุล าพนู
19 22404 เด็กหญิงรัตนพร   ศรีบญุเรือง  ิเทศบาลประตูล้ี
20 21405 เด็กหญิงธารทพิย์   กาวชิัย อนุบาลล าพนู
21 11406 เด็กชายฟา้ษณิ   ณ ล าพนู อนุบาลล าพนู
22 21407 เด็กหญิงกานต์ธดิา   ค าสม บา้นปา่รกฟา้
23 21408 เด็กหญิงเบญจมาศ   เชื้อดี บา้นศรีบญุยืน-วงัทอง
24 21409 เด็กชายญาณพล   เปง็บอ่ง วดัสันมะกรูด
25 21410 เด็กชายพงศกร   บญุอุปละ วดัสันมะกรูด
26 22411 เด็กหญิงจุฑาภรณ์   เงาแก้ว ชุมชนวดัปากกอง
27 11412 เด็กหญิงภาวนิี   ส้มเพชร์ บา้นศรีบญุยืน-วงัทอง
28 21413 เด็กชายคชา   เรือนใจ บา้นต้นผ้ึง
29 22414 เด็กหญิงพาฝัน   ทองจิตต์ วดัเวฬุวนั
30 22415 เด็กหญิงนฤมล   มาพร้อม วดัหว้ยยาบ
31 22416 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ   แสนแก้ว สันปา่ตองสุวรรณราษฎร์วทิยาคาร
32 21417 เด็กชายปรัชญา   ศรีสมบติั อรพนิพทิยา
33 21418 เด็กหญิงปรียาพร   สุภาค า เทศบาลสันปา่ยางหลวง
34 38419 เด็กหญิงนวพรรณ   เยตา ชุมชนบา้นแม่ตืน
35 21420 เด็กหญิงรมณีย์   ไชยมาลา กิ่วมื่น

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 13  อาคาร  1  ห้อง  123

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21421 เด็กชายณัฐพงษ ์  ประชุมทรัพย์ ดรุณพฒันา
2 21422 เด็กชายศิลาดล   วนิาวา อรพนิพทิยา
3 21423 เด็กชายปรเมศ   จันทร์ประเสริฐ อรพนิพทิยา
4 21424 เด็กชายรัฐนันท ์  อนันตกุล อรพนิพทิยา
5 21425 เด็กหญิงอรพมิล   ไชยวรรณ อนุบาลเมืองล าพนู
6 21426 เด็กหญิงสุพรรษา   บณัฑิตานนท์ อรพนิพทิยา
7 21427 เด็กหญิงภคัพร   เอวจักร อนุบาลล าพนู
8 21428 เด็กหญิงอาทติยา   ประมวล บา้นกลางวทิยานุกูล
9 21429 เด็กหญิงวลัภา   แลวฤทธิ์ อนุบาลล าพนู
10 21430 เด็กหญิงภชรพรรณ   ขัดเปา อนุบาลล าพนู
11 21431 เด็กชายก้องภพ   บญุก่อ อนุบาลเมืองล าพนู
12 21432 เด็กชายศิระศักด์ิ   หมื่นสิทธโิรจน์ ใบบญุปา่ซาง
13 21433 เด็กชายเทพพทิกัษ ์ รัตนสากล   รัตนสากล ดรุณพฒันา
14 21434 เด็กหญิงพรรฬษา   พรมสนธิ วดัปา่แดด
15 11435 เด็กหญิงชนิสรา   จันทพรรณ อนุบาลล าพนู
16 21436 เด็กหญิงศุภาพชิษ ์  จิตร์กุล ใบบญุปา่ซาง
17 21437 เด็กชายกิตติพฒัน์   วงศาสัก บา้นทุ่งยาว
18 11438 เด็กหญิงบณัฑิตา   กระดาษทอง อนุบาลล าพนู
19 21439 เด็กชายกฤษณ์สังข์   ค าตันแก้ว อรพนิพทิยา
20 21440 เด็กหญิงรุ่งนภา   ค าใจ อรพนิพทิยา
21 21441 เด็กชายธรีวฒิุ   ปญัญาเค่ิง วดัขี้เหล็ก
22 21442 เด็กหญิงเนตรฤทยั   กันทะทพิย์ อนุบาลล าพนู
23 11443 เด็กหญิงจุฑาวรรณ   อูปเวยีง เทศบาลสันปา่ยางหลวง
24 21444 เด็กหญิงหทยัชนก   วงษโ์สมะ เทศบาลประตูล้ี
25 22445 เด็กชายวงศธร   ทพิย์เนตร วดับวัขวญั(มีทบัราษฎบ์ ารุง)
26 21446 เด็กชายภญิโญ   วรัิตน์พฤกษ์ ต าบลบา้นแปน้
27 21447 เด็กชายศุภลักษณ์   จันทกลาง เทศบาลประตูล้ี
28 11448 เด็กหญิงสิรยา   มะโนเทพ เทศบาลประตูล้ี
29 21449 เด็กชายพฤกษ ์  มงคล มงคลวทิยา
30 11450 เด็กหญิงวยิดา   ววิฒิุ มงคลวทิยา
31 11451 เด็กหญิงพลอยรุ้ง   จ าปา อนุบาลล าพนู
32 11452 เด็กหญิงนภสัราพร   หน่อแก้ว เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
33 21453 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปญัญาปนิ อรพนิพทิยา
34 11454 เด็กหญิงภทัรศยา   สมวะเวยีง อรพนิพทิยา
35 21455 เด็กชายชวลิต   อินตาเส้า บา้นทาปา่เปา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 14  อาคาร  1  ห้อง  124

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21456 เด็กหญิงกัญชลิตา   พทุธลก อนุบาลล าพนู
2 21457 เด็กหญิงรักไทย   นิลเนตร บา้นหล่ายทา
3 21458 เด็กชายนภสักร   เปง็เมืองลอง จิรพทิยา
4 21459 เด็กหญิงธญัลักษณ์   มะโนผาบ อรพนิพทิยา
5 22460 เด็กหญิงเบญจลักษณ์   ฝึกฝน โรงเรียนอรพนิพทิยา
6 21461 เด็กชายกฤตยชญ์   พรมเมืองยอง บา้นศรีบญุยืน-วงัทอง
7 11462 เด็กชายธรีศักด์ิ   ธรรมแก้ว อนุบาลล าพนู
8 21463 เด็กชายศุภวชิญ์   เชียรกิจสุนทร อัยสิริ
9 11464 เด็กชายภควตั   ไชยสิทธิ์ รพเีลิศ
10 21465 เด็กหญิงวริสรา   ตาจุมปา อรพนิพทิยา
11 21466 เด็กหญิงชญานิษฐ์   วงค์จันทร์ต๊ะ อรพนิพทิยา
12 21467 เด็กหญิงภทรพรรณ   ถุงแก้ว ใบบญุล าพนู
13 21468 เด็กชายนิติรัฐ   บญุทา ธนรัตน์วทิยา
14 21469 เด็กหญิงปรีดาภรณ์   ปญัญา อรพนิพทิยา
15 22470 เด็กหญิงชาฬินีย์   ราศรีเรืองฤทธิ์ ใบบญุล าพนู
16 21471 เด็กหญิงวรนุช   สมเพยีร บา้นศรีบญุยืน-วงัทอง
17 21472 เด็กชายเจษฎากร   ปิ่นทอง ใบบญุล าพนู
18 21473 เด็กหญิงอภชิญา   แสนราชา ใบบญุล าพนู
19 21474 เด็กชายคุณากร   เตอะสกุล จิรพทิยา
20 21475 เด็กชายธรีกานต์   ใจดง เทศบาลประตูล้ี
21 21476 เด็กหญิงลัคณา   ลากตา บา้นหว้ยปนัจ๊อย
22 21477 เด็กหญิงชุติกาญจน์   เนตรปญัญา บา้นหว้ยปนัจ๊อย
23 11478 เด็กชายชุติพนธ ์  แก้วปลีา เทศบาลสันปา่ยางหลวง
24 21479 เด็กชายกิตติภฎั   ใจแก้ว เทศบาลประตูล้ี
25 21480 เด็กชายพฒัน์เชษฐ์   ชัยสุริยะ ใบบญุล าพนู
26 11481 เด็กชายชลาสินธุ ์  เณรเกิด เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
27 21482 เด็กชายณัฐวฒิุ   ปละอุด ใบบญุล าพนู
28 11483 เด็กชายธนดล   ปญัญาราช ชลประทาน
29 11484 เด็กชายสุทธพิงค์   วทิยานุศักด์ิ ใบบญุล าพนู
30 11485 เด็กชายธรีเดช   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ใบบญุล าพนู
31 21486 เด็กหญิงกันณิชา   สมพฤกษ์ อรพนิพทิยา
32 21487 เด็กหญิงณัฐริกา   ทนุก้ า รพเีลิศวทิยา
33 21488 เด็กชายอาชัญ   ไชยวรรณ์ ใบบญุล าพนู
34 11489 เด็กชายวงศกร   ถายะศักด์ิ อนุบาลล าพนู
35 21490 เด็กหญิงสิริวมิล   ศรีไม้ วดัปา่ตาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 15  อาคาร  1  ห้อง  125

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21491 เด็กหญิงมลิษา   ค าแดงใหญ่ วดัปา่ตาล
2 21492 เด็กชายณัชพล   ทาเกิด ดรุณพฒันา
3 21493 เด็กชายภทัรบริุนทร์   ใจเต้ีย บา้นโฮ่งวทิยา
4 11494 เด็กหญิงฐิติญากรณ์   จิโนทา รพเีลิศวทิยา
5 21495 เด็กชายวรีภทัร   ศรียาบ ละอองทพิย์
6 21496 เด็กหญิงพณัณิตา   จิแอ บา้นโฮ่งศรีราภรณ์
7 21497 เด็กชายสุนิรัน   ชมภกูาวนิ เลาหจิตรวทิยา
8 11498 เด็กชายภริูนท ์  ปวนรัตน์ มงคลวทิยา
9 21499 เด็กหญิงรัตนาวดี   ปนิไชย ใบบญุล าพนู
10 21500 เด็กชายชานนท ์  เพยีรพนัสสัก อรพนิพทิยา
11 21501 เด็กชายกสิณวชัร์   ชัยวงค์ บา้นหนองผ้าขาว
12 11502 เด็กชายพงศกร   ปาสวสัด์ิ เทศบาลประตูล้ี
13 21503 เด็กหญิงหทยักาญจน์   กอหลวง ใบบญุล าพนู
14 21504 เด็กชายธราวฒัน์   เพชร์เอี่ยม เทศบาลสันปา่ยางหลวง
15 11505 เด็กหญิงชาลิสา   กาญจนะโบษย์ บา้นโฮ่งวทิยา
16 21506 เด็กชายศักด์ิชัย   น้อยสะปุ๋ง วดัหนองสมณะ
17 21507 เด็กชายณัฐนันท ์  ภดูอนตอง วดันครเจดีย์
18 21508 เด็กหญิงพรนัชชา   นิลแสงสัก บา้นร้องเรือ
19 21509 เด็กชายชัยเทพ   กาซ้อง บา้นหนองเกิด
20 22510 เด็กชายธนวทิย์   บญุวจิิตร วดัล่ามช้าง
21 11511 เด็กชายชยุต   จันทร์เจริญ อรพนิพทิยา
22 21512 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อินกองงาม บา้นร้องเรือ
23 21513 เด็กชายอัศถกิต   สมบรูณ์โชติ บา้นร้องเรือ
24 21514 เด็กชายชวนิธร   เชษฐอุ่นเรือน บา้นร้องเรือ
25 21515 เด็กหญิงนัทธช์นัน   กุณศรี เทศบาลประตูล้ี
26 11516 เด็กชายธติิ   สิทธริาช อรพนิพทิยา
27 21517 เด็กหญิงอริสา   อินต๊ะเสน อนุบาลเมืองล าพนู
28 22518 เด็กหญิงปาริชาติ   ภเูขียว บา้นใหม่(สมบติัทวปีระชาสรรค์)
29 22519 เด็กชายถิรปกรณ์   สังขนานนท์ วดัทากาศ
30 21520 เด็กหญิงพทิยาภรณ์   ขวัน่สูงเนิน บา้นหว้ยปนัจ๊อย
31 21521 เด็กหญิงกชพร   มหาไม้ ใบบญุล าพนู
32 21522 เด็กหญิงศิวภรณ์   เที่ยงศรี อนุบาลล าพนู
33 21523 เด็กหญิงณัฐนิชา   ปญัญา อนุบาลล าพนู
34 11524 เด็กชายนภาวธุ   หอมสอาด อนุบาลล าพนู
35 21525 เด็กชายจิรเดช   ปาระมี บา้นโฮ่งวทิยา

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557



ห้องสอบที ่ 16  อาคาร  1  ห้อง  126

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21526 เด็กหญิงลานนา   ต๊ะนันกลาง อรพนิพทิยา
2 21527 เด็กชายอรรถพล   อินต๊ะพงิค์ วดัปา่ยาง
3 21528 เด็กหญิงสิมินลักษณ์   อินทจักร์ ใบบญุล าพนู
4 21529 เด็กชายศิริมงคล   อภวิงค์งาม อนุบาลเมืองล าพนู
5 21530 เด็กหญิงเนตรชนก   ปนิค า ละอองทพิย์
6 22531 เด็กชายปฎภิาณ   ธติิมูล บา้นศรีย้อย
7 21532 เด็กหญิงณิรชา   เมฆโปธิ โรงเรียน
8 21533 เด็กหญิงรัชฎาพร   ทนุร่องช้าง บา้นฉางข้าวน้อย
9 21534 เด็กหญิงสุธารัตน์   ราศรี อนุบาลเมืองล าพนู
10 21535 เด็กหญิงธญัญาลักษณ์   ขันทมาส วดัหนองซิว
11 21536 เด็กหญิงโสภดิา   สุวรรณดุก อนุบาลล าพนู
12 21537 เด็กหญิงกนกวรรณ   ญาณะสร้อย บา้นโฮ่งวทิยา
13 22538 เด็กหญิงอกนิษฐา   พลศิริ อนุบาลหนองหงส์
14 21539 เด็กชายดนุภพ   อินมะกอก ธรรมสาธติศึกษา
15 21540 เด็กหญิงธนพร   ปยิะเลิศลักษณ์ วนับา้นหวาย
16 22541 เด็กหญิงสาธนิี   ต้อนรับ ใบบญุล าพนู
17 21542 เด็กหญิง อิสริยา   พฒันเสนีย์ ละอองทพิย์
18 21543 เด็กหญิงจุฑามาศ   เสาร์แก้ว ละอองทพิย์
19 21544 เด็กหญิงมนทณี   ขันค ากาศ อนุบาลล าพนู
20 21545 เด็กหญิงณัฐกานต์   สุริยะ อนุบาลล าพนู
21 21546 เด็กหญิงชลลินี   มิ่งบญุเรือง ใบบญุปา่ซาง
22 21547 เด็กหญิงสุพรรษา   ยอดอุโมงค์ บา้นต้นผ้ึง
23 21548 เด็กชายพงศ์พณิช   จิโนคุณ บา้นศรีปา้น
24 11549 เด็กชายสุวจิักขณ์   แสนพรหม ใบบญุล าพนู
25 22550 เด็กหญิงอภชิญา   วริวงค์ บา้นปา่แดง
26 21551 เด็กชายวริิยะ   วงค์ธดิา บา้นทาปา่สัก
27 21552 เด็กหญิงพรจนา   ทองอยู่ บา้นศาลาเเม่ทา
28 21553 เด็กชายนพดล   พงค์ค า บา้นศาลาเเม่ทา
29 22554 เด็กหญิงอัญชิษฐา   ธญัญอารีกุล อรพนิพทิยา
30 21555 เด็กชายธาดาพงศ์   เกษรพรม ละอองทพิย์
31 11556 เด็กหญิงมลธชิา   จอมอารีย์ เทศบาลสันปา่ยางหน่อม
32 21557 เด็กชายอนุพงษ ์  มีนาชัย ใบบญุล าพนู
33 21558 เด็กหญิงชนัฏนันท ์  มณีขัติย์ วดัศรีดอนชัย
34 11559 เด็กชายอัจศราวธุ   สารกาศ บา้นหนองยางไคล
35 21560 เด็กชายสยามรัฐ   อินต๊ะแก้ว วดัศรีดอนชัย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 17  อาคาร  1  ห้อง  131

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21561 เด็กหญิงไปรญา   สุริยะ อรพนิพทิยา
2 21562 เด็กชายปยิวทิย์   พมิสารดุก บา้นผาต้ัง
3 21563 เด็กหญิงบญุรักษา   ผัดสัก  อรพนิพทิยา
4 21564 เด็กหญิงดลพร   จีปคู า อนุบาลล าพนู
5 11565 เด็กชายพสิิษฐ์   ปญัญาดี เทศบาลสันปา่ยางหลวง
6 11566 เด็กชายภวูกร   อุโมงค์โน อรพนิพทิยา
7 21567 เด็กชายภานุพงษ ์  ปนิตาดง อรพนิพทิยา
8 21568 เด็กชายกอบชัย   มหาวงค์ บา้นศรีสุพรรณ
9 21569 เด็กชายยอดยิ่ง   สุวรรณล้อม บา้นฉางข้าวน้อย
10 21570 เด็กหญิงนิศาชล   ใจมุข อนุบาลล าพนู
11 21571 เด็กชายปยิะพงษ ์  สมสัก รพเีลิศวทิยา
12 21572 เด็กชายศุภวชิญ์     ไชยเมืองยอง วดับา้นเรือน
13 21573 เด็กหญิงศิวาพร   พรหมพฤกษ์ บา้นแพะยันต์ดอยแช่
14 21574 เด็กชายณัฐชัย   เนตรใหญ่ ละอองทพิย์
15 11575 เด็กชายชัยณรงค์   ผันยอด อรพนิพทิยา
16 21576 เด็กชายธญัวฒัน์   ไชยชะนาญ บา้นศรีสุพรรณ
17 21577 เด็กหญิงธนัย์ชนก   วงค์เศษ อรพนิพทิยา
18 21578 เด็กชายชวาลา   สุตาจันทร์ ใบบญุปา่ซาง
19 21579 เด็กหญิงกนกวรรณ   คงถาวร บา้นหว้ยกาน
20 21580 เด็กชายเจษฎางค์   ทองกันทา ใบบญุปา่ซาง
21 21581 เด็กหญิงศิริอาภรณ์   พงษตั์น บา้นหว้ยกาน
22 21582 เด็กชายภวูดล   พมิพลิา อรพนิพทิยา
23 21583 เด็กหญิงวรรณวภิา   จินาติ บา้นดอยแดน
24 21584 เด็กชายชาณุวฒัน์   ทบัทมิแดง บา้นฉางข้าวน้อย
25 21585 เด็กหญิงวนุชสรา   สมศรี บา้นหว้ยหา้
26 21586 เด็กหญิงณัฐณิชา   ไชยวงศ์ผาบ อรพนิพทิยา
27 21587 เด็กชายสิทธพิงษ ์  จินาติ บา้นเหล่ายาว
28 21588 เด็กชายอภวิฒัน์   ปนิตา เทศบาลประตูล้ี
29 21589 เด็กหญิงผกามาศ   ไววาง บา้นเหล่ายาว
30 21590 เด็กชายกอบบรูณ์   ลังการ์พนิธุ์ ใบบญุล าพนู
31 21591 เด็กหญิงเด็กหญิงวรลักษณ์   ลุ่มหล้า บา้นเหล่ายาว
32 21592 เด็กชายธรีสุต   สิริ ดรุณพฒันา
33 21593 เด็กหญิงณัฐธดิา   อุ่นเรือนพงิค์ บา้นกองงาม
34 21594 เด็กชายระพพีฒัน์   เตจ๊ะพงิค์ บา้นร้องเรือ
35 21595 เด็กหญิงภคัจิรา   ประมุทจิต อรพนิพทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 18  อาคาร  1  ห้อง  132

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 21596 เด็กชายชยานันท ์  บตุร์ดา เทศบาลประตูล้ี
2 11597 เด็กหญิงจุฑามาศ   ชะเอม ใบบญุล าพนู
3 21598 เด็กหญิงนันทกิานต์ หวนัหอ้   หวนัหอ้ อรพนิพทิยา
4 21599 เด็กหญิงพมิชนกช์   ภวูปญัญา อรพนิพทิยา
5 21600 เด็กหญิงชนณิกานต์   อุ่นนันท์ บา้นฉางข้าวน้อย
6 21601 เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุวรรณ์ ใบบญุปา่ซาง
7 21602 เด็กหญิงพลอยไพลิน   เสนา อนุบาลล าพนู
8 11603 เด็กชายธนกฤต   ค าสินศักด์ิ อรพนิพทิยาล าพนู
9 21604 เด็กหญิงวารี   บญุกลาง บา้นศาลาแม่ทา
10 21605 เด็กชายวรชน   ดีสวน ละอองทพิย์
11 21606 เด็กหญิงมินทรัตน์   ศรีประทปี จิรพทิยา
12 21607 เด็กชายปกครอง   นทแีดงสกุล เทศบาลประตูล้ี
13 21608 เด็กหญิงณัฐธชิา   บวัหอม บา้นหนองผ้าขาว
14 11609 เด็กหญิงพวงผกา   ค านะ วดัประตูปา่
15 21610 เด็กหญิงมณีรัตน์   มังสัง ใบบญุปา่ซาง
16 21611 เด็กหญิงสุกัญญา   กองตองกาย ใบบญุปา่ซาง
17 21612 เด็กหญิงพนิธพิร   ผุสดี บา้นสันมะนะ
18 21613 เด็กชายวษิณุ   สายเขียว วดัปา่ตาล
19 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชศ์   พรหมวงศ์ อนุบาลล าพนู
20 11615 เด็กชายณัฐนันท ์  บญุสูง บา้นทุ่งหวัช้าง
21 21616 เด็กหญิงธฤษวรรณ   เกียรต์ิศิริศักด์ิ อรพนิพทิยา
22 22617 เด็กชายรัฐธรรมนูญ   สุริยา ใบบญุล าพนู
23 21618 เด็กหญิงจตุพร   รัตนะพจน์ อรพนิพทิยา
24 21619 เด็กหญิงทศันีย์   ตันเจริญ เทศบาลประตูล้ี
25 21620 เด็กหญิงฟา้ใส   บญุเต่ียม อนุบาลล าพนู
26 21621 เด็กชายมณฑล   ธกิันทา อรพนิพทิยา
27 22622 เด็กชายณัฐภทัร   ณะใจ อรพนิพทิยา
28 21623 เด็กหญิงทานตะวนั   นันตากาศ บา้นหมื่นข้าว
29 21624 เด็กหญิงเกศสินี   เรือนนาค วดับางประกอก
30 22625 เด็กชายธราเทพ   ทวผีล ปยิมิตรวทิยา
31 21626 เด็กหญิงกุลธดิา   มูลศรี ใบบญุปา่ซาง
32 11627 เด็กชายวริศ   ชมภรัูตน์ มงคลวทิยา
33 21628 เด็กชายวชิยุต   สุภามูล อรพนิพทิยา
34 11629 เด็กหญิงศลิษา   แก้วเมืองมูล อนุบาลล าพนู
35 11630 เด็กชายธนบรูณ์    มณีจักร อรพนิพทิยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน



ห้องสอบที ่ 19  อาคาร  1  ห้อง  133

ที่ รหสัประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน หมายเหตุ
1 11631 เด็กหญิงสุพชิญา   ค าแหง มงคลวทิยา
2 22632 เด็กหญิงมนพร   เมืองโสม วดัเวฬุวนั
3 21633 เด็กหญิงญาดา   ศักดิภทัรนนท์ อรพนิพทิยา
4 11634 เด็กชายเจตน์ษฎา   ไชยพฤกษ์ อนุบาลล าพนู
5 21635 เด็กชายอธปิชนินทร์   มะโนเพยีว อรพนิพทิยา
6 11636 เด็กหญิงภทัรสุดา   บริสุทธิ์ อนุบาลล าพนู
7 21637 เด็กหญิงเบญญานุช   ภทัรลิขิต วดัศรีบงัวนั
8 21638 เด็กหญิงภคัจิรา   เสนเสาร์ วดัศรีบงัวนั
9 21639 เด็กหญิงรชยา   ชัยยอง อนุบาลล าพนู
10 11640 เด็กชายวงศ์ตะวนั   นามบญุ ดาราวทิยาลัย
11 22641 เด็กหญิงปานนภา   บวัศรี เทศบาลสันปา่ยางหน่อม

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่  ปีการศึกษา  2557
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน


