ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
************************************
ด้วยตามที่โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้ดาเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ไปแล้วนั้น.
บัดนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้.
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 1)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
001 เด็กชายรวิภาส ยาวิชัย
อนุบาลหัวฝาย
002 เด็กญิงณัฐธัญญา กันทะรส
อนุบาลฮ่องลี่
003 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ แสนศิริ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
004 เด็กชายฉัตรตะวัน สมดี
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
005 เด็กชายเฉลิมเกียรติ ฝั้นโสภา
เทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
006 เด็กชายรัตนภูมิ เล็นป่าน
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
007 เด็กชายธีรภัทร วาดรูป
อนุบาลเมืองเชียงราย
008 เด็กหญิงวัศยา สดุดีวงค์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
009 เด็กชายคมชิต เรืองฤทธิ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
010 เด็กหญิงปิยธิดา เวฬุวนารักษ์
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
011 เด็กชายอธิป เอสติโอ
อนุบาลฮ่องลี่
012 เด็กหญิงเพชรลัดดา ตาดวงแก้ว
อนุบาลหัวฝาย
013 เด็กญิงนารดา สัมพันธ์สินก่อ
อนุบาลฮ่องลี่
014 เด็กหญิงจิดาภา วงค์สถิตย์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
015 เด็กชายอาคีรา รอนแคม
อนุบาลฮ่องลี่
016 เด็กหญิงจุไรรัตน์ ลือเดช
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
017 เด็กหญิงกนกพิชญ์ สิงห์สุริยะ
อนุบาลเชียงราย
018 เด็กชายพีรพงษ์ แก้วปุก
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
019 เด็กชายธนกร กันธิยะ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
020 เด็กชายณัฐพงค์ พรมมินทร์
อนุบาลหัวฝาย
021 เด็กชายจุมพฎ ขันแก้ว
อนุบาลหัวฝาย
022 เด็กชายพีรพล มาเยอะ
อนุบาลหัวฝาย

023
024
025
026
027
028
029
030

เด็กชายพิชิตพล หาญเสมยอด
เด็กชายพชร คุณดิลกวงศ์
เด็กชายนิธิศ หาญณรงค์
เด็กหญิงพรไพลิน วิริยพลกุล
เด็กหญิงพรพิมล โกเมนกุล
เด็กหญิงพรวิภา โกเมนกุล
เด็กชายปิยะสิทธิ์ สิงห์ทอน
เด็กชายธนวัตร บุญทนุวัง

เทศบาล ๘ บ้านใหม่
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
อนุบาลเชียงราย
อนุบาลแม่สาย
อนุบาลแม่สาย
อนุบาลเชียงราย
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 2)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
031 เด็กชายธนิสร เดชขจร
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
032 เด็กชายกฤษฎ์ วชิรมโนวาทย์
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
033 เด็กหญิงสุชาทิพย์ สุขรัตน์
มารีรักษ์เชียงราย
034 เด็กหญิงวิริยา โวหาร
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
035 เด็กชายจิรภาส แซ่วอ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
036 เด็กชายนันทิพัฒน์ คาวัง
อนุบาลฮ่องลี่
037 เด็กชายมงคล แถลง
อนุบาลฮ่องลี่
038 เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยตุ่น
บ้านดอน
039 เด็กหญิงสภาวดี พรอาภาวัฒนา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
040 เด็กชายธนกฤต ดาระสุวรรณ
อนุบาลเชียงราย
041 เด็กชายรัฐภูมิ คีรีแก้ว
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
042 เด็กชายกีรติ คิดอ่าน
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
043 เด็กชายเจริญชัย รุ่งโรจน์
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
044 เด็กหญิงรัชกร โพธิปัญญา
อนุบาลหัวฝาย
045 เด็กชายทองวีร์ เวยเยกุ่
อนุบาลฮ่องลี่
046 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ดวงสวัสดิ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
047 เด็กชายศุภกฤษ์ ศรีเรือง
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
048 เด็กหญิงเปรมกมล จิ่งมาดา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
049 เด็กหญิงฐิติกานต์ อินต๊ะ
อนุบาลเมืองเชียงราย
050 เด็กหญิงกนกพร ไชยชมภู
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
051 เด็กหญิงพิณ อินต๊ะนา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
052 เด็กหญิงปณิดา อุ่นใจเรือน
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
053 เด็กหญิงสิราวรรณ ราชคม
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
054 เด็กชายสิรวิชญ์ ยี่ภิญโญ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
055 เด็กชายเขมรัช สุวรรณทัต
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
056 เด็กชายธนานุรักษ์ จาไผ่
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
057 เด็กชายชิตดนัย พันธ์กิจ
เทศบาล ๒ หนองบัว
058 เด็กชายอรรถเศรษฐ์ ปิ่นศักดิ์
อนุบาลฮ่องลี่
059 เด็กหญิงภูสุดา ปาลีตา
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
060 เด็กชายวงศกร สามแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 3)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
061 เด็กชายปธานิน อินต๊ะจักร
อนุบาลเชียงราย
062 เด็กหญิงนาตารีย์ แซ่ตั้ง
อนุบาลหัวฝาย
063 เด็กชายสุรพัศ โชครัตนาเจริญ
อนุบาลเชียงราย
064 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ใจแก้ว
อนุบาลหัวฝาย
065 เด็กชายดลภัค สืบญาติ
อนุบาลหัวฝาย
066 เด็กหญิงชนัญธิดา อนันทกาญจน์
อนุบาลหัวฝาย
067 เด็กชายวรชัย เผ่ากันทะ
อนุบาลเมืองเชียงราย
068 เด็กชายนันท์ชยันต์ แสงสว่างพิพัฒน์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
069 เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญทวี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
070 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญยอด
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
071 เด็กหญิงสิริกัลยา คชสิทธ์
อนุบาลเชียงราย
072 เด็กหญิงณัฐนรี วันทอง
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
073 เด็กชายกฤษฎา แสงจันทร์
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
074 เด็กชายธีราเมส ภูสันแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
075 เด็กชายนันทิพัฒน์ มาลาศรี
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
076 เด็กหญิงศศิวิมล สมบูรณ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
077 เด็กหญิงพรสวรรค์ เรืองสังข์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
078 เด็กหญิงอริศรา ก๋าใจ
เทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
079 เด็กชายกิตติธัช มะโนใจ
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
080 เด็กหญิงพิมวิภา เรือนนาค
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
081 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยชนะ
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
082 เด็กชายภูมิรพี โรจนวานิชกุล
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
083 เด็กชายนันท์กร เมเหมี่ยทู
อนุบาลฮ่องลี่
084 เด็กชายณัฐพล อิ่นคาใจ
อนุบาลฮ่องลี่
085 เด็กชายเดชดนัย มาเยอะ
อนุบาลฮ่องลี่
086 เด็กชายภณัฐษร เมทา
อนุบาลหัวฝาย
087 เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พรมมินทร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
088 เด็กหญิงสุพิชญา สุรินทร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
089 เด็กชายพัชรพล เอกปัตต์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
090 เด็กหญิงณัฎฐภัทร สังตะชัย
อนุบาลฮ่องลี่

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 4)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
091 เด็กหญิงพัทธศิกานต์ อุดมเดช
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
092 เด็กชายพิริยะ พิศลย์จุตุพร
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
093 เด็กชายศุภกร เห็นแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
094 เด็กหญิงเบญญาภา ไชยชมภู
อนุบาลหัวฝาย
095 เด็กหญิงปณัฐดา ฟองการ
เทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
096 เด็กชายนพกร นิลสวิท
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
097 เด็กชายธัญวิชญ์ ธรรมวงค์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
098 เด็กชายธีรยุทธ วอตเทอ
เทศบาล ๒ หนองบัว
099 เด็กชายทัตพงศ์ ไชยชมภู
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
100 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
101 เด็กหญิงบงกช แซ่ลู้
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
102 เด็กหญิงอาฟีดา วงค์ศรี
เชียงรายวิทยาคม
103 เด็กชายนรภัทร วุฒิชา
เชียงรายวิทยาคม
104 เด็กชายกันต์กวี พวงทวี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
105 เด็กหญิงนงนภัส ใจนวล
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
106 เด็กหญิงฐิตินันท์ กอนแสง
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
107 เด็กชายณัฐวุฒิ ชายปัญโญ
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
108 เด็กหญิงปิยะพร จันวรรณ์
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
109 เด็กหญิงกัญญาภัทร กันฐโรจน์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
110 เด็กชายภูมินันท์ กันทะเตียน
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
111 เด็กหญิงศุภรัตน์ อินต๊ะเนตร
อนุบาลฮ่องลี่
112 เด็กชายศิวรินทร์ ศรีวิชัย
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
113 เด็กหญิงญาตา อาจประจักษ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
114 เด็กหญิงประภาวรินทร์ เป็งอินต๊ะ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
115 เด็หญิงณิภัทรชา อารินทร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
116 เด็กชายทัตเทพ แสงเมือง
อนุบาลฮ่องลี่
117 เด็กหญิงชญานัศ ประโลหิต
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
118 เด็กชายจัตุมงคล ยอดประเสริฐ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
119 เด็กชายเวธน์วศิน ธรรมขันธา
อนุบาลหัวฝาย
120 เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิรัตน์เกษม
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 5)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
121 เด็กชายดนัย พงษ์พิพัฒน์
อนุบาลฮ่องลี่
122 เด็กหญิงพิมพ์นภา นพวงศ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
123 เด็กชายพิชญ์ศักดิ์ กระจ่างเลิศ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
124 เด็กชายเลอเกียรติ ณ เชียงใหม่
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
125 เด็กหญิงอธิชา คาน้อย
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
126 เด็กหญิงนพรัตน์ กาลิวัน
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
127 เด็กชายณิชพงศ์ ห้วยเยื่อ
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
128 เด็กหญิงเมธารัตน์ อินสุนา
อนุบาลฮ่องลี่
129 เด็กชายวรานนท์ คาเรือง
อนุบาลฮ่องลี่
130 เด็กชายธนพัต อามอ
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
131 เด็กชายรัชชานนท์ นพคุณ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
132 เด็กหญิงกัณฐ์ญาดา รินชัย
อนุบาลฮ่องลี่
133 เด็กชายกัฐการณ์ ปัญญาบุญ
อนุบาลฮ่องลี่
134 เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยชนะ
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
135 เด็กหญิงกุลธิดา จินตะเลขา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
136 เด็กหญิงอนันตญา ผุดสี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
137 เด็กหญิงจุตสุภา กสิวรรณ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
138 เด็กชายณฐกร มูลแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
139 เด็กหญิงประภาวรินทร์ หินใหญ่
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
140 เด็กชายชาญวิทย์ ขวัญชูนุช
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
141 เด็กหญิงรติมา ปกป้อง
อนุบาลฮ่องลี่
142 เด็กชายธีระศักดิ์ ทองอ้ม
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
143 เด็กหญิงสิริยากร นาระตะ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
144 เด็กหญิงมาลิสา มาเยอะ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
145 เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์เครือ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
146 เด็กชายรพีพัฒน์ มาคุณ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
147 เด็กหญิงสโรชา ขจรรุ่งแสงอรุณ
อนุบาลฮ่องลี่
148 เด็กชายวิรภัทร บุดดี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
149 เด็กหญิงขวัญจิรา สาระบัว
บ้านห้วยขม
150 เด็กหญิงชลลดา บุญยืน
อนุบาลเมืองเชียงราย

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 6)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
151 เด็กหญิงชญานันท์ ตั้งสกุลเสริมศรี
อนุบาลเชียงราย
152 เด็กหญิงชยาภา วงค์สุภา
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
153 เด็กหญิงธัญจิรา ลอยแสง
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
154 เด็กชายนพรัตน์ รุ้งดี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
155 เด็กชายณัฐพงศ์ เปลี่ยน
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
156 เด็กชายดนัยวัชน์ สุขนภาสวัสดิ์
เชียงรายวิทยาคม
157 เด็กชายพีรพล กาแพงคา
อนุบาลฮ่องลี่
158 เด็กชายศุภกฤต อุ่นกันทา
อนุบาลเมืองเชียงราย
159 เด็กชายชาคริตส์ สมควร
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
160 เด็กหญิงกมลทิพย์ สิทธิเป็ง
อนุบาลเชียงราย
161 เด็กหญิงอัญธิกา ธนชาญชัย
เทศบาล ๘ บ้านใหม่
162 เด็กชายฟาดิ้ล ตานี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
163 เด็กชายวีรากร ตื้อยศ
เทศบาล ๘ บ้านใหม่
164 เด็กหญิงพิม วงค์ดี
อนุบาลหัวฝาย
165 เด็กชายณัฐวุฒิ สันดอนทอง
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
166 เด็กชายคฑาเทพ ทิพย์เกษร
อนุบาลฮ่องลี่
167 เด็กชายกฤตานนท์ เขื่อนคา
อนุบาลฮ่องลี่
168 เด็กหญิงศศิพร โจคา
บ้านโป่งนาคา
169 เด็กหญิงกัญญาณี อุปกิจ
บ้านโป่งนาคา
170 เด็กหญิงสุพัตรา อาแป
บ้านโป่งนาคา
171 เด็กหญิงนศราพร ชัชวาลพิมล
สหศาสตร์ศึกษา
172 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ไทยเมือง
อนุบาลเชียงราย
173 เด็กหญิงณัฐชยา คาไชยวงค์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
174 เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญกิจ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
175 เด็กชายธนทัต กุนมา
อนุบาลหัวฝาย
176 เด็กชายสิริวัมน์ มณีโชติ
อนุบาลเชียงราย
177 เด็กชายอรรณนพ ใจจะนะ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
178 เด็กหญิงโยษิตา หล่มศักดิ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
179 เด็กชายวิชภาชญ์ ทิพย์ไชยา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
180 เด็กหญิงศิริ โต๋วตระกูล
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 7)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
181 เด็กหญิงนิภาพร คาสุข
อนุบาลฮ่องลี่
182 เด็กชายสิรภพ ทาเสนา
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
183 เด็กหญิงเบ็ญจพร สันธิ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
184 เด็กหญิงลภัสลดา วรรณโล
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
185 เด็กหญิงวรนิตย์ สุคนธา
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
186 เด็กชายเนติธร อริยะ
พระกุมารเยซูเชียงของ
187 เด็กชายกฤษฎา อารินทร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
188 เด็กชายวชิรวิทย์ สุริยะไชย
อนุบาลเชียงราย
189 เด็กหญิงมิเชล จึง
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
190 เด็กชายชยากร สิงขร
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
191 เด็กหญิงนันทนัท โศจิธรรมกุล
อนุบาลฮ่องลี่
192 เด็กกนกพร สุริยนต์
อนุบาลเมืองเชียงราย
193 เด็กหญิงเจนจิรา นวลละออง
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
194 เด็กชายภานุวัฒน์ กาบแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
195 เด็กหญิงธิชาดา อักคะฮาด
บ้านน้าลัด
196 เด็กชายกฤธนัท ไกลถิ่น
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
197 เด็กชายเฉลิมพงษ์ ทะริน
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
198 เด็กชายธนภัทร ธรรมสา
เทศบาล ๒ หนองบัว
199 เด็กชายภูมิภิภัทร โถชารี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
200 เด็กชายสุกฤต อินทราวุฒิ
อนุบาลฮ่องลี่
201 เด็กชายภาคิน อินต๊ะอ้าย
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
202 เด็กหญิงสุทาสินี สุขยอง
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
203 เด็กหญิงภัควลัญช์ ติยะสันต์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
204 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เจียงพุทธา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
205 เด็กหญิงชวพร บุญเกษม
อนุบาลฮ่องลี่
206 เด็กหญิงลลิตา ตันเขียว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
207 เด็กหญิงณัฎฐนิชา กิติ
อนุบาลหัวฝาย
208 เด็กหญิงทิพปภา ช่างเขียน
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ
209 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เนตรสุวรรณ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
210 เด็กหญิงกนกพร มณีทิพย์
บ้านผาบ่อง(ครุราษฎร์สามัคคี)

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 8)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
211 เด็กชายชิติพัทธ์ ปวนคา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
212 เด็กชายกฤษฎา สมศรี
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
213 เด็กชายปุญชรัศมิ์ ผลประสิทธิ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
214 เด็กชายปฐมพงศ์ โรจพัฒนา
เทศบาล ๑ ศรีเกิด
215 เด็กหญิงกุลจิรา ปัญจขันธ์
อนุบาลเชียงราย
216 เด็กชายศตวุฒิ ศรีสุราช
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
217 เด็กหญิงสิริประภา จิตมโนวรรณ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
218 เด็กชายศิวา รอบคิด
บ้านขัวแคร่
219 เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีสุริยชัย
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
220 เด็กชายเอกบดินทร์ วิศาลทรัพย์
อนุบาลเมืองเชียงราย
221 เด็กชายณัช สมพงษ์
บ้านป่ายางมน
222 เด็กชายบุญชัย กตเวทิตากุล
เทศบาล ๘ บ้านใหม่
223 เด็กหญิงวาริศา เหรียญแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
224 เด็กชายกฤตภาส ต๊ะติ๊บ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
225 เด็กชายบุรโชติ บุญทา
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
226 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิปัญญา
บ้านหนองหม้อ
227 เด็กหญิงรวิวรรณ ศรีเลาว์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
228 เด็กหญิงณัฐพร จิตติงามจา
แสงอรุร (กทม.)
229 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฮงตระกูล
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
230 เด็กหญิงสิรินทรา ทัน
สหศาสตร์ศึกษา
231 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เหมยเมืองแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
232 เด็กชายเจษฎา ฟุ้งรุ่งทรัพย์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
233 เด็กหญิงปิยภรณ์ สุภาใจ
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
234 เด็กหญิงภัทรมัย เพชรล้อมทอง
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
235 เด็กหญิงอังคณา มัชฌิโม
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
236 เด็กหญิงวาสนา เบียเล
สหศาสตร์ศึกษา
237 เด็กหญิงพิมชนก เยเบว
เมืองพัทยา8 (พัทธยานุกูล)
238 เด็กหญิงพัชราวรรณ ปั๋นโตน
แม่ยาววิทยา
239 เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์ธร
ห้วยทรายขาว
240 เด็กหญิงนุฎจรีญ์ วงษา
เทศบาล ๑ ศรีเกิด

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง 9)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม
241 เด็กชายกัญจน์พิลักษณ์ ดวงเงิน
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
242 เด็กหญิงพฤรัชญา วารีนิพนธ์
บ้านทุ่งหลวง
243 เด็กหญิงภัทราวดี บุญจิตร
ชุมชนบ้านสันจาปา
244 เด็กชายสุภณัฐ บรรจบ
อนุบาลเมืองเชียงราย
245 เด็กหญิงณิชนันท์ เฌอมือ
บ้านทุ่งหลวง
246 เด็กชายวจนะ คาขอด
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
247 เด็กหญิงณัฐชยา มาลารัตน์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
248 เด็กชายชาญวิทย์ นันทะเสน
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
249 เด็กหญิงรุ้งนภา ภิญโญ
อนุบาลหัวฝาย
250 เด็กชายก้องเกียรติ จริยะรังษิธรรม
วิชูทิศ
251 เด็กหญิงพรไพลิน พูนพันธ์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
252 เด็กหญิงยุพเรส สุรินทร์
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
253 เด็กหญิงขวัญข้าว กันธิยะ
อนุบาลฮ่องลี่
254 เด็กหญิงปิยวรรณ เวียงคา
ดวงมณี
255 เด็กหญิงเริญ ยีพอน
บ้านแม่กรณ์
256 เด็กหญิงพรรษพร ลือสนั่น
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
257 เด็กชายภคพงศ์ เนื่องแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
258 เด็กชายภาคิน เนื่องแก้ว
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
259 เด็กหญิงภูรดา รัตนทวีสกุล
อนุบาลเชียงราย
260 เด็กชายปิยะธรรม ศิริชินบัญชร
เทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
261 เด็กหญิงชลธิชา ทรงสมบัติชัย
อนุบาลเชียงราย
262 เด็กหญิงพิชญธิดา เกษนอก
บ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น มาทาการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ในวันเสาร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า และผู้มีความประสงค์สอบโควตา ดนตรี กีฬา
นาฎศิลป์ ที่จะทาการสอบปฏิบัติในภาคบ่ายให้เตรียม Portfolio มาด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
(นางอนุรักษ์ บุตรสาร)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

