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๑ ๐๑๓ เด็กหญิงภัทรวดี   เรืองโรจน์ อนุบำลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
๒ ๐๕๐ เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ้ำลำ ล้อมรักแม่กลอง สมุทรสงครำม
๓ ๐๑๕ เด็กชำยพัชรพฤกษ์   เทศกิจ สำรสำสน์ประชำอุทศิพทิยำคำร กรุงเทพมหำนครฯ
๔ ๐๐๕ เด็กชำยพงศธร    ครุฑทิพย์ วัดรัตนำรำม สุรำษฎร์ธำนี
๕ ๐๑๑ เด็กชำยนิติธร      ตันบี่ มัชฌิมวิทยำ ระนอง
๖ ๐๐๙ เด็กหญิงปฐมำวดี  ทองด้วง เซนต์โยเซฟ บำงนำ สมุทรปรำกำร
๗ ๐๐๒ เด็กหญิงอัญมณี    มีทอง หลังสวนเทศบำลอุปถัมภ์ ชุมพร
๘ ๐๒๓ เด็กหญิงกันทรำกรณ์   ฤกษ์ดี หัสดีศึกษำ หนองคำย
๙ ๐๐๓ เด็กหญิงปุณยภำ  ชอบศิลประกอบ อนุบำลรำชบุรี รำชบุรี

๑๐ ๐๕๖ เด็กหญิงกรชวัล   ชำติดี อนุบำลรำชบุรี รำชบุรี
๑๑ ๐๑๘ เด็กชำยณชพล    วิบูลยเสข เอกชัย สมุทรสำคร
๑๒ ๐๒๖ เด็กหญิงปำนวำด   ปำนวิเศษ สำรสำสน์วิเทศบำงบอน กรุงเทพมหำนครฯ
๑๓ ๐๕๘ เด็กหญิงปัณณพร  จ ำเนียร อนุบำลพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ
๑๔ ๐๓๖ เด็กชำยธรำเทพ   อรัญตุก มัชฌิมวิทยำ ระนอง
๑๕ ๐๔๙ เด็กชำยณัฐพงศ์  ทิพย์เนตร มำเรียลัย กรุงเทพมหำนครฯ
๑๖ ๐๕๙ เด็กหญิงอนัญพร   คุ้มสกุล ศิรินุสรณ์วิทยำ กรุงเทพมหำนครฯ
๑๗ ๐๒๙ เด็กชำยต้นตระกำร   สุประกำร สำรสำสน์วิเทศรำชพฤกษ์ นนทบุรี
๑๘ ๐๔๓ เด็กหญิงชนิษฐำ    พรหมกำรุญ เทศบำลบ้ำนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
๑๙ ๐๔๘ เด็กชำยพีระพงศ์  ศรศรี กงล้ีจงซัน กรุงเทพมหำนครฯ
๒๐ ๐๐๔ เด็กชำยไรวินทร์   เพียงดวงใจ อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์ ชุมพร
๒๑ ๐๐๖ เด็กหญิงญำณิศำ  ธนบัตร มัชฌิมวิทยำ ระนอง
๒๒ ๐๔๔ เด็กหญิงพสุชำ      ชำวัตร สำรสำสน์วิเทศบำงบอน กรุงเทพมหำนครฯ
๒๓ ๐๒๗ เด็กชำยธนำทรัพย์   ลำสม วัดอู่ตะเภำ กรุงเทพมหำนครฯ
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๒๔ ๐๔๑ เด็กหญิงพิชำนันท์   ตังดี แก่นจันทร์วิทยำ เพชรบุรี
๒๕ ๐๐๘ เด็กหญิงปริณดำ   รัตนศักด์ิ มัชฌิมวิทยำ ระนอง
๒๖ ๐๑๔ เด็กชำยพลวัต     มณีทุม ดรุณศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
๒๗ ๐๓๔ เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลักษณะพรมรำช อนุบำลพระบรมฯ สุพรรณบุรี
๒๘ ๐๓๘ เด็กหญิงณัฐรดำ    คล้ำยอุดม สำธิตสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนครฯ
๒๙ ๐๔๐ เด็กหญิงลภัสรดำ   นิรมลทิน เรืองวิทย์พระหฤทัย รำชบุรี
๓๐ ๐๑๖ เด็กชำยกิตติธัช    เจริญนิตย์ นำคประสิทธิ์ นครปฐม
๓๑ ๐๒๔ เด็กหญิงปะทุมพร  ทองติด นำคประสิทธิ์ นครปฐม
๓๒ ๐๒๕ เด็กชำยนิติไกร     ผิวขำว มะนะศึกษำ ชัยภูมิ
๓๓ ๐๒๘ เด็กชำยนวพล     พวงเพชร บำงบัวทองรำษฎร์บ ำรุง นนทบุรี
๓๔ ๐๓๙ เด็กหญิงจิรประภำ   อรุณคีรีวงษ์ บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์
๓๕ ๐๖๓ เด็กหญิงศริสำ   ประกิ่ง วัดก ำมะเสน ประจวบคีรีขันธ์
๓๖ ๐๓๕ เด็กหญิงพัณณ์ชิตำ   หงส์ประเสริฐกุล ธัญวิทยำ(ตงมิ้น) ปทุมธำนี
๓๗ ๐๒๒ เด็กชำยชุติพันธ์    ศรีสันติสุข ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
๓๘ ๐๓๐ เด็กหญิงคล้ำยชนก   กุณวงษ์ อนุบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร
๓๙ ๐๓๓ เด็กหญิงศุภลักษณ์   นฤภัย เทศบำลวัดชุมพลคีรี ตำก
๔๐ ๐๒๐ เด็กหญิงลักษิกำ   อำจอ่อนศรี นิรมลชุมพร ชุมพร
๔๑ ๐๔๕ เด็กชำยกฤษฎำ    เนตรสุวรรณ ชำตเฉลิม ระนอง
๔๒ ๐๖๐ เด็กชำยวรวิทย์   บุญมี อนุบำลรำชบุรี รำชบุรี
๔๓ ๐๕๓ เด็กหญิงชลธิชำ   จันทร์คง อนุบำลบ้ำนเด็ก พังงำ
๔๔ ๐๒๑ เด็กชำยวีรภัทร    กลีบบัว เอกชัย สมุทรสำคร
๔๕ ๐๑๗ เด็กหญิงสุธำสินี   ธงชัย อนุบำลธรรมรัตน์ ระนอง
๔๖ ๐๕๕ เด็กชำยณัฐธัชพล   ฐิติโชติชูศักด์ิ สุริยวงศ์ รำชบุรี
๔๗ ๐๑๐ เด็กหญิงชยำกร    สีขัณฑกสมิต อนุบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร
๔๘ ๐๐๗ เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองสุขสดใส ด ำเนินวิทยำ รำชบุรี
๔๙ ๐๓๑ เด็กชำยรัฐศำสตร์    วัฒนโสภำ อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์ ชุมพร
๕๐ ๐๔๗ เด็กชำยเบญจพล    ชื่นเชำวกิจ สำรสำสน์วิเทศสำยไหม กรุงเทพมหำนครฯ
๕๑ ๐๑๙ เด็กหญิงอังคณำ   แซ่ก๊วย อนุบำลด ำเนินสะดวก รำชบุรี
๕๒ ๐๖๒ เด็กชำยปัณณวิชญ์   ชำนนวิโรจน์กุล วัดเขียนเขต ปทุมธำนี
๕๓ ๐๑๒ เด็กชำยสำรัช      โหมดพลำย บ้ำนไทรงำม รำชบุรี
๕๔ ๐๔๖ เด็กชำยณัฐวรรธน์  โพธิศ์รี ดรุณำรำชบุรี รำชบุรี
๕๕ ๐๐๑ เด็กชำยธนกฤต    สุขเจริญ ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
๕๖ ๐๕๔ เด็กชำยนนนนนน์   อัครยศวสุสิน พัชรวิทยำ รำชบุรี
๕๗ ๐๕๗ เด็กชำยพิสุทธิ ์ ร่ืนเริง ดรุณำนุกูล สมุทรสงครำม



ประกำศ  ณ  วันที ่ ๑๕  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยสุรินทร์   ส ำลี)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย

          ทัง้น้ีขอให้นักเรียนทีไ่ดร้ับการคัดเลือกมารายงานตวัวันที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. 
พร้อมช าระค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าปรับพ้ืนฐานนักเรียนประจ า จ านวน ๙,๕๐๐บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
มอบตวัในวันที ่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบรมราชนีินาถราชวิทยาลัย ถ้าไมม่า
รายงานตวัและมอบตวัตามวันและเวลาดงักล่าวถือว่าสละสิทธิ์


