เรียนท่านผู้ปกครอง ด้วยโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
มีมาตรการให้เข้ารายงานตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
ปกติ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางโรงเรียนจะรายงาน ตัวผ่าน
ระบบ Line ให้ผู้ปกครองสแกน QRCode ตามรายชื่อที่ประกาศโดย
ผู้ปกครอง สแกน QRCode ตามวันและเวลาที่รายงานตัวในแต่ละวัน
ตามประกาศด้านล่าง

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น
เลขที่ เลขประจาตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

40001
40002
40003
40004
40005
40006
40007
40008
40009
40010
40011
40012
40013
40014
40015
40016
40017
40018
40019
40020
40021
40022
40023
40024
40025
40026
40027
40028
40029
40030

ชื่อ - สกุล
ด.ช. ปุณณวิช การินทร์
ด.ญ. พัฒชนาภา จิตสม
ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุขคาฟอง
ด.ญ. อริษา วัณโณ
ด.ญ. นลินญา ปรางค์มณี
ด.ญ. สุปรียา สิงห์ใจมา
ด.ญ. อารดา ไชยแก้ว
ด.ช. ชุติศรณ์ ต๊ะพันธ์วงษ์
ด.ช. นภัทร กันทะวงศ์
ด.ช. ภูวินญ์ ชูทอง
ด.ช. ภูวนาถ ปัจจัตตัง
ด.ช. กฤษฎิ์ ธุวะคา
ด.ญ. กนกรัตน์ คากุล
ด.ญ. ธัญชนก ไชยวรรณ์
ด.ช. อานนท์ เมื่องแล่
ด.ช. ชนะศึก ธนะจักร
ด.ช. เจษฎากร ซึหมื่อ
ด.ญ. พิมพ์ญาดา อ่อนหนองหว้า
ด.ญ. กันตพร สุริยนต์
ด.ช. ธีรวิทย์ ทิพมูล
ด.ญ. กันต์กมล พรเสริมสิน
ด.ญ. อริสรา อริยวัฒณกุล
ด.ช. กรบวรวิชณ์ ดาเปา
ด.ช. ณัฐกิตติ์ ภูพิลา
ด.ญ. นิรดา เพียรดี
ด.ญ. กมลชนก พิมพิลา
ด.ช. ทองสุข เบชิกู่
ด.ช. อดุลวิทย์ สวัสดีชัยกุล
ด.ญ. กนกนุช นวลตา
ด.ญ. รดา ราชนิยม

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
อนุบาลกุลภัสสร์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรธนวัฒน์
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนวัดชัยมงคล
บ้านท่ามะโอ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรา
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดา
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่จัน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
กองทัพบกอุปถัมถ์บริบูรณ์ธนวัฒน์

หมายเหตุ
,
,

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น
เลขที่ เลขประจาตัว

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40031
40032
40033
40034
40035
40036
40037
40038
40039
40040

ด.ญ. ณัฐชวัล ปูธิปิน
ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทัศหล่อ
ด.ช. ภัทรศักดิ์ ซ้าคา
ด.ช. อาชวิน ประมวล
ด.ช. อภิรักษ์ คุ้มทรัพย์
ด.ญ. ณัฐณิชา ดาวชัย
ด.ช. ปัณณทัต มัทซึชิตะ
ด.ญ. วิรากานต์ วงค์เสือ
ด.ช. กรปฏิพัฒน์ วงค์จักร์
ด.ญ. ธัณย์พิชชา อาวัชนานุกุล

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมถ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
เชียงแสนอคาเดมี
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนกองทัพบกอุปภัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล4สันป่าก่อ
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

40041
40042
40043
40044
40045
40046
40047
40048
40049
40050
40051
40052
40053
40054
40055
40056
40057
40058
40059
40060

ด.ช. ณัฏฐกานต์ มหาวัลแจ่ม
ด.ญ. ณิชานันท์ สุวรรณจิตน์
ด.ช. อิทธิพัทธ์ พิพิธทอง
ด.ช. ศุภณัฏฐ์ โพธิ์พงค์
ด.ช. รชาเศรษฐ์ ภานุพรธนพิศุทธ์
ด.ญ. สุชาวดี แย้มประเสริฐ
ด.ญ. ณิชชานัทธิ์ สุภาใจ
ด.ช. ธีรเมษ พร้อมสุขกุล
ด.ช. กรณัฐ ของใส
ด.ช. ชาญณรงค์ ไชยปันดิ
ด.ช. ธีรภัทร จิ่งมาดา
ด.ช. วชิรวิทย์ มโนแสง
ด.ญ. ณิขนันทน์ ดวงวะนา
ด.ช. ภูภูมิ สุวรรณรัตน์
ด.ช. อรรถสิทธิ์ คาสร้อย
ด.ช. ธรรมธัช ดวงงา
ด.ญ. ญาณิศา วงค์จันทร์มา
ด.ญ. มริษฏดา ขันจินา
ด.ญ. ณัฐณิชา สมศักดิ์
ด.ญ. กวินตรา ศิริมาตย์

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
เชียงรายวิทยาคม
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
กองทัพบกอุปถัมภ์
รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
ค่ายทหารกองทับบก
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(จรูญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม

หมายเหตุ

,
,

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น
เลขที่ เลขประจาตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

40061
40062
40063
40064
40065
40066
40067
40068
40069
40070
40071
40072
40073
40074
40075
40076
40077
40078
40079
40080
40081
40082
40083
40084
40085
40086
40087
40088
40089
40090

ชื่อ - สกุล

ด.ช. องอาจ สุภาผล
ด.ช. จักรพรรดิ เกหัง
ด.ช. ภาคิน มณีรัตน์
ด.ช. กันตพัชร นามวงค์
ด.ญ. กวินธิดา โกลาเพ็ง
ด.ช. ธนาคาร เครือมณี
ด.ช. ธนาธิป ถิ่นศรี
ด.ญ. กัญญาภัทร ใจนวล
ด.ช. อัศวิน แซ่พร่าน
ด.ช. ศราวุธ คาเผี่ยน
ด.ช. กฤษติกรณ์ คาจ้อย
ด.ช. ธรีภัทร์ บุญสุข
ด.ช. ชัยกร ตันหล้า
ด.ญ. มนัฐชยา คาภีละ
ด.ช. ธาวิน ธารสิริ
ด.ญ. กมลชนก โวยลอ
ด.ช. เปรมปรีดิ์ สังวาลไพร
ด.ญ. พีชญา ภัสสรภาณุมาศ
ด.ช. กลทีป์ ระลาธิ
ด.ช. กฤษณเนตร สมศรี
ด.ช. อริญชย์ เอี้ยวฉาน
ด.ญ. นันท์นภัส คาแก่น
ด.ช. ธัญเทพ ป้อมแก้ว
ด.ช. ศุภลักษณ์ บุญตา
ด.ช. จอมทัพ สมบัติ
ด.ช. จิตติพัฒน์ เนื่องยางศรี
ด.ญ. ณัฏฐณิชา เลิศชัยสมบัติ
ด.ญ. จารุพิชญา แซ่หวู่
ด.ช. ปัณณวิชญ์ ธรรมวงค์
ด.ญ. กมลนัทธ์ แสงทอง

โรงเรียนเดิม

โรงเรียนขุมทองวิทยาคม
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
บ้านสันโค้ง
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
อนุบาลศุภลักษณ์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
อนุบาลค่ายเม็งรายมหาราช
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบรูณ์ธนวัตน์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
อนุบาลพญาเม็งราย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านปล้อง
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บร
อนุบาลพรรณี

หมายเหตุ

,
,

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น

เลขที่ เลขประจาตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

40091
40092
40093
40094
40095
40096
40097
40098
40099
40100
40101
40102
40103
40104
40105
40106
40107
40108
40109
40110
40111
40112
40113
40114
40115
40116
40117
40118

ชื่อ - สกุล
ด.ช. เอกพงษ์ อามอ
ด.ช. ธนภูมิ สองเมือง
ด.ช. จิรณัฐ ดอนชัย
ด.ช. วัชรากร เประนาม
ด.ช. พิทยากร สุภาพ
ด.ช. ศุภกิตติ์ อุปละ
ด.ช. กฤษกร รมหิรัญ
ด.ญ. ศศิวิมล ภัยวงษ์
ด.ช. ทักษนัย ต้นฟู
ด.ญ. วิมุตรา อาษา
ด.ช. สถิตคุณ พุทธวงค์
ด.ช. ศุภวิชญ์ เรือนทอง
ด.ช. ตุลธร อีจัง
ด.ญ. จารุณี จารุวัฒนเมธี
ด.ญ. วินณา เด็ด
ด.ญ. นลินนิภา ทันใจ
ด.ญ. จิตตาภา พิสิฐวาณิชย์พงค์
ด.ช. ณัฐ อนัตตานนท์
ด.ช. ภูสยาม จันทเลิศ
ด.ช. ชิษณุพงค์ ขันประกอบ
ด.ญ. ศิรภัสสร พุทธวงศ์
ด.ช. อริย์ธัช อะสะนิธิ
ด.ช. สถลัชณัฐ ดูกร
ด.ญ. ออมสิน จินดาพุฒ
ด.ช. ธนโชติ สมสวัสดิ์
ด.ญ. เจนจิรา ลาหู่นะ
ด.ญ. วทันยา ยอดแก้ว
ด.ช. ลภัสกร แสงศรีจันทร์

โรงเรียนเดิม
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนบ้านน้าม้า
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนลูกรักป่าแดด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัตน์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
พงมิตรวิทยา
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเค
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
กองทัพบกอุปถัมภ์บริบรูณ์ธนวัฒน์
โปรดระบุชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
รร.บ้านสันโค้ง
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ค่ายเม็งราย
เทศบาลบาล8(บ้านใหม่)
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรา
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลพรรณี

หมายเหตุ
,
,

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

เลขประจาตัว
25382
25406
25408
25410
25411
25413
25414
25415
25416
25417
25418
25420
25421
25422
25424
25425
25426
25427
25429
25430
25431
25432
25433
25434
25435
25436
25437
25438
25440
25441
25442
25443
25447
25449

เลขประชาชน
1579901701701
1579901677282
1579901657869
1579901688225
1103705026841
1579901717551
1671000114646
1579901694829
1579901684866
1579901670181
1579901689523
1119902851956
1579901644457
1579901653669
1579901692851
1579901713297
1579901677240
1101801776838
1579901708226
1579901708234
1579901686681
1579901667708
1579901693725
1579901669557
1579901680241
1579901699723
1579901673643
5570101122574
1579901683932
1579901717411
1579901690556
1579901700306
1579901685544
1579901697704

ชื่อ - สกุล
เด็กชายฐิติพงศ์ สนั่นก้อง
เด็กหญิงวริศรา วงค์แก้ว
เด็กชายกฤตกาต์ กาละสุข
เด็กชายกันตพัชร นามวงค์
เด็กชายคาโฮม แก้วประทุม
เด็กชายชลธีร์ วรรณสอน
เด็กชายชัยวุฒิ กันแย้ม
เด็กชายณภัทร วงค์กาวิน
เด็กชายณัฏฐวี ธรรมสรางกูร
เด็กชายณัฐพัชร์ ใจบุญ
เด็กชายธีรภัทร์ บุญสุข
เด็กชายวรายุส เทพสิงห์
เด็กชายศุภกันต์ หลาบยองศรี
เด็กชายศุภเสกข์ วิชาเร็ว
เด็กหญิงขวัญฤทัย แซ่หมี่
เด็กหญิงณัฐชนก อินต๊ะรัตน์
เด็กหญิงณัฐณิชา สมศักดิ์
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ รัชภูมิศุภโชค
เด็กหญิงพัชญ์พิชา รู้ทานอง
เด็กหญิงพัชญ์สิตา รู้ทานอง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จูมพลาศรี
เด็กหญิงภูริอร ชาคริตกร
เด็กหญิงมริษฏดา ขันจินา
เด็กหญิงสุขรดา สันยาว
เด็กหญิงอัญชิษฐา มามูล
เด็กหญิงอัยรดา ไชยา
เด็กชายกฤต ศิริชัยราช
เด็กชายจั่น เสี่ยง ลูอิส โฮ
เด็กชายจิรายุส เจริญพันธกร
เด็กชายชิษณุพงศ์ ขันประกอบ
เด็กชายณัฐพัฒน์ แสนเมืองมูล
เด็กชายธนกร จันทราภินันท์
เด็กชายปุณณวิช เหลืองสนิท
เด็กชายพิชญะ ทองเทือก

หมายเหตุ
,
,

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อรายงานตัวห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ป.1
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น
เลขที่

เลขประจาตัว

เลขประชาชน

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

25451
25452
25453
25761
25454
25455
25459
25460
25463
25464
25465
25466
25467
25468
25469
25470
25471
25473
25474
25475
25476
25478
25479
25482
25483
25484
25485
25486
25488
25489
25490
25491
25492

1579901708846
1579901660100
1579901692885
1103705062902
1500701572683
1579901692052
1579901691498
1579901666507
1579901703895
1579901710808
1579901696546
1579901676944
1579901676936
1869900922361
1579901665446
1579901704140
1579901670423
1579901658172
1579901713432
1579901701698
1579901693971
1579901699162
1579901708633
1579901679005
1579901714277
1579901688608
1579901663231
1579901657982
1579901647448
1579901687156
1579901705871
1579901669239
1579901681018

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

เด็กชายรัชพล ตันวิระ
เด็กชายวีระพัฒน์ บั้งเงิน
เด็กชายศุภวิชญ์ มณีวรรณ์
เด็กชายอชิระ โรจน์เรืองแสง
เด็กหญิงกรชณก ขันติวงค์
เด็กหญิงกัญญพร นิเวศน์
เด็กหญิงธนิดา สิทธิสม
เด็กหญิงปพิชญา พันชะสูตร
เด็กหญิงวริญญาภัทร ไชยพุฒถ่อง
เด็กหญิงออมสิน จินดาพุฒ
เด็กชายกรวิชญ์ พรมมา
เด็กชายกฤตนัย อินต๊ะนนท์
เด็กชายชัชนันท์ พิทักษ์อนุกูล
เด็กชายณนนท์ สุขใจ
เด็กชายธนกฤต นรรัตน์
เด็กชายธนธรณ์ ไชยะป๋าน
เด็กชายธนากร พาณิชภูวดล
เด็กชายปภาวิชญ์ บุญใส่
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิเลิศ
เด็กชายภิภัทธิ์ เองตระกูล
เด็กชายภูวสิษฐ์ พิมพ์จันทร์
เด็กชายศิวารุต โนคา
เด็กชายสุวิจักขณ์ ลือชัย
เด็กหญิงณัฏฐิกา ตรีปัญญา
เด็กหญิงทัตพิชา แก้วเขื่อน
เด็กหญิงธัญญามาศ กลิ่นกลาง
เด็กหญิงนันทภัค ปัญญาช่วย
เด็กหญิงนุตปวีณ์ ศรีพันธบุตร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มีรัตน์
เด็กหญิงเพชรรัตน์ จักรแก้ว
เด็กหญิงวรินราไพ นาระถี
เด็กหญิงสุพรรษา เทพวงศ์
เด็กหญิงอริสา แซ่ฉี่

คู่มือการกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน

