
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
เร่ือง  การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  

ประเภทโควตา 
 
  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค   
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นจึงขอให้ผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียด
และระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่า
สละสิทธิ์ โดยใหน้ักเรียนท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียน มารายงานตัว วันอังคาร ท่ี 2 มิถุนายน 2563  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนนครนายกวทิยาคม 
ตามเวลา ดังนี้ 

ท่ี แผนการเรียน เวลารายงานตัว หมายเหตุ 
1 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  08.30-10.00 น. 1. น าปากกามาด้วย 
2 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (IEP)    08.30-10.00 น. 2. สวมหน้ากากอนามัย 
3 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  10.05-12.00 น. 3. เตรียมเงินมาซื้อตามรายการ 
4 ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน     10.05-12.00 น.  
5 ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา     10.05-12.00 น.  

 
2. รายการท่ี นักเรียนต้องซื้อเพิ่มเติม 

1) เส้ือพละ    ราคา 200 บาท 
 2) เส้ือธรรมจารี    ราคา 250 บาท (หากของเดิมมีแล้วจะไม่ซื้อก็ได้) 
 3) กระเป๋า    ราคา 250 บาท (หากของเดิมมีแล้วจะไม่ซื้อก็ได้) 

 3. ขั้นตอนการรายงานตัว 
  1) นักเรียนต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าโรงเรียน ตามเวลาท่ีระบุแต่ละแผนการเรียน 
  2) ลงช่ือรายงานตัว (ต้องจดล าดับท่ีในแผนการเรียนมาด้วย) 
  3) รับเอกสารแจ้งรายละเอียด 
  4) ซื้อเส้ือผ้าและกระเป๋า 
  5) เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
   
หมายเหตุ  ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถาม
ได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9194322 

  
 
 

 
 
 



 หน้า 2 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา 

 
แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จ านวน 145  คน  

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 31827 ด.ช. กันตภณ ค าวัจนัง 

 
2 31828 ด.ช. ชนภัทร สวัสวรธรรม 

 
3 31829 ด.ช. ชาตินนท์ ชาญสิกขกร 

 
4 31830 ด.ช. นันทวัฒน ์ โรจนาปิยาวงศ์ 

 
5 31831 ด.ช. บูรณัฏฐ์ บูรณะถาวร 

 
6 31832 ด.ช. ปธานิน งอยจันทร์ศรี 

 
7 31833 ด.ช. ภูมิภัทร ด าเนินศิลป์ 

 
8 31834 ด.ช. วิศรุต สิริโสภาพร 

 
9 31835 ด.ช. ศักดิธัช ใจบุญ 

 
10 31836 ด.ช. ศิริพงษ์ จันทร์หอม 

 
11 31838 ด.ช. อภิสิทธิ์ ช่างเพชรผล 

 
12 31840 ด.ญ. กาญจนาพรรณ หมื่นนาค 

 
13 31841 ด.ญ. กิ่งกาญจน ์ เนกขัมมะ 

 
14 31842 ด.ญ. เขมิกา โยธาศิริ 

 
15 31843 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสนสีจันทร์ 

 
16 31845 ด.ญ. ณัฐกมล สุขชม 

 
17 31847 ด.ญ. ตติยา พุฒพันธ ์

 
18 31848 ด.ญ. ทิพธิดา โพธิ์รัง 

 
19 31849 ด.ญ. ธนพร โป๊ะสุวรรณ 

 
20 31850 ด.ญ. ธนัชญา อินทชิต 

 
21 31851 ด.ญ. ธมนพัณณ์ เนื่องจากฤทธิ์ 

 
22 31852 ด.ญ. ธมลวรรณ หมื่นราษฎร์ 

 
23 31853 ด.ญ. ปภาวดี จันทร์สอน 

 
24 31854 ด.ญ. ปวรวรรณ จันนา 

 
25 31855 ด.ญ. ปาณิสรา สิงห์ครุธ 

 
26 31856 ด.ญ. ภัทราพร เอมจิตร 

 
27 31857 ด.ญ. มนัสชนก ทองพุ่ม 

 
28 31859 ด.ญ. วรการ สมนึกเจริญสุข 

 
29 31861 ด.ญ. ศดาภัชรฆ์ ศาตมานนท์ 

 
30 31862 ด.ญ. ศศิวิมล เทพชุมพร 

 
31 31863 ด.ญ. สิรภัทร โควิน  
32 31864 ด.ญ. สุชาดา จ านงค์ค า  
33 31866 ด.ญ. อาภาพรรณ โกศลกิตติสาร  
34 31867 ด.ช. คุณชาติ ไพศาล  



 หน้า 3 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
35 31868 ด.ช. จิรัฏฐ์ชานน ชินสมบูรณ์  
36 31869 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ ชมภูพาน  
37 31872 ด.ช. พงศภัค พูลทอง  
38 31873 ด.ช. ภัทรวิน ฉายาพงษ์  
39 31878 ด.ช. อินทัช พยัคฆ์เรือง  
40 31880 ด.ญ. กัญญาดา ทิมวังกลุ่ม  
41 31882 ด.ญ. ชนิศา นิ่มนวล  
42 31884 ด.ญ. ณัฐณิชา ปึกขาว  
43 31885 ด.ญ. ณัฐธรียา หนูสว่าง  
44 31892 ด.ญ. นิตยา ทศกรณ์  
45 31895 ด.ญ. พิฐชญาณ์ ธนพรเศรษฐสิน  
46 31896 ด.ญ. พิมพ์พิศุทธิ์ อรรถสุวรรณ  
47 31897 ด.ญ. ภัทราวดี วัฒนภักด ี  
48 31898 ด.ญ. รัตนากร อุค าพันธ์  
49 31899 ด.ญ. วรรณธิดา จิตรหัสต์ชัย  
50 31901 ด.ญ. วิมลณัฐ ดีเทียนอินทร์  
51 31905 ด.ญ. เสาวภา มังสา  
52 31906 ด.ญ. อัญชิษฐา วรรณะ  
53 33558 ด.ญ. ศศิกานต์ ศรีสองคอน  
54 31907 ด.ช. ก้องภพ เลาหะพิพัฒน์ชัย  
55 31909 ด.ช. ณัฐชนน หน่อทอง  
56 31917 ด.ช. นครินทร์ สุขไสว  
57 31918 ด.ช. นฤพนธ ์ มีห้าว  
58 31925 ด.ช. ภูมินทร์ นวลเลิศ  
59 31926 ด.ช. เรืองนนท์ ริยาพันธ ์  
60 31927 ด.ช. วัฒนชัย พรรณไวย  
61 31930 ด.ช. อดิศักดิ์ ใจสุจริต  
62 31931 ด.ญ. แกมกาญน ์ ศรีเจริญ  
63 31933 ด.ญ. ชลดา หาดี  
64 31934 ด.ญ. ณัชชา รอดผ้ึง  
65 31935 ด.ญ. ณัฐพร นาคสุทธิ์  
66 31936 ด.ญ. ธนนันท์ สืบสุนทร  
67 31939 ด.ญ. ประกายแก้ว เกิดผล  
68 31944 ด.ญ. ปุณณมา สีสิงห์  
69 31949 ด.ญ. สุพรรษา จวนเจริญ  
70 32963 ด.ญ. กชพรรณ เทศทับ  
71 32964 ด.ญ. ณัฐวดี บุญมา  
72 31956 ด.ช. จิระวัฒน ์ ชมแพง  



 หน้า 4 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
73 31959 ด.ช. โชคชัย ชาญธนะวัฒน ์  
74 31965 ด.ช. นฤเบศ สมภีระกุล  
75 31967 ด.ช. พฤฒพงศ์ สิงหวิบูลย์  
76 31968 ด.ช. ภาคภูมิ ดีพันธ ์  
77 31969 ด.ช. ภูมินทร์ ร้อยทอง  
78 31971 ด.ช. วงศกร มุ่งเจริญรัตน ์  
79 31976 ด.ญ. จิราภัทร์ หาทรัพย์คลอง  
80 31979 ด.ญ. ณัฐนรี เล็กแจ่ม  
81 31980 ด.ญ. ณัฐวดี ฤทธิ์แดง  
82 31984 ด.ญ. เนตรนภัทร ศรีอิทธิยาเวทย์  
83 31985 ด.ญ. ปรีญาพัชญ ์ ภาณุโสภณ  
84 31998 ด.ญ. อารยา นามสี  
85 32965 ด.ช. ยศวรรธน ์ ถาวรสาร  
86 31999 ด.ช. กฤษฎา แก้วคงคา  
87 32024 ด.ช. อภิรักษ์ อิ่มอารมณ์  
88 32028 ด.ญ. เกศกนก มานะสมปอง  
89 32029 ด.ญ. จิดาภา พัฒนอมรสกุล  
90 32030 ด.ญ. จิรนันท์ ทรัพย์สนอง  
91 32041 ด.ญ. สัตตบงกช ดาราพาณิชย์  
92 32042 ด.ญ. สิรินพร สมจิตร  
93 32044 ด.ญ. อรภัทร นาคสุข  
94 32967 ด.ช. ณัฐพล ชูอาวุธ  
95 32046 ด.ช. จักรพรรดิ อุดมนา  
96 32067 ด.ช. สุรเดช สุรสรยุทธ  
97 32074 ด.ญ. ชิดชนก เกิดมี  
98 32078 ด.ญ. เบญจมาศ แข็งจัด  
99 32083 ด.ญ. วนัสนันท์ คันทัพ  
100 32086 ด.ญ. วาสนา ช่วยอาษา  
101 32091 ด.ช. กรกฤต สามัคคีภิรมย์  
102 32093 ด.ช. กันตินันท์ ร่มโพธิ ์  
103 32123 ด.ญ. ณิชากร บุตรชา  
104 32131 ด.ญ. วรรณัชษา สุวดิษฐ์  
105 32132 ด.ญ. สุพรรณิกา ปิ่นน้อย  
106 32159 ด.ช. สหรัฐ การุณวงษ ์  
107 32164 ด.ญ. ชมพูนุท ทองน้อย  
108 32165 ด.ญ. ชุติมา เล็กศิริ  
109 32167 ด.ญ. ณัฐธิดา ดาวหาญ  
110 32173 ด.ญ. พัชรา ยะลาทรัพย์  
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ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
111 32181 ด.ญ. สุภัคภรณ์ มะลิ  
112 32199 ด.ช. ภูริ บัวครุฑ  
113 32211 ด.ญ. ธารทิพย์ รุ่งเรือง  
114 32215 ด.ญ. พนิดา ช่วยประดิษฐ์  
115 32216 ด.ญ. พัชรมณฑ์ เข็มกลัด  
116 32219 ด.ญ. เมธาพร บุญสิงห์  
117 33564 ด.ช. ชัยนันท์ ผ่องแผ้ว  
118 33566 ด.ช. วุฒิศักดิ์ มั่งค่ัง  
119 32245 ด.ช. ภาสพล เฉลิมวิริยะ  
120 32261 ด.ญ. บุษญานันท์ คูณหอม  
121 32972 ด.ช. อธิป พันธ์สอาด  
122 32284 ด.ญ. จิราพัชร แก้วก่า  
123 32285 ด.ญ. จุฬาภรณ์ บุญยเกียรติ  
124 32287 ด.ญ. ทราวดี แสงทอง  
125 32288 ด.ญ. ทิพยนารี สิทธิรส  
126 32296 ด.ญ. พรนภัส สักกุ  
127 32304 ด.ช. กฤษณะพงศ์ ราชโส  
128 32305 ด.ช. กษิดิ์เดช ลอยเลิศ  
129 32306 ด.ช. กัญจน ์ ยินดี  
130 32307 ด.ช. คณาธิป บาลโสง  
131 32310 ด.ช. ณพลรักษ์ แสงเงิน  
132 32311 ด.ช. ตวงวิทย์ พึ่งปาน  
133 32312 ด.ช. ทวีพงศ์ แซ่แต้  
134 32313 ด.ช. นราวิชญ ์ พรรณธนาวงค์  
135 32314 ด.ช. ปวเรศ เรืองทอง  
136 32315 ด.ช. ปุณณวิช หนูน้อย  
137 32316 ด.ช. พงศกร หนูเล็ก  
138 32317 ด.ช. ภูสิทธิ พึ่งธรรม  
139 32321 ด.ช. อชิรวิชญ์ ขจร  
140 32322 ด.ญ. ชญานันทน ์ วิลัยโรจน์  
141 32326 ด.ญ. ทฬัฐฌา สาระกูล  
142 32329 ด.ญ. ฉัณทพิชกานต์ สุวรรณบูรณ์  
143 32331 ด.ญ. อณิมา รัตนมนูจิต  
144 32333 ด.ญ. อิสริยา อิงอุดมนุกูล  
145 32334 ด.ญ. เอกกมล ชีชะวา  

 
 

 



 หน้า 6 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (IEP)   จ านวน 27  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 31839 ด.ญ. กรวรรณ ใจยงค์ 

 
2 31888 ด.ญ. ธมลวรรณ ดอนมอญ 

 
3 31915 ด.ช. ธนาคาร พานทอง 

 
4 31945 ด.ญ. พัภธาริญา ปัญญา 

 
5 31952 ด.ญ. อารีวรรณ ทองใบ 

 
6 31966 ด.ช. พร้อมพันธุ ์ อ่อนอนงค์ 

 
7 31987 ด.ญ. ปิยธิดา อิ่มทอง 

 
8 32006 ด.ช. ณัฐพล อันสมศรี 

 
9 32084 ด.ญ. วรนาร ี กิจขยัน 

 
10 33561 ด.ช. ณัฐพัฒน์ อิ่มสิน 

 
11 33562 ด.ญ. กรรณิการ์ แซ่เฮง 

 
12 33563 ด.ญ. ณัฐฐาพร แซ่เฮง 

 
13 32191 ด.ช. ธีรเมธ แก่นส ารวจ 

 
14 32971 ด.ช. ปฏิพล ศิริธร 

 
15 33567 ด.ช. พงศพัศ ละมัยเกศ 

 
16 32274 ด.ช. คเชนทร์ สุขส าราญ 

 
17 32276 ด.ช. ฉัตรชัย ธงชัย 

 
18 32279 ด.ช. พัฒน์พงษ ์ วงศ์ถวิลกุล 

 
19 32280 ด.ช. ภูมินทร์ เสมี 

 
20 32281 ด.ช. สิรภพ กองแก้ว 

 
21 32291 ด.ญ. นภสกร ร่มโพธิ ์

 
22 32293 ด.ญ. นวรัตน ์ สุทธิประภา 

 
23 32301 ด.ญ. ศิรประภา พยอมหอม 

 
24 32302 ด.ญ. สุพิชญา รอดเกตุกูล 

 
25 32303 ด.ช. กฤษกร เคียนงาม 

 
26 32320 ด.ช. สิรวิชญ์ กิตติธเนศวร 

 
27 32325 ด.ญ. ณัฐนันท์พร โชคอภินันท์ธนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 หน้า 7 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จ านวน  130  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 31877 ด.ช. อัครวินท์ สุขะกาศี 

 
2 31912 ด.ช. เตชิต คงทน 

 
3 31921 ด.ช. ปิยะวัฒน ์ บุญทาสิน 

 
4 31923 ด.ช. ภาสกร เอนกพงษ ์

 
5 31924 ด.ช. ภูเบศ ชมภูนุช 

 
6 31937 ด.ญ. ธิญาดา วานิคม 

 
7 31942 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ศรีผา 

 
8 31953 ด.ช. เขมชาติ แจ้งจิตต์ 

 
9 31961 ด.ช. ณัฐภัทร วิศิษฏ์เจริญ 

 
10 31964 ด.ช. ธนบรรณ บรรดาล 

 
11 31973 ด.ช. วุฒิพร แสงพลอย 

 
12 31983 ด.ญ. น้ ารินทร ์ สีทับทิม 

 
13 31992 ด.ญ. มณีวรรณ จักดี 

 
14 31993 ด.ญ. ลลิลทิพย์ บัวเจริญ 

 
15 31994 ด.ญ. วีนัส ล้ิมเจริญ 

 
16 31996 ด.ญ. แสงตะวัน อินทรภูมิ 

 
17 31997 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ หอมจันทร์เจริญ 

 
18 32001 ด.ช. กฤษฎา ไทยประเสริฐ 

 
19 32003 ด.ช. เขมปณัธ สมัครช่วย 

 
20 32007 ด.ช. นัททพล บุญธรรม 

 
21 32011 ด.ช. มงคล สงวนเนตร 

 
22 32012 ด.ช. เมธา หาดทราย 

 
23 32013 ด.ช. ยุวพุทธ สัมศิริ 

 
24 32014 ด.ช. รัชพล ท่าสว่าง 

 
25 32017 ด.ช. ศุภชัย สกลนุรักษ์ 

 
26 32026 ด.ญ. กนกรดา เกตุมาลี 

 
27 32027 ด.ญ. กัญญาณัฐ ป้อมเรือง 

 
28 32031 ด.ญ. ณัฎธิดา กล่ินหอม 

 
29 32033 ด.ญ. ธนวรรณ ประทุม 

 
30 32034 ด.ญ. นฤมล ศรีตะปันย์ 

 
31 32037 ด.ญ. มณีรัตน์ คงศิลป์  
32 32038 ด.ญ. มนัสนันท์ แก้วกนก  
33 32039 ด.ญ. มัลลิกา พุ่มดี  
34 32040 ด.ญ. วริษา พิทักษ์เขตขัณฑ์  
35 31581 ด.ญ. อรอุมา พิมพ์อาจเอี่ยม  
36 32045 ด.ช. ขรรค์ชัย ขันธโภค  
37 32048 ด.ช. จิรายุทธ จันทร์ไพศรี  



 หน้า 8 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
38 32049 ด.ช. เจษฎา กาหล่ า  
39 32050 ด.ช. ฐิติรัตน์ ชัยชนะ  
40 32051 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ ทองค า  
41 32054 ด.ช. ทรงกลด ทาธรรม  
42 32055 ด.ช. ธาดาพงศ์ ทองใบ  
43 32056 ด.ช. ธีรวัฒน ์ เหลือจ้อย  
44 32057 ด.ช. นวพล พุ่มไสว  
45 32059 ด.ช. ปิยทัศน์ บุญทาสิน  
46 32060 ด.ช. ปิยะณัฐ บุญขีด  
47 32061 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ภิรมย์สุข  
48 32062 ด.ช. ภาคิไนย หอมมาก  
49 32068 ด.ช. อัมรินทร ์ ทรงประสิทธิ์  
50 32069 ด.ช. อิศรา ค าประเสริฐ  
51 32070 ด.ช. เอกรัตน์ เสวกพันธ์  
52 32079 ด.ญ. ปรายฟ้า พุ่มพิมล  
53 32081 ด.ญ. มีสุข กาญจนประกอบ  
54 32085 ด.ญ. วรรณษา วันธนะ  
55 32089 ด.ญ. สุดารัตน์ วีระวงษ ์  
56 32092 ด.ช. กรรธน แซ่เตียว  
57 32094 ด.ช. กิตตินันท์ รัตนไพฑูรยพ์งศ์  
58 32095 ด.ช. กิตตินันท์ สระทองลี  
59 32097 ด.ช. ธนพนธ ์ แผ่นทอง  
60 32099 ด.ช. ธเนศ แท่นทิพย์  
61 32100 ด.ช. ธวมินทร ์ กุศลส่ง  
62 32102 ด.ช. ธีรศักดิ์ ดีอาษา  
63 32103 ด.ช. ธีระภัทร ยุทธการ  
64 32104 ด.ช. นิรัติศัย เอี่ยมสอาด  
65 32106 ด.ช. ปิยะพงษ ์ บุญเกิด  
66 32108 ด.ช. ภาคิณ โฮ่บรรเทา  
67 32109 ด.ช. ภูริภัทร วันวงษ์ษา  
68 32110 ด.ช. วิชชากร เตอิน  
69 32113 ด.ช. สุทธิเทพ ขาวข า  
70 32115 ด.ช. สุรศักด์ิ คล้ายจันทร์  
71 32116 ด.ช. อภิรักษ์ ภู่โต๊ะยา  
72 32117 ด.ญ. กนกวรรณ แสงทอง  
73 32119 ด.ญ. ชนัญชิดา ท้วมสุนทร  
74 32120 ด.ญ. ชนิกานต์ พลเดช  
75 32121 ด.ญ. ชิชา พิทักษ์สงคราม  



 หน้า 9 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
76 32125 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ทรงพินิจ  
77 32126 ด.ญ. ปวีณา จีนธรรม  
78 32127 ด.ญ. ปัณฑิตา แสดง  
79 32129 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สีลา  
80 32130 ด.ญ. ภัทราวดี สายโสภา  
81 32134 ด.ญ. อนัญญา พิลายนต์  
82 32135 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ กุสลาศรัย  
83 32406 ด.ช. ธนภูม ิ ลีตี  
84 32137 ด.ช. กฤษณะ องอาจ  
85 32138 ด.ช. กองแก้ว นภาแจ้ง  
86 32143 ด.ช. เฉลิมพงศ์ สร้อยอึ้ง  
87 32151 ด.ช. ธีรเมธ คนมั่น  
88 32154 ด.ช. นราธิป ชัยฤทธิ์  
89 32160 ด.ช. สุเมธ ศรีบุญทิพย์  
90 32161 ด.ช. อาจหาญ นุชธิสาร  
91 32162 ด.ช. เอกรัตน์ ศิริโสภากุล  
92 32163 ด.ญ. จุฑามาศ นิยมเอื้อ  
93 32166 ด.ญ. ณัฐธิดา ฆ้องโนนแดง  
94 32175 ด.ญ. ภัทรธิดา ปิ่นทอง  
95 32176 ด.ญ. เมธณี มีมงคล  
96 32182 ด.ญ. สุวิตา สารศาสตร์สุนทร  
97 32184 ด.ช. จักรภัทร์ ช่ืนอารมย์  
98 32188 ด.ช. ณัฐวัตร์ ยิ้มเจริญ  
99 32192 ด.ช. ธีระ ยินดียม  
100 32194 ด.ช. นภันต์ ดีเส็ง  
101 32205 ด.ช. อภิชาต เกตุแย้ม  
102 32208 ด.ช. อิทธิมนต์ ผังคี  
103 32209 ด.ญ. จิณห์จุฑา มนต์กันภัย  
104 32210 ด.ญ. จิรภัศดา ใจไทย  
105 32212 ด.ญ. นภัสนันท์ ประชาสุข  
106 32217 ด.ญ. พิจิตรา จรไพรวัลย ์  
107 32218 ด.ญ. ภาพวาด คังคายะ  
108 32220 ด.ญ. ยศธร ศรีจันทร์แสง  
109 32223 ด.ญ. สัตตบงกช ช่วยอาษา  
110 32969 ด.ช. ธนากร ธนบวรพล  
111 33565 ด.ช. ภานุภัทร พ่วงมาลี  
112 32230 ด.ช. จักรพันธ ์ แก้วก าพร้า  
113 32233 ด.ช. ณัฐปกรณ์ แสนค าแก้ว  



 หน้า 10 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
114 32234 ด.ช. ณัฐพงศ์ ซื่อตรง  
115 32236 ด.ช. ต้นข้าว กาละปัตย์  
116 32237 ด.ช. ทัตนัน ชูช่ืน  
117 32238 ด.ช. ธนภัทร กันนิกา  
118 32239 ด.ช. ธมกร ดนตรีไทย  
119 32243 ด.ช. พชรมงคล ร่างสม  
120 32249 ด.ช. ศุภชัย ธงไทยศิร ิ  
121 32252 ด.ช. หรัณญพฤกษ์ ฉัตรโพธิ์สุวรรณ์  
122 32256 ด.ญ. จุฑามาศ ดิษบงค์  
123 32258 ด.ญ. ดวงกมล บูริตธรรม  
124 32260 ด.ญ. นัฐวรรณ งามเลิศ  
125 32262 ด.ญ. เบญจภรณ์ สดใส  
126 32266 ด.ญ. มณีรัตน์ สุยวารี  
127 32270 ด.ญ. สิริยากร กาลิก  
128 32272 ด.ญ. สุพรรษา รักภิรมย ์  
129 32970 ด.ญ. วันวิสา พลภูมิประสิทธิ์  
130 32275 ด.ช. จุลจิตร เหม่นแหลม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 หน้า 11 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน    จ านวน  37 คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 31844 ด.ญ. ณัชชารีย์ ปริหิรัญยกิตต์ิ 

 
2 31860 ด.ญ. วรมน ทดคุย 

 
3 31865 ด.ญ. สุพิชชา ไชยโชติ 

 
4 31879 ด.ญ. กมลชนก ปัจฉิมบุตร 

 
5 31881 ด.ญ. กานต์สิรี สงเคราะห์ 

 
6 31887 ด.ญ. ธนภรณ์ รักมิตร 

 
7 31889 ด.ญ. นันท์นภัส มั่งค่ัง 

 
8 31890 ด.ญ. นันทนัช โสดสถิตย์ 

 
9 31893 ด.ญ. เบนิตา ตรีสุวรรณ 

 
10 31902 ด.ญ. สุชัญญา รังสิกุล 

 
11 31903 ด.ญ. สุชานุช จงธรรมจินดา 

 
12 31904 ด.ญ. สุทธิดา จงธรรมจินดา 

 
13 31910 ด.ช. ณัฐพล พ้นภัย 

 
14 31916 ด.ช. ธนารักษ ์ เวชล้ าฤทธิ์ 

 
15 31940 ด.ญ. ปรายฟ้า เครืออนันต์ 

 
16 31943 ด.ญ. ปิยะธิดา ร่มโพธิ ์

 
17 31946 ด.ญ. พิมพ์มาดา พิพัฒโนบล 

 
18 31954 ด.ช. คณิน มัทวรัตน์ 

 
19 31990 ด.ญ. ภัทรา ศรีแสน 

 
20 32043 ด.ญ. สุธิดา รอดสุด 

 
21 32076 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ บ้านใหม่ 

 
22 32087 ด.ญ. ศศิธร ศรีสว่างสุข 

 
23 32118 ด.ญ. กัลยกร เขียวชอุ่ม 

 
24 32170 ด.ญ. ปวริศา บัวเผ่ือน 

 
25 32174 ด.ญ. พิชชาภา ทองแก้ว 

 
26 32180 ด.ญ. สาวิตรี ผลภาษี 

 
27 32226 ด.ญ. อาทิตยา ทองไพ 

 
28 32265 ด.ญ. พัชราพร วิจิตรโท 

 
29 32271 ด.ญ. สุจิตรา วงษ์พระจันทร์ 

 
30 32282 ด.ญ. คิดชนก คัมภีรกุล 

 
31 32283 ด.ญ. จิดาภา พรหมรักษ ์  
32 32286 ด.ญ. ชนัญญา ด้วงศรี  
33 32290 ด.ญ. ธัญวรัตน ์ สายพิน  
34 32298 ด.ญ. พิมพ์ชนก จิรเสฐโภคิน  
35 32299 ด.ญ. เพ็ญพิศ วิทวัสไพศาล  
36 32300 ด.ญ. รมิดา ชนะสิทธิ์  
37 32327 ด.ญ. นวามินทร ์ เพ็งบุญโสม  



 หน้า 12 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา    จ านวน  33  คน 

ท่ี เลขประจ าตัว  ชื่อ -นามสกุล 
 

หมายเหตุ 
1 31858 ด.ญ. วชิรญาณ์ เนื่องจากอวน 

 
2 31871 ด.ช. ตะวัน ธนันต์ชัยวลี 

 
3 31875 ด.ช. อดิเทพ รุ่งสว่าง 

 
4 31908 ด.ช. เจษฎาภรณ์ แต้เถา 

 
5 31911 ด.ช. ณัฐวัชช์ นิ่มเรือง 

 
6 31914 ด.ช. ธนพล เอี่ยมวงค์ 

 
7 31928 ด.ช. วีรภัทร์ ทองพุ่ม 

 
8 31929 ด.ช. ไวภพ ดาวหาญ 

 
9 31938 ด.ญ. นภัสสรณ์ มณีรัตน์ 

 
10 31947 ด.ญ. ภัคจิรา ยอดสิงห์ 

 
11 31948 ด.ญ. สุกันยา สงค์เนย 

 
12 31950 ด.ญ. สุรัญชนา สุขสมศักดิ์ 

 
13 31951 ด.ญ. อารีรัตน์ มนต์ศิริ 

 
14 31977 ด.ญ. จิราวรรณ คุ้มสมบัติ 

 
15 31981 ด.ญ. ธนัชพร จวนเจริญ 

 
16 31982 ด.ญ. ธนิสร ไทยกลัด 

 
17 31986 ด.ญ. ปัณฑิตา พาสร้อย 

 
18 31995 ด.ญ. ศิริภัทร ดีเส็ง 

 
19 32015 ด.ช. วรายุทธ คงโพธิ์น้อย 

 
20 32077 ด.ญ. นิชาภา ยอดพินิจ 

 
21 32111 ด.ช. สหรัฐ คร้ามศิริ 

 
22 32140 ด.ช. กิตติธัช อรทัย 

 
23 32141 ด.ช. จารุชัย โชติรัตน์ 

 
24 32144 ด.ช. ชัยธวัช วงสายันต์ 

 
25 32148 ด.ช. ธนสิน พลทองมาก 

 
26 32156 ด.ช. พิพัฒน ์ ใจยงค์ 

 
27 32213 ด.ญ. เบญจพร ทองอินทร์ 

 
28 32225 ด.ญ. สุพิชชา สมบูรณ์สุข 

 
29 32247 ด.ช. วีรภัทร ช่ืนอารมย์ 

 
30 32251 ด.ช. สุรัชธวัช พงษ์ปฏิเมศ 

 
31 32263 ด.ญ. ปราณปรียา ศรีคร่ า  
32 32267 ด.ญ. รุ่งนภา พ่วงปาน  
33 32273 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ธนะจันทร ์  

 
 


