
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจําปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครในวันที่ 3 - 12  พฤษภาคม 2563 และดําเนินการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติ และจัดห้องเรียนตามเอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียน             
ท่าตะโกพิทยาคม นั้น  
 

  บัดนี้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน          
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยเรียงลําดับจากผล          
การพิจารณาคัดเลือก 
  

  ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามลําดับห้องที่แจ้งตามประกาศนี้ มารายงานตัว         
ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เพ่ือดําเนินการยื่นเอกสาร และเขียนเอกสาร
ประกอบใบมอบตัวนักเรียน หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่โรงเรียนกําหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”      
ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ.2563  
 
 
 
 

( นายจันทร์เทพจ์    เพ็ชรยิ้ม ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัวนักเรียน 
และวัน เวลา สถานที่มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

 
1. วัน เวลา สถานที่มอบตัวนักเรียน 
 

วันที่/เวลา ชั้นมัธยมศึกษา สถานที ่

14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดมอเนกประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ใต้อาคารฉัตราภรณ์ 

15 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดมอเนกประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ใต้อาคารฉัตราภรณ์ 

 
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัวนักเรียน 
 

ที ่ รายการเอกสาร จ านวน 
1 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ : 1) 1 ฉบับ 
2 สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ 

3 สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 2 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 2 ฉบับ 

5 สําเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ฉบับ 

6 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) 2 ฉบับ 

7 สําเนามรณบัตรบิดา (กรณีบิดาเสียชีวิต) 2 ฉบับ 

8 สําเนามรณบัตรมารดา (กรณีมารดาเสียชีวิต) 2 ฉบับ 

9 สําเนาใบตรวจหมู่โลหิต (กรุ๊ปเลือด) 2 ฉบับ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 1 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1  
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 16722 นาย กวีพัฒน์ ชูชิต แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

2 16723 นาย กิตต ิ คงอารยะเวชกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

3 16724 นาย กิตติพันธ ์ แนมขุนทด แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

4 16732 นาย พงค์บดินทร์ สุขขวัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

5 16733 นาย พีรพล กรตุ้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

6 16735 นาย อนิรุทธ์ ชาญศิลป ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

7 16737 นางสาว กานต์พิชชา อาภาพัชร์เจรญิกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

8 16738 นางสาว จรัญพร บุญเกต ุ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

9 16741 นางสาว ชลธิชา สอนมาก แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

10 16751 นางสาว ลัดดาวลัย ์ หว่านผล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

11 16752 นางสาว วิไลลักษณ ์ ฤทธิบ์ำรุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

12 16753 เด็กหญิง สรัญรัตน ์ อ่วมทร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

13 16755 นางสาว สุทินา เอี่ยมทว ี แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

14 16756 นางสาว สุภัควด ี บุญชิต แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

15 16759 นาย กิตติเดช จันทร์โต แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

16 16760 นาย คณาธิป เสนะวณีิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

17 16771 นาย อภิวัชร์ ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

18 16775 นางสาว กัลยรตัน ์ สาภูธร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

19 16785 เด็กหญิง พัชรีกร ล้วนทร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

20 16787 นางสาว มลทกานต ์ ใบโพธิ ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

21 16819 นางสาว พัชรพร แช่มบำรุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

22 16826 นางสาว สุชานันท์ อ่อนคล้าย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

23 16847 เด็กหญิง กรพินธ์ุ อ่ําเทศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

24 16853 นางสาว ตรีณภุัครส ์ เรืองพูล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

25 - เด็กหญิง กุลณัฐ จันทร์ท้าว แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
26 - นาย สัมปทา ทับทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

27 - นางสาว วราพร  คล้ายเจริญสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

28 - นาย ณัฏฐพล รอดพุ่ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

29 - นาย จิรัฏฐ์ชยุต วงศ์ชูศักดิ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

30 - นางสาว โสภา คณะภิจารย ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

31 - นางสาว กรกมล แก้วจัตุรัส แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

32 - นาย กมลภพ สมวันนา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

33 - นางสาว ณิชชากาญจน ์ เปลี่ยนพิทักษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

34 - นางสาว นภัสสร ทรัพย์ประเสริฐด ี แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

35 - นาย ศิวกร ขยันกิจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

36 - นางสาว เบญจรตัน ์ โสดา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

 

 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 2 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2  
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 16731 เด็กชาย ปิติภัทร คล้ายเจียม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

2 16743 นางสาว ฑิตยา  สิงห์เถื่อน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

3 16744 นางสาว ปัณณพร สุขสม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

4 16746 นางสาว พรรณวสา ชะอ้อน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

5 16747 นางสาว พิชญา อนันทสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

6 16749 นางสาว ภัทรวด ี เฟื่องจันทร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

7 16764 นาย ธนพัทธ์ แร่นาค แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

8 16772 นาย อิศรา โตแก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

9 16773 เด็กหญิง กนกรดา ฤทธิ์เทพ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

10 16776 นางสาว คริมา บุญช ู แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

11 16788 นางสาว มานิตา โพธิ์อ่อง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

12 16792 เด็กหญิง สโรธรณ์  ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

13 16794 นางสาว สุพัฒตรา กองมณี แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

14 16801 นาย บุริศร ์ เพชรกลั่นพะเนา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

15 16812 นางสาว กชกร กรรมาห แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

16 16824 นางสาว สาวิตร ี บุญพัก แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

17 16827 นางสาว สุชาวด ี แพวตะค ุ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

18 16829 นางสาว สุวิชญา ดําริห์ชอบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

19 16854 นางสาว ธิดารัตน ์ สารมะโน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

20 16863 เด็กหญิง สิรินทรา จําปางาม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

21 16890 นางสาว ปองทิพย์ ช่ืนชู แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

22 16943 นาย ธนวรรธน ์ พยุงวงษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

23 16959 เด็กหญิง ธนภรณ ์ อินทร์หนุน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

24 17080 นาย ณัฐภัทร พุ่มเปี่ยม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

25 - นาย ศราวุฒิ สาตประเสริฐ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
26 - นาย ทศพร  เดินไพร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

27 - นาย อําพล รุ่งเรือง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

28 - นางสาว กัญญาณัฐ  รัตนา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

29 - นางสาว ณัฐการณ ์ โตสงคราม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

30 - นางสาว พรไพลิน มุ่งผันกลาง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

31 - นางสาว มลวิภา เชื้ออินทร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

32 - นางสาว รสริน  ปิ่นแก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

33 - นางสาว สุณสิา ทรัพย์โฉม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

34 - นางสาว สุพรรษา  แก้วคง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

35 - นางสาว อําพิลา มีเเก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

36 - นางสาว ณัฐภรณ ์ โตสงคราม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
 
 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 3 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3  
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 16757 นางสาว สุภสัสร ม่วงแจ่ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2 16758 นาย กฤษณะ หว่านผล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
3 16778 นางสาว จิรชญา สิงห์เชิด แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
4 16782 นางสาว ธิดารัตน ์ อินทร์ชู แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
5 16783 นางสาว ปลายฟ้า สูงด ี แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
6 16784 นางสาว พณิชา ปิ่นวัฒนะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
7 16786 นางสาว ภัทรานิษฐ ์ สุขแจ่ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
8 16795 นาย ชวัลวิทย์ สุคันธกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
9 16814 นางสาว ชนม์นิภา  สุขเเจม่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

10 16815 นางสาว ชลธิชา นามเสือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
11 16830 นางสาว อติมา  จิตแม้น แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
12 16832 เด็กชาย ชนิสร แจ่มกล่ํา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
13 16835 นาย ธนโชติ คราวจันทึก แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
14 16848 นางสาว กัญญาณัฐ  คงเพ็ชรศักดิ ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
15 16849 นางสาว กัลยกร โคเงิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
16 16850 นางสาว ชลลดา เพาะสวน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
17 16855 เด็กหญิง นภัสสร ภู่สงค ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
18 16857 นางสาว ปาลิดา บุญพัก แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
19 16862 นางสาว สิริกัญญา ศรีประเสริฐ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
20 16864 นางสาว สุวภัทร พรมเวียง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
21 16866 นางสาว อรปรีญา กินตายายนา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
22 16893 นางสาว พัณณติา เพ็งหมู แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
23 16933 นางสาว อานิสา วิสภักด ี แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
24 16954 นางสาว จิดาภา  แก่นทรัพย ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
25 17085 นางสาว ปิยธิดา ดวงตาทิพย ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
26 - เด็กหญิง กนกพร ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
27 - นางสาว กรรณิกา โพธิ์อุทร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
28 - นางสาว จิรัชญา อยู่คํา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
29 - นางสาว จุฬาลักษณ ์ จันทะคัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
30 - นางสาว อริสรา มูลคํา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
31 - นางสาว นันทิยา คงคาอินทร ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
32 - นางสาว พรนัชชา เปี่ยมสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
33 - นาย ภัทรกร โหนา แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
34 - นางสาว วรรณใส  สุขแจ่ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
35 - เด็กหญิง วิยดา พุ่มเปี่ยม แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
36 - นาย สุธี ตั้งกิจลดาวลัย ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

 
 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 4 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ห้อง 4  
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหต ุ
1 16730 นาย นิวยอร์ค  สีผึ้ง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
2 16746 นางสาว พชรพร ใยเเจ่ม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
3 16748 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อินทร์สนธิ์ แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
4 16761 นาย ฐิติโชติ เอี่ยมสาหร่าย แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
5 16763 นาย ธนพัฒน ์ ชูมา แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
6 16766 เด็กหญิง ผจงภักดิ ์ ทิวันทา แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
7 16768 เด็กชาย วรายุส พรมเวียง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
8 16781 นางสาว ณัฐวิภา สังข์สุข แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
9 16797 นาย ชัยรัชการ    ทองไทย แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

10 16798 นาย ธนกร เข็มงาม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
11 16808 นาย สิทธิพงษ์ ทับทอง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
12 16821 นางสาว มณฑิตา แก้วคง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
13 16845 นาย ณัฐวรรธน์ โกมลสวรรค์ แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
14 16846 นางสาว กมลชนก พูลทอง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
15 16851 นางสาว ณฤดี เพชรนิล แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
16 16879 นาย นรินทร์ แซ่ฮ้ิม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
17 16881 นาย บูรณ์พิภพ ไพรสัน แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
18 16896 นางสาว วรากร  จาบทอง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
19 16956 นางสาว ณัชชา ประชุม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
20 16966 นางสาว อภิษฎา แผงหล่าย แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
21 17002 นาย กิตติภูม ิ หอมจําป ี แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
22 17009 นาย วรเมธ คุ้มนุ่น แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
23 17022 นางสาว ภนิตา พึ่งมิ่ง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
24 17029 นางสาว ศิราณี กลิ่นมัคผล แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
25 17986 นางสาว ประภัสสร  น้อมสกุล แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
26 - นางสาว กนกพร จันที แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
27 - นางสาว เจนจิรา สุขคุ้ม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
28 - นางสาว ชิสา อยู่ยงค์ แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
29 - นาย ณัฐดนัย สารมโน แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
30 - นาย ณัฐพล อินทร์พร แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
31 - เด็กชาย ณัฐวุฒิ อยู่สุข แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
32 - นาย ทวีชัย ศรีเสมอใจ แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
33 - นางสาว ธนพร โพภักด ี แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
34 - นาย ธีรภัทร ์ บุญชู แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
35 - นางสาว ปวีณา บุญเสมา แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 
36 - นาย พงษ์ ภูกองไชย แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

37 - นางสาว มลทิฌา  ปั้นกรวด แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

38 - นางสาว วัชราภรณ์ เมืองเปลี่ยน แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

39 - นาย ศุภโชค สุขแจ่ม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

40 - นาย สิทธิพล ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

41 - นางสาว สุภัสรา ฝ่ายธรรม แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

42 - นางสาว สุภาวด ี มะลิเงิน แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

43 - นางสาว อังคนา ดีสุหร่าย แผนการเรียนศิลป-์คณิตศาสตร์ 

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 5 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศกึษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5  
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหต ุ
1 16739 นางสาว จุฬารัตน์ สรวงศิริ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 
2 16740 นางสาว ชนัญธิดา สังวรณ์ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

3 16762 นาย ณัฐวุฒิ ศิริมงคล แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

4 16779 นางสาว จิรัชญา พูลทอง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

5 16780 นางสาว ชวิศา ตะใบนาค แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

6 16799 นาย ธีรภัทร  เดชรุ่งพิทักษ์ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

7 16802 นาย ปฏิพัทธิ ์ จาบทอง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

8 16804 นาย ภาคภูม ิ พบโชค แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

9 16816 นางสาว ธนัชพร จันทร แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

10 16817 นางสาว นัยนา เอกกันหา แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

11 16822 นางสาว มิลฏญา อิ่มศิล แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

12 16825 เด็กหญิง สิราวรรณ คงเมือง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

13 16828 นางสาว สุภัทธนีย ์ เพ็ชรกลม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

14 16834 นาย ณัฐภัทร โพธิ์ออ่ง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

15 16842 นาย เมธัส สุขแจ่ม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

16 16859 นางสาว รวีวรรณ รุ่งไทย แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

17 16860 นางสาว ศุจินันท์ แสงจันทร ์ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

18 16861 นางสาว ศุภิสรา บุญเอี่ยม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

19 16865 นางสาว อภิษฐา แผงหล่าย แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

20 16888 นางสาว จินตพร แป้นเพชร แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

21 16889 นางสาว ทิพวรรณ มั่นคง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

22 16894 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เผือกคล้าย แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

23 16928 นางสาว พิชญา อินธิแสง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

24 16976 นาย นราธร ทองจันทร ์ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

25 16994 เด็กหญิง แพรพิไล ศรีไปล่ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

26 16998 เด็กหญิง ศศิภา สีไพร แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

27 16999 เด็กหญิง สุชาวด ี โพธิ์แจ่ม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

28 17017 นางสาว ชนากานต ์ เกตุละ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

29 17018 เด็กหญิง ฐิตารีย์  โพธิ์เล็ก แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

30 17021 นางสาว เบญญาภา พุ่มทอง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

31 17024 เด็กหญิง เมย์นภา บางลี แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

32 17027 นางสาว วรรณพร ฉิมพลี แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

33 17028 เด็กหญิง ศศิธร ฤกษเอี่ยม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

34 17525 นางสาว ชาลิตา  ธีระกุล แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

35 - นางสาว ชนาพร  พิษสวัสดิ ์ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

36 - นางสาว ดุริยาณี บรรลือ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

37 - นางสาว ประกายทิพย ์ เสือคํารณ แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

38 - นางสาว พรนภา ทองไทย แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

39 - นางสาว พรพรรณ สิงห์คํา แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

40 - นางสาว ภัคธีมา โพธิ์ออ่น แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

41 - นางสาว ภาวกิา อ่วมบางศรี แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

42 - นางสาว ภัทราพร หวังประสพกลาง แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

43 - นางสาว สาธิกา สายจันทา แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

44 - นางสาว อชิรญา วงฉัยยา แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 

45 - นางสาว อรอุมา สุขเเจ่ม แผนการเรียนศิลป-์ภาษา 
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1 16725 นาย เจษฎาพร อ่องทิพย ์ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 
2 16800 นาย ธีรภัทร  ปรีฎาทอง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

3 16805 นาย ภาคิน นาคจันทร ์ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

4 16810 นาย อนพัช ยินดีขันธ ์ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

5 16811 นาย อิทธิภูม ิ อินทร์เขียว แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

6 16821 นางสาว มณฑิตา แก้วคง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

7 16833 นาย เจษฎาณ ์ ภิบาล แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

8 16836 นาย ธนภัทร เหี่ยวเกิด แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

9 16837 นาย ปลายกันยา ทองนิยม แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

10 16839 นาย พิชชากร คุ้มวิญญาณ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

11 16840 นาย ภาณุพงศ์  แซ่โง้ว แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

12 16841 นาย มงคล โพธิ์ออ่ง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

13 16844 นาย อภิพล ไพรวรรณ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

14 16856 นางสาว บุสิตา  ถนอมเงิน แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

15 16870 นาย จิรเวช ฤทธิ์เทพ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

16 16872 นาย ชาคริต อุตติน แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

17 16891 นางสาว พรณิภา จาดภักด ี แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

18 16898 นางสาว โสภาพร มงคลทอง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

19 16899 นางสาว อภิญญา ยี่โสดสาร ี แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

20 16903 นาย กิตติพร สุขเเจ่ม แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

21 16910 เด็กชาย ธนวรรษ  พงษ์พา แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

22 16913 นาย นพดล ขาวพราย แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

23 16916 นาย พีรพัฒน์ ทับทิเพชร ์ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

24 16917 นาย ภูริภัทร สนิทผล แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

25 16927 นางสาว เบญจพร กรอบทอง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

26 16936 นาย กุญช์ พาณิชเจริญ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

27 16937 นาย เขษมศักดิ์ จินตนาฤทัยกุล แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

28 16942 เด็กชาย ธนภัทร อุดมศรี แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

29 16944 นาย ธีรภัทร  ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

30 16947 นาย ภาณุวัฒน ์ เสนชัย แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

31 16950 นาย ศุรศักดิ์ สุขแจ่ม แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

32 16957 นางสาว ณัฐวรรณ บอนขุนทด แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

33 16961 เด็กหญิง ประริชาติ ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

34 16964 นางสาว วรรณภา สุขใส แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

35 16969 นาย จิรภัทร หลามสวน แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

36 16970 นาย ฉัตรวิทย ์ หอมจําป ี แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

37 16971 นาย ชยณัฐ จุลปาน แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

38 16975 นาย ธีรภัทร ์ ฤทธิ์เต็ม แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

39 16980 นาย ภานุวัฒน ์ แก้วมา แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

40 17062 นางสาว อารดา นุ่มเกิด แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

41 17063 เด็กหญิง อิทธยา มีมุข แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

42 17527 นาย ภูริภัทร ์ อิ่นแดง แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

43 17537 เด็กหญิง ปณิตา ทวีศร ี แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 

44 - นางสาว นพมาศ นกทนงค์ แผนการเรียนคหกรรม-อุตสาหกรรม 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7  
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหต ุ
1 16727 นาย ชัยชนะ ชูมา แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
2 16765 เด็กชาย ธนภัทร คงเพชรศักดิ์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
3 16807 นาย วีรภัทร บุตรโท แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
4 16831 นาย ขรรค์ชัย ขาวกมล แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
5 16843 นาย วีรภัทร ์ ยิ้มเเย้ม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
6 16869 นาย โกเมน ศรีสรรค์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
7 16874 นาย ณัฐวุฒิ หลวงขัน แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
8 16883 นาย ปริญญา เกิดแก้ว แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
9 16895 นางสาว ลฎาภา สมรรคเสวี แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

10 16911 นาย ธนศักดิ์ แพพูล แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
11 16922 นางสาว กันต์ฤทัย พุ่มเปี่ยม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
12 16925 นางสาว จันทกานติ ์ ภูยงค์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
13 16929 นางสาว วิไลวรรณ สุขแจ่ม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
14 16930 นางสาว ศศิปรียานันท์ กันยาทอง แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
15 16953 นาย อดิศร นิ่มสําอางค์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
16 16985 นาย อนุพงค์ พยมหล แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
17 17001 นาย กิตตินันท์ ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
18 17004 นาย ชลกร แข่มทิพย ์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
19 17008 นาย ภักด ี ศรีสุข แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
20 17013 นาย อชิตพล ปานพรม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
21 17014 นาย อลงกรณ์ โพธิ์ศร ี แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
22 17983 นางสาว อรัญญา ปิ่นสกุล แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
23 17989 เด็กชาย ชนาภัทร พฤกษวัน แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
24 - นางสาว วรรลภา อ่อนคํา แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
25 - นางสาว เข็มทราย ศรีเลื่อน แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
26 - นาย เจษฎา  ทองดีนอก แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
27 - นาย เฉลิมพร นาคชม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
28 - นาย ไกรวิชญ์ พุ่มวาร ี แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
29 - เด็กหญิง ไอริญ ถนอมเงิน แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
30 - นาย กิตติพนธ ์ จิ๋วสุข แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
31 - นางสาว จิราพร ฤทธิ์บํารุง แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
32 - นาย ชัยพร ศรีนาค แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
33 - นาย ฌันฐพงษ์ ฉายายนต ์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
34 - เด็กหญิง ฐิติกานต์ พาท ี แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
35 - นาย ณัฐพันธุ์ พูลศักดิ์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
36 - นาย ธงชัย ศรีสงคราม แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

37 - นาย วทัญญู  ผดุงจิตร์ แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

38 - นาย สิทธิพล ยามา แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

39 - นาย สิทธิศักดิ์ สนิทผล แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

40 - นางสาว อรอุมา วิเชียรชัย แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 

41 - นางสาว อัจฉรา ศรีแก้ว แผนการเรียนธุรกจิ-คอมพิวเตอร-์เกษตร 
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