
ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29648 นาย กิตติภาค สามปรุ
2 29649 นาย คณพศ เอ่ียมส าอางค์
3 29651 นาย จิรภาส ยอดหงษ์
4 29652 นาย ชยกร พงษแ์กว้
5 29654 นาย ณฐัพล ชาติโย
6 29656 นาย ประวีณธรรม อยูค่งพนัธุ์
7 29657 นาย พรชยั แกว้อนนัต์
8 29661 นาย รุ่งทวี โสสลาม
9 29663 นาย สิรภทัร แซ่จิว

10 29906 นาย ธนนัธร เรืองทพั
11 29909 นาย บุฒ ชยัธวชัวิบูลย์
12 31402 นาย ศุภากร ราชิวงศ์
13 29664 นางสาว กมลชนก จ าปาทอง
14 29666 นางสาว ขวญัรัตน์ โตแปลก
15 29667 นางสาว ขา้วสวย วงศพ์นัเสือ
16 29668 นางสาว ชญัญานุช ดิเรกโภค
17 29669 นางสาว ชุติกาญจน์ เบิกขนุทศ
18 29670 นางสาว ญาณิศา บุญชู
19 29673 นางสาว ปริณดา สง่าสูงเนิน
20 29674 นางสาว ปรียาภรณ์ อกัษรคง
21 29676 นางสาว พีรดา แซ่เจ่ีย
22 29677 นางสาว ภทัร์ฐิตา กุลปัญญา
23 29679 นางสาว วิวนที หลวงศรี
24 29765 นางสาว ฐิติกาญจน์ เมติยวตัร
25 29766 นางสาว นภชนก โนทิพย์
26 29844 นางสาว ปวีณา มะลิอ่อง
27 29848 นางสาว มริสา สุมาลุย์
28 29850 นางสาว ภคพร ทิมอ่ิม
29 29853 นางสาว ศิรินทร์ภรณ์ ธาราวรรณ
30 29927 นางสาว ปณาลี ศรีม่วงพนัธ์
31 31403 นางสาว ซาร่า ราฮามนั
32 31404 นางสาว ญาณภทัร ชาอินทร์
33 31405 นางสาว ญาณิศา สุขมาก
34 31406 นางสาว นชัชา โตรัตนนุกุล
35 31407 นางสาว ปารณีย์ อ่วมกลดั
36 31408 นางสาว พรพิณดา พลายอินทร์
37 31409 นางสาว รมิตา สวา่งชูแกว้
38 31410 นางสาว ลกัษมี จนัทร์ครบ

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่1 แผนการเรียน วทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29226 นาย พงศธร กิจนอก
2 29686 นาย ฐิรวชัร์ชยั ไหมเพช็ร
3 29692 นาย วชิรวิทย์ ด าแดง
4 29695 นาย ศิรวิชญ ์ คุม้กระโทก 
5 29696 นาย สรวิศ โฉมงาม
6 29698 นาย อรรณพ นุ่มแทน
7 29699 นาย เอ้ือองักูร จุลลวาทีเลิศ
8 29708 นาย สิรวิชญ์ สิทธิเกษร
9 29753 นาย สิรภทัร บุญสิทธ์ิ

10 29786 นาย สุพร พงษส์งวนสุข
11 29789 นาย อลงกช ขนุประเสริฐ
12 29793 นาย กนัตินนัท์ แสงเขียว
13 29861 นาย ณฏัฐชยั บุญสุทธิ
14 29865 นาย ธนพล สาธรรมชยั
15 29872 นาย รพีภทัร ทฬัหกิจ
16 29874 นาย ศุภศิษฎฺ ์ สุรนารถ
17 29991 นาย ณรงคพ์ล มหาบุตร
18 30030 นาย กฤตภาส ใหม่อินทร์
19 31411 นาย ปัณณวฒัน์ ค  าพิงพวย
20 31412 นาย ศิวฒัน์ กระบตัร
21 29701 นางสาว กญัญาณฐั ไกลมะณี
22 29705 นางสาว จารุวรรณ แกว้สอาด
23 29706 นางสาว จิรัชญา สายรัตน์
24 29713 นางสาว พชัราภา ภูมิพนัธ์
25 29715 นางสาว มนสันนัท ์ คงผ่องแผว้
26 29716 นางสาว มาริสา เกิดทอง
27 29722 นางสาว ศุภคัชญา อุ่นมะดี
28 29723 นางสาว สิริวิมล ฉนัทบุญเศรษฐ์
29 29725 นางสาว อทิตยา เอกสิทธ์ิธารากร
30 29812 นางสาว ถิรดา พลอยเล็ก
31 29813 นางสาว พิชญธิดา วรรณศรีเมือง
32 29880 นางสาว นภาพร พลูสวสัด์ิ
33 30016 นางสาว พชัริดา เพชรนอก
34 30022 นางสาว เลิศลกัษณ์ จิตเจริญ
35 30065 นางสาว ศรีพร ทองดี
36 30551 นางสาว ปทมพรรณ รักษเ์มธี
37 30558 นางสาว เหมือนดงัดาว จนันิคม
38 31413 นางสาว ธญัญานุช สุขใจ
39 31414 นางสาว ปภาวรินทร์ ปัททุม
40 31415 นางสาว พงศภ์รณ์ โหมดเทศ
41 31416 นางสาว สุวรรณา ภาคโชค

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่2 แผนการเรียน วทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29683 นาย จกัริน ฉลาดแพทย์
2 29684 นาย ชยัชนะ ธรรมวงศา
3 29782 นาย รุจิพทัธ์ ยศพนัธ์
4 29815 นาย กนัตนพ ปิยะภกัดี
5 29817 นาย จกัรภทัร วงษสุ์วรรณ
6 29821 นาย เด่นพงศ ์ ครืนกระโทก
7 29901 นาย เขมวชั เติมทรัพย์
8 29903 นาย ณฐัรินทร์ สุวรรณกลาง
9 29905 นาย ทตัเทพ หลงสอน

10 29911 นาย ปิยะองักูร แสนกุรัง
11 29415 นางสาว สุภคัจิรา ลอแท
12 29680 นางสาว สิริวฒัน์ พนัธุ์จินดา
13 29702 นางสาว กณัชพร เกียรติละมุนวงศ์
14 29704 นางสาว เกตุมณี ไพรพาลี
15 29720 นางสาว วิมลสิริ ทบัทอง
16 29724 นางสาว ปุณรดา พนัธ์แยม้
17 29799 นางสาว ณิชา คนสูง
18 29802 นางสาว ธริศรา เสาธงชยั
19 29843 นางสาว นภตัสร ระกาศ
20 29847 นางสาว เเพรวา ป้อมพลอย
21 29851 นางสาว ศลิษา ปล้ืมวงษ์
22 29881 นางสาว จิราพร เเซ่เฮง้
23 29882 นางสาว ชลดา โนนเวียงแก
24 29893 นางสาว เมธาวี สุขสวสัด์ิ
25 29925 นางสาว กุลนิษฐ์ ไชยหาเทพ
26 29926 นางสาว จุฑามณี นิยมบุญ
27 29936 นางสาว ยลดา สุกรินทร์
28 29940 นางสาว ศิรินภา ชินค า
29 29966 นางสาว เกศรา ผุยมา
30 29969 นางสาว ณฐักมล ชนะสงคราม
31 29972 นางสาว เบญญาภา พกุสุข
32 29973 นางสาว ปัณฑิตา สอนดี
33 29979 นางสาว โสธยา กอ้นค า
34 29980 นางสาว อรัญญา โพแกว้
35 30053 นางสาว กวินธิดา สู่เสน
36 30055 นางสาว ชุติสรา  รัตนวงค์
37 30066 นางสาว สุกญัญา คมข า
38 30068 นางสาว อารยา พนัธุ์สิทธ์ิ
39 31417 นางสาว เนตรชนก นิลเพชร
40 31418 นางสาว ปราณี บุญกลา้
41 31419 นางสาว มุกดา รอดแกว้
42 31420 นางสาว สุธินนัท์ ราชส าเภา

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 31421 นาย นิลพทัธ์ พนัธุ์สุรินทร์ องักฤษ-จีน
2 31422 นางสาว กมลพร ระวงัภยั องักฤษ-จีน
3 31423 นางสาว กิริดา ชนะงาม องักฤษ-จีน
4 31424 นางสาว จุฑาธิป รุ่งเรือง องักฤษ-จีน
5 31425 นางสาว นนัทวนั สารสุวรรณ องักฤษ-จีน
6 31426 นางสาว วรัชยา ศรีนภาวรรณ์ องักฤษ-จีน
7 31427 นางสาว ศิวาภทัร เกิดสมจิตร องักฤษ-จีน
8 31428 นางสาว อภิชญา แซ่ยา่ง องักฤษ-จีน
9 31429 นางสาว อารียา ภูตะดา องักฤษ-จีน

10 29658 นาย พสักร พรลคันาสกุล องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
11 29662 นาย สิริติภูมิ สุขอยู่ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
12 29687 นาย ณฐันนท์ สนนอ้ย องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
13 29731 นาย ซนัวาร์ กองเพง็ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
14 29741 นาย บณัฑิต เยน็ทรัพย์ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
15 29760 นาย อภิชยั บินอามดั องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
16 29792 นาย พฤกษ์ พฒันกรด องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
17 29869 นาย ภานุพงษ ์ กนัทพลหาญ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
18 30042 นาย พีมานนท ์ บุญสพ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
19 31430 นาย ปิยะเรศ อบเชย องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
20 31431 นาย พชร พระยาลอ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
21 31432 นาย ภานุพงศ์ พนูสิทธิโชคชยั องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
22 29665 นางสาว กุลธิดา จ านงคส์ังข์ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
23 29795 นางสาว กมลชนก นุ่มตม องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
24 29883 นางสาว โชติกา บุญหมัน่ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
25 29884 นางสาว ญนนัทนิ์ยา โพธ์ิมะฮาด องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
26 29895 นางสาว ศศิกานต์ เพ่ิมมณเฑียร องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
27 29933 นางสาว พิชญา มรรคระตานนท์ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
28 30013 นางสาว ธนพร พวงเงิน องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
29 30063 นางสาว รัตนาภรณ์ อาคมวฒันะ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
30 31433 นางสาว กมลวรรณ อุทยัแผน องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
31 31434 นางสาว จิราพร ดอกค า องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
32 31435 นางสาว นรมล แกว้เกิด องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
33 31436 นางสาว นลินภสัร์ แกลว้เกษตรกรณ์ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
34 31437 นางสาว ปัญจพร เจริญใหญ่ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
35 31438 นางสาว แพรวา อยูสิ่นธุ์ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
36 31439 นางสาว รชนิศ แม่นข า องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
37 31440 นางสาว ลีลาวดี ฉตัรคู่ องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
38 31441 นางสาว วนัฟ้าใส เสามุกดา องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
39 31442 นางสาว ศุภาวรรณ เจริญสุข องักฤษ-ญ่ีปุ่ น
40 31443 นางสาว สุชาดา เสียงแจ่มใส องักฤษ-ญ่ีปุ่ น

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน/ภาษาญีปุ่่น
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29689 นาย ธนชาติ พวงล าใย
2 29690 นาย ธนบดี ศรฤทธ์ิ
3 29691 นาย รัตนมน พรหมเกตุ
4 29732 นาย ณฐัดนยั สอนสุภาพ
5 29742 นาย พงศกร ไทยแท้
6 29752 นาย สิทธิศกัด์ิ ทองลอ้ม
7 29755 นาย สุวโรจน์ ทบัทอง
8 29756 นาย หงสรถ คลา้ยแผน
9 29758 นาย อนนัทพงศ์ บุญนาก

10 29759 นาย อนุพงศ์ พลยศ
11 29762 นาย อภิวิชญ์ ธาระรส
12 29778 นาย ภาคภูมิ คงนาม
13 29783 นาย วินยั ตีระพงษ์
14 29788 นาย อริญชยั บ ารุงศกัด์ิ
15 29818 นาย ชนธญั พรมมา
16 29863 นาย ธนโชติ กลดัพนัธ์
17 29873 นาย วริษฐ์ ปล้ืมจิตร
18 29907 นาย นนทกร ทองใบ
19 29963 นาย เอกอนนัท์ โนนตูม
20 29992 นาย ณฐัวตัร ศรีราชเบอร์
21 30000 นาย ภูวเรศ สกุลสา
22 30033 นาย ธนาศกัด์ิ โตะ๊ทอง
23 30039 นาย ปรเมษ อ่ิมทอง
24 30046 นาย สิขเรศ พุ่มเจริญ
25 31444 นาย ฐิติศกัด์ิ ชาโรจน์
26 29798 นางสาว ณฐัพิชฐา ก าลงัดี
27 29800 นางสาว ดลยา ขวญัใจ
28 29805 นางสาว ปภาดา จนัทร์เกตุ
29 29809 นางสาว วิลาสินี กอ้นทรัพย์
30 29982 นางสาว อาทิตยติ์ญา ศรีรุ่งเรือง
31 30009 นางสาว ชลธร บุญชู
32 30010 นางสาว ฐิติมา เขนยอิง
33 30017 นางสาว พิยนนัท์ พรหมสุรินทร์
34 30019 นางสาว มนสันนัท์ อ้ือฉาว
35 30061 นางสาว พิมพช์นก บุญเสริฐ
36 30505 นางสาว จรัสศรี แท่นศิลา
37 31002 นางสาว นิสิตา ชนะเวร
38 31445 นางสาว กฤษณา พนัธ์หอม
39 31446 นางสาว นฐัชยาภา อินทอง
40 31447 นางสาว เน้ือนาบุญ นาคอร่าม
41 31448 นางสาว ปณดัดา ศรีม่วงพนัธ์
42 31449 นางสาว สุพิชญา คูรัมย์

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่5 แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคม
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29266 นาย ณฐัวฒิุ ชมภูเขียว
2 29655 นาย ณฐัวฒิุ ทองดี
3 29816 นาย กิตติพงษ์ ทิพวารี
4 29826 นาย ปงปณต เพียรเสมอ
5 29827 นาย ปฏิพทัธ์ อุดที
6 29828 นาย พงศพ์นัธุ์ เกตุก่ิง
7 29987 นาย กฤตานนท์ โทนทรัพย์
8 29988 นาย จิตรกร จงวตัร
9 29989 นาย จิรกิตต์ วฒันาธร

10 29990 นาย เจตนิพทัธ์ ศรีงาม
11 29993 นาย ดลธนา วิศวินกุล
12 29996 นาย ธีรวฒัน์ อาจศรี
13 30001 นาย ไวยท์ยา ศรีจนัทร์
14 30002 นาย ศิวกร สุขสมบติั
15 30004 นาย อรุณรักษ์ เกษมาลา
16 30035 นาย จารุภทัร ขวญัอ่อน
17 31450 นาย ณฐัพล ทองศรีมะดนั
18 31451 นาย ธวชัชยั ศรีสาคร
19 31452 นาย ศาสตร์ตรา สัตยมุข
20 31453 นาย อรรถวตั แยงค า
21 29846 นางสาว พชัราภรณ์ พิลึก

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่6 แผนการเรียน ศิลป์อาชีพ
ช่ือ-สกุล



ล าดบัที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 29757 นาย เหมนัต์ จนัทร์ทวี
2 29864 นาย ธนพล มัง่มาก
3 29876 นาย อคัรชยั หินเเกว้
4 29959 นาย วฒิุพงษ ์ มดัเละ
5 31454 นาย จิรดนยั ทิมดี
6 31455 นาย ณฐัวฒิุ ลา้นจะ๊
7 31456 นาย ณฐัวฒิุ ไหวจงัหรีด
8 31457 นาย ธนวิชญ์ อกัษร
9 31458 นาย ธนากร อยูค่ง

10 31459 นาย ปีย์ แจ่มแจง้
11 31460 นาย ยศกร อุมาวงสกุล
12 31461 นาย รมยร์วิน สุขงาม
13 31462 นาย สิทธิพล ถวายทรัพย์
14 29889 นางสาว นนัทิยา ไกรยสินธ์ิ
15 29892 นางสาว พนิตชา คงกลา้
16 29968 นางสาว ณภทัร มณีพร้าว
17 29971 นางสาว นิศารัตน์ ภู่เขียว
18 29974 นางสาว พรธิมา บ่อรุณรัตน์
19 31463 นางสาว กลัยา สุทธิประภา
20 31464 นางสาว กลัยารัตน์ พิศาลศุภวฒัน์
21 31465 นางสาว ธนพร อดทน
22 31466 นางสาว ปนิตา นาคแกว้
23 31467 นางสาว มณทการต์ สุดสงวน

โรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องที ่7 แผนการเรียน ศิลป์อาชีพ
ช่ือ-สกุล


