
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2565 
********************************************************************************************* 

  

ตามที่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้ประกาศรับสมัครเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                

โคโรนา (COVID–๑๙) ทางโรงเรียนจึงได้ใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ตามประกาศรับสมัคร โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) ของสถานศึกษาเดิมของนักเรียนดังนี้  

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5)  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน)   

 บัดนี้ ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 25๖๕ 
 
 
 
 ( นายก้านตอง เส็งเอ่ียม ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หลักฐานในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4  
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ปีการศึกษา 256๕ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

 

1. ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของโรงเรียน (รับได้ในวันมอบตัว)  จำนวน  ๑   ฉบับ   
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง                                จำนวน  ๑   รูป    
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)           จำนวน  1  ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน          อย่างละ 1  ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา/มารดา)          จำนวน  1  ฉบับ 
๕. สำเนาใบสูติบัตร                                        จำนวน  1  ฉบับ 
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                        จำนวน  1  ฉบับ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       
 
 

กำหนดการรายงานและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตรวจสอบรายชื่อ จับบัตรคิวรายงานตัว
และรับเอกสารการมอบตัว 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รับฟังแนวนโยบายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผู้ปกครองและนักเรียน รอเรียกคิว เพื่อนำใบมอบตัวพร้อมเอกสารหลักฐาน 

โดยจัดเก้าอ้ีให้นั่งรอ แถวละ 2๐ คน ดำเนินการตามตามวิธีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วัดตัวชุดพลศึกษา/การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน 

  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตรวจสอบรายชื่อ จับบัตรคิวรายงานตัว
และรับเอกสารการมอบตัว 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รับฟังแนวนโยบายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้ปกครองและนักเรียน รอเรียกคิว เพื่อนำใบมอบตัวพร้อมเอกสารหลักฐาน 

โดยจัดเก้าอ้ีให้นั่งรอ แถวละ 2๐ คน ดำเนินการตามตามวิธีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดตัวชุดพลศึกษา/การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน 

 

หมายเหตุ  :  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



1 เด็กหญิง ณภัทรา เรืองโพธ์ิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนปวีณาวิทยา

2 เด็กชาย สิทธิชัย เกิดปล่ัง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษาศาสตร์

3 เด็กหญิง นัทชา ศรีเอ่ียม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองเต่า

4 เด็กหญิง นภาดา จันทร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

5 เด็กหญิง กวินธิดา เสือเงิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

6 เด็กหญิง เพ็ชรดา เฮงตระกูล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)

7 เด็กหญิง รสริน แจ่มจ ารัส แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

8 เด็กชาย ชานน ศรีละม้าย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

9 เด็กหญิง อุษณีย์ พลตรี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษาศาสตร์

10 เด็กหญิง สิริประภา ศรีสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

11 เด็กหญิง สุภชา จันทร์เพ็ญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองหัวเรือ

12 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ขาวโล๊ะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

13 เด็กหญิง รุจิภา พิมพ์ทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

14 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ทิพย์อุทัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

15 เด็กชาย กวินภพ ขอดเตชะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ

16 เด็กหญิง กิตติยา กันเจียก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

17 เด็กหญิง นิลพัฒน์ หอมกรุ่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

18 เด็กชาย ชัชนันท์ ติยานันต์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองแพงพวย

19 เด็กชาย ธันวา ยอดรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

20 เด็กชาย กฤษดา ยอดรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเต่า

21 เด็กชาย รังสิมันต์ิ ศรีวรรณา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเนินสะเดา

22 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ รอดศรีสมุทร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว

2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        

 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.1/1)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 นางสาว ก๊ัสนา แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า

2 เด็กหญิง นภัสภรณ์ แต่งสกุล แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์

3 เด็กหญิง พรนัชชา สุดมี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)

4 เด็กชาย ปรเมษฐ์ บุญเนียม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
5 เด็กหญิง พรวดี ศรีแก่น แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
6 เด็กชาย ภควัต พิมพ์สิน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
7 เด็กหญิง สุปราณี พานทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านเนินพยอม
8 เด็กชาย วิชเวช สังข์คต แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์

9 เด็กหญิง กนกวรรณ หงษ์เวียงจันทร์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
10 เด็กหญิง ธนัชชา อยู่เขตร์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
11 เด็กหญิง พลอยปภัส แจ้งสว่าง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฏร์นุสรณ์
12 เด็กหญิง พัชรภรณ์ ประสันแพงศรี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนคลองกลันตัน
13 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมประเสริฐ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า

14 เด็กชาย กรภัทร นิลวิจิตร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
15 เด็กหญิง วิภาพร ท้วมน่ิม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
16 เด็กหญิง สุพิชญา โพธ์ิอ่อน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
17 เด็กหญิง ชุตินันท์ ทับทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
18 เด็กหญิง ปัทมา บุญอินทร์ แผนการเรียนท่ัวไป บ้านสันเจริญโป่งสะทอน

19 เด็กหญิง ปรียาพัชร เรืองโพธ์ิ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนปวีณาวิทยา

20 เด็กชาย เอกชัย ศักด์ิเพ็ชร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
21 เด็กชาย รัชตะ สระทองเเร่ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
22 เด็กหญิง บุษยมาศ ค าแหง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเนินพะยอม
23 เด็กหญิง วัชรภรณ์ ส่วนศร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า

24 เด็กหญิง พัชรพรรณ พุ่มเพียร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนปวีณาวิทยา

25 เด็กหญิง เรณุกา อินทลักษณ์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนชุมวัดมหาโพธิเหนือ
26 เด็กหญิง สิตา แซ่โง้ว แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านสระงาม
27 เด็กหญิง เบญจมาศ ค าแหง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเนินพะยอม
28 เด็กหญิง พรหมพร ไพรรัตน์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
29 เด็กหญิง สิริกัญญา มารมย์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว

30 เด็กชาย ณัฐพล ศรีอุบล แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
31 เด็กหญิง รุ่งอรุณ ศรีเอ่ียม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า

32 เด็กชาย กันตินันท์ ครุธจร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุเก้าเล้ียว
33 เด็กหญิง อนันตญา งอกผล แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
34 เด็กหญิง ลักษิกา เมืองเปล่ียน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
35 เด็กชาย พิเชษฐ์ แสงสนธ์ิ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเร่ือ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว
2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        
 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนท่ัวไป (ม.1/2)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 เด็กหญิง จรรยาพร สีตะบุตร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า

2 เด็กหญิง อภิญญา สังข์เลิศ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
3 เด็กชาย กิตติเดช สุธาพจน์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านยางใหญ่
4 เด็กชาย อภินันต์ พุ่มเพียร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธ์ิเหนือ
5 เด็กชาย รัชชานนท์ เฉ่ือยไธสง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
6 เด็กหญิง นันณัฐา เกตุส ารี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว
7 เด็กหญิง กิตยาภรณ์ ผลชี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
8 เด็กหญิง สาวิตรี อ่ิมทรัพย์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
9 เด็กหญิง ณัฐชยา พัฒวี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนหนองเต่า
10 เด็กหญิง เอมิกา ขาวแดง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหัวดงใต้
11 เด็กชาย ธันวา ศิลปโน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
12 เด็กหญิง สุธาสินี ดีแย้ม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหัวดงใต้
13 เด็กชาย ระพีภัทร์ แสงสุข แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุชนวัฒนา
14 เด็กชาย กิตติคุณ พูลขวัญ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
15 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เกตุส ารี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว
16 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ บุญพยอม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนปวีณาวิทยา

17 เด็กชาย ธีรพงษ์ ใจเท่ียงธรรม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
18 เด็กชาย สันติ แซ่ล้ิม แผนการเรียนท่ัวไป ชุมชนวัดมหาโพธ์ิเหนือ
19 เด็กหญิง ภัทราวดี อ าไธสง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
20 เด็กชาย ธวัฒน์ชัย บุญวัติ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
21 เด็กหญิง ภัทราพร ย้ิมเจริญ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
22 เด็กชาย กิตติรักษ์ นิลก าเนิด แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
23 เด็กชาย ธนาเทพ ย้ิมหมวก แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
24 เด็กชาย เอกรัตน์ ไชยมานิตย์ แผนการเรียนท่ัวไป วัดมรรครังสฤษด์ิ
25 เด็กหญิง กชกร กล่ ากล่ิน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว
26 เด็กชาย ศุทธิกร กาแดง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
27 เด็กชาย ธนดล โอบอ้อม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
28 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ป้อมพลาย แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
29 เด็กชาย ชนะพล นาคพงษ์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
30 เด็กหญิง สุพรรษา ดิษสาคร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา 
31 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ เหมมณี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดเนินสะเดา
32 เด็กชาย ชญาพัฒน์ พยัคฆ์ศรี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)

33 เด็กชาย วีรวัฒน์ เพ็ญแจ้ง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)

34 เด็กชาย จิรทีปต์ อินภูมิ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
35 เด็กชาย ธนกร แท่นทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว
2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        
 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนท่ัวไป (ม.1/3)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 เด็กชาย จิรายุ พุฒศรี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
2 เด็กชาย อภิรักษ์ อินทชัย แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว
3 เด็กชาย อรรถกร พิทักษ์ทิม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
4 เด็กชาย กันต์กวี ศรีบุษย์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
5 เด็กชาย สรัญ ประสงค์สุข แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
6 เด็กชาย ณัฐรัตน์ เช้ือนาค แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
7 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เสือสังข์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
8 เด็กชาย ณัฐธิการณ์ กระต่ายทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
9 เด็กชาย ภูริวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านยางใหญ่
10 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ สรรสุพรรณ์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
11 เด็กชาย ธีรเทพ อยู่สมพงษ์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
12 เด็กชาย สมมาตร ศิริสลุง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลวัดเก้าเล้ียว
13 เด็กชาย กีรติ พูลพจน์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหาดเสลา
14 เด็กชาย ศิริศักด์ิ เรืองบุญ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
15 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีเพ็ญ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดเนินสะเดา
16 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ศรีพุฒ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านยางใหญ่
17 เด็กชาย พริสร ศรีพงษ์เพริด แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดเนินสะเดา
18 เด็กหญิง จิดาภา พูลทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดเนินสะเดา
19 เด็กหญิง สุพิชชา คงผ่อง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
20 เด็กชาย ธนกร แท่งทอง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
21 เด็กชาย กันตพัฒน์ ข าขุน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองเต่า
22 เด็กหญิง วรรณวิสา สมนึก แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านสระงาม
23 เด็กชาย ณัฐพล ศรีอุบล แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนศึกษาศาสตร์
24 เด็กชาย ธนาการ สมบุญโภชน์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนบ้านแหลมยาง
25 เด็กหญิง ณิชา รังแก้ว แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนวัดหนองกรด
26 เด็กชาย กัณฑ์เอนก เสริมกระโทก แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนอนุบาลวัดเก้าเล้ียว

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว

2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        

 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนท่ัวไป (ม.1/4)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 นางสาว สอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

2 นางสาว ดวงใจ พงษ์พันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

3 นางสาว น้ าเพชร เนินพลับ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

4 นางสาว สิริมงคล พันศิริ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

5 นางสาว จารุวรรณ อ้นนาค แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

6 นางสาว ปาริตา ป่ินทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

7 นางสาว ฐิติชญา คงเพ็ชรศักด์ิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

8 เด็กหญิง นัชชา ศรีเพ็ญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

9 เด็กชาย ไตรเทพ เเย้มอ่ิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

10 นาย วัชรนนท์ อนุศร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

11 นางสาว นิภาวรรณ ศรีม่วง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

12 นาย อัครเดช สุดเขียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

13 นาย ศรวิชญ์ ศรีพงษ์เพริศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

14 นางสาว ลัดดาวัลย์ สังขดิษฐ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

15 นางสาว ฐิติมา ท้วมน่ิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

16 นาย ณัฐพงษ์ เกิดผล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

17 เด็กชาย จักรภัทร สายทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

18 เด็กชาย ก้องกิดากร กล่ันแย้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

19 นาย อาทิตย์ พูลทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

20 นางสาว จักรพงศ์ เพชรถึก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

21 นาย ชโยดม กล่ันแย้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

22 เด็กชาย อนุศิษฐ์ ค าชะนะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว

2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        

 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.4/1)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 นางสาว รวิพร แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
2 เด็กหญิง บุณยาพร นาคพุ่ม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
3 เด็กหญิง สุทธิดา ป่ินเมือง แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
4 นาย จรีโชค อารีย์ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
5 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีสังข์ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
6 นางสาว ศิราพร สังคต แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
7 นางสาว ปภัสสร ม่ันคงสมตระกูล แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
8 เด็กหญิง ปภาวดี เอ่ียมทิพย์ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
9 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็ญแจ้ง แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
10 นางสาว นภาภรณ์ สรวงเทพ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
11 นางสาว ภคพร ม่ังมี แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
12 นางสาว พิศตราภรณ์ เงินบ ารุง แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
13 นางสาว กาญติมา ทุมพา แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
14 นาย ธาวิน ท้วมโพธ์ิแก้ว แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
15 นางสาว ลักษณ์ศิริ กล่ินช่ืน แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
16 นางสาว ยุวธิดา โพธ์ิพิน แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
17 นางสาว ธิติมา หร่ายเกษม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
18 นางสาว พัชชา ชารีธรรม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
19 นางสาว สุพรรษา เกตุส าลี แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
20 นางสาว พรธิดา บัวโกร๋น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
21 นาย รพีพัฒน์ ชุ่มน้อย แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
22 นางสาว อพัชสรา รังสุข แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
23 นาย สุทธิพงษ์ ทองสมัย แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
24 เด็กหญิง ณัฐกมล สุสัยยา แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
25 นางสาว กัลป์ยาณี จอนเกิด แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
26 นางสาว สุภาริตา บรรดาศักด์ิ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
27 นาย มณีฤทธ์ิ พรมวิเศษ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
28 นาย พีรณัฐ สาธุการ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
29 นาย ภานุวัฒน์ เฉลยพล แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
30 นางสาว อรณิชา พันวัน แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
31 นางสาว นันทวดี สอนสา แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โรงเรียนสุธีวิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว
2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        
 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ม.4/2)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม



1 นางสาว ปาลิตา คล้ายแก้ว แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
2 นางสาว วรรณิดา ลายตลับ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่ด่าน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
4 นางสาว สโรชา เส็งแซ่ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
5 เด็กหญิง ศุภิสรา อ่ิมทรัพย์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
6 นางสาว ภัทรธิดา รอดเนียม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
7 เด็กหญิง กาญจนา แวดเชย แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
8 นาย กิตติพงษ์ บุตรแก้ว แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
9 นาย อภิชัย ทองเล็ก แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
10 นาย ณัฐนนท์ อ่ิมทรัพย์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
11 เด็กหญิง ชลธิชา หัตถกรรม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
12 เด็กหญิง ศิรินภา หร่ังอุทก แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
13 นาย ปฐมพงษ์ ศรีศักด์ิเพรช แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
14 นางสาว กนกรดา ช่ืนจิตร แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
15 นาย ณัฐพงศ์ โฉมจันทร์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
16 นาย ทองทัด เปล่ียนบ ารุง แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
17 นาย คุณากร ทูลมาลา แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
18 นางสาว พรธันวา ปาละ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
19 นาย นชญานนท์ ทองมะณี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
20 นาย ธนวรรษ ไกรศรี แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
21 นางสาว เมฒาพร ยังฉิม แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
22 นาย ประดิษฐ์ แสงจันทร์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
23 เด็กชาย พรพิพัฒน์ แจ้งผล แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
24 นาย ภูริวัจน์ บุญมีรอด แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
25 นาย วรเมธ ไกรสังข์ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
26 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ค าก าเนิด แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
27 นาย นนทพัทธ์ มีสะอาด แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
28 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ทรัพย์สมบัติ แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา
29 นางสาว อัยลดา เสือเงิน แผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนสันก าแพง

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีรายงานตัวและมอบตัว
2. รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันท่ีเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน        
 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

ประกาศรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนท่ัวไป (ม.4/3)

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แผนกำรเรียน สถำนศึกษำเดิม


