
 

 
 
  

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนส าหรับนักเรียนที่แสดงความจ านงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
………………………………………… 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ    
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีก าหนดการยื่น    
ความจ านงของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2565 ประกาศ
ผลวันที่ 8 เมษายน 2565 และมอบตัววันที่ 9 เมษายน 2565 นั้น 
 

             ในการนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ
คณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้พิจารณาจัดสรรที่เรียนให้     
กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน กรณีมาแสดงความจ านงไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศแจ้งผลการจัดสรรที่เรียน
ส าห รับ นั ก เรี ยนที่ ไม่ มี ที่ เรี ยน ทางเว็บ ไซ ต์  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าสุ พ รรณ บุ รี 
https://mathayomspb.go.th/ และศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวน 11 แห่ง  

  

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน ณ โรงเรียนที่ รับนักเรียนเข้าเรียน              
ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรดังแนบ 
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                   
 
  

(นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

https://mathayomspb.go.th/


 
 
 
 

แบบรายงานรับมอบตัวนักเรียนที่แสดงความจำนงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน ลำดับที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายชยากร  มณีวงษ์ 21 เด็กหญิงทิพยวิมล  คำแสน  
2 เด็กหญิงวิภาดา  แก้วบัวดี 22 เด็กชายพงศ์เทพ  ศรีวันดี  
3 เด็กหญิงชนากานต์  สาไข 23 เด็กชายภูวนัย  ดอกกะถิน  
4 เด็กชายชวนากร  จอมพงษ์ 24 เด็กชายพงศกร  ขุนจันทร์ดี  
5 เด็กหญิงศุจินธรา  มะลิทอง 25 เด็กชายชัช  
6 เด็กชายธนวรรธน์  เชิดฉันท์ 26 เด็กหญิงเปมิกา  กิจวารี  
7 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็งเรือง 27 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีทองคำ  
8 เด็กชายวรายุทธ พันธ์โตดี 28 เด็กหญิงอรุณทิพย์  ดอกไม้ขาว  
9 เด็กชายธีรภัทร  สุพรศิลป์ชัย 29 เด็กชายสรศักดิ์  ช่อพะยอม  

10 เด็กชายธิปไตย  ด้วงละม้าย 30 เด็กชายชนาศิส  มูลทองคำ  
11 เด็กชายอริญชย์  แซ่อึ้ง 31 เด็กหญิงรัชติกร  ฉายบุ  
12 เด็กชายนิชคุณ  เรือนใจมั่น 32 เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญเรือง  
13 เด็กชายพลกฤต  นิ่มมั่น 33 เด็กหญิงภัทรพร  ฎิธิพิน  
14 เด็กชายพัชรกร  กล่ำเจริญ 34 เด็กชายญาณภัทร  อินสว่าง  
15 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิพล 35 เด็กหญิงสุชาดา  เทียนแก้ว  
16 เด็กชายอาภากร  แผนสมบูรณ์ 36 เด็กชายประวุฒ  สุดมุข  
17 เด็กหญิงนารีรัตน์  สอพอง 37 เด็กชายจักรพันธ์  แก้วปาน  
18 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญลือ 38 เด็กชายวิทวัส  มังกร  
19 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ดอกแก้ว 39 เด็กชายณัชดนัย  แตงอ่อน  
20 เด็กชายจงเกียรติ  อภิชาติโยธิน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบรายงานรับมอบตัวนักเรียนที่แสดงความจำนงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน ลำดับที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาวกรวิภา  พุทธบูชาธรรม 22 เด็กหญิงโสรยา  หอมแก่น  
2 นางสาวกรรณิการ์  สร้อยโพธิ์พันธุ์ 23 นายชูเกียรติ  ใยน้อย  
3 นายกฤษดา  ศรีเจริญการกิจ 24 นางสาวปนัดดา  วงษ์สุวรรณ  
4 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จ้อยเจริญ 25 เด็กชายภัทรพงค์  โพธิกุล  
5 นางสาวขวัญณภัทร  มีนบุญเลิศ 26 เด็กหญิงวิลาสินี  วงค์วิบูลย์  
6 เด็กชายพันกาย  มัจฉา 27 นางสาวอัญมณี  ดอกชะเอม  
7 นายสุรเชษฐ์  พระจางวาง 28 นายธีรภัทร  โพธิ์นุต  
8 นายเดชาภพ  อุณรุทธ์ 29 นายสรนันท์  ทองสุข  
9 นายวุฒิภัทร  โพรามาต 30 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อาตวงศ์  

10 นางสาวฑิฆัมพร  ศรีชำพันธ์ 31 นางสาวกัญญาพัชร  สามทอง  
11 เด็กหญิงฐิติพร  แย้มศิริ 32 นายณัฐมน  ฐานโพธิ์  
12 นายรพีพัฒน์  โพธิ์พรหม 33 นายเฉลิมพล  เริ่มรัตน์  
13 นางสาวอนัญญา  เทพประสิทธิ์ 34 นายเตวิช  เชยกล่ินเทศ  
14 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  หมอนวดดี 35 นางสาวนคปภา  ทรงศรีสวัสด์ิ  
15 นายณภัทร  สุนทรวิภาต 36 เด็กหญิงบุษกร  ศรีนิล  
16 นายธนโชติ  ชุสนะเสวี 37 นายปิยะพัฒน์  อ่อนสำโรง  
17 นายนิธิโรจน์  อรรคพงษ ์ 38 นายภัคภาคิน  ขยันกิจ  
18 นางสาวฟ้าใส  อยู่วงษ์อั๋น 39 นายกิตติกวิน  สิงหา  
19 นางสาววรนิษฐา  จันทรัตน์ 40 เด็กชายรัตนากร  พลเสน  
20 นายศรัณยภัทร  รัตนวิโรจน์ 41 นางสาวพัชรพร  ปฏิบัติธรรม  
21 นางสาวศิริวรรณ  แก้วศรีงาม 42 นายนภสินธุ์  โต๊ะฉิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


