
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกลุ 

1 03027 เด็กชำยระพพัีฒน ์   ชชูำติ

   2 03050 เด็กชำยทรงธรรม    กำเผอืก

   3 03053 นำยธรีภัทร    จันทรช์ว่ง

   4 03055 นำยพงษ์พัฒน ์   ไมป่รำกฏนำมสกลุ

   5 03056 เด็กชำยพรเทพ    สุม่เพชร

   6 03057 นำยวรัิก    อรุณประสทิธชิยั

   7 03074 เด็กชำยสทุธลิกัษณ์    แซจั่นทร์

   8 03075 นำยวรีภัทร    ทองสขุ

   9 03076 นำยสทุธพิงศ ์   สพุล

  10 03077 นำยจรีศกัดิ ์   นุ่มนอ้ย

  11 03080 เด็กชำยธนำกร    นำมเสนำะ

  12 03110 เด็กชำยรัฐภมู ิ   ศกัดิเ์พชร

  13 03614 นำยธรีพล    เข็มเพชร

  14 03615 นำยสริวชิญ ์   บ ำเพ็ญเพยีรธรรม

  15 03617 นำยกอ้งภพ    บวงสรวง

  16 03038 เด็กหญงิลดัดำ    คงจตุ ิ

  17 03040 เด็กหญงิสดิำพร    พลูสวสัดิ์

  18 03041 นำงสำวสริมิำ    สำรวนั

  19 03064 เด็กหญงิจริำวรรณ    จันทรอ์ปุถัมภ์

  20 03068 นำงสำวสมุำล ี   เวนะ

  21 03072 เด็กหญงิอรสิำ    ทมิเมฆ

  22 03073 นำงสำวอษุำ    มำเจรญิ

  23 03082 เด็กหญงิพรนภำ    โคสนิธิ์

  24 03083 นำงสำววภิำรัตน ์   สถำพรวรทรัพย์

  25 03084 นำงสำวแซด้ี ้   เวนะ

  26 03085 เด็กหญงิดำวเรอืง    เรอืงทอง

  27 03086 นำงสำวธัญญลกัษณ์    ปรดีอก

  28 03090 เด็กหญงิฐตินัินท ์   กอนใย

  29 03091 นำงสำวลำพอ    ไมป่รำกฏนำมสกลุ

  30 03093 เด็กหญงิปรศินำ    จันทรท์รัพย์

  32 03102 เด็กหญงิวภิำวด ี   นเรนทร

  33 03103 เด็กหญงิภัทรำภรณ์    พลเกษตร

  34 03104 เด็กหญงิพรพมิล    บำนแยม้

  35 03105 เด็กหญงิชำลสิำ    เฉลมิธรณศิ

  36 03306 เด็กหญงิมำรษิำ    สวุรรณกลุ

  37 03315 เด็กหญงิพลอยรุง้    ไพรงำม

  38 03607 นำงสำวเพชรน ้ำหนึง่    จติตธรรม

  39 03608 นำงสำวศริพัินธ ์   โคสนิธิ์

  40 03609 นำงสำวมะลศิำ    ชยันอ้ย

  41 03610 นำงสำววรำภรณ์    สขุเกษม

  42 03611 นำงสำวเกล็ดแกว้    จันทรอ์ปุถัมภ์

  43 03612 นำงสำวอภญิญำ    จันทรอ์ปุถัมภ์

  44 03613 นำงสำวนุชจริำ    สมตนั

ประกำศรำยชือ่นักเรยีนในระดับชัน้มธัยมศกึษำปีที ่4 

แผนกำรเรยีนวทิยำศำสตร/์คณติศำสตร์

มอบตัววันที ่16 มถินุำยน 2563 

****ดว้ยนักเรยีนทีย่นืขอเขำ้เรยีนแผนกำรเรยีนวทิย ์- คณติ มจี ำนวนมำกในวนัมอบตวัจงึจะมกีำรท ำแบบทดสอบ

ในวนัมอบตวัจะมกีำรด ำเนนิกำร วดัควำมถนัดอกีครัง้กอ่นประกำศผลจรงิในวนัที ่23 มถินุำยน 2563 

ในระหวำ่งนีข้อใหนั้กเรยีนเขำ้เรยีนออนไลนแ์ละลองทดสอบดวูำ่ตนเองเหมำะกบัสำยวทิยค์ณติหรอืไม ่

หำกเรยีนไปแลว้พบวำ่ตนเองไม่
เหมำะกบัแผนกำรเรยีนวทิยค์ณติ
สำมำรถยนืเรือ่งขอเปลีย่นแผนกำร
เรยีนไดใ้นชว่งเปิดภำคเรยีน
ในวันที ่1-5 กรกฏำคม 2563
โดยผำ่นระบบ ทำงวชิำกำรจะแจง้ให ้
นักเรยีนทรำบอกีครัง้
***วชิำกำรจะพจิำรณำเป็นรำยบคุคล
อยำ่งเขม้งวด***



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกลุ 

  45 03616 นำงสำวอธนีำ    จุย้หมืน่ไวย์

  46 03618 นำงสำวสวุนันท ์   มจัีนทร์

  47 03619 นำงสำวโสภำ    ข ำศรี

  48 03620 นำงสำวธำรำรัตน ์   จันทรอ์ปุถัมภ์

  49 03621 นำงสำววรียำ    หลำบโพธิ์

  50 03629 นำงสำวบวัชมพ ู   ศรเีพชรสอ่งแสง

51 03311 เด็กหญงิกลัยรัฐ รอดสดุ 

52 03096 เด็กหญงิพรนภำ    เหลอืงมณี 

ประกำศรำยชือ่นักเรยีนในระดับชัน้มธัยมศกึษำปีที ่4 

แผนกำรเรยีนวทิยำศำสตร/์คณติศำสตร์

มอบตัววันที ่16 มถินุำยน 2563 

****ดว้ยนักเรยีนทีย่นืขอเขำ้เรยีนแผนกำรเรยีนวทิย ์- คณติ มจี ำนวนมำกในวนัมอบตวัจงึจะมกีำรท ำแบบทดสอบ

ในวนัมอบตวัจะมกีำรด ำเนนิกำร วดัควำมถนัดอกีครัง้กอ่นประกำศผลจรงิในวนัที ่23 มถินุำยน 2563 

ในระหวำ่งนีข้อใหนั้กเรยีนเขำ้เรยีนออนไลนแ์ละลองทดสอบดวูำ่ตนเองเหมำะกบัสำยวทิยค์ณติหรอืไม ่

หำกเรยีนไปแลว้พบวำ่ตนเองไม่
เหมำะกบัแผนกำรเรยีนวทิยค์ณติ
สำมำรถยนืเรือ่งขอเปลีย่นแผนกำร
เรยีนไดใ้นชว่งเปิดภำคเรยีน
ในวันที ่1-5 กรกฏำคม 2563
โดยผำ่นระบบ ทำงวชิำกำรจะแจง้ให ้
นักเรยีนทรำบอกีครัง้
***วชิำกำรจะพจิำรณำเป็นรำยบคุคล
อยำ่งเขม้งวด***



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ชือ่ - สกลุ 

1 03034 เด็กชำยสทุธภัิทร    มำมำก

2 03035 นำยอดสิรณ์    สงิหโ์ตทอง

3 03047 เด็กชำยชยัวฒัน ์   ส ำมะรี

4 03048 เด็กชำยชเูกยีรต ิ   แทน่ทรัพย์

5 03051 เด็กชำยธนกฤต    ปรดีอก

6 03054 เด็กชำยนำถวฒัน ์   ทองมี

7 03058 เด็กชำยวรีะชยั    มำฆะสวสัดิ์

8 03060 เด็กชำยสนธยำ    สำยสำหร่ำย

9 03078 นำยณภัทร    บวัศริิ

10 03079 เด็กชำยเจษฏำพร    เวนะ

11 03081 เด็กชำยสรำยทุธ    ตรเีพชร

12 03112 เด็กชำยฤชำกร    จันทรอ์ปุถัมภ์

13 03130 เด็กชำยอนุศกัดิ ์   ศรธีรรมธร

14 03599 นำยสนัต ์   เสำสำย

15 03600 นำยกฤตนัย    ปัญญำหำญ

16 03601 นำยสทุธยิำ    เทศอน้

17 03602 นำยอมรเทพ    จรัีง

18 03603 นำยณัฐพงศ ์   บตุรนำค

19 03604 นำยธนำกร    จันทรอ์ปุถัมภ์

20 03605 นำยธนำกร    โพธิท์อง

21 03630 นำยวรเดช    จันทรอ์ปุถัมภ์

22 03037 เด็กหญงิชรนิรัตน ์   นำคสขุ

23 03039 เด็กหญงิสรำวล ี   สดุคล ำ่

24 03042 นำงสำวอรสิรำ    เกดิทอง

25 03066 เด็กหญงินนทพร    กลดัเพ็ชร

26 03070 เด็กหญงิอรพรรณ    ไมแ้กว้

27 03071 นำงสำวอรสำ    เลศิคลงั

28 03087 เด็กหญงิสวุรรณษำ    ตรสีขุ

29 03089 เด็กหญงิศศกิำนต ์   ธวิะโต

30 03092 เด็กหญงิสกุญัญำ    ยังเกดิ

31 03097 เด็กหญงิอำทติยำ    ผำลี

32 03099 นำงสำวอมรรัตน ์   จันทรช์งั

33 03101 เด็กหญงิสลุดัดำ    ออ่นนุ่ม

34 03312 นำงสำวรุง่รัตน ์   ปลูำด

35 03606 นำงสำวจนิตนำ    จันทรอ์ปุถัมภ์

36 03100 เด็กหญงิศศติำ    สทัีบทมิ

37 03029 เด็กชำยณัฐวฒุ ิ อทุทำ

*** มอบตวัวนัที ่16 มถินุำยน 2563 

*** เขำ้เรยีนออนไลนว์ชิำพืน้ฐำน ดว้ยนะนักเรยีน 

มอบตัววันที ่16 มถินุำยน 2563 

ประกำศรำยชือ่นักเรยีนในระดับชัน้มธัยมศกึษำปีที ่4 

แผนกำรเรยีนทวศิกึษำ


