
รายละเอยีดการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน  
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ตามรายช่ือประกาศ 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  ตามรายช่ือประกาศ 
3.  เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว 
  3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน( ปพ.1 : ป) ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1 (ตัวจริง) 1 ฉบับ                
  3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : บ) ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.4 (ตัวจริง) 1 ฉบับ 
  3.3 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของนกัเรียน     1 ฉบบั 
  3.4 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดำ      1 ฉบบั 
  3.5 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของมำรดำ      1 ฉบบั 
  3.6 ส ำเนำบตัรประชำชนของนกัเรียน        1 ฉบบั 
   3.7 ส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำ       1 ฉบบั 
 3.8 ส ำเนำบตัรประชำชนของมำรดำ        1 ฉบบั 
 3.9 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองไม่ใช่บิดำ – มำรดำ)  1 ฉบบั 
 3.10 ส ำเนำบตัรประชำชนของผูป้กครอง (กรณีไม่ใช่บิดำ – มำรดำ)  1 ฉบบั 

  4.  รายการทางการเงินตามรายละเอยีดดังแนบ 

รายการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
นักเรียนหญิง นักเรียนชาย 

1. เงินบ ำรุงกำรศึกษำ/ภำคเรียน  
2. ชุดพิธีกำร 
3. ชุดพลศึกษำ (เส้ือ/กำงเกง) 
4. กระเป๋ำเป้ 1 ใบ 
5. สมุด  1 ชุด 
6. เส้ือคณะสี 
7. เงินบ ำรุงสมำคมผูป้กครอง / ปีกำรศึกษำ 
8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุ / ปีกำรศึกษำ 
9. ค่ำบตัรประจ ำตวันกัเรียน 
10. กองทุนสวสัดิกำรนกัเรียน/ปี 
11. เปิดบญัชีธนำคำรโรงเรียน 
12. คู่มือนกัเรียน ผูป้กครองและครู 
13. คู่มือเอกสำรรับขวญัรำชพฤกษช่์อใหม่ 
14. ค่ำสนบัสนุนกิจกรรม  

1,300 
1,790 
430 
290 
270 
200 
250 
200 
50 
50 
20 

100 
15 

100 

1,300 
2,200 
430 
290 
270 
200 
250 
200 
50 
50 
20 

100 
15 

100 

 
 
1.  ชุดพิธีกำร นกัเรียน ม.3 เดิม                   
ไม่ตอ้งซ้ือใหม่แต่ตอ้งมีอุปกรณ์                 
ครบทุกอยำ่ง 
2.  ชุดพิธีกำร นกัเรียน ม.1ซ้ือใหม่                
ทุกคน 
 
 
 
 
 

 

รวมเงิน 5,065 5,475  
 

 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กชายอภิสิทธิ์ เวชชูแก้ว วิทย์-คณิต 2201 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นายธีรภัทร อ่อนศรี วิทย์-คณิต 2201 
3 เด็กหญิงกัลยกร จันทนะ วิทย์-คณิต 2201 
4 นางสาวเชอร์รี่ ภูจักรนิล วิทย์-คณิต 2201 
5 เด็กชายอนวรรษ สมุทรคีรี วิทย์-คณิต 2201 
6 เด็กหญิงมัณฑิตา แดงสว่าง วิทย์-คณิต 2201 
7 เด็กชายอัฟฟาน ตำภู วิทย์-คณิต 2201 
8 เด็กหญิงสิริรัตน์ ชูชาติ วิทย์-คณิต 2201 
9 นางสาวพรชนัน วีระวิทย์ วิทย์-คณิต 2201 
10 เด็กหญิงรัชฎา สุระคำแหง วิทย์-คณิต 2201 
11 เด็กชายทัศนัย เพชรรักษ์ วิทย์-คณิต 2201 
12 เด็กหญิงภูษณิศา เฉิดฉิ้ม วิทย์-คณิต 2201 
13 เด็กหญิงนงนภัส ซุ้นสุวรรณ วิทย์-คณิต 2201 
14 นายจิรวัฒน์ สุวรรณ์รัตน ์ วิทย์-คณิต 2201 
15 นางสาวสุพรรณิการ ์บุญศรี วิทย์-คณิต 2201 
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แย้มศิริ วิทย์-คณิต 2201 
17 เด็กหญิงขวัญชนก หนูนวน วิทย์-คณิต 2201 
18 นางสาวสุพัตรา วิบูลกิจ วิทย์-คณิต 2201 
19 นายศิวกร เรือนแก้ว วิทย์-คณิต 2201 
20 เด็กหญิงอาภาภรณ์ รัตนเนตร วิทย์-คณิต 2201 
21 เด็กชายทองพิทักษ ์ศรีสดใสสกุล วิทย์-คณิต 2201 
22 นางสาวกนกวรรณ อินทสระ วิทย์-คณิต 2201 
23 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีรัตน์ วิทย์-คณิต 2201 
24 นายปุญญพัฒน์ บุญธรรม วิทย์-คณิต 2201 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2201 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงธมลวรรณ หลาหวัน วิทย์-คณิต 2203 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 เด็กชายวรกร โอมาก วิทย์-คณิต 2203 
3 เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตนวล วิทย์-คณิต 2203 
4 เด็กชายธกร คล้ายเกล้า วิทย์-คณิต 2203 
5 เด็กหญิงเพชรฉวรรณ จันทร์ประดิษฐ์ วิทย์-คณิต 2203 
6 นายจรณฤทธิ์ หมัดอะด้ำ วิทย์-คณิต 2203 
7 เด็กหญิงญาทิตา แสงมณี วิทย์-คณิต 2203 
8 เด็กหญิงศุภวดี พัทบุรี วิทย์-คณิต 2203 
9 เด็กชายแป้ง ตีบแก้ว วิทย์-คณิต 2203 
10 นายศักดิ์สิทธิ์ รักษาชุม วิทย์-คณิต 2203 
11 เด็กหญิงชิดชนก สมทรง วิทย์-คณิต 2203 
12 เด็กหญิงธนภรณ์ มากมณี วิทย์-คณิต 2203 
13 นายภูวนัตถ์ สุวรรณโณ วิทย์-คณิต 2203 
14 เด็กชายก้องเกียรติ ลงทอง วิทย์-คณิต 2203 
15 เด็กชายชาญวิทย์ อิสโร วิทย์-คณิต 2203 
16 นางสาวนิชาภา ทองอ่อน วิทย์-คณิต 2203 
17 เด็กชายสุรพัศ อ่ิมสุวรรณ วิทย์-คณิต 2203 
18 เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์ประเสริฐ วิทย์-คณิต 2203 
19 นางสาวณิธิษา แกล้วทนงค์ วิทย์-คณิต 2203 
20 เด็กหญิงมัทนพร พรหมมินทร์ วิทย์-คณิต 2203 
21 เด็กชายนันทกร รสิตานนท์ วิทย์-คณิต 2203 
22 เด็กชายกันตพงศ ์ซุ้นสุวรรณ วิทย์-คณิต 2203 
23 เด็กหญิงจริญญา หาญณรงค์ วิทย์-คณิต 2203 
24 นายรดิศ ทองมี วิทย์-คณิต 2203 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2203 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงมาริษา หวังขะเด่ วิทย์-คณิต 2205 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 เด็กชายก้องภพ ฆังคมโณ วิทย์-คณิต 2205 
3 นางสาวกิ่งสกุล สุภาพ วิทย์-คณิต 2205 
4 เด็กหญิงณิรัชฎา แดงบุญ วิทย์-คณิต 2205 
5 นายเดชาธนภัทร เสลารัตน ์ วิทย์-คณิต 2205 
6 นายวชิรวิทย์ เสนเเก้ว วิทย์-คณิต 2205 
7 เด็กหญิงทิฆัมพร พันเศษ วิทย์-คณิต 2205 
8 นางสาวจัสมิน เจะหมาน วิทย์-คณิต 2205 
9 เด็กชายอภิวิชณ์ ซุ่มซิ่ม วิทย์-คณิต 2205 
10 เด็กหญิงพรรัตน์ ภูม ี วิทย์-คณิต 2205 
11 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ เจียมอาตม์ วิทย์-คณิต 2205 
12 นางสาวกฤดิสิรี พิทักษธรรม วิทย์-คณิต 2205 
13 เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองประทีป วิทย์-คณิต 2205 
14 เด็กหญิงวรรณิดา นพรัตน์ วิทย์-คณิต 2205 
15 นางสาวชวิศา เกิดศรี วิทย์-คณิต 2205 
16 นางสาวจุฑามาศ เกิดเกียรติเพชร วิทย์-คณิต 2205 
17 นายอภิรัฐ ชุล ี วิทย์-คณิต 2205 
18 เด็กหญิงอภิสรา เหล่าแก้ว วิทย์-คณิต 2205 
19 นายกันตภณ อุตมะมุณีย์ วิทย์-คณิต 2205 
20 นางสาวชนิตาภา เหล่าโชคชัย วิทย์-คณิต 2205 
21 เด็กหญิงชุติมา รัตนรัตน์ วิทย์-คณิต 2205 
22 เด็กหญิงนภสร แก้วจำรัส วิทย์-คณิต 2205 
23 เด็กหญิงเกตนิภา ผอมดำ วิทย์-คณิต 2205 
24 นางสาวปิยะวรรณ สุขกระ วิทย์-คณิต 2205 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2205 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 นายธนวัฒน์ คูณพูล วิทย์-คณิต 2207 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นางสาวพัชราภา แลกาน วิทย์-คณิต 2207 
3 นายนนทพัทธ์ สังข์ทอง วิทย์-คณิต 2207 
4 เด็กชายปัญญากร บุญกำเนิด วิทย์-คณิต 2207 
5 เด็กหญิงวรัญญา ดำเดิม วิทย์-คณิต 2207 
6 เด็กหญิงพรพิมล โสภาพงศ์ วิทย์-คณิต 2207 
7 นางสาววตรีรัตน์ จันทร์เขียว วิทย์-คณิต 2207 
8 นายอภิรักษ์ สายอ๋อง วิทย์-คณิต 2207 
9 นางสาวอรพรรณ คุ้มแสง วิทย์-คณิต 2207 
10 เด็กชายปฏิภาณ พริกเบ็ญจะ อังกฤษ-คณิต 2207 
11 นางสาวธนรัตน์ สังขกุล อังกฤษ-คณิต 2207 
12 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ โปชู อังกฤษ-คณิต 2207 
13 เด็กหญิงทยุติธร บัวกิ่ง อังกฤษ-คณิต 2207 
14 เด็กหญิงฑิตยากร เกื้อเพชร อังกฤษ-คณิต 2207 
15 นายเดชาธนวัฒน์ เสลารัตน ์ อังกฤษ-คณิต 2207 
16 เด็กหญิงกรรณิกา ตำภู อังกฤษ-คณิต 2207 
17 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิตนวล อังกฤษ-คณิต 2207 
18 เด็กหญิงจุฬารัตน์ นวลละออง อังกฤษ-คณิต 2207 
19 นางสาวภัทรวดี จันทรังษ ี อังกฤษ-คณิต 2207 
20 เด็กหญิงกมลฉัตร ขวัญคง อังกฤษ-คณิต 2207 
21 นายณัฏฐเดช พ่ึงบุญ อังกฤษ-คณิต 2207 
22 เด็กหญิงพรนภัส ยวงใย อังกฤษ-คณิต 2207 
23 เด็กหญิงณัฐวดี ไชยทอง อังกฤษ-คณิต 2207 
24 เด็กหญิงรินรดา ไชยภักดี อังกฤษ-คณิต 2207 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2207 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กชายพีรพัฒน์ เหมมาน อังกฤษ-คณิต 2301 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นางสาวชัชชญา ทองสงค์ อังกฤษ-คณิต 2301 
3 นายวรวัช ดำด ี อังกฤษ-คณิต 2301 
4 เด็กหญิงชนนิกานต ์ล่องชุม อังกฤษ-คณิต 2301 
5 เด็กหญิงพรรพษา จูหม๊ะ อังกฤษ-คณิต 2301 
6 นายณัฐพร แสงจันทร์ อังกฤษ-คณิต 2301 
7 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ อังกฤษ-จีน 2301 
8 เด็กหญิงธนัชชา แสงทรง อังกฤษ-จีน 2301 
9 นางสาววนิดา ชิดพังเทียม อังกฤษ-จีน 2301 
10 นางสาวชนิสรา ปิ่นแก้ว อังกฤษ-จีน 2301 
11 นางสาวแพรแก้ว ทองหนูนุ้ย อังกฤษ-จีน 2301 
12 เด็กหญิงเจนตินา ตีบสุวรรณ อังกฤษ-จีน 2301 
13 เด็กหญิงธัญกร จันทร์สวาท อังกฤษ-จีน 2301 
14 เด็กชายชยพร รัตนะ อังกฤษ-จีน 2301 
15 นางสาวปวริศา จำเริญนุสิต อังกฤษ-จีน 2301 
16 นางสาวสปันงา เจริญรูป อังกฤษ-จีน 2301 
17 เด็กหญิงกฤติยาภรณ ์แก้วมณี อังกฤษ-จีน 2301 
18 นายเสฏฐวุฒิ หาหลับ อังกฤษ-จีน 2301 
19 นายวุฒิพงษ์ เชาว์เสกสม อังกฤษ-จีน 2301 
20 เด็กชายตะวัน คงมี อังกฤษ-จีน 2301 
21 นางสาวคีตกชา จันทร์ดำ อังกฤษ-จีน 2301 
22 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไชยหลี อังกฤษ-จีน 2301 
23 เด็กหญิงแพรวา กิจบุรี อังกฤษ-จีน 2301 
24 นายชาคริต บุญราศรี อังกฤษ-จีน 2301 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2301 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงปิยศิร ิเจ๊ะมุสา อังกฤษ-จีน 2303 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นางสาวเกตุเกศร ละวรรณแก้ว อังกฤษ-จีน 2303 
3 นางสาวนิลวรรณ จันแก่นแก้ว อังกฤษ-จีน 2303 
4 เด็กหญิงณัฐริกา โมลิโต อังกฤษ-จีน 2303 
5 นางสาวนิลเนตร สิทธิสถิตย์ อังกฤษ-จีน 2303 
6 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แก้วเพ็ชร อังกฤษ-จีน 2303 
7 เด็กหญิงวัชพร เพชรพันธ์ อังกฤษ-จีน 2303 
8 นางสาวพิชามญชุ์ สวัสดิชัย อังกฤษ-จีน 2303 
9 นางสาวหนึ่งฤดี กุฬานุวัฒน์ อังกฤษ-จีน 2303 
10 นางสาวกรพินธุ์ ดำโพธิ์ อังกฤษ-จีน 2303 
11 นางสาวจิราพร ธนนิมิตร อังกฤษ-จีน 2303 
12 เด็กหญิงฟารีด้า ขุนเจริญ อังกฤษ-จีน 2303 
13 เด็กหญิงมนัสชนก ทีปรักษ์พันธ์ อังกฤษ-จีน 2303 
14 เด็กชายกิตติยา พิทักษ์วงค์ อังกฤษ-จีน 2303 
15 นางสาวชลธิชา สวุรรณขำ อังกฤษ-จีน 2303 
16 เด็กชายเฉลิมศักดิ ์วุฒิปุญญะ อังกฤษ-จีน 2303 
17 เด็กหญิงนุชนาฎ สุวรรณสุโข อังกฤษ-จีน 2303 
18 เด็กหญิงจักราวดี บัญชา อังกฤษ-จีน 2303 
19 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญพิพัฒน์ ไทย-สังคม 2303 
20 นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิชาติ ไทย-สังคม 2303 
21 เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูมณี ไทย-สังคม 2303 
22 นางสาวพิชชาภา สุกกระ ไทย-สังคม 2303 
23 เด็กหญิงดนยา ทวีวัฒนา ไทย-สังคม 2303 
24 เด็กชายกิตติภณ ลัภสุวรรณ ไทย-สังคม 2303 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2303 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 นางสาวธัญญรัตน์ สรรฐมิตร ไทย-สังคม 2305 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 เด็กชายธนดล ภูม ี ไทย-สังคม 2305 
3 เด็กชายนพดล ปราณีจิต ไทย-สังคม 2305 
4 เด็กชายกฤตเมธ สุนสระบุตร ไทย-สังคม 2305 
5 เด็กหญิงนารีรัตน์ พร้อมมูล ไทย-สังคม 2305 
6 นางสาวปิยนุช แสงงาม ไทย-สังคม 2305 
7 เด็กชายณัฐภัทร ซ่วนเซ่ง ไทย-สังคม 2305 
8 เด็กหญิงเกสรา บุญทอง ไทย-สังคม 2305 
9 นางสาวปรียาภรณ์ บุญสร้าง ไทย-สังคม 2305 
10 เด็กชายพีรวัฒน์ จันวัฒนะ ไทย-สังคม 2305 
11 นางสาวพลอยไพลิน เศียรฤทัย ไทย-สังคม 2305 
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร พันธ์ทอง ไทย-สังคม 2305 
13 นางสาวสุชานันท์ บัวพรหม ไทย-สังคม 2305 
14 เด็กชายอนุวัฒน์ เศียรฤทัย ไทย-สังคม 2305 
15 เด็กหญิงวิมลรัตน์ เทพกูล ไทย-สังคม 2305 
16 เด็กหญิงชนาภา แสงยางใหญ่ ไทย-สังคม 2305 
17 นายธีรภัทร์ ช่วยเหลือ ไทย-สังคม 2305 
18 นางสาวธมลวรรณ หมัดยะมาน ไทย-สังคม 2305 
19 นายอิสระ อักษรวงศ์ ไทย-สังคม 2305 
20 เด็กชายนิชนันท์ ฟองสุวรรณ ไทย-สังคม 2305 
21 นายรชต ผุดผ่อง ไทย-สังคม 2305 
22 นางสาวดลยา พันธุ์คง ไทย-สังคม 2305 
23 นางสาวทัศนวรรณ สังข์แก้ว ไทย-สังคม 2305 
24 นายจิรภัทร คงมี ไทย-สังคม 2305 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2305 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงกันยารัตน์ ห่อทอง ไทย-สังคม 2307 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นายกฤตพล แสงจันทร์ ไทย-สังคม 2307 
3 นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ ไทย-สังคม 2307 
4 เด็กหญิงภิญญดา รัชสิทธิ์ ไทย-สังคม 2307 
5 นางสาวบัณฑิตา สุวรรโณ ไทย-สังคม 2307 
6 เด็กชายอรรถพล จันทสโร ไทย-สังคม 2307 
7 เด็กหญิงพัชรพร ปานถาวร ไทย-สังคม 2307 
8 นายณัชพล ชูแก้ว ไทย-สังคม 2307 
9 นายศิรศิลป์ มะลิลา ไทย-สังคม 2307 
10 นางสาววัลลภา สิงห์ทอง ไทย-สังคม 2307 
11 เด็กชายกฤตพล จิตมานะ ไทย-สังคม 2307 
12 นายภัทรชนน จันเจริญ ไทย-สังคม 2307 
13 เด็กชายวีระภัทร สายชนะพันธ์ ไทย-สังคม 2307 
14 เด็กหญิงชาลิสา ทะสะระ ไทย-สังคม 2307 
15 เด็กหญิงกานติมา ฮกอ้ัน ไทย-สังคม 2307 
16 เด็กชายกิตติธัช ผ่องแผ้ว ไทย-สังคม 2307 
17 นายธัญธร รักษาชนม์ ไทย-สังคม 2307 
18 เด็กหญิงวรเทพ ตรามีคุณ ไทย-สังคม 2307 
19 เด็กหญิงวัลลภา มุสิกะสังข์ ไทย-สังคม 2307 
20 นายศุภวิชญ์ ศรีรัตน์ ไทย-สังคม 2307 
21 นายชนาธิป เซ่งเส้ง ไทย-สังคม 2307 
22 นายภูมิสกุล เพชรมุทธา ไทย-สังคม 2307 
23 นางสาวกนกพิชญ์ ชูศรีอ่อน ไทย-สังคม 2307 
24 เด็กชายราเชนทร์ ปิ่นแก้ว ไทย-สังคม 2307 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2307 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 นางสาวสลิลทิพย ์ช่วยนวล ไทย-สังคม 2401 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเนาวรัตน์ ไทย-สังคม 2401 
3 เด็กหญิงศรีสุดา สนิทมัจโร ไทย-สังคม 2401 
4 นายชัยยันต์ บิลพัสด์ ไทย-สังคม 2401 
5 เด็กหญิงปพิชญา ยุทธโกศา ไทย-สังคม 2401 
6 นายธีรวิทย์ ศรีสวัสดิ ์ ไทย-สังคม 2401 
7 นายนรเศรษฐ์ ศีลบุตร ไทย-สังคม 2401 
8 เด็กชายพีระ เพ็ชรจำรัส ไทย-สังคม 2401 
9 นางสาวพิมพ์ลภัส ต่วนสกุล ไทย-สังคม 2401 
10 เด็กหญิงนุธิตา สังข์ประดิษฐ์ ไทย-สังคม 2401 
11 เด็กชายชานนท์ อิสาระทะ ไทย-สังคม 2401 
12 นางสาวฐิติกานต์ พิทักษ์มณีบุญ ไทย-สังคม 2401 
13 นางสาวกัญญาภัค สุวรรณมาลา ไทย-สังคม 2401 
14 เด็กหญิงศยามล เพ็งจำรัส ไทย-สังคม 2401 
15 นายธนภัทร สินโน ไทย-สังคม 2401 
16 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรจำรัส ไทย-สังคม 2401 
17 นางสาวสิริรัตน์ บุญอินทร์ ไทย-สังคม 2401 
18 นางสาวพัชฎาพร ศรีขวัญ ไทย-สังคม 2401 
19 นางสาวอัญชิสา รัตนาคม ไทย-สังคม 2401 
20 นายภคพงศ ์ยอดอินทร์ ไทย-สังคม 2401 
21 เด็กหญิงชญานี มิ่งเมือง ไทย-สังคม 2401 
22 นายวานิช ทองสิพพัญญู ไทย-สังคม 2401 
23 นางสาวไรบินา ละอองนวล ไทย-สังคม 2401 
24 นายวัชรกร เกลาแก้ว ไทย-สังคม 2401 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2401 
 



 
ประกาศห้องรายงานตัวและมอบตัว 

เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปกีารศึกษา 2563 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน 
ห้องรายงานตัว/

มอบตัว 
หมายเหต ุ

1 นายเจตนิพัทธ์ พินิจสกุล ไทย-สังคม 2403 1. นักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน
โรงเรียนเดิม 
2 เตรียมเอกสาร
หลักฐานในการมอบ
ตัวให้ครบถ้วน 

2 นายเกียรติศักดิ ์พันธ์สำเภา ไทย-สังคม 2403 
3 เด็กหญิงพณัฐดา พร้อมมูล ไทย-สังคม 2403 
4 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองศรี ไทย-สังคม 2403 
5 นางสาวอรวรรณ อิติพันธุ์ ไทย-สังคม 2403 
6 นางสาวสุภารัตน์ ปิ่นแก้ว ไทย-สังคม 2403 
7 นายตุลา พงษ์สุวรรณ์ ไทย-สังคม 2403 
8 นายภู กระเเสรัตน์ ไทย-สังคม 2403 
9 นายวุฒินันท์ เเสงสุวรรณ ไทย-สังคม 2403 
10 นายปวเรศ บำรุงวงศ์ ไทย-สังคม 2403 
11 นายกฤษฎา บุญมณี ไทย-สังคม 2403 
12 เด็กชายภูมินทร์ บุญโน ไทย-สังคม 2403 
13 นางสาวพรนภา กองผล ไทย-สังคม 2403 
14 นางสาวอมรรัตน์ จองนุ่ย ไทย-สังคม 2403 
15 นายสารินท์ พุ่มนวล ไทย-สังคม 2403 
16 นายฐิรวัฒน์ เพชรพันธุ์ ไทย-สังคม 2403 
17 นางสาวลลิตภัทร แป้นปลื้ม ไทย-สังคม 2403 
18 เด็กหญิงสุภัสสรา สรรเสริญ ไทย-สังคม 2403 
19 เด็กหญิงปรางทอง จันทร์แก้ว ไทย-สังคม 2403 
20 เด็กหญิงสวรรยา ช่างแก้ ไทย-สังคม 2403 

 
 
 
 

หมายเลขห้อง 2403 
 


