
หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 

ปีการศึกษา 2564 
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0001  นาย ศัตรูพ่าย สําอางค์อินทร์  
2  0002  นางสาว ศิรภัสสร พชรสิริ  
3  0003  นางสาว วรพิชชา เวฬุวนารักษ์  
4  0004  นางสาว นันท์นลิน แก้วใส  
5  0005  นาย วีระพล ประกอบศรี  
6  0006  เด็กชาย ธัชพล มีชัย  
7  0007  นางสาว สราศิณี แวดอุดม  
8  0008  นางสาว อัญมณี แสงไชย  
9  0009  นางสาว รวีญา นาคศรี  
10  0010  นางสาว จิตราพร ไชยะดา  
11  0011  เด็กหญิง ธารทิพย์ ชินวงษ ์  
12  0012  นางสาว กัญญารัตน ์ ปรีชา  
13  0013  นางสาว สุกัญญา เหลืออรุณ  
14  0014  นางสาว แพรทอง คเชนทร์ชัย  
15  0015  นางสาว ปิยพร บุปผานิน  
16  0016  เด็กหญิง สุชาวดี พวงพิมพ ์  
17  0017  นางสาว ธีราพร ภูจันทึก  
18  0018  เด็กชาย ธนากร อัจธนาสิริ  
19  0019  เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ แก้วพวง  
20  0020  นางสาว อภิรดี สุวรรณ  
21  0021  เด็กหญิง ปัณญศิริ แก้วอุ่นเรือน  
22  0022  นาย ตะวัน แซ่ล้ี  
23  0023  นาย สราวุฒิ รุ่งเรือง  
24  0024  นางสาว พลอยวรินทร์ แซ่ล้ิม  
25  0025  นางสาว โสภณา สุทธิโพธิ์  
26  0026  นางสาว วรรณิดา สายสอ  
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ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

27  0027  เด็กหญิง ภัคชุดา ย่อมเจริญ  
28  0028  เด็กหญิง หงส์เหม ยุคใหม่  
29  0029  นางสาว วราวรรณ สุดสาย  
30  0030  นางสาว ฟ้าใส สมุติรัมย์  
31  0031  เด็กหญิง พิมพ์มาดา พูลผล  
32  0032  เด็กหญิง อารยา บัวจันทึก  
33  0033  เด็กหญิง ชาคริยา เคียงข้าง  
34  0034  นาย พุฒินนท์ แสนพล  
35  0035  เด็กชาย รัตนะศักดิ์ โชควิเศษชัยสิทธิ์  
36  0036  นางสาว ชลธิชา บุญมา  
37  0037  นางสาว เกตุสลา  เล่งคุ  
38  0038  นางสาว พัชราภา ศรีมันตะ  
39  0039  เด็กหญิง ธัญชนก เเซ่โง้ว  
40  0040  นาย ธงชัย สุขสําราญบานใจ  
41  0041  นาย นวรัตน ์ วงษ์ปามุต  
42  0042  นางสาว ธิชาพร แป้นห้วย  
43  0043  นางสาว นฤมล คําภริยา  
44  0044  นาย หัสนัย  เขียวอ้น  
45  0045  นางสาว สุธาสินี เวคะวาทยานนท์  
46  0046  นางสาว รุ่งทิพย ์ ใจหล้า  
47  0047  นางสาว อรไพลิน ชาวนา  
48  0048  นาย ธีรพงศ์ สุขเป็ง  
49  0049  นางสาว นันทิชา สุขโนนทอง  
50  0050  นางสาว พรลภัส วังบุญ  
51  0051  เด็กชาย นพรัตน ์ ขัดทะขันธ์  
52  0052  นางสาว ชนิศา ธนโชคภูวดล  
53  0053  นางสาว จิตราพรรณ จ๋ิวประดิษฐกุล  
54  0054  นางสาว จิรารินทร์ กิตติดวงรัตน์  
55  0055  นางสาว นันทนา พลเตมา  
56  0056  นางสาว รัชนี ปั้นตระกูล  
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57  0057  เด็กชาย ธาราเทพ ยาวิละ  
58  0058  เด็กหญิง นาตารี ศรีสวรรค์  
59  0059  นาย ณัฐนนท์ ดิลกบุษยากุล  
60  0060  เด็กชาย เอกสิทธิ์ ผดุงกิจ  
61  0061  นางสาว ภิรมร์พร  จันทาทิพย์  
62  0062  เด็กชาย วงพจน ์ ดูการณ์  
63  0063  นางสาว ปาริศา อุดมสินค้า  

 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เตรียมวิศวกรรมศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0064  เด็กหญิง อัญจิรา ตันกูล  
2  0065  นาย พิบูลย์ พรมศรีจันทร์  
3  0066  เด็กชาย กานต์กวี แคโอชา  
4  0067  นาย ปิยวัฒน ์ แช่มสาคร  
5  0068  นาย ธีรภัทร์ กัณหะ  
6  0069  เด็กชาย อิสราวุฒิ สนธี  
7  0070  นาย ธรากร ปัญญาวา  
8  0071  นาย ศุภโชค แซ่หย่าง  
9  0072  นาย ธีรภัทร สุขเป็ง  
10  0073  นาย ชุษณะ บุษมงคล  
11  0074  นาย สรสิข วงละคร  
12  0075  เด็กชาย อัครพล รัตนปัญญา  
13  0076  เด็กชาย นวสรณ์ ทองถม  
14  0077  เด็กชาย ประวีร ์ โชติจิราภิรมย์  
15  0078  นาย กฤติเดช เย่ียมสถาน  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – นวัตกรรมการจัดการเกษตร 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0079  นาย เขมณัฏฐ์ เจริญรักษ์ธนกุล  
2  0080  นางสาว เบญจวรรณ ศรีไมย์  
3  0081  นางสาว สุวนันท์ โกศลจิตร  
4  0082  นาย ยุทธนา คุณรังษี  
5  0083  เด็กหญิง ปรียาภา จันทอง  
6  0084  เด็กชาย สุริยา กองแก้ว  
7  0085  เด็กชาย ศิวัช ศรีสงคราม  
8  0086  เด็กชาย เธียรไท จําปาขอม  
9  0087  นางสาว ธัญชนก แก้วชุมพล  
10  0088  เด็กหญิง อริยา สีหามาตย์  
11  0089  นางสาว ปนัดดา กล่ินศรี  
12  0090  เด็กหญิง สโรชา สุขดี  
13  0091  เด็กชาย นันทวัฒน ์ นันทะเเสน  
14  0092  นาย ณัฐพัฒน์  ชูทรัพย์  
15  0093  เด็กชาย องค์กร นุชนารถ  
16  0094  นาย ทัตพงศ์ ปลาโพธิ์  
17  0095  เด็กชาย ทรงยศ เอี่ยมวิจารณ์  
18  0096  นางสาว รุจิรา  ศรีวรรณศิริ  
19  0097  นาย สุภวัทน์ สขีเจริญ  
20  0098  เด็กชาย กษิดิศ เลิศพิสิฐไพศาล  

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0099  เด็กหญิง เขมจิตตา จันทร  
2  0100  นาย เทพทัต เสริมจันทร์  
3  0101  นางสาว รุ่งทิวา กันกล่ิน  
4  0102  นางสาว สุพัตรา โสภารักษ์  
5  0103  เด็กหญิง นิภาพรรณ ป้อมรักษา  
6  0104  นางสาว อชิรญาณ์ ม่วงทอง  
7  0105  เด็กหญิง ธันย์ภิญญดา พงษ์เมตต์  
8  0106  นางสาว กัญญารัตน ์ รัตนใหม่  
9  0107  เด็กหญิง สุปรียา จอกเจิมกล่ิน  
10  0108  นางสาว ปุณยวีร์ อุทะกะ  
11  0109  นางสาว ปาณิสา โพธิ์ทอง  
12  0110  นาย ชาณุกรณ์ ชูชัยวรากิจ  
13  0111  นาย พีรพัท แซ่เอี๊ยบ  
14  0112  นาย วุฒิศักดิ์ ใยยอง  
15  0113  นาย พุธกร คําหาร  
16  0114  นาย นวพล สุบิน  
17  0115  นาย วรากร เฉียงสี  
18  0116  เด็กชาย วายุภัทร ล้ิมตระกูล  
19  0117  นางสาว พิยดา ขาวเมืองน้อย  
20  0118  นางสาว สุณิสา เงินล้วน  
21  0119  นางสาว ธิดารัตน์  สุขอนันต์  
22  0120  นาย รัฐภูม ิ สุทธิประภา  
23  0121  นางสาว ปัณฑิตา น้อยบุดดี  
24  0122  เด็กชาย อนวัช จิรสุขรุจี  
25  0123  นาย สุธินันท์ โสประดิษฐ์  
26  0124  นางสาว พุธรัตน ์ เเซ่โค้ว  

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อ) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

27  0125  นางสาว ณัฐาเนตร  ตรีนุมิตร  
28  0126  นางสาว โชติกา วารีรัตน ์  
29  0127  นางสาว วรพร เมฆหนู  
30  0128  นางสาว สุวรรณพร จันทร์เสนา  
31  0129  นางสาว วรัทยา หลาวแหลม  
32  0130  นางสาว กัญญาณัฐ ผิวขาว  
33  0131  นาย อรรถพล ไชยสงค์  
34  0132  นาย กิตติภูมิ สิงห์คะนองศักดิ์  
35  0133  นาย นันทิวรรธน ์ แจ่มเท่ียงตรง  
36  0134  นาย ชาณุกรณ์  ชูชยวรากิจ  
37  0135  นางสาว จีรวรรณ ตาเป็น  
38  0136  นางสาว วราภรณ์  นินเรียง  
39  0137  นาย ณวรินทร์ ขุนเสน  
40  0138  นางสาว ทัศนันท์  ชูเกษม  
41  0139  เด็กชาย อธิป  สิงห์ทอง  
42  0140  นาย พิริยะ เนตรวงค์  
43  0141  นางสาว ชิชานันท์ ไชยสวัสด์ิ  
44  0142  นาย อลงกรณ์ ชันแสง  
45  0143  เด็กชาย ทรงพล  ฟ้าคะนอง  
46  0144  เด็กหญิง ณัฐณิชา  จินดามัง  
47  0145  นางสาว ณัฐธิดา นาคทอง  
48  0146  นาย ธนาวุฒ ิ รินทะไชย  
49  0147  นาย ณัฐพัทร์ วิทยาวกูล  
50  0148  นางสาว ธันวารัตน ์ ชูคง  
51  0149  นางสาว พิชา พลพิทักษ์  
52  0150  นาย รุจดนัย กิ่งเกษ  

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อ) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

53  0151  เด็กชาย คุณพัฒน์ งามเมือง  
54  0152  เด็กหญิง พลอยชมพู โพธิ์พลากร  
55  0153  เด็กหญิง พัณณิตา รักไทยแสนทวี  
56  0154  นาย สุชา แซ่อั๊ง  
57  0155  นาย สุริยา  กองแก้ว  
58  0156  นาย วุฒิชัย แก่นสนธิ์  
59  0157  นางสาว ปวันรัตน ์ หินนท์  
60  0158  นางสาว ญาณันศิริ ช่วยรัมย์  
61  0159  นาย ภควัฒน ์ คําพู  
62  0160  นาย กอบุญ ประทุมชาติ  
63  0161  นาย พชร นิลดํา  
64  0162  เด็กชาย สินทวี พรมมา  
65  0163  นางสาว สิรภัทร พัญโญศร ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1  0164  นางสาว ศุภิสรา ใหญ่จริง  
2  0165  นางสาว ศุจินธรา อินทร์เจริญ  
3  0166  นางสาว ศรุดา แก้วมณี  
4  0167  นางสาว หยกผกา เวฬุวนารักษ์  
5  0168  นาย วิชิต วรพต  
6  0169  นางสาว พลอยสวย สุกใส  
7  0170  นางสาว ณัฐธิดา ภัทรชีวานันท์  
8  0171  นาย สมชาย สีมา  
9  0172  เด็กหญิง มันทนา ต่ายมา  
10  0173  นางสาว รวีวรรณ สามารถกิจ  
11  0174  นางสาว แสงคํา สายทอง  
12  0175  เด็กชาย ยติพล คําศรี  
13  0176  นางสาว วรรณรดา กาญจนพิบูลย์  
14  0177  นางสาว กัญญาณัฐ ยืนมั่น  
15  0178  นางสาว ธัญญลักษณ์ หาญสุโพธิ์  
16  0179  เด็กชาย อรุษ แซ่แต้  
17  0180  นาย วีระภัทร ปิยะสุข  
18  0181  นาย ธีรเกียรต ิ ศักดิ์อมรชัย  
19  0182  นางสาว ณัฐริกา สายบุญขันธ์  
20  0183  นางสาว กัญญา สังฆทิพย์  
21  0184  นางสาว สุธาทิพย์ นาคนุช  
22  0185  นางสาว จิรัชติกาล เดชบุญ  
23  0186  นางสาว ตรีรักษ์ แย้มศิริ  
24  0187  เด็กชาย เชตุพล ไทยสมบูรณ์  
25  0188  นางสาว วิเศษชัยศรี แจ่มเท่ียงตรง  
26  0189  เด็กหญิง เจนนิษา จุลกรานต์  

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน (ต่อ) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร  ชื่อ – สกุล  หมายเหตุ 
27  0190  นาย สิทธิชัย ไทยวรินทร ์  
28  0191  นางสาว ทิชากร ทรงศิริ  
29  0192  นาย สรยุท อุสาหะ  
30  0193  นางสาว กัญญาณัฐ  ขาวทอง  
31  0194  นางสาว ณัฐนรี พวงบุบผา  
32  0195  นางสาว ชณิชา จิตรภักดี  
33  0196  นางสาว สุธาสินี วงษ์พินิจ  
34  0197  นางสาว ธิญาดา คําสอน  
35  0198  นางสาว ฐิติวรดา แก้วแกมคง  
36  0199  เด็กหญิง ปิยธิดา คําสอน  
37  0200  นาย ณัฐวัตร โพธิ์ออน  
38  0201  เด็กหญิง อรณิชา ตูมนอก  
39  0202  เด็กหญิง คัทรียา เกตุทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0203  นาย ณัฐดนัย ชินบัญชรวงศ์  
2  0204  นางสาว สุชาวลี แก้วรัตน ์  
3  0205  นาย สหวัฒ สอนดี  
4  0206  นาย ตาวัน ประกิตวรกุล  
5  0207  เด็กหญิง พิมพิกา โตรัมย์  
6  0208  เด็กหญิง ปฏิภาณ ศิริปัญญาพร  
7  0209  นาย ธนาวัฒน ์ พระศร ี  
8  0210  นางสาว จิราพร เบ็ญจวงษ์คีรี  
9  0211  นางสาว พิชชาภรณ์ ภมร  
10  0212  นางสาว พรชิตา แสนเพชร  
11  0213  นางสาว ปนัดดา  สุปัตติ  
12  0214  นาย จัตริณ  พัดพรม  
13  0215  นาย ดุษฎี ศิริกันยา  
14  0216  นาย ฆณศัพท์ สุมน  
15  0217  นาย นฤเดช ศิริพจน์  
16  0218  นางสาว ปรายรดา จ่ันเเก้ว  

 

 

แผนการเรียนศิลป์ – ศิลปะ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0219  เด็กหญิง ศตพร ชาตินฤมาณ  
2  0220  นางสาว ณหทัย คําเรืองบุญ  
3  0221  นางสาว นฤภร ตาเป็น  
4  0222  นางสาว วศินี  วงษ์สมบัติ  
5  0223  นางสาว เกศปภา ไทยอาจหาญ  
6  0224  นางสาว จิตรลดา ศรีลาจันทร์  
7  0225  นางสาว วรางณ์อร ย่อมเจริญ  
8  0226  นางสาว มาริสา กล่ินสุบรรณ  
 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – พลศึกษา 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  0227  นางสาว ณัฐารีย์ พงษ์พานิช  
2  0228  นาย ณัฐวุฒิ ชูเท่ียง  
3  0229  นางสาว ดากานดา ศรีวงษ์รัตน ์  
4  0230  เด็กชาย โชคชัยโย สุขันธ์  
5  0231  เด็กชาย สันติสุข แก้วระคน  
6  0232  นาย จามิกร ทองคําพันธุ์  
7  0233  เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บุญตา  
8  0234  เด็กชาย ณัฏฐพล มัตนา  
9  0235  นาย ภูวดล ยอพันดุง  
10  0236  เด็กชาย ศิวัช แก้วมหาภิญโญ  
11  0237  นาย ชินภัทร จิตต์ปิยะมิตร  
12  0238  นาย ทิวากร หวังนอก  
13  0239  นาย ชนะกันต์ อายุการ  
14  0240  นาย สุริยัน บุปผามาตย์  
15  0241  เด็กชาย อัฐพล เขียวชอุ่ม  
16  0242  นาย วันชนะ แย้มภู ่  
17  0243  เด็กชาย ณัฐพล  ใจซื่อ  
18  0244  นาย ปุณพัศน์ ภู่สุด  
19  0245  นาย บัณฑิต  มั่นหมาย  
20  0246  นาย ภัทรดนัย อาบสุวรรณ์  
21  0247  นาย ณชพล สินเส้า  
22  0248  เด็กชาย ภูวดล อยู่บํารุง  
23  0249  เด็กชาย ธนารักษ ์ นุ่มสกุล  
24  0250  นาย ชฎิลพจน์ เจริญสุข  
25  0251  นาย วะชิระ ปิติวัลย์พงศ์  
26  0252  เด็กชาย วุฒกาศ แสงเพ็ชร  

 

 

 



หมายเหตุ  ให้นักเรียนดําเนินการมอบตัวออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์และจะถือว่าสละสิทธิ์  
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0-2421-0119 ต่อ 1 (วิชาการ) 
 

แผนการเรียนศิลป์ – พลศึกษา (ต่อ) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

27  0253  เด็กชาย ทิชากร  ลําดับศรี  
28  0254  นาย บวรทัต บุญมี  
29  0255  นางสาว พรหมพร ทองพรหม  
30  0256  นาย รัฐธรรมนูญ   สีหนองโคตร  
31  0257  นาย กฤตณัฐ   พวงคํา  

 


