
8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 03140003 เด็กชาย พัชรพล มะรังษี

2 03140006 เด็กชาย วิภูวนัย ตั้งจิตมั่นคงชัย

3 03140009 เด็กชาย ตนลม เธียรฐิติพฤฒิ

4 03140017 เด็กหญิง วิชญาดา สุวรรณมโหสถ

5 03140027 เด็กชาย ลัทธพล อุยถาวรยิ่ง

6 03140032 เด็กชาย ศรัณยพงศ เหลาตรังสกุล

7 03140034 เด็กชาย วชิรกานต ภูมิดี

8 03140038 เด็กชาย ธนิสร พุทธกอม

9 03140039 เด็กหญิง ชญานิศ พรหมรุง

10 03140040 เด็กชาย พงศกร ยิ้มแกว

11 03140050 เด็กชาย ญาณกร วิทยากรฤกษ

12 03140061 เด็กชาย พีระพงษ พงษทิพยพาที

13 03140076 เด็กหญิง ริญสญา ศุภธนาภานันท

14 03140083 เด็กหญิง ธัญสินี กันซัน

15 03140090 เด็กหญิง พิชญาภา วิทยอํานวยคุณ

16 03140100 เด็กชาย อริยะ วิศรี

17 03140113 เด็กหญิง จิดาภา กวีกิจธวัช

18 03140115 เด็กหญิง นภสร ศรีนิเวศน

19 03140119 เด็กชาย พงษธัช บุญประกอบ

20 03140122 เด็กชาย นริศ สรโยธิน

21 03140125 เด็กชาย ฐิติภัทร อรทัยเกรียงไกร

22 03140145 เด็กชาย ธิติ ไทยชาญกิจ

23 03140146 เด็กหญิง พัทธธีรา จันทรคง

24 03140148 เด็กชาย ชูเกียรติ เพชรรักษ

25 03140159 เด็กหญิง อารียา ชุณหกิจ

26 03140170 เด็กหญิง เมธาพร แกวขาว

27 03140185 เด็กชาย ศุภกร เลอทิพยบุญชัย

28 03140238 เด็กชาย ศุภวัตรน ภักดี

29 03140246 เด็กชาย บวรวงศ เปยมพุฒิอมร

30 03140250 เด็กชาย ภานพ มัณยาภา

31 03140282 เด็กหญิง สุนิธี ประภาวรางศักดิ์

32 03140288 เด็กชาย วิกรม วิกรมโรจนานันท

33 03140300 เด็กหญิง เบญจมาภรณ ผิวเหลือง

34 03140309 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จันทรศิริวิชัย

35 03140328 เด็กชาย ธชย ดิษฐจร

36 03140335 เด็กหญิง ปสุตา กิตติโชควัฒนา

ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ชั้น ม.1/09

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 1/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 03140002 เด็กหญิง ภัทรลภา สุวรรณรินทร

2 03140011 เด็กชาย ธนบดี สินสุขศรีวิไล

3 03140012 เด็กชาย ธนวรรธน สินสุขศรีวิไล

4 03140018 เด็กหญิง สิรภัทร บาลทิพย

5 03140019 เด็กหญิง ปาณิศรา สงทิพย

6 03140023 เด็กหญิง สริตา สารบัน

7 03140026 เด็กหญิง ภัทราพร พลายรักษา

8 03140030 เด็กชาย อิทธิกร กอบคุณนันท

9 03140036 เด็กชาย ณฐกร เบญจศาสตร

10 03140049 เด็กหญิง นันทกานต สิทธิผล

11 03140070 เด็กหญิง ณภัทร คะวิลัย

12 03140071 เด็กหญิง ณัฐศศิตา แสงงาม

13 03140078 เด็กหญิง เจียระไน รักพงษพันธ

14 03140093 เด็กชาย นันทมนัส ฮดคํา

15 03140095 เด็กชาย ภัคสกุล สุภาพ

16 03140123 เด็กชาย อินทัจ เบ็ญราฮีม

17 03140130 เด็กหญิง กันตฤทัย ดิษยศรีโรจน

18 03140136 เด็กชาย ธีรดนัย คงบรรทัด

19 03140137 เด็กชาย วิชญภาส แทนพรหม

20 03140140 เด็กหญิง พิชญาภัค ปรีดาชิณภัทร

21 03140141 เด็กชาย ชยพนธ ติยะปญจนิตย

22 03140158 เด็กหญิง พิมพพิชชา มงคลวิสุทธิ์

23 03140162 เด็กชาย กรกฏ เกาเอี้ยน

24 03140172 เด็กชาย ศุภกฤต ธนัญพัฒนพงศ

25 03140173 เด็กชาย ปริพล พิชิตมาลย

26 03140175 เด็กชาย ชิติพัทธ จิระกาญจนากิจ

27 03140177 เด็กชาย อนาคิน จําปานวน

28 03140192 เด็กหญิง กฤตยา กิตติพิทยากุล

29 03140205 เด็กหญิง ศุภรดา เพงภูมิพณิช

30 03140214 เด็กหญิง หทัยณัฐ ณ พัทลุง

31 03140236 เด็กชาย บุณยภู ควรประเสริฐ

32 03140242 เด็กชาย ณสยาม เหลานาค

33 03140248 เด็กชาย ปวริศ หาญวิโรจนกุล

34 03140270 เด็กหญิง ณิชานาฏ แสงนิกรเกียรติ

35 03140286 เด็กหญิง แพรวเพริศพริ้ง เฟองแกว

36 03140303 เด็กชาย ธนกร กลมกลอม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ชั้น ม.1/10

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 2/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 03150002 เด็กหญิง ธัญชนก เรืองจินดา

2 03150010 เด็กชาย ณกร กุศล

3 03150011 เด็กหญิง พิชชาภา ศรีอาจ

4 03150017 เด็กชาย ชิตวัน มณีขาว

5 03150023 เด็กชาย ภูชิสส บุณยรัตพันธุ

6 03150030 เด็กชาย นพดร แซหลง

7 03150034 เด็กชาย อนณ เตระวิชชนันท

8 03150041 เด็กชาย ชวาลณัฎฐ พลังสุริยะ

9 03150042 เด็กหญิง ณัฐวรา เกสโร

10 03150045 เด็กหญิง ชญาดา สันทนาประสิทธิ์

11 03150047 เด็กหญิง ญาณิศา เวสสบุตร

12 03150048 เด็กชาย อชิรวิชญ บางใหญ

13 03150053 เด็กชาย จิรกร ธรรมะ

14 03150054 เด็กชาย ปฏิภาณ วัฒนาเสรีกุล

15 03150063 เด็กชาย ปรมัตถ เรืองเวช

16 03150071 เด็กหญิง นัทธมน ทนทาน

17 03150077 เด็กชาย ภวัต โคตรสงคราม

18 03150079 เด็กหญิง พรรณดาว มวงงาม

19 03150091 เด็กหญิง สาริศา กล่ําทอง

20 03150092 เด็กหญิง ฐิตารีย คันษร

21 03150093 เด็กหญิง ณิชาภา บุญญกูล

22 03150095 เด็กชาย ชนะโชติ จันทรขาว

23 03150098 เด็กหญิง พนิตสุภา เกตุดาว

24 03150106 เด็กหญิง พิชฎา เตชะวงศ

25 03150110 เด็กชาย นรภัทร จันทรแสง

26 03150123 เด็กชาย สหนนท กู

27 03150138 เด็กหญิง จรรยาภรณ ถาแกว

28 03150146 เด็กหญิง ณิชากานต จิรกิจวิบูลย

29 03150155 เด็กหญิง ปยธิดา วิมลรวี

30 03150164 เด็กชาย ชนินทร วงศคํา

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ English Program  ชั้น ม.1/11

หนาที่ 3/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 03150001 เด็กชาย สิปปสิชญ ลิ่วเฉลิมวงศ

2 03150004 เด็กหญิง สริญญา วงศละคร

3 03150005 เด็กหญิง อภิชญา พัฒนคง

4 03150007 เด็กหญิง อินทุนิภา ดัชนี

5 03150013 เด็กหญิง ณัฐธิดา เดือนแจม

6 03150014 เด็กหญิง ณัฐธยาน คหวัฒนธรางกูร

7 03150016 เด็กชาย เกียรติคุณ สินธวานนท

8 03150018 เด็กหญิง ชาคริยา โสตธิมัย

9 03150019 เด็กชาย พอ หรี่จินดา

10 03150028 เด็กชาย ธนพัชร ราชญาณ

11 03150029 เด็กหญิง ปพิชญา เจริญรวย

12 03150044 เด็กหญิง จิรัชยา แกวเจริญ

13 03150051 เด็กชาย ศีล นามวิเศษ

14 03150058 เด็กชาย อธิภัทร ทองพันธ

15 03150060 เด็กหญิง ปุณยวีร ชิตมณี

16 03150062 เด็กชาย กรวัชร ศรสงคราม

17 03150078 เด็กหญิง ธีรกานต วิชาพร

18 03150086 เด็กชาย ชิษณุพงศ ภัทรพิบูล

19 03150099 เด็กหญิง นภสร ฐานวิเศษ

20 03150103 เด็กชาย พณ เตชะวีระวงศ

21 03150105 เด็กหญิง พอเพียง ดวงจร

22 03150116 เด็กหญิง วรรณรดา ฮาซัน

23 03150124 เด็กชาย พงศปณต ดุกสุขแกว

24 03150125 เด็กหญิง ณัฏฐา พานิชการ

25 03150126 เด็กหญิง จิ่งขวา โฮ

26 03150133 เด็กหญิง บุรัสกร ฏิระวณิชยกุล

27 03150134 เด็กหญิง ทักษอร รามดิษฐ

28 03150142 เด็กชาย เดวิช ชูพานิช

29 03150149 เด็กหญิง พรพิรุณ ปุณณชัยยะ

30 03150158 เด็กชาย ธนวัฒน นุชิต

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ English Program  ชั้น ม.1/12

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 4/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 6441001 นาย อชิรวิทย จันทพราม

2 6441004 เด็กชาย อชิระ จิระอรรถกุล

3 6441010 นาย ฐิติกร เทียนเรียว

4 6441011 นาย ธีราพัทธ จงประเสริฐ

5 6441012 นาย สุรวิชญ ศรีสุระคุปต

6 6441013 เด็กชาย ศุภกฤต ชวยเชียร

7 6441017 นาย ซัมวิล เบ็ญราฮีม

8 6441021 นาย ภูมิธาดา ธุวานนท

9 6441022 นางสาว ณัฐชยา เมฆประยูร

10 6441023 นางสาว กานตธิดา เพี้ยนภักตร

11 6441025 นางสาว รมยธีรา สําเร็จ

12 6441026 เด็กชาย เทอดธรรม รัศมีภากร

13 6441047 นางสาว นันทธิดา วัสวาณิชย

14 6441050 นางสาว เบญญดา เงินทองอุดมเพชร

15 6441059 นาย พรหมพิริยะ มินบํารุง

16 6441070 เด็กชาย เมธพนธ โอวาทเจริญไพศาล

17 6441077 เด็กหญิง พริมา ศรีชัยชนะ

18 6441078 เด็กหญิง ธนัชพร ปวิตรปก

19 6441080 นาย คุณากร เลอทิพยบุญชัย

20 6441083 นางสาว พลอยไพลิน เหมเปา

21 6441084 นาย อนันดา รายใจบุญ

22 6441088 เด็กชาย ชยุต รัตนธนาสิริ

23 6441095 นาย พัชรพล ทองธรรมชาติ

24 6441098 เด็กหญิง ธารจินดา คุมเคี่ยม

25 6441099 นางสาว ดุจเดือนเดน เฟองแกว

26 6441100 เด็กหญิง พุทธิชา วงศเดนวงศ

27 6441102 นางสาว นาราภัทร ไพบูลยชัยวาณิชย

28 6441103 เด็กชาย พรมนัส พึ่งคํา

29 6441104 นางสาว ณัฏฐณิชา ครองไกรเวช

30 6441106 นาย สุรพิชญ อินทรสอน

31 6441108 นางสาว อัยลดา ถนอมศิลป

32 6441113 เด็กหญิง อธิติยาพร เจนตระกูลโรจน

33 6441116 นางสาว มนัสนันท นนทพันธุ

34 6441126 เด็กชาย นิธิโรจน สรรพธนวัฒน

35 6441135 นางสาว อัจฉราพรรณ อัจฉริยนิติ

36 6441136 นาย ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ชั้น ม.4/12

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 5/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร

1 6442004 เด็กชาย กันตินันท ดํารงศักดิ์กุล

2 6442011 เด็กชาย วันวิเศษ ประจันเขตต

3 6442016 นาย ปุรภัทร โมกขเวศ

4 6442022 เด็กหญิง ภัทรนันท ออนตา

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน

1 6442017 เด็กชาย อัครัช ภวโชติธาดา

2 6442031 เด็กชาย เอกปญญ สายปญญา

3 6442034 นางสาว ปุณยภรณ จริตงาม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program)  ชั้น ม.4/13

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 6/7



8/4/2021  17:36

ที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

1 6442001 นางสาว ศรุตา ไชยวุฒิกรณวานิช

2 6442003 นางสาว พัณณิตา สุวรรณมาโจ

3 6442007 เด็กหญิง วรันธร คูณทะเล

4 6442008 นาย จิรเมธ สมบุญจันทร

5 6442010 เด็กชาย กรวิชญ ภูแกว

6 6442013 นาย กษิดิ์เดช เอื้อบุญสง

7 6442015 นางสาว พศิชญา สุขชื่น

8 6442024 นางสาว ศรีตระกูล อินทนุพัฒน

9 6442028 เด็กหญิง จิณหจุฑา อุมเอิบ

10 6442029 นางสาว มัชฌิมา ยุววนิช

11 6442033 นาย วงศวรรธน เทพไอยบุตร

12 6442037 เด็กหญิง ชัญญา นาคจิรังกูร

13 6442038 เด็กชาย มนัสวิน ลีลาเกียรติสกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภทหองเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program)  ชั้น ม.4/14

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่ 7/7
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