
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

 
 

  ตามท่ีโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรงได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จส้ินแล้ว จึงขอ

ประกาศรายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

ขอให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือแนบท้ายประกาศมามอบตัวในวันอาทิตย์ท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 – ม.4/2 เวลา 08.30 น. – 09.30 น.  

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 – ม.4/4 เวลา 09.30 น. – 10.30 น.  

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5   เวลา 10.30 น. – 11.00 น. 

 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

และให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 – ม.4/7 มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ 

ท่ี 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.30 น. ณ ลานหน้าห้อง 111 โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ถ้านักเรียนไม่มา

รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 

            ประกาศ  ณ วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

(นายแมน   มั่นคง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29183 นาย กฤติน ศกุนตานุรักษ์ 
2 29184 นาย ชโนดม ศิริยอด 
3 29191 นาย ภัชญสิทธิ์ จารุศิริสมบูรณ์ 
4 29192 นาย ภุมเรศ ปราบคะเซ็น 
5 29468 นาย ธนากร โพธิ์ทอง 
6 29501 นาย เจษฎา ชูบุญ 
7 29507 นาย ธนวัฒน ์ ศรสิงห์ 
8 29539 นาย ก้องเกียรติ ค่ าคูณ 
9 29551 นาย ยศอนันต์ ค าจริง 
10 29554 นาย ศิริพงษ์ สุภะ 
11   นาย จิรวุฒ ิ เเสงสว่าง 
12   นาย ฉันทวุฒิ ค าโสภา 
13   นาย ณภัทร วัฒนเกษกรณ ์
14   นาย ณัฐพัสธร ฐิตินานันท์ 
15   นาย ไทยุทธ พรชัย 
16   นาย เอกรินทร์ งามสมุทร 
17 29196 น.ส. กัญญารัตน ์ พุฒอ่อน 
18 29197 น.ส. จินต์จุฑา ธนะสันต์ 
19 29199 น.ส. ณภัทร สกุลทรัพย์วัฒนา 
20 29200 น.ส. ณัฏฐชา ผ้ึงทรัพย์ 
21 29201 น.ส. ณัฐฐา เกียรติไชยพัต 
22 29205 น.ส. ปรวรรณ บุญจันทร์ 
23 29206 น.ส. ปวณิศา รุ่งเรือง 
24 29207 น.ส. พัณณิตา เอี่ยมจันทร์ 
25 29208 น.ส. พีรดา ทานอก 
26 29209 น.ส. มนัสนันท์ แสงก่ า 
27 29210 น.ส. มนัสนันท์ หัสกุล 
28 29212 น.ส. สิริโภคา พงษ์ทอง 
29 29213 น.ส. สุธาทิพ เครือจันทร์ 
30 29214 น.ส. อมลวรรณ จูสนิท 

 
 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ ำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

31 29215 น.ส. อัจฉริยาพร ทองเกล้ียง 
32 29485 น.ส. ฐิติวรรณ วงศ์มณี 
33 29529 น.ส. พลอยพรรณ สุขโชติ 
34 29535 น.ส. ศุภาภรณ์ กิ่มพะแก้ว 
35 29566 น.ส. ภคพร นามค้อ 
36   น.ส. กานติมา แก้วกลืน 
37   น.ส. ชลธิชา สาธรกิจ 
38   น.ส. บุษญากร สายกองค า 
39   น.ส. ประภาพร เเสงจันทร์ 
40   น.ส. หทัยชนก ประทุมสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29218 นาย ก้องเกียรติ เกียรติละมุนวงศ์ 
2 29220 นาย ชนาธิป สุดชารี 
3 29223 นาย ธีรภพ ชูเมือง 
4 29227 นาย ภัทรพงศ์ พึ่งพินิจ 
5 29228 นาย ภานุเดช ศรีอินทร์ 
6 29232 นาย วงศกร กอบกู้กิตติกุล 
7 29233 นาย วรชัย อ าไพจิตร 
8 29236 นาย สิรวิชญ์ สุภาผล 
9 29267 นาย ณัฐศร นางสีคุณ 
10 29315 นาย สรวิชญ์ ผาทอง 
11 29351 นาย ปภังกร ศรีชัยมูล 
12 29359 นาย อภินันท์ มีละกูล 
13 29422 นาย ธนากร ลาโพธิ์ 
14   นาย กิตตินันท์ พระสว่าง 
15   นาย สรายุทธ ศรีมหาพรม 
16   นาย อาทิวราห์ สมมงคล 
17 29238 น.ส. กนกณภา กล่อมวงศ์ 
18 29239 น.ส. กรรณิยา ปัญญาสิทธิ 
19 29242 น.ส. จิระวัลย์ บรรเจิดวัฒนกุล 
20 29246 น.ส. ณัฐณิชา สุนทรสนิท 
21 29247 น.ส. ตมิสา กล้าหาญ 
22 29249 น.ส. ธิดาพร สืบเทพ 
23 29253 น.ส. ลลิตา กวินสนธิมาศ 
24 29256 น.ส. อมรา ยังข า 
25 29321 น.ส. กัลยกร น้อยกลาง 
26 29329 น.ส. พุทธสุดา ภูผาหลวง 
27 29333 น.ส. สาวิตรี เถลิงศรี 
28 29335 น.ส. สุมิตตา ชาวหงษา 
29 29337 น.ส. อารยา สีแสงอ่อน 
30 29363 น.ส. ดวงกมล สืบสาคร 

 
 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ ำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

31 29364 น.ส. ธัญรัตน ์ พาเจริญสุข 
32 29366 น.ส. ปาลิดา ศรีสวาท 
33 29369 น.ส. รัชดาภรณ์ ประจิตร 
34 29408 น.ส. มาลิณี เจียงชัย 
35 29417 น.ส. อรจิรา สังข์นารอด 
36 29443 น.ส. ชุติกาญจน์ พลสวัสด์ิ 
37 29457 น.ส. อังคณา อ่อนสีนิล 
38   น.ส. ณัฐณิชา ปัทมะ 
39   น.ส. สุพรรษา วรดิเรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29219 นาย จิรบูรณ์ นราวิชิต 
2 29229 นาย เมธัส สาครินทราชัย 
3 29234 นาย วรณัฐ เกษมรัตน์ 
4 29301 นาย ดลนที ชมชัยรัตน์ 
5 29421 นาย ณัฐพล วิวัฒน์ประภากร 
6 29467 นาย ธนัชชา เอี่ยมม ี
7 29472 นาย ภัทรพล แซ่เจียม 
8 29510 นาย ภูผา ภู่สว่าง 
9 30555 นาย นพรุจ บุญจันทร์ 
10   นาย ธีรภัทร์ กล่ินชู 
11 29202 น.ส. ณิชาดา เบญจกุลกฤตยา 
12 29211 น.ส. วชิรญาณ์ แต่งปราณีต 
13 29250 น.ส. ธิปภา เจริญดง 
14 29291 น.ส. ฐิดาภา โตวิทยะ 
15 29292 น.ส. ณญาดา เศวตสตุลานนท์ 
16 29293 น.ส. ณัฐพร อ่อนวิมล 
17 29326 น.ส. นฤมล จันทศร 
18 29361 น.ส. ณัฏฐิกา ช่วยกลับ 
19 29365 น.ส. นัท หน่อแสง 
20 29368 น.ส. รสสุคนธ์ ฤทธิ์ยิ้ม 
21 29370 น.ส. รัศมิ์ภัชสรณ์ รถจันทร์ 
22 29373 น.ส. วารินทร์ มีมงคล 
23 29407 น.ส. ภัสสร์ศศิร์ รถจันทร์ 
24 29409 น.ส. วรรณรยา แซ่เจียม 
25 29410 น.ส. วันเพ็ญ แซ่หล่ง 
26 29412 น.ส. สมฤดี บุญชื่น 
27 29446 น.ส. ธนพร สุธงษา 
28 29448 น.ส. เพชรรัตน์ แสงทับทิม 
29 29452 น.ส. วีณารัตน์ อินทราราม 
30 29455 น.ส. สุพิญญา ล าจอง 

 
 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ ำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

31 29456 น.ส. สุภิญญา ถึงแสง 
32 29490 น.ส. รุจิรา นิตทิม 
33 29494 น.ส. ศิริวรรณ เอี่ยมละออ 
34 29496 น.ส. สุจินันท์ วงศ์อ ามาตย์ 
35 29521 น.ส. กานต์พิชชา โพธิ์แก้ว 
36 29522 น.ส. จิณณ์ญาดา ศิริวรรณโภคะกุล 
37 29562 น.ส. ธิดารัตน์ ค ากอดแก้ว 
38 29570 น.ส. วรัญญา ชุมนวล 
39 29899 น.ส. ยมาภรณ์ วงศ์ศร 
40 30553 น.ส. กนกวรรณ เหล่าพิชิต 
41   น.ส. ใจรัก จันทมูล 
42   น.ส. ณิชกุล นันทะเสน 
43   น.ส. นันธิดา ภูผันผิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29224 นาย นฤนาฏ สีม่วง 
2 29230 นาย รัฐภูมิ สุขีมิตร 
3 29277 นาย ภานุวัฒน ์ สุ่มมาตร์ 
4 29278 นาย ยศภัทร ดาวสุก 
5 29341 นาย จีรศักดิ์ พลเย่ียม 
6 29392 นาย ภูริ จ านงค์หาญ 
7 29418 นาย กฤติเดช บัวโพธิ์ 
8 29425 นาย นัธทวัฒน ์ พุทธธัน 
9 29548 นาย ธนวันต์ สิมมา 
10 29553 นาย วีรพัฒน ์ วันเดียยา 
11   นาย ณัฐภูมิ สาแม 
12   นาย ศุภวิชญ์ จงจอหอ 
13 29198 น.ส. ฐนิชา นพตะลุง 
14 29216 น.ส. อิสรีย์ เอี่ยมวรรณ 
15 29243 น.ส. ชนากานต์ พรหมดี 
16 29323 น.ส. ดาราวรรณ ป้อมมงกุฎ 
17 29325 น.ส. ธนวันต์ ทนงใจ 
18 29489 น.ส. ภีรดา อยู่โชติพัฒนา 
19   น.ส. กมลรัตน์ ปรากฏเลิศ 
20   น.ส. ธัญมาส ค าภีระ 
21   น.ส. ธันยา แก้วฉาย 
22   น.ส. ธารนันท์ ศิริวาลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29259 นาย เขตโสภณ นราทร 
2 29286 นาย อนุวัฒน ์ โพธิ์ฤทธิ์ 
3 29358 นาย สมชาย โพธิ์ศรี 
4 29385 นาย ธีรเทพ หรี่เรไร 
5 29391 นาย ภูชิต  หว้ากลาง 
6 29426 นาย ปิติพงษ์ พลกูล 
7 29430 นาย รัฐภูมิ พวงจ าปา 
8 29431 นาย รุ่งเรือง ชุ่มค า 
9 29438 นาย สุวรรณภูมิ เพิ่มวงษ์มาก 
10 29498 นาย กวินภพ เทียมมณีโชติ 
11 29505 นาย ทศทิศ จิตรจ ารอง 
12 29506 นาย ทิมนิวัฒน ์ ใครชม 
13 29508 นาย นเรนทร เพียรชนะ 
14 29512 นาย รัชชานนท์ ประหยัดทรัพย์ 
15 29516 นาย สัจจา ทางทอง 
16 29540 นาย กีรติ บุญโพธิ ์
17   นาย จิรวัฒน ์ สุทธการ 
18   นาย จิรศักดิ์ เเสงสว่าง 
19   นาย ศุภกิตด์ิ ประกิ่ง 
20 29203 น.ส. ดรัลพร โพธิวัฒน ์
21 29290 น.ส. ชรินรัตน ์ ร้อนกล่ิน 
22 29328 น.ส. พิรดา อินทรเนตร 
23 29444 น.ส. ทิฆัมพร ปาทะหา 
24 29445 น.ส. ทิพย์อัปสร ปล้ืมเปล่ียน 
25 29451 น.ส. เรือนแก้ว ยิ่งได้ชม 
26 29560 น.ส. ชลธิชา เรียงทอง 
27 29565 น.ส. ปริศนา นามมะโน 
28 29577 น.ส. อรัญญา แก่นโพธิ ์
29 30048 น.ส. ภิริษา สืบส าราญ 
30 30118 น.ส. อธิชา จันทร 
31   น.ส. จิรารัตน์ เเสนปัญญา 
32   น.ส. วัชจิราภรณ์ แย้มสรวล 



รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 – 4/7 
แผนการเรียนศิลป์ – อาชีพ 

ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่  เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล 

1 29231 นาย วงกฏ เจตานนท์ 
2 29235 นาย ศรัณย์ ซื่อตรง 
3 29340 นาย จิรภัทร เลิศพิมลพันธ์ 
4 29342 นาย เจษฎาภรณ์ ค ามณีย์ 
5 29344 นาย ชุติพน ชูเมือง 
6 29345 นาย ฑีฆายุ แก้วขัด 
7 29350 นาย นิธ ิ พรมหาญ 
8 29352 นาย ปรเมศวร์ พจน์สุวรรณ 
9 29423 นาย ธวัชชัย สังข์เจริญ 
10 29500 นาย จิรณัฐ ไลน้ าอ้อม 
11 29509 นาย ปกรณ์ ยอดโต 
12 29538 นาย กฤตานนท์ แก้วฉวี 
13 29547 นาย ธนทัต ทองแย้ม 
14 29879 นาย อานนท์ จันทร์เสน 
15 29288 น.ส. กัญญ์วรา ศรีทองเจิม 
16 29441 น.ส. จีราวรรณ ปามิ 
17 29450 น.ส. ภูริตา ทิมเจริญ 
18 29492 น.ส. เลิศลักษณ์ ค าถนอม 
19 30556 น.ส. พรสวรรค์ บัวทอง 
20 28384 น.ส. ภัทรา ไชยภักดี 
21 29261 นาย จิรายุส บริบูรณ์ 
22 29270 นาย ธณัฐศุภวัช นาคทิม 
23 29300 นาย ชานนท์ รอดภัย 
24 29311 นาย พีรพัฒน ์ เว้ากลาง 
25 29318 นาย สิริศักดิ์ อรุณสาธิต 
26 29319 นาย อุดมทรัพย์ พระโยธา 
27 29331 น.ส. มนัญชยา สุปินะ 
28 29355 นาย เมธพนธ ์ เอิบอาบ 
29 29372 น.ส. วรรณกร ไลไธสง 
30 29388 นาย ธีระภัทร นฤภัย 
31 29395 นาย ศิวฤทธิ์ สุริวงศ์ 
32 29400 น.ส. จิราพร กล่อมเกล้ียง 
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33 29427 นาย ปิยะวัตร สุภาษร 
 34 29432 นาย วราศักดิ์ พันธ์พงษ ์
35 29462 นาย ชัชชนก อิสสระ 
36 29466 นาย ทวีศักดิ์ ดงค าสี 
37 29473 นาย ภาคภูมิ สติภา 
38 29474 นาย วัชรพล จุลวงค์ 
39 29475 นาย วันชนะ ฉวิกขุนรัมย ์
40 29481 น.ส. กัญญาณี ไหลเจริญ 
41 29514 นาย วันชัย ข าคล้า 
42 29520 น.ส. กัญญา พิศัณชัยธนกุล 
43 29523 น.ส. จุฑารัตน์ สืบสุนทร 
44 29524 น.ส. เฌอมา  เเสงทอง 
45 30568 นาย อภิวิชญ์  นามเทพ 
46   นาย คุณากร โพธิ์มะณี 
47   น.ส. นริศรา อยู่จันนา 
48   นาย วิชญะ แจ้งแสง 
49   นาย สุวพิชญ์ ล้ิมธีระยศ 
50   น.ส. ณัชชาวีย์ สุขศาลา 
51   นาย ภัทรพล อาจศิริ 
52   น.ส. ไพลิน จิรกุลฐิติ 
53   น.ส. ชนิกานต์ สุขวุฒิกิจ 
54   นาย ปฏิภาณ ชุยรัมย์ 
55   น.ส. ญาณิศา เนียมเงิน 
56   น.ส. ฐาปนี นพวันนันทกูร 
57   นาย ประพัทธ์ สุค าภา 
58   นาย เป็นหนึ่ง ตลาลักษณ์ 
59   นาย เฉลิมพงศ์ ชูเมือง 
60   นาย กณิศ คุณทอง 
61   นาย วัชรพล เปรมมาก 
62   นาย รังสิมันต์ุ อ่อนบุญญะ 
63   น.ส. นันทนา โพธิ์สวัสด์ิ 

 


