
ประกาศโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
 

1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตวั ณ หอประชุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดเตรียม) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง  
 ใบ ปพ.1 ของ ป.6 หรือ ม.3 จากโรงเรียนเดิม 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ผู้ให้ก าเนิด) 
 ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา (ผู้ให้ก าเนิด) 
 ส าเนาใบสูติบัตร 
 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ 
 รูปนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

หมายเหตุ :  1. ให้นักเรียน 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คนเท่านั้นหรือผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนเพียงคน
เดียวโดยที่นักเรียนไม่ต้องมา เพ่ือลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โควิด-19 และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาด าเนินการในโรงเรียน 

2. หากมีอาการไข้ ไอ ไม่อนุญาตให้เข้าสถานศึกษา 
3. ในวันมอบตัวมีการจ าหน่ายชุดพละ (กางเกง 240 บ. เสื้อ 220 บ.)  โบว์ 20 บ.          

ตราสัญลักษณ์ติดชุดนักเรียน 15 บ. ตราสัญลักษณ์ติดเครื่องแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด 10 บ.       
ประกันชีวิต 190 บ. (สามารถซื้อวันเปิดเรียนได้อีกครั้ง)  

2. แนวทางปฏิบัติในวันรายงานตัวและมอบตัว 
1. ผู้ปกครองและนักเรียน (1 : 1) ลงชื่อและเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  
2. ผู้ปกครองและนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
3. ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสารการมอบตัว ณ จุดที่ 1 เมื่อเรียบร้อยแล้วไปตรวจเอกสารยังจุด  

ที ่2 นักเรียนคนต่อไปจึงจะเข้าจุดที่ 1 เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม  
4. นักเรียนแจ้งขนาดชุดพลศึกษา ณ จุดที ่3  
5. รับกระเป๋า และตราสัญลักษณ์โรงเรียนเพ่ือปักชุด  ณ จุดที ่4 
6. ผู้ปกครองและนักเรียนช าระเงิน ณ จุดที ่5   
7. ผู้ปกครองและนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ 



3. รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 
👌วันที่ 29 พ.ค. 2564 มอบตัวนักเรียน ม.1 
👉เวลา 09:00 น. -12:00 น. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศล าดับที่ 1-50  
👉เวลา 13:00 น. -16:00 น. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศล าดับที่ 51-102 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 

1 ด.ช. ณัฐพัฒน์              นาคนิล โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 

2 ด.ช. สุรเสกข ์              กลิ่นอ าพันธ์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

3 ด.ญ.ณัฐภัสสร              แชม่ชื่น โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

4 ด.ญ.นพัส                    วลิยั โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

5 ด.ญ. มนติญาภรณ ์        สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

6 ด.ช. วชิระ                   เรยีงเรียบ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

7 ด.ญ. ณูสิไรฮาล             เรอืงแว่ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

8 ด.ญ. จันทรัช                บญุรอด โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

9 ด.ช. ณัฐพงษ์                กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

10 ด.ญ. กานต์ธิดา              อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

11 ด.ญ. ณัฐวดี                  ช่วยเมือง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

12 ด.ญ. กมลชนก              พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

13 ด.ญ.สารุณี                   ครธุนาค โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

14 ด.ช. เสกสรร                 ลนุนา โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

15 ด.ญ. ณัฐธัญญา              เตง็มิ่ง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

16 ด.ญ. จิดาภา                 เผอืกศรี โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

17 ด.ญ. ชลธิชา                 เคา้อ้น โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

18 ด.ญ. จิรนันท์                บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

19 ด.ญ. จิดาภา                เอ่ียมมาก โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

20 ด.ช. อภิชัย                  มั่นระวัง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

21 ด.ญ. ณัฐนิชา               ลาชานนท์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

22 ด.ญ.ปิยธิดา                 มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

23 ด.ญ. อรปรียา              ส าร ี โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

24 ด.ช. อดิศักดิ์               ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

25 ด.ญ. สุภัสสร             สิงหท์อง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 



26 ด.ช. พนา                 ผ้ายอ่ิม โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

27 ด.ช. กฤตพล             บุญเลก็ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

28 ด.ช. ศุภกิจ              มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

29 ด.ช. ชัยวัฒน์            ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

30 ด.ช.ดนัย                 อยู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

31 ด.ช.ธันวา                ลือเฟ่ือง โรงเรียนวัดเสาหิน 

32 ด.ญ.กมลทิพย์           บุญชว่ย โรงเรียนวัดเสาหิน 

33 ด.ญ. รฎาพร             สุขแท ้ โรงเรียนวัดเสาหิน 

34 ด.ช. สุริเยนทร์           สั่งสอน โรงเรียนบ้านหนองบัว 

35 ด.ช. ณัชพล              ไพรินทร ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 

36 ด.ช. พัชรพล             ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 

37 ด.ช. นพนัย              ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองบัว 

38 ด.ช. วงศกร              สิงโต โรงเรียนบ้านหนองบัว 

39 ด.ญ. บุณยาพร          จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองบัว 

40 ด.ญ. ศรสวรรค์          แตงโม โรงเรียนบ้านหนองบัว 

41 ด.ญ. ณัฐธิดา             ทองเอ็ม โรงเรียนบ้านหนองบัว 

42 ด.ญ.กวิศรา               ธีวงษ ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 

43 ด.ช. วงศ์วัฒน            หาญอาษา โรงเรียนบ้านหนองบัว 

44 ด.ช.วีรภัทร               ข าทุ่ง โรงเรียนบ้านหนองบัว 

45 ด.ช. คณาธิป              ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 

46 ด.ญ. ณัฐพร              ปานด า โรงเรียนบ้านหนองบัว 

47 ด.ญ. คัทลียา             ศรีไกรสุข โรงเรียนบ้านหนองบัว 

48 ด.ช. ฉัตรมงคล           จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองบัว 

49 ด.ญ. สุนิดา               จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองบัว 

50 ด.ญ. หทัยชนก           ปานชัย โรงเรียนบ้านหนองบัว 

51 ด.ช. อนุวรรตน์           ทักท้วง โรงเรียนบ้านป่าสัก 

52 ด.ช. อาทิตย ์              โกปกิ โรงเรียนบ้านป่าสัก 

53 ด.ช. อรุโณทัย             ทันกระโทก โรงเรียนบ้านป่าสัก 

54 ด.ช. วีระพล             สั่งสอน โรงเรียนบ้านป่าสัก 



55 ด.ช. ธวัชชัย             จันทรค์าม โรงเรียนบ้านป่าสัก 

56 ด.ช. พัชรพล             สิงหา โรงเรียนบ้านป่าสัก 

57 ด.ช. ธนพล               ครีบผา โรงเรียนบ้านป่าสัก 

58 ด.ญ. ดาปนีย์             โพธิ์ม ี โรงเรียนบ้านป่าสัก 

59 ด.ช. ชัยณรงค ์           ครีบผา โรงเรียนบ้านป่าสัก 

60 ด.ช. วันชนะ              นาตาล โรงเรียนบ้านป่าสัก 

61 ด.ช. วศกร                 ทองอยู่ โรงเรียนบ้านป่าสัก 

62 ด.ญ. ประครองขวัญ      ส ารี โรงเรียนบ้านป่าสัก 

63 ด.ญ. กานต์ฤทัย           แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

64 ด.ญ. กรกชณา             สงสยั โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

65 ด.ญ. วีรยา                 จะเดิม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

66 ด.ญ. มินตา                 ทับคง โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

67 ด.ช. เจษฎาภรณ์           แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

68 ด.ช. พรชัย                  มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

69 ด.ช.ธนพล                   สร้อยสน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

70 ด.ช. ธนินท์รัฐ               กระแบกหอม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

71 ด.ช. ธนวัฒน์                 ฉนุยอก โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

72 ด.ญ. ปรายฟ้า ศรีนวล วัดเสาหิน 
73 ด.ช. พงศกร เพียรทอง วัดเสาหิน 
74 ด.ช. สิทธิโชค ธูปเทียน วัดคูหาสุวรรณ 
75 ด.ญ. ณัฐทิตา ยินดี บ้านหนองมะเกลือ 
76 ด.ช. ณรงค์วิทย์ นาตาล บ้านหนองมะเกลือ 
77 ด.ช. นพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์ บ้านหนองมะเกลือ 
78 ด.ญ. ณัฐนิชา มากมูล บ้านหนองมะเกลือ 
79 ด.ญ. สุชานันท์ มั่นประสงค์ บ้านหนองมะเกลือ 
80 ด.ช. ธนพนธ์ รอดเขียว บ้านหนองมะเกลือ 
81 ด.ช. สิทธินันท์ สุขแท้ บ้านหนองมะเกลือ 
82 ด.ญ. ภาวิณี แช่มชื่น บ้านหนองมะเกลือ 
83 กนกอร ลินทะจะกะ บ้านป่าสัก 
84 ด.ญ. ฉัตรกมล มั่นประสงค์ อนุบาลสุโขทัย 
85 ด.ญ. มนรดา เพ็ชรสะอาด อนุบาลสุโขทัย 
86 ด.ญ.ภาวิตรา แสงเงิน บ้านหนองมะเกลือ 
87 ด.ญ. มาริสา มั่นประสงค์ หนองสะแกประชานุกลู 
88 ด.ช. ภูเบศ ศรีอ าไพ บ้านหนองบัว 



89 ด.ญ. ชาลิสา จอกแก้ว บ้านหนองมะเกลือ 
90 ด.ญ. ภัทราวดี แก้วสุขเรือง บ้านหนองมะเกลือ 
91 ด.ช. พศวีร์ สุวรรณ สารสาสน์วิเทศสุโขทัย 
92 ด.ช. รชัพล เอมสวรรค์ วัดเสาหิน 
93 ด.ช. ธันวา อักษรกาญจน์ อนุบาลสุโขทัย 
94 ด.ช. พัสกร โฉมพุ่ม วัดเสาหิน 
95 ด.ช. ธนกรณ ์ พนอม วัดเสาหิน 
96 ด.ช. ทรงกลด พยอม วัดเสาหิน 
97 ด.ช. ธนกร   ทองอ่อน บ้านหนองมะเกลือ 
98 ด.ช. ณัฐวุฒิ  กัดฟัก บ้านคลองปลายนา 
99 ด.ช. ภูธเนศ  ศรีการักษ์ บ้านคลองปลายนา 
100 ด.ช. ราเชนทร์  มั่นประสงค์ วัดยางเอน 
101 ด.ช. ณัฐปคัลภ ์ หอยสังข์ บ้านแก่งทุ่ง พิษณุโลก 
102 ด.ช. เจษฎา  มาเครือ บ้านหนองบัว 

ตารางสอบแยกห้องเรียน 
ม.1 

วันที่สอบ เวลาสอบ วิชาสอบ หมายเหตุ 
1 มิ.ย. 2564 
***อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวันสอบ 

08.30 – 09.20 น. 
09.20 – 10.10 น. 
10.10 – 11.00 น. 
11.00 – 11.50 น. 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

ให้นักเรียนมาก่อนเวลา
เข้าสอบอย่างน้อย 30 
นาที เพื่อรับฟังค าชี้แจง 

 
หมายเหตุ :  1. ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 30 พ.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์และเพจ  

เฟสบุ๊คของโรงเรียน 
  2. วิชาละ 50 คะแนน 

3. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ผ่านทางเว็บไซต์
และเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน



4. รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 
👌วันท่ี 30 พ.ค. 2564 มอบตัวนักเรียน ม.4 
👉เวลา 09:00 น. -12:00 น. นักเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
👉เวลา 13:00 น. -16:00 น. นักเรียน ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา และศิลป์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 

1 น.ส.ศุภิสรา         พุฒซ้อน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

2 น.ส.กรรณิกา        รอดเขียว ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

3 น.ส.สภุาพร         มั่งจิ๋ว ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

4 น.ส.กานต์ฉัตร      เนียมแสง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

5 น.ส.วิมลทิพย์       นวลงาม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

6 นายณัฐวุฒิ          ทิมแย้ม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

7 น.ส.สธุินันท์         มีสอน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

8 น.ส.ทรรศยา        กองจันทร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

9 น.ส.วรัญญา         วันโณ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

10 น.ส.ปัญญาภรณ์     บวบม ี ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

11 น.ส.กัญญาวีร์        นวลจันทร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

12 น.ส.ธนภรณ์          โสวชิัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

13 น.ส.อรพรรณ         อยู่สบาย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

14 นายอภิสิทธิ์          เรืองดี ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

15 นายพงศกร          เอ่ียมโอน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

16 น.ส.นพวรรณ        ช้างเผือก ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

17 นายเลอศักดิ์         นวลใย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

18 น.ส.นิรมล            สุขแท้ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

19 นายธีรภัทร          ไกรกิจราษฎร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

20 นายภูผา             ไกรกิจราษฎร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

21 นายภุชงค์           ศรีอ าไพ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

22 นายวุฒิพร          นวลใย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

23 นายไชยพัฒน์       คงจันทร ์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

24 น.ส.ศิรินภา         แก้วส าราญ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



25 นายณัฐวุฒิ          นุ่มนวล ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

26 น.ส.สุนิสา           จุ้ยทรัพย ์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
27 น.ส.จิรัชยา          พุฒเพ อุดมดรุณี 
28 น.ส.เยาวพา        หมอกมืด ศรีมหาโพธิ์ 
29 น.ส.ณิชาภัทร    เป็นพุ่ม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
30 น.ส.กัณญาวีร์    ศรีบัว ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
31 น.ส.ณัฐกานต์    หอยสังข์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
32 นายนันทพงศ์     ทักท้วง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ตารางสอบแยกห้องเรียนแผนวิทย์-คณิต 
ม.4 แผนวิทย์-คณิต 

วันที่สอบ เวลาสอบ วิชาสอบ หมายเหตุ 
1 มิ.ย. 2564 
***อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวันสอบ 

08.30 – 09.20 น. 
09.20 – 10.10 น. 
 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 

ให้นักเรียนมาก่อนเวลา
เข้าสอบอย่างน้อย 30 
นาที เพื่อรับฟังค าชี้แจง 

หมายเหตุ :  1. ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 30 พ.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์และเพจ  
เฟสบุ๊คของโรงเรียน 

  2. วิชาละ 50 คะแนน 
3. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ผ่าน
ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน 

แผนการเรียนทวิศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม สาขา 

1 น.ส.สิรวิิมล          พุทแช่ม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

2 น.ส.พฤษภา         แก้วไผ่ซอ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

3 น.ส.ชนภิรณ์         มั่งจิ๋ว ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

4 นายอภิชาติ         แก้วสุขเรือง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

5 นายสุวินชา         สุขแท ้ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

6 น.ส.ทิพย์สุคนธ์      ทักท้วง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

7 น.ส.พัชรภรณ ์      แก้วบังเกิด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

8 น.ส.ณัฐณิชา        นวนน่วม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

9 น.ส.กชกร           มั่นประสงค ์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

10 นายณัฐวุฒิ          ศรีปรางค์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

11 น.ส.ณัฐนิยา         พรมนิล ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

12 นายภูวนัตถ์         คีบผา ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 



13 น.ส.ชญานิน         จุ้ยทรัพย์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 
14 นายสิรภพ           พาต่อ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 
15 น.ส.วนสันันท์       เป็นพุ่ม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 
16 น.ส.สิริรัตน ์        ทักท้วง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาหาร 

17 น.ส.รมิดา            ส ารี ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

18 น.ส.ยุวลัดา          สั่งสอน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

19 น.ส.วรรณภา        แตงโม ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

20 น.ส.วิรารัตน ์       หวังกุล ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

21 น.ส.ลลิตา           คงจันทร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

22 น.ส.พิจิตรา          ไกรวิชัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

23 นายพัทธพล        ไทยทอง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

24 นายธีรวัฒน ์      เอ่ียมโอน ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

25 นายเมธัส          ปานขลิบ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

26 นายวีรภัทร        แก้วไผ่ซอ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

27 นายพิชิตพงศ์      บุญช่วย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

28 นายนิธิพัฒน์      บวบม ี ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

29 นายธีรวิทย์        ไกรกิจราษฎร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

31 นายธนวัฒน ์     ลือเฟ่ือง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

32 นายธนภัทร       เม้ยทับ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

33 นายเตชิด         ปานด า ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

34 นายรุ่งอรุณ       เกี่ยวพันธ์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

35 นายสิมะโรจน์    นุชเกิด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 
36 นายธนวัฒน ์    นวลค า ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

37 น.ส.อมรรัตน์     จันเดช ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 

38 นายภาณุพงษ์     ไกรกิจราษฎร์ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่างยนต์ 
 
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 

1 น.ส.กฤติยา      สิงโต ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

2 น.ส.กานต์สิร ี    มีรอด ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 


