
 
ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.๓ เดิม) ปีการศึกษา 256๓ 
------------------ 

      ตามที่ โ รง เรียนทีปั งกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน )ในพระราชูปถัมภ์ฯ ด า เนินการรับสมัครนัก เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๓ บัดนี้ 
การด าเนินการได้ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  4  
ปีการศึกษา 256๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
1 นายศุภชัย ปานแตง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
2 นายจักรกฤษ ประชาราษฎร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๓ นายธนกร สิงห์สังข์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๔ นายอภิสิทธิ์ ขุนอาจ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๕ เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยจ าปา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๖ นางสาวภัทราภรณ์ ทัฬหปริญญา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๗ เด็กหญิงภัทราภรณ์ หงษ์ทอง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๘ เด็กชายคฑาวุธ เดชาภินันท์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๙ นางสาวปาราวี พระไทรโยค วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

1๐ นางสาวสุธาวัลย ์ ศรีประดู่ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
1๑ นายสุริยะ พละพล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
1๒ เด็กหญิงจารุภา สว่างชม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
1๓ นายสุภัคชัย มีทองพูล วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๔ เด็กหญิงธันวา ช านาญเวช วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๕ นางสาวพัชราภา สกุลพงศ์ชัย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๖ เด็กหญิงมณฑกาล สะอาดเอ้ือ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๗ นายพงษ์ฐกร หกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๘ นางสาวอินทิรา แก้วบัวดี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๑๙ เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพย์จันทร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
2๐ นางสาวอริศราภรณ์ ทานให้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
๒1 เด็กหญิงกนกพร อุมงค์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๒2 นายกฤษฎา ผาหลัก วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๒๓ นางสาวสุภาพร นามเรือง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๒๔ เด็กหญิงน้ าผึ้ง หอมจันทร์โต วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๒๕ เด็กหญิงวีรนุช สุทธิชื่น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
๒๖ นางสาวอารยา ลอยแจ้ง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
27 เด็กหญิงรินลณี รอดแฟง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
๒8 นางสาวรุ่งลาวัณย์ ศรีอ าการ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๒9 เด็กชายอภิสิทธิ์ ภิญโญภาวการ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
30 นางสาวโสภิตนภา นุ่นยวง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓1 เด็กชายธนะชัย นัยนามาตร คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๒ นายชัยมลล์ เลิศอัจฉริยะ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๓ นางสาวสุภัทรา อ้นตรง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๔ นายกฤตกร ป้อมจังหรีด คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๓๕ เด็กชายอธิวัฒน์ พันโภคา คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๖ นายบารมี รุ่งสิริเมธากุล คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๗ เด็กชายธนพล แสนดวง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   
๓๘ นายอรรถพล อรรถประดิษฐ์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาวนฤมล จันทร์มณี คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๔๐ นายชลธัญน ์ สีหะวงค์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๔๑ เด็กหญิงรุ่งนภา มาลี คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๔๒ นายพงศ์เดช คร่ าทอง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
๔๓ นางสาวชลธิชา โรบินสัน ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ  
๔๔ เด็กหญิงจารุวรรณ ฤทธิ์ละคร ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ   
๔๕ นางสาวพาขวัญ รอดพ้น ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ   
๔๖ เด็กหญิงนันธวรรณ สวัสดิ์ตาล ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ   
๔๗ เด็กหญิงหทัยภรณ์ คิดชอบ ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ   
๔๘ เด็กชายนันทวัฒน์ ฉิมแก้ว ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ   
๔๙ เด็กชายจิรวัฒน์ อินทะ ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ  
๕๐ นายพิสิทธิ์ จินดามณี ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ  
๕๑ เด็กหญิงภูริชญา พุกกะณะสุต ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ  
๕๒ นายทนงเกียรติ์ พาหุยุทธ์ ศิลปะ แจ้งย้ายแผน 

๕๓ นางสาวทิพวรรณ จันพวง ศิลปะ แจ้งย้ายแผน 
๕๔ เด็กชายธนากรณ์ โลเกตุ ศิลปะ แจ้งย้ายแผน 
๕๕ เด็กชายธันวา หมีข า ศิลปะ แจ้งย้ายแผน 
๕๖ นางสาวสุปราณี ฤทธิ์ทวี ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ   
๕๗ เด็กหญิงมินตรา นิลวัล ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๕๘ เด็กหญิงสุธิดา ตรีหิรัญ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๕๙ นายณัฐพงษ์ นาคพรม ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๐ เด็กหญิงกัณดารี บรรหาร ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๑ เด็กชายศุภกฤษ แจ้งสมบุญ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๒ นายปิยวัฒน์ ครุฑวัฒนา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๓ เด็กชายอนุชิต พรหมเสนา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๔ นายณัฐวุฒิ อัจนา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๕ นางสาวเกวลิน เมืองใจ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
๖๖ นายพรพิพัฒน์ ทองบู่ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๗ นายอนุสิทธิ์ กายตะขบ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๘ นายเสกสรรค์ สมุทรค า ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๖๙ เด็กชายตะวัน ภูมิประพันธ์ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๐ เด็กชายรุ่งโรจน์ กองแสน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๑ นายวันชัย ศรีสุวรรณ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๒ เด็กหญิงอารียา อินทะจร ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๓ เด็กชายสราวุฒิ แน่นอุดร ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๔ เด็กหญิงนนธิชา อายุวงษ์ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๕ นายปิยะพงษ์ ศรีเจริญพันธ์ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๖ เด็กหญิงอรพรรณ เที่ยงแขม ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๗ เด็กหญิงศิริกานต์ดา คงสอน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๘ นางสาวศศิธร สมุทรค า ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๗๙ เด็กชายเจษฎา ฝืดสามแก้ว ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
๘๐  นายกฤษณพล อ าพันทอง ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

 หมายเหตุ นักเรยีนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ให้ด าเนนิการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวนัมอบตัว  
  
 ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวและมอบตัวเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในวันที่ 7  มิถุนายน  
๒๕๖๓ เวลา ๐9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนักเรียนสามารถ 
ดาวน์โหลดใบมอบตัว กรอกใบมอบตัว และเตรียมเอกสารแนบมาให้พร้อมในวันรายงานตัวและมอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและ
เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ 
 
 
       
 


