
 
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   
.......................... 

                       ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา 
ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น  โรงเรียนใช้ผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในการจัดห้องเรียน สำหรับประเภทปกติ และจะประกาศผลการจัด
ห้องเรียนในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่        ๑๕   พฤษภาคม      ๒๕๖๓ 

 
 
 
                                                        

       (นายประสงค์  กลิ่นบรม) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 18406 นายจิรพัส จีระกุล   

 

รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนMini English Program (MEP) 
 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SME 
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 18541 นางสาวเพชรลดา เเดงเเท้   
2 18565 นายภานุกร สิทธินนท์วรกุล   
3 18588 นางสาวภัทธราภรณ์ ผาดศรี   
4 18645 นางสาวอรรัมภา ชังชะนา   
5 18647 นายกันต์ธร รุ่งแสง   
6 18651 นายถิรนันท ์ยิ้มกริ่ม   
7 18652 นายธนพัฒน์ โพธิ์เย็น   
8 18653 นายบดีศร สิทธิคง   
9 18663 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยชะนะ   
10 18665 นางสาวเขมิกา ศิริสมบูรณ์   
11 18668 นางสาวจุฑามาศ  กิตติวรรณาภรณ์   
12 18671 นางสาวณัฐสุดา ปู่ผุด   
13 18673 นางสาวดรุณี พลศร   
14 18675 นางสาวนภัสวรรณ ศาสนาไทย   
15 18678 นางสาวนันท์ลินี โอบนิธิวงศ์   
16 18682 นางสาวปิ่นมณ ีภักดีชาติ   
17 18683 นางสาวพรชนิตว์ สังข์แดง   
18 18688 นางสาววนิดา สุทธินาควัชระ   
19 18699 นายณเมธ วงค์มงคล   
20 18702 นายภู คำลุน   
21 18706 นายสหเกียรติ์ กาญจนรัตน์   
22 18707 นางสาวกมลชนก เปรียบปราง   
23 18712 นางสาวดีน่า ชุมนุมพันธ์   
24 18713 นางสาวติณรี  เลิศอาวุธ   
25 18720 นางสาวอัญชิสา จันทร์แก้ว   
26 18721 นายกิตติพงศ ์อุปถัมภ์   
27 18726 นายธนพล จีระกุล   
28 18728 นายประพัฒน์ หมื่นคลัง   
29 18730 เด็กชายพิสิษฐ์ เพ็ชรคงทอง   
30 18733 นายยุวชน ยิ่งเกียรติกุล   
31 18739 นางสาวกัญจนพร พะเนิน   
32 18741 นางสาวกัญญาวีร์ มีจิต   

 

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SME 
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

33 18742 นางสาวชยาธิป แปลนาค   
34 18745 นางสาวฑิติญา รอดน้อย   
35 18746 นางสาวณัฐชา ดำรงค์   
36 18747 นางสาวณัฐนันท์ ศรีประสาท   
37 18748 นางสาวดวงกมล สายสกล   
38 18751 นางสาวบุษรินทร์ กลิ่นหอม   
39 18752 นางสาวปาณิสรา มากศิริ   
40 18756 นางสาวพัชริดา อ่ิมเอม   
41 18758 นางสาวรดา จิตไชยชาญ   
42 18761 นางสาววาสนา งาทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 18452 นางสาวอรัญญา พนารัตนะโสภณ   
2 18481 นางสาวชื่นนภา คิมเข้ม   
3 18522 นางสาวจิดาภา กาญจนี   
4 18529 นางสาวธนพร ประทับกอง   
5 18558 นายณัฐชนน แซ่ตั้น   
6 18575 นางสาวกมลพร เย็นใจ   
7 18594 นางสาวศาตนันทน์ นานุ่ม   
8 18603 นายเดชาวัต สุวรรณศรี   
9 18604 นายธนภัทร เพชรนิล   
10 18613 นายสิรวิชญ์ นาคอนุเคราะห์   
11 18622 นางสาวชนาทิพย์ ผลทวี   
12 18626 นางสาวณัฐชยา เอกบุตร   
13 18627 นางสาวธมนวรรณ กาละสังข์   
14 18649 นายโชคชัย ศรีสุวรรณ   
15 18669 เด็กหญิงชนัฏดาพร เปรมภักดี   
16 18692 นางสาวสุชานิตา คงแก้ว   
17 18705 นายศดานนท์ นงนุช   

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 18585 นางสาวปาลิดา ยังมีมาก   
2 18589 นางสาวมนัสนันท์ เบ้าทิพย์   
3 18650 นายณัฐกมล ยาคุ้มภัย   
4 18685 นางสาวภุมรินทร์ รัตนชูโชต ิ   
5 18724 นายชานน สุขช่วย   
6 18737 นายเอกบดินทร์ พร้อมมูล   

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 18527 นางสาวณัฐนิดา จันทร์เจริญ   
2 18596 นางสาวอัยยาวีร์ สุทธิพันธ์   
3 18547 นางสาวสุดารัตน์ ปลอดโปร่ง   
4 18676 นางสาวนภัสสร  หอมชื่น    
5 18533 นางสาวธีมาพร สันติสุขไพบูลย์   
6 18540 นางสาวพรรพษา ชมเชย   
7 18750 นางสาวนัทวรรณ  เครือฟ้า   
8 18764 นางสาวอุษณา ทรัพย์คง   

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ   
1 18366 นายธีรเดช  กาญจนา     
2 18427 นางสาวกาญจนาพร  พ่ึงผล     
3 18435 นางสาวณัฐพร ชุ่มโพธิ์     
4 18438 นางสาวพัชราภา  ติดไหล่     
5 18449 นางสาวสุธิมา ครึกครื้น     
6 18523 นางสาวจุฑาทิพย์  นฤเบศร์     
7 18526 นางสาวชุตินันท์  ลิ่มสมานมิตร     
8 18536 นางสาวเนตรณภัทร จะวะอรรถ     
9 18544 นางสาววิยะดา  ชูแพทย์     
10 18545 นางสาวศลาสิณี  แก้วกรูด     
11 18549 นางสาวอังคณา  ล้อมน้อย     
12 18550 นายกรวิชญ์  เเย้มกลิ่น     
13 18551 นายกฤษณะ อ่อนจันทร์     
14 18554 นายจิรายุทธ สุดดี     
15 18559 นายณัฐพล สุขประเสริฐ     
16 18569 เด็กชายศิวกร ค้ำชู     
17 18570 นายสมัชณ์ สมคะเณย์     
18 18572 นายสิทธิโชค  เหง่าคีร ี     
19 18577 นางสาวญานิสา  พวงอินทร์     
20 18578 นางสาวฑัญธิกาภรณ์  สิงห์คาร     
21 18587 นางสาวภัททิยา สิทธิโยธ ี     
22 18591 นางสาวเมวดี  จีระภิญโญ     
23 18593 นางสาววรัญญา คำสว่าง     
24 18611 นายวชิรพันธุ์  ยังผ่อง     
25 18620 นางสาวจิรวรรณ กลมเลื่อม     
26 18621 นางสาวชญานิศ  สืบสาย     
27 18623 นางสาวฐาณิกาญจน์ กาญจนะ     

 

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ   
28 18629 นางสาวธัญวรัตม์ ศรีป่าน     
29 18636 นางสาวพิจิตรา อยู่ร่ม     
30 18642 นางสาวสิริยากร ชาติปักษี     
31 18644 นางสาวเสริมศิริ ทศฐารัง     
32 18657 นายวิศรุต  กลมเกลี้ยง     
33 18666 นางสาวจิราพร นันทมาตย์     
34 18667 นางสาวจิราพร ร่มศรี     
35 18672 นางสาวณิศรา สิริโรจน์วรกุล     
36 18679 นางสาวปนิยากร ปู่ยัง     
37 18680 นางสาวปวริศา ไชยโย     
38 18686 นางสาวมินตรา วงษ์สมัย     
39 18693 นายกรวิชญ์ วิภาสวัชรโยธิน     
40 18697 นายธนกฤต พิฆเนศวร     
41 18715 นางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนพานิชย์     
42 18718 นางสาวศุพิชฌาย์  ขุนภิบาล     
43 18736 นายศุภธนิศร์  ทิพชาติ     
44 18749 นางสาวธัญญรักษ์  สีระกาล     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-อาชีพ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 18345 นางสาวพรธีรา กุณาวงค์ คหกรรม 
2 18381 นายสรรเพชญ ทองเสภี คหกรรม 
3 18630 นางสาวธาราทิพย์ สุทธิสุข คหกรรม 
4 18446 นางสาววรรัส แสงผ่อง บัญชี 

 



รายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
ความสามารถพิเศษ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นางสาวสุพิชฌาย์ พุ่มทอง บางสะพานวิทยา นาฏศิลป ์
2 นางสาวธนัชพร แสงสว่าง บางสะพานวิทยา นาฏศิลป ์
3 นายกฤษณ แสงทอง ธงชัยวิทยา ดนตรีสากล 
4 นายสิทธิพร บัวชุ่ม บางสะพานวิทยา ดนตรีสากล 
5 นายธีรภัทร์ เล็กขำ บางสะพานวิทยา ดนตรีสากล 
6 นางสาวอทิตญา วิทรมานันท์ วัดดอนยาง ดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
ความสามารถพิเศษ กีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กชายเกริกชัย คูณสวัสดิ์  เปตอง 
2 เด็กหญิงดาริกา จันทร์เพ็ง  เซปักตะกร้อ 
3 เด็กหญิงเปมิกา ปานสวย  วอลเล่ย์บอล 
4 นายอโณชา หากรวี  วอลเล่ย์บอล 
5 นายธวัชชัย    ทองแดง  วอลเล่ย์บอล 
6 นางสาวณฤทัย หลวงศรี  วอลเล่ย์บอล 
7 นางสาววาสนา  ปิ่นทอง  วอลเล่ย์บอล 
8 นางสาวกรรณิการ์จันทร์เฉย  วอลเล่ย์บอล 
9 นางสาวกนกพร พุ่มพวง  วอลเล่ย์บอล 

10 นายสนชัย วัฒนา  ฟุตบอล 
11 นายอภิมิตรมงคล สากระจาย  ฟุตบอล 
12 นายอภิรักษ์ รัตนพงศ์  ฟุตบอล 
13 นายพิชัยยุทธ ประทุมเทศ  ฟุตบอล 
14 นายจิรโชต ิ บุตรสาร  ฟุตบอล 
15 นายณัฐพงศ์ กลิ่นบรม  ฟุตบอล 
16 นายปุณณภพ  วิชิตกุล  ฟุตบอล 
17 นายธนพล ยอดแก้ว  ฟุตบอล 
18 นายวุฒิภัทร สุขวงษ ์  ฟุตบอล 
19 นายรุ่งโรจน์ เผือกผ่อง  ฟุตบอล 
20 นายธัญศิษฏ์ หรั่งสอาด  ฟุตบอล 
21 นายธนพล เต็มพร้อม  ฟุตบอล 
22 นายจิรศักดิ์ นิลดำ  ฟุตบอล 
23 นายจุลพงษ์ เสนาะวาที  ฟุตบอล 
24 นายนิรวิทย์ ชูชมกลิ่น  ฟุตบอล 
25 นายบุญฤทธิ์ แก้วคง   ฟุตบอล 
26 นายธนัตถ์ สระทองเทียม  ฟุตบอล 
27 นายอรรถพล คงกระพันธ์  ฟุตบอล 
28 นายณัฐพงศ์ คงพันธ์  ฟุตบอล 
29 นายสิทธิพล ส่องสว่าง  ฟุตบอล 
30 นายศักดินันท์ เวชพัฒน์  ฟุตบอล 
31 นายธนบัตร เกิดรื่น  ฟุตบอล 
32 นายนิติภูมิ   มีจันทร์  ฟุตบอล 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาว ศศิมล ภูมิสิน บางสะพานวิทยา 
 

2 นางสาว สุชานันท์ กันตะโก บางสะพานวิทยา   

3 นางสาว ชุติกาญจน์ นามเทศ บ้านทองมงคล   

4 นางสาว จีระนันท์ ศรีอุบล บ้านวังน้ำเขียว   

5 นางสาว ศิยามล สุดพิบูลย์ บางสะพานวิทยา   

6 นางสาว ศิริพร สุวรรณศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   

7 นางสาว ประภาสิริ เติมโพก บางสะพานวิทยา   

8 นางสาว อาจารี เข็มทอง บางสะพานวิทยา   

9 นางสาว ถิรดา มณพลับ บ้านวังน้ำเขียว   

10 นางสาว ชลธิรศน ์ วิชัด บางสะพานวิทยา   

11 นางสาว ศิรดา พุ่มทอง บางสะพานวิทยา   

12 นางสาว วิมลสิริ ลอยฟ้า บ้านทองมงคล   

13 นางสาว กัลย์สุดา แสงกล้า บางสะพานวิทยา   

14 นางสาว นฤมล คงปั้น บางสะพานวิทยา   

15 นางสาว ธัญญลักษณ์ คิมเข้ม บางสะพานวิทยา   

16 นางสาว ณัฎฐธิดา โปศิริ บ้านวังน้ำเขียว   

17 นางสาว ทิพรัตน์ ทนทาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   

18 นาย พงศธร เดชคำภู บางสะพานวิทยา   

19 นาย ศุภกฤต เพ็งยอดวงษ์ บางสะพานวิทยา   

20 นาย สิรดนัย จิตต์งามขำ บางสะพานวิทยา   

21 นาย อนรรถพล วงษ์อยู่ บางสะพานวิทยา   

22 นางสาว กัญญารัตน์ เส็นหมาน บางสะพานวิทยา   

23 นางสาว ภารดี หุ้นสวัสดิ ์ บ้านไชยราช   

24 นาย อดิเทพ ผิวขาว บางสะพานวิทยา   

25 นางสาว ภัทรภรณ์ สมหวังดี บ้านทองอินทร์   

26 นางสาว วรินทร สุทธิประภา บ้านทองมงคล   

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

27 นางสาว ลีลาวดี บุญมี บางสะพานวิทยา   

28 นาย ศุภวัฒน์ สุขสวัสดิ์ บ้านบางสะพานน้อย   

29 นางสาว กัญญาภัค สุขสนาน ธงชัยวิทยา   

30 นางสาว ณัชชา อินทรสมมุติ บางสะพานวิทยา   

31 นางสาว ธัญรัตน์ กุลานุวัตร์ บางสะพานวิทยา   

32 นางสาว จิรนันท์ ถึงโภค บ้านทองมงคล   

33 นางสาว เปี่ยมศิริ สัสดี บางสะพานวิทยา   

34 นางสาว วรัชญ์ศร ครุฑไชยันต์ บางสะพานวิทยา   

35 นางสาว ศิโรรัตน์ สุวรรณหกาญจน์ บางสะพานวิทยา   

36 นางสาว ฐิติมา เถาเครือมาศ มูลนิธิศึกษา   

37 นาย ชาญวิทย์ กล่ำทอง บ้านวังน้ำเขียว   

38 นางสาว อุดมพร ศรบุญทอง บ้านทองมงคล   

39 นางสาว วรัญญา ทองสิน ธนาคารออมสิน   

40 นาย ธนภัทร พิทักษ์สหภูมิ บางสะพานวิทยา   

41 นางสาว สุดารัตน์ เพ่ิมลาภ ธนาคารออมสิน   

42 นาย ปวริศ รอดสัมฤทธิ์ บางสะพานวิทยา   

43 นางสาว อุมาพร สมาธิ ธนาคารออมสิน   

44 นาย ปรมัตถ์ พฤศชนะ บางสะพานวิทยา   

45 นางสาว ธิดารัตน์ ภักดีจำรูญ บ้านไชยราช   

46 นางสาว ธมลวรรณ พวงทอง ธนาคารออมสิน   

47 นาย ชานน ส่งแก้ว บางสะพานวิทยา   

48 นาย ฉัตรมงคล ตระกูลกำเนิด บางสะพานวิทยา   

49 นางสาว ลลิตภัทร แดงประดับ บางสะพานวิทยา   

50 นางสาว สุวรรณดี สังข์งาม บางสะพานวิทยา   

51 นาย ชาญชัย ปัตตลอด บ้านไชยราช   

52 นางสาว ภัสนันท์ ฤทัยคงโสภณ บางสะพานวิทยา   

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

53 นาย ณัฐชัจจ์ ยศชู บางสะพานวิทยา   

54 นางสาว ปรียานุช ตันจินดารัตน์ บางสะพานน้อยวิทยาคม   

55 นาย รัฐภูมิ เก็บไว้ ธนาคารออมสิน   

56 นางสาว ญาณิณ ทองเกษม บางสะพานวิทยา   

57 นางสาว ปรียานุช  สังข์ดวง บางสะพานวิทยา   

58 นางสาว วรินทร สุขจั่น บ้านดอนสำราญ   

59 นางสาว นริศรา สว่างจันทร์ บางสะพานวิทยา   

60 นาย อนุพร ยุติธรรม บ้านทองอินทร์   

61 นางสาว ปพิชญา ศรีจันทร์ บางสะพานวิทยา   

62 นางสาว ปวริศา พ่ึงผล บางสะพานวิทยา   

63 นางสาว ชุติมา เทียบทอง บางสะพานวิทยา   

64 นางสาว วาสนา เอ่ียมสะอาด บางสะพานน้อยวิทยาคม   

65 นางสาว ศิริลักษณ์ มีหอม บางสะพานน้อยวิทยาคม   

66 นาย วรวิช หนูสุด บางสะพานวิทยา   

67 นาย ปฐภูมิ มีจีนา บ้านสวนหลวง   

68 นางสาว สิริมาศ สุดประเสริฐ บ้านในล็อค   

69 นาย อัครพนธ์ เกาะแก้ว บ้านดอนสำราญ   

70 นางสาว กนกภรณ์ อนุชา ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)   

71 นางสาว ภัสสร์ญาณ์ อินทราพงษ์ อรุณวิทยา   

72 นางสาว สุรีรัตน อนันตะ ธนาคารออมสิน   

73 นางสาว สิริกร ทวีสัตย์ สอาดเผดิมวิทยา   

74 นางสาว นันณภัท จันทร์ประภา อรุณวิทยา   

75 นางสาว ยุพาวรรณ แดงสกล บ้านร้านตัดผม   

76 นาย นันทวัฒน์ โพธิ์ทอง บางสะพานวิทยา   

77 นาย อุดมศักดิ์ เย็นใจ บ้านบางสะพานน้อย   

78 นาย ธนภัทร พันธุ์ขะวงษ์ บางสะพานวิทยา   

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

79 นาย อดิศักดิ์ เย็นใจ บ้านบางสะพานน้อย   

80 นาย ชยุต ดำชื่น บางสะพานวิทยา   

81 นางสาว นิศราภรณ์ โสมจัน บางสะพานน้อยวิทยาคม   

82 นาย ภัทร ดิษฐแก้ว บางสะพานน้อยวิทยาคม   

83 นาย อัครชัย ทุ่งศรีแก้ว บางสะพานวิทยา   

84 นางสาว วิสราลักษณ์ พุกเขียว ธนาคารออมสิน   

85 นางสาว กนกพร ไกรรพ รัตนาธิเบศร์   

86 นาย รัชดา ใจดี บางสะพานวิทยา   

87 นางสาว สตกมล ยอดดำเนินกุล อรุณวิทยา   

88 นางสาว ธัญญลักษณ์ ปักษา ชัยเกษมวิทยา   

89 นางสาว จินตนา ชัยยิ่ง รุ่งเรืองอุปถัมภ์   

90 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีป่าน บางสะพานวิทยา   

91 นาย เทียนชัย อยู่คง บ้านมะเดื่อทอง   

92 นางสาว อภิสรา แก้วน้อย แกลง"วิทยสถาวร"   

93 นางสาว ยุวรรณดา จันทร์เจริญ บ้านทรายขาว   

94 นาย  ชาคริส จันทร์มฤต บ้านดอนสำราญ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาว ภัทราพร สามคำนิล บ้านดอนสำราญ  

2 นางสาว ทศวรรณ แก้วมรกต บางสะพานวิทยา   

3 นางสาว นันท์นภัส คงศรี บางสะพานวิทยา   

4 นางสาว พุทธรักษา มิ่งแม้น บ้านในล็อค   

5 นางสาว ดวงสุรีย์ เพ็งศิริ บ้านทุ่งสีเสียด   

6 นางสาว นริศรา อุปถัมภ์ บ้านในล็อค   

7 นางสาว วิมลสิริ คนการ บ้านทุ่งสีเสียด   

8 นาย จิรทีป มีม่ังคั่ง บางสะพานวิทยา   

9 นาย ธนวิทย์ วิมลศาสตร์ บ้านในล็อค   

10 นางสาว รวิภา ยศธแสน บ้านในล็อค   

11 นางสาว สริสา นวนผ่อง ธนาคารออมสิน   

12 นางสาว พิชชาภา สังขะไชย ธนาคารออมสิน   

13 นางสาว ลลิตา คงอินทร์ บ้านในล็อค   

14 นางสาว นริสรา แสงแก้ว ธนาคารออมสิน   

15 นางสาว อภิสรา คำวาสี ธนาคารออมสิน   

16 นางสาว รัตนาภรณ์ จะวะอรรถ พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี   

17 นาย ชาญณรงค์ เเสงขำ บ้านในล็อค   

18 นางสาว วิชชุตา สวัสดิ์ศรี บ้านทุ่งสีเสียด   

19 นาย คงเดช มีอินถา บางสะพานวิทยา   

20 นางสาว กรพินธุ์ ดาลปาน บ้านในล็อค   

21 นางสาว นฤมล มาเมือง บางสะพานน้อยวิทยาคม   

22 นางสาว รสริน  คําอุ่น บางสะพานวิทยา   

23 นาย สหัสชัย สืบจันทร์ บ้านไชยราช   

24 นางสาว กัลยกร กรุดนาค บ้านในล็อค   

25 นางสาว จีรนันท์ ศรีภูมิ บ้านในล็อค   

26 นาย ทีฆทัศน์ สืบสายชล บางสะพานวิทยา   

27 นาย ปัญญา นนทิกร บ้านธรรมรัตน์   

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาว วรรณนิสา พูนสวัสดิ์ บ้านดอนสำราญ  
2 นางสาว พรนภัส นิลสุวรรณ์ บางสะพานวิทยา   
3 นาย พฤฒิ สุวรรณศรี บางสะพานวิทยา   
4 นาย ขันติพงส์ ทั่งสันเทียะ บางสะพานวิทยา   
5 นางสาว พรพรรณ ผลไม ้ โรงเรียนธงชัยวิทยา   
6 นางสาว ตีรณา ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

7 นางสาว กัญญารัตน์ ยังมีมาก โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

8 นาย ภัทรพล ทำเล่ บางสะพานวิทยา   

9 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

10 นางสาว ณัชชา สมประสงค์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

11 นางสาว ศลิษา เกตุด้วง รร.บางสะพานวิทยา   

12 นางสาว สิรินทิพย์ โพธิ์ศรี บางสะพานวิทยา   

13 นาย มรกต แก้วแพรก บางสะพานวิทยา   

14 นางสาว ปราณตะวัน ทิมวัฒน์ บางสะพานวิทยา   

15 นางสาว กนกวรรณ วงศ์ทัพ บางสะพานวิทยา   

16 นางสาว เบญจวรรณ จิตณรงค์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

17 นางสาว เมธินี แก้วหาญ โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

18 นาย ศิลปากร กลัญชัย โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

19 นางสาว ศศิวรรณ ศรีเพชร บางสะพานวิทยา   

20 นาย นิติภูม ิ มาศเส บางสะพานวิทยา   

21 นาย ธนภัทร โตใหญ่ โรงเรียนธงชัยวิทยา   

22 นาย รัตนศักดิ์ จะยันรัมย์ บ้านในล็อค   

23 นาย สิรภพ วงศ์สมัย บางสะพานวิทยา   

24 นาย พิษณุ ขำต่าย บางบ่อวิทยาคม   

25 นาย ธีรกานต์ อังสวัสดิ์ บางสะพานวิทยา   

 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นาย ชญานนท์ พิมพิทักษ์ บางสะพานวิทยา 
 

2 นางสาว อรพินท์ แย้มกลิ่น บางสะพานวิทยา   

3 นางสาว ธิติรัตน์ โกมินทร์ ธงชัยวิทยา   

4 นางสาว วนัสนันท์ นาเมือง บางสะพานวิทยา   

5 นาย เจษฎา กิ่งทอง บางสะพานวิทยา   

6 นางสาว จีรนันท์ สานชัยวงค์ มหิศราธิบดี   

7 นางสาว ดวงฤทัย อาจสั บางสะพานวิทยา   

8 นาย ภัทราวุธ ชุ่มชื่น สอาดเผดิมวิทยา   

9 นางสาว ธัญชนก พุ่มสวัสดิ์ บางสะพานวิทยา   

10 นางสาว นันท์นภัส ทับซ้อน บางสะพานวิทยา   

11 นางสาว นวนันท์ ขวัญใจ บางสะพานวิทยา   

12 นางสาว พัชริดา คงทัพ บางสะพานวิทยา   

13 นางสาว สุภาพร อยู่สุข บางสะพานวิทยา   

14 นางสาว ฐิตารีย์ ปั่นมาด บางสะพานวิทยา   

15 นางสาว อมรรัตน์ วัชรประภาวด ี บางสะพานวิทยา   

16 นางสาว มนัสนันท์ กำบัง บางสะพานวิทยา   

17 นาย ศิวกร ค้ำชู บางสะพานวิทยา   

18 นางสาว มัทนีญา จันทร์แก้ว บ้านทุ่งสีเสียด   

19 นางสาว ณัฐมน ศรีเจียม บ้านสวนหลวง   

20 นางสาว มธุรดา เมธาวิชัย บางสะพานวิทยา   

21 นางสาว สันฑิตา เเต่งประวัติ บางสะพานวิทยา   

22 นางสาว วรรณนิสา กลั่นเงิน บางสะพานวิทยา   

23 นาย ธนภูมิ ชุ่มเก้ือ บางสะพานวิทยา   

24 นางสาว ภัทรศยา หริ่งรวม ธนาคารออมสิน   

25 นางสาว พรทิพย์ เเก้วสีเหลือง ธนาคารออมสิน   

26 นางสาว แพรพลอย ดุลฮีม บางสะพานวิทยา   

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

27 นางสาว วชิราภรณ ์ ยี่รงค์ บางสะพานวิทยา   

28 นาย ธีรภัทร สมจิตร บางสะพานวิทยา   

29 นาย วัชรพงษ์ เปียรักใคร่ บางสะพานวิทยา   

30 นางสาว นันทกานต์ ยังแก้ว ธนาคารออมสิน   

31 นางสาว จุฑามาศ บรรจบสมัย บ้านทองอินทร์   

32 นางสาว ชลดา ส่วนบุญ ธนาคารออมสิน   

33 นาย พงษพัฒน์ จำรัสศรี บางสะพานวิทยา   

34 นางสาว ศศิวิมล ชูทอง อรุณวิทยา   

35 นาย อโนชา เชื้อพราน บางสะพานวิทยา   

36 นางสาว จีรนันท์ เอ่ียมสอาด  บางสะพานวิทยา   

37 นางสาว ณัฐกานต์ ธรรมศิริ บางสะพานวิทยา   

38 นางสาว เปรี้ยว โคมแก้ว บ้านดอนสำราญ   

39 นางสาว มินทิรา พิณพรม อรุณวิทยา   

40 นาย ธนพลธ์ ดวงมณี บางสะพานวิทยา   

41 นาย นนทนันท์ นากปัญโน บ้านสวนหลวง   

42 นางสาว สุภิญญา รักขาว บ้านบางสะพานน้อย   

43 นาย กชเมธ เลิศภูรินท์ บางสะพานวิทยา   

44 นางสาว รมณ พงค์ม่า โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

45 นางสาว ดวงกมล หงส์ทอง ธงชัยวิทยา   

46 นางสาว เกศรินทร์ ทรายแก้ว บ้านหนองฆ้อง   

47 นาย ธีรภัทร บัวเกลี้ยง โรงเรียนบางสะพานวิทยา   

48 นางสาว ธนากานต์ แดงประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว   

49 นางสาว จิราพร จอมพล บ้านวังน้ำเขียว   

50 นางสาว กุลนาถ ภูบึงคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร   

51 นางสาว พรทิพย์ พิทักษ์ครุฑ บ้านบางสะพานน้อย   
 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นาย พุฒิสรรค์ ขม้ินเครือ ธงชัยวิทยา 
 

2 นาย สุรเดช ทองนำ บ้านทองมงคล   

3 นางสาว ยศสินี กลีบสุวรรณ บางสะพานวิทยา   

4 นางสาว พีรดา สุดภู่ทอง บางสะพานวิทยา   

5 นางสาว กรณิการ์ พรมแก้ว บางสะพานวิทยา   

6 นางสาว สุกัญญา แพรพันธ์ บางสะพานวิทยา   

7 นางสาว พิมพ์พิศา พรหมรักษา บางสะพานวิทยา   

8 นางสาว พัณณิตา มณีรัตน์ บางสะพานวิทยา   

9 นางสาว มณีสร สวัสดีพร บางสะพานวิทยา   

10 นางสาว พัชรพร จันทร์กระจ่าง บางสะพานวิทยา   

11 นางสาว สุวัจณี จิตณรงค์ บางสะพานวิทยา   

12 นางสาว กุลภัสสร ์ จันทรนคร บางสะพานวิทยา   

13 นางสาว ณัฐชา พ้นภัย บางสะพานวิทยา   

14 นางสาว ชนิดาภา วงค์เพชร บางสะพานวิทยา   

15 นาย ศุภณัฐ ฉัตรบรรยงค์ บางสะพานวิทยา   

16 นาย อชิตพล ฉัตรบรรยงค์ อรุณวิทยา   

17 นางสาว ธวัลพร แดงกระจ่าง บางสะพานวิทยา   

18 นางสาว นิศาชล สุทธิรัตน์ บางสะพานวิทยา   

19 นาย นันทกานต์ คลังทรัพย์ บางสพานวิทยา   

20 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รามจุล บ้านทองมงคล   

21 นางสาว วรินทร เข็มทอง บางสะพานวิทยา   

22 นางสาว สุภัสสร มุกดำ บางสะพานวิทยา   

23 นางสาว ธนพร สุสวาท บางสะพานวิทยา   

24 นางสาว กษมา แผนสมบูรณ์ บางสะพานวิทยา   

25 นางสาว สุภัสตรา บรรจบ บางสะพานวิทยา   

 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

26 นาย กฤษพงศ์ สุวรรณหงส์ บางสะพานวิทยา   

27 นางสาว รุ่งนภา เมืองแก้ว บ้านหนองฆ้อง   

28 นางสาว สุธิทรา  กลิ่นเทียน บ้านดอนสง่า   

29 นาย จิรายุ ธนอัศวนนท์ บ้านดอนสำราญ   

30 นาย นนธวัช จิตรตรีโภชน ์ บ้านไชยราช   

31 นางสาว กัลยรัตน์ ตั้งธรรม บางสะพานวิทยา   

32 นางสาว ปาริฉัตร ศรีมณฑก บางสะพานวิทยา   

33 นาย ภราดร ศรีประเสริฐ บ้านทองมงคล   

34 นางสาว วรัญญา วันทะวงษ์ มาบอำมฤตวิทยา   

35 นาย กิตติพงศ์ ชมอินทร์ บางสะพานวิทยา   

36 นางสาว นิศาชล สุทธิรัตน์ บางสะพานวิทยา   

37 นาย รัชชานนท์ ภูสมนึก ธงชัยวิทยา   

38 นาย ณัฐภูม ิ ดวงแข โรงเรียนธงชัยวิทยา   

39 นาย กิตติพงษ์ ศิริไพบูลย บ้านดอนสำราญ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือนักเรียน สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ประจำปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-อาชีพ 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาว พิมพ์ชนก แจ่มจันทร์ บางสะพานวิทยา 
 

2 นาย กษิดิ์เดช แสงสินธุ์ บางสะพานวิทยา   

3 นาย ตรีวิทย์ พัฒบุรี บางสะพานวิทยา   

4 นาย ภัทรธร คำวังชัย บางสะพานวิทยา   

5 นาย สิธิเดช ปานศรี ธงชัยวิทยา   

6 นางสาว พรรณนิดา จีบเจือ บ้านบางสะพานน้อย   

7 นางสาว เอมกมล รอดไป บางสะพานวิทยา   

8 นางสาว นันทศิริ เขียวสง่า บางสะพานวิทยา   

9 นางสาว พัชราภรณ์ แก่นทอง บางสะพานวิทยา   

10 นาย ธนภัทร น้อยอำแพง บางสะพานวิทยา   

11 นาย ศิริชัย สมุดไทย บ้านบางสะพานน้อย   

12 นางสาว จิณณพัต สุขทน บางสะพานวิทยา   

13 นาย วรพล โต๊ะฉิม ธนาคารออมสิน   

14 นาย ธีระวุฒิ หอมเนียม ธนาคารออมสิน   

15 นางสาว จุฑามาศ อ่อนละมัย บ้านบางสะพานน้อย   

16 นาย นาย จิรพัส พิทักษ์เรืองเวช บ้านบางสะพานน้อย   

17 นาย ภาสกร มากหนู บางสะพานวิทยา   

18 นางสาว ณัฏฐณิชา พวงเพชร บ้านทองมงคล   

19 นางสาว รัตนา กำลังแรง บางสะพานวิทยา   
 

 
 

 
 
 

 

 


