
 

 

ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564 

ประเภท โควตา  แยกตามแผนการเรียน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนขนอมพิทยาได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา  2564 ประเภทโควตา แยกตามแผนการเรียน โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
บัดนี้กลุ่มบริหารวิชาการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา แยกตามแผนการเรียน ดังบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายนี้ โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทุกแผนการเรียน ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 
09.00 – 16.30 น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนขนอมพิทยา หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์ และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา และแผนการเรียนสังคมศึกษาฯ –
ภาษา มาสอบแยกห้องเรียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.00 – 12.15 น.  

  

  ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
          
      ( นายสันติกร  รักสองหมื่น ) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษาปีท่ี 2564      
ห้องเรียนพิเศษ SMTP และห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประเภทโควตา ( จ านวน 30 คน) 

ล าดับที่ รหัสนักเรียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล แผนการเรียน 
1. 10061 เด็กหญิง ดุสิตา นวลใย ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
2. 10051 นาย สรธัญ ทองจ ารัส ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
3. 10068 นางสาว ปริยากร ศรีธรรมศักดิ์ ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
4. 10060 เด็กหญิง ณัชชา หมื่นนรา ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
5. 10057 เด็กหญิง ชนนิกานต์ เกดิด า ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
6. 10045 นาย ปารเมศ รุ่งรัตน์ ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
7. 10062 เด็กหญิง ธนัชชา สุทธิ์ช่วย ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
8. 10043 นาย นิภัทร สมสิ้น ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
9. 10073 เด็กหญิง สุนิษา มีเดช ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
10. 10074 นางสาว อัญญานี ชูพันธ์ ห้องเรียนพิเศษ SMTP 
11. 10096 เด็กชาย อัคคเดช สายแก้ว ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

12. 10097 นางสาว กรชนก พรหมทอง ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

13. 10131 เด็กหญิง ชนิสร ดรุณวรรณ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

14. 10041 เด็กชาย กฤษณะ สุขสานต์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

15. 10137 เด็กหญิง ปนัดดา รอดเฉ่ือย ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

16. 10059 เด็กหญิง ชลลดา ธนอัครกุล ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

17. 10044 นาย นิสสรณ ์ ชัยโรจน์ธนกุล ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

18. 10053 เด็กชาย อานนท์ธพิชัย ด้วงโพธิ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

19. 10071 นางสาว สวรส ไชยแพทย์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

20. 10134 เด็กหญิง ณัฐยาน์ สุวรรณจันทร์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

21. 10055 นางสาว กัลยา จันทรวงค ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

22. 10108 เด็กหญิง อรอนงค์ มีเดช ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

23. 10066 เด็กหญิง ธีรนันท์ สุวรรณ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

24. 10058 เด็กหญิง ชนิตา เพชราภรณ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

25. 10069 เด็กหญิง เปรมกมล แก้วจันทร์ทอง ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

26 10120 นาย มณัฐวิชญ์ มโนสาร ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

27 10128 นางสาว กัญญาณัฐ ซิบยก ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

28 10063 เด็กหญิง ธัญญิตา ประสิทธิ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

29 10148 เด็กชาย นัฏฐชัย สมพงษ์ ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

30 10173 เด็กหญิง รมิตา งามโฉม ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMTP) และ
ห้องเรียนทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประเภทโควตา จ านวน 30 คน  ไม่ต้องมาสมัครและไม่ต้องสอบ
คัดเลือก โดยมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามเวลา สถานที่ ที่ก าหนด 



บัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษาปีที่ 2564   
ห้องเรียนทั่วไปแผนคณิตศาสตร์ – ภาษา และสังคมศึกษาฯ – ภาษา ประเภทโควตา (จ านวน 61 คน ) 

ล าดับที่ รหัสนักเรียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล แผนการเรียน 
1. 10163 เด็กหญิง ญาดา ใจสนุก ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 
2. 10130 เด็กหญิง จิรัชญา พริกนุ่น ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

3. 10138 เด็กหญิง วิมพ์วิภา งามโฉม ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

4. 10170 นางสาว พิชัยญาดา พรหมพัฒน์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

5. 10119 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เกตุไชโย ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

6. 10067 เด็กหญิง บุณฑริก ชูชัย ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

7. 10150 เด็กชาย นิรวิทธ์ ศรีหมุดกุล ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

8. 10129 เด็กหญิง จิณห์นิภา แซ่เฮ่า ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

9. 10171 เด็กหญิง ภคพร มาดี ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

10. 10133 เด็กหญิง ชลธิชา เพชราภรณ์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

11. 10042 เด็กชาย ณฐกร ม่วงด า ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

12. 10050 เด็กชาย วีรภัทร ด าสุข ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

13. 10135 นางสาว ทัญญลักษณ์ พูลศรี ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

14. 10162 เด็กหญิง จุฑามาศ ปานเนื่อง ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

15. 10140 เด็กหญิง อชิรญา ขุนทองแก้ว ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

16. 10161 นางสาว เกวลิน นิ่งราวี ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

17. 10054 เด็กหญิง กวินธิดา ตนุมาตย์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

18. 10098 เด็กหญิง ชลดา เอมม่าร์ บาร์โรด์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

19. 10169 นางสาว นภิสา ใจสบาย ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

20. 10154 เด็กชาย โมไนย์ วงศ์ด าคาบเรือ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

21. 10094 เด็กชาย สิริวัฒน ์ แสงพันธ์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

22. 10146 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

23. 10160 เด็กหญิง กฤติยาลักษณ์ วิริยะสมภพ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

24. 10105 เด็กหญิง วลักษนันทร์ ธัญญา ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

25. 10124 เด็กชาย ศุภณัฐ สุขจันทร์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

26. 10101 เด็กหญิง ณัฐริกา เมฆาวรรณ์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

27. 10039 เด็กชาย กรรชัย บุญมาก ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

28. 10047 นาย ภีรภัทร ณ ปานแก้ว ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

29. 10151 เด็กชาย ปรเมศวร์ ทองเหลื่อม ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

30. 10232 นางสาว วันวิสา พรหมแก้ว ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

31. 10122 เด็กชาย วริทธ์นันท์ ไชยขนอม ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

32. 10100 เด็กหญิง ณัฐทิชา นุ่นแก้ว ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

 



ล าดับที่ รหัสนักเรียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล แผนการเรียน 
33. 10046 เด็กชาย พงค์พัทธ์ ปานปริเยศ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

34. 10052 เด็กชาย สุภกิณห์ บุญเกษม ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

35. 10156 เด็กชาย ศักดา จันทรักษ์ ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

36. 10132 นางสาว ชมพูนุช รักกล่อม ห้องเรียนทั่วไปคณิตศาสตร์ – ภาษา 

37. 10116 เด็กชาย ทักษ์ดนัย สงสุวรรณ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
38. 10172 นางสาว ภัทรนันท์ จันทร์มณี ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
39. 10064 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สุขหนู ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
40. 10107 เด็กหญิง อนิษา ยวนทอง ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
41. 10084 นาย นนทพันธ์ ขวดแก้ว ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
42. 10112 นาย ชัยรัตน์ แก้วขาว ห้องเรียนทัว่ไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
43. 10083 เด็กชาย ธีรพงศ์ ทิพรส ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
44. 10168 นางสาว ธีมาพร เมืองรอด ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
45. 10143 นาย กิตติศักดิ์ หนูพลอย ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
46. 10103 เด็กหญิง ปาริชาติ ชูช่วย หอ้งเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
47. 10194 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อรัญรุด ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
48. 10159 เด็กชาย อภิชัย รัตนรักษ์ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
49. 10099 เด็กหญิง เฌนิศา นาคแก้ว ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
50. 10091 เด็กชาย ศิรวิทย์ ศรศรี ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
51. 10079 นาย จิรภัทร วุฒิวันประเสริฐ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
52. 10155 นาย รัฐภูมิ เสวกวัง ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
53. 10078 เด็กชาย จันทรภาส สุขยฤกษ์ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
54. 10136 นางสาว นันนภัส มิตรรัตน์ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
55. 10139 นางสาว สุวนันท์ คงยืน ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
56. 10085 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ จันทร์อินแก้ว ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
57. 10093 นาย สถาพร บุญพา ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
58. 10158 นาย สิริภัทร เข็มสม ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
59. 9929 เด็กชาย อติเทพ เพชรรักษ์ ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
60. 10127 เด็กชาย อภิชาติ ปักกัดตัง ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 
61. 10077 นาย กวิน เมืองรอด ห้องเรียนทั่วไปสังคมศึกษาฯ-ภาษา 

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนทั่วไปแผนคณิตศาสตร์ – 
ภาษา และสังคมศึกษาฯ – ภาษา ประเภทโควตา (จ านวน 61 คน ) มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 19 เมษายน 
2564 ตามเวลา สถานที่ ท่ีก าหนด และสอบคัดเลือกแยกห้องเรียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 


