
1. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผู้สมัคร  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำและมำรดำ  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผู้ปกครอง  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บดิำมำรดำ

4. หลักฐำนกำรศึกษำ  ใบ ปพ.1  ฉบบัจริงและฉบบัถ่ำยเอกสำร

5. รูปถ่ำยขนำด  1  นิ้ว  จ ำนวน  1  รูป  ติดที่มุมของใบมอบตัว  1  ใบ  

6. นักเรียนจะมำมอบตัวกับโรงเรียนต้องน ำผู้ปกครองมำด้วยและผู้ปกครองต้องเปน็บคุคลในครอบครัว  

    ต้องเปน็ผู้บรรลุนิติภำวะและประกอบอำชีพแล้ว

7. ถ้ำหลักฐำนไม่ครบโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว

หมายเหตุ :

การมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2566

  - ลงทะเบียนรำยงำนตัวและรับใบมอบตัว   เวลำ  08.00 - 09.00 น.

  - มอบตัวตำมแผนกำรเรียน                    เวลำ 08.00 - 11.30 น.

เอกสารทีใ่ช้ในการมอบตัว

1. เอกสำรทกุฉบบัต้องเซ็นส ำเนำถูกต้อง

3. นักเรียนต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนใหเ้รียบร้อยในวันมอบตัว

4. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมำใหพ้ร้อมในวันสอบและวันมอบตัว(ปำกกำ, ปำกกำลบค ำผิด)

ในวันอำทิตย์ ที่ 2 เมษำยน 2566      ณ โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

1 นำงสำววริศรำ  โชคชัยกสิกร

2 เด็กชำยรณพร  ชัยวิชิต

3 นำงสำวภัณฑิรำ  วีระเสนีย์วัฒน์

4 นำงสำวภัคจิรำ  ตันติรัตนชำติ

5 นำงสำวแพรวำ แดงพยนต์

6 นำงสำววนัชกำนต์  วสุกิติภัคธนำผล

7 นำยวงศกร  เดียนประไพ

8 เด็กหญิงชุติมำ  มีสกุล

9 เด็กหญิงณัฐฑิตำ  ศรีเอี่ยมกูล

10 เด็กหญิงญำณิศำ  เตือนศรี

11 เด็กชำยวันชนะ  ทองเต็ม

12 นำงสำวศิรินทร  คุ้มแผน

13 เด็กหญิงปทัมพร  เสำวภำยนต์

14 เด็กชำยสมิตำนัน  มหนัต์สุคนธ์

15 นำยสุรเชษฐ์  ทองเพ็ชร

16 เด็กหญิงอันติมะ  เลขะวณิชย์

17 นำยอิทธิพัทธ์  วงษ์ไล

18 นำยณัฐวัฒน์ กอสินประเสริฐ

19 นำยธัญญวัฒน์ ศิริบชูำ

20 นำยอนันเดช ศรีสมบญุ

21 นำงสำวสุธำวี ไทยภักดี

22 นำงสำวพรนภำ เต็งใช่สุน

23 เด็กหญิงณัฎฐำณัณฑ์ ด ำข ำ

24 นำยปำรเมศ ศรีเพ็ชร

25 นำยบดิภัทร สุขนวม

26 นำงสำวนุชนภำ อ่อนน้อมดี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน วิทย์ - คณิต  (หอ้ง 1)

มอบตัวที่หอ้ง 312



1 นำงสำวอำรียำ  แซ่เฮ้ง

2 เด็กชำยปฐวี  วรรณโภคิน

3 นำงสำวศิริกัลยำ  บญุเกิด

4 เด็กชำยเมธำสิทธ์ิ  ดีเลิศ

5 นำงสำวปภัสสร  นำโคนำมะ

6 เด็กหญิงภัสสร  ทลูฉลำด

7 เด็กหญิงวิลำสินี  ฮิงหลวง

8 เด็กหญิงสิริกร  สิริแสงสว่ำง

9 นำงสำวธัญสุดำ  เอื้อพัฒนวงศ์

10 นำงสำวสุกัญญำ  แย้มบรีุ

11 นำงสำวอินทอุร  สุขภักดี

12 นำงสำวชมพูนุช  แย้มแสง

13 เด็กชำยวริทธ์ินันท ์ พรหมมำ

14 เด็กหญิงปำณิสรำ  เอกอนันต์ชัย

15 เด็กหญิงสุชำนันท ์ พรพัฒนเกษตร

16 เด็กชำยศุภกร  จันสอน

17 นำยประวิทย์ พูลศิริวิทย์

18 เด็กหญิงมทริำ เฉลิมสำครเกียรติ

19 นำงสำวธิติสุดำ สุดแสง

20 นำงสำวชนิดำ นิยมทอง

21 นำงสำวอุษณีย์ จันทมิตร

22 นำงสำวจำรุรินทร์ จินดำวงษ์

23 นำงสำวอิงรดำ ทองระย้ำ

มอบตัวที่หอ้ง 313

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน วิทย์ - คณิต (หอ้ง 2)

ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

1 นำงสำวต้องรัก คงชำตรี

2 นำยนพเก้ำ กำศรี

3 นำยสนธยำ นันทตันติ

4 เด็กหญิงสำวิตรี กำระเวก

5 นำงสำวรัตนำ แซ่จ๋ำว

6 เด็กหญิงอริสำ พุกจันทร์

7 นำงสำวพัชริญำ เปี่ยมสิน

8 นำยวีรวัฒน์ มหำปรำบ

9 เด็กชำยปริญญำ ม่วงมณี

10 นำงสำววิภำวรรณ พูลทรัพย์

11 เด็กหญิงชุติกำญจน์  แสงสุริยวงค์

12 นำงสำวศศิประภำ  แพพวงทพิย์

13 นำงสำวปณุยำพร  ชื่นสุวรรณ

14 เด็กชำยวงศกรณ์  ศักด์ิศิลปอุดม

15 นำงสำวพิชญำภำ  จันทร์ผ่อง

16 เด็กหญิงนภัศรำ  ดีประเสริฐ

17 นำงสำวพิยดำ  คงเจริญ

18 นำงสำวอุ้มรัก  รอดเจริญสุข

19 นำงสำวภัทรวดี  นิ่มนวล

20 เด็กหญิงพรนภัส  ไกรเกริกศักด์ิ

21 เด็กหญิงนิศำมณี  สมมำก

22 นำงสำวชุติมำ  ล้ิมประเสริฐ

23 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขส ำรำญ

24 นำงสำวชุติมณฑน์  หมื่นศรีจันทร์

25 เด็กหญิงนภัสสร  อินทอุดม

26 เด็กชำยวิวรรธน์ ปติิปณวัตร์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน คณิต - ภำษำ (หอ้ง 3)

มอบตัวที่หอ้ง 314



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

27 เด็กหญิงญำณิศำ  มิ่งมำลัยรักษ์

28 เด็กหญิงวริษฐำ  เสำวภำยนต์

29 เด็กหญิงอธิชำ  วันเพ็ง

30 นำยเณติภัทร์  สิทธิโชติ

31 เด็กหญิงศุภนิดำ  ล้ิมวิลัย

32 นำยคำณัฏฐ์  สีหพ์รชัย

33 นำงสำวณัฐพร  แสงกระจ่ำง

34 เด็กชำยพชรพล  สุขศิริ

35 เด็กหญิงธนิดำ  ทองทบัทมิ

36 เด็กชำยธีรโชติ  วำปสิีทธิพันธ์

37 เด็กหญิงแพร  ยันตะพร

38 เด็กหญิงนิศำกรณ์  สำยสุนทร

39 เด็กหญิงณัฐกมล  โกมลชำติ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน คณิต - ภำษำ (หอ้ง 3)

มอบตัวที่หอ้ง 314



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

1 นำงสำวกรรณิกำร์  สว่ำงวงค์

2 เด็กหญิงสุนิษำ  สงสุวรรณ

3 เด็กหญิงพิยดำ  แพพวงทพิย์

4 เด็กหญิงภู่ระหงษ์  จันทร์มำ

5 เด็กหญิงอนุธิดำ  นวกำภรณ์

6 เด็กหญิงปำนวำส  สุจริตธรรม

7 เด็กหญิงพรนภัส  อินทร์รอด

8 นำยธัชพล  จันทรุคำนนท์

9 เด็กหญิงสโรชำ  พุฒพิมเสน

10 เด็กหญิงพิมพัฒน์  อินทริำนนท์

11 เด็กชำยประวีร์  อภิสำรธนบดี

12 นำยบรรณวิชย์  หมื่นศรีจันทร์

13 เด็กชำยสุชัจจ์  วะณำไธสง

14 นำยณัฐธีร์ เทพเทยีน

15 เด็กหญิงฐิติกำ  ช่ำงเขียน

16 เด็กชำยณัฐชนน  ขนุนทอง

17 เด็กชำยนภัสกร  ภัทรปล้ืมรัตน์

18 เด็กชำยปลุวัชร  วัธยำ

19 เด็กชำยสหพงษ์  พรสุวรรณมูล

20 นำยสุวิระ สังกร

21 นำงสำวณัฐพร ขุนเมือง

22 นำยวัชรพงศ์ ตุนมรรยำท

23 นำยอภิสิทธ์ิ นิยมทอง

24 เด็กชำยทวีทรัพย์ ลือภักดีสกุล

25 นำยสุรนัติ พุ่มพวง

26 นำงสำวปำนแก้ว สร้อยสม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน ทั่วไป  (หอ้ง 4)

มอบตัวที่หอ้ง 315



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

27 นำยณัฐกำนต์ จันทนำเวช

28 นำยจิรวัฒน์ สมบญุ

29 นำงสำวชลดำ กล่ินรำย

30 เด็กชำยวงศกร น้อมศรี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566

แผน ทั่วไป  (หอ้ง 4)

มอบตัวที่หอ้ง 315



ที่ ชื่อ-สกุล ลงชื่อ หมำยเหตุ

1 นำยจีรำพันธ์ อัมพรภัณฑ์

2 เด็กชำยอธิพันธ์ กรึงชัง

3 นำยชลธำร เจริญแก้ว

4 นำยรัฐภำพ แย้มดอกไม้

5 นำยพงศธร วรนิติเยำวภำ

6 นำยปชัญำ แก้วชัย

7 นำยวุฒิศักด์ิ บญุน้อม

8 นำยธันญำวัฒน์ อุ้ยเว้ง

9 นำยวีรพงษ์ จตุรนต์รัศมี

10 เด็กหญิงวริศฐำ เพียรมำก

11 นำยนพรัตน์ เมี่ยงคลองครำม

12 นำยณัฐนนท ์ กล่ินเทศ

13 เด็กหญิงปยินันท ์ เอี่ยมสะอำด

14 นำงสำวศศิประภำ  กิตติมงคลวัฒนำ

15 นำงสำวแคทเธอรีน  เพรสโซ

16 เด็กหญิงณัฐณิชำ  ค ำเนตร

17 นำงสำวบษุยำ มำลัยศรี

18 นำงสำวกิติมำ  แทน่นิล

19 เด็กหญิงศกลวรรณ  แซ่เส่ำ

20 เด็กหญิงปณัชญำ  อยู่เผือก

21 นำยธิติพัทธ์  เสมำนำรถ

22 นำยอภิเชษฐ์  ชำตทองไพศำล

แผน ทั่วไป (หอ้ง 5)

มอบตัวที่หอ้ง 322

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4  ปกีำรศึกษำ 2566



เอกสารทีใ่ช้ในการมอบตัว

1. เอกสำรทกุฉบบัต้องเซ็นส ำเนำถูกต้อง

3. นักเรียนต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนใหเ้รียบร้อยในวันมอบตัว

4. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมำใหพ้ร้อมในวันสอบและวันมอบตัว(ปำกกำ, ปำกกำลบค ำผิด)


