
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

--------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้ามอบตัวระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท้ังนี้ขอให้นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้ามอบตัว  
เตรียมหลักฐานในการมอบตัว และเข้ารายงานตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันเสาร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในวันอาทิตย์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
โดยมีรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้ามอบตัว และช่วงเวลาเข้ามอบตัว แนบท้ายตามประกาศนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

 
                   (นางชูศรี  ค ากัน) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขุนทิพย์      ล าดับท่ี 1 - 30 มอบตัวเวลา 8.30 - 9.30 น. 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุรีและ
มาตรการป้องกัน โรคโควิ ด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัว 
ในวันและเวลาท่ีก าหนด  โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบ
ตัวเป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

2 เด็กชายศรัณยู  บุญเฉลิม 
3 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณราช 
4 เด็กชายกมลภพ  ทองลอย 
5 เด็กหญิงวรภร  จันแก้ว 
6 เด็กหญิงอรรัมภา  ชัยศิริ 
7 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปั้นเจริญ 
8 เด็กหญิงสิริวิมล  ภาคาเขตร 
9 เด็กชายวาสิน  โพธิ์เป่ียม 

10 เด็กชายณัฐวรรธน์  หาญกล้า 
11 เด็กชายนันทวัตร  ไทยพยัคฆ์ 
12 เด็กหญิงสุชาวลี  กุกโคกกรวด 
13 เด็กชายรัฐภาค  บัวพันธ ์
14 เด็กหญิงสุนิสา  น้อยด ี
15 เด็กชายกรวิชญ์  ธาระมนต์ 
16 เด็กหญิงจิราภณ์  ขาวข า 
17 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีรักษา 
18 เด็กชายศรัณย์  เกิดศรี 
19 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อวิสุ 
20 เด็กหญิงณิชา  สีอุ่น 
21 เด็กชายกุลเดช  ค าพุ่ม 
22 เด็กชายจิรภัทร  จ๋ิวอยู่ 
23 เด็กชายวีรภัทร  อาจข า 
24 เด็กชายบัณฑิตย์  สีสมสร 
25 เด็กชายพีรณัฐ  จันทา 
26 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์ช่ืน 
27 เด็กหญิงวารินทร ์ วงษ์ชาติ 
28 เด็กหญิงอรทัย  โศกบ้านขาม 
29 เด็กหญิงพิชชาพร  ข าไพร ี
30 เด็กชายจีรวัฒน์  วงษ์เกิด 

 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
31 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิตสายทอง     ล าดับท่ี 31 - 60  มอบตัวเวลา 9.30 - 10.30 น.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุ รีและ
มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบตัว
เป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

32 เด็กหญิงอุษา  ผิวพรรณ 
33 เด็กหญิงชญานิน  สุขสอาด 
34 เด็กชายวชิรวิทย์  เผือกพันธุ์ 
35 เด็กชายนพดล  ทานะจิตร 
36 เด็กหญิงนลิน ี ชุ่มใจ 
37 เด็กหญิงฐานัดดา  หมั่นกะสิวิทย์ 
38 เด็กหญิงจันจิรา  สินพรม 
39 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งนิล 
40 เด็กชายนิติพล  เสริฐประสงค์ 
41 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีส าราญ 
42 เด็กชายจารุพัฒน ์ แก้วแดงดี 
43 เด็กหญิงวรรลดา  สมจันทร์ตา 
44 เด็กชายธนกิจ  สร้อยวงษ์ 
45 เด็กชายพงศธร  พ่วงสี 
46 เด็กชายพิชญุตม์  ขันทอง 
47 เด็กชายเจษฎา  พรมไทย 
48 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงคบุร ี
49 เด็กหญิงศรีริต้า  ร้อยลา 
50 เด็กชายอนาวิล  ค าเมือง 
51 เด็กชายอิทธิพทัธ์  เศรษฐหิรัญ 
52 เด็กชายชนันธร  วงษ์พยัคฆ ์
53 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีภูน้อย 
54 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุคันธจันทร์ 
55 เด็กชายธนภัทธร์  หวังเช้ือ 
56 เด็กชายกิตตินันท์  แจ้งไล่ 
57 เด็กชายศิริวิกร  กองบุญ 
58 เด็กหญิงวันวิสาข์  คุ้มรอด 
59 เด็กชายอรรจธร  ภู่โค 
60 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ป้อม 

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
61 เด็กชายธนวัฒน ์ จันทร์ป้อม      ล าดับท่ี 61 - 90 มอบตัวเวลา 10.30 - 11.30 น.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุรีและ
มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด  โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบตัว
เป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

62 เด็กชายทศพร  อาจละออ 
63 เด็กชายสรศินี  สกุลรัง 
64 เด็กชายณัฐภูมิ  พุทธรักษา 
65 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วแพทย์ 
66 เด็กชายณัฐนันท์  ชะนะ 
67 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อินทเสน 
68 เด็กหญิงวิพาว ี แบ่งส่วน 
69 เด็กหญิงวิวรรณา  ทองสอาด 
70 เด็กชายถิรวัฒน์  บุตรศรี 
71 เด็กหญิงจิรัชยา  โตสารเดช 
72 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พัดน้อย 
73 เด็กชายพีรพัฒน์  พูลมี 
74 เด็กหญิงมโนญา  มีสม 
75 เด็กหญิงกันทรากร  ข าวงค์ 
76 เด็กหญิงชลณิชา  สกุลณี 
77 เด็กหญิงวริสรา  เกตุเถ่ือน 
78 เด็กชายทัศกร  ค าโสภา 
79 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณอิน 
80 เด็กหญิงฐานิดา  บัวผัน 
81 เด็กหญิงภคพร  เอมพรหม 
82 เด็กหญิงจิรนันท์  กล่อมใจ 
83 เด็กชายธนากร  ญาณจินดา 
84 เด็กหญิงอริสา  น้อยแก้ว 
85 เด็กหญิงสุนิสา  กันหาสร้อย 
86 เด็กหญิงธนภรณ์  แสงทอง 
87 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พร้อมเจริญ 
88 เด็กชายใบบุญ  บัวขาว 
89 เด็กหญิงภคนันท์  ค าฉันท์ 
90 เด็กชายภานุเดช  ชมภู 

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
91 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประจิกกิจ      ล าดับท่ี 91 - 120 มอบตัวเวลา 12.30 - 13.30 น.        

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุรีและ
มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด  โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบตัว
เป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

92 เด็กชายหัสนัย  ทองสัมฤทธิ์ 
93 เด็กหญิงโชติกา  ดาษดา 
94 เด็กชายไพศาล  บุญสุข 
95 เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ 
96 เด็กชายภัคพล  บัวไตย์ 
97 เด็กชายภาคภูมิ  สินมา 
98 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงษ์ 
99 เด็กหญิงสุพิชชา  เนียมโสต 

100 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยอดโพธิ์ 
101 เด็กชายวชริวัฒน์  อ่อนละมัย 
102 เด็กชายเทพทัต  ชัยดา 
103 เด็กหญิงจิราวรรณ  มะกล่ างาม 
104 เด็กชายวรวัส  ชูทรัพย์ 
105 เด็กชายอัครวิทย์  วงศ์จิตเมตตา 
106 เด็กหญิงอธิชา  สกุลรัง 
107 เด็กหญิงปิยนันท์  จูเปีย 
108 เด็กหญิงกรรณิการ ์ สิงห์นพ 
109 เด็กชายณัชพล  ปัญญาหอม 
110 เด็กชายณัฐพล  จ่ันศรี 
111 เด็กหญิงญาณิกา  เขียวอ้วน 
112 เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทนะชาติ 
113 เด็กชายปารินทร์  บัวรอด 
114 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดวนขันธ ์
115 เด็กชายปธามิน  ภูยาธร 
116 เด็กหญิงณิชชยา  ปิ่นทองน้อย 
117 เด็กหญิงเกศชนก  แก่นนาค 
118 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีก าภา 
119 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานเล็ก 
120 เด็กชายนราวิชญ์  สุขปรีดา 

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
121 เด็กหญิงกันยารัตน ์ บุญม ี      ล า ดั บ ท่ี  121 - 150 ม อ บ ตั ว เ ว ล า  13.30 - 

14.30 น. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุรี
และมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบตัว 
เป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

122 เด็กหญิงรุจิตรลดา  จินดากุล 
123 เด็กชายปภาวิน  เขียวน้อย 
124 เด็กชายพชร  พรมดี 
125 เด็กชายวัชรากร  บุญม ี
126 เด็กชายธีรภัทร  กาเผือก 
127 เด็กหญิงภัทราพร  พระกลาง 
128 เด็กชายชนาธิป  ปรุงเผ่าพันธ์ 
129 เด็กชายปิติ  เอกตา 
130 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวอ้วน 
131 เด็กหญิงอาภัสรา  นิลพันธุ ์
132 เด็กชายธนภูม ิ มณีนิน 
133 เด็กชายณัฐนนท์  ชะนะสาร 
134 เด็กชายณัฏฐวี  ดีพุ่ม 
135 เด็กชายพีรพัชร  กองเขต 
136 เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงแก้ว 
137 เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์ 
138 เด็กชายพชรณัฐญ์  อยู่สวัสด์ิ 
139 เด็กชายปัณณธร  สุดแก้ว 
140 เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์ 
141 เด็กหญิงปริยฉัตร  ฉ่ าแสง 
142 เด็กชายศุภกร  รอดเมฆ 
143 เด็กชายพุฒิพงศ์  พุทธรักษา 
144 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ญาติ 
145 เด็กชายอภิสร  บุญเทียม 
146 เด็กชายปารณัท  ศรีใจแก้ว 
147 เด็กชายจารุพัฒน ์ แสงสวย 
148 เด็กชายปภังกร  คล้องช้าง 
149 เด็กหญิงอารยา  จันทร์รัศมี 
150 เด็กหญิงปรียาฉัตร  ธรรมะ 

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
151 เด็กชายพัชรพล  ปั้นมูล      ล า ดั บ ท่ี  151 - 178 ม อ บ ตั ว เ ว ล า  14.30 - 

15.30 น. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดลพบุรี
และมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด  โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ามอบตัว 
เป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

152 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองคลัง 
153 เด็กหญิงลินลดา  ดาวธง 
154 เด็กชายปภังกร  มิ่งสกุล 
155 เด็กหญิงรวิสรา  สาธร 
156 เด็กชายณัฐภัทร  ค้าหมาก 
157 เด็กหญิงวริศรา  ลุนจักร์ 
158 เด็กหญิงอารยา  ครองสัตย์ 
159 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชงกรานต์ทอง 
160 เด็กหญิงอนิสา  เกิดผล 
161 เด็กหญิงอดิภา  ปูทอง 
162 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พรหมบุตร 
163 เด็กหญิงอนิษา  เกิดผล 
164 เด็กหญิงพิชญา  วัดกิ่ง 
165 เด็กหญิงปภาวรินทร ์ ผลพละ 
166 เด็กชายนนทวัฒน์  บัวขาว 
167 เด็กชายพงศกร  คล้องช้าง 
168 เด็กหญิงจิรัชญา  สงวนอินทร์ 
169 เด็กหญิงกาลเกล้า  อุบลวัตร์ 
170 เด็กชายภคพงษ์  ทาป้อม 
171 เด็กชายฐกฤต  เอี่ยมพ่อค้า 
172 เด็กชายปัญญากร  สุขสอาด 
173 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ชินวงศ์ 
174 เด็กชายพีรดนย์  เรืองรัตน ์
175 เด็กชายกฤษนัย  คล่องใจ 
176 เด็กหญิงสถาพร  เดชะ 
177 เด็กชายนิธิกร  วิชามุข 
178 เด็กหญิงวรวรรณ  ล้อมไร่ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
1 นายชินวัตร  บุญนาค แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ       มอบ ตั ว เ วลา  8.30 - 9.30 น .

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด
ลพ บุ รี แ ล ะ ม าต ร ก า ร ป้ อ ง กั น โ รค 
โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ขอให้ ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัว 
ในวันและเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนด
จ านวนผู้เข้ามอบตัวเป็น ผู้ปกครอง 1 ท่าน   
ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

2 นายตะวัน  จ าปาพุด แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
3 นายธนดล  ชันขุนทด แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
4 นายภัทรพล  ค าสิงห์ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
5 นายรังสรรค์  บุญค า แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
6 นายวรพล  หล่อทอง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
7 นายวรัญชัย  มาดี แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
8 นายศุภณัฐ  ดาวธง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
9 นายอภิรักษ์  ทองรอด แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 

10 นางสาวกัณฑรารมย์  ตุ้ยวัง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
11 นางสาวขนิษฐา  สายอยู่ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
12 นางสาวจริยาพร  หนูสลุง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
13 นางสาวจุฑาทิพย์  ค าเสียง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
14 นางสาวจุฑามาศ  บุญสิงห์ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
15 นางสาวชนัญชิดา  กล่ินเจริญ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
16 นางสาวญาณิศา  กลมกล่อม แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
17 นางสาวณัฐกมล  จ าปางาม แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
18 นางสาวธนพร  รอดรัตน์ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
19 นางสาวปรรัตน์  ทองอ่วมใหญ่ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
20 นางสาวมณฑิตา  พุทธชัยภูมิ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
21 นางสาวมัตทรา  ช่ืนยัง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
22 นางสาวยุพารัตน์  ทองสุก แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
23 นางสาวรุจิราพร  จินดากุล แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
24 นางสาวเรน  - แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
25 นางสาวลลิตตา  ใจดี แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
26 นางสาววรรณรัตน ์ อยู่สบาย แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
27 นางสาววริศรา  แก้วสาคร แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
28 นางสาววศินี  สอาด แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
29 นางสาวศวิตา  พันธุ์ม ี แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
30 นางสาวศศิมา  เย็นสุวรรณ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
31 นางสาวสุชิราภรณ์  แก่นแก้ว แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
32 นางสาวสุพรรษา  แก้วแสง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
33 นางสาวสุละนันท์  จิตรจรุญ แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 
34 นางสาวอารียา  เพ็งสมยา แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ 



 
 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
1 นายจักรภัทร  วงค์ขัน แผนการเรียน ภาษา        มอบตัวเวลา 09.30 - 10.30 น.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด
ลพ บุ รี แ ล ะ ม าต ร ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค 
โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด  โดยก าหนดจ านวน 
ผู้เข้ามอบตัวเป็น ผู้ปกครอง 1 ท่าน   ต่อ
นักเรียน 1 คน เท่านั้น 

2 นายธีรพงษ ์ แตงไทย แผนการเรียน ภาษา 
3 นายธีรวัฒน ์ มะโนนนิ แผนการเรียน ภาษา 
4 นายนพนนัท์  เกตุคง แผนการเรียน ภาษา 
5 นายภาคภูมิ  ทองคลัง แผนการเรียน ภาษา 
6 นายรพีภัทร  ดวงสีแก้ว แผนการเรียน ภาษา 
7 นายรังสิมันต์ุ  นาคสิงห์ แผนการเรียน ภาษา 
8 นายศรัณยู  ทองแท้ แผนการเรียน ภาษา 
9 นายแสนไกล  กลัดทอง แผนการเรียน ภาษา 

10 นายอชิตพล  นาดา แผนการเรียน ภาษา 
11 นายอรรถพร  เม้ยขันหมาก แผนการเรียน ภาษา 
12 นางสาวกนิษฐา  กล่ันเอี่ยม แผนการเรียน ภาษา 
13 นางสาวเกวริน  อ่อนละมัย แผนการเรียน ภาษา 
14 นางสาวชิดชนก  วงญาติ แผนการเรียน ภาษา 
15 นางสาวณิชา  พิลอด แผนการเรียน ภาษา 
16 นางสาวทองพัน  ผายสุวรรณ์ แผนการเรียน ภาษา 
17 นางสาวธัญสิริ  หวังเช้ือ แผนการเรียน ภาษา 
18 นางสาวธิดาพร  เช้ือม่วง แผนการเรียน ภาษา 
19 นางสาวนราวัลย์  จิระเนตร แผนการเรียน ภาษา 
20 นางสาวนิณา  รอดนุช แผนการเรียน ภาษา 
21 นางสาวเนตรนภา  เผือกโอภาส แผนการเรียน ภาษา 
22 นางสาวปภานิจ  คล้ายสอน แผนการเรียน ภาษา 
23 นางสาวปริชญา  พึ่งศร ี แผนการเรียน ภาษา 
24 นางสาวปวีณ์ธิดา  กล่ินมะลิ แผนการเรียน ภาษา 
25 นางสาวปวีณา  ขันตรี แผนการเรียน ภาษา 
26 นางสาวปาลิตา  ศรีรักษา แผนการเรียน ภาษา 
27 นางสาวพรสินี  ปัญจรัตน์เลิศ แผนการเรียน ภาษา 
28 นางสาวรจนา  โพธิแ์ตง แผนการเรียน ภาษา 
29 นางสาววรัชยา  กล่ันชาติ แผนการเรียน ภาษา 
30 นางสาววรัญญา  สิงคบุรี แผนการเรียน ภาษา 
31 นางสาวศรุตยา  จันกล่ิน แผนการเรียน ภาษา 
32 นางสาวสุพิชญา  สีวัน แผนการเรียน ภาษา 
33 นางสาวอรสา  แซ่ม้า แผนการเรียน ภาษา 



 
 
 
 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 
1 นายกรวิชญ ์ ครนิยม แผนการเรียน ท่ัวไป     มอบตัวเวลา  10.30 - 11.30 น.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด
ลพ บุ รี แ ล ะ ม าต ร ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค 
โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมอบตัวในวัน
และเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดจ านวน 
ผู้ เข้ ามอบตัวเป็น ผู้ปกครอง 1 ท่ าน 
ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น 

2 นายปภิณวิช  สังพาลี แผนการเรียน ท่ัวไป 
3 นายมนัสวี  สีไพล แผนการเรียน ท่ัวไป 
4 นายรัตนชัย  ศรีมณฑล แผนการเรียน ท่ัวไป 
5 นายศุภโชค  ทองเเก้ว แผนการเรียน ท่ัวไป 
6 นางสาวกชกร  คุ้มเขต แผนการเรียน ท่ัวไป 
7 นางสาวจันทมณี  วะชุม แผนการเรียน ท่ัวไป 
8 นางสาวจันทิมา  เชียงกุน แผนการเรียน ท่ัวไป 
9 นางสาวชุติกาญจน์  ค าคุ้ม แผนการเรียน ท่ัวไป 

10 นางสาวดวงกมล  ภักดีวงศ์ แผนการเรียน ท่ัวไป 
11 นางสาวธนัชพร  มากมณี แผนการเรียน ท่ัวไป 
12 นางสาวธัญชนก  แซ่ฟุ้ง แผนการเรียน ท่ัวไป 
13 นางสาวนัฐธิกานต์  เสือน้อย แผนการเรียน ท่ัวไป 
14 นางสาวพรพรรณ  สอาดสิทธิ์ แผนการเรียน ท่ัวไป 
15 นางสาวภคพร  โตงาม แผนการเรียน ท่ัวไป 
16 นางสาววรรณวิสา  ป้องอัฐ แผนการเรียน ท่ัวไป 
17 นางสาววรรวิษา  บุญนาค แผนการเรียน ท่ัวไป 
18 นางสาวศรัณย์พร  วางแก้ว แผนการเรียน ท่ัวไป 
19 นางสาวสริสรา  รอดวงษ์ แผนการเรียน ท่ัวไป 
20 นางสาวอชิรญา  พุกซื่อ แผนการเรียน ท่ัวไป 

 

 

 
 


