
ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับการพจิารณาชว่ยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต  

เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองของการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลน์  

ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  

คนละ 500 บาท  จํานวน 200 ราย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จํานวน 27 คน 

1. เด็กหญิงวรกัญญา  ภาคการ  ม.1/1 
2. เด็กหญิงเนตรนภา     วรรณพุฒ  ม.1/1 
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา     นรโภค  ม.1/1 
4. เด็กหญิงกัณธิมา     ขันทอง  ม.1/1 
5. เด็กหญิงชนิภรณ์     สุทธิสร  ม.1/3 
6. เด็กหญิงนวจันทร์     พระสว่าง  ม.1/3 
7. เด็กหญิงชลพร     เจรญิม ี  ม.1/3 
8. เด็กหญิงนภสร     เขียวพยัพ  ม.1/4 
9. เด็กหญิงรสริน     ชูจิตร   ม.1/4 
10. เด็กหญิงรุจิรา     สกุลเช้ือ   ม.1/4 
11. เด็กหญิงนันท์นภัทร   ธรรมอินทอง ม.1/5 
12. เด็กหญิงพูริตา     เสนะกุล  ม.1/5 
13. เด็กหญิงอภิชญา     เฮงสมบูรณ์  ม.1/5 
14. เด็กหญิงละอองดาว     เคนลาํ  ม.1/6 
15. เด็กหญิงจิตตมาศ     วารีเขต  ม.1/6 
16. เด็กหญิงฐิตารีย์     วินิจฉัยกุล  ม.1/7 
17. เด็กหญิงชนิตา     แก้วทองเพ็ชร  ม.1/7 
18. เด็กหญิงณัฐพร     นาคสกุล  ม.1/7 
19. เด็กหญิงณัฐภา     นาคสกุล  ม.1/7 
20. เด็กหญิงอัครนิจ     โกฏิปภา  ม.1/7 
21. เด็กหญิงสิรินทรา     สมัฤทธ์ิประสงค์ ม.1/7 
22. เด็กหญิงกชพร     จันทสิทธ์ิ  ม.1/7 
23. เด็กหญิงกชพรรณ     เกษสุวรรณ  ม.1/10 
24. เด็กหญิงชุติมา     ใจเที่ยง   ม.1/10 
25. เด็กหญิงภาวิดา     บึงกะเชียง  ม.1/10 
26. เด็กหญิงธนพร     ทบด้าน  ม.1/10 
27. เด็กหญิงพิมพ์ชนก     สุภานันท์  ม.1/10 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จํานวน 25 คน 

1. เด็กหญิงกันยากร แสงขาว   ม.2/1 
2. เด็กหญิงรุจิราภา หนองบัว  ม.2/1 
3. เด็กหญิงกัญญาณี สีหาบุตร  ม.2/1 
4. เด็กหญิงพิชชา  แสงภักดี   ม.2/2 
5. เด็กหญิงกวิสา รัตนสุวรรณ  ม.2/2 
6. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา มานู   ม.2/2 
7. เด็กหญิงอัญชิสา แสงสว่าง    ม.2/3 
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์ วงษ์หงส์    ม.2/3 
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือลอย    ม.2/3 
10. เด็กหญิงจันทรก์ระจ่าง หาญกุล   ม.2/3 
11. เด็กหญิงพรนภัส  เพ่ิมยินดี    ม.2/3 
12. เด็กหญิงอินทรา  คุ้มทิม     ม.2/4 
13. เด็กหญิงปพิชญา กิจจานนท ์   ม.2/4 
14. เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์ โภคา    ม.2/5 
15. เด็กหญิงอิงครัต ยอดบริบูรณ ์  ม.2/6 
16. เด็กหญิงณัฐธยา เกตุคง   ม.2/6 
17. เด็กหญิงรุจิรัตน์ คงคางาม   ม.2/6 
18. เด็กหญิงเสาวภา นนทรัตน์  ม.2/6 
19. เด็กหญิงบุษมารี ไวโอเลต กอร์ดอน ม.2/7 
20. เด็กหญิงรักษณีย์   ทรัพย์จนัทร์  ม.2/8 
21. เด็กหญิงพอเพียง อินทร์ประเสริฐ  ม.2/8 
22. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คังคะศรี  ม.2/10 
23. เด็กหญิงปิยะนันท์ งามกระจ่าง  ม.2/10 
24. เด็กหญิงกรกช สีหามายา   ม.2/10 
25. เด็กหญิงธรรรศกร สีเผือก   ม.2/10 

     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จํานวน 25 คน 

1. เด็กหญิงภัทรภร    ปิตตาทานัง  ม.3/1 
2. เด็กหญิงศศิณา    ปัจจัยโก   ม.3/1 
3. เด็กหญิงอรกมล    หลายกนก  ม.3/1 
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ตุพิลา   ม.3/2 
5. เด็กหญิงจิรภิญญา    บุญทะการ  ม.3/3 
6. เด็กหญิงพีรยา    อริยขันติ   ม.3/3 
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์    อุ่นเรือน  ม.3/3 
8. เด็กหญิงนภัสสร    อยู่จาด   ม.3/3 
9. เด็กหญิงสุธิดา    สมนาม   ม.3/3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คนละ จํานวน 25 คน 

10. เด็กหญิงพิมกมล    แก้วสวัสด์ิ  ม.3/4 
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พานศรี  ม.3/4 
12. เด็กหญิงออนไพลิน    ชดสังวาลย์  ม.3/4 
13. เด็กหญิงขวัญขา้ว    กองผาสขุ  ม.3/5 
14. เด็กหญิงญาณศิา    รัตนทิพย์  ม.3/5 
15. เด็กหญิงพรอุษา    คํามาก   ม.3/5 
16. เด็กหญิงพิมพกานต์    เจรญิชีพ  ม.3/5 
17. เด็กหญิงพิชญ์สินี    รุ่งสว่าง   ม.3/6 
18. เด็กหญิงธนพร    ศรีประเสริฐ  ม.3/7 
19. เด็กหญิงวรฤทัย    พุ่มทอง   ม.3/7 
20. เด็กหญิงกชพร    สุทธิกิจรุ่งโรจน์  ม.3/7 
21. เด็กหญิงญาณศิา    ค้าผล   ม.3/7 
22. เด็กหญิงนฤมล    ทองใบบน   ม.3/7 
23. เด็กหญิงอติพร    ไตรสุทธ์ิ   ม.3/8 
24. เด็กหญิงกรณิศ    เพ็ชรคง   ม.3/10 
25. เด็กหญิงปพิชญา    เสง่ียมงาม  ม.3/10 
26. เด็กหญิงพรมณี    กลมเกลีย้ง  ม.3/10 
27. เด็กหญิงพัชรีรัตน์    กุลวงศ์   ม.3/10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จํานวน 42 คน 

1. นางสาวภูลดา ช่อม่วง   ม.4/1 
2. นางสาว มณีย์เนตร ลอยประโคน  ม.4/1 
3. นางสาว วิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา  ม.4/1 
4. นางสาววรัญญา สมพงษ ์   ม.4/1 
5. นางสาวศิรประภา ขุนศรี   ม.4/1 
6. นางสาวอมราพร   เอิบอ่ิม   ม.4/2 
7. นางสาวกิตติญา   พลาศร ี   ม.4/2 
8. นางสาวกาญจนา   หิมารัตน์   ม.4/2 
9. นางสาวณัฐชนิดา   เดชพิมล   ม.4/2 
10. นางสาววัลวิภา  สายสืบดี     ม.4/2 

11. นางสาวนลินทิพย์  ทรงชนะ   ม.4/3 
12. นางสาวกัญญาพัชร บุญพงษ์   ม.4/3 
13. นางสาวสิทธินันท์  ผาสุข   ม.4/3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   จํานวน 42 คน 

14. นางสาวสุธาสินี  มุกดารัตน์   ม.4/3 
15. เด็กหญิง จุฑามาศ ค่อมสติง   ม.4/4 
16. นางสาว วัชราภรณ์   ดีบุรี    ม.4/5 
17. นางสาวณัฐฐิญา   แดงส ี   ม.4/5 
18. นายพีรณัฐ   จติสวาท    ม.4/5 
19. นายณัฐวิชช์   โชตน์พัฒนาภรณ์  ม.4/5  
20. นายวรวิช   แซ่เหลา    ม.4/5 
21. นายคุณภัทร  เขียวอ่อน   ม.4/6 
22. นางสาวจุฑามาศ  จําปาเทศ   ม.4/6 
23. นางสาวญาณิศา  เหน่ียวกระโทก  ม.4/6 
24. นางสาวภัทรวดี  อินทะวงศ์   ม.4/6 
25. นางสาวมณีรัตน์  แก้วเกษ   ม.4/6 
26. นางสาวศิริวรรณ     เจรญิกัลป์        ม.4/7 
27. นางสาวศุภาภรณ์     กสิวัตร      ม.4/7      
28. นางสาวนิรัชฌา     เพ่ิมพวก           ม.4/7 
29. นางสาวอนัญญา     ภัครกุลพานิช  ม.4/7  
30. นางสาวธีราภรณ์  เจรญิชาติ    ม.4/7 
31. นางสาวฑิฆัมพร  ตะนาวศรี    ม.4/7 
32. นางสาวณัฐชา พินผล             ม.4/9 
33. นางสาววิชญาดา พานุพันธ์     ม.4/9 
34. นางสาวสิวพร งามกิจ              ม.4/9 
35. นางสาวชาลิสา  เสนะวัต    ม.4/10     
36. นางสาวเพ็ญรดี  นาโคกุล   ม.4/10     
37. นางสาวเปมิกา  รักษาราษฎร ์      ม.4/10     
38. นางสาวนิสารัตน์ งามขํา      ม.4/10     
39. นางสาวปิยธิดา  แสงฉาย   ม.4/10     
40. นางสาวพิมพ์สุชา  อาชีพโกศลกุล   ม.4/10     
41. นางสาวพรชนิตว์   จินดาวงษ์  ม.4/11     
42. นายนพณัฐ   สิงธิมาตร    ม.4/11     
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   จํานวน 40 คน 

1. นางสาวธมนวรรณ    บุญแจ่ม  ม.5/1 
2. นางสาววิลาสินี    นุ่มก่วน   ม.5/1 
3. นางสาววรกมล    ชํานิประดิษฐการ  ม.5/1 
4. นางสาวชุติกาญจน์    เพ็งพืช  ม.5/2 
5. นางสาวสโรชา    เปรมมิตร   ม.5/2 
6. นางสาวชาลิสา    แสวงผล   ม.5/2 
7. นางสาววิมลศิริ    ภูกําเนิด   ม.5/3 
8. นางสาวจันทกานต์    เจรญิสขุ  ม.5/3 
9. นางสาวรัตติญากร    เคยพุดซา  ม.5/3 
10. นางสาวบุษกล    อินทะกนก  ม.5/4 
11. นางสาวสรัลพร    เครือคํา   ม.5/4 
12. นางสาวพัชราภรณ์    จันทรส์มบัติ  ม.5/4 
13. นางสาวอรวรรณ    พันวอ   ม.5/5 
14. นางสาวกมลรส    แทนเจริญ  ม.5/5 
15. นางสาวธัณทิกา    สีมาก   ม.5/5 
16. นายปวเรศ    บํารุงกิจ   ม.5/6 
17. นางสาวปุญญิศา    จงมีชัยชนะ  ม.5/6 
18. นางสาวกานต์ธิดา    เงาภู่ทอง  ม.5/6 
19. นางสาวภัทรสุดา    บุญปาน   ม.5/7 
20. นางสาวนิญาดา    บุตรจันทร์  ม.5/7 
21. นางสาวปริยากร    ปะสังคะเต  ม.5/7 
22. นางสาวสุกฤตา    ใหญ่ชุก   ม.5/8 
23. นางสาวกัญญาภัค    ถนอมวัฒน์  ม.5/8 
24. นางสาวอรจิรา    สร้างผล   ม.5/8 
25. นางสาวพรรณกาญจน์    บุตรดี  ม.5/9 
26. นางสาวมัญชุภา    จนะอินทร์  ม.5/9 
27. นางสาวจิณห์ณพัจน์    อนันตกฤษณ์  ม.5/9 
28. นางสาวจีระนันท์    ประนันโต  ม.5/10 
29. นางสาวหน่ึงฤทัย    นวนแย้ม  ม.5/10 
30. นางสาววรรณภา    ปัญบูรณ์  ม.5/10 
31. นางสาววราภรณ์    ผลดี   ม.5/11 
32. นางสาวจารุวรรณ    ไชยบุตร  ม.5/11 
33. นางสาวภัทรลดา    สุขเสนา   ม.5/11 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   จํานวน 40 คน 

34. นางสาวมณีมณฑ์    ดีสา   ม.5/12 
35. นายธนวัฒน์    หอมสวัสด์ิ   ม.5/12 
36. นางสาวจารุวรรณ    ลักขษร  ม.5/12 
37. นางสาวทิพย์วารี    อุตรชน   ม.5/14 
38. นางสาวณัฐกานต์    โซ่เงิน   ม.5/14 
39. นางสาวกานต์ทิชา    หนูคํา   ม.5/15 
40. นางสาววรางคณา    บุญเรือง  ม.5/15 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จํานวน 39 คน 

1. นายณัฏฐกิตต์ิ    ทองรัตน์   ม.6/1 
2. นายธนภัช     พันตู้     ม.6/1 
3. นางสาวนวรัตน์    สีมาก      ม.6/1 
4. นางสาวณัฏฐณิภา ก้องเวหน  ม.6/2 
5. นางสาวธัสนันธ์   อนนตพันธ์    ม.6/2 
6. นางสาวปิยพัชน์   ธัญญสิทธ์ิ       ม.6/2 
7. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์รัตน์  ม.6/3 
8. นายธนพัฒน์   สุมาร   ม.6/3 
9. นางสาวจิดาภา  สุขแสง   ม.6/3 
10. นางสาวโศรดา  คํากองแก้ว   ม.6/4 
11. นางสาวฐิติยา  น่ิมนวล   ม.6/4 
12. นางสาวอัลดา  อวยพรสวัสด์ิ  ม.6/4 
13. นางสาวหน่ึงฤทัย  คํามรีัตน์   ม.6/5 
14. นางสาวมัณฑนศิลป์  บุญเป่ียม  ม.6/5 
15. นางสาวปิยะธิดา  ปานไธสง   ม.6/5 
16. นางสาวนํ้าทิพย์   สุขปลั่ง   ม.6/6 
17. นางสาวกังสดา  บุญประเสริฐ  ม.6/6 
18. นางสาวจันทร์จิรา  มลูมงคล   ม.6/6 
19. นางสาวอรษา   ลือวงษ์     ม.6/7 
20. นางสาวพัชราภา  แรงสู ้   ม.6/7 
21. นางสาวจิรนันท์  กิจสําเร็จ     ม.6/7 
22. นางสาวจินต์ศุจี  มสัจิตต์   ม.6/8 
23. นางสาวชนิภรณ์  ก่ิงทอง   ม.6/8 
24. นางสาวสุดารัตน์  เขตสว่าง   ม.6/8 
25. นางสาวรสิตา  สีมาก   ม.6/9 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน 39 คน 

26. นางสาวสโรชา  โพโต   ม.6/9 
27. นางสาวปารีณา  โกโสภาพ   ม.6/9 
28. นางสาวศิรภัสสร  ปตินัง   ม.6/10 
29. นางสาวเพชรลดา  ผ่องผุด   ม.6/10 
30. นางสาวฐิติภา  มณีมัย   ม.6/10 
31. นางสาวกรรญิกา กอบสุข   ม.6/11 
32. นางสาวสิริกร ทองเกิด   ม.6/11 
33. นายเสถียรพงษ์ สมบูรณ ์   ม.6/11 
34. นางสาวเนตรทิพย์ เจริญพืช   ม.6/12 
35. นางสาวสุกุมา สมนาม   ม.6/12 
36. นางสาวกรนิภา แจ้งสวน   ม.6/12 
37. นางสาวสตกมล  ดิษฐขจร   ม.6/15 
38. นายชาคร  พละสมบูรณ ์   ม.6/15 
39. นางสาวอาภาสิริ  ชาวไทย   ม.6/15 

    
 

***หมายเหตุ   1. การรับเงินช่วยเหลือคา่อินเทอร์เนต็ของนักเรียน สามารถรบัได้จากครูที่ปรึกษา  
  2. กําหนดการรับเงินของนักเรียนจะแจ้งผ่านครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน 
       ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
       

 
 

  
       
       

       
          
 
 


