
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนุีบ ารุง" 

ประกาศผลและรายช่ือนักเรียน รายงานตัว ศึกษาต่อในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 3 เมษายน 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ 
1 4001 นางสาวชลธิชา  ชาวสวน   

2 4002 นางสาวสุรีภรณ์  จนัตะโส   
3 4003 นายศกัดิพฒัน์  จนัทร์ดี   
4 4004 นายทกัษ์ดนัย  แสงออ่น   

5 4005 นายสุเมธ  บางหลวง   
6 4006 นายวฒุิพร  การะเกษ   
7 4007 นางสาวรสริน  คงอ่ิม   

8 4008 นางสาววริน  ปรังประโคน   
9 4009 นางสาวสุธิดา  นิลบน   

10 4010 นายอนุวรรษ  เลิศนิลรัตน์   

11 4011 นายชยุต  แสงผ้ึง   
12 4012 นางสาวนันทการณ์  ถาวร   
13 4013 นางสาวปุญญิศา  สินปรุ   

14 4014 นางสาวสุภาพร  สนเล็ก   
15 4015 นางสาวธัญญรัตน์  สีทองธนะวฒัน์   
16 4016 นายอษัฎาวธุ  สุทธิทาธีร์   

17 4017 นายเจตนิพทัธ์  เจียมตน   
18 4018 นายศิริมงคล  สอนทรง   
19 4019 นางสาวสายชล  สมจิตรชอบ   

20 4020 นายชานนท์  ภูเ่กล้ียง   
21 4021 นายรัตนะ  นาคประกอบ   
22 4023 นางสาวณมนตรา  แกน่เพ็ชร์   

23 4024 นางสาวสุวมิล  อ านัคมาตย์   
24 4025 นางสาวภทัรวรรณ  แซล้ิ่ม   
25 4026 นางสาวนันทวนั  เย็นสุข   



ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ 
26 4030 นายเอกลกัษณ์  บุญทา   

27 4031 นายธนกร  ปุปผาสุข   
28 4032 นายอภิลกัษณ์  แตงพกุ   
29 4033 นายศิวกร  วงศ์ภกัด์ิ   

30 4034 นางสาวสุชญัญา  ใจเอ้ือ   
31 4035 นางสาวปทุมทิพย์  แกว้ศรี   
32 4036 นายธรรมรงค์  ธรรมเนียมดี   

33 4037 นางสาวจณิสตา  อุทยัแพน   
34 4038 นายปิยณฐั  ภูส่กลุ   
35 4041 นางสาวประไพภทัร  ครุปตะสิน   

36 4042 นางสาวณิชาภทัร  บุญเต็ม   
37 4043 นางสาวฐิติมา  มมี ัง่คัง่   
38 4044 นายปรัชญา  ฟังเสนาะ   

39 4045 นายจิรศกัด์ิ  บุญอนันต์   
40 4046 นางสาวนฤนาถ  กลัน่กลาย   
41 4047 นางสาวทิพหทยั  ศรีวลิาศ   

42 4049 นายสุรชยั  ขนัเงิน   
43 4050 นางสาวศศิชา  ไทยเอ้ือ   
44 4051 นายทีรวชิ  นพคณุ   

45 4053 นายธีรภทัร  เลิศศกัด์ิเจริญกลุ   
46 4056 นางสาวเกวลี   บุญยงั   
47 4055 นางสาวอารีรัตน์  ไทรสงา่   

48 4057 นางสาวยุภา  ค าทอง   
49 4058 นายธนภูม ินุม่นนวลศรี   
50 4059 นางสาวรุ้งตะวนั รักนาค   

51 4060 นางสาวสุวรรณวสา สิทธิเดช   
52 4066 นายธิติวฒุิ  อินเอ่ียม   
53 4078 เด็กหญิงภาสินี น้อยสี   

54 4079 นายขจรศกัด์ิ  เอ่ียมดารา   



  
  

  
  โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนุีบ ารุง" 

ประกาศผลและรายช่ือนักเรียน รายงานตัว ศึกษาต่อในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ 
1 4061 นายธวชัชยั บวัเกา้ ฟุตบอล 

2 4062 นายปัณณธร  สังข์ลาโพธ์ิ ฟุตบอล 
3 4063 นายฐิติศกัด์ิ  บุญปก ฟุตบอล 
4 4064 นายสุกี้  หมัน่การ ฟุตบอล 

5 4065 นายพลรักษ์  ศูนย์กลาง ฟุตบอล 
6 4067 นายประวนิ  บุตรดาวงค์ ฟุตบอล 
7 4068 นายคีตภทัร  ฤทธิทิศ ฟุตบอล 

8 4069 นายไวทิน  พรมโสภา ฟุตบอล 
9 4070 นายรหัสพล  ชาวเวยีง ฟุตบอล 

10 4071 นายวชิรภทัร วภิวฤกษ์มงคล ฟุตบอล 

11 4072 นายเกยีรติศกัด์ิ อรมลู ฟุตบอล 
12 4073 นายอาทิตย์ พนัธุ ฟุตบอล 
13 4074 นายธนธรณ์ สีหารัตน์ ฟุตบอล 

14 4075 นายปฏิภาณ บุญสนอง ฟุตบอล 
15 4077 นายศรันย์ แดงบาง ฟุตบอล 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนุีบ ารุง" 

ประกาศผลและรายช่ือนักเรียน รายงานตัว ศึกษาต่อในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปี
การศึกษา 2559 

วันที่ 3 เมษายน 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. 

ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ 
หมาย
เหตุ 

1 2001 เด็กหญิงกญัญาลกัษณ์  จนัทวงษ์ ม.2 

2 2002 เด็กหญิงศิริลกัษณ์   แซล่ี่ ม.2 

3 2005 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เปียยุระ ม.2 

4 2012 เด็กหญิงอริสสา   ทรัพย์กอน ม.2 

5 3001 เด็กหญิงศิริวรรณ  จนัทร์บุญแกว้ ม.3 

6 3002 นางสาวนภสร ภกัดีโต ม.3 

7 3003 เด็กชายรัชตะ  หลวงวงศ์ ม.3 

8 3004 เด็กชายธีระพงษ์  สิริ ม.3 

9 5001 นางสาวสุภาพร  พิมพิสาร ม.5 

10 5002 นางสาวปิยภรณ์  หอมราตรี ม.5 

11 6001 นายธีรศกัด์ิ  เกศจุฑารัตน์ ม.6 

12 6007 นางสาววริษา  ย้ิมแยม้ ม.6 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนุีบ ารุง" 
ประกาศผลและรายช่ือนักเรียน รายงานตัว ศึกษาต่อในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปี

การศึกษา 2559 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ 
1 2003 เด็กชายอนุชิต  ธรรมสา ม.2 

2 2004 เด็กชายณฐัพงษ์  ผอ่งแผว้ ม.2 

3 2006 เด็กชายธนาคาร  ตรงดี ม.2 

4 2007 เด็กชายลทัธพล  เชื้อพระคา ม.2 

5 2008 เด็กชายเบญจพล  โขมะนาม ม.2 

6 2009 เด็กชายทกัษิณ  อุดมฤกษ์ ม.2 

7 2010 เด็กชายสิทธิพล  หวงัผล ม.2 

8 2011 เด็กชายปฏิพทัธ์  วงษ์ประดิษฐ ม.2 

9 3005 เด็กชายธนากรณ์  กลัยาฮุด ม.3 

10 3006 เด็กชายพิสุทธ์ิศกัด์ิ  พิทกัษ์ ม.3 

11 3007 เด็กชายวศิรุต ชยัธิสาร ม.3 

12 3008 เด็กชายเฉลิมวงศ์  ทองปาน ม.3 

13 3009 เด็กชายธณวรรษ  โชติพรหม ม.3 

14 3010 เด็กชายเมธิชยั  จ าชาติ ม.3 

15 3011 เด็กชายณฐัพงศ์  ทิพยวนั ม.3 

16 3012 เด็กชายธนัชชา กาต๊ิบ ม.3 

17 3013 เด็กชายทว ี  มสีติ ม.3 

18 3014 เด็กชายศิวกร  มงคลทรง ม.3 

19 3015 เด็กชายจตุพร  รักธรรม ม.3 

20 5003 นายณฐัภทัร  ยะแกว้ ม.5 

21 5004 นายณฐัดนัย  ภาค า ม.5 

22 5005 นายโอฬาร  สีมาตร ม.5 



ท่ี เลขท่ีสมคัร ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ 

23 5006 นายรัชชานนท์  ยงัยืนยงค์ ม.5 

24 5007 นายธีรพล  บุญคุม้ ม.5 

25 5008 นายอนนต์  คงสวา่ง ม.5 

26 5009 นายรัฐวฒัน์  ศริโซโลโก ม.5 

27 5010 นายกฤตเมธ  เจริญกลุ ม.5 

28 5011 นายนา่นน ้ า  พิพิธโกศลวงศ์ ม.5 

29 5012 นายธนรัตน์  สิทธิตรีวฒัน์ ม.5 

30 5013 นายพงศธร  นิลบุตร ม.5 

31 5014 นายปัญญากร  ทองน้อย ม.5 

32 5015 นายปรัตถกร  ปวงขนุทด ม.5 

33 5016 นายสหัสวรรษ พิณพงษ์ ม.5 

34 5017 นายเกยีรติศกัด์ิ  วรรณภูม ิ ม.5 

35 5018 นายศิวกร รักธรรม ม.5 

36 5019 นายรชานนท์ อิทธิพรนุสนธ์ิ ม.5 

37 6002 นายทนงกรณ์ ไรสู่งเนิน ม.6 

38 6003 นายกฤชณฐั อุดมกฤษ์ ม.6 

39 6004 นายธนพล หวงัสิน ม.6 

40 6005 นายสุทิวสั โสเสมอ ม.6 

41 6006 นายสุเมธ ทิวงศ์ ม.6 
 

 

 

 

 

 

 

 


