
 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กรวัฒน์ แก้วทอง    
2 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ ก้านเพชร    
3 เด็กชาย คณิศร ปัญญานาค    
4 เด็กชาย คุณานนต์ ขุนทอง    
5 เด็กชาย ธนชัย  นันทะโย    
6 เด็กชาย ธนวรรธ  ศิริแข็ง    
7 เด็กชาย ธิติพล เพ็ญจันทร์    
8 เด็กชาย ปฐพล พินจงสกุลดิษฐ    
9 เด็กชาย พลกฤต ภัทรศัยกุล    
10 เด็กชาย วชิรวิทย์ ฤกษ์ดี    
11 เด็กชาย วรพงษ์  ผมงาม    
12 เด็กชาย สิรวิชญ์ อินทร์เลิศ    
13 เด็กชาย สุรบดินทร์ จอมภาปิน    
14 เด็กหญิง ชนิกานต์  กันหา    
15 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิสิฎฐพรอักษร    
16 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุขประเสริฐ    
17 เด็กหญิง ธนกรณ์ ศรีประดิษฐ ์    
18 เด็กหญิง ธรรญมน สีทับทิม    
19 เด็กหญิง ธัญพิชชา สีวันนู    
20 เด็กหญิง นันท์นภัส สังข์ทิพย์    
21 เด็กหญิง ปวีณ์นุช หงษ์ศริ ิ    
22 เด็กหญิง พิชญธิดา อุระภา    
23 เด็กหญิง มณัญศิกาญจน์ โพธ์ิทอง    
24 เด็กหญิง เมธปิญา นิตยะโรจน์    
25 เด็กหญิง ลภัสสินี ดาราภูมิ    

 

 



 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
26 เด็กหญิง ลออรัตน์  ทองค าอ้น    
27 เด็กหญิง วณิชยา ไวยวุทธิ    
28 เด็กหญิง วรวลัญช์ อุตโม    
29 เด็กหญิง วิมุตติยา สัตยาคุณ    
30 เด็กหญิง สิริกร ยุบลโกศล    
31 เด็กหญิง สุทธญาน์ เชยโต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กวินภพ ค าหอม    
2 เด็กชาย กันตภณ อินทรวิเชียร    
3 เด็กชาย ฆนากร เชาวน์เรศ    
4 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชูดี    
5 เด็กชาย ชลธร ชูโซ ทาบุจิ    
6 เด็กชาย ณัฐภาส พันทะท้าว    
7 เด็กชาย ทีฆนันท์ ราศรีเกตุ    
8 เด็กชาย ธนธร หูทิพย์    
9 เด็กชาย นนท์ปวิธ สังข์ทิพย์    
10 เด็กชาย นิติพัฒน์ สังข์ทิพย์    
11 เด็กชาย ปัญจวิธ ทับจันทร์    
12 เด็กชาย วิชญ์ชวินธน์ มณีโชติ    
13 เด็กชาย สรัณกร ภุมรินทร ์    
14 เด็กชาย อลงกรณ ์ น้อยระแหง    
15 เด็กหญิง ณฐพนธ์ วรรณะสุริยะ    
16 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทิพย์นาวา    
17 เด็กหญิง ณิชารัสมิ ์ ธรรมโรจน์    
18 เด็กหญิง ธนภรณ์ เทศวัตร    
19 เด็กหญิง ธัญชนก พลภักดี    
20 เด็กหญิง นันท์ธนภัส  พบลาภ    
21 เด็กหญิง ประภาวดี  สีระวงศ ์    
22 เด็กหญิง ปริยากร  พิมพ์แสน    
23 เด็กหญิง ปุญญาพร เตชนันท์    
24 เด็กหญิง เปรมสินี ใจชื้น    
25 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คัมภิรานนท ์    

 

 



 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
26 เด็กหญิง ภทรภรณ ์ หนูไกร    
27 เด็กหญิง ภานิชา  สิทธธีรชาติ    
28 เด็กหญิง มิ่งพร  วงษ์เลี้ยง    
29 เด็กหญิง ลภัสรดา สุขใส    
30 เด็กหญิง ศุทธภา ปัตตะแวว    
31 เด็กหญิง อมลวรรณ คล่องรักษ์สัตย์    
32 เด็กหญิง อัครยา คล้ายสุบรรณ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
1 นาย กรกฤต วุฒิสาร    
2 นาย ชนาธิป ชัยทะนุ    
3 นาย ชินวัตร โรจน์กิตติสกุล    
4 นาย ณัฐภณ สุธาฤทธ์ิ    
5 นาย ธันวา กลิ่นฟุ้ง    
6 นาย นรินทร ศรีภักดี    
7 นาย บัณฑิต ศรีวิลัย    
8 นาย ภัทรพล วุฒิสิทธ์ิ    
9 นาย รัชชานนท์ บ่อเงิน    
10 นาย หัสดินทร์ แดงด้วง    
11 นาย อภิชาต วงค์เมือง    
12 นางสาว กชกร ฉิมชัย    
13 นางสาว กลิ่นผกา ชนะบุญ    
14 นางสาว กวิสรา แสงศร ี    
15 นางสาว กันต์ลดา หลวงพันเทา    
16 นางสาว ชมภูนุช สุขเมือง    
17 นางสาว ชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์    
18 นางสาว ชุติกาญจน์ เรืองนุช    
19 นางสาว โชษิตา ทรัพย์ทวีสุข    
20 นางสาว ญาตาวี อินทร์สอาด    
21 นางสาว ณัฐณิชา พยัคมะเริง    
22 นางสาว ธนัญชนก อินละออ    
23 นางสาว บุญญาพร ธาราชัยกุล    
24 นางสาว ปัญญาพร พิศชวนชม    
25 นางสาว พนธารา ศศิธนานันท์    

 

 



 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อนักเรียน ลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
26 นางสาว ภารตี สุขสมทรัพย์    
27 นางสาว มาเพ่ิม ชาติอนันต์    
28 นางสาว วรรธนภร เปียกบุตร    
29 นางสาว วรัชนันทน์ เพชรช่วย    
30 นางสาว ศศิกานต์ ข าแก้ว    
31 นางสาว ศิวพร ธรรมาภิรมย์    
32 นางสาว สตรีรัตน์ โสปัญหาร ิ    
33 นางสาว สุธารัตน์ ไตรนาจา    
34 นางสาว สุปรีญา วิทยาศาสตร์    
35 นางสาว สุพิชญา มณีวรรณ    
36 นางสาว หลินภาพร  หลิน    

 
 
 
 


