
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
....................................................... 

 

 ตามท่ีโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒   
ได้จัดให้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และสอบวัดความรู้พื้นฐานเพ่ือจัดห้องเรียน  
ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ อีกทั้งจัดให้มีโครงการแข่งขันทดสอบความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๐  ทุน 
 บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบความรู้พื้นฐานและผลการทดสอบความ
เป็นเลิศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 (นายจันทร์    เพ็ชรยิ้ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 

 

 

 



ล ำดบัที่ โรงเรียนเดมิ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กฤตนัย ชะฎา โรงเรียนวัดดอนคา
2 เด็กหญิง ฐิตากร ไฝศิริ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
3 เด็กหญิง ณัฐมน ปาลาศ โรงเรียนวัดดอนคา
4 เด็กหญิง ปัณณ์รัก คงเพชรศักด์ิ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
5 เด็กหญิง วณัรฒา หอมจ าปี โรงเรียนชุมชนวัดรวง
6 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ เอี่ยมสาหร่าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
7 เด็กหญิง อริสา ทวีบท โรงเรียนบ้านสระละมาน
8 เด็กชาย ศุภกฤต จันทร์เกษม โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้
9 เด็กหญิง นงค์ณภัตสร จันทะพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
10 เด็กหญิง แพรวา หรุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนไดร้ับทุนกำรศึกษำ ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 
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ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กฤตนัย ชะฎา

2 เด็กชาย กวินภพ เมืองสุวรรณ์

3 เด็กชาย ไกรพสุิทธิ์ คงเพชรศักด์ิ

4 เด็กชาย คุณานนท์ สุขจติร

5 เด็กชาย ชัยชนะ กาสี

6 เด็กชาย นรภัทร หล้าศักด์ิ

7 เด็กชาย พลพพิฒัน์ จนัทร์อนิทร์

8 เด็กชาย ภัคพล คณฑา

9 เด็กชาย ภาวัต บุญออ่น

10 เด็กชาย ระพพีฒัน์ จ าปาทอง

11 เด็กชาย เวทวิวัฒน์ เกตุทอง

12 เด็กชาย ศราศักด์ิ พรมขา่ย

13 เด็กชาย ศิวัช มานนท์

14 เด็กชาย ศุภกฤต จนัทร์เกษม

15 เด็กชาย อษัฎา หล่ือสัดชา

16 เด็กหญิง แพรวา หรุ่นศรีเพง็

17 เด็กหญิง กนกภรณ์ ชัยศุภสกลุ

18 เด็กหญิง จฑุามาศ ฤทธิบ์ ารุง

19 เด็กหญิง ชลธิชา สุขจติร

20 เด็กหญิง ชาลิสา โยคาพจร

21 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กรรข า

22 เด็กหญิง ฐิตากร ไฝศิริ

23 เด็กหญิง ณัชชา สุขแจม่

24 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ เอี่ยมสาหร่าย

25 เด็กหญิง ณัฐนิชา วรโรจชกจิ

26 เด็กหญิง ณัฐมน ปาลาศ

27 เด็กหญิง ณิชา ชูมา

28 เด็กหญิง นงค์ณภัตสร จนัทะพร

29 เด็กหญิง ปณิดา รัตนภักดี

30 เด็กหญิง ปัณณ์รัก คงเพชรศักด์ิ

31 เด็กหญิง พนิดา ปัญจติ

32 เด็กหญิง พรญานี บุญเอี่ยม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1 /1
ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง พชัราภา ตาดไธสง

34 เด็กหญิง วณัรฒา หอมจ าปี

35 เด็กหญิง ศลิษา สระน้อย

36 เด็กหญิง ศศิณี ศรีสงคราม

37 เด็กหญิง สุกญัญา ดีรอด

38 เด็กหญิง สุทธินีย์ วงษ์เพง็

39 เด็กหญิง สุภาวดี บุญภิบาล

40 เด็กหญิง อริศรา หล่ือสัดชา

41 เด็กหญิง อริสา ทวีบท

42 เด็กหญิง อรุชา แนวอนิ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1 /1
ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กสิวัฒน์ ปาแสนกลุ

2 เด็กชาย เชียรสัญญ์ อว่มบังศรี

3 เด็กชาย ทรงภพ อกัษร

4 เด็กชาย ธนโชติ สุขถวิล

5 เด็กชาย ธนพัฒน์ จวงจันทร์
6 เด็กชาย ธนภัทร วิทยางกรู

7 เด็กชาย ธีรภัทร เงินสว่าง

8 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ออ่นคล้าย

9 เด็กชาย ภัทรพงษ์ สนิทผล

10 เด็กชาย รชต ทาจ าปา

11 เด็กชาย รพพีฒัน์ สุขจติร

12 เด็กชาย วุฒิชัย พกิลุเขยีว

13 เด็กชาย ศุภฤกษ์ เกตุทอง

14 เด็กชาย สิปปวุฒิ บุญกอ่น

15 เด็กญิง ชนิสรา จนัทร์ดี

16 เด็กหญิง เปรมฤดี รัตนจนัทร์

17 เด็กหญิง กลัยกร จาบทอง

18 เด็กหญิง กรีติกร โพธิเ์งิน

19 เด็กหญิง กลุวดี บัวรอด

20 เด็กหญิง จริาพร บุญเหลือ

21 เด็กหญิง ชนกสุดา สอนนวล

22 เด็กหญิง ชลดา จเูทศน์

23 เด็กหญิง ชลนิดา อนิชู

24 เด็กหญิง ณปภา นิลสนธิ

25 เด็กหญิง ณัฐฐิชา ปัญจา่แกว้

26 เด็กหญิง ทิพพยาพศั สุขสมบัติภูหิรัญ

27 เด็กหญิง ธนภรณ์ พุม่เปีย่ม

28 เด็กหญิง ธนัชชา บุญอ่ า

29 เด็กหญิง ธนาภรณ์ อรุุวรรณ

30 เด็กหญิง ธนาภา ส่ือสวัสด์ิวณิชย์

31 เด็กหญิง ธันยาภัทร์ สนธิโพธิ์

32 เด็กหญิง บวรรัตน์ ปานเกตุ

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1 /2



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง บัณฑิตา โตสงคราม

34 เด็กหญิง ปภัสสร ผู้ก าจดั

35 เด็กหญิง ปภัสสร สว่างศิลา

36 เด็กหญิง ปาลวี จาบทอง

37 เด็กหญิง พราวชญา ทุมอาริยะ

38 เด็กหญิง พมิอปัสร ก าเพชร

39 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ โลกวิสัย

40 เด็กหญิง วรานันท์ กู่สันเทียะ

41 เด็กหญิง วิชญาพร เส็งเอี่ยม

42 เด็กหญิง วิภาวี มั่นพรม

43 เด็กหญิง อญัชิษฐา แตงพรม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1 /2
ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กอ้งภพ เตชวัฒนบ ารุงกจิ

2 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ สุดสะอาด

3 เด็กชาย จริวัตน์ สว่างแกว้

4 เด็กชาย ณัฐชนน ยิ้มนิยม

5 เด็กชาย ติณณ์ อทิรโอภาส

6 เด็กชาย เตชินท์ บ ารุงเมือง

7 เด็กชาย ธนพนธ์ ทองเชื้อ

8 เด็กชาย ธีรพัฒน์ หมาโพธิ์
9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ หนุนดี

10 เด็กชาย พรีภัทร สุขแจม่

11 เด็กชาย พรีวัส ทองขาว

12 เด็กชาย พฒิุสรรค์ อดุมการเกษตร

13 เด็กชาย ภัทรพล น้อยมี

14 เด็กชาย วสันต์ หน่วยจนัทึก

15 เด็กชาย วัฒทณัง โพธิอ์อ่ง

16 เด็กชาย ศระเทพ ฟองงาม

17 เด็กชาย ศุภชัย ทองค า

18 เด็กชาย สเณศวร ฤทธิบ์ ารุง

19 เด็กชาย สิรภพ พุม่เปีย่ม

20 เด็กชาย สันติภาพ วิจติรฐะพนัธ์

21 เด็กชาย อมรเทพ ทองสุข

22 เด็กชาย อทิธิกร ฤทธิสุ์ข

23 เด็กหญิง เขม็นิธิมา สาครรัตน์

24 เด็กหญิง จณิห์จฑุา สิงห์ลอ

25 เด็กหญิง ชนกนาถ ศรีไพรสน

26 เด็กหญิง ชาลิสา ธูปบูชา

27 เด็กหญิง ชุติมา โพธิสี์

28 เด็กหญิง โชติกา นันทะวงค์

29 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฟุง้สกลุ

30 เด็กหญิง ณัฐรุจา ทองดี

31 เด็กหญิง นาตยา ผ่ึงสิงห์

32 เด็กหญิง ประภัสสร อตัตะโน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /3

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง พรรณภัสสร อตุโก

34 เด็กหญิง มีธนา มีชื่น

35 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ฤทธิเ์ต็ม

36 เด็กหญิง วรนิษฐา สามัญ

37 เด็กหญิง วรภรณ์ บุญช่วย

38 เด็กหญิง วริศรา เอี่ยมดี

39 เด็กหญิง วิภาวดี โพธิอ์อ่ง

40 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ์

41 เด็กหญิง สาริศา เจริญชัยชนม์

42 เด็กหญิง สุจติรา ผ่ึงสิงห์

43 เด็กหญิง โสภิตา กล่ินทุง่

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /3

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กมลภพ สิงห์สังข์
2 เด็กชาย เจษฎา กระแสวาศ
3 เด็กชาย ชญานนท์ นิลสนธิ
4 เด็กชาย ดนตรี ป้อมยุคล
5 เด็กชาย ทายาท สงวนกุล
6 เด็กชาย ธนภัทร ใจทองค า
7 เด็กชาย ธนากร อ่ าผ่อง
8 เด็กชาย ธีรภัทร กล่อมตระกูล
9 เด็กชาย นนทกรณ์ ล้วนทร
10 เด็กชาย น าโชค ช่วยราชการ
11 เด็กชาย บูรพา โพธิอ่่อง
12 เด็กชาย ปรวุฒิ คล้ายโต
13 เด็กชาย ปิติสันต์ จั่นทองค า
14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรีแจ่ม
15 เด็กชาย ยศภัทร พุทธรักษา
16 เด็กชาย วชิพงศ์ กล่ันสุธน
17 เด็กชาย สุทธิกมล มณีรัตน์
18 เด็กชาย สุริยะ การะเกตุ
19 เด็กหญิง จันทิมา มนฉนวน
20 เด็กหญิง จิราภรณ์ เข้าเมือง
21 เด็กหญิง จีรณา อยู่ยิ่ง
22 เด็กหญิง ฉันทิศ เงินค า
23 เด็กหญิง ชาลิสา ค ามีวงษ์
24 เด็กหญิง ญาณิศา บุญสาย
25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ กุศลส่ง
26 เด็กหญิง ณัชชา พิมสวรรค์
27 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ เกิดภู่
28 เด็กหญิง ณัฐณิชา เส็งฉนวน
29 เด็กหญิง ทิพานันท์ ม่วงหล า
30 เด็กหญิง นริสรา เอี่ยมละออ
31 เด็กหญิง นัดดาภรณ์ พรมจันทร์
32 เด็กหญิง บัณฑิตา อ่องสอาด

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /4

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง ปรียากร ศรีวงค์วรรณ
34 เด็กหญิง มัลลิกา สุชคุ้ม
35 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ โมทย์เทศ
36 เด็กหญิง วธัญญา สังวรลิ
37 เด็กหญิง วิชญาดา ขอบบัวคล่ี
38 เด็กหญิง วิรดา ศรีเขื่อนแก้ว
39 เด็กหญิง สตรีรัตน์ เทียนนาวา
40 เด็กหญิง สมฤทัย แสงอรุณ
41 เด็กหญิง อนัญพร สุขบาง
42 เด็กหญิง อนุสรา น้อยเกิด
43 เด็กหญิง อโนทัย ตระกลูรัมย์

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /4

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กติติชัย กญัทาทอง

2 เด็กชาย กติติพศ ฤทธิบ์ ารุง

3 เด็กชาย กติติพทัธ์ กล่ินเกษร

4 เด็กชาย ชญานนท์ เสือน้อย

5 เด็กชาย ชลันธร โพธิท์อง

6 เด็กชาย ทศพร ไล้ทองค า

7 เด็กชาย ธนาวุฒิ อ่ าทอง

8 เด็กชาย ธีรเดช เชี่ยวกสิกร

9 เด็กชาย ธีรพนัธ์ อรุณเพช็ร

10 เด็กชาย นนทพทัธ์ กอ้นจนัทร์เทศ

11 เด็กชาย นัทธพงศ์    กาลเขว้า

12 เด็กชาย พงศกร พงษ์สวรรค์

13 เด็กชาย พรกรัญย์ ฤทธิบ์ ารุง

14 เด็กชาย พชัรพล ศรีลา

15 เด็กชาย พาณุกรณ์ วันทองสุข

16 เด็กชาย พรีะภัทร บุญมี

17 เด็กชาย พฒิุศักด์ิ ไพรเยน็

18 เด็กชาย ภานุเดช จนัทร์ลอย

19 เด็กชาย ภานุวัฒน์ นิลทัพ

20 เด็กชาย เมฆ กล่ินทอง

21 เด็กชาย ยทุธศาสตร์ กลางแจง้

22 เด็กชาย รพภีัทร แป้นเพช็ร์

23 เด็กชาย วีรภัทร มามั่งค่ัง

24 เด็กชาย สิงหา ถงัทอง

25 เด็กชาย สุขสันต์ ทาสี

26 เด็กชาย อนุชา โตแยม้

27 เด็กหญิง กริชสุรรณ ดอนชะเอม

28 เด็กหญิง จนัทัปปภา พลูทอง

29 เด็กหญิง ชญานุช แผนเสือ

30 เด็กหญิง ชลดา ถกึคุ้ม

31 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ภูยงค์

32 เด็กหญิง ณัฐชา ชูมา

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /5



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง บุญญาวี จนัเหมือนเผือก

34 เด็กหญิง บุษกร ศรีบรรเทา

35 เด็กหญิง ปริยาภัทร ขลิบทองรอด

36 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ อนิทร์ทัพ

37 เด็กหญิง พมิพล์ภัส ผาลือค า

38 เด็กหญิง ภัทราพร ล าพนัแดง

39 เด็กหญิง วริศรา สร้อยศรี

40 เด็กหญิง ศิริกญัญา ภูยงค์

41 เด็กหญิง สุพชัชา อนิเพง็

42 เด็กหญิง อนุศรา โพธิอ์อ่ง

43 เด็กหญิง อริตา ขวาอุ่นหล้า

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /5

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กรวิช จาบทอง

2 เด็กชาย กฤตภาส เขยีวมณี

3 เด็กชาย กลวัตร บุญสูงเนิน

4 เด็กชาย กล้าณรงค์ คงเพชรศักด์ิ

5 เด็กชาย คิมหัน พวงสายหยดุ

6 เด็กชาย ชนกานต์ เสามี

7 เด็กชาย ชัยพร จนีเหม็น

8 เด็กชาย ณภัทร แป้นเพช็ร์

9 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีไพรสนท์

10 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขาวพราย

11 เด็กชาย ทักษิณ เจริญสิทธิ์

12 เด็กชาย ธันยธรฑ์ ตันสถติยคุ์ณ

13 เด็กชาย ธิเบท ทองดี

14 เด็กชาย ธีรนัย สุขแจม่

15 เด็กชาย นพดล เชาว์ชาญ

16 เด็กชาย รังสิมันต์ุ มีความสุข

17 เด็กชาย วงศธร จนัทร

18 เด็กชาย ศรันย์ โกมลสิทธิชัย

19 เด็กชาย ศรุตพงษ์ พรมสีดา

20 เด็กชาย ศุทธสิทธิ์ เทพบูชา

21 เด็กชาย สุธีร์ สุขสมบัติ

22 เด็กชาย สุรศักด์ิ ยอดรัก

23 เด็กชาย อดิศักด์ิ โพธิศ์รี

24 เด็กชาย อภินันท์ สนิทผล

25 เด็กชาย อภิรักษ์ มูลทอง

26 เด็กหญิง กลัยา โพธิแ์จม่

27 เด็กหญิง จารุวรรณ สมจติร์

28 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สุขประเสริฐ

29 เด็กหญิง ทยดิา เลขะวัฒนะ

30 เด็กหญิง ทยดิา อยู่จนัทร์

31 เด็กหญิง ธัญชนิต ผมงาม

32 เด็กหญิง นิรชา สุขจติร

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /6

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง ลลิตา เขตรรักษา

34 เด็กหญิง วรวรรณ ศีวะอไุร

35 เด็กหญิง ศศิธร พนูภาพ

36 เด็กหญิง สิรินภา ยอดวัตร์

37 เด็กหญิง สุนันทรัตน์ เพยีรช านาญ

38 เด็กหญิง สุพสัสร แช่มตระกลู

39 เด็กหญิง อติพร ยงโภชน์

40 เด็กหญิง อมลวรรณ กอ้นทอง

41 เด็กหญิง อรอมุา ศรีวงษ์ชัย

42 เด็กหญิง สุวิชาดา ชัยดวงดี

43 เด็กหญิง อภัสรา สรเดช

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /6

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กวินท์ กนัทะแจม่

2 เด็กชาย กติติ ม่วงแกว้

3 เด็กชาย กติติศักด์ิ กล่ินศรี

4 เด็กชาย จกัรกฤษ์ กาวน

5 เด็กชาย จารุวิทย์ ผู้ก าจดั

6 เด็กชาย จริวัฒน์ มงคลเกษม

7 เด็กชาย ชญานนท์ จนัทร์แดง

8 เด็กชาย ชินดนัย สุขใส

9 เด็กชาย โชคชัย สุดมี

10 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ สิงห์สวัสด์ิ

11 เด็กชาย ธนวัฒน์ สระน้อย

12 เด็กชาย ธนากร นาสืบ

13 เด็กชาย ธนากร กา้มสันเทีย๊ะ

14 เด็กชาย ธัชภูมิ ฉนุอิ่ม

15 เด็กชาย ธันวา เสนานุช

16 เด็กชาย เนติภัทร์ ธัญญผล

17 เด็กชาย บุลากร สุรารักษ์

18 เด็กชาย พรีเทพ ฤทธืบ์ ารุง

19 เด็กชาย มนุเชษฐ์ โพธิเ์บ้า

20 เด็กชาย มาโนช ชัยค าภา

21 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ โพธิอ์อ่ง

22 เด็กชาย วรโชติ แตงพรม

23 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ หงษ์ยิ้ม

24 เด็กชาย สิทธา สุขจติร

25 เด็กชาย อ านาจ วังเชียง

26 เด็กหญิง กติติมา ปล้องแพง

27 เด็หญิง กลุจลิา ใบโพธิ์

28 เด็กหญิง ขวัญปีใหม่ ปิน่สกลุศรี

29 เด็กหญิง จฑุามาศ อนิทะชุบ

30 เด็กหญิง จฑุามาศ จาบทอง

31 เด็กหญิง ชญานิศ ขุ่นเม่น

32 เด็กหญิง ชวิศา คล่ าเงิน

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /7

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง ณัฐมน กนัลัยพนัธ์

34 เด็กหญิง ธัญญานุช ฮ้ีเกษม

35 เด็กหญิง นัฐธิดา ค ายอ้ม

36 เด็กหญิง นันทรัตน์ ทวีผล

37 เด็กหญิง ปนัดดา ตัดเกษม

38 เด็กหญิง เป็นดาว เพง็ยอด

39 เด็กหญิง พชัราภรณ์ คงหอม

40 เด็กหญิง ภาวินี ฟุง้สุข

41 เด็กหญิง รพภีัทร นามเสือ

42 เด็กหญิง ศิริภัสสร ขนุเณร

43 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย ศรีภูงา

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /7

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย จริพฒัน์ ศรีเจอืทอง

2 เด็กชาย ชนาธิป ต้ังวิวัฒนานนท์

3 เด็กชาย ชนาธิป แตงชุมพล

4 เด็กชาย ชัยชนะ สุทธิ

5 เด็กชาย ณภัทร เณรเอี่ยม

6 เด็กชาย ทินภัทร ผิวออ่น

7 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ ทองเชื้อ

8 เด็กชาย ธนยตุ ไกรศรีทุม

9 เด็กชาย ธนากร อยู่จนัทร์

10 เด็กชาย นันทภพ เปริญกลุ

11 เด็กชาย ปฐมพร แยม้วัตร

12 เด็กชาย พรรษกร เปีย่มสุข

13 เด็กชาย ภากร กา้มสันเทีย๊ะ

14 เด็กชาย วงศกร โกธรรม

15 เด็กชาย วรวิช เทศยงค์

16 เด็กชาย วรวิทย์ ถงึสุข

17 เด็กชาย วายุ แซ่ล้ิม

18 เด็กชาย วิรภัทร ค ามา

19 เด็กชาย วิศรุต บ ารุงเมือง

20 เด็กชาย วีริศ คงเพชรศักด์ิ

21 เด็กชาย วุฒิพร ชามั่ง

22 เด็กชาย ศักดาวิชญ์ ทองค า

23 เด็กชาย สุพนัต เพญ็สว่าง

24 เด็กชาย อรรถพล ทองเสง่ียม

25 เด็กชาย อรุณพพิฒัน์ จุ้ยด้วง

26 เด็กชาย อคัรวัฒน์ แซ่กวาง

27 เด็กหญิง กนกภรณ์ แป้นเพช็ร

28 เด็กหญิง กมลชนก ถนอมเงิน

29 เด็กหญิง กลัยรัตน์ มีมุข

30 เด็กหญิง ชลธิชา สังขท์อง

31 เด็กหญิง นนทิวา สุขแจม่

32 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา พว่งดี

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /8



ที่ หมำยเหตุ

35 เด็กหญิง ระวีพร ภูยงค์

36 เด็กหญิง รัชพร ยิ้มเยาะ

37 เด็กหญิง ศศิมา สักเสือ

38 เด็กหญิง ศิริประภา ฤทธิบ์ ารุง

39 เด็กหญิง ศิริพร จนัทร์ลอย

40 เด็กหญิง สิรินดา สุดมี

41 เด็กหญิง สุชานรี ภูบ่ัว

42 เด็กหญิง สุธาสินี ไขบ่ิน

43 เด็กหญิง โสรญา ละมัย

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /8

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

1 เด็กชาย กติติพงษ์ บุญเอี่ยม

2 เด็กชาย กติติพศ หล่อทอง

3 เด็กชาย กติติศักด์ิ บุญส่ง

4 เด็กชาย กรีติกา ฉมิพลี

5 เด็กชาย ฉตัรดนัย พมิพห์นู

6 เด็กหญิง ธารทอง จนัทร์ลอย

7 เด็กชาย ชนกานต์ บานเยน็งาม

8 เด็กชาย ชานนท์ แสงหิม

9 เด็กชาย ญาณพฒัน์ แกว้ลอย

10 เด็กชาย ณัฐพล อนุกลูประชากจิ

11 เด็กชาย ธนาพร บาทบ ารุง

12 เด็กชาย นนทพนัธ์ พมิพน์นท์

13 เด็กชาย นิพล ศรีบรรเทา

14 เด็กชาย ปัชญา พุม่เปีย่ม

15 เด็กชาย พลพล บุตรดี

16 เด็กชาย ภัทรดนัย หนูสิงห์

17 เด็กชาย ภูริศ ฤทธิบ์ ารุง

18 เด็กชาย ภูวฤทธิ์ เสือน้อย

19 เด็กชาย ภูวะนาท ทองขาว

20 เด็กชาย เมธาร กรรมาก

21 เด็กชาย รัฐศักด์ิ สมัครเขตการณ์

22 เด็กชาย วิชญะ บุญสุวรรณ์

23 เด็กชาย วีระวัฒน์ จเูฉย

24 เด็กชาย ศุภกรณ์ เฮงหวาน

25 เด็กชาย ศุภกติต์ิ กรตุ้ม

26 เด็กชาย สุธิเดช ทับทอง

27 เด็กหญิง กญัญ์วรา โพธิท์อง

28 เด็กหญิง จดิาภา สืบมา

29 เด็กหญิง จรินันท์ ผาดาวงค์

30 เด็กหญิง ณัชชา อนิทร์เพรช

31 เด็กหญิง ทับทิม ภูมิชัย

32 เด็กหญิง ธนัชชา มากออ่น

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่ 1 /9

ชื่อ - สกุล



ที่ หมำยเหตุ

33 เด็กหญิง ธีรนาฏ โพธิม์ล

34 เด็กหญิง นภัสสร บุญจติร์

35 เด็กหญิง ปนัดดา ทองไทย

36 เด็กหญิง พรจริา ป้อมยคุล

37 เด็กหญิง พรชิตา ศรีสุวรรณ์

38 เด็กหญิง ภัทราวดี ศรีประเทศ

39 เด็กหญิง วนิดา ครุฑจนัทร์

40 เด็กหญิง วรกานต์ สุขแจม่

41 เด็กหญิง สาธิดา โพธิศ์รี

42 เด็กหญิง อรพมิล หมื่นพรมอนิทร์

43 เด็กชาย อคัรพล คงหอม
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