
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครในวันที่ 3 - 12  พฤษภาคม 2563 และด าเนินการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติ และจัดห้องเรียนตามเอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียน             
ท่าตะโกพิทยาคม นั้น  
 

  บัดนี้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน          
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเรียงล าดับจากผล          
การพิจารณาคัดเลือก 
  

  ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามล าดับห้องที่แจ้งตามประกาศนี้ มารายงานตัว         
ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เพ่ือด าเนินการยื่นเอกสาร และเขียนเอกสาร
ประกอบใบมอบตัวนักเรียน หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่โรงเรียนก าหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”      
ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ.2563  
 
 
 
 

( นายจันทร์เทพจ์    เพ็ชรยิ้ม ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัวนักเรียน 
และวัน เวลา สถานที่มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
1. วนั เวลา สถานที่มอบตัวนักเรียน 
 

วันที่/เวลา ชั้นมัธยมศึกษา สถานที ่

12 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดมอเนกประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ใต้อาคารฉัตราภรณ์ 

12 มิถุนายน 2563 
เวลา 13.00 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดมอเนกประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ใต้อาคารฉัตราภรณ์ 

13 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โดมอเนกประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ใต้อาคารฉัตราภรณ์ 

 
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัวนักเรียน 
 

ที ่ รายการเอกสาร จ านวน 
1 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ : 1) 1 ฉบับ 
2 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ 

3 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 2 ฉบับ 

4 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 2 ฉบับ 

5 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ฉบับ 

6 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) 2 ฉบับ 

7 ส าเนามรณบัตรบิดา (กรณีบิดาเสียชีวิต) 2 ฉบับ 

8 ส าเนามรณบัตรมารดา (กรณีมารดาเสียชีวิต) 2 ฉบับ 

9 ส าเนาใบตรวจหมู่โลหิต (กรุ๊ปเลือด) 2 ฉบับ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 1 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จักรภัทร จูมะโรง  
2 เด็กชาย จิณณวตัร นาคฤทธิ์  
3 เด็กชาย ณัฐดนัย โตล่ า  
4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พุ่มเปี่ยม  
5 เด็กชาย ธนพล แย้มประดิษฐ ์  
6 เด็กชาย ธนศักดิ์ บุญปากด ี  
7 เด็กชาย ธนากร แตงพรม  
8 เด็กชาย ธีรเมธ แก้วจรูญ  
9 เด็กชาย นครชา ทองไทย  

10 เด็กชาย พันธมิตร ทองทะวัย  
11 เด็กชาย ไพรอนันต ์ คุ้มวา  
12 เด็กชาย ภวัต โตสงคราม  
13 เด็กชาย อัครวิน แย้มวัตร  
14 เด็กหญิง กัญจ์ชญาน ์ ชาวชน  
15 เด็กหญิง จุฑามาส โตโคกสูง  
16 เด็กหญิง ชนกนันท์ กรรข า  
17 เด็กหญิง ชนิกานต์ กรรข า  
18 เด็กหญิง ชลธิชา จันทร์ฉาย  
19 เด็กหญิง ชลธิชา ขาวทอง  
20 เด็กหญิง ญาดา สุขแจ่ม  
21 เด็กหญิง ณัฐนิชา เกษมคุณ  
22 เด็กหญิง ทวิติยาภรณ ์ กลั่นสุข  
23 เด็กหญิง ธรณสั ฤทธิ์มาก  
24 เด็กหญิง ธัญพิมล รางทอง  
25 เด็กหญิง น้ าตาล อินชู  
26 เด็กหญิง ปรียานุช เอกกันหา  
27 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ซอนพา  
28 เด็กหญิง พิชญาภา จาบทอง  
29 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แพเชกู  
30 เด็กหญิง รติพร ไม่มีนามสกลุ  
31 เด็กหญิง วรรณทพร แสนตะค ุ  
32 เด็กหญิง เวสาล ี ชาตาส ุ  
33 เด็กหญิง ศิริกานต์  จันทร์ศิร ิ  
34 เด็กหญิง สกุลรตัน ์ อารีเอื้อ  
35 เด็กหญิง สวิตตา แร่นาค  
36 เด็กหญิง สิรามล ค าบาง  
37 เด็กหญิง อารีรัตน ์ ล้ าเลิศ  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 2 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กณวรรธน ์ ศรีบรรเทา  
2 เด็กชาย จิราภัทร บุตรด ี  
3 เด็กชาย ณฐกร แก่นสนธิ์  
4 เด็กชาย ณัฏฐวรรธ สายโพธ์ิ  
5 เด็กชาย ดนุวัศ โพธิ์อ่อง  
6 เด็กชาย ทินภัทร ดีทอง  
7 เด็กชาย ธนบดี นุ่มเกิด  
8 เด็กชาย ธาวิน ไชยมงคล  
9 เด็กชาย ธีรยุทธ สุดจิตต ์  

10 เด็กชาย ปกรณ ์ เกิดแก้ว  
11 เด็กชาย ปฏิภัทร  นิลสนธ ิ  
12 เด็กชาย พชรพล แสงบด ี  
13 เด็กชาย ภูชิต สุขแจ่ม  
14 เด็กชาย วงศธร แหลมแก้ว  
15 เด็กชาย ศักดินนท์ สุขสม  
16 เด็กชาย สุทธิพงษ ์ ขุมโมกข์  
17 เด็กชาย อิทธิพล ศรีส าอางค ์  
18 เด็กหญิง กานต์ธิดา สาครรัตน ์  
19 เด็กหญิง จิรัฎชญา บูระพาด  
20 เด็กหญิง ชุติมณฑน ์ สายทอง  
21 เด็กหญิง นัชชานันท์ คงเพชรศักดิ ์  
22 เด็กหญิง เนตรนภา  ขาวพราย  
23 เด็กหญิง ปิยพัชร คุ้มนุ่น  
24 เด็กหญิง พลอยชมพ ู เชื้อชัย  
25 เด็กหญิง เพชรรัตน์ดา บ ารุงจีน  
26 เด็กหญิง ภัทรธิดา  ม่วงลายทอง  
27 เด็กหญิง ภัทราวด ี กลิ่นประทมุ  
28 เด็กหญิง รวิสรา   ชินพิพัฒน์พงศ์  
29 เด็กหญิง รัชน ี ทองสุข  
30 เด็กหญิง รัตตมิา สกุลวา  
31 เด็กหญิง วริศรา นกเม้า  
32 เด็กหญิง วสุมา บุญสุวรรณ ์  
33 เด็กหญิง วิภาว ี คะชา  
34 เด็กหญิง วีนัสนันท์ ชิเนนทอน  
35 เด็กหญิง สุกฤตา สุขช่ืน  
36 เด็กหญิง สุวพัชร หวังเจริญ  
37 เด็กหญิง อทิชนัน เผือกจันทึก  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 3 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย เกียรติ์ประวุธ เสื้อภู ่  
2 เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ ์ บริสุทธ์ิ  
3 เด็กชาย ณฐนันท ์ ยาใจ  
4 เด็กชาย ณัฐนนท ์ ทองใจ  
5 เด็กชาย ณัฐพล พันธา  
6 เด็กชาย ธนภัทร โพธิ์อ่อง  
7 เด็กชาย ปรมัตถ ์ เปรมวิชิต  
8 เด็กชาย ปริญญา ทองค าน้อย  
9 เด็กชาย ปิยพัทธ ์ พูนมา  

10 เด็กชาย พัสกร ตลับนาค  
11 เด็กชาย พิภพภัทร พิศวิลัย  
12 เดก็ชาย ภูชญานนท์ พันธุ์จันทร์  
13 เด็กชาย ภูพิรัฐ   สุวรรณบัวสด  
14 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ มีความสุข  
15 เด็กชาย วนิช ยศสมบตั ิ  
16 เด็กชาย ศุภกิจ เลี่ยมรักษ ์  
17 เด็กชาย ศุภณฏัฐ ์ โกมลสวรรค ์  
18 เด็กชาย สิทธิชัย มาลัยเปีย  
19 เด็กหญิง ขณิฐา คันทาวัฒน์  
20 เด็กหญิง ณฐิกา ยศสมาน  
21 เด็กหญิง ณัฐชา นามเสือ  
22 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ ยิ้มเยื้อน  
23 เด็กหญิง ณัฐรัตน ์ สุวรรณ์แสน  
24 เด็กหญิง ณิชนันทน ์ ค าบาง  
25 เด็กหญิง ณิชาภัทร แจ่มกระจา่ง  
26 เด็กหญิง ธนัชญา จงเพ็งกลาง  
27 เด็กหญิง นภัสกร แก้วมา  
28 เด็กหญิง นริศรา ประสารทรัพย ์  
29 เด็กหญิง พรปวีณ ี อักษร  
30 เด็กหญิง พัชราพร ก้อนจันทร์เทศ  
31 เด็กหญิง พัชราภา สังข์นาค  
32 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา วรชมพู  
33 เด็กหญิง พัสชา สุนามะ  
34 เด็กหญิง ภัทรธิดา โลเลิศ  
35 เด็กหญิง ภัทราวด ี ประสานวงษ์  
36 เด็กหญิง สุพรรษา บัวพุทธ  
37 เด็กหญิง หทัยรัตน ์ สร้อยทอง  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 4 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ไกรวุฒิ โพธิ์ทอง  
2 เด็กชาย กิตติภณ เชียงรอด  
3 เด็กชาย จิรวัฒน์ โสดา  
4 เด็กชาย ชัชพร จาบทอง  
5 เด็กชาย ชัยะวัตร ศรีไพรสนธิ ์  
6 เด็กชาย ณัฐพงษ ์ สุธารส  
7 เด็กชาย ณัฐพล ฉ่ าผล  
8 เด็กชาย ณัฐภาส พุ่มเปี่ยม  
9 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เเย้มสุนทร  

10 เด็กชาย ธนวัฒน์ จตุพรวัฒนเจริญ  
11 เด็กชาย ธีรพงษษ์ ฤทธิ์บ ารุง  
12 เด็กชาย พัชรพล เกตุอุบล  
13 เด็กชาย พีรเดช อิ่มอุระ  
14 เด็กชาย พุฒิพงษ์  ศรีด ี  
15 เด็กชาย ระพีพัฒน์ สังข์แก้ว  
16 เด็กชาย วสันต ์ ดาบสมเด็จ  
17 เด็กชาย วันเฉลิม ทองมา  
18 เด็กชาย วีระเดช อ่อนคง  
19 เด็กชาย อภิรักษ ์ โพธิ์พันธ ์  
20 เด็กหญิง กัญญ์วรา  น้ านอง  
21 เด็กหญิง จิราทิป มีรักษ์  
22 เด็กหญิง ณภัทร ปานศิลา  
23 เด็กหญิง ณัฐพร ประสิทธ์ิพงศ ์  
24 เด็กหญิง ณัฐวรา ติเยาว ์  
25 เด็กหญิง ณิชาดา ช่ืนคง  
26 เด็กหญิง ดาเนีย รังสาท  
27 เด็กหญิง ตรีรัก โคตะมา  
28 เด็กหญิง ติระรัตน ์ โตสงคราม  
29 เด็กหญิง ปนิสา น้อมสกุล  
30 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา โกวิน  
31 เด็กหญิง พิชญา สืบจ้อน  
32 เด็กหญิง ภัณฑริา กรรข า  
33 เด็กหญิง วนิดา รักชนาท  
34 เด็กหญิง วาริสา แตงเขียว  
35 เด็กหญิง สะกนสุพา สุขแจ่ม  
36 เด็กหญิง อชิรญาณ ์ ค าแก้ว  
37 เด็กหญิง ไอรดา ธรรินทร ์  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 5 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 5  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เดก็ชาย กรวิชญ์ โพธิ์อ่อง  
2 เด็กชาย เกียรต ิ หล่อสัจจา  
3 เด็กชาย กวินภพ สุขแจ่ม  
4 เด็กชาย ทินภัทร อยู่คง  
5 เด็กชาย ปรัญชัย สอนเสยีง  
6 เด็กชาย พงศกร ศรีทับทิม  
7 เด็กชาย ภูมิพัส ไชยสวัสดิ ์  
8 เด็กชาย ภูรินท์ ฤทธิ์เทพ  
9 เด็กชาย วรรณธัช ปิ่นอ่อน  

10 เด็กชาย วีระยุทธ   เส็งเอี่ยม  
11 เด็กชาย ศรราม บริบูรณ ์  
12 เด็กชาย ศรายุทธ ขวัญพราย  
13 เด็กชาย ศิวกร ถนอมนิ่ม  
14 เด็กชาย สิรชัย ดอนชะเอม  
15 เด็กชาย อรุณรตัน ์ คชนะเลขา  
16 เด็กหญิง เจนนิภัสสรณ ์ พรมเจริญ  
17 เด็กหญิง โยษิตา กล่อมแก้ว  
18 เด็กหญิง โสพิศตา เรืองเปรม  
19 เด็กหญิง กรรณิการ ์ กลิ่นมณฑา  
20 เด็กหญิง กัญญารตัน ์ ด้วงแสง  
21 เด็กหญิง จินต์จุฑา ฤทธิ์เทพ  
22 เด็กหญิง ชลดา สุขเกษม  
23 เด็กหญิง ชัชฎาพร อยู่สุภาพ  
24 เด็กหญิง ณัชทิชา ฤทธิ์บ ารุง  
25 เด็กหญิง ธัญญาภรณ ์ โพธิดา  
26 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ อินทร์ชู  
27 เด็กหญิง นภัสวรรณ แก้วเกต ุ  
28 เด็กหญิง นิศารัตน ์ ชาญศิลป ์  
29 เด็กหญิง ปริยาภัทร กองขัว  
30 เด็กหญิง พิชานันท์ พรมมา  
31 เด็กหญิง มยุรา บุตรสา  
32 เด็กหญิง วราภรณ ์ คงเพชรศักดิ ์  
33 เด็กหญิง วิรดาภา  ถังทอง  
34 เด็กหญิง สมัชญา  เข็มหน ู  
35 เด็กหญิง สุชาดา ครองชีพ  
36 เด็กหญิง สุพิชชา หล้าคอม  
37 เด็กหญิง อริตา อิ่มใจ  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 6 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 6  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กันยรัตน ์ เจริญพร  
2 เด็กชาย เจษฏากร เนียมนิยม  
3 เด็กชาย ชาเทพ จันทร  
4 เด็กชาย ช านาญ ครุฑจันทร ์  
5 เด็กชาย ณัฐดนัย นวลสุข  
6 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ไขสะอาด  
7 เด็กชาย ธนโชติ สุขคุ้ม  
8 เด็กชาย ธนากร สัมฤทธ์ิ  
9 เด็กชาย นนทภูม ิ ภู่เพชร  

10 เด็กชาย นวพล จาบทอง  
11 เด็กชาย นาวิน โพธิ์แก้ว  
12 เด็กชาย นิพลธ ์ กังขุนทด  
13 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ บุญเสมา  
14 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ฤทธิ์บ ารุง  
15 เด็กชาย พีรพล สูญน่วม  
16 เด็กชาย ภูร ี เปลื้องกลาง  
17 เด็กชาย รณชัย กล้าหาญ  
18 เด็กชาย วิรกานต ์ ช่วยราชการ  
19 เด็กชาย วีรภัทร ม่วงสิงห์  
20 เด็กชาย ศศิวงศ์ เครือยา  
21 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สนิทผล  
22 เด็กชาย สรเดช โพธิ์อ่อง  
23 เด็กชาย สิรวิชย ์ เหี่ยวเกิด  
24 เด็กชาย สุรเชษฐ์ เพ็งสมบูรณ ์  
25 เด็กชาย อนุวัต เงินสว่าง  
26 เด็กหญิง จิราภา คล้ายปาน  
27 เด็กหญิง ณัฐพิฌาย ์ ม่วงสาร  
28 เด็กหญิง ดวงกมล แสงราช  
29 เด็กหญิง ธัญพร ใหลประเสริฐ  
30 เด็กหญิง พรสวรรค ์ ฉันขาว  
31 เด็กหญิง ศิริกร สายทอง  
32 เด็กหญิง สิปปัจรยิา ศรีเกษร  
33 เด็กหญิง สุพิชญา แสงโสภา  
34 เดก็หญิง สุพิชญา ประเสริฐสิทธ์ิ  
35 เด็กหญิง อินทิพร แว่นแก้ว  
36 เด็กหญิง อินทิรา  มะยมทอง  
37 เด็กหญิง อินทุอร เหล็กเขม้  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 7 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 7  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กรกช สุขโข  
2 เด็กชาย กิตติญาณัน ศรีบรรเทา  
3 เด็กชาย คมชาญ โพธิ์อ่อง  
4 เด็กชาย ไชยพศ ทองเชื้อ  
5 เด็กชาย ณัฏฐกานต ์ ฤทธิ์บ ารุง  
6 เด็กชาย ณัฐชนน แสงม่วง  
7 เด็กชาย ณัฐพล เต้นปักษ ี  
8 เด็กชาย ธนกร   เหมือนเอี่ยม  
9 เด็กชาย ธพชณพงศ์ ยอดวิชา  

10 เด็กชาย ภูบดินทร ์ ค าจันทร ์  
11 เด็กชาย ธีรชาต ิ ดีชัง  
12 เด็กชาย ปิยพัทธ ์ เกตุทอง  
13 เด็กชาย ปุณนภัทร นุ่มมีศร ี  
14 เด็กชาย พิพัฒน์ บุตรใส  
15 เด็กชาย พีรวิชญ์ แสงสน  
16 เด็กชาย รพีพัฒน ์ ศรีบรรเทา  
17 เด็กชาย สุธิพงษ ์ โสภิพันธ์  
18 เด็กชาย เสฏฐพงศ ์ ชัยนิตย ์  
19 เด็กชาย อติรุจ สินค้า  
20 เด็กหญิง กฤตยากร คลังเมือง  
21 เด็กหญิง เขมฐิตา ยอกรัก  
22 เด็กหญิง ชนิดาภา จ าปีเพชร  
23 เด็กหญิง ณัชธิชา คุ้มตระกูล  
24 เด็กหญิง ทักษพร กองกะมุด  
25 เด็กหญิง ธัญมน สารมะโน  
26 เด็กหญิง ปลิตา น้อมสกุล  
27 เด็กหญิง ปวีณา ขันนาค  
28 เด็กหญิง พรสรวง พงษ์พา  
29 เด็กหญิง พิทยาภรณ ์ วงษะไซร  
30 เด็กหญิง พิราวรรณ เปียสูงเนิน  
31 เด็กหญิง วธัญญา โพธิ์อ่อง  
32 เด็กหญิง วรรณนิษา สุขสมบตั ิ  
33 เด็กหญิง สรวงสดุา สุขเเจม่  
34 เด็กหญิง สุพรรณษา ช่ังสุข  
35 เด็กหญิง อริสา จรูญโชคอนันต ์  
36 เด็กหญิง อาภามณ ี จีนแดง  
37 เด็กหญิง ไอริชสา ภูพนาแสง  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 8 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 8  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กนธี จ าปีเพ็ชร ์  
2 เด็กชาย กฤษศนัย รินสอน  
3 เด็กชาย กันตพงศ ์ สุระ  
4 เด็กชาย กาญชนะ มีมุข  
5 เด็กชาย จักพันธ ์  จาบทอง  
6 เด็กชาย จิรศักดิ ์  สวัสด ี  
7 เด็กชาย เด่นดนัย แซ่โง้ว  
8 เด็กชาย ธนกร รังผึง  
9 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ พูลทอง  

10 เด็กชาย นพคุณ กุลประเสริฐ  
11 เด็กชาย พิเชฐ   แช่มบ ารุง  
12 เด็กชาย พีรภัทร ทองค าเขียว  
13 เด็กชาย พีรภัทร หอมจ าป ี  
14 เด็กชาย พีรวิชญ์  กุศลส่ง  
15 เด็กชาย ภณภัทธ ์ ขอบบัวคลี่  
16 เด็กชาย ภูวนัตถ ์ ขาวพราย  
17 เด็กชาย วีรพัฒน ์ กาญจนวันทา  
18 เด็กชาย ศิรวุฒ ิ นาถวงษ์  
19 เด็กชาย สหรัจ นาคมอญ  
20 เด็กชาย อนุภัทร เสือค ารณ  
21 เด็กหญิง กุลนิดา เมืองสอง  
22 เด็กหญิง จีรนันท์ สุพรรณ  
23 เด็กหญิง จุฑามาศ มั่นต่อการ  
24 เด็กหญิง ชนิตา ลายสุวรรณ ์  
25 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ สุขเเจม่  
26 เด็กหญิง ดวงพร แสงราช  
27 เด็กหญิง ทิพย์เนื้อทอง สพมาตร  
28 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พันธ์ช่ัง  
29 เด็กหญิง ธิดาวัลย ์ สุขแจ่ม  
30 เด็กหญิง ปนิสา เมธากุล  
31 เด็กหญิง พรประภา   สุขคุ้ม  
32 เด็กหญิง มลิสา มารยาท  
33 เด็กหญิง รัตนากร กลิ่นสวสัดิ ์  
34 เด็กหญิง วรรณภา ศรีมณฑล  
35 เด็กหญิง สุนันฑา อบพล  
36 เด็กหญิง สุพรรนา ขัตติยะ  
37 เด็กหญิง สุมิตรา อินทะสอน  

 
 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 9 



 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 9 (ห้องเรียนพิเศษ) 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จิรพันธ ์ พูลทอง  
2 เด็กชาย นวพรรษ เปี่ยมสุข  
3 เด็กชาย ป นิติรัฐ แป้นแก้ว  
4 เด็กชาย พงศกร ขันติวงศ ์  
5 เด็กชาย ภูริภัทร สาภา  
6 เด็กชาย วัชรพงศ์ ใจยะปัน  
7 เด็กชาย วิชญฌาณ ์ วัชรธัมวัจน์  
8 เด็กชาย วีรดนย ์ ขอบบัวคลี่  
9 เด็กชาย ศิริพงศ์ พงษ์ธนะเศรษฐ  

10 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ ์ สุตะพันธ ์  
11 เด็กหญิง ขวัญจิรา บาทบ ารุง  
12 เด็กหญิง ชฎาภรณ ์ พักวงศ์ทอง  
13 เด็กหญิง ญดา   ค าราช  
14 เด็กหญิง ฐิติวรดา ศรีบรรเทา  
15 เด็กหญิง ณัชชานันท์ พูลเกษม  
16 เด็กหญิง ณัฐกมล  แยบสูงเนิน  
17 เด็กหญิง ณัฐณิชา โกธรรม  
18 เด็กหญิง ทัตพิชา บุญธรรม  
19 เด็กหญิง ปรวิศา เกตุทอง  
20 เด็กหญิง ปาริฉัตร ปิ่นวัฒนะ  
21 เด็กหญิง ปุณยาพร จั่นจอน  
22 เด็กหญิง พงษ์ลัดดา เผือกจีน  
23 เด็กหญิง พนิตพิชา  ทับทิมเพชร์  
24 เด็กหญิง พรนภัส พงษ์ทุมพระ  
25 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีขจร  
26 เด็กหญิง แพรวา ลุนสะแกวงค ์  
27 เด็กหญิง วิมลภัทร ขาวพราย  
28 เด็กหญิง ศุนิศรา แช่มบ ารุง  
29 เด็กหญิง สรัญญา เมฆกระจ่าง  
30 เด็กหญิง สิรภัทร โพธิ์อ่อง  
31 เด็กหญิง สิริกุล ยศสมบตั ิ  
32 เด็กหญิง สุรภา ชูมณ ี  
33 เด็กหญิง หทัยชนก สด าพงษ ์  
34 เด็กหญิง อตินุช โพธิ์อ่อง  
35 เด็กหญิง อนันตญา ขุมโมกข์  
36 เด็กหญิง อภัสรา บุญสุวรรณ ์  
37 เด็กหญิง อาทิตยา อยู่สุข  

 
****************************** 

แนบท้ายประกาศแผ่นที่ 10 


