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ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 
ข้อมูล ณ  วันท่ี 4 พฤษภาคม  2563 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 
1 เด็กหญิง ศุภกานต์ เพชรศรี 
2 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดวงเรือง 
3 เด็กชาย ภูรีนนท์ พวงพนัธ ์
4 เด็กหญิง กฤษณา แหวนเพ็ชร 
5 เด็กชาย องอาจ ทองงาม 
6 เด็กชาย ประวิทย ์ ทารมย์ 
7 เด็กหญิง อทิตยา  ขุนศรี 
8 เด็กหญิง เพ็ญนภา สิทโท 
9 เด็กหญิง เขมิกา เเสงนันดา 
10 เด็กชาย ธนบดินทร์ ค าศรี 
11 เด็กชาย ภาณุพงศ์ พลแก้ว 
12 เด็กหญิง รุ่งนภา   จันทร์ประสิทธิ์ 
13 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พลแก้ว 
14 เด็กหญิง เนตรอัปสร ศรีกะชา 
15 เด็กชาย ภาณุวัตน์ เสาร์สา 
16 เด็กหญิง โสภิดา   ธรรมพร 
17 เด็กชาย ทรงชัย ไสสุด 
18 เด็กหญิง ภัทรธิดา เข็มทอง 
19 เด็กหญิง กรรณิกา กระแสเทพ 
20 เด็กหญิง ศิริรักษณ์  ทองอ่อน 
21 เด็กหญิง แก้วใจ นิจาย 
22 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แว่นระเว 
23 เด็กชาย ก้องหล้า สุขวงค์ 
24 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แว่นระเว 
25 เด็กชาย อรรถนนท์ อุนารี 
26 เด็กหญิง อินทิรา อุทัย 
27 เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีลาชัย 
28 เด็กชาย พีรพัฒน ์ สีแดด 
29 เด็กหญิง เบญจพร สายโรจน์ 
30 เด็กชาย ชินบัญชร พรมงาม 
31 เด็กหญิง อินธุอร  โถทอง 
32 เด็กชาย ศรันย์ รักษาศิริ 
33 เด็กหญิง กมลรัตน์ มาพุ่ม 
34 เด็กชาย อนุกูล จันหอม 
35 เด็กชาย พิภพ  พงษ์วัน 
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ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 
ณ  วันท่ี 4 พฤษภาคม  2563 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 
36 เด็กชาย ภูวนัย ขันเงิน 
37 เด็กชาย ฉัตรชัย สิงห์หลอด 
38 เด็กหญิง ปิยธิดา ป้องกัน 
39 เด็กหญิง ปิยธิดา ป้องกัน 
40 เด็กหญิง สไบทิพย์ ศุภดล 
41 เด็กหญิง  เมธาพร ค านนต์ 
42 เด็กชาย พงศกร ปิ่นหอม 
43 เด็กหญิง อธิติยา สมหวัง 
44 เด็กหญิง สุนารีรัตน์ กลับวงศา 
45 เด็กชาย ชนวีร์ อุตส่าห์ 
46 เด็กหญิง อ าภา อภัยวงษ ์
47 เด็กหญิง รุ่งนภา ศรีกะชา 
48 เด็กชาย ศิรวิทย ์ สันเทียะ 
49 เด็กหญิง กวิสรา กองแก้ว 
50 เด็กหญิง ญาณิกา โพธิ์ศรี 
51 เด็กหญิง สุทธิชา ศิริโยธา 
52 เด็กหญิง ศศิฉาย เหล่าทา 
53 เด็กหญิง สุวรรณนา บุญรินทร ์
54 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาประจิตร 
55 เด็กหญิง จันทิมา โพธิ์ขาว 
56 นาย น  าอ้อย ตะเคียนราม 
57 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ กันตรง 
58 เด็กชาย รัฐศาตร์ เกตแก้ว 
59 เด็กหญิง ฐิติมา แพงมาก 
60 เด็กหญิง อมรรัตน ์ อยุ่สวัสด์ิ 
61 เด็กหญิง อริสา พันธ์มะลี 
62 เด็กหญิง วิไลวรรณ์ เเผงงาม 
63 เด็กหญิง อชิรญาณ์  โคตรอาสา 
64 เด็กชาย กฤษฎา แก้วมงคล 
65 เด็กชาย พีรวัส บุญกู่ 
66 เด็กชาย วิชิต วงค์เพ็ง 
67 เด็กชาย  ศักดิ์สิทธิ์ จันทรละคร 
68 เด็กหญิง ศิรริักษณ์ ทองอ่อน 
69 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
70 เด็กหญิง อรทัย บุตะเคียน 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 
71 เด็กหญิง สิริณัฐชยา ละออใสย์ 
72 เด็กหญิง สุพรรษา กางบรรเทา 
73 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ธรรมชาติ 
74 เด็กหญิง ศศิกานต์ ใยเมือง 
75 เด็กชาย ศิรวิทย ์ วงค์แสง 
76 เด็กหญิง อรยา ชาติวงค์ 
77 เด็กหญิง ชนิพรณ์ เข็มเพชร 
78 เด็กหญิง อรอนงค์ เงาศรี 
79 เด็กหญิง สุวนันทฺ ไพรบึง 
80 เด็กชาย สมบัติ ผ่องโสภา 
81 เด็กหญิง นันถิกา ตะเคียนเกลี ยง 
82 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พลแก้ว 
83 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
84 เด็กหญิง อินทิรา อุทัย 
85 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ไกรราม 
86 เด็กหญิง ศิริภัทร รู้สมกาย 
87 เด็กหญิง จีรนัน จันทร์นวล 
88 เด็กชาย ภานุพงศ์    ทาเพชร 
89 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
90 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เตียนสิงห ์
91 เด็กหญิง ปัฐมาวดี พรมยืน 
92 เด็กหญิง ภัศรา สิงห์โท 
93 เด็กชาย ปฏิพล สัตพันธ์ 
94 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
95 เด็กชาย กิตติโชค อินทร์โสภา 
96 เด็กชาย ธนภัค เพิ่มมี 
97 เด็กชาย ธนพร เพิ่มมี 
98 เด็กชาย นันธวฒัน ์ ศรีลาชัย 
99 เด็กชาย จิรายุทธ คุณธรรม 
100 เด็กชาย พงศกร ศิริอิ่ม 
101 เด็กหญิง ปพิชญา อุทัยเพ็ชร 
102 เด็กชาย รพีภัทร จันสิน 
103 เด็กชาย กิติภูม ิ ปราถนา 
104 เด็กหญิง ดวงกมล โพธิ์พุ่ม 
105 เด็กชาย ณัฐพล กงล้อม 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 
106 เด็กชาย กษิรา จ าปากุล 
107 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทวยทา 
108 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
109 เด็กหญิง กมชนก ชูค าหมั่น 
110 เด็กชาย ปราการ บุญมี 
111 เด็กหญิง บุณยวีย์ บัวบุญ 
112 เด็กชาย นพเกล้า พลแก้ว 
113 เด็กชาย วีระพล โพธิสาร 
114 เด็กชาย กสิกร ศรีลาชัย 
115 เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ไชยชาญ 
116 เด็กหญิง อชิรญา สารช านิ 
117 เด็กหญิง นิรัชพร บุตะเคียน 
118 เด็กหญิง ประภาพร   แก้วปักษา 
119 เด็กชาย ศุภโชติ ค านาโฮม 
120 เด็กหญิง จิรภัทร บุญกู่ 
121 เด็กหญิง ดวงจันทร์ พารา 
122 เด็กชาย สุรวัศ บุดดาสิม 
123 เด็กชาย ชนันธร หอมทรง 
124 เด็กชาย อักกพล บุญขาว 
125 เด็กชาย ศิรวิทย ์ วงค์แสง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 



    
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (สายวิทย์-คณิต) 
  ปีการศึกษา 2563  ข้อมูล ณ  วันท่ี 4 พฤษภาคม  2563 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 
1 นางสาว ฐิติวรดา บุญมี 
2 นางสาว ปนัดดา  ใจมนต์ 
3 นางสาว พนาวรรณ ค าศรี 
4 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เพชรศรี 
5 นางสาว ชุติมา พาลี 
6 นางสาว สุวิสา ปิ่นหอม 
7 นางสาว พรทิพย์ ดวงเรือง 
8 นาย ศุภโชต สุดดี 
9 นาย วาทิน จันทร์ใด 
10 นางสาว ศุภัชญา พวงพนัธ ์
11 นางสาว วนิดา แย้มโอต 
12 นางสาว พิลาสลักษณ์ จันทคาต 
13 นางสาว ณัฐกานต์ แหวนเพ็ชร 
14 นางสาว สุธิตา ธรรมนิยม 
15 นางสาว อัญชลี ทองเลิศ 
16 นาย สุทธิพงษ์ ทองมาก 
17 เด็กหญิง สุนิษา อุดร 
18 นางสาว วรรณิษา พิมูลชาติ 
19 นางสาว ลักคณา คนเพียร 
20 นางสาว สุทราสินี ค าศรี 
21 นางสาว กัลยา ทองค าสุข 
22 นางสาว จันทร์จิรา แสงเพชร 
23 นางสาว ศศิธร ศรีบันดิษฐ์ 
24 นางสาว ณิชยา นนทา 
25 นางสาว กรภัทร์ พรหมบุตร 
26 นางสาว มุกรว ี ช่วยแสง 
27 นาย อภิสิทธิ์ อัฐทอง 
28 นางสาว ฐิติญา บุญขาว 
29 นาย ธิติภพ ทิพกรรณ์ 
30 นาย วัชรพล ห่อทอง 
31 นางสาว ชุติมนต์ มุลานนท์ 
32 นาย ธวัชชัย สีมุน 
33 นาย เดชบดินทร์ นิลไชย 
34 นางสาว นัดดา ตะเคียนเกล้ียง 
35 เด็กหญิง สุนิษา อุดร 
36 นาย อณุรักษ์  นิลโชค 
37 นางสาว ชนิดา เมอมะนา 
38 นาย กิตติวินท์  ยูพา 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) นามสกุล 

1 นางสาว ขวัญจิรา จันทร์เทศ 
2 นางสาว ประภาสิริ จันดาลี 
3 นางสาว สุธิชา คะระโส 
4 นางสาว สุนิสา บุญกู่ 
5 นางสาว ปาริชาติ   พงษ์ชาติ 
6 นางสาว พัชรลักขณ์ สาระคิด 
7 นางสาว จตุรดา ขันธ์รัตน ์
8 นางสาว วิภาดา  โสภาสาย 
9 นางสาว ปริยากร สุภาพ 
10 นางสาว เดือนฉาย อินธิราช 
11 นาย วัชระพล พะคะยะ 
12 นาย อัครชัย จันทร์เพ็ง 
13 นางสาว สุนิสา บุญกู่ 
14 นาย กันต์ธร ประสูตร 
15 เด็กชาย บุญช ู สมศรี 
16 นางสาว รัชฎาภรณ์ เพิ่มมี 
17 เด็กหญิง กัญญาภัทร ดวงวัง 
18 นาย ธนาวิทย ์ บุญกู่ 
19 นาย พรรณกร พลแก้ว 
20 นางสาว อัจฉริยา  วงค์จิตร 
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