
ประกาศผลการจัดหองเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562  โรงเรียนนครไตรตรึงษ

หอ้ง ลาํดบัที ชือ - สกลุ จบ ป.6 จากโรงเรียน
ม.1/1 1 เด็กชาย กมล เสาร์แกว้ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/1 2 เด็กชาย จิรวฒัน์ ทกัษิณ บา้นวงัประดา
ม.1/1 3 เด็กชาย จิรายุ โคตสา บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/1 4 เด็กชาย ทวทีรัพย์ มงคลกริง บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/1 5 เด็กชาย ประภาส หาดแกว้ บา้นวงัประดา
ม.1/1 6 เด็กชาย ปรีติ พระสวา่ง อนุบาลสมนึก
ม.1/1 7 เด็กชาย ปิยวฒัน์ หมันเขตรกิจ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/1 8 เด็กชาย พลากร อินทสาร วฒันศิริวทิยา
ม.1/1 9 เด็กชาย ไพบูลย์ สมพงษ์ เพช็ระศึกษา
ม.1/1 10 เด็กชาย ภูชิชย์ คาํพวงเพชร อนุบาลสมนึก
ม.1/1 11 เด็กชาย มุขพล คนซือ บา้นหนองผกัหนาม
ม.1/1 12 เด็กชาย เมธิชยั มหาอุด บา้นหนองโมก
ม.1/1 13 เด็กชาย รพีพฒัน์ กบิลพฒัน์ บา้นคลองสีนวล
ม.1/1 14 เด็กชาย วชิระ รอดคุม้ วฒันศิริวทิยา
ม.1/1 15 เด็กชาย วรีพงษ์ คงสมทรง บา้นหนองโมก
ม.1/1 16 เด็กชาย ศรายทุธ สมรอด อนุบาลสมนึก
ม.1/1 17 เด็กชาย สุธาวนิ เตง็รัมย์ เพช็ระศึกษา
ม.1/1 18 เด็กชาย อติเทพ สุทธิประภา บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/1 19 เด็กชาย อลงกรณ์ ประพฤติถอ้ย บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/1 20 เด็กชาย อฑัฒกร กลินจนัทร์ บา้นหนองขาม
ม.1/1 21 เด็กหญิง กรชกร โพธิC ม่วง บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/1 22 เด็กหญิง กนัยา เลก็ บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/1 23 เด็กหญิง เกวลิน ปกป้อง เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/1 24 เด็กหญิง จิรนนัท์ ศรีดา บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/1 25 เด็กหญิง จิราภรณ์ นาเคลือ บา้นหนองขาม
ม.1/1 26 เด็กหญิง ณิชา อุดอาํมาตย์ วฒันศิริวทิยา
ม.1/1 27 เด็กหญิง นภสร สิงห์โต อนุบาลสมนึก
ม.1/1 28 เด็กหญิง ปณิตา กวางแกว้ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/1 29 เด็กหญิง ปรารถนา ฉายเนตร บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/1 30 เด็กหญิง พชรพร วฒันศิริ วฒันศิริวทิยา
ม.1/1 31 เด็กหญิง เพทาย เพชรทอง วฒันศิริวทิยา
ม.1/1 32 เด็กหญิง แพรวา พรมจีน บา้นวงันํD าขาว
ม.1/1 33 เด็กหญิง มิตรภาพ ยงิรัมย์ อนุบาลสมนึก
ม.1/1 34 เด็กหญิง สุดารัตน์ แกว้กสิกรรม บา้นวงัประดา
ม.1/1 35 เด็กหญิง สุภาพร เขียวขาํ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/1 36 เด็กหญิง สุภาภรณ์ ฤทธิC เตม็ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/1 37 เด็กหญิง สุภาวดี ทองคุม้ บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/1 38 เด็กหญิง อยัดา มีสุขดี บา้นไตรตรึงษ์
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หอ้ง ลาํดบัที ชือ - สกลุ จบ ป.6 จากโรงเรียน
ม.1/2 1 เด็กชาย กฤษติภูมิ อิมสิน บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 2 เด็กชาย กอ้งภพ เสือคาํรณ วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 3 เด็กชาย กนัตพฒัน์ พรหมสนธิC บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 4 เด็กชาย ไกรสิทธิ มโนรี บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 5 เด็กชาย ณฐัพล หารสาริกิจ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/2 6 เด็กชาย ณฐัวฒิุ โชติทรัพย์ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/2 7 เด็กชาย ธีรชดั ฉุยฉาย บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 8 เด็กชาย นฤเทพ จนัขดุ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 9 เด็กชาย นิรัตน์ สาวงษ์ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 10 เด็กชาย ปรัชญา วงคเ์ลิศ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/2 11 เด็กชาย พงษศ์ธร ศรีสาํโรง บา้นวงัประดา
ม.1/2 12 เด็กชาย พิพฒัน์ สุขเรือง บา้นวงัประดา
ม.1/2 13 เด็กชาย ภูริพฒัน์ คงสมทรง วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 14 เด็กชาย รัชชานนท์ กองแกว้ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 15 เด็กชาย วทิวชั อุปจ๊ะ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/2 16 เด็กชาย สนัติภาพ จงชานสิทโท บา้นคลองสีนวล
ม.1/2 17 เด็กชาย สุภวฒัน์ บุพศิริ บา้นหนองขาม
ม.1/2 18 เด็กชาย สุรชยั ธุรมาลย์ บา้นหนองขาม
ม.1/2 19 เด็กชาย อมัฤทธิC แกว้บุญเรือง บา้นจิตตมาสพฒันา
ม.1/2 20 เด็กหญิง กนกพร คาํมะพตัร เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/2 21 เด็กหญิง ญาณาทิพย์ สวา่งใจ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 22 เด็กหญิง ณชัชา นอ้ยจนัทร์ วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 23 เด็กหญิง ณฐันิชา จิIวจู วดัศรีประชาราม
ม.1/2 24 เด็กหญิง นวพรรษ สิงห์โต อนุบาลสมนึก
ม.1/2 25 เด็กหญิง ประกายทิพย์ ตุดถี บา้นหนองขาม
ม.1/2 26 เด็กหญิง ปาริชาติ พรมจีน บา้นวงันํD าขาว
ม.1/2 27 เด็กหญิง พรณฐัชา บุญเพง็ วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 28 เด็กหญิง พิชญธิดา บวัเผียน บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/2 29 เด็กหญิง รัตนาวรรณ คาํโย เพช็ระศึกษา
ม.1/2 30 เด็กหญิง รุ่งนภา แตงสุข บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 31 เด็กหญิง ศุภธิดา หตัถบูรณ์ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/2 32 เด็กหญิง สิทธินนัท์ พงษป์ระเสริฐ บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 33 เด็กหญิง สุภทัรสรณ์ หมอจีดพิมาย บา้นหนองขาม
ม.1/2 34 เด็กหญิง สุวณัณงัวา สงัขข์าว วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 35 เด็กหญิง อภิญญา โปรยเงิน บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/2 36 เด็กหญิง อาชิรญา ทบัทวี วฒันศิริวทิยา
ม.1/2 37 เด็กหญิง อุษา มงคลสระ บา้นไตรตรึงษ์
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หอ้ง ลาํดบัที ชือ - สกลุ จบ ป.6 จากโรงเรียน
ม.1/3 1 เด็กชาย ไกรสร พะนะกานา บา้นวงัประดา
ม.1/3 2 เด็กชาย จุลจกัร เกตุวนั เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/3 3 เด็กชาย ชยัยณั บุญเพง็ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/3 4 เด็กชาย ณฐัวฒัน์ แสงทอง บา้นหนองโมก
ม.1/3 5 เด็กชาย ธีรศกัดิC ศรีสวสัดิC บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/3 6 เด็กชาย นํD าเพชร อนุวงษา บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/3 7 เด็กชาย พระนาย จนัทรา วดัคูยาง
ม.1/3 8 เด็กชาย พีรพงษ์ จนัทร์แจ่ม วฒันศิริวทิยา
ม.1/3 9 เด็กชาย ภทัรวรรธน์ เสือแกว้ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/3 10 เด็กชาย ยงยศ ศรีสวสัดิC บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/3 11 เด็กชาย รัตนโชติ พวงนอ้ย วฒันศิริวทิยา
ม.1/3 12 เด็กชาย ฤทธิC ธา แสงงาม บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/3 13 เด็กชาย วฒิุชยั สีบุตร วฒันศิริวทิยา
ม.1/3 14 เด็กชาย ศกัดา แสงจนัทร์ บา้นหนองผกัหนาม
ม.1/3 15 เด็กชาย ศิธิศกัดิC ศรีปัD นพริDง บา้นหนองขาม
ม.1/3 16 เด็กชาย สมพร แมลงภู่ บา้นหนองโมก
ม.1/3 17 เด็กชาย สุรัตน์ จนัทร์อิน บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/3 18 เด็กชาย อนุวฒัน์ ศรีประเสริฐ ราชประชานุเคราะห์ 55
ม.1/3 19 เด็กชาย อภิธาร มีสุธา หนองปรือประชาสรรค์
ม.1/3 20 เด็กชาย เอกพจน์ สุบินนิมิตร อนุบาลสมนึก
ม.1/3 21 เด็กหญิง เกวลิน คลงันุ่ม บา้นหนองขาม
ม.1/3 22 เด็กหญิง จิรวรรณ แยม้บญัชา บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/3 23 เด็กหญิง ชลธิชา เมฆฉาย เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/3 24 เด็กหญิง ฐิตาพร สีหาทา บา้นวงัประดา
ม.1/3 25 เด็กหญิง นภสัสร นุกลู บา้นวงัประดา
ม.1/3 26 เด็กหญิง พรนภา แจ่มจนัทร์ เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/3 27 เด็กหญิง พชัราภา ไชยบุรี บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/3 28 เด็กหญิง เพชรแพร จงชานสิทโท บา้นวงันํD าขาว
ม.1/3 29 เด็กหญิง เมริษา การัก บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/3 30 เด็กหญิง วรกาญจน์ ยาทิพย์ บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/3 31 เด็กหญิง วยิะดา โพธิC ม่วง บา้นหนองบวัแดง
ม.1/3 32 เด็กหญิง วไิลวรรณ บดีรัฐ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/3 33 เด็กหญิง ศศิภา ทบัทอง หนองปรือประชาสรรค์
ม.1/3 34 เด็กหญิง ศิริรัตน์ รอบคอบ วฒันศิริวทิยา
ม.1/3 35 เด็กหญิง สายธาร แตงสุข บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/3 36 เด็กหญิง สุกญัญา แสงสิงห์ บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/3 37 เด็กหญิง สุรีลกัษ์ สืบมาแต่ปัD น บา้นวงัประดา
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หอ้ง ลาํดบัที ชือ - สกลุ จบ ป.6 จากโรงเรียน
ม.1/4 1 เด็กชาย กรรณิการ์ ศกัดิC คาํ บา้นวงัประดา
ม.1/4 2 เด็กชาย ไกรลาศ ชยันาง บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/4 3 เด็กชาย ณฐัพนท์ ศรีคารม วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 4 เด็กชาย เตวรรษ จนัทร์ทอง บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/4 5 เด็กชาย ธนบตัร ทองเขียว บา้นวงัประดา
ม.1/4 6 เด็กชาย ธนพฒัน์ จาดคาํ บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/4 7 เด็กชาย ธนชัชยั จีนจรรยา วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 8 เด็กชาย ธนาดล นีละสมิตร เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 9 เด็กชาย ธีรภทัร บวักลุ วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 10 เด็กชาย ธีระพงษ์ โพธิC สาํนกั เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 11 เด็กชาย นฤเบศ ชาวสวน เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 12 เด็กชาย พทัธดนย์ สิงหา บา้นคลองสีนวล
ม.1/4 13 เด็กชาย พีรพฒัน์ หอมสุวรรณ์ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/4 14 เด็กชาย ภาคภูมิ อาทร เพช็ระศึกษา
ม.1/4 15 เด็กชาย มณเฑียร คงสุวรรณ์ ประชารัฐพฒันา
ม.1/4 16 เด็กชาย ศรัณฤทธิC โรจน์ธนาภรณ์ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/4 17 เด็กชาย สวสัดิรักษ์ กลินชยั เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 18 เด็กชาย เสฎฐพงศ์ มีผล วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 19 เด็กชาย อภิสิทธิC หอมสุวรรณ์ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/4 20 เด็กหญิง กฤตพร คุม้เหม บา้นวงัประดา
ม.1/4 21 เด็กหญิง กิตติญา อิมสิน บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/4 22 เด็กหญิง จีรนนัท์ ไทยเจริญ บา้นดงตาจนัทร์
ม.1/4 23 เด็กหญิง จุฑามาศ ภูมิ บา้นหนองผกัหนาม
ม.1/4 24 เด็กหญิง ณฐัริกา เพง็สอน บา้นวงันํD าขาว
ม.1/4 25 เด็กหญิง ณฐัวดี เกตุทอง วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 26 เด็กหญิง ทิพรษา สุขแช่ม อนุบาลสมนึก
ม.1/4 27 เด็กหญิง ธญัญลกัษ์ คงเฉลิม เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 28 เด็กหญิง นภสัสร เสือกลา้ บา้นบ่อไทย
ม.1/4 29 เด็กหญิง นิราวรรณ นุชเวช บา้นท่าเสากระโดง
ม.1/4 30 เด็กหญิง บุญรักษา ศรีมาลยั หนองปรือประชาสรรค์
ม.1/4 31 เด็กหญิง บุษกร คาํมงั บา้นหนองขาม
ม.1/4 32 เด็กหญิง ปนดัดา มุ่งผล วฒันศิริวทิยา
ม.1/4 33 เด็กหญิง ประกายมุก เอียมลออ บา้นวงันํD าขาว
ม.1/4 34 เด็กหญิง มีนา เกตุแกว้ บา้นไตรตรึงษ์
ม.1/4 35 เด็กหญิง วชิราภรณ์ อินตาโสภี บา้นหนองขาม
ม.1/4 36 เด็กหญิง ศิริวรรณ อาษาเสนา เจริญสุขอุดมวทิยา
ม.1/4 37 เด็กหญิง สิรยากร พวงจนัทร์ อนุบาลสมนึก


