
ท่ี ช่ือ- สกุล                                โรงเรียนเดิม
1 เด็กชายณภัทร  ศุภผล บางระก าวิทยศึกษา
2 เด็กหญิงพรรณพิสา  แซ่วี บางระก าวิทยศึกษา
3 นายวสันต์  นนทพัฒน์ บางระก าวิทยศึกษา
4 นายวงศกร  รวยทรัพย์ บางระก าวิทยศึกษา
5 นายธีรภัทร  จิตตระกูล บางระก าวิทยศึกษา
6 เด็กชายวีรภัทร  ช่วยพัทลุง บางระก าวิทยศึกษา
7 เด็กชายวสันต์  เผ่าพันธ์ุโพธ์ิ บางระก าวิทยศึกษา
8 เด็กชายทศวรรษ  จับแก้ว บางระก าวิทยศึกษา
9 เด็กชายอชิตพล  เทศปาน บางระก าวิทยศึกษา
10 เด็กชายพงศธร  ค าคติ บางระก าวิทยศึกษา
11 นายอภิรักษ์  นาคงาม บางระก าวิทยศึกษา
12 เจตนิพัทธ์  กลึงเอ่ียม บางระก าวิทยศึกษา
13 นายวีรภัทร  แซ่วี บางระก าวิทยศึกษา
14 นายสิทธิศักด์ิ  ยอดสิน บางระก าวิทยศึกษา
15 เด็กชายมนัสวิน  วงษ์แสง บางระก าวิทยศึกษา
16 เด็กชายภานุพงศ์  มาเขียว บางระก าวิทยศึกษา
17 นายภูมิพิพัฒน์ โตเร็ว วัดพรหมเกษร
18 นายธนพนธ์ อินทร์หอม วัดโคกอุดม/ปราจีนบุรี
19 นายณัฐวุฒิ แสงท่าน่ัง บางระก าวิทยศึกษา
20 นายฐิติพันธ์ บุญดี บางระก า
21 นายสุทธิศักด์ิ เกตุปาน บางระก าวิทยศึกษา
22 นายวรัชญ์ กล่ าสี โรงเรียนวัดพรหมเกษร
23 นายเชิดศักด์ิ  บัวมาก ประชาสงเคราะห์วิทยา
24 นางสาวพรทิพย์ สังข์เสวก บางระก าวิทยศึกษา
25 นายธนภัทร  ข าเกตุ บางระก าวิทยศึกษา
26 นายชนะชล คันศร วัดยางแขวนอู่
27 นายอดิเทพ เสือคง วัดยางแขวนอู่
28 นายธณรัฐ บางย้ิม บางระก าวิทยศึกษา
29 นายตติยทิวัส  ทัพพสารศิริ พิษณุโลกพิทยาคม
30 นายณัฐพล ทองงามดี บางระก าวิทยศึกษา

          ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  ปีการศึกษา 2563
          แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาช่างยนต์

          โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก



ท่ี ช่ือ- สกุล
1 นางสาวศรัณย์พร  อ้นเนียม บางระก าวิทยศึกษา
2 นายธนภัทร  ศิริบูรณ์ บางระก าวิทยศึกษา
3 นายราชวัฒน์  เพชรนอก บางระก าวิทยศึกษา
4 นายพนธกร  คะนอน บางระก าวิทยศึกษา
5 นายอิทธิชัย  สมนึกดี บางระก าวิทยศึกษา
6 เด็กชายทัดเทพ  สิงห์เรือง บางระก าวิทยศึกษา
7 นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศิลป์ บางระก าวิทยศึกษา
8 นายวีรพงษ์  พันอินทร์ บางระก าวิทยศึกษา
9 นายเจษฎา  ป่ินเพ็ชร บางระก าวิทยศึกษา
10 นายวัชระพงษ์  พลศร บางระก าวิทยศึกษา
11 นายอภิรักษ์  ภาคกาย บางระก าวิทยศึกษา
12 นายนิติธร  พานบุญ บางระก าวิทยศึกษา
13 นายฐิติโชค แซ่ลอ บางระก าวิทยศึกษา
14 นายวุฒิชัย โสภากัน วัดยางแขวนอู่
15 นายเจนณรงค์ ชวนชม บางระก าวิทยศึกษา
16 นายวัศพล เงินมา วัดหนองพะยอม
17 นางสาวหงส์ษา แก้วศรีทัศน์ กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

18 นายธีรเดช ศรีเคนขันธ์ บ้านตะโม่ประชาสรรค์
19 เด็กชายนิติภูมิ  ทับแผลง วัดแหลมเจดีย์
20 นางสาวนริศา เข็มกลาง บางระก าวิทยศึกษา

โรงเรียนเดิม
     โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก

         แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง
ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2   ปีการศึกษา 2563



ท่ี ช่ือ- สกุล
1 นายสราวุฒิ  ตรีอินทอง บางระก าวิทยศึกษา
2 เด็กชายธนะวิทย์  แซ่ฮ้อ บางระก าวิทยศึกษา
3 เด็กหญิงนภัสสร  บางย้ิม บางระก าวิทยศึกษา
4 เด็กชายภูมิภัทร  ประชุม บางระก าวิทยศึกษา
5 นายกฤษณวงศ์  ม่วงงาม บางระก าวิทยศึกษา
6 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลอยแสง บางระก าวิทยศึกษา
7 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงธรรม บางระก าวิทยศึกษา
8 เด็กหญิงอุไรพร  สีคต บางระก าวิทยศึกษา
9 นายวรวัส ด้วงฟู วัดแหลมเจดีย์
10 นางสาวสิริวรรณ ศรีราตรี บางระก าวิทยศึกษา
11 นางสาววิภาวรรณ ปานมี บางระก า
12 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอู๋ บางระก าวิทยศึกษา
13 นางสาวป่ินมุก ศิริรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลัย
14 นายพิชัย ศรีแผ้ว บางระก าวิทยศึกษา
15 นางสาวนันทพร สิงห์แรง วัดยางแขวนอู่
16 นางสาวกรรณิการ์ หลวงศรีราษฏร์ บางระก าวิทยศึกษา
17 นางสาวกัลยรัตน์ โตเร็ว วัดพรหมเกษร
18 นางสาวนันทกานต์ จันทร์เพ็ง ตะโม่ประชาสรรค์
19 นางสาวเนตรนภาพร ทองเนตร บางระก าวิทยศึกษา
20 นางสาวกิตตินันท์ นุชท่าโพธ์ิ ชุมแสงสงครามฯ
21 นายอรรถพล ทองศรีสังข์ วัดโป่งหม้อข้าว
22 นายกิตติศักด์ิ ทองทา บางระก าวิทยศึกษา
23 นางสาวชญานินทร์ ด้วงวิเศษ หนองพะยอม
24 นายธนัท แหยมนาค บางระก าวิทยศึกษา
25 นางสาวชลธิชา จิตรจวง บ้านคลองเตย
26 นายอภิรักษ์ ทวนทัย บางระก าวิทยศึกษา

ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2   ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเดิม

แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือ สกุล
1 เด็กชายทินภัทร  ช่วยกล่ิน บางระก าวิทยศึกษา
2 เด็กหญิงปาณิศรา  หวังเช้ือ บางระก าวิทยศึกษา
3 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยืนยง บางระก าวิทยศึกษา
4 นางสาวนภาพร  ค าเอ่ียม บางระก าวิทยศึกษา
5 เด็กหญิงรัชนีพร  ปานทอง บางระก าวิทยศึกษา
6 เด็กชายรัชชานนท์  แย้มชุติ บางระก าวิทยศึกษา
7 นางสาวศิรัญญา  เจิมศร บางระก าวิทยศึกษา
8 เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนน้อย บางระก าวิทยศึกษา
9 เด็กหญิงนัดดา  จันทร์สิน บางระก าวิทยศึกษา
10 เด็กหญิงมานิตา  บรรลือส าโรง บางระก าวิทยศึกษา
11 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทองดาษ บางระก าวิทยศึกษา
12 นางสาวพิยดา  เกิดปานทอง บางระก าวิทยศึกษา
13 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี บางระก าวิทยศึกษา
14 นายอนันตสิน  สิงห์กวาง บางระก าวิทยศึกษา
15 เด็กชายจิรพัฒน์  โดยค าดี บางระก าวิทยศึกษา
16 เด็กหญิงกมลชนก  ย้ิมมาก บางระก าวิทยศึกษา
17 เด็กหญิงนพภัสสร  มาแจ้ง บางระก าวิทยศึกษา
18 เด็กหญิงอริสรา  ทองเปียก บางระก าวิทยศึกษา
19 เด็กชายนฤเบศ  กัปปะหะ บางระก าวิทยศึกษา
20 นายเกียรติศักด์ิ  กล่ าสี บางระก าวิทยศึกษา
21 นายวิธิพงศ์  อุดคนที บางระก าวิทยศึกษา
22 เด็กหญิงจันทัปปภา  ผิวจันทร์ บางระก าวิทยศึกษา
23 เด็กหญิงสุกัญญา  ใจวัง บางระก าวิทยศึกษา
24 เด็กหญิงกมลรัตน์  สระทองแร่ บางระก าวิทยศึกษา
25 เด็กชายรัชชานนท์  วังวิเศษ บางระก าวิทยศึกษา
26 เด็กชายอมเรศวร  พัดภู่ บางระก าวิทยศึกษา
27 นางสาวเมธินี สังข์เมือง
28 นายเกษม สีทอง วัดพรหมเกษร
29 นางสาวชลธิชา ตรีเพ็ชร์
30 นางสาวศุภณัฐ โฮมละคร บางระก าวิทยศึกษา
31 นายณัฐวุฒิ วิเชียรวรรณ์ บางระก าวิทยศึกษา
32 นายนฤปนาท สิงห์วี วัดแหลมเจดีย์
33 นายจารุวิทย์ โคแล วัดยางแขวนอู่
34 นางสาวผกามาศ สินก าแพง บ้านประดาเจ็ดรัง
35 นางสาวเมธินี สังข์เมือง
36 นายฤทธิกร มาฆะ วัดแหลมเจดีย์

        ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3   ปีการศึกษา 2563
      แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา

        โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเดิม

บางระก า

บางระก า

บางระก า



ท่ี ช่ือ- สกุล
1 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเช้ือ บางระก าวิทยศึกษา
2 เด็กหญิงนิศากร  พรหมสิทธ์ิ บางระก าวิทยศึกษา
3 เด็กหญิงอรจิรา  หาญศึก บางระก าวิทยศึกษา
4 เด็กหญิงนุชนาฏ  มาเขียว บางระก าวิทยศึกษา
5 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมณี บางระก าวิทยศึกษา
6 เด็กหญิงตวงรัตน์ นิลสนธิ บางระก าวิทยศึกษา
7 เด็กหญิงสิริญญา  ราชขวัญ บางระก าวิทยศึกษา
8 เด็กหญิงพัชราภา  ย่อยสกุล บางระก าวิทยศึกษา
9 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮวบนวม บางระก าวิทยศึกษา
10 เด็กหญิงยศวดี  สันทอง บางระก าวิทยศึกษา
11 เด็กหญิงกรนันท์  กันวงค์ บางระก าวิทยศึกษา
12 เด็กหญิงศิริวรรณ  ดวงแก้ว บางระก าวิทยศึกษา
13 นายณฏฐกิตต์ิ  ศรีสกุล บางระก าวิทยศึกษา
14 นางสาวศิรินันท์ สารนอก บางระก าวิทยศึกษา
15 นางสาวจุฑามณี  นามกระโทก บางระก าวิทยศึกษา
16 นางสาวธวัลย์รัตน์  เปรมกมล บางระก าวิทยศึกษา
17 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ครุตแจ่ม บางระก าวิทยศึกษา
18 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ล าไพเราะ บางระก าวิทยศึกษา
19 นางสาวมัสลิน ทิพย์บุญทอง บางระก าวิทยศึกษา
20 นางสาวจิตราพร  แจ่มดี บางระก าวิทยศึกษา
21 นางสาวศิริลักษณ์ แสงท่าน่ัง บางระก าวิทยศึกษา
22 เด็กชายต้นตะวัน  เท่ียงอยู่ บางระก าวิทยศึกษา
23 เด็กหญิงสุธิตา  ค าใบ้ บางระก าวิทยศึกษา
24 เด็กชายบดินทร์  อ่างทอง บางระก าวิทยศึกษา
25 เด็กหญิงผจงรักษ์ น่านโพธ์ิศรี บางระก าวิทยศึกษา
26 นายปรายฟ้า  เมฆโต บางระก าวิทยศึกษา
27 นายเกียรติศักด์ิ  มานเมาะ บางระก าวิทยศึกษา
28 เด็กชายทรัพย์อนันต์  วงค์ค า บางระก าวิทยศึกษา
29 นางสาวยุพารัตน์  มาลัย บางระก าวิทยศึกษา
30 นางสาวนภภัสสร มหาครุท วัดหนองพะยอม
31 นายธีรพล มูลนาม
32 นางสาวประวีณ า เกตุโต วัดพรหม เกษร
33 นางสาวอารยา หินอ่อน ชุมแสงสงคราม
34 นางสาววรัญญา ถ่ินวงค์แย
35 นายจิรภัทร แตงแสงจันทร์ บางระก าวิทยศึกษา
36 นางสาวภัทราวดี ชาวสวนเงิน
37 นางสาวน้องฟ้า แสดขุนทด วัดพรหมเกษร
38 นางสาววารินทร์ ช้างเผือก
39 นางสาวณัฐณิชา ภู่ขุนจ านงค์ เฉลิมขวัญสตรี
40 นางสาวมณีจันทร์ ประดับศรี ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
41 นายทวีชัย อ่องเภา สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
42 นายภูตะวัน ทองมา บางระก าวิทยศึกษา
43 นางสาววราภรณ์ คัดสันเทียะ บางระก า

โรงเรียนเดิม

บางระก า

บางระก า

บางระก า

บางระก า

ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4   ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนวิทย์-คณิต

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก


