
รายช่ือผู้สมัครเข้าเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2564

วนัที ่24 เมษายน 2564

M001 เด็กหญิง พิมพร์พี  สุขตลอดยิง่ข้ึน

M002 เด็กหญิง พชัรินทร์ จินตนายงค์

M003 เด็กชาย ภูริณฐั พรหมสุข

M004 เด็กชาย พชัรพงค ์ดิษขนาน

M005 เด็กหญิง กญัญาณฐั ทองอ่อน

M006 เด็กชาย เสฎฐวฒิุ บุตรชน

M007 เด็กชาย ยทุธศกัด์ิ เเท่นนุย้

M008 เด็กหญิง ธนชัชา ภูษา

M009 เด็กชาย ธนพฒัน์  ปานทลุง

M010 เด็กชาย  ภควตั บุญน า

M011 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เลน้ส้ิน

M012 เด็กหญิง พิชชานนัท ์จนัทบูรณ์

M013 เด็กหญิง จิรารัตน์ หนูขนุทอง

M014 เด็กหญิง อรปรียา สมนิล

M015 เด็กชาย  ณณัวศั   แพเกิด

M016 เด็กหญิง รัตติกาล ถุงทอง

M017 เด็กหญิง กญัญว์รา  ลือหลา้

M018 เด็กชาย จกัรดุลย ์แสงเพชร

M019 เด็กหญิง กชพร ไทยเกิด

M020 เด็กชาย ปรมตั ขวญัชุม

M021 เด็กชาย ศุภณฐั พรหมมนั

M022 เด็กหญิง ชญานนัท ์อ่ิมเอิบ

M023 เด็กหญิง ริมมิตา บุญจริง

M024 เด็กหญิง ป ณณพร. โพธ์ิเพชร

M025 เด็กหญิง  ธนาภรณ์ สุขอ่อน

M026 เด็กชาย ศิรวิทย ์ ดว้งช่วย

ช่ือ-สกุลเลขทีส่มัคร

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 



M027 เด็กชาย ธรรมนูญ. บวัจนัทร์
M028 เด็กหญิง กวิตา ศรีโชติ

M029 เด็กชาย ณฐัพงศ ์ชยัสงคราม

M030 เด็กหญิง   ธิดารัตน์ ทองนา

M031 เด็กหญิง ชชัดาพร ทองสาร

M032 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พรหมมาตย์

M033 เด็กชาย ธนากร เขียวอุ่น

M034 เด็กหญิง นภสัวรรณ คดนาเคน

M035 เด็กชาย สรสิญจน์  สุขศรี

M036 เด็กหญิง โสมวรรณ ศรีสาคร

M037 เด็กหญิง สุวภทัร  ใจหา้ว

M038 เด็กหญิง สุภสัสรา  ชูกล่ิน

M039 เด็กหญิง พิมลวรรณ  ชูทอง

M040 เด็กชาย ทรายธุ แสงเผือก

M041 เด็กชาย วิชาชาญ  บุญร่ม

M042 เด็กชาย ณฐัธวิชย ์เพชรกุล

M043 เด็กหญิง ฐานิตดา คงคชวรรณ์

M044 เด็กหญิง สุภาภรณ์ งามประดบั

M045 เด็กชาย เปรมปวิน.  ทรัพยสิ์น

M046 เด็กชาย นภสั    แซ่เก๋า

M047 เด็กหญิง ณิชาภทัร ทองสาร

M048 เด็กชาย ภูริณฐั     กองวารี

M049 เด็กหญิง ปิยฉตัร์  อยูจ่า้

M050 เด็กหญิง ลลิตภทัร ทพัพนุ

M051 เด็กชาย  เอกรัตน์  ศรีหาบุตร

M052 เด็กชาย เอกศกัด์ิ ศรีหาบุตร

M053 เด็กชาย สิทธินนท ์เก้ือเหลือ

M054 เด็กหญิง ฑิตยา  คชฤทธ์ิ

M055 เด็กหญิง ศิริลกัษณ์ จ  านงจิตร

M056 เด็กหญิง ทิพนาลี ศรีดอน

M057 เด็กหญิง อรนลิน สาริขา



M058 เด็กชาย ธนวฒัณ์ สิทธิสมบูรณ์

M059 เด็กชาย ปฎิพล   อินโตรม

M060 เด็กชาย กิตติศกัด์ิ มัน่คง

M061 เด็กหญิง รินรดา ล้ิมเต้

M062 เด็กหญิง ปาณิตา  ท่าชี

M063 เด็กชาย จกัรกฤษ.วงศส์วสัด์ิ

M064 เด็กชาย ธีรพชัร ศรีถดั

M065 เด็กหญิง โสรยา    ไกรณรา

M066 เด็กหญิง จนัทร์ธิดา รักธรรม

M067 เด็กหญิง ณฎัฐณิชา บ ารุงภกัด์ิ

M068 เด็กชาย ศุภณฐั.   จ้ิงจ่าย

M069 เด็กชาย อภิวฒัน์  สงเคราะห์ 

M070 เด็กชาย ธนวตัน์ พฒัเจริญ

M071 เด็กหญิง กรกนก สาริขา

M072 เด็กหญิง กาญจนา   รอดได้

M073 เด็กชาย วรพล บุญมาก

M074 เด็กหญิง พชัรพร กรระพิพฒัน์
M075 เด็กหญิง ปาลิตา  ปานศิริ

วนัที ่25 เมษายน 2564 M076 เด็กหญิง รัตติยา  ชยัสวสัด์ิ

M077 เด็กหญิง สุภสัสรา ชูกล่ิน

M078 เด็กชาย ปูณพฒัน์ ไกรสิทธ์ิ

M079 เด็กชาย ปริพฒัน์ ทิพยเ์กิด

M080 เด็กชาย ภูริณฐั อ่อนนอ้ม

M081 เด็กหญิง สุภสัสรา ชูกล่ิน


