
ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
/ร ฐ ร ^ \  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท ี่ 1)

วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชมอรโณทัย โรงเรียนท่งตะโกวิทยา■ จ จ ํ จิ

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
1 เด็กชายบัณฑิต คนาญาติ บ้านวังปลา
2 เด็กหญิงสุชานาถ แก้วพรม บ้านวังปลา
3 เด็กหญิงกมลวรรณ เพชรรัตน์ วัดธัญญาราม
4 เด็กหญิงดวงพร เอ่ียมนาวา วัดธัญญาราม
5 เด็กหญิงธัญชนก พิมาน วัดธัญญาราม
6 เด็กหญิงปริสา ชาวสุข วัดธัญญาราม
7 เด็ก'หณิงส'พรรษา แซ่ต้ัง วัดธัญญาราม
8 เด็กหญิงธัญชนก ยุติมิตร วัดธัญญาราม
9 เด็กหญิงสินดา แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา
10 เด็กชายทรงวุฒิ สุริโย บ้านวังปลา
11 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฉิมจารย์ บ้านวังปลา
12 เด็กหญิงปราณี โคมแก้ว บ้านวังปลา
13 เด็กชายโกศล สฃตะโก บ้านวังปลา
14 เด็กชายรัตภูมิ โพธเงิน บ้านวังปลา
15 เด็ก'ชายสักด'นฤณ สุขตะโก บ้านวังปลา
16 เด็กหญิงนพมาศ ไชยรัตน์ บ้านวังปลา
17 เด็ก'ซายวนัสบดี องอาจ บ้านวังปลา
18 เด็กชายพงษ์พันธ์ คงทอง บ้านวังปลา
19 เด็กหญิงปานชนก คงทอง บ้านวังปลา
20 เด็กหญิงสุชาลินี อ้นสถิตย ์ บ้านวังปลา
21 เด็กชายธีรเมธ บึงลอย บ้านวังปลา
22 เด็ก'ซายซัซ'วาล ฉิมบวก บ้านวังปลา
23 เด็กซายโกเมส แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา
24 เด็ก'ซาย'นิธิ'นนท์ พระจำวง บ้านวังปลา
25 เด็กหณิงภัค:จิรา เสือภมิ บ้านวังปลา
26 เด็กซายภูวนาท พิมล บ้านวังปลา
27 เด็ก'ซายกฤติพงษ์ ผลพฤกต บ้านวังปลา
28 เด็กซายฉัตรมณี ซนะ บ้านวังปลา
29 เด็ก'ซายณัอิภมิ ซม่ัน บ้านวังปลา
30 เด็กซายปภากร บุณณากูล บ้านวังปลา
31 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย ซาอุรัมย์ บ้านวังปลา
32 เด็กหญิงนฤมล นาคสวัสด บ้านวังปลา
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%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 1)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณทัย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
33 เด็กหญิงนภาพัฒป้ จันทร์แก้ว วัดมจลิ'น'ทาราม
34 เด็กหญิงคิริลักษณ์ ปีนนาค ราซประซานุเคราะห์ 3
35 เด็กหณิงซติมา สังโวลี ซมซนวัดท่าสธาราม
36 เด็ก'หญิง'พรณิภา ช่อผกา วัดเทพนิมิตวนาราม
37 เด็ก'ซาย'วัชร'พงษ์ อปศรี บ้านนาคำ

38 เด็ก'ซายปฎิภูมิศาล บุไธสง อนุบาลทรัพย์ปัญญา
39 เด็กซายเจษฎา ม่ิงขวัญ บ้านเซาค่าย
40 เด็กซายฐิติภัทร นุ้ยดำ บ้านเซาค่าย
41 เด็กซายอนวัติ แดงลาด บ้านห้วยทรายซาว
42 เด็กหญิงอรปรียา บทนอก ราซประซานุเคราะห์ 3
43 เด็กหญิงโมโม่ เอาฝา ราซประซานเคราะห์ 3
44 เด็กหญิงชุติมา หอธรรม ราซประซานุเคราะห์ 3
45 เด็กซายจงรักษ์ จันทา บ้านอ่าวมะม่วง
46 เด็ก'ซายณัฐ,วุฒิ จันทา วัดเทพนิมิตวนาราม
47 เด็กซายธราเทพ อินทร์น้อย บ้านวังปลา
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%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 2)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณทัย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท่ี ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
1 เด็กหญิงณัฐวรา ตองอบ บ้านเขาค่าย
2 เด็ก'ซาย'บันท'พร โอบอ้อม ขุมซนวัดท่าสุธาราม
3 เด็กหญิงผกายวรรณ์ โตต้ัง บ้านเขาน้อยสามัคคี
4 เด็กชายสมเกียรติ สิงห์ยม บ้างคลองลาว
5 เด็ก'ซาย'ขจรสักด กันภัย อนุบาลสวี (บ้านนาโพธ)
6 เด็ก'ชายกิติสักด แสงสุริย์ วัดมุจสินทาราม
7 เด็ก'หณิงอัฉ'รา'พร นัยดำ วัดมจสินทาราม
8 เด็กชายจักรพัฒน์ เกตเลขวัต วัดมุจสินทาราม
9 เด็กชายทนสรณ์ แก่นสักด วัดผสดีภผาราม
10 เด็กขายสรสักด บุญแก้ว วัดผุสดีภูผาราม
11 เด็ก'หณิง'ทิมพกานต์ สขสำราณ วัดผสดีภผาราม
12 เด็กหญิงรังสิกานต์ ชูสงคราม วัดผุสดีภูผาราม
13 เด็กขายจิตรกร ทองเพชร วัดผสดีภผาราม
14 เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุ!พโรจน์ วัดผุสดีภูผาราม
15 เด็กหณิงกัลยารัตน์ อินทร์สวรรณ วัดผสดีภผาราม
16 เด็ก'ซายพสิษฐา รวดเร็ว วัดเทพนิมิตรวนาราม
17 เด็กชายกิตติ เจริณสฃ วัดเทพนิมิตรวนาราม
18 เด็กชายธนทัต พรหมประทีป วัดเทพนิมิตรวนาราม
19 เด็กชายภาคภมิ หนเท่ียว วัดเทพนิมิตรวนาราม
20 เด็กหญิงจิรวรรณ เพชรทอง วัดเทพนิมิตรวนาราม
21 เด็กหณิงจันทร์ร่ง ณ นคร วัดเทพนิมิตรวนาราม
22 เด็กชายคงฤทธ เกษแก้ว วัดเทพนิมิตรวนาราม
23 เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีศิล1ป๋ วัดเทพนิมิตรวนาราม
24 เด็ก'หญิง'ว'บัส'บันท์ ชำอนันต์ วัดเทพนิมิตรวนาราม
25 เด็กหญิงนฤม เสนีย์ยุทธ วัดเทพนิมิตรวนาราม
26 เด็กหญิงศิโรซา วันทมาตร์ วัดเทพนิมิตรวนาราม
27 เด็กชายทวีสักด คงมี วัดเทพนิมิตรวนาราม
28 เด็กหญิงพรพิมล แก่นทอง วัดเทพนิมิตรวนาราม
29 เด็กหญิงกฤษณา บุตาหยู วัดเทพนิมิตรวนาราม
30 เด็ก'หญิง'ธิติมา อินทองรัตน์ วัดเทพนิมิตรวนาราม
31 เด็ก'ซายณ'ฐ'พงษ์ ยอดกาว ี วัดเทพนิมิตรวนาราม
32 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์แสนสุข วัดเทพนิมิตรวนาราม
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%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 2)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
33 เด็ก'ซายณ'ธ'วฒิ จันทา **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
34 เด็กหญิงณัฐซา จันทร์มณี วัดเทพนิมิตรวนาราม
35 เด็ก'ซายอภิสิทธ เก้ือตะโก บ้านแหลมยางนา
36 เด็กซายอภิซาติ เล็กวารี บ้านแหลมยางนา
37 เด็ก'ซายณีฐ'พงศ์ อินทร์แย้ม **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
38 เด็ก'ซายณรงค์สักด มณีรัตน์ บ้านแหลมยางนา
39 เด็กหณิงสนิสา บณร่วม บ้านแหลมยางนา
40 เด็กซายนิธิกร แก้วนาซา บ้านแหลมยางนา
41 เด็กซายเสฎฐวุฒิ พรหมเพ็ง **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
42 เด็กซายมงคล หีตมี บ้านแหลมยางนา
43 เด็กซายภธเนศ สฃสวัสด บ้านแหลมยางนา
44 เด็ก'ซายรัช'ซานนท์ โอบอ้อม บ้านแหลมยางนา
45 เด็กซายธราธิป อินทร์แย้ม บ้านแหลมยางนา
46 เด็กซายซาญวิทย์ แก้วเจริญ วัดมุจลิ'น'ทาราม
47 เด็กซายภาณุพงศ์ มาลาคำ บ้านห้วยทรายซาว
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%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 3)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
1 เด็กชายเกรียงไกร กองจันทร์ **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
2 เด็กชายรัฐภูมิ สังข์ดวง บ้านห้วยทรายซาว
3 เด็กชายกมลฑวรรซ เมืองมสิก บ้านห้วยทรายซาว
4 เด็กซายรซนนท์ เชียวสง่า บ้านห้วยทรายซาว
5 เด็กชายธีรพัฒน์ เพ็งแจ่ม บ้านห้วยทรายซาว
6 เด็ก'ชายเทิดศกด โคตรศรีเมือง บ้านห้วยทรายซาว
7 เด็กชายธีรชัย องอาจ บ้านอ่าวมะม่วง
8 เด็ก'ซาย'ปัญจ'พล แคสันเท๊ัยะ บ้านอ่าวมะม่วง
9 เด็ก'ซายณ'ธ'นนท์ บณกาย บ้านเซาน้อยสามัคคี
10 เด็กชายจตุรวิซญ์ ศรีวิสัย บ้านเซาน้อยสามัคคี
11 เด็ก'ซายพีร'พัฒน์ ซนะ บ้านเซาน้อยสามัคคี
12 เด็ก'ซายอทิชัย รัตนะ บ้านเซาน้อยสามัคคี
13 เด็ก'ซายอิศม์เด'ซ ไพรสน บ้านเซาน้อยสามัคคี
14 เด็กซายกฤษฎา จำนงคิริ บ้านเซาน้อยสามัคคี
15 เด็กซายสิทธิชัย เมืองนาโพธ บ้านเซาน้อยสามัคคี
16 เด็กหญิงกิตติมา องอาจ บ้านเซาวงกรด
17 เด็กหญิงพรพรรณ ดรกางสี วัดเทพนิมิตรวนาราม
18 เด็กซายฐาปนพงศ์ รัตนพันธุ วัดเทพนิมิตรวนาราม
19 เด็กซายสราวธ ทิพรอด วัดท่าทอง
20 เด็กหญิงซนัซญ์นันท์ พรหมบางญวน วัดท่าทอง
21 เด็กหญิงนรมน จันทร์นาค วัดท่าทอง
22 เด็กซายอภิรักษ์ ยอดมาสี วัดท่าทอง
23 เด็กซายพงศกร ทองค ิร ิ วัดท่าทอง
24 เด็กซายศรายุธ โอบอ้อม บ้านสามแยกจำปา
25 เด็ก'ซายสรศักด มาซนา บ้านสามแยกจำปา
26 เด็กหญิงอนุสรา บุญม ี บ้านสามแยกจำปา
27 เด็ก'หณิงส'พรรษา บ่วงราบ บ้านสามแยกจำปา
28 เด็กหญิงวรรณพร วงละกุล บ้านสามแยกจำปา
29 เด็ก'ซายอภิสิทธ หวาหาบ บ้านสามแยกจำปา
30 เด็กหญิงมัณณิตา กาญจนา บ้านสามแยกจำปา
31 เด็กหญิงอทิตตา เมฆน ิต ิ บ้านสามแยกจำปา
32 เด็กหญิงพีระพร ยังทรัพย์ บ้านสามแยกจำปา
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%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 3)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
33 เด็กหญิงธัญชนก งอกเช้านา บ้านสามแยกจำปา
34 เด็กหญิงนัฐริกา เพชรรักษ์ บ้านสามแยกจำปา
35 เด็ก'หณิง'พรเพชร บณทิสา บ้านในวง
36 เด็กหญิงวรกมล สมศิลา บ้านในวง
37 เด็กหญิงช่อไพลิน ไหยะเก บ้านในวง
38 เด็กหญิงสิริรัตน์ สุบรรณ์ บ้านในวง
39 เด็ก'หญิง'วรัทยา น้อยลา บ้านในวง
40 เด็กหญิงวิภายา ยอดกระโทก บ้านในวง
41 เด็กหณิงสซาสินี ศักดา บ้านในวง
42 เด็กหญิงซญานิน เรียวสวาท บ้านในวง
43 เด็กหณิงสรีรัตน์ มงคล บ้านในวง
44 เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพ็ญ บ้านเขาน้อยสามัคคี
45 เด็กหณิงพรวีณา บบผามาโล บ้านเขาน้อยสามัคคี
46 เด็กหญิงปัญญนนท์ แสงมณี บ้านอ่าวมะม่วง
47 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เกษราช บ้านเขาน้อยสามัคคี



(%
%  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธึ๋รายงานตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มท่ี 4)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
1 เด็ก'หณิงลา'วัลย์ สดม ี บ้านเขาน้อยสามัคคี
2 เด็กหญิงมนทกานต์ จันทวรรณ บ้านเขาน้อยสามัคคี
3 เด็ก'หญิง'นัฐลดา อินทอง บ้านเขาน้อยสามัคคี
4 เด็กหญิงปาลิตา ปานสุข บ้านเขาน้อยสามัคคี
5 เด็กหณิงสภาวดี มณีรัตน์ วัดป่า'ง้ิว
6 เด็กหญิงณัฎฐณิซา ปุญมณี วัดท่าทอง
7 เด็ก'ขายธวัช'ขัย กันยามา บ้านเขาทะล
8 เด็กขายววงศกร บุญคง ราชประซานุเคราะห์ 3
9 เด็ก'ซายณัอิ'ซน'น โคตดร ซมซนวัดขันเงิน
10 เด็ก'หญิง'ปภัส'ริน'ทร์ ซาวระหาญ ชุมซนวัดธรรมถาวร
11 เด็กหญิงพณิซา แดงสะอาด ซมซนวัดธรรมถาวร
12 เด็กหญิงจิราภา ขอสวัสด วัดธัญญาราม
13 เด็กขายขัยภัทร ข่ืนจิตร หลังสวนเทศบาลอปถัมภ์
14 เด็กหญิงจันทร์ธิมา เกียรตินอก บ้านเขาค่าย
15 เด็กหณิงธารทิพย์ สกลหอม ซมซนวัดขันเงิน
16 เด็กหญิงพัชริดา ผุดม ี ราชประซานุเคราะห์ 3
17 เด็กหญิงกมลวรรณ เพชรรัตน์ วัดธัญญาราม
18 เด็กขายสุริยะ ตระกูลภักดี ชุมซนวัดขันเงิน
19 เด็กหญิงคิริวรรณ บัวมาศ บ้านเขาค่าย
20 เด็กหญิงโสภิตา เกษกรรณ์ ดอนตะเคียน
21 เด็กซายนนทกานต์ หมวกมณี อรณวิทยา
22 เด็ก'ซายสักดธัท สองเมือง บ้านทุ่งคาโตนด
23 เด็กซายทนสรณ์ แก่นสักด ผสดีภผาราม
24 เด็กหญิงลิตาภัทร ไกรเทพ ราชประซานุเคราะห์ 3
25 เด็กหญิงภคพร ทองบาง หลังสวนเทศบาลอปถัมภ์
26 เด็กซายวัซรพงษ์ มากเกล้ียง บ้านห้วยมุด
27 เด็กหญิงอังคณา หวายฤทธ บ้านห้วยมด
28 เด็กหญิงอรกัญญา พะมะ บ้านห้วยมุด
29 เด็กหณิงวนิศธา เล็กสนทร บ้านห้วยมด
30 เด็กซายธีรพล ซ่วยเต็ม บ้านห้วยมุด
31 เด็กหญิงธนกาญจน์ จันทร์สวัสด บ้านห้วยมด
32 เด็กหญิงวราภรณ์ สินทวงษ์ บ้านห้วยมุด



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 4)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
33 เด็กซายศุภฤกษ์ รักขันโท บ้านห้วยมด
34 เด็กหญิงถาวรีย์ พรหมมัญ บ้านอ่าวมะม่วง
35 เด็กซายจงรักษ์ จันทา บ้านอ่าวมะม่วง
36 เด็กหญิงจิดาภา ประธาน บ้านอ่าวมะม่วง
37 เด็กหณิงสตาภัทร เสตรา บ้านอ่าวมะม่วง
38 เด็กหญิงกานต์ซนก วงษ์สมัย บ้านอ่าวมะม่วง
39 เด็กหญิงปวริศา ภักดีเมือง บ้านอ่าวมะม่วง
40 เด็กหญิงอารีรัตน์ เพ็ญสวสด บ้านห้วยมุด
41 เด็กหญิงปียาพัซร พลัง บ้านเซาวงกรด
42 เด็กหญิงเบญจมาศ ผุดม ี บ้านเซาวงกรด
43 เด็กหญิงณฐิกา กองยอด บ้านเซาน้อยสามัคคี
44 เด็กหญิงโสภิตา เช้ือ,นุ่น บ้านเซาน้อยสามัคคี
45 เด็กหณิงบัวซมพ สนทรหงษ์ บ้านเซาน้อยสามัคคี
46 เด็กหญิงภัญญาภัทร สีงาม บ้านเซาน้อยสามัคคี
47 เด็กหญิงธัญย์ซนก เหง่าหลี บ้านเซาน้อยสามัคคี



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 5)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
1 เด็กหณิงศิริวรรณ ยติมิตร บ้านอ่าวมะม่วง
2 เด็กหญิงปริยากร ทองพัฒป้ บ้านห้วยทรายซาว
3 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประก่ิง บ้านห้วยทรายซาว
4 เด็กหญิงศศิวิมล สง่า บ้านห้วยทรายซาว
5 เด็กหญิงฃนิษฐา ประภารักษ์ บ้านห้วยทรายซาว
6 เด็กหญิงอรยา ทองพา บ้านห้วยทรายซาว
7 เด็กหณิงสภา เสาะใสย บ้านห้วยทรายซาว
8 เด็กหญิงพรทิพย์ หับล่ัน บ้านห้วยทรายซาว
9 เด็กซายอนวัติ แดงลาด บ้านห้วยทรายซาว
10 เด็กซายรัฐภูมิ หมวดไธสง บ้านห้วยทรายซาว
11 เด็กซายธนวัฒป้ บึงลอย บ้านห้วยทรายซาว
12 เด็กหญิงนาตยา กันทัด บ้านห้วยทรายซาว
13 เด็กซายวีรภัทร พฒภา วัดธัญาราม
14 เด็กซายธีรพัฒน์ เพ็งแจ่ม บ้านห้วยทรายซาว
15 เด็กหณิงพิจิตรา บณหนัก บ้านเซาค่าย
16 เด็กหญิงเกวสิน ลือฤทธ ราซประซานุเคราะห์ 3
17 เด็กซายภวัต วิชัยดิษฐ์ หลังสวนเทศบาลอปถัมภ์
18 เด็กซายจาตุรนต์ ดาทอง อนุบาลทรัพย์ปีญญา
19 เด็กหณิงซนกนันท์ บณคำ วังเด็กวัฒนา
20 เด็ก'ซายชัซ'วาล ฉิมนอก บ้านวังปลา
21 เด็กหญิงอารดา จันทร์แก้ว ราซประซานเคราะห์ 3
22 เด็กหญิงสุฃสวัสด เพซรรัตน์ บ้านสามแยกจำปา
23 เด็กซายกันตวิซญ์ สีหา'วงศ์ ซมซนวัดชันเงิน
24 เด็กซายภูมิภัทร ซาวส ิร ิ ราซประซานุเคราะห์ 3
25 เด็กหญิงจิราพัซร อินทร์แก้ว วันท่าหิน
26 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีคำภา บ้านเซาค่าย
27 เด็กหณิงวนิศธา เล็กสนทร บ้านห้วยมด
28 เด็กหญิงเรวดี มิตรพะวัลย์ บ้านห้วยมุด
29 เด็ก'ซายธนกาญจน์ จันทร์สวัสด บ้านห้วยมด
30 เด็กหญิงวราภรณ์ สินทวงษ์ บ้านห้วยมุด
31 เด็กหณิงอัณซรีณา หนบรรจง บ้านห้วยมด
32 เด็กซายภัทรพล วรรณา **ไม่ระบุซ่ือโรงเรียน



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มท่ี 5)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ป.6) จากโรงเรียน
33 เด็กชายสิทธิชัย พลการ **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
34 เด็กชายอธิภัทร์ อุ่นแก้ว บุญสิทธอนุสรณ์
35 เด็กชายธนภัทร พรหมหาญ บณสิทธอนสรณ์
36 เด็ก'ชายสรสักด สุวรรณชาติ บ้านมะม่วงงาม
37 เด็กชายจักรินทร์ วีระวงศ์ บณสิทธอนสรณ์
38 เด็กชายกิตติพงษ์ เจียมวิจิตร บ้านวังปลา
39 เด็ก'ซายธิติพงศ์ คงบณมี บ้านวังปลา
40 เด็ก'ซายวิศรุต จันทร์เพชร **ไม่ระบุซ่ือโรงเรียน
41 เด็กชายธีรภัทร เหล่าจินดา **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
42 เด็กชายจงเกษม ดีสมุทร **ไม่ระบุซ่ือโรงเรียน
43 เด็กซายปภังกร บัวหลวง **ไม่ระบซ่ือโรงเรียน
44 เด็กซายธนกฤต เมืองอุดม อนุบาลสวี(บ้านนาโพธ)
45 เด็ก'ซายศรัณย์ ภ่สรัตน์ บ้านเซาน้อยสามัคคี
46 เด็กซายซาคริต นาคบำรุง ค ีร รัีฐนิคม
47 เด็กซายธนกฤต นบนุ่น ฝวาหมิงกงล ิ

48 เด็ก'หญิง'พัชริ,นทร์ พัดแบน **ไม่ระบุซ่ือโรงเรียน
49 เด็กหญิงรัชซิฎา นาคบรรจง อนุบาลพะโต๊ะ



ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
/ร ฐ ร ^ \  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 1)

วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชมอรโณทัย โรงเรียนท่งตะโกวิทยา■ จ จ ํ จิ

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
1 นางสาวปียนันท์ อินทร์ชนะ ราชประซานเคราะห์ร
2 นางสาวสุพรรษา จาวหอม บ้านไทยพัฒนา
3 นางสาวสิริรัตน์ ศรีธรรมา บ้านไทยพัฒนา
4 นางสาววราพร แก้วสีโท บ้านไทยพัฒนา
5 นางสาวจิราพร ประสมผล บ้านไทยพัฒนา
6 นางสาวพรทิพย์ มณีเลิศ บ้านไทยพัฒนา
7 นางสาวสภาวดี ใจสมคม บ้านไทยพัฒนา
8 นางสาวอรสา บาจันทึก บ้านไทยพัฒนา
9 นายธนวา จันทนงค์ บ้านไทยพัฒนา
10 นางสาวรัชดาพร หน่อแก้ว บ้านเซาค่าย
11 นางสาวอทัยรัตน์ อินทิยา บ้านเซาค่าย
12 นางสาวจารุวรรณ แสนโครต บ้านเซาค่าย
13 นางสาว'ธีมา'พร เทียนพิมาย บ้านเซาค่าย
14 นางสาวมุฑิตา พน'สนอก บ้านเซาค่าย
15 นางสาวพณิชยา นาคแป้น บ้านเซาค่าย
16 นางสาวอรกัญญา นาคแก้ว บ้านทุ่งคาโตนด
17 นางสาวซมภนท ทองผาย บ้านท่งคาโตนด
18 นางสาวคริสมาส เรืองเดช บ้านทุ่งคาโตนด
19 นางสาวรัชนีกร จ่ันทอง บ้านท่งคาโตนด
20 นางสาวศรีวิไล ชำนาญเพชร บ้านทุ่งคาโตนด
21 นางสาวชลีกร จ่ันทอง บ้านท่งคาโตนด
22 นางสาวอรพรรณ แสงจันทร์ บ้านในหุบ
23 นายธนากร ปัจจัยคา ราซประซานเคราะห์ร
24 นางสาวอัสนี เพ็ญสวัสด ราซประซานุเคราะห์ร
25 นางสาวอินทิรา พรหมจรรย์ ราซประซานเคราะห์ร
26 นางสาวนวรัตน์ ดาราพงษ์ ราซประซานุเคราะห์20
27 นายอติกานต์ คงม ี สวีวิทยา
28 นายคราวุฒิ จันทคาส เซาทะลุพิทยาคม
29 นายจารวิทย์ ผิวผัน ท่งตะโกวิทยา
30 นางสาวรุจรดา รุ่งสุวรรณ สวีวิทยา
31 นางสาวอริครา งามตรง บ้านฮีหนา(รัฐประซาบุกูล)
32 นายบริพัตร เซ่ง'บุญต๋ัน วัด'ซลธีพฤกษาราม



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 1)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณทัย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
33 นางสาวกมลรัตน์ คำมา ท่งตะโกวิทยา
34 นางสาวกัลยรัตน์ โมรา ทุ่งตะโกวิทยา
35 นางสาวเกษฎาภรณ์ เอี่ยวภ ู่ ทุ่งตะโกวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 2)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณทัย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
1 นางสาวจันทร์ธิมาศ ปิเล่ียน ท่งตะโกวิทยา
2 นางสาวจุฑารัตน์ สระแก้ว ทุ่งตะโกวิทยา
3 นางสาวจฬาลักษณ์ ซ่มเสนา ท่งตะโกวิทยา
4 นายณ์ฐกิตต ทูลแก้ว ทุ่งตะโกวิทยา
5 นายดนัย เทียนเฮง ท่งตะโกวิทยา
6 นางสาวดุสิต'าวดี พันธุ!พโรจน์ ทุ่งตะโกวิทยา
7 นายทวีสักด เมฆน ิต ิ ท่งตะโกวิทยา
8 นายเทิดสักด สถิตย์กุล ทุ่งตะโกวิทยา
9 นายธนกฤต เพชรศรี ท่งตะโกวิทยา
10 นายธนพงษ์ คงทอง ทุ่งตะโกวิทยา
11 นายนฤซัย มากท่าแซะ ท่งตะโกวิทยา
12 นางสาวนิภาพร โพธบุตรดี ทุ่งตะโกวิทยา
13 นางสาวปธมา'วดี อรณเมธี ท่งตะโกวิทยา
14 นางสาวภัททิยา ไชยวงศ์ ทุ่งตะโกวิทยา
15 นางสาวภศรา จันทร์ส่อง ท่งตะโกวิทยา
16 นางสาวภารดี จันทร์ส่อง ทุ่งตะโกวิทยา
17 นายมนัส เชียวปอน ท่งตะโกวิทยา
18 นายวงศ์ชนะ ชาวไกรรัตน์ ทุ่งตะโกวิทยา
19 นางสาววรรณนิสา เข็มทอง ท่งตะโกวิทยา
20 นายวริศ สารพิษ ทุ่งตะโกวิทยา
21 นางสาววริศรา สวสดวงศ์ ท่งตะโกวิทยา
22 นางสาววิภาพร กระวี ทุ่งตะโกวิทยา
23 นางสาววิภาวดี เวียนทอง ท่งตะโกวิทยา
24 นายวุฒิชัย บัวซาวเกาะ ทุ่งตะโกวิทยา
25 นายสมสักด การแสนใจ ท่งตะโกวิทยา
26 นายสิทธิโชค เน้ือแก้ว ทุ่งตะโกวิทยา
27 นางสาวสภาภรณ์ ศรีธาน ท่งตะโกวิทยา
28 นางสาวสุวรรณี แช่มช้อย ทุ่งตะโกวิทยา
29 นายอนพงษ์ คำสิงห์นอก ท่งตะโกวิทยา
30 นางสาวอรวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ทุ่งตะโกวิทยา
31 นางสาวอัฐกานต์ อำพะวัน ท่งตะโกวิทยา
32 นางสาวอารีรัตน์ หงษ์ทอง ทุ่งตะโกวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 2)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณทัย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
33 นางสาวอิสริยวรรณ ร่วมจันทร์ ท่งตะโกวิทยา
34 นายอุดมสักด คงม ี ทุ่งตะโกวิทยา
35 นายเอกราช ชนะพิทักษ์กุล ทุ่งตะโกวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 3)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
1 นายภานเดช แก้วบ0ารง ราชประซานเคราะห์ร
2 นางสาวนันทิพัฒป้ ไชยณรงค์ ราชประชานุเคราะห์ร
3 นางสาวดวงกมล เต็มศรี ราซประซานเคราะห์ร
4 นางสาวจิตรัตน์ บุญเกิด ราซประซานุเคราะห์ร
5 นางสาว ฟมิกา กลับว่น ราซประซานเคราะห์ร
6 นางสาวรักบิตา สุกร ี ราซประซานุเคราะห์ร
7 นายซัยนิวัฒน์ จันทร์ประคอง ราซประซานเคราะห์ร
8 นายภานุเทพ แก้วบำรุง ราซประซานุเคราะห์ร
9 นางสาวเอมมิกา ฃันพิหล้า บ้านเซาค่าย
10 นางสาวนลัทพร พรหมพัด บ้านเซาค่าย
11 นางสาววิลาสินี ร้อยแก้ว บ้านเซาค่าย
12 นางสาวเฉลิมศรี แก้วนาบอน แม่ทาวิทยาคม
13 นายเกียรติศกด อินทองรัตน์ ท่งตะโกวิทยา
14 นางสาวภัทรพร วิชัยดิษฐ ทุ่งตะโกวิทยา
15 นางสาวสจิตรา ย้ิมแก้ว ท่งตะโกวิทยา
16 นางสา'วอลิษา ศรี!]ตเนตร ทุ่งตะโกวิทยา
17 นางสาวกรรณิการ์ หม่ันคำ บ้านไทยพัฒนา
18 นางสาวนิศากร ก้ิวสูงเนิน บ้านเซาค่าย
19 นางสาวสายสณี นาคประเสริธ บ้านเซาค่าย
20 นางสาวพรนภา หุ่นงาม บ้านเซาค่าย
21 นางสาวสภาพร ปีตรักษา บ้านเซาค่าย
22 นางสาวณิฐกมล จันทร์ภู'ซงค์ บ้านเซาค่าย
23 นางสาวอารียา นาควงศ์ บ้านเซาค่าย
24 นางสาวนิธิวดี จำปีหอม บ้านเซาค่าย
25 นางสาวสพัตรา สาระทา บ้านเซาค่าย
26 นางสาวสุพัตรา ธรรมดา บ้านทุ่งคาโตนด
27 นางสาวชลลดา แก้วอาษา บ้านท่งคาโตนด
28 นางสาวสุนิสา จันทา บ้านในหุบ
29 นางสาวจันทนา พิลากล บ้านในหบ
30 นางสาวศรินทรา ภิญโญ ราซประซานุเคราะห์ร
31 นางสาวจันจิรา ศศิสนธ ราซประซานเคราะห์ร
32 นายพิริยะ ปีนพงค ิร ิ วัดห้วยโป่ง



(%

%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 3)

วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
33 นางสาวกรกนก การสร้าง ท่งตะโกวิทยา
34 นายคเณศร์ บุญยก ทุ่งตะโกวิทยา

นา"สาวธนย์ชนก วิชิต Cjjj

จ

36 นางสาวสลิลทิพย์ ทิศกระโทก ทุ่งตะโกวิทยา
37 นางสาวสลิลทิพย์ ฮวดศรี ท่งตะโกวิทยา

จ่
39 นางสาวอิสรา เกิดแก้ว ทุ่งตะโกวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 4)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
1 นายนนทกาน ทวีแสง บ้านไทยพัฒนา
2 นายไพโรจน์ พุทธซาด บ้านไทยพัฒนา
3 นางสาวเบ็ญ'จ'พร ควินรัมย์ บ้านไทยพัฒนา
4 นางสาวซนินาถ {เอมปีน บ้านไทยพัฒนา
5 นางสาวมนัสซัย พรหมสวัสด บ้านไทยพัฒนา
6 นางสาวอรวรรณ พลเย่ียม บ้านไทยพัฒนา
7 นางสาวอรทัย ทรงศรี บ้านไทยพัฒนา
8 นางสาวฐิติมา พริกนุ่น บ้านเซาค่าย
9 นางสาวแจ่มจรัส เส็งนา บ้านเซาค่าย
10 นายสรวิซญ์ แสงทอง บ้านเซาค่าย
11 นายพีรพล ประกายแก้ว บ้านเซาค่าย
12 นายอัศวิน ร่มสนุก บ้านเซาค่าย
13 นางสาวมนธิดา ภกองเงิน บ้านเซาค่าย
14 นางสาวสุภาพร สารภา บ้านทุ่งคาโตนด
15 นางสาวพิมพรรณ ฃวัณสฃ บ้านท่งคาโตนด
16 นายเกียรติศกด ล่ําสาย บ้านทุ่งคาโตนด
17 นายภัทรภณ ซศรีสฃ บ้านท่งคาโตนด
18 นายจักกฤษณ์ อุสินคำ บ้านทุ่งคาโตนด
19 นางสาวกนกวรรณ หลีฮกเส็ง วัด'ซลธีพฤกษาราม
20 นางสาวอรวรรณ พรหมมุสิก ราซประซานุเคราะห์ร
21 นายสิทธิโซค บัวล้อม ราซประซานเคราะห์ร
22 นายธรรมรักษ์ ม่วงซาว ราซประซานุเคราะห์ร
23 นายกมล สร้อยสวรรณ ซมซนวัดท่าสธาราม
24 นายณัฎฐพงษ์ ทับเท่ียง ชุมซนวัดท่าสุธาราม
25 นายสักดสิทธ รัตนสภา สวีวิทยา
26 นายสักดบรรซา มาขันพัน วังเด็กวัฒนา
27 นางสาวภัคจิรา สฃแสง บ้านทับใหม่
28 นางสาวสุภาพร เพซรสังวาล บ้านทับใหม่
29 นางสาวฐานิตา แก้วมหิงษ์ บ้านทับใหม่
30 นางสาวธันยธรณ์ ภูธารัตน์ บ้านทับใหม่
31 นางสาวรัตติยา ทวีสฃ บ้านทับใหม่
32 นายวิญณู เทิดซีร่า สวีวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 4)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
33 นายฉัตรชัย แก้วสฃสี บ้านในเหมือง
34 นางสาวกฤติยา โทวาท หนองเตียงน้อยโนนใหญ่
35 นายธวัช'ชัย ตึกกระโทก บ้านเขาค่าย
36 นางสาวนนทวรรณ ทวีแสง บ้านไทยพัฒนา
37 นางสาวนฤมล ทองโสม เขาทะลพิทยาคม
38 นายปฐมพงศ์ เพชรเขาทอง สวีวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 5)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
1 นายอภิชาต วัฒซา ซลธีพฤกษาราม
2 นายนที บุญมา ทุ่งตะโกวิทยา
3 นายภาณพงศ์ มาตสถิตย์ วัด'ซลธีพฤกษาราม
4 นายศิรสิทธ กลีบสัตบุตร อรุณวิทยา
5 นายมงคล คะเนนอก ราซประซานเคราะห์ร
6 นางสาวเด่นนภา ซนอม สวีวิทยา
7 นายภวดล แก้วนาซา สวีวิทยา
8 นายณ'ฐวุฒิ วุฒิจันทร์ บ้านบนไร่
9 นายกรกฤต จันทะหลุย ท่งตะโกวิทยา
10 นายกิฅฅิธ'ซ—อาจทอ.'i----------------------------------
11 นายกิตติพนธ์ ทองรักษ์จันทร์ ท่งตะโกวิทยา
12 นายจักรพงศ์ บุญนาพาน ทุ่งตะโกวิทยา
13 นางสาวจิราภรณ์ สีหาบตร ท่งตะโกวิทยา
14 นางสาวเจสสิก้า โกลด์ด้ี ทุ่งตะโกวิทยา
15 นายฉัตรซัย แสงพิทักษ์ ท่งตะโกวิทยา
16 นายซนะซัย หีตซะนา ทุ่งตะโกวิทยา
17 นางสาว'ซนนท์ดา ซมี ท่งตะโกวิทยา
18 นางสาวญาณธร แคนตะ ทุ่งตะโกวิทยา
19 นายณรงค์คักด พรหมน้อย ท่งตะโกวิทยา
20 นายธนธรณ์ เล็กวารี ทุ่งตะโกวิทยา
21 นายธีระคักด สินลาวิหค ท่งตะโกวิทยา
22 นางสาวประภัสสร ศรีพิพัฒน์ ทุ่งตะโกวิทยา
23 นายปัญญา จำวัน ท่งตะโกวิทยา
24 นายพิสิษฐ์ มณฑาทิพย์ ทุ่งตะโกวิทยา
25 นางสาวแพรวณภา ศรีใส ท่งตะโกวิทยา
26 นางสาวภาริตา วงศ์สุวัฒน์ ทุ่งตะโกวิทยา
27 นายรัซซานนท์ รวดเร็ว ท่งตะโกวิทยา
28 นางสาววราพร กนกวานิซ ทุ่งตะโกวิทยา
29 นางสาววริศรา ทวิซศรี ท่งตะโกวิทยา
30 นางสาวศศินา แสงแก้ว ทุ่งตะโกวิทยา
31 นายสรคักด ใบ'บางเด่ือ ท่งตะโกวิทยา
32 นางสาวสุรคักด อินทรจันทร์ ทุ่งตะโกวิทยา



(%
%  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ึรายงานตัว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กลุ่มท่ี 5)
วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอรุโณท,ย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ท ี่ ช่ือ สกุล จบการศึกษา (ม.ร) จากโรงเรียน
33 นายเสกสรร เก้ือตะโก ท่งตะโกวิทยา
34 นายเสฎฐวุฒิ คซาเศรษฐ ทุ่งตะโกวิทยา
35 นางสาวอภิณณา สดสวาสด ท่งตะโกวิทยา
36 นายอภิศ'กด หีตซนา ทุ่งตะโกวิทยา
37 นางสาวอรณรัตน์ พวงบปผา ท่งตะโกวิทยา
38 นางสาวอำภานุช ทองเคล้า ทุ่งตะโกวิทยา
39 นายศภณั5 พิทักษ์ อปถัมภ์วิทยาพนม
40 นายธีรวัฒน์ สูงพล ราชประซานุเคราะห์ร
41 นายชินวัฒน์ ดาวเปียก ภบดินทร์พิทยาลัย
42 นายอธิซาต เล้ียวไพบูลย์ เมืองหลังสวน


