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ประกาศโรงเรียนวารินชำราบ 
เรื่อง  การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
-------------------------- 

ด้วยโรงเรียนวารินชำราบ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และการจัด
ห้องเรียนในแต่ละแผนการเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

                                        (นายทรงยุทธ   ด้ามทอง) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายกมลภพ วันทะวงษ์   
๒ เด็กชายกิตติวัฒน์ ยศศิริ   
๓ เด็กชายเขตโสภณ มาลาสาย   

๔ เด็กชายจิรายุ จันทร์สิงห์   

๕ เด็กชายชินวัตร โมระอรรถ   

๖ เด็กชายเชิดชัย คำด้วง   

๗ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สิงห์แจ่ม   

๘ เด็กชายธนกฤต  จำปาสา   

๙ เด็กชายธนวันต์ ราคำเสน   

๑๐ เด็กชายธันวา คำแสงดี   

๑๑ เด็กชายธีระเทพ  อินทพรม   

๑๒ เด็กชายเนติธร พลบุญ   

๑๓ เด็กชายพัฒนากร ขันตี   

๑๔ เด็กชายเมธานันท์ ปิยวงศ์   

๑๕ เด็กชายวิชชากร สิงห์แจม   

๑๖ เด็กชายวิชิตชนะ ขวัญสะนู   

๑๗ เด็กชายสุรวุท ชะคำรอด   

๑๘ เด็กชายอมร สิมพันธ์   

๑๙ เด็กชายอิทธิพล นันทบัน   

๒๐ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมจันทร์   

๒๑ เด็กหญิงฐิติชญา บุระดำ   

๒๒ เด็กหญิงฐิติวัลคิ์  มะนีสี   

๒๓ เด็กหญิงณัฐณิชา อินชายเขา   

๒๔ เด็กหญิงธนัชชา บุญกาญจน์   

๒๕ เด็กหญิงธิดารัตน์   โสภากุล   

๒๖ เด็กหญิงนิตยา ชินทอง   

๒๗ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โคตพันธ์   

๒๘ เด็กหญิงปาริชาด  ภูการ   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงปุณยนุช กุลพร   

๓๐ เด็กหญิงปุณยาพร กุลพร   

๓๑ เด็กหญิงพนิตสุภา ขาวสั้น   

๓๒ เด็กหญิงพรทิพย์ วงศ์เพ็ญ   

๓๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำเลิศ   

๓๔ เด็กหญิงภัทรธิดา บุญโสภา   

๓๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนืองเฉลิม   

๓๖ เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ บ่อแก้ว   

๓๗ เด็กหญิงวรกาญจน์ ชมสา   

๓๘ เด็กหญิงวิลาสินี นันทะกุล   

๓๙ เด็กหญิงอรินลดา กีฬา   

๔๐ เด็กหญิงอริสา เหมันต์   

๔๑ เด็กหญิงอัฐภิญญา พามา   

๔๒ เด็กหญิงอินทุภา สอนซิว   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายกิตติวัฒน์   ดีโพธิ์กลาง   
๒ เด็กชายชนาธร เถาว์ทุมมา   
๓ เด็กชายณัฐชนนท์ คำศรี   
๔ เด็กชายณัฐพล พิมพ์ชาย   
๕ เด็กชายณัฐภน สุขสด   
๖ เด็กชายณัฐวุฒิ สีทากุล   
๗ เด็กชายทวีรวิชญ์ เครือมาศ   
๘ เด็กชายทวีศักดิ์ บุญเททิม   
๙ เด็กชายธนนิธิ ไชยศรี   

๑๐ เด็กชายธนภัทร์ สุขรักษ์   
๑๑ เด็กชายธีรวัฒน์ พิมพ์สาร   
๑๒ เด็กชายนนทวัฒน์   โคตรนิล   
๑๓ เด็กชายน้อมเกล้า  พรมนอก   
๑๔ เดก็ชายวัชระ  พานาสันต์   
๑๕ เด็กชายวันธงชัย ศรีก่ำ   
๑๖ เด็กชายวีระพงษ์ ผันผอง   
๑๗ เด็กชายศุภชัย โททัย   
๑๘ เด็กชายสุรโรตม์ ศรีอนันต์   
๑๙ เด็กชายอภิรักษ์ ครุตบิน   
๒๐ เด็กหญิงกนกวรรณ มาสาโสม   
๒๑ เด็กหญิงกุนมณี สายยืน   
๒๒ เด็กหญิงเกตุมณี สุดตา   
๒๓ เด็กหญิงชนาภา เถาว์ทุมมา   
๒๔ เด็กหญิงฐิตินันท์ นามฮุง   
๒๕ เด็กหญิงณัฐนิดา ดาวประสงค์   
๒๖ เด็กหญิงธณัชฌา นนทา   
๒๗ เด็กหญิงธันยมัย เชื้อธรรม   
๒๘ เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วอุดร   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงปรางทิพย์ ดีทำโรง   
๓๐ เด็กหญิงพรไพลิน  วงษาบุตร   
๓๑ เด็กหญิงภิญญดา  หวลหอม   
๓๒ เด็กหญิงมีนา ทาคำรอด   

๓๓ เด็กหญิงรัญชิดา ทัดเทียม   

๓๔ เด็กหญิงรุ่งราตรี พลสีราษฎร์   

๓๕ เด็กหญิงวนิดา สินเสมอ   

๓๖ เด็กหญิงวันวิสา สินเจริญ   

๓๗ เด็กหญิงอรปรียา สายสิงห์   

๓๘ เด็กหญิงอรพิณ วงศ์คำมัก   

๓๙ เด็กหญิงอรุณวดี   อุปปัสสา   

๔๐ เด็กหญิงอาคัมสิริ  โพธิ์นัน   

๔๑ เด็กหญิงอาทิมา หอมสิน   

๔๒ เด็กหญิงอินทิรา  พันธะนู   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายกฤษฎา อาสานอก   
๒ เด็กชายกฤษดาพงษ์ ปรางนวล   
๓ เด็กชายคุณากรณ สู่สุข   

๔ เด็กชายณัฐวิธาน ชูเเสง   

๕ เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาทอง   

๖ เด็กชายธนวัฒน์  สุดตา   

๗ เด็กชายธนันธร ขวัญเงิน   

๘ เด็กชายธนาธิป  นิลสนธ ์   

๙ เด็กชายธนาวิน  ปั้นทอง   

๑๐ เด็กชายธีรเดช ชัยชนะ   

๑๑ เด็กชายนันทิพัฒน์  เถาว์ทุมมา   

๑๒ เด็กชายนันธวัฒน์ ละทะโล   

๑๓ เด็กชายบุรพล สุทธิประภา   

๑๔ เด็กชายประธาตุ  มนตรีวงษ์   

๑๕ เด็กชายพีรพนธ์ บุญช่วย   

๑๖ เด็กชายภูวนัย จันลา   

๑๗ เด็กชายฤทธิเกียรติ บุริวงศ์   

๑๘ เด็กชายวันชัย ทองเหลือง   

๑๙ เด็กชายอาทิตย์  แซ่จาง   

๒๐ เดก็หญิงกัญญาณัฐ  โสภาก ุ   

๒๑ เด็กหญิงกัญญาภัทร คงนิล   

๒๒ เด็กหญิงกัณฐิกา บุญศีลาศ   

๒๓ เด็กหญิงชลดา โพธิ์ขาว   

๒๔ เด็กหญิงดรัลรัตน์ โสภาบุญ   

๒๕ เด็กหญิงทิพย์สุดา  สิงห์ยอง   

๒๖ เด็กหญิงนพภัสสร บุญทวี   

๒๗ เด็กหญิงนารีทิพย์ แก้วอุดร   

๒๘ เด็กหญิงนิภาพร สายราษฏร์   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงปกามาศ สายทอง   

๓๐ เด็กหญิงปาริชาติ คำแสงดี   

๓๑ เด็กหญิงปิยธิดา ชมพูนุท   

๓๒ เด็กหญิงพรชนก นาคนวล   

๓๓ เด็กหญิงพิชชาภา ดาทวี   

๓๔ เด็กหญิงพิชญา ดวงชมภู   

๓๕ เด็กหญิงพิมพ์ประภา อาจเอี่ยม   

๓๖ เด็กหญิงวารุณี คำลือ   

๓๗ เด็กหญิงศศิชา ชะคำรอด   

๓๘ เด็กหญิงศศิธร สําราญ   

๓๙ เด็กหญิงศิรินทรา ศิริเทพ   

๔๐ เด็กหญิงสไบแก้ว ศรีลาบา   

๔๑ เด็กหญิงสุภาวิตา แสงกล้า   

๔๒ เด็กหญิงหทัยชนก ทาทอง   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายเจษฎา วรรคไธสง   
๒ เด็กชายชยณัฐ  สวัสด ี   
๓ เด็กชายชาคริต  ไชยโอชะ   

๔ เด็กชายชาญชัย วิเศษโวหาร   

๕ เด็กชายฐิติวัชร  สุนทรารักษ์   

๖ เด็กชายทยาวีร์ เพียรบุญ   

๗ เด็กชายทศพล ไชยทอง   

๘ เด็กชายธนันชัย บุอ่อน   

๙ เด็กชายธีรพัฒน์ ใจสุข   

๑๐ เด็กชายปรเมศ มารุตะพันธ์   

๑๑ เด็กชายปริญญา เหลื่อมล้ำ   

๑๒ เด็กชายปวริศ สมาวัตร   

๑๓ เด็กชายปุณณะวิช เพชรเนตร   

๑๔ เด็กชายภาณุพงษ์  กาญจนวงษ ์   

๑๕ เด็กชายราชนาวี สุโภภาค   

๑๖ เด็กชายวุฒิชัย  บุดสีพันธ์   

๑๗ เด็กชายศรายุทธ มามี   

๑๘ เด็กชายสุคลวัฒน์ ปัญญามาตร   

๑๙ เด็กชายสุรยุทธ บรรเทิงใจ   
๒๐ เด็กหญิงกมลวรรณ กาลเนตร   

๒๑ เด็กหญิงกัญญานัฐ  แจ่มในเมือง   

๒๒ เด็กหญิงกีรติกา พุดด้วงเงิน   

๒๓ เด็กหญิงจิราภรณ์ ทัศศรี   

๒๔ เด็กหญิงดวงกมล สีงาม   

๒๕ เด็กหญิงเทพินทร์  สุทธิอาคาร   

๒๖ เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองเสริม   

๒๗ เด็กหญิงนรมน มูลจันทร์   

๒๘ เด็กหญิงนริสรา รัตนะ   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงบุษราคัม เดชะคำภู   

๓๐ เด็กหญิงปฐมาวดี ทองใบ   

๓๑ เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วประสิทธิ์   

๓๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำประสงค์   

๓๓ เด็กหญิงรินรดา  โทคำเวช   

๓๔ เด็กหญิงลัดดาภรณ์ สุภาการ   

๓๕ เด็กหญิงวรัธญา  มณทินอาจ   

๓๖ เด็กหญิงวัชราภรณ์  บรรพชาติ   

๓๗ เด็กหญิงวัทนวิภา สุริโย   

๓๘ เด็กหญิงศิรภัสสร ปลื้มมล   

๓๙ เด็กหญิงศิรภัสสร สิงห์เเจ่ม   

๔๐ เด็กหญิงสิริพรรณภัทร  จันทร์เทพา   

๔๑ เด็กหญิงสุวรรณี  ทองคำพงษ์   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายกฤษดา ส่งเสริม   
๒ เด็กชายกิตติศักดิ์ ทะคำสอน   
๓ เด็กชายเกียรติภูมิ ไทยชาติ   
๔ เด็กชายขวัญชัย  ดวงน้อย   
๕ เด็กชายเข็มพชาติ  ครองยุทธ   
๖ เด็กชายคณินทร์ ทวีเดช   
๗ เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงคำ   
๘ เด็กชายชูศักดิ์  วงศ์นามเถาว์   
๙ เด็กชายโชติช่วง ขุนทอง   

๑๐ เด็กชายณัฐพงษ์  นาวาทอง   
๑๑ เด็กชายธนพงษ์ ขุนทอง   
๑๒ เด็กชายธนพัชร์ อ่างวิเชียร   
๑๓ เด็กชายพัชรพล  มิ่งเมือง   
๑๔ เด็กชายมานะศกัดิ์  กุลคำ   
๑๕ เด็กชายเวทิศ  แพงบุดดี   
๑๖ เด็กชายศรายุทธ  ตะนะโส   
๑๗ เด็กชายสุเมธ แซ่เต็ง   
๑๘ เด็กชายอักขระ แสนนา   
๑๙ เด็กชายอานัส  มะมิง   
๒๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทวีสาร   
๒๑ เด็กหญิงกันยารัตน์ แขมคำ   
๒๒ เด็กหญิงกัลญาณี แขมคำ   
๒๓ เด็กหญิงกาญจนรัตน์ บรรบุผา   
๒๔ เด็กหญิงกุลธิดา จงรักษ์   
๒๕ เด็กหญิงชยานันต์ จันทนาวงศ ์   
๒๖ เด็กหญิงชลดา รอดประโคน   
๒๗ เด็กหญิงชลิญญา  กุลบุตร   
๒๘ เด็กหญิงชาลิสา เรืองบุญ   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงฐิตาภา ลุนตีบ   
๓๐ เด็กหญิงณัชชา จำปา   
๓๑ เด็กหญิงปรางทิพย์  เชิงชัยภูมิ   
๓๒ เด็กหญิงพรนภา  กิ่งแก้ว   
๓๓ เด็กหญิงพรรทิพภา จันทะเส   
๓๔ เด็กหญิงพัชดิดา นูกอง   
๓๕ เด็กหญิงภัสกร พานแก้ว   
๓๖ เด็กหญิงภิมัญฎา สิทธิพันธ์   
๓๗ เด็กหญิงศิริขวัญ  คำแหล่   
๓๘ เด็กหญิงสุชาดา มีธุระ   
๓๙ เด็กหญิงสุนิสา  อบบุญ   
๔๐ เด็กหญิงอภิญญา บุญกาญจน์   
๔๑ เด็กหญิงอาทิตยา เพ่ิมคำ   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ เด็กชายกรกช  อังคุระษี   
๒ เด็กชายกฤตพจน์  นาคำรอด   
๓ เด็กชายกฤษติมา  พลจันทึก   
๔ เด็กชายณัฐพล  นามโสภา   
๕ เด็กชายธนบดี  สวัสด ี   
๖ เด็กชายธันวา  ภาดี   
๗ เด็กชายนิติศาสตร์  หงษ์มณี   
๘ เด็กชายประกฤษฏิ์  พรหมดี   
๙ เด็กชายวรากร  พลสว่าง   

๑๐ เด็กชายวุฒินันท์  ประดับจันทร์   
๑๑ เด็กชายศศิธร  นุสนทรา   
๑๒ เด็กชายศุภมงคล  พันธ์งาม   
๑๓ เด็กชายสิริภพ  สายสุด   
๑๔ เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา   
๑๕ เด็กหญิงขนิษฐา  หาสุข   
๑๖ เด็กหญิงจิราภา  หนูน้ำคำ   
๑๗ เด็กหญิงณัฐวดี  พรมลี   
๑๘ เด็กหญิงทิพธัญญา  หนูน้ำคำ   
๑๙ เด็กหญิงนิตยา  อุตรา   
๒๐ เด็กหญิงปนัดดา  เกตเหม   
๒๑ เด็กหญิงปนัดดา  โอบอ้วน   
๒๒ เด็กหญิงภวิภา  สองสี   
๒๓ เด็กหญิงภัทรภรณ์  ฉัตรอุดมธนกุล   
๒๔ เด็กหญิงรัตนาวดี  เมาหวล   
๒๕ เด็กหญิงรุจิษยา  เจริญเชาว์   
๒๖ เด็กหญิงวรรณนิษา  นนทวงค์   
๒๗ เด็กหญิงวิชุดา  อุตรา   
๒๘ เด็กหญิงศิราพร  แก้วพิลา   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ เด็กหญิงสุภัทราดา  ประดาจิตร   
๓๐ เด็กหญิงสุภาพร  มูลเพ็ชร   
๓๑ เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง    
๓๒ เด็กหญิงหนูรัตน์  แก้วอนันต์   
๓๓ เด็กชายนาวิน ขุนตาแสง รอทดสอบ (AP) 
๓๔ เด็กชายวชิรวิทย์ บุรกรณ ์ รอทดสอบ (AP) 
๓๕ เด็กชายสิริวิทย์ ยาเคน รอทดสอบ (AP) 
๓๖ เด็กหญิงเนตรนภาพร  พากเพียร รอทดสอบ (AP) 
๓๗ เด็กหญิงปิยรัตน์ ทองสิม รอทดสอบ (AP) 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายกฤษฎา วิชัย   

๒ นายเจษฎาภรณ์ บุริวงศ ์   
๓ นายณธี ศรีสอน   

๔ นายทรงพล นาสิงห์   

๕ นายทักษิณ สายทากุล   

๖ นายธนกร สาวิจารย์   
๗ นายปวรุตม์ แสงสุวรรณ   

๘ นายพันศักดิ์ ปัสสามั่น   

๙ นายพีระพัฒน์ ฤทธิเดช   

๑๐ นายวุฒิชัย พรมสวัสดิ์   

๑๑ นายศุภกิตติ์ สาเสนา   

๑๒ นายศุภชัย คงนิล   
๑๓ นายศุภณัฐ เจริญศรี   

๑๔ นายสงกรานต์ อุทภู   

๑๕ นายสุรชัย ทวีสาร   

๑๖ นายอุ้มบุญ วงษ์สุทโธ   

๑๗ นายเอกวัฒน์ ภาระศรี   
๑๘ นางสาวกัลยา ดาภา   

๑๙ นางสาวฐิตาพร วันทาสุข   

๒๐ นางสาวฐิตาภรณ์ รักโคตร์   

๒๑ นางสาวณัฐณิชา วรรณสิม   

๒๒ นางสาวดวงกมล วิเศษลา   

๒๓ นางสาวธัญญา ทองเหลือง   
๒๔ นางสาวนารี ส่งเสริม   

๒๕ นางสาวเบญจภรณ์ อุตรา   

๒๖ นางสาวปณิตา พันธ์ดา   

๒๗ นางสาวปราถนา อุธิโท   

๒๘ นางสาวปลายฝัน คำมี   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ นางสาวปาริชาติ โฉมเฉลา   

๓๐ นางสาวพาฬิกา แก้วยอดคง   

๓๑ นางสาวพิมพ์มาฎา คุณราช   

๓๒ นางสาวเพชรลดา คำโสภา   

๓๓ นางสาวเพ็ญพิกุล  พินชนะ   

๓๔ นางสาวรุ่งนภา เกษวัตร์   

๓๕ นางสาวรุ่งฤดี สมฤทธิ์   

๓๖ นางสาวรุจิรา ทำคำทอง   

๓๗ นางสาวศศิธร อินทพรม   

๓๘ นางสาวสุชาฎา ต้นวงค์ษา   

๓๙ นางสาวสุธิดา บัวเขียว   

๔๐ นางสาวสุพัตรา อองตัน   

๔๑ นางสาวสุภัชชา อะโนล ี   

๔๒ นางสาวสุวรัตน์ นามมาลี   

๔๓ นางสาวอรวรรณ นาคสีเมฆ   

๔๔ นางสาวอรวรรณ เลื่อมใส   

๔๕ นางสาวอริสา ทนทาน   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายกฤษดา  มาลาสาย   

๒ นายกันตพงศ์ ภูมิลำเนา   

๓ นายขวัญประชา จันทรจิตร   

๔ นายคณาธิป พวงเงิน   

๕ นายชนธร ชลธาร   

๖ นายชนวีร์ จันดีโพด   

๗ นายทัตพงศ์ หาญละคร   

๘ นายธนวัฒน์ กาญจนรักษ์   

๙ นายนนธวัฒน์ พิกุลศร ี   

๑๐ นายนันติกร มาจอมศรี   

๑๑ นายปรัชญา ศรีนาคา   

๑๒ นายปิยะพงษ์ สิงห์เชื้อ   

๑๓ นายพงศกร ง่อนไถ   

๑๔ นายวีรวุฒิ อาจใจ   

๑๕ นายษุภากร พันธุ์ตี   

๑๖ นายสรายุทธ สายปุย   

๑๗ นายสุริยา จูมภักด ี   

๑๘ นางสาวกชกร ทับถนน   

๑๙ นายอครพ เสียงหวาน   

๒๐ นางสาวกนกวรรณ วรรณสิม   

๒๑ นางสาวขัตติยา แสนเริง   

๒๒ นางสาวชนิดา วงษาเหวก   

๒๓ นางสาวฐิติรัตน์ บุญแจก   

๒๔ นางสาวณัชชา สีลาภา   

๒๕ นางสาวณัฐฐาพร สาระมูล   

๒๖ นางสาวธนาภณ์ บุระคำ   

๒๗ นางสาวนคราประภา น้อยยะ 
 

๒๘ นางสาวนัทธมน คำป้อง   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ นางสาวปภัสสร แฝงด่านกลาง   

๓๐ นางสาวปาลิตา ผิวทอง   

๓๑ นางสาวพรพรรณ ไชยกร   

๓๒ นางสาวพลอยกัลยา ศรีเมือง   

๓๓ นางสาวภัคร์ภัสสร ปทุมรัตน ์   

๓๔ นางสาวรัตนสุดา มาคำผุย   

๓๕ นางสาวลินลดา ใจธรรม   

๓๖ นางสาววิลาวัลย์ บุญสราง   

๓๗ นางสาวศิริพร อนุพันธ์   

๓๘ นางสาวสุดาพร อาจหาญ   

๓๙ นางสาวสุทธิดา  ดวงโสภา   

๔๐ นางสาวสุรางคนา เอนกโชค   

๔๑ นางสาวสุวิชา ทองแถม   

๔๒ นางสาวสุวิมล วิสาพล   

๔๓ นางสาวอลิสา บุญน   

๔๔ นางสาวอลิสา บุญนิตย์   

๔๕ นางสาวอุไรวรรณ แพงดี   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ นายจักรอมร สาเสนา ภาษา 
๒ นายเจษฎาภรณ์  ผาละพรม ภาษา 
๓ นายณัฐกฤษ ลายประจักษ์ ภาษา 
๔ นายนราธร จุฑามณี ภาษา 
๕ นายนราธิป จุฑามณี ภาษา 
๖ นายพิสิทธิ์ คำอำ ภาษา 
๗ นายพีรพัฒน์ ช่วยพันธ์ ภาษา 
๘ นายพีระพงษ ์จันลา ภาษา 
๙ นายภูริณัฐ ชุมวิสูตร ภาษา 

๑๐ นายมนตรี  มหาไชย ภาษา 
๑๑ นายเมฆินทร์ โคตรเมือง ภาษา 
๑๒ นายรัชชานนท์ ศรีคราม ภาษา 
๑๓ นายศรายุทธ กิ่งสุพรรณ ภาษา 
๑๔ นายศิลปากรณ์ บุตรสุด ภาษา 
๑๕ นายอดิเทพ ธิโกศรี ภาษา 
๑๖ นายอภิสิทธิ์  ชาชุมพร ภาษา 
๑๗ นายอัมรินทร์ สมตา ภาษา 
๑๘ นางสาวจิดาภา สิ่งไธสง ภาษา 
๑๙ นางสาวฐิตาพร บริสุทธิ์ ภาษา 
๒๐ นางสาวธิญาดา ดวงชมภู ภาษา 
๒๑ นางสาวนครินทร์  มุสิกสาร ภาษา 
๒๒ นางสาวนิธิกานต์ โกศลศิรศักดิ์ ภาษา 
๒๓ นางสาวปาริชาต โชคสุข ภาษา 
๒๔ นางสาวปาวิสา บุญจูง ภาษา 
๒๕ นางสาวมัณฑนี วิจิตรจรรยา ภาษา 
๒๖ นางสาววิภาวดี สุพล ภาษา 

๒๗ นางสาวสุวิมล นันทบุตร ภาษา 
๒๘ นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์วงศ์ ภาษา 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๒๙ นางสาวอธิชา ศรีอุบล ภาษา 
๓๐ นายชินดนัย มากคูณ ศิลป์-จีน 
๓๑ นางสาวนริศรา ทวีกุล ศิลป์-จีน  
๓๒ นายกชธร ศิริเทพ ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๓ นายจิรวัฒน์ สายเบาะ ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๔ นายณัฐวุฒิ แก้วอนันต์ ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๕ นายต้นน้ำ เสนาะคำ ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๖ นายปิยะ บัวหอม ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๗ นายวรชัย คำวิงห์หา ศิลป์-ธุรกิจ  
๓๘ นายวรพล กันยาภู ศิลป์-ธุรกิจ 
๓๙ นายวรพันธ์ กันยาภู ศิลป์-ธุรกิจ 
๔๐ นางสาวชมภูนุช ขวัญโพน ศิลป์-ธุรกิจ  
๔๑ นางสาวฐิติมา ธงศร ี ศิลป์-ธุรกิจ 
๔๒ นางสาวณัฐวดี เจริญราษฎร์ ศิลป์-ธุรกิจ 
๔๓ นางสาวธิญาดา บุญโสภา ศิลป์-ธุรกิจ 
๔๔ นางสาวพรพรรณ พิญพงศ์ ศิลป์-ธุรกิจ 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายกิตติพัฒน์ คงคาพันธ์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 
๒ นายเกียรติศักดิ์ ปัดตาพิมพ์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 
๓ นายชุติเดช แก้วลี กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๔ นายโชคทวี แก้ววงษา กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๕ นายธนรัฐ คำแผ่น กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๖ นายธนานัติ กิ่งแก้ว กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๗ นายปิติพรรดิ์ ฐานิตสรณ์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๘ นายภคพล จารุสาร กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๙ นายภาณุวัฒน์ ผึ่งมา กีฬา/ดนตร/ีศิลปะ 

๑๐ นายมนไตร ศรีเมือง กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๑ นายวรพล สายจันทร์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๒ นายวรฤทธิ์ หงษ์เพชร กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๓ นายอนุสรณ ์มะณีย์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๔ นางสาวธิภาพรรณ ทองกุล กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๕ นางสาวพรพรรณ ไชยกร กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๖ นางสาวภณาพร นิลลิ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ 

๑๗ นายเจษฎากร สีตะวัน ทวิศึกษา 
๑๘ นายชัยพฤกษ์ มาลาสาย ทวิศึกษา 
๑๙ นายณัฐภูมิ  มาคำผุย ทวิศึกษา 
๒๐ นายณัฐวุฒิ แก้วอนันต์ ทวิศึกษา 
๒๑ นายธนโชติ โสภาบุญ ทวิศึกษา 
๒๒ นายธนวัฒน์ ตอนศรี ทวิศึกษา 
๒๓ นายธีรพงศ์  คำมาโฮม ทวิศึกษา 
๒๔ นายธีรภัทร  ทีเงิน ทวิศึกษา 
๒๕ นายปรีชา นาคำรอด ทวิศึกษา 
๒๖ นายพิษณ ุวงศ์พุทธะ ทวิศึกษา 
๒๗ นายภานุวัฒน์ นามมาลี ทวิศึกษา 
๒๘ นายเมฆินทร์ พันธ์มี ทวิศึกษา 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ นายรัชพงษ์ ฉันไชย ทวิศึกษา 
๓๐ นายวิวา สุภาวงษ ์ ทวิศึกษา 
๓๑ นายวีระชัย โสนายะ ทวิศกึษา 
๓๒ นางสาวจิตตวดี พวงจำปา ทวิศึกษา 
๓๓ นางสาวจิราภรณ์ จำปาสา ทวิศึกษา 
๓๔ นางสาวฐิติมา  ศรีแก้ว ทวิศึกษา 
๓๕ นางสาวณภัทร์ พันสถิตย์ ทวิศึกษา 
๓๖ นางสาวณิธิภรณ์ ทะคำสอน ทวิศึกษา 
๓๗ นางสาวบุษกร สุดา ทวิศึกษา 
๓๘ นางสาวพิมพ์ชนก ทองแก้ว ทวิศึกษา 
๓๙ นางสาวแพรวา คำศรีสุข ทวิศึกษา 
๔๐ นางสาวเมย์ธาวี  ทับทิม ทวิศึกษา 
๔๑ นางสาวรัตติยาภา ชนะคุณ ทวิศึกษา 
๔๒ นางสาววรนุช ทาประจิตต์ ทวิศึกษา 
๔๓ นางสาวสิริกร โพธิ์จันทร์ ทวิศึกษา 
๔๔ นางสาวสุฐิตา โคตรแก้ว ทวิศึกษา 
๔๕ นางสาวอรปรียา ถิ่นขาม ทวิศึกษา 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายชินวัฒน์ ทีคำวงษ์   
๒ นายณภัทรพงษ์ รงค์โยธิน   
๓ นายณัฐภูมิ อินทร์สุวรรณ   
๔ นายปาณัทพงษ ์ทุมแก้ว   
๕ นายศรัณย์ญ ูนุสนทธา   
๖ นางสาวกินรี หงษ์มณี   
๗ นางสาวขนิษฐา แก้วอนัน   
๘ นางสาวจันทร์พิมล ปักกาโก   
๙ นางสาวจิรัชญา จันทวี   

๑๐ นางสาวจุฑาทิพย์ สารีมูล   
๑๑ นางสาวจุฑารัตน์ คำแสงดี   
๑๒ นางสาวเจนจิรา โลมาการ   
๑๓ นางสาวชลธิชา ทองคำพงษ์   
๑๔ นางสาวณัชรินทร์ สอนอาจ   
๑๕ นางสาวนาตยา มาพิทักษ์   
๑๖ นางสาวปวารณันต์ จึงประเสริฐ   
๑๗ นางสาวปิยธิดา นินคำแผง   
๑๘ นางสาวพัชราภา โลมาการ   
๑๙ นางสาวพัทราพร เพ่ิมศรี   
๒๐ นางสาวเมวดี ประคองพันธ์   
๒๑ นางสาวรักษิณา มาวงศ์   
๒๒ นางสาวรุจิรา ทำคำทอง   
๒๓ นางสาววันชนก ราชอุดม   
๒๔ นางสาววันวิสา วงษ์สุรีย ์   
๒๕ นางสาววิภาดา บุระคำ   
๒๖ นางสาววิภาพร คุ่มทิก   
๒๗ นางสาวศิรประภา พาสินธ์   
๒๘ นางสาวสุชีรา พรหมพิทักษ์   
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๙ นางสาวสุทธิดา แก้วอนันต์   
๓๐ นางสาวสุภาพร อ่อนคำบง   
๓๑ นางสาวจินตภา บานแย้ม  รอทดสอบ (AP) 
๓๒ นางสาวฐิตาภา  รอดคำทอง  รอทดสอบ (AP) 
๓๓ นางสาวปานชีวา คุฒนา  รอทดสอบ (AP) 
๓๔ นางสาวรารีรัตน์ อินทร์แต้ม  รอทดสอบ (AP) 
๓๕ นางสาววริศรา บุตรคาม รอทดสอบ (AP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


