
ล าดบั จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กชาย ณัฐวัศ ศรีทน อนุบาลอุ่นรัก

2 เด็กหญงิ วิภาดา บุบผามาลัย อนุบาลอุ่นรัก

3 เด็กหญงิ ณัฐชา ทองชา อนุบาลอุ่นรัก

4 เด็กหญงิ ธนาภา ลาธิ อนุบาลอุ่นรัก

5 เด็กชาย ตะวันฉาย ทองใบ บ้านโนนตาล 

6 เด็กชาย ศิวกร จอมใจ อนุบาลอุ่นรัก

7 เด็กหญงิ ปาณิสรา โพเทพา อนุบาลอุ่นรัก

8 เด็กชาย ภวูมนิท หอมสมบัติ อนุบาลอุ่นรัก

9 เด็กหญงิ ภาพิมล ใจชอบ อนุบาลอุ่นรัก

10 เด็กหญงิ ยุพาพร วัดสอน อนุบาลอุ่นรัก

11 เด็กชาย ชนาธร สุริทราช กระต่ายโนนสวัสด์ิ

12 เด็กหญงิ ปนัสดา กงทิพย์ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

13 เด็กหญงิ สุดารัตน์ ทัพทานี กระต่ายโนนสวัสด์ิ

14 เด็กหญงิ เอมมกิา หมั่นจิตร์ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

15 เด็กหญงิ อริสรา บุบผามาลัย กระต่ายโนนสวัสด์ิ

16 เด็กหญงิ ธันยพร จันทะเกดิ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

17 เด็กหญงิ ตุลยา กอ้นค าใหญ่ กระต่ายโนนสวัสด์ิ

18 เด็กชาย ปฏพิล ปะวะละ หมาหมอ้โนนเกษตร

19 เด็กชาย ปัญญากร ปุเรทะสา หมาหมอ้โนนเกษตร

20 เด็กชาย ปิยฉัตร พรมทา หมาหมอ้โนนเกษตร

21 เด็กชาย พัฒนพล สีหานาท หมาหมอ้โนนเกษตร

22 เด็กหญงิ ขวัญปุรินทร์ รุนเรืองโรจน์ หมาหมอ้โนนเกษตร

23 เด็กหญงิ พัชรพร บุปผาลา หมาหมอ้โนนเกษตร

24 เด็กชาย ต้นหนาว ปิดตะมะนัง หนองแดงหนองแสง

25 เด็กหญงิ ขวัญชนก ปิดตามานัง หนองแดงหนองแสง

26 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จันทร์นนท์ หนองแดงหนองแสง

27 เด็กชาย สันติภาพ ปุผาลา หนองแดงหนองแสง

28 เด็กหญงิ ศุภปาริดา กอบกจิ หนองแดงหนองแสง

29 เด็กชาย กฤษณ ภาจ าปา เทศบาลนาเชือก

30 เด็กชาย สุภณัฐ ปะนะที เทศบาลนาเชือก

31 เด็กชาย พรศักด์ิ สอนศักด์ิดา เทศบาลนาเชือก

32 เด็กหญงิ วิภาวดี พรมนอก เทศบาลนาเชือก

ชื่อ-สกุล

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)
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33 เด็กชาย สุริยะ เอี่ยมโคกสูง เทศบาลนาเชือก

34 เด็กชาย ชนินทร์ ถนอมผิว เทศบาลนาเชือก

35 เด็กชาย สิรภทัร เพียรอดวงษ์ เทศบาลนาเชือก

36 เด็กชาย ณัฐวัตร กลุแกว้ เทศบาลนาเชือก

37 เด็กชาย ธนกฤติ สิทธิพรหม เทศบาลนาเชือก

38 เด็กชาย รชต โพธิ์เกตุ เทศบาลนาเชือก

39 เด็กชาย ธนวัฒน์ แกว้แกมเกษ เทศบาลนาเชือก

40 เด็กหญงิ เกตน์สิรี ปุริสา เทศบาลนาเชือก

41 เด็กหญงิ วรรณวิสา สมภพ เทศบาลนาเชือก

42 เด็กหญงิ พรนิภา มณฑา เทศบาลนาเชือก

43 เด็กหญงิ ณริศรา ปุผาลา เทศบาลนาเชือก

44 เด็กหญงิ กมลลักษณ์ สารบรรณ เทศบาลนาเชือก

45 เด็กหญงิ ทิพปภา นันทารมย์ เทศบาลนาเชือก

46 เด็กหญงิ ภาวนา ปิดตามานัง เทศบาลนาเชือก

47 เด็กหญงิ อภญิญา พรศิลา เทศบาลนาเชือก

48 เด็กหญงิ เพชรลดา บุตรศรีวงค์ เทศบาลนาเชือก

49 เด็กหญงิ ณิชชกมล เนียมนาค เทศบาลนาเชือก

50 เด็กหญงิ องัคณา ถนนนอก เทศบาลนาเชือก

51 เด็กหญงิ พรอมัรินทร์ แพร่เมอืง เทศบาลนาเชือก

52 เด็กชาย จิรายุ โทด ามา เทศบาลนาเชือก

53 เด็กชาย เอกภพ ริมสา เทศบาลนาเชือก

54 เด็กชาย อภศัิกดา พงษ์อดุทา เทศบาลนาเชือก

55 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ สีสา เทศบาลนาเชือก

56 เด็กชาย ธีรเทพ ผ่ึงบรรหาร เทศบาลนาเชือก

57 เด็กชาย กอ้งเกยีรติเกริกไกรด้านเนาลา เทศบาลนาเชือก

58 เด็กชาย วรินทร รังมาตย์ เทศบาลนาเชือก

59 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ภกัสอนิสิทธิ์ เทศบาลนาเชือก

60 เด็กหญงิ นันทิชา พันทอง เทศบาลนาเชือก

61 เด็กหญงิ วรินวรกานต์ ปะธิโก เทศบาลนาเชือก

62 เด็กหญงิ พรชนัน ศรีคง เทศบาลนาเชือก

63 เด็กหญงิ ภควรรณ พันธ์ทอง เทศบาลนาเชือก

64 เด็กหญงิ เบญจรัตน์ แวดอดุม เทศบาลนาเชือก

ชื่อ-สกุล

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 
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65 เด็กหญงิ วลัยพรรณ โพธิ์แกว้ เทศบาลนาเชือก

66 เด็กหญงิ ชนิดาภา ต้นเสน เทศบาลนาเชือก

67 เด็กหญงิ เสาวลักษณ์ ศรีแกว้ เทศบาลนาเชือก

68 เด็กหญงิ เฟือ่งฟ้า ยาสมทุธิ์ เทศบาลนาเชือก

69 เด็กหญงิ อญัชนา รักษาชาติ เทศบาลนาเชือก

70 เด็กหญงิ นันทิชา เสียงใส เทศบาลนาเชือก

71 เด็กหญงิ ฐิติพร จันทะแสน เทศบาลนาเชือก

72 เด็กชาย ธนภทัร สุทธิเจริญ เทศบาลนาเชือก

73 เด็กชาย อาริยเมศ ภคู าวงศ์ เทศบาลนาเชือก

74 เด็กชาย ธีรภทัร ดีมาก เทศบาลนาเชือก

75 เด็กชาย ภตูะวัน พันสมบัติ เทศบาลนาเชือก

76 เด็กชาย ปวิชญา ภผิูวเหลือง เทศบาลนาเชือก

77 เด็กชาย ยศวัฒน์ ไชยสิทธิ์ เทศบาลนาเชือก

78 เด็กชาย พัณณกร ป้อมสีลา เทศบาลนาเชือก

79 เด็กชาย ธนกฤต วาปีนัง เทศบาลนาเชือก

80 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ศุภกัษร เทศบาลนาเชือก

81 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ บุญศรีทุม เทศบาลนาเชือก

82 เด็กชาย กนัตพงษ์ ปะวะเก เทศบาลนาเชือก

83 เด็กชาย คามนิ สุดาวรรณ เทศบาลนาเชือก

84 เด็กชาย ปฏทิิน ทบภกัด์ิ บ้านหว้ยหลาว

85 เด็กชาย ธีรเดช เขตชมภู บ้านหว้ยหลาว

86 เด็กชาย จักรภทัร กางโสภา บ้านหว้ยหลาว

87 เด็กชาย นัทธพงศ์ พรมดอนกลอย บ้านหว้ยหลาว

88 เด็กชาย อธิวัฒน์ ทบพวก บ้านหว้ยหลาว

89 เด็กหญงิ ปลุกขวัญ น้อยกอ้ม บ้านหว้ยหลาว

90 เด็กหญงิ ปราริชาติ ทบภกัด์ิ บ้านหว้ยหลาว

91 เด็กหญงิ ธีวรา บุญทัน บ้านหว้ยหลาว

92 เด็กหญงิ จิดาภา มงคล บ้านหว้ยหลาว

93 เด็กหญงิ ภทัธิราพร แสงมา บ้านหว้ยหลาว

94 เด็กหญงิ น้ าทิพย์ สีสม บ้านหว้ยหลาว

95 เด็กชาย รัฐศาสตร์ กางโสภา บ้านหว้ยหลาว

96 เด็กหญงิ พิชามญธุ์ พาบุ ศุภประภา

ชื่อ-สกุล

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)
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97 เด็กหญงิ ตติยาภรณ์ ปะภาวะโก ตลาดมว่ง

98 เด็กหญงิ ปานระวี ธุระธรรม วัดป่านาเชือก

99 เด็กหญงิ วรรณภา ป้องปัดชา วัดป่านาเชือก

100 เด็กหญงิ ปัณฑิตา ผาลารักษ์ วัดป่านาเชือก

101 เด็กหญงิ บุษยา แทนอนัทา ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

102 เด็กหญงิ ตรีเนตร สอนเจริญ ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

103 เด็กหญงิ ณรงค์ฤทธิ์ งามมั่ง ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

104 เด็กหญงิ ธนากร สุวรรณี ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

105 เด็กหญงิ พรชนก โพธิ์รินทร์ ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

106 เด็กหญงิ ขวัญจิรา ปะทิเก ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

107 เด็กชาย วรยศ ตันเล ปอพานหนองโน

108 เด็กชาย วรวุฒิ เทีย่บุตร บ้านโพนทราย

109 เด็กหญงิ วรัญญา โมกไธสง ปอพานหนองโน

110 เด็กหญงิ ปานดวงใจ แว่นศิลา วรัญญาวิทย์

111 เด็กหญงิ ภสุูดา พุดดี วรัญญาวิทย์

112 เด็กหญงิ ธนพร ปะทุมสีลา ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

113 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ เวชพันธ์ ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

114 เด็กชาย เจษฎาพล สมทุรผ่อง ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

115 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทับสุวรรณ์ ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

116 เด็กชาย ชัยธวัช ทับสุวรรณ์ ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

117 เด็กหญงิ ศุภาพิชญ์ นาราษฎร์ ดอนดู่

118 เด็กหญงิ เขมมนิตย์ ขันภกัดี ดอนดู่

119 เด็กชาย ชัชวาล วงศ์สะอาด วรัญญาวิทย์

120 เด็กหญงิ นภสักร ล้ิมวงส์วิรัช ปอพานหนองโน

121 เด็กหญงิ พิชญา แพนไธสง ดงมว่งหวัดงหนองบาก

122 เด็กชาย ธีรเทพ ชัยธานี วรัญญาวิทย์

123 เด็กชาย ภคิน วงจันทร์ อนุบาลอุ่นรัก

124 เด็กชาย อภวิิชญ์ ตาลทอง อนุบาลอุ่นรัก

125 เด็กชาย ธนัส นากรณ์ วรัญญาวิทย์

126 เด็กชาย วีรวิชญ์ พรมภาพ วรัญญาวิทย์

127 เด็กหญงิ ฐานุตรา คลังพระศรี วรัญญาวิทย์

ชื่อ-สกุล

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)
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128 เด็กหญงิ นภสัวรรณ ล้ิมวงส์วิรัช ปอพานหนองโน

129 เด็กหญงิ จิดาภา เวฬุวันใน วรัญญาวิทย์

130 เด็กชาย นิธิ บวรจิตทยานนท์ วัดป่านาเชือก

131 เด็กหญงิ นนทพร เทียบโพธิ์ บ้านดอนดู่

132 เด็กหญงิ ชุติกาญจน์ ปักเขตานัง วัดป่านาเชือก

133 เด็กชาย วีรภทัร เชื้อไพบูลย์ ปอพานหนองโน

134 เด็กชาย วีรภทัร โพธิ์รินทร์ ชุมชนหนองเลาเหล่าอหีมนั

135 เด็กชาย วัฒนา วาปีนัง วัดป่านาเชือก

136 เด็กหญงิ ณัฐณิชา บุราคร บ้านโพนทราย

137 เด็กหญงิ ณัฐณิชา จงจิตรกลาง บ้านโพนทราย

138 เด็กชาย เมธาสิษฐ์ บุตรเอก ปอพานหนองโน

139 เด็กชาย อโนชา สาวิสิทธิ์ ปอพานหนองโน

140 เด็กชาย อ าพล สิงขรรค์ ปอพานหนองโน

141 เด็กชาย พงศกร มนไธสง บ้านโพนทราย

142 เด็กชาย กฤษพงษ์ จันทร์มาตร บ้านโพนทราย

143 เด็กหญงิ ชญานี อนัธิชัย หนองหน่อง

144 เด็กหญงิ วณิชชา ป่าดอน หนองหน่อง

145 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สัมมาสะโก หนองหน่อง

146 เด็กหญงิ ฐิติวรดา จันทร์แสงค า วรัญญาวิทย์

147 เด็กหญงิ วิภาวดี พงษ์เจริญ วรัญญาวิทย์

148 เด็กหญงิ วรรณภา ปะสาวะโก ปอพานหนองโน

149 เด็กชาย ธนพล สิงขรรค์ ปอพานหนองโน

150 เด็กชาย ปุระชัย ยอดยา ปอพานหนองโน

151 เด็กชาย มงคล บุญมา บ้านโพนทราย

152 เด็กชาย อานุภาพ บัลลังค์ ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

153 เด็กชาย ธนพล การสว่าง ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

154 เด็กชาย ปฏพิล วงศ์ประโคน ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

155 เด็กหญงิ กญัญาวีร์ พลสอน ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

156 เด็กชาย พงศกร มะโนชิต บ้านหนองเมก็

157 เด็กชาย ราชิตษ์ พันภกัดี วัดป่านาเชือก

158 เด็กหญงิ กลุธิดา เมตไธสง วัดป่านาเชือก

ชื่อ-สกุล
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159 เด็กหญงิ อมุากร แย้มศรี วัดป่านาเชือก

160 เด็กหญงิ ปนิดา ปะการะโต วัดป่านาเชือก

161 เด็กหญงิ พรรวษา ปินะถา บ้านหนองนาใน

162 เด็กชาย ศิริมงคลชัย ปะสาวะนัง ปอพานหนองโน

163 เด็กหญงิ แสงดาว ปะธิตัง ปอพานหนองโน

164 เด็กหญงิ ยุธิดา พรมลาย ขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

165 เด็กหญงิ กนกพร ทศมงคล ปอพานหนองโน

166 เด็กหญงิ นันธิดา บุญตา ศุภประภา

167 เด็กหญงิ อรนภา เขตชมภู วัดป่านาเชือก

168 เด็กหญงิ กติิยาภรณ์ ปะสาวะนัง ปอพานหนองโน

169 เด็กชาย ภริูภทัร โพธิ์รินทร์ บ้านป่ากงุหนา นาเจริญ

170 เด็กชาย อติเทพ บุผามาลา บ้านหนองโพธิ์

171 เด็กชาย ศิวกร นิรัญชัย บ้านหนองโพธิ์

172 เด็กชาย เทพเจษฏา นาพลเทพ บ้านหนองโพธิ์

173 เด็กชาย ธีธัช ถาดไธสง บ้านหนองโพธิ์

174 เด็กชาย กติติคุณ โยธิกลุ บ้านหนองโพธิ์

175 เด็กหญงิ กรรณิกา ทันเสน บ้านหนองโพธิ์

176 เด็กหญงิ กฤตมขุ ประริวันโต บ้านกดุน้ าใส

177 เด็กหญงิ ปริยภทัร มลูพาที วัดป่านาเชือก

178 เด็กหญงิ จุฑาทิพย์ เมฆวัน ชุมชนยางสีสุราช

179 เด็กหญงิ ปรัชญา พิมพา ชุมชนยางสีสุราช

180 เด็กชาย อาสรี ครอสบี้ บ้านหนองแสง

181 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศิลารัตน์ บ้านหนองแสง

182 เด็กหญงิ สุพิชฌา จันตรีชา บ้านหนองแสง

183 เด็กชาย อนุภทัร ทบแกว้ บ้านหนองแสง

184 เด็กชาย รัฐพงษ์ ปุง้ไชย บ้านหนองแสง

185 เด็กชาย วิษณุ เทียงกล้า บ้านหนองแสง

186 เด็กชาย เดโชชัย รักษากา้นตง บ้านหนองแสง

187 เด็กหญงิ เมธาวี พันธ์วงศา บ้านหนองแสง

188 เด็กหญงิ อนันตญา เทีย่งท า บ้านหนองแสง

189 เด็กหญงิ จุฬาลักษณ์ ก าราบภยั บ้านหนองแสง

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 
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190 เด็กหญงิ ศิริลักษณ์ เจียชาลี บ้านหนองแสง

191 เด็กหญงิ ภคัจิรา ปริถานัง บ้านหนองแสง

192 เด็กหญงิ พรธีรา เทียบมงั บ้านหนองแสง

193 เด็กหญงิ ประภาวี มพีันธ์ บ้านหนองแสง

194 เด็กชาย สุริยะ จันท์อดุม บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

195 เด็กชาย ธีรภทัร บุตะเขียว บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

196 เด็กชาย อธิชา เทียบค า บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

197 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ เคสท์เลอร์ บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

198 เด็กชาย สรวิศ ค าสุวรรณ์ บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

199 เด็กหญงิ นันทิยา พรมน้ าฉ่า บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

200 เด็กหญงิ รัญชนา สิมมา บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

201 เด็กหญงิ จิราพร บูราญมลู บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

202 เด็กชาย คัมภรีภาพ คนบุญ บ้านป่ากงุหนา นาเจริญ

203 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปุริเกษ บ้านเหล่าหมากค า

204 เด็กชาย บุญมี ผ่องระนาต บ้านป่ากงุหนา นาเจริญ

205 เด็กชาย สัตยา ชายสง บ้านเหล่าหมากค า

206 เด็กหญงิ สุภคัษณา มะธิโต บ้านหนองบัวแดง

207 เด็กหญงิ ทฤฒมน วาสิงหน พระกมุาร

208 เด็กชาย ธนกร ณะไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข

209 เด็กหญงิ เจษฎาพร ประทุมมา วัดป่านาเชือก

210 เด็กหญงิ สุภารัตน์ แกว้งาม บ้านหนองบัวแดง

211 เด็กหญงิ ณัฐชนน ทัดไทย บ้านหนองแสง

212 เด็กหญงิ วิภาวินี โคตรดี บ้านหนองแสง

213 เด็กชาย ณรงค์ เทียนหอม บ้านหนองแสง

214 เด็กชาย กรกรต ควรนอก บ้านหนองแสง

215 เด็กหญงิ อชิรญา ศรีสงเมอืง บ้านหนองแสง

216 เด็กหญงิ จนิสตา มะธิปาเข บ้านเหล่ากว่าง

217 เด็กชาย พัสกร กางโสภา บ้านหนองแสง

218 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ แกว้ระหนั บ้านหนองแสง

219 เด็กหญงิ ภทัราภรณ์ แกว้ดวงจันทร์ วัดป่านาเชือก

220 เด็กหญงิ ลลิตา ปะทังเว บ้านเหล่ากว้าง

221 เด็กหญงิ อธิชา ค าตัน วรัญญาวิทย์
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222 เด็กหญงิ เพ็ญพิชชา แพไธสง วัดป่านาเชือก

223 เด็กหญงิ ทักษอร จ าปามลู อนุบาลอุ่นรัก

224 เด็กชาย ธนาศิต ปิดตานะ เทศบาลนาเชือก

225 เด็กชาย นวพล ศรีนัคเรศ วรัญญาวิทย์

226 เด็กหญงิ ธันยารักษ์ ทบทวนน้อย บ้านหนองโพธิ์

227 เด็กหญงิ ชนิดา แฝงสีพล บ้านหนองโพธิ์

228 เด็กหญงิ กานต์พิชชา แกว้ทาสี บ้านหนองโพธิ์

229 เด็กหญงิ กนกรัตน์ จันเมอืง บ้านหนองโพธิ์

230 เด็กหญงิ อษุณีย์ ประทุมแสง บ้านหนองโพธิ์

231 เด็กชาย ณฐกร ปะมะโน วรัญญาวิทย์

232 เด็กชาย จันทกานต์ สีแสงจันทร์ วรัญญาวิทย์

233 เด็กหญงิ ชลวรรณ แกน่จันทร์ วัดป่านาเชือก

234 เด็กหญงิ ปราณปรียา ทบศรี วัดป่านาเชือก

235 เด็กหญงิ ปณิตา ปุราถาเน ศุภประภา

236 เด็กชาย ชนกวนัน ปิดตาทะโน บ้านหว้ยหนิ

237 เด็กชาย ชนกภทัร ปิดตาทะโน บ้านหว้ยหนิ

238 เด็กชาย ชัยชนะกติ ชูหา บ้านหว้ยหนิ

239 เด็กชาย ณัฐภทัร สุดสอาด บ้านหว้ยหนิ

240 เด็กชาย ณัฐพล ปุริท าเม บ้านหว้ยหนิ

241 เด็กชาย วรวุฒิ ลิลา บ้านหว้ยหนิ

242 เด็กชาย โสภณวิชญ์ สีหาบุตร บ้านหว้ยหนิ

243 เด็กชาย ชัยนรุตน์ จันทา บ้านหว้ยหนิ

244 เด็กหญงิ กลัยารัตน์ จวนสาง บ้านหว้ยหนิ

245 เด็กหญงิ จารุวรรณ เดชโฮม บ้านหว้ยหนิ

246 เด็กหญงิ ฉัตรดาธร วาปีโส บ้านหว้ยหนิ

247 เด็กหญงิ ณัฐณิชา ทีหวัช้าง บ้านหว้ยหนิ

248 เด็กหญงิ ณัฏฐณิชา ขวัญจุน บ้านหว้ยหนิ

249 เด็กหญงิ ณัฐปภา พินันต์ บ้านหว้ยหนิ

250 เด็กหญงิ นงนภสั ค าจันดา บ้านหว้ยหนิ

251 เด็กหญงิ ปาริสา แซ่ตัง บ้านหว้ยหนิ

252 เด็กหญงิ ศรีธนภรณ์ เทียงเดช บ้านหว้ยหนิ
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253 เด็กหญงิ เมอืงทอง ปุราชะดึง บ้านหว้ยหนิ

254 เด็กหญงิ เกตน์นิภา ค าผงสม บ้านหว้ยหนิ

255 เด็กหญงิ พุฒิดา บุญโพธิ์ บ้านหว้ยหนิ

256 เด็กหญงิ ทัตธน แสงสี บ้านหว้ยหนิ

257 เด็กชาย ปุญณกนัต์ สีมายา อนุบาลเอี่ยมสุข

258 เด็กหญงิ เมธาวินี สีมาญา เหล่าค้อ

259 เด็กชาย วิทวัส การมิ่ง เหล่าค้อ

260 เด็กชาย ภาคภมูิ เสนาทัศ เหล่าค้อ

261 เด็กชาย อภชิาต จันทะบูรณ์ เหล่าค้อ

262 เด็กชาย ณัฐดนัย หมื่นไธสง เหล่าค้อ

263 เด็กหญงิ พัชรศรี สุดดี เหล่าค้อ

264 เด็กหญงิ จุฑามาส ปะริโต เหล่าค้อ

265 เด็กหญงิ ธัญญาพร สงสีทอง เหล่าค้อ

266 เด็กชาย นัฐพร ไตรนอก อโีต้

267 เด็กหญงิ กสุุมา ยังไธสง อโีต้

268 เด็กหญงิ กลัย์สุดา แสวงทรัพย์ อโีต้

269 เด็กหญงิ ชญานิษญ์ พรธิอั้ว อโีต้

270 เด็กหญงิ กลัยา เจริญสุข อโีต้

271 เด็กหญงิ สิรินดา สูงเดช อโีต้

272 เด็กหญงิ เบญจมาภรณ์ พานะ อโีต้

273 เด็กหญงิ ภรัญญา สร้างกาลนอก อโีต้

274 เด็กหญงิ ชนิกานต์ เทียงปา คึมบง

275 เด็กหญงิ จริญญา พิกลุ คึมบง

276 เด็กหญงิ จินตนา ศรีคุณ หนองมว่ง

277 เด็กชาย อนุชา สะเมนรัมย์ หนองมว่ง

278 เด็กชาย ธนากร พรมจันทรา หวัช้าง

279 เด็กชาย อาทิตย์ ล้ีบุญส่ง หวัช้าง

280 เด็กชาย พงศกร พรมมา หวัช้าง

281 เด็กชาย จิรายุ พิมพ์สาร หวัช้าง

282 เด็กหญงิ ชนาภา ลาธิ หวัช้าง

283 เด็กหญงิ ลักษิกา ยะถีโล หวัช้าง

284 เด็กหญงิ ชนากานต์ พวงไธสง หวัช้าง

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)

ชื่อ-สกุล

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 



ล าดบั จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ

285 เด็กหญงิ ภทัรกร ทวยจันทร์ หวัช้าง

286 เด็กชาย สุรชา ปุริมายะตา หวัช้าง

287 เด็กชาย ธนดล ศิริสุรักษ์ หวัช้าง

288 เด็กชาย ธนภณ เทีย่งดีฤทธิ์ โคกมนโนนทอง

289 เด็กชาย ภานุวัฒน์ พลไชยยา บ้านป่าแดง

290 เด็กชาย อลงกรณ์ งามตรง บ้านป่าแดง

รายชื่อแนบท้ายประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจดัชั้นเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ลงวันที ่ 1  เมษายน  2564  (รอบที ่1)

ชื่อ-สกุล


