
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน
1 นาย ธนภัทร ปาประโน นาเชือกพิทยาสรรค์
2 เด็กหญิง กนกพิชญา สุทธิธรรม นาเชือกพิทยาสรรค์
3 เด็กหญิง วิชญาพร ปะธิโก นาเชือกพิทยาสรรค์
4 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ยินดี นาเชือกพิทยาสรรค์
5 เด็กหญิง กรรณวิภา ทับผา นาเชือกพิทยาสรรค์
6 นางสาว จีรนันท์ จันที นาเชือกพิทยาสรรค์
7 นางสาว ชนิตา เหล่ียมเพชร นาเชือกพิทยาสรรค์
8 นาย ธนโชติ จงลือชา นาเชือกพิทยาสรรค์
9 นางสาว อรปรียา แดนหนองแปน นาเชือกพิทยาสรรค์
10 เด็กหญิง วริศรา ฉลาดล้น นาเชือกพิทยาสรรค์
11 เด็กหญิง รุจิรา จันทร์มา นาเชือกพิทยาสรรค์
12 เด็กชาย กฤษดา ปะวะเก นาเชือกพิทยาสรรค์
13 เด็กหญิง ปวีณา โสภา นาเชือกพิทยาสรรค์
14 เด็กชาย จาตุรงค์ มุลวงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
15 เด็กหญิง พัชรมณฑ์ แก้วสี นาเชือกพิทยาสรรค์
16 เด็กหญิง ณัฐพร ทะสูง นาเชือกพิทยาสรรค์
17 นางสาว ยุวารินทร์ บุบผาเต นาเชือกพิทยาสรรค์
18 นางสาว ขวัญจิรา นะมิตรัมย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
19 เด็กหญิง พิมพร ศิริพรทุม นาเชือกพิทยาสรรค์
20 นางสาว ญาณิศา ทบวงศรี นาเชือกพิทยาสรรค์
21 เด็กหญิง สวรินทร์ ปะสาวะภา นาเชือกพิทยาสรรค์
22 นางสาว กนกวรรณ ปะตาทะโก นาเชือกพิทยาสรรค์
23 เด็กหญิง ญาณิศา มอไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
24 นางสาว อาทิตยา ทบทวนน้อย นาเชือกพิทยาสรรค์
25 เด็กหญิง เมธาณัฐ ใบนอก นาเชือกพิทยาสรรค์
26 เด็กชาย ธณาธิวัฒน์ ระหารนอก นาเชือกพิทยาสรรค์
27 นางสาว นันทิกานต์ ปริเวสูง นาเชือกพิทยาสรรค์
28 นางสาว ศรีรัตน์ อุดหนองเลา นาเชือกพิทยาสรรค์
29 นางสาว กษมา เจริญสุข นาเชือกพิทยาสรรค์
30 เด็กชาย พงศภัค ผาสุขเลิศ นาเชือกพิทยาสรรค์

รายชื่อแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจัดชั้นเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที ่1 เมษายน 2564 (รอบที ่1)



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน

รายชื่อแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจัดชั้นเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที ่1 เมษายน 2564 (รอบที ่1)

31 นางสาว ณัฐณิชา มะณี นาเชือกพิทยาสรรค์
32 นางสาว ชาลิสา พรมนัส นาเชือกพิทยาสรรค์
33 เด็กหญิง รชยา นันตลาด นาเชือกพิทยาสรรค์
34 เด็กหญิง ปณิดา กางโสภา นาเชือกพิทยาสรรค์
35 นางสาว อภิศฎาภา ปุราชะท ามัง นาเชือกพิทยาสรรค์
36 นาย รณกฤต ธุระธรรม นาเชือกพิทยาสรรค์
37 นาย ธนกฤต วิเศษดี นาเชือกพิทยาสรรค์
38 นางสาว กฤติยากรณ์ ผิวเหลือง นาเชือกพิทยาสรรค์
39 เด็กหญิง กรกนก จาตุรงค์กร นาเชือกพิทยาสรรค์
40 เด็กหญิง ณัฐริกา ปุริสัง นาเชือกพิทยาสรรค์
41 เด็กหญิง อชิรยา ปาติเก นาเชือกพิทยาสรรค์
42 เด็กหญิง ปุณิกา ปติเก นาเชือกพิทยาสรรค์
43 นางสาว กานต์ธิดา รัตนพล นาเชือกพิทยาสรรค์
44 เด็กชาย ตฤณณภพ อนนท์ นาเชือกพิทยาสรรค์
45 เด็กหญิง สลาสิณี ปินะภา นาเชือกพิทยาสรรค์
46 เด็กชาย วีรวิชต์ จงเทพ นาเชือกพิทยาสรรค์
47 เด็กชาย จักรพรรด์ิ นันท์บุรมย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
48 นาย ณัฐวุฒิ เทียบแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
49 เด็กชาย ชัชพงษ์ แคนเภา นาเชือกพิทยาสรรค์
50 เด็กหญิง นฤมล แจ้งจิตร นาเชือกพิทยาสรรค์
51 นางสาว สุธาริณี ปัจจัย นาเชือกพิทยาสรรค์
52 เด็กหญิง สุนิษา ปล่อยยิ้ม นาเชือกพิทยาสรรค์
53 เด็กหญิง สิริวิมล แก้วระหัน นาเชือกพิทยาสรรค์
54 เด็กหญิง อาริสา จันทร์กลาง นาเชือกพิทยาสรรค์
55 นาย ภานุพงศ์ พรมโชติ นาเชือกพิทยาสรรค์
56 นาย ณัฐวุฒิ ยศค าลือ นาเชือกพิทยาสรรค์
57 นาย อรรทฤทธิ์ ปุราชะธรรมมัง วัดป่านาเชือก
58 นางสาว ปิยฉัตร ภาชะโน วัดป่านาเชือก
59 เด็กหญิง ศิรภัสสร เทียมทิพย์ วัดป่านาเชือก
60 นางสาว บุณยาพร อัคมาตร วัดป่านาเชือก



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน

รายชื่อแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจัดชั้นเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที ่1 เมษายน 2564 (รอบที ่1)

61 นางสาว สุภาพร ประทุมมาตร์ วัดป่านาเชือก
62 นางสาว ขนบพร เข็มโคตร วัดป่านาเชือก
63 นางสาว ณัฐริกา ปริชะยะ วัดป่านาเชือก
64 เด็กหญิง ปริฉัตร ศรีรัตน์ วัดป่านาเชือก
65 นางสาว ปรียาภรณ์ ทิพย์ท ามา วัดป่านาเชือก
66 นาย มนัสศร บุตรวงษ์ วัดป่านาเชือก
67 นาย บวรวิทย์ บุญสระ วัดป่านาเชือก
68 นางสาว กัญญาพัชร อ าพิมพ์ วัดป่านาเชือก
69 นาย เสฎฐวุฒิ ยอดมณี เขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
70 เด็กหญิง ศศิโสภา แถวโสภา บ้านหนองแสง
71 เด็กชาย อนันทชัย เทวรัตน์ บ้านหนองบัวแดง
72 นางสาว ภัทราพร มิ่งขุนทด บ้านหนองบัวแดง
73 นาย วรายุส สีคาม หนองโพธิว์ิทยา
74 นาย คมชาญ ปุเรชะตัง หนองกุงวิทยา
75 นาย กฤติพงศ์ บุบผามะตะนัง หนองกุงวิทยา
76 นางสาว ปริญญา มีแก้ว หนองกุงวิทยา
77 เด็กหญิง โชติมา อรัญชัย นาเชือกพิทยาสรรค์
78 นางสาว ศศิธร สุทธิสา นาเชือกพิทยาสรรค์
79 เด็กหญิง พชรพร คลังแสง นาเชือกพิทยาสรรค์
80 เด็กหญิง พิณฐิตา ประตังธานี นาเชือกพิทยาสรรค์
81 นางสาว พัชราพร คล่องเชิงสาร นาเชือกพิทยาสรรค์
82 เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ นาราษฎร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
83 เด็กหญิง สุนันทา กะวิเศษ นาเชือกพิทยาสรรค์
84 นาย รฐนนท์ ยอดยืน นาเชือกพิทยาสรรค์
85 นางสาว ปาริฉัตร บุตรมังคะ นาเชือกพิทยาสรรค์
86 นางสาว ธวัลรัตน์ เพียงแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
87 เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์แก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
88 นางสาว ขวัญเรือน ยุบไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
89 นางสาว วิยะดา ย่อยไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
90 เด็กหญิง อรปรียา ปรึกไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน
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91 เด็กหญิง ศิรินญา จันทะมาต นาเชือกพิทยาสรรค์
92 นางสาว ปัทมา ปุลาเต นาเชือกพิทยาสรรค์
93 เด็กหญิง ศิริภาพร พิมพิค้อ นาเชือกพิทยาสรรค์
94 นางสาว สวรรยา เพียรอดวงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
95 เด็กชาย กษิดินท์ เทียบเพชร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
96 เด็กหญิง พิชญา อัปมะโน นาเชือกพิทยาสรรค์
97 นางสาว ชุติกาญจน์ ต้นทอง นาเชือกพิทยาสรรค์
98 นาย นันทวัฒน์ ปิดตาทะโน นาเชือกพิทยาสรรค์
99 เด็กชาย ธนากร หานะพันธ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
100 เด็กหญิง กัญญาภัค ค าตัน นาเชือกพิทยาสรรค์
101 เด็กหญิง ศิรินยา ทองศิริ นาเชือกพิทยาสรรค์
102 นาย ธีรภัทร เค้าค า นาเชือกพิทยาสรรค์
103 นางสาว ไพลิน ปุผาทา นาเชือกพิทยาสรรค์
104 เด็กชาย ณัฐพล ด้ายกลาง นาเชือกพิทยาสรรค์
105 เด็กหญิง ธนพร พันสมบัติ นาเชือกพิทยาสรรค์
106 เด็กชาย สุธีกานต์ บัวชา นาเชือกพิทยาสรรค์
107 นางสาว ปาณิศา เทียบเพชร นาเชือกพิทยาสรรค์
108 นางสาว รัตนกร นนทน า นาเชือกพิทยาสรรค์
109 เด็กชาย รัชพล ทิพย์วงศา นาเชือกพิทยาสรรค์
110 เด็กหญิง ปภัสสรา พลทุมมา นาเชือกพิทยาสรรค์
111 เด็กหญิง วนัชนันท์ ปัตคาม นาเชือกพิทยาสรรค์
112 เด็กหญิง สุภัสสรา แก้วงาม นาเชือกพิทยาสรรค์
113 เด็กหญิง จิรัชญา งามพรม นาเชือกพิทยาสรรค์
114 นางสาว ฐิตาภา หมวดสี นาเชือกพิทยาสรรค์
115 นางสาว วริศรา มูลทรัพย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
116 นางสาว จิรนันท์ กุณจันทร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
117 นาย เมธัส ลุดบุญ นาเชือกพิทยาสรรค์
118 เด็กหญิง สิทธิญา ปะวันนา นาเชือกพิทยาสรรค์
119 นางสาว ภัทรวรรณ นาสมบัติ นาเชือกพิทยาสรรค์
120 เด็กหญิง อุมารินทร์ ประทุมมา นาเชือกพิทยาสรรค์
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121 เด็กหญิง นิรชา พลช้าง นาเชือกพิทยาสรรค์
122 นางสาว ชณาภา กันหาสียา นาเชือกพิทยาสรรค์
123 เด็กหญิง มุทิตา แคนเภา นาเชือกพิทยาสรรค์
124 นางสาว ออมวดี ยางหงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
125 นาย พีรพัฒน์ จ าปาทอง นาเชือกพิทยาสรรค์
126 เด็กหญิง จิรัชญา มาขุมเหล็ก นาเชือกพิทยาสรรค์
127 นาย จรัสกร ทับผา นาเชือกพิทยาสรรค์
128 เด็กหญิง เม็ดทราย ทบพวก นาเชือกพิทยาสรรค์
129 เด็กชาย อัขรวินท์ สิมศิริวัฒน์ นาเชือกพิทยาสรรค์
130 เด็กหญิง มุฑิตา บุบผามาลัย นาเชือกพิทยาสรรค์
131 เด็กหญิง ตติยา สรรพอาสา นาเชือกพิทยาสรรค์
132 เด็กหญิง ปาริฉัตร ละอองแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
133 เด็กหญิง กชนิภา ยะสุนทร นาเชือกพิทยาสรรค์
134 นางสาว จันทกานต์ คอนเพ็ง นาเชือกพิทยาสรรค์
135 เด็กหญิง ศิริมา อากานิส นาเชือกพิทยาสรรค์
136 เด็กหญิง ปิน่พิมล รักพงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
137 เด็กหญิง เพชรลัดดา ก าเนิดกาลืม นาเชือกพิทยาสรรค์
138 เด็กชาย พีรศักด์ิ บุญมาตย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
139 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปุเรชะตัง นาเชือกพิทยาสรรค์
140 นางสาว วณิดา ชาริโท นาเชือกพิทยาสรรค์
141 นางสาว อรัญญา กุลาสา นาเชือกพิทยาสรรค์
142 นางสาว ยุพารัตน์ จักษุทิพย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
143 เด็กหญิง วิลัยพร เทียงคาม นาเชือกพิทยาสรรค์
144 เด็กชาย ศิวกร สมยาเย็น นาเชือกพิทยาสรรค์
145 นาย นฤพงษ์ เอี่ยมสกุล หนองกุงวิทยา
146 เด็กหญิง ชลลดา ภูกลาง นาเชือกพิทยาสรรค์
147 เด็กหญิง บัณฑิตา เทียงเดช นาเชือกพิทยาสรรค์
148 นางสาว ศุภาพิชญ์ จันทะพิลา นาเชือกพิทยาสรรค์
149 นางสาว จรรยา โพธ์แสงดา นาเชือกพิทยาสรรค์
150 นางสาว พริสา ลาดเหลา นาเชือกพิทยาสรรค์
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151 เด็กชาย สิรภัทร รัตน์ธรรม นาเชือกพิทยาสรรค์
152 นางสาว แพรวา มะณีทอง นาเชือกพิทยาสรรค์
153 เด็กชาย สุประดิษฐ์ ดีสวน นาเชือกพิทยาสรรค์
154 เด็กหญิง รุ่งรวิน แก้วกาสี นาเชือกพิทยาสรรค์
155 เด็กชาย ธนพล เบีย้ไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
156 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทานาม นาเชือกพิทยาสรรค์
157 เด็กชาย อภิสิทธิ์ พรมดอนกลอย นาเชือกพิทยาสรรค์
158 เด็กชาย นิติภูมิ เทีย่งภักด์ิ นาเชือกพิทยาสรรค์
159 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ไชยแสง นาเชือกพิทยาสรรค์
160 นาย เจษฎาภรณ์ แก้วชมพู นาเชือกพิทยาสรรค์
161 เด็กหญิง ปัญฑิตา มุ่งชู นาเชือกพิทยาสรรค์
162 นางสาว รัตนาภรณ์ อัญปัญญา นาเชือกพิทยาสรรค์
163 เด็กหญิง ปวีณา ขอพึง่กลาง นาเชือกพิทยาสรรค์
164 นางสาว ฐิติยา ปิดตาระพา นาเชือกพิทยาสรรค์
165 เด็กหญิง ศศิณภา วงศ์จันทร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
166 เด็กชาย พีรณัฐ ทบด้าน นาเชือกพิทยาสรรค์
167 นางสาว ฐิติมา พิมพะลา นาเชือกพิทยาสรรค์
168 เด็กหญิง ทักษะญา ปะทิทัง นาเชือกพิทยาสรรค์
169 เด็กหญิง ชลธิชา เทพโสดา นาเชือกพิทยาสรรค์
170 นางสาว อาทิตยา พรมนอก นาเชือกพิทยาสรรค์
171 เด็กชาย อัครพนธ์ ประทุมมัง นาเชือกพิทยาสรรค์
172 เด็กชาย ถิรายุ อัปปะระทัง นาเชือกพิทยาสรรค์
173 เด็กชาย สหรัฐ ประนามทัง นาเชือกพิทยาสรรค์
174 เด็กชาย อนุชิต ชินวงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
175 เด็กชาย ภูมินทร์ ดงประทีป นาเชือกพิทยาสรรค์
176 นาย วรพงษ์ ปะตาทะกัง นาเชือกพิทยาสรรค์
177 เด็กชาย สนธยา พรมนอก นาเชือกพิทยาสรรค์
178 เด็กชาย ภานุวิชญ์ ระถี นาเชือกพิทยาสรรค์
179 นาย ทองกล้า ปิดตาทะสา นาเชือกพิทยาสรรค์
180 เด็กชาย นันทภพ ปะระชา นาเชือกพิทยาสรรค์
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181 นางสาว ณัฐพร ไชยสงคราม นาเชือกพิทยาสรรค์
182 เด็กหญิง รุ้งธิดา จันทอง นาเชือกพิทยาสรรค์
183 เด็กหญิง ภาศินี หาญสุโพธิ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
184 เด็กหญิง สุภาพร ทองเขียว นาเชือกพิทยาสรรค์
185 เด็กชาย สมเกียรติ แลโสภา นาเชือกพิทยาสรรค์
186 เด็กหญิง อมรลักษณ์ สมสงวน นาเชือกพิทยาสรรค์
187 นาย อานนท์ ตลอดไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
188 เด็กชาย รัชพล เขตชมภู นาเชือกพิทยาสรรค์
189 นางสาว วรนิษฐา จันทร์สม นาเชือกพิทยาสรรค์
190 นางสาว สรินทิพย์ จันโทสี นาเชือกพิทยาสรรค์
191 นาย อธิชา ปะวะทา นาเชือกพิทยาสรรค์
192 นาย ธนาทรัพย์ ดาวเรือง นาเชือกพิทยาสรรค์
193 เด็กชาย อชิรวิทย์ ศรีทอง นาเชือกพิทยาสรรค์
194 เด็กชาย ธนพนธ์ ค ามาก นาเชือกพิทยาสรรค์
195 เด็กชาย ศิริโชติ นามฝาง นาเชือกพิทยาสรรค์
196 เด็กชาย ธนกฤต ค างาม นาเชือกพิทยาสรรค์
197 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อุดอาจ นาเชือกพิทยาสรรค์
198 นางสาว วริสรา เทพสิงห์วงค์ นาเชือกพิทยาสรรค์
199 เด็กหญิง สุกัญญา ยอดวงกอง นาเชือกพิทยาสรรค์
200 นางสาว ขวัญจิรา ปิดตาระโต นาเชือกพิทยาสรรค์
201 นาย ศราวุธ เทียงดาห์ นาเชือกพิทยาสรรค์
202 เด็กหญิง ณัฐพร ราษตรี นาเชือกพิทยาสรรค์
203 เด็กหญิง นภัสกร ประทุมตรี นาเชือกพิทยาสรรค์
204 เด็กชาย วรวิช บุตะสิน นาเชือกพิทยาสรรค์
205 เด็กชาย กิตติพงศ์ เยี่ยงไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
206 นางสาว วรัญญา จัตุรัส นาเชือกพิทยาสรรค์
207 เด็กหญิง ประกายแก้ว เพชรใจดี นาเชือกพิทยาสรรค์
208 เด็กชาย ภูธเนศ พูนพุทธ นาเชือกพิทยาสรรค์
209 เด็กชาย จตุรภัทร เทพนรินทร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
210 เด็กหญิง สินิตา ภาชะโน นาเชือกพิทยาสรรค์
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211 เด็กหญิง ธิดารัตน์ จันทร์ทองทิพย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
212 นาย เอกภพ ปุย๋ขาว นาเชือกพิทยาสรรค์
213 เด็กชาย จิรวัฒน์ แทนนา นาเชือกพิทยาสรรค์
214 นาย ยุทธิชัย ประทุมมัง นาเชือกพิทยาสรรค์
215 นาย โพธิพงศ์ ป้องพันแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
216 นางสาว ภัทราวดี ธาริธรรม นาเชือกพิทยาสรรค์
217 เด็กชาย สุริยะเดช อินโสม นาเชือกพิทยาสรรค์
218 นาย พิรา ผาแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
219 นางสาว สุดารัตน์ สุทธิสา นาเชือกพิทยาสรรค์
220 นาย สิทธิพล มะธิมะตา นาเชือกพิทยาสรรค์
221 นาย นรานนท์ โสลี นาเชือกพิทยาสรรค์
222 เด็กหญิง กนกากร แสนยากุล นาเชือกพิทยาสรรค์
223 นางสาว ญาณิศา ผาดไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
224 เด็กหญิง ชนกสุดา ชุมพล นาเชือกพิทยาสรรค์
225 เด็กชาย ธิตะ ธิตะปัน นาเชือกพิทยาสรรค์
226 นางสาว ปิยะดา กลับกลาง นาเชือกพิทยาสรรค์
227 นางสาว ปริยดา ปัตตังถานัง นาเชือกพิทยาสรรค์
228 เด็กหญิง วริศรา ปะวะโก นาเชือกพิทยาสรรค์
229 นาย วิชัย ติดวงษา นาเชือกพิทยาสรรค์
230 เด็กหญิง จาฏุพัจน์ เพียรักษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
231 เด็กหญิง ณัฐานารถ จินดารมย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
232 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เชิดชู นาเชือกพิทยาสรรค์
233 นางสาว วันวิสา สุขสนิต นาเชือกพิทยาสรรค์
234 นางสาว มนัสนันท์ พันธ์เลิศ นาเชือกพิทยาสรรค์
235 นาย อัครชัย เนื้อศรี นาเชือกพิทยาสรรค์
236 นาย วิศวะ แอมปัชชา นาเชือกพิทยาสรรค์
237 เด็กหญิง จารุพิชญา เก้าศักดา นาเชือกพิทยาสรรค์
238 เด็กหญิง ประภาวดี จันเกตุ นาเชือกพิทยาสรรค์
239 เด็กชาย ชนะชัย เพชรกัณหา นาเชือกพิทยาสรรค์
240 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทับหัวหนอง นาเชือกพิทยาสรรค์
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241 เด็กหญิง ถิรพร สุวรรณวิจิตร นาเชือกพิทยาสรรค์
242 นาย ภานุวัฒน์ ภูชาดา นาเชือกพิทยาสรรค์
243 เด็กหญิง ธนวันต์ พลชุมแสง นาเชือกพิทยาสรรค์
244 นางสาว ฌิชากร เวียงค า นาเชือกพิทยาสรรค์
245 นาย ปรัชญา กัลยาลือ นาเชือกพิทยาสรรค์
246 เด็กหญิง รัศมีดาว ช่างสากล นาเชือกพิทยาสรรค์
247 นาย มนัส เทียบหงษา นาเชือกพิทยาสรรค์
248 เด็กชาย ชวัลธร พรมดอนกลอย นาเชือกพิทยาสรรค์
249 นาย กรวินญ์ นามปราศรัย นาเชือกพิทยาสรรค์
250 นาย รชานนท์ เพียรอดวงษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
251 เด็กหญิง อริษา พลสิมมา นาเชือกพิทยาสรรค์
252 นาย ณัฐวุฒิ เพียรอดวงค์ นาเชือกพิทยาสรรค์
253 นาย นนทวัฒน์ จันอาสา นาเชือกพิทยาสรรค์
254 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ทบมาตร นาเชือกพิทยาสรรค์
255 นาย อ านาจ จอดพิมาย นาเชือกพิทยาสรรค์
256 เด็กชาย ภัทรกร ศรีจ านงค์ นาเชือกพิทยาสรรค์
257 นาย วรปรัชญ์ สืบเทพ นาเชือกพิทยาสรรค์
258 นางสาว กัลยากร สวนมอญ นาเชือกพิทยาสรรค์
259 เด็กหญิง จะตุพร กระธรรม นาเชือกพิทยาสรรค์
260 เด็กหญิง พิมพร ทบแก้ว นาเชือกพิทยาสรรค์
261 นาย กล้าณรงค์ ชุบสุวรรณ นาเชือกพิทยาสรรค์
262 เด็กหญิง อาริษา แก้วโลมา นาเชือกพิทยาสรรค์
263 นางสาว นุชจริน อินอ่อน นาเชือกพิทยาสรรค์
264 นาย จักรวาล ตรงดี นาเชือกพิทยาสรรค์
265 เด็กชาย คณาธิป เสียงใส นาเชือกพิทยาสรรค์
266 นางสาว จารุวรรณ บุญมี นาเชือกพิทยาสรรค์
267 นาย กฤษณ์ดนัย ศิริยะ นาเชือกพิทยาสรรค์
268 นาย ภูสิทธิ์ เพ็งศรี นาเชือกพิทยาสรรค์
269 เด็กชาย นันทพงศ์ พวงสมบัติ นาเชือกพิทยาสรรค์
270 นาย ยุทธิชัย ป้อมศิลา นาเชือกพิทยาสรรค์



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน

รายชื่อแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่เพ่ือสอบจัดชั้นเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที ่1 เมษายน 2564 (รอบที ่1)

271 เด็กหญิง แก้วมังกร เกียรติขจรฤทธิ นาเชือกพิทยาสรรค์
272 เด็กชาย วิทวัส ไชยสร นาเชือกพิทยาสรรค์
273 เด็กชาย ถาวร วรจิตร์ นาเชือกพิทยาสรรค์
274 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ภาณะรมย์ นาเชือกพิทยาสรรค์
275 นาย วัชรินทร์ ทศพร นาเชือกพิทยาสรรค์
276 เด็กชาย อรรถพล บัวบาน นาเชือกพิทยาสรรค์
277 เด็กชาย จักรพงษ์ สมเสนา นาเชือกพิทยาสรรค์
278 เด็กชาย ปิยพนธ์ คงต๊ะ นาเชือกพิทยาสรรค์
279 เด็กชาย วุฒิชัย คาทิพาที นาเชือกพิทยาสรรค์
280 นาย เจษฎา แพไธสง นาเชือกพิทยาสรรค์
281 นาย ณันทกานต์ ถาพิลา นาเชือกพิทยาสรรค์
282 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองหล่ า นาเชือกพิทยาสรรค์
283 นาย ปรเมศ ค าทองสุข นาเชือกพิทยาสรรค์
284 นาย ภาณุพงศ์ มีสุข นาเชือกพิทยาสรรค์
285 เด็กชาย บวรทัต โตประสิทธิ์ นาเชือกพิทยาสรรค์
286 เด็กชาย ศิรเทพ ปะตังเวสา นาเชือกพิทยาสรรค์
287 เด็กชาย ศิริกร แก้วลาด นาเชือกพิทยาสรรค์


