
 

เอกสารแนบทาย 

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2565 
 

รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 (หอง SMP) 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1  ป002 ด.ญ. นันทิชา หนองแคน โรงเรียนบานคำบง 1 

2  ป009  ด.ช.  ธนภูมิ  อามาตยพล  บานคำบง1 

3  ป013  ด.ช.  ชิษณุพงศ  ศรีสุข  หนองขาประชาอุทิศ 

4  ป019  ด.ช.  ณัฏฐกิตต์ิ  ชื่นตา  บานคำบง1 

5  ป026  ด.ญ.  วิชญภาส  ไขจันทร  หนองขาประชาอุทิศ 

6  ป030  ด.ญ.  พรชิตา  สุวรรณไมตร ี  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

7  ป044  ด.ญ.  กวิสรา  อุคำ  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

8  ป061  ด.ญ.  น้ำเพชร  เอ่ียมอ่ำ  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

9  ป064  ด.ญ.  ศิริประภา  เวียงสิมา  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

10  ป066  ด.ช.  ชิณดนัย  อุคำ  บานบะ 

11  ป078  ด.ญ.  กุสุมากร  งามสาย  บานคำนางโอก 

12  ป111  ด.ญ.  ปภาวรินท  อินออน  บานหวยกอก๑ 

13  ป131  ด.ญ.  ชาลิสา  ปากหวาน  รร.บานคำบง1 

14  ป132  ด.ญ.  ตรีทิพยนิภา  หนองแคน  บานคำสรอย 

15  ป134  ด.ญ.  ทิวาวัลค  ไชยคำ  บานคำสรอย 

16  ป141  ด.ญ.  อาภากร  บุญเรืองนาม  บานคำสรอย 

17  ป158  ด.ญ.  กมลพร  พัตตะเสน  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

18  ป168  ด.ญ.  ฐิติมา  ผากา  บานคำสรอย 

19  ป184  ด.ญ.  ฐิตากาญจน  พลสาร  ชุมชนบานมวงไข 

20  ป195  ด.ช.  ณัฐวุฒิ  แสงสุริยะ  บานภูแผงมา 

21  ป206  ด.ช.  ธนชัย  นนทชี  บานหนองแวงใหญ 

22  ป215  ด.ญ.  ปณฑารีย  คงรอด  บานคำบง1 

23  ป182  ด.ช.  กฤตยชญ  คำรินทร  โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 

24  ป069  ด.ช.  สิทธิพรชัย  ทวีพันธ  บานหนองนกเขียน 

25  ป008  ด.ญ.  อรัญญา  ถูกจิตต  บานคำบง 1 

26  ป012  ด.ช.  ทีปกร  สลางสงิห  ชุมชนบานมวงไข 

27  ป015  ด.ญ.  เพชรรัตน  ผองขำ  ชุมชนบานหนองแวงนอย 



ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

28 ป024 ด.ญ.  ภัทราพร  ศรีสุข หนองขาประชาอุทิศ 

29  ป027  ด.ญ.  เอวิตรา  ยืนยง  บานปาแดง 

30  ป028  ด.ญ.  ธนภรณ  ทองสุด  โรงเรียนบานคำบง1 

31  ป039  ด.ญ.  ทัศนียพร  เทพวงษา  โรงเรียนชุมชนบานหนองแวงนอย 

32  ป040  ด.ญ.  ทิพยสุดา  ศรีหลา  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

33  ป059  ด.ญ.  ฐานิจชา  พรหมสอาด  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

34  ป067  ด.ญ.  สุธิดา  บูญสิงห  บานโนนสะอาด 2 

35  ป082  ด.ช.  ธัญพิสิษฐ  อินทรไชยา  บานคำบง1 

36  ป088  ด.ญ.  จิรสุดา  ผิวงาม  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

37  ป110  ด.ญ.  วัชราภรณ  การพงษ  บานหวยกอก1 

38  ป121  ด.ญ.  วิภาดา  รูปเรี่ยม  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค 

39  ป140  ด.ญ.  รุงลัดดา  คำนนท  ชุมชบานหนองแวงนอย 

40  ป147  ด.ช.  พอเพียง  แกวน้ำ  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 

ลำดับ เลขที่สมัคร  ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1  ป185 ด.ญ.  เขมนิจ  ทองโคตร  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

2  ป090  ด.ญ.  กนกพร  ศิริศลิป  บานนาโด 

3  ป169  ด.ช.  ณฐกร  วงศสวัสด์ิ  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

4  ป165  ด.ช.  ฐิติวัฒน  เตยตน  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

5  ป092  ด.ญ.  ทิฆัมพร  วงศวัน  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

6  ป151  ด.ญ.  ณัฐหทัย  สมตน  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

7  ป239  ด.ญ.  ธรณภคสรณ  ทองมนต  บานคำบง1 

8  ป014  ด.ญ.  ณัฏฐณิชา  รูปเรี่ยม  บานนาหลวง2 

9  ป116  ด.ญ.  ณิชมน  สุภาพันธ  บานนาโด 

10  ป031  ด.ญ.  ชญานันท  นรมาตย  โรงเรียนบานภูแผงมา 

11  ป179  ด.ญ.  ภาวิตา  ลอมไธสง  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

12  ป033  ด.ช.  ไพรโรจน  เทศประสิทธ์ิ  บานนาหลวง2 

13  ป139  ด.ญ.  โสภิตา  คำนนท  บานคำสรอย 

14  ป202  ด.ญ.  พสิกา  โสภากัณฑ  เซนตยอเเซฟมุกดาหาร 

15  ป219  ด.ญ.  นิรดา  นารีนุช  บานหนองน้ำเตา 

16  ป112  ด.ญ.  ปภาวดี  อินออน  บานหวยกอก1 

17  ป174  ด.ญ.  ผกาวรรณ  พรมขันท  บานอุมไผ 

18  ป022  ด.ญ.  ชรินรัตน  แกวดี  ร.ร. ชุมชนบานหนองแวงนอย 

19  ป103  ด.ญ.  ดวงกมล  รูปเรี่ยม  นาหลวง 2 

20  ป153  ด.ญ.  ณัฐชนก  สมตน  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

21  ป157  ด.ญ.  จิรภิญญา  ยอดเสาดี  ชุมชนบานมวงไข 

22  ป166  ด.ช.  กิตติภณ  กมลรักษ  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

23  ป038  ด.ญ.  สลิลทิพย  สมศรีใส  บานนากอก 

24  ป194  ด.ช.  ณัฐดนัย  คนหาญ  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

25  ป172  ด.ญ.  ณัฐชยา  สุวรรณไตรย  บานคำสรอย 

26  ป192  ด.ญ.  ชนัญชิดา  แกนอาษา  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

27  ป177  ด.ช.  ธีรภัทร  งามแฉลม  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

28  ป058  ด.ญ.  ปาลิตา  นาโสก  คำแฮดประชาสรรค 

29  ป086  ด.ญ.  พิณนภา  ทิพยประพันธ  บานโนนเกษม 

30  ป057  ด.ญ.  พลอยปภสั  ศรีสุข  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

31  ป230  ด.ญ.  ชฎาภรณ  มีทรัพย  นาสองเหมือง 



ลำดับ เลขที่สมัคร  ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

32  ป011  ด.ญ.  สุภาวิมล  จันทะปญญา  บานนากอก 

33  ป223  ด.ญ.  จุฬาลักษณ  กัมมันตะคุณ  อนุบาลเลิกงนกทา 

34  ป089  ด.ญ.  กนกวรรณ  โคตรสมบัติ  คำบง1 

35  ป075  ด.ช.  วุฒิกร  ปากหวาน  บานบะ 

36  ป181  ด.ญ.  สุธิตา  สุพร  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

37  ป159  ด.ช.  พิชญสินี  จำปาชัย  ชุมชนบานมวงไข 

38 ป255 ด.ญ. ปูริดา กลางประพันธ บำรุงพงศอุปถัมภ 

39 ป257 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ดอกดวง ชุมชนบานหนองแวงนอย 

40 ป256 ด.ญ. ณัฏฐพร ดอกดวง ชุมชนบานหนองแวงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม  

1  ป122 ด.ช.  ณัฐวุฒิ  สิงหคำ หนองขาประชาอุทิศ 

2  ป113  ด.ช.  ธนากรณณ  พาลกึ  บานหวยกอก๑ 

3  ป004  ด.ญ.  ชมพูนุช  พนมมุกดา  บานคำบง1 

4  ป073  ด.ญ.  ปริยาภัทร  โพธ์ิศร ี  บานหนองนกเขียน 

5  ป018  ด.ช.  กัมพล  ตาทิพย  บานนากอก 

6  ป234  ด.ญ.  ธัญธร  ศรีมันตะ  โรงเรียนบานคำบง1 

7  ป045  ด.ญ.  แพรวา  ทิศสุข  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

8  ป042  ด.ญ.  ศุภิสรา  ศรีระพันธ  บานนากอก 

9  ป246  ด.ญ.  จรรยวรรธน  ประเสริฐสุข  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

10  ป081  ด.ญ.  แคทต้ี  อรบุตร  บานบะ 

11  ป160  ด.ญ.  จิณัฐตา  วังวงค  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

12  ป183  ด.ญ.  ภัทรวดี  บุญจันทร  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

13  ป093  ด.ญ.  มัฐสิกาญจญ  หินซุย  บานนาโด 

14  ป161  ด.ญ.  ณัฐณิชา  อรพิมพ  โรงเรียนบานคำสรอย 

15  ป001  ด.ญ.  เนตรศิร ิ  มุงหมาย  โรงเรียนคำบง1 

16  ป152  ด.ญ.  นิภาพร  รูปสวย  บานหนองน้ำเตา 

17  ป200  ด.ญ.  ภาวินี  เรชิวงค  บานคำบง1 

18  ป072  ด.ญ.  นิลดา  ชาวบานกราง  บานหนองนกเขียน 

19  ป142  ด.ญ.  อภิชยา  รูปสอาด  บานคำสรอย 

20  ป217  ด.ญ.  กันตกนิษฐ  เรืองสมบัติ  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

21  ป148  ด.ญ.  กัญญาวีร  มั่งสิน  บานคำบง 1 

22  ป197  ด.ญ.  พรธีรา  อุคำ  คำเเฮดประชาสรรค 

23  ป186  ด.ญ.  ชนิษฏา  หาญชัย  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

24  ป115  ด.ช.  กิตติโชค  แตงสี  บานหวยกอก1 

25  ป120  ด.ญ.  กานตธิดา  สรอยแกว  หวยกอก ๑ 

26  ป207  ด.ช.  ภาณุพงษ  อุคำ  โรงเรียนคำบง๑ 

27  ป204  ด.ญ.  พรรธร  กาเผือก  บานนาสองเหมือง 

28  ป144  ด.ญ.  กนกวรรณ  รูปเหมาะ  คำแฮดประชาสรรค 

29  ป240  ด.ช.  ปณณทัต  ดอนอามาต  บานคำบง1 

30  ป129  ด.ช.  พงศกร  รวมธรรม  บานหนองน้ำเตา 

31  ป010  ด.ช.  สหนนท  ทับแสง  บานนากอก 



ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม  

32  ป071  ด.ญ.  สุพิชฌา  พาหา  บานหนองนกเขียน 

33  ป037  ด.ญ.  ชญานิศ  มะโนรมย  ทาปลาอนุสรณ1 

34  ป199  ด.ญ.  ธนัชพร  คำนนท  คำบง๑ 

35  ป056  ด.ญ.  สุพรรษา  ชางชัย  บานบะ 

36  ป146  ด.ญ.  กัลยาณ ี  รูปเหมาะ  บานหนองน้ำเตา 

37  ป245  ด.ญ.  ชุดาภา  เสนาพรม  บานนากอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1  ป051  ด.ช.  ชญานิน  คำนนท  บานนาสองเหมือง 

2  ป155  ด.ช.  กิตติธร  พันธุเดช  คำบง1 

3  ป163  ด.ช.  อนุรักษ  สายชมภู  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

4  ป216  ด.ช.  ด.ช.ชัยวัฒน  เตียนจันทึก  โรงเรียนบานคำบง1 

5  ป126  ด.ช.  วงศกร  เมืองพิล  โรงเรียนเตรียมทหารรุนท่ี 13 อนุสรณ 

6  ป102  ด.ช.  ชัชชัย  ปากหวาน  บานปาแดง 

7  ป193  ด.ช.  กันตพัฒน  พูลชัย  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

8  ป176  ด.ช.  พลวรรธน  อุนทาว  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

9  ป190  ด.ช.  ภาสกร  สลางสงิห  คำแฮดประชาสรรค 

10  ป094  ด.ช.  นนทวัฒน  หนูจิตร  คำแฮดประชาสรรค 

11  ป247  ด.ช.  วีรภัทร  คำเเสงดี  บานคำบง1 

12  ป076  ด.ช.  ณัฐทวุธ  พิลาพันธ  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

13  ป047  ด.ช.  เทิดศักด์ิ  พุฒิทอง  นาสองเหมือง 

14  ป232  ด.ช.  กิตตินันท  พ่ึงตน  โรงเรียนคำบง 1 

15  ป080  ด.ช.  ธีรเทพ  รัตนพันธ  คำแฮดประชาสรรค 

16  ป227  ด.ช.  กิตติชัย  แพรงาม  บานคำสรอย 

17  ป053  ด.ช.  ธนวัฒน  ออนละมูล  นาสองเหมือง 

18  ป249  ด.ช.  วิชิตชัย  เพชรฤทธ์ิ  คำบง 

19  ป043  ด.ช.  มฤคินทร  ผากา  บานนาสองเหมือง 

20  ป070  ด.ช.  รัชชวิทญ  ออนเสนห  โรงเรียนเตรียมทหารรุนท่ี 13 อนุสรณ 

21  ป007  ด.ช.  ภูมรินทร  สมญา  เหลาหลวง 

22  ป025  ด.ญ.  กฤติกานต  พรหมจันทร  วัดเขาสามสิบหาบ 

23  ป063  ด.ญ.  พรรณชนก  ชัยสิทธ์ิ  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

24  ป137  ด.ญ.  ชนิดาภา  ยืนยง  บานคำสรอย 

25  ป096  ด.ญ.  ณิชาภัทร  แกวดี  โรงเรียนคำบง๑ 

26  ป167  ด.ญ.  ทัศนวรรณ  บรรจง  บานคำบง1 

27  ป136  ด.ญ.  ชวพร  นารีนุช  บานหนองน้ำเตา 

28  ป106  ด.ญ.  เมทินี  ขันชัย  หวยกอก1 

29  ป050  ด.ญ.  วิชชุดา  คำนนท  โรงเรียนบานนาสองเหมือน 

30  ป091  ด.ญ.  กิตตินันท  วงษชา  บานนาโด 

31  ป049  ด.ญ.  ณัฐนิชา  สุวรรณเวช  บานบะ 



ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม 

32  ป154  ด.ญ.  ปฐมพร  เวณุอทอน  บานหนองน้ำเตา 

33  ป119  ด.ญ.  พัชรินทร  วงษชา  บานนาโด 

34  ป208  ด.ญ.  ภัทรธิดา  แสงโชติ  บานเหลาหลวงเตาถาน 

35 ป252 ด.ญ. สะนิดา พรมนาค บานดานมน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม 

1  ป023  ด.ช. จักรพงศ  จันทหงศ  บานหนองแวง 

2  ป109  ด.ช.  ธนกฤต  ฝายอุบล  บานนาโด 

3  ป178  ด.ช.  พีรวัส  สังขเผือก  บานคำสรอย 

4  ป099  ด.ช.  สมเดช  อินทรพิมพ  บานนาโด 

5  ป150  ด.ช.  ฐานวัฒน  กลางประพันธ  บานเหลาคราม 

6  ป224  ด.ช.  รัชชวิทย  โมคะเดช  บานคำสรอย 

7  ป237  ด.ช.  อนุภัทร  ภาชนะปรีดา  บานโคงสำราญ 

8  ป171  ด.ช.  ปริญญา  นารีนุช  บานปาแดง 

9  ป233  ด.ช.  สรวิศ  อินานันท  บานโคงสำราญ 

10  ป021  ด.ช.  พัชรพล  ทาคำวงษ  บานนากอก 

11  ป017  ด.ช.  ธนกฤต  นวกุลกาญจนภาส  พระทานสารีบุตร 

12  ป084  ด.ช.  เมธาพัฒน  วรากิจพิพัฒน  บานโนนเกษม 

13  ป243  ด.ช.  อรรถพล  อุคำ  บานหนองน้ำเตา 

14  ป100  ด.ช.  พงศกร  พันหลา  โรงเรียนบานปาแดง 

15  ป248  ด.ช.  วสุธันย  คำแสงดี  บานคำบง 1 

16  ป198  ด.ช.  ชิษณุพงศ  แสวงวงศ  บานคำสรอย 

17  ป135  ด.ช.  พูลทรัพย  ปนคง  บานคําสรอย 

18  ป164  ด.ช.  ชินณกร  หนูจิตร  คำแฮดประชาสรรค 

19  ป143  ด.ช.  ศุกลวัฒน  แกวดี  คำบง1 

20  ป006  ด.ช.  ชิษณุพงษ  แกวสีดา  คำบง1 

21  ป242  ด.ช.  ธนโชติ  หิรัณยาภักดี  โรงเรียนบานโคงสำราญ 

22  ป060  ด.ญ.  เพ็ญพิชชา  รูปเหมาะ  บานบะ 

23  ป187  ด.ญ.  จันทกานต  หงษนิกร  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

24  ป170  ด.ญ.  เสาวลักษณ  สุวรรณศร ี  บานโคงสำราญ 

25  ป101  ด.ญ.  ชนารดี  กระทุงกลาง  บานคำสรอย 

26  ป107  ด.ญ.  ณัฐชนันท  นารีนุช  บานนาโด 

27  ป087  ด.ญ.  เกวลิน  อาจวิชัย  บานโนนเกษม 

28  ป098  ด.ญ.  ดารารัตน  กลางประพันธ  บานนาโด 

29  ป220  ด.ญ.  พรชนก  จูมแพง  คำบง 1 

30  ป149  ด.ญ.  ณัฐริยา  คำนนท  บานคำบง 1 

31  ป203  ด.ญ.  ขวัญกมล  บุตรสา  ชุมชนบานหนองเเวงนอย 



ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม 

32  ป226  ด.ญ.  วรินญาพร  โสดาวัง  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

33  ป180  ด.ญ.  กฤติยา  สุทธิมาตย  โรงเรียนบานคำสรอย 

34  ป191  ด.ญ.  สุวิกาญดา  ศรีสุข  โรงเรียนบานคำสรอย 

35  ป048  ด.ญ.  รุจิรา  ชาญสร  โรงเรียนบานนาสองเหมือน 

36 ป253 ด.ญ. อัณชิษฐา มุสิกะคง บำรุงพงศอุปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม 

1  ป105 ด.ช.  ชินณาวัฒน  รัตนพันธ  บานนาโด 

2  ป236  ด.ช.  ศิริศักด์ิ  แกนกายศ  บานโคงสำราญ 

3  ป189  ด.ช.  จิรวิชญ  ชายทวีป  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

4  ป125  ด.ช.  ภัทรพล  นะวะบัว  ปงแดงวิทยาคม 

5  ป205  ด.ช.  วชิรวิชญ  สมประสงค  บานคำบง1 

6  ป175  ด.ช.  พิชุตม  เล็บขาว  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

7  ป251  ด.ช.  จีรวัฒน  ตุมายา  โคงสำราญ 

8  ป241  ด.ช.  ชนะชล  เกตุจำนงค  บำรุงพงศอุปถัมภ 

9  ป130  ด.ช.  ทวีรัชต  มั่นดี  บานคำบง1 

10  ป085  ด.ช.  ปรีชาวัฒน  คำพิลา  บานโนนเกษม 

11  ป052  ด.ช.  ชญานนท  คำนนท  นาสองดหมือง 

12  ป238  ด.ช.  ภูรินท  ภูมีสวย  บานคำสรอย 

13  ป214  ด.ช.  อรรถพร  มณีทูล  โรงเรียนบานโคงสำราญ 

14  ป068  ด.ช.  ธีระภัทร  อังคะเพ็ชร  คำแฮดประชาสรรค 

15  ป097  ด.ช.  ธนภัทร  คำนนท  บานคำบง1 

16  ป005  ด.ช.  ชัยภัทร  ชนะเชิด  คำบง1 

17  ป055  ด.ช.  ณัฐพงษ  ดวงจันทรทิพย  นาสองเหมือง 

18  ป074  ด.ช.  ทนงศักดิ  โคตรพรม  เตรียมทหารรุนท่ี 13 อนุสรณ 

19  ป065  ด.ช.  ธนากร  อุคำ  บานคำบง1 

20  ป231  ด.ช.  ทฤษดี  อุคำ  โรงเรียนคำบง 1 

21  ป221  ด.ช.  เมธาวี  วินิจวุฒิวงศ  บานคำสรอย 

22  ป133  ด.ญ.  วรัตยา  นารีนุช  บานหนองน้ำเตา 

23  ป046  ด.ญ.  พนิดา  คำนนท  โรงบานนาสองเหมือง 

24  ป128  ด.ญ.  มันตรินี  เสริฐพูล  บานคำสรอย 

25  ป029  ด.ญ.  อรัญญา  ท่ังทอง  ชุมชนบานหนองแวงนอย 

26  ป041  ด.ญ.  จิณณพัต  หงษราช  บานบุงเขียว 

27  ป162  ด.ญ.  กันตพิชชา  พูลชัย  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

28  ป079  ด.ญ.  ลลนา  อินคง  บานหนองนกเขียน 

29  ป228  ด.ญ.  สุวลักษณ  ไชยสุริย  อนุบาลมุกดาหาร 

30  ป222  ด.ญ.  เกษมณี  กาหลง  คำบง๑ 

31  ป104  ด.ญ.  ปริชญา  ศรีสุข  บานนาโด 



ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล  โรงเรียนเดิม 

32  ป062  ด.ญ.  ปานรวีร  คำนนท  โรงเรียนบานนาสองเหมือง 

33  ป117  ด.ญ.  ชีรนัฐ  รัตนะพันธ  บานนาโด 

34 ป 251 ด.ญ. อรปรียา จารัตน วัดทิพพาวาส 

35  ป213  ด.ญ.  แพรวา  นิราศภัย  บานเหลาหลวงเตาถาน 

36 ป254 ด.ญ. กฤติยาณ ผาพรม ชุมชนบานหนองแวงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 

ลำดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1  ป196  ด.ช.  ศุกลวัฒน  สังเกตุ  บานคำสรอย 

2  ป083  ด.ช.  ธนพร  คำนนท  เตรีเตรียมทหารรุนท่ี 13 อนุสรณ 

3  ป108  ด.ช.  เกรียงศักด์ิ  เวสภาพ  บานหวยกอก1 

4  ป095  ด.ช.  รังสรรค  อุคำ  บานนาหลวง2 

5  ป127  ด.ช.  ขุนพล  โชติมุข  บานคำบง1 

6  ป054  ด.ช.  สรวิชญ  นนทชี  นาสองเหมือง 

7  ป212  ด.ช.  พีรวิชญ  พลโยธา  คำบง1 

8  ป034  ด.ช.  กฤษฎา  กาลบุญ  โรงเรียนบานนาหลวง2 

9  ป235  ด.ช.  ภัคพล  ดำรงคบุญ  รร.บานคำนางโอก 

10  ป250  ด.ช.  ธนวัต  นารัก  บานคำสรอย 

11  ป124  ด.ช.  ประมาณ  ทาระขจัด  ชุมชนบานมวงไข 

12  ป032  ด.ช.  วิทวัส  จันดาวรรณ  โรงเรียนบานคำบง1 

13  ป211  ด.ช.  ปติชานนท  สุดาบุตร  บานคำบง 1 

14  ป123  ด.ช.  คมเพชร  ขอสืบ  โรงเรียนเตรียมทหารรุนท่ี 13 อนุสรณ 

15  ป156  ด.ช.  วิษณุสรรค  ไชยคำ  บานคำสรอย 

16  ป201  ด.ช.  ธีรภัทร  พรมจันทร  โรงเรียนบานคำบง1 

17  ป218  ด.ช.  ชัชวาล  แพงทอม  บานหนองน้ำเตา 

18  ป145  ด.ช.  กิตชฎาพร  สมคะเนย  บานคำสรอย 

19  ป020  ด.ช.  ธนวัฒน  คำนนท  บานคำบง ๑ 

20  ป225  ด.ช.  ณัฐพงศ  กุมารสิท  บานคำบง1 

21  ป173  ด.ญ.  รจิตพิชญ  หวยทราย  บานคำบง1 

22  ป036  ด.ญ.  ชลธิชา  สอนการ  บานหวยกอก1 

23  ป229  ด.ญ.  ปาริชาติ  หาดคำ  บานหนองแวงใหญ 

24  ป118  ด.ญ.  วัชราพร  เวฬุวนารักษ  คำแฮดประชาสรรค 

25  ป138  ด.ญ.  ซีนาวี  ดวงรัตน  บานคำสรอย 

26  ป209  ด.ญ.  ขวัญกมล  เหือดขุนทด  คำบง ๑ 

27  ป244  ด.ญ.  ปยาภรณ  ยืนยง  โพนสวาง 

28  ป188  ด.ญ.  พิชญา  หาญชัย  อนุบาลยศวดีนิคมคำสรอย 

29  ป077  ด.ญ.  ธัญชนก  ทาคำวงษ  บานบะ 

30  ป016  ด.ญ.  ณกัญญา  ชาติชำนาญ  บสนคำบง1 

31  ป035  ด.ญ.  สุมาลี  อุคำ  บานคำบง1 



ลำดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

32  ป210  ด.ญ.  วรวลัญช  สาโสม  คำบง1 

33  ป114  ด.ญ.  นันทิดา  เกื้อหนุน  บานหวยกอก1 

34 ป 252 ด.ญ. แกวมุกดา อาสาจิตร บานคำบง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 (SMP) 

ท่ี เลขท่ีผูสมัคร ช่ือ - นามสกุล 

1  ป010  น.ส.  นฤมล  สุวรรณเจริญ 

2  ป025  น.ส.  ฐิติรัตน  สมตน 

3  ป051  น.ส.  สุปราณี  สาสีมา 

4  ป042  น.ส.  จุฑามาส  ศรีสุข 

5  ป053  น.ส.  พัชราพร  มุงหมาย 

6  ป056  น.ส.  อริศรา  เชียงแสน 

7  ป094  ด.ญ.  พิชยาฎา  ปนทอง 

8  ป150  น.ส.  ธันยชนก  ล่ำลือ 

9  ป121  นาย  ธีระ  จันทรศร 

10  ป096  น.ส.  พิมชนก  ไตรยวงศ 

11  ป113  น.ส.  เมธาวดี  เสียงเย็น 

12  ป071  นาย  วุฒิภัทร  พึ่งจัด 

13  ป011  น.ส.  นางสาวพิชญา  บุญยศ 

14  ป027  น.ส.  วิลาสินี  ฝงสุวรรณ 

15  ป028  น.ส.  กนกอร  ยืนยง 

16  ป155  น.ส.  เบญญาภา  ยืนยง 

17  ป066  น.ส.  สาวิกา  คนคลอง 

18  ป020  ด.ญ.  ภาวินี  โชติมุข 

19  ป044  นาย  อัฐษฎาวุธ  เอี่ยมอิ่ม 

20  ป115  น.ส.  พิมพประภา  ทองเบา 

21  ป149  น.ส.  ยุภารัตน  พยุงวงศ 

22  ป079  น.ส.  กุลธิดา  วงษชา 

23  ป077  น.ส.  สุธิดา  ปนทอง 

24  ป052  น.ส.  ชอผกา  ปากหวาน 

25  ป080  น.ส.  นันทิชา  สุขอ่ำ 

26  ป097  น.ส.  นันทนภัส  บัวหลวง 

27  ป031  น.ส.  พูนทรัพย  สุริยะวงค 

28  ป036  นาย  ศักรินทร  แสงมูล 

29  ป143  น.ส.  รุงดาว  เรืองรัตน 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2  แผนการเรียนศิลปภาษาอังกฤษ- ภาษาญ่ีปุน (หอง LG) 

ลำดับ เลขท่ีสมัคร  ช่ือ - นามสกุล 

1 ป005  น.ส.  ปทุมทิพย  นาโสก 

2  ป007  น.ส.  พิชญาภา  เกียรติไพศาลโสภณ 

3  ป008  น.ส.  ปยะธิดา  ชูศรีทอง 

4  ป009  น.ส.  พรรณิภา  อาทิตยต้ัง 

5  ป013  น.ส.  ธนัญญา  ลุณบุตร 

6  ป024  น.ส.  นิสา  กลางประพันธ 

7  ป029  น.ส.  อรอนงค  เจริญวัย 

8  ป038  ด.ญ.  ศตนันท  ผิวผอง 

9  ป050  น.ส.  พัชราภรณ  ทองเพีย 

10  ป060  นาย  ลภน  คำพันธ 

11  ป061  น.ส.  อติกานต  ไชยชารี 

12  ป065  น.ส.  ปยาพัชร  เเกวจันทร 

13  ป068  นาย  จิตติพัฒน  หอมบุญ 

14  ป070  น.ส.  จิรภิญญา  โถประโคน 

15  ป072  นาย  วีระวัฒน  สาโรจน 

16  ป076  น.ส.  วิชญธิดา  กกแกว 

17  ป084  นาย  ตะวัน  จันทรสาขา 

18  ป087  ด.ญ.  ชลธิชา  อินทรไชยา 

19  ป088  น.ส.  พัชราภา  จารุภาค 

20  ป090  น.ส.  กิติยา  ยืนยง 

21  ป091  นาย  ธนวัฒน  ฤทธิ์เดช 

22  ป092  น.ส.  กฤตพร  ระดากรณ 

23  ป126  น.ส.  ธัญจิรา  รินฤทธิ์ 

24  ป140  น.ส.  อารียา  ดำเนิน 

25  ป141  นาย  นันตชัย  บุญมี 

26  ป142  ด.ญ.  ชญาภา  กงนะ 

27  ป144  ด.ช.  ธนภัทร  คุณสุทธิ์ 

28  ป145  น.ส.  อภิษฎา  วงษประชา 

29  ป148  นาย  ดุลยวัต  คำนนท 

30  ป152  นาย  รัฐภูมิ  ศรีบุรมย 



ลำดับ เลขท่ีสมัคร  ช่ือ - นามสกุล 

31  ป153  นาย  ระพีภัทร  คำนนท 

32  ป154  น.ส.  พัชรินทร  มาหา 

33  ป158  ด.ช.  ชยพล  ถอเงิน 

34  ป160  น.ส.  ณัฐธิดา  สมร 

35  ป166  ด.ช.  ด.ช.วรภพ  พลรักษา 

36  ป167  ด.ช.  โสภณวิชญ  แกวศรีนวม 

37 ป169  ด.ช. ธราดล บุพชาติ 

38 ป170  ด.ช. วัชรินทร ฤทธิวงค 

39 ป171 นางสาว สรอยณพา เหมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 (วิทย - คณิต) 

ท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ - สกุล 

1  ป122  น.ส.  เพ็ญนภา  รูปเร่ียม 

2  ป041  น.ส.  สุพัฒตรา  เบญมาตย 

3  ป049  ด.ญ.  นฤมล  ศรีสมยา 

4  ป054  น.ส.  กัญญาภัทร  อังกาบ 

5  ป048  น.ส.  ศรีกมล  หวังผล 

6  ป059  น.ส.  ภิญญดา  นุสา 

7  ป123  น.ส.  สุวิษา  มิ่งพรม 

8  ป135  น.ส.  นภิสา  บุญจันดา 

9  ป046  น.ส.  สิริกร  อาษาศรี 

10  ป156  น.ส.  วารีรัตน  ออนเสนห 

11  ป086  น.ส.  กัญญาวีร  หอมบุญม ี

12  ป095  นาย  สุทธิภัทร  ยันตะบุศย 

13  ป057  นาย  กฤชธัช  มาลาล้ำ 

14  ป001  ด.ช.  ณัฐกฤต  มุลเมือง 

15  ป117  น.ส.  นัชชนันท  ผึ่งผล 

16  ป002  น.ส.  ธันยพร  กลางประพันธ 

17  ป006  น.ส.  อุบลวรรณ  ฤทธิวงษ 

18  ป120  น.ส.  ดวงฤทัย  เทพมงคล 

19  ป129  นาย  ปณณวัฒน  จันปุม 

20  ป124  น.ส.  จุฬาลักษณ  คำมณีจันทร 

21  ป055  ด.ช.  วชิรวิทย  เชื้อคมตา 

22  ป139  ด.ญ.  วิระดา  พันธบุตร 

23  ป015  นาย  ธชรัชต  อุคำ 

24  ป030  น.ส.  ชลดา  นารีนุช 

25  ป108  น.ส.  ประภัสสร  คำนนท 

26  ป125  น.ส.  อังศุมาลิน  ถิ่นมุกดา 

27  ป098  น.ส.  กนกพร  ศิริรัตน 

28  ป018  น.ส.  พิมพวิภา  จันทเณย 

29  ป099  น.ส.  พัชรมัย  มูลภา 

30  ป105  น.ส.  ประภาศิริ  พันธคำ 

31  ป016  นาย  พิรภพ  พันธพานิชย 

32 ป067 นาย เสฏฐวุฒ ิ วงคชา 

33 ป103 น.ส. พรนภา สุมาลัย 

34 ป165 น.ส. ภันทลา สิงหทอง 

35 ป081 นาย บดินทร ทุงไธสง 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4  (วิทย - คณิต) 

ท่ี เลขท่ีผูสมัคร ช่ือ - นามสกุล 

1  ป058  น.ส.  ธารทิพย  ปนสุวรรณ 

2  ป043  ด.ญ.  ชัญญาภัค  อุคำ 

3  ป107  น.ส.  ฐิติรัตน  ศรศลิป 

4  ป106  น.ส.  สุชัญญา  คำนนท 

5  ป004  นาย  ธวัชชัย  พละวงศ 

6  ป114  น.ส.  อัจฉริยา  นารีนุช 

7  ป019  น.ส.  วรรณรดา  มาฉกาจ 

8  ป026  น.ส.  จิดาภา  คุปตอารยกุล 

9  ป047  น.ส.  ดลนภา  โพธ์ิทอง 

10  ป037  นาย  อลงกรณ  ศรีระชาติ 

11  ป074  น.ส.  สุวรรณา  กิ่งศร ี

12  ป021  น.ส.  หทัยชนก  วงษชา 

13  ป111  นาย  ธีรโชติ  ซาบัวคำ 

14  ป014  นาย  ฐิติวัฒน  ลุณบุตร 

15  ป045  น.ส.  พนิดา  ไชยคำภา 

16  ป022  น.ส.  น.ส.วิไลลักษณ  สุวรรณไตรย 

17  ป012  น.ส.  สุนิตา  อุคำ 

18  ป147  นาย  วุฒิชัย  อรกุล 

19  ป102  ด.ช.  นวพล  คำนนท 

20  ป034  น.ส.  จุลดา  ศรีบัวเทพ 

21  ป089  น.ส.  กมลลักษณ  จงรักษ 

22  ป101  น.ส.  กัญญพัฒน  ศรีโยหะ 

23  ป040  น.ส.  เกษมณ ี  พิลาพันธ 

24  ป127  นาย  ภาณุวัฒน  สมประสงค 

25  ป131  นาย  นาย.เมธา  รุงเรือง 

26  ป137  นาย  บูรพา  บุญมานันท 

27  ป110  ด.ญ.  นงราภัส  กุลวงษ 

28  ป128  นาย  พีรภัทร  หมั่นจิตร 

29  ป134  น.ส.  กัญญาณัฐ  ทางทอง 

30  ป162  น.ส.  นางสาวภัทราพร  ศรีเข็ม 

31  ป172 ด.ช. อัษฎา หงษคำ 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5  (ศิลป - อาชีพ) 

ลำดับ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล  

1  ป003  น.ส. นางสาวจีรนันท  อุคำ 

2  ป017  น.ส.  ชนิษฐา  คำนนท 

3  ป023  นาย  อภิรักษ  ยืนยง 

4  ป033  น.ส.  นุชรา  อุคำ 

5  ป035  น.ส.  ภัทภิรมย  นารีนุช 

6  ป039  นาย  นายรัตนภูมิ  ชัยศิริ 

7  ป062  นาย  ปุณณรัตน  เปรียบยอดยิ่ง 

8  ป063  นาย  นิติ  ศรีเมือง 

9  ป064  นาย  พัชรโชติ  ผายพิมาย 

10  ป069  น.ส.  ขวัญจิรา  อุคำ 

11  ป073  น.ส.  เจตสุภา  สมคะเนย 

12  ป075  นาย  นัทธพงศ  คำพอง 

13  ป078  นาย  สุรเชษฐ  ทองนิ่ม 

14  ป082  น.ส.  สุภาภรณ  ศรีประมาณ 

15  ป083  ด.ญ.  ปาลิตา  อุคำ 

16  ป085  นาย  นายศุภชัย  คำนนท 

17  ป093  นาย  วุฒิชัย  จูมแพง 

18  ป100  ด.ช.  คณิศร  นารีนุช 

19  ป104  ด.ญ.  พัชราภรณ  มณีออง 

20  ป109  น.ส.  อุฑาทิพย  พันธดวง 

21  ป112  น.ส.  ปนัดดา  วงษชา 

22  ป116  น.ส.  สุนิสา  มีชำนาญ 

23  ป118  นาย  กิตติชัย  รัตนพันธ 

24  ป119  น.ส.  ปภาวดี  เอกจิตต 

25  ป130  น.ส.  ภัทริกา  สุพรรณโมก 

26  ป132  นาย  กิตติภพ  จันทากร่ำ 

27  ป133  นาย  นายอรรถพล  พิมพา 

28  ป136  น.ส.  มุจิรา  นนทชี 

29  ป138  ด.ช.  จิรวัฒน  พลพิมาย 

30  ป146  นาย  ณัฐพล  ทองออน 



ลำดับ เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล  

31  ป151  นาย  จันทิมาทร  คำนนท 

32  ป157  น.ส.  สุกัญญา  ชัชวาลย 

33  ป159  นาย  ธนาพร  คำนนท 

34  ป161  น.ส.  วรรณวิสา  กิ่งเกษ 

35  ป163  นาย  นายจิรภัทร  พุฒปา 

36  ป164  นาย  ณัฐวัฒน  ทองออน 

37 ป167  นาย นราวิชญ อุนใจ 

38 ป168  นาย ณัฐพงษ เข็มพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


