
ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไชยตะมาตย์

2 เด็กหญิงสายรุ้ง ค ากูลมี

3 เด็กหญิงณัฐชยา ปดัตังถานัง

4 เด็กหญิงชลธิชา จันพุฒ

5 เด็กหญิงธิดารัตน์ ประจันศรี

6 เด็กชายอภิชาติ ค าพิทรูย์

7 เด็กหญิงปทัมาวรรณ พลศิริ

8 เด็กชายภานุพงษ์ วงษาสม

9 เด็กหญิงขวัญจิรา สนธิสัมพันธ์

10 เด็กหญิงณัฐริยา เวียงดินด า

11 เด็กชายภาคิน จ าปา

12 เด็กหญิงศิริญญา วงษ์ทะนี

13 เด็กชายเจริญโชค คงแหลม

14 เด็กหญิงกัญญานัฐ สิงหน์้อย

15 เด็กหญิงฐิติวรดา สีพาฮาด

16 เด็กชายพัสกร บญุเรือง 

17 เด็กชายธาราธีร์ มาศรี

18 เด็กหญิงธารทพิย์ ลีมี

19 เด็กชายนิรันทร์ดร สุวอ

20 เด็กชายธีรศักด์ิ แก้วไตรรัตน์

21 เด็กชายนพคุณ ทองสัตย์

22 เด็กชายนวพรรษ เย็นใจ

23 เด็กชายสัญญา สังข์พยุง

24 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปอ้งโล่ห์

25 เด็กหญิงณัฎฐพร หงษาพันธ์

26 เด็กหญิงวิราสินี หมื่นฤทธ์ิ

27 เด็กหญิงศิรภัสสร มีใจ

28 เด็กชายธัญเทพ มโนวรรณ์

29 เด็กหญิงจิดาภา หอมโสภา

รายช่ือนักเรยีนที่สมคัรเข้าเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563



30 เด็กหญิงนวดี ช านิงาน

31 เด็กชายอภิสิทธ์ิ หนักแน่น

32 เด็กหญิงปนัดดา อุดม

33 เด็กชายวศิน ค างาม

34 เด็กหญิงจีระประภา กองกะมุด

35 เด็กหญิงรุ่งศิริ มังคะรุดร

36 เด็กชายอัครชัย มธุวร

37 เด็กหญิงณิชาภัทร ศิลปพูลผล

38 เด็กชายดัษกร จ าชาติ

39 เด็กหญิงกรชนก ทพัย์คงเจริญ

40 เด็กชายปญุญพัฒน์ ค ามณีจันทร์

41 เด็กหญิงสิริกัญญา สมคิด

42 เด็กหญิงกฤตยา ศิริมงคล

43 เด็กหญิงอรณิชา คันทะพรม

44 เด็กชายศุภชัย ผาพิมพ์

45 เด็กหญิงพรจุฬาลักษณ์ บญุสวัสด์ิ

46 เด็กหญิงจารุวรรณ ลาอ่อน

47 เด็กหญิงจันจิรา ฤทธ์์ิมนตรี

48 เด็กหญิงสุทธิดา สมศรีงาม

49 เด็กชายกฤตเมธ วอนอก

50 เด็กชายอภิสิทธ์ิ ผางจันดา

51 เด็กหญิงกฤตธีรา ชนใฮ

52 เด็กหญิงธนพร โยวะรส

53 เด็กหญิงสุธาสิณี สีสุพัฒน์

54 เด็กหญิงศรัณย์พร ยมศรี

55 เด็กชายธีระวัฒน์ นามวิเศษ

56 เด็กหญิงศศิกานต์ สุนาโท

57 เด็กชายธนวัฒน์ บวันิ่ม

58 เด็กหญิงฐิดาพร มูลสอน

59 เด็กหญิงเกศราภรณ์ โนนเขวา

60 เด็กหญิงจิราภรณ์ สุทธิด่าง

61 เด็กชายแพรวา จิตแหลม



62 เด็กหญิงกนกรัตน พลอยมุข

63 เด็กชายธนภัทร แสนสุด

64 เด็กหญิงมนัสนันท ์ค าเขียว

65 เด็กชายอนุวัฒน์ แหลมคม

66 เด็กหญิงวรรณิสา สายญาติ

67 เด็กหญิงอติพร อุทยัเรือง

68 เด็กหญิงมนันยา เขื่อนเมือง

69 เด็กหญิงสวิชญา พรมมา

70 เด็กชายฐปนวัฒน์ จันทร์ชมภู

71 เด็กหญิงพรรณรัตน์ รุ่งแสง

72 เด็กหญิงเขมนิจ สิงหภู์ธร

73 เด็กชายชยานันต์ หนักแน่น

74 เด็กหญิงแพรวา จิตแหลม

75 เด็กหญิงธนพร เพชรด า

76 เด็กชายราชิต อนัคทศัน์

77 เด็กชายศิวัช ข าจิตร์

78 เด็กหญิงฐิติวรรณ หลักกลาง

79 เด็กชายจักริน เที่ยงธรรม

80 เด็กหญิงพรชิตา เหลาประเสริฐ

81 เด็กหญิงปานชีวา สังสมานันท์

82 เด็กชายภาณุพงศ์ โคตรยอด

83 เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์ไชย

84 เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยนา

85 เด็กชายรพีพัฒน์ นิลยาน

86 เด็กชายจิรพันธ์ุ สีโพนเพ็ก

87 เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีดารา

88 เด็กหญิงพรพิมล เขี่ยงสถุ่ง

89 เด็กชายปญุ ศักด์ินาราโรจน์

90 เด็กหญิงศิริณภา คามะนา

91 เด็กชายชยพล พันอ้น

92 เด็กหญิงแพรวา สอนวงษ์

93 เด็กชายธนาธิป ริดทนิา



94 เด็กชายเมธชนัน สุหลา

95 เด็กหญิงจันจิรา หล่มเหลา

96 เด็กชายธีระพงษ์ เพ็งพาทย์

97 เด็กหญิงจารุวรรณ หงษ์มาลัย

98 เด็กหญิงธนพร พันธโคตร

99 เด็กหญิงเกตุนภา จันดี

100 เด็กหญิงปานรวี อักษรณรงค์

101 เด็กหญิงเวย์นิกา เชื้อผักชี

102 เด็กหญิงวัชรธิดา สิงหน์อก

103 เด็กชายสุภโชค ชานนท์

104 เด็กหญิงนริศรา ถาวร

105 เด็กหญิงรัตติยา ปานกลาง

106 เด็กชายนิธิวัฒน์ คิดพินิจ

107 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เอกรักษา

108 เด็กชายรพีพัฒน์ วงษ์ชาลี

109 เด็กชายวรเวท พละ

110 เด็กหญิงขวัญทวิา สาระพิมล

111 เด็กชายอภิสิทธ์ิ อ่อนสี

112 เด็กหญิงศุภัทรภรณ์ กองกะมุด

113 เด็กชายอนุชิต อ่อนสี

114 เด็กชายธนดล แก้วเก็บค า

115 เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณยาน

116 เด็กชายศรณ์ถิชัย เชื้อหนองใฮ

117 เด็กหญิงกิติยาภรณ์ โชคนาฮี

118 เด็กหญิงวนันญาๆ สุธรรมา

119 เด็กชายปญัญากร ฤาชา

120 เด็กหญิงธนัชพร หอมพันนา

121 เด็กชายดรัณภพ รู้สมกาย

122 เด็กหญิงสุภัสสร พุ่มศรี

123 เด็กหญิงจุฑามาศ จารัตน์

124 เด็กหญิงพิรามล เกต์์ุปา่กะพี้

125 เด็กชายภาณุพงศ์ ปิ่นเมือง



126 เด็กชายเดวิด บวัเย็น

127 เด็กหญิงทพิากร ภาระวัน

128 เด็กหญิงชนม์นิภา มีลาด

129 เด็กชายกฤษกร สิทธิศักด์ิ

130 เด็กชายณัฐพล จักไชย

131 เด็กชายวรเดช นาช า

132 เด็กหญิงลลิตวดี สีราษฎร์

133 เด็กหญิงปวริศา พาแสง

134 เด็กหญิงวรนุช สังประเสริฐ

135 เด็กหญิงอรจิรา ยาวะระ

136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทยีมเงิน

137 เด็กชายกิตติคุณ กล้าหาญ

138 เด็กหญิงอัจฉราพร แฝงฤทธ์ิ

139 เด็กชายพงศธร มะณีศรี

140 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีลาจันทร์

141 เด็กชายธีรภัทร แก้วกิ่ง

142 เด็กชายอภิโชติ วิชาโคตร

143 เด็กชายพจนพงศ์ สีแก้วน้ าใส

144 เด็กชายธนกร ลาภเจริญ

145 เด็กชายภีรพัฒน์ ภาดี

146 เด็กชายอัษฎาวุษ ไพรวงษ์

147 เด็กหญิงปวริศา พิมพ์จันทร์

148 เด็กชายพัชรพล แสนพงษ์

149 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชื้อในเวียง

150 เด็กชายประสบโชค รักประยูร

151 เด็กหญิงธิดาพร ศรีจันทร์

152 เด็กหญิงพัชราภา ชมชน

153 เด็กชายธนพล อันภักดี

154 เด็กชายพชรพล ทวีค า

155 เด็กชายเกศดา ตาแหวน

156 เด็กชายอภินัทธ์ ถังมาตย์

157 เด็กหญิงธิติมาวดี นิระ



158 เด็กชายปยิะวัฒน์ อนุกูล

159 เด็กหญิงอธิติยา สารไชย

160 เด็กหญิงฐาปนีย์ ไทยมานี้

161 เด็กหญิงภวิตรา จันทะสัลา

162 เด็กหญิงนันทชิา จันโทศรี

163 เด็กชายพีรยุทธ สวยกลาง

164 เด็กชายชาญเดช บรุาญรัตน์

165 เด็กหญิงวนิสรา ศิลธรรม

166 เด็กหญิงวราภรณ์ มูลมา

167 เด็กหญิงรุ่งนภา สยามล

168 เด็กชายเอกมงคล ดอนสินธ์ุ

169 เด็กชายกิติพัฒณัฐฎ์ ศรีบญุเรือน

170 เด็กหญิงรุ่งทพิย์ สยามล

171 เด็กหญิงนิชานัญ พิมพ์ศรี

172 เด็กหญิงจีรนันท ์คนยง

173 เด็กชายวรพล รัชชุศิริ

174 เด็กชายวัฒนพงษ์ ธีรสุวรรณกุล

175 เด็กหญิงสุธิมา ชานนท์

176 เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญธัญกรณ์

177 เด็กหญิงปณิตา กอนทอง

178 เด็กชายกฤษฎา มีหาฤทธ์ิ

179 เด็กชายรัฐภูมิ สุโพธ์ิ

180 เด็กหญิงอริษา ทองทอ่

181 เด็กชายสิทธิกร สาระพล

182 เด็กชายนพรัตน์ นรมาตย์

183 เด็กชายอัครเดช ผลาชิต

184 เด็กหญิงปรารถนา เเก้วยา

185 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ เพียวงษ์

186 เด็กชายสันติภาพ โพธ์ิพัฒน์

187 เด็กชายปฏิภาณ แสงสุข

188 เด็กหญิงวัชราภา ยาทา

189 เด็กชายนัฐนันท ์เเดงภูมิ



190 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ บตุรพันธ์

191 เด็กหญิงลภัสรดา เทยีนทบัศร

192 เด็กชายทรงสิทธ์ิ พลมั่น

193 เด็กหญิงบณุยานุช สมานมิตร

194 เด็กหญิงวรัทยา ประจิตร

195 เด็กหญิงธิดารัตน์ พลขยัน

196 เด็กหญิงนภัสรา พัดพรม

197 เด็กชายณัฐพงษ์ แสนสนิท

198 เด็กหญิงนาตาลี สารสี

199 เด็กชายพีรยุทธ สุจริต

200 เด็กหญิงยุธิดา นัดประโม

201 เด็กหญิงกัลย์สุดา อบมาสุ่ย

202 เด็กหญิงพิชอาภา สิงหเ์นิน

203 เด็กชายดัสกร จันทรประทกัษ์

204 เด็กหญิงธัญยพร สมอ่อน

205 เด็กชายชัยมงคล โพธ์ิถิน

206 เด็กชายอัครเดช แดงมีสี

207 เด็กชายกัญจ์กวี บญุทนั

208 เด็กหญิงเกษราพร มั่งค่ัง

209 เด็กหญิงชญานี บสุาทพิย์

210 เด็กหญิงเนตรดาว ค าพรมมา

211 เด็กชายกันตณัฐ นิลชัย

212 เด็กหญิงจิราภรณ์ รินทา

213 เด็กหญิงธีมาพร ทนันหา

214 เด็กชายหสัดินทร์ นาเหล็ก

215 เด็กชายปยิวัฒน์ บตุทจันทร์

216 เด็กชายอภินันท ์พงษ์กลาง

217 เด็กหญิงอภิญญา สีจันแดง

218 เด็กหญิงบณัฑิตา หล้าปยุ

219 เด็กหญิงปาริชาติ ยาทา

220 เด็กหญิงพิยดา ช านานพล

221 เด็กหญิงปทัมา เหล่าพรม



222 เด็กชายภาณุภัทร พลแสง

223 เด็กหญิงปทติตา ศรีศักด์ิ

224 เด็กชายพีรวัฒน์ ภูค า

225 เด็กหญิงณิชาวีร์ บตุกิจ

226 เด็กชายวิชญ์พล พรเฉลิมเกียรติ

227 เด็กหญิงมณีรัตน์ เส็งลา

228 เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวิเศษ

229 เด็กหญิงวรินธร ใจดี

230 เด็กหญิงรัชดาพร ซะชา

231 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุจันทร์

232 เด็กหญิงชยุดา ใจกล้า

233 เด็กชายปราบดา ธรรมะ

234 เด็กหญิงเนตรณภิส เปา้พิมพ์

235 เด็กชายบณุยเกียรติ แทง่หนิ

236 เด็กชายธนภณ น้องคนึง

237 เด็กหญิงอภัสสร พิมพ์ภูธร

238 เด็กชายธนกฤต เหลาค้า

239 เด็กหญิงพิมพิศา สนาม

240 เด็กหญิงลักษณ์ขณา ปานกลาง

241 เด็กหญิงธนาภรณ์ นามวงษา

242 เด็กหญิงนภาพร ประทมุเพ็ชร

243 เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนเปร้ียว

244 เด็กหญิงลออรัตน์ ติดชัย

245 เด็กชายอนุวัฒน์ สะใบ

246 เด็กหญิงปยินุช พงษ์ชัย

247 เด็กหญิงเจนจิรา สีลาสม

248 เด็กชายสิทธิพร บวัสุข

249 เด็กหญิงภทรัวดี จ าปาวงษ์

250 เด็กชายเจษฎากร โคตรสม

251 เด็กชายศิรวิทย์ ชัยเกษมสกุล

252 เด็กชายทวีศักด์ิ อาณัติวรรณกร

253 เด็กหญิงวรัฏฐยา เเสนบญุยัง



254 เด็กชายธณาธิป โสชารี

255 เด็กหญิงสุภัทรตรา พรมสา

256 เด็กหญิงวรรณวิสา กองกะมุด

257 เด็กหญิงวรกาญจน์ เเสงส่อง

258 เด็กหญิงณัฐธิดา ปานเนาว์

259 เด็กชายชนาธิป วงศรี

260 เด็กหญิงธณิตา พูลทอง

261 เด็กหญิงธนิสรา เด่ือนา

262 เด็กชายคทาวุฒิ กองหาโคตร

263 เด็กหญิงนาฏนภา อุ่นเอม

264 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ชัยสิทธ์ิ

265 เด็กหญิงจิตรสุตา กางเกตุ

266 เด็กชายฉัตรก าพล ยอดศรี

267 เด็กชายจักริน ใจร้อน

268 เด็กหญิงชลธิชา จินนารักษ์

269 เด็กชายเจนรินทร์ โสพัฒน์

270 เด็กหญิงกวินธิดา แสงจันทร์

271 เด็กชายรังสรร กึกก้อง

272 เด็กหญิงศรุตา เชื้อในเขา

273 เด็กชายศุภวิชญ์ จันโทศรี

274 เด็กชายศุภัตน์ตรา บวัเย็น

275 เด็กหญิงชนกนันท ์บงึลอย

276 เด็กชายพีระพัฒน์ พาชาลี

277 เด็กชายกฤษฎา เย็นใจ

278 เด็กหญิงปพิชญา แสงกล้า

279 เด็กหญิงรัตนากร วารีศรี

280 เด็กหญิงศศิประภา ชัยเจริญ

281 เด็กชายธีรภัทธร์ รักไทย

282 เด็กชายกนกนภัส ไกรดวง

283 เด็กหญิงหฤทยั หวายแก้ว

284 เด็กหญิงฉัตรกนก ขาวสวรรค์

285 เด็กชายทนิกร นาสิงห์



286 เด็กชายณัฐนันท ์สุวรรณเก

287 เด็กหญิงพรทวิา สามล

288 เด็กชายคุณวิสิฐ พลทองสถิตย์

289 เด็กชายธนกร สุระหติ

290 เด็กหญิงอรสา แปยาว

291 เด็กหญิงขวัญฤทยั นระมาตร์

292 เด็กชายณัฐวุฒิ ค้าแหวน

293 เด็กหญิงอรกัญญา ผางพันธ์

294 เด็กหญิงเบญญทพิย์ ทะนะวงศ์

295 เด็กหญิงพรลภัส จันทร์เรืองศรี

296 เด็กชายจตุพร จอมทอง

297 เด็กชายนันทพงศ์ ต้นพันธ์

298 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โลหติยา

299 เด็กหญิงไพลิน แสงจันทร์

300 เด็กชายรัชตะ อินรีย์

301 เด็กหญิงประภาสิริ ฉัตรารวีพัฒน์

302 เด็กชายนันทกร เกรงทา

303 เด็กชายธนภัทร โคตรรักษา

304 เด็กชายกรกต เขื้อนาข่า

305 เด็กชายอัครวิทย์ นารมย์

306 เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันภักดี

307 เด็กชายจิรศักด์ิ สีวงค์

308 เด็กชาย????ธีรัช ค างาม

309 เด็กชายณรงค์เดช ชลไพร

310 เด็กหญิงกิตติมา แสนเสาร์

311 เด็กชายปริพัฌน์  สุวรรณ ์ทอง

312 เด็กหญิงรุ้งแพร เพชรนิล

313 เด็กชายรัฐศาสตร์ กิจทน

314 เด็กชายเฉลิมประเทศ พิมาลัย

315 เด็กชายณัฐกร พลเดโช

316 เด็กชายวุฒิพงษ์ มูลสัน

317 เด็กหญิงพิทยารัตน์ คมข า



318 เด็กหญิงอัฐภิญญา อุ่นนาวิน

319 เด็กหญิงมณฑิตา ดีเลิศต

320 เด็กหญิงมัทธ์ริดา แก้วหานาม

321 เด็กชายด.ช.ณัฐพงษ์ ไล่เสือ

322 เด็กชายภูรินทร์ โคตรแสง

323 เด็กชายเก่งกาจ มุมส า

324 เด็กชายภาณุพงศ์ เอ็นดู

325 เด็กชายภูติ คงประพันธ์

326 เด็กชายวงศกร คลังจันทร์

327 เด็กชายกรพิทกัษ์ ทสิิไข

328 เด็กหญิงอุลัยวรรณ์ เข็มราช

329 เด็กหญิงสายสวรรค์ สุวิชัย

330 เด็กหญิงอริสา ขุนรายา

331 เด็กชายเด็กชายอริยะ ยามี

332 เด็กชายเด็กชายอริยะ ยามี

333 เด็กชายพงษ์สวัสด์ิ เเพงวงษ์

334 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปอ้งโล่ห์

335 เด็กชายวัชระพงษ์ อุทยัเล้ียง

336 เด็กชายชัชวาลย์ มะลิโค

337 เด็กชายวัชรพงษ์ ซ้ายโฮง

338 เด็กหญิงวันวิสา เเดงอาจ

339 เด็กชายณัฐพงษ์ หงษาพัน

340 เด็กชายธีรภัทร ชอบค้า

341 เด็กชายอภิธาน มูลมี

342 เด็กชายสุภัทร กิจนอก

343 เด็กชายธนรัตน์ เเก้วทมุ

344 เด็กชายบญัชา วิชาโคตร

345 เด็กชายเจษฎา เกษมสุข

346 เด็กหญิงภัทรธิดา ลาโม้

347 เด็กหญิงบษุปภัทร แสนซ่ือ

348 เด็กชายวีรภัทร ปอ้งสุข

349 เด็กชายปยิะพงษ์ อดทน



350 เด็กหญิงศรัณรัชต์ โสภาแดง

351 เด็กชายสัญชัย หล่มช่างค า

352 เด็กหญิงอรปรียา นวลสนิท

353 เด็กชายณัฐพนธ์ บวัเย็น

354 เด็กหญิงอัชราภรณ์ หาญโคกกรวด

355 เด็กชายศิวนาถ สงฆ์จันทร์

356 เด็กชายชนะพล ดีหล้า

357 เด็กหญิงอารีย์รัตน์ เทาธุรี

358 เด็กชายปยิพล หล่มเหลา

359 เด็กชายศุกลวัฒน์ คงพา

360 เด็กหญิงจิรัชญา เกษลา

361 เด็กหญิงวาสิตา โพดก

362 เด็กหญิงยุภาดา โพธ์ิศรี

363 เด็กหญิงปวินตรา งามร้ัว

364 เด็กชายอนาคิม นันทะแพง

365 เด็กชายณรินโท พื้นดอนเค็ง

366 เด็กชายสหรัฐ ระแหง

367 เด็กชายภัทชรพงษ์ ราลังสิทธ์ิ

368 เด็กหญิงสิรินดา สุ่มนาค

369 เด็กหญิงชุลีพร ไชยศรี

 เด็กชายกรภัทร์ เหมาะสม

371 เด็กชายชานนท ์ฤาชา

372 เด็กหญิงสโรชา อาบสุวรรณ์

373 เด็กชายทกัษ์ดนัย กิ่งกลัยา

374 เด็กหญิงพนิตพิชา พิลาพอน

375 เด็กหญิงอภิชญา ศิริรวง

376 เด็กชายพรเทพ ศิริรวง

377 เด็กชายศรายุทธ โยกบุ

378 เด็กหญิงปยิภัทร ไสววรรณ์

379 เด็กหญิงพนิดา สุริฉาย

380 เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีมานะศักด์ิ


