
 
           

รายช่ือนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน 

1 เด็กหญิง กนกวรรณ ก้อนค ำ โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

2 เด็กหญิง กนกวรรณ ก้อสละ โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 

3 เด็กหญิง กฤตชญำ ขันค ำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

4 เด็กหญิง กัญญ์ฐญำณ์   พรมไชยวงค์ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

5 เด็กหญิง กัณฐิกำ  วิชัยค ำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

6 เด็กหญิง เกตน์นิภำ จ๋อมจันทร์ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

7 เด็กหญิง เกศิณี ค ำอินสม โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

8 เด็กหญิง ขวัญจิรำ   ยำโน โรงเรียนบ้ำนน  ำพำง 

9 เด็กหญิง ขวัญธิวำ  รินฤทธิ์ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

10 เด็กหญิง จิตติพัฒน์  แซ่เล้ำ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

11 เด็กชำย จิตวิสุทธิ์ ลือพรม โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

12 เด็กหญิง จินต์จุฑำ  แซ่โซ้ง โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

13 เด็กหญิง จิรชยำ   ทำพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

14 เด็กหญิง เจนจิรำ   ชัยภำคย์พิบูล โรงเรึยนพระคุณำนุบำล 

15 เด็กชำย เจษฎำ จันทวรี โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 

16 เด็กชำย ชคัตบดี ค ำเปลวตัน โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

17 เด็กหญิง ชญำนี ทรงศิริวงค์ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

18 เด็กชำย ชนิตวนันท์ สัจจผม โรงเรียนบ้ำนเเคว้ง 

19 เด็กหญิง ชำลิสำ สุขล้น โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

20 เด็กชำย ชูติกรณ์ สอนนนฐี โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

21 เด็กชำย ฐิติกร อินนำ โรงเรียนบ้ำนก้อ 

22 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เขื่อนเขตร โรงเรียนบ้ำนน  ำพำง 

23 เด็กชำย ณัฐพล สุธรรมำ โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

24 เด็กชำย ธนกฤต กำรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

25 เด็กชำย ธนกฤต   กิ วระแยง โรงเรียนบ้ำนพรหม 

26 เด็กชำย ธนโชต ิเเก้วประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

27 เด็กชำย ธนวัต  พงศำวิภำวัฒน์ โรงเรียนบ้ำนกิ่วน  ำ 



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน 

28 เด็กชำย ธนำพิสุทธิ์ ไชยมะจักร์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

29 เด็กชำย ธัชพงศ์  ธนูสำร โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

30 เด็กหญิง ธิติมำ ไชยศิริ โรงเรียนบ้ำนดอน ศรีเสริมกสิกร 

31 เด็กหญิง นภัสสร ธนะไชย โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

32 เด็กหญิง นภัสสร  วำริวงค์ โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

33 เด็กหญิง นลินสุดำ  นำมวงค์ โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

34 เด็กหญิง นันทวนีย์  อิสรีย์โกศล โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 

35 เด็กชำย นิพิฐพนธ์ พลำยสำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

36 เด็กหญิง เบญญำภำ  บุญมำ โรงเรียนบ้ำนน  ำพำง 

37 เด็กหญิง ปพิชญำ  กำมินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

38 เด็กชำย ประกฤษฏิ์  เตอะอ ำภำ โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

39 เด็กหญิง ประสิตำ   เรืองกิจจำ โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

40 เด็กชำย ปรัชญำ ชนะสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

41 เด็กหญิง ปริยฉัตร อินขำว โรงเรียนบ้ำนน  ำปูน 

42 เด็กหญิง ปุญญำพร จันทร์ประโคน โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

43 เด็กหญิง พนิตพิชำ แสนเคี่ยน โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 

44 เด็กหญิง พอเพียง  นุดวงเเก้ว โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

45 เด็กชำย พัชรพล  พงค์ศิระกิตติ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

46 เด็กชำย พัฒนพรรณ  ตันกลำง โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

47 เด็กชำย พิทักษ์ ไชยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

48 เด็กหญิง แพรววนิต ไชศิริ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

49 เด็กชำย ภควัต ถำวนำ โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

50 เด็กหญิง ภูริชำ บุญทำ โงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

51 เด็กหญิง เมธำวีภรณ์ จันทร์ขอก โรงเรียนอนุบำลอยู่วิทยำ 

52 เด็กชำย รพีภัทร  พรมไชย โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

53 เด็กชำย รัฐภูมิ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

54 เด็กหญิง รัตติกำล ค ำหล่อ โรงเรียนบ้ำนน  ำพำง 

55 เด็กหญิง ลฎำภำ นันภวงค ์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

56 เด็กชำย ลัทธพล เเสนท้ำว โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

57 เด็กหญิง วรำภรณ์ พรมค ำอ้ำย โรงเรียนพระคุณำนุบำล 



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน 

58 เด็กหญิง วิรดำ จันทรมูล โรงเรียนบ้ำนน  ำปูน 

59 เด็กชำย วุฒิชัย พรมไชยวงค์ โรงเรียนบ้ำนพรหม 

60 เด็กหญิง ศรัณย์พร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

61 เด็กชำย ศรัณยู ยอดยำ จบม.1จำกรร.รำชประชำนุเครำะห์56 มีควำมประสงค์จะต่อม.2 

62 เด็กชำย ศุกลวัฒน์แก้วใส โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

63 เด็กชำย ศุภฤทธิ์ ชูรำศรี โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

64 เด็กหญิง ศุภวรรณ  จันทะวงค์ โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 

65 เด็กหญิง สำธิตำ มำละ โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 

66 เด็กชำย สิทธิพล แซ่โซ้ง โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

67 เดก็ชำย สุธำรส แสนประพฤทธ์ โรงเรียนพระคุณำนุบำล 

68 เด็กชำย สุรทิน   ค ำไทย โรงเรียนบ้ำนพรหม 

69 เด็กชำย เสริสลุล  เทพจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ 

70 เด็กหญิง นันทิตำ  อินปัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


