
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
....................................................... 

 

 ตามท่ีโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒   
ได้จัดให้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และสอบวัดความรู้พื้นฐานเพ่ือจัดห้องเรียน  
ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ อีกทั้งจัดให้มีโครงการแข่งขันทดสอบความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๐  ทุน 
 บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบความรู้พื้นฐานและผลการทดสอบความ
เป็นเลิศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 (นายจันทร์    เพ็ชรยิ้ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ธาวิน ี ป้อมยุคล   
2 นางสาว นภาภัทร แป้นอินทร์   
3 นางสาว หยาดเพชร สินค้า   
4 นางสาว กษิดิศ เห็มกัณฑ์   
5 นางสาว อัณธิษา ศรีบรรเทา   
6 นางสาว ธัญสิริ จาบทอง   
7 นางสาว ณิชาวีร์ ขวัญตา   
8 นางสาว สุกัญญา ศรีบุญ   
9 นางสาว ญาณินี ทองดี   
10 นาย ตะวัน ช่างไม้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ หมายเหตุ
1 นางสาว ธาวินี ป้อมยุคล
2 นางสาว หยาดเพชร สินค้า
3 นางสาว ญาณินี ทองดี
4 นางสาว สุกญัญา ศรีบุญ
5 นางสาว นภาภัทร แป้นอนิทร์
6 นางสาว องค์อร นะภาสนธ์ิ
7 นาย สุรพดั เส็งเอี่ยม
8 นาย กษิดิศ เห็มกณัฑ์
9 นางสาว ณิชาวีร์ ขวัญตา
10 นางสาว อภิชญา สุขจิตร
11 นางสาว ณิชา เหล่าละวะ
12 นางสาว ศรัณย์พร เหี่ยวเกดิ
13 นางสาว ธัญสิริ จาบทอง
14 นางสาว กญัญาวีร์ คร่ึงธิ
15 นางสาว ศิริกานต์ จาดแดง
16 นางสาว นพิาดา เมฆสงค์
17 นางสาว อณัธิษา ศรีบรรเทา
18 นางสาว กมลวรรณ ไกรญาติ
19 นางสาว วารุณี เขียวจั่น
20 นางสาว จันทกานต์ ศรีดี
21 นางสาว หัทยา ราชวงค์
22 นางสาว ตรีเนตร ชุมพลพนัธ์
23 นางสาว กลัยกร คร่ึงธิ
24 นางสาว พชัรพร พกุสุข
25 นางสาว สุดารัตน์ ค าสุม
26 นางสาว เสาวลักษณ์ วันทะวงษ์
27 นางสาว พชัรินทร์ สาเสือ
28 นางสาว วิมลรัตน์ ฟุ้งสุข
29 นางสาว มนต์ตรา สุขแจ่ม
30 นางสาว ชนดิาภา ฤทธ์ิเทพ
31 นางสาว อาทิตยา จุ้ยด้วง
32 นางสาว วสุนนัท์ ม่วงทอง
33 นาย กฤตพล เฟื่องจันทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (วิทยาศาสตร์ - ตณิตศาสตร์)
ชื่อ - สกลุ



 

 

 

ที่ หมายเหตุ
1 นางสาว ดวงกมล เณรจ่าที
2 นางสาว วิภานี รักยัง
3 นางสาว ปิยะภัทรส์ เรืองพลู
4 นาย บุญพทิักษ์ แกว้แกมทอง
5 นาย พฤธพล ศรีคต
6 นางสาว ฉายรวี ชอบการ
7 นางสาว นทัธมน เกดิกอ
8 นางสาว อรวรรณ มีมุข
9 นาย นพดล ปู่ใจดี
10 นาย วรภพ ฉิมพลี
11 นางสาว จันทกานต์ สมอนิทร์
12 นางสาว จันทวรรณ์ มนฉนวน
13 นางสาว อนญัญา ชูมา
14 นางสาว รังรักษ์ แสงเขียว
15 นางสาว รักชนก ค าหารพล
16 นางสาว ภัทราพร สุขแจ่ม
17 นางสาว ปทัยทิพย์ ก าเพชร
18 นางสาว ปนดัดา เสาะไธสง
19 นางสาว รัตติกาล สุขบาง
20 นางสาว ณัฐริกา จงชมผา
21 นางสาว ปัณฑารีย์ คงวารี
22 นาย ธนบูรณ์ ออ่นงาม
23 นาย ตะวัน ช่างไม้
24 นางสาว กญัญารัตน์ กล่ าสกลุ
25 นาย จิณณวิทย์ แสงค า
26 นางสาว ฌัชชา ชูมา
27 นางสาว จิรสุตา สุขภักดี
28 นางสาว พชิญาภัค พฤทธิสาริกร
29 นางสาว ธัญชนก พุ่มผ้ึง
30 นาย วีร์กลิ มั่นพดุ
31 นางสาว อภัชชา เปี่ยมสุข
32 นางสาว สหัสวรรษ ใยล า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (วิทยาศาสตร์ - ตณิตศาสตร์)
ชื่อ - สกลุ



 

 

 

ที่ หมายเหตุ
1 นาย จิณณาพตั แสงกล้า
2 นางสาว เพชรรัตน์ โพธ์ิศรี
3 นางสาว กนัยารัตน์ ตรีกลุ
4 นางสาว ปรมาภรณ์ งามจันอดั
5 นาย สุกฤษฎ์ สอนเกดิ
6 นาย จาฎพจน์ แสงกล้า
7 นาย ภูมินทร์ ทารินทร์
8 นาย เจตนพิฐิ แกว้คง
9 นางสาว ณัฐริกา อนินะระ
10 นางสาว แคทรียา ศรีดี
11 นางสาว ปสุตา นุ่มอยู่
12 นาย สหรัฐ สุขแจ่ม
13 นางสาว อรปรียา คีรีวรรณ์
14 นางสาว กนกพร มินสว่าง
15 นางสาว กาญจรา ทาสกลุ
16 นางสาว ขวัญเรือน เกตุสุวระณ์
17 นาย ชยธร ยอดวัตร์
18 นางสาว พรรณดา สว่างเนตร
19 นางสาว เพช็ร์รัตน์ โหมดโพธ์ิ
20 นาย ณัฐวุฒิ เส็งเอี่ยม
21 นางสาว สมฤดี สามี
22 นาย ธีรภัทร บุญอ่ า
23 นาย นฐัพงษ์ ชัยวัน
24 นางสาว กมลพรรณ ตะกรุดเงิน
25 นางสาว วิญลศิริ ผลสุข
26 นางสาว ปรียาพร แม้นพวก
27 นางสาว สุรินธร ทองค าเขียว
28 นางสาว แววมณี ท้าวศรี
29 นางสาว ณัฐธิดา พระขันธ์
30 นางสาว จิดาภา สุขแจ่ม
31 นางสาว เกชแกว้ สุขแจ่ม
32 นาย วิทูร สุขแจ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (วิทยาศาสตร์ - ตณิตศาสตร์)
ชื่อ - สกลุ



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี หมายเหตุ
1 นาย ธนานนท์ นิม่นวน
2 นางสาว ดวงหทัย ใสแกว้
3 นางสาว วรรณพร แดขุนทด
4 นางสาว วรรณกานต์ ศรีสิงห์
5 นางสาว มาริสา กล่ันสุธน
6 นางสาว ญาตาวี พลอยมณีรัตน์
7 นางสาว พรวลัย พฒุซ้อน
8 นาย กฤษฏิพงษ์ วงศ์ขวาหุม
9 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่วงไม้
10 นาย ไพโรจน์ โตกลม
11 นาย วสุพล พลูถม
12 นาย พงศกรณ์ เกตุแกว้
13 นาย ธเนศพล พรมแพทย์
14 นางสาว อนัณา มั่นเขตวิทย์
15 นาย ธิติวุฒิ ออ่นข า
16 นาย ธนวัฒน์ พระลิรัมย์
17 นางสาว ศุลินทรา สดาวงษ์
18 นางสาว วรฤทัย ผิวสะอาด
19 นาย สุรสิทส์ิ เบื้องสุวรรณ
20 นาย ธนาวุธ สุขขวัญ
21 นางสาว สุรัตนา ท้วมเอีย่ม
22 นาย ชัยวัฒน์ สังข์ทอง
23 นางสาว ภาวิณี ยอดฉิมมา
24 นางสาว กนกวรรณ หมองค ามี
25 นางสาว ชิดชนก มีความสุข
26 นาย รณพฒัน์ สุทธิเรือง
27 นางสาว วรรณวารี หล าประเสริฐ

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (ศิลป์ - คณิตศาสตร์)
ชือ่ - สกลุ



 

ที่ หมายเหตุ
1 เด็กชาย ณัฐชนน ฤทธ์ิบ ารุง
2 เด็กหญิง ณัฐวรรณ อดุมโภชนะกจิ
3 เด็กหญิง ธิติมา สุขทองค า
4 เด็กหญิง กฤติพร นลิคช
5 เด็กชาย สกรรจ์ พลูทอง
6 เด็กชาย อชิตพล โสภาฉัตร์
7 เด็กหญิง อญัชิษฐา โพธ์ิไทร
8 เด็กชาย สาวิตร ยอดวัตร์
9 เด็กชาย กติตินนัท์ ร่มล าดวน
10 เด็กชาย ดนเุดช ทวีผล
11 เด็กชาย สุธิมนต์ เลิศปรีชา
12 เด็กชาย ชิตสนพุงษ์ บุญสิทธ์ิ
13 นาย ธนเชษฐ์ เกษมณี
14 นางสาว วรรณวิสา หลิมสืบ
15 นาย ธนาทิพย์ เทศดี
16 นางสาว วริศรา ศรีค าดี
17 นางสาว สุกลัยา อว่มทร
18 นาย รัฐศาสตร์ ฤทธ์ิบ ารุง
19 นางสาว นฤมล มลฑบ
20 นางสาว วิภารนี เพง็หมู
21 นาย ชลชาติ เหี่ยวเกดิ
22 นางสาว ชุติมณ นลิสนธิ
23 นาย วิษณุ กนัหา
24 นางสาว ณัฐกานต์ ปานพรม
25 นางสาว สิรีธร สระประทุมมาศ
26 นางสาว สิโรธร สระประทุมมาศ
27 นางสาว สิริวิมล สุขศิริ
28 นางสาว แพรวา ขาวพราย
29 นางสาว ปุณณิศา สุขชื่น
30 นางสาว นนัทินี ยศสมบัติ
31 นางสาว สุชาดา ร่มสุข
32 นางสาว อนคัมณี หอมหวน
33 นางสาว สุวนนั สุขแจ่ม
34 นางสาว ปารีญา สุภาสอน
35 นางสาว รัชดาภรณ์ นามาใหม่
36 นางสาว วรรณศิริ ใจแกว้
37 เด็กหญิง ณัฐพร ฤทธ์ิบ ารุง
38 นางสาว อนิทิรา ฝอยทอง
39 นางสาว จิรัชญา วาจาชอบ
40 นาย สรทรรศน์ ค าสิงห์

ส ารอง
1 นางสาว สุธีธิดา อนิทวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (ธุรกจิ - ภาษา)
ชื่อ - สกลุ



 

ที่ หมายเหตุ
1 นางสาว วัชราพร เจริญผล
2 นางสาว กนกพร ร่างใหญ่
3 นางสาว นราธิป เชื้อนุ่น
4 นางสาว สุธิดา ขอบบัวคล่ี
5 นางสาว รังสิมา แป้นเพช็
6 นาย ภูริภัทร สุขแจ่ม
7 นาย นธิิกร ยอดวัตร
8 นาย พเิชษฐ์ วงห์หมอ
9 นางสาว นวลละออ มาษา
10 นาย อรรถวิทย์ อบพล
11 นาย เวหา นุ่นมีศรี
12 นาย ธิวา โพธ์ิออ่ง
13 นางสาว ฐิตารีย์ บุญประเสริฐ
14 นาย วิศรุต สองเมือง
15 นาย ชวลิต เนี่ยมค า
16 นาย กฤตพรต สาลีวรรณ์
17 นาย คิมหันต์ โพธ์ิออ่ง
18 นาย รณกฤต แป้นล้ิม
19 นาย พสุธา สุขแจ่ม
20 นาย ธนพล ปรีเปรม
21 นาย สุรสีห์ ผลิพชื
22 นางสาว รจนา กงัขุนทด
23 นาย รัฐภูมิ บัวออ่น
24 นาย จีรพงศ์ หว่านผล
25 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมมุณี
26 นาย ภูวเดช ภูยงค์
27 นาย พเิชษฐพนัธ์ พลอยขาว
28 นาย วรธน บัวรอด
29 นาย นาขวัญ สีแสง
30 นาย นพพร บุญดา
31 นาย ปวร วัฒนะ
32 นาย รัตนชัย สกลุวา
33 นาย สุทธิภัทร ต่วนชะเอม
34 นาย เทพพทิักษ์ เอี่ยมชู
35 นาย วัชระพล วิเศษสังข์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (อตุสาหกรรม - คหกรรม)
ชื่อ - สกลุ



 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มอบตัวในวันที่  8  เมษายน  2561 คะ 

 

 

 

 

 

ท่ี หมายเหตุ
1 นางสาว ศิริวรรณ ข าเหมือน
2 นางสาว ฐานนนัท์ อยู่คง
3 นางสาว รุ้งปันนา เล่ือยศรีจันทร์
4 นางสาว จิรภิญญา พกุนวน
5 นางสาว สโรชา บุญรอด
6 นาย พงศ์พฒัน์ ไทยประสงค์
7 นาย จิรพงศ์ รอดอยู่
8 นาย ณภัทร ผู้ก าจัก
9 นาย ณัฐรัตน์ มากนอ้ย
10 นางสาว พรธิตา ขวัญใจ
11 นาย กฤตเมธ เฉือ่ยสูงเนนิ
12 นาย รชต มุกดาหาร
13 นางสาว กรรณิการ์ นมิสุวรรณ์
14 นาย วาตะ นุน่มีศรี
15 นาย สัณหณัฐ พฒุหอม

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 (ภาษา - คอมพวิเตอร์)
ชือ่ - สกลุ


