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๑ ๑๗๓ เด็กชายเดชาวัต  เกิดทรัพย์ วัดอรัญญิการาม ๑ ผ่าน
๒ ๑๘๑ เด็กชายวีรภัทร  เผือกรอด บุญญวิทยาคาร ๒ ผ่าน
๓ ๐๓๘ เด็กหญิงพิชชาภา  เวียรศิลป์ วัดโคกเพลาะ ๓ ผ่าน
๔ ๑๑๗ เด็กชายไผ่หลิว  เหล้ามูล ท่าข้ามพิทยาคม ๔ ผ่าน
๕ ๑๗๘ เด็กหญิงกมลชนก  ชื่นอารมย์ วัดเนินตามาก ๕ ผ่าน
๖ ๐๗๑ เด็กหญิงยโสฐาฆญิา  จรูญภาคย์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖ ผ่าน
๗ ๑๑๐ เด็กหญิงไอรดา  ร่มเย็น ท่าข้ามพิทยาคม ๗ ผ่าน
๘ ๑๗๔ เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน อนุบาลพนัสศึกษาลัย ๘ ผ่าน
๙ ๑๘๓ เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว ชุมชนวัดโบสถ์ ๙ ผ่าน

๑๐ ๐๔๐ เด็กหญิงสายธาร  ธรรมพรหม วัดป่าแก้ว ๑๐ ผ่าน
๑๑ ๑๗๕ เด็กหญิงณปภา  เขตร์หลุมข้าว วัดสนามจันทร์ ๑๑ ผ่าน
๑๒ ๑๙๗ เด็กชายธนพล  นาคทอง ชุมชนวัดโบสถ์ ๑๒ ผ่าน
๑๓ ๐๓๐ เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว ชุมชนวัดโบสถ์ ๑๓ ผ่าน
๑๔ ๑๗๑ เด็กหญิงชิดชนก  เสนาธรรม วัดเขาคีรีรมย์ ๑๔ ผ่าน
๑๕ ๐๓๑ เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์ ชุมชนวัดโบสถ์ ๑๕ ผ่าน
๑๖ ๑๐๘ เด็กหญิงธัญสุดา  หมายดี ท่าข้ามพิทยาคม ๑๖ ผ่าน
๑๗ ๑๕๖ เด็กหญิงกุลนันท์  อายภักตร์ วัดอินทาราม ๑๗ ผ่าน
๑๘ ๐๒๕ เด็กชายปรมี  อินพิทักษ์ วัดยคุลราษฎร์สามัคคี ๑๘ ผ่าน
๑๙ ๐๘๙ เด็กชายธนภัทร  ปัททุม ท่าข้ามพิทยาคม ๑๙ ผ่าน
๒๐ ๑๔๑ เด็กชายปยุต  วัฒนภูมิ ท่าข้ามพิทยาคม ๒๐ ผ่าน
๒๑ ๑๐๐ เด็กชายเตโชดม  นามกิ่ง ทา่ข้ามพิทยาคม ๒๑ ผ่าน
๒๒ ๑๘๒ เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิม่ประโคน วัดหนองกระสังสามัคคี ๒๒ ผ่าน
๒๓ ๒๐๐ เด็กหญิงจิราพร  อาศัย วัฒนานุศาสน์ ๒๓ ผ่าน
๒๔ ๑๒๓ เด็กหญิงอริสา  เข็มขาว ท่าข้ามพิทยาคม ๒๔ ผ่าน
๒๕ ๑๕๓ เด็กหญิงรุ่งนภัส  ชาวเวียง อนุบาลพนัสศึกษาลัย ๒๕ ผ่าน
๒๖ ๐๖๘ เด็กหญิงขวัญแก้ว  ต่ิงแตง อนุบาลพนัสศึกษาลัย ๒๖ ผ่าน
๒๗ ๐๓๕ เด็กชายพฤกษ์  โควะวินทวีวัฒน์ วัดหลวงพรหมวาส ๒๗ ผ่าน
๒๘ ๐๙๔ เด็กชายภานุเดช  วงษ์อินทร์ ท่าข้ามพิทยาคม ๒๘ ผ่าน
๒๙ ๑๐๙ เด็กหญิงมะปราง  พาจร ท่าข้ามพิทยาคม ๒๙ ผ่าน
๓๐ ๑๑๙ เด็กหญิงเอมิกา  มะสูงเนิน ท่าข้ามพิทยาคม ๓๐ ผ่าน
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๓๑ ๑๕๑ เด็กชายสุริยะ  หุบทอง ท่าข้ามพิทยาคม ๓๑ ผ่าน
๓๒ ๑๙๑ เด็กหญิงเกวลิน  ศุภธราวัฒน์ บ้านเขาสะท้อน ๓๒ ผ่าน
๓๓ ๐๖๑ เด็กชายฉลองรัช  เมฆฉาย วัดหนองกระสังสามัคคี ๓๓ ผ่าน
๓๔ ๐๗๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์  รอดภัย ท่าข้ามพิทยาคม ๓๔ ผ่าน
๓๕ ๐๘๕ เด็กชายกฤติพงศ์  รุ่งสะอาด ท่าข้ามพิทยาคม ๓๕ ผ่าน
๓๖ ๑๑๘ เด็กหญิงจิราพร  สอนกลาง ท่าข้ามพิทยาคม ๓๖ ผ่าน
๓๗ ๐๐๑ เด็กชายประกอบ  ไหมทอง บา้นสระส่ีเหล่ียม ๓๗ ผ่าน
๓๘ ๐๘๖ เด็กหญิงสุพัตรา  สําราญใจ ท่าข้ามพิทยาคม ๓๘ ผ่าน
๓๙ ๑๐๖ เด็กหญิงภัศราวดี  ทองสุขกลาง ท่าข้ามพิทยาคม ๓๙ ผ่าน
๔๐ ๑๔๓ เด็กชายรัฐภูมิ  โตเจริญ ท่าข้ามพิทยาคม ๔๐ ผ่าน
๔๑ ๑๘๙ เด็กชายธัญลักษณ์  เปรพิพัฒน์ วัดศรีมงคล ๔๑ ผ่าน
๔๒ ๐๔๔ เด็กชายไตรภพ  ไสยประจํา วัดป่าแก้ว ๔๒ ผ่าน
๔๓ ๑๐๗ เด็กหญิงปภาวดี  นักบุญ ท่าข้ามพิทยาคม ๔๓ ผ่าน
๔๔ ๑๙๙ เด็กหญิงณภัทร  แปลกใหม่ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ๔๔ ผ่าน
๔๕ ๐๓๙ เด็กชายวิษรุต  สีวังราช วัดโคกเพลาะ ๔๕ ผ่าน
๔๖ ๐๔๒ เด็กชายพีรพัฒน์  หมื่นยุทธ์ วัดป่าแก้ว ๔๖ ผ่าน
๔๗ ๑๐๓ เด็กชายนนท์พัทธ์  ทองดี ท่าข้ามพิทยาคม ๔๗ ผ่าน
๔๘ ๑๒๒ เด็กหญิงพรพรรณ  ยุ่นประยงค์ ท่าข้ามพิทยาคม ๔๘ ผ่าน
๔๙ ๑๔๕ เด็กชายธีรศักด์ิ  สุมาลัย ท่าข้ามพิทยาคม ๔๙ ผ่าน
๕๐ ๑๘๕ เด็กหญิงญาณิศา  จงจิตต์เวชกุล เทศบาล ๒ วัดกลางทุมมาวาส ๕๐ ผ่าน
๕๑ ๐๒๙ เด็กหญิงนภัสสร  พรมโสภา วัดยคุลราษฎร์สามัคคี ๕๑ ผ่าน
๕๒ ๐๖๒ เด็กหญิงณฤบร  นุชปาน วัดสามกอ ๕๒ ผ่าน
๕๓ ๐๖๙ เด็กหญิงแทนขวัญ  เพชรพรหม ชุมชนวัดโบสถ์ ๕๓ ผ่าน
๕๔ ๐๙๑ เด็กหญิงสุดาวัลย์  ทองดี ท่าข้ามพิทยาคม ๕๔ ผ่าน
๕๕ ๑๒๕ เด็กหญิงสุวิชญา  เสง่ียมจิตร์ ท่าข้ามพิทยาคม ๕๕ ผ่าน
๕๖ ๑๓๕ เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิวะกุล ท่าข้ามพิทยาคม ๕๖ ผ่าน
๕๗ ๑๖๑ เด็กหญิงชนินันท์  ทองเพชร ท่าข้ามพิทยาคม ๕๗ ผ่าน
๕๘ ๐๕๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทีย่งตรง วัดศรีมงคล ๕๘ ผ่าน
๕๙ ๑๒๐ เด็กหญิงนพภัสสร  ทองคํา ท่าข้ามพิทยาคม ๕๙ ผ่าน
๖๐ ๑๒๙ เด็กชายชัยวัฒน์  พิษกระโทก ท่าข้ามพิทยาคม ๖๐ ผ่าน
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๖๑ - เด็กชายนเรศ  อั๋นวงษ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๑ ผ่าน
๖๒ ๐๒๗ เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริอําพันธ์ ชุมชนวัดโบสถ์ ๖๒ ผ่าน
๖๓ ๐๕๖ เด็กชายอนวัฒน์  ศรีเกษม วัดศรีมงคล ๖๓ ผ่าน
๖๔ ๐๕๘ เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสมบัติ วัดศรีมงคล ๖๔ ผ่าน
๖๕ ๐๘๓ เด็กชายศักดินนท์  ศัทธาพงษ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๕ ผ่าน
๖๖ ๑๒๗ เด็กหญิงยลดา  สวัสดี ท่าข้ามพิทยาคม ๖๖ ผ่าน
๖๗ ๑๙๔ เด็กหญิงพรนัชชา  อนันตศุภมงคล ชุมชนวัดโบสถ์ ๖๗ ผ่าน
๖๘ - เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยจันทร์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๘ ผ่าน
๖๙ ๐๒๔ เด็กหญิงชนัญญา  ปัญญาเหลือ วัดยคุลราษฎร์สามัคคี ๖๙ ผ่าน
๗๐ ๐๕๔ เด็กชายอรรถพล  ศรโยธา วัดศรีมงคล ๗๐ ผ่าน
๗๑ ๐๘๔ เด็กชายวัชรเกียรติ  พรงาม ท่าข้ามพิทยาคม ๗๑ ผ่าน
๗๒ ๑๒๔ เด็กหญิงปวริศา  ซ่ือสัตย์เบญจกุล ท่าข้ามพิทยาคม ๗๒ ผ่าน
๗๓ ๑๓๐ เด็กหญิงสิรินทรา  สวัสดี ท่าข้ามพิทยาคม ๗๓ ผ่าน
๗๔ ๑๗๐ เด็กหญิงธิมากร  นวลจันทร์ วัดศรีมงคล ๗๔ ผ่าน
๗๕ ๐๒๒ เด็กชายปรัชญา  ปิน่แก้ว วัดประชาบํารุงกิจ ๗๕ ผ่าน
๗๖ ๐๒๘ เด็กหญิงวรินทรา  นนท์ศิริ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ๗๖ ผ่าน
๗๗ ๐๘๒ เด็กชายวุฒิชัย  เหลาหลอด ท่าข้ามพิทยาคม ๗๗ ผ่าน
๗๘ ๑๐๕ เด็กหญิงธัญเรศ  บุญหลํา ท่าข้ามพิทยาคม ๗๘ ผ่าน
๗๙ ๑๑๑ เด็กชายธีรนพ  หวานชะเอม ท่าข้ามพิทยาคม ๗๙ ผ่าน
๘๐ ๑๔๗ เด็กชายธนโชติ  นกงาม ท่าข้ามพิทยาคม ๘๐ ผ่าน
๘๑ ๑๔๙ เด็กชายชัยสิทธิ ์ ดิษฐวิมล ประชาสงเคราะห์ ๘๑ ผ่าน
๘๒ ๐๘๗ เด็กหญิงเกษรา  สิงห์คํา ท่าข้ามพิทยาคม ๘๒ ผ่าน
๘๓ ๑๔๔ เด็กชายศุภกิตต์ิ  แช่มนิล ท่าข้ามพิทยาคม ๘๓ ผ่าน
๘๔ ๑๖๖ เด็กชายณฐพล  พลอยงาม วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ๘๔ ผ่าน
๘๕ ๑๗๒ เด็กชายธีรพล  กล่ินกุหลาบ ชุมชนวัดโบสถ์ ๘๕ ผ่าน
๘๖ ๐๖๐ เด็กชายพีรวิทย์   แก่นกระบิน วัดศรีมงคล ๘๖ ผ่าน
๘๗ ๐๗๓ เดกชายนันทกร  คะสุระ ท่าข้ามพิทยาคม ๘๗ ผ่าน
๘๘ ๐๗๔ เด็กชายธีรศักด์ิ  เล็ดลอด ท่าข้ามพิทยาคม ๘๘ ผ่าน
๘๙ ๑๑๕ เด็กชายพิชชณุตม์  โตศิริ ท่าข้ามพิทยาคม ๘๙ ผ่าน
๙๐ ๐๒๓ เด็กชายศุภชัย  น้ําฟ้า วัดเขาคีรีรมย์ ๙๐ ผ่าน
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๙๑ ๐๗๕ เด็กชายภัทรภณ  จันทร์วิไลลักษณ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๙๑ ผ่าน
๙๒ ๐๙๓ เด็กชายอนุชิต  พุกซ่ือตรง ท่าข้ามพิทยาคม ๙๒ ผ่าน
๙๓ ๑๖๕ เด็กชายณัฐนนท์  หมื่นเดช วังกะจะ ๙๓ ผ่าน
๙๔ ๑๘๐ เด็กหญิงขุรัสกร  สุขประเสริฐ วัดสามกอวิรุณราษ์อุปภัมภ์ ๙๔ ผ่าน
๙๕ ๑๙๕ เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์ ชุมชนวัดโบสถ์ ๙๕ ผ่าน
๙๖ ๐๓๓ เด็กหญิงอรอนงค์  สังข์ทอง วัดหลวงพรหมวาส ๙๖ ผ่าน
๙๗ ๐๖๖ เด็กชายสุรเชษฎ์  จันทรเกษมสุข วัดดอนสีนนท์ ๙๗ ผ่าน
๙๘ ๐๗๙ เด็กชายดลธรรม  บุญมา ท่าข้ามพิทยาคม ๙๘ ผ่าน
๙๙ ๑๒๖ เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์เงิน ท่าข้ามพิทยาคม ๙๙ ผ่าน

๑๐๐ ๐๔๑ เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่ซ้ิม วัดป่าแก้ว ๑๐๐ ผ่าน
๑๐๑ ๐๔๕ เด็กหญิงณัฐธิดา  เปล่ียนเมฆ วัดป่าแก้ว ๑๐๑ ผ่าน
๑๐๒ ๐๗๘ เด็กชายธนิตรุธ  มันตะระษี ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๒ ผ่าน
๑๐๓ ๐๘๐ เด็กชายตรีเพชร ต่ิงแตง ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๓ ผ่าน
๑๐๔ ๑๒๐ เด็กหญิงวรัชยา  ศิริวัน ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๔ ผ่าน
๑๐๕ ๑๑๖ เด็กชายพานทองเพชร  สุขสีดา ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๕ ผ่าน
๑๐๖ ๐๗๒ เด็กหญิงสุภิสรา  ท้าวขุนทอง ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๖ ผ่าน
๑๐๗ ๐๘๑ เด็กชายณัฐกร  ทองเจือ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๗ ผ่าน
๑๐๘ ๐๗๗ เด็กชายกฤษฎิ ์ พิมพ์ทรัพย์ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๘ ผ่าน
๑๐๙ ๑๐๔ เด็กหญิงชนกวนันท์   โพธิสุ์วรรณ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐๙ ผ่าน
๑๑๐ ๑๕๙ เด็กชายศุภกิตต์ิ  ธรรมสุข ท่าข้ามพิทยาคม ๑๑๐ ผ่าน
๑๑๑ ๑๖๗ เด็กชายวิชญ์ภาส  พุกลา คลองเจริญราษฎร์ ๑๑๑ ผ่าน
๑๑๒ ๑๙๘ เด็กชายกฤตเมธ  ช่างประเสริฐ วัดศรีมงคล ๑๑๒ ผ่าน
๑๑๓ ๐๕๙ เด็กชายรัชชานนท์  คงเพชร วัดศรีมงคล ๑๑๓ ผ่าน
๑๑๔ ๐๙๒ เด็กชายชนพัฒน์  ชุ่มเย็น ท่าข้ามพิทยาคม ๑๑๔ ผ่าน
๑๑๕ ๐๕๓ เด็กชายเศรษฐพงศ์  นามบดีอุบล วัดศรีมงคล ๑๑๕ ผ่าน
๑๑๖ ๐๕๕ เด็กชายพบกรัณย์  เกิดสินธุ์ วัดศรีมงคล ๑๑๖ ผ่าน
๑๑๗ ๑๘๔ เด็กชายประณิธาณ  แซ่เซียว วัดแก้วศิลาราม ๑๑๗ ผ่าน

  ลงชื่อ...............................................ผู้ประกาศสอบ
       (นายสมนึก  ทองแก้ว)

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
หมายเหตุ  ๑. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียนทีย่ังไม่ครบให้นํามามอบในวันรายงานตัว

โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม

                       ๒. ทัง้นี้ยังไม่รวมโควต้านักกีฬา

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑


