
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดมิ สอบได้ที่ ผลสอบ
๑ ๐๑๔ นางสาวนันศิณี  หมายดี ท่าข้ามพิทยาคม ๑ ผ่าน
๒ ๐๔๑ นายอรรถพล  แสงธนานนท์ ท่าข้ามพิทยาคม ๒ ผ่าน
๓ ๐๘๓ นายจิรพันธ์  แก้วชัยสูน วัดประชาบ ารุงกิจ ๓ ผ่าน
๔ ๐๒๓ นางสาวณัฏฐณิชา  นักบุญ ท่าข้ามพิทยาคม ๔ ผ่าน
๕ ๐๘๒ นางสาวธิดารัตน์  ฤทธิพิทักษ์ วัดประชาบ ารุงกิจ ๕ ผ่าน
๖ ๐๑๒ นายอัษฎาวุฒิ  ไพเราะ ท่าข้ามพิทยาคม ๖ ผ่าน
๗ ๐๔๐ นางสาวณิชาพรรณ  นกทรัพย์ ท่าข้ามพิทยาคม ๗ ผ่าน
๘ ๐๕๙ นายธนญชัย  รักชื่น ท่าข้ามพิทยาคม ๘ ผ่าน
๙ ๐๘๐ นางสาวประภาฬรินทร์  รจิตไพศาลสิริกุล แสนสุข ๙ ผ่าน

๑๐ ๐๔๓ นายปรเมศวร์  จ้อยเจริญ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๐ ผ่าน
๑๑ ๐๒๒ นายปฐมพงศ์  ผลเจริญ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๑ ผ่าน
๑๒ ๐๑๗ นางสาวสิริพร  นนทรักษ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๒ ผ่าน
๑๓ ๐๑๙ นางสาวฐิติกานต์  บุตรสนม ท่าข้ามพิทยาคม ๑๓ ผ่าน
๑๔ ๐๓๖ นางสาวกันธิชา  ชูตะมัน ท่าข้ามพิทยาคม ๑๔ ผ่าน
๑๕ ๐๘๔ นางสาวพัณณิตา  ภักดีค า พระหฤทัยคอนแวนต์ ๑๕ ผ่าน
๑๖ ๐๐๔ นายสิษณุ  จุกสีดา วัดแก้วศิลาราม ๑๖ ผ่าน
๑๗ ๐๐๘ เด็กชายกฤษณะลักษณ์  ปัน้เจริญ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๗ ผ่าน
๑๘ ๐๑๓ นางสาวจันทิมา  จันทนา ท่าข้ามพิทยาคม ๑๘ ผ่าน
๑๙ ๐๑๕ นางสาวจิตรานุช  น้อยจันทร์ ท่าข้ามพิทยาคม ๑๙ ผ่าน
๒๐ ๐๓๘ นางสาวมุฑิตา  ยงรัมย์ ท่าข้ามพิทยาคม ๒๐ ผ่าน
๒๑ ๐๔๘ นางสาวรัตนาภรณ์  สร้อยโสม ท่าข้ามพิทยาคม ๒๑ ผ่าน
๒๒ ๐๐๙ เด็กหญิงธิดารัตน์  พิรานรมย์ ท่าข้ามพิทยาคม ๒๒ ผ่าน
๒๓ ๐๑๐ นางสาวณัฐวรรณ  นุ่นไฝ ท่าข้ามพิทยาคม ๒๓ ผ่าน
๒๔ ๐๑๑ เด็กหญิงปิยวรรณ  ขมเล็ก ท่าข้ามพิทยาคม ๒๔ ผ่าน
๒๕ ๐๒๖ นายณัฎฐพล  ศิวะกุล ท่าข้ามพิทยาคม ๒๕ ผ่าน
๒๖ ๐๒๗ นายทินภัทร  หมายมั่น ท่าข้ามพิทยาคม ๒๖ ผ่าน
๒๗ ๐๓๔ นายภานุวัฒน์  เชื้อดี ท่าข้ามพิทยาคม ๒๗ ผ่าน
๒๘ ๐๕๕ นายนพเก้า  คงผ่องแผ้ว ท่าข้ามพิทยาคม ๒๘ ผ่าน
๒๙ ๐๖๓ นายธนาธิป  จงมีสุข ท่าข้ามพิทยาคม ๒๙ ผ่าน
๓๐ ๐๑๖ นางสาวรสสุคนธ์  พุทธรักษา ท่าข้ามพิทยาคม ๓๐ ผ่าน

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

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔
โรงเรียนทา่ข้ามพิทยาคม

                           ๒. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่ยงัไม่ครบให้น ามามอบในวันรายงานตัว
                           ๓. ทัง้นี้ยังไม่รวมโควต้านักกีฬา

หมายเหตุ  ๑. แผนการเรียนสามารถปรับเปล่ียนได้ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒
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๓๑ ๐๓๗ นางสาวกัญญาพร  ชุมชีวิต ท่าข้ามพิทยาคม ๓๑ ผ่าน
๓๒ ๐๔๙ นายณัชพล  คูคีรีเขต ท่าข้ามพิทยาคม ๓๒ ผ่าน
๓๓ ๐๕๐ นางสาวพัชรินทร์  ดีรัศมี ท่าข้ามพิทยาคม ๓๓ ผ่าน
๓๔ ๐๖๘ นางสาวจันทร์จิรา  สุขสีดา ท่าข้ามพิทยาคม ๓๔ ผ่าน
๓๕ ๐๔๔ นายณัฐชนน  คณะเขต ท่าข้ามพิทยาคม ๓๕ ผ่าน
๓๖ ๐๔๕ นายปรเมศว์  ช านาญไพร ท่าข้ามพิทยาคม ๓๖ ผ่าน
๓๗ ๐๖๐ นางสาวปิยะฎา  คงสุขกาย ท่าข้ามพิทยาคม ๓๗ ผ่าน
๓๘ ๐๘๖ นางสาวอารยา  องอาจ เพลินจติวิทยา ๓๘ ผ่าน
๓๙ ๐๒๐ นางสาวปภัสสร เทีย่งตรง วัดประชาบ ารุงกิจ ๓๙ ผ่าน
๔๐ ๐๓๙ นางสาวนันทิกานต์  ทองแก้ว ท่าข้ามพิทยาคม ๔๐ ผ่าน
๔๑ ๐๐๓ นางสาวขนิษฐา  ตีหล้า วัดแก้วศิลาราม ๔๑ ผ่าน
๔๒ ๐๓๐ นางสาวอรอนงค์  แตงอ่อน ท่าข้ามพิทยาคม ๔๒ ผ่าน
๔๓ ๐๔๗ นายธนากร  สันธิพงค์ ท่าข้ามพิทยาคม ๔๓ ผ่าน
๔๔ ๐๕๖ นายนฤนาท   หน่ายคอน ท่าข้ามพิทยาคม ๔๔ ผ่าน
๔๕ ๐๗๒ นายวัฒนา  บุญจันทร์ ท่าข้ามพิทยาคม ๔๕ ผ่าน
๔๖ ๐๘๕ นายพงสกร  คงล้อม อุทกวิทยาคม ๔๖ ผ่าน
๔๗ - นางสาววรฤทัย  ทรัพย์คง ท่าข้ามพิทยาคม ๔๗ ผ่าน
๔๘ ๐๐๒ เด็กหญิงนันทิดา  องอาจ วัดแก้วศิลาราม ๔๘ ผ่าน
๔๙ ๐๐๗ นายพงษ์พันธ์  พรหมเปีย่ม หัวถนนวิทยา ๔๙ ผ่าน
๕๐ ๐๒๕ นายณัฐพงษ์  บุญมี ท่าข้ามพิทยาคม ๕๐ ผ่าน
๕๑ ๐๕๘ นางสาวพิกุล  เหลืองอ่อน ท่าข้ามพิทยาคม ๕๑ ผ่าน
๕๒ ๐๗๑ นายขจรศักด์ิ  วงศ์พรประดิษฐ์ ท่าข้ามพิทยาคม ๕๒ ผ่าน
๕๓ ๐๐๖ นางสาวภัทรกร  มณีวงษ์ สุเหร่ากลองใหญ่ (อนุกูลศึกษา) ๕๓ ผ่าน
๕๔ ๐๑๘ นายภูริภัทร  เทียนทอง ท่าข้ามพิทยาคม ๕๔ ผ่าน
๕๕ ๐๕๒ นางสาวสุกัญญารัตน์  นพวัน ท่าข้ามพิทยาคม ๕๕ ผ่าน
๕๖ ๐๗๐ นายวงกต  จั่นเพิง้ ท่าข้ามพิทยาคม ๕๖ ผ่าน
๕๗ ๐๔๖ เด็กหญิงศศิกานต์  เล่ียวกุล ท่าข้ามพิทยาคม ๕๗ ผ่าน
๕๘ ๐๕๔ นายศุภชัย  รอดมี ท่าข้ามพิทยาคม ๕๘ ผ่าน
๕๙ ๐๖๑ นายเกริกพล  เสนาะล้ า ท่าข้ามพิทยาคม ๕๙ ผ่าน
๖๐ ๐๖๒ นางสาวอโนชา  ยุ่นประยงค์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๐ ผ่าน
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๖๑ ๐๗๔ นายพงศกร  ไหมทอง ท่าข้ามพิทยาคม ๖๑ ผ่าน
๖๒ ๐๖๖ เด็กหญิงฝัน  ทองค า ท่าข้ามพิทยาคม ๖๒ ผ่าน
๖๓ ๐๔๒ นายธนวัฒน์  บุดดา ท่าข้ามพิทยาคม ๖๓ ผ่าน
๖๔ - นางสาวพรนิตา  เฮงหลี ท่าข้ามพิทยาคม ๖๔ ผ่าน
๖๕ ๐๕๑ นายพัฒนพงศ์  โลหะทัตตานนท์ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๕ ผ่าน
๖๖ ๐๕๗ นายธนกร  บุษบา ท่าข้ามพิทยาคม ๖๖ ผ่าน
๖๗ ๐๗๖ นายศิริชัย   ทองแตง ท่าข้ามพิทยาคม ๖๗ ผ่าน
๖๘ ๐๕๓ นางสาวสุรีย์รัตน์  หนูประเสริฐ ท่าข้ามพิทยาคม ๖๘ ผ่าน
๖๙ ๐๖๔ นางสาวศุภักษร  แซ่ซ้ิม ท่าข้ามพิทยาคม ๖๙ ผ่าน
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