
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

1 เด็กหญิงมินตรา   รันตประกอบ ม.1/1 นักเรียนห้อง  
2 เด็กชายธีรภัทร   เคนบู ม.1/1 ม.1/1 
3 เด็กชายธีภพ   แข็งแรง ม.1/1  
4 เด็กหญิงพรอมร   จันลา ม.1/1  
5 เด็กชายณฐพัฒน์  โสดี ม.1/1  
6 เด็กชายภูธารทอง  สีพันดร ม.1/1  
7 เด็กชายวชิรวิทย์  พันพระสี ม.1/1  
8 เด็กหญิงบุณยาพร  มาเอี่ยม ม.1/1  
9 เด็กชายพงศกร   แสงค า ม.1/1  
10 เด็กชายภาคิน  ผ่านวงศ์ ม.1/1  
11 เด็กชายสิวภพ   ปราบนอก ม.1/1  
12 เด็กหญิงนิศามณี   นาคสวัสด์ิ ม.1/1  
13 เด็กชายพิชัยวัฒน์  จ าวัน ม.1/1  
14 เด็กชายธีรวัฒน์   เผ้าหอม ม.1/1  
15 เด็กชายพสิษฐ์   เอกตาแสง ม.1/1  
16 เด็กหญิงชัญญานุช   พันธ์เทพ ม.1/1  
17 เด็กชายกัมปนาท   สีทัดยศ ม.1/1  
18 เด็กหญิงเบญจญาพร  เตินเตือน ม.1/1  
19 เด็กหญิงเอมมิกา   ยิ่งชาติ ม.1/1  
20 เด็กหญิงธิภาดา   จันศรีลา ม.1/1  
21 เด็กหญิงวารัญญา  จ าวัน ม.1/1  
22 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีหนองบัว ม.1/1  
23 เด็กชายศักดิ์ดานุภาพ  กุลลาว ม.1/1  
24 เด็กชายเมฆินทร์  แสนศาลา ม.1/1  
25 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนารี ม.1/1  

 



 

เลขที ่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 
26 เด็กชายวีระศักดิ์  โสดาดง ม.1/1  
27 เด็กหญิงฤทธิอร   โนนทิง ม.1/1  
28 เด็กชายวรินทร  ผาดวงดี ม.1/1  
29 เด็กหญิงวารุณี   อรัญทอง ม.1/1  
30 เด็กหญิงปิยะวดี   วรรณสุทธิ์ ม.1/1  
31 เด็กชายอัครพล   เทศแสงทอง ม.1/1  
32 เด็กหญิงสุพรรษา   จ าปาบุญ ม.1/1  
33 เด็กชายสุรศักดิ์  มากเขียน ม.1/1  
34 เด็กชายเมคา   นามหานวล ม.1/1  
35 เด็กหญิงภัทริดา   นามหานวล ม.1/1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

36 เด็กหญิงประภัสสร   ใจมัง ม.1/2 นักเรียนห้อง 
37 เด็กหญิงณับพร  พาศริราช ม.1/2 ม.1/2 
38 เด็กชายธนากร   กัลหากุล ม.1/2  
39 เด็กชายพัสกร    สุทธา ม.1/2  
40 เด็กชายอภิวัฒน์  สนทอง ม.1/2  
41 เด็กชายปิติกร  พรรณา ม.1/2  
42 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อันอาจ ม.1/2  
43 เด็กชายธนาวัฒน์  โคกสีอ านวย ม.1/2  
44 เด็กชายปิยะนนท์    สิงราช ม.1/2  
45 เด็กชายธนโชติ  พงษ์โคกสี ม.1/2  
46 เด็กชายอธิธัช สมบัติ ม.1/2  
47 เด็กหญิงพรพรม   คารม ม.1/2  
48 เด็กชายสุจิตร   เพียผิว ม.1/2  
49 เด็กหญิงนุชจริน   คงทิพย์ ม.1/2  
50 เด็กชายอดิสรณ์   แกบสิงห์ ม.1/2  

 

 



เลขที ่ ชื่อ  -  สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 
51 เด็กหญิงสุธิดา    สมอค า ม.1/2  
52 เด็กหญิงฐิตินันท์   นันทะไสย์ ม.1/2  
53 เด็กชายรัชพล  พรหมวงศ์เจริญ ม.1/2  
54 เด็กชายปิติพล   พรรณา ม.1/2  
55 เด็กชายศิรชัช อุปัชฌาย์ ม.1/2  
56 เด็กหญิงศศิธร   ค ามูล ม.1/2  
57 เด็กหญิงกนกนิภา   นามวงษา ม.1/2  
58 เด็กหญิงอิศริยา   แสนสีมนต์ ม.1/2  
59 เด็กชายวิทยา     ผิวแดง ม.1/2  
60 เด็กหญิงธิดารัตน์   อุปนา ม.1/2  
61 เด็กหญิงเกวลิน  อรัญโชติ ม.1/2  
62 เด็กหญิงกิติยา   รินรุด ม.1/2  
63 เด็กชายธนเทพ   จันทร์หล้า ม.1/2  
64 เด็กหญิงจิราภา     จันตะคุณ ม.1/2  
65 เด็กชายนฤเบศ  ดีเรือง ม.1/2  
66 เด็กชายจักรพรรด์ิ  กุดทิง ม.1/2 ขาดสอบ 
67 เด็กหญิงนลินทิพย์    ทองชมภู ม.1/2 ขาดสอบ 
68 เด็กหญิงวริศรา   ปลัดขวา ม.1/2 ขาดสอบ 
69 เด็กชายจักริน  เคนบู ม.1/2 ขาดสอบ 
70 เด็กหญิงศุธาทิพ   ทองนรินทร ์ ม.1/2 ขาดสอบ 
71 เด็กชายวิศนุกร  ไชยค ามิ่ง ม.1/2 ขาดสอบ 
72 เด็กชายปรีชา   แสนแก ม.1/2 ขาดสอบ 
73 เด็กหญิงเรณุกา จิลุนณะหุย ม.1/2 ขาดสอบ 
74    
75    

 


