
 
   

 

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง) 
เรื่อง ใหนักเรียนมารายงานตัวเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา2563  

------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑ วัดคําสายทอง) ประกาศรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1                  
ปการศึกษา2563  โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนดังตอไปนี้ ใหมารายงาตัวในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563                   
ท่ีโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑ วัดคําสายทอง) 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ สกุล 
1 เด็กหญิง วรรณษา พันหลา 
2 เด็กหญิง ศรัญญา จูมนา 
3 เด็กชาย พิเชฐชัย เสียงล้ํา 
4 เด็กหญิง ธิดาทิพย หวังชัย 
5 เด็กชาย ธนภัทร ภายวัน 
6 เด็กชาย ปวริศร ศรีชะนะ 
7 เด็กหญิง วารุณี หารคําภา 
8 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ภูมิลา 
9 เด็กชาย ธนวัฒน พิมพนนท 

10 เด็กชาย กฤษฎา พรมรอยโท 
11 เด็กชาย ชาญณรงค มีวิชา 
12 เด็กชาย พรพิศณุ จันทขัมมา 
13 เด็กหญิง ธิดาพร จิตวอง 
14 เด็กหญิง อินทิรา แทนกลาง 
15 เด็กหญิง นิลาวัลย ตาอุด 
16 เด็กชาย ธราธิป   ศิริมา 
17 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา คําเลิศ 
18 เด็กหญิง นันทชพร ปานอินทร 
19 เด็กหญิง ธณัชชา ปจจัยคา 
20 เด็กชาย พงศกร ฐานพรม 
21 เด็กชาย ยศพล จันทะมนตรี 
22 เด็กหญิง รุจิรา หารจิต 
23 เด็กชาย หริรักษ กลายุทธ 
24 เด็กชาย ธันวา กวางพิมาย 
25 เด็กหญิง กณิกา สุวรรณไตร 
26 เด็กหญิง ณัฏชา คําเลิศ 
27 เด็กหญิง ฐาปนีย สุทธิเสง่ียม 
28 เด็กหญิง ชนัญธิดา พรหมเสนา 
29 เด็กชาย ธนินวัฒน มุกดาสกุลวงศ 
30 เด็กชาย อนุพงศ จิ๋วเจริญ 
31 เด็กหญิง สุธิดา วงคจันทา 

 



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ สกุล 
32 เด็กหญิง ณัฎฐนันทดา เคนถาวร 
33 เด็กหญิง ชลธิชา คนยืน 
34 เด็กหญิง ปภาพร วรรณโสภา 
35 เด็กหญิง มุกลดา สีหาวงค 
36 เด็กชาย ชินณุพงศ ชาล ี
37 เด็กหญิง ญาณิดา ทองเภา 
38 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทองทัด 
39 เด็กชาย บวรภัค กลางประพันธ 
40 เด็กหญิง ชนิดาภา ไชยเมือง 
41 เด็กหญิง ฐิติยา ทองศิลา 
42 เด็กชาย ธนกฤต ณัฏฐภูปภพ 
43 เด็กหญิง ยุพารัตน ชาธิพา 
44 เด็กหญิง เพ็ญมณี ศรีโยหะ 
45 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พันหลา 
46 เด็กชาย ถนอมศิลป หงษบุดดี 
47 เด็กหญิง จิราภรณ ทองออน 
48 เด็กชาย อภิวัฒน ปราบมนตรี 
49 เด็กชาย ศักรินทร หม่ืนลามะ 

  50 เด็กชาย นนณพัทธ ลําพองชาติ 
51 เด็กชาย วัชชิรพงษ คงรอด 
52 เด็กชาย ธีรภัทร แข็งแรง 
53 เด็กชาย ชลพัฒน ยั่งยืน 
54 เด็กชาย รชต พัวพงษพันธุ 
55 เด็กชาย สหรัฐ ขันแข็ง 
56 เด็กหญิง อัญญาณี สุดใจ 
57 เด็กชาย เตวิท ศรีลาวัฒน ื
58 เด็กชาย ศุภโชค ศรีสุวงศ 
59 เด็กหญิง จีรนนัท ใจกลา 
60 เด็กหญิง กมลชนก ทองผา 
61 เด็กหญิง ทิฆัมพร มีภาทัศน 
62 เด็กหญิง ชุติกาญจน ผากา 
63 เด็กชาย พิพัฒนพร ผากา 
64 เด็กชาย โตวัด กัลยารัตน 
65 เด็กชาย ภูมิภัทร ชัยพันโท 
66 เด็กชาย ชานนท สาที 
67 เด็กหญิง ปวันรัตน ปาละวงศ 
68 เด็กชาย สุริศักดิ์ ชุมพลภักดี 
69 เด็กชาย อนพัทย บุญรักษา 
70 เด็กชาย รัชกร ทองออน 
71 เด็กชาย วรธันย นันหม่ืน 
72 เด็กชาย อาทิตย พรอมใจ 



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ สกุล 
73 เด็กชาย ตน แสงสุวรรณ 
74 เด็กชาย ปรเมษฐ คํามงคุณ 
75 เด็กชาย ปฐมพงษ เทพาผอง 
76 เด็กหญิง มาลินดา ปุญญา 
77 เด็กหญิง ชนิดา เนาวนิตย 
78 เด็กชาย ปฏิพล หลักทองคํา 
79 เด็กชาย ณภัทร เมืองโคตร 

 
หมายเหตุ : ใหนักเรียนนําเอกสารมารายงานตัว ดังตอไปนี้  
      1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
   2.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) ฉบับจริงพรอมสําเนา 2 ชุด   
   3.รูปถายนักเรียน 2 แผน  
   4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของบิดา/มารดา 
   5.คาใชจาย 
    - คาประกันอุบัติเหตุ  จํานวน 170 บาท 
    - ชุดพละ  จํานวน 430 บาท 
    - ชุดประจําโรงเรียน จํานวน 250 บาท  
 

  จึงประกาศมาใหทราบท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ วันท่ี  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
    
 
 

(นายราชัน  โภคสวัสดิ์) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง) 
 


