
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่สมัครเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เวลา 16.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2564 

ระดับชั้น ม.1 

ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

1 เด็กหญิง กนกพร ปัจจุโส บ้านท่าสัก 

2 เด็กหญิง กมลวรรณ รอดอินทร์ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

3 เด็กหญิง กรรณิกา ปินตาร้องกาศ โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

4 เด็กชาย กฤษดา หลวงสมบัติ โรงเรียนร้องประดู่ฯ 

5 เด็กชาย กองทัพ อู่ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 

6 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เทียนชัย โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

7 เด็กชาย กันตธีร์ ทิพย์จักร์ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

8 เด็กหญิง กัลยา สิริโชต ิ ชุมชนบ้านแก่ง 

9 เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์เงิน ชุมบนบ้านแก่ง 

10 เด็กชาย กิติภูมิ ทองค าสุขราช โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

11 เด็กชาย ขุนสยาม ธนะวงค์ พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 

12 เด็กชาย คณพศ ทองนาคะ ชุมชนบ้านแก่ง 

13 เด็กหญิง จันทปภา วิชชาธร โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

14 เด็กหญิง จิตรดา บุญอยู่ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

15 เด็กหญิง จินดาหรา ทองน้อย โรงเรียนบ้านน้ าอ่างฯ 

16 เด็กหญิง จิรัชญา ราศรี โรงเรียนบ้านหาดสองเเคว 

17 เด็กหญิง จุฑามาศ จันมะณี หมู่ห้าสามัคคี 

18 เด็กหญิง เจนจิรา สุขแก้ว 
บ้านน ้าอ่าง(ส านักสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่163) 

19 เด็กชาย ชญานนท์ ทองเณร โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง 

20 เด็กหญิง ชญานุช โพธิ์ศรี ชุมชนบ้านแก่ง 

21 เด็กชาย ชนะชัย โสภา โรงเรียนบ้านท่าสัก 

22 เด็กชาย ชนะภัทร แก้วพิน โรงเรียนบ้านช าทอง 

23 เด็กหญิง ชรินรัตน์ ยาท้วม โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

24 เด็กหญิง ชวัลรัตน ์ โพธิ์เนตร รร.บ้านวังแดงสหจิตร 



ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

25 เด็กชาย ชัยพร ทิพย์อ้าย บ้านน้ าอ่าง 

26 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ สอนยิ้ม โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

27 เด็กชาย ชาญวิทย์ ประยูรชาญ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

28 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เชื้อประเสริฐ ชุมชนบ้านแก่ง 

29 เด็กชาย ณภดล ค าแหง บ้านท่าสัก 

30 เด็กชาย ณัฐณกร สังข์ข า วัดบ้านใหม่ 

31 เด็กหญิง ณัฐณิชา คชสีห์ หมู่ห้าสามัคคี 

32 เด็กหญิง ณัฐธิสา บัวศรี ชุมชนบ้านแก่ง 

33 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

34 เด็กชาย ณัฐพล มีชอบ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

35 เด็กชาย ณัฐวัศ พรมมา โรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น 

36 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เชื้อน่วม ชุมชนบ้านแก่ง 

37 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ นนท์ยะโส ชุมชนบ้านแก่ง 

38 เด็กชาย ดนัยวัฒน์ อุ่นเจริญ โรงเรียน พงสะตือรัฐประชาสรรค์ 

39 เด็กชาย ทศพร เชื้อโฮม โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

40 เด็กชาย ทักษ์ดนัย เพ็งเพชร โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

41 เด็กหญิง ทักษอร อินบัวทอง โรงเรียนบ้านน้ าอ่างฯ 

42 เด็กชาย ธนดล สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านน้ าอ่างฯ 

43 เด็กชาย ธนบูรณ์ มาทเจือ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

44 เด็กชาย ธนพล เสวะนา เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

45 เด็กชาย ธนวัฒน ์ จันทร์หอม เทศบาลท่าอิฐ 

46 เด็กหญิง ธนัญชนก แช่มชื่น บ้านเหล่า อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

47 เด็กหญิง ธัญยมัย กมลตรี บึงพาด 

48 เด็กหญิง ธันยพร ค าเงิน พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 
 

 

 



ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

49 เด็กชาย ธีรเดช แสงทั่ง โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

50 เด็กชาย ธีรนันท์ เสียดสิงห์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

51 เด็กหญิง นงนภัส หมื่นพิชัย พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 

52 เด็กชาย นพกร ปิ่นทอง โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

53 เด็กหญิง นภัสสร อ าภูธร โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

54 เด็กหญิง นภัสสร จวนอาจ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

55 เด็กหญิง นัฐนิจ เส็งสอน โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

56 เด็กชาย นัฐวุฒ ิ เชื้อน่วม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

57 เด็กหญิง นุสราภรณ์ อินทร์แพรง ร.ร บ้านท่าสัก 

58 เด็กชาย เนติภูม ิ เกิดแสง 
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว อ.ต
รอน จ.อุตรดิตถ์ 

59 เด็กชาย บวรลักษณ์ สุขทอง ร้องประดู่ 

60 เด็กชาย บูรณศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน
ประชาสงเคราะห์) 

61 เด็กหญิง ปัทมพร เจ๊กฮ่อ โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง 

62 เด็กหญิง ปาริชาติ เจนคง ชุมชนบ้านแก่ง 

63 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงสกุล โรงเรียนบ้านช าหนึ่ง 

64 เด็กชาย ปุณญพัตน์ ประยูรชาญ ชุมชนบ้านแก่ง 

65 เด็กหญิง เปรมปวีณ์ อิทธิ บ้านน้ าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

66 เด็กหญิง พรนภา ภูเขียว โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

67 เด็กชาย พรพิพัฒน์ มีท้วม โรงเรียนบ้านช าทอง 

68 เด็กหญิง พรลภัสสร ภู่บุบผา โรงรียนเจริญวิทยา 

69 เด็กชาย พลวัต แก้วทวี โรงเรียนบ้านช าทอง 

70 เด็กชาย พัชรวิชญ์ โชติเขียว โรงเรียนบ้านท่าสัก 

71 เด็กชาย พิพัฒน์ ทองทา โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

72 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อ้นเชียง โรงเรียนบ้านหาดสองเเคว 
 



ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

73 เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทร์มา โรงเรียนบ้านน้ าอ่างฯ 

74 เด็กชาย พีระพงษ์ ข ากลิ่น ชุมชนบ้านแก่ง 

75 เด็กชาย เพชร พลิกศรี ชุมชนบ้านแก่ง 

76 เด็กหญิง เพียงรวี ดาราสุข ชุมชนบ้านแก่ง 

77 เด็กหญิง ภควดี ค าแร่ โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

78 เด็กหญิง ภัครมัย สนเเย้ม โรงเรียนบ้านท่าสัก 

79 เด็กชาย ภัทรกร คงอาสา โรงเรียนบ้านท่าสัก 

80 เด็กชาย ภัทรวรรธ เคนทอง ชุมชนบ้านแก่ง 

81 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ เกตุสืบ โรงเรียนบ้านท่าสัก 

82 เด็กชาย ภานุวัตน์ จันทวงษ์ 
ชุมบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์
สงเคราะห์) 

83 เด็กชาย ภูวนัย โพธิ์ศรี ชุมชนบ้านแก่ง 

84 เด็กหญิง มนทกานติ์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง 

85 เด็กชาย เมฆพัด พุ่มพวง โรงเรียนบ้านเหล่า 

86 เด็กหญิง 
เมษารัตน์ ถนอม
เกียรติ ถนอมเกียรตื โรงเรียน หมู่ห้าสามัคคี 

87 เด็กหญิง ยุพารัตน์ อุ้นแก้ว โรงเรียนบ้านบึงพาด 

88 เด็กชาย รพีพัฒน์ เเดงวรรณา โรงเรียนบ้านเหล่า 

89 เด็กชาย รัชพล ยันนาวา ชุมชนบ้านแก่ง 

90 เด็กหญิง ลินลดา บัวบาน 
โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ปนะชา
สรรค์) 

91 เด็กชาย วงศธร จีนชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 

92 เด็กหญิง วริษฐา นนขุนทศ ชุมชนบ้านแก่ง 

93 เด็กชาย วสธร ประก่ิง ชุมชนบ้านแก่ง 

94 เด็กชาย วันจักรี วิจิตรสงวน 
ชุมชนบ้านแก่ง ไกรสรพงศ์
สงเคราะห์ 

95 เด็กชาย วันฉลอง บัวอ่วม โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 



ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

96 เด็กหญิง วันวิสา ถาต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านบึงพาด 

97 เด็กหญิง วิชญาดา ราชบุตร วัดเทพลีลา สิงหประสิทวิทยา 

98 เด็กหญิง วิชิชา ชัยโยธ ี ชุมชนบ้านแก่ง 

99 เด็กชาย วีรภัทร เม่นวังแดง โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

100 เด็กชาย วุฒิกร สังข์ยา โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

101 เด็กหญิง ศศิกานต์ ป้องปัด โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

102 เด็กหญิง ศศินิภา ขาวข า โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

103 เด็กหญิง ศิริประภา ภูฟูม 
โรงเรียนบ้านนากลาง 
นครราชสีมา สูงเนิน 

104 เด็กชาย ศุภกฤต บุญเอ็ม โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี (อุตรดิตถ์) 

105 เด็กชาย สมัชญ์ หนูแก้ว ชุมชนบ้านแก่ง 

106 เด็กชาย สวิตต์ ซ้ายจันทร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ 

107 เด็กชาย สาริศ ค าแก้ว ชุมชนบ้านแก่ง 

108 เด็กชาย สิปปวิชญ ์ นิลบัวลา ชุมชนบ้านแก่ง 

109 เด็กชาย สิปปวิชญ ์ ละครบุญ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 

110 เด็กชาย สิรภพ ปัญตาโส โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ 

111 เด็กชาย สิรภพ จวนอาจ ชุมชนบ้านแก่ง 

112 เด็กชาย สุทธิโชต ิ ปิ่นบาง โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

113 เด็กหญิง สุทธิดา มาติดต่อ พงสะตือ 

114 เด็กหญิง สุภัทราพร ยิ้มมี ชุมชนบ้านแก่ง 

115 เด็กชาย สุรชัย ผาดนอก ชุมชนบ้านแก่ง 

116 เด็กชาย สุรวิทย์ เพ็ชรรัตน์ หมู่ห้าสามัคคี 

117 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เอกา โรงเรียนร้องประดู่ฯ 

118 เด็กชาย สุวิจักษ์ ทองนวม 
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน
ประชาสงเคราะห์) 

119 เด็กหญิง แสงจันทร์ เปรมสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 
 



ล าดับ  ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

120 เด็กหญิง หฤทชญา เศวตสุจริตกุล หมู่ห้าสามัคคี 

121 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ญาติพิมน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 

122 เด็กชาย อณุวัฒน์ อ่อนละมุล บ้านวังแดงสหจิตวิทยาคาร 

123 เด็กชาย อดิศร ปลัดสังข์ โรงเรียนบ้านบึงพาด 

124 เด็กชาย อติเทพ นันตา โรงเรียนไชยมงคล 

125 เด็กชาย อธิฐาน อาษา โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

126 เด็กชาย อนันท์ พิมราช โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

127 เด็กหญิง อภิชญา คะสุดใจ อนุบาลอุตรดิตถ์ 

128 เด็กหญิง อัญธิชา แท่นค า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 

129 เด็กหญิง อาภัสรา ภู่ช้าง โรงเรียนบ้านท่าสัก 

130 เด็กหญิง อารยา ปาวณา บ้านไชยามงคล 

131 เด็กหญิง อิษฎา ก่ าทอง ชุมชนบ้านแก่ง 

132 เด็กหญิง อุษา รูปเงาะ หมู่ห้าสามัคคี 

133 เด็กหญิง โอลิม ศรีรักษา โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

134 เด็กหญิง ไอดิน บางโม ้ โรงเรียนบ้านน้ าอ่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


