
รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียน โรงเรียนปากพูน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2561
มอบตวันักเรียนห้องที ่1

เลขที่ จบ ป.6 จากโรงเรียน
1 ด.ญ. สรัลชนา จันสุข วดัทา่แพ
2 ด.ช. ธนากร หลงจิ วัดศรีมงคล
3 ด.ช. วะฤทธิ์ นราจร วัดศรีมงคล
4 ด.ญ. ภัณฑิรา ประกาส วัดท่าแพ
5 ด.ช. ภควัตฒน์ เหล็กเกิดผล วัดศรีมงคล
6 ด.ญ. ภทัรธดิา เอี่ยมสอาด วดัทา่ม่วง
7 ด.ช. กลวชัร ชมเชย บา้นหว้ยไทร
8 ด.ญ. สุนิสา ขวญัทอง วดัทา่แพ
9 ด.ช. ประณัย เพชรชูช่วย วดัทา่แพ
10 ด.ช. เจจินตัย ศรีรักษา วดัทา่แพ
11 ด.ญ. สุวรา นวมเผือก บา้นหว้ยไทร
12 ด.ญ. อรพรรณ วรรณภพ วดัทา่แพ
13 ด.ญ. ณัฐณิชา สัมพนัทมาส วดัทา่แพ
14 ด.ญ. ทานตะวนั ทนิวงค์ วดับางคราม
15 ด.ญ. สุดารัตน์ ปานธนั วดัทา่แพ
16 ด.ญ. เบญจวรรณ สุคนธมาศ วดัทา่แพ
17 ด.ช. อดิสร เจระจิตร วดัศรีมงคล
18 ด.ช. พรสกนธ ์ ชีแก้ว ไตรภมูิวทิยา
19 ด.ญ. ศิรินภาพ แสงงาม วดัศรีมงคล
20 ด.ช. วรีชาติ เปยีนจิต วดัศรีมงคล
21 ด.ญ. นันทวดี มณีวหิก วดัทา่แพ
22 ด.ญ. สายธาร บรรดาลทรง วดัทา่แพ
23 ด.ช. อภสิิทธิ์ ค าแดงดี วดัทา่แพ
24 ด.ช. อนุชา บนิละอาหลี วดัศรีมงคล
25 ด.ญ. กัณญารัตน์ โกมล บา้นหว้ยไทร

           ชื่อ-สกุล



รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียน โรงเรียนปากพูน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2561
มอบตวันักเรียนห้องที ่2

เลขที่ จบ ป.6 จากโรงเรียน
26 ด.ช. ญาณพฒัน์ ชูจันทร์ บา้นหว้ยไทร
27 ด.ญ. อธษิฐาน แก่นสาร บา้นหว้ยไทร
28 ด.ช. ศิลปธ์ร สมใจ เทศบาลวดัใหญ่
29 ด.ช. วายุพล นิสัยชล วดัศรีมงคล
30 ด.ช. จิรพงศ์ สอาด บา้นหว้ยไทร
31 ด.ญ. ดารินทร์ ลือชา บา้นหว้ยไทร
32 ด.ญ. อรอนงค์ ทองสุวรรณ บา้นหว้ยไทร
33 ด.ญ. นัทธมน เผาสุภาพ บา้นปากน  าเก่า
34 ด.ญ. สุนิสา ฮัดชา วดัศรีมงคล
35 ด.ญ. วไิลวรรณ ด าเสน วดัทา่แพ
36 ด.ญ. กัลยา ปานรัตน์ วดัทา่แพ
37 ด.ญ. ปิ่นสุดา ธรรมรักษ์ ชุบธรรมวทิยา
38 ด.ช. ศราวฒิุ เพยีรไทยสงค์ บา้นหว้ยไทร
39 ด.ญ. อรวรรณ เสนาสะนะ ราชประชานุเคราห4์
40 ด.ช. วรีภทัร ไกรบตุร บา้นปากน  าเก่า
41 ด.ช. เตชินท์ โนวนัตย์ บา้นหว้ยไทร
42 ด.ญ. พรรณวรินทร์ กิ่งพฒัน์ อ ามาตย์
43 ด.ญ. อารี วาดโรงภกัร บา้นปากน  าเก่า
44 ด.ญ. อริสรา ทองรักษ์ บา้นชะเอียน
45 ด.ช. ธวชัชัย ชินโพธิค์ลัง บา้นตลาด
46 ด.ช. อภสิิทธิ์ สมัน วดัศรีมงคล
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           ชื่อ-สกุล



รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเรียน โรงเรียนปากพูน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2561
มอบตวันักเรียนห้องที ่3 

เลขที่ จบ ม.3 จากโรงเรียน
1 นาย ธนภัทร ศรีสังข์แก้ว ปากพูน
2 นาย รัฐพงศ์ ขวดทอง ปากพูน
3 ด.ญ. ทักษิณา แดงเดช ปากพูน
4 ด.ญ. สุภัคสินี มุสิกาเกิด ปากพูน
5 ด.ญ. จินตปาตี ทองค า ปากพูน
6 ด.ญ. ปวณีา แสงเดือน ปากพูน
7 ด.ญ. วรรณพร ชมเชย ปากพูน
8 ด.ญ. จารวี สุขศรี ปากพูน
9 ด.ญ. อารียา เหล็บหมาน ปากพูน
10 น.ส. รุ่งรัตน์ ธนามาศ ปากพูน
11 น.ส. นภสร มรจร ปากพูน
12 น.ส. ภาวณีิ เครือศรี ปากพูน
13 ด.ญ. อารียา บนิละอาหลี ปากพูน
14 น.ส. ปวณีา ศุกรกาญจน์ ปากพูน
15 ด.ญ. จิราพร โต๊ะหลงหมาด ปากพูน
16 นาย ธวชัชัย ทวกีาญจน์ ปากพูน
17 ด.ญ. ธนารีย์ ไชยฤกษ์ ปากพูน
18 ด.ญ. ธวลัยา จันมณี ปากพูน
19 นาย พเิชฐ ปานรอด วดัดอนไทร
20 น.ส. ไลลา หอระบรรณ์ ปากพนู
21 น.ส. กัญญาพชัญ์ ธรรมรักษ์ ปากพนู
22 น.ส. สุพรรษา เสียงประเสริฐ ปากพนู
23 นาย อภศิร ศิริวฒัน์ ปากพนู
24 นาย ณัฐวฒัน์ สุขสวสัด์ิ ปากพนู
25 นาย ยลพศิาล ภาระอาสม ปากพนู

26 น.ส. พชัราภรณ์ นราจร โยธนิบ ารุง
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           ชื่อ-สกุล


