
ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1. เด็กชายสรายุทธ  สารดิษฐ์ บ้านกะทิง  
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หมวกแดง วัดวังไทร  
3. เด็กหญิงพรรษชล  จันคง วัดวังไทร  
4. เด็กหญิงปิ่นมนัส  วาสนาไทย ชุมชนบ้านสะท้อน ประชารัฐ 
5. เด็กชายวัชรพล  ศาลาทอง ประสิทธิ์ทวีสิน 2  
6. เด็กชายศลังฤทธิ์  วงศ์ประดิษฐ์ ตชด.เชิญพิศลยบุตร  
7. เด็กชายณัฐณากรณ์  มณี ประสิทธิ์ทวีสิน 2 ประชารัฐ 
8. เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์ภูธร วัดวังไทร  
9. เด็กชายอุเทน  กระแหน่ วัดบ้านลุ่ม  
10. เด็กชายยสุริยะ  ทองตราชู วัดบ้านลุ่ม ประชารัฐ 
11. เด็กชายศราวุธ  อินแก้ว ชุมชนบ้านสะท้อน ประชารัฐ 
12. เด็กหญิงธัญดี ศรีสวัสดิ์ บ้านกะทิง  
13. เด็กหญิงจิรพรรณ แดงยอด บ้านกะทิง  
14. เด็กหญิงณัฐพร เดชอรัญ บ้านกะทิง  
15. เด็กชายปัญจพาณ์ พลเพชร บ้านกะทิง  
16. เด็กชายอชรายุ คงรอด วัดบ้านลุ่ม  
17. เด็กหญิงฟองเเก้ว อินสุวรรณ์ วัดวังไทร  
18. เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วเมือง วัดวังไทร  
19. เด็กชายณัฐวัตร ทองจันทร์ วัดวังไทร  
20. เด็กหญิงวรรณดี  กาญจนแก้ว   
21. เด็กชายณัฐพล สุบินรัตน์ บ้านกะทิง  
22. เด็กหญิงอภิญญา ชุมเสด วัดวังไทร  
23. เด็กหญิงกชกร คชาทอง วัดวังไทร  
24. เด็กหญิงภัททิยา หลวงวิเศษอักษร วัดวังไทร  
25. เด็กหญิงอริสรา สุวรรณโรจน ์ วัดวังไทร  
26. เด็กหญิงสุภารัตน์ หมวกแก้ว วัดวังไทร  
27. เด็กหญิงภัคจิรา เจริญสุข วัดวังไทร  
28 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  วิศพันธ์ วัดวังไทร  
29. เด็กหญิงปัทมา จันทร์ชาย บ้านกะทิง  



ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
30. เด็กหญิงพรพิมล อินทอง วัดวังไทร  
31. เด็กหญิงขนรดี หนูนารถ วัดวังไทร  
32. เด็กหญิงจิราพัชร หนูนารถ วัดวังไทร  
33. เด็กหญิงนฤมล  พลโยธา บ้านประกอบ  
34. เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีมาลา วัดวังไทร  
35. เด็กชายกรรธีร์ แก้วทอง วัดวังไทร  
36. เด็กชายวุฒิศักดิ์ พรมรัตน์ วัดวังไทร  
37. เด็กหญิงอัญชสา จันทนา บ้านกะทิง  
38. เด็กชายธีรเมธ มาดี บ้านประกอบ  
39. เด็กหญิงศยามล เพชรทอง บ้านกะทิง  
40. เด็กชายศุภณัฐ ปานบัว ทองอยู่นุตกูล  
41. เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคตรสมบัติ บ้านกะทิง  
42. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหรียญไกร วัดบ้านลุ่ม  
43. เด็กหญิงแพรมณี ศรีอุดม ตชด.เชิญพิศลยบุตร  
44. เด็กชายวรสรณ์ ขุนจัน วัดวังไทร  
45. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เบอร์แก้ว วัดบ้านลุ่ม  
46. เด็กชายณัฏฐนันท์ เกิดสวัสดิ์ ชุมชนบ้านสะท้อน  
47. เด็กหญิงปวริศา หาญณรงค์ วัดท้าวโทะ  
48. เด็กชายธีรภัทร สังข์ทอง วัดบ้านลุ่ม  
49. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตรีรัตน์ บ้านประกอบ  
50. เด็กชายอัศวิน นิลประดับแก้ว บ้านประกอบ  
51. เด็กชายปัณวุฒิ ธรรมสมเพชร บ้านประกอบ  
52. เด็กหญิงสุกัญญา พรมสี ประสิทธิ์ทวีสิน 2  
53. เด็กหญิงหทัยขวัญ ชุมหนู บ้านกะทิง  
54. เด็กหญิงนพมาศ ชูแก้ว บ้านกะทิง  
55. เด็กหญิงนันทวดี ชายบัว วัดบ้านลุ่ม  
56. เด็กหญิงธิติมา ยอดด า ตชด.เชิญพิศลยบุตร  
57. เด็กชายวีรภัทร แก้วทอง วัดบ้านลุ่ม  
58. เด็กชายรณชัย ศิริไชย วัดบ้านลุ่ม  



ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
59. เด็กหญิงสิรินดา คชาทอง วัดวังไทร  
60. เด็กหญิงกรวรรณ สวัสดิผล บ้านประกอบ  
61. เด็กหญิงจิราพัชร รัตนมณี วัดบ้านลุ่ม  
62. เด็กชายธีรพงศ์  ทิ้งอ่อน ประสิทธิ์ทวีสิน 2  
63. เด็กชายนครินทร์  ทองชุม บ้านนาทวี  
64. เด็กชายธีรภัทร  จีนบุญ บ้านประกอบ  
65. เด็กชายอรรถชัย  คงเพ็ชร เทศบาลต าบลนาทวี  
66. เด็กชายคุณากร เพ็งบุญ วัดวังไทร  
67. เด็กชายคณิศร เพ็งบุญ วัดวังไทร  
68. เด็กหญิงหยาดทิพย์ วิลัยเลิศ เทศบาลต าบลนาทวี  
69. เด็กหญิงจิรัชญา คงเทพ วัดบ้านลุ่ม  
70. เด็กหญิงศิรภัสสร คชไกร บ้านตะเคียนทอง  
71. เด็กหญิงวฐาปณี  คชาทอง วัดวังไทร  
72. เด็กหญิงณัฏฐภัทร  อินแก้ว บ้านกะทิง  
73. เด็กชายเอกวิทย์  แก้วมณี ประสิทธิ์ทวีสิน 2 ปพ.1 อยู่ในปชร. 
74. เด็กหญิงศิราภรณ์  ยอดดี  ประชารัฐ 
75. เด็กสุพัตรา  คงแก้ว  ประชารัฐ 
76. เด็กหญิงอัดจรี  พรภักดี  ประชารัฐ 
77. เด็กชายสาธิต  ชุมนวน  ประชารัฐ 
78. เด็กชายฐิติศักดิ์  พรหมน้อย  ประชารัฐ 
79. เด็กชายศุกลวัฒน์  บุญสิทธิ์    ประชารัฐ 
80. เด็กหญิงอัษรภัค  ทองค า  ประชารัฐ 
81. เด็กชายวายุ  ทองแกมแก้ว  ประชารัฐ 
82. เด็กหญิงฐาตวัน  พรหมล้ าเลิศ บ้านสะท้อน ประชารัฐ 
83. เด็กหญิงนิสริน  ขาม๊ิ  ประชารัฐ 
84. เด็กหญิงธิตามา  ยอดด า  ประชารัฐ 
85. เด็กหญิงแพรมณี  ศรีอุดม  ประชารัฐ 
86. เด็กหญิงธัญดี  ศรีสวัสดิ์  ประชารัฐ 
87. เด็กชายพีรภัทร  สังข์เงิน  ประชารัฐ 



ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
88. เด็กหญิงสุธิตา  โหรา  ประชารัฐ 
89. เด็กหญิงธิดารัตน์  พีระพาท  ประชารัฐ 
90. เด็กหญิงสมใจ  โฉมรัมย์  ประชารัฐ 
91. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์ชาย  ประชารัฐ 
92. เด็กชายศิรากร  อินคล้าย  ประชารัฐ 
93. เด็กชายนิวัฒน์  โมลิโต   
94. เด็กหญิงพัทธวรรณ เนาวะกะ บ้านกะทิง  
95. เด็กชายสิริศักดิ์ ธรรมรงค์ วัดบ้านลุ่ม  
96. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญเหลือง วัดบ้านลุ่ม  
97. เด็กหญิงปัญยดา รัตติยาวงค์ วัดบ้านลุ่ม  
98. เด็กชายอนันตวัฒ วาสนะ ตชด.เชิญพิศลยบุตร  
99. เด็กชายธันวาวุฒิ  ศรีพรหมราษฎร์ บ้านคอกวัว ค้างรูปถ่าย 
100. เด็กหญิงอัดจรี ษรภักดี   
101. เด็กชายพีรพัทธ์  ชุมหนู บ้านกะทิง  
102. เด็กชายถกลเกียรติ  คงบัณฑิตย์ เทศบาลต าบลนาวี  
103. เด็กชายณัฐนันท์  ปาเส็ม บ้านป็อง  
104. เด็กหญิงนิชชิตา  แสงเมือง บ้านกะทิง  
105. เด็กหญิงธิญาดา  สิทธิสาร วัดบ้านลุ่ม  
106.    
107.    
108.    
109.    
110.    
111.    
112.    
113.    
114.    
115.    
116.    



ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ แผนการเรยีน 
1. นางสาวณัฐฐาวรนุช  จันทวงศ์ วิทย์ - คณิต 
2. นางสาววริษฐา  เสนาการ วิทย์ - คณิต 
3. นายณัฐกิตต์ บุญประเสริฐ วิทย์ - คณิต 
4. นายศักดิธัช รอดทอง วิทย์ - คณิต 
5. นางสาวพิมนภา ชูถนอม วิทย์ - คณิต 
6. นางสาวเกวลิน มะลิด วิทย์ - คณิต 
7. นายบัณฑิต สุวรรณะ วิทย์ - คณิต 
8. นางสาวกุลรัต สุวรรณรัตน์ วิทย์ - คณิต 
9. นางสาวนวนันท์ ทองค า วิทย์ - คณิต 
10. นายศุปกรณ์ ฤาชัย วิทย์ - คณิต 
11. นายชัยมงคล หนูนารถ วิทย์ - คณิต 
12. นางสาวกนิษฐา ชูเอียด วิทย์ - คณิต 
13. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ทอง วิทย์ - คณิต 
14. นางสาวฮาบีบ๊ะ เห็มแม วิทย์ - คณิต 
15. นางสาววรพิชชา  บุญรัตน์ วิทย์ - คณิต 
16. นางสาวอมรรัตน์  เทพศรี ไทย - สังคม 
17. นายพรหมเพชร  เพชรคงแก้ว ไทย - สังคม 
18. นางสาวนภสร  เพชรโชติ ไทย - สังคม 
19. นางสาวกชกร  พรานบุญ ไทย - สังคม 
20. นางสาวปฤณภัทร์ ขุนจัน ไทย - สังคม 
21. นางสาวจิราพร ศุภวิบูลย์ ไทย - สังคม 
22. นางสาวภริตพร สวัสดิผล ไทย - สังคม 
23. นางสาวรุ่งวดี ทองเเก้ว ไทย - สังคม 
24. นางสาวกุลรัตน์ ไชยจันทร์ ไทย - สังคม 
25. นางสาวนูย์ บิลยุสลัน ไทย - สังคม 
26. นายพนา ดวงเเก้ว ไทย - สังคม 
27. นายณัฐวุฒิ หินนุกูล ไทย - สังคม 
28 นายสิทธิพร ชั่งอิน ไทย - สังคม 
29. นางสาวกฤติกา นาเกลือ ไทย - สังคม 



ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่สีิทธิเ์ข้าศกึษาตอ่โรงเรยีนทบัช้างวทิยาคม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ แผนการเรยีน 
30. นางสาวกัญญารัตน์ รัตนวงศ์ ไทย - สังคม 
31. นางสาวตวงทิพย์ สวัสดิ์ยุทธ ไทย - สังคม 
32. นางสาวอรดี  ตุ้งเอียด ไทย - สังคม 
33. นางสาวนันทวดี ไชยจัน ไทย - สังคม 
34. นายปริตต์  หมวกขาว ไทย - สังคม 
35. นางสาวอังคณา พรมสี ไทย - สังคม 
36. นายกฤษฎา จิตภักดี ไทย - สังคม 
37. นายนนทนกร คงทน ไทย - สังคม 
38. นางสาวพัชรพร จันทร์หอม ไทย - สังคม 
39. นายปัญญานะ พลเพชร ไทย - สังคม 
40. นายธงชัย ขวัญเอียด ไทย - สังคม 
41. นายธีรวัฒน์ กุ้งหลุ่ย ไทย - สังคม 
42. นายธนากร แก้วนวล ไทย - สังคม 
43. นายกิตติศักดิ์ หนูเกตุ ไทย - สังคม 
44. นายศุภโชค เสานุ้ย ไทย - สังคม 
45. นางสาวรุ่งตะวัน ไฝเสน ไทย - สังคม 
46. นางสาวฐิติมา หวานทอง ไทย - สังคม 
47. นายนิธิกร  กาลพันธ์ ไทย - สังคม 
48. นายกิตติศักดิ์ บัวทอง ไทย - สังคม 
49. นายฟิตตรี ยีด า ไทย - สังคม 
50. นายภูริพัฒน์ แกล้วทนงค์ ไทย - สังคม 
51. นายภาณุพงศ์ หนูดุก ไทย - สังคม 
52. นายปริญญา ทองขวิด ไทย - สังคม 
53. นายกษิเดช สุวรรณรัตน์ ไทย - สังคม 
54. นายกัมปนาท อ่อนรัตน์ ไทย - สังคม 
55. นางสาวพัชราวดี ชูหิรัญ ไทย - สังคม 
56. นายวรยุทธ ขุนจัน ไทย - สังคม 
57. นายภูเบศ  ขวัญแก้ว ไทย - สังคม 
58. นายนันทวัฒน์ ขุนพรหม สังคม - กีฬา 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ แผนการเรยีน 
59. นางสาวอรทัย ผ่องอ าไพ สังคม - กีฬา 
60. นายศตวรรษ รักปลอด สังคม - กีฬา 
61. นางสาวปิยาภรณ์ บุญผลา สังคม - กีฬา 
62. นางสาวศุภิสรา  คชไกร สังคม - กีฬา 
63. นางสาวพรธิดา เพ่งพิศ สังคม - กีฬา 
64. นายจิรภัทร  แก้วทอง สังคม - กีฬา 
65. นางสาวอนินทิตา ศรีสุวรรณ ศิลป์ - ค านวณ 
66. นางสาวพิชญา  บัวรัตนะ ศิลป์ - ค านวณ 
67. นางสาวนิพาดา  รัตนกุล ศิลป์ - ค านวณ 
68. นางสาวปิ่นมณี   เขียวจันทร์ ศิลป์ - ค านวณ 
69. นางสาวบัณฑิตา  หมวกทอง ศิลป์ - ค านวณ 
70. นานมะวี  ดอเล๊าะ ศิลป์ - ค านวณ 
71. นางสาวฟ้าฉายชุติภัทร เพ็ญแก้วบวรภัค ศิลป์ - ค านวณ 
72. นางสาวธัญจิรา  เลื่อมใส ศิลป์ - ค านวณ 
73. นางสาวนิธิพร คามราช ศิลป์ - ค านวณ 
74.   
75.   
76.   
77.   
78.   
79.   
80.   
81.   
82.   
83.   
84.   
85.   
86.   
87.   



 

 

 

 

 

 

 


