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ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ 
เร่ือง การมอบตัวนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

(ห้องเรียนปกติ)  ประจ าปีการศึกษา 2564 
      ------------------------------------------ 

อาศยัประกาศโรงเรียนท่าบ่อ เร่ือง การรับนกัเรียนเขา้ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 4  หอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564  ลงวนัที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ไดด้ าเนินการสอบตรวจคุณสมบตัิ
นกัเรียนแลว้นั้น บดัน้ี โรงเรียนไดพ้จิารณาเรียบร้อยแลว้ ผูมี้รายช่ือต่อทา้ยประกาศน้ีเป็นผูท้ี่ไดรั้บคดัเลือกเขา้
ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 หอ้งเรียนปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

          ขอให้นักเรียนและผูป้กครองที่มีช่ือในประกาศน้ีมารายงานตัว/มอบตัว พร้อมช าระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามหลกัสูตรหอ้งเรียนปกติ  ตามรายการประกาศแนบทา้ย หากไม่มามอบตวัตามวนั เวลา ที่ก  าหนด 
ถือวา่สละสิทธ์ิโดยมีแนวปฏิบติัการมอบตวัดงัน้ี 
 

1. เน่ืองจากมาตรการทางดา้นสาธารณสุข เร่ือง การเวน้ระยะห่างจากสงัคม (Social distancing)  
เพือ่ลดโอกาสติดเช้ือ COVID-19  โรงเรียนจึงขอใหน้กัเรียนทุกคนกรอกขอ้มูลส่วนตวัลงใน
โปรแกรมรับสมคัรนกัเรียนที่นกัเรียนไดส้มคัรไว ้และปร้ินใบมอบตวั โดยเขา้เวบ็ไซต ์

http://admission.thaboschool.ac.th/report.php 
2. นกัเรียนเตรียมเอกสารตามบญัชีแนบทา้ยประกาศโรงเรียนท่าบ่อ หนา้ 2 
3. ก าหนดการมอบตวั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ในวนัจนัทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564  

เวลา 08.-30 น.- 12.00 น.  
4. ก าหนดการมอบตวั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ในวนัองัคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564  

เวลา 08.-30 น.- 12.00 น. สถานที่มอบตวั  ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนท่าบ่อ   
จงัหวดัหนองคาย 

5. นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนที่มามอบตวัจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 
 

 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

               ประกาศ  ณ วนัที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
                                                                          (นายวรียทุธ    ชานยั) 
                                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าบ่อ 

                     

http://admission.thaboschool.ac.th/report.php
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร               ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
1   0001 เด็กหญิงจุฑาทิพย ์ ศิริธรรมมา โรงเรียนหัสดีศึกษา หนองคาย 
2   0002 เด็กชายอศัวนิ แขง็ขอ้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
3   0003 เด็กชายธีรภทัร หมอยา โรงเรียนร.ร เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
4   0004 เด็กหญิงลภสัรดา ทุมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
5   0005 เด็กชายธนพล เพง็พล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
6   0006 เด็กหญิงภณิดา มนสัสิลา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
7   0007 เด็กชายปพนศกัด์ิ ชนชา้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
8   0008 เด็กชายธนัยธรณ์ วงศโ์ยธา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
9   0009 เด็กชายอรรถกร บวัราช โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
10   0010 เด็กชายธีรเมธ ชมจูมจงั โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
11   0011 เด็กชายพรีภทัร คชาช่ืน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
12   0012 เด็กหญิงฐิติภรณ์ โสระเม็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
13   0013 เด็กชายเกรียงศกัด์ิ จนัดาวงค ์ โรงเรียนหัสดีศึกษา หนองคาย 
14   0014 เด็กชายอนนัตสิ์ทธ์ิ สีหานาค โรงเรียนบา้นแสนสุข หนองคาย 
15   0015 เด็กชายณัฐพงศ ์ มงัษา โรงเรียนบา้นโพนพระ หนองคาย 
16   0016 เด็กหญิงพชัริดา ภกัดี โรงเรียนบา้นโพนพระ หนองคาย 
17   0017 เด็กหญิงวภิารัตน์ คา้ชา้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
18   0018 เด็กชายภูวดล สุกใส โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
19   0019 เด็กหญิงภทัรวดี ปราบพาล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
20   0020 เด็กชายบรรณวชิญ ์ ศรีพนิิจ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร               ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
21   0021 เด็กชายธีรภทัร ศรีตน้วงศ ์ โรงเรียนบา้นแสนสุข หนองคาย 
22   0022 เด็กชายธรรมรัตน์ หมอยา โรงเรียนบา้นไร่ หนองคาย 
23   0023 เด็กหญิงเกณิกา ชาวดร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
24   0024 เด็กหญิงสุภทัชา กองแกว้ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์ หนองคาย 
25   0025 เด็กชายกิตติพร บุตะเชียว โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑) หนองคาย 
26   0026 เด็กหญิงนริศรา สีหาปัญญา โรงเรียนบา้นานชา้งน ้ า หนองคาย 
27   0027 เด็กชายภวรินทร์ จินดาวงศ ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
28   0028 เด็กชายธนากรณ์ โคตศรี โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
29   0029 เด็กหญิงขวญัขา้ว จงมีธรรม โรงเรียนบา้นเสียว หนองคาย 
30   0030 เด็กหญิงอารีนา วคิแมน โรงเรียนร.ร หัสดีศึกษา หนองคาย 
31   0031 เด็กชายจกัรินทร์ อรรคะ โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
32   0032 เด็กชายไกรวชิญ ์ ดวงจนัทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
33   0033 เด็กชายอษัฎา โคตมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ท.1 หนองคาย 
34   0034 เด็กหญิงอาทิตยา ขนุนใหญ่ โรงเรียนป่าสกัวทิยา หนองคาย 
35   0035 เด็กชายชยานนัท ์ เนียมจนัทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
36   0036 เด็กหญิงเพชรน ้ าหน่ึง รุ่งโรจน์โชตนาการ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) หนองคาย 
37   0037 เด็กชายธนญัชยั ผอ่งแผว้ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
38   0038 เด็กหญิงเขมิกา ดุลสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
39   0039 เด็กชายคนัธารัตน์ ค าดี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
40   0040 เด็กหญิงตรีชฎา อดทน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร               ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
41   0041 เด็กหญิงวาสนา วงศรีแกว้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
42   0042 เด็กชายณัฐพล คุมสุสี โรงเรียนในเมือง สงขลา 
43   0043 เด็กหญิงกมลพร สิงห์ทอง โรงเรียนหนองเเวง หนองคาย 
44   0044 เด็กชายรัฐภูมิ จอมทิพย ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
45   0045 เด็กชายประพนัธ์ ทะจ าเริญ โรงเรียนบา้นไร่ หนองคาย 
46   0046 เด็กหญิงปิยรัตน์ โกบเหมือน โรงเรียนบา้นโพธ์ิตาก หนองคาย 
47   0047 เด็กชายอดิศกัด์ิ พรมสมบตัิ โรงเรียนบา้นโกรกกระหาด นครราชสีมา 
48   0048 เด็กหญิงกนัตก์นิษฐ ์ สีตอง โรงเรียนอนุบาลดารณี หนองคาย 
49   0049 เด็กชายดลวฒัน์ ใจขาน โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
50   0050 เด็กหญิงจนัทิรา ยานสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
51   0051 เด็กชายอคัรพนธ์ ค าภีระ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
52   0052 เด็กชายธนา ผอ่งแผว้ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
53   0053 เด็กหญิงศิริพร มวยมา โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
54   0054 เด็กหญิงชมพนุูท ป้องจิตร์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
55   0055 เด็กชายภูริพฒัน์ ผาสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
56   0056 เด็กชายอรรถพล แคนเภา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
57   0057 เด็กชายนนัทวฒัน์ ดอนเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
58   0058 เด็กหญิงณัฐนรี ค าสวา่ง โรงเรียนเทศบาล3บา้นเหล่า อุดรธานี 
59   0059 เด็กหญิงพมิพช์นก สุริยบุตร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
60   0060 เด็กชายวโิรจน์ หารินไสล โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
61   0061 เด็กชายวจิารณ์ วนัทอง โรงเรียนร.ร บา้นโพนพระ หนองคาย 
62   0062 เด็กหญิงวจิกัษณา ลาดล่าย โรงเรียนบา้นหวัทราย หนองคาย 
63   0063 เด็กหญิงปณิตา วทิเวทย ์ โรงเรียนป่าสกัวทิยา หนองคาย 
64   0064 เด็กหญิงชุติกาจญน์ วนัทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
65   0065 เด็กชายสุรศกัด์ิ ดีดวงพนัธ์ โรงเรียน ชุมชนบา้นหมอ้ หนองคาย 
66   0066 เด็กหญิงกวนิตรา โนนแก่นคอย โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
67   0067 เด็กชายอมรวทิย ์ วงษห์าริมาต โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
68   0068 เด็กหญิงธาริษา ประพฤติ โรงเรียนบา้นท่าส าราญ หนองคาย 
69   0069 เด็กหญิงขวญัจิรา พานารัตน์ โรงเรียนบา้นนอ้ย หนองคาย 
70   0070 เด็กชายกฤตวยิ ์ กล่ินรอด โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
71   0071 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ แสงสาคร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
72   0072 เด็กหญิงมณิสรา จุทาการ โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ หนองคาย 
73   0073 เด็กชายธีรวฒัน์ ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
74   0074 เด็กชายพพิรรธ เเสงพมิพ ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
75   0075 เด็กชายปัณณธร หาญไชยพร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
76   0076 เด็กชายชิรพล จนัทาคีรี โรงเรียนอนุบาลดอนไผ ่ หนองคาย 
77   0077 เด็กชายพงศธร ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
78   0078 เด็กชายภทัรโชติ ศรีโสภาพ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
79   0079 เด็กชายอนนัตย์ศ แกว้อินตา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
80   0080 เด็กชายอดิศร วนัทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
81   0081 เด็กชายธาวนิ ทาไธสงค ์ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
82   0082 เด็กชายอธิพร หวัทราย โรงเรียนบา้นคลองแค สมุทรสาคร 
83   0083 เด็กหญิงจุฑาภทัร สิรินวน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
84   0084 เด็กชายเทพมงคล เวยีงค  า โรงเรียนโรชารีโอวทิยา หนองคาย 
85   0085 เด็กชายวรายทุธ์ โคธิเสน โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
86   0086 เด็กหญิงกลัยาพร ลอยแสวง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
87   0087 เด็กหญิงอาทิตยา พงษพ์มิพ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
88   0088 เด็กหญิงปาริฉตัร ยศทะแสน โรงเรียนอนุบาลดารนีท่าบ่อ หนองคาย 
89   0089 เด็กหญิงจิรัสยา ดอกบวั โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
90   0090 เด็กหญิงปุณฑริกา คนดี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
91   0091 เด็กชายรัฐศาสตร์ วเิศษชู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
92   0092 เด็กชายนนัทวฒัน์ เครือแกว้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
93   0093 เด็กชายธีรภทัร เพช็รแกว้ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
94   0094 เด็กหญิงมนิศรา ดวงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
95   0095 เด็กชายทชากร อกัษร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
96   0096 เด็กหญิงนุชนาฏ นวลขาว โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
97   0097 เด็กหญิงเกศกญัญา นินทระ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
98   0098 เด็กหญิงณัชชา นุชนาคา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑) หนองคาย 
99   0099 เด็กชายภูริพฒัน์ เตียนสายอ๋อ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
100   0100 เด็กหญิงพชัราภรณ์ งอนก่ิง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
101   0101 เด็กชายธนพล แกว้อินตา โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
102   0102 เด็กหญิงป่ินมณี บุตรโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
103   0103 เด็กชายเปรมวทิย ์ ธีระนุกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
104   0104 เด็กชายศุภากร ศรีค  า โรงเรียนอนุบาลดาราณี หนองคาย 
105   0105 เด็กชายกิตติโชค อุดมชยั โรงเรียนบา้นโพนพระ หนองคาย 
106   0106 เด็กหญิงนิชธาวลัย ์ ลุนศกัด์ิ โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
107   0107 เด็กชายณัฐวตุิ บุญเทา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
108   0108 เด็กหญิงกนกพร แสนอุบล โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
109   0109 เด็กชายทางไท กุหลาบวงษ ์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
110   0110 เด็กชายเจษฎา โชติทุม โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
111   0111 เด็กหญิงวรรณฉตัร เพกิชยัภูมิ โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
112   0112 เด็กหญิงณัชชา วนัธานี โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
113   0113 เด็กหญิงปิยธิดา บวัทอง โรงเรียนบา้นโพธ์ิตาก หนองคาย 
114   0114 เด็กชายชยากร กุดวงคแ์กว้ โรงเรียนโพธเ์สนวทิยา หนองคาย 
115   0115 เด็กหญิงจิราพชัร ชาวชายโขง โรงเรียนป่าสกัวทิยา หนองคาย 
116   0116 เด็กหญิงฟ้าใส นนัทะมาตย ์ โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
117   0117 เด็กชายรังสิมนัต ์ กลัยาประสิทธ์ิ โรงเรียนบา้นโพธ์ิตาก หนองคาย 
118   0118 เด็กชายภากร เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลดารนีท่าบ่อ หนองคาย 
119   0119 เด็กหญิงปพชิญา ค าวงั โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
120   0120 เด็กหญิงเปมิกา หงษอิ์นทร์ โรงเรียนบา้นหนองเเวง หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
121   0121 เด็กชายปรเมศวร์ กองสุวรรณ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
122   0122 เด็กชายวรโชติ บุญนิตย ์ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
123   0123 เด็กหญิงสิริโสภา เคนรักษา โรงเรียนเทศบาล(ท1) หนองคาย 
124   0124 เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีรักษา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
125   0125 เด็กชายศิวกร ฟ้อนบ าเรอ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
126   0126 เด็กหญิงณัฐริกา หาชยั โรงเรียนอนุบาลการณีท่าบ่อ หนองคาย 
127   0127 เด็กหญิงณัฐนิชา พลเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
128   0128 เด็กหญิงธญัญารัตน์ บุตรเทศ โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
129   0129 เด็กชายสายฟ้า. สุเทวี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
130   0130 เด็กหญิงกลัยารัตน์ หนนัตะ๊ โรงเรียนเทศบาล(ท1) หนองคาย 
131   0131 เด็กหญิงทิฆมัพร พรมสุภา โรงเรียนอนุบาลดารณี หนองคาย 
132   0132 เด็กหญิงสุนนัทา จนัทมาตย ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
133   0133 เด็กชายพงศพ์ิษณุ พสิยัพนัธุ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
134   0134 เด็กหญิงกุลรัตน์ โชติไธสง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
135   0135 เด็กชายเดชาธร มะดา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
136   0136 เด็กหญิงนววรรณ ลาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
137   0137 เด็กหญิงจิราพชัร ชาวชายโขง โรงเรียนป่าสกัวทิยา หนองคาย 
138   0138 เด็กหญิงอภิชยา วงษเ์พญ็ โรงเรียนเทศบาทเมืองท่าบ่อ(ท.๑ ) หนองคาย 
139   0139 เด็กหญิงภทัรธิดา ลาโภตะมะ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
140   0140 เด็กชายพฒิุพงษ ์ นามมนั โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
141   0141 เด็กชายสิทธิพงษ ์ จนัทร์ตน้ โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
142   0142 เด็กหญิงเด็กหญิงพชัราภา ป่ินกระโทก โรงเรียนเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
143   0143 เด็กหญิงอษัฎาพร คนัทะยอด โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
144   0144 เด็กชายภทัรนนัท ์ ผวิเหลือง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
145   0145 เด็กหญิงไอยเรศ กู่แกว้ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (1) หนองคาย 
146   0146 เด็กชายรพภีทัร พอ่คา้ไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
147   0147 เด็กหญิงกรรณิการ์ แก่นทา้ว โรงเรียนบา้นท่าส าราญ หนองคาย 
148   0148 เด็กชายธีระพฒัน์ ทองทิพย ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
149   0149 เด็กชายณัฐกิตต์ิ ส่ือจินดาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
150   0150 เด็กหญิงณัฐพร สีดาเดช โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
151   0151 เด็กชายกิตติศกัด์ิ ดอนหลา้ โรงเรียนป่าสกัวทิยา หนองคาย 
152   0152 เด็กชายธีร์ธวชั แสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
153   0153 เด็กหญิงณมชัญา วณัณา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
154   0154 เด็กหญิงกรรณิการ์ ลาแพงศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (1) หนองคาย 
155   0155 เด็กหญิงธญัญารัตน์ กนัหา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
156   0156 เด็กชายกฤติพงศ ์ รัตนพทิกัษ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
157   0157 เด็กหญิงกฤตยา พนัธุช์นะ โรงเรียนอนุบาดารณีท่าบ่อ หนองคา 
158   0158 เด็กชายสุรศกัด์ิ โสดา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
159   0159 เด็กหญิงฐิติวรดา บุญยนื โรงเรียนบา้นท่าส าราญ หนองคาย 
160   0160 เด็กชายกอ้งภพ เล่าเรียน โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร              ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
161   0161 เด็กหญิงชลลดา อุ่นแกว้ โรงเรียนบา้นโพนพระ หนองคาย 
162   0162 เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมศรี โรงเรียนโรซารีโอวทิยา หนองคาย 
163   0163 เด็กหญิงเหมือนฝัน จ๋ิวจนัทร์ โรงเรียนบา้นโพนพระ หนองคาย 
164   0164 เด็กหญิงศิรประภา เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
165   0165 เด็กชายชยัวฒัน์ พภิาเกต โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
166   0166 เด็กชายธนวฒัน์ ดอนละ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
167   0167 เด็กหญิงนิรชา สิงหเสนา โรงเรียนศศิกานตว์ทิยา อุดรธานี 
168   0168 เด็กหญิงไอรดา เขม็ขาว โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
169   0169 เด็กหญิงจุรีมาศ ต่อทรัพย ์ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
170   0170 เด็กชายภูริวฒัน์ ภูมิเนา โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
171   0171 เด็กหญิงพรธิตา อดทน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
172   0172 เด็กชายภรัญญู ผวิเหลือง โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
173   0173 เด็กชายยศวร์ี อริยธรคณาพงษ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
174   0174 เด็กหญิงอจัฉรียา สามแกว้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
175   0175 เด็กชายวชิรพงษ ์ กลา้แขง็ โรงเรียนเทษบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
176   0176 เด็กชายภทัรพงษ ์ โคกเสนา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
177   0177 เด็กหญิงปนดัดา ชาววาปี โรงเรียนราษฎร์สามคัคี หนองคาย 
178   0178 เด็กหญิงนลินนิภา สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
179   0179 เด็กหญิงปนดัดา สุขกะจะ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
180   0180 เด็กหญิงลูกน ้ า กอโพธ์ิศรี โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 

181   0181 เด็กชายณภทัร พรมเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
182   0182 เด็กหญิงภทัรลภา พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
183   0183 เด็กหญิงวริศรา ค าสวา่ง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
184   0184 เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนภูวา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ท่าบ่อ 
185   0185 เด็กหญิงอภสัรา พลศกัด์ิขวา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
186   0186 เด็กหญิงเกษกนก โขงแกว้ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
187   0187 เด็กชายมนเดช ศรีสะละ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
188   0188 เด็กชายวราวฒิุ เจริญวงศ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
189   0189 เด็กชายทวโีชค พุม้ก าพล โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
190   0190 เด็กชายศุภชยั บุณยะมิตร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
191   0191 เด็กชายอนุพงษ ์ ชาปากดี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
192   0192 เด็กหญิงอญัญารัตน ์ โวหารเดช โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
193   0193 เด็กหญิงกวสิรา พลเยีย่ม โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
194   0194 เด็กชายสรัล นาชอน โรงเรียนบา้นหมอ้เหนือ หนองคาย 
195   0195 เด็กหญิงอารียา ล้ีเจริญ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
196   0196 เด็กชายณัฐภูมิ ศรีค  า โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หน่องคาย 
197   0197 เด็กชายชยัณรงค ์ ค าพนัธุ ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
198   0198 เด็กหญิงสุภสัสรา พลศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
199   0199 เด็กหญิงอภิญญา สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
200   0200 เด็กชายวรเมธ ยอดจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
201   0201 เด็กหญิงเปมิกา ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
202   0202 เด็กหญิงปาลิดา ชยัศรี โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
203   0203 เด็กหญิงมลิวรรณ ทองสมัฤทธ์ิ โรงเรียนราษฏร์สามคัคี หนองคาย 
204   0204 เด็กหญิงวรันลกัษณ์ กรมวงักอ้น โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
205   0205 เด็กหญิงวารุณี อุปฮาด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
206   0206 เด็กชายธนกฤต ค าศรีลา โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
207   0207 เด็กชายศกัดินนัท ์ เคนจนัทึก โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
208   0208 เด็กหญิงฟ้าใส วงษเ์พชร โรงเรียนบา้นเเสนสุข หนองคาย 
209   0209 เด็กชายจารุภทัร นาพวั โรงเรียนบา้นนายผล กรุงเทพมหานคร 
210   0210 เด็กชายธราเทพ คุณความดี โรงเรียนน ้ าโมง หนองคาย 
211   0211 เด็กชายจิรศกัด์ิ คุสุพราช โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) หนองคาย 
212   0212 เด็กชายทศวรรษ พรหมกลาง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
213   0213 เด็กหญิงจนัทรมาศ อาจนาวงั โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
214   0214 เด็กหญิงสุพติรา โคตรชมภู โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
215   0215 เด็กหญิงปริตตา เพง็ตา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
216   0216 เด็กหญิงสิริวภิา ผงอว้น โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
217   0217 เด็กหญิงนงนภสั อุดมสิน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
218   0218 เด็กชายยศภทัร มหาจนัทร์ โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
219   0219 เด็กหญิงพณัฐมล โพธ์ิสุวรรณ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
220   0220 เด็กชายจกัรภทัร ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลดารณี หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
221   0221 เด็กชายสณัห์พิชญ ์ สิงห์วงษ ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต ์ อุดรธานี 
222   0222 เด็กหญิงวรัญญา บ่อเงิน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
223   0223 เด็กหญิงณัฐกลัยา สีษะ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
224   0224 เด็กชายเพชรกะรัต พนัดอน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
225   0225 เด็กชายธนทตั สุขทิพย ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
226   0226 เด็กชายศุภพล เดชการ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
227   0227 เด็กหญิงกรกมล อ่อนละมุล โรงเรียนอนุบดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
228   0228 เด็กชายวรภทัร โยคิน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
229   0229 เด็กหญิงวนิดา ช่างเหล็ก โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
230   0230 เด็กชายมชทัพล ดอนเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
231   0231 เด็กชายพรีภทัร ทองมาตร โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
232   0232 เด็กชายอนุภทัร อุสาห์ดี โรงเรียนนาน ้ าพาย จ.หนองคาย 
233   0233 เด็กหญิงอญัชิสา ชยัชมภู โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
234   0234 เด็กหญิงเณศรา ธารเลิศ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
235   0235 เด็กหญิงปิยะธิดา อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
236   0236 เด็กชายพงศภ์ร วรรณสุทธ์ิ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร ท่าบ่อ 
237   0237 เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีใจใส โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
238   0238 เด็กชายธนาทรัพย ์ สวนแดง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
239   0239 เด็กชายณัฐพล อุดมชยั โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
240   0240 เด็กชายณัฐวฒัน์ สวสัดิพงษเ์มธี โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
241   0241 เด็กชายธราเทพ ชนะพจน์ โรงเรียนบา้นหนองดินแดง นครพนม 
242   0242 เด็กหญิงเกตน์สิรี ดีขยนั โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
243   0243 เด็กหญิงพชัริดา เทียมพฒัน์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
244   0244 เด็กหญิงพรนภา พนัธุกลาง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
245   0245 เด็กชายพงษกฤต สุทธิชยัยา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
246   0246 เด็กชายกิตตินนัท ์ เพช็รยิม้ โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
247   0247 เด็กชายธนาธิป ผวิเกล้ียง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
248   0248 เด็กหญิงวราภรณ์ ช่วงชยั โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
249   0249 เด็กหญิงนนัทิยา จิตติพมิพ ์ โรงเรียนหัสศึกษา หนองคาย 
250   0250 เด็กหญิงศรัณรักษ ์ ถนัชนนาง โรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน หนองคาย 
251   0251 เด็กชายเกียรติศกัด์ิ วนัเนินสูง โรงเรียนบา้นโคกคอน หนองคาย 
252   0252 เด็กชายธาราเขต เคนมี โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
253   0253 เด็กชายณัฐภูมิ หวานเยน็ โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
254   0254 เด็กหญิงสุดารัตน์ กะโจมเค โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
255   0255 เด็กชายพชิิตศกัด์ิ นรชาติ โรงเรียนบา้นไร่ หนองคาย 
256   0256 เด็กหญิงเขมิกา วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
257   0257 เด็กหญิงทศันาพร ศรีสมบตัร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
258   0258 เด็กชายภานุวฒัน์ ขนุใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
259   0259 เด็กหญิงแพรวา ปุนนา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
260   0260 เด็กหญิงทศันียา ศรีสมบตัร โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
261   0261 เด็กชายภูนฤเบศร์ บ่อเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
262   0262 เด็กหญิงนฤมล ค ามา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
263   0263 เด็กหญิงสรัญญา จนัทร์พร้ิง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
264   0264 เด็กชายกศิด์ิเดช สิงหศิริ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
265   0265 เด็กชายนิธิกนัต ์ สอนพงษ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
266   0266 เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
267   0267 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย ์ ฝอยทอง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
268   0268 เด็กชายจตุรงค ์ ศรีค  า โรงเรียนทุ่มฝาง หนองคาย 
269   0269 เด็กชายวรีะเทพ นนัทะ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
270   0270 เด็กชายพงศธร ผวิผนั โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
271   0271 เด็กชายชายแดน ศรีสุรัตน์ โรงเรียนบา้นพานพร้าว หนองคาย 
272   0272 เด็กชายศตวรรษ จุปะมตัถา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
273   0273 เด็กหญิงสุพติรา ไชยจนัพรม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
274   0274 เด็กหญิงพนชักร นอ้ยน ้ าค  า โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
275   0275 เด็กหญิงสุชญา ทาศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
276   0276 เด็กหญิงสิริลภสั กองแกว้ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
277   0277 เด็กชายธีรพงศ ์ จุลปาน โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
278   0278 เด็กหญิงพสุธิดา วะโลหะ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
279   0279 เด็กชายจีระพล เมืองพวน โรงเรียนหัสดีศึกษา หนองคาย 
280   0280 เด็กหญิงศิรินภา ผวินวน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 

281   0281 เด็กหญิงอาริตา สารภี โรงเรียนบา้นพานพร้าว หนองคาย 
282   0282 เด็กหญิงณัฐนรี งามมีศรี โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
283   0283 เด็กหญิงภทัรวดี ช่วยโสม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
284   0284 เด็กชายศิวกร ดีท่าโพธ์ิ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
285   0285 เด็กชายศุภสิน วชัรบูรานนท ์ โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
286   0286 เด็กชายศุภกร พรหมหิตย ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
287   0287 เด็กชายเสฎฐวฒิุ พมิพท์อง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
288   0288 เด็กชายภคพล จองสุรียภาส โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
289   0289 เด็กหญิงศุภิสรา แสงงาม โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
290   0290 เด็กชายดนยัวิชญ ์ ไรวรัิตน์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
291   0291 เด็กหญิงณัฎนรี ทองณรงค ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
292   0292 เด็กชายธีรเดช งนัปัญญา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
293   0293 เด็กหญิงภทัรลภา ผวิอ่อน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
294   0294 เด็กชายณัฐนนัท ์ ใจหนกั โรงเรียนคุรุศิษยว์ทิยา หนองคาย 
295   0295 เด็กหญิงปภาดา ลุนลี โรงเรียนบา้นหนองนาง หนองคาย 
296   0296 เด็กหญิงไพลิน เครือเหล็ก โรงเรียนบา้นนาชา้งน ้ า หนองคาย 
297   0297 เด็กชายชุติวตั โอชา โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
298   0298 เด็กหญิงทศัยา ผวิเหลือง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
299   0299 เด็กหญิงชวกร แก่นจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
300   0300 เด็กชายกิตตินนัท ์ นอ้ยยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
301   0301 เด็กหญิงแพรวา กองกรม โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
302   0302 เด็กชายวรีภาพ พงัตุย้ โรงเรียนบา้นราษฎร์สามคัคี หนองคาย 
303   0303 เด็กชายเกษมสนัต ์ เพยีหอม โรงเรียนเทวดีอนขม หนองคาย 
304   0304 เด็กชายธไนศวรรย ์ บุญเขื่อง โรงเรียนบา้นราษฎร์สามคัคี หนองคาย 
305   0305 เด็กชายอ าพล ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
306   0306 เด็กชายชยัภทัร อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลดารรีท่าบ่อ หนองคาย 
307   0307 เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณกลาง โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี หนองคาย 
308   0308 เด็กชายภานุพงศ ์ ชานุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑) หนองคาย 
309   0309 เด็กหญิงศศิวรรณ สุวรรณกลาง โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี หนองคาย 
310   0310 เด็กชายคีตกวี รุนเพง็ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
311   0311 เด็กชายวรีภทัร์ วงคสุ์วรรณ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
312   0312 เด็กหญิงจิราวรรณ โสโภนสา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
313   0313 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดวงมาลา โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
314   0314 เด็กหญิงกาญจนา จนัดี โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี หนองคาย 
315   0315 เด็กหญิงปริตา จ าปา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
316   0316 เด็กหญิงอิสราภรณ์ พรหมไชยะ โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
317   0317 เด็กหญิงพชัรธิดา ธรรมวงษา โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย หนองคาย 
318   0318 เด็กชายพงศพ์าณิช จนัทะมาต โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนอยคาย 
319   0319 เด็กชายจกัรินทร์ บวัเงิน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
320   0320 เด็กชายกฤติพงศ ์ พรหมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
321   0321 เด็กชายจิรปัญญา โฮมพมิพ ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา บึงกาฬ 
322   0322 เด็กชายสุจิตรกุล ศรีสมบตัิ โรงเรียนโพธิเสน หนองคาย 
323   0323 เด็กหญิงสุภาวดี นนัทะ โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
324   0324 เด็กชายนิติภูมิ ชูรัตน์ โรงเรียนบา้นวา่น หนองคาย 
325   0325 เด็กชายภทัรพล แกว้เชียงหวาง โรงเรียนหัสดีศึกษา หนองคาย 
326   0326 เด็กชายชาคริต เเพงอ่อน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
327   0327 เด็กหญิงปาริตา สิงห์สุข โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
328   0328 เด็กชายแทนคุณ ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
329   0329 เด็กหญิงรินละดา จนัทคูณ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
330   0330 เด็กชายคมกริช หาทอง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
331   0331 เด็กหญิงอรนุช ป่ินตาค า โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
332   0332 เด็กหญิงวรัญญา แกว้คง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
333   0333 เด็กชายธนากร โคธิเสน โรงเรียนโรชารีโอวทิยา หนองคาย 
334   0334 เด็กชายคนธพ์งษ ์ อุทุมภาเกียรต์ิ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
335   0335 เด็กชายวศิรุต ดอเลาะมาน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
336   0336 เด็กชายจกัรภพ ถ่ินภูเขียว โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
337   0337 เด็กหญิงพมิลวรรณ แสงเทพ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
338   0338 เด็กหญิงจิรภิญญา สมจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
339   0339 เด็กชายกรตธ์ร สุขประเสริฐ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
340   0340 เด็กชายณัฐพล แขง็แรง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
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ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 
341   0341 เด็กชายธรรมนุ แก่นคง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
342   0342 เด็กหญิงเบญญาภา เชียงแกว้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
343   0343 เด็กหญิงวนัวสิาข ์ วนัดี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
344   0344 เด็กหญิงพจิิตรา ยาพรม โรงเรียนชุมชนบา้นโพนสา หนองคาย 
345   0345 เด็กชายรัฐภูมิ ด่านพรม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
346   0346 เด็กชายอาเธอร์ จอห์น แกรมส์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
347   0347 เด็กหญิงปฏิพร ค าพวง โรงเรียนชุมชนบา้นโพนสา หนองคาย 
348   0348 เด็กชายวทญัญู โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
349   0349 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีรักษา โรงเรียนบา้นโพนทอง หนองคาย 
350   0350 เด็กหญิงพชัราภรณ์ ทองทิพย ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
351   0351 เด็กหญิงพมิพว์ภิา นาร่อง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
352   0352 เด็กชายวศิน สีหาปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาบ 
353   0353 เด็กชายรัชชานนท ์ ศรีภูภกัด์ิ โรงเรียนบา้นเด่ือ หนองคาย 
354   0354 เด็กชายธนกฤต สิทธิ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
355   0355 เด็กชายสุกิจ ถาวงษก์ลาง โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
356   0356 เด็กชายธนากรณ์ ตาด านิล โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ หนองคาย 
357   0357 เด็กหญิงณัฐนนัท ์ โพธ์ิจนัทร์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
358   0358 เด็กชายสถาพร ดวงจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
359   0359 เด็กหญิงสุภชา นนัทะ โรงเรียนบา้นพานพร้าว หนองคาย 
360   0360 เด็กหญิงสุภาพร เเถนสีเเสง โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
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361   0361 เด็กชายเตชินทร์ ยิง่ถาวร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
362   0362 เด็กหญิงรินทร์ทิรา ถนัชนนาง โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
363   0363 เด็กหญิงวราลี จินาวลิ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
364   0364 เด็กหญิงภีมพฒัน์ วงษว์วิฒัน์ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
365   0365 เด็กหญิงสุภชัชา อุปลี โรงเรียนพระพทุธบาทเทสรังสี หนองคาย 
366   0366 เด็กชายอนนัตโชค ดวงขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
367   0367 เด็กหญิงณัฐสุดา แดงสี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
368   0368 เด็กหญิงณัฐชยา ลา้นพลแสน โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
369   0369 เด็กชายอิทธิศกัด์ิ ปาระกาวงค ์ โรงเรียนโพธิเสนวทิยา หนองคาย 
370   0370 เด็กหญิงญานิศา ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
371   0371 เด็กชายชวลัวทิย ์ มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
372   0372 เด็กชายรพภีทัร พมิพคู์ณ โรงเรียนโพธิเสน ท่าบ่อ 
373   0373 เด็กชายธนกฤต พนัธศ์รีทุม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
374   0374 เด็กหญิงอริษา สิทธิมาตย ์ โรงเรียนบา้นหนองผอื หนองคาย 
375   0375 เด็กชายวทญัญู ศิลปชยั โรงเรียนบา้นหนองผอื หนองคาย 
376   0376 เด็กชายปัณณสิทธ์ิ ปัญจศิลา โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
377   0377 เด็กชายคุณานนัท ์ วนัทา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
378   0378 เด็กหญิงกมลชนก บุญชู โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
379   0379 เด็กหญิงพชิชาพร จนัปัญญา โรงเรียนมณีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
380   0380 เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญวงศ ์ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
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381   0381 เด็กชายพดุทะวงศ ์ วงศศ์ิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท1) หนองคาย 
382   0382 เด็กหญิงภทัรนนัท ์ สมจนัทร์ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
383   0383 เด็กชายวรีวฒัน์ ศรีวชิยั โรงเรียนราษฎร์สามคัคี หนองคาย 
384   0384 เด็กชายกรวิชญ ์ ศิริ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
385   0385 เด็กชายคิมหนัต ์ ยงัเลิศ โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
386   0386 เด็กชายชานน เยน็วฒันา โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
387   0387 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณจนัลา โรงเรียนนาชา้งน ้ า หนองคาย 
388   0388 เด็กชายธนโชติ ดุมแกว้ โรงเรียนชุมชนโพนสา หนองคาย 
389   0389 เด็กชายธนศกัด์ิ กองสุวรรณ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
390   0390 เด็กชายธีรเดช พลศรีเมือง โรงเรียนอาโอยาม่า2 หนองคาย 
391   0391 เด็กชายธนาธร แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท1) หนองคาย 
392   0392 เด็กชายอติกานต ์ ชุนเรือง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
393   0393 เด็กชายรัชชานนท ์ โพธิวงศ ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
394   0394 เด็กชายจิราย ุ วนัประเสริฐ โรงเรียนหัสดีศึกษา หนองคาย 
395   0395 เด็กหญิงญิ หลิง ชีออง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 
396   0396 เด็กหญิงนฐัชา พหลทพั โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองคาย 
397   0397 เด็กชายนนทณ์วฒัน์ เถ่ือนค าแสน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร หนองคาย 
398   0398 เด็กชายกรวิชญ ์ พดัพรม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
399   0399 เด็กชายกรณิศ พดัพรม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) หนองคาย 
400   0400 เด็กชายกาญจนพล ดีทอง โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
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รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ เลขที่สมัคร                   ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน จังหวัด 

401   0401 เดก็ชายปุณณวฒัน์ โพธิเนตร โรงเรียนชุมชนบา้นหมอ้ หนองคาย 
402   0402 เดก็ชายสิทธิชยั เกตุผ้ึง โรงเรียนชุมชนบา้นหมอ้ หนองคาย 
403   0403 เดก็หญิงเมธินี ภูแล่นดี โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง หนองคาย 
404   0404 เดก็ชายวชัรากร ค าจนัทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่(ท.1) หนองคาย 
405   0405 เดก็ชายฐิติวฒัน์ ฐิติปฐมวฒัน์ โรงเรียนคุรุศิษยวิ์ทยา หนองคาย 
406   0406 เดก็ชายทรงชยั ไชยจนัพรม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่(ท1) หนองคาย 
407   0407 เดก็หญิงณธิดา พิบูลวฒัน์ โรงเรียนอาโอยาม่า2 หนองคาย 
408   0408 เดก็หญิงอดิภา ผาตะนนท ์ โรงเรียนนอนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
409   0409 เดก็ชายภาณุวฒัน์ ขนัติวงษ ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
410   0410 เดก็หญิงปณรี ผามัน่ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
411   0411 เดก็หญิงกมลรัตน์ จองกลาง โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง หนองคาย 
412   0412 เดก็หญิงภทัรปภา นิธิโชคธนากุล โรงเรียนอนุบาลญาริดา อุดรธานี 
413   0413 เดก็หญิงจิราวรรณ หสัดี โรงเรียนโกมลวิทยาคาร หนองคาย 
414   0414 เดก็ชายนฤชยั ช่ืนจะโปะ โรงเรียนบา้นน ้าโมง หนองคาย 
415 0415 เดก็หญิงพริมา แสงทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
416 0416 เดก็หญิงสุนิษา    อินทรักษา  โรงเรียนโพธิเสนวิทยา หนองคาย  
417 0417 เดก็ชนน์วฒัน์   หอมช่ืนใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
418 0418 เดก็หญิงตรีทิพย ์ สีหาบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
419 0419 เดก็หญิงสิรินทา ฤทธ์ิจอหอ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย 
420 0420 เดก็หญิงกานตก์ลา้ ร้อยแสง  โรงเรียนโพธิเสนวิทยา หนองคาย  
421 0421 เดก็หญิงสิริขวญั ปรางคท์อง  โรงเรียนบา้นโคกคอน หนองคาย  
422 0423 เดก็หญิงภทัราสินี ใจซ่ือ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถมัภ ์ อุดรธานี 
423 0424 เดก็หญิงภทัราธิดา ใจซ่ือ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถมัภ ์ อุดรธานี 
424 0425 เดก็หญิงปภาวรินทร์ อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
425 0426 เดก็หญิงวรินร าไพ ศรีสวด์ิั โรงเรียนเมตตาวิทยา เพชรบรูณ์ 
426 0427 เดก็ชายจกัรภทัร โคตรชมพู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1) หนองคาย 
427 428 เดก็ชายรุ่งอโนทยั โสมอินทรี โรงเรียนหสัดี หนองคาย 
428 0428 เดก็ชายศุภกิตต์ิ สุขกลาง โรงเรียนวดัศรีสุนทร ภูเก็ต 
429 0429 เดก็ชายอเนก พ่อพิลา โรงเรียนบา้นกุดดินจ่ี หนองบวัล าภ ู
430 0430 เดก็หญิงจ าอ าพร จิตกูลสัมพนัธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบอ่ (ท.1 หนองคาย 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1439600057162 นางสาววนัเพญ็ อุดดว้ง  โรงเรียนท่าบ่อ 
2  1100401318122 นางสาวนชัชา สิริรักษอ์กัษร  โรงเรียนท่าบ่อ 
3  1439600051393 นางสาวพรทิพย ์ เสือเด่น  โรงเรียนท่าบ่อ 
4  1439600052691 นางสาวนนัทิชา นิลภู่  โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรค์ 
5  1103704011310 นางสาวสุทธิดา มาดี  โรงเรียนท่าบ่อ 
6  1438900024986 เด็กหญิงญาณี หสักรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
7 1439900562181 นายฉตัรมงคล มีดี  โรงเรียนท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มการเรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ เตรียมแพทย์ 
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                                   รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
                                 กลุ่มการเรียน : ห้องเรียนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ เตรียมวิศวะ 

 

ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1439600061445   นางสาวอญัธิกา มณีรัตน์  โรงเรียนท่าบ่อ 
2  1439600053329   นายอภิรักษ ์ แกว้พลิา  โรงเรียนท่าบ่อ 
3  1439600056611   นางสาวสุนิดา ลาสนัเทียะ  โรงเรียนท่าบ่อ 
4  1439600062107   นางสาวปฏิมา ถ่ินส าราญ  โรงเรียนท่าบ่อ 
5  1100703693996   นางสาวพรรธิดา สุระคาย  โรงเรียนพานพร้าว 
6  1439600055674   นางสาวศศิธร ช านาญกลาง  โรงเรียนท่าบ่อ 
7  1129901902549   นางสาวณัฐณิชา วนันา  โรงเรียนท่าบ่อ 
8  1439600056069   นายพฒิุพงศ ์ แวงค า  โรงเรียนท่าบ่อ 
9  1100703735770   นายจิราย ุ ค าวงษา  โรงเรียนท่าบ่อ 

10  1439600056280   นางสาววลัลภา ศกัด์ิวฒันา  โรงเรียนท่าบ่อ 
11  1439600059831   นายจกัรพงษ ์ ทองทิพย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
12  1439600064282   เด็กหญิงวรัญญา รัตนะ  โรงเรียนท่าบ่อ 
13  1439600061551   นางสาววภิา ฆาระกูล  โรงเรียนท่าบ่อ 
14  1439600053345   นางสาวอรนภา ศรีรักษา  โรงเรียนท่าบ่อ 
15  1439600052934   นางสาวอภิญญา บุตรวเิศษ  โรงเรียนท่าบ่อ 
16  1439600047868   นางสาวกมลรส จ าปาขาว  โรงเรียนท่าบ่อ 
17  1439600060848   นางสาวสุธิมา กองอุดม  โรงเรียนท่าบ่อ 
18 1439900562181 เด็กชายฉตัรมงคล มีดี  โรงเรียนท่าบ่อ 
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                                   รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มการเรียน : หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1430800107343   นางสาวสุกานดา สินสวสัด์ิ  โรงเรียนบา้นผาตั้ง 
2  1103703970941   นางสาวอรฤดี ค าสา  โรงเรียนเด่่ือวทิยาคาร 
3  1439600061291   นายจีรศกัด์ิ วงสุวรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
4  1439600059149   นางสาวอารียา เศียรนอก  โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร 
5  1439600054139   นางสาวณัฐธิดา ปัญญาเมา  โรงเรียนร่วมมิตรวทิยา 
6  1439600049259   นายศราวธุ ศิริบุญ  โรงเรียนพานพร้าว 
7  1439600052004   นางสาวกรรณิกา ผยุผนั  โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร 
8  1209501187426   นางสาวรุจีรัตน์ เกตุเมฆ  โรงเรียนท่าบ่อ 
9 1439600058452 นางสาวสุวชิาดา ดา้นจนัทรา  โรงเรียนท่าบ่อ 
10  1479900673772   นางสาวธิดารัตน์ คุณพมิโพธ์ิ  โรงเรียนบา้นผกัค าภู 
11  1430800108439   นางสาวกลัยากร จนัสีอ่อน  โรงเรียนบา้นผาตั้ง 
12  1439600052250   นายมงคล นอ้ยบาท  โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง 
13 1439600062077 นางสาวกชกร จนัทรประทกัษ ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
14  1102400169613   นายติณห์ รูปสมศรี  โรงเรียนท่าบ่อ 
15  1439600061241   นายวรกูล พวงจกัร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
16 1104000132358 เด็กหญิงอารีรัตน์ หลกัถ่ิน โรงเรียนท่าบ่อ 
17 1439600052403 เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญนอก โรงเรียนท่าบ่อ 
18  1439600056972   นายสุวงศ ์ หารินไสล  โรงเรียนท่าบ่อ 
19  1439600056271   นางสาวจรรญากร ชาวแสน  โรงเรียนท่าบ่อ 
20  1439600064088   นางสาวพาทินธิดา ร างาม  โรงเรียนท่าบ่อ 
21  1438900024218   นางสาวณัฐิดา นวนค าสิงห์  โรงเรียนท่าบ่อ 
22  1439600052071   นางสาววไิลวรรณ ไตรเลิศ  โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
23  1439600053426   นายหสัดี ศรีรักษา  โรงเรียนท่าบ่อ 
24  1439600046926   นางสาวสิรินทร์ยา มหา  โรงเรียนท่าบ่อ 
25  1439600058436   นางสาวกิตติยา ไพศาล  โรงเรียนกะทูว้ทิยา 
26  1439600055747   นายพรีพงษ ์ ราษีทอง  โรงเรียนท่าบ่อ 
27  1439600049631   นางสาวภูวสิา ภูธร  โรงเรียนท่าบ่อ 
28  1439600053558   นางสาวศิรประภา อุทยัเล้ียง  โรงเรียนท่าบ่อ 
29  1419902304235   นางสาวฐิติพรรณ เพิม่เพยีรทรพย ์  โรงเรียนโรซารีโอวทิยา 
30 1250101614493 นางสาวชิชาพร วริิยะภาพ โรงเรียนท่าบ่อ 
31  1439600053124   นายจิรยทุธ ประทุมทิพย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
32  1417400055814   นางสาวนิธิกร กาบขนุทด  โรงเรียนท่าบ่อ 
33  1399400055060   นางสาวภทัระอร โคตรชมภู  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค ์
34  1419902326786   นางสาวหทยัชนก สิทธิจนัทร์  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
35  1439600057898   นางสาวธญัญธร ศรีหาฤทธ์ิ  โรงเรียนท่าบ่อ 
36  1419902276711   นางสาวสุพตัรา ยนืนาน  โรงเรียนท่าบ่อ 
37  1439600058941   นายนนทณ์ธร ปานคะเชนทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
38  1103704076292   นางสาวพญิชริยา พึ่งกุล  โรงเรียนท่าบ่อ 
39  1439600061836   นายจกัรวรรด์ิ อนุรักษ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
40  1439600053132   นายยทุธนา ประทุมทิพย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
41  1104400024323   นายภูริ สุวรรณวงษ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
42  1479000030824   นางสาวชุติมา ทิพยสุ์วรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
43  1439600054236   นายวรเชษฐ์ วงคมู์ล  โรงเรียนท่าบ่อ 
44  1439600054911   นางสาวชลธิชา ศรีสุวฒัน์  โรงเรียนท่าบ่อ 
45  1419902306831   นายสิรวฒิุ จ าปางาม  โรงเรียนท่าบ่อ 
46  1430301398105   นายเจษฎากร โพธ์ิสุวรรณพร  โรงเรียนพรเจริญวทิยา 
47  1368400063266   นางสาวศรัณญา มาตรสงคราม  โรงเรียนท่าบ่อ 
48  1419902342277   นางสาวธญัจิรา แขง็ขนั  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  
49  1439600052837   นายปกรณ์เกียรติ มูลวรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
50  1439600061798   นางสาวฉตัรชนก ทองเพชร  โรงเรียนท่าบ่อ 
51  1439600056981   นางสาวชนิตา อุดมพนัธ ์  โรงเรียนพานพร้าว 
52  1439600058363   นางสาวอริณญา บุตรเทศ  โรงเรียนท่าบ่อ 
53  1439600052926   นางสาวแสงมณี ขนุทอง  โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง 
54  1103704016656   นางสาวมชัฌิมา สุขเส็ง  โรงเรียนท่าบ่อ 
55  1439600051407   นายมงคล อินตรา  โรงเรียนท่าบ่อ 
56  1439600063171   เด็กหญิงปริศา ทองพระจนัทร์  โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยาคม 
57  1439600056786   นายอานสั นิยมพงษ ์  โรงเรียนบา้นหนองแวง 
58  1438900024684   นายบุญฤทธ์ิ กระจ่างจิต  โรงเรียนท่าบ่อ 
59  1439600060171   นางสาวสุดธิดา มาโชค  โรงเรียนท่าบ่อ 
60  1438900024196   นางสาวเกมะรินทร์ หมัน่ดี  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวทิยา 
61  1439600048449   นางสาวทิพปภา ปู่ บุตรชา  โรงเรียนท่าบ่อ 
62  1439600058606   นางสาวอรวรรณ พระไกรยะ  โรงเรียนท่าบ่อ 
63  1439600048431   นางสาวทิพยพ์าพร ปู่ บุตรชา  โรงเรียนท่าบ่อ 
64  1439600060139   นางสาวศุพิชญทิ์ญา เครือแกว้  โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
65  1439600060325   นางสาวจิรัฐกานต ์ กนัทอง  โรงเรียนท่าบ่อ 
66  1104200518942   เด็กหญิงวชิราภรณ ์ อว้นเสมอ  โรงเรียนท่าบ่อ 
67  1100703800016   นายสิรวิชญ ์ อ่อนค าวงค ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
68  1439600053442   นางสาววรรณิษา เห็มชูยิง่  โรงเรียนท่าบ่อ 
69  1439600061755   นางสาวบุปผา ค าดี  โรงเรียนท่าบ่อ 
70  1419902314249   นางสาวแพรวา วงักอ้น  โรงเรียนท่าบ่อ 
71  1439600059670   นางสาวดรุณี เมืองพวน  โรงเรียนท่าบ่อ 
72  1439600064177   เด็กหญิงอินธุอร ชยัวฒิุ  โรงเรียนโนนสง่าหนองเเวงวทิยา 
73  1139800108952   นายวสุธา ค าใบ  โรงเรียนท่าบ่อ 
74  1430800108641   นางสาวธิดารัตน์ พมิโพพนั  โรงเรียนสังคมวทิยา 
75  1439600057367   นางสาวณัฐธยาน์ พนัธุระ  โรงเรียนท่าบ่อ 
76  1439600053434   นายกฤษกร ยมปัดชา  โรงเรียนท่าบ่อ 
77  1439600054287   นางสาวนงลกัษณ์ ค าภาพงษา  โรงเรียนท่าบ่อ 
78  1439600057952   นางสาวฝนทิพย ์ ทองค า  โรงเรียนท่าบ่อ 
79  1439600062484   นางสาวมยริุญ คุณกะ  โรงเรียนท่าบ่อ 
80  1439600057499   นางสาวญาริณี ผวินวน  โรงเรียนท่าบ่อ 
81  1439600058614   นางสาวเนตรทราย บุตรจนัทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
82  1579901148301   นางสาวสิรินทิพย ์ แซ่ลี  โรงเรียนท่าบ่อ 
83  1439600060333   นายพรีพล ทดัสบง  โรงเรียนท่าบ่อ 
84  1439600051954   นางสาวอารีรัตน์ สาเส่ียน  โรงเรียนท่าบ่อ 
85  1439600046535   นางสาวกญัญว์รา อาละว ี  โรงเรียนท่าบ่อ 
86  1439600058282   นางสาวศศิธร พนิธะ  โรงเรียนชุมชนบา้นโพนสา 
87  1439600059416   นางสาวสุจิตรา นรมาตร  โรงเรียนราชประชานุเคราห์27 
88  1439600050818   นางสาววนิษา มูลงาม  โรงเรียนท่าบ่อ 
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                                   รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มการเรียน : ศิลป์ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่ น 

      ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1419902335700   นายพชัรพล ศรีรัตน์  โรงเรียนท่าบ่อ 
2  1439600059882   นางสาวธนพร สีอว้น  โรงเรียนท่าบ่อ 
3  1438900024587   นางสาวโยษิตา ใจขาน  โรงเรียนท่าบ่อ 
4  1439600062085   นางสาวเมษญา ภูหวงั  โรงเรียนท่าบ่อ 
5  1439600055151   นางสาวภทัรมยั ปานกลา้  โรงเรียนหสัดีศึกษา 
6  1439900541892   นางสาวนนัทน์ลิน ชยัจนัทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
7  1439600055968   นายนิธิศ อุเทนธรรม  โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง 
8  1439600054678   นางสาวสุพตัรา แขง็เขา  โรงเรียนโพธ์ิตากพทิยาคม 
9  1100703820807   นางสาวภรินลดา เจริญสุข  โรงเรียนท่าบ่อ 

10  1439600047493   นางสาวจิราวรรณ อ่อนราษฎร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
11  1439600054848   นางสาวอมัพกิา พรมโอ่น  โรงเรียนโรซารีโอวทิยา 
12  1439600056646   นางสาวชลิตา จตุรงค ์  โรงเรียนโรซารีโอวทิยา 
13  1438900024862   นางสาวศศิวรรณ พงษสุ์พรรณ  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวทิยา 
14  2430700034113   นางสาวเอวติา มาตสมบตั ิ  โรงเรียนพานพร้าว 
15  1209000210573   นายชาคริต พรหมวงศา  โรงเรียนท่าบ่อ 
16  1439600059661   นายปัญญา รัตนะสิงห์  โรงเรียนท่าบ่อ 
17  1430800107424   นางสาวรัชดา โสภา  โรงเรียนสัฃคม 
18  1439600053159   นายกนกศกัด์ิ สมชยั  โรงเรียนโรซารีโอวทิยา 
19 1100501664014 นายพฒันา บุญธรรม โรงเรียนท่าบ่อ 

20 1439600061534 เด็กหญิงกญัญาวร์ี พงษสุ์พรรณ โรงเรียนท่าบ่อ 
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   รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มการเรียน : ห้องเรียนกีฬา (Sport Talented Program) 

      ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1103704014297   นายศกุลพชิญ ์ ขวานทอง  โรงเรียนท่าบ่อ 
2  1439600054830   นางสาวศุภิสรา นวลศรี  โรงเรียนท่าบ่อ 
3  1439600053841   นายกนัตพงศ ์ กล่ินศรีสุข  โรงเรียนท่าบ่อ 
4  1439600063596   เด็กชายเถลิงศกัด์ิ บุญเรืองเศษ  โรงเรียนท่าบ่อ 
5  1439600054422   นายคุณากร ไชยค าจนัทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
6  1439600054155   นายภูริพฒัน์ จ าปาทอง  โรงเรียนศศิกานตว์ทิยา 
7  1439600052357   นายเกศฎา สุวรรณรอด  โรงเรียนท่าบ่อ 
8  1847900022636   นายวาติพงศ ์ หนูเงิน  โรงเรียนหสัดีศึกษา 
9  1419902307102   นายคุณานนท ์ ชาค ามี  โรงเรียนท่าบ่อ 

10  1439600062506   นายเกรียงไกร ชุนเรือง  โรงเรียนท่าบ่อ 
11  1417400058431   นายบุริศร์ สิงห์วงษ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
12  1439600049917   นายจกัรภทัร ชาบญั  โรงเรียนท่าบ่อ 
13  1439600053663   นายภานุมาตร มุ่งงาม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 
14 1449400034568  เด็กชายธีรเมธ ศรีเมือง โรงเรียนชุลีพร 
15  1439600057189   นายตะวนั ถนัชนนาง  โรงเรียนท่าบ่อ 
16  1439600049216   นายอภิสิทธ์ิ วงศสุ์วรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
17  1439900552711   นายสิริภทัร จนัทร์นาง  โรงเรียนท่าบ่อ 
18 1439600052021 นายโชติพงศ ์ มณีรัตน์ โรงเรียนท่าบ่อ 
19 1439600062824 เด็กชายกฤษฎาพร ค าสีลา โรงเรียนท่าบ่อ 
20  1439600053868   นายกนัตทตั กล่ินศรีสุข  โรงเรียนท่าบ่อ 
21  1439600060899   นายปรเมษฐ์ มุนิวงศ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
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   รายช่ือนักเรียนมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
                                     กลุ่มการเรียน : ห้องเรียนกลุ่มถนัดวิชาชีพ, ศิลป์-ธุรกิจ , ศิลป์-ภาษาฯสังคม 

 
ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ - สกุล โรงเรียน 
1  1439600058878 นางสาวกลัยา ปาระมี  โรงเรียนท่าบ่อ 
2  1439600049976 นางสาวชชัฎาภรณ์ ชยัเวช  โรงเรียนท่าบ่อ 
3  1439600062301 เด็กหญิงสุภทัรา จนัทมาตย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
4 1439600059696 นางสาวแพรชมพู ชยัภูธร โรงเรียนท่าบ่อ 
5  5439600002352 นางสาวมิกะ ปัญญาศิริ ยอูาสะ  โรงเรียนท่าบ่อ 
6  1439900551804 นายศุภกฤต ใจปานแก่น  โรงเรียนท่าบ่อ 
7  1439600057049 นางสาวภคัจิรา ผา่นส าแดง  โรงเรียนท่าบ่อ 
8  1439600050311 นางสาวทิพนภา นามวงษา  โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
9  1439600049356 นางสาวชญาภา วงษมู์ล  โรงเรียนท่าบ่อ 
10  1439600059734 นายจรัลศกัด์ิ สมัพนัธะ  โรงเรียนชุมชนโพนสา 
11  1439600062913 นางสาวฐิติกานต ์ อินทปัญญา  โรงเรียนท่าบ่อ 
12  1439600058517 นายธนภทัร ศิริ  โรงเรียนท่าบ่อ 
13  1439600059793 นางสาวกฤติมา ขนัชา  โรงเรียนท่าบ่อ 
14  1439600062093 นางสาววารุณี พรหมกลาง  โรงเรียนท่าบ่อพทิยาคม 
15  1439600063898 เด็กหญิงกลัญา ทองนาค  โรงเรียนท่าบ่อ 
16  1439600052276 นางสาวพรนภา ศรีเชียงขวาง  โรงเรียนท่าบ่อ 
17  1439600056476 นางสาวปิยพร ศรีชุมพร  โรงเรียนท่าบ่อ 
18  1439600055755 นางสาวเพชรรัตน์ จ าปา  โรงเรียนท่าบ่อ 
19  1439600058851 นางสาววภิานนัท ์ ใจเที่ยง  โรงเรียนท่าบ่อ 
20  1439600058584 นายณัฐวฒิุ ปุนนา  โรงเรียนท่าบ่อ 
21 1439600048384 เด็กหญิงนิชานนัท ์ มีแกว้ โรงเรียนโคกคอนวทิยา 
22  1439600053795 นางสาวพยิดา โรจนธรรม  โรงเรียนท่าบ่อ 
23  1439600052161 นางสาวปวดิา หาทรัพย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
24  1439600052501 นางสาวชลธิชา โคตมณี  โรงเรียนท่าบ่อ 
25  1439900561249 นางสาวฝากขวญั เมืองโคตร  โรงเรียนท่าบ่อ 
26  1439900559805 นางสาววรัชยา ใจขาน  โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 
27  1199901067241 นางสาวชวลัรัตน์ ผวิเหลือง  โรงเรียนท่าบ่อ 
28  1439600051296 นางสาวกนกพร ศรีสร้อยพร้าว  โรงเรียนท่าบ่อ 
29  1101000130972 นางสาวณัฐฏิญา ประชุมฉลาด  โรงเรียนท่าบ่อ 
30  1439600058991 นางสาวสุดารัตน์ อุดม  โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
31  1439600059751 นางสาวสุดารัตน์ ไม่แพ ้  โรงเรียนท่าบ่อ 
32  1439600058061 นายธีระพงค ์ สีดามาตย ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
33  1439600059947 นางสาวกนัติชา วงัพรม  โรงเรียนหสัดีศึกษา 
34  1417100039414 นายแมนสรวง ผยุบวัคอ้ โรงเรียนท่าบ่อ 
36  1439600055933 นางสาวอรอนงค ์ ดุลแสง โรงเรียนท่าบ่อ 
37  1439600062930 เด็กหญิงจิรนนัท ์ คชวงศ ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
38  1439600057111 นายฑนวฒัน์ แกว้ตา โรงเรียนท่าบ่อ 
39 1439600049305 นายมีนา ทองทา โรงเรียนท่าบ่อ 
40  G430100950003 นางสาวสุภาดา เมืองหาน โรงเรียนท่าบ่อ 
41  1439600052047 นายสุเมธ โฉมสะอาด โรงเรียนท่าบ่อ 
42  1439600062581 นางสาวเอมอร แจง้รัตน์ โรงเรียนท่าบ่อ 
43  1439600053116 นางสาวศิริกาญจน์ ยะสุนทร โรงเรียนท่าบ่อ 
44 1439600053248 นางสาวอรกานต ์ โสภากุล โรงเรียนโคกคอนวทิยา 
45  1439600050656 นางสาวประกายศิริ โภคาทรัพย ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
46  1129701360351 นางสาวปรัชญาภรณ์ ศีลประสิทธ์ิ โรงเรียนสถาบนัศึกษาทางไกล 
47  1439600046519 นายธีรภทัร บ าเรอ โรงเรียนท่าบ่อ 
48  1439600047191 นางสาววภิารัตน์ ทิพยส์มบตั โรงเรียนท่าบ่อ 
49  1439600055704 นางสาวนราพร พนัโนริต โรงเรียนท่าบ่อ 
50  1439600054341 นายจตุรพร เสนารินทร์ โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
51  1439600063189 เด็กชายอนนัดา ไพรวลัย ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
52  5430201057465 นายศกัรินทร์ ศรีอ่อน โรงเรียนท่าบ่อ 
53  1439600056662   นางสาววริินดา ดุลสุข โรงเรียนท่าบ่อ 
54  1439600059114   นายมนธวชั วงัทะพนัธ ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
55  1120300164014   นางสาวฐาเนตร แพงอ่อน โรงเรียนท่าบ่อ 
56  1439600062131   นางสาวอรวริน กระมุลคร โรงเรียนท่าบ่อ 
57  1439600060511   นางสาวชญัญานุช กุประดิษฐ ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
58  1439600046543   นางสาวศรีอุไร รอดจุย้ โรงเรียนท่าบ่อ 
59  1439600052098   นางสาวนริลนิภา ศรีโคตร โรงเรียนท่าบ่อ 
60  1439600036408   นายธนรัฐ สุริยมาตย ์ โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
61  1439600051890   นายกิติภทัธ์ ผวิเหลือง โรงเรียนท่าบ่อ 
62  1439600044257   นายทองสมุทร จนัสมบตัิ โรงเรียนท่าบ่อ 
63  1439600055453   นางสาวสุนิสา จนัทวงษ ์ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา 
64  1439900557497   นางสาวฑิฆมัพร บุญชยัแสน โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
65  1439600049721   นางสาววริาวรรณ ไชยเดช  โรงเรียนท่าบ่อ 
66  1419902258349   นางสาววรรณกร รุ่งเรืองโสภณกุล  โรงเรียนหสัดีศึกษา 
67  1439600056905   นางสาวสุภทัรา รอยแสวง  โรงเรียนท่าบ่อ 
68  1419902313412   นางสาวจิรชยา สีสมภาร  โรงเรียนท่าบ่อ 
69  1439600056026   นายฤทธ์ิชยั อิสิ  โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
70  1103704090554   เด็กหญิงเจนสุดา ศุภกิจจรรยา  โรงเรียนท่าบ่อ 
71  1439600060953   นางสาวญาณี นามวงศา  โรงเรียนท่าบ่อ 
72 1720201208476 เด็กหญิงนนัทนชั ศรีโมรา โรงเรียนท่าบ่อ 
73  1398800027411   นางสาวสร้อยสุดา ชยัรักษา  โรงเรียนท่าบ่อ 
74  1439600062956   เด็กหญิงกญัญารัตน์ ศรีสวา่ง  โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม 
75  1439600063006   นางสาววนัวสิาข ์ สงักะสินสูู่  โรงเรียนท่าบ่อ 
76  1439600059173   นางสาวฐิติมา ไชยมานนัต ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
77  1309801521223   นางสาวอริศรา หายเคาะ  โรงเรียนหสัดีศึกษา 
78  1439600060058   นางสาวปุญญฉตัร สุกรรณ์  โรงเรียนอาโอยาม่า2 
79  1439600062417   นางสาวเฟ่ืองฟ้า มหาชยั  โรงเรียนท่าบ่อ 
80  1439600057472   นางสาวพมิพพ์ดัชา ค าจนัทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
81  1429900575487   นายชนนัวฒัน์ นีละมนต ์  โรงเรียนรร.สวา่งบริบูรณ์วทิยา 
82  1439600050087   นายสิรินดา ถ่ินที ่  โรงเรียนท่าบ่อ 
83  1439600059505   นางสาวปรียากร วานิช  โรงเรียนท่าบ่อ 
84  1209501192187   นางสาวแพรวพราว ราชวงศ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
85  1439600055984   นายกฤษณะพงษ ์ รักษาแสง  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวทิยา 
86  1439600058355   นายชนะศึก มาดี  โรงเรียนท่าบ่อ 
87  1439600052659   นายณัฐภูมิ นาวงษา  โรงเรียนท่าบ่อ 
88  1439600052853   นางสาวพรรณภทัร ธนาคุณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
89  1439600055721   นางสาวชนนัฑา ค าหมอ้  โรงเรียนท่าบ่อ 
90  1219700041863   นางสาวมลิษา ทองสมัฤทธ์ิ  โรงเรียนท่าบ่อ 
91  1439600057359   นายธีระภทัร ชะฎาวงศ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
92  1439600062123   นายพรรนาวฒิุ แจง้วนัสุข  โรงเรียนท่าบ่อ 
93  1439600055097   เด็กชายวรรณภพ วงศอ่์อน  โรงเรียนท่าบ่อ 
94  1439600052802   นายรัฐนาวี มิทราวงศ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
95 1419902376791 เด็กชายภาคิน ลาแพงศรี โรงเรียนท่าบ่อ 
96  1103703988026   นางสาวชารินดา กรไชยา  โรงเรียนท่าบ่อ 
97  1439600053833   นายธารณธรณ์ ปราบพาล  โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
98  1430800107882   นายนายสุรพงษ ์ ค าบุศยดี์  โรงเรียนท่าบ่อ 
99  1399900250881   นางสาวสุกญัญา ดวงบุปผา  โรงเรียนหนองบวัวทิยายน 
100  1439600051644   นายวศิรุต วฒิุสิทธ์ิ  โรงเรียนท่าบ่อ 
101  1439600054970   เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจเบา  โรงเรียนท่าบ่อ 
102  1439600051466   นายศกัรินทร์ สีตอง  โรงเรียนท่าบ่อ 
103  1439600047779   นางสาวณัชชา ควรเคียงเพชร  โรงเรียนท่าบ่อ 
104  1439600054708   นางสาววยิะดา กรมวงักอ้น  โรงเรียนท่าบ่อ 
105 1439600063529 เด็กหญิงกนกพชิญ ์ ศิริภทัธเมธา โรงเรียนท่าบ่อ 
106 1439600048872 เด็กหญิงสุภาพร คุณาชนธ ์ โรงเรียนท่าบ่อ 
107  1439600047051   นายอภิรัฐกาล มณีศรี  โรงเรียนท่าบ่อ 
108  1439600051351   นายพลวรรธน์ นาคด า  โรงเรียนท่าบ่อ 
109  1104300867990   นายอธิชาติ ชาวคอ้  โรงเรียนท่าบ่อ 
110  1439600052179   นายนนัทกร ธรรมวงศ ์  โรงเรียนท่าบ่อ 
111  1439600057707   นายชุติมนัต ์ กตะศิลา โรงเรียนท่าบ่อ 
112  1399900240885   นางสาวศศิตา บวัหลวง โรงเรียนท่าบ่อ 
113  1439600049925   นางสาวเปมิกา วชิากูล โรงเรียนท่าบ่อ 
114  1439600063120   เด็กหญิงวลิาสินี พาลี โรงเรียนท่าบ่อ 
115  1841701162238   นายณัฐกิตต์ิ ธรรมวงศา โรงเรียนท่าบ่อ 
116  1419902322381   นายเฉลิมวฒัน์ ไพยเสน โรงเรียนท่าบ่อ 
117  1439600058797   นายวราวฒิุ พลยศ โรงเรียนท่าบ่อ 
118  1439600058690   นางสาวกณัฐิกา โพธ์ิงาม โรงเรียนท่าบ่อ 
119  1439600058118   นางสาววรรณลกัษณ์ ผวิเหลือง โรงเรียนท่าบ่อ 
120  1439600059386   นางสาวสุธิมา ทิพยโสต โรงเรียนท่าบ่อ 
121  1439600051245   นางสาวอนิสา ทองเคน โรงเรียนท่าบ่อ 
122  1439600052632   นายชินวตีร ศีรสวา่ง โรงเรียนท่าบ่อ 
123  1439600050885   นายชชัพงศ ์ วงษอิ์นทร์ โรงเรียนท่าบ่อ 
124  1439600055194   นายรัฐนนัท ์ นามมนั โรงเรียนท่าบ่อ 
125  1104300921463   นางสาวขวญัชนก นามวงศา โรงเรียนท่าบ่อ 
126 1439600054112 นายอภิวฒัน ์ ศรียอด โรงเรียนท่าบ่อ 
127 1104300921463 นางสาวขวญัชนก นามวงศา โรงเรียนท่าบ่อ 
128  1439600057383   นายกรวชิญ ์ ชาญกนั โรงเรียนท่าบ่อ 
129  1209702226429   นางสาวปณิตา ค าใสแสง โรงเรียนท่าบ่อ 
130  1439600057421   นางสาวกณัตญา นามกณัหา โรงเรียนท่าบ่อ 
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ที่ เลขบตัรประชาชน ช่ือ สกุล โรงเรียน 
131  1439600052021   นายโชติพงศ ์ มณีรัตน์  โรงเรียนท่าบ่อ 
132  1439600051971   นายณัฐพงษ ์ นินทะระ  โรงเรียนท่าบ่อ 
133 1439600053477 นายรัฐพงษ ์  ก าเนิดเกิด โรงเรียนท่าบ่อ 
134  1439600060007   นางสาวรพภีรณ์ วงษอิ์นทร์  โรงเรียนท่าบ่อ 
135 1439600052721 นายอธิวฒัน์ โพธิเสน โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร 
136  1438900024030 นายรัชนาท นามสมบตั ิ  โรงเรียนท่าบ่อ 
137  1439600059548 นางสาวอภิญญา สุขทองสา  โรงเรียนท่าบ่อ 
138  1439900564256 นายผไทชนก ผอ่งแผว้  โรงเรียนท่าบ่อ 
139  1439600054465 นางสาวสุภสัสร เกิดเงิน  โรงเรียนท่าบ่อ 
140  1439600048104 นางสาววรัญญา ทองชมภู  โรงเรียนท่าบ่อ 
141  1104200448413 นางสาวจิรนนัท ์ กรวยทอง  โรงเรียนท่าบ่อ 
142 1419902301902 นายอนุศร สวา่งรุ่ง โรงเรียนท่าบ่อ 
143  1439600051521 นายธนทรัพย ์ กองสุวรรณ  โรงเรียนท่าบ่อ 
144  1439600058576 นายอรรถพล สีสุดตา  โรงเรียนท่าบ่อ 
145  1439600060287 นางสาวอารียา ดอนเกิด  โรงเรียนท่าบ่อ 
146  1439600053817 นายธนภูมิ มณีรัตน์  โรงเรียนท่าบ่อ 
147  1100401302790 นายธนกฤต แหลมหลวง โรงเรียนท่าบ่อ 
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หน้า 1 
บัญชีแนบท้ายตามประกาศ โรงเรียนท่าบ่อ  อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย 

อตัราการเกบ็เงนิบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. นักเรียนโครงการที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพิม่ศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 
ที่นอกเหนือหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 

ที่ รายการ 

ม.1 และ ม.4 ม.2 และ ม.5 ม.3 และ ม.6 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ภาคเรียน  
ที่ 2 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ภาคเรียน  
ที่ 2 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ภาคเรียน  
ที่ 2 

1 ค่าประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน 200 - 200 - 200 - 
3 ค่าจา้งครูต่างประเทศ 700 700 700 700 700 700 

รวม 900 700 900 700 900 700 

 
2. ค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 

2.1 คู่มือนกัเรียน/เขม็ตรา รร. /ปพ.6   170  บาท    
2.2  ค่าลงทะเบียนสมาคมผูป้กครองนกัเรียน   350 บาท     
                                                                  รวม          520     บาท 
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หนา้ 2 

บัญชีแนบท้ายตามประกาศ โรงเรียนท่าบ่อ  อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย 
เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
ขอให้นักเรียนและผูป้กครอง ที่มีช่ือในประกาศมามอบตวัและน าใบมอบตวัที่ปร้ินออกจากระบบ

พร้อมกบัแนบเอกสาร 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  มามอบตวัในวนัจนัทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  มามอบตวัในวนัองัคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

โดยแนบเอกสารและเรียงเอกสาร ดงัน้ี 
             1.   ใบมอบตวั ปร้ินทจ์ากโปรแกรมการรับนกัเรียนที่นกัเรียนสมคัรเรียน โดยเขา้เวบ็ไซต ์ 
                http://admission.thaboschool.ac.th/report.php 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ฉบบัถ่ายเอกสาร หนา้+หลงั  
แผน่เดียวกนั)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน  
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน 
5. รูปถ่ายชุดนกัเรียน ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 
6. ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา 
8. ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
9. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของมารดา 
10. ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง   (กรณีอาศยัอยูก่บัญาติ) 
11. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง  (กรณีอาศยัอยูก่บัญาติ) 
12. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ของนกัเรียน 
13. เอกสาร ขอ้ 2-12 เป็นเอกสารฉบบัถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาทุกฉบบั 
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