
โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนพิเศษ คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (Talented Programe)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26609 1439600069829    นางสาวณัฐตะวัน ซื่อตรง   โรงเรียนทาบอ
2 26610 1439600073338    เด็กหญิงณัฐนันท หมายบุญ   โรงเรียนทาบอ
3 26611 1439900575185    นางสาวทรรศิยา ชํานาญเนียม   โรงเรียนทาบอ
4 26615 1439600077139    เด็กหญิงพิยดา ธนกาญจนกุล   โรงเรียนทาบอ
5 26619 1209601510083    นางสาววิจิตราภรณ รัตนชัย   โรงเรียนทาบอ
6 26621 1459901177141    นางสาวสิริพรรณ อนุสรณคํานึง   โรงเรียนทาบอ
7 26625 1809902406212    นายกฤชณัท เจริญสุขสมบูรณ   โรงเรียนทาบอ
8 26627 1240401191130    นายณฤพันธ ตันนารัตน   โรงเรียนทาบอ
9 26632 1439600076311    เด็กชายธนัท สุระคาย   โรงเรียนทาบอ
10 26634 1439600075098    เด็กชายพงศธร นันทะ   โรงเรียนทาบอ
11 26635 1839901918007    นายยศกร สุภัคจารุสิทธิ์   โรงเรียนทาบอ
12 26641 1439600067443    นางสาวปริยากร พลศักดิ์ขวา   โรงเรียนทาบอ
13 26811 1439600076264    เด็กชายปฏิพัฒน หอทอง   โรงเรียนทาบอ
14 27120 1439600068482    เด็กชายพิชิตชัย เบาะพรม   โรงเรียนทาบอ
15 28775 1102003859770    เด็กหญิงโชติรส พรมสาร   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
16 28776 1439600066447    นายเตวิชญ ปญญาแสง   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร (Gifted Science Programe)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26604 1439600069004    นางสาวกนกวรรณ แกวอินตา   โรงเรียนทาบอ
2 26612 1439600070355    นางสาวธัญญรัตน วาระสิทธิ์   โรงเรียนทาบอ
3 26616 1439600067168    นางสาวมลทกานต อิสิ   โรงเรียนทาบอ
4 26633 1139600373008    นายธิติวุทธ สารทรัพย   โรงเรียนทาบอ
5 26640 1209702373456    เด็กหญิงชาคริยา สุวรรณรอด   โรงเรียนทาบอ
6 26642 1439900574081    นางสาวปรียาภรณ สืบสิน   โรงเรียนทาบอ
7 26665 1209702287398    นางสาวศศิพิมพ อําพรรัมย   โรงเรียนทาบอ
8 26677 1439600069284    เด็กชายวิกรม ศรีโยธี   โรงเรียนทาบอ
9 26702 1439600066803    นางสาวฟาใส แสงสุวรรณ   โรงเรียนทาบอ
10 26705 1439600065386    นางสาวรวิพร จันดา   โรงเรียนทาบอ
11 26733 1439600069322    นางสาวฐานิดา นามแสง   โรงเรียนทาบอ
12 26748 1439600064215    นางสาวมานิตา อามาตร   โรงเรียนทาบอ
13 26756 1439600067818    นายกองภพ หนอเมือง   โรงเรียนทาบอ
14 26769 1439600064738    นายสิริราช คุณความดี   โรงเรียนทาบอ
15 26959 1439600067834    นางสาวนันทิตา ธรรมจอม   โรงเรียนทาบอ
16 26968 1219700045826    นางสาวสาลิศา หลงทัพไทย   โรงเรียนทาบอ
17 26999 1439600063880    นางสาวปรียานุช พลศักดิ์ขวา   โรงเรียนทาบอ
18 27079 1439600064444    นางสาวสโรชา เรืองแสง   โรงเรียนทาบอ
19 27747 1439600071025    นางสาวเกวริน มีชัย   โรงเรียนทาบอ
20 28777 1438900025869    นางสาวกานตชนา ชมภู   โรงเรียนหัสดีศึกษา
21 28778 1439600070045    นางสาววรรณภา สินลา   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนพิเศษ คณิตศาสตร (Gifted Math Programe)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26605 1429900610797    เด็กหญิงกรวรรณ บุญญานาม   โรงเรียนทาบอ
2 26622 1738700063730    นางสาวสุภาพร ศรีหนองฮาง   โรงเรียนทาบอ
3 26675 1305300024070    นายพันธวริศ จันทรสิงห   โรงเรียนทาบอ
4 26774 1439600063910    นางสาวญาณีนุช สุนารัตน   โรงเรียนทาบอ
5 26777 1139800113468    นางสาวธัญรัตน บุญยืน   โรงเรียนทาบอ

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/4  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Gifted English and Communication (GECP)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26652 1439600062000    นางสาวณญา คําอน   โรงเรียนทาบอ
2 26659 1439600066536    นางสาวปาริชาติ ตนฝาง   โรงเรียนทาบอ
3 26692 1439900583196    นางสาวนภัสสร เข็มอุทา   โรงเรียนทาบอ
4 26694 1439900578621    นางสาวปภาวรินท ล้ิมมณีประเสริฐ   โรงเรียนทาบอ
5 26789 1439600070398    นางสาวศิริรัตน พันพิลา   โรงเรียนทาบอ
6 26791 1439600070371    นางสาวสุชัญญา โคเวียง   โรงเรียนทาบอ
7 26793 1439600064266    นางสาวหยาดพิรุณ ใจแปง   โรงเรียนทาบอ
8 26797 1439600068229    นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย   โรงเรียนทาบอ
9 26798 1439600066412    นายสุธี เขียวเซ็น   โรงเรียนทาบอ
10 26815 1439600068695    นายอนุภัทร ศรีสันต   โรงเรียนทาบอ
11 26883 5721000035772    นางสาวอัญธิชา แสงสุริยะ   โรงเรียนทาบอ
12 28779 1439600063821    นางสาวจันทราพร ผิวทอง   โรงเรียนอาโอยามา 2
13 28780 1439600062841    นางสาวสาริกา อุปฮาด   โรงเรียนอาโอยามา 2

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/5  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เตรียมแพทย (PD Programe)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26629 1439900567816    เด็กชายทักษดนัย เวทไธสง   โรงเรียนทาบอ
2 26630 1101501335771    นายธนดล คณะนา   โรงเรียนทาบอ
3 26701 1439900571317    นางสาวพิมพนารา วันดี   โรงเรียนทาบอ
4 26703 1439600062271    นางสาวเมษิณีย สุทธิชัยยา   โรงเรียนทาบอ
5 26706 1439600071009    นางสาวรินลดา โพธิ์เงิน   โรงเรียนทาบอ
6 26708 1439600065599    นางสาวศิริลักษณ สิงหาคุณ   โรงเรียนทาบอ
7 26775 1749800403185    นางสาวณัฏฐณิชา แลเพง   โรงเรียนทาบอ
8 28781 1659902358074    นางสาวณัฐนันท พรมรักษา   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
9 28782 1439600062204    นางสาวปนัดดา สายดวง   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง
10 28783 1439600073923    นายณัฐดนัย ฮุยเสนา   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เตรียมวิศวะ

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26631 1149500018575    นายธนพล คําพวง   โรงเรียนทาบอ
2 26648 1740101109981    นางสาวกิตตินันท ใจนิ่ม   โรงเรียนทาบอ
3 26685 1439600065785    นางสาวกาญจนภา พนมบูรณ   โรงเรียนทาบอ
4 26738 1439600073869    เด็กหญิงนริศรา หัตถารัตน   โรงเรียนทาบอ
5 26739 1129901950331    นางสาวนันทิชา บุญไชย   โรงเรียนทาบอ
6 26745 1439600073354    นางสาวพรพรรณ หิมวัน   โรงเรียนทาบอ
7 26770 1101801504081    นายอภิวิชญ นครสันติภาพ   โรงเรียนทาบอ
8 26776 1439600070878    เด็กหญิงทิพยสุดา แสนทิพย   โรงเรียนทาบอ
9 26954 1439600072498    นางสาวณภัทร ดอนเกิด   โรงเรียนทาบอ
10 26961 1439600063961    นางสาวพรพิมล งามตรง   โรงเรียนทาบอ
11 27041 1438900025664    นางสาวฑิมพิกา แฉลมไธสง   โรงเรียนทาบอ
12 27087 1439600059904    นางสาวธิติมา เชยคําดี   โรงเรียนทาบอ
13 27089 1439600069667    นางสาวปนัดดา อุสาห   โรงเรียนทาบอ
14 27125 1439600065602    นายอนุชา นอยโสภา   โรงเรียนทาบอ
15 28784 1439600066129    เด็กหญิงกอหญา ภูมิพื้น   โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
16 28785 1439600069896    นางสาวมนัชนันท คําชามา   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
17 28786 1419902447281    นายชลิต เกษตรเวทิน   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
18 28787 1417400055881    นายธีระธรณ กําลังศิลป   โรงเรียนนํ้าโสมพิทยาคม

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/7  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26607 1104700131397    นางสาวกิตติวรา กองเข็ม   โรงเรียนทาบอ
2 26618 1439600066765    นางสาวรัฐฑิตา แกวทรัพย   โรงเรียนทาบอ
3 26636 1100501687260    เด็กชายวิศรุต วานิช   โรงเรียนทาบอ
4 26646 1439600069977    นางสาวกมลณัฐ แกววงษ   โรงเรียนทาบอ
5 26649 1439600066668    นางสาวขวัญขาว ศรีงาม   โรงเรียนทาบอ
6 26650 1149900962068    นางสาวชนิกานต ยะสุนทร   โรงเรียนทาบอ
7 26656 1439600063995    นางสาวปนัดดา เมืองพวน   โรงเรียนทาบอ
8 26657 1439600066862    นางสาวปนิดา นินทระ   โรงเรียนทาบอ
9 26664 1419902435925    เด็กหญิงศลิษา คําภูมี   โรงเรียนทาบอ
10 26666 1209702346521    นางสาวสุพิชา แมมขุนทด   โรงเรียนทาบอ
11 26668 1439600068181    นางสาวอิษณาพร ดีขยัน   โรงเรียนทาบอ
12 26671 1439600072650    นายจตุคาม จําปาทอง   โรงเรียนทาบอ
13 26681 1439600073231    นายอภินันท พรมจันดา   โรงเรียนทาบอ
14 26690 1439600069926    นางสาวนภสร ตนฝาง   โรงเรียนทาบอ
15 26693 1439600066919    นางสาวนัทธกานต ทองเพชร   โรงเรียนทาบอ
16 26695 1439600060180    นางสาวปาริฉัตร บัวติก   โรงเรียนทาบอ
17 26696 1439600063677    นางสาวปาริตา สุทธิดี   โรงเรียนทาบอ
18 26697 1439600060791    นางสาวปาลิตา ปูพะบุญ   โรงเรียนทาบอ
19 26713 1439600062981    นายกวีวัฒน ทาเรืองดี   โรงเรียนทาบอ
20 26719 1439600066820    นายนวัตกรณ จุลางกูร   โรงเรียนทาบอ
21 26731 1439600064495    นางสาวจรมณ พลจันทร   โรงเรียนทาบอ
22 26753 1439600059777    นางสาวสุนิษา พันโภคา   โรงเรียนทาบอ
23 26762 1139600369817    นายปฐวี โชคพิพัฒนพรชัย   โรงเรียนทาบอ
24 26836 1439600074296    เด็กหญิงสุธิดา พรมเสนา   โรงเรียนทาบอ
25 26921 1439600069616    นางสาวศิรินนภา ธรรมวงศา   โรงเรียนทาบอ
26 26953 1439600072943    นางสาวชญานิศ อุตมะ   โรงเรียนทาบอ
27 26969 1470801423796    นางสาวสุกัญญา หมอยา   โรงเรียนทาบอ
28 26987 1419902396113    นายวรพล คําย่ิง   โรงเรียนทาบอ
29 27067 1438900026105    เด็กชายธนวัตน อุดมพันธ   โรงเรียนทาบอ
30 27110 1439600066153    นายชูศักดิ์ ออนทอง   โรงเรียนทาบอ
31 27239 1439600063235    นางสาวสาวิตรี ธาตุทอง   โรงเรียนทาบอ
32 28788 1439600074946    เด็กหญิงอภิญญา สอระวงษ   โรงเรียนชุมชนบานโพนสา
33 28789 1439600064622    นางสาวกานติมา อวะดี   โรงเรียนชุมชนบานโพนสา
34 28790 1499900500916    นางสาวณัฐธิดา มูลพรม   โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
35 28791 1439600067974    นางสาวประกายเพชร เพ็ญภักดิ์   โรงเรียนหัสดีศึกษา
36 28792 1439600070908    นางสาวศรสวรรค บุญชู   โรงเรียนชุมชนบานโพนสา
37 28793 1439600068032    นางสาวเสาวลักษณ ขุนศรี   โรงเรียนบานวาน
38 28794 1439900584800    นายกรวิชย คันธรินทร   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
39 28795 1439600066331    นายทวีทรัพย แข็งแรง   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/8  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26676 1439600066170    นายรพีภัทร ชัยมูล   โรงเรียนทาบอ
2 26689 1439600066277    นางสาวธิติยา นพคุณ   โรงเรียนทาบอ
3 26704 1439600067354    นางสาวรจิตตา แกวพิลารมย   โรงเรียนทาบอ
4 26780 1419902380870    นางสาวปวีณธิดา จันทาคีรี   โรงเรียนทาบอ
5 26783 1439600067524    นางสาวยลลดา วรเดช   โรงเรียนทาบอ
6 26787 1439900568766    นางสาวรัชรินทร มีธรรม   โรงเรียนทาบอ
7 26790 1439600070401    นางสาวสายไหม ชัยวงศ   โรงเรียนทาบอ
8 26799 1439900578206    นายกิตตินันท สีหาบุตร   โรงเรียนทาบอ
9 26822 1439600070100    นางสาวปริศนา พรมมา   โรงเรียนทาบอ
10 26831 1439600071131    นางสาวพิมพวิภา ปล้ืมสุด   โรงเรียนทาบอ
11 26835 1439600058703    นางสาวสุนิสา บทมาตย   โรงเรียนทาบอ
12 26837 1439600069578    นางสาวอรอนงค เทียมทะนงค   โรงเรียนทาบอ
13 26838 1439600073401    นางสาวอิสริยาภรณ สกุลดี   โรงเรียนทาบอ
14 26869 1419902380896    นางสาวปวีณสุดา จันทาคีรี   โรงเรียนทาบอ
15 26879 1439600063308    นางสาวศรีประภา ใจเที่ยง   โรงเรียนทาบอ
16 26881 1103704147092    นางสาวศิริประภา บุญเลิศ   โรงเรียนทาบอ
17 26918 1439600063049    นางสาวรวิสรา โคตรชมภู   โรงเรียนทาบอ
18 26923 1439600074245    เด็กหญิงสุชานรี ชาวนํ้าโมง   โรงเรียนทาบอ
19 26956 1439600066188    นางสาวณัฐสุดา นามสมบัติ   โรงเรียนทาบอ
20 26958 1439600060465    นางสาวธนิกานต เพียบุตรวงศ   โรงเรียนทาบอ
21 26997 1439600064134    นางสาวเดือนเพ็ญ ภูมิฐาน   โรงเรียนทาบอ
22 27042 1149100016877    นางสาวธัญญามาศ ชัยทองสุข   โรงเรียนทาบอ
23 27046 1105000003851    นางสาวพิมพชนก แกวตา   โรงเรียนทาบอ
24 27049 1439600076761    เด็กหญิงสิริยากร แกลําราช   โรงเรียนทาบอ
25 27050 1439600068296    นางสาวสิริกัญญา ตุนกอ   โรงเรียนทาบอ
26 27052 1419902430486    เด็กหญิงอภิชญา กองปราบ   โรงเรียนทาบอ
27 27063 1439600067079    นายณัฐภัทร นอยตุลัง   โรงเรียนทาบอ
28 27068 1439600066617    นายธนาวุฒิ มาลาศรี   โรงเรียนทาบอ
29 27090 1439600065653    นางสาวพิชา ศรีชมภู   โรงเรียนทาบอ
30 27091 1439900588791    เด็กหญิงแพรวา เหล็กเพชร   โรงเรียนทาบอ
31 27233 1439600058622    นางสาวชลธิชา หาสอดสอง   โรงเรียนทาบอ
32 28310 1309903455297    เด็กหญิงมัดไหม ปจจัย   โรงเรียนทาบอ
33 28311 1309903455319    เด็กหญิงมัดหม่ี ปจจัย   โรงเรียนทาบอ
34 28796 1102900138717    เด็กหญิงอินธิรา ผาบชมภู   โรงเรียนเมืองศรีเทพ
35 28797 1100401374855    นางสาวกรกมล กําเเหงนา   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
36 28798 1439600068105    นางสาวตลษณ งานกระโทก   โรงเรียนหัสดีศึกษา
37 28799 1439600063359    นางสาวธิดารัตน หอมแพงไว   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
38 28800 1439600070029    นางสาวเพชรลดา นอยยนรินทร   โรงเรียนบานวาน
39 28801 1104500076643    นายภาคภูมิ เกิดพงษ   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/9  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนศิลปภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุน

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26613 1439600067028    นางสาวนันทฉัตร สวัสดี   โรงเรียนทาบอ
2 26643 1100501678112    นางสาวสุธาสินี บุญชู   โรงเรียนทาบอ
3 26645 1104200469593    นายปยชนม พรหมกลาง   โรงเรียนทาบอ
4 26651 1439600066145    นางสาวชรินธร จําเริญมี   โรงเรียนทาบอ
5 26654 1439600065637    นางสาวนวนันท กองศรี   โรงเรียนทาบอ
6 26658 1439600065319    นางสาวปทมาภรณ ใจหนัก   โรงเรียนทาบอ
7 26660 1439600064479    นางสาวปาริตา เมืองพวน   โรงเรียนทาบอ
8 26661 1439600068814    นางสาวปุญญิศา ยอดจันทร   โรงเรียนทาบอ
9 26663 1730201458189    เด็กหญิงเมชญา โอบออม   โรงเรียนทาบอ
10 26672 1439600065114    นายจิรภัทร พรมแพงดี   โรงเรียนทาบอ
11 26679 1439600060317    นายสิปปะนนท ทองปน   โรงเรียนทาบอ
12 26718 1103704191270    เด็กชายธนโชติ โชติสนธิ์   โรงเรียนทาบอ
13 26724 1439600069811    นายวชิระ คําจันทร   โรงเรียนทาบอ
14 26727 1439600067681    นางสาวกฤติยาภรณ กองพิลา   โรงเรียนทาบอ
15 26763 1600102009981    นายเปรมศักดิ์ หนําเวียน   โรงเรียนทาบอ
16 26766 1439600071408    เด็กชายภูริพัฒน ขวัญทองหาว   โรงเรียนทาบอ
17 26772 1439600061186    นางสาวกฤติภา ศรีสวาง   โรงเรียนทาบอ
18 26784 5430201057767    นางสาวยศวดี ใจขาน   โรงเรียนทาบอ
19 26810 1439600062859    นายบวรชัย โทเกาะ   โรงเรียนทาบอ
20 26816 1439600064606    นายอินทรานนท แสงสี   โรงเรียนทาบอ
21 26817 1439600073893    เด็กหญิงกรกนก พระสีอัคราช   โรงเรียนทาบอ
22 26833 1439600065394    นางสาวศรัณยดา จาดนอก   โรงเรียนทาบอ
23 26862 1439600077031    เด็กหญิงกนกพิชญ เเสนวงชัยยา   โรงเรียนทาบอ
24 26872 1439600069683    เด็กหญิงพิมพพิลาศ วิเศษแกว   โรงเรียนทาบอ
25 26900 1730201455465    นายรัตนะ หนูบานเกาะ   โรงเรียนทาบอ
26 26945 1439600076493    เด็กชายศิริชัย หวานเย็น   โรงเรียนทาบอ
27 27013 1439600069586    นายเฉลิมชัย ตันตะสุทธิ์   โรงเรียนทาบอ
28 27020 1439600064169    นายภรัญวิทย สกุลจรรยารุจน   โรงเรียนทาบอ
29 27028 1439600061607    นายวรวุฒิ พรมชัย   โรงเรียนทาบอ
30 27104 1439600073303    นายกิตตินันท วันวาศรี   โรงเรียนทาบอ
31 27116 1409903641278    เด็กชายปรธนา ผาตูมพิทักษ   โรงเรียนทาบอ
32 27208 1439900567131    นายกองเกียรติ โคตรภูธร   โรงเรียนทาบอ
33 27736 1219901078055    นางสาวณิชชารีย เลิศพิทยาธรณ   โรงเรียนทาบอ
34 28802 1439600070142    เด็กหญิงปยะธิดา เดชไชยสงค   โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวิทยา
35 28803 1101501323773    นางสาวกัญญารัตน ศรีบุญเรือง   โรงเรียนธัญรัตน
36 28804 1219901087607    นางสาวถิรพร กลอมใจ   โรงเรียนดอนกอโนนสวรรค
37 28805 1118400023720    นางสาวพิมพชนก ศรีวงศ   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง
38 28806 1439600065149    นางสาวรัชดาภรณ สีดา   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
39 28807 1439600058932    นางสาวศศิวิมล วงศออน   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง
40 28808 1439600062221    นางสาวสุนันทา แสงจันโท   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
41 28809 1909803120158    นางสาวเสาวลักษณ จําปา   โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร
42 28810 1409903426806    นายณรงควัฒน ศรีสังขรัตน   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/10  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนกีฬา (Sport Talented Programe)

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26717 1438900026202    เด็กชายทศพร หมั่นเขตกิจ   โรงเรียนทาบอ
2 26740 1439600073206    นางสาวนํ้าฝน พงษโภชน   โรงเรียนทาบอ
3 26760 1439600065092    นายธนากร วิทเวทย   โรงเรียนทาบอ
4 26804 1439600063740    นายณัฐพล เหลาพรม   โรงเรียนทาบอ
5 26808 1439600079395    เด็กชายธีรภัทร ศรีจารุวิภา   โรงเรียนทาบอ
6 26845 1439600074636    เด็กชายตนกลา ผิวอง   โรงเรียนทาบอ
7 26927 1439600067478    นายชัชวาลย ภูมิวาลย   โรงเรียนทาบอ
8 26935 1439600074962    นายธนพรรดิ์ พลนาคู   โรงเรียนทาบอ
9 26943 1439600073664    นายรัฐภาค กงณะ   โรงเรียนทาบอ
10 27005 1659902380835    นางสาวสวรรยา ชาวสวน   โรงเรียนทาบอ
11 27016 1500701381004    นายชิษณุพงค ทองสุข   โรงเรียนทาบอ
12 27045 1439600070614    นางสาวปาลิตา กัณหา   โรงเรียนทาบอ
13 27066 1419902393637    นายธนชาติ ใจขาน   โรงเรียนทาบอ
14 27075 1439900591512    เด็กชายพีรวัส แกวเกิด   โรงเรียนทาบอ
15 27119 1439600066218    นายพรหมศิริ สีกา   โรงเรียนทาบอ
16 28811 1104200548809    เด็กชายกนกวรรณ ประสบแกว   โรงเรียนบานหนองแวง
17 28812 1439600061500    นายจักรินทร สีตอง   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง
18 28813 1439600067915    นายธันธนาธร สิงหโต   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง
19 28814 1129701412807    นายรัฐภูมิ บทมาตย   โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
20 28815 1439600071238    นายศุภกิตติ์ ศรีเทศ   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/11  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนกลุมศิลป-ธุรกิจ

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26623 1439600069331    นางสาวอาลิฌา ผาชัยภูมิ   โรงเรียนทาบอ
2 26721 1560101624411    นายปุญญพัฒน ดีม่ัน   โรงเรียนทาบอ
3 26749 1439600068661    นางสาวเยาวลักษณ ถิ่นสําราญ   โรงเรียนทาบอ
4 26750 1103704098881    นางสาวรัชนี ผองแผว   โรงเรียนทาบอ
5 26752 1439600069055    นางสาวสุจิตรา สาริกา   โรงเรียนทาบอ
6 26755 1409903523615    นายกฤษณะศักดิ์ กานคํา   โรงเรียนทาบอ
7 26757 1439600065661    นายกิตติภัทร เสียวสุข   โรงเรียนทาบอ
8 26761 1209000288696    นายธเนศ วงศหาริมาตย   โรงเรียนทาบอ
9 26768 1439600064754    เด็กชายศุภชัย ยวนยี   โรงเรียนทาบอ
10 26773 1439600065629    นางสาวขวัญจิรา เชื้อจันอรรถ   โรงเรียนทาบอ
11 26778 1439600064053    นางสาวนันธิดา ชาวแสน   โรงเรียนทาบอ
12 26782 1659902398556    นางสาวพุทธะวดี วงศออน   โรงเรียนทาบอ
13 26785 1439600067231    นางสาวยุวรัตน ศรีดาพล   โรงเรียนทาบอ
14 26786 1103704098865    นางสาวรัชนก ผองเเผว   โรงเรียนทาบอ
15 26802 1119701161014    นายขัตติยา บุญมา   โรงเรียนทาบอ
16 26803 1439600071769    นายณัฐดนัย มูลวงศรี   โรงเรียนทาบอ
17 26807 1439600067389    นายธวัชชัย นินทระ   โรงเรียนทาบอ
18 26809 1209000283945    นายธีระภูมิ ใจเบา   โรงเรียนทาบอ
19 26864 1439600073826    เด็กหญิงตมิสา โคตรชมภู   โรงเรียนทาบอ
20 26865 1439600070649    นางสาวนิธธาวัลย ธาตุมี   โรงเรียนทาบอ
21 26873 1439600064428    นางสาวภัทรธิดา จันที   โรงเรียนทาบอ
22 26946 1439600071696    เด็กชายศิวภัทร วรสวัสดิ์   โรงเรียนทาบอ
23 26948 1419902431695    เด็กชายหัสตวัต ปุนนา   โรงเรียนทาบอ
24 26951 1439600067656    นางสาวกวิสรา พรมสมบัติ   โรงเรียนทาบอ
25 26955 1909803133446    นางสาวณฐมน สีตอง   โรงเรียนทาบอ
26 26957 1439600062425    นางสาวดากานดา อาจนาวัง   โรงเรียนทาบอ
27 26991 1439600069306    นายศักดิ์ระวี พินธะ   โรงเรียนทาบอ
28 27023 1439600072731    นายปาริทัศน ถันชนนาง   โรงเรียนทาบอ
29 27030 1439600070274    นายศุภลักษณ ชัยชมภู   โรงเรียนทาบอ
30 27051 1439600066838    นางสาวสิริรัตน จันทะวิระ   โรงเรียนทาบอ
31 27094 1430201353801    นางสาวลลิดา สุทธิชา   โรงเรียนทาบอ
32 27204 1439600064843    นายพิพัฒน พรมสมบัติ   โรงเรียนทาบอ
33 27236 1129902005125    นางสาวปุญญิศา ตระกูลแสงแกว   โรงเรียนทาบอ
34 27727 1417400062691    นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์   โรงเรียนทาบอ
35 28816 1909803204556    เด็กชายศรัณย จําปา   โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร
36 28817 1439600067613    นางสาวปยธิดา คําพวง   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
37 28818 1439600063634    นางสาวศิรินทรา หาจักร   โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวิทยา
38 28819 1439600065530    นางสาวอริศรา คําภีระเกษ   โรงเรียนพานพราว
39 28820 1439600069691    นายธนันทรัฐ ทองดวง   โรงเรียนบานกวดโคกสวาง

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/12  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนกลุมภาษา-สังคม

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26674 1439600075535    เด็กชายพรรษกร แกวฉวี   โรงเรียนทาบอ
2 26688 1439600063766    นางสาวธัญญารัตน ศรีภา   โรงเรียนทาบอ
3 26700 1439600067001    นางสาวพิมพชนก สิงหา   โรงเรียนทาบอ
4 26707 1439600065831    นางสาววิยะดา มีแกว   โรงเรียนทาบอ
5 26712 1100703873595    นางสาวหงษหยก บุตรดาวงษ   โรงเรียนทาบอ
6 26732 1439600068385    นางสาวชนมนิภา ทิพยสมบัติ   โรงเรียนทาบอ
7 26736 1439600062280    นางสาวณัฐณิชา ภักดีรักษ   โรงเรียนทาบอ
8 26746 1439600059581    นางสาวพรรณิภา อุปพร   โรงเรียนทาบอ
9 26754 1439600075021    เด็กหญิงสุนิษา เครางาม   โรงเรียนทาบอ
10 26779 1439600061470    นางสาวปฏิมานันท พัฒนมณี   โรงเรียนทาบอ
11 26818 1439600074661    เด็กหญิงจินดารัตน พลโต   โรงเรียนทาบอ
12 26828 1439600070312    นางสาวพรนิภา เคนมี   โรงเรียนทาบอ
13 26893 1438900024960    นายนพฤทธิ์ สอนใจ   โรงเรียนทาบอ
14 26898 1439600069756    นายพรภวิษย แกวกัลยา   โรงเรียนทาบอ
15 26908 1439600069551    นางสาวธัญญรัตน ชัยมูล   โรงเรียนทาบอ
16 26916 1439600065874    นางสาวพิมพิกา ปากวิเศษ   โรงเรียนทาบอ
17 26920 1104200563344    เด็กหญิงวิชญาดา ฉัตรรักษา   โรงเรียนทาบอ
18 26924 1439600066463    นางสาวสุนิษา แกวสีขาว   โรงเรียนทาบอ
19 26977 1439900572151    นายธีรยุทธ อุดม   โรงเรียนทาบอ
20 26994 1439600065084    นายอาณัติ จาดนอก   โรงเรียนทาบอ
21 27002 1439600065165    นางสาวรุจิรา คําศรี   โรงเรียนทาบอ
22 27039 1439600071785    นางสาวกันตพร สีมา   โรงเรียนทาบอ
23 27043 1439600054546    นางสาวเบญจรัตน ระวีกูล   โรงเรียนทาบอ
24 27048 1439600075454    เด็กหญิงวันทนา ขวาของ   โรงเรียนทาบอ
25 27085 1439600066021    นางสาวชญานุตน ภูมี   โรงเรียนทาบอ
26 27113 1439600066901    เด็กชายณัฐวุฒิ สัตยบุตร   โรงเรียนทาบอ
27 27731 1439600066251    นางสาวสิริธรณ ผิวเหลือง   โรงเรียนทาบอ
28 28821 1439600075497    เด็กหญิงปภาวี มูลวงษศรี   โรงเรียนทาบอพิทยาคม
29 28822 1439900592551    นางสาววารุณี นรสี   โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
30 28823 1200901447826    นายพิชยะ ฝารามี   โรงเรียนหัสดีศึกษา
31 28824 1459901153853    นายเหมหิรัญ ศิรินันติกุล   โรงเรียนกศนทาบอ
32 28825 1439600073494    นายอชิตพล สืบมา   โรงเรียนทาบอพิทยาคม

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565



โรงเรียนทาบอ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/13  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หองเรียนกลุมภาษา-สังคม

ท่ี เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 26662 1439600058771    นางสาวมุกดา เเสนหนองจอก   โรงเรียนทาบอ
2 26729 1439600067648    นางสาวกาญจนา ชัยรักษา   โรงเรียนทาบอ
3 26819 1439600073796    เด็กหญิงจิราภัทร ศิริแสง   โรงเรียนทาบอ
4 26830 1439600065564    นางสาวพัทธนันท รัศมีจันทร   โรงเรียนทาบอ
5 26832 1439600064975    นางสาวมนัสนันท อินเสมียน   โรงเรียนทาบอ
6 26874 1439600072366    นางสาวภัทรศยา บุญตา   โรงเรียนทาบอ
7 26882 1439600066854    นางสาวสุภากมล เเกนจันทร   โรงเรียนทาบอ
8 26891 1439600063111    นายณัฐ การ ต ใจปาน นํ้า   โรงเรียนทาบอ
9 26929 1439600058673    นายณัฐชนน ชวยโสม   โรงเรียนทาบอ
10 26949 1439600075071    เด็กชายอภิเชษฐ กรมวังกอน   โรงเรียนทาบอ
11 27000 1439600072641    นางสาวพัชรีภรณ สีสวาท   โรงเรียนทาบอ
12 27006 1949900596480    นางสาวสุรีนา ดอเลาะ   โรงเรียนทาบอ
13 27007 1439600067591    นางสาวเสาวลักษณ นวนคําสิงห   โรงเรียนทาบอ
14 27012 1439600065416    นายเจษฎา กํ่าพระบาง   โรงเรียนทาบอ
15 27040 1103704182653    เด็กหญิงชลธิชา มีศิริ   โรงเรียนทาบอ
16 27088 1439600074181    นางสาวนํ้าฝน ผาบชมภู   โรงเรียนทาบอ
17 27095 1439600068474    นางสาววริสรา คนเพียร   โรงเรียนทาบอ
18 27108 1439600068750    นายชัยยุทธ สุทธิประภา   โรงเรียนทาบอ
19 28298 1439600070193    นางสาวอรวรรณ พูลทอง   โรงเรียนทาบอ
20 28826 1439600065076    เด็กหญิงอัปสรสวรรค คนซื่อ   โรงเรียนบานวาน
21 28827 1439600074407    นางสาวชนกานต พันศรี   โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวิทยา
22 28828 1439600073443    นางสาวศิริวรรณ พงษสุพรรณ   โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวิทยา

ขอมูล ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2565


