รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-สกุล
เด็กชายคุณากร
อินทรโกศล
เด็กชายเจษฎา
บุญประโคม
เด็กชายชญานนท์
จันทร์สา
เด็กชายชัยวัฒน์
ฉิมแป้น
เด็กชายณัฐภรณ์
ธรรมฉมัย
เด็กชายธนเดช
ฟักสกุล
เด็กชายธนาธิป
ขุนพิลึก
เด็กชายธิติสรรค์
เทศอินทร์
เด็กชายนัธทวัฒน์
ชูเจริญ
เด็กชายพสิษฐ์
ศรีสุทธิสัมพันธ์
เด็กชายพัทธพล
พรมมา
เด็กชายพีรพัชร
สิงห์ลอ
เด็กชายยุทธศาสตร์ ภาชัยเลิศศิริ
เด็กชายรัสเซีย
เขียวแก้ว
เด็กชายสรยุธท
เหล่าเขตกิจ
เด็กชายอินทัช
มะอยู่เที่ยง
เด็กหญิงกีรติ
เทียมโพธิ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
ทองเที่ยง
เด็กหญิงขวัญสุดา
เทียมจันทร์
เด็กหญิงคณพร
ขอดคา
เด็กหญิงจิตตรา
จันทร์ศิริ
เด็กหญิงณัฐชยา
ใจหมั้น
เด็กหญิงณัฐภัทรสร แสนแดง
เด็กหญิงณัฐวดี
สระทองสอน
เด็กหญิงตะวันฉาย
หนองนา
เด็กหญิงธณัฐชา
ธรรมชาติ
เด็กหญิงธัญพิชา
แป๊ะเอี่ยม
เด็กหญิงนลิญา
คาโปธิ
เด็กหญิงนิชาภา
แสงรัตน์
เด็กหญิงฝ้าย
เด็กหญิงภูริดา
บัวพ่วง
เด็กหญิงยุพารัตน์
ธวัชชัย
เด็กหญิงวชิรญาณ์
ปานเอก
เด็กหญิงสุพิชฌา
พลอาษา
เด็กหญิงอรปรียา
วงค์เมืองคา
เด็กหญิงอุไรวรรณ
วงค์ษา

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนสาธิตบางแก้ว
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านภผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น

**หมายเหตุ: จัดลาดับเรียงตามชื่อแยกชาย/หญิง

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-สกุล
เด็กชายกริชกร
แป๊ะเอี่ยม
เด็กชายชนันนัทธ์
แก้วบัวดี
เด็กชายชานนท์
มุยโท
เด็กชายฐิติกร
พิมพ์เพ็ง
เด็กชายธนพล
ใหม่วงศ์
เด็กชายธนาธิป
เกตุแก้ว
เด็กชายธีรพงค์
พุมมา
เด็กชายนิธินันท์
ชูก้าน
เด็กชายพงศธร
อ่อนศรี
เด็กชายพงศธร
วิโยค
เด็กชายพิสุทธิ์
ทรัพย์เลิศ
เด็กชายวชิรวุธ
พิมพา
เด็กชายวทัญญู
เขียวฉอ้อน
เด็กชายสิทธิเดช
ทาดวงตา
เด็กชายอิทธิกร
แม่นราย
เด็กหญิงกมลชก
บุตรเทศ
เด็กหญิงกมลนัทล์
ป้อมพยัคฆ์
เด็กหญิงเกศสุดา
ผิวสว่าง
เด็กหญิงจอมขวัญ
ปัจจัยเจ
เด็กหญิงญาณิศา
ทองมี
เด็กหญิงธัญชนก
สายเครือสาน
เด็กหญิงธิดารัตน์
กลิ่นมณฑา
เด็กหญิงธีมาพร
เกษหอม
เด็กหญิงบุษกร
สุระภี
เด็กหญิงประภาศรี
ศิริสวัสดิ์
เด็กหญิงพลอยใส
อุ่นใจ
เด็กหญิงภัคจิรา
สุวรรณ์
เด็กหญิงภัทรภร
ขันชู
เด็กหญิงรัชนีกร
ชีกรรแสง
เด็กหญิงมนิชญา
ขันธสิกรรม
เด็กหญิงวันวิสา
ท้าวแข็ง
เด็กหญิงวิสุทธิพร
เนียมนาค
เด็กหญิงสุดารัตน์
ทรัพย์เลิศ
เด็กหญิงสุพนิต
พุ่มกลิ่น
เด็กหญิงหทัยภัทร
เกิดทอง
เด็กหญิงอนุธิดา
อยู่เกิด

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนบ้านวังน้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนอุดมทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนอุทิศศึกษา

**หมายเหตุ: จัดลาดับเรียงตามชื่อแยกชาย/หญิง

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
เด็กชายกรชวัล
พิมพขันธ์
เด็กชายกฤษฎากร
เรียนประยูร
เด็กชายคมกริช
สุดารินทร์
เด็กชายจิรวัฒน์
วรรณวงศา
เด็กชายชนพล
ชูทอง
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
จันเกิด
เด็กชายณัฐภูมิ
โสภักดี
เด็กชายธนชล
วัลเปรียงเถาว์
เด็กชายธนวุฒิ
ระย้า
เด็กชายธนาธิป
ฉันสอน
เด็กชายธันวา
เกษมสุขภูมิ
เด็กชายนพเก้า
มาพึ่ง
เด็กชายปัณณวิชญ์
ชูเจริญ
เด็กชายพงศกร
อินทร์โต
เด็กชายพีรวิชญ์
นิลเนตร์
เด็กชายภาคิน
เงินมา
เด็กชายเมธัส
แดงแจ้
เด็กชายอนิรุตน์
ลัดดาศิริ
เด็กชายอัมรินทร์
คีรีสันติกุล
เด็กชายเอกดนัย
ดีปาน
เด็กหญิงกชนันท์
มั่นศักดิ์
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เถื่อนศรี
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์
สุขร้าย
เด็กหญิงแก้วกัลยา
ศิริโยธา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
บูริวงษ์
เด็กหญิงชนิกานต์
ปาคา
เด็กหญิงณิชากุล
จันแดง
เด็กหญิงนนทิยา
มุ่งงาม
เด็กหญิงนวพร
แสนงาม
เด็กหญิงพัชราภา
คาแจ่ม
เด็กหญิงฟาริดา
สุขรี
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ อัครปะชะ
เด็กหญิงสรัลชนา
ทับน้า
เด็กหญิงอภิสรา
ยาโน

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอุทิศศึกษา

**หมายเหตุ: จัดลาดับเรียงตามชื่อแยกชาย/หญิง

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
เด็กชายจิรวัฒน์
ไม้ทอง
เด็กชายชนสรณ์
ธารีมาต
เด็กชายณฐัญฐนันท์ บุญรัศมี
เด็กชายธีรภัทร
คามงคล
เด็กชายนครินทร์
คล้ามบุตร
เด็กชายนฤนาท
สีมาก
เด็กชายนิกูล
พระภาสวัสดิ์
เด็กชายบูรพา
เพชรสังฆาต
เด็กชายพงศกร
จันทร์เพ็ญ
เด็กชายภานุรุจ
รอดภัย
เด็กชายภูมิพัฒน์
ชูเจริญ
เด็กชายสหรัฐ
ทับทิม
เด็กชายอภิสิทธิ์
เกิดพันธ์
เด็กหญิงจิราภรณ์
โพธิ์ทอง
เด็กหญิงชญาดา
ธงฉัตร
เด็กหญิงชลิดา
ใจสัตย์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ละออศรี
เด็กหญิงณัฐฐาพร
ทิมทอง
เด็กหญิงณิชากร
ศรีเทพ
เด็กหญิงดวงจันทร์
ธานุวัฒน์
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เอี่ยมสุวรรณ
เด็กหญิงนันทิพร
ชมคา
เด็กหญิงปิยธิดา
ศรีขัดเค้า
เด็กหญิงมิ่งกมลรัตน์ ศรีบุญไทย
เด็กหญิงวรรณการ
สันทอง
เด็กหญิงวรรณิดา
นาคบุตร
เด็กหญิงวรัญญา
พรดาเดช
เด็กหญิงวิมลศิริ
ไชยพจน์
เด็กหญิงสิราลักษณ์ เขียวฉอ้อน
เด็กหญิงสุชาดา
วงค์ราชบุตร
เด็กหญิงสุชานาถ
โยชน์สุวรรณ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เรือนทอง
เด็กหญิงอัจฉรา
ออมสิน
เด็กหญิงอัญชัน
พุ่มแสง

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนหนองหิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนเจิรญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา

**หมายเหตุ: จัดลาดับเรียงตามชื่อแยกชาย/หญิง

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
เด็กชายจิรวุฒิ
สิงห์คง
เด็กชายจิรายุ
บุญรัศมี
เด็กชายชนกันต์
ขุนภักดี
เด็กชายณัฐพล
เลิศศรีเพชร
เด็กชายณัฐพล
ชื่นใจ
เด็กชายตรีภพ
หนูเปีย
เด็กชายธนดล
มาลา
เด็กชายธนวินท์
ขันติวงค์
เด็กชายธนากร
บุญเริ่ม
เด็กชายธีรศักดิ์
บัวสาลี
เด็กชายนฤสรณ์
พิมพ์ทอง
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไพรสณฑ์
เด็กชายพงษ์ศกร
สิงห์สอน
เด็กชายพิพัฒน์
ฉายสุวรรณ์
เด็กชายภาคภูมิ
ขาดา
เด็กชายภาณุวัฒน์
วงษ์สาทอง
เด็กชายวันชัย
ไพใหล
เด็กชายวีรวัฒน์
ทับสกุล
เด็กชายสุปัญญา
อินสุยะ
เด็กชายสุรัตน์
ชาชาญ
เด็กชายอนุชา
ซุยพรม
เด็กชายอนุภัทร
ยศปัญญา
เด็กหญิงกรณิการ์
ยอดแก้ว
เด็กหญิงชวัลกร
โชยรัมย์
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
ชาวแขก
เด็กหญิงนัฐกานต์
ช้างเนียม
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ศรีมูลชัย
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
ช้างวงษ์
เด็กหญิงมินตรา
เข็มพรหม
เด็กหญิงวิชญาพร
ขันบริบูรณ์
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพธ์ เตือนขุนทด
เด็กหญิงสุรีรัตน์
ดวงรัตน์มาลี
เด็กหญิงอนิสรา
สร้อยศรี
เด็กหญิงอาราดา
มาษา

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนอุทิศศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนบ้านท่าลาดวน ประชาบารุง
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
โรงเรียนจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
โรงเรียนโรงเรียนบ้านจิตตมาส
โรงเรียนโรงเรียนจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
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