
บัญชีรายชื่อนักเรียนเพ่ือมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน  

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายชยพล  เขม่นกิจ  

2 เด็กชายพิษณุ  เนียมคง  

3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุดชา  

4 เด็กชายณัฐพล  เนตรสอน  

5 เด็กชายนัทธพงศ์  ต้ันไทย  

6 เด็กชายอมลวรรณ  โต๊ะทอง  

7 เด็กชายธีรโชติ  เต้ียแจ ้  

8 เด็กชายพีระพฒัย์  พลายแก้ว  

9 เด็กหญิงไอยวิญท์  ห้วยหงษ์ทอง  

10 เด็กชายพีรพงษ์  แซ่โง้ว  

11 เด็กหญิงอภิชญา  ดาระ  

12 เด็กชายนันทยศ  เหมือนวิหาร  

13 เด็กชายภาณุภาพ  ฉัตรสอน  

14 เด็กชายธิติวุฒิ  สำราญรมย์  

15 เด็กหญิงกลัยาณี  รีเรียบ  

16 เด็กชายณรงศักด์ิ  โคกอ่อน  

17 เด็กชายปฐพี  โพธ์ิบุญรอด  

18 เด็กชายวงศกร  คล้ายรักษา  

19 เด็กหญิงผกามาส  ปั้นไพบูลย์  

20 เด็กชายรัชชานนท์  คุ้มรอบ  

21 เด็กชายกิตติธัช  ปลื้มใจ  

22 เด็กหญิงชญาดา  กรุดจันทร ์  

23 เด็กหญิงวิภาดา  ใจหลัก  

24 เด็กชายอมรเทพ  หอมสุวรรณ์  

25 เด็กหญิงนภาพร  เกิดอยู่  

26 เด็กชายกิตติศักด์ิ  พุ่มเกษม  

27 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กิ่มพัด  

28 เด็กหญิงพินทุสร  ชาวเวียง  

29 เด็กหญิงสุภาวิณี  พิณพรม  



30 เด็กหญิงจิราวรรณ  ปิ่นพรม  

31 เด็กชายวันชัย  นิลเขียว  

32 เด็กชายกฤษฎา  วงค์เณร  

33 เด็กหญิงวรินทยา  รอดเสวก  

34 เด็กหญิงณัชพร  เกิดสม  

35 เด็กหญิงปรายฟ้า  รบนิกร  

36 เด็กหญิงกันตพร  อ่างหิน  

37 เด็กชายวริทธ์ิ  เดชอุดม  

38 เด็กหญิงภัคชนิษา  จันทร์เฉย  

39 เด็กชายสุฬีส์  เถ่ือนไพร  

40 เด็กชายฐิติโชติ  พึ่งสังวรณ์  

41 เด็กหญิงเบญชญา  คชชา  

42 เด็กหญิงฐิติยา  จัดภัย  

43 เด็กหญิงโสรยา  พันธ์ุบัว  

44 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอาดรูป  

45 เด็กหญิงพมิพ์ชนก  พิมพ์ทอง  

46 เด็กชายสินมหัต  คำจันทร ์  

47 เด็กหญิงนภสร  ขำพวง  

48 เด็กชายศุภกฤต  ขันน้อย  

49 เด็กหญิงจิราพร  เอี่ยมสว่าง  

50 เด็กหญิงวราภรณ์  ยอดใหญ ่  

51 เด็กหญิงสุพพัตรา  แอบทิพย์  

52 เด็กหญิงอนิสา  พวงเหนียว  

53 เด็กหญิงชาลสิา  พุ่มศร ี  

54 เด็กชายวัชโรดม  มั่งประเสรฐิ  

55 เด็กหญิงวิลาสินี  ฟักแก้ว  

56 เด็กชายยศวรรธน์  ม่วงศิร ิ  

57 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยขันธ์  

58 เด็กหญิงโชตินภา  อ่างทอง  

59 เด็กชายวีรภาพ  พินิจโคกกรวด  

60 เด็กชายศิรวิทย์  ยอดใหญ ่  

61 เด็กหญิงวัลลิภา  จุ้ยแจ้ง  



62 เด็กชายปิยะพทัธ์  ช่ืนใจ  

63 เด็กหญิงธนภรณ์  ช้ันสูง  

64 เด็กหญิงปยิะวรรณ  ฉิมมา  

65 เด็กหญิงณัชชา  ทิพย์บูลย์  

66 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทิพย์บูลย์  

67 เด็กชายอุดมทรัพย์   สระศร ี  

68 เด็กชายกฤษฎา  กองแก้ว  

69 เด็กชายสรนันต์  ทิพย์บูลย์  

70 เด็กหญิงสุภาวดี  หินศร ี  

71 เด็กชายยอดธง  คุ้มมูล  

72 เด็กหญิงธีมาพร  ชินใย  

73 เด็กชายปุณณภัทร  เอี่ยมขอพึง่  

74 เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์เณร  

75 เด็กชายวุฒิภัทร  พรหมคุณ  

76 เด็กชายพีระพงศ์  พูนเปี่ยม  

77 เด็กชายศิริภัทร  โพธ์ิพันธ์  

78 เด็กหญิงชมพู่  มอญ  

79 เด็กหญิงจีรรัฒช์  ชอบชู  

80 เด็กหญิงปรานิชา  มีแก้ว  

81 เด็กหญิงจันทราวรรณ  รุ่งโรจน์รัตน์  

82 เด็กหญิงอรอุมา  แอบทพิย์  

83 เด็กชายธนดล  ด้ายละออง  

84 เด็กชายอนุสรณ์  หาญสงิห ์ สมัครออนไลน์ 

85 เด็กชายธนธรณ์  บุญธรรม สมัครออนไลน์ 

86 เด็กชายชนกันต์  เขียนถนอม สมัครออนไลน์ 

87 เด็กชายณัฏฐ์  ดาวเรือง สมัครออนไลน์ 

88 เด็กหญิงชนากานต์  แย้มสะอาด สมัครออนไลน์ 

89 เด็กชายนฤนาท  จงศร ี สมัครออนไลน์ 

90 เด็กหญิงศรญัญา  วงษ์ย่ีสุ่น สมัครออนไลน์ 

91 เด็กหญิงพรมนัส  ผลไธสง สมัครออนไลน์ 

92 เด็กหญิงมณฑริา  สวนทอง สมัครออนไลน์ 

93 เด็กชายฐากูร ชูรสัม ี สมัครออนไลน์ 



94 เด็กหญิงดวงกมล แนบนุช สมัครออนไลน์ 

95 เด็กชายพีระพล  พันทอง สมัครออนไลน์ 
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