
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประเภท หองเรียนปกติ 
ประจําปการศึกษา 2564 

*************************************** 
 

 ตามท่ี โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห ไดดําเนินการรับสมัครนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประเภท หองเรียนปกติ ระหวางวันท่ี 24 - 28 เมษายน 2564 บัดนี้ไดดําเนินการและ 
จัดหองเรียนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประเภท หองเรียนปกติ ประจําปการศึกษา 2564 
แยกตามแผนการเรียนวิทย-คณิต และศิลป-ภาษา ใหนักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศดังกลาว มอบตัวผานระบบ
ออนไลนต้ังแตวัน 24 - 30 พฤษภาคม 2564 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  
 
 
 
 
 
                                                    (  นายธนปกรณ  อวนปอง  ) 

                                  ผูอํานวยการโรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห 
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เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/1 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย เจษฎา มงคลสวัสด์ิ   
2 นางสาว กมลลักษณ พลพุทธา   
3 นางสาว กุลนิภา ศรีปาดี   
4 นางสาว จริยา ภูมิแสนโคตร   
5 นาย ชัยยุทธ หวังผล   
6 เด็กหญิง ฐิติรัตน บัวทะราช   
7 นางสาว ณัฐกานต เลิศศรี   
8 นาย ดนุเดช ศรีสุราช   
9 นางสาว ทิพยวรรณ เครือวงศ   
10 นาย ธนพล ตาพรั้ว   
11 นาย ธีระนนัท วงศษาศิริ   
12 นางสาว เนตรนภา ศรีดี   
13 นางสาว นุชศรา ซารัมย   
14 นางสาว พรธิตา ศรีหาจันทร   
15 นางสาว พัณณิชา วงษทองนอย   
16 นาย ภูริทัต ดวงภักดี   
17 นางสาว มาริษา มุงหมาย   
18 นางสาว วิไลวรรณ มีแสง   
19 นาย วิทูร พิศนอก   
20 นางสาว สรัลพร ทาเงิน   
21 นางสาว สุพรรณิการ เงินลุนปา   
22 นางสาว โสภิตา เหลาสิทธิ์   
23 นาย กฤติภพ พันธะนาม   
24 นางสาว ขวัญจิรา พรมสุริย   
25 นางสาว จิราพร จันทองศรี   
26 นางสาว ชมาพร ทองนํา   
27 นางสาว ณัฏฐณิชา แกวสา   
28 นางสาว ธารวิมล พันธเดช   
29 นางสาว ปวีณา แกววิเศษ   
30 นาย ปติวัฒน ไกรเข่ือนหมี   

 

 

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/2 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ยุพารัตน ออทะขันธ   
2 นาย รพีภัทร กลไกร   
3 นางสาว วชิราพร พิมพดี   
4 นางสาว ศิรินทิพย หะสูง   
5 นางสาว ศิริยากร ปองคําสิงห   
6 นางสาว สกุณา ตนเพ็ชร   
7 เด็กหญิง ฐิติรัตน เนียมอม   
8 นาย เกียรติศักด์ิ จินดาสุวรรณ   
9 นางสาว เมษารัตน ศรีสุราช   
10 นางสาว กรรณิการ โลหะสาร   
11 นาย กฤษณะ ภูธิรักษ   
12 นางสาว ธิดารัตน วงคจันทา   
13 นางสาว นันทิดา พิชัย   
14 นางสาว พรรณรินทร ภูธิรักษ   
15 นางสาว พัชร ี พรมสุริย   
16 นางสาว ศรัณยรัตน สาระการณ   
17 นางสาว ศิริยากร ปองคําสิงห   
18 นาย สายฟา ลุหาเกตุ   
19 นางสาว ปภาดา เปยศรี   
20 นางสาว พัชราภรณ อุนวงศ   
21 นาย พิชิตชัย ศรีสุราช   
22 นางสาว สุภาพร สมภาร   
23 นาย กชพิสิษฐ สีทองอ่ํา   
24 นาย พงศกร ภูมิแกว   
25 นางสาว พรนภา ดาราแสง   
26 นางสาว พิชญภา แกวศรีจันทร   
27 นางสาว รัญชิดา อุประ   
28 เด็กชาย ธีรภัทร มงคลงาม   
29 นางสาว อธิชา สาดประเสริฐ   
30 นาย พีรพัฒน โคตรชมภู   

 

 

 

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/3 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว เจษฎาพร ศรีละพล   
2 เด็กชาย เทพพิทักษ บัวทะราช   
3 นางสาว ไอลัดดา กําทองแสน   
4 นาย กฤตภาส นครชัย   
5 นางสาว กัญญาวีร ภูธิรักษ   
6 นางสาว จารุวรรณ เจนสําโรง   
7 นางสาว ชัชฎาภา ทับคํา   
8 นาย ณรงค สีแกว   
9 นางสาว ณัฐชา ภานุรักษ   
10 นาย ณัฐวุฒิ จันทะคูณ   
11 นางสาว ธนภรณ พิจารณา   
12 นางสาว ธัญญารัตย กําทองดี   
13 นางสาว วิชญาดา แววคุม   
14 นางสาว ปนัดดา วัดแผนลํา   
15 นางสาว พรรณนิดา เพียรดํา   
16 นางสาว ศิรินิภา นาคโสภณ   
17 นางสาว สุทินา แกวทน   
18 นาย สุวัชชัย ใครอุบล   
19 นางสาว อลิสา หมอนกันทา   
20 นางสาว อัญชลี สันโท   
21 นางสาว ฐิติมา ศรีสุราช   
22 นางสาว ณัฎฐนรี สีสังข   
23 นางสาว ธนฎา ศรีดี   
24 นางสาว ภารดี ราชโส   
25 นางสาว รุงรัตนติญา ชุมพล   
26 นางสาว วราลี งามฉลวย   
27 นาย วัฒนา มารัตน   
28 นางสาว วันวิชา ตันเสถียร   
29 นาย สุทธิศักด์ิ แสนประเสริฐ   
30 นางสาว อทิตยา จาบบุญมา   
31 นางสาว อภิญญา คําปลิว   
32 นางสาว อัจฉราพร พอสอน   
33 นาย ณัฐวุฒิ สายสงคล  

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/4 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว อารดา อินธิปก   
2 นางสาว อารยา อินธิปก   
3 นางสาว ฑิฆัมพร วงคอักษร   
4 นาย ทสชาติ ตนจา   
5 นางสาว ปนัดดา จันทา   
6 นางสาว พิยะดา กิ่งชัยวงค   
7 เด็กหญิง พิรญาณ กงสถิตย   
8 นาย ภานุวัฒ ภักดีอํานาจ   
9 นาย อนุรักษ ทองนํา   
10 นาย อภิชาติ กระเเสสิงห   
11 นาย อาทิตยพงค เหลาเงิน   
12 นางสาว กนกกาญจน ชอบบุญ   
13 นาย กิตติพันธุ อัคคนิวาส   
14 นาย ณัฐกุล เสตพล   
15 นาย ธนวรรธน เคนสิน   
16 นาย พงษสิทธิ์ ดวงทองมา   
17 นางสาว ภัทรมน ทองพรหม   
18 นาย จีระศักด์ิ อุประ   
19 นางสาว ณัฐกฤตา ก่ําจันทา   
20 นางสาว ณิชา สีลาดอินทร   
21 นาย นาดีป เเยงคุณเชาว   
22 นางสาว บุญยัง ไกรสอน   
23 นาย บุณยกร มากชุมแสง   
24 นางสาว ปลายฝน บุญแฮด   
25 นางสาว ปุณยวีร พึ่งสถิตย   
26 เด็กชาย กฤษดา บึงทอง   
27 นางสาว ไปรยา นัยยะลี   
28 นางสาว อัจฉริยากรณ พิมพนอม   
29 นางสาว อารีรัตน ผลาญดี   
30 นาย วงศกร เติมอุดม   
31 นาย ศรัทธา เเวงวัน   
32 นางสาว วราพร ผลาวงค  
33 นางสาว อรทัย ศรีมาลา  

 


