
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภท หองเรียนปกติ 
ประจําปการศึกษา 2564 

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

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

จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภท หองเรียนปกติ ปการศึกษา 2564 แยกตาม
หองเรียนและใหนักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศดังกลาว มอบตัวผานระบบออนไลนต้ังแตวัน 24 - 30 พฤษภาคม 
2564 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  
 
 
 
 
 
                                                    (  นายธนปกรณ  อวนปอง  ) 

                                  ผูอํานวยการโรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ติอตอสอบถามเพิ่มเติม 
คุณครรูุงทิวา ศรีพรหม โทร 080-539-6998 
คุณครจูิตรพร อัศวาวุฒิ โทร 089-617-5061 
คุณครูประภากร  ไชยพันธ โทร 093-504-6593 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/1 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กรวิชญ ฉลาดลํ้า   
2 เด็กชาย กิตติชัย จันศรี   
3 เด็กชาย กิตตินันท สุขทน   
4 เด็กชาย กิตติภพ อินทรธรรม   
5 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ผดุงรัตน   
6 เด็กชาย กิติศักด์ิ เดชพล   
7 เด็กชาย ขันเงิน กลไกร   
8 เด็กชาย จิตรภาณุ กะนะฮาด   
9 เด็กชาย ณัฐกฤต จันเกตุ   
10 เด็กชาย ณัฐพล แสนสิริ   
11 เด็กชาย ณัฐพล มาเหงา   
12 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แกนการ   
13 เด็กชาย ณัฐวุธ วงคอักษร   
14 เด็กชาย ชัชวาลย ศิริภักด์ิ   
15 เด็กชาย นวมินทร นาดี   
16 เด็กชาย อนุภัทร ดวงจันทร   
17 เด็กชาย ทศพร อินทรพานิชย   
18 เด็กหญิง เกวลิน เคยชิน   
19 เด็กหญิง เกษรินทร กันลือชัย   
20 เด็กหญิง เขมมณี มวงกลาง   
21 เด็กหญิง เบญญาภา พลแสน   
22 เด็กหญิง กัญจนพร กองวงค   
23 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปลอง   
24 เด็กหญิง จิรดา นําสงค   
25 เด็กหญิง ชนัญชิดา พรมณรงค   
26 เด็กหญิง ชนาภา บุตรบุญมา   
27 เด็กหญิง ชาลิสา วองไว   
28 เด็กหญิง ญาดา พรมวิหาร   
29 เด็กหญิง ฐิติมา อินทะกิจ   
30 เด็กหญิง ณัฐธิดา เอกศรายุธ   
31 เด็กหญิง วนิดา ดีกลาง   
32 เด็กหญิง เยาวพา จําเริญ   
33 เด็กหญิง นันธิดา หมายนาค   

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/2 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนโชติ ใครอุบล   
2 เด็กชาย ธนภัทร จากผา   
3 เด็กชาย ธีรโชติ มีแสง   
4 เด็กชาย ธีรวัฒน เพ็ญศิริสมบัติ   
5 เด็กชาย ปภาวิชญ มิบหลา   
6 เด็กชาย พงศธร มานะพิมพ   
7 เด็กชาย พนธกร ใจบุญ   
8 เด็กชาย พฤฒินันท วงศษาศิริ   
9 เด็กชาย ภัสวรรษ แสงสีบับ   
10 เด็กชาย ภานุพงศ หลาหิบ   
11 เด็กชาย ภูวนาถ ศรีหาพงษ   
12 เด็กชาย วิรุณ รําไพพักตร   
13 เด็กชาย ศักด์ิดา บุญมานาง   
14 เด็กชาย ศิรานุวัฒน บุญประสม   
15 เด็กชาย ศุภเชษฐ อินทรสิทธิ์   
16 เด็กชาย สุชัชจ มาสกล   
17 เด็กชาย อดิศร สุนรกุม   
18 เด็กหญิง กิตติยา จิตรชัยศรี   
19 เด็กหญิง ฐิตาพร ทองคําบุตร   
20 เด็กหญิง ดิษฐานัน ชางประดิษฐ   
21 เด็กหญิง ธชิตา ทองนาเมือง   
22 เด็กหญิง ธิดาพร พลดงนอก   
23 เด็กหญิง นภสร วงศษาศิริ   
24 เด็กหญิง นริศรา ปุผาโต   
25 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ อินทโชติ   
26 เด็กหญิง ปาริชาติ กองวงศ   
27 เด็กหญิง ปาลิตา อัศวภูมิ   
28 เด็กหญิง พรอมเพียง สุขประเสริฐ   
29 เด็กหญิง พัชราพร แยมนาม   
30 เด็กหญิง พัชริดา ใครอุบล   
31 เด็กหญิง พิชชาภรณ ไพคํานาม   
32 เด็กหญิง ภรัญญา กุลวงค   
33 เด็กหญิง ชนิสรา พากเพียร   

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/3 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย อดิสรณ สัตยธรรม   
2 เด็กชาย อนาวิล ทองถม   
3 เด็กชาย อนุวัตร ผานคํา   
4 เด็กชาย อภินันท เจริญชัย   
5 เด็กชาย อาภากร อุระนนัท   
6 เด็กชาย เมธาธัญ ศิริมงคล   
7 เด็กชาย กฤษกร ลาแสน   
8 เด็กชาย กฤษณะ จันทรลือชา   
9 เด็กชาย กิตติศักด์ิ แกวกันยา   
10 เด็กชาย กิตติเชษ จันศรี   
11 เด็กชาย จักรกฤช กลไกร   
12 เด็กชาย ณัฐพงษ ขวัญสุวรรณ   
13 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ลายสนธิ์   
14 เด็กชาย ทินกร มะณีสาย   
15 เด็กชาย ธนวัฒน พิมพแกว   
16 เด็กชาย ธนาพล เรืองชมภู   
17 เด็กชาย ธันวา ใสสวาง   
18 เด็กหญิง ภัคจิรา หงษามนุษย   
19 เด็กหญิง รัชดาภรณ ดวงแสงฤทธิ ์   
20 เด็กหญิง วรรณธนา ทองรส   
21 เด็กหญิง วรวรรณ จิตรละมอม   
22 เด็กหญิง วราภา สอนคํามี   
23 เด็กหญิง วิมลสิริ ศรีสุราช   
24 เด็กหญิง ศศิธร คําจันทา   
25 เด็กหญิง ศิริกัญญา คุณละ   
26 เด็กหญิง ศุภมาส ดอกบัวหลวง   
27 เด็กหญิง สิรินทรา อินธิสาร   
28 เด็กหญิง สุชานรี ลุยประเสริฐ   
29 เด็กหญิง สุณิสา คําเกาะ   
30 เด็กหญิง สุนิสา ปลูกกระโทก   
31 เด็กหญิง สุมิตรา เดือนจันทร   
32 เด็กหญิง หยกผกา จันทวงค   
33 เด็กหญิง กนกวรรณ เลิกคอนสาร   

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/4 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย นฤนาถ บุตตะ   
2 เด็กชาย นิติธร โฉมยง   
3 เด็กชาย นิติวัฒน แกวนาง   
4 เด็กชาย ปวริศ กองวงค   
5 เด็กชาย ปยวัฒน ใจฉะวะ   
6 เด็กชาย พงศกร กงพิมพ   
7 เด็กชาย พงษกรณ นะวะสด   
8 เด็กชาย พัดธนันท ถมปด   
9 เด็กชาย พีระพฒัน ดีมาก   
10 เด็กชาย ภากร วงษหงษ   
11 เด็กชาย ภูรินท ประดิษฐเถระ   
12 เด็กชาย สทารัช ผลเรไร   
13 เด็กชาย สุชัชจ มาสกล   
14 เด็กชาย สุชาคีรย ศรีสุราช   
15 เด็กชาย อดิสรณ สัตยธรรม   
16 เด็กชาย อภิชาติ ผาสุข   
17 เด็กชาย อัจฉริยะ เพชรวงค   
18 เด็กหญิง อรทัย พรมสุริย   
19 เด็กหญิง อริสรา โสภา   
20 เด็กหญิง เด็กหญิงขวัญจิรา กระเเสสิงห   
21 เด็กหญิง จารุณี ราชโส   
22 เด็กหญิง จินตจุฑา แสงฉวี   
23 เด็กหญิง ญาณิกา ทนสา   
24 เด็กหญิง ฑิตยา คําไขกา   
25 เด็กหญิง ณิชกมล อินทรสิทธิ์   
26 เด็กหญิง กิตติยา จิตรชัยศรี   
27 เด็กหญิง ธมลวรรณ พิมพลี   
28 เด็กหญิง ปวีณา เขียวเทพ   
29 เด็กหญิง ปานวรี ทองลวน   
30 เด็กหญิง พรพรรณ เช้ือคง   
31 เด็กหญิง พรพิมล ศรีสุราช   
32 เด็กหญิง พิมลรัตน ศรีสุราช   
33 เด็กหญิง ณัฐณิชา จิตรชัยสาร   

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/5 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย Krissana Pimlee   
2 เด็กชาย กัณฑเอนก มานันที   
3 เด็กชาย ณรงคเดช เเกวกันยา   
4 เด็กชาย ณัฐพล มีผล   
5 เด็กชาย ปฐมพงษ ศรีสวางเจริญ   
6 เด็กชาย พงษกร บาวน   
7 เด็กชาย พงษพันธ ทาวงคษา   
8 เด็กชาย ภัทรพล เทียงดี   
9 เด็กชาย ภาคิน กองวงค   
10 เด็กชาย ภานุพงษ วงคสาร ี   
11 เด็กชาย ภูริพัศ พินิจมนตร ี   
12 เด็กชาย วัชรากร โพโน   
13 เด็กชาย ศิววงศ มีชัย   
14 เด็กชาย ศุภฤกษ สอนสา   
15 เด็กชาย สิทธิรัตน พจนา   
16 เด็กชาย สิปปกร วงศพรมมา   
17 เด็กชาย อรรถชัย พลรักษ   
18 เด็กชาย ภูวนาถ หลาหิบ   
19 เด็กหญิง พุทธณา ศรีสุราช   
20 เด็กหญิง มุทิตา ยิ่งยอด   
21 เด็กหญิง ฤทัยชนก เพชรวงค   
22 เด็กหญิง วรางคณา ตะพานบูรณ   
23 เด็กหญิง วราภรณ จันทรประธาตุ   
24 เด็กหญิง อมรรัตน จุลขัน   
25 เด็กหญิง อรุณรัตน ชาภักดี   
26 เด็กหญิง กานตธิดา สีน้ําเอน   
27 เด็กหญิง กิตติพรรณ สมนึก   
28 เด็กหญิง จิรดา คําสงค   
29 เด็กหญิง ชาลิสา หลาหิบ   
30 เด็กหญิง พรทิพย อิ่มวงค   
31 เด็กหญิง พรรทิพภา ชนิดนอก   
32 เด็กหญิง พัชรินทร เกิ่งพิทักษ   
33 เด็กหญิง วนิดา ไชยปญญา   

 



เอกสารแนบทายหนาท่ี 1/6 

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย อานนท อินทรพานิชย   
2 เด็กชาย กรว ี ศรีสุราช   
3 เด็กชาย ตะวัน ออนมาสาย   
4 เด็กชาย ประกาศิต สุนารักษ   
5 เด็กชาย ศักดิโชติ หลาหิบ   
6 เด็กชาย กันตพงศ ทองศรี   
7 เด็กชาย คฑาวุธ ปนบาง   
8 เด็กชาย ไกรศร สัจธรรม   
9 เด็กชาย ทักษดนัย หัดคําหมื่น   
10 เด็กชาย ธนกฤต จันทรเฮา   
11 เด็กชาย ธวัชชัย พรมสุริย   
12 เด็กชาย บารมี คงมั่น   
13 เด็กชาย วราเทพ วรสิงห   
14 เด็กชาย สงกรานต ปานพรหม   
15 เด็กชาย สิทธิรัตน พจนา   
16 เด็กชาย สิริกร ตนจา   
17 เด็กชาย ณชนก พิมลี   
18 เด็กชาย ธนากร ยุทธเนตร   
19 เด็กหญิง วาสนา ธงงาม   
20 เด็กหญิง ศิรินทิพย หงษคละ   
21 เด็กหญิง สุฑาศิณี สมเพชร   
22 เด็กหญิง อรอินทุ จรพิมูล   
23 เด็กหญิง กชกร ภูมิลา   
24 เด็กหญิง นันทิกานต อรรถประจง   
25 เด็กหญิง มนัสนันท ขุนราม   
26 เด็กหญิง ศิรินทิพย หงษคละ   
27 เด็กหญิง กัลยาณี แสนสนุก   
28 เด็กหญิง ญาณีรัตน ใจแนน   
29 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา ธรรมรักษา   
30 เด็กหญิง ทิพาพร เอี่ยมศรี   
31 เด็กหญิง พัฒนธิดา ไชยปญญา   
32 เด็กหญิง พีรดา ไกรกันหา   
33 เด็กหญิง วราภา สอนคํามี   

 


