
 

 

 

ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

............................................................................. 

ตามท่ีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นั้น  

 บัดนี้ โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกและผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการ ดังนี้ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. รายงานตัว วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 
๒. มอบตัว วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องเรียนตามที่กำหนด  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. รายงานตัว วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 
๒. มอบตัว วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องเรียนตามที่กำหนด  

 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

(นายชาตรี  เจริญสุข) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 

 

 

 

 



๒ 
 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ  

1 เด็กหญิงผกามาส แจงบำรุง โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

2 เด็กชายภัทรพล บุญรมย์ โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

3 เด็กชายกิตติภพ จันเต็ม โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

4 เด็กหญิงกนกวรรณ พลทองมาก โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

5 เด็กหญิงวาสนา มหานิล โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

6 เด็กหญิงกวินธิดา ฟักทอง โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

7 เด็กชายธนพนธ์ วงศ์เนียม โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

8 เด็กหญิงอิสรีย์ อินทร์แก้ว โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

9 เด็กหญิงนันทิชา กสิวัฒน์ โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

10 เด็กหญิงวราภรณ์ เศรษฐสักโก โควตาช้างเผือกชำฆ้อ 

11 เด็กหญิงชลลดา อาวุธนาค   

12 เด็กหญิงวรรณพร สุวรรณละมัย   

13 เด็กหญิงหทัยชนก แสนเขื่อน   

14 เด็กหญิงสุจิรา กลั่นสะเดา   

15 เด็กชายภัคพล เกิดสุข   

16 เด็กชายอรรถพล วงศ์พ่ึง   

17 เด็กหญิงณัชชา บัวคลี่   

18 เด็กชายธันวา เสียงสังช์   

19 เด็กชายสุทธิรักษ์ แซ่โหล   

20 เด็กหญิงวริศรา ล้ำเลิศ   

21 เด็กชายธนกร หิรัญรักษ์   

22 เด็กหญิงวารินท์ สิทธิศักดิ์   

23 เด็กชายปวิตร บุญประเสริฐ   

24 เด็กหญิงสุชานรี อินพูลวงศ์   

25 เด็กหญิงฐิตินันท์ นพสันเทียะ   

26 เด็กหญิงสุพิชญา บำรุง   



๓ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ  

27 เด็กชายพงศพัศ ปตุโม   

28 เด็กชายวรากร มะลิวัลย์   

29 เด็กชายธารินทร์ ฉิมพาลี   

30 เด็กชายสรรเสริญ สุวรรณวงศ ์   

31 เด็กชายพุทธภูมิ ตรึกตรอง   

32 เด็กชายชนสรณ์ แวววับศรี   

33 เด็กหญิงรสิกา มีแสง   

34 เด็กหญิงมนัสขวัญ คนฑา   

35 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ภิญ   

36 เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญบุญ   

37 เด็กหญิงพีรภรณ์ ห้วงศิลา   

38 เด็กชายวันเฉลิม วงศ์รู้การ   

39 เด็กหญิงนลินนภา ถาวร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ  

1 นายเกรียงไกร บุญเหมาะ   

2 นายทวีศักดิ์  กาญจนโกศล   

3 นายธนสิทธิ์ สร้อยมาลา   

4 นายนัฐพงษ์ ธนาภรณ์   

5 นายภานุวัฒน์   บัวคลี่   

6 นายศิวินทร์ อุดม   

7 นายสรวิชญ์   ทองกำเนิด   

8 นางสาวกสิตา  เต่าทอง   

9 นางสาวชุติพร พูลประเสริฐ   

10 นางสาวดรัลพร จันริสา   

11 นางสาวพรทิพา  สาครจันทร์   

12 นางสาวพัทธวรรณ ลืมสวัสดิ์   

13 นางสาวมรกต แซ่ลี้   

14 นางสาววิภาว ี ห้วงศิลา   

15 นางสาวแว่นแก้ว เครือจินฮก   

16 นางสาวสุรินพร วงศ์พ่ึง   

17 นางสาวเสาวนิตย์   จันทร์พราหมณ์   

18 นางสาวอรอนงค์ ประคองกาย   

19 นางสาวสิริกานต ์ ประทังคำ   

20 นายพงศกร ธรรมเจริญ   

21 นายชลธาร อาวุธนาค   

22 นายนันทิพัฒน์ นามโคตร   

23 นายปวีณ์กร ไกรอินทร์   

24 นายพงศ์เพชร คุ้มบุญ   

25 นายพัชรพล รื่นรมย์   

26 นายภัทรภูมิ ดอกดิน   



๕ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ  

27 นายภานุวัฒน์ มะลิวัลย์   

28 นายภูชิสส ์ ศรีมาก   

29 นายสหรัฐ ขอบทอง   

30 นายอดิเทพ สุวรรณรัตน์   

31 นายอำพล พิมพ์เผือก   

32 นางสาวจิดาภา เมตตา   

33 นางสาววรวรรณ วงค์แย้ม   

34 นางสาวศิริรัตน์ ภักดีงาม   

35 นางสาวหทัยขวัญ จันทร์เพชร   

36 นางสาวอักษราภัค วงศ์ต่าย   

37 นางสาวธิดาลักษณ์ พ่ึงพรรค   

38 นางสาวปวีณา สาตหนู   

39 นายจิรวัฒน์ สกูลจร   

40 นายจิรพัฒน์ สกูลจร   

41 นางสาวภัณฑิรา ผลานิสงค ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


