รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สมัครผานระบบออนไลน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่ คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

เบอรโทร(ที่สามารถติดตอได)

ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียน

1

เด็กหญิง

ศศิธร เนอนันต

ชุมชนบ้านโคกสี

0935213489

ม.1

2

เด็กหญิง

เจนจิรา ตระการจันทร

โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

0855914892

ม.1

3

เด็กหญิง

สุพิชฌาย หลานวงศ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว

0923659832

ม.1

4

เด็กชาย

ปณณวัฒน ออนตะคุ

บ้านหนองแวงท่าวัด

0931125187

ม.1

5

เด็กชาย

ธนากร พานแกว

ชุมชนบ้านโคกสี

0616386321

ม.1

6

เด็กหญิง

พัทธธีรา พุฒชาลี

โรงเรียนอนุบาลกุฤดีแวงนอย

0933726934

ม.1

7

เด็กหญิง

รัตนาพร ศรีวัฒนา

โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0610711558

ม.1

8

เด็กหญิง

ฌาดา พรมดี

บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

0822494408

ม.1

9

เด็กหญิง

ณัฐภัสสร โชคเหมาะ

อนุบาลกุลฤดีเเวงน้อย

0889579201

ม.1

10

เด็กชาย

โภคิน สีหะครัง

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0632985051

ม.1

11

เด็กชาย

เดชดนัย พัฒมะณี

บ้านหันโสกเชือก

0610742740

ม.1

12

เด็กชาย

จารุวัฒน หลาบสีดา

บ้านละหานนา

0656107259

ม.1

13

เด็กหญิง

มรกต อรุณรัตนวงศ

ห้วยทรายทุ่งมน

0971649353

ม.1

14

เด็กชาย

ภาสวีร อันทะคําภู

บ้านหันโสกเชือก

0625357639

ม.1

15

เด็กหญิง

ศิรัชยา สรอยจักร

บ้านห้วยทรายทุ่งมน

0954932082

ม.1

16

เด็กหญิง

ธิดาทิพย แกวคําภา

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0891766476

ม.1

17

เด็กหญิง

หทัยภัทร จัตุรงค

โรงเรียนบานหนองมวง โนนงิ้ว

0931108493

ม.1

18

เด็กชาย

กิตติศักดิ์ อุนวิเศษ

ชุนชนบ้านโคกสี

0934798832

ม.1

19

เด็กชาย

ณัฐพล สุขวัน

ชุมชนบ้านโคกสี

0828518588

ม.1

20

เด็กชาย

ปยะพงศ เอี่ยมภาคีนิวัฒน

บ้านหนองแวงท่าวัด

0801408013

ม.1

21

เด็กหญิง

ปริตา สีลารัง

ชุมชนบ้านโคกสี

0972499819

ม.1

22

เด็กหญิง

ศุภนิชย มาพุม

ชุมชนบ้านโคกสี

0973490332

ม.1

23

เด็กชาย

ชินกฤต คําภูมี

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0933960257

ม.1

24

เด็กหญิง

วริทธิ์นันท แสงทะมาต

ชุมชนบ้านโคกสี

0832035673

ม.1

25

เด็กหญิง

ขวัญจิรา ศรีธรรมมา

บ้านละหานนา

0924891720

ม.1

26

เด็กชาย

เจษฎา อาจนาเสียว

โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0630097651

ม.1

27

เด็กชาย

ธนโชติ นาไพรวัน

บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

0854541459

ม.1

28

เด็กชาย

สรวิชญ ชัยชนะ

ชุมชนบ้านโคกสี

0982163348

ม.1

29

เด็กชาย

กันธพงศ สวนไผ

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี

0611382830

ม.1

30

เด็กชาย

ถิรายุส ปญหา

ชุมชนบ้านโคกสี

0650316176

ม.1

31

เด็กชาย

ณัฐวุฒิ นารินทร

ชุมชนบ้านโคกสี

0926917608

ม.1

32

เด็กชาย

นันทพัฒน เชื้อกุดรู

หนองแขมอิโล

0801733135

ม.1

33

เด็กหญิง

อารีรัตน สารีบุตร

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทยโนนโจด

0862283788

ม.1

34

เด็กหญิง

ณัฐณิชา ปฏิสุทธิ์

ชุมชนบ้านโคกสี

0804878905

ม.1

35

เด็กหญิง

สุรภา อินทรสา

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี

0816014801

ม.1

36

เด็กหญิง

อนัญพร มีสุข

บ้านหนอแวงท่าวัด

0883213011

ม.1

37

เด็กหญิง

รัชฎาภรณ ราชเมืองขวาง

บ้านกระทุ่มล้ม

0916634380

ม.1

38

เด็กหญิง

ปยนันท แสนโบราณ

บ้านหนองแขมอิโล

0828606109

ม.1

39

เด็กหญิง

ดาลิณี เพลงศรี

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด

0989495952

ม.1

40

เด็กหญิง

นภัสสร สมนึกตน

บ้านหนองแซงแสงอรุณ

0934627868

ม.1

41

เด็กหญิง

อรจิรา สีไพร

บ้านหนองแซงแสงอรุณ

0933601738

ม.1

42

เด็กชาย

ศุภวิชญ พุทธลา

บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

0886643818

ม.1

43

เด็กชาย

ฐาปกรณ แทนไธสง

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0644738395

ม.1

44

เด็กหญิง

เด็กหญิงชุติกาญจน ชายวิริยางกู
โรงเรี
ร ยนบ้านรวงโนนไทโนนโจด

0903521181

ม.1

45

เด็กชาย

ปาฏิหาริย ปุงโพ

โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0927075513

ม.1

46

เด็กชาย

ณัฐธนกร โฮชิน

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0925143979

ม.1

47

เด็กหญิง

อภิสรา ศรียสิทธิ์

บ้านหนองแวงห้วยทรายทุ่งมน

0903483855

ม.1

48

เด็กชาย

จิรพัชร มูลเหลา

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0611149073

ม.1

49

เด็กชาย

ปรวัฒน ทวนประโคน

บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว

0643455087

ม.1

50

เด็กชาย

ศิลายุทธ ปรางวิเศษ

บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว

0932726430

ม.1

51

เด็กชาย

ธีร วิชาธรรม

อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0833484307

ม.1

52

เด็กหญิง

ศศิวิมล โคตรสมบัติ

บ้านห้วยทรายทุ่งมน

0630178752

ม.1

53

เด็กหญิง

ฐิติกานต กําลังวรรณ

บ้านป่าเป้งน้ำซับ

0958365471

ม.1

54

เด็กชาย

พงศภัค ยายอ

ชุมชนบ้านโคกสี

0638873755

ม.1
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ชื่อ-นามสกุล

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

เบอรโทร(ที่สามารถติดตอได)

ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียน

55

เด็กชาย

พิชุตม นาบํารุง

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี

0981345191

ม.1

56

เด็กชาย

ปญญวัตน คนคิด

โรงเรียนชุมชนโคกสี

0935072816

ม.1

57

เด็กหญิง

สุพิชฌาย หลานวงศ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงโยนงิ้ว

0923659832

ม.1

58

เด็กชาย

ศักดิภัทร มาเบา

ชุมชนบ้านโคกสี

0807765323

ม.1

59

เด็กหญิง

รัตนาพร ศรีวัฒนา

โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย

0610711558

ม.1

