
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
********************************************** 

   ตามท่ีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร 
 ที่แจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้คัดเลือกและจัดกลุ่มห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ และ 
 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. นักเรียนยืนยันการเข้าเรียนโดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียนตามเอกสารประกาศรายชื่อ
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และเลขท่ี ยืนยันในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน  
 ภายในวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
  ๒. นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้าเรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมยังไม่ต้องเข้าร่วมยืนยัน เนื่องจาก 
 จะทำให้เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียนซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุนการเรียน 
  ๓. นักเรียนที่ยืนยันการเข้าเรียนในกลุ่มห้องเรียน ให้เตรียมความพร้อมในการเรียน โดยเริ่ม 
 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชาจะทำการ
 เช็ครายชื่อการเข้าเรียนให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 
  ๔. นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาเรียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หากมีการ
 เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) นักเรียนที่อยู่นอกพ้ืนที่หรือเดินทางไปต่างจังหวัด  ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้ง 
 กักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ห่างไกลโรค COVID – 2019 

  หมายเหตุ  นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจและไม่ได้ทำการยืนยันการเข้าเรียนตามประกาศรายชื่อในรอบแรกนี้  
 หากมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการได้ใหม่อีกครั้ง  ก่อนเปิดเรียน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
          ว่าที่ ร.ต. 
                    (รังสฤษดิ์  ศรีสวัสดิ์) 
                                                ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
 



  
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 

  
ลำดับที ่ ชื่อ   สกุล หมายเหต ุ

๑ เด็กหญิงชรินทรภ์รณ์  กุลพัฒน์  
  
  
  
  
  
  
 
- นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียน
ตามเอกสารประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยพิมพ์
ชื่อ – นามสกุล และเลขที่ ยืนยันใน
กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ภายในวันที่  
๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
- นักเรียนเริ่มเรียนแบบออนไลน์      
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔       
ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชา
จะทำการเช็ครายชื่อการเข้าเรียน
ให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 

- เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔     
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนที่อยู่
นอกพื้นที่หรือเดินทางไปต่างจังหวัด  
ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้งกักตัวอย่าง
น้อย ๑๔ วัน  เพื่อความปลอดภัย และ
ป้องกันโรค COVID – 2019 
 
 ** นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้า
เรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ไม่
ต้องเข้าร่วมยืนยัน เนื่องจากจะทำให้
เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียน
ซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุน 
การเรียน 
 
 
  
   

๒ เด็กหญิงสลลิทิพย์   ศรีรมย ์
๓ เด็กชายพรเทพ   แจ่มจันทร ์
๔ เด็กหญิงปณุยาพร   บุญยกรอำนวย 
๕ เด็กหญิงณัฐริพา   เดชแพง 
๖ เด็กหญิงณิชาภัทร   จิวิริยะวัฒน ์
๗ เด็กหญิงเกศรินทร์   บุญสรา้ง 
๘ เด็กหญิงศศิกาญจน์   สุวรรณฉว ี
๙ เด็กหญิงศริิพร   แตงอ่อน 

๑๐ เด็กชายชายศิริวัฒน์   พรมพลอย 
๑๑ เด็กชายอดิเทพ   ทรัพย์คง 
๑๒ เด็กหญิงปนัดดา   เหลืองอ่อน 
๑๓ เด็กหญิงสุพิชญา   เจี่ยคี ้
๑๔ เด็กชายสิทธิกร   มะลลิา 
๑๕ เด็กชายเจษฎาพร  ชุ่มเย็น 
๑๖ เด็กชายอานนท ์  
๑๗ เด็กหญิงรุ้งนภา   สวัสด ี
๑๘ เด็กชายนพณัฐ   คล่องเชิงสาน 
๑๙ เด็กหญิงนันท์นภสั   ศรีสมยั 
๒๐ เด็กชายวงศกร   สุทินเผือก 
๒๑ เด็กหญิงณัฐธยาน์   เหลืองอ่อน 
๒๒ เด็กชายพงศภัค   อำพล 
๒๓ เด็กชายธนภัทร   ปลารื่น 
๒๔ เด็กชายธีรัตม์   ชูกาว 
๒๕ เด็กชายอภิชาติ  สมศร ี
๒๖ เด็กชายปิติชญานนท์   ทรัพย์ศิริญากร 
๒๗ เด็กชายพงศกร   พรหมเปี่ยม 
๒๘ เด็กชายปัณณวัฒน์   จตุรพิธสถาพร 
๒๙ เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ฐิตะโสภณ 
๓๐ เด็กหญิงเปรมิกา   การคณะวงศ์ 
๓๑ เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองสุข 
๓๒ เด็กชายกิตติกร   หลงอยู่เจรญิ 

๓๓ เด็กหญิงธงทอง   ดีชัง 
๓๔ เด็กชายกีรติ   ชูกาว 
๓๕ เด็กชายธัญเทพ   อยู่เจริญ 
๓๖ เด็กชายธนาธิป   ดีทอง 
๓๗ เด็กหญิงชนินาถ   ป้องแก้ว 
๓๘ เด็กหญิงชนิตา   ป้องแก้ว 

    

 
 



 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 

  
ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ

๑ เด็กหญิงทานตะวัน   สุขแจ้ง 

  
- นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่ม
ห้องเรียนตามเอกสารประกาศรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และเลขที่ 
ยืนยันในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน 
ภายในวันที่  
๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
- นักเรียนเริ่มเรียนแบบออนไลน์      
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔       
ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชา
จะทำการเช็ครายชื่อการเข้าเรียน
ให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 

- เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔     
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนที่
อยู่นอกพ้ืนที่หรือเดินทางไป
ต่างจังหวัด  ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้ง
กักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน  เพื่อความ
ปลอดภัย และป้องกันโรค COVID – 
2019 
 
 ** นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้า
เรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ไม่
ต้องเข้าร่วมยืนยัน เนื่องจากจะทำให้
เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียน
ซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุน 
การเรียน  

๒ เด็กชายศุภณัฐ   บุราคร 
๓ เด็กชายวุฒิพงษ์   ดีรัศม ี
๔ เด็กหญิงธัญจิรา  คู้จ้อย 
๕ เด็กชายศุภณัฐ   ขำเหม 
๖ เด็กชายฉัตรเพชร   นกพุทธา 
๗ เด็กชายรัชชานนท์   ศรนรินทร ์
๘ เด็กชายคมกริช   กุสารัมย ์
๙ เด็กชายชลกร   รุนใจ 

๑๐ เด็กชายธนกร   คำหอมช่ืน 
๑๑ เด็กชายอรชุน   จันทกิจ 
๑๒ เด็กชายวรวสั   อินพุ่ม 
๑๓ เด็กหญิงสตรรีัตน์   พุ่มพวง 
๑๔ เด็กหญิงสุธาสินี   ฮวดวิเศษ 
๑๕ เด็กหญิงอรวรรณ   สอนภักด ี
๑๖ เด็กชายยศกร   ยอดดำเนิน 
๑๗ เด็กหญิงผกามาศ   หมื่นยุทธ ์
๑๘ เด็กหญิงฑาราวดี   วงษ์สิน 
๑๙ เด็กหญิงอองลี   สร้องคำ 
๒๐ เด็กหญิงประภาศิริ   รารักษ ์
๒๑ เด็กชายณัฐวรี์   นามแก้ว 
๒๒ เด็กหญิงจติธนา   เอี่ยมละออ 
๒๓ เด็กชายชิษณุพงศ์   พัดพรม 
๒๔ เด็กชายณัทพล   บัวทอง 
๒๕ เด็กหญิงณัฐธิดา   หมอกเจรญิ 
๒๖ เด็กหญิงเกษกนก   บัวคำ 
๒๗ เด็กชายสิทธิพงษ์   สุดารัก 
๒๘ เด็กชายธนกร   พงษ์จินดา 
๒๙ เด็กหญิงพรพิมล   บุญมาก 
๓๐ เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนเสนาะ 
๓๑ เด็กหญิงฉัตรณิชา   แนวอินทร์ 
๓๒ เด็กหญิงอธิชา   ทวิวัฒน ์
๓๓ เด็กหญิงกัญญารตัน์   บุดดา 
๓๔ เด็กหญิงพรพิมล   จิตเสนห่า 
๓๕ เด็กชายภาณุภัทร   ถนอมสุข 
๓๖ เด็กชายชวฤทธิ์    วงร์กูล     
๓๗ เด็กหญิงชลนภัส บุญเลศิ 
๓๘ เด็กชายรัชชานนท์   ศรีกมล 

   
 

 



ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 

ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายธนฉัตร   คู่วิริยะ 

 
-  นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่ม
ห้องเรียนตามเอกสารประกาศรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และเลขที่ 
ยืนยันในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน 
ภายในวันที่  
๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
- นักเรียนเริ่มเรียนแบบออนไลน์      
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔       
ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชา
จะทำการเช็ครายชื่อการเข้าเรียน
ให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 

- เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔     
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนที่
อยู่นอกพ้ืนที่หรือเดินทางไป
ต่างจังหวัด  ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้ง
กักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน  เพื่อความ
ปลอดภัย และป้องกันโรค COVID – 
2019 
 ** นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้า
เรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ไม่
ต้องเข้าร่วมยืนยัน เนื่องจากจะทำให้
เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียน
ซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุน 
การเรียน 
 
  
  
  
  
  

2 เด็กชายอาชวิน   ศรีเกษม 
3 เด็กหญิงพรรวษา   แจ่มเสยีง 
4 เด็กหญิงปนัดดา   กันภัย 
5 เด็กหญิงวิชุดา   บุญวัฒน์ 
6 เด็กหญิงอพิณญา   สำอางอินทร์ 
7 เด็กชายพูนพัฒน์   ใจช้ืน   
8 เด็กหญิงกมลวรรณ   เอี่ยมแย้ม 
9 เด็กชายวัชรพล   ภู่พวง 

10 เด็กชายศุภวัฒน์   หมื่นเดช 
11 เด็กชายธนภัทร   พิมพ์สวัสดิ ์
12 เด็กชายปิยังกูร   หงษ์ทอง 
13 เด็กชายเอกลักษณ์   คงขันธ ์
14 เด็กชายณัฐพล   ดิษฐล้อม 
15 เด็กชายชิษณุชา   พัดพรม 
16 เด็กชายบอย   ทองดี 
17 เด็กชายศักดิ์ศรณ์   ถนอมสุข 
18 เด็กชายพีรพัฒน์   แดงศิร ิ
19 เด็กชายภัทราวุธ   มีสมบตั ิ
20 เด็กชายณัฐณรงค์   มีสุข 
21 เด็กหญิงณัฐมน   ช่ืนอารมณ ์
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปวันรัตน์ชัชวาล 
23 เด็กหญิงขวัญจริา   นามบุญ 
24 เด็กชายชาญรวี   ธนสารวรกฤต 
25 เด็กชายรุจรวี   เพิ่มพูล 
26 เด็กหญิงศิวพร   นะคะจัด 
27 เด็กชายชิติพัทธ์ิ   วารุณ 
28 เด็กชายวันชัย   กลีบยี่สุ่น 
29 เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปัญญะวิก 
30 เด็กชายพงศกร   สร้อยโสม 
31 เด็กชายศิลา   มีแก้วน้อย 
๓๒ เด็กชายนรภัทร   บุญจันทร ์
๓๓ เด็กชายธนภัทร   เลิศคอนสาร 
๓๔ เด็กชายธีรภัทร์   เย็งครื้น 
๓๕ เด็กหญิงเกศริน   พูลเขตนคร 
๓๖ เด็กหญิงชนกานต์   คุณลุน 
๓๗ เด็กหญิงสุฑาทิพย์   ทองมา 
๓๘ เด็กชายเกียรติพัฒน์   จุลวาที 
๓๙ เด็กหญิงวันวิสาห์   จันทร์อารักษ์ 
๔๐ เด็กหญิงศริินทิพย์   เสนาะล้ำ 
๔๑ เด็กชายธีรวิทย์   ทีภูเขียว 
๔๒ เด็กชายธีรนิต   เภตระกูล 
๔๓ เด็กชายทัศท์เทพ   เอี่ยมจำรญู 
๔๔ เด็กหญิงนงนภสั หอกกะโทก 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 

  
ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ

1 เด็กชายกตัญญู  วิจิตโท 

   
-   นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่ม
ห้องเรียนตามเอกสารประกาศรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และเลขที่ 
ยืนยันในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน 
ภายในวันที่  
๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
- นักเรียนเริ่มเรียนแบบออนไลน์      
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔       
ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชา
จะทำการเช็ครายชื่อการเข้าเรียน
ให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 

- เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔     
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนที่
อยู่นอกพ้ืนที่หรือเดินทางไป
ต่างจังหวัด  ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้ง
กักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน  เพื่อความ
ปลอดภัย และป้องกันโรค COVID – 
2019 
 ** นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้า
เรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ไม่
ต้องเข้าร่วมยืนยัน เนื่องจากจะทำให้
เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียน
ซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุน 
การเรียน 

2 เด็กชายปัณณวิชญ์   แจ่มเจรญิ 
3 เด็กชายวชิรวิทย์   บุญสม 
4 เด็กชายณัฐกติติ์   ป้องศิริ 
5 เด็กชายธนเศรษฐ์    ซิ้มเจรญิ 
6 เด็กชายภานุพงศ ์  ทองปั้น 
7 เด็กชายสุวิจักษณ์    วงศ์อินทร์ 
8 เด็กชายวชิรภัทร   กองชนะ 
9 เด็กชายอรรถพร   สอนพรหม 

10 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์   ทองทา 
11 เด็กชายเจษฎากร   ศิริลักษณ ์
12 เด็กชายธนโชติ   ประทุมทอง 
13 เด็กชายโยธิน   หมอนทอง 
14 เด็กชายเจษฎา   ผลโภชน ์
15 เด็กชายธีรวัฒน ์  เพ็งอ้น 
16 เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปัดถราช 
17 เด็กชายธนวิชญ์   แสนมา 
18 เด็กชายฐปนวัฒน์   แก้วคำ 
19 เด็กชายจิรสิน   สังข์แก้ว 
20 เด็กชายปฏิหาริย์   ยอดกุล 
21 เด็กชายชัชวัสส์   สหนันท์ชัยชิต 
22 เด็กชายภาณุพงศ์   นิวัชชาติ 
23 เด็กชายปิยะพัทธ ์  สวัสด ี
24 เด็กชายอันดามัน   กลิ่นหอม 
25 เด็กชายพงศกร   คงเพ็ง 
26 เด็กชายภาณุพงศ์  หนองผือ 
27 เด็กชายพัทรภมูิ   บุญสังข ์
28 เด็กชายธนชาต   รักษาวงศ์ 
29 เด็กชายศิรชัช  จันทวงค์ 
30 เด็กชายพงศกร  สุกใส 
31 เด็กชายนฤกฤศ   แสงสว่าง 
๓๒ เด็กชายกรรชัย  จ๋ายเจรญิ 
๓๓ เด็กชายสุกฤษฏิ์   พิศาสสาสน ์
๓๔ เด็กชายศุภณัฐ   เนตรด ี
๓๕ เด็กชายสหรัฐ  จำปาทอง 
๓๖ เด็กชายทักดนัย   รอดสีนาค 

 

 

 


