
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

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

   ตามท่ีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น  
 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร 
 ที่แจ้งแลว้นั้น 

 บัดนี้ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้คัดเลือกและจัดกลุ่มห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ และ 
 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. นักเรียนยืนยันการเข้าเรียนโดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียนตามเอกสารประกาศ 
 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และเลขที่ ยืนยันในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน  
 ภายในวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
   ๒. นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจในการเข้าเรียนที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมยังไม่ต้องเข้าร่วมยืนยัน  
 เนื่องจากจะทำให้เกิดรายชื่อที่ลงทะเบียนการเข้าเรียนซ้ำซ้อน และมีผลต่อค่าสนับสนุนการเรียน 
   ๓. นักเรียนที่ยืนยันการเข้าเรียนในกลุ่มห้องเรียน ให้เตรียมความพร้อมในการเรียน  
 โดยเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชา 
 จะทำการเช็ครายชื่อการเข้าเรียนให้กับนักเรียนเป็นต้นไป 
   ๔. นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาเรียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หากมีการ
 เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) นักเรียนที่อยู่นอกพ้ืนที่หรือเดินทางไปต่างจังหวัด  ให้กลับเข้าพ้ืนที่พร้อมทั้ง 
 กักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ห่างไกลโรค COVID – 2019 

   หมายเหตุ  นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจและไม่ได้ทำการยืนยันการเข้าเรียนตามประกาศรายชื่อ 
 ในรอบแรกนี้  หากมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการได้ใหม่อีกครั้ง  ก่อนเปิดเรียน 
 

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



 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

  
ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ

1 นายเกียรติศักดิ์   มุตตวงศ ์  
  
  
  
  
  
  
 
- นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียน
ตามเอกสารประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 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 
 
 
  
   

2 นายอัครเดช   พรงาม 
3 นางสาวพิยดา   เอี่ยมสำอางค ์
4 นายนครินทร์   กล่ำอุ่น 
5 นางสาวประภัสสร   ยิ้มสวน 
6 นางสาวภรกญัญา   นิลวด ี
7 นายธนกร    โพธิ์คลี ่
8 เด็กชาวัชระ   ตีนแท่น 
9 เด็กหญิงกุลสิรา   ปันนา 

10 นางสาวณัฐพร   นิลแก้ว 
11 เด็กหญิงบุญญาภา   อินตรา 
12 นางสาวสุพิชชา   สุจรติ 
13 เด็กหญิงพชรพรรณ   เพ็ชรรัตน ์
14 นางสาวอรปรญีา   ใจพิยะ 
15 นายอิทธิพล   สุขอยู ่
16 นางสาวชนัญชิดา   หมีเฟื่อง 
17 นายรัชชานนท์   ศรีวิเศษ 
18 เด็กหญิงสุชานันท์   อัญทะไชย ์
19 นายกิตติเมธี   ยุ่นประยงค ์
20 นายธัชพล   องอาจ 
21 นายธนพล   เนียนทะศาสตร ์
22 นายชิษณุพงศ์  ทิมชล 
23 เด็กชายวัชระพงษ ์  เรืองเกิด 
24 นางสาวนันทิญา   ขนานแข็ง 
25 นางสาวตติยาภรณ ์ นาดีไพร 
26 นายชัญญสิทธ์ิ มุกดาหาร 
27 นายธราเทพ   ทนงศักดิ์ 
๒๘ นายภาณุพงศ์   ผงจันทึก 
๒๙ นายพิทักษ์   แก้วสุข 
๓๐ นายภาคภมูิ   ไพรสุวรรณ 
๓๑ นายสิทธิพล   จันทร์ปัญญา 
๓๒ นายอนณ   ชะโร 
๓๓ นายอาทิตย์   ภูลมเขา 
๓๔ นายธีรภัทร   ผุดวาร ี
๓๕ นายฤทธิเดช   แก้วกัญญา 
๓๖ นายภัทรพล   มาคะพุด 
๓๗ นายพงศ์พิพัฒน์   วงศา 
๓๘ นายไชยอนันฑ์   ดองโพธิ ์

 

 

 



ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ แผนการเรียน ศิลป์ – คำนวณ 
  

ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ
1 นายกิตตภิูมิ   เจริญชาต ิ

  
- นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียน
ตามเอกสารประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 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 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

2 นายพัฒนชัย คูเจรญิไพบูลย ์
3 นายธีรภัทร์   อรอินทร ์
4 นางสาวรัตนา   รอดอารมณ์  
5 นางสาววรรณิดา   ศรีสุข 
6 นายนวภัทร   พรมห ู
7 นายชนะชน   บางประเสริฐ  
8 เด็กหญิงวันวิสา   ศรีสมยั 
9 เด็กหญิงธมลวรรณ   เหลืองอ่อน 

10 นางสาวสุจติตา   มิ่งสอน  
11 นางสาวเกศสดุา   แซ่ตั้น 
12 นางสาวกัญจนพร   อินทรักษา 
13 นางสาวพีรดา   ขมเล็ก  
14 เด็กหญิงวศินี   ใจช้ืน  
15 นางสาวสุกัญญา   เกิดสาย 
16 นายวสุรตัน์   แซ่ก๊วย  
17 นางสาวธนิษฐา   ผาสุข 
18 นางสาวจามิกร   จำปางาม 
19 นางสาวพรรณิตา   คำด ี
20 นายธรรพณ์ธร   วรขจ ี 
21 เด็กหญิงฉัตรทอง   นกพุทธา 
22 นางสาวกานดา   ศาสิริ  
23 นายณัฐกิตติ์   คงเพชร  
24 นางสาวชลธิชา   สาธุชาติ  
25 นางสาวจันทร์ธิดา   จันทะบุตร 
26 นางสาวธนพร   พิมพา  
27 นางสาวสุธินันท์   เด่นสุวรรณธิมา  
28 นางสาวณภัทรสรณ์   หนูงาม  
29 นายอรรถวิทย์   ปานสิทธิ ์
30 นายณัฐวุฒิ   ชูเที่ยง 
31 นายกันติทัต   แก้วโกมล 
๓๒ นายฐิติกร   สวาสดิ ์
๓๓ นายโศภณ   มีสุภา 
๓๔ นายฤทธิเดช แก้วกัญญา 
๓๕ นายจิรพันธ ์ แจ่มเพ็ญ 
๓๖ นายสหพัฒน ์ ภักดิ์วาป ี
๓๗ นายภูชนะ  ไชยมงคล  
๓๘ นายกันตทิัต  แก้วโกมล 
๓๙ นายเจษฎากร  จำปี 
๔๐ นายร้อยหมื่น สีเงินยวง 
๔๑ นายรพีภัทร สุ่มรอด 

 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ แผนการเรียน พลศึกษา - การงานพื้นฐานอาชีพ 
  

ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ
1 นายกิจติศักดิ์   กลิ่นโพธ์ิ 

  
  

  
  
  

 
 

-  นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 
โดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียน
ตามเอกสารประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 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 

2 นายธีร์ธวัช   เที่ยงตรง 
3 นายชิษณุพงศ์   นิ่มเจรญิ 
4 นายจิรภัทร   พูลศิร ิ
5 เด็กชายรัชชานนท์   เลี่ยวกลุ 
6 นายวราวิทย ์  ธรรมสุข 
7 นายจาตรุนต์   จุกสีดา 
8 นายภาณุพงศ์   วิเศษ 
9 นายธนา   คำพร 

10 นายวีรภัทร   รอดไพบูลย ์
11 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ   กระต่ายทอง 
12 นายศิริชัย   หนูงาม 
13 นางสาวสุธาทิพย์   พารา 
14 นายพีรพงษ ์  อยู่ถาวร 
15 นายฐานพัตน์   หมื่นเดช 
16 นายสิทธิโชค   พารา 
17 นายเจษฎากร   เฉิดไธสง 
18 นายเจตนิพิฐ   ธรรมเกสร 
19 นายนิพิฐพนธ ์  บุญฤทธ์ิ 
20 นายธฤษณุ   คุปตะนาวิน 
21 นายอธิป   แก้วแจ้ง 
22 นายอภิวัฒน ์  สุขวินัย 
23 นายนิติภูมิ    ทองเขียว 
24 นายจันทรกร   คตพะเนาว ์
25 นายพลังพล   หล้าแก่น 
26 นายเมธัส   เกลาเกลี้ยง 
27 นายปิติกร   อ่องประเสริฐ 
28 นางสาวธิญาดา ลาศรีทัศน์ 
29 นายพนธกร   ประเดิมเนตร 
30 นายปัญญา  สุข 
31 นางสาวณภัทร   แซ่โฉม 
๓๒ นายณัฐพร   สุขฉิม 
๓๓ นางสาวปทิตตา   บุญอยู ่
๓๔ นายจักรกฤษ   องอาจ 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ แผนการเรียน พลศึกษา – การงานพื้นฐานอาชีพ 
  

ลำดับที ่ ชื่อ  สกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายนิติภัทร   เหิมทะยาน 

  
-  นักเรียนยืนยันการเข้าเรียน 

โดยสแกน QR Code ในกลุ่มห้องเรียน
ตามเอกสารประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 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  

2 นายเอกราช   ภูโอบ 
3 นายรัชชานนท์   กล่ำจีน 
4 นายปณชัย  วัฒนะ 
5 เด็กชายกริษณุ   อิ่มเจรญิ 
6 เด็กชายวีระชัย   ใจพรม 
7 นายดุลยุตม์   สังข์ฉิมพล ี
8 เด็กชายธีรศักดิ์   หาจำป ี
9 นายณัฐพงษ ์  แย้มจันทึก 

10 นายภูรภิัทร์   ขวัญพงษ์ดี 
11 นายภศชณน   สุขมาก 
12 นายนวพล   วังคีรี 
13 นายภูวดล   ช้อนทอง 
14 นายฐาปนา   โสวรรณ ี
15 นายกิตติธร   ทองสุข 
16 นายพัสกร   ไชยนอก 
17 นายฉันทัช   โทนะศร ี
18 นายธนาธิป   บัวสิม 
19 นายปรานิน   ประกับสิน 
20 นายภูริทัต   มั่นเมือง 
21 นายพีระภัทร์   สินมาตร   
22 นายกฤติพงษ ์  กุลรักษา 
23 นายวัชรินทร์   เทศรุ่งเรือง 
24 นายนราธิป   ขันธิจิตร 
25 นายดาลสิศิโรตม์   ขวัญคุ้ม 
26 นายพชร   ยกธรรม 
27 นายปิยะพัทธ์   ดวงขันธ ์
28 นายภาณุ   แก้วสุขศร ี

29 นายเสฏฐวุฒ ิ  อารีรักษ์ 

 

  

 

 
 
 


