
ที่ โรงเรียน
1 นายกล้าณรงค์ ภูมิพยา ชาติตระการวิทยา
2 นายกิตติ ค าผงแดง ชาติตระการวิทยา
3 นายกิตตินันท์ แสงอ่อน ชาติตระการวิทยา
4 นายเกียรติขจร สว่างศรี ชาติตระการวิทยา
5 นายเกียรติศักด์ิ ขันคุ้ม ชาติตระการวิทยา
6 นายคฑาวุธ พวนทา ชาติตระการวิทยา
7 นายคิมหันต์ จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
8 นายจักรพรรณ บุตรคต ชาติตระการวิทยา
9 นายจักรพรรด์ิ แสงปัญญา ชาติตระการวิทยา
10 นายจิรพัฒน์ เทพาชุมภู ชาติตระการวิทยา
11 นายชนะชัย เกตุสุธรรม ชาติตระการวิทยา
12 นายชรันณ์เกตุ ราชเพียแก้ว ชาติตระการวิทยา
13 นายณภดล วัดตูม ชาติตระการวิทยา
14 นายณรงค์ชัย เง่ือนจันทร์ทอง ชาติตระการวิทยา
15 นายณัฐวุฒิ แดงหนองหิน ชาติตระการวิทยา
16 นายเทพากร มูลรันชัย ชาติตระการวิทยา
17 นายธนากร สังข์ชัย ชาติตระการวิทยา
18 นายธนากร ปาตีค า ชาติตระการวิทยา
19 นายธรรมรักษ์ วงษ์บ้านขาว ชาติตระการวิทยา
20 นายธีรภัทร เมฆแสงสี ชาติตระการวิทยา
21 นายธีรภัทร ฉิมมา ชาติตระการวิทยา
22 นายธีรภัทร อินทร์หน่อ ชาติตระการวิทยา
23 นายนนทพัทธ์ จักร์สาน ชาติตระการวิทยา
24 นายนพนัช จิตวิชา ชาติตระการวิทยา
25 นายประพัฒพงษ์ มาพันนะ ชาติตระการวิทยา
26 นายปวริศ แก้วบุตร ชาติตระการวิทยา
27 นายปิยโชค จันณรงค์ ชาติตระการวิทยา
28 นายพงษ์พณา แตงน้อย ชาติตระการวิทยา
29 นายพรพิพัฒน์ เสนานุช ชาติตระการวิทยา
30 นายพิชัย ม่วงทิม ชาติตระการวิทยา
31 นายภัทรพล อุปจักร์ ชาติตระการวิทยา
32 นายภูผา ถาวรวงค์ ชาติตระการวิทยา
33 นายโภพิพัฒน์ โสพรม ชาติตระการวิทยา
34 นายเมธาพร ศรีค า ชาติตระการวิทยา
35 นายรพีพัทร แต่งน้อย ชาติตระการวิทยา
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36 นายรพีภัทร จันทอง ชาติตระการวิทยา
37 นายวสุ ปัญญาวธานุกูลกิจ ชาติตระการวิทยา
38 นายวิชชากร หล่ออินทร์ ชาติตระการวิทยา
39 นายวิวรรธน์ รสดี ชาติตระการวิทยา
40 นายศรายุธ ไกรสินธุ์ ชาติตระการวิทยา
41 นายศักรินทร์ วงศ์ใหญ่ ชาติตระการวิทยา
42 นายศุภวิชญ์ อ่อนนาเมือง ชาติตระการวิทยา
43 นายสิทธิศักด์ิ ม่วงทิม ชาติตระการวิทยา
44 นายสิรวิชญ์ ทักษี ชาติตระการวิทยา
45 นายสุธี แสงรัตน์ ชาติตระการวิทยา
46 นายอภินันท์ ฟองจางวาง ชาติตระการวิทยา
47 นายอรรณพ เมฆอรุณ ชาติตระการวิทยา
48 นายอรรถพร ปิกรอด ชาติตระการวิทยา
49 นายอัครชัย จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
50 นายอิทธิกร จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
51 นายเอกชัย ดีโก้ ชาติตระการวิทยา
52 นางสาวกชกร ชุนพุม่ ชาติตระการวิทยา
53 นางสาวกชามาส อนุสุเรนทร์ ชาติตระการวิทยา
54 นางสาวกัญญ์วรา ช านาญ ชาติตระการวิทยา
55 นางสาวกัญญานัฐ สุภาวาริโยธิน ชาติตระการวิทยา
56 นางสาวกัญญาพัชร หมื่นยศ ชาติตระการวิทยา
57 นางสาวกัญญาพัชร เศรษฐี ชาติตระการวิทยา
58 นางสาวกัญญาวีร์ เกิดทวี ชาติตระการวิทยา
59 นางสาวขัตติยากร เรียนไธสง ชาติตระการวิทยา
60 นางสาวเข็มมิกา หมีสินลา ชาติตระการวิทยา
61 นางสาวครองขวัญ สุริยา ชาติตระการวิทยา
62 นางสาวงพิชญา อยู่หลาย ชาติตระการวิทยา
63 นางสาวจิรายุ เสมมา ชาติตระการวิทยา
64 นางสาวจุฑารัตน์ น้อยอ้าย ชาติตระการวิทยา
65 นางสาวใจฟ้า มั่นใหญ่ ชาติตระการวิทยา
66 นางสาวชนัญชิดา มะลิวงษ์ ชาติตระการวิทยา
67 นางสาวชนัญชิดา จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
68 นางสาวชมพูนุช ทองไหลมา ชาติตระการวิทยา
69 นางสาวชรินทร์ทิพย์ รัตนากร ชาติตระการวิทยา
70 นางสาวชลลดา เล็กยิ้ม ชาติตระการวิทยา
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71 นางสาวชุติมา แบนค า ชาติตระการวิทยา
72 นางสาวฐานิดา ป่าพงษ์ ชาติตระการวิทยา
73 นางสาวฑิฆมัพร สุทธิผุย ชาติตระการวิทยา
74 นางสาวณัชชา จวงประโคน ชาติตระการวิทยา
75 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีนวล ชาติตระการวิทยา
76 นางสาวณัฏฐากร สุภาราช ชาติตระการวิทยา
77 นางสาวณัฐชา จ านงเพียร ชาติตระการวิทยา
78 นางสาวถิราภรณ์ สุขเกษม ชาติตระการวิทยา
79 นางสาวธนัชชา ดวงอุปะ ชาติตระการวิทยา
80 นางสาวธนาภรณ์ ม่วงทิม ชาติตระการวิทยา
81 นางสาวธมนวรรณ ดวงอุปะ ชาติตระการวิทยา
82 นางสาวธวัลพร แก้วเอี่ยม ชาติตระการวิทยา
83 นางสาวธิดารัตน์ สุดสวัสด์ิ ชาติตระการวิทยา
84 นางสาวธีรนันท์ ทองศรีจันทร์ ชาติตระการวิทยา
85 นางสาวนันทิชา น้อยบุญธรรม ชาติตระการวิทยา
86 นางสาวนิชดา แซ่หว้า ชาติตระการวิทยา
87 นางสาวนิชธาวัลย์ จันอุ่น ชาติตระการวิทยา
88 นางสาวนุชนาฏ สวนดอก ชาติตระการวิทยา
89 นางสาวเบญญาภา พาพิมพ์ ชาติตระการวิทยา
90 นางสาวปภาวดี จันทะราช ชาติตระการวิทยา
91 นางสาวปภิชญา ทองค าดี ชาติตระการวิทยา
92 นางสาวปรางทิพย์ แซ่สง ชาติตระการวิทยา
93 นางสาวปวีณา วงษ์พิมเสน ชาติตระการวิทยา
94 นางสาวปาริฉัตร ดวงอุปะ ชาติตระการวิทยา
95 นางสาวไปรยา แสงปัญญา ชาติตระการวิทยา
96 นางสาวพรปภา มาพันนะ ชาติตระการวิทยา
97 นางสาวพรพิมล นาหล้า ชาติตระการวิทยา
98 นางสาวพลอยไพลิน มูลธิ ชาติตระการวิทยา
99 นางสาวพัชริดา ทองมา ชาติตระการวิทยา
100 นางสาวเพชรไพลิน บุญมี ชาติตระการวิทยา
101 นางสาวฟ้าประกาย ตรีอินทร์ ชาติตระการวิทยา
102 นางสาวภัทรภร พระวงษ์วัน ชาติตระการวิทยา
103 นางสาวภัทรมล พวนทา ชาติตระการวิทยา
104 นางสาวภัทรวดี บุญโต ชาติตระการวิทยา
105 นางสาวมณีรัตน์ จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
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106 นางสาวยุฑารัช ดวงทอง ชาติตระการวิทยา
107 นางสาวรัชนีกร ตันท้าว ชาติตระการวิทยา
108 นางสาวรัตน์ติยาพร ทองใหม่ ชาติตระการวิทยา
109 นางสาวราตรี มงคลคีรีโรจน์ ชาติตระการวิทยา
110 นางสาวรุจีรัตน์ อู่นอก ชาติตระการวิทยา
111 นางสาววนิชชา ศิริรัตน์ ชาติตระการวิทยา
112 นางสาววรัญญา อินยา ชาติตระการวิทยา
113 นางสาววรัญญา จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
114 นางสาววรางคณา มหาพันธ์ ชาติตระการวิทยา
115 นางสาววิกานดา สีกุม ชาติตระการวิทยา
116 นางสาววิชุลดา แก้วกองเกิด ชาติตระการวิทยา
117 นางสาวศศิวิมล นันตะวงษ์ ชาติตระการวิทยา
118 นางสาวศิรภัสสร พรมภาพ ชาติตระการวิทยา
119 นางสาวศุภกานต์ เมฆแสงสี ชาติตระการวิทยา
120 นางสาวศุลีพร อินยา ชาติตระการวิทยา
121 นางสาวโศภิตา จันละมณี ชาติตระการวิทยา
122 นางสาวสิตานัน รักราษฎร์ ชาติตระการวิทยา
123 นางสาวสุกัญญา บามา ชาติตระการวิทยา
124 นางสาวสุชานันท์ พร้อมสระน้อย ชาติตระการวิทยา
125 นางสาวสุชานาถ ศรีบุ ชาติตระการวิทยา
126 นางสาวสุธาสินี จันทะคุณ ชาติตระการวิทยา
127 นางสาวสุธิณี กัลยาเลิศ ชาติตระการวิทยา
128 นางสาวสุนันทา สิงห์รักษ์ ชาติตระการวิทยา
129 นางสาวสุภาพร แช่มโชติ ชาติตระการวิทยา
130 นางสาวสุภิสรา ไมลา ชาติตระการวิทยา
131 นางสาวสุวิภาวรรณ จันทร์วิสิทธิ์ ชาติตระการวิทยา
132 นางสาวอรพินท์ พรมภาพ ชาติตระการวิทยา
133 นางสาวอัจฉรียา วุฒศรีมานันท์ ชาติตระการวิทยา
134 นายธนวัฒน์ มาปัด ชุมชนวัดบ้านดง
135 นายวันชนะ เชื้อทอง ชุมชนวัดบ้านดง
136 นายอนุศาสน์ จันทะคุณ ชุมชนวัดบ้านดง
137 นางสาวกรวัลล์ิ กฤษณคุปต์ ชุมชนวัดบ้านดง
138 นางสาวกฤติมา อินวรรณา ชุมชนวัดบ้านดง
139 นางสาวณิชา บุญสะอาด ชุมชนวัดบ้านดง
140 นางสาวนัฐนันท์ อินใส ชุมชนวัดบ้านดง
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141 นางสาวปฏิมาพร เพชรเกตุเมือง ชุมชนวัดบ้านดง
142 นางสาวอุมากร กองอินทร์ ชุมชนวัดบ้านดง
143 นางสาวพิมพ์พร เเซ่สง บ้านขุนน้ าคับ
144 นายณัฐกิตต์ิ เต่านนท์ บ้านชาติตระการ
145 นายธงณวิทิต จันปอด บ้านชาติตระการ
146 นายธีรศักด์ิ ศิริ บ้านชาติตระการ
147 นายมงคลทิวัตถ์ ประมวลศิลป์ บ้านชาติตระการ
148 นายรังสิมันต์ กองไลย์ บ้านชาติตระการ
149 นายรัฐภูมิ เทศวันนา บ้านชาติตระการ
150 นายวิทวัส เทศวันนา บ้านชาติตระการ
151 นายสราวุธ  สืบเชื้อ บ้านชาติตระการ
152 นางสาวกัญญานี มั่นเมือง บ้านชาติตระการ
153 นางสาวทานตะวัน สุทธิหล่อ บ้านชาติตระการ
154 นางสาวนันทิพร ภูเขียว บ้านชาติตระการ
155 นางสาวพิชญาภรณ์ ปูถ่ิ่น บ้านชาติตระการ
156 นางสาวพีชาณิกา สีด้วง บ้านชาติตระการ
157 นางสาวเพชรลดา พรมนุช บ้านชาติตระการ
158 นางสาวสุนิจตา อุ่นโต บ้านชาติตระการ
159 นางสาวสุภัค ดีป้อง บ้านชาติตระการ
160 นายกรวิชญ์ พานทอง บ้านท่าสะแก
161 นายชนกานต์ แช่มดนตรี บ้านท่าสะแก
162 นายนุพล ไมตรี บ้านท่าสะแก
163 นายพงศกร ดีบุรี บ้านท่าสะแก
164 นายพิชญุตม์ เกตุพุด บ้านท่าสะแก
165 นายเมธี เชียงไตร บ้านท่าสะแก
166 นายรณกฤต เกตุพุด บ้านท่าสะแก
167 นายศุภวิชญ์ พิมพ์โกทา บ้านท่าสะแก
168 นายหาญณรงค์ สมพิมเสน บ้านท่าสะแก
169 นายอภิรักษ์ แจงทอง บ้านท่าสะแก
170 นางสาวจารุมน มาพันนะ บ้านท่าสะแก
171 นางสาวชาลิสา แผ้วเกษม บ้านท่าสะแก
172 นางสาวฐิติวรดา วาสนา บ้านท่าสะแก
173 นางสาวณัฐวรรณ หมื่นเดช บ้านท่าสะแก
174 นางสาวปวีณนุช สังฆะมณี บ้านท่าสะแก
175 นางสาวพลอยนารายณ์เขม้นเขตการณ์ บ้านท่าสะแก
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ที่ โรงเรียน
176 นางสาวภาวิณี แก้ววงษ์หิว บ้านท่าสะแก
177 นางสาววรรณวิสา อุบปัญญาค า บ้านท่าสะแก
178 นางสาววิราณุวรรณ ศรีธรรมา บ้านท่าสะแก
179 นางสาวศุภธนาภา ตาฉิมมา บ้านท่าสะแก
180 นางสาวสุนิสา อินทร์ทิพย์ บ้านท่าสะแก
181 นางสาวสุภัชชา สุทธิผุย บ้านท่าสะแก
182 นางสาวอารยา งามล้วน บ้านท่าสะแก
183 นางสาวอารีลักษณ์ สีฟอง บ้านท่าสะแก
184 นางสาวอ าพา กันตา บ้านท่าสะแก
185 นายฐษร พิมพา บ้านนาจาน
186 นายณัฐพงศ์ วุฒิทา บ้านนาจาน
187 นายธนกฤต วัยวันดี บ้านนาจาน
188 นายวรเวศน์ สิงห์ค า บ้านนาจาน
189 นายสหรัฐ รอดพ่าย บ้านนาจาน
190 นายเสฏฐวุฒิ มิสใส บ้านนาจาน
191 นายอนุษร ตาแสนแก้ว บ้านนาจาน
192 นายอวิรุทธิ์ รอดพ่าย บ้านนาจาน
193 นางสาวจินต์จุฑา ลาสม บ้านนาจาน
194 นางสาวชุติมา ทองมา บ้านนาจาน
195 นางสาวฐานิดา ติดชัย บ้านนาจาน
196 นางสาวพิชญา แรงคง บ้านนาจาน
197 นางสาวรัตนพร อ่อนปัสสา บ้านนาจาน
198 นางสาววรพิชชา เพชร์ทราย บ้านนาจาน
199 นางสาวสิรีธร จันทอง บ้านนาจาน
200 นางสาวสุดารัตน์ ชาเชียงตุง บ้านนาจาน
201 นางสาวสุธิมา มูลต๊ิด บ้านนาจาน
202 นายกิตติวรา ตาฉิมมา บ้านนาล้อม
203 นายพลเพชร พานิชวัฒนะ บ้านนาล้อม
204 นายเพ็ญเพชร บุญมา บ้านนาล้อม
205 นายศรายุทธ พรหมเผ่า บ้านนาล้อม
206 นางสาวชญานันท์ สีหะวงษ์ บ้านนาล้อม
207 นางสาวญาราภรณ์ ภูสิตตา บ้านนาล้อม
208 นางสาวนุชชนินทร์ ชอบเดิน บ้านนาล้อม
209 นางสาวพิมล วุฒิทา บ้านนาล้อม
210 นางสาวภัทรินทร์ ยงชีพ บ้านนาล้อม
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211 นางสาววรัทยา รัตนสุนันท์ บ้านนาล้อม
212 นายอภิชาติ แสนชัยวงค์ บ้านเนินทอง
213 นางสาวปภัสรา เมืองซ้าย บ้านเนินทอง
214 นางสาวสมฤทัย จันทร์วงษ์ บ้านเนินทอง
215 นางสาวรวินท์นิภา ทองมอญ บ้านเนินสุวรรณ
216 นางสาวรังสิมา กองจา บ้านเนินสุวรรณ
217 นางสาวสิริยากร ศรีหาวงค์ บ้านเนินสุวรรณ
218 นายเก่งกล้า พานิช บ้านห้วยท้องฟาน
219 นายจักรี สีกุม บ้านห้วยท้องฟาน
220 นายเฉลิมพันธุ์ จันทะกาว บ้านห้วยท้องฟาน
221 นายชูพจร์ บุญผาง บ้านห้วยท้องฟาน
222 นายสันติสุข โสพรม บ้านห้วยท้องฟาน
223 นางสาวพรรณิดา เขียวใจยา บ้านห้วยท้องฟาน
224 นางสาวพิชญา สีกุม บ้านห้วยท้องฟาน
225 นางสาวรัชนาพร สุนทวนิค บ้านห้วยท้องฟาน
226 นางสาววนิดา อาจบุราย บ้านห้วยท้องฟาน
227 นางสาววรรณิสา ลาสม บ้านห้วยท้องฟาน
228 นางสาววรัญญา นันตะวงษ์ บ้านห้วยท้องฟาน
229 นางสาวชมพูนุท สุวรรณขัน บ้านห้วยยาง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
230 นางสาวณัฐธิชา พิมเสน บุกะสัง จ.สระแก้ว
231 นางสาวเครือฟ้า เเซ่ลี พระหฤทัยสวรรคโลก จ.สุโขทัย
232 นางสาวพัชรีกร วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ พระหฤทัยสวรรคโลก จ.สุโขทัย
233 นายวีระศักด์ิ แสงสุวรรณ ราชประชานุเคราะห์ 23
234 นางสาวบุญน า แซ่ลี ราชประชานุเคราะห์ 23
235 นางสาวพรสวรรค์ ทรงคงดวงดี ราชประชานุเคราะห์ 23
236 นางสาววรรณวริน   เเซ่ลี ราชประชานุเคราะห์ 23
237 นายฐิติวัฒน์ เกตุอินทร์ วัดบ่อภาค
238 นายภาณุเดช มหายนต์ วัดบ่อภาค
239 นายวรวัฒน์ สีบุดดี วัดบ่อภาค
240 นางสาวณัชชา ฝาไธสง วัดบ่อภาค
241 นางสาวสกุลกานต์ ต้นกันยา วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
242 นางสาวรัชนีกร ค าพัน วัดใหม่ผดุงเขต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
243 นายคธาวุธ ทิมิลกุล สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช
244 นายเมธาสิทธิ์ จันทร์เชย กศน.อ าเภอชาติตระการ
245 นายอภิสิทธิ์ อาจหาญ กศน.อ าเภอชาติตระการ
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