
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................................... 

            ตามที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) คณะกรรมการรับนักเรียนได้ดำเนินการโดยพิจารณาจัด
ห้องเรียนเรียงลำดับตามคะแนนผลการเรียนเฉลี ่ย ๖ ภาคเรียน และจัดห้องเรียนเรียงลำดับห้องเรียน 
ห้องเรียนละไม่เกิน ๔๕ คน จำนวน ๖ ห้องเรียน ตามแผนการจัดชั้นเรียน บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึง
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ และขอให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปน้ี 

๑. นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ-สกุลของตนเองตามห้องเรียนบัญชีแนบท้ายประกาศที่ทางเว็บไซต์ 
www.btv.ac.th และทาง Facebook รร.บ้านตาขุนวิทยา 

๒. นักเรียนติดต่อครูที่ปรึกษาผ่านทาง Line กลุ่มห้องเรียน ของตนเองจากลิงค์ใน www.btv.ac.th 
และทาง Facebook รร.บ้านตาขุนวิทยา เพื่อการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ข่าวสารอื่นๆ 

๓. หากมีนักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนตามที่จัดไว้ ทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีคะแนนคัดเลือกได้
ลำดับ สำรอง โดยเรียกนักเรียนลำดับต่อไป 

๔. ทางโรงเรียนจะจัดห้องเรียนใหม่โดยดูผลคะแนนเฉลี่ย ในภาคเรีนนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕. นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนดาวน์

โหลดใบมอบตัวจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ www.btv.ac.th  พริ๊นต์ และกรอกข้อมูลการมอบตัว ถ่าย
ส่งมายังกลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษา และมามอบให้กับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีเอกสาร
หลักฐานการมอบตัว ดังต่อไปน้ี 
     5.1 หลักฐานผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1  ฉบับ 
     5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
     5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา/มารดา) 
     5.4 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

๖. โรงเรียนเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

        
        (นายบุญเลิศ  ทองชล) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/


ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง กัญญ์วรา อินทรสุวรรณ บ้านป่าตง ส ำรองห้อง ม.1/5 คนท่ี 4
2 เด็กหญิง ลักษิกา ขุทรานนท์ บ้านพัฒนา ส ำรองห้อง ม.1/5 คนท่ี 5
3 เด็กชาย อนาวิล รัตนารมย์ วัดกลางใหม่
4 เด็กหญิง สุวพิชชา ชูเหม ตาขุน
5 เด็กหญิง กนกวรรณ ไทรจีน ตาขุน
6 เด็กหญิง นันท์นลิน สมใจ บ้านจ าปาทอง
7 เด็กหญิง ณัทนารี จันทร์พรึก วัดโกศาวาส
8 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เอก บ้านป่าตง
9 เด็กชาย ทวีศักด์ิ แซ่ด่าน บ้านป่าตง
10 เด็กหญิง วริษฐา จุ้ยนาค ตาขุน
11 เด็กหญิง กุสุมา แก้วเจริญ บ้านตาขุน
12 เด็กชาย ธนภัทร ยอดโมรา วัดโกศาวาส
13 เด็กหญิง สุชาดา ชูส่งแสง ตาขุน
14 เด็กหญิง นิชินันท์ อุ่นทะมณี ตาขุน
15 เด็กชาย ณัฎฐวรรธน์ สังข์ช่วย อุปถัมภ์วิทยาพนม
16 เด็กหญิง ศศิวิมล รุ่งแจ้ง อุปถัมภ์วิทยาพนม
17 เด็กชาย กฤชณัท ขาวฤทธ์ิ บ้านเช่ียวขวาน
18 เด็กชาย รังสิโรจณ์ นาเจริญ อนุบาลเป่ียมรัก
19 เด็กหญิง นิชรี หนูพรม วัดอินทราวาส
20 เด็กหญิง สุภัสร แสงหิรัญ ตาขุน
21 เด็กชาย เกริกชัย ทองพูน วัดพรุศรี
22 เด็กหญิง กชกร เพ็ชรสี บ้านช่องไม้งาม
23 เด็กชาย ศักรินทร์ กุลทอง บ้านช่องไม้งาม
24 เด็กชาย นนทกร ศรีจันทร์ ตาขุน
25 เด็กชาย คมสันต์ ประทุม บ้านบางขนุน
26 เด็กหญิง พิมพิษา สืบสาย วัดอินทราวาส
27 เด็กชาย กิตติวินท์ ล าเจียกทอง บ้านป่าตง
28 เด็กหญิง รัฐพงศ์ สโมสร บ้านต้นยวน
29 เด็กชาย สิรวิชญ์ แซ่เจีย ตาขุน
30 เด็กชาย นิธิกร จันทร์มา บ้านป่าตง
31 เด็กชาย ธนา ทองนุ่น บ้านเขานาใน
32 เด็กชาย ณัฐนนท์ พรหมด า บ้านเขานาใน
33 เด็กชาย คณิศร แซ่บ่าง ตาขุน
34 เด็กชาย รัชกร จะรา ตาขุน
35 เด็กหญิง สุมิตรา บุญสว่าง บ้านตาขุน
36 เด็กชาย วงศกร สัมพันธ์ ตาขุน
37 เด็กชาย รัชนนท์ แซ่จู้ บ้านตาขุน
38 เด็กชาย วรเดช สัมพันธ์ ตาขุน
39 เด็กชาย ณภัทร เนืองสุวรรณ บ้านต้นยวน
40 เด็กชาย เรวัต รอดเจริญ วัดพระแสง
41 เด็กชาย จักรภพ ตรีฉวี ตาขุน
42 เด็กชาย ณัฐชนน รักมาก วัดอินทราวาส
43 เด็กชาย กิตติเทพ วรวีร์ วัดพะแสง

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1  จ ำนวน 43 คน

          บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ตริตาภรณ์ ไกรชู ตาขุน ส ำรองห้อง ม.1/5 คนท่ี 3
2 เด็กหญิง ฐิติยา สมกล่ิน อนุบาลเป่ียมรัก
3 เด็กชาย กิตติกวิน อินทราช บ้านต้นยวน
4 เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีจันทร์ ตาขุน
5 เด็กหญิง ประภาพร เพ็ชรชู ตาขุน
6 เด็กชาย บดินทร์ มุตโตเพลง ตาขุน
7 เด็กหญิง สรัลพร พิมลศรี บ้านบางขนุน
8 เด็กชาย ชยพัทธ์ บุญญะ ตาขุน
9 เด็กชาย ชยางกูล ด้วงเพชร ตาขุน
10 เด็กหญิง กัญญ์วรา สุขอุ่น ตาขุน
11 เด็กชาย ศุภัสกร ชุมศรี วัดพะแสง
12 เด็กหญิง ปนิตา ครรชิต วัดอินทราวาส
13 เด็กชาย ศราวุธ ไกรนรา บ้านป่าตง
14 เด็กหญิง ชัญญานุช ร าเพย บ้านช่องไม้งาม
15 เด็กหญิง อชิรญา พราหมณี บ้านเขาเทพพิทักษ์
16 เด็กหญิง ทิพวรรณ เฒ่าฝ่าย บ้านช่องไม้งาม
17 เด็กชาย เอนกพงศ์ แม่นม่ัน วัดอินทราวาส
18 เด็กหญิง สิริวิมน ล้ิมเจริญ เยาวเรศวิทยา
19 เด้กหญิง นันท์นภัส อภิโมทย์ บ้านช่องไม้งาม
20 เด็กชาย นนทกร เดียร์โคตร์แก้ว ตาขุน
21 เด็กชาย ภีมวัจน์ พวงสวัสด์ิ วัดอินทราวาส
22 เด็กชาย ธนกร สมบัติแก้ว ตาขุน
23 เด้กหญิง กานต์สินี อ้นเขาวงศ์ วัดพรุศรี
24 เด็กชาย ทินวุฒิ สาเรศ บ้านเช่ียวขวาน
25 เด็กหญิง สุวภัทร สุดเอ่ียม ตาขุน
26 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองฉิม บ้านเขานาใน
27 เด็กหญิง กวิสรา เหล่าสา บ้านป่าตง
28 เด็กชาย ธันวา ผุดผ่อง ตาขุน
29 เด็กชาย พิชญุตม์ บุญแทน อนุบาลเป่ียมรัก
30 เด็กชาย สิริชัย ทองจันทร์ บ้านตาขุน
31 เด็กหญิง กนกวรรณ อินมี บ้านเขานาใน
32 เด็กชาย สิริพัขร์ ทองจันทร์ วัดพรุศรี
33 เด็กชาย ศุภวิชญ์ คงบุญ ตาขุน
34 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แช่มไล่ บ้านตาขุน
35 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ หนูทอง บ้านเขานาใน
36 เด็กชาย ณัฐภูมิ พรหมทองถ่ัว บ้านเขาเทพพิทักษ์
37 เด็กชาย ศุภากร บัวแก้ว วัดอินทราวาส
38 เด็กชาย นวพล อ่อนอ้น ตาขุน
39 เด็กชาย ธีรเดช ไชยพัฒน์ บ้านเขาเทพพิทักษ์
40 เด็กชาย คุณากร เหลากล้า วัดอินทราวาส
41 เด็กชาย นราธิป มงคล อุปถัมภ์วิทยาพนม
42 เด็กหญิง กัญญาพัชร ณ นคร วัดโคกสวย
43 เด็กชาย รัฐภูมิ รุจิตต์ บ้านเขาเทพพิทักษ์

          บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2  จ ำนวน 43 คน



ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง จิตรดา วงศ์ป่ินตา บ้านบางขนุน ส ำรองห้อง ม.1/5 คนท่ี 2
2 เด็กหญิง พัชรินทร์ มีธรรม บ้านต้นยวน
3 เด็กชาย ณัฐชนนท์ วงศ์จอม บ้านช่องไม้งาม
4 เด็กหญิง วันวิสา จิตรสม บ้านเขาเทพพิทักษ์
5 เด็กหญิง กัณฑรัตน์ ทิมบ ารุง ตาขุน
6 เด็กหญิง นุชาลา สายสมร บ้านเขาเทพพิทักษ์
7 เด็กชาย ณัฐกร นฤมิตร ชุมชนวัดปากตรัง
8 เด็กชาย อัครพล ยงกุล ตาขุน
9 เด็กหญิง วิชญาพร รักษาพราหมณ์ ชุมชนวัดปากตรัง

10 เด็กหญิง กนกพร ไกรแก้ว บ้านป่าตง
11 เด็กชาย ภูริณัฐ ทัพเมือง อนุบาลเป่ียมรัก
12 เด็กหญิง ณัฐนรี หนูเท่ียง วัดอินทราวาส
13 เด็กชาย ธีรเดช บุญชิต ตาขุน
14 เด็กหญิง สุภัสสรา ปานสุวรรณ อนุบาลเป่ียมรัก
15 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพชรชู ชุมชนวัดปากตรัง
16 เด็กชาย ภูริณัฐ ฤทธิกุล อนุบาลเป่ียมรัก
17 เด็กหญิง เกษมณี มีเทพ บ้านช่องไม้งาม
18 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร บัวสุวรรณ บ้านวังขุม
19 เด็กหญิง ทิพธิดา ไกรรักษ์ บ้านเขาเทพพิทักษ์
20 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ไชยชนะ วัดอินทราวาส
21 เด็กหญิง ชิติพัทธ์ สาเรศ บ้านทับปริก
22 เด็กชาย เบญจรงค์ พันสะ วัดอินทราวาส
23 เด็กชาย จักกรี ต าแหน่งจีน วัดอินทราวาส
24 เด็กชาย ธีระวัฒน์ สาเรศ บ้านตาขุน
25 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สมมุ่ง บ้านป่าตง
26 เด็กหญิง นัฐตวัน ภิรมย์ บ้านตาขุน
27 เด็กหญิง ศิรินทรา สังข์วรณ์ ตาขุน
28 เด็กหญิง จันทร์จิรา ชูเพชร บ้านห้วยทรายขาว
29 เด็กชาย อภิรักษ์ พรหมพัด บ้านป่าตง
30 เด็กชาย กันตพัฒน์ เมืองลาย ตาขุน
31 เด็กชาย ธนากร วายุกุล วัดโกศาวาส
32 เด็กชาย ชลพรรษ ทองทศ บ้านช่องไม้งาม
33 เด็กหญิง ชุติมา จันทร์สมุทร ตาขุน
34 เด็กหญิง สมฤดี เพรี ตาขุน
35 เด็กหญิง นภัสสร ศรีสวัสด์ิ วัดอินทราวาส
36 เด็กชาย ณ ตะวัน คชโสภณ บ้านช่องไม้งาม
37 เด็กหญิง บัญฑิญา บุญนาม วัดอินทราวาส
38 เด็กชาย ชูศักด์ิ มาลี บ้านบางขนุน
39 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ เพ่ิม ตาขุน
40 เด็กชาย โชติช่วง เอกชะนะ วัดพะแสง
41 เด็กชาย ธนกฤต แซ่ซ้ัว ตาขุน
42 เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลึก อุปถัมภ์วิทยาพนม

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3  จ ำนวน 42 คน

          บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ปิยพง บัวแก้ว บ้านเช่ียวขวาน ควำมสำมำรถพิเศษ
2 เด็กชาย กฤษฎา โพชดา อนุบาลล าทับ ควำมสำมำรถพิเศษ
3 เด็กหญิง วริสรา นาคจิตร ตาขุน ควำมสำมำรถพิเศษ
4 เด็กชาย ศิวัช ทองทา บ้านช่องไม้งาม ควำมสำมำรถพิเศษ
5 เด็กชาย สุทธิรักษ์ หุ้นก้ิม บ้านปากท าเรียง ควำมสำมำรถพิเศษ
6 เด็กชาย อัครภูมิ ประเท่ียง บ้านช่องไม้งาม ควำมสำมำรถพิเศษ
7 เด็กชาย ศิวกร แซ่หว่าง ตาขุน ควำมสำมำรถพิเศษ
8 เด็กชาย กฤติน รักมาก บ้านตาขุน ควำมสำมำรถพิเศษ
9 เด้กชาย จักรภัทร ชนะอักษร บ้านพัฒนา ควำมสำมำรถพิเศษ
10 เด็กชาย ณัฎฐชัย จันทร์ฤทธ์ิ บ้านช่องไม้งาม ควำมสำมำรถพิเศษ
11 เด็กหญิง ณัฐสินี นาคฤทธ์ิ ตาขุน ส ำรองห้อง ม.1/5 คนท่ี 1
12 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ พลภักดี บ้านบางขนุน
13 เด็กหญิง ปภาวรินท์ แซ่ล่ิม ตาขุน
14 เด็กหญิง อนุธิดา พุ่มเอ่ียม บ้านเขานาใน
15 เด็กชาย กิตติธัช จรูญ มานิตานุเคราะห์
16 เด็กหญิง พิณพิชชา หลิมกุล บ้านช่องไม้งาม
17 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สัมพันธ์ ชุมชนวัดปากตรัง
18 เด็กหญิง ศิรพร ฤทธิกุล วัดอินทราวาส
19 เด็กหญิง นันท์ฐภัส บัวแก้ว เทศบาล ๓ (บ้านคลองหาน - นาเตรียะ)

20 เด็กชาย กนกพล ฤทธิกุล บ้านปากท าเรียง
21 เด็กชาย จิระพงศ์ คุณวิจิตร วัดพะแสง
22 เด็กหญิง ณุชนารถ คงกัลป์ บ้านป่าตง
23 เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงศิริ บ้านตาขุน
24 เด็กชาย ศุภนันท์ เพชรมา บ้านตาขุน
25 เด็กชาย ธนกฤต วิชัย บ้านพังกาญจน์
26 เด็กชาย สุวิจักขณ์ รอดเจริญ ตาขุน
27 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ศรีสวัสด์ิ บ้านพัฒนา
28 เด็กหญิง ทิพย์ญาดา เต่าเกตุ บ้านเขานาใน
29 เด็กหญิง จีรภา ไพรวัลย์ บ้านถ้ าผ้ึง
30 เด็กหญิง ภัททิรา แก้วกุล ชุมชนวัดปากตรัง
31 เด็กชาย กิตติเดช ชูวารี ตาขุน
32 เด็กชาย วันชนะ ปาลคะเชนทร์ วัดอินทราวาส
33 เด็กชาย สิรภพ แซ่เจีย ตาขุน
34 เด็กหญิง ชนิตา แก้วเหมือน ชุมชนวัดปากตรัง
35 เด็กชาย พงศ์ศิริ ศรีเก้ือ บ้านเขานาใน
36 เด็กชาย ศักด์ิศิริ วัชรเสรีวงศ์ ตาขุน
37 เด็กหญิง กรกช ทัพศรี บ้านตาขุน
38 เด็กหญิง วราภรณ์ ยอดสง่า บ้านป่าตง
39 เด็กชาย พงศธร ศรีสุวรรณ อนุบาลเป่ียมรัก
40 เด็กชาย อรรถนิติ ศรีสวัสด์ิ วัดพรุศรี
41 เด็กชาย โศธิภัณฑ์ จันทร์แก้ว บ้านช่องไม้งาม
42 เด็กหญิง นภสร พุทธเจริญ บ้านเขาเทพพิทักษ์

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  จ ำนวน 42 คน

          บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ภูวิช ศรชนะ อนุบาลเป่ียมรัก ส ำรองห้อง ม.1/6 คนท่ี 1
2 เด็กหญิง กมลมาศ รุ่งสว่าง บ้านพัฒนา ส ำรองห้อง ม.1/6 คนท่ี 2
3 เด็กหญิง ปอแก้ว ปานพิเศษ บ้านปลายแหลม ส ำรองห้อง ม.1/6 คนท่ี 3
4 เด็กหญิง สุธิพร ไชยสวัสด์ิ ชุมชนวัดปากตรัง ส ำรองห้อง ม.1/6 คนท่ี 4
5 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ชุมเช้ือ อนุบาลเป่ียมรัก ส ำรองห้อง ม.1/6 คนท่ี 5
6 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์พรึก วัดโกศาวาส
7 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีจันทร์ บ้านป่าตง
8 เด็กหญิง ฉัตรฉมา กุมลา บ้านต้นยวน
9 เด็กชาย ภัทรดนย์ ผลสิน อนุบาลเป่ียมรัก
10 เด็กหญิง รินลดา รักกะเปา วัดอินทราวาส
11 เด็กหญิง อนัญญา เต่าเกตุ บ้านเขานาใน
12 เด็กชาย ภูริณัฐ บุญลึก บ้านปากท าเรียง
13 เด็กหญิง กัลยา ต่อพวก บ้านต้นยวน
14 เด็กชาย จารุเดช แต้มแก้ว บ้านป่าตง
15 เด็กชาย เมธัส ผอมทอง บ้านบางหิน
16 เด็กหญิง เกวลิน พรศิริ ตาขุน
17 เด็กหญิง รุ่งฤดี บัวแก้ว ตาขุน
18 เด็กหญิง ศิริยา บัวจันทร์ บ้านเขานาใน
19 เด็กชาย ศุภณัฐ ชูนุ้ย บ้านพัฒนา
20 เด็กหญิง ถาวรีย์ ฤทธิกุล บ้านเช่ียวขวาน
21 เด็กหญิง อาทิติยา สุขบาล วัดอินทราวาส
22 เด็กชาย พงศวัฒน์ ศรีชาย วัดอินทราวาส
23 เด็กชาย กล้าภวิษย์ ชนะผอม บ้านช่องไม้งาม
24 เด็กชาย ภานุกร ปาละคเชนทร์ วัดอินทราวาส
25 เด็กหญิง นพพัสสร อาวุธ บ้านพัฒนา
26 เด็กชาย พงศ์ศิริ พิณเศรษฐ์ อนุบาลเป่ียมรัก
27 เด็กหญิง กมลรัตน์ โภคัย ตาขุน
28 เด็กชาย ด ารงศักด์ิ ไตรสุวรรณ์ อนุบาลเป่ียมรัก
29 เด็กหญิง ฐานิตา มีเนียม บ้านเขาเทพพิทักษ์
30 เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วย้ิม บ้านพัฒนา
31 เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ สุริยาแสงงาม บ้านเช่ียวขวาน
32 เด็กชาย ถิรายุ รักกะเปา วัดพะแสง
33 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุวรรณศิริ บ้านเขานาใน
34 เด็กชาย ธีระพล เถาว์ราม อุปถัมภ์วิทยาพนม
35 เด็กหญิง คุนัญญา อินทรสุวรรณ บ้านป่าตง
36 เด็กหญิง ชนากานต์ รักษาพราหมณ์ บ้านเขาเทพพิทักษ์
37 เด็กหญิง ศิรินธร ล าดวน วัดโกศาวาส
38 เด็กหญิง มนต์นภา มาแสงศรี บ้านต้นยวน
39 เด็กหญิง ชบาทอง สัมพันธ์ บ้านตาขุน
40 เด็กชาย ปภังกรณ์ รอดเจริญ ตาขุน
41 เด็กหญิง นวพร นุ่นแก้ว อนุบาลเป่ียมรัก
42 เด็กหญิง กมลฉัตร อ่อนทอง วัดโกศาวาส

ช่ือ -  นำมสกุล

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5  จ ำนวน 42 คน

          บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง ฐานิตา มุสิก บ้านพังกาญจน์
2 เด็กหญิง พิมพ์วิภา บุญญะ บ้านบางขนุน
3 เด็กชาย กฤษฎา จันทร์คง บ้านต้นยวน
4 เด็กชาย อชิตพล พุทธเจริญ บ้านบางพระ
5 เด็กหญิง ธัญญสุดา สัมพันธ์ บ้านปากท าเรียง
6 เด็กหญิง สวรส แสงทอง บ้านบางขนุน
7 เด็กหญิง ธมลวรรณ อินทวงค์ วัดอิทราวาส
8 เด็กหญิง กนกพร ช่วยชนะ บ้านถ้ าผ้ึง
9 เด็กหญิง ภัคจิรา นิลบุตร บ้านพังกาญจน์
10 เด็กชาย รัตภูมิ คงน่ิม บ้านพังกาญจน์
11 เด็กหญิง สุวภัทร โทวิรัตน์ บ้านจ าปาทอง
12 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สงฤทธ์ิ บ้านเขานาใน
13 เด็กหญิง รัตนาวลี กิจวัตร ชุมชนวัดปากตรัง
14 เด็กชาย วชิรวิทย์ ภูมิธร บ้านป่าตง
15 เด็กชาย ภีรัณ กลับผดุง อุปถัมภ์วิทยาพนม
16 เด็กหญิง สุทธิดา พุ่มเอ่ียม บ้านเขานาใน
17 เด็กหญิง แชท แชท ชุมชนวัดปากตรัง
18 เด็กชาย ทศวรรษ จันทร์คง บ้านต้นยวน
19 เด็กหญิง ณัฐนิชา ถาวรพล บ้านป่าตง
20 เด็กหญิง ภูสุดา ถาพร บ้านพัฒนา
21 เด็กหญิง บุณยพร กุลรัตนมาศ อนุบาลเป่ียมรัก
22 เด็กชาย ภาวี กลับผดุง อุปถัมภ์วิทยาพนม
23 เด็กหญิง กัญจน์จิรา แก้วกุล บ้านป่าตง
24 เด็กหญิง ชนากานต์ ฤทธิกุล บ้านปากท าเรียง
25 เด็กหญิง สุนันทา รักษาสัตย์ อนุบาลเป่ียมรัก
26 เด็กหญิง สุวรรณี บุญทอง บ้านบางหิน
27 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีสุภาพ อนุบาลเป่ียมรัก
28 เด็กหญิง บัญฑิตา ม่ิงแก้ว ตาขุน
29 เด็กหญิง เปรมิกา  เพชรชู วัดอินทราวาส
30 เด็กหญิง วนิดา คล่องแคล้ว บ้านบางขนุน
31 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ด าคง บ้านช่องไม้งาม
32 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ฤทธิธรรม บ้านจ าปาทอง
33 เด็กชาย พุทธชาติ เมืองช่วย อุปถัมภ์วิทยาพนม
34 เด็กชาย สรวิชญ์ เทพบุตร บ้านพังกาญจน์
35 เด็กหญิง ปาณิสรา สุขอุ่น อนุบาลเป่ียมรัก
36 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญญะ บ้านบางขนุน
37 เด็กหญิง ตรีสุคณฑ์ กุลทอง บ้านบางขนุน
38 เด็กชาย ศุภโชติ ศรัทธาสุข บ้านช่องไม้งาม
39 เด็กหญิง โชติกา พิทักษ์ บ้านจ าปาทอง
40 เด็กหญิง ชนิดาภา ด้วงเพชร ตาขุน

        บัญชีรำยช่ือนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ  อ ำเภอบ้ำนตำขุน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6  จ ำนวน 40 คน

ช่ือ -  นำมสกุล


