
ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ่านการสอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 ด.ญ. ทิพเนตร อินทร์ประสิทธิ์ 
2 ด.ญ.ชนัดดา ดีเพียร 
3 ด.ญ.ภัทรนันท์ ศรีสังวาลย์ 
4 ด.ญ. กัญญารัตน์ สงวนสุข 
5 ด.ช.จุมพล วรรณจักร 
6 ด.ญ.ณภัทร โตเนียม 
7 ด.ช.นนทพัฒน์  อุดมรัตน์ 
8 ด.ช.ชุติพงษ์ เฮงสุวรรณ 
9 ด.ญ.พรธิดา  หนองประชุม 
10 ด.ช.อรหรรษา ห้อยพะเนา 
11 ด.ญ.วรรณษา จิตร์พรต 
12 ด.ช.ทศพล มั่นเขตกรณ์ 
13 ด.ช.สุทธิพงษ์ เยาวะพินน์ 
14 ด.ญ.พิมพรรณ ขันทอง 
15 ด.ญ.ปวีณา ผลทอง 
16 ด.ญ.วันวิษา ผึ้งต้น 
17 ด.ช.พิทักษ์ชัย เกตุมี 
18 ด.ญ.แสงมณี บุญน้อย 
19 ด.ช.จตุพร คุยบุตร 
20 ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วสุวรรณ 
21 ด.ช.พิทักษ์ ธิขันธ์ติ 
22 ด.ญ.สุวรรณษา แรงการนา 
23 ด.ญ.ปรินา วิยะมิสา 
24 ด.ช.อัศม์เดช เต่าหลํา 
25 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ญายอด 
26 ด.ช.ธนวิชญ์ สุวรรณอาสน์ 
27 ด.ญ.อรศรา  เรืองวงษ์ 
28 ด.ช.วัชรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ 
29 ด.ช.ณัฐภูมิ มานะ 
30 ด.ช.วศิล  พิลาล่ํา 
31 ด.ช.ธนพัฒน์  มีมุข 



32 ด.ช.ศุภกร ใจผ่อง 
33 ด.ญ.รักษิณา เอี่ยมละออ 
34 ด.ญ.สุวภัทร เจริญศรี 
35 ด.ญ.นารีรัตน์ เพิ่มเติม 
36 ด.ญ.ธรรมรส โตกุล 
37 ด.ญ.ธัญรด  แฟนมุกข ์
38 ด.ญ.ธิดารัตน์ เกิดน้อย 
39 ด.ญ.จารุวรรณ จันหอม 
40 ด.ญ.รวงข้าว นพคุณ 
41 ด.ช.เพ็ญฟิจิ เรืองอุไร 
42 ด.ช.พิพัฒน์  ไพโรจน ์
43 ด.ช.ปัณณวิชญ์  กุลหอม 
44 ด.ญ.พลอยไพลิน บุญประเสริฐ 
45 ด.ช.พริษฐ์ธนต์  ศรีภานุมาตุ 
46 ด.ช.ธวัชชัย  ไทรงาม 
47 ด.ญ.ปิ่นสุดา สมเพช 
48 ด.ช.คชา  ผาบวงศ์สาย 
49 ด.ช.ภูเบศ สุดมี 
50 ด.ช.พงศกร  หมั่นเขตกิจ 
51 ด.ช.ทรงสิทธิ์ นกดี 
52 ด.ช.ธนัชพร โอ้ทอง 
53 ด.ญ.พิชชาพร เลียบขุนทด 
54 ด.ช.สกนธ์ วจีสัจจะ 
55 ด.ช.ณัฐพล สระทองล้วน 
56 ด.ญ.กนกวรรณ  ศรีนวล 
57 ด.ญ.ศิรภัสร อ่อนน่วม 
58 ด.ญ.พิมพ์จันทร์  บุรีหลง 
59 ด.ญ.กัญจนา  สิงห์เถื่อน 
60 ด.ญ.ปภาวรินทร์ สังเกตการณ์ 
61 ด.ญ.ณัฐพล  แจ่มจันทร์  
62 ด.ญ.ธนาวดี พาจ๋ิว 
63 ด.ญ.ปวีณรัตน์  ถาวรศรวัฒน์ 
64 ด.ช.ทักษิณ นิ่มพาณิชย์ 
65 ด.ญ.เกศรา  สามารถ 



66 ด.ช.ธัญยธรณ์  เจริญพงษ์พาณิชย์ 
67 ด.ช.อัมรินทร์  บุญช ู
68 ด.ช.โชติวุฒิ  ขวัญมา 
69 ด.ช.ณัฐพล  บังคมธรรม 
70 ด.ช.ปกรณ์ เอี่ยมสะอาด 
71 ด.ช.ติณณภพ ศิริกุล 
72 ด.ช.ณัฐพัตร  คําลือ 
73 ด.ช.ปริญญา หาญชาตะ 
74 ด.ช ไกรเพชร พรมสวน 
75 ด.ญ.ทัศนีย์  ท้วมใจหาญ 
76 ด.ญ.ศิริวิมล  เกตุแก้ว  
77 ด.ญ.ศิรินธร  คล้ายรักษณ์ 
78 ด.ญ.วรารินทร์ นาควัน 
79 ด.ญ.อภิลักษณ์  พรายละมูล 
80 ด.ญ.ปิยนุช จึงเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีผ่านการสอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 น.ส.ทินานันท์  สีปัจฉิม 
2 ด.ญ.พัชราภรณ์  รัตถา 
3 ด.ญ.นลินรัตน์  ปานสุรา 
4 น.ส.นฤมล  นะมา 
5 ด.ญ.น้ําทิพย์  ดิษสอน 
6 น.ส.ณัฐธิดาพร  จีนอินทร์ 
7 น.ส.เกษรา  แก้วสมพงศ์ 
8 ด.ญ.ทัศนีย์  มิกขุนทด 
9 ด.ญ.ธนพร  เลิศจริยา 
10 ด.ญ.ลัดดาวัลย์  จิรโชติกุล 
11 นายศรายุธ  อยู่เย็น 
12 ด.ญ.กัลยากร  วัฒนศิร ิ
13 ด.ญ.สุดหทัย  คล้ายลักษณ์ 
14 น.ส.สุวรัตน์ คําทรัพย์ 
15 น.ส.นภัสกร สีกล่อม 
16 น.ส.ชลิตา  เกษมสุข 
17 ด.ญ.นัฐนรี กองแก้ว 
18 ด.ญ.นภัสวรรณ  โตย้ํา 
19 น.ส.สภาวดี พวงทอง 
20 น.ส.นัทริกา  อินตาโสภ ี
21 น.ส.ธนิกา จําปัน 
22 น.ส.ชนาภัทร  สามทอง 
23 น.ส.กัลยรัตน์  วรรณทอง 
24 น.ส.พิมลรัตน์  โปรยเงิน 
25 น.ส.ขนิษฐา ธิขันธ์ติ 
26 น.ส.อรณิชา  จุลคํา 
27 น.ส.กนกพร หงษ์ทอง 
28 น.ส.จีรารัตน ์ แก้วไธสง 
29 น.ส.สุนีรัตน์  วันวงศ์สา 
30 น.ส.ผไทมาส  นุนงาม 



31 ด.ช.ดิศพงษ์  จันทร์แจ่ม 
32 ด.ช.วิศรุต เชื้อมีฤทธ์ิ 
33 ด.ญ.เพียงตะวัน  พันธ์สมบูรณ์ 
34 ด.ญ.ศิรินภา มะนูญ 
35 น.ส.นัทฐการณ์  ยอดสุทธิ ์
36 ด.ช.ศิวกร  ปานแก้ว 
37 ด.ญ.พลอยไพลิน  พุทธพร 
38 ด.ช.ฉัตรชัย  บุญเพชร 
39 ด.ช.ธีรศักดิ์  ขวัญมา 
40 ด.ช.ธนายุทธ  ไกรถาวร 
41 ด.ญ.อรพรรณ รณที 
42 นายเสฎฐวุฒิ  ศรีโปฎก 
43 ด.ญ.วรรณธีญา  เซ็นน้อย 
44 ด.ช.อนุชา ไม้สนธ์ 
45 ด.ญ.จุฑารัตน์ กงสกุล 
46 ด.ญ.อังคณา สุขเกษ 
47 ด.ญ.รจนา  แก้วบัวด ี
48 ด.ญ.นฤมล อํานาจ 
49 ด.ช.กีรติ  บุญสิตาอาชานนท์ 
50 ด.ช.ไตรภพ  จันทรภูมิ 
51 ด.ญ.ฉัตรลดา  คําภิลานน 
52 ด.ญ.เบญจมาศ  ศุภาณิชย์ 
53 ด.ช.ธนกร  อุทัยเรือง 
54 ด.ญ.วราพร  นามปัสสา 
55 ด.ญ.รัติกาล คล้ายเพียร 
56 ด.ญ.อรัญญา  สุวรรณพันธ ์
57 ด.ญ.พิมพ์รภัส  ชาญตะบะ 
58 ด.ญ.บุษยา  คงลําพันธ์ 
59 ด.ญ.เสาวลักษณ์ โตจวง 
60 ด.ญ.นฤมล  กะมุทากร 
61 ด.ญ.กุลณัฐ สุขแพทย์ 
62 ด.ช.กิตติศักดิ ์อบปรุง 
63 ด.ญ.นราทิพย์  จันทร์พรหม 
64 ด.ช.อภิสิทธิ์  อินทร์ประสิทธิ์ 



65 ด.ญ.ปณิดา  พวงนิลน้อย 
66 ด.ญ.ปุณยาพร มิ่งโมรา 
67 ด.ญ.รติมา บุญยืด 
68 ด.ญ.พรธิดา  จันทรภูมิ 
69 ด.ญ.พิไลลักษณ์ เกตุเทศ 
70 น.ส.รุ่งทิวา ปัญญา 
71 ด.ญ.กัญญา ปานเพชร 
72 ด.ญ.นัทวรรณ นุตพงษ์ 
73 ด.ญ.ธารารัตน์ นามบุตร 
74 ด.ญ.ณัฐชญา  นามัย 
75 ด.ญ.ลลิตา เกษมสุข 
76 ด.ญ.วริศรา สุทธิประภา 
77 ด.ช.พัชรกร จําปานคร 
78 ด.ช.ชลสิทธิ์ สุทธิ 
79 ด.ญ.อริษา บุญประเสริฐ 
80 ด.ญ.กรกนก  บรรพรตธรรม 
81 น.ส.อัญชลี ศรีนวล 
82 นายธนพงศ์ จินดากูล 
83 ด.ช.ไชยวัฒน์  เติมผาสุขเจริญ 
84 ด.ช.อภินันท์  เสือถ่าย 
85 ด.ญ.อภิญญา อ่ิมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 


