
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประชำชน หมำยเหตุ
1 เด็กชาย ภูวนาท  วิเศษบุญมี 1409903871796
2 เด็กชาย อติพงษ์  ป้องซ้าย 1409903886882
3 เด็กชาย ธีระเดช  ศรีสมรทอง 1409903789437
4 เด็กชาย รพีภัทร  สาบุ 1409903792390
5 เด็กชาย สิงหา  ไพเราะ 1129701488943
6 เด็กชาย รัฐพล  สีหาพล 1409903809306
7 เด็กชาย ชินภัทร ศรีเล็กดี 1739902443194
8 เด็กชาย ชินกร  กองใจ 1409903811751
9 เด็กชาย สิทธ์ิธา  จะโนรัต 1409903873853
10 เด็กชาย ณัฏฐนันท์  สีกลับ 1228500053727
11 เด็กชาย ภาณุวิชญ์  ลีค า 1100704152778
12 เด็กชาย สิทธิพล  สมหนองบัว 1459200072431
13 เด็กชาย เมธัส  ฉายา 1409903774472
14 เด็กชาย ธนกร  ศรีกัน 1108801638205
15 เด็กชาย ธนพล  ศรีกัน 1100801638191
16 เด็กชาย ฐิติพันธ์  ลัดดา 1103704491338
17 เด็กชาย ชลทิตย์  พลอาจ 1409903830194
18 เด็กชาย ภูนริศ  ภูผาสุข 1409903894800
19 เด็กชาย คุณากร  วรวงศ์ 1409903860841
20 เด็กชาย ธีระพัฒ  วังสันต์ 1409903824585
21 เด็กชาย ดนุนันท์  วายุโชติ 1409903824836
22 เด็กชาย กษมพงศ์  ชาวิชัย 1409903761699
23 เด็กชาย ณัฐวัศ  ฤทธ์ิวาปี 1319200096986
24 เด็กชาย อัครเดช  มหัทนธรรม 1409903832880
25 เด็กชาย ทัพเทพเทวินทร์  สีเทา 1409903865362
26 เด็กชาย กุมภา  พลโคตร 1409903867578

ประกำศรำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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27 เด็กชาย ศิริโชค  ชินเกตุ 1409200039540
28 เด็กชาย ณัฐพงษ์  คุ้มบุ่งค้า 1719200051610
29 เด็กชาย นวพล  โยธานัน 1409903868612
30 เด็กชาย วัชรพล  จิว 1409903765635
31 เด็กชาย พงศธร  สีนาค 1409400032492
32 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ  บุญบ้านดง 1409903898571
33 เด็กชาย คณานันท์  แสนเมือง 1409903886271
34 เด็กชาย อนุชา  จันทสี 1409903793035
35 เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ  ไลท์ต้ี ท่ี 2 1409903761044
36 เด็กชาย ราชานนท์  หนูบุญ 1458300027267
37 เด็กชาย วงศกรณ์  ศักด์ิขวา 1409903842737
38 เด็กชาย วงศกร  พิศณุ 1409903848492
39 เด็กชาย รัฐภูมิ  เจ๊กรักษ์ 170020016571
40 เด็กชาย พีรพัฒน์  สงพัฒน์แก้ว 1308400038709
41 เด็กชาย เก้ือกูล  บุตรวิชา 1409200039299
42 เด็กชาย ยศนันท์  จันทร์อุป 1409903795062
43 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ  ศรีสวัสด์ิฉิม 140990390352312
44 เด็กหญิง สุกัญญา  ขุมเงิน 1409903883883
45 เด็กหญิง วรรณพร  กองใจ 1103500093318
46 เด็กหญิง ออฤทัย  มีทองหลาง 1409903810762
47 เด็กหญิง เจนจิรา  พันเมือง 1409903914959
48 เด็กหญิง วิมลรัตน์  ประยูรศิริ 1209601655901
49 เด็กหญิง เกศวดี  เงาะปก 1409200040327
50 เด็กหญิง ปนัดดา  พานสมบัติ 1409903884642
51  เด็กหญิง ดวงกมล  ชุมภูจันทร์ 14099.3832537
52 เด็กหญิง คัทลียา  จันโท 1409903887021
53 เด็กหญิง คันธญา  มาขน 149200040343
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54 เด็กหญิง พิพรภัส  อินเหลา 1409903801721
55 เด็กหญิง รัชนีกร  บุญจวง 1409903902047
56 เด็กหญิง ณัฐวดี  นามราช 1409903824119
57 เด็กหญิง ขวัญข้าว  ดวงชิน 1409903842567
58 เด็กหญิง ธรพร  จันทร์สอน 1409903833053
59 เด็กหญิง เปรมิกา  ศรีสังข์งาม 1102170127141
60 เด็กหญิง ชนกนันท์  เสนาดี 1409903776203
61 เด็กหญิง บุษกล  โพธัลยา 1409903851442
62 เด็กหญิง ณัฐภรณ์  จันทนะมนตรี 1409903837512
63 เด็กหญิง อารยา  ดีค า 1409903843962
64 เด็กหญิง เวทิตา  งามหนัก 1103101083939
65 เด็กหญิง จิดาภา  กุลบุตร 1408900049296
66 เด็กหญิง แพรวพราว  พรมเจริญ 1409903837920
67 เด็กหญิง พรเทวา  แย้มโกสุมภ์ 1449600071386
68 เด็กหญิง ชนานันท์   แสนไชย 1409903793850
69 เด็กหญิง ศรพิกา  ขันตีพันธุวงศ์ 1409903817163
70 เด็กหญิง นันท์นภัส  ไชยภูมี 1849902065199
71 เด็กหญิง ชุติมา  แก้วลือ 1409903822264
72 เด็กหญิง อธิชา  วันเทาแก้ว 1409200039451
73 เด็กหญิง ณัฐภัสสร  โป้บุญมา 1409903792071
74 เด็กหญิง ภัทชรีพร  แหยมบุรี 1409903816370
75 เด็กหญิง จิดาภา  ค าทุ่น 1409903829366
76 เด็กหญิง งามเนตร  ดีไพร 1408500062040
77 เด็กหญิง น้ าฝน  พรหมจันทร์ 1409903802948
78 เด็กหญิง ลลิตภัทร  ท้าวอ่ิม 1110201377567
79 เด็กหญิง ปัทมา  ทานะมัย 1409903923842
80 เด็กหญิง เกศวดี  เงาะปก 1409200040327
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81 เด็กหญิง ธนารีย์  ไพจิตร 1102900221614
82 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์  กาพย์ไกรแก้ว 1409903884642
83 เด็กหญิง จิตรตาภา  สูงนอก 1409903849111
84 เด็กหญิง ศิรินภา  ปัดอาสา 1409903762661
85 เด็กหญิง มุฑิตา  นามตู้ 1840201323967
86 เด็กหญิง กนกรัชต์  อุ่นทะวงษ์ 1409903897361
87 เด็กหญิง สิราวรรณ  แสงฤทธ์ิ 1409200039973
88 เด็กหญิง จิรชยา  พงซ่ือ 1429900714258
89 เด็กชาย เหนือเมฆ ศรีขา 1409903875694
90 เด็กชาย ภูเบศ สุดชา 1409903504246

หมายเหตุ -   หากนักเรียนไม่มีช่ือในประกาศน้ีให้แจ้งท่ีโต๊ะประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมเติมรายช่ือในระบบต่อไป

ประกำศรำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (ต่อ)
โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น


