
ล ำดับท่ี หมำยเลขสอบ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียนเดิม ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)
1 ท.ว.2566/1 เด็กหญิงปุณยวีร์  อ้นฟัก บ้านแหลมยางนา ชุมพร
2 ท.ว.2566/2 เด็กหญิงสิริกร  สังข์ทอง บ้านแหลมยางนา ชุมพร
3 ท.ว.2566/3 เด็กหญิงนันณิสา  ดีด้วยชาติ บ้านแหลมยางนา ชุมพร
4 ท.ว.2566/4 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์ทอง บ้านแหลมยางนา ชุมพร
5 ท.ว.2566/5 เด็กหญิงพลอยนารา  มีสถิตย์ บ้านแหลมยางนา ชุมพร
6 ท.ว.2566/6 เด็กหญิงปุณยาพร  พุทธศรี วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
7 ท.ว.2566/7 เด็กหญิงอนันตญา  ทัพสงค์ วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
8 ท.ว.2566/8 เด็กหญิงพิชชานันท์  เวียนทอง วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
9 ท.ว.2566/9 เด็กหญิงพรไพลิน  ชุมพลวงษ์ วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
10 ท.ว.2566/10 เด็กหญิงอริสา  ด้วงทอง วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
11 ท.ว.2566/11 เด็กหญิงอรพิมล  ชนะ วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
12 ท.ว.2566/12 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานทับทิมทอง บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
13 ท.ว.2566/13 เด็กหญิงอุริสยา  แก้วจันทร์ บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
14 ท.ว.2566/14 เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสมยศ บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
15 ท.ว.2566/15 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  นามวงค์ บ้านสามแยกจ าปา ชุมพร
16 ท.ว.2566/16 เด็กหญิงบุญญาดา  ควินรัมย์ บ้านวังปลา ชุมพร
17 ท.ว.2566/17 เด็กหญิงขวัญธิดา  ไชยชนะ บ้านวังปลา ชุมพร
18 ท.ว.2566/18 เด็กหญิงนฤภร  แช่มช้อย บ้านวังปลา ชุมพร
19 ท.ว.2566/19 เด็กหญิงพัชรพร  กระแสโสม บ้านวังปลา ชุมพร
20 ท.ว.2566/20 เด็กหญิงญานิศา  ชูประยูร บ้านวังปลา ชุมพร
21 ท.ว.2566/21 เด็กหญิงพิชญา  หอมสูงเนิน บ้านวังปลา ชุมพร
22 ท.ว.2566/22 เด็กหญิงมีนา  สุริรัมย์ บ้านวังปลา ชุมพร
23 ท.ว.2566/23 เด็กหญิงธนิสรา  จิตหาญ บ้านวังปลา ชุมพร
24 ท.ว.2566/24 เด็กหญิงปรารถนา  เอ่ียมสะอาด บ้านวังปลา ชุมพร
25 ท.ว.2566/25 เด็กหญิงไอวริน  อินนอก บ้านวังปลา ชุมพร
26 ท.ว.2566/26 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภู่ขันเงิน บ้านวังปลา ชุมพร
27 ท.ว.2566/27 เด็กหญิงชลธิชา  มาแจ้ง บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
28 ท.ว.2566/28 เด็กหญิงพิชญธิดา  เซ่งเส้ง บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
29 ท.ว.2566/29 เด็กหญิงอธิตญา  เกนกาล บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
30 ท.ว.2566/30 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สองต่อ บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำท่ี 1/2566
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ชนิดกีฬำวอลเลย์บอลหญิง

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ ลงวันท่ี  25  มกรำคม พ.ศ. 2566
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31 ท.ว.2566/31 เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้วค ำ บ้ำนห้วยทรำยขำว ชุมพร
32 ท.ว.2566/32 เด็กหญิงกนิษฐำ  ดีเอง บ้ำนห้วยทรำยขำว ชุมพร
33 ท.ว.2566/33 เด็กหญิงวงศ์ผกำ  วงศ์สุรินทร์ บ้ำนห้วยทรำยขำว ชุมพร
34 ท.ว.2566/34 เด็กหญิงปนัดดำ  ชูเรือง บ้ำนห้วยทรำยขำว ชุมพร
35 ท.ว.2566/35 เด็กหญิงฐิตินันท์  อนำถรัมย์ บ้ำนห้วยทรำยขำว ชุมพร
36 ท.ว.2566/36 เด็กหญิงณิชำนันท์  สำระวงษ์ บ้ำนเขำวงกรด ชุมพร
37 ท.ว.2566/37 เด็กหญิงศรินทิพย์  วงษ์แก้ว บ้ำนห้วยมุด ชุมพร
38 ท.ว.2566/38 เด็กหญิงธิรดำ  มีเพียร บ้ำนห้วยมุด ชุมพร
39 ท.ว.2566/39 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  เพ็ชรสงค์ บ้ำนห้วยมุด ชุมพร
40 ท.ว.2566/40 เด็กหญิงจันทรกำนต์  อ่วมจันทร์ บ้ำนห้วยมุด ชุมพร
41 ท.ว.2566/41 เด็กหญิงฟ้ำใส  เพชรนวล บ้ำนห้วยมุด ชุมพร
42 ท.ว.2566/42 เด็กหญิงกมลพรรณ  เท่ียงธรรม วัดมุจลินทำรำม ชุมพร
43 ท.ว.2566/43 เด็กหญิงธีรยำ  ชนะ วัดมุจลินทำรำม ชุมพร
44 ท.ว.2566/44 เด็กหญิงณภศร  เจริญรูป วัดมุจลินทำรำม ชุมพร
45 ท.ว.2566/45 เด็กหญิงปพิชญำ  บัวแก้ว วัดมุจลินทำรำม ชุมพร
46 ท.ว.2566/46 เด็กหญิงฐปิตำ  จันทร์มณี วัดท่ำทอง ชุมพร
47 ท.ว.2566/47 เด็กหญิงศศิวิมล  น้อยโกสัย วัดท่ำทอง ชุมพร
48 ท.ว.2566/48 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์นพรัตน์ วัดท่ำทอง ชุมพร
49 ท.ว.2566/49 เด็กหญิงสุพิชฌำย์  ธัญญเจริญ วัดผุสดีภูผำรำม ชุมพร
50 ท.ว.2566/50 เด็กหญิงศวรรยำ  อินทร์สุวรรณ วัดผุสดีภูผำรำม ชุมพร
51 ท.ว.2566/51 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทองวิเศษ วัดผุสดีภูผำรำม ชุมพร
52 ท.ว.2566/52 เด็กหญิงณัฎฐณิชำ  ทองเพชร วัดผุสดีภูผำรำม ชุมพร
53 ท.ว.2566/53 เด็กหญิงสุภำวดี  พรมจรรย์ วัดผุสดีภูผำรำม ชุมพร
54 ท.ว.2566/54 เด็กหญิงอุดร  วงศ์นคร วัดธัญญำรำม ชุมพร
55 ท.ว.2566/55 เด็กหญิงศิรำพร  ทองสุข วัดธัญญำรำม ชุมพร
56 ท.ว.2566/56 เด็กหญิงนันธ์หทัย  นัทธี วัดธัญญำรำม ชุมพร
57 ท.ว.2566/57 เด็กหญิงภณิดำ  นวลมะริด วัดธัญญำรำม ชุมพร
58 ท.ว.2566/58 เด็กหญิงณัฐทิตำ  เทพบุญศรี วัดธัญญำรำม ชุมพร
59 ท.ว.2566/59 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  เสือมำก วัดธัญญำรำม ชุมพร
60 ท.ว.2566/60 เด็กหญิงวิลำวรรณ  คงสวี วัดธัญญำรำม ชุมพร
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61 ท.ว.2566/61 เด็กหญิงวรเนตร  แพงศรี ชุมชนวัดธรรมถาวร ชุมพร
62 ท.ว.2566/62 เด็กหญิงฉัตรตาลี  ศรีเทพ บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
63 ท.ว.2566/63 เด็กหญิงภัทรศยา  ถึงชาตรี บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
64 ท.ว.2566/64 เด็กหญิงภัทรพร  สุระโคตร บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
65 ท.ว.2566/65 เด็กหญิงกรกมล  พรรัตน์โกสัย บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
66 ท.ว.2566/66 เด็กหญิงสมฤดี  รัตนะ บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
67 ท.ว.2566/67 เด็กหญิงชนิตา  เพชรศรี บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
68 ท.ว.2566/68 เด็กหญิงนาถตยา  วงศ์นาคพันธ์ บ้านอ่าวมะม่วง ชุมพร
69 ท.ว.2566/69 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เสมาทัศน์ บ้านปังหวาน ชุมพร
70 ท.ว.2566/70 เด็กหญิงปภาดา  ใจตรง บ้านปังหวาน ชุมพร
71 ท.ว.2566/71 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองค า บ้านปังหวาน ชุมพร
72 ท.ว.2566/72 เด็กหญิงฐิติมาภร  รักขันโท บ้านปังหวาน ชุมพร
73 ท.ว.2566/73 เด็กหญิงิฆัมพร  เพชรแก้ว อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
74 ท.ว.2566/74 เด็กหญิงจันจิรา  บัวงาม อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
75 ท.ว.2566/75 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยพูล อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
76 ท.ว.2566/76 เด็กหญิงอัญรินทร์  ทองพิทักษ์ อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
77 ท.ว.2566/77 เด็กหญิงวรกานต์  เพ่ิมพูน อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
78 ท.ว.2566/78 เด็กหญิงสิริทิพย์  ทิพย์กระโทก อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
79 ท.ว.2566/79 เด็กหญิงภัทรธีรา  พรหมมา เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
80 ท.ว.2566/80 เด็กหญิงฐิติวรดา  กฤษณะโลม เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
81 ท.ว.2566/81 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุ้นแก้ว เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
82 ท.ว.2566/82 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัจจากุล เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
83 ท.ว.2566/83 เด็กหญิงพลอยงาม  สุ้นแก้ว เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
84 ท.ว.2566/84 เด็กหญิงสิรนันท์  ตังสุหน เพียงหลวง 5 ฯ ชุมพร
85 ท.ว.2566/85 เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์แย้มส่ง ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
86 ท.ว.2566/86 เด็กหญิงหฤดี  นัยเนตร ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
87 ท.ว.2566/87 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ม่ิงขวัญ ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
88 ท.ว.2566/88 เด็กหญิงปานวาด  แก้วภักดี ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
89 ท.ว.2566/89 เด็กหญิงจิระนันทร์  ดวงสิมา ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
90 ท.ว.2566/90 เด็กหญิงอภิชยา  พรมวิชัย ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำท่ี 1/2566
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ชนิดกีฬำวอลเลย์บอลหญิง

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ ลงวันท่ี  25  มกรำคม พ.ศ. 2566



ล ำดับท่ี หมำยเลขสอบ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียนเดิม ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)
91 ท.ว.2566/91 เด็กหญิงศศิรัตน์  เหลาอ้อ ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
92 ท.ว.2566/92 เด็กหญิงธิดาพร  สอนอ่าน ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
93 ท.ว.2566/93 เด็กหญิงมนัสทยา  พลยอด ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
94 ท.ว.2566/94 เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมศรี ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
95 ท.ว.2566/95 เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุตากแดด ตชด. บ้านพันวาล ชุมพร
96 ท.ว.2566/96 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุ่นสุวรรณ สามัคคีวัฒนา ชุมพร
97 ท.ว.2566/97 เด็กหญิงสิวาพร  เคนงาม สามัคคีวัฒนา ชุมพร
98 ท.ว.2566/98 เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วยบ ารุง สามัคคีวัฒนา ชุมพร
99 ท.ว.2566/99 เด็กหญิงปพิชญา  คล้ายอุดม สามัคคีวัฒนา ชุมพร
100 ท.ว.2566/100 เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่เฮ้า เทศบาลวัดด่านประชากร ชุมพร
101 ท.ว.2566/101 เด็กหญิงจิรัชยา  ถ่ินมะเด่ือ นิคมสงเคราะห์ ชุมพร
102 ท.ว.2566/102 เด็กหญิงวนิดา  บุญน่ิม บ้านนาเหร่ียง ชุมพร
103 ท.ว.2566/103 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์  ผุดผจญ บ้านเขาล้าน ชุมพร

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำท่ี 1/2566
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ชนิดกีฬำวอลเลย์บอลหญิง

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ ลงวันท่ี  25  มกรำคม พ.ศ. 2566


