
ล ำดบั หมำยเลข
ที่ ผู้สมคัร
1 11075 เด็กหญิง อันนา จตุราบณัฑิต
2 11042 เด็กหญิง สุพชิชา นิยมเสน
3 11014 เด็กหญิง ปณุยนุช ชูมาก
4 11044 เด็กหญิง กัญสุชญา วริิยะเจริญรัตน์
5 11093 เด็กชาย กษด์ิิเดช ประทปี ณ ถลาง
6 11082 เด็กชาย ปณัณธร ทุ่งปรือ
7 11038 เด็กชาย ธรีศักด์ิ พานิชกุล
8 11091 เด็กหญิง ชมพนูุช เชื้อเอี่ยม
9 11048 เด็กหญิง กณิศา สร้อยสังวาลย์
10 11022 เด็กหญิง สุภางค์พมิพ์ จักรกรด
11 11060 เด็กชาย บดีศร เอี๋ยวเจริญ
12 11055 เด็กชาย พลกฤต แก้วดวง
13 11023 เด็กหญิง พมิพสุ์รางค์ จักรกรด
14 11084 เด็กหญิง ขวญัข้าว รัตนโชนะ
15 11100 เด็กชาย ปาณัสกร เชื้อชม
16 11092 เด็กหญิง วรรณธนา วงค์ศรีชา
17 11003 เด็กชาย ทวิตัถ์ เหนือคลอง
18 11088 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ เชี่ยวหมอน
19 11059 เด็กหญิง ธนัวด์า วไิลลักษณ์
20 11030 เด็กหญิง ธนาพริดา ชูชีพ
21 11080 เด็กหญิง ญาฐิภคัธ ล่ิมดุลย์
22 11101 เด็กชาย เมธกิร หวานดี
23 11120 เด็กหญิง เภาล่า ไมเยอร์
24 11128 เด็กหญิง นิรชา เสรีวงษ์
25 11021 เด็กหญิง ปานพมิพ์ สุวรรณหงษ์
26 11079 เด็กหญิง นาดา เส็นบตัร
27 11020 เด็กชาย ทนิภทัร แสงไฟ
28 11061 เด็กหญิง วรกานต์ จันทร์เปี้ยม
29 11116 เด็กชาย วรเศรษฐ์ กูลกิจ
30 11087 เด็กหญิง ธมีาพร สิงหส์วสัด์ิ
31 11009 เด็กชาย ธนกร ปานถาวร
32 11002 เด๊กหญิง จิดาภา จันทร์ทอง
33 11027 เด็กชาย สุวรรณภมูิ ล่ิมเล็ก
34 11089 เด็กชาย ปณัณวชัญ์ ธรรมรักษ์
35 11124 เด็กหญิง อรนภา เพชรในหนิ
36 11005 เด็กชาย ชนะชัย วไิลนาท

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1  ปีกำรศึกษำ 2562
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (SMP)

มอบตวันักเรียน วันที ่16 มนีำคม 2562 ล ำดบัที ่1-72 ห้องประชมุสิมลิัน

ลงชื่อนักเรียน ลงชื่อผู้ปกครอง หมำยเหตุชื่อ - สกุล



ล ำดบั หมำยเลข
ที่ ผู้สมคัร

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1  ปีกำรศึกษำ 2562
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (SMP)

มอบตวันักเรียน วันที ่16 มนีำคม 2562 ล ำดบัที ่1-72 ห้องประชมุสิมลิัน

ลงชื่อนักเรียน ลงชื่อผู้ปกครอง หมำยเหตุชื่อ - สกุล

37 11019 เด็กหญิง วรรณวษิา แซ่เหลียว
38 11070 เด็กหญิง จิรัชชยา ทองทพิย์
39 11077 เด็กหญิง เกตนิกา รุ่งรัศมี
40 11118 เด็กชาย ธญัพสิิษฐ์ หนูช่วย
41 11129 เด็กหญิง ณิชกานต์ การขยัน
42 11011 เด็กหญิง มุกสิริ ชูพล
43 11037 เด็กชาย ยศพล วชิิต
44 11045 เด็กหญิง ธญัชนก ล่ิมสกุล
45 11083 เด็กหญิง สเตลลา รัตนา อาเฟยีน
46 11053 เด็กชาย อัฑวชิญ์ ศรีเทพ
47 11123 เด็กชาย วชัรพงค์ สนใจ
48 11096 เด็กชาย จองชัย จองกฤษ
49 11036 เด็กหญิง ศศิโสม ครองมัจฉา
50 11041 เด็กหญิง มุกดารัศมิ์ ศรีพฒัน์
51 11094 เด็กหญิง จิดาภา ตันสกุล
52 11015 เด็กชาย กษด์ิิเดช พมิพโ์คตร์
53 11033 เด็กชาย กัณภพ โล่สกุล
54 11119 เด็กชาย ธนกร วทิยธรรมโสภณ
55 11056 เด็กหญิง ขวญัข้าว อลิเชีย ดีทริช
56 11063 เด็กหญิง สุตาภทัร โล่ทอง
57 11065 เด็กหญิง ภทัรธดิา อุดมศักด์ิ
58 11054 เด็กชาย จิรวฒัน์ นพฤทธิ์
59 11016 เด็กหญิง บญุญาพร สุขใส
60 11049 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ นาวาล่อง
61 11098 เด็กหญิง สาฐิณี เพง็จันทร์
62 11017 เด็กชาย พงศ์วชิญ์ หงอสกุล
63 11072 เด็กหญิง ภคมน กาญจนกุล
64 11111 เด็กหญิง ธมลวรรณ ปานคง
65 11006 เด็กหญิง เมธาภร นิลเนตรศิริย์
66 11102 เด็กชาย ภาสกร จงสุข
67 11113 เด็กหญิง สุวพชิญ์ โสพรรณ
68 11067 เด็กหญิง ชนัญชิดา สูงปานเขา
69 11076 เด็กหญิง อาภสัรา ฤทธี
70 11008 เด็กหญิง นิชาภา พลอยขาว
71 11109 เด็กหญิง ชนันภรณ์ บญุเรือง
72 11108 เด็กชาย พนัธกร สุขเกษม



ล ำดับ หมำยเลข

ที่ ผู้สมัคร

1 12001 เด็กชาย พงศ์ศุลี ศรีสุทธยิากุล

2 12002 เด็กหญิง สุรพชิญา พงศ์ไตรภมูิ

3 12013 เด็กหญิง นันทน์ภสั ประชุม

4 12009 เด็กชาย กิตติกร เนียมนาค

5 12011 เด็กหญิง Leticia  Margarette Villanueva

6 12005 เด็กหญิง ชาลิสา ผกาพรหม

7 12003 เด็กหญิง รวนิทน์ิภา เวชมุข

8 12008 เด็กชาย วทญัญู มีสุ

หมำยเหตุ

ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (MEP) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนตะก่ัวป่ำ "เสนำนุกูล"

มอบตัวนักเรียน วันที่ 16 มีนำคม 2562  ห้อง 336

ชื่อ-สกุล ลงชื่อนักเรียน ลงชื่อผู้ปกครอง



ล ำดบั หมำยเลข
ที่ ผู้สมคัร
1 41027 นาย กรวชิญ์ รอดการ
2 41041 นาย ศุภากร จุงจิตร์
3 41043 นาย ธาดา ขอสกุล
4 41039 นาย อัครนันท์ ต้ันเส้ง
5 41034 นาย เกรียงศักด์ิ เสนเกื้อ
6 41008 นางสาว ลภสัรดา ณ นคร
7 41042 เด็กชาย ธญัเทพ เทพทอง
8 41006 นางสาว ภรณ์นภสั ไชยรัตน์ธนโชค
9 41003 นางสาว อักษร หมาดสตูล
10 41001 นาย เพชรไพรินทร์ ทวตีา
11 41045 นาย กฤตภาส ชุมทอง
12 41009 นางสาว ฐิติรัตน์ จั่นสกุล
13 41044 นาย พชัรพล ชาติไทย
14 41023 นางสาว วาทนิี ศรีลาพฒัน์
15 41010 นางสาว ญาณาภรณ์ หลีประสิทธิ์
16 41028 นาย วรีภทัร พรภาสกร
17 41040 เด็กชาย วรวร์ี เดียวจรัส
18 41033 เด็กชาย ภญิโญ เล่ียมชาติ
19 41018 นางสาว อุบลวรรณ ชูเพชร
20 41012 นางสาว กัลยกร โล่ทอง
21 41002 นางสาว นันทนัช แซ่จิ้ว
22 41017 นาย วรุตน์ วงษก์ันยา
23 41026 นาย ปณัณธร ไสยรัตน์
24 41005 นางสาว เพญ็พชิชา พมิพโ์คตร์
25 41031 นางสาว บษุยมาส ก าเหนิดกลาง
26 41038 นาย สหพจน์ สุขกิจ
27 41015 นางสาว พมิพญ์าดา สาริพฒัน์
28 41007 นางสาว อธชิา ยี่สูย
29 41013 นางสาว ปณิตา อิ๋วสกุล
30 41021 นางสาว ปยิพชัร ม่วงแตง

ลงชื่อผู้ปกครอง หมำยเหตุชื่อ - สกุล

ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4  ปีกำรศึกษำ 2562
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

มอบตวันักเรียน วันที ่17 มนีำคม 2562  ห้องประชมุสิมลิัน

ลงชื่อนักเรียน



ล ำดบั หมำยเลข
ที่ ผู้สมคัร

ลงชื่อผู้ปกครอง หมำยเหตุชื่อ - สกุล

ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4  ปีกำรศึกษำ 2562
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

มอบตวันักเรียน วันที ่17 มนีำคม 2562  ห้องประชมุสิมลิัน

ลงชื่อนักเรียน


