ประกาศรายชือ่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ครูที่ปรึกษา นางสาวประพิศ พรมศิลา และนายสิทธิพร พุ่มเกิด
ชื่อ - สกุล
เลขที่
จบจากโรงเรียน
หมายเหตุ
ปรีชาสุวนันท์ วัดเจริญผล
1 เด็กชาย กฤษดา
ภู่ทิพย์
2 เด็กชาย กิตติศักดิ์
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ชาวจันทึก
3 เด็กชาย เชาวนันท์
วัชรสหศึกษา
ภูกองไชย
4 เด็กชาย ทัดเทพ
วัดจัทร์ทอง
ใจชอบงาม
สระพระขมาดไพร
5 เด็กชาย ธนพัฒน์
สมบูรณ์
6 เด็กชาย ธวัชชัย
หัดไทยวิทยาอุทิศ
ขาสาย
7 เด็กชาย ธิติพัทธิ์
วัดมาบมะขาม
ติดยงค์
8 เด็กชาย ปริตถกร
บ้านทุ่งท่าเสา
นิลพลอย
บ้านหนองน้าเขียว
9 เด็กชาย ภูสิทธิ
นาคบาศ
10 เด็กชาย ยศศิริ
วัดมาบมะขาม
ขาวพวง
วัดเขาห้วยลุง
11 เด็กชาย ยุรนันท์
12
13
14
15
16
17
18
19

เด็กชาย รัฐภูมิ

รักษา

วัชรสหศึกษา

เด็กชาย วัชรพงษ์
เด็กชาย อภิรักษ์
เด็กหญิง กนกวรรณ
เด็กหญิง กนกวรรณ
เด็กหญิง กนกวรรณ
เด็กหญิง กาญจนา
เด็กหญิง เกตน์นิภา

เริงสมัย
สัมพันธมิตร
เขียวพันธ์
นกออก
โพธิ์สอาด
เนียมเพาะ
ปัตธิธานี

วัดท่างิ้ว
วัดมาบมะขาม
ไทยรัฐวิทยา 59
วัดเขาห้วยลุง

20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กหญิง จันทนา
เด็กหญิง จุฑาทิพย์
เด็กหญิง ณัฐชริดา
เด็กหญิง ธนพร
เด็กหญิง นพรัตน์
เด็กหญิง นภัสประภา
เด็กหญิง นารีนารถ
เด็กหญิง เบญญาภา

วิชัยวงษ์
อภิเดช
คงไทย
ทับทิมเทศ
จุ้ยแจ่มใส
วันศิริสุข
ภักดี
คาหินกอง

วัชรสหศึกษา

28
29
30
31
32
33
34
35

เด็กหญิง ประภาสิริ
เด็กหญิง พณัฐษิตา
เด็กหญิง พรรณพฤกสา
เด็กหญิง รวิสรา
เด็กหญิง ลัดดา
เด็กหญิง วรรณา
เด็กหญิง วรรณิกา
เด็กหญิง วิไลลักษณ์

แขกอ่อน
การะภักดี
ปราบไฟ
จินตนา
ตึกขาว
ดอกกุหลาบ
วรดี
ศักดิ์สนธ์

36
37
38
39
40

เด็กหญิง ศศิพร
เด็กหญิง สุนิศา
เด็กหญิง สุพิชชา
เด็กหญิง เสาวลักษณ์
เด็กหญิง อภิญญา

เอี่ยมสา
สุขประเสริฐ
สมนึก
ยิ้มละมัย
โตแย้ม

วัดคลองสองหน่อ
วัดคลองสองหน่อ
วัดมาบมะขาม
วัดศรัทธาราม
วัดเขาห้วยลุง
เยาวชนพัฒนา
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
วัดบางแก้ว
วัดท่างิ้ว
วัดจันทร์ทอง
วัดเขาห้วยลุง
วัดด่านช้าง
บ้านทุ่งท่าเสา
วัดด่านช้าง
วัดบ้านแดน
วัดคลองสองหน่อ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดเขาห้วยลุง
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
เยาวชนพัฒนา
วัดมาบมะขาม
วัดท่างิ้ว
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

ประกาศรายชือ่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัตติกาล คันนาทิพย์ และนางสาวอาทิตยา ชุ่มแป้น
ชื่อ - สกุล
เลขที่
จบจากโรงเรียน
หมายเหตุ
บรรพันธ์
วัดตาสังใต้
1 เด็กชาย กิตติชัย
โสดามัก
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
2 เด็กชาย จักรภัทร
ศรีวิ
วัดสังขสุทธาวาส
3 เด็กชาย ตรัยเทพ
ชื่นชู
4 เด็กชาย ธัชชัย
วัดท่างิ้ว
กามะลาต
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
5 เด็กชาย ธีรภัทร
หัตถบูรณ์
6 เด็กชาย ปิยะทัศน์
เยาวชนพัฒนา
ปลิงกระโทก วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
7 เด็กชาย พลพล
สุทธิชาติ
8 เด็กชาย ยุทธนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
พรมน้อย
9 เด็กชาย ศุภกิตติ์
บ้านโคกกว้าง
เสือถ่าย
10 เด็กชาย สราวุฒิ
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
มั่นใจ
11 เด็กชาย อเนชา
หัดไทยวิทยาอุทิศ
12
13
14
15
16
17
18
19

เด็กชาย อภิรักษ์

มิ่งเมิอง

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

เด็กชาย อลงกต
เด็กชาย ไอยรา
เด็กหญิง กนกวรรณ
เด็กหญิง จริยา
เด็กหญิง จิตรา
เด็กหญิง จุฑารัตน์
เด็กหญิง เจติยา

อินเฉลิม
มงคลเฉลิม
สุขสว่าง
นนทะคาจันทร์
สนามเขต
กองแก้ว
คชสิทธิ์

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดเจริญผล
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กหญิง ชลธิชา
เด็กหญิง ฐาปนี
เด็กหญิง ณัฐฐินันท์
เด็กหญิง ธนสุนทร
เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์
เด็กหญิง ธิชานันท์
เด็กหญิง ธิดารัตน์
เด็กหญิง นารินทร์

ศรีสุวรรณ
มีวงษ์
ยิ้มเจริญ
ศรีสุวรรณ์
บุญขัน
สิงห์รอ

บ้านหนองเจ็ดหาบ
เยาวชนพัฒนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

28
29
30
31
32
33
34
35

เด็กหญิง น้าทิพย์
เด็กหญิง พลอยวรินณ์
เด็กหญิง พัชราภา
เด็กหญิง พิณทอง
เด็กหญิง พิมพ์ชนก
เด็กหญิง พิมพ์ชนก
เด็กหญิง มิ่งขวัญ
เด็กหญิง รสสุคนธ์

แจ่มศรี
เขียวจันทร์
เป้าบ้านเซ่า
สุขจิตต์
มณีโชติ
มีศักดิ์
ปั้นทอง
สุจริต

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดท่างิ้ว
เยาวชนพัฒนา
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
วัดท่างิ้ว

36
37
38
39
40

เด็กหญิง วันวิสาข์
เด็กหญิง วิศรุต
เด็กหญิง สิริญญา
เด็กหญิง หนึ่งฤทัย
เด็กหญิง หฤทัย

พุทธวงษ์
วงษ์จันทร์
พัฒสาริกรรม
การะภักดี
สายหยุด

บ้านหนองน้าเขียว
วัดสังขสุทธาวาส
วัดท่างิ้ว
วัชรสหศึกษา

ศรีเจริญ
กลินธุ

วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
หัดไทยวิทยาอุทิศ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
บ้านหนองน้าเขียว

วัดบ้านแดน
วัดด่านช้าง
วัดคลองสองหน่อ
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
วัดเขาห้วยลุง

ไทยรัฐวิทยา 59
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

ประกาศรายชือ่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย กระดังงา และนายเกรียงไกร คงกรุด
ชื่อ - สกุล
เลขที่
จบจากโรงเรียน
หมายเหตุ
เฉลิมพล
วัชรสหศึกษา
1 เด็กชาย กฤตภัทร
สุขประเสริฐ วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
2 เด็กชาย ชนกันต์
ปานแฟง
วัดบ้านคลอง
3 เด็กชาย ชินภัค
ฉวีอินทร์
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
4 เด็กชาย ณัฐดนัย
ศรีอินทร์
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
5 เด็กชาย เทพนิมิต
สุนทรบุตร
6 เด็กชาย ธนากร
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
จันทร์โชติ
7 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์
เยาวชนพัฒนา
กาหนด
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
8 เด็กชาย ธีรภัทร
ชัยวรรณ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
9 เด็กชาย นภดล
10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พลับพลาศรี บ้านหนองเจ็ดหาบ
เพ็ชรนิล
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
11 เด็กชาย ปัญญพัฒน์
12
13
14
15
16
17
18
19

เด็กชาย พชรพล

ยิ้มละมัย

เด็กชาย พิชญุตม์
เด็กชาย พิชาญ
เด็กชาย รพีภัทร
เด็กชาย วงศกร
เด็กชาย วันชนะ
เด็กชาย วันชัย
เด็กชาย วายุภักตร์

อยู่เหย้า
นิลนารถ
โพสัย
กันสาตร์
อินทรัตน์
พัชนี
มิ่งเมือง

20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กชาย วีรวัฒน์
เด็กชาย วีระวัฒน์
เด็กชาย วุฒพิ งษ์
เด็กชาย ศิลา
เด็กชาย สราวุฒิ
เด็กชาย สิทธิชัย
เด็กชาย สุริยพร
เด็กชาย อมรเทพ

พรมกูล
แตงสุด
นาคเทียม
อิ่มมาก
โสดากรี
ป่วนชน
สนเข็ม
แสงอรุณ

28
29
30
31
32
33
34
35

เด็กหญิง ฐิติมา
เด็กหญิง ณัฐการ
เด็กหญิง ธีระนันท์
เด็กหญิง บุณยาพร
เด็กหญิง ปัญจพร
เด็กหญิง ปานตะวัน
เด็กหญิง เมธาวดี
เด็กหญิง เมษา

วงษ์ประดิษฐ์
ฉ่าเชื้อ
เก่งเขตรวิทย์
ผ่านแผ้ว
โพธิ์ดาษ
ดวงเวา
อยู่เหย้า
นาคพันธ์สังข์

36
37
38
39
40

เด็กหญิง รัตน์ดาวรรณ
เด็กหญิง วรรณพร
เด็กหญิง อชิรญา

ฉวีทอง
มูลรัตน์
กงศูนย์

หัดไทยวิทยาอุทิศ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
เยาวชนพัฒนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดตาสังใต้
บ้านหนองน้าเขียว
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
บ้านหนองน้าเขียว
วัดคลองสองหน่อ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดบ้านไร่
วัดท่างิ้ว
เยาวชนพัฒนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดคลองสองหน่อ
เทศบาล2 วัดทุ่งส่วน
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
เยาวชนพัฒนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดบ้านคลอง
บ้านหนองเจ็ดหาบ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดคลองสองหน่อ
วัดดงเมือง
วัดด่านช้าง
เยาวชนพัฒนา

ประกาศรายชือ่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ครูที่ปรึกษา นางสาวสุชาดา สุขทอง และนายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัต
ชื่อ - สกุล
เลขที่
จบจากโรงเรียน
หมายเหตุ
เสือถ่าย
วัดดงเมือง
1 เด็กชาย กฤตเมธี
ฉุยฉาย
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
2 เด็กชาย กอบศักดิ์
ลูกปัด
เยาวชนพัฒนา
3 เด็กชาย กิตติภูมิ
ต่ายหาสุข
บ้านทุ่งท่าเสา
4 เด็กชาย กิตติศักดิ์
สุวรรณ์
5 เด็กชาย ชิษณุพงษ์
บ้านทุ่งท่าเสา
บัวขาว
6 เด็กชาย ณัฐพล
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
พวงทอง
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ
บานเย็น
วัดบ้านวัง
8 เด็กชาย ธนากร
โพธิ์เกตุ
บ้านหนองน้าเขียว
9 เด็กชาย พงศธร
จันทพันธ์
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
10 เด็กชาย พรนทิน
ยี่เก็งเอี่ยม
11 เด็กชาย ภัคพล
วัดคลองสองหน่อ
รพีภัทร

เสาร์แก้ว

รัฐภูมิ
รัฐภูมิ
ลิขสิทธิ์
วีรวัฒ
ศุภวิชญ์
อัฐพงษ์
เด็กหญิง กชกร

ธิระมาน
ศรีแก้ว
บากบั่น
แก้วเกตุ
จินตะนา
ศรีนายอด
กันนิ่ม

20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กหญิง กษฤณา
เด็กหญิง กิตติเยาวพา
เด็กหญิง จิรัชญา
เด็กหญิง ชลธิชา
เด็กหญิง ณัฐธิดา
เด็กหญิง นาตญา
เด็กหญิง บุญธิตรา
เด็กหญิง ปณิดา

อภิเดช
ชมชาติ
ชาติบุตร
คงศาตรา
เสือสุ่ม
ลาภะ
อ่อนละมูล
สุขสว่าง

28
29
30
31
32
33
34
35

เด็กหญิง ปลายฝน
เด็กหญิง พรนภา
เด็กหญิง พัฒน์นรี
เด็กหญิง พินทอง
เด็กหญิง วรัญญา
เด็กหญิง ศิริญากรณ์
เด็กหญิง ศิริพร
เด็กหญิง สุภาภรณ์

มาลัยทอง
ไพสารธรรม
ราชสมบัติ
แสงโสภา
เฉลิมชัย
บางเหลือง
สังฆะหะ
ขันจอก

36
37
38
39
40

เด็กหญิง อรพรรณ
เด็กหญิง อังคณา
เด็กหญิง อาทิตยา

ถมเถื่อน
หอมหวาน
อินเรือง

12
13
14
15
16
17
18
19

เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย

วัดคลองสองหน่อ
วัดเขาห้วยลุง
วัดสังฆวิถี
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
บ้านหนองน้าเขียว
วัดด่านช้าง
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
เยาวชนพัฒนา
วัดศรัทธาราม
วัดดงเมือง
วัดมาบมะขาม
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดคลองสองหน่อ
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดตาสังใต้
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
เยาวชนพัฒนา
บ้านหนองเจ็ดหาบ
วัดด่านช้าง
เยาวชนพัฒนา
วัดคลองสองหน่อ
บ้านทุ่งท่าเสา

ประกาศรายชือ่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ครูที่ปรึกษา นายเลิศเกียรติ แซ่ตั๊ง และนางสาวรัชนีกร สิงห์โต
ชื่อ - สกุล
เลขที่
จบจากโรงเรียน
หมายเหตุ
จั่นผ่อง
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
1 เด็กชาย กิตติศักดิ์
กะตะเวที
วัดจิกลาด
2 เด็กชาย จิตบุณย์
พิมพันธ์
ศรีวรลักษณ์
3 เด็กชาย ชลวัฒน์
ม่วงพลับ
4 เด็กชาย ณภัทร
วัดคลองสองหน่อ
มีสุวรรณ์
บ้านหนองละมาน
5 เด็กชาย ณัฐภูมิ
ละออง
6 เด็กชาย ทัศนัย
วัดมาบมะขาม
บุญขันธ์
วัชรสหศึกษา
7 เด็กชาย ธนภพ
วิมลสนใจ
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
8 เด็กชาย ธนากร
ชากร
9 เด็กชาย ธีรเทพ
วัดคลองสองหน่อ
บุญส่ง
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
10 เด็กชาย นราธิป
ศิริพรรณ์
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
11 เด็กชาย บรรณวิชญ์
12
13
14
15
16
17
18
19

เด็กชาย พงศกร

โกธรรม

เด็กชาย พิพัฒน์
เด็กชาย พีรพัฒน์
เด็กชาย สรยุทธ
เด็กชาย อัษฎาวุธ
เด็กหญิง กนกพร
เด็กหญิง กุลธิดา
เด็กหญิง จิราพร

เสาร์แก้ว
เพ็ชรนิล
โพธิ์เบน
ทรัพย์สิน
ยิ้มพะวัน
แจ้งชาติ
อาจหาญ

20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กหญิง ณหทัยร์
เด็กหญิง ธราทิพย์
เด็กหญิง นุชวรี
เด็กหญิง ปัณฑิตา
เด็กหญิง ปิยฉัตร
เด็กหญิง ปิยะดา
เด็กหญิง ปิยาภรณ์
เด็กหญิง พัชราภา

มิคะดา
สิลาทก
ทาจี
เสขเสริญ
แก้วบัวดี
ฉวีอินทร์
เกาะม่วงหมู่
ขันซ้อน

28
29
30
31
32
33
34
35

เด็กหญิง พิมพ์วิมล
เด็กหญิง พีรดา
เด็กหญิง มณี
เด็กหญิง วันนิสา
เด็กหญิง สร้อยสวรรค์
เด็กหญิง สิรินทรา
เด็กหญิง สุภัชญา
เด็กหญิง โสภิตตา

นาวิชิต
หงษ์ทอง
จันทร์นาค
ทองเกลี้ยง
สนามเขต
สดสุ่น
ศรีอ่อน
วงษ์กันหา

วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
วชิรนิติโสภน

36
37
38
39
40

เด็กหญิง อโณทัย
เด็กหญิง อศัลยา

นาโควงค์
ดาหาร

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
บ้านหนองน้าเขียว

วัดดงเมือง
วัดตาสังใต้
เยาวชนพัฒนา
เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
วัดศรัทธาราม
วัดบ้านแดน
เยาวชนพัฒนา
วัดสังขสุทธาวาส
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดเขาห้วยลุง
บ้านดงคู้
วัดดงเมือง
วัดศรัทธาราม
วัดสังขสุทธาวาส
เยาวชนพัฒนา
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
หัดไทยวิทยาอุทิศ
บ้านหนองน้าเขียว
เยาวชนพัฒนา
บ้านทุ่งท่าเสา

