
เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10259 1 เด็กชาย เเก้ว กาย
10261 2 เด็กชาย กิตตินันท์  ประดับศรี
10262 3 เด็กชาย กิตติศักด์ิ อุดม
10263 4 เด็กชาย จิรภัทร ระดา
10264 5 เด็กชาย เจตษฎากร แก้วศรี
10265 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ไม้งาม
10266 7 เด็กชาย ไชยเดช สุดสงวน
10267 8 เด็กชาย ฐิติโชติ สุภาสังข์
10268 9 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ผสมทรัพย์
10269 10 เด็กชาย ณัฐพล กลุ่มสิน
10270 11 เด็กชาย ณัฐพล. ไชยนา
10271 12 เด็กชาย ณัฐรัชต์ ชววัฒน์ธนภัทร์
10272 13 เด็กชาย ถิรพุทธ์ิ ค าพา
10273 14 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ป้ันคง
10276 15 เด็กชาย ธาวิน บุญตอง
10279 16 เด็กชาย นันทพงค์ ซะเเซรัมย์
10280 17 เด็กชาย เบ้า ปืน
10281 18 เด็กชาย ปฐวี หาแพง
10282 19 เด็กชาย ปัญญา ทรัพย์พิพัฒนา
10283 20 เด็กชาย ปัณณธร ช่ืนจิตร์
10284 21 เด็กชาย ภาสิต เฮียงเฮ้ง
10286 22 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ วัฒนเกษตรกุล
10287 23 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แจ่มจ ารัส
10289 24 เด็กชาย อภิวิชญ์ เสริมสุนทรศิลป์
10290 25 เด็กหญิง กัญจนพร ดีถา
10291 26 เด็กหญิง ญาณิศา หอมหวล
10292 27 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ หม่ืนไสยาสน์
10293 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ ขันตรี
10294 29 เด็กหญิง บุญญาวีรย์ พิกุลแก้ว
10295 30 เด็กหญิง ปณิฏฐา อังคะนาวิน
10296 31 เด็กหญิง พิรดา สาทะวงศ์
10297 32 เด็กหญิง ภัคพร สมบัวศรี
10298 33 เด็กหญิง ศุภิสรา วัฒนเกษตรกุล
10299 34 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ขุนอาจ

เร่ือง ประกำศช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564
ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงศรัญย์พัฒน์  จันทรักษำ

แผนกำรเรียนเกษตรกรรม

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10218 1 เด็กชาย คชา ชาระมาลย์
10219 2 เด็กชาย จารุเดช ฉายยา
10220 3 เด็กชาย ชมโชติ สร้อยเพชร
10223 4 เด็กชาย ณัฐยศ ท้าวนู
10224 5 เด็กชาย ณัฐศักด์ิ วงษ์แก้ว
10225 6 เด็กชาย ดัชกร เสาร์ม่ัน
10226 7 เด็กชาย ธนโชติ  ศิริสุข
10227 8 เด็กชาย ธนดล โชคสุนทรมนัส
10228 9 เด็กชาย ธนวัตน์ โคสี
10229 10 เด็กชาย ธรรมสรณ์ เช้ือวงศ์
10230 11 เด็กชาย ธฤตภน แซ่หลี
10232 12 เด็กชาย นันทพงศ์ สืบไทย
10233 13 เด็กชาย นิธิศ เเสงทอง
10234 14 เด็กชาย พร้อมพงษ์ เพ็ชรราย
10235 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไพบูลย์วิทยาศักด์ิ
10236 16 เด็กชาย ยศพัฒน์ แก่นจันทร์
10237 17 เด็กชาย โยธิน ยะหัตตะ
10239 18 เด็กชาย วงศพัทธ์  แก่นแสง
10241 19 เด็กชาย สุขุมพันธ์ เกษร
10242 20 เด็กชาย สุรธัช ม่วงสวัสด์ิ
10243 21 เด็กชาย สุระนันทร์ เสนาน้อย
10244 22 นาย หมาย แสงหาน
10245 23 เด็กชาย อติรุจ ช้างเปีย
10246 24 เด็กชาย อรรถพร พวงดี
10247 25 เด็กชาย ฮอง เส็ง
10248 26 เด็กหญิง กุสุมา สิงห์แสงอ่อน
10249 27 เด็กหญิง ณดาภัช  สืบญาติ
10251 28 เด็กหญิง ธัญรดี แซ่กัว
10252 29 เด็กหญิง นุชจรินทร์  หอยสังข์
10253 30 เด็กหญิง ปวีณา สังเกตุ
10254 31 เด็กหญิง พลอยวรินทร์  ศรีนวคุณาพร
10255 32 เด็กหญิง วาสนา ฉุยฉาย
10256 33 เด็กหญิง วิรุฬกานต์ ทองสุข
10258 34 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชะนะ

เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564
ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสำวอริยำ  โคตรวิชัย  2. นำยนนทวรรษ  พรหมศิริ

แผนกำรเรียนอุตสำหกรรม

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10178 1 เด็กชาย กฤตพร แน่นหนา
10179 2 เด็กชาย คุณานันท์ ปุ้งข้อ
10180 3 เด็กชาย จิระโชติ แสงสุพรรณ์
10181 4 เด็กชาย ชนะภูมิ  อุมา
10183 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  สุขสมชีพ
10184 6 เด็กชาย ธนดล เกรียงไกรสิริกุล
10185 7 เด็กชาย ธนรัตน์ เชิดรัมย์
10186 8 เด็กชาย ธนากร ภูค า
10187 9 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พรมศรี
10188 10 เด็กชาย นพพล ใจพรหม
10190 11 เด็กชาย พีรพัฒน์ มะณี
10191 12 เด็กชาย ภัทรพงศ์ พูลข า
10192 13 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ  จรุรัมย์
10193 14 เด็กชาย ศุภจักร ม่ิงสอน
10194 15 เด็กชาย ศุภโชค พิมพ์เกตุ
10195 16 เด็กชาย อริญฤทธ์ิ คุชิตา
10196 17 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บ่อแก้ว
10197 18 เด็กหญิง จรรยพร เขียวสันเทียะ
10198 19 เด็กหญิง จุฑามาศ จันทร์กระจ่าง
10199 20 เด็กหญิง ชลลดา ศรสวรรค์
10200 21 เด็กหญิง ชุดา วงษ์จันทร์
10201 22 เด็กหญิง ณัฐ ปภัสธ์  ช่ืนอารมณ์ 
10202 23 เด็กหญิง ณัฐธิดา ก าลัง
10203 24 เด็กหญิง ณัฐธีรา มาปากลัด
10204 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ -
10205 26 เด็กหญิง ธัญญาภัทร ประชาราษฎร
10206 27 เด็กหญิง ธันชญาธร สหายา
10207 28 เด็กหญิง ธารามณี สิรินพเก้า
10208 29 เด็กหญิง นันทิพร บุญธรรม
10209 30 เด็กหญิง ปณัฎฎา อังคะนาวิน
10210 31 เด็กหญิง ปทิตตา สายสุดใจ
10211 32 เด็กหญิง ปนิดา ยงเพชร
10212 33 เด็กหญิง พัชชา พิมพ์สกุล
10213 34 เด็กหญิง พิมพ์นภัส โรจนเรืองรอง
10215 35 เด็กหญิง รุ่งอรุณ กวินวรนาท
10216 36 เด็กหญิง วรวรรณ ฤทธ์ิแสง

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสำวพรพิศุทธ์ิ  ลำภอุดมพันธ์
แผนกำรเรียนคหกรรม

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10138 1 เด็กชาย กันตินันท์ เล้ียงพรรัตนะ
10139 2 เด็กชาย เขตโสภณ ใจดี
10141 3 เด็กชาย ชนาธิป เจริญย่ิง
10142 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เน่ืองจ านงค์
10143 5 เด็กชาย ธนโชติ  จิตต์เกษม
10144 6 เด็กชาย ธีณพัฒน์ เกษตร มงคล ชัย
10145 7 เด็กชาย ธีรภัทร แสงทอง
10146 8 เด็กชาย นพกิจ บุญศรีงาม
10147 9 เด็กชาย ปฏิพล หันเสมอ
10148 10 เด็กชาย ปฐวี สุขแสวง
10150 11 เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญยืน
10151 12 เด็กชาย พีร์นิธิ  เพียงตน
10152 13 เด็กชาย โยธิน  ยงเสมอ
10153 14 เด็กชาย วัชรวิชญ์ เสนาะ
10154 15 เด็กชาย ศุภชัย  แซ่เจ็ง
10155 16 เด็กชาย สิริพงศ์ อัครเศวตพงษ์
10156 17 เด็กชาย สุภวัฒน์ บัวข า
10157 18 เด็กหญิง จุฑามณี แพงดี
10158 19 เด็กหญิง ชลธิชา  โพธ์ิคลัง
10159 20 เด็กหญิง ญณกร สุดใจช้ืน
10160 21 เด็กหญิง ญากมนตร์ วงษ์จันทร์
10161 22 เด็กหญิง ดา สเรียบ
10162 23 เด็กหญิง ธนัชญา ก้อนเอ่ียม
10163 24 เด็กหญิง ธมลวรรณ  บุตรสี มาตย์
10164 25 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ พันสนิทกวินภัค
10165 26 เด็กหญิง นัทธมน  สายบุตร
10166 27 เด็กหญิง นันทิชา อินทสืบวงษ์
10167 28 เด็กหญิง นิสา หลักค า
10168 29 เด็กหญิง เบญจมาศ  จันทนา
10169 30 เด็กหญิง ประภัสสรณ์ ประวาร
10170 31 เด็กหญิง พรณัชชา บุรพา
10171 32 เด็กหญิง พิชนาภัทร  เสาโม๊ะพะเนา
10172 33 เด็กหญิง รัตนมณี เอนกนวล
10173 34 เด็กหญิง วรรณรักษ์ เขตจักระวาฬ
10175 35 เด็กหญิง อรณิชา คูหา
10176 36 เด็กหญิง อรอนงค์ ภูค า
10177 37 เด็กหญิง อริสา บุรพา

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสำววิไลภรณ์  ไม้งำม
แผนกำรเรียน คอมพิวเตอร์



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10260 1 เด็กชาย กิตติคุณ แสนพรม
10098 2 เด็กชาย จักริน บุญแก้ว
10100 3 เด็กชาย จิรบูรณ์ บุญดี
10140 4 เด็กชาย จิรัฏฐ์  เมธยะวิบูลย์
10182 5 เด็กชาย ชนาธิป วงษ์จันทร์
10222 6 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ จันชุรี
10102 7 เด็กชาย ธนกฤต อิฐงาม
10275 8 เด็กชาย ธนโชติ มะณี
10104 9 เด็กชาย นที ม่ังนิมิต
10278 10 เด็กชาย นภัส สุขทวี
10149 11 เด็กชาย ปิยวัฒน์ หาญสกล
10106 12 เด็กชาย ปฏิภาณ ทรัพย์พิพัฒนา
10238 13 เด็กชาย ราชา บุญยะพักตร
10108 14 เด็กชาย สิรภพ สุรกิจบวร
10109 15 เด็กหญิง กฤติมา  บุญรอด
10111 16 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ยกพล
10113 17 เด็กหญิง ชนิดาภา เสรีสกุลวงศ์
10250 18 เด็กหญิง ณัฏฐา แซ่เซียว
10115 19 เด็กหญิง ณิชานันท์ หอมหอล
10117 20 เด็กหญิง ธัญชนก พิมพ์แก้ว
10119 21 เด็กหญิง นิจฉรา น่วมมะสิงห์
10121 22 เด็กหญิง ประภาพร  เหลืองอุดมสุข
10214 23 เด็กหญิง พิมพ์นิภา มีบุญ
10123 24 เด็กหญิง มนตกานต์ บุญไสว
10125 25 เด็กหญิง วัฒนา เฮือง
10127 26 เด็กหญิง วิรณัฐ์ ค าเสียงฐิติพร
10129 27 เด็กหญิง ศิริพร นาคพิทักษ์
10131 28 เด็กหญิง สาวิตรี วัฒนาชีวะ
10133 29 เด็กหญิง สุชัญญา เฉลิมจิตร์
10135 30 เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทร์ชมภู
10174 31 เด็กหญิง สุพิชญา จุมพล

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำงสมใจ  สงนุ่น
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - จีน

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
         เร่ือง ประกำศรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564



เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10137 1 เด็กชาย กฤษดา ตันติวุฒิ
10099 2 เด็กชาย จิรกิตต์ิ เลิศภานุมาศ
10399 3 เด็กชาย ดอกไม้  เพชรบน
10101 4 เด็กชาย ธนกฤต สีลาเนือง
10103 5 เด็กชาย ธิติวัฒน์ เกียรติเสรี
10105 6 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ยาลิ
10107 7 เด็กชาย สิรภพ พงษ์เถ่ือน
10285 8 เด็กชาย รภีพัฒน์ หกราโชติ
10274 9 เด็กชาย ทรงยศ  แซ่เฮง
10277 10 เด็กชาย นพรัตน์ อินธูป
10288 11 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สิทธินาม
10221 12 เด็กชาย ชิติพัทธ์ บุญยกิจ
10231 13 เด็กชาย นพดล ชัยสุรสินทวี
10240 14 เด็กชาย สมพร บัวเชย
10189 15 เด็กชาย นพรัตน์ สว่างอารมย์
10110 16 เด็กหญิง จตุพร เจริญย่ิง
10112 17 เด็กหญิง ชนชนก ปัญณะสมบรณ์
10114 18 เด็กหญิง ฐาปนี บรรจงปริญญา
10116 19 เด็กหญิง ธนัญญา พิมเช้ือ
10118 20 เด็กหญิง นันทิกานต์ กล่ินหอมอ่อน
10120 21 เด็กหญิง นุชนาถ สีงาม
10122 22 เด็กหญิง ปาณิศา มุมอภัย
10124 23 เด็กหญิง วรรณรท หงษ์มา
10126 24 เด็กหญิง วายุภา เสมกระโทก
10128 25 เด็กหญิง ศรันย์พร  หอมหวล
10130 26 เด็กหญิง สรญา ชมพรม
10132 27 เด็กหญิง สิริวิมล สร้อยสมยา
10134 28 เด็กหญิง สุชัญญา พรมลา
10136 29 เด็กหญิง อภิญญา ตรงดี
10257 30 เด็กหญิง ศิยาภรณ์ ท้าวสิงห์
10217 31 เด็กหญิง อนัญญา คนชม

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยอิทธิพงษ์  แสงจันทร์  2.นำงนุศรำ  แสงจันทร์
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - จีน
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เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10058 1 เด็กชาย กวิน
10059 2 เด็กชาย กิตติภพ สุดสงวน
10060 3 เด็กชาย คุณากร  เงาโพธ์ิ 
10061 4 เด็กชาย จิรกิตต์ ทองเอม
10062 5 เด็กชาย ณัฐพล กัณหาวรรค
10063 6 เด็กชาย ธนาทิตย์ ม่ันยืน
10064 7 เด็กชาย นวปฎล วรรธสุทธิโรจน์
10065 8 เด็กชาย พงศกร ชินกระโทก
10066 9 เด็กชาย พรรษกร สมคิด
10067 10 เด็กชาย ยุทธภูมิ จันทเปรม จิตต์
10068 11 เด็กชาย สุพัฒน์ แสงย้อย
10069 12 เด็กชาย อนุวัต จัดงาน
10070 13 เด็กชาย อภิชาติ อินทร์อ่อน
10071 14 เด็กหญิง เขมิกา ขาวงาม
10072 15 เด็กหญิง จินดารัตน์ เพ็ชรสวัสด์ิ
10073 16 เด็กหญิง ฐาปนีย์ คุณาธิปพุฒิพงศ์
10074 17 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เอ่ียมสะอาด
10075 18 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ชาติเช้ือ
10076 19 เด็กหญิง ณัฐชยา กล้าจริง
10077 20 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศักด์ิประเสริฐ
10078 21 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ศักด์ิศรีภัทรากุล
10079 22 เด็กหญิง ณัฐพร พรมรัตน์
10080 23 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ยศ
10081 24 เด็กหญิง นฤมล มีลา
10082 25 เด็กหญิง น้้าค้าง ป่ินรัตน์
10083 26 เด็กหญิง บุญญานุช แซ่ง้อ
10084 27 เด็กหญิง ปวิชญา มุมอภัย
10085 28 เด็กหญิง เปรมยุดา แผลงเดช
10086 29 เด็กหญิง พร้อมสิริ จันทะสาร
10087 30 เด็กหญิง พิมพ์กมน ฮึงเสง่ียม
10088 31 เด็กหญิง พิมลพรรณ ราชพล
10089 32 เด็กหญิง ลลิตา สิงห์เจริญ
10090 33 เด็กหญิง ลิลลดา สืบสาย
10091 34 เด็กหญิง วริศรา ล้ิมภักดีสวัสด์ิ
10092 35 เด็กหญิง วริศรา ศรีพันธ์
10093 36 เด็กหญิง สุกัลยา ฤทธ์ิทักษ์
10094 37 เด็กหญิง สุธาสินี กันจาด
10095 38 เด็กหญิง อรริประภา จังศิริวิทยากร
10096 39 เด็กหญิง อริศรา กุลน้อย
10097 40 เด็กหญิง อริสรา ทนทาน

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยดุจฉัตร  ด้วงศิริ
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
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เลขประจ ำตัว เลขท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
10018 1 เด็กชาย กฤตภาส  ค าภีระ
10019 2 เด็กชาย กันตินันท์ แซ่โง้ว
10020 3 เด็กชาย ณัฐภัทร บุญยะ
10021 4 เด็กชาย นทีธาร ค าประสิทธ์ิ
10022 5 เด็กชาย ปิยะพงษ์  รักษาศีล  
10023 6 เด็กชาย พชร  อ่วมเปราะ
10024 7 เด็กชาย พศิน แสงเพ่ิม
10025 8 เด็กชาย พุทธิกานต์ สมวาทสรรค์
10026 9 เด็กชาย ภัทรดนัย สิงห์ทะแสน
10027 10 เด็กชาย ลัทธพล  ไยเมือง
10028 11 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อนันต์วัฒนศิริ
10029 12 นาย สมัย เฮง
10030 13 เด็กชาย สิรภพ แก้วอินทร์
10031 14 เด็กชาย อภิวุฒ หางแก้ว
10032 15 เด็กชาย อรรณพ คลังนาค
10033 16 เด็กหญิง กรชนก ขุนสกล
10034 17 เด็กหญิง จรรยพร กิลี
10035 18 เด็กหญิง จารีรัตน์  บุญจาม
10036 19 เด็กหญิง จารุมณธ์ บัวสระแก้ว
10037 20 เด็กหญิง ชนาภัทร จูธันย์ธนกุล
10038 21 เด็กหญิง ชนิกานต์ วรรณขาม
10039 22 เด็กหญิง ชะเอม -
10040 23 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เหมตาล
10041 24 เด็กหญิง ณัฐเกต บุญญาธิสุขเจริญ
10042 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ หระคูณ
10043 26 เด็กหญิง ธิฆัมพรณ์ มะณี
10044 27 เด็กหญิง นภสร สิริเดชาชาญ
10045 28 เด็กหญิง นิตยา ศิริบูรณ์
10046 29 เด็กหญิง นิรัชพร  ฉายยา
10047 30 เด็กหญิง พรหมพันธ์ อุดมศักด์ิสกุล
10048 31 เด็กหญิง พัชราภรรณ์ พวงพุ่ม
10049 32 เด็กหญิง พัณณิตา หอมหวล
10050 33 เด็กหญิง พิชชาภา ลาภผล
10051 34 เด็กหญิง พิมพกานต์  สืบไทย
10052 35 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ อินทร์คุ้ม
10053 36 เด็กหญิง พุทธณิชา ค่ ารุ่ง
10054 37 เด็กหญิง วราชันย์ มีอ านาจ
10055 38 เด็กหญิง วิรัลยุพา ชยพลธนพันธ์
10056 39 เด็กหญิง วีรวรรณ มีบุญ
10057 40 เด็กหญิง อัลวานี หวังแจ่ม

ครูท่ีปรึกษำ 1. นำยอำทิตย์  สิงคลีประภำ
แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ
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