
 บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่1 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 1 ด.ญ ณัฐพร  ศรีสุธรรม หนองชุมแสง   
2 2 ด.ช ณฐัพงษ ์ สุนทโร อนุบาลจุฬาภทัร   
3 3 ด.ช ณฐัวรรธ  ใจดี อนุบาลจุฬาภทัร   
4 4 ด.ญซอนยา่  ชเลนเทอร์ อนุบาลจุฬาภทัร   
5 5 ด.ญ ศิริพร ชาญถ่ิน อนุบาลจุฬาภทัร   
6 6 ด.ญ เปมิกา  พนัแจ่ม อนุบาลพร้อมจิต   
7 7 ด.ญ ชลดา ใบฉนั บา้นหนองปรือ   
8 8 ด.ญ ชลนิชา  ใบฉนั บา้นหนองปรือ   
9 9 ด.ญ นฐันิชา  จนัตะเภา อนุบาลจุฬาภทัร   

10 10 ด.ช ณฐัพฒัน์  ณ วเิชียร บา้นพญาวงั   
11 11 ด.ช สุรพศ  แสงเป่ียม บา้นพญาวงั   
12 12 ด.ช กิตติพนัธ์ุ ธนกิจเจริญศรี อนุบาลจุฬาภทัร   
13 13 ด.ญ อนุธิดา วดัรอด อนุบาลจุฬาภทัร   
14 14 ด.ญ ณราวดี  กระบวนรัตน์ อนุบาลจุฬาภทัร   
15 15 ด.ญ ธญัวรัตน์  ดวงแกว้ อนุบาลจุฬาภทัร   
16 16 ด.ญ ฟ้าน าพร  บรรพต  อนุบาลจุฬาภทัร   
17 17 ด.ช ธนดล  พูลทอง อนุบาลจุฬาภทัร   
18 18 ด.ช พชรพล  ไชยวงษฝั์น อนุบาลพร้อมจิต   
19 19 ด.ญ วรรณนิสา  ทศันยั อุดมวทิยา   
20 20 ด.ญ ศุภกานต ์ ปาวะนา อนุบาลพร้อมจิต   
21 21 ด.ญ ชฎาภรณ์  จงเหล็ก อนุบาลพร้อมจิต   
22 22 ด.ญ กญัญาณัฐ อตัถีธรรม อนุบาลพร้อมจิต   
23 23 ด.ช พงศภคั  เรืองฤทธ์ิ วดัซบับอนวทิยา   
24 24 ด.ญ ปภาวดี  เรือนทอง อนุบาลพร้อมจิต   
25 25 ด.ญ รตา  ดารสา บา้นบึงสามพนั   

  



บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่2 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 26 ด.ญ นรีรัตน์  เช้ือดี สมอทอดศึกษา   
2 27 ด.ช ธนวฒัน์ ปาแกว้ บา้นซบัสามคัคี   
3 28 ด.ญ นนัทิชา  วรดี บา้นซบัสามคัคี   
4 29 ด.ช ธนชยั บ าเหน็จ อนุบาลจุฬาภทัร   
5 30 ด.ญ ธนัยช์นก  ค ารัตน์ อนุบาลจุฬาภทัร   
6 31 ด.ช อชิระ  กาวนิ บา้นถ ้าแกว้ (เตรียมอุดมศึกษา1)   
7 32 ด.ช นนทพทัธ์  เกตุแสง อนุบาลพร้อมจิต   
8 33 ด.ญ อรวี  เทียมสวรรค ์ อนุบาลจุฬาภทัร   
9 34 ด.ญ พรนภา  ส าลี บา้นราหุล   

10 35 ด.ญ รัตนาภรณ์  นาคบุตร อุดมวทิยา   
11 36 ด.ช ธีภทัร  โนนศิริ อุดมวทิยา   
12 37 ด.ช อคัรวฒัน์  ศรีบรรเทา บา้นซบันอ้ย   
13 38 ด.ญ กรกนก  วสยางกูร อนุบาลพร้อมจิต   
14 39 ด.ญ ณวิรญา  สุขิกุล บา้นแก่งหินปูน   
15 40 ด.ญ ณิชกานต ์ น ้าเงิน อนุบาลพร้อมจิต   
16 41 ด.ญ ทกัษอร  อ่วมข า บา้นซบัส าราญเหนือ   
17 42 ด.ช ปวดีนย ์ วเิศษ อนุบาลพร้อมจิต   
18 43 ด.ญ กรกนัยา  ศรเคลือ อุดมวทิยา   
19 44 ด.ญ ลลิดา  ยา่นกลาง บา้นคลองประทุน   
20 45 ด.ช พีรเดช  น่ิมทอง อนุบาลจุฬาภทัร   
21 46 ด.ญ มณัฑนา  ม่วงนอ้ย บา้นซบัสามคัคี   
22 47 ด.ช อภิวฒัน์  แหวนแกว้ ธาราคีรี   
23 48 ด.ช อนนัตต์า  กองตนั ธาราคีรี   
24 49 ด.ช กรวชิญ ์ อินทรวิเศษ ธาราคีรี   
25 50 ด.ญ ฟ้าใส  บุญมีสุขยิง่ บา้นบึงกระจบั   

  



บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2562 
 ห้องสอบที ่3 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 51 ด.ญ สุพรรษา  กุลมาลา บา้นซบัสามคัคี   
2 52 ด.ญ นภธร  มีทรัพย ์ สมอทอดศึกษา   
3 53 ด.ญ สรัลนุช  ทบัอินทร์ ธาราคีรี   
4 54 ด.ญ ธนัยภร  เตโช ธาราคีรี   
5 55 ด.ช สิรภพ  ศิริดล อนุบาลพร้อมจิต   
6 56 ด.ญ สุพตัรา  ผูภ้กัดี บา้นหนองใหญ่   
7 57 ด.ช อภิชา   ปัญญาณิชชกุล อนุบาลจุฬาภทัร   
8 58 ด.ญ สุภสัสร  เม่นไทยสงค ์ อนุบาลพร้อมจิต   
9 59 ด.ญ สินีนาฏ  โสมาลีย ์ สมอทอดศึกษา   

10 60 ด.ญ ดลพร  งามชนะ สมอทอดศึกษา   
11 61 ด.ช จิระพงศ ์ พุทธศร อนุบาลจุฬาภทัร   
12 62 ด.ญ พิมพกานต ์ พรมรัตน์ บา้นหนองใหญ่   
13 63 ด.ญ วรรณฤดี  สีทาจนัทร์ บา้นหนองใหญ่   
14 64 ด.ญ สุกานดา  ชาววงค ์ บา้นหนองใหญ่   
15 65 ด.ญ พุทธิชา  โคตรค า บา้นซบับอน   
16 66 ด.ญ กรรณิกา  เยือ่งนา อนุบาลพร้อมจิต   
17 67 ด.ช พงศกร  ทาสะโก อนุบาลบึงสามพนั (ซบัสมอทอด)   
18 68 ด.ญ ชนิกา  อุ่นริช อนุบาลพร้อมจิต   
19 69 ด.ญ กลัยรัตน์  ศรียางคุย อุดมวทิยา   
20 70 ด.ญ ณ ฏฐณิชา  ยศสูงเนิน บา้นหนองใหญ่   
21 71 ด.ญ ชลธิชา  พรมศรี อนุบาลจุฬาภทัร   
22 72 ด.ช สมิตถ ์ ชูจนัทร์ ธาราคีรี   
23 73 ด.ช ไชยวชิช์  ดว้งนคร ธาราคีรี   
24 74 ด.ช ธีรภทัร  แกว้ประดิษฐ์ อุดมวทิยา   
25 75 ด.ญ อารยา  ศรีพะเนา อนุบาลพร้อมจิต   

  



บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่4 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 76 ด.ช ธนวฒัน์  บวัคง อนุบาลพร้อมจิต   
2 77 ด.ญ นฐัพร  สอนเสนา อุดมวทิยา   
3 78 ด.ญ อารียา  เทพฝ้ัน บา้นหนองใหญ่   
4 79 ด.ญ หทยักานต ์ บวัผึ่ง อุดมวทิยา   
5 80 ด.ญ ณัฐวภิา จุย้แจง้ เทศบาลบา้นกลว้ย   
6 81 ด.ช เจษฏา  ป้องที อนุบาลจุฬาภทัร   
7 82 ด.ญ ศุภาพิชญ ์ จนัทร์แกว้ บา้นซบัไมแ้ดง   
8 83 ด.ช วรภาส นอ้ยธรรมราช บา้นซบัสามคัคี   
9 84 ด.ญ กฤษณา  พรมโคตร อนุบาลบึงสามพนั   

10 85 ด.ญ วรธนทั  บุญประกอบ อุดมวทิยา   
11 86 ด.ญ สุพิชญาย ์ พรประสิทธ์ิ อุดมวทิยา   
12 87 ด.ช ภคัพล  สายทอง อุดมวทิยา   
13 88 ด.ญ กานตธิ์ดา  เป่ียมแกว้ อนุบาลจุฬาภทัร   
14 89 ด.ช ศิวชั  คิดการ ราชประชาสมาสัยฯ   
15 90 ด.ญ ปัณณ์  ศรีค า สมอทอดศึกษา   
16 91 ด.ญ วชิญาพร  บุญส่ง บา้นสระแกว้   
17 92 ด.ช ภทัรพงษ ์ ครุฑจนัทร์ รัฐประชานุสรณ์    
18 93 ด.ญ นิตยา  มากพยพั  สมอทอดศึกษา   
19 94 ด.ญ วนัอาสา  หงษโ์ต สมอทอดศึกษา   
20 95 ด.ช จกัรกฤษณ์  นุดกระแส อนุบาลบึงสามพนั   
21 96 ด.ช กรวชิญ ์นิกรถา อนุบาลจุฬาภทัร   
22 97 ด.ญ สุชานาถ วฒิุวงศ ์ อุดมวทิยา   
23 98 ด.ช วชัรพล สุดเตมีย ์ อนุบาลบึงสามพนั   
24 99 ด.ช รัชพล ธนากรเจริญวทิย ์ อนุบาลบึงสามพนั   
25 100 ด.ช วรวตัร  ชามะรัตน์ บา้นหนองใหญ่   

  



บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่5  

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 101 ด.ช ปุริม    ศรีทรงเมือง สาธิตเพชรบูรณ์   
2 102 ด.ช ธนโชติ  ขาวเขียว อนุบาลจุฬาภทัร   
3 103 ด.ญ ศศิวมิล  ศรีโยวยั สมอทอดศึกษา   
4 104 ด.ช วรีภทัร เบด็สันเทียะ วดัซบับอนวทิยา   
5 105 ด.ญ ธนชัชา  วงัสูงเนิน รัฐประชานุสรณ์   
6 106 ด.ช สรวชิญ ์สีลาคต อนุบาลจุฬาภทัร   
7 107 ด.ญ ธวลัรัตน์  พิกุล อนุบาลพร้อมจิต   
8 108 ด.ช.ธงชยั  สุวรรณโบสด ศิริรัตน์วทิยา   
9 109 ด.ช.ศาสนพนธ์  ซ่ือนอก อนุบาลจุฬาภทัร   

10 110 ด.ช.พชร  มามัน่ บา้นซบัไมแ้ดง   
11 111 ด.ช.วสิันต ์ ภู่แกว้ อนุบาลจุฬาภทัร   
12 112 ด.ญ.พจณี จ าปาหอม บา้นราษฎร์เจริญ   
13 113 ด.ญ.พจมาน  จ าปาหอม บา้นราษฎร์เจริญ   
14 114 ด.ญ.สุธิดา  โพธ์ิพิทกัษ ์ บา้นล าตะคร้อ   
15 115 ด.ช.ประกฤษฎ์ิ  ปัญญารอบรู้ อนุบาลบึงสามพนั   
16 116 ด.ญ.สาริศา  บุญสระ รัฐประชานุสรณ์   
17 117 ด.ช.เจตนิพทัธ์  ยอดสละดี บา้นกนัจุ   
18 118 ด.ญ.ศรัญญา  ศรีมูลชยั บา้นคลองทราย   
19 119 ด.ญ.ธิดาภรณ์  จนัทะมาตย ์ บา้นราษฎร์เจริญ   
20 120 ด.ช.นฤชิต  แกว้งาม บา้นกนัจุ   
21 121 ด.ญ.ปรายกญัญา  ยศสกุล สมอทอดศึกษา   
22 122 ด.ช.ณฐัวุฒิ  พิณประเสริฐ บา้นพรหมยาม   
23 123 ด.ช.เดโช  ประสาทชยั อุดมวทิยา   
24 124 ด.ช.ธนวนิท ์ อน้เวยีง อนุบาลจุฬาภทัร   
25 125 ด.ญ.สุภทัรตา  แกว้แขก บา้นพรหมยาม   

  



บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่6 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ลายมือช่ือ 

1 126 ด.ญ.ออมทรัพย ์ นพคุณ บา้นราษฎร์เจริญ   
2 127 ด.ญ.สายธาร  ป้อมยคุล บา้นซบัสามคัคี   
3 128 ด.ญ.ธญักร  นนทะพิมพ ์ อนุบาลจุฬาภทัร   
4 129 ด.ช.ณภทัร  แซ่ตั้ง วดัซบับอนวทิยา   
5 130 ด.ช.วรีาธร  นอ้งสีลา อนุบาลจุฬาภทัร   
6 131 ด.ช.มงคล  ดวงทิพย ์ วดัซบับอนวทิยา   
7 132 ด.ญ.บุญยานุช  ลุสน บา้นพรหมยาม   
8 133 ด.ช.กนัพฒัน์  เกิดมัง่มี บา้นพรหมยาม   
9 134 ด.ช.สุธินนัท ์ ขนันอก อนุบาลจุฬาภทัร   

10 135 ด.ช.เจษฎา  สนสุรัตน์ ศิริรัตน์วทิยา   
11 136 ด.ช.รัฐภูมิ  ทองแท่ง บา้นท่าขา้ม   
12 137 ด.ญ.วรัญญา  สินธุศร อุดมวทิยา   
13 138 ด.ญ.ภทัรปภา  เนตรพลบั อนุบาลจุฬาภทัร   
14 139 ด.ญ.ชญานี  บุญนาค บา้นราษฎร์เจริญ   
15 140 ด.ญ.ปณิตา  รังโปฎก อนุบาลจุฬาภทัร   
16 141 ด.ช.พิชญุตม ์ พูลท่าหวา้ อนุบาลจุฬาภทัร   
17 142 ด.ช.ภูริณัฐ  สนสุภาพ อนุบาลจุฬาภทัร   
18 143 ด.ญ.กุลฉตัร  ฤทธ์ิจรูญ อนุบาลบึงสามพนั   
19 144 ด.ญ.สิริวฒันา  ฤกษเอ่ียม บา้นซบัส าราญเหนือ   
20 145 ด.ญ.ธนชัชา  หงษเ์วยีงจนัทร์ อนุบาลพร้อมจิต   
21 146 ด.ญ.ปภาวรินท ์ มีมุข ศิริรัตน์วทิยา   
22 147 ด.ช.ณฐัภทัร  อินทร์น่ิม ศิริรัตน์วทิยา   
23 148 ด.ญ.พิมตะวนั  พุทธศร อนุบาลจุฬาภทัร   
24 149 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ แกว้โชติ อนุบาลจุฬาภทัร   
25 150 ด.ช.ชยัวฒัน์  สุวรรณภูมิ บา้นแก่งหินปูน   

 



บัญชีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่7 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน ลายมือช่ือ 

1 151 ด.ช.นนัทน์เทพ  พลอยสุกใส บา้นแก่งหินปูน   
2 152 ด.ช.ปัญญากร  นาคสุข บา้นกนัจุ   
3 153 ด.ญ.ปณิดา  เตะเสือ บา้นทรัพยเ์กษตร   
4 154 ด.ญ.ขวญัชนก  โกงขนุทด อนุบาลจุฬาภทัร   
5 155 ด.ญ.ชนญัชิดา  เกตุตรง ศิริรัตน์วทิยา   
6 156 ด.ช.ภาชกร  กระบวนรัตน์ อนุบาลจุฬาภทัร   
7 157 ด.ญ.สุชญัญา  กาฬสินธ์ุ บา้นซบัไมแ้ดง   
8 158 ด.ช.ธนกฤต  ปานเกตุ อนุบาลจุฬาภทัร   
9 159 ด.ญ.ทชัพิชา  คลา้ยอุบล ชุมชนบา้นวงัพิกุล   

10 160 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  ฝอยทอง อนุบาลบึงสามพนั   
11 161 ด.ญ นิชาภา สุวรรณพรรณ บา้นกนัจุ   
12 162 ด.ญ มุกดา ธรรมวงษศ์รี บา้นกนัจุ   
13 163 ด.ช ภาณุภทัร ชา้งอน้ อนุบาลบึงสามพนั   
14 164 ด.ญ ณฏัฐณิชา ขนัตีทนั ชุมชนบา้นวงัพิกุล   
15 165 ด.ช สรธญั  ดวงเดือน บา้นกนัจุ   
16 166 ด.ญ นภสันนัท ์ ธรรมวงษศ์รี บา้นกนัจุ   
17 167 ด.ญ วภิาษณีย ์ อน้มี บา้นถ ้าแกว้ ฯ   
18 168 ด.ช สุทน  หมัน่กิจ อนุบาลจุฬาภทัร   
19 169 ด.ช ชาคริต  สุขเอม อนุบาลจุฬาภทัร   
20 170 ด.ญ ณัฐฎาวรรณ หุ่นงาม รัฐประชานุสรณ์   
21 171 ด.ช ณฐัวุฒิ  สิทธ์ิอ่วม อนุบาลพร้อมจิต   
22 172 ด.ญ จนัทนิภา  ราชฤทธ์ิ สมอทอดศึกษา   
23 173 ด.ช ศตมนต ์ คลา้ยแกว้ วดับางรักนอ้ย   
24 174 ด.ช ปัฐน์ทวกิร ล่วงลือ บา้นกนัจุ   
25 175 ด.ญ ธญัพิชชา หนูนอ้ย รัฐประชานุสรณ์   



 บัญชีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565 
 ห้องสอบที ่8 

ท่ี เลขทีส่มัคร ช่ือ - สกุล จบการศึกษาจากโรงเรียน ลายมือช่ือ 

1 176 ด.ญ อชิรญา  ค าภากุล เมืองเพชรบูรณ์   
2 177 ด.ญ ลลิตา   ฟักทอง อนุบาลจุฬาภทัร   
3 178 ด.ช ชยพล  อยูล่อง สมอทอดศึกษา   
4 179 ด.ญ ปาริตา  เบา้อาสา สมอทอดศึกษา   
5 180 ด.ญ ปภาวดี  คงค า สมอทอดศึกษา   
6 181 ด.ญ กญัณ์ณชัชา พลต้ือ สมอทอดศึกษา   
7 182 ด.ญ สุพิชญา  ไกรสร อนุบาลจุฬาภทัร   
8 183 ด.ญ กนัตก์วี  สอนนิล วดัวงัตระกู   
9 184 ด.ช จีรภทัร  เคลือแกว้ อุดมวทิยา   

10 185 ด.ช กรวชิย ์นิกรถา อนุบาลจุฬาภทัร   
 


