
ห้องสอบ 1 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0019 เด็กชาย เมธสั บวัทองบญุ อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 1
2 0023 เด็กหญิง สุกานดา ศรีจันทร์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
3 0024 เด็กหญิง ณัฐธดิา เผ่าจินดา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
4 0028 เด็กชาย ปรัชญา กันตะโอภาส บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 1
5 0030 เด็กชาย อณุวฒัน์ สมมุ่ง บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 1
6 0034 เด็กชาย กนกศักด์ิ เชาวพงศ์ วดัสิงขร หอ้งสอบ 1
7 0037 เด็กหญิง นวรัตน์ มาเลิศ บา้นหว้ยเสียด หอ้งสอบ 1
8 0044 เด็กชาย ปรัญชัย ใจซ่ือ อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 1
9 0045 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชโลธร อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
10 0047 เด็กหญิง ปยิธดิา แจ้งเศษ บา้นคีรีรอบ หอ้งสอบ 1
11 0053 เด็กชาย จักรกรด ส าราญสุข อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
12 0054 เด็กชาย เอกชัย แก้วคง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
13 0055 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ขุนหลัด อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 1
14 0056 เด็กชาย วชัระ เพชรสุวรรณ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
15 0058 เด็กชาย สิรภทัร สังข์นิมิตร อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
16 0059 เด็กชาย ชินดนัย ศรีอ่อน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
17 0060 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ นาคเลิศ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 1
18 0063 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ปานทะลุง ชุมชนบา้นนางก า หอ้งสอบ 1
19 0066 เด็กหญิง กรกนก คมข า บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 1
20 0068 เด็กชาย พชร วงศ์เกี่ย บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563
ระดบั สอบวันที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วทิยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ   [  ] รวม 5 วชิา

ชื่อ-สกุล

ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และ โรงเรียนเดมิ 
ให้ถูกต้อง

กรรมการรับรายงานตัว

กรรมการรับรายงานตัว

ชั นมัธยมศึกษาปีที ่1 



 ห้องสอบ 2 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0070 เด็กหญิง รัชนีกร ไชยสัตย์ บา้นน  าฉา  หอ้งสอบ 2
2 0071 เด็กชาย ธรีพงษ์ จันทร์อ่อน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์  หอ้งสอบ 2
3 0072 เด็กหญิง อภสัรา บญุยาน บา้นน  าฉา  หอ้งสอบ 2
4 0073 เด็กชาย อดิศักด์ิ ทองเกิด บา้นน  าฉา  หอ้งสอบ 2
5 0074 เด็กหญิง พชิามญชุ์ สายเพอ บา้นดอนเสาธง  หอ้งสอบ 2
6 0075 เด็กหญิง สิรภทัร สรกุล อนุบาลขวญัยืน  หอ้งสอบ 2
7 0077 เด็กหญิง วนัเพญ็ ชูแก้ว เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วดัทอ้งอ่าว)  หอ้งสอบ 2
8 0078 เด็กหญิง ธนัชพร วชิัยดิษฐ บา้นน  าฉา  หอ้งสอบ 2
9 0081 เด็กชาย วชิชากร ศรีทอง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์  หอ้งสอบ 2
10 0082 เด็กชาย พนัธศั์กด์ิ ทพิย์ชิต อนุบาลขวญัยืน  หอ้งสอบ 2
11 0085 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คงแก้ว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์  หอ้งสอบ 2
12 0089 เด็กชาย ชินภทัร บรูพา บา้นคอกช้าง  หอ้งสอบ 2
13 0090 เด็กชาย อนุวตั นิยกิจ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม  หอ้งสอบ 2
14 0091 เด็กชาย อรรถพล ยอแสง อนุบาลชุลีกร  หอ้งสอบ 2
15 0092 เด็กชาย ภมูิพฒัน์ สุขใส ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม  หอ้งสอบ 2
16 0093 เด็กชาย ภาสกร พวงเดช อนุบาลขวญัยืน  หอ้งสอบ 2
17 0095 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฮวดช่วย อนุบาลชุลีกร  หอ้งสอบ 2
18 0096 เด็กชาย วฒิุพงศ์ จ านงค์จิตร บา้นเมรัย  หอ้งสอบ 2
19 0097 เด็กหญิง ชลดา จันทร์ล าพู บา้นน  าฉา  หอ้งสอบ 2
20 0098 เด็กหญิง ณฤวรรณ ระวงัภยั อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์  หอ้งสอบ 2
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ระดบั สอบวันที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563
ชั นมัธยมศึกษาปีที ่1

รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วทิยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ   [  ] รวม 5 วชิา

ชื่อ-สกุล

ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และ โรงเรียนเดมิ 
ให้ถูกต้อง

กรรมการรับรายงานตัว

กรรมการรับรายงานตัว



ห้องสอบ 3 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0099 เด็กหญิง กณิษฐา ร่างอ้วน ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 3
2 0101 เด็กชาย รัตนกร นาคเนนัย บา้นล าภรูา หอ้งสอบ 3
3 0102 เด็กชาย เอกชัย นวลปาน บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 3
4 0104 เด็กหญิง มณีรัตน์ สุขสุด อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
5 0105 เด็กหญิง อภญิญา ผ่องใส บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 3
6 0106 เด็กหญิง กมลวรรณ อินฟา้แสง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
7 0108 เด็กชาย กุณภทัร สุวรรณน้อย อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
8 0110 เด็กชาย ประพตัร ภู่ก าเนิดมณี อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
9 0111 เด็กชาย ธรีพงศ์ สายเพอ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
10 0112 เด็กหญิง บญุธวิา รัตนนิคม อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
11 0114 เด็กชาย ศุภณัฐ คุ้มสุวรรณ อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 3
12 0115 เด็กหญิง บณัฑิตา พทุธชื่น อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
13 0116 เด็กหญิง นภาพร ชูช่วย ชุมชนวดัจันทาราม หอ้งสอบ 3
14 0117 เด็กชาย รฐนนท์ ตรีแก้ว บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 3
15 0118 เด็กหญิง อาณัติ ฌา  เอียดทอง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
16 0119 เด็กหญิง ฟา้รุ่ง วชิัยดิษฐ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
17 0120 เด็กหญิง รุ่งชาดา เกษรกอบแก้ว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
18 0121 เด็กหญิง ชิฌา เจ้ยเปล่ียน อุดมปญัญาจารย์ หอ้งสอบ 3
19 0122 เด็กหญิง กรกนก จิณาพนัธ์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
20 0123 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ เมฆพฒัน์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563
ระดบั สอบวันที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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ห้องสอบ 4 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0124 เด็กชาย ภานุวมัน์ นุ่นสุวรรณ บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 4
2 0125 เด็กชาย สฤษชัย จันทร์ภกัดี บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 4
3 0126 เด็กหญิง ภารดา เพชรมุณี อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
4 0127 เด็กชาย ขจรศักด์ิ สิทธเิดช บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 4
5 0128 เด็กหญิง อลิสา มีบญุ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
6 0129 เด็กชาย พรีพฒัน์ นวลใหม่ บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 4
7 0130 เด็กชาย ปญุญพมัน์ เภอรักษ์ บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 4
8 0131 เด็กชาย พรีพฒัน์  หนูช่วย บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 4
9 0133 เด็กหญิง กานติมา นวลเส็ง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
10 0134 เด็กหญิง ทพิวรรณ แก้วโรย อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
11 0135 เด็กหญิง กชกร จงไกรจักร์ วดัสวา่งอารมณ์ หอ้งสอบ 4
12 0136 เด็กชาย กิตติมนต์ ไตรโสม ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 4
13 0137 เด็กหญิง กิตติมา ด้วงพรหม อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
14 0139 เด็กหญิง แพรวา สุดแก้ว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
15 0140 เด็กหญิง อัจฉราพร มูลอุด อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
16 0141 เด็กหญิง กชพร ศรเกลี ยง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
17 0143 เด็กชาย เกียรติศัดด์ิ รามจันทร์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
18 0144 เด็กชาย ปฐพงศ์ คชโกษยั ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 4
19 0146 เด็กหญิง พชัรี จันทร์พฒัน์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 4
20 0147 เด็กชาย ภาณุพงษ์ คงหตี ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 4
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ห้องสอบ 5 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0148 เด็กชาย กฤติน บตุรรอด อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 5
2 0149 เด็กชาย ปญัญาวธุ ฮวดช่วย อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
3 0152 เด็กหญิง อัญชลี วชิัยดิษฐ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
4 0153 เด็กหญิง พชัรีภรณ์ นุ่นสังข์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
5 0154 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ วลัลา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
6 0155 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ หงษท์อง บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 5
7 0156 เด็กหญิง ศิริรัตน์ อยู่สถิตย์ วดัสิงขร หอ้งสอบ 5
8 0157 เด็กหญิง อริสรา วชิัยดิษฐ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
9 0158 เด็กชาย ดนัยพร โสมปาน บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 5
10 0159 เด็กหญิง วรภาณ์ ทองงาม อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
11 0160 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกิดแก้ว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
12 0161 เด็กชาย สรศักด์ิ ช่วยชู อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
13 0162 เด็กชาย กิตติธชั ปานะพงศ์ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 5
14 0164 เด็กหญิง เสาวรส เพชรสุข อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
15 0165 เด็กชาย ฌัฐนนท์ เมฆจินดา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
16 0166 เด็กหญิง สโรชา ราชจินดา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
17 0167 เด็กชาย ธวชัชัย วาศจ านอง เทศบาล 3 (โศภนพทิยาคุณานุสรณ์) หอ้งสอบ 5
18 0168 เด็กหญิง นพรัตน์ แดงบาง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
19 0169 เด็กชาย เทวนิทร์ พลูสวสัด์ิ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 5
20 0171 เด็กชาย ปรุะชัย ใสชื่น อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 5
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ห้องสอบ 6 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0172 เด็กชาย พงศกร วชิัยดิษฐ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 6
2 0174 เด็กชาย ศิรพฒัน์ วชิัยดิษฐ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 6
3 0175 เด็กชาย ณัฐณรงค์ ปอ้มงาม บา้นดอนเสาธง หอ้งสอบ 6
4 0176 เด็กชาย วทิยา ทระมหา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 6
5 0177 เด็กชาย ธรรมรัตน์ หลิมประเสริฐ อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 6
6 0178 เด็กหญิง ณัฐวรา เศษวอน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 6
7 0179 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คลองโคลน บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
8 0180 เด็กชาย วริิทธิพ์ล มีสิทธิ์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 6
9 0181 เด็กหญิง สุชาวดี พนัภู่หมื่นชิต บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
10 0183 เด็กชาย ไชยชาติ ไชยศรี บา้นคลองไม้แดง หอ้งสอบ 6
11 0184 เด็กชาย สรยุทธ ฉ่ าอารีย์ บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
12 0185 เด็กชาย รพพีฒัน์ หนูชลคราม อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 6
13 0186 เด็กชาย ดนุวศั เจนสมุทร บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
14 0187 เด็กหญิง ทพิรัตน์ ศรีทอง บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
15 0188 เด็กหญิง สลิษา สุธรรมมา บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
16 0189 เด็กหญิง สลิตา สุธรรมมา บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
17 0190 เด็กชาย ปยิพงศ์ แสงอรุณ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 6
18 0193 เด็กหญิง กนกวรรณ เหมือนแก้ว บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
19 0194 เด็กหญิง กมลวรรณ เหมือนแก้ว บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
20 0195 เด็กหญิง ประภาภทัร แช่ลิ ม บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 6
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ห้องสอบ 7 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0196 เด็กหญิง ญาณิศา เรืองเอียด อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
2 0197 เด็กหญิง กชกร หนูชุม ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 7
3 0198 เด็กหญิง พชัรพร มาสา บา้นทา่ม่วง หอ้งสอบ 7
4 0199 เด็กหญิง พนัธุท์พิย์ ดีมีศรี ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 7
5 0200 เด็กหญิง นัตธริการ์ เกษเพชร บา้นดอนเสาธง หอ้งสอบ 7
6 0201 เด็กหญิง ศรัณย์พร ศรีบญุจันทร์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
7 0202 เด็กชาย ศุภวฒัณ์ ทลิกรรณ์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
8 0203 เด็กหญิง อัจฉราวดี ทองอยู่ วดัคีรีวง หอ้งสอบ 7
9 0204 เด็กชาย จตุรภทัร อรัญ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 7
10 0205 เด็กชาย นราเทพ ขวญัทอง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
11 0206 เด็กชาย เอกพงษ์ พฒัน์ถึง บา้นหว้ยเสียด หอ้งสอบ 7
12 0207 เด็กหญิง เล็ก จังเซ็ง ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 7
13 0211 เด็กหญิง นิชนันท์ ลวนานนท์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
14 0212 เด็กหญิง ณัฐภทัรา บญุทองขาว บา้นดอนเสาธง หอ้งสอบ 7
15 0213 เด็กชาย อรรถชัย แซ่ลิ ม อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
16 0215 เด็กหญิง นพภสัสร เพชรเกลี ยง บา้นเขาหวัช้าง หอ้งสอบ 7
17 0217 เด็กหญิง ษมากร พลูติ ม บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 7
18 0219 เด็กหญิง รัญชนา โฉมพงศ์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
19 0220 เด็กชาย ภานุวฒัน์ วรรณสิน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 7
20 0221 เด็กชาย ธนิสร ชูเมือง บา้นดอนเสาธง หอ้งสอบ 7
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ห้องสอบ 8 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0222 เด็กชาย พรีวชิญ์ ขุนหลัด บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 8
2 0223 เด็กหญิง อภษิฎา ยืนนาน อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 8
3 0224 เด็กหญิง กนกรัตน์ นวลปาน อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 8
4 0225 เด็กหญิง พมิพช์ก อยู่เดช อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
5 0229 เด็กหญิง ลีลาวดี กาใจ บา้นจ้อง หอ้งสอบ 8
6 0231 เด็กชาย ภานุมาศ ภริมย์รักษ์ บา้นไสดง หอ้งสอบ 8
7 0232 เด็กชาย กัษณ ทองพริก บา้นไสดง หอ้งสอบ 8
8 0233 เด็กชาย เจษฎา สุขเจริญ บา้นไสดง หอ้งสอบ 8
9 0235 เด็กชาย วชัพล พลูเงิน บา้นไสดง หอ้งสอบ 8
10 0236 เด็กชาย ธวลัรัตน์ สังข์ทอง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
11 0241 เด็กชาย กรวรรษ เรืองอักษร บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 8
12 0242 เด็กหญิง ชนากานต์ ด าตั ง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
13 0245 เด็กหญิง อลิษา รักงาม วดัคีรีวง หอ้งสอบ 8
14 0247 เด็กชาย ยศพล พลแสน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
15 0248 เด็กหญิง พทุธมินต์ สมบรูณ์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
16 0249 เด็กหญิง ปนัดดา ทองเกตุ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
17 0250 เด็กหญิง วริศรา อ่อนหวาน อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
18 0251 เด็กชาย พลพยัคฆ์ นุชคนึง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 8
19 0252 เด็กชาย ธรีภทัร จุลสิทธิ์ บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 8
20 0253 นางสาว กาญจนา ใจหา้ว วดัคีรีวง หอ้งสอบ 8
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ห้องสอบ 9 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0255 เด็กหญิง ธน้สวรรณ โภชนา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
2 0256 เด็กหญิง นัฐธดิา กรายแก้ว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
3 0257 เด็กชาย สมชาย เเสงทอง อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 9
4 0258 เด็กหญิง นันทน์ภสั พึ่งรอด อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 9
5 0259 เด็กหญิง ฐิติกุล แซ่อุ่ย อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 9
6 0262 เด็กชาย สุทธรัิกษ์ คงเพช็รดิษ บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 9
7 0263 เด็กชาย เอกพนัธ์ วชิัยดิษฐ บา้นปากดอนสัก หอ้งสอบ 9
8 0265 เด็กชาย วริทธิ์ แก้วชล ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 9
9 0266 เด็กชาย กิตติภมูิ เสนา ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 9
10 0267 เด็กชาย สัญชัย ดีดวง ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 9
11 0271 เด็กหญิง จีรดา บญุมี อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
12 0272 เด็กหญิง มลิวลัย์ เจียววุน่ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
13 0273 เด็กชาย รัฐนนท์ นนทแก้ว วดัสิงขร หอ้งสอบ 9
14 0275 เด็กหญิง อินทร์ธริา คงจีน อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 9
15 0276 เด็กชาย พลพล พนัธพ์ชื บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 9
16 0277 เด็กหญิง นันทมนต์ เสวกจันทร์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
17 0279 เด็กหญิง เบญจวรรณ เกิดด้วง อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 9
18 0281 เด็กชาย ปรมิศร์ สุขแก้ว วดัสิงขร หอ้งสอบ 9
19 0283 เด็กชาย ณภทัร ขนอม บา้นคอกช้าง  หอ้งสอบ 9
20 0284 เด็กหญิง สลักจิตร เวชวฒัน์ อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 9
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รายวิชา [  ] ภาษาไทย   [  ] คณิตศาสตร์   [  ] วทิยาศาสตร์   [  ] สังคมศึกษา   [  ] ภาษาอังกฤษ   [  ] รวม 5 วชิา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563
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ห้องสอบ 10 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0285 เด็กชาย ธนากร เเก้วอ่อน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วดัทอ้งอ่าว) หอ้งสอบ 10
2 0287 เด็กหญิง ปณิตา แก่นแก้ว อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 10
3 0288 เด็กหญิง พมิพป์ภทัร ทองกลาง อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 10
4 0290 เด็กหญิง วรมน แก้วหว้ย อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
5 0292 เด็กชาย ศักรินทร์ นาคขาว บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 10
6 0293 เด็กชาย สุรวฒิุ พลายด้วง วดัคีรีวง หอ้งสอบ 10
7 0294 เด็กหญิง กิตติวรา โสมสุข อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
8 0295 เด็กหญิง กวนิทรา โสมสุข อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
9 0298 เด็กชาย ณัฐพล ส าเภาเงิน อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 10
10 0301 เด็กหญิง ธญัญาลักษ์ เหงาพรม อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 10
11 0302 เด็กหญิง กนกพร เปน็ใจเย็น อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
12 0304 เด็กชาย นภสัถ์ ขุนทอง บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 10
13 0305 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วชิัยดิษฐ บา้นควนทอง (ประชาอุทศิ) หอ้งสอบ 10
14 0309 เด็กชาย เนติภมูิ หนูไชยา อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
15 0314 เด็กชาย อาทติย์ สุขเรือง บา้นใหม่สามัคคี หอ้งสอบ 10
16 0315 เด็กหญิง สุภาพร ชุมเศียร วดัคีรีวง หอ้งสอบ 10
17 0316 เด็กชาย ศิวโรจน์  วชิัยดิษฐ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 10
18 0317 เด็กชาย ชญานนท์ พรหมเขียว วดัคีรีวง หอ้งสอบ 10
19 0319 เด็กหญิง ลักษกิา บญุทอง บา้นน  าโฉ หอ้งสอบ 10
20 0323 เด็กหญิง เยาวลักษณ์    นิยะกิจ บา้นดินแดงสามัคคี หอ้งสอบ 10
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ห้องสอบ 11 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0325 เด็กหญิง ปวริศา วชิัยดิษฐ บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 11
2 0328 เด็กหญิง อังศุมาลี รองไฝ ชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม หอ้งสอบ 11
3 0330 เด็กหญิง นฤมล จุตติพนัธ์ บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 11
4 0331 เด็กชาย ปณัณวฒัน์ วชิัยดิษฐ วดัคีรีวง หอ้งสอบ 11
5 0336 เด็กหญิง พมิพ์ ชนกก ภมูิ ไธสง บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 11
6 0341 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ บวัศิริ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 11
7 0342 เด็กชาย ศิริศักด์ิ ยอดประสิทธิ์ บา้นขอนหาด หอ้งสอบ 11
8 0344 เด็กชาย จักรพงศ์ จุ้ยเริก บา้นล าภรูา หอ้งสอบ 11
9 0346 เด็กชาย วรเมธ หนูขวญัแก้ว บา้นเกาะนกเภา หอ้งสอบ 11
10 0347 เด็กชาย เลมินทร์ คชโกษยั อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 11
11 0349 เด็กชาย ธรีะเทพ เพชรรัตน์ อนุบาลขวญัยืน หอ้งสอบ 11
12 0350 เด็กชาย วชักร ปจัฉิมทศิ บา้นน  าฉา หอ้งสอบ 11
13 0354 เด็กชาย อดิเทพ ปรีชา บา้นคอกช้าง หอ้งสอบ 11
14 0355 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์    แสงขาว อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 11
15 0356 เด็กชาย วฒิุชัย แคล่วคล่อง เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วดัทอ้งอ่าว) หอ้งสอบ 11
16 0357 เด็กชาย วศิวะ เดกันเทยีะ บา้นใหม่สามัคคี หอ้งสอบ 11
17 0358 เด็กหญิง กรรวี สิทธิสาร แพทยกิจพทิยา หอ้งสอบ 11
18 0359 เด็กหญิง หทยัรัตน์ พนัสีแก้ว วดักงตาก หอ้งสอบ 11
19 0361 เด็กหญิง ดรุณี เชาวพอ้ง อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 11
20 0362 เด็กชาย ทตัเทพ บญุส าราญ อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 11
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ห้องสอบ 12 ปีการศึกษา 2563

เลขที่ เลขทีส่มัคร โรงเรยีนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ
1 0363 เด็กชาย ชานนต์ สุทธปิระภา อนุบาลชุลีกร หอ้งสอบ 12
2 0364 เด็กหญิง สุวพชั ทองงาม อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 12
3 0366 เด็กชาย ทนิภทัร เอียดทอง วดัเขาส ารอง หอ้งสอบ 12
4 0367 เด็กหญิง สุกัญญา หงษบ์นิ บา้นโพธิห์วาย หอ้งสอบ 12
5 0368 เด็กหญิง ไอรีนรัตน์ ปล่ังกลาง วดัสันติวราราม หอ้งสอบ 12
6 0370 เด็กชาย คณาพงศ์ มะลิทพิย์ อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ หอ้งสอบ 12
7 0372 เด็กหญิง จิณณพตั ทองแก้ว วดัคีรีวง หอ้งสอบ 12
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