
 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) 
----------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 
2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ตามตารางสอบ 
และห้องสอบที่ก าหนด ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566            
 
 
                           

(นายนพดล  กาญจนางกูร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) 

ระดับชั้น วัน เดือน ปี เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 มีนาคม 2566 09.00-11.00 น. 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 มีนาคม 2566 09.00-11.00 น. 

 
เกณฑ์การสอบผ่านการคัดเลือก 

นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการคัดเลือก ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีจ านวนข้อสอบ 100 ข้อ 
ทั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ม.1 และ ม.4 
 
ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

1. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 
3. มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. ห้ามน าเอกสาร เครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ 
5. ไม่อนุญาต ให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
6. อนุญาตให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 

 
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 

บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ               บัตร
ประจ าตัวผู้สมัคร 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

1. ปากกาสีน้ าเงิน 
2. ดินสอ 2B 
3. ยางลบ 
4. กบเหลาดินสอ 
5. ปากกาลบค าผิด 

 
 



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ โรงเรียน ห้องสอบ

1 01001 เด็กหญิง ธัญพิชชา เสนาหม่ืน อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 421
2 01002 เด็กชาย วีรากร แก้วโสดา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เลขท่ีน่ังสอบ 01001-01035
3 01003 เด็กหญิง กัลยารัตน์ รุ่งเกษตร อนุบาลหนองบัวแดง
4 01004 เด็กชาย วรายุทธ ค ามา บ้านหนองลุมพุก
5 01005 เด็กหญิง การต์พิชชา อาจนาฝาย อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
6 01006 เด็กหญิง กนกวรรณ เกิดมงคล อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
7 01007 เด็กหญิง วรรณวิสา หอมวัน บ้านนาเจริญ
8 01008 เด็กหญิง ปราณปรียา จิตรหาญ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
9 01009 เด็กหญิง พิชชาญา เวียงอินทร์ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

10 01010 เด็กชาย ธีรดนย์ โพธ์ิระเดา อนุบาลหนองบัวแดง
11 01011 เด็กหญิง ชลลดา พลธรรม อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
12 01012 เด็กหญิง นัฐณิชา จิตมา บ้านโจดพิทยาคาร
13 01013 เด็กชาย กฤตธัช กัลลาเกอร์ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
14 01014 เด็กหญิง ณัฐณิชา เรืองบุญ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
15 01015 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ปราณีตพลกรัง อนุบาลเรืองชาญ
16 01016 เด็กชาย กิตติภูมิ ครองยุทธ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
17 01017 เด็กหญิง กาญจนา ฐานกุมมา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
18 01018 เด็กหญิง ประภัสสร บุญยัง อนุบาลเรืองชาญ
19 01019 เด็กชาย พุทธคุณ สิงห์สถิตย์ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
20 01020 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ พลดงนอก อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
21 01021 เด็กชาย จตุพล ธุสินแก่น บ้านโนนเหม่า
22 01022 เด็กหญิง อภิญญา ดงขาว อนุบาลหนองบัวแดง
23 01023 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ งอกค า อนุบาลสายฝนศึกษา
24 01024 เด็กหญิง วนิดา สวัสด์ิศรี อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
25 01025 เด็กชาย คุณานนท์ บุญลับ อนุบาลหนองบัวแดง
26 01026 เด็กหญิง จิรัชญา ทองจุฑา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
27 01027 เด็กหญิง วรรณกานต์ พัฒนผล อนุบาลสายฝนศึกษา
28 01028 เด็กหญิง อริสา โกมลวานิช อนุบาลสายฝนศึกษา
29 01029 เด็กชาย พุทฒิภัทร จันทร์ศรี บ้านปากห้วยเด่ือ
30 01030 เด็กชาย ปิโยรส ทัดศรี อนุบาลสายฝนศึกษา
31 01031 เด็กหญิง มณีวรรณ ทองสุข อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
32 01032 เด็กหญิง อรุณวรรณ เขียงเขียว เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
33 01033 เด็กหญิง ภคมน หวังข้อกลาง เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
34 01034 เด็กหญิง วรัชยา หม่ืนสุข เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
35 01035 เด็กชาย จิรายุ สวนจรูญ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

ช่ือ-สกุล



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ โรงเรียน ห้องสอบ

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

ช่ือ-สกุล

36 01036 เด็กหญิง รวิวรรณ เทพนอก เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 422
37 01037 เด็กหญิง ชลดา เกิดจินดา เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เลขท่ีน่ังสอบ 01036-01069
38 01038 เด็กหญิง สลิลทิพย์ โคตรโนนกอก เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
39 01039 เด็กชาย ฆณภัค บุญอ่ิม เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
40 01040 เด็กชาย ราเมศวร์ เกษสวน เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
41 01041 เด็กหญิง อารายา คงโนนกอก บ้านโจดพิทยาคาร
42 01042 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ มงคลปทุมมาวดี บ้านหนองปล้อง
43 01043 เด็กหญิง สิริกัญญา ทองเขียว บ้านหนองปล้อง
44 01044 เด็กหญิง ภัทรวดี ชาเนตร บ้านหนองปล้อง
45 01045 เด็กชาย กันตวิชญ์ ไกรนพ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
46 01046 เด็กหญิง กรกนก ศรีปัญญา บ้านนารี
47 01047 เด็กชาย ศิวา ชาลีเครือ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
48 01048 เด็กหญิง ศศิกาล ละหานนอก บ้านห้วยยางด า
49 01049 เด็กหญิง ปุษยาภรณ์ โป้บุญมา อนุบาลสายฝนศึกษา
50 01050 เด็กชาย ภูชิสส์ สมัครเขตรการ อนุบาลหนองบัวแดง
51 01051 เด็กหญิง พิมลชนก บุตรยากรัด อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
52 01052 เด็กหญิง กัณกมล ลาดขามป้อม บ้านหนองหอย
53 01053 เด็กหญิง ชุติมา งามภูเขียว เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
54 01054 เด็กชาย แสนยานุกรณ์ บุญเชิด อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
55 01055 เด็กชาย วรินทร เจริญวงค์ ชุมชนบ้านหนองแวง
56 01056 เด็กหญิง ไอลดา ขวกเขียว อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
57 01057 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตะนนท์ บ้านเมืองกลางวิทยา
58 01058 เด็กชาย ณพัทร์ อินทรศรีค าดี บ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)
59 01059 เด็กหญิง วราภรณ์ ยศรุ่งเรือง อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
60 01060 เด็กชาย ปฐพี ประวัติกลาง อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
61 01061 เด็กหญิง กมลพรรณ คงโนนกอก อนุบาลสายฝนศึกษา
62 01062 เด็กหญิง ศศิธร โคตรภูเขียว บ้านนาเจริญ
63 01063 เด็กชาย ชยธร คณาจันทร์ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
64 01064 เด็กชาย สุวณิต เหล่าภักดี บ้านหนองปล้อง
65 01065 เด็กหญิง ทักษอร มิตครบุรี มารีย์วิทยา
66 01066 เด็กชาย เดโช เรือนทอง อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
67 01067 เด็กหญิง วนิดา จ าพงษ์ บ้านนาเจริญ
68 01068 เด็กชาย ภีรพัฒน์ บุตรนาม อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
69 01069 เด็กหญิง ธนนันท์ เครือธนาวิทย์ คุรุประชานุกุล



ท่ี ล าดับสมัคร โรงเรียน ห้องสอบ

1 02001 เด็กชาย ชนัญญู ทาท่าหว้า อนุบาลหนองบัวแดง ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 423
2 02002 เด็กหญิง อรุณรัตน์ จันทร์ข้ามป้อม อนุบาลหนองบัวแดง เลขท่ีน่ังสอบ 02001-02027
3 02003 เด็กหญิง สุพรรณษา เจริญมูล อนุบาลหนองบัวแดง
4 02004 เด็กหญิง สุภาพร ตวนชัยภูมิ บ้านห้วยไผ่ใต้
5 02005 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิเศษฤทธ์ิ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
6 02006 เด็กชาย ปิยพิพัฒน์ ชาญสูงเนิน อนุบาลหนองบัวแดง
7 02007 เด็กชาย ซีวาพร เลิศขามป้อม อนุบาลหนองบัวแดง
8 02008 เด็กหญิง ไอรดา ทาน้อย บ้านห้วยไผ่ใต้
9 02009 เด็กหญิง พรนภัส ราษีงาม อนุบาลหนองบัวแดง

10 02010 เด็กหญิง พรรณรัตน์ ทาห้วยหว้า อนุบาลหนองบัวแดง
11 02011 เด็กชาย สมิทธ์ โสค า อนุบาลหนองบัวแดง
12 02012 เด็กชาย พัสกร ก้อนเงิน อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
13 02013 เด็กชาย ภูวนาธรณ์ แปงค าใส อนุบาลหนองบัวแดง
14 02014 เด็กหญิง พลอยปิลันธน์ จันทร์ข้ามป้อม อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
15 02015 เด็กชาย เศษรฐพงศ์ อ่อนดาบ อนุบาลหนองบัวแดง
16 02016 เด็กหญิง ธัญชนก ประสิทธ์ิ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
17 02017 เด็กหญิง ธัญชนก ค าสระคู อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
18 02018 เด็กชาย อนุพงศ์ ประมูล อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
19 02019 เด็กหญิง สุธาวดี คลาดโรค อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
20 02020 เด็กหญิง พอใจ คงโพธ์ิน้อย อนุบาลสายฝนศึกษา
21 02021 เด็กหญิง ศิริจรรยา กองจันทร์ อนุบาลหนองบัวแดง
22 02022 เด็กหญิง จุฑามณี เกาะม่วงหมู่ อนุบาลหนองบัวแดง
23 02023 เด็กหญิง ภัทรภร แก้วเมืองกลาง อนุบาลหนองบัวแดง
24 02024 เด็กชาย มรุเดช จ าบัวขาว อนุบาลหนองบัวแดง
25 02025 เด็กหญิง อรุณรัตน์ ครองเคหัง อนุบาลหนองบัวแดง
26 02026 เด็กชาย ธีรภัทร ค าวงษา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
27 02027 เด็กหญิง อภิสรา มีพร บ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
28 02028 เด็กหญิง พีรณัฐ ชัยงาม อนุบาลสายฝนศึกษา ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 424
29 02029 เด็กหญิง กานต์ปภา โพธ์ิคา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เลขท่ีน่ังสอบ 02028-02054
30 02030 เด็กชาย ยุทธการ มินิ บ้านหนองแห้วพัฒนา
31 02031 เด็กหญิง ดาวิกา สายทองค า บ้านหนองแห้วพัฒนา
32 02032 เด็กหญิง ปทิตตา หินสันเทียะ เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)



ท่ี ล าดับสมัคร โรงเรียน ห้องสอบช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)

33 02033 เด็กหญิง ปาณรพีย์ แสนยะบุตร เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
34 02034 เด็กหญิง ญาดา วิเศษชาติ เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
35 02035 เด็กหญิง รังสิมา แสงอรุณ บ้านโจดพิทยาคาร
36 02036 เด็กชาย วิทยา ฮาดวิเศษ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
37 02037 เด็กชาย ธนวัฒน์ โยธาภักดี ศรีสว่างสามัคคี
38 02038 เด็กหญิง ศิริกัลญา โดสน่ัน อนุบาลหนองบัวแดง
39 02039 เด็กชาย ฐิติวัสส์ สังข์ทอง อนุบาลหนองบัวแดง
40 02040 เด็กหญิง เอมิเลีย เพซ่ี อนุบาลหนองบัวแดง
41 02041 เด็กหญิง พัณณิตา พงษ์สกุล บ้านหนองหอย
42 02042 เด็กหญิง นวนันท์ จันทร์ณะรงค์ เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
43 02043 เด็กชาย นาวา ผลช่วย เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
44 02044 เด็กหญิง ณัฐนันท์ รักกลัด อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
45 02045 เด็กชาย พุฒิธร ไชยมุง อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
46 02046 เด็กชาย ยุติวิชญ์ รูปชัยภูมิ อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
47 02047 เด็กชาย ทฤษฎี ป้อมอุ่นเรือน อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
48 02048 เด็กชาย วิชช์ธยาน์ แสงจันทร์ บ้านหนองแต้
49 02049 เด็กหญิง ซีน่า เบรา อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
50 02050 เด็กชาย วรัทภพ ศิริพรรณ บุญเสน บ้านลาดใต้
51 02051 เด็กชาย ศุภณัฐ ย้ิมเสง่ียม อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
52 02052 เด็กหญิง ชลนิชา ชาวสวน บ้านนารี
53 02053 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ต้นตะภา บ้านโนนสะอาด
54 02054 เด็กชาย นิชชา พงษ์สระพัง อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ โรงเรียน ห้องสอบ

1 03001 นางสาว ไอญาดา แก้วรัตน์ บ้านโนนสะอาด ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 421
2 03002 นางสาว ประกายแก้ว แก้วเมืองกลาง หนองบัวแดงวิทยา เลขท่ีน่ังสอบ 03001-03020
3 03003 นางสาว สุธิดา สีอ าคา หนองบัวแดงวิทยา
4 03004 นางสาว มัฌชิมา นินนันท์ หนองบัวแดงวิทยา
5 03005 เด็กหญิง วราภรณ์ สุขสวัสด์ิ หนองบัวแดงวิทยา
6 03006 นางสาว น้ าทิพย์ อาจเวทย์ หนองบัวแดงวิทยา
7 03007 นางสาว ฐิตรติ ทองจ าปา หนองบัวแดงวิทยา
8 03008 นางสาว สิริยากร ฤาชา หนองบัวแดงวิทยา
9 03009 นางสาว ปฏิมากร ศรีหานาม หนองบัวแดงวิทยา

10 03010 นางสาว ปิยะธิดา ผิวภูเวียง หนองบัวแดงวิทยา
11 03011 นางสาว สุนิษา ทาน้อย หนองบัวแดงวิทยา
12 03012 เด็กชาย แทนคุณ หลินศรี หนองบัวแดงวิทยา
13 03013 นางสาว นาขวัญ ศักด์ิรัตนมาศ หนองบัวแดงวิทยา
14 03014 นางสาว กาญจนา เช้ือสาย หนองบัวแดงวิทยา
15 03015 นาย ณฐมน การถาง หนองบัวแดงวิทยา
16 03016 นางสาว ปนัดดา ลครพล หนองบัวแดงวิทยา
17 03017 นาย ธนกร ไทยมุ้ย หนองบัวแดงวิทยา
18 03018 นางสาว ศุภรัตน์ ประพันธ์ศรี หนองบัวแดงวิทยา
19 03019 นางสาว กมลชนก วรนาม หนองบัวแดงวิทยา
20 03020 นางสาว ป่ินมุก เกาแก้ง หนองบัวแดงวิทยา
21 03021 เด็กหญิง มัฑนาพร แย้มฎีกา หนองบัวแดงวิทยา ห้องสอบท่ี 2 ห้อง 422
22 03022 นางสาว วันใหม่ พรมจักร หนองบัวแดงวิทยา เลขท่ีน่ังสอบ 03021-03041
23 03023 เด็กชาย พีรวัส ไกรลพ หนองบัวแดงวิทยา
24 03024 นาย รัฐธรรมนูญ มูลหา หนองบัวแดงวิทยา
25 03025 นางสาว พัทธ์ธีรา แสงภู่นิธิไพศาล หนองบัวแดงวิทยา
26 03026 เด็กชาย พบุตร รักสุวรรณ์ หนองบัวแดงวิทยา
27 03027 เด็กหญิง นิศามณี พรมเด่ือ หนองบัวแดงวิทยา
28 03028 นาย ทรงพล ศิริก าเนิด หนองบัวแดงวิทยา
29 03030 นางสาว ไม้ไต่คู้ เต้หนองเป็ด บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
30 03031 นางสาว ชนกานต์ เต๊ะฮาลัง หนองบัวแดงวิทยา
31 03032 นางสาว จิตต์ชลลดา กว้างขวาง หนองบัวแดงวิทยา
32 03033 นางสาว พิยดา ค าเมืองน้อย บ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ โรงเรียน ห้องสอบช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

33 03034 นางสาว บุญญธิดา เทียมชัย หนองบัวแดงวิทยา
34 03035 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เพียงไธสง หนองบัวแดงวิทยา
35 03036 นางสาว วิชญาพร กงชัยภูมิ หนองบัวแดงวิทยา
36 03037 นางสาว ณัชชา ผานิล หนองบัวแดงวิทยา
37 03038 นาย ศิวัฒน์ ชาลีเครือ หนองบัวแดงวิทยา
38 03039 เด็กชาย ธนโชติ พลหล า หนองบัวแดงวิทยา
39 03040 นาย ภูริภัทร เช้ือกุน หนองบัวแดงวิทยา
40 03041 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิเศษ หนองบัวแดงวิทยา



ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

1 04001 นางสาว นริศรา พิบูลย์สังข์ หนองบัวแดงวิทยา ห้องสอบท่ี 1 ห้อง 423
2 04002 เด็กหญิง พิชชานันท์ พิมพาเรือ หนองบัวแดงวิทยา เลขท่ีน่ังสอบ 04001-04026
3 04003 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา สะท้านถ่ิน หนองบัวแดงวิทยา
4 04004 นางสาว ปฐมาวดี คงวิชานนท์ หนองบัวแดงวิทยา
5 04005 นางสาว ชัญญานุช หมู่หม่ืนศรี หนองบัวแดงวิทยา
6 04006 นางสาว วริยา ศรีบัวบุญ หนองบัวแดงวิทยา
7 04007 นาย พัฒนา ฉินศิริเศรษฐ หนองบัวแดงวิทยา
8 04008 เด็กชาย เตชินท์ หาญละคร หนองบัวแดงวิทยา
9 04009 นาย พีรภัทร ราดภูเขียว หนองบัวแดงวิทยา

10 04010 นางสาว ณัฐกานต์ ฝอยโคกสูง บ้านโคกกรวดหนองพวง
11 04011 เด็กหญิง ญาโณทัย ศรีประทุม หนองบัวแดงวิทยา
12 04012 นางสาว ศิรภัสสร ภูทองบ่อ หนองบัวแดงวิทยา
13 04013 นางสาว จริญญา นิวรรัมย์ หนองบัวแดงวิทยา
14 04014 เด็กหญิง อัญญาดา โสมสุข หนองบัวแดงวิทยา
15 04015 นางสาว สิดารัศม์ิ หารคุโน หนองบัวแดงวิทยา
16 04016 นางสาว พิชามญช์ุ บุญหนา หนองบัวแดงวิทยา
17 04017 เด็กหญิง วิยดา ชาพา หนองบัวแดงวิทยา
18 04018 นางสาว ภัทรนันท์ เดชเจริญ หนองบัวแดงวิทยา
19 04019 เด็กชาย สิรวิชญ์ นาขยัน หนองบัวแดงวิทยา
20 04020 นางสาว พิชชาภา ทะนารี หนองบัวแดงวิทยา
21 04021 นาย ณัฐวัฒน์ รัตนประทุม หนองบัวแดงวิทยา
22 04022 นาย จีรภัทร์ ตรีรัตน์กุลดิลก หนองบัวแดงวิทยา
23 04023 นางสาว พัชรี เสนาหม่ืน หนองบัวแดงวิทยา
24 04024 นาย อนุวัต เพชรนอก บ้านกุดชุมแสง
25 04025 เด็กหญิง ลัลนา งามสมพักตร์ หนองบัวแดงวิทยา
26 04026 นางสาว ทักษพร ต้นตะภา หนองบัวแดงวิทยา

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)


