
  

 

 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

เรื่อง   รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 เ พ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                 
ตามประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เรื่อง การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยมีการรับสมัครในวันที่ ๒๒-๒๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บัดนี้โรงเรียนได้ก าหนดการสอบคัดเลือกในระดับ               
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบ เข้าสอบและลงชื่อเข้าสอบในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒           
โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมพร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดใน
ตารางนัดหมาย และเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ คือ ปากกา ดินสอ๒B ยางลบ  กบเหลาดินสอ 

  นักเรียนที่ไม่มาด าเนินการต่าง ๆ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่า สละสิทธิ์ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

                     (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วันสอบ เวลา เวลาสอบ วิชา คะแนน 

 
วันศุกร์ที่  

5  
เมษายน 
2562 

09.00 น. - 10.00 น. 60 นาท ี คณิตศาสตร์   40 
10.10 น. - 10.50 น. 40 นาท ี ภาษาไทย      30 
11.00 น. - 11.40 น. 40 นาท ี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  30 

พักกลางวัน 
13.00 น. - 14.00 น. 60 นาท ี วิทยาศาสตร์  40 
14.10 น. - 14.50 น. 40 นาท ี ภาษาอังกฤษ   30 

 
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน 
 2. ในการสอบคัดเลือก นักเรียนที่มาถึงห้องสอบเกิน 30 นาที หลังเวลาเริ่มสอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
 3. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 4. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา ดินสอด า 2B ยางลบ      
              กบเหลาดินสอ ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น 
 5. ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 6. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 
  
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ส่งเอกสารผลคะแนน O-Net ให้น ามาส่งในวันสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน   
O-Net 30% 

๑ ๑๐๐๐๑ เด็กชาย ธนภัทร เปียทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 

๒ ๑๐๐๐๒ เด็กชาย ณัฐพล พลเสน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๓ ๑๐๐๐๓ เด็กชาย เตชินท์ แสงทอง วัดบ้านกรวด 
 

๔ ๑๐๐๐๔ เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ขุนชนะ วัดบ้านกรวด 
 

๕ ๑๐๐๐๕ เด็กชาย วีรภาพ ไกรทอง วัดราษฎรบ ารุง 
 

๖ ๑๐๐๐๖ เด็กชาย ปฐมพร บุญเรืองรอด บ้านห้วยม้าลอย 
 

๗ ๑๐๐๐๗ เด็กหญิง นพพรัตน์ ปรีชานุกูลพานิช วัดราษฎรบ ารุง  
๘ ๑๐๐๐๘ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ บุญทิม วัดราษฎรบ ารุง 

 
๙ ๑๐๐๐๙ เด็กชาย ปวริศ ล้อมวงษ์ บ้านห้วยม้าลอย 

 
๑๐ ๑๐๐๑๐ เด็กหญิง เพชรรัตน์ นาสมหมาย วัดราษฎรบ ารุง 

 
๑๑ ๑๐๐๑๑ เด็กชาย อรุณโทมัส เบอเจนคลีฟ บ้านห้วยม้าลอย 

 
๑๒ ๑๐๐๑๒ เด็กชาย ธราธิป มายืนยงค์ บ้านหนองจั่น 

 
๑๓ ๑๐๐๑๓ เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ยุติธรรม ดอนเจดีย์พิทยาคม 

 
๑๔ ๑๐๐๑๔ เด็กหญิง ชฎาพร เข็มทอง วัดสระด่าน 

 
๑๕ ๑๐๐๑๕ เด็กหญิง นิศามณีย์ จิรรัชต์โภคิน วัดสระด่าน 

 
๑๖ ๑๐๐๑๖ เด็กหญิง ศุภกานต์ เปรมไพศาล วัดท่ากุ่ม 

 
๑๗ ๑๐๐๑๗ เด็กชาย จิระวัฒน์ ดวงเที่ยง วัดชีธาราม 

 
๑๘ ๑๐๐๑๘ เด็กหญิง นวพร จรเทศ วัดบ้านกรวด 

 
๑๙ ๑๐๐๑๙ เด็กชาย ธนวัฒน ์ เกิดโภคา วัดหนองหลอด 

 
๒๐ ๑๐๐๒๐ เด็กหญิง นันทกา สุกคง วัดราษฎรบ ารุง 

 
๒๑ ๑๐๐๒๑ เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีเดือน วัดบ้านกรวด 

 
๒๒ ๑๐๐๒๒ เด็กหญิง อาทิตติญา ฟักทับทิม วัดหนองแจง 

 
๒๓ ๑๐๐๒๓ เด็กหญิง สิริลักษณ์ จ าปีเรือง วัดหนองแจง 

 
๒๔ ๑๐๐๒๔ เด็กชาย สุเมธ งามละม้าย วัดบ้านกรวด 

 
๒๕ ๑๐๐๒๕ เด็กชาย ศุภชัย ศรีอ าอางค์ วัดราษฎรบ ารุง 

 
๒๖ ๑๐๐๒๖ เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ปาระวัตร วัดชีธาราม 

 
๒๗ ๑๐๐๒๗ เด็กชาย ณัฐนนท ์ คงท่ี บ้านสระกระโจม 

 
๒๘ ๑๐๐๒๘ เด็กชาย ธันวา หนูทอง บ้านสระกระโจม 

 
๒๙ ๑๐๐๒๙ เด็กชาย สัมพันธ์ นนทวรรธนะ วัดราษฎรบ ารุง 

 
๓๐ ๑๐๐๓๐ เด็กชาย ธีรภัทร์ วงษ์สายวิเศษ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

 
๓๑ ๑๐๐๓๑ เด็กชาย ณัฐมน ฐานโพธิ์ บ้านสระกระโจม 

 
๓๒ ๑๐๐๓๒ เด็กหญิง สุธินันท์ ลิ้มธนกิจ วัดสุวรรณนาคี 

 
๓๓ ๑๐๐๓๓ เด็กชาย ศิรวิทย์ กรับทอง เทศบาลวัดปราสาททอง 

 
๓๔ ๑๐๐๓๔ เด็กหญิง ศศิประภา ภู่น้อย บ้านหนองจิกรากข่า 

 
๓๕ ๑๐๐๓๕ เด็กชาย ณัฐพงศ์ พ่วงเสือ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

 
       

 

ห้องสอบที่ ๑/๒๑๒ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๑๐๐๓๖ เด็กชาย ธนภัทร แช่มช้อย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๒ ๑๐๐๓๗ เด็กหญิง ชญานันท์ จันเทเวศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๓ ๑๐๐๓๘ เด็กหญิง ธารวิมล เกษมณี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๔ ๑๐๐๓๙ เด็กชาย ประวิต สระทองปลิว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๕ ๑๐๐๔๐ เด็กหญิง อทิตติญา หอมล าดวน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๖ ๑๐๐๔๑ เด็กหญิง ภัทรนันท์ สร้อยสน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๗ ๑๐๐๔๒ เด็กหญิง พัชริน ร่วมสุข อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๘ ๑๐๐๔๓ เด็กหญิง จิราวรรณ สามงามน้อย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๙ ๑๐๐๔๔ เด็กชาย วรากร ช่อพยอม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๐ ๑๐๐๔๕ เด็กชาย นพวิชญ์ ปานตู อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๑ ๑๐๐๔๖ เด็กหญิง ประภาภัทร เมืองราช อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๒ ๑๐๐๔๗ เด็กหญิง ชยากร สังข์อ่วม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๓ ๑๐๐๔๘ เด็กหญิง รัตนากร ฉ่ าดุม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๔ ๑๐๐๔๙ เด็กชาย ปฐมพงษ์ สุวรรณประทีป อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๕ ๑๐๐๕๐ เด็กหญิง อารียา เกตุพิบูลย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๖ ๑๐๐๕๑ เด็กหญิง อภิญญา สุดแก้ว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๗ ๑๐๐๕๒ เด็กชาย จิรัฎฐ ์ สุวรรณสิงห์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๘ ๑๐๐๕๓ เด็กหญิง สุวิวรรณ แย้มหัตถา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๑๙ ๑๐๐๕๔ เด็กชาย จิรภัทร ชื่นชมจันทร์ บ้านโคกหม้อ 
 

๒๐ ๑๐๐๕๕ เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วเขียว บ้านโคกหม้อ 
 

๒๑ ๑๐๐๕๖ เด็กชาย มารุต สุรามาตร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๒๒ ๑๐๐๕๗ เด็กชาย อัจฉริยะ แก้วเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๒๓ ๑๐๐๕๘ เด็กหญิง วรนิษฐา จันทรัตน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๒๔ ๑๐๐๕๙ เด็กหญิง สุกัญนิพร บุญสูง บ้านดงกระเชา 
 

๒๕ ๑๐๐๖๐ เด็กชาย คิรากร ดิษเทศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

๒๖ ๑๐๐๖๑ เด็กชาย นนทกร แสงศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.60 
๒๗ ๑๐๐๖๒ เด็กชาย ธนวัฒน ์ ดอกไม้ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.43 
๒๘ ๑๐๐๖๓ เด็กชาย นพวิชญ์ งวงค านาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๒๙ ๑๐๐๖๔ เด็กหญิง ธนพร ศรีสว่าง วัดบ้านกรวด 0.53 
๓๐ ๑๐๐๖๕ เด็กหญิง อมรรัตน์ วรรณดิษฐ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 
๓๑ ๑๐๐๖๖ เด็กชาย อนุวัฒน์ บัวแตง บ้านทะเลบก 0.40 
๓๒ ๑๐๐๖๗ เด็กหญิง ขวัญใจ ชาวบ้านคอย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๓๓ ๑๐๐๖๘ เด็กชาย พีรวิชญ์ บัวเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.43 
๓๔ ๑๐๐๖๙ เด็กหญิง ชยาภรณ์ วุฒิกุล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๓๕ ๑๐๐๗๐ เด็กหญิง ต้นน้ า พลายละหาร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 

       
 

ห้องสอบที่ ๒/๒๑๓ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
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ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๑๐๐๗๑ เด็กชาย สุรยุทธ์ ปลื้มใจ วัดบ้านกรวด 0.73 
๒ ๑๐๐๗๒ เด็กหญิง ศุภรัตน์ อินทวงษ์ บ้านนเรศ  
๓ ๑๐๐๗๓ เด็กหญิง พูลมีพักตร์ พูลมี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.40 
๔ ๑๐๐๗๔ เด็กชาย บุญฤทธิ์ เพียวงษ์ วัดบ้านกรวด 0.65 
๕ ๑๐๐๗๕ เด็กชาย ปิยะพัฒน์ อ่อนส าโรง วัดบ้านกรวด 0.65 
๖ ๑๐๐๗๖ เด็กหญิง ณธิดา วงษ์มะลิสี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.77 
๗ ๑๐๐๗๗ เด็กหญิง วรรณพร สังคดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.60 
๘ ๑๐๐๗๘ เด็กชาย สิรภพ ช่อมะม่วง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.70 
๙ ๑๐๐๗๙ เด็กชาย เฉลิมพล เริ่มรัตน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.80 

๑๐ ๑๐๐๘๐ เด็กชาย ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.70 
๑๑ ๑๐๐๘๑ เด็กชาย ธนโชต ิ พรชเมศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๑๒ ๑๐๐๘๒ เด็กชาย ศรัญญู มาสี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.50 
๑๓ ๑๐๐๘๓ เด็กหญิง ณัฐสุดา เมฆส าสี บ้านนเรศ 0.60 
๑๔ ๑๐๐๘๔ เด็กหญิง เสาวภา นาคพร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.83 
๑๕ ๑๐๐๘๕ เด็กหญิง ชนิษฐา ภูมิศรี บ้านนเรศ 0.53 
๑๖ ๑๐๐๘๖ เด็กหญิง อัญมณี ดอกชะเอม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๑๗ ๑๐๐๘๗ เด็กหญิง ดวงกมล ศรีจ้อยวงศ์ บ้านนเรศ 0.50 
๑๘ ๑๐๐๘๘ เด็กหญิง ฟ้าใส   อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.60 
๑๙ ๑๐๐๘๙ เด็กหญิง นันท์ณภัส ลิ้มธนกิจ วัดสุวรรณนาคี 0.68 
๒๐ ๑๐๐๙๐ เด็กหญิง จุติพัฒน์ วงษ์สุวรรณ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๒๑ ๑๐๐๙๑ เด็กหญิง ศิริวรรณ แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๒๒ ๑๐๐๙๒ เด็กชาย รัตนกร สร้อยชมภู อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.43 
๒๓ ๑๐๐๙๓ เด็กหญิง ศิปราย สว่างศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 
๒๔ ๑๐๐๙๔ เด็กชาย ธณวรรษ หาญกล้า อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1.05 
๒๕ ๑๐๐๙๕ เด็กหญิง สุวรรณา แก้วศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๒๖ ๑๐๐๙๖ เด็กชาย สุธีกานต ์ เภาตา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.45 
๒๗ ๑๐๐๙๗ เด็กชาย สุภัทร มณีวงษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๒๘ ๑๐๐๙๘ เด็กชาย อนิวัตติ์ จ้อยเจริญ บ้านนเรศ  
๒๙ ๑๐๐๙๙ เด็กชาย ภูวริช แสงอินทร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๓๐ ๑๐๑๐๐ เด็กหญิง อรพิชญา อุเทศนันท์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๓๑ ๑๐๑๐๑ เด็กหญิง ปนัดดา สุขชื่น อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๓๒ ๑๐๑๐๒ เด็กหญิง พัชราภา บุญลอด อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.88 
๓๓ ๑๐๑๐๓ เด็กชาย ธนวิทย์ ดาวเรือง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.70 
๓๔ ๑๐๑๐๔ เด็กชาย ปราโมทย ์ ท่วมไชสง บ้านนเรศ 0.47 
๓๕ ๑๐๑๐๕ เด็กชาย บวรทัต แก้วพานทอง อินทร์ศรีธาราษฎร์  
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O-Net 30% 

๑ ๑๐๑๐๖ เด็กหญิง กัณฐิกา สมดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.53 
๒ ๑๐๑๐๗ เด็กหญิง จิตรลดา อาจทรัพย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๓ ๑๐๑๐๘ เด็กชาย เฉลิมพร สอดศรี บ้านนเรศ 0.62 
๔ ๑๐๑๐๙ เด็กหญิง ณัฐชยา แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 
๕ ๑๐๑๑๐ เด็กชาย ปริญญา จงจิตต์ บ้านนเรศ 0.88 
๖ ๑๐๑๑๑ เด็กหญิง วรรณนิษา ดอกล าเจียก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.83 
๗ ๑๐๑๑๒ เด็กชาย พฤกษชาติ ดาษดา วัดราษฎรบ ารุง  
๘ ๑๐๑๑๓ เด็กหญิง กนกพิชญ์ การะเกตุ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๙ ๑๐๑๑๔ เด็กหญิง นวพรรษ ดาวเรือง บ้านยมเบือ  

๑๐ ๑๐๑๑๕ เด็กชาย เขมทัศน์ จันทร์ประดิษฐ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๑๑ ๑๐๑๑๖ เด็กชาย ยุทธภูมิ ยิ้มประดิษฐ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๑๒ ๑๐๑๑๗ เด็กหญิง กัณญาณัฏฐ์ สุภาวงษ์ วัดหนองแจง  
๑๓ ๑๐๑๑๘ เด็กหญิง อัครภา นาคยศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
๑๔ ๑๐๑๑๙ เด็กหญิง ภรณ์ชนก ดาศรี วัดชีธาราม 0.80 
๑๕ ๑๐๑๒๐ เด็กชาย กฤตยชญ์ จ าปาเงิน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 
๑๖ ๑๐๑๒๑ เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ดาวเรือง อนุบาลบ่อพลอย  
๑๗ ๑๐๑๒๒ เด็กชาย ธีรภัทร โพธิ์นุต ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.55 
๑๘ ๑๐๑๒๓ เด็กหญิง อาทิตยา จันทร์ฮวบ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๑๙ ๑๐๑๒๔ เด็กหญิง ณัฐริกา หาญณรงค์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๒๐ ๑๐๑๒๕ เด็กชาย สิทธา จันทร์ทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๒๑ ๑๐๑๒๖ เด็กหญิง กมลวรรณ อินสว่าง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.53 
๒๒ ๑๐๑๒๗ เด็กชาย นราธิป พลเสน ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.43 
๒๓ ๑๐๑๒๘ เด็กชาย สหรัฐ พรมพ่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.28 
๒๔ ๑๐๑๒๙ เด็กชาย บุญธา ลิ้มนุชสวาท อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 
๒๕ ๑๐๑๓๐ เด็กชาย รัชพล อินสว่าง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.40 
๒๖ ๑๐๑๓๑ เด็กชาย ดนุเดช ดงแก้วมณี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.45 
๒๗ ๑๐๑๓๒ เด็กหญิง ณัฐรีนีย์ สว่างศรี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.50 
๒๘ ๑๐๑๓๓ เด็กชาย ภาสพิชญ์ ดาวเรือง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.77 
๒๙ ๑๐๑๓๔ เด็กชาย ทิศธิวา โฉมยา บ้านบ่อส าราญ 0.43 
๓๐ ๑๐๑๓๕ เด็กชาย ศุภกร สาจันทร์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.50 
๓๑ ๑๐๑๓๖ เด็กหญิง พรหมพร พรมพ่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.73 
๓๒ ๑๐๑๓๗ เด็กหญิง ธนิตา นิ่มนวล ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.73 
๓๓ ๑๐๑๓๘ เด็กชาย ศรัณยภัทร รัตนวิโรจน ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๓๔ ๑๐๑๓๙ เด็กชาย ภัทรพล แสงภู่ สุพรรณภูมิ 0.80 
๓๕ ๑๐๑๔๐ เด็กหญิง มีนา ยาทิพย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.47 
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๑ ๑๐๑๔๑ เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ ศรีเที่ยงตรง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.77 
๒ ๑๐๑๔๒ เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แพกุญชร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.80 
๓ ๑๐๑๔๓ เด็กชาย เตวิช เชยกลิ่นเทศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.38 
๔ ๑๐๑๔๔ เด็กชาย จิตรกร บุญหนองโอ่ง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.43 
๕ ๑๐๑๔๕ เด็กหญิง อัญชลีพร ศรีสวัสดิ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๖ ๑๐๑๔๖ เด็กชาย สิงห์ชัย พรหมช่วย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๗ ๑๐๑๔๗ เด็กหญิง อาภัสรา คล้ายปลื้ม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.30 
๘ ๑๐๑๔๘ เด็กหญิง ชลลดา เจริญวิพัฒน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 
๙ ๑๐๑๔๙ เด็กชาย ณัฐวุฒิ กิจส ารวม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 

๑๐ ๑๐๑๕๐ เด็กหญิง สุพิชา อินสว่าง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๑๑ ๑๐๑๕๑ เด็กหญิง นพรัตน์ นามโชติ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๑๒ ๑๐๑๕๒ เด็กชาย ลิปปกร บุญเจือจันทร์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.83 
๑๓ ๑๐๑๕๓ เด็กชาย กฤษฏิพงศ์ ศรีบุญเพ็ง วัดหนองแจง 0.65 
๑๔ ๑๐๑๕๔ เด็กหญิง จิรนันท์ บูชา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 
๑๕ ๑๐๑๕๕ เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แช่มช้อย บ้านหนองจิกรากข่า 0.70 
๑๖ ๑๐๑๕๖ เด็กหญิง บุญญิการ์ บุญเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1.03 
๑๗ ๑๐๑๕๗ เด็กหญิง นภสร ยิ้มละม้าย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.83 
๑๘ ๑๐๑๕๘ เด็กหญิง จุฑามาศ โสมจิตร ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.73 
๑๙ ๑๐๑๕๙ เด็กชาย โสฬส อินทร์ทอง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.62 
๒๐ ๑๐๑๖๐ เด็กชาย ธนกฤต สันติพิพัฒน์ วัดชีธาราม 0.43 
๒๑ ๑๐๑๖๑ เด็กหญิง สรนันท์ ทองสุข อิทร์ศรัทราราษฏร์ 0.53 
๒๒ ๑๐๑๖๒ เด็กหญิง ภคมน ศิริพลับ พลับพลาไชย 0.70 
๒๓ ๑๐๑๖๓ เด็กหญิง นิศาชล โสมโสดา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.85 
๒๔ ๑๐๑๖๔ เด็กชาย จักรินทร์ เจริญผล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.58 
๒๕ ๑๐๑๖๕ เด็กชาย ชินวัตร วงษ์สุวรรณ วัดท่ากุ่ม 0.53 
๒๖ ๑๐๑๖๖ เด็กชาย ศุภโชต ิ ดอกไม้ขาว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 
๒๗ ๑๐๑๖๗ เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มายืนยงค์ วัดหนองหลอด 0.32 
๒๘ ๑๐๑๖๘ เด็กหญิง โสรยา หอมแก่น วัดหนองหลอด 0.45 
๒๙ ๑๐๑๖๙ เด็กชาย ภัทรพงค์ โพธิกุล วัดหนองหลอด 0.80 
๓๐ ๑๐๑๗๐ เด็กหญิง บุษกร ศรีนิล วัดท่ากุ่ม 0.70 
๓๑ ๑๐๑๗๑ เด็กหญิง เทียนธิชา จันหอมกุล วัดท่ากุ่ม 0.55 
๓๒ ๑๐๑๗๒ เด็กชาย วทัญญ ู ยอดไม้ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.77 
๓๓ ๑๐๑๗๓ เด็กชาย ณัฐพล เทียมศร วัดหนองหลอด 0.58 
๓๔ ๑๐๑๗๔ เด็กหญิง โชติรส นพวงษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.50 
๓๕ ๑๐๑๗๕ เด็กชาย เตชิต สมใจเพ็ง บ้านนเรศ 0.45 

       
 

ห้องสอบที่ ๕/๒๑๖ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๑๐๑๗๖ เด็กหญิง วนิดา เรือนใจมั่น วัดสระศรีเจริญ 0.77 
๒ ๑๐๑๗๗ เด็กหญิง อโนทัย สายทอง วัดสระศรีเจริญ 0.65 
๓ ๑๐๑๗๘ เด็กหญิง เพ็ญสุดา ละคร วัดสระศรีเจริญ 0.58 
๔ ๑๐๑๗๙ เด็กชาย ทัตพงษ์ วงษ์ค ามี วันสระศรีเจริญ 0.85 
๕ ๑๐๑๘๐ เด็กหญิง วาสนา ขอบทอง วันสระศรีเจริญ 0.68 
๖ ๑๐๑๘๑ เด็กหญิง ศศิธร เปี่ยมสะอาด วัดสระศรีเจริญ 0.55 
๗ ๑๐๑๘๒ เด็กชาย สิทธิ พุ่มเปลี่ยน วัดสระศรีเจริญ 0.58 
๘ ๑๐๑๘๓ เด็กชาย จิรายุ ศรีจ าพันธ์ วัดสระศรีเจริญ 0.60 
๙ ๑๐๑๘๔ เด็กชาย ชัยวัฒน ์ แสนภูธร วัดสระศรีเจริญ 0.50 

๑๐ ๑๐๑๘๕ เด็กชาย อดิศักดิ์ บุญเกิด วัดสระศรีเจริญ 0.43 
๑๑ ๑๐๑๘๖ เด็กชาย ณภัทร สุนทรวิภาต วัดสระศรีเจริญ 0.53 
๑๒ ๑๐๑๘๗ เด็กชาย ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ วัดสระศรีเจริญ 0.43 
๑๓ ๑๐๑๘๘ เด็กชาย นิติพัฒน์ คลังทรัพย์ บ้านดงกระเชา 0.58 
๑๔ ๑๐๑๘๙ เด็กชาย ธนโชต ิ ชุสนะเสวี วัดสระศรีเจริญ 0.62 
๑๕ ๑๐๑๙๐ เด็กชาย ปฏิพนธ์ ชื่นใจดี วัดสระศรีเจริญ 0.45 
๑๖ ๑๐๑๙๑ เด็กชาย พิตตินันท์ วงษ์สุวรรณ บ้านห้วยม้าลอย 0.35 
๑๗ ๑๐๑๙๒ เด็กชาย รุ่งเรือง อินช่วย วัดหนองหลอด 0.58 
๑๘ ๒๐๒๘๑ เด็กชาย ธัชวิศว ์ เลิศพัฒนวงศ์ อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 0.75 
๑๙ ๒๐๒๘๒ เด็กหญิง อภิชญา พวงขาว บ้านบ่อส าราญ 0.55 
๒๐ ๒๐๒๘๓ เด็กชาย ธนาวินด์ ดอกตาลยงคื วัดดงขี้เหล็ก 0.83 
๒๑ ๒๐๒๘๔ เด็กชาย วรปรัชญ ์ แดงมุตตา อนุบาลสุพรรณบุรี 0.85 
๒๒ ๒๐๒๘๕ เด็กหญิง อนันตญา คงการุณ วัดสระศรีเจริญ 0.58 
๒๓ ๒๐๒๘๖ เด็กชาย วุฒิพร เกลี้ยงทองค า วัดหนองหลอด 0.80 
๒๔ ๒๐๒๘๗ เด็กหญิง สุวิสา เสาสิงห์ บ้านท่าเสด็จ 0.83 
๒5 ๒๐๒๘8 เด็กหญิง ลักษณ์นารา ทวนเงิน อ านวยเวทย์ 0.65 

 

หมายเหตุ : เลขผู้สมัคร ๒๐๒๘๑ – ๒๐๒๘7   ในบัตรประจ าตัวผู้สอบเดิม คือ ห้องสอบที่ ๗/๒๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสอบที่ ๖/๒๑๗ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๐๐๑ เด็กชาย มหรรณพ มัฆมาน ภาวนาภมณฑ์พิทยา 
 

๒ ๒๐๐๐๒ เด็กชาย ธนวัฒน ์ นะพล บ้านหนองแขม 
 

๓ ๒๐๐๐๓ เด็กหญิง ณฤกมล จงเจริญ บ้านหนองแขม 
 

๔ ๒๐๐๐๔ เด็กชาย ณภัทร จันทน์ผา วัดวรจันทร์ 
 

๕ ๒๐๐๐๕ เด็กชาย อนุสร ขวัญรอด วัดยาง 
 

๖ ๒๐๐๐๖ เด็กชาย สมพงษ์ ยอดมะปราง วัดหนองโสน 
 

๗ ๒๐๐๐๗ เด็กชาย ณัชพล อู่อรุณ ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 

๘ ๒๐๐๐๘ เด็กหญิง เกษริน ศรีอินกิจ วัดหนองทราย 
 

๙ ๒๐๐๐๙ เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ชาวบ้านคอย บ้านหนองโก 
 

๑๐ ๒๐๐๑๐ เด็กหญิง อนิรุจน์ หาญพุฒิ วัดสระประทุม 
 

๑๑ ๒๐๐๑๑ เด็กชาย สมิทธ์ สุขอัมพร เมืองสุพรรณบุรี 
 

๑๒ ๒๐๐๑๒ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฉิมเพชร เมืองสุพรรณบุรี 
 

๑๓ ๒๐๐๑๓ เด็กชาย พีรพัฒน์ พลเสน วัดดงขี้เหล็ก 
 

๑๔ ๒๐๐๑๔ เด็กชาย นวพล นูมหันต์ วัดใหม่สระพลอย 
 

๑๕ ๒๐๐๑๕ เด็กหญิง กฤตยา ม่วงทวี บ้านหนองจิรากข่า 
 

๑๖ ๒๐๐๑๖ เด็กชาย ธนกร สอนสิทธิ์ วัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสี 
 

๑๗ ๒๐๐๑๗ เด็กชาย วชิรวิทย ์ แสงภู่ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
 

๑๘ ๒๐๐๑๘ เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์สุวรรณ บ้านห้วยม้าลอย 
 

๑๙ ๒๐๐๑๙ เด็กชาย เสก เมืองช้าง บ้านห้วยม้าลอย 
 

๒๐ ๒๐๐๒๐ เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีวิชัย วัดสระประทุม 
 

๒๑ ๒๐๐๒๑ เด็กชาย คมกฤษณ์ ชาวบุตรดี วัดประชุมชน 
 

๒๒ ๒๐๐๒๒ เด็กชาย สุภาชัย เหมือนแก้ว อนุบาลเดมิบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 
 

๒๓ ๒๐๐๒๓ เด็กชาย ชุมพล สุนทรวิภาต วัดสระด่าน 
 

๒๔ ๒๐๐๒๔ เด็กหญิง กรกอร อู่อรุณ วัดสระด่าน 
 

๒๕ ๒๐๐๒๕ เด็กชาย ภควัฒน์ มณีวงษ์ วัดวังพลับใต้ 
 

๒๖ ๒๐๐๒๖ เด็กชาย ฤทธิเกียรติ์ หิรัญรักษ์ วัดดงขี้เหล็ก 
 

๒๗ ๒๐๐๒๗ เด็กหญิง ศิราณี เสาคง เมืองสุพรรณบุรี 
 

๒๘ ๒๐๐๒๘ เด็กหญิง จินดารัตน์ วุฒิยา วัดหนองเพียร 
 

๒๙ ๒๐๐๒๙ เด็กหญิง แพรว มณีวงษ์ บ้านห้วยม้าลอย 
 

๓๐ ๒๐๐๓๐ เด็กชาย ธนภัทร ตรงดี วัดหนองไผ่ 
 

๓๑ ๒๐๐๓๑ เด็กหญิง พีชญานันต์ ภูไม้ วัดบ้านกรวด 
 

๓๒ ๒๐๐๓๒ เด็กชาย ภัคภาคิน ขยันกิจ บ้านหนองสรวง 
 

๓๓ ๒๐๐๓๓ เด็กชาย เจษฎา ศรีนาค บ้านห้วยม้าลอย 
 

๓๔ ๒๐๐๓๔ เด็กชาย รัตนโชต ิ จันทร์วงศ ์ เมืองสุพรรณบุรี 
 

๓๕ ๒๐๐๓๕ เด็กชาย รัตนากร พลเสน วัดหนองเพียร 
 

       
 

ห้องสอบที่ ๑๐/๒๒๓ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๐๓๖ เด็กหญิง กัลยรัตน์ ดอกไผ่ วัดใหม่สระพลอย 
 

๒ ๒๐๐๓๗ เด็กหญิง พิชญาภา พลายสาสินธุ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 
 

๓ ๒๐๐๓๘ เด็กหญิง นารีรัตน์ มะลิซ้อน บ้านสระหลวง 
 

๔ ๒๐๐๓๙ เด็กชาย เมธัส แก้วปาน เมืองสุพรรณบุรี 
 

๕ ๒๐๐๔๐ เด็กชาย ศิราวุฒิ จันทร์ทอง ศรีรัตน์วิทยา 
 

๖ ๒๐๐๔๑ เด็กชาย อานนท์ วราชัชวาล วัดหนองโสน 
 

๗ ๒๐๐๔๒ เด็กชาย ชลธร ศรีบุญมี วัดโพธิ์เขียว 
 

๘ ๒๐๐๔๓ เด็กหญิง ณัฐณิชา อุปถัมภ์ วัดประชุมชน 
 

๙ ๒๐๐๔๔ เด็กชาย ชูเกียรติ์ ใยน้อย โกรกพระวิทยา 
 

๑๐ ๒๐๐๔๕ เด็กชาย ณัฐพล มากบุญมา เมืองสุพรรณบุรี 
 

๑๑ ๒๐๐๔๖ เด็กชาย ภาวัต ธิติชาญชัย วัดหนองสังข์ทอง 
 

๑๒ ๒๐๐๔๗ เด็กหญิง รุ่งรวี ศรีขวัญเมือง วัดส านักตะฆ่า 
 

๑๓ ๒๐๐๔๘ เด็กชาย ธรณ์ธัญศ์ ทรงศรี วัดหนองเพียร 
 

๑๔ ๒๐๐๔๙ เด็กหญิง สุพิชชา เกษสมบูรณ์ วัดหนองโสน 
 

๑๕ ๒๐๐๕๐ เด็กชาย พลวรรณธน์ อุ่นยศ สุพรรณภูมิ 
 

๑๖ ๒๐๐๕๑ เด็กชาย ธันวาฤทธิ์ สันติเสว ี วัดหนองโสน 
 

๑๗ ๒๐๐๕๒ เด็กชาย ธีรนัย เพชรพ่วงพันธุ์ วัดเสาธงทอง 
 

๑๘ ๒๐๐๕๓ เด็กหญิง ปทิตตา แย้มพิกุล วัดสระประทุม 
 

๑๙ ๒๐๐๕๔ เด็กชาย ภาคภูมิ เอ่ียมอุไร อนุบาลวชิร 
 

๒๐ ๒๐๐๕๕ เด็กชาย ศิลาชัย บุญส่ง วัดหนองทราย 
 

๒๑ ๒๐๐๕๖ เด็กชาย อภิชาต คงมีพันธุ์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
 

๒๒ ๒๐๐๕๗ เด็กหญิง วิลาวัณย์ วงษ์เนียม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
 

๒๓ ๒๐๐๕๘ เด็กหญิง ตรีทิตยพิพา ทรัพย์อินทร์ วัดหนองโสน 
 

๒๔ ๒๐๐๕๙ เด็กชาย นทีกานต์ ดวงสุวรรณ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

๒๕ ๒๐๐๖๐ เด็กหญิง สุกัญญา บุญแสง บ้านทุ่งดินด า 
 

๒๖ ๒๐๐๖๑ เด็กชาย ปติภัทร เอ่ียมจุ้ย วัดหนองทราย 
 

๒๗ ๒๐๐๖๒ เด็กหญิง พิมพ์วิมล สุขแสงทอง อนุบาลลาดยาว 
 

๒๘ ๒๐๐๖๓ เด็กชาย วชิรวิทย ์ มะลิซ้อน บ้านบ่อส าราญ 
 

๒๙ ๒๐๐๖๔ เด็กชาย ณัฐชยุตม์ หม่อมหมื่นทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 

๓๐ ๒๐๐๖๕ เด็กชาย มูริตธาร จีนประชา บ้านหนองกระถิน 
 

๓๑ ๒๐๐๖๖ เด็กหญิง ปริยาภัทร วงษ์เครือวัลย์ วัดหนองเพียร 
 

๓๒ ๒๐๐67 เด็กชาย วิชญะ คงรัมย์ อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 
 

๓๓ ๒๐๐68 เด็กชาย ธีรเทพ ทองบุตร อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 
 

๓๔ ๒๐๐69 เด็กชาย สันติสุข บุญธรรมมาตร์ อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 
 

๓๕ ๒๐๐๗0 เด็กชาย พีรภัทร ชาวลาหาญ เมืองสุพรรณบุรี 
 

 

 

ห้องสอบที่ ๑๑/๒๒๔ 
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ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๐๗1 เด็กชาย เอกวีร์ สุวรรณประทีป อ านวยเวทย์ 
 

๒ ๒๐๐๗2 เด็กชาย จารุรัตน์ สามงามหลู เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 
 

๓ ๒๐๐๗3 เด็กชาย พิชเญศ สีตะระโส บ้านพุน้ าร้อน 
 

๔ ๒๐๐๗8 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ ทองเหม วัดยางยี่แส 
 

๕ ๒๐๐๗4 เด็กชาย วุฒิชัย หลวงถนนเจริญ วัดยางยี่แส 
 

๖ ๒๐๐๗5 เด็กหญิง ลูกน้ า เชื่อมหอม วัดสระประทุม 
 

๗ ๒๐๐๗6 เด็กชาย รพีภัทร รอดหงษ์ทอง วัดยางยี่แส 
 

๘ ๒๐๐๗7 เด็กชาย ธนวัต อาจคงหาญ วัดยางยี่แส 
 

๙ ๒๐๐๗9 เด็กชาย ชัยภัทร ชูชื่น วัดหนองโสน 
 

๑๐ ๒๐๐80 เด็กชาย ภัทรวัฒน์ พันธุ์เผือก บ้านท่าเสด็จ 
 

๑๑ ๒๐๐81 เด็กหญิง ปณิดา ศรีพูนพัน วัดชีธาราม 
 

๑๒ ๒๐๐82 เด็กชาย สุวิทย์ สุดแก้ว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๑๓ ๒๐๐๘๓ เด็กชาย ภีรพงศ์ ศรีบ้านแฮด วัดทับผึ้งน้อย 
 

๑๔ ๒๐๐๘๔ เด็กชาย ศยุทธตรา ยืนยง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๑๕ ๒๐๐๘๕ เด็กชาย วุฒิภัทร เนตรเพชร วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 
 

๑๖ ๒๐๐๘๖ เด็กหญิง พรชนก มากเทพพงษ์ วัดหนองทราย 
 

๑๗ ๒๐๐๘๗ เด็กหญิง ณัชชา เสมามิ่ง วัดหนองทราย 
 

๑๘ ๒๐๐๘๘ เด็กหญิง หทัยวัลย์ มากเทพพงษ์ วัดวังพลับใต้ 
 

๑๙ ๒๐๐๘๙ เด็กหญิง รักษิณา แช่มช้อย วัดวังพลับใต้ 
 

๒๐ ๒๐๐๙๐ เด็กหญิง ระพีพัฒน์ ศรีวิเชียร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๑ ๒๐๐๙๑ เด็กหญิง ณัฐวุฒิ จันทนา วัดปากดงท่าศาล 
 

๒๒ ๒๐๐๙๒ เด็กหญิง อภิญญา ฐิตะวรรณ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๓ ๒๐๐๙๓ เด็กชาย ภัทรพล อังเปรม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๔ ๒๐๐๙๔ เด็กชาย จิรวัฒน ์ แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๕ ๒๐๐๙๕ เด็กชาย วชิรวิทย ์ มังคุด อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๖ ๒๐๐๙๖ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสนแก้ว วัดสกุนปักษี 
 

๒๗ ๒๐๐๙๗ เด็กหญิง จุฑามาศ ค าอุ่ม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๒๘ ๒๐๐๙๘ เด็กชาย ศุภกร เมืองวงษ์ บ้านหนองสรวง 
 

๒๙ ๒๐๐๙๙ เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ นุชสงดี วัดวังพลับเหนือ 
 

๓๐ ๒๐๑๐0 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุดใจดี วัดวังพลับเหนือ 
 

๓๑ ๒๐๑๐1 เด็กหญิง นภัสสร ปิ่นสกุล อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
 

๓๒ ๒๐๑๐๒ เด็กชาย นิธิธร รุจิพรเรืองกิจ เมืองสุพรรณบุรี 
 

๓๓ ๒๐๑๐3 เด็กชาย ศิวกร มาดงสกุล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
 

๓๔ ๒๐๑๐4 เด็กชาย เจษฎา หอมไม่หาย ดอนเจดีย์พิทยาคม 
 

๓๕ ๒๐๑๐๕ เด็กชาย กฤตยชญ์ โพรามาต วัดส านักตะฆ่า 
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ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
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๑ ๒๐๑๐๖ เด็กหญิง กัญญ์ภัคพิมพ์ อาตวงศ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์   
๒ ๒๐๑๐๗ เด็กชาย มินทดา เกษมณี บ้านทะเลบก   
๓ ๒๐๑๐๘ เด็กหญิง วชิราภรณ ์ เชิดฉันท์ บ้านดงกระเชา   
๔ ๒๐๑๐๙ เด็กชาย ธนา บุญศรีวงษ์ วัดสามัคคีธรรม   
๕ ๒๐๑๑๐ เด็กหญิง เอมิกา อยู่นันต์ บ้านทะเลบก   
๖ ๒๐๑๑๑ เด็กหญิง กนกวรรณ สีบานเย็น บ้านทะเลบก 0.55 
๗ ๒๐๑๑๒ เด็กชาย นิภัทร์ ศรีโพธิ์ทอง บ้านทะเลบก   
๘ ๒๐๑๑๓ เด็กชาย ชัยภัทร เมฆเคลื่อน บ้านทะเลบก 0.83 
๙ ๒๐๑๑๔ เด็กหญิง ธนวรรณ ฉิมพาลี บ้านทะเลบก 0.58 

๑๐ ๒๐๑๑๕ เด็กหญิง เจตริน ศรีวิเชียร อนุบาลศรีประจันต์ 0.70 
๑๑ ๒๐๑๑๖ เด็กหญิง ณัฐวดี วงษ์ลคร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.60 
๑๒ ๒๐๑๑๗ เด็กชาย ณัฏฐพล ศรีชะบา วัดสัปรสเทศ 0.47 
๑๓ ๒๐๑๑๘ เด็กชาย จิรภัทร อ่ิมสวัสดิ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๑๔ ๒๐๑๑๙ เด็กหญิง ธนพร นาเอี่ยม บ้านหนองกุฏิ 0.70 
๑๕ ๒๐๑๒๐ เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ น้อยอ้น บ้านรางกะทุ่ม 0.75 
๑๖ ๒๐๑๒๑ เด็กหญิง กาญจนา แก้วเถื่อน วัดจ าปี 0.70 
๑๗ ๒๐๑๒๒ เด็กหญิง ชลธิชา ใจดี วัดส านักตะฆ่า 0.50 
๑๘ ๒๐๑๒๓ เด็กหญิง กรกฎ อยู่วงษ์อ๋ัน บ้านสระกระโจม 0.68 
๑๙ ๒๐๑๒๔ เด็กหญิง ธนิสรา ชูเชิด อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.92 
๒๐ ๒๐๑๒๕ เด็กหญิง ศรินยา จ าปาศักด์ิ บ้านสระกระโจม 0.50 
๒๑ ๒๐๑๒๖ เด็กหญิง นฤมล ชัยเจริญ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.45 
๒๒ ๒๐๑๒๗ เด็กหญิง ณัฐวรรณ เคือแสง วัดสามทอง 0.53 
๒๓ ๒๐๑๒๘ เด็กหญิง ศศิธร บุญธรรม วัดวังพลับใต้ 0.70 
๒๔ ๒๐๑๒๙ เด็กหญิง ปิ่นมุข โพธิ์หอม วัดวังพลับใต้ 0.70 
๒๕ ๒๐๑๓๐ เด็กหญิง สุภนิชา ภพทวี วัดดงขี้เหล็ก 0.58 
๒๖ ๒๐๑๓๑ เด็กชาย กิตติเดช จอมพงษ์รื่น วัดสามจุ่น 0.45 
๒๗ ๒๐๑๓๒ เด็กชาย กชกร สุวรรณศร วัดสามทอง 0.53 
๒๘ ๒๐๑๓๓ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เจ้าโมรา บ้านกรับใหญ่ 0.65 
๒๙ ๒๐๑๓๔ เด็กหญิง สุธิน ี มาตย์ศรีพงษ์ วัดสามทอง 0.70 
๓๐ ๒๐๑๓๕ เด็กหญิง พิไลวรรณ จันทร์เนตร วัดสามทอง 0.70 
๓๑ ๒๐๑๓๖ เด็กหญิง ปรียาพร จิตรพรหม วัดดงขี้เหล็ก 0.62 
๓๒ ๒๐๑๓๗ เด็กหญิง กานต์มณี แซ่ลี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.45 
๓๓ ๒๐๑๓๘ เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ปลัดม้า วัดหนองโสน 0.77 
๓๔ ๒๐๑๓๙ เด็กหญิง สุชาวล ี ลาวุธ บ้านทะเลบก 0.65 
๓๕ ๒๐๑๔๐ เด็กหญิง ศานต์ฤทัย บริสุทธิ์ วัดใหม่ภูมิเจริญ 0.65 
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๑ ๒๐๑๔๑ เด็กหญิง อมิตา บุตรศรีขาว วัดวังพลับเหนือ 0.40 
๒ ๒๐๑๔๒ เด็กหญิง ยลดา บัวเอ่ียม วัดวังพลับเหนือ 0.50 
๓ ๒๐๑๔๓ เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้วอยู่ อนุบาลสุพรรณบุรี 0.60 
๔ ๒๐๑๔๔ เด็กชาย ณัฏฐภัทร โพธิ์สุทธิ์ บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 0.60 
๕ ๒๐๑๔๕ เด็กหญิง ชลธิชา บูชา วัดชีธาราม 0.50 
๖ ๒๐๑๔๖ เด็กหญิง วรรณรัตน์ ศรีค า บ้านยมเบือ 0.50 
๗ ๒๐๑๔๗ เด็กชาย วัชรพล กุมะณา วัดพังม่วง   
๘ ๒๐๑๔๘ เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ ทองศรี วิทยาศึกษา 0.60 
๙ ๒๐๑๔๙ เด็กหญิง ปารวีย์ เขียวชะอุ่ม บ้านสระกระโจม 0.88 

๑๐ ๒๐๑๕๐ เด็กหญิง จิรชญา ชมฉายยา บ้านสระกระโจม 0.73 
๑๑ ๒๐๑๕๑ เด็กหญิง จิรภัทร สามทอง วัดจ าปี 0.50 
๑๒ ๒๐๑๕๒ เด็กชาย ชลสิทธิ ์ พันธ์โตดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.68 
๑๓ ๒๐๑๕๓ เด็กชาย จิรวัฒน ์ ห้วยหงษ์ทอง วัดสามทอง 0.70 
๑๔ ๒๐๑๕๔ เด็กหญิง ดากานดา พุทธา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.73 
๑๕ ๒๐๑๕๕ เด็กหญิง นภัสสร แก้วกระแสน วัดส านักตะฆ่า 0.58 
๑๖ ๒๐๑๕๖ เด็กชาย จักรภัทร ขันติสถาพร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.77 
๑๗ ๒๐๑๕๗ เด็กชาย นัทวุฒิ พงษ์รื่น วัดหนองเพียร   
๑๘ ๒๐๑๕๘ เด็กชาย สุทธิพงศ์ มาแก อนุบาลด่านช้าง 0.58 
๑๙ ๒๐๑๕๙ เด็กชาย ภาคิณ หล าศิริ อนุบาลปราณี 0.60 
๒๐ ๒๐๑๖๐ เด็กชาย ภัทรพงศ์ คงล าธาร อนุบาลด่านช้าง 0.58 
๒๑ ๒๐๑๖๑ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เทพประสิทธิ์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0.68 
๒๒ ๒๐๑๖๒ เด็กชาย พีรภัทร ขาวเงิน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.50 
๒๓ ๒๐๑๖๓ เด็กชาย ปรัตถกร แก้วเขียว วัดหนองผักนาก 0.55 
๒๔ ๒๐๑๖๔ เด็กชาย ณภัทร บุญซ้อน อนุบาลลพบุรี 0.62 
๒๕ ๒๐๑๖๕ เด็กชาย ณัชพล สว่างศรี บ้านหนองบัวทอง 0.50 
๒๖ ๒๐๑๖๖ เด็กชาย วิทวัส บุญเกิด วัดหนองผักนาก 0.55 
๒๗ ๒๐๑๖๗ เด็กชาย สิทธิโชค ศรีสวัสดิ์ วัดทุ่งแฝก 0.40 
๒๘ ๒๐๑๖๘ เด็กชาย หิรัญ สุขเรือง วัดทุ่งแฝก 0.53 
๒๙ ๒๐๑๖๙ เด็กชาย นิธิศ กองทอง วัดทุ่งแฝก 0.40 
๓๐ ๒๐๑๗๐ เด็กชาย ณัฐพล ศรีบุญธรรม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.73 
๓๑ ๒๐๑๗๑ เด็กหญิง ธัญลดา ใครเครือ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๓๒ ๒๐๑๗๒ เด็กชาย ภูวนัฏฐ ์ โภคพันธุ์ วัดชีธาราม 0.95 
๓๓ ๒๐๑๗๓ เด็กหญิง มะลิวรรณ มิ่งเคน วัดวังพลับใต้ 0.53 
๓๔ ๒๐๑๗๔ เด็กหญิง นันทกานต์ สุดโต วิทยาศึกษา 0.60 
๓๕ ๒๐๑๗๕ เด็กชาย สายชล จันทร์เพ็ญ วัดวังพลับเหนือ 0.43 

       
 

ห้องสอบที่ ๑๔/๒๒๗ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๑๗๖ เด็กชาย เดชาวัตร ชิดปราง วัดประยูรธรรมาราม 0.25 
๒ ๒๐๑๗๗ เด็กชาย วัชรพงษ์ บุญส่ง วัดดงขี้เหล็ก 0.50 
๓ ๒๐๑๗๘ เด็กชาย ฐิติพันธ์ ปุญสิริ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.70 
๔ ๒๐๑๗๙ เด็กหญิง ภูภัทรา ก าลังเสือ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๕ ๒๐๑๘๐ เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ประทุมทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๖ ๒๐๑๘๑ เด็กชาย วรภัทร อู่อรุณ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.50 
๗ ๒๐๑๘๒ เด็กชาย ศิวา กุมาร ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๘ ๒๐๑๘๓ เด็กชาย สิรวิชญ ์ แก่นเชื้อชัย ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.77 
๙ ๒๐๑๘๔ เด็กชาย พอเพียง หนูทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.80 

๑๐ ๒๐๑๘๕ เด็กชาย อภิสิทธิ์ ประเพียรศรี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.55 
๑๑ ๒๐๑๘๖ เด็กหญิง ภรณ์ชนก จาดช้าง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๑๒ ๒๐๑๘๗ เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุวะไกร ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.73 
๑๓ ๒๐๑๘๘ เด็กหญิง อัจฉรา มุขแก้ว ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๑๔ ๒๐๑๘๙ เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๑๕ ๒๐๑๙๐ เด็กชาย นวพล กันสังข์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.65 
๑๖ ๒๐๑๙๑ เด็กหญิง กมลวรรณ การะเกตุ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.40 
๑๗ ๒๐๑๙๒ เด็กหญิง ชนม์นิภา อุบล อ านวยเวทย์ 0.58 
๑๘ ๒๐๑๙๓ เด็กหญิง รวินท์นิภา สอาดดี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.43 
๑๙ ๒๐๑๙๔ เด็กหญิง ธนวรรธห ์ ฦาชา ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.70 
๒๐ ๒๐๑๙๕ เด็กชาย สราวุฒ บุญปลูก วัดหนองเพียร 0.65 
๒๑ ๒๐๑๙๖ เด็กหญิง กัญญาพัชร สามทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.65 
๒๒ ๒๐๑๙๗ เด็กชาย นนทกร ทองค าสุก ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.47 
๒๓ ๒๐๑๙๘ เด็กชาย กรวิชญ์ สุดแก้ว วัดสระประทุม 0.47 
๒๔ ๒๐๑๙๙ เด็กชาย อนันตสิทธิ์ พลเสน บ้านห้วยเจริญ 0.58 
๒๕ ๒๐๒๐๐ เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองดอนเหมือน บ้านห้วยเจริญ 0.50 
๒๖ ๒๐๒๐๑ เด็กชาย เจษฎา บรรเทิงใจ บ้านห้วยเจริญ 0.45 
๒๗ ๒๐๒๐๒ เด็กชาย รัฐภูมิ พิกุลทอง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.55 
๒๘ ๒๐๒๐๓ เด็กชาย ณรงศักดิ์ นานพสุนทรศิลป อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 0.55 
๒๙ ๒๐๒๐๔ เด็กหญิง น้ าฝน ชาวปลายนา วัดวังพลับเหนือ 0.62 
๓๐ ๒๐๒๐๕ เด็กชาย วงศธร ธัญญเจริญ วัดหนองโรง 0.70 
๓๑ ๒๐๒๐๖ เด็กหญิง วนัสนันท์ อินทร์ทองน้อย อนุบาลสุพรรณบุรี 0.83 
๓๒ ๒๐๒๐๗ เด็กชาย ธนโชต ิ อุ่นวงศ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๓๓ ๒๐๒๐๘ เด็กชาย รัฐภรณ์  อยู่นันต์ วัดวังพลับใต้ 0.53 
๓๔ ๒๐๒๐๙ เด็กชาย จิรศักดิ์ โพรามาต วัดส านักตะฆ่า 0.88 
๓๕ ๒๐๒๑๐ เด็กหญิง ญาณวดี ประณต อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.70 

       
 

ห้องสอบที่ ๑๕/๒๒๘ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๒๑๑ เด็กชาย ธนกฤต แก้วมีศรี บ้านหนองผักบุ้ง 0.47 
๒ ๒๐๒๑๒ เด็กหญิง อังค์วรา เกิดพงษ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๓ ๒๐๒๑๓ เด็กชาย อัครพล จันทาม่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.45 
๔ ๒๐๒๑๔ เด็กชาย สิรภพ ทองลิ้ม เซนต์ราฟาแอล 0.53 
๕ ๒๐๒๑๕ เด็กชาย พัทธดนย์ อิทธิชัยเลิศทวี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.55 
๖ ๒๐๒๑๖ เด็กหญิง กัญญาณัฐ โนราช ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๗ ๒๐๒๑๗ เด็กหญิง พัชราภา คุชิตา วัดประชุมชน 0.70 
๘ ๒๐๒๑๘ เด็กหญิง สุกัญญารัตน์ มลคล้ า ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๙ ๒๐๒๑๙ เด็กชาย ชนิตพล บูชา บ้านหนองขาม 0.70 

๑๐ ๒๐๒๒๐ เด็กชาย จิรวัฒน ์ ชาวบ้านกร่าง อ านวยเวทย์ 0.65 
๑๑ ๒๐๒๒๑ เด็กหญิง ประสิตา สุวรรณสิงห์ บ้านสระบัวทอง 0.68 
๑๒ ๒๐๒๒๒ เด็กหญิง วิรดา พันธุ์แตง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.77 
๑๓ ๒๐๒๒๓ เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ จงเกื้อตระกูล วัดกลางคลองสระบัว 0.45 
๑๔ ๒๐๒๒๔ เด็กชาย ศักดิ์รินทร์ พันธุ์เผือก ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.55 
๑๕ ๒๐๒๒๕ เด็กหญิง มัณฑนากาญจน์ จันทรประทีป ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๑๖ ๒๐๒๒๖ เด็กชาย นภสินธุ ์ โต๊ะฉิม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.65 
๑๗ ๒๐๒๒๗ เด็กชาย สุทธิภัทร ทรงแป้น ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๑๘ ๒๐๒๒๘ เด็กหญิง พิชชาพร ช้างพันธุ์ ศรีรัตน์วิทยา 0.68 
๑๙ ๒๐๒๒๙ เด็กชาย ปาราเมศ ทะริณทร์ สารสาสณ์วิเทศหนองแขม 0.70 
๒๐ ๒๐๒๓๐ เด็กหญิง ลักษิกา ก้อนทองดี บ้านท่าเสด็จ 0.68 
๒๑ ๒๐๒๓๑ เด็กหญิง ธิดารัตน์ ราชวงศ์ บ้านท่าเสด็จ 0.77 
๒๒ ๒๐๒๓๒ เด็กหญิง ชนากานต์ สุพรศิลป์ชัย สุพรรณภูมิ 0.62 
๒๓ ๒๐๒๓๓ เด็กหญิง พิริสา ยานุพรหม สุพรรณภูมิ 0.65 
๒๔ ๒๐๒๓๔ เด็กหญิง จิณณพัต สิงห์ดวง สุพรรณภูมิ 0.55 
๒๕ ๒๐๒๓๕ เด็กหญิง สุมิตรา เคนดี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.73 
๒๖ ๒๐๒๓๖ เด็กชาย ทักษ์ดนัย มาละฟู วัดส านักตะฆ่า 0.73 
๒๗ ๒๐๒๓๗ เด็กชาย พัทมล อินทร์พรม ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.55 
๒๘ ๒๐๒๓๘ เด็กชาย ฉัตรคุปต์ พยัคฆพันธุ์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0.65 
๒๙ ๒๐๒๓๙ เด็กหญิง ณัฐฐาพร จ้อยเจริญ อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0.58 
๓๐ ๒๐๒๔๐ เด็กหญิง อารียา ฆารตะสิงห์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0.88 
๓๑ ๒๐๒๔๑ เด็กชาย อรรถพร กาละวงษ์ บ้านหนองบอน  
๓๒ ๒๐๒๔๒ เด็กชาย พลาธิป แสงสุวรรณ์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0.47 
๓๓ ๒๐๒๔๓ เด็กชาย อภิวิชญ์ ตนดี ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๓๔ ๒๐๒๔๔ เด็กหญิง ฐิติกานต์ มามาตร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.70 
๓๕ ๒๐๒๔๕ เด็กชาย สหรัฐ สุริดล บ้านท่าเสด็จ 0.73 

       
 

ห้องสอบที่ ๙/๒๒๒ 
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ล าดับที ่เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน 
O-Net 30% 

๑ ๒๐๒๔๖ เด็กชาย รัฐภูมิ ยี่สุ่นซ้อน อนุบาลสุพรรณบุรี 0.53 
๒ ๒๐๒๔๗ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เผ่าพันธุ์ บ้านหนองบอน 0.60 
๓ ๒๐๒๔๘ เด็กหญิง พิมพ์พิกา ลิ้มธนกิจ คุรุสภา 0.68 
๔ ๒๐๒๔๙ เด็กชาย ธนาทิพย์ โพธิพล บ้านท่าเสด็จ 0.47 
๕ ๒๐๒๕๐ เด็กหญิง พชรมน มงคลโพธ บ้านสระกระโจม 0.55 
๖ ๒๐๒๕๑ เด็กหญิง รมิดา พุ่มพวง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๗ ๒๐๒๕๒ เด็กชาย พิชญะ จีนกระจันทร์ บ้านท่าเสด็จ 0.55 
๘ ๒๐๒๕๓ เด็กชาย พิชยา บุญมี อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 0.43 
๙ ๒๐๒๕๔ เด็กชาย ศักย์ศรณ์ หมอนวดดี วัดเนินพระปรางค์ 0.43 

๑๐ ๒๐๒๕๕ เด็กหญิง ชลชัญญา ปัญญาชัย บ้านท่าเสด็จ 0.77 
๑๑ ๒๐๒๕๖ เด็กชาย วีรศักดิ์ กอราพันธ์ บ้านท่าเสด็จ 0.50 
๑๒ ๒๐๒๕๗ เด็กชาย อินทัช ดอกกุหลาบ อ านวยเวทย์ 0.80 
๑๓ ๒๐๒๕๘ เด็กชาย ภัทรพล สว่างจันทร์ บ้านท่าเสด็จ 0.68 
๑๔ ๒๐๒๕๙ เด็กชาย ทวีศักดิ์ แก้วประหลาด ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.58 
๑๕ ๒๐๒๖๐ เด็กชาย อัศนี จันทะขันธ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.73 
๑๖ ๒๐๒๖๑ เด็กหญิง สุชาดา มาลัย เมืองสุพรรณบุรี 0.65 
๑๗ ๒๐๒๖๒ เด็กชาย ธนดล อารมณ์คง บ้านหนองขาม 0.58 
๑๘ ๒๐๒๖๓ เด็กหญิง สุพรรษา สร้างนอก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0.75 
๑๙ ๒๐๒๖๔ เด็กหญิง  ณัฐชญา ตู้แก้ว บ้านหนองราชวัตร 0.62 
๒๐ ๒๐๒๖๕ เด็กชาย กฤษณะ กลิ่นเพ็ชร์ ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.68 
๒๑ ๒๐๒๖๖ เด็กหญิง นวรัตร์ หงษ์ลัด ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.65 
๒๒ ๒๐๒๖๗ เด็กหญิง ศิริวรรณภา สมชอบ หนองโก 0.58 
๒๓ ๒๐๒๖๘ เด็กหญิง วรัญญา พรายแก้ว อ านวยเวทย์ 0.77 
๒๔ ๒๐๒๖๙ เด็กหญิง วรัชญา ผลวงษ์ วัดหนองเพียร 0.58 
๒๕ ๒๐๒๗๐ เด็กชาย นฤฤทธิ์ ช่ออัญชัญ วัดหนองทราย 

 ๒๖ ๒๐๒๗๑ เด็กหญิง พิชญดา มหาสวัสดิ์ หนองเหล็กเบณจวิทยา 0.58 
๒๗ ๒๐๒๗๒ เด็กหญิง นฤมล ภูงาม บ้านดอนไก่ดี 0.65 
๒๘ ๒๐๒๗๓ เด็กชาย นุชากร พัดอินทร์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 0.68 
๒๙ ๒๐๒๗๔ เด็กหญิง เบญญา คอนโนะ อนุบาลสุพรรณบุรี 0.60 
๓๐ ๒๐๒๗๕ เด็กหญิง ญานิศา เหลาปัญญา วัดสระศรีเจริญ 0.53 
๓๑ ๒๐๒๗๖ เด็กชาย วุฒิภัทร โพรามาต วัดสระศรีเจริญ 0.50 
๓๒ ๒๐๒๗๗ เด็กหญิง ชมพูนุท ปานภักด ี วัดสระศรีเจริญ 0.47 
๓๓ ๒๐๒๗๘ เด็กชาย ผลิตโชค แก้วตา บ้านหนองห้าง 0.60 
๓๔ ๒๐๒๗๙ เด็กชาย กิตติกวิน สิงหา ดอนเจดีย์พิทยาคม 0.62 
๓๕ ๒๐๒๘๐ เด็กชาย ชวกร ตั้งทวีวิพัฒน์ อนุบาลสุพรรณบุรี 0.62 

       
 

ห้องสอบที่ ๘/๒๒๑ 


