
 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 
........................................................ 

  
ตามท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30น – 12.10น.   
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร หากไม่มาสอบในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566  

 

 

     

     (นายสุรินทร์  บุญทรัพย์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 
 

 

 

  

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0001 ด.ช.พงษกรณ์ พลตื้อ  
0002 ด.ช.ปรเมษฐ์ นาคปัญญา  
0003 ด.ช.รัตนกร ศรีสุขใส  
0004 ด.ช.พิชญะ ขำปุ้ง  
0005 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ศรีสว่าง  
0006 ด.ญ.ปภาวดี สวุรรณรัตน์  
0007 ด.ญ.รมิตา ฉิมคล้าย  
0008 ด.ญ.อรวรรณ สมประสงค์  
0009 ด.ช.บารมี ต้นสินชัย  
0010 ด.ช.สิรุยะ วงศ์พาณิช  
0011 ด.ช.บุตร -  
0012 ด.ช.วรวิทย์ ดีทุน  
0013 ด.ช.ณัฐดนัย ขำคม  
0014 ด.ช.ธิติกร โสดาเวช  
0015 ด.ช.ชนาธิป แหยมโต  
0016 ด.ช.สรวิศ เกตุสุวรรณ์  
0017 ด.ช.ภาคิณ เอ่ียมเมตตา  
0018 ด.ช.ณัฐนันท์ โหมดพลาย  
0019 ด.ญ.ทิพย์สุดา สืบเป่ง  
0020 ด.ช.นครินทร์ สานไธสง  
0021 ด.ช.กิตติวุฒิ นาสีคูณ  
0022 ด.ช.นพรัตน์ อยู่เส็ง  
0023 ด.ช.อภิสิทธิ์ สว่างศรี  
0024 ด.ช.ธนกฤต สีมัดซา  
0025 ด.ญ.กัลยา เพชรินทร์  
0026 ด.ช.ณัฐวัฒน์ โชตประเสริฐสุข  
0027 ด.ช.วชัรพล เสือคล้ำ  

ห้องสอบที่ 1  ห้อง 221 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0028 ด.ช.สันติภาพ ประวันทา  
0029 ด.ช.รัชตะ แซ่เอ๊ียะ  
0030 ด.ญ.จิดาภา -  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0031 ด.ช.คณาธิป นาโควงศ ์  
0032 ด.ญ.ชนิดา ประสบมั่น  
0033 ด.ญ.ทักษอร แซ่ตัน  
0034 ด.ญ.กาญกมล ขำสมัย  
0035 ด.ญ.น้ำหวาน มูหลิง  
0036 ด.ช.วีรภาพ ทิพย์เสนา  
0037 ด.ช.พีรัชชัย สายหมื่นไว  
0038 ด.ญ.ฐิติมา คำภักด ี  
0039 ด.ญ.รับขวัญ กำมะหยี่เงิน  
0040 ด.ญ.เพชรา บุญเลิศ  
0041 ด.ญ.ชนกนันท์ ขวาเมืองพาน  
0042 ด.ญ.พัสกร กรังพาณิชย์  
0043 ด.ช.ธนพัฒน์ ภิรมย์ราช  
0044 ด.ญ.สุพิชญา มีเอ่ียม  
0045 ด.ญ.เมธาวี แป้นน้อย  
0046 ด.ญ.ปาริศา รอดทองขาว  
0047 ด.ญ.เพชรัตน์ ไชยโวหาร  
0048 ด.ญ.เพชรไพลิน ทองเบื้อง  
0049 ด.ช.อรรถชัย ปักษี  
0050 ด.ญ.ปุณยวีร์ ธรรมพร  
0051 ด.ญ.แพรวรรณ ใจฮวบ  
0052 ด.ญ.กัญญ์วรา เหมือนท่าไม้  
0053 ด.ญ.เขมิสรา โทธนะ  
0054 ด.ญ.นิศารัตน์ นนทะสิงห์  
0055 ด.ญ.อนามัย นพวงษา  
0056 ด.ญ.ปรารถนา ศรีมงคล  
0057 ด.ช.อรรถชัย ทักปี่  
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0058 ด.ช.วรากร สีแดง  
0059 ด.ญ.ศิลามณี วงศ์แป้น  
0060 ด.ญ.ชมพูนุช ก้อนนาค  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0061 ด.ญ.ณัฐธิดา สระงาม  
0062 ด.ญ.ณัฐชยา เทียนใส  
0063 ด.ช.กิตติกรณ์ สุขเริก  
0064 ด.ญ.อรัญญา โพธิ์จันทร์  
0065 ด.ญ.ธัญชนก ชัยดิษฐ ์  
0066 ด.ช.บารมี มทัตทอง  
0067 ด.ช.พีรวิชญ์ มีน้อย  
0068 ด.ญ.วิชญาพร อยู่สุข  
0069 ด.ญ.ปวิณ์ธิดา จันทร์กร  
0070 ด.ญ.กวินตา ด้วงปิ่น  
0071 ด.ญ.จันทรจิราพร อ่อนใจ  
0072 ด.ช.ธนากรณ์ แดงอรุณ  
0073 ด.ช.ชลัวาล ขันนาค  
0074 ด.ช.นพวินทร์ อารยาทวีสิทธิ์  
0075 ด.ญ.พลอยณิชา ลาทะแก้ว  
0076 ด.ช.ก้องภพ หลงใจคอย  
0077 ด.ช.นำโชค ทองอุดม  
0078 ด.ญ.กัญญาพัชร์ รุ่งอรุณรณภพ  
0079 ด.ช.นรวชิญ์ แซ่จึง  
0080 ด.ช.รัชชานนท์ รักษาทรัพย์  
0081 ด.ญ.ณันทิกาญจน์ สนเปี่ยม  
0082 ด.ญ.ไอยเรศ แก้วประเสริฐ  
0083 ด.ช.ศักณรินทร์ ยศเทียม  
0084 ด.ญ.ธัญญรัตน์ แก้วพุฒตาล  
0085 ด.ญ.ณัฐริกา ศรีเจริญ  
0086 ด.ญ.นิชาภัทร ศรีเจริญ  
0087 ด.ญ.ณัฐณิชา ทับต่อม  
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0088 ด.ญ.สุพรรษา เสร็จกิจ  
0089 ด.ญ.วิรดา สิทธิโชต ิ  
0090 ด.ญ.กมลชนก ชาเดช  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0091 ด.ญ.เสาวภาคย์ ผ่องสุด  
0092 ด.ช.สรยุทธ แสงแก้ว  
0093 ด.ช.ภูมิภัทร รอดสุธา  
0094 ด.ช.ธนากร นพคุณ  
0095 ด.ญ.พิมพ์ผกา จั่นถลา  
0096 ด.ช.นิธศ บริบูรณ ์  
0097 ด.ญ.ปริษา เพชรราชัย  
0098 ด.ญ.ศุภนิดา น้อยอ้าย  
0099 ด.ญ.ลักษณารีย์ นาคอนุเคราะห์  
0100 ด.ช.อำนาจ กิตติยะ  
0101 ด.ญ.วิรดา รักพงษ์พันธ์  
0102 ด.ญ.กัญญาพร ตรงเข็ม  
0103 ด.ญ.กัญญาพัชร ตรงเข็ม  
0104 ด.ช.ปิยวัฒน์ ทัดมาลี  
0105 ด.ญ.แสงมล ลุงคำ  
0106 ด.ช.ตะวัน ลุงคำ  
0107 ด.ญ.ปาริฉัตต์ สร้อยอำภา  
0108 ด.ช.กิตตินันท์ เปียเยีย  
0109 ด.ช.วีรสิทธิ์ เจือทิน  
0110 ด.ช.ธนวัฒน์ ปัตถานัง  
0111 ด.ช.ศุภวชิญ์ แย้มยี่สุ่น  
0112 ด.ญ.นภาพร พังจุนันท์  
0113 ด.ช.กันตินันท์ จ้อยเชื้อ  
0114 ด.ญ.วนิดา ตะวะนะ  
0115 ด.ช.ฐิติพงศ์ กลั่นเกลี้ยง  
0116 ด.ช.ณัฐภัทร รว่มสุข  
0117 ด.ช.กิติศักดิ์ กำจัด  
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0118 ด.ช.คชรัตน์ โกละบุญ  
0119 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ เสมาทอง  
0120 ด.ช.สรรพกร แซ่ห่าน  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0121 ด.ช.เกียรติศักดิ์ สมโสภา  
0122 ด.ช.รชต พุธม ี  
0123 ด.ช.พลภากร แซ่ห่าน  
0124 ด.ญ.พัชรดา บุตรยศ  
0125 ด.ญ.นริสรา รถทอง  
0126 ด.ญ.นภัทรสรา เจ็กทอง  
0127 ด.ญ.ศิริวรรณ สุขลัด  
0128 ด.ญ.ซ่อ -  
0129 ด.ช.อัครินทร์ อานานนท์  
0130 ด.ช.พีระพัฒน์ บุญเต็ม  
0131 ด.ช.ภวูนาท ทองอุดม  
0132 ด.ช.ธีรพัชร ฟักสิน  
0133 ด.ญ.วกุลทิพย์ รอดบุญเกิด  
0134 ด.ช.รพีภัทร -  
0135 ด.ญ.พรภินันท์ เกษแก้ว  
0136 ด.ญ.พนัชชา ฉิมมณี  
0137 ด.ญ.เพ็ญประภา น้ำเงิน  
0138 ด.ช.วรภพ คุณเมือง  
0139 ด.ญ.เบญญาภา ไชยวงศ ์  
0140 ด.ช.ภาณุพงษ์ บุญประเสริฐ  
0141 ด.ญ.กิตติวรา ดิษแพ  
0142 ด.ช.เทพพิทักษ์ ทองเกตุ  
0143 ด.ญ.ไอลดา พงษ์แก้ว  
0144 ด.ญ.วริชญาน์ ศรีมาด ี  
0145 ด.ช.สุทธิพงษ์ อัตราทอง  
0146 ด.ญ.กัญญารัตน์ เจิมสันติกุลชัย  
0147 ด.ญ.อริสา ชิมทัศ  
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0148 ด.ช.โดบี้ ไชยราช  
0149 ด.ญ.เปรมิกา เทศทอง  
0150 ด.ช.อนุชัย รอดดารา  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0151 ด.ช.ปิยะวัฒน์ ทองรักษา  
0152 ด.ญ.สิริรัตน์ โพธิ์ประมัน  
0153 ด.ญ.ธัญวรรณ ดินชัยภูม ิ  
0154 ด.ช.ศักดิ์ชัย โอบอ้อม  
0155 ด.ช.ณัฐพล สังข์สวาท  
0156 ด.ญ.ธรณัส คิดด ี  
0157 ด.ช.กฤตภาส ผ่องโอภาส  
0158 ด.ช.นันทิพัฒน์ ทองรัก  
0159 ด.ช.ธีระพล เจี๊ยตั๊ก  
0160 ด.ช.วรธิษณ์ ยิ่งสูง  
0161 ด.ช.ธีรพงศ์ ขาวเจริญ  
0162 ด.ญ.ธัญชนก รัศม ี  
0163 ด.ญ.พชรพร วัลลภ  
0164 ด.ญ.สิริภัทร สร้อยทองพูล  
0165 ด.ญ.ชนัญญา อินสันเทียะ  
0166 ด.ญ.กานต์ธิดา สินอนันตชัย  
0167 ด.ญ.ชุยอินโม  
0168 ด.ญ.ทิพสุดา โสตนิพรรณ์  
0169 ด.ญ.สุพีนันท์ ม่วงแก้ว  
0170 ด.ญ.ธิติมา แซ่ก่ัง  
0171 ด.ญ.พิชามญชุ์ ปั้นสุขุม  
0172 ด.ญ.ฤทัยรัตน์ สุริยะ  
0173 ด.ญ.ณัฐกานต์ ปรียงค์  
0174 ด.ญ.นันท์นภัส ยะลาพูล  
0175 ด.ช.อุชุกร พลับลับโพธิ์  
0176 ด.ช.วายุ ม่วงจีน  
0177 ด.ญ.ชิดตะวัน รองทรัพย์  
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0178 ด.ญ.ปัณณพร เกียรติบรรยง  
0179 ด.ญ.เบญญาภา เทียมศิริ  
0180 ด.ช.ชยากร จั่นถลา  

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์และ แผนการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0181 ด.ช.ฐิติพันธุ์ เกอะประสิทธิ์  
0182 ด.ญ.นาตาชา นิลทอง  
0183 ด.ช.พัชรพล กรังพานิช  
0184 ด.ช.ธนพล นิสัยสุข  
0185 ด.ญ.พลอยลดา โรจนพงศ์ภักดี  
0186 ด.ญ.ปิยะนุช ดาราเย็น  
0187 ด.ญ.มนรดา โต๊ะหลี  
0188 ด.ช.ชาคริต เที่ยงตรง  
0189 ด.ญ.ภคพร ร้อยอำแพง  
0190 ด.ญ.กัญญาพัชร์ บุญนาค  
0191 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ลาลด  
0192 ด.ช.ยศวัตน์ ลิมไพบูลย์วงศ ์  
0193 ด.ญ.พัชชาพลอย ศรีโยยศ  
0194 ด.ญ.พรรษนันท์ ดีวงค์  
0195 ด.ช.ฐิติพงค์ โนนตาล  
0196 ด.ช.กิติทัศ พ่วงธานี  
0197 ด.ช.จิรายุ แข็งขัน  
0198 ด.ช.ณภัทร ใจกล้า  
0199 ด.ช.วันชัย บุตรเพี้ยน  
0200 ด.ญ.เจนจิรา สรรพคุณ  
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ความสามารถด้านกีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว ให้นักเรียนสอบปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 
เวลา 12.10น.เป็นต้นไป 


