
 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2566 
........................................................ 

  
ตามที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2566 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30น – 15.00น.    ณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร หากไม่มาสอบในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566  

 

 

     

     (นายสุรินทร์  บุญทรัพย์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 
 

 

 

  

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0001 นายนเรทร์ฤทธิ์ รักษาสกุล  
0002 นายรักษิติ โคตมา  
0003 นายกฤชดา สังข์ขาว  
0004 นายพงศ์พิพัฒ ภาธุระ  
0005 นางสาววรางคณา พรมมา  
0006 นางสาวกวินตา มิตรพิทักษ์  
0007 นายพีรพัฒน เจือไทย  
0008 นายก้องภพ สายแจ้ง  
0009 นางสาวเบญญาภา สุขแจ้ง  
0010 นายอิทธิชัย เพ่ิมผลพูนทวี  
0011 นายสุทธิรักษ์ เจือไทย  
0012 นายรัฐพงษ์ เจือไทย  
0013 นางสาวนภิสรณ์ ศรีลาเลข  
0014 นายกิตติธัช ภาสดา  
0015 นายณัฐวุฒิ กระแจะจันทร์  
0016 นางสาวชลลดา อินทำมา  
0017 นายธีรเดช แพงดี  
0018 นายชวนันนท์ ยี่สุ่น  
0019 นายศิวัฒน์ เข็มทอง  
0020 นางสาวเกศริทร์ ทับทิม  
0021 นางสาวจุฑารัตน์ นามลักษณ์  
0022 นายอนุรักษ์ นาคทรัพย์  
0023 ด.ญ. นภัสสรณ์ สมบูรณ ์  
0024 นายธนโชติ แก้วเก้า  
0025 ด.ญ.สุรัญญา ปิยะไพร  

ห้องสอบที่ 1  ห้อง 221 

 

หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนศิลปกรรม และ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา หลังจากสอบคัดเลือกข้อเขียนแล้ว 
ให้นักเรียนสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 15.00น.เป็นต้นไป 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0026 ด.ญ.สุภาวดี พิทักษ์กิจ  
0027 นางสาวณัชชา สรวันเพ็ญ  
0028 นางสาวชลดา กันทะยา  
0029 ด.ญ.ณรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์  
0030 นายณัฐวุฒิ แสงทวานนท์  
0031 ด.ช.จตุพร พูลสวัสดิ ์  
0032 นางสาวพรพิชาน พุ่มฉัตร  
0033 นางสาวชนิสรา ม่วงแกมไหม  
0034 ด.ช.ชนาธิป จันทร์โชต ิ  
0035 นางสาวนวรัตน์ จันทร์หงษ ์  
0036 นายสนทยา มาลัยบาล  
0037 ด.ช.ธนโชติ จันโท  
0038 นางสาวณัฐษา มาลัยบาล  
0039 นายบุญพิทักษ์ แก่นพินิจ  
0040 นางสาวอริสรา เจริญฐิติกร  
0041 นางสาวนฤมล ถมยา  
0042 นายพงษ์พัฒน์ โทนะบุตร  
0043 นางสาวศศิกาญ เจริญดี  
0044 นายหัสดี โตกทอง  
0045 นางสาวชนัญญา จินพละ  
0046 ด.ช.กฤษดากร สุขเริก  
0047 นายพชร ศรีวารีรัตน์  
0048 นายคุณาพัฒน์ เจือทิน  
0049 นางสาวประภาวรินทร์ ทองสิบวงษ ์  
0050 นายธนวัฒน์ เย็นพยับ  
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0051 นายบวรวิชญ์ กงยัง  
0052 นางสาวสุพรรษา เสนาช่วย  
0053 นางสาวชฎาทิพย์ สังข์สวาท  
0054 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณ์  
0055 นายรัฐภูมิ อยู่เทสะ  
0056 นางสาวภัทรธิดา จันละ  
0057 นายวริทธิ์ธร ไทยวัฒนธรรม  
0058 นายพัชรพล ทองอ่อน  
0059 นายกิตติชัย แซ่ด่าน  
0060 ด.ช.สมชาย กฤติเดชเมธีพัชร  
0061 ด.ช.เกรียงไกร เนสมงาม  
0062 นายปิยพงษ์ จันทวงศ์  
0063 นายโชติวัฒน์ แซ่ห่าน  
0064 นางสาวนิภาภรณ์ หวลจันทึก  
0065 นางสาวสุภาพร เถื่อนวิถี  
0066 นางสาวประภัสสร บรรดาศักดิ์  
0067 นายธนรัตน์ จงจิตร  
0068 นางสาวศศิรดา นิมิตรภูวดล  
0069 นางสาวเบญญาภา วงษ์ศักดิ์  
0070 นายธนพล ทองชิว  
0071 นายไพรัตน์ โพธิ์ใคร   
0072 นายณัฐวุฒิ เทียมดวงแจ  
0073 นายผดุงเดช แซ่ตั้น  
0074 นางสาวชุติพันธุ์ อินทร์จันทร์  
0075 นางสาวชุตินันท์ อินทร์จันทร์  
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เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
0076 นางสาวภัทรพร จุลสวัสดิ ์  
0077 นางสาวณัฏฐณิชา ห้าวหาญ  
0078 นายสกลพัฒน์ กำมะหยี่เงิน  
0079 นางสาวกนธิชา สร้อยสมจิต  
0080 นางสาวอริสรา บำรุงกิจ  
0081 นางสาวปัญรัฏฐ พวงม ี  
0082 นางสาวณัฐฐา เหล่าพิลัย  
0083 นางสาวปนัดดา ชุ่มโสตร์  
0084 นางสาวจิตรานุช ปรีจิตร  
0085 นายวรัญญู เอ่ียมสะอาด  
0086 นางสาวชฎารัตน์ อุปละ  
0087 นายกัตพงศ์ แน่นอุดร  
0088 นายณวพนธ์ ขวัญทอง  
0089 นายรัชพล ด้วงขาว  
0090 นายกิตติภพ สะมาย  
0091 นายชินกฤต บัวสง่า  
0092 นางสาวนภาภรณ์ พันเทศ  
0093 นายพีรพัฒน์ ภู่รุ่งเรือง  
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