
สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 1 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 1 เด็กหญิง มนัสนัน ก๋งเม่ง วัดหน้าเขา  
2 2 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ผุดผาด วัดมังคลาราม  
3 3 เด็กหญิง ชนกานต์ อภิรักษ์อุป

ถมภ์ 
วัดหน้าเขา  

4 4 เด็กหญิง ไอริษา เทียนรุ่งเรือง วัดหน้าเขา  

5 5 เด็กหญิง ชนากาญจน์ นิยะนุช ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
มิตรภาพ218 

 

6 6 เด็กหญิง กมลวรรณ กั๋งเซ่ง วัดหน้าเขา  

7 7 เด็กหญิง พรนิภา วงศ์พิพันธ์ วัดโบราณาราม  

8 8 เด็กชาย สุรเกียรติ สิทธิสมบูรณ์ วัดโบราณาราม  
9 9 เด็กหญิง ปณัฐดา อาญา บ้านนาเหนือ  
10 10 เด็กหญิง ณัชชานันท์ รัศมี วัดหน้าเขา  
11 11 เด็กชาย พจน์ทยากร เพ็ชรพลอย วัดทุ่งนาใหม่  
12 12 เด็กหญิง ภคภรณ์ จงจิตร วัดยางค้อม  
13 13 เด็กหญิง ชลธิชา บรรจาย วัดหน้าเขา  
14 14 เด็กชาย ภูรินท์ ละม้าย วัดหน้าเขา  
15 15 เด็กหญิง พรพรหม วงศ์อักษร วัดยางค้อม  
16 16 เด็กหญิง พัชชา เทพนุรักษ์ วัดหน้าเขา  
17 17 เด็กชาย กฤษกร ไสยาสน์ วัดหน้าเขา  
18 19 เด็กหญิง ปิยารมณ์   หนูเนตร วัดหน้าเขา  
19 21 เด็กหญิง ธัญพิชชา วงศ์สวัสดิ์ วัดหน้าเขา  
20 22 เด็กหญิง ณพิชญา คงศักดิ์ วัดหน้าเขา  

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 2 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 23 เด็กหญิง ชาลิณี ศรีเปารยะ วัดหน้าเขา  
2 24 เด็กหญิง ภูแสงดาว คิวเจริญ วัดหน้าเขา  
3 25 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ริยาพันธ์ วัดหน้าเขา  
4 26 เด็กชาย ธนดล  คชเชนทร์ วัดหน้าเขา  
5 27 เด็กหญิง ดาลิสศิโรตม์ สุทธิพันธ์ เจริญวิทย์  
6 28 เด็กหญิง กนิษฐา สิทธิประการ วัดหน้าเขา  
7 29 เด็กหญิง จิตรวรรณ คงเขียว บ้านเหนือคลอง  
8 30 เด็กหญิง กรนิด เทพราช วัดหน้าเขา  
9 31 เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิวงศ์ วัดยางค้อม  
10 32 เด็กหญิง อรไพลิน จินาภิรมย์ วัดหน้าเขา  
11 33 เด็กชาย ศักดิ์ดนัย ใสปัน วัดทุ่งนาใหม่  
12 34 เด็กชาย กฤตยช เพ็ชรสังข์ วัดยางค้อม  
13 35 เด็กหญิง อุมลวรรณ ริยาพันธ์ วัดหน้าเขา  
14 36 เด็กหญิง ทิพย์กมล ริยาพันธ์ วัดหน้าเขา  
15 37 เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์ ทองสีแก้ว วัดยางค้อม  
16 39 เด็กหญิง สุรัสวด ี จงจิตต์ วัดโบราณาราม  
17 41 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ทองเกิด วัดหน้าเขา  
18 42 เด็กหญิง สุธาสิน ี จันทร์ดี วัดโบราณาราม  
19 44 เด็กชาย นัทธพงศ์  ศรีเปารยะ วัดทุ่งนาใหม่  
20 45 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ริยาพันธ์ วัดหน้าเขา  

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 3 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 46 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ณะรักษา ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพ218   
2 47 เด็กหญิง ลินินัน ห่อเเพชร วัดหน้าเขา   
3 48 เด็กหญิง พรรณพัชร สุขมี วัดหน้าเขา   
4 49 เด็กหญิง พิมชนก แสงนาค วัดมังคลาราม   
5 50 เด็กชาย กฤษกร มัฎฐาพันธ์ วัดยางค้อม   
6 51 เด็กหญิง ทักษิณา ประภาพักตร์ วัดมังคลาราม   
7 52 เด็กหญิง สุริยพร สิทธิเชนทร์ วัดมังคลาราม   
8 53 เด็กหญิง กิตติมา เพ็งสกุล บ้านปากเสียว   
9 54 เด็กหญิง สุวพิชญ์ มัชฌิมวงศ์ วัดหน้าเขา   
10 55 เด็กชาย วรายุทธ ด้วงเพียร วัดหน้าเขา   
11 58 เด็กหญิง ณัฐลดา แซ่บ้าง วัดหน้าเขา   
12 59 เด็กหญิง ชนิตา จินตุลา วัดหน้าเขา   
13 60 เด็กหญิง อิสรีย์  สิทธิประการ วัดหน้าเขา   
14 61 เด็กหญิง วฤณดา มะยุรา ไพบูลย์วิทยา   
15 62 เด็กชาย รังสรรค์ พรัดเมือง วัดโบราณาราม   
16 63 เด็กหญิง นฤมล  ช่างคิด วัดยางค้อม   
17 64 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คาน วัดหน้าเขา   
18 65 เด็กหญิง จรินยา แก้วเกิด วัดหน้าเขา   
19 67 เด็กชาย พงศกร วงค์เสนา วัดยางค้อม   
20 68 เด็กหญิง มัณฑนา ลิ่วล่อง วัดหน้าเขา   

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 4 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 69 เด็กชาย สิรภพ ปรีชา วัดยางค้อม  
2 70 เด็กชาย ชิษณุชา พุทธเลิศ วัดยางค้อม  
3 71 เด็กชาย กฤษณะ  กรายแก้ว  บ้านมะม่วงเอน   
4 72 เด็กชาย ปธานิน เอก วัดยางค้อม  
5 73 เด็กหญิง ศศิพิมพ์  ธนากรรฐ์ วัดยางค้อม  
6 74 เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปรีชากรรม วัดยางค้อม  
7 75 เด็กหญิง สุรดา มีแต้ม ชุมชนบ้านปากเสียว  
8 76 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เดชะบุญ บ้านนาควน  
9 77 เด็กหญิง เกศรินทร์ นาเกลือ วัดหน้าเขา  
10 78 เด็กชาย กฤษฎา เลิศไกร วัดหน้าเขา  
11 79 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชุมชอบ วัดหน้าเขา  
12 81 เด็กชาย อนุชิต บัวหลวง บ้านนาเหนือ  
13 82 เด็กหญิง เบญจพร จันทร์ปน วัดหน้าเขา  
14 83 เด็กหญิง พชรพร ราชมณี วัดโบราณาราม  
15 86 เด็กชาย นิติภูม ิ จงจิต วัดหน้าเขา  
16 87 เด็กหญิง อริสรา หนูทอง วัดหน้าเขา  
17 88 เด็กหญิง วันวิสา ถวาย วัดหน้าเขา  
18 89 เด็กชาย ธนวิชญ ์ เดโช วัดหน้าเขา  
19 90 เด็กชาย สุภณัฐ รักขพันธ์ วัดหน้าเขา  
20 91 เด็กหญิง ณิชารัศมิ์ พัฒนะวัฒนะวงศ์ เจริญวิทย์  

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 5 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 92 เด็กชาย ธีรเดช รัตนบุษยาพร วัดหน้าเขา  
2 93 เด็กหญิง ธนพร เพ็งสกุล วัดหน้าเขา  
3 94 เด็กหญิง วิภารัตน์ นิยม วัดหน้าเขา  
4 96 เด็กชาย รณวีณ ์ วงศ์สวัสดิ์ วัดหน้าเขา  
5 103 เด็กชาย ธินกร สุขราช วัดหน้าเขา  
6 105 เด็กชาย พีรพัฒน์ วิเวก วัดหน้าเขา  
7 109 เด็กชาย อดิเทพ ระบิลคดี วัดหน้าเขา  
8 119 เด็กหญิง กนกกานต์ จันทวงศ์ วัดหน้าเขา  
9 122 เด็กชาย มัวหมัด มุสตาฟา วัดหน้าเขา  
10 123 เด็กชาย นราชุณห์ สิทธิสมบูรณ์ วัดหน้าเขา  
11 125 เด็กชาย พุทธิพงศ์ แซ่ลิ่ม วัดหน้าเขา  
12 126 เด็กหญิง กัลยา เพ็ชรกรณ์ วัดหน้าเขา  
13 127 เด็กชาย ศรชัย โอยสวัสดิ์ วัดหน้าเขา  
14 128 เด็กชาย ธนดล  สมทรัพย์ วัดหน้าเขา  
15 129 เด็กชาย หัฎฐกร เจนสง่า วัดหน้าเขา  
16 130 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ราชรักษ์ วัดหน้าเขา (ห้องเรียน

พิเศษ) 
 

17 131 เด็กหญิง ชนกานต์ วิเชียรรัตน ์ วัดหน้าเขา  
18 132 เด็กหญิง เซ็นซ์โซเฟียร์ ยับยิ่งเจริญ วัดหน้าเขา  
19 133 เด็กหญิง ดวงหทัย สิทธิสาร วัดหน้าเขา  
20 135 เด็กชาย กรวิทย์ พลัดเมือง วัดหน้าเขา  

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 6 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 136 เด็กหญิง ฆลิตา จันทร์ชุม วัดหน้าเขา  
2 137 เด็กชาย กัณฑ์อเนก ปรีชา วัดโบราณาราม  
3 138 เด็กหญิง จตุภรณ์ เอ่ียมสมาน วัดโบราณาราม  
4 139 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ศรีเปารยะ วัดโบราณาราม  
5 140 เด็กชาย วิวรรธน ์ จารุพันธ์ วัดโบราณาราม  
6 141 เด็กชาย สุรเชษฏ์ หนูสงค ์ วัดโบราณาราม  
7 142 เด็กชาย พิทยา ชุมบุญ วัดโบราณาราม  
8 143 เด็กชาย ภูม ิ บุญญานุกูลกิจ วัดโบราณาราม  
9 144 เด็กชาย คณานนท์ เลิศไกร วัดโบราณาราม  
10 145 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แท่นอ่อน วัดโบราณาราม  
11 146 เด็กชาย วชิรวิทย ์ เสื้อเมือง วัดโบราณาราม  
12 147 เด็กหญิง เพียงฟ้า คงศักดิ์ วัดโบราณาราม  
13 148 เด็กหญิง อชิรยากร หัตถิยา วัดโบราณาราม  
14 149 เด็กหญิง สุภัคชญา นารีพล วัดโบราณาราม  
15 150 เด็กหญิง จรรยพร พิธีการณ์ วัดโบราณาราม  
16 154 เด็กชาย ณฐพร หนูเพชร บ้านห้วยปริก  
17 155 เด็กหญิง ศิระภัสสร ขุนโสภา วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์

รังสรรค์) 
 

18 156 เด็กชาย ณัฐนนท ์ รักษา ชุมชนบ้านปากเสียว  
19 163 เด็กชาย อาทินันท์ พิบูลย์ ชุมชนบ้านปากเสียว  
20 166 เด็กหญิง ปิยนันท ์ แช่ม วัดนางเอ้ือย  

 
 
 
 
 
 
 



สอบแยกห้อง 
ห้องที่ 7 

 
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ
1 171 เด็กชาย กฤตยชญ์ อ่อนสุด ชุมชนวัดกะทูนเหนือ

มิตรภาพ219 
 

2 172 เด็กชาย ณชพล ทินกร จุฬาภรณ์พิชญาคาร  
3 173 เด็กชาย วรพันธ์ รัตนบุษยาพร จุฬาภรณ์พิชญาคาร  
4 174 เด็ฌหญิง นฤมล  จงจิตร จุฬาภรณ์พิชญาคาร  
5 175 เด็กชาย วงศภัทร เชาว์เจริญ จุฬาภรณ์พิชญาคาร  
6 176 เด็กชาย วันมงคล จงจิต วัดทุ่งนาใหม่  
7 177 เด็กชาย เอกลักษณ์ บัวผัด วัดทุ่งนาใหม่  
8 178 เด็กหญิง สุชาวด ี นารถกลับ วัดทุ่งนาใหม่  
9 179 เด็กชาย ดรัสวัต ศรีษา วัดมังคลาราม  
10 180 เด็กหญิง ปาล์มวตี ก๋งเม่ง วัดมังคลาราม  
11 190 เด็กหญิง กันตวิชณ ์ ทินกร บ้านนาเหนือ  
12 200 เด็กชาย เจษฎา บัวทอง อนุบาลห้วยคต(บ้านชุม

ทหารวิทยา) 
 

13 201 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลิ่มสุวรรณ วัดหน้าเขา  

 
 


