
ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 A096 เด็กหญิง ภัทรนันท จันลา กมลลักษณ
2 A063 เด็กชาย ณรัช ลิ้มโฆษิต มารีพิทักษ
3 A044 เด็กชาย จีราวัฒน นิธิอนันตกร ตุลยาธร
4 A079 เด็กชาย ปภังกร โชคเพิ่มพูน มารีพิทักษ
5 A130 เด็กชาย ปองคุณ บึงไกล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
6 A108 เด็กหญิง จุฑามาศ จีนมะโน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
7 A005 เด็กหญิง ณัฐธิญาน ตระกูลไตรพฤกษ มารีพิทักษ
8 A123 เด็กหญิง อรุโณทัย ตะกาบโค มารีพิทักษ
9 A058 เด็กชาย ภควัฒน วงษถาวร กมลลักษณ
10 A069 เด็กหญิง ธิษณามดี แกวไพบูลย กมลลักษณ
11 A095 เด็กหญิง เฌอกาญจน จีนฉายยา กมลลักษณ
12 A083 เด็กหญิง ปานพิมพ แผวพลสง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
13 A018 เด็กชาย ธนัท โภคินธนวุฒิ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
14 A001 เด็กหญิง ปภาวรินทร เริ่มปลูก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
15 A116 เด็กหญิง ศิริกัญญา รัตนตระกูลเดชา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
16 A081 เด็กหญิง ชุณหภัทร อิสระวงศวิศิษฏ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
17 A078 เด็กชาย กมลภพ อริยะศิริวงศ ตุลยาธร
18 A015 เด็กหญิง ธัญพิชชา โลหนารายณ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
19 A115 เด็กหญิง นริศรา พิมพหนู มารีพิทักษ
20 A003 เด็กหญิง ปานชนก แพงนคร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
21 A100 เด็กชาย เกรียงไกร เสาวพันธ กมลลักษณ
22 A045 เด็กชาย ไกรวิชญ สมานผิว อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
23 A030 เด็กหญิง ภัควรัญชน วิทยศลาพงษ มารีพิทักษ
24 A148 เด็กหญิง พิมณัฐฐา ภัทราวัฒนสิน กมลลักษณ
25 A010 เด็กชาย พงศกร ชูอิฐจีน กมลลักษณ
26 A066 เด็กหญิง ณิชกุล อดุลยศักดิ์ กมลลักษณ
27 A134 เด็กชาย ณภัทรกฤศ สุวรรณคัมภีระ มารีพิทักษ
28 A072 เด็กหญิง มณัญญา เรืองปรัชญากุล เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2565
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ประเภท  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ



29 A013 เด็กชาย รักชวาล โภคินชุติวัต บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
30 A070 เด็กชาย นภัทร ชาติประสพ มารีพิทักษ
31 A110 เด็กหญิง ณริมล ธรรมยุทธ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
32 A057 เด็กชาย รัฐภูมิ ศุภเกษ บานหนองรี(มิตรภาพที่ 225)
33 A138 เด็กชาย ธฤษณุ ชาลีวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
34 A016 เด็กหญิง จันทรรัตน หงษา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
35 A022 เด็กหญิง พิมจัน จิตตริยพงศ กมลลักษณ
36 A039 เด็กชาย กฤตเมธ พันธงาม อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
37 A085 เด็กหญิง ภารดี กมลชัย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
38 A093 เด็กหญิง บุญวาสนา โยงรัมย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
39 A077 เด็กชาย ปยังกูร นาถาบํารุง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
40 A042 เด็กชาย จตุรภัทร เพิ่มชาติ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
41 A059 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ รอดอารีย กมลลักษณ
42 A133 เด็กหญิง วิมลมณี คงสุข บานหนองเสม็ด 
43 A024 เด็กหญิง ชยิสรา ขันสันเทียะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
44 A150 เด็กชาย วชิรกัณฑ สํารวจวงศ กมลลักษณ
45 A027 เด็กหญิง ดวงหทัย รามัญ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
46 A142 เด็กหญิง ณัฐณิชา สามเณร บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
47 A136 เด็กหญิง พุทธิพร ปานกลาง กมลลักษณ
48 A043 เด็กหญิง กุลลดา ออนศิลา กมลลักษณ
49 A137 เด็กชาย รัฐศาสตร นกเอี้ยง บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
50 A029 เด็กหญิง เบญญาภา กลิ่นพยอม บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
51 A038 เด็กหญิง เรวดี สนั่นชาติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
52 A090 เด็กชาย ชวณัฐ เวชชศาสตร อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
53 A036 เด็กหญิง ณัชชา เกษมศรี บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
54 A151 เด็กหญิง กชมล เทียนวรรณ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
55 A076 เด็กหญิง ระพีพรรณ ตั้งจิตรวัฒนสุข มารีพิทักษ
56 A025 เด็กชาย ปลิพัฒน ศิริโชติ ตุลยาธร
57 A060 เด็กหญิง สุพรรณิการ บุญพันธ ตุลยาธร
58 A086 เด็กหญิง หทัยภัทร ระมัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
59 A149 เด็กชาย ธรรมากร กุลชาสมบัติ กมลลักษณ
60 A098 เด็กหญิง สุภานี กรัดเกริ่นเกริก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
61 A073 เด็กหญิง พิชามญชุ โทแหลง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
62 A092 เด็กหญิง นิภาสิริ คงกุล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
63 A094 เด็กชาย จิรพนธ สุขเพ็ชร มารีพิทักษ
64 A156 เด็กชาย ปวิณณัฏฐ อนันต กมลลักษณ
65 A135 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขําเอนก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
66 A054 เด็กชาย อนพัช คะเชนทรกูล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



67 A117 เด็กหญิง กันยา มณีเนตร ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
68 A035 เด็กหญิง วรรณรดา สวงรัมย บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
69 A014 เด็กชาย ประพัฒนพงศ จําปาโพธิ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
70 A103 เด็กชาย มาโนชญ ธนัยรุงโรจน กมลลักษณ
71 A089 เด็กหญิง เอมมิกา นอยจันทึก อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
72 A125 เด็กชาย ปุณ ปญญสุทธิ์ ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
73 A067 เด็กหญิง กันตนา บุญรอด บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
74 A049 เด็กชาย สหรัฐ เริ่มปลูก บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
75 A037 เด็กหญิง ชาลิสา ขอคลายกลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
76 A028 เด็กชาย ธรรมรัตน รามัญ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
77 A065 เด็กหญิง กัญพิชา พัฒนาประทีป อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
78 A080 เด็กหญิง นิพาดา ดวงสีเสน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
79 A106 เด็กหญิง เพชรชมพู ชุมกล่ํา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
80 A146 เด็กชาย ศิริชัย ศรีสมบุตร บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
81 A144 เด็กหญิง ญาณิศา แสดรัมย บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
82 A160 เด็กหญิง ณิชาภัทร โฮเม มารีพิทักษ
83 A145 เด็กชาย ธีรวีร บุญเหมาะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
84 A019 เด็กหญิง จิรัชญา คงนันทะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
85 A009 เด็กชาย ธีรภัทร ตั้งชาติ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
86 A107 เด็กหญิง ศุภสุตา หรรษาวงค ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
87 A161 เด็กหญิง ลลิดา โพธิทัก เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
88 A032 เด็กชาย อฐิติ หนอทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
89 A048 เด็กชาย ปรวิทย สุวรรณหงษ บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
90 B338->A เด็กชาย อภิวัฒน ดวงกําเนิด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
91 A124 เด็กชาย อภิรักษ ฉกรรจศิลป ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
92 A112 เด็กหญิง ฐิติชญา จําเนียรกุล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
93 A046 เด็กชาย พีระพัฒน วิบูรณ บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
94 A113 เด็กชาย ธรรมปภณ ชิ้นทอง กมลลักษณ
95 A147 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ศรีสมบุตร บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
96 A053 เด็กหญิง จันทรปภา ไพรพนม บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
97 A158 เด็กหญิง ปาริฉัตร สรหงษ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
98 A120 เด็กชาย ปราบดา ระวังพรมราช กมลลักษณ
99 A071 เด็กชาย ภาณุภัทร ทวีพูน อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
100 A002 เด็กหญิง ขวัญจิรา ฉิมกูล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
101 A122 เด็กชาย กรวิชณ พุฒิษากุล มารีพิทักษ
102 A088 เด็กชาย ศดานนท ติตะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
103 A099 เด็กชาย อาคเนย กลิ่นบุหงา ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
104 A082 เด็กหญิง ปลายฟา วรรณรักษ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)



105 A034 เด็กหญิง กรรณิกา ประวัติพร กมลลักษณ
106 A104 เด็กชาย เจอาร ไกรกูล มารีพิทักษ
107 A004 เด็กชาย รัตชมาสต เทียนวรรณ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
108 A091 เด็กชาย ณภัทร พระบุราณเมือง ตุลยาธร
109 A047 เด็กชาย ปญญาธร บุญประสาท บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
110 A023 เด็กหญิง อมรสิริ ชุลบุตร ตุลยาธร
111 A068 เด็กหญิง ปราณปรียา เทียรทอง บานหนองรี(มิตรภาพที่ 225)
112 B->A163 เด็กชาย ภูวนาท จันลคล บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
113 A006 เด็กชาย กิตติรัตน บุญรอด บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
114 A087 เด็กชาย พฤกษษา พรหมเสนา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
115 A119 เด็กชาย ณัฐภัสสร สุขเกษม ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
116 A031 เด็กชาย นพนนท พวงพันธ ตุลยาธร
117 A056 เด็กชาย ศดานันท ติตะ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
118 A157 เด็กชาย สิรายุ ทวีพูน กมลลักษณ
119 A132 เด็กชาย ทฤษฎี นามโสภา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
120 A152 เด็กหญิง สุวนันท ขยายวงค บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
121 A141 เด็กชาย นนทกร นาวัลย อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
122 A017 เด็กชาย ศักรินทร หลาบนอก บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
123 A050 เด็กหญิง มานิตา จันทรเจา บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
124 A026 เด็กชาย คมกริช พจนสิทธิ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
125 A012 เด็กชาย นิติภูมิ พรมนิล มารีพิทักษ
126 A121 เด็กหญิง สิรีวัลย  พรหมกูล บานหนองเสม็ด 
127 A051 เด็กหญิง ธนภรณ พันธถวิล บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
128 B->A162 เด็กหญิง เขมิกา ถาวรนิติภาพ บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
129 A159 เด็กชาย ดนัยณัฐ โสมโสภา อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
130 A140 เด็กชาย ธีรภัทร ลิ้มโฆษิต กมลลักษณ
131 A008 เด็กชาย พัฒซุฎินทร เอี่ยมทอง บานถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
132 A126 เด็กชาย ธนวัฒน หาญสุวรรณ ชุมชนบานกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
133 A021 เด็กหญิง สรวีย สิงหวงศ กมลลักษณ
134 A129 เด็กชาย ธนกร คึ่มสูง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
135 A143 เด็กชาย พรพิพัฒน พุมสวัสดิ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
136 A055 เด็กชาย นิพล อยูจงดี บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
137 A127 เด็กชาย อภินันท อภิวัฒนโชติ มารีพิทักษ
138 A128 เด็กชาย ศรัณย จันทรหอม อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
139 A154 เด็กชาย รัชชานนท ชัยศรี อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)
140 A155 เด็กชาย นพเกา เอ็นมาก บานนางรอง(ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร)
141 A052 เด็กหญิง ลัดดาวรรณ ชูคงคา บานโคกหลวงพอ(พินิจศิลปประชานุกูล)
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