
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง  ประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือก ประกาศผล มอบตัวในการรับนักเรียนเขาศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2564  
 
  

  ตามประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สุพรรณบุรี ฉบับลงวันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เร ื ่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 และ                         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไข) มีการยื่นความจำนงเพื่อสมัครเขาศึกษาตอทางเว็บไซต ชวงวันที่ 

1 – 28 เมษายน 2564 โดยโรงเรียนไดประกาศรายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอทางเว็บไซตของโรงเรียน ซึ่งมีจำนวน

ผูสมัคร ดังน้ี 

ม.1 ม.4  

ประเภท จำนวนผูสมัคร (คน) ประเภท จำนวนผูสมัคร (คน) 

ในเขตพื้นที่บริการ 293 ทั่วไป (แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 115 

ทั่วไป 680 ทั่วไป (แผนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 29 

ความสามารถพิเศษ 60 ทั่วไป (แผนศิลป-ภาษา) 98 

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 5   

รายละเอียดการสอบคัดเลือก ประกาศผล มอบตวัในการรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

1. เลขท่ีสอบ หองสอบ 

ประเภท ม.1 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

11001 - 11020 722 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11021 - 11040 723 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11041 - 11060 724 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11061 - 11080 725 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11081 - 11100 726 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11101 - 11120 727 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11121 - 11140 732 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 
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เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

11141 - 11160 733 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11161 - 11180 734 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11181 - 11200 735 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11201 - 11220 736 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11221 - 11240 737 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11241 - 11260 746 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11261 - 11280 747 อาคาร 7 ใตอาคาร 7 

11281 - 11293 234 อาคาร 2 ใตอาคาร 6 

ประเภท ม.1 ทั่วไป  
เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

12001 - 12020 521 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12021 - 12040 522 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12041 - 12060 523 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12061 - 12080 524 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12081 - 12100 525 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12101 - 12120 531 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12121 - 12140 532 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12141 - 12160 533 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12161 - 12180 534 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12181 - 12200 535 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12201 - 12220 536 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12221 - 12240 541 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12241 - 12260 542 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12261 - 12280 543 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12281 - 12300 544 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12301 - 12320 545 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12321 - 12340 546 อาคาร 5  โรงอาหาร ม.1 

12341 - 12360 431 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12361 - 12380 432 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12381 - 12400 433 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12401 - 12420 434 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12421 - 12440 435 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12441 - 12460 436 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12461 - 12480 441 อาคาร 4 หอประชุม 1 
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เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

12481 - 12500 442 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12501 - 12520 443 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12521 - 12540 444 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12541 - 12560 445 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12561 - 12580 446 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12581 - 12600 424 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12601 - 12620 425 อาคาร 4 หอประชุม 1 

12621 - 12640 214 อาคาร 2 ใตอาคาร 6 

12641 - 12660 215 อาคาร 2 ใตอาคาร 6 

12661 - 12680 224 อาคาร 2 ใตอาคาร 6 

ประเภท ม.1 เงื่อนไขพิเศษ  
เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

14001 - 14005 234 อาคาร 2 ใตอาคาร 6 

 

2. วิธีการคัดเลือก 

ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คัดเลือกจากการ

สอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงคะแนนสอบทั้งหมดเปนคะแนนจากขอสอบของโรงเรียน ถาผลรวมคะแนนสอบ

เทากัน จะเรียงลำดับคะแนนที่สอบไดจากรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ตามลำดับ 
 

                           ตารางสอบวันที ่22 พฤษภาคม 2564 

เวลา วิชา จำนวนขอ 

 08.50-09.40 น. (50 นาที) 

09.45-10.15 น. (30 นาที) 

10.20-10.50 น. (30 นาที) 

10.55-11.25 น. (30 นาที) 

11.30-12.00 น. (30 นาที) 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

30 

30 

30 

30 

30 
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ประเภทความสามารถพิเศษ คัดเลือกจากการทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 

น. เปนตนไป ณ โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จงัหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนตองเตรียมอุปกรณทีใ่ชในการทดสอบมาเอง  

ซ่ึงมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังน้ี  
 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 

1 พิจารณาระดับการแขงขัน/เกียรติบัตร 

 

10 - หลักฐานเกียรติบัตร 

- เหรียญรางวัล 

- เอกสารรับรอง 

2 แฟมสะสมงาน 10 - ประวัตินักเรียน 

- ภาพถาย 

- ผลงานนักเรียน 

3 ทักษะดานความสามารถพิเศษ 70  

4 ดานบุคลิกภาพ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสม 

กิริยามารยาท ปฏิภาณไหวพริบ 

รวมคะแนน 100  

เกณฑการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ตองไดคะแนนมากกวา 80 คะแนน              

ขึ้นไป และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

ถือเปนที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ :  

1) ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ในวันสอบใหผูสมัครนำสวนลาง

จากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 

2) ประเภททั่วไปในวันสอบใหนำบัตรประชาชน หรอืบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่

ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

3) ประเภทความสามารถพิเศษใหนำหลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสำเนา มาใหใน

วันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

4) ผูเขาสอบสามารถนำอุปกรณที่ใชในการสอบ เขาหองสอบได ดังน้ี 

- ปากกา / ดินสอ2B / กบเหลาดินสอ / ยางลบ  

- นาิกาเข็มธรรมดา หามนำนาิกาดิจติอล หรือทีส่ามารถคำนวณไดเขาหองสอบ 

5) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบของโรงเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

6) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิ และลางมือดวยเจล

แอลกอฮอลกอนเขาบริเวณสนามสอบทุกคน 

7) ผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองพักคอย ณ จดุที่โรงเรียนกำหนดเทาน้ัน 

8) โรงเรียนไมมีบริการจำหนายอาหารในวันสอบ 
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3.  จำนวนนักเรียนท่ีรบั 484 คน  

7.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน        242    คน 

7.2  ประเภทนักเรียนทั่วไป                              212    คน 

7.3  ประเภทความสามารถพิเศษ                        20    คน  

 ดานกฬีา 10 คน/ดานศลิปะ (ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตร ีขับเสภา) 8 คน/ดานอื่นๆ 2 คน 

7.4  ประเภทเง่ือนไขพิเศษ                             10    คน  

4.  ประกาศผล  

ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลวันที่ 

24 พฤษภาคม 2564  และประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ปายประกาศ                  

ของโรงเรียน และเว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  การรายงานตัว และมอบตัว 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนำบิดา – มารดา 

หรือผูปกครองที่ไดรับมอบอำนาจที่เปนผูเลี้ยงดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือวา             

สละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

1. เลขท่ีสอบ หองสอบ 

ประเภท ม.4 ทั่วไป แผนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร 

เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

41001 - 41020 521 อาคาร 5 หอประชุม 1 

41021 - 41040 522 อาคาร 5 หอประชุม 1 

41041 - 41060 523 อาคาร 5 หอประชุม 1 

41061 - 41080 524 อาคาร 5 หอประชุม 1 

41081 - 41100 525 อาคาร 5 หอประชุม 1 

41101 - 41115 531 อาคาร 5 หอประชุม 1 

ประเภท ม.4 ทั่วไป แผนคณิตศาสตร-อังกฤษ 

เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

42001 - 42020 532 อาคาร 5 หอประชุม 1 

42021 - 42029 533 อาคาร 5 หอประชุม 1 

ประเภท ม.4 ทั่วไป แผนศิลป-ภาษา 

เลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตวั 

43001 - 43020 534 อาคาร 5 หอประชุม 1 

43021 - 43040 535 อาคาร 5 หอประชุม 1 

43041 - 43060 536 อาคาร 5 หอประชุม 1 

43061 - 43080 541 อาคาร 5 หอประชุม 1 

43081 - 43098 542 อาคาร 5 หอประชุม 1 

 

2. วิธีการคัดเลือก    

     คัดเลือกจากการสอบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงคะแนนสอบทั้งหมดเปนคะแนนจากขอสอบของโรงเรียน 

ถาผลรวมคะแนนสอบเทากัน จะเรียงลำดับที่ไดตามแผนการเรียน ดังน้ี 

1.  แผนการเรียนวิทย – คณิต  จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 

2.  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ  จะเรียงตามคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  

3.  แผนการเรียนศิลป – ภาษา  จะเรียงตามคะแนนที ่สอบไดวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย               

สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
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    ตารางสอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

เวลา วิชา 
จำนวน 

(ขอ) 

วิทย-คณติ 

น้ำหนัก (%) 

คณิต-อังกฤษ 

น้ำหนัก (%) 

ศิลป-ภาษา 

น้ำหนัก (%) 

 08.50-09.40 น.(50 นาที) 

 09.45-10.25 น.(40 นาที) 

10.30-11.00 น.(30 นาที) 

11.05-11.35 น.(30 นาที) 

11.40-12.10 น.(30 นาที) 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

10 

10 

30 

10 

30 

15 

15 

10 

10 

30 

25 

25 
 

หมายเหตุ :  

1) ในวันสอบใหนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตวัตนที่ถูกตองกอนเขา

หองสอบ 

2) ใหนำเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คอืวันที่ 23 พฤษภาคม 

2564 ผูสมัครทานใดไมนำมาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก 

3) ผูเขาสอบสามารถนำอุปกรณที่ใชในการสอบ เขาหองสอบได ดังน้ี 

- ปากกา / ดินสอ2B / กบเหลาดินสอ / ยางลบ  

- นาิกาเข็มธรรมดา หามนำนาิกาดิจติอล หรือทีส่ามารถคำนวณไดเขาหองสอบ 

4) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบของโรงเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

5) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิ และลางมือดวยเจล

แอลกอฮอลกอนเขาบริเวณสนามสอบทุกคน 

6) ผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองพักคอย ณ จดุที่โรงเรียนกำหนดเทาน้ัน 

7) โรงเรียนไมมีบริการจำหนายอาหารในวันสอบ 

3.  จำนวนนักเรียนท่ีรับ 35 คน 

     นักเรียนทั่วไป รับนักเรียนโดยแยกเปนแผนการเรียน ดังน้ี  

1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  10     คน 

2)  แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ   5   คน 

3)  แผนการเรียนศิลป – ภาษา     20   คน 

4.  ประกาศผล  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ปายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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5.  การรายงานตัว และมอบตัว 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนำบิดา – มารดา 

หรือผูปกครองที่ไดรับมอบอำนาจที่เปนผูเลี้ยงดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือวาสละ

สิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 

 

  อนึ่ง ใหนักเรียนจดจำเลขที่สอบ หองสอบ จุดรายงานตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาสอบ 

และในวันสอบใหเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามแจงในรายละเอียด เพื่อแสดงตัวตนกอนเขาหองสอบและตรวจสอบ

เพิ่มเติม 

  

ประกาศ ณ วันที ่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

(นายนิติกรณ    ฉันทวงศชนะ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11001 ด.ญ. ปยธิดา กรรณสูต สุพรรณภูมิ

2 11002 ด.ช. วิธาน พฤกษาพิทักษกุล สุพรรณภูมิ

3 11003 ด.ญ. นิษฐรฐา คูณพงษกิจ อนุบาลสุพรรณบุรี

4 11004 ด.ช. อัคกาญ ฐิติอังกูล วิทยาศึกษา

5 11005 ด.ช. วีระธนา อุนทิพยเพชร สุพรรณภูมิ

6 11006 ด.ช. วชิรุณทิศ รุงเรือง อนุบาลสุพรรณบุรี

7 11007 ด.ช. ถิรศักดิ์ กิตยาการ วิทยาศึกษา

8 11008 ด.ญ. ณัฐวรรณ ขาวบริสุทธิ์ วิทยาศึกษา

9 11009 ด.ช. ภาณุวัฒน เหล็กดี สุพรรณภูมิ

10 11010 ด.ช. ธนบดี กลั่นใจ สุพรรณภูมิ

11 11011 ด.ช. ภูมิพัฒน กุศลชวย อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11012 ด.ญ. ปภัสรา ชราชิต วัดคันทด

13 11013 ด.ช. พิมานพล จั่นเคลือบ สุพรรณภูมิ

14 11014 ด.ช. ชลกร ศรีทองสุข วัดนิเวศนธรรมาราม

15 11015 ด.ช. พรีวิชญ แกวกัลยา สุพรรณภูมิ

16 11016 ด.ช. วีรเทพ ปานชาง สุพรรณภูมิ

17 11017 ด.ช.จักรพงศ จตุรณัท อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11018 ด.ช. อภิวัฒน สําราญพานิช สุพรรณภูมิ

19 11019 ด.ช. ธนกร หลําสุวรรณ เทศบาล4

20 11020 ด.ช. ศรราม แกวปาน วัดไผเกาะโพธิ์งาม

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 1-722   

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11021 ด.ช. ภัทรพงศ สุทธิรัตนเสรีกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

2 11022 ด.ช. วรพล ศรีวรมดี อนุบาลสุพรรณบุรี

3 11023 ด.ช. มลฑล อุบลบาน สุพรรณภูมิ

4 11024 ด.ช. วชิรกรณ คูรัมย เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

5 11025 ด.ญ. ชาลินี ทันเที่ยง สุพรรณภูมิ

6 11026 ด.ช. พรเทพ บุญสง อนุบาลสุพรรณบุรี

7 11027 ด.ช. ศุภกิตติ์ พันธุแตง สุพรรณภูมิ

8 11028 ด.ญ. ชนาภา ทองไพรวรรณ สุพรรณภูมิ

9 11029 ด.ญ. ซิ้วกี บุตรสะไล สุพรรณภูมิ

10 11030 ด.ช. ธนันทรัฐ พันธุเจริญ ศุภลักษณ

11 11031 ด.ช. นรุตน ขุนสังวาลย วิทยาศึกษา

12 11032 ด.ช. ศุภโชค รอดทิม สุพรรณภูมิ

13 11033 ด.ญ. ธณัทอร เฟองฟุง สุพรรณภูมิ

14 11034 ด.ช. ทวีศักดิ์ ทองคําสุข วัดไผเกาะโพธิ์งาม

15 11035 ด.ช. พงศกร วีระสุวรรณ วัดดอนกลาง

16 11036 ด.ช. ธนกร รดิสชโยดม อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11037 ด.ช. ธนกฤต รดิสชโยดม อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11038 ด.ช. กฤษณะ ศรีเนตร วัดพิหารแดง

19 11039 ด.ช. กฤษฏ โสฬศ สุพรรณภูมิ

20 11040 ด.ช. พีรวิชญ เกิดแกว สุพรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 2-723   

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11041 ด.ช. เนติธร ชาวหวยหมาก วิทยาศึกษา

2 11042 ด.ญ. กนกวรรณ จาบเมืองนอย วิทยาศึกษา

3 11043 ด.ช. ปุญญพัฒน กระจางศรี สุพรรณภูมิ

4 11044 ด.ช. กรวิค คําหอม อนุบาลสุพรรณบุรี

5 11045 ด.ญ. ภัทรวดี เอี่ยมอินทร สุพรรณภูมิ

6 11046 ด.ช. รณกร มูลธรรม สุพรรณภูมิ

7 11047 ด.ญ. จินดารัตน ปนสกุล วัดวรจันทร

8 11048 ด.ช. ยุทธหัตถี อัยราวงษ วิทยาศึกษา

9 11049 ด.ช. จารุภัทร สุขเผือก อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11050 ด.ช. ปุญยวัจน โพธิ์คํา สุพรรณภูมิ

11 11051 ด.ญ. เกณิกา เส็จจัก อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11052 ด.ช. อรรถพล พันธุมาดี สหวิทย

13 11053 ด.ช. ธีรพิชญ ธนาวิวัฒน สหวิทย

14 11054 ด.ญ. ณัฐกานต มิสากูล อนุบาลวัดปาเลไลยก

15 11055 ด.ญ. ปณฑิตา แสงดาว อนุบาลสุพรรณบุรี

16 11056 ด.ช. ชนวีร วินิจโกศล อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11057 ด.ช. ปุณยวัทน เชื้ออาว ศุภลักษณ

18 11058 ด.ช. ญาณวิชญ เรืองวงษ สุพรรณภูมิ

19 11059 ด.ช. ธีรศักดิ์ บุญมี วัดอูยา

20 11060 ด.ช. วัฒนากร พราหมณโชติ สุพรรณภูมิ

หองสอบที่ 3-724  

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11061 ด.ช. ยมนา ลี้ศักดิ์สกุล อนุบาลวัดปาเลไลยก

2 11062 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรทนงค อนุบาลวัดปาเลไลยก

3 11063 ด.ช. ชิตนัน กลิ่นเพชร วิทยาศึกษา
4 11064 ด.ญ. ชัญญานุช จีนเจือพันธุ วัดนิเวศนธรรมาราม

5 11065 ด.ช. โรจนศิริ สังขพันธุ เทศบาล1วัดประตูสาร

6 11066 ด.ช. นฤทธิ์ อัยรารัตน อนุบาลสุพรรณบุรี

7 11067 ด.ช. ธีรชัย บุญเทพ วัดนิเวศนธรรมาราม

8 11068 ด.ช. เดชาชัย มากระจันทร วัดลาดกระจับ

9 11069 ด.ญ. ชนิตา สุดธง วัดนิเวศนธรรมาราม

10 11070 ด.ช. กรภัทร ซําประเสริฐ สุพรรณภูมิ

11 11071 ด.ญ. ณดา ธนโชคชินภาส บานสระบัวก่ํา

12 11072 ด.ช. ปยวัฒน คําพงษ วิทยาศึกษา

13 11073 ด.ช. คุณานนท โมอุม วิทยาศึกษา

14 11074 ด.ช. ศิวกร วองเจริญกิจ สุพรรณภูมิ

15 11075 ด.ญ. ธิดา พุทธไชย เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

16 11076 ด.ช. เทพทัต กรีดกราย อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11077 ด.ญ. สุมิตา จันทรัตน วัดวังกุม

18 11078 ด.ช. กรวิชญ ของมวง วัดสวางอารมณ

19 11079 ด.ช. ภัทรพงศ ดวงแกว สุพรรณภูมิ

20 11080 ด.ช. สิทธิกร เรือนทอง เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

หองสอบที่ 4-725   

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11081 ด.ช. ภควัต ชาวคูเวียง สหวิทย

2 11082 ด.ช. กฤษณพล สลาม วัดหนอสุวรรณ

3 11083 ด.ช. ธีรภัทร ดีเทียน สหวิทย

4 11084 ด.ช. พีรวัส ตันประเสริฐ วิทยาศึกษา

5 11085 ด.ช. รัชกฤช อิ่มเกษม สุพรรณภูมิ

6 11086 ด.ช. โกศล ผลาผล วิทยาศึกษา

7 11087 ด.ช. ศิลา เกตุประสิทธิ์ สุพรรณภูมิ

8 11088 ด.ช. ศุ กลภัทร ผาสุวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี

9 11089 ด.ช. ธีรเมธ เมฆดี อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11090 ด.ญ. กุลจิรา หวานชะเอม อนุบาลสุพรรณบุรี

11 11091 ด.ญ. ภรินทรธร โรจสันติชัยกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11092 ด.ช. ภูมิรพี เรือนใจมั่น วิทยาศึกษา

13 11093 ด.ช. คณิศร ชูโตศรี สุพรรณภูมิ

14 11094 ด.ญ. สุพัฒตรา ศิรินัย สุพรรณภูมิ

15 11095 ด.ญ. กฤติยาณี ละดาวัลย สุพรรณภูมิ

16 11096 ด.ช. ศักดิ์นฤน เทียนขาว วัดไผเกาะโพธิ์งาม

17 11097 ด.ช. ธนะเทพ สมบุญนาค วัดไผเกาะโพธิ์งาม

18 11098 ด.ญ. พิชญาภร พูลสมบัติ สุพรรณภูมิ

19 11099 ด.ช. กฤตยชญ สุนทรนุช อนุบาลสุพรรณบุรี

20 11100 ด.ช. ชนาธิป ศิริเนาว สุพรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 5-726   

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11101 ด.ญ. ธนขวัญ เหลากอดี เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

2 11102 ด.ช. คณัสนันท ชมภู สุพรรณภูมิ

3 11103 ด.ช. ณัฏฐกานต วารีหาญ วิทยาศึกษา
4 11104 ด.ช. นัฎฐชนนท ทรัพยเฉลิม ศุภลักษณ

5 11105 ด.ญ. รุจิรดา ยอดบรรดิษฐ อนุบาลวัดปาเลไลยก

6 11106 ด.ช. นคเรศ คําหอม อนุบาลสุพรรณบุรี

7 11107 ด.ช. วีรภัทร ขําศิริ วัดสวนแตง

8 11108 ด.ช. ฤทธิไกร อ่ําเกิด สุพรรณภูมิ

9 11109 ด.ช. ปริญ ปนภู อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11110 ด.ช. ณภัทร สนองญาติ อนุบาลสุพรรณบุรี

11 11111 ด.ช. คณิศร คุณวโรตม อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11112 ด.ช. ณพกร จันทรโอกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

13 11113 ด.ญ. พิชญานิน มุลินิน อนุบาลสุพรรณบุรี

14 11114 ด.ช. ณัฐชนน กันทะสอน อนุบาลวัดปาเลไลยก

15 11115 ด.ช. พรภวิษย ปกษี อนุบาลสุพรรณบุรี

16 11116 ด.ช. จตุรภัทร สุครีวานัด สหวิทย

17 11117 ด.ญ. อิสสริยา รื่นเกิด อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11118 ด.ญ. พิชญา ทองเพ็ชร อนุบาลวัดปาเลไลยก

19 11119 ด.ช. กิตติภพ พันธุขะวงศ สหวิทย

20 11120 ด.ช. อติกานต เกิดรี สุพรรณภูมิ

หองสอบที่ 6-727   

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11121 ด.ช. ภัทราวุธ ขํารอด สุพรรณภูมิ

2 11122 ด.ช. ธิติ เลาโจว อนุบาลสุพรรณบุรี

3 11123 ด.ช. ประวันวิทย ออนศรี อนุบาลวัดปาเลไลยก

4 11124 ด.ช. อัศมเดช กบิลพัฒน สุพรรณภูมิ

5 11125 ด.ญ. อารยา แจงสวาง สุพรรณภูมิ

6 11126 ด.ช. ปกรณ ฉ่ําแจม ศุภลักษณ

7 11127 ด.ช. นําโชค งามละมัย ศุภลักษณ

8 11128 ด.ช. รัชชานนท แชมโสภา บานหนองผือ

9 11129 ด.ญ. ณวรา หวานชะเอม อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11130 ด.ช. ธีรเทพ วงศสายจันทร วิทยาศึกษา

11 11131 ด.ญ. รุงฤดี แกวประสงค วัดพิหารแดง

12 11132 ด.ช. ธนากร พรหมมา ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

13 11133 ด.ญ. โกศลิน คําดี เทศบาล1วัดประตูสาร

14 11134 ด.ช. เกียรติศักดิ์ จันทรหอม วัดพันตําลึง

15 11135 ด.ช. ธนิสร จามิกร วิทยาศึกษา
16 11136 ด.ช. โชติวัฒน ชูพรหม สุพรรณภูมิ

17 11137 ด.ช. ติยากร แซแต เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

18 11138 ด.ญ. ลภัสรดา จิตบรรจง อนุบาลวัดปาเลไลยก

19 11139 ด.ญ. จิราพร แตงทอง อนุบาลวัดปาเลไลยก

20 11140 ด.ช. ณัฐกิตติ์ คงปรีพันธุ สุพรรณภูมิ

หองสอบที่ 7-732   

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11141 ด.ช. พิพัฒพล วองจิรารัศมิ์ สุพรรณภูมิ

2 11142 ด.ช. ธีรภัทร ทศรฐ สุพรรณภูมิ

3 11143 ด.ช. ภัทรพงษ ขอบรูป สุพรรณภูมิ

4 11144 ด.ญ. กุลชญา ปนวิเศษ สหวิทย

5 11145 ด.ช. ณัฐวุฒิ ภูฆัง ศุภลักษณ

6 11146 ด.ช. อธิพล หอมนวล วิทยาศึกษา
7 11147 ด.ญ. ธัญลักษณ เณรจาที อนุบาลสุพรรณบุรี

8 11148 ด.ญ. บุญญาณัฐจ วชิรประเวศน สุพรรณภูมิ

9 11149 ด.ญ. ปราณปรียา ถูกหมาย อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11150 ด.ช. พรหมพิริยะ ชาติทอง วิทยาศึกษา
11 11151 ด.ช. ชัชศรัณย ธนาวุฒิพิบูลย อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11152 ด.ญ. นันทนภัส โพธิสุทธิ์ วัดวรจันทร

13 11153 ด.ญ. อิสริศา เผือกพันธมุข สุพรรณภูมิ

14 11154 ด.ญ. ศรายุทธ อูอรุณ อนุบาลวัดปาเลไลก

15 11155 ด.ญ. พิชชา บานไมรูโรย วัดพิหารแดง

16 11156 ด.ญ. สุธาสินี นาคเขียว อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11157 ด.ญ. ภูริชญา พันธบุญสุข อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11158 ด.ช. พิพัฒนพล ภูละมัย ศุภลักษณ

19 11159 ด.ช. ณัฐวุฒิ ปกษสาพันธ สุพรรณภูมิ

20 11160 ด.ช. วุฒิศักดิ์ ทองพิทักษ วิทยาศึกษา

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 8-733

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11161 ด.ช. ชยธร โภคา อนุบาลสุพรรณบุรี

2 11162 ด.ช. ภัทรพล โสรถาวร สุพรรณภูมิ

3 11163 ด.ช. วีรภัทร โตนอย อนุบาลสุพรรณบุรี

4 11164 ด.ช. ณัฐิวุฒิ แกวจันทร วัดวังกุม

5 11165 ด.ช. ธนบดี หาระไชย อนุบาลสุพรรณบุรี

6 11166 ด.ช. อัฏฐวัฒน ชอยเชื้อดี ปรีดาวิทย

7 11167 ด.ญ. สิริญา ทวมพงษ สุพรรณภูมิ

8 11168 ด.ช. ศิวกร ปรางคทอง สุพรรณภูมิ

9 11169 ด.ญ. จารุวรรณ บุปผา อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11170 ด.ช. ภูรินทร สุขสวัสดิ์ วัดวังกุม

11 11171 ด.ญ. เพ็ญยุมาศ สรอยโพธิ์พันธุ วัดอูยา

12 11172 ด.ช. พลพิทักษ บุญเรืองจักษ ศุภลักษณ

13 11173 ด.ช. ภูมิพัฒน นกโต ศุภลักษณ

14 11174 ด.ญ. ปุริมปรัญ ศุภเอม วิทยาศึกษา

15 11175 ด.ญ. พิรญาณ ตระกูลกําเนิด อนุบาลสุพรรณบุรี

16 11176 ด.ญ. ณัชชา สาภักดี เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

17 11177 ด.ช. จิณณพัต ทองสายใจ อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11178 ด.ช. พัสกร โพธิ์ทอง ศุภลักษณ

19 11179 ด.ช. สืบศักดิ์ ศรีนิล อนุบาลวัดปาเลไลยก

20 11180 ด.ญ. ณัฏฐนรี วงษทองดี เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หองสอบที่ 9-734

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11181 ด.ช. ธนวรรธน ไกรปรุ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

2 11182 ด.ช. พัชรพล ออกศิริ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

3 11183 ด.ช. พรณรงค สิงหจุย วัดอูยา

4 11184 ด.ช. ศราวุฒิ อึ้งเจริญชัย อนุบาลสุพรรณบุรี

5 11185 ด.ญ. กัญญณัชชา สอิ้งทอง วัดอูยา

6 11186 ด.ญ. วรรณวิษา ทาวลา บานรางกะทุม

7 11187 ด.ช. รักเกียรติ บุตรทยักษ อนุบาลวัดปาเลไลยก

8 11188 ด.ช. ปราบภพ อุดมรักษาทรัพย อนุบาลสุพรรณบุรี

9 11189 ด.ช. ธวัชชัย เอี่ยมกลา อนุบาลวัดปาเลไลยก

10 11190 ด.ช. ณัฐชานนท จิตผอง วัดพันตําลึง

11 11191 ด.ช. พชรพล รัตนรงค วัดพิหารแดง

12 11192 ด.ญ. ศิริรัตน เรืองเดช อนุบาลสุพรรณบุรี

13 11193 ด.ช. ฐิตินันท น้ําใจดี อนุบาลสุพรรณบุรี

14 11194 ด.ช. ธนพัฒน ศิริวาลย วัดอูยา

15 11195 ด.ญ. ศศิ สุขขํา อนุบาลสุพรรณบุรี

16 11196 ด.ช. กุลชานนท อุนเจริญ สุพรรณภูมิ

17 11197 ด.ช. พีรณัฐ เนตรอนงค อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11198 ด.ช. พีรดนย ยันตะศิริ เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

19 11199 ด.ญ. ภัทรวดี โพธิ์งาม เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

20 11200 ด.ช. ปรมัตถ จุยเจริญ เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 10-735  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11201 ด.ช. นิติธาดา กรจันทร อนุบาลสุพรรณบุรี

2 11202 ด.ญ. พิชชาภา เจริญศรี เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

3 11203 ด.ช. ปติพัทธ ดีเพ็ง อนุบาลสุพรรณบุรี

4 11204 ด.ช. ภควัตร เอกจิตร สุพรรณภูมิ

5 11205 ด.ช. เจตนิพัทธ กิติชัยชาญ วิทยาศึกษา

6 11206 ด.ช. อภิภูมิ ศรีนาค อนุบาลสุพรรณบุรี

7 11207 ด.ช. พิพัฒนพงศ ฉัตรเที่ยง ศุภลักษณ

8 11208 ด.ช. ศุภวิชญ ทวีโกวิท สุพรรณภูมิ

9 11209 ด.ช. ธีรวัจน ก่ําบุญ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

10 11210 ด.ญ. พิชามญชุ แตงออน สุพรรณภูมิ

11 11211 ด.ช. ภูมิภัทร แพพิพัฒน เทศบาล2วัดปราสาททอง

12 11212 ด.ญ. กนกวรรณ นุยหงษ อนุบาลวัดปาเลไลยก

13 11213 ด.ญ. กัญญารัตน เรือนใจมั่น อนุบาลวัดปาเลไลยก

14 11214 ด.ญ. ธัญญาพร พลเสน วัดวังกุม

15 11215 ด.ช. รัชตะ ปานแกว วิทยาศึกษา

16 11216 ด.ญ. ปภาดา ศรีศักดา อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11217 ด.ช. จักรภัทร สุระนันทร อนุบาลสุพรรณบุรี

18 11218 ด.ช. นพเกลา ยิ้มชอย วัดวรจันทร

19 11219 ด.ญ. วนิดา สอดสี วัดวังกุม

20 11220 ด.ช. สุธานิธิ คนทน อนุบาลสุพรรณบุรี

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 11-736

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11221 ด.ช. ชัยธวัช จิตตใจฉ่ํา อนุบาลสุพรรณบุรี

2 11222 ด.ญ. ภัคจิรา โตพันธุดี อนุบาลวัดปาเลไลยก

3 11223 ด.ช. เปรม แฟงรักษ สุพรรณภูมิ

4 11224 ด.ญ. ชญานันท เวชสุวรรณ วัดวรจันทร

5 11225 ด.ช. วรินทร เผือกเจริญ อนุบาลวัดปาเลไลยก

6 11226 ด.ช. ธนทัต กันทิยะ สหวิทย

7 11227 ด.ช. ทินภัทร แพงพันธุ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

8 11228 ด.ญ. อภิชญาภา ดอกกระทุม สหวิทย

9 11229 ด.ญ. สุภารัตน จันทรสิงห อนุบาลวัดปาเลไลยก

10 11230 ด.ช. เอกภวิษย สมาลาวงค เทศบาล 1 วัดประตูสาร

11 11231 ด.ช. ธนวัฒน จันทรประเทศ สุพรรณภูมิ

12 11232 ด.ช. ภาณุวัฒน เรือนเงิน สุพรรณภูมิ

13 11233 ด.ช. ธนากร สุขสม เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

14 11234 ด.ช. มาดี บัวทอง เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

15 11235 ด.ช. อิทธิพล พงษสุทัศน วัดพันตําลึง

16 11236 ด.ญ. ภัทรธิดา เรืองศรี อนุบาลสุพรรณบุรี

17 11237 ด.ช. ธนคุณ หนูนุรักษ ศุภลักษณ

18 11238 ด.ญ. ปยธิดา พรหมเมือง อนุบาลสุพรรณบุรี

19 11239 ด.ช. ระพีพัฒน เขาแกว วัดบัลลังก

20 11240 ด.ช. ภูณวัท ใจกลา อนุบาลสุพรรณบุรี

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 12-737   

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11241 ด.ช. วีรภัทร ทะวงสา อนุบาลวัดปาเลไลยก

2 11242 ด.ญ. อุษามณี อุนเจริญ อนุบาลวัดปาเลไลยก

3 11243 ด.ญ. เเพรวา เฮงตระกูล อนุบาลวัดปาเลไลยก

4 11244 ด.ช. ณัฐภัทร บัวแตง อนุบาลสุพรรณบุรี

5 11245 ด.ช. ธณัชพนธ แยมวงษ สหวิทย

6 11246 ด.ช. ภุชิสภูมิ พัดเพชร อนุบาลวัดปาเลไลยก

7 11247 ด.ช. กฤติณ อิ่มใจ สุพรรณภูมิ

8 11248 ด.ช. ปวรุตม นาศรี อนุบาลสุพรรณบุรี

9 11249 ด.ญ. พิชามญชุ ชัยวงศ อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11250 ด.ญ. สุกัณณิกา เพียรพิทักษ อนุบาลสุพรรณบุรี

11 11251 ด.ญ. มุกรินทร พึ่งสุ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

12 11252 ด.ช. ณัฐฐินันท จันทรทุงใหญ เทศบาล1วัดประตูสาร

13 11253 ด.ญ. พิชชาภา เดชธนู เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

14 11254 ด.ญ. รพีพร บุญมา เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

15 11255 ด.ช. คทาธร ปุราณสาร เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

16 11256 ด.ช. นพัฒน แพนพันธอวน อนุบาลวัดปาเลไลยก

17 11257 ด.ช. รพีภัทร บุญขันธ  อนุบาลวัดปาเลไลยก

18 11258 ด.ญ. ลาวรรณ พงษศรี อนุบาลวัดปาเลไลยก

19 11259 ด.ช. ไพศาล ทองดีกัญญา อนุบาลสุพรรณบุรี

20 11260 ด.ช. ธัชนนท พรหมใจรักษ เทศบาล1วัดประตูสาร

หองสอบที่ 13-746

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 7

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11261 ด.ช. ณภัทร โชติชวง อนุบาลสุพรรณบุรี

2 11262 ด.ญ. ภัทรานิฐ คลายฉ่ํา อนุบาลสุพรรณบุรี

3 11263 ด.ช. อิศรานุวัฒน รักดี ศุภลักษณ

4 11264 ด.ช. ศิรวิทย ทองอยู วิทยาศึกษา

5 11265 ด.ช. พัฒนพงษ มณี สุพรรณภูมิ

6 11266 ด.ญ. ชนัญญา สมจิตร วัดพันตําลึง

7 11267 ด.ช. สิงหา นาคสมพันธุ วัดวังพระนอน

8 11268 ด.ช. ชนพล พลายสา สุพรรณภูมิ

9 11269 ด.ญ. ณัฐรดี พิทักษชัยณรงค อนุบาลสุพรรณบุรี

10 11270 ด.ช. วราวุฒิ เสือสกุล เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

11 11271 ด.ญ. ชัชญพร ธรรมวงศ ศุภลักษณ

12 11272 ด.ช. อภิสิทธิ์ ตึ๋งพันธุ เทศบาล1วัดประตูสาร

13 11273 ด.ญ. ชญานุช นิ่มนอย เทศบาล2วัดปราสาททอง

14 11274 ด.ช. ธนชาติ พิมพโยธา อนุบาลสุพรรณบุรี

15 11275 ด.ช. อมรเทพ มูลใย สุพรรณภูมิ

16 11276 ด.ช. พลลภัตม ถุงทอง สุพรรณภูมิ

17 11277 ด.ช. ณัฐวีร ละออเอี่ยม สุพรรณภูมิ

18 11278 ด.ช. เศรณี คุรุเศรณี อนุบาลสุพรรณบุรี

19 11279 ด.ญ. ฐิตาภา พูลรอด อนุบาลสุพรรณบุรี

20 11280 ด.ญ. ธันยมนย มีแสงเพ็ชร อนุบาลวัดปาเลไลยก

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 14-747 

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 6

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 11281 ด.ช. รัชพล เชื้อสะอาด วัดหนอสุวรรณ

2 11282 ด.ช. ชัยสิทธิ์ นาคมีศรี สุพรรณภูมิ

3 11283 ด.ช. ภัทรกฤษ สาลีกุล สุพรรณภูมิ

4 11284 ด.ญ. พิชญา ซึมกลาง อนุบาลสุพรรณบุรี

5 11285 ด.ญ. ศศิธร ใจยั่งยืน อนุบาลสุพรรณบุรี

6 11286 ด.ช. อดุลวัส กลิ่นหอม ปรีดาวิทย

7 11287 ด.ช. อดุลวิทย กลิ่นหอม ปรีดาวิทย

8 11288 ด.ช. ภีรณัฐ บุญรักษ ศุภลักษณ

9 11289 ด.ช. วรเชษฐ ดีมี วัดทาเกวียน

10 11290 ด.ช. ภัทรพล ถ้ํามวง อนุบาลสุพรรณบุรี

11 11291 นาย ธนวัฒน หนู ชาวนา อนุบาลสุพรรณบุรี

12 11292 ด.ญ. วนัสนันท หนูชาวนา วัดโคกโคเฒา

13 11293 ด.ญ. ธนกาญจน ฉันทไชย อนุบาลวัดปาเลไลยก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

หองสอบที่ 15-234

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12001 ด.ญ. ชวพร อวมโตวงษ สุพรรณภูมิ

2 12002 ด.ญ. สุกานดา มาลากรอง สุพรรณภูมิ

3 12003 ด.ช. เจษฎากร ยามี สุพรรณภูมิ

4 12004 ด.ช. ปานเทพ เลาธิพงศ สุพรรณภูมิ

5 12005 ด.ช. พงศเทพ กาสา สุพรรณภูมิ

6 12006 ด.ช. ธวรรษ ทรงเพียรธรรม อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

7 12007 ด.ช. อรรถวุฒิ มาลาวงษ สุพรรณภูมิ

8 12008 ด.ช. นัทธวัฒน ทองวิเศษ อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12009 ด.ช. ราเมษ ผอนผกา อนุบาลวัดปาเลไลย

10 12010 ด.ญ. ญาณิศา อินททรัพย ไตรราชวิทยา

11 12011 ด.ช. ยศธร สุขวัฒนาสินิทธิ์ แมพระประจักษ

12 12012 ด.ญ. ทิพธนา แกวนุช อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12013 ด.ช. จิตติพงศ เรือนใจหลัก สุพรรณภูมิ

14 12014 ด.ญ. นวพร สระทองจุติ เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

15 12015 ด.ช. กนกพล จอมพารา ดอนเจดียพิทยาคม

16 12016 ด.ช. ณัฐชนน นิ่มนวล อุภัยภาดาวิทยาลัย

17 12017 ด.ช. ทิวากร นิรัติศัย สหวิทย

18 12018 ด.ญ. พรภิมนต เผาพันธุดี สุพรรณภูมิ

19 12019 ด.ญ. ชนิฉัตร เคหะนาค สุพรรณภูมิ

20 12020 ด.ช. ธนกร ยอดหลา สุพรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 1-521  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12021 ด.ช. นรภัทร เพิ่มสุวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี

2 12022 ด.ช. ปติภัทร สรอยระยา สุพรรณภูมิ

3 12023 ด.ญ. พรธีรา เฉกแสงทอง สุพรรณภูมิ

4 12024 ด.ช. ธันยกรณ มีมาก ดอนเจดียพิทยาคม

5 12025 ด.ช. ธรรมราช ฉิมพาลี สุพรรณภูมิ

6 12026 ด.ช. ธีรภัทร ปนสุดี สุพรรณภูมิ

7 12027 ด.ญ. จีรภิญญาพร สวนสมบูรณ อนุบาลสุพรรณบุรี

8 12028 ด.ช. ชนินทร มาลาพันธุ สุพรรณภูมิ

9 12029 ด.ช. วชิรวิทย วงคใหญ สุพรรณภูมิ

10 12030 ด.ช. ธนชาติ เพ็งคุย สุพรรณภูมิ

11 12031 ด.ช. ธนภัทร เคนมา วัดสวนแตง

12 12032 ด.ช. กิตติธาดา งามสอาด สุพรรณภูมิ

13 12033 ด.ช. กิตตินันท สุรินตา สุพรรณภูมิ

14 12034 ด.ช. ธันวา เพ็ชรัตน สุพรรณภูมิ

15 12035 ด.ญ. สุดารัตน สาธุรัตน สุพรรณภูมิ

16 12036 ด.ช. ปยังกูร เขตรักษา สุพรรณภูมิ

17 12037 ด.ช. ภานุวัฒน วงษเอี่ยม บานหนองปรือ

18 12038 ด.ช. พิธาน คงแดงดี สุพรรณภูมิ

19 12039 ด.ช. สุรจักษ วิลาวรรณ สุพรรณภูมิ

20 12040 ด.ช. สิรวิช วงษทองดี สุพรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 2-522 

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12041 ด.ช. อัคคพล ดาบเงิน อนุบาลวัดปาเลไลย

2 12042 ด.ช. กฤติน วงษเงินหอม สุพรรณภูมิ

3 12043 ด.ช. นครินทร สีดําดี อนุบาลวัดปาเลไลย

4 12044 ด.ช. ศิรชัย ยุติธรรม สุพรรณภูมิ

5 12045 ด.ช. อดิสรณ เผาพันแปลก สุพรรณภูมิ

6 12046 ด.ช. วีรพัฒน ชมชื่น ปรีดาวิทย

7 12047 ด.ช. อํานาจ สุขยิ่ง พระธาตุ

8 12048 ด.ช. ธนณัฏฐ หมอยา อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12049 ด.ช. ชินภัทร นิยมทอง สุพรรณภูมิ

10 12050 ด.ช. ณัฏฐวี ขําโสภา วัดแปนทอง (สามวาวิทยา)

11 12051 ด.ญ. อังคนา ปานมอญ สุพรรณภูมิ

12 12052 ด.ช. ธิติวุฒิ วัดแกว เซนตจอหน บัปติสต

13 12053 ด.ช. พีรภัทร คลามสถิตย สุพรรณภูมิ

14 12054 ด.ช. แทนคุณ เจริญผล สุพรรณภูมิ

15 12055 ด.ช. สิทธิชัย ฉิมพลี สุพรรณภูมิ

16 12056 ด.ช. พีรพัฒน เทพณรงค สุพรรณภูมิ

17 12057 ด.ช. วรเมธ เนาวรัตน แมพระประจักษ

18 12058 ด.ช. กิตติ์พิภัทร เรืองขจร แมพระประจักษ

19 12059 ด.ช. เจษฎา วรรณดิษฐ อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

20 12060 ด.ช. ปองคุณ วรทวีธํารง แมพระประจักษ

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 3-523  

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12061 ด.ญ. ธัญวรัตน เรืองขจร แมพระประจักษ

2 12062 ด.ญ. นิฏฐิตา ดําขํา วัดวังพลับเหนือ

3 12063 ด.ช. ตรัยคุณ คงยืน สุพรรณภูมิ

4 12064 ด.ช. ธนพชร ระโหฐาน สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

5 12065 ด.ช. ชัยภัทร เรืองขจร วัดคูบัว

6 12066 ด.ช. พชรพล บัวทอง วิทยาศึกษา

7 12067 ด.ช. นครินทร บัวเขียว อนุบาลสุพรรณบุรี

8 12068 ด.ช. กฤตวิทย ขําศิริ สุพรรณภูมิ

9 12069 ด.ช. ภานุวิชญ สะไน สุพรรณภูมิ

10 12070 ด.ญ. รติรัตน หอมสุวรรณ วัดไผเดี่ยว

11 12071 ด.ช. ธรรมธร วงษวานิชขจร วิทยาศึกษา

12 12072 ด.ญ. พิมพสุภา หิรัญรัตน วัดคีรีรัตนาราม

13 12073 ด.ช. สรพิชัย สังขสุวรรณ วิทยาศึกษา

14 12074 ด.ช. ณัฐภัทร อนุศรี วิทยาศึกษา

15 12075 ด.ช. ชิติพัฒน อําพันทอง วิทยาศึกษา

16 12076 ด.ช. วงศพัทธ แจมคีรี วิทยาศึกษา
17 12077 ด.ญ. ชลธิชา ทาวลา อนุบาลวัดปาเลไลย

18 12078 ด.ช. โสภณ เสนาวงษ วิทยาศึกษา

19 12079 ด.ช. ภานุพงศ สวนดอกไม วิทยาศึกษา

20 12080 ด.ช. สหชาติ พรมรส สุพรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 4-524  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12081 ด.ช. วีรภัทร สงวนศักดิ์ สุพรรณภูมิ

2 12082 ด.ญ. นิธิกานต ศรีเพ็ญ สุพรรณภูมิ

3 12083 ด.ญ. เอมมิกา เณรจินดา เทศบาล๑วัดประตูสาร

4 12084 ด.ญ. ตวันฉัตร ศรีสวย อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12085 ด.ญ. ภาวิณี ใยบัวเทศ สุพรรณภูมิ

6 12086 ด.ช. นภัทร รุงเรืองศรีพงษ ศุภลักษณ

7 12087 ด.ช. ฐิติพงศ ใจบุญ ปรีดาวิทย

8 12088 ด.ช. ภูมิรพี คุณแพ วัดไผโรงวัว

9 12089 ด.ช. ปองคุณ หอมสุวรรณ สุพรรณภูมิ

10 12090 ด.ญ. นฤมล พลายละหาร บานทะเลบก

11 12091 ด.ญ. กัลยาพร บุญเสม วัดเขาดิน

12 12092 ด.ญ. วีรพัชร ผลวงษ วัดสามชุก

13 12093 ด.ญ. อาสิฐา รามจุล แมพระประจักษ

14 12094 ด.ช. พรหมพิริยะ อุทัด วัดโพธิ์ตะควน

15 12095 ด.ญ. ณัฐฑิชา อวนเจริญ สุพรรณภูมิ

16 12096 ด.ช. ปฏิภาณ บุญณะ เทศบาล๒วัดปราสาททอง

17 12097 ด.ญ. ภาวินี ทองคําเภา เทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

18 12098 ด.ช. พงศธร ตูพิจิตร อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12099 ด.ช. พุทธิพงษ ผิวออนดี อนุบาลสุพรรณบุรี

20 12100 ด.ช. ปุณณะวิชญ กองเนตร ศรีรัตนวิทยา

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 5-525 

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12101 ด.ญ. ฐิติรัตน มิ่งมวล พาณิชสงเคราะห

2 12102 ด.ช. ศิรชานนท ยอดสถิตย อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

3 12103 ด.ช. พีรพัฒน หนูเงิน อนุบาลสุพรรณบุรี

4 12104 ด.ช. จิรวัฒน นาคชุมพล วัดราษฎรศรัทธาธรรม

5 12105 ด.ช. ศุภกฤต พันธรัตนานนท อนุบาลสุพรรณบุรี

6 12106 ด.ญ. อารีรัตน แสงกระจาง วัดดาว

7 12107 ด.ช. ธนเดช แพพิพัฒน สุพรรณภูมิ

8 12108 ด.ญ. ขวัญชนก ชุมศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

9 12109 ด.ช. ณัฏฐกานต สืบศักดิ์ ปรีดาวิทย

10 12110 ด.ญ. ณิษยานันท ทองโกมล อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12111 ด.ญ. ณัฐรดา เคยเคา บานทาเสด็จ

12 12112 ด.ญ. วรัญญา แจงสวาง สุพรรณภูมิ

13 12113 ด.ช. ปณณทัต หนูทอง อนุบาลสุพรรณบุรี

14 12114 ด.ช. พิชยะ เขียวนอย วัดราษฎรศรัทธาธรรม

15 12115 ด.ญ. ณัฐณิชา หอมหวล แมพระประจักษ

16 12116 ด.ญ. ณัฐมล ชาวโพธิ์เอน อํานวยเวทย

17 12117 ด.ญ. ชนมนิภา สีหัดชา วัดเสาธง

18 12118 ด.ญ. มยุริน กิจบุญ วัดเสาธง

19 12119 ด.ช. ภคพล ชมชื่น อนุบาลวัดปาเลไลย

20 12120 ด.ช. เตวริศ แยมพิกุล วัดองครักษ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 6-531  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12121 ด.ช. พัฒนพล แซผาน เทศบาล๒วัดปราสาททอง

2 12122 ด.ญ. เจนจิรา เรือนเพชร วัดเสาธง

3 12123 ด.ช. ปรวี แกวเมฆ วิทยาศึกษา

4 12124 ด.ญ. กฤติมา บูรณะเสรี อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12125 ด.ญ. ดุษฎี มะลิทอง ศรีรัตนวิทยา

6 12126 ด.ช. ศิวัฒม โสภา อนุบาลสุพรรณบุรี

7 12127 ด.ช. กัณฐกฤต ไทยดํารงเดช สุพรรณภูมิ

8 12128 ด.ช. ธนาเดช แยมพันธุนุย วัดเขาดิน

9 12129 ด.ญ. ขวัญวารินทร บุญแชมชู เทศบาล๑วัดประตูสาร

10 12130 ด.ช. เชาวัฒน รมโพธิ์ชี สุพรรณภูมิ

11 12131 ด.ช. อรรถโกวิท แสงวันทอง วัดปาพระเจา

12 12132 ด.ช. สุจินดา แกวสระแสน ปรีดาวิทย

13 12133 ด.ช. ศิรภัส วงศสุวรรณ แมพระประจักษ

14 12134 ด.ญ. ชัญญานุช ใหลกุล ดอนเจดียพิทยาคม

15 12135 ด.ช. ธัญพิสิษฐ วงศขัน วัดปาพระเจา

16 12136 ด.ช. ธนศักดิ์ คําอุม วิทยาศึกษา

17 12137 ด.ญ. ภรัณยา วิชาลัย เทศบาล7ฝงหมิ่น

18 12138 ด.ญ. ชลลดา นาคเถื่อน อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12139 ด.ช. ปญจพล บุญเขียว อนุบาลสุพรรณบุรี

20 12140 ด.ญ. กฤติกานต สิงหลอ อนุบาลสุพรรณบุรี

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 7-532

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12141 ด.ญ. เกณิกา เส็จจัก อนุบาลสุพรรณบุรี

2 12142 ด.ญ. นารีรัตน โตแกว อนุบาลสุพรรณบุรี

3 12143 ด.ช. ชวัลวิทย โอชะ วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)
4 12144 ด.ญ. ธันยวรินท สุวรรณฤทธิ์ อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12145 ด.ญ. ปยาภา บุญสง อนุบาลหนองหญาไซ(วัดหนองหลวง)

6 12146 ด.ญ. ปานรวีพันธ ปวนเทียน ปรีดาวิทย

7 12147 ด.ช. กิตติศักดิ์ ปรึกษา อนุบาลสุพรรณบุรี

8 12148 ด.ช. ภานุวัฒน ขุนทอง สุพรรณภูมิ

9 12149 ด.ช. ธนศักดิ์ สุขเกษม แมพระประจักษ

10 12150 ด.ช. นภดล พวงดอกไม วัดมวงเจริญผล

11 12151 ด.ช. ธันวา จันทรังษี วัดบานหนองโอง

12 12152 ด.ช. ภานุพงศ ยิ้มละมัย สุพรรณภูมิ

13 12153 ด.ญ. ณัฐชนันท กอบกสิกรรม ภาวนาภิมณฑพิทยา

14 12154 ด.ญ. กชพรรณ นอยประเสริฐ สุพรรณภูมิ

15 12155 ด.ช. สถาปณิก สังขเจริญ อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12156 ด.ช. กษิเดช รณภัฎขันธเขต อนุบาลวัดปาเลไลย

17 12157 ด.ญ. กนกพร จันทรหอม อุภัยภาดาวิทยาลัย

18 12158 ด.ช. ศุภณัฐ บรรลือโชคชัย สุพรรณภูมิ

19 12159 ด.ช. ชินณวัตร โพธิ์พิทักษ วัดภูเขาดิน

20 12160 ด.ช. ปภังกร ชาวนา เทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 8-533  

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12161 ด.ญ. ณฐอร ปานเพ็ชร วัดบางขวาก

2 12162 ด.ช. กมล ภพ สิทธิ์นอย  สุพรรณภูมิ

3 12163 ด.ช. ดีมาก ราศรี ศุภลักษณ

4 12164 ด.ช. ชัยวัฒน บํารุงบุตร เทศบาล2วัดปราสาททอง

5 12165 ด.ญ. ดุจธิดา โสภาศรีพันธ ปรีดาวิทย

6 12166 ด.ญ. สิรามล แตงทอง วัดบานสระ

7 12167 ด.ช. ภราดร เปยมบริบูรณ สุพรรณภูมิ

8 12168 ด.ช. ปองคุณ ใจตรง อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12169 ด.ช. กันต กวมทรัพย สุพรรณภูมิ

10 12170 ด.ช. นรภัทร มูลบุตร เทศบาล3วัดไชนาวาส

11 12171 ด.ญ. นทิตา พิบูลวรากุล ยอแซฟอุปถัมภ

12 12172 ด.ช. วชิรวิทย ปลอดภัย อนุบาลชลบุรี

13 12173 ด.ช. ณัฐพงษ อุนวงษ บานทะเลบก

14 12174 ด.ญ. ณัฐฌานันท หวยหงษทอง วัดสามทอง

15 12175 ด.ญ. เอมมิกา จิ๋วสงา วัดบัวหวั่น

16 12176 ด.ช. วัฒนชัย เพิ่มนาม กิติกร

17 12177 ด.ญ. ธิชารัตน เกิดดี วัดจรเขไล

18 12178 ด.ญ. พิมชนก เกิดดี วัดจรเขไล

19 12179 ด.ช. ธีรวีร วังกรานต อํานวยเวทย

20 12180 ด.ญ. นลิศา มาลัยนาค ปญญวิทย

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 9-534

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12181 ด.ญ. ปวณิชา สุวรรณกลาง สุพรรณภูมิ

2 12182 ด.ญ. ชัญญานุช มณีอินทร เจี้ยนหัว

3 12183 ด.ช. ไชยภพ คูศรีเทพประทาน ปรีดาวิทย

4 12184 ด.ญ. ด.ญ อัยรฎา บุญพิทักษ อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12185 ด.ญ. ศุภจิตรา สุริฉาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

6 12186 ด.ญ. อินทุชญา พันธเอก วัดบางนานอก

7 12187 ด.ญ. กมลรักษ ชอยสามนาค เทศบาล๑วัดประตูสาร

8 12188 ด.ญ. พรรณปพร คันธรส สหวิทย

9 12189 ด.ญ. วิมลณัฐ ชาวโพธิ์เอน วัดลาดปลาเคา

10 12190 ด.ญ. อภิชญา เจริญผล สุพรรณภูมิ

11 12191 ด.ช. ธนวิชญ เพิ่มพูล วัดลาดปลาเคา

12 12192 ด.ญ. ฟาใส บัวบังใบ วัดบางจิก

13 12193 ด.ช. รัชตศิษย ลี้ธนะรุง รัตนศึกษา

14 12194 ด.ช. นวพัฒน ฝอยติ้น สุพรรณภูมิ

15 12195 ด.ช. นพฎล เนียมสกุล วิทยาศึกษา

16 12196 ด.ช. สรวีย ชาวปลายนา สุพรรณภูมิ

17 12197 ด.ญ. ณัฐฐาณัณฑ ชุมชวย บานรางทอง

18 12198 ด.ญ. นบชฎา กาละวัย วัดดาว

19 12199 ด.ช. ณัฎฐพล คุณอําสา เทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

20 12200 ด.ช. กิตติภัทร ดุสดี รัตนศึกษา

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 10-535 

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12201 ด.ช. มนตรี คําอุม วัดเขาดิน

2 12202 ด.ญ. ธนวรรณ สมสกุล สุพรรณภูมิ

3 12203 ด.ญ. พิชชาภา สุดเเกว สุพรรณภูมิ

4 12204 ด.ช. วัชรพล หมวดนุม อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12205 ด.ช. ธีรวุฒิ จงประจํา สุพรรณภูมิ

6 12206 ด.ญ. ณิชาลฎา เจริญสุข สุพรรณภูมิ

7 12207 ด.ญ. นวพร นาคอิ่ม วัดมวงเจริญผล

8 12208 ด.ญ. ศศิวิมล คุมประไพ บานโพธิ์ศรี

9 12209 ด.ญ. พัชลดา พลเสน วัดใหมปทุมสูตร

10 12210 ด.ญ. นภัสสร ดวงเสนา บานหนองสรวง

11 12211 ด.ญ. ธนัญชนก ชางเรือนกุล วัดทาไชย(ประชานุกูล)
12 12212 ด.ญ. ณัชชา พลายละหาร อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12213 ด.ญ. กชกร คลายสุบรรณ อุภัยภาดาวิทยาลัย

14 12214 ด.ช. กิตติศักด เสือปา วัดพังมวง

15 12215 ด.ช. นิติพงษ โชติกันตะ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

16 12216 ด.ญ. ธมนวรรณ พินิจนาถ วัดดอนโพธิ์ทอง
17 12217 ด.ช. ประวีร เสร็จกิจ วัดสัปรสเทศ

18 12218 ด.ช. รัฐธรรมนูญ มณีรัตน วัดสัปรสเทศ

19 12219 ด.ช. ทินภัทร ชื่นสุขพันธ วัดสัปรสเทศ

20 12220 ด.ช. คณิตกรณ สรวงกุดเรือ วัดสัปรสเทศ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 11-536  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12221 ด.ญ. รังสิยา มาลารัตน สุพรรณภูมิ

2 12222 ด.ญ. บงกช พึ่งพักต วัดสัปรสเทศ

3 12223 ด.ช. ภากร พิศวง อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

4 12224 ด.ช. ธนภูมิ หิ้งเพ็ชร วัดสัปรสเทศ

5 12225 ด.ช. ณัฐวัตร ดวงใจดี เทศบาลวัดชองลมเปยมวิทยาคม

6 12226 ด.ญ. โขมพัตถ รักขยัน วัดปาพระเจา

7 12227 ด.ญ. ฐิติพรรณ ศรีสุขอารีย วัดปาพระเจา

8 12228 ด.ช. รัฐภูมิ ทับศรี วัดราษฎรศรัทธาธรรม

9 12229 ด.ช. เตชภณ แตงโสภา วัดหนองสะเดา

10 12230 ด.ช. ธีรภัทร พุฒพันมาต อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12231 ด.ช. อักขราทร บึงหาร สุพรรณภูมิ

12 12232 ด.ญ. นัทธมน ละอองนวล ศุภลักษณ

13 12233 ด.ช. ณกฤช ยาพัด วัดโพธิ์เขียว

14 12234 ด.ช. รัชชสรัล รอดยอดสรอย บางบัวทองราษฎรบํารุง

15 12235 ด.ช. นวพล ปานศรีแกว เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

16 12236 ด.ช. ภิญโญ มณีวงษ วัดมวงเจริญผล

17 12237 ด.ญ. กรชนก หนองเฆ อุภัยภาดาวิทยาลัย

18 12238 ด.ช. ณัฐวุฒิ โคกสูง เทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

19 12239 ด.ช. ธนากร ลอมวงษ วัดบานกราง

20 12240 ด.ช. ธนภัทร จันทรดี วัดบานกราง

หองสอบที่ 12-541  

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12241 ด.ญ. ณัฐสุดา สังขสุวรรณ เทศบาล2วัดปราสาททอง

2 12242 ด.ช. มณชับ ไทยยิ้ม บานหนองปรือ

3 12243 ด.ช. รัชชานนท ชีพนุรัตน อนุบาลสุพรรณบุรี

4 12244 ด.ญ. ปุณยนุช ถาวรดํารงสกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12245 ด.ช. กฤติน นระกรรณ สุพรรณภูมิ

6 12246 ด.ญ. ณัฐรดา กาญจนะ วัดดอนไขเตา

7 12247 ด.ญ. ณัฐกานต ธีระโรจนพงษ ดอนเจดียพิทยาคม

8 12248 ด.ช. สหัส นาควงษ วัดปลายนา

9 12249 ด.ช. วรพล กําลังยาณ วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)
10 12250 ด.ช. ภูวดล อรามศรี วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)
11 12251 ด.ช. ณฐกร เมืองคํา เจี้ยนหัว

12 12252 ด.ช. อรรถนนท เรืองสม บานโพธิ์ศรี

13 12253 ด.ช. รพี ปนแกว แมพระประจักษ

14 12254 ด.ช. วรัญู คงเจริญ ดอนเจดียพิทยาคม

15 12255 ด.ญ. กัลยสุดา เลี่ยมเงิน อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12256 ด.ญ. ชญานิศ หริ่มฉ่ํา ดอนเจดียพิทยาคม

17 12257 ด.ช. ธนวัฒน อิ่มหมี วัดเทพสุธาวาส

18 12258 ด.ช. ชินภัทร ฉ่ําวิเศษ วัดเทพสุธาวาส

19 12259 ด.ช. สุภัทร ฤทธิ์เดช ศุภลักษณ

20 12260 ด.ญ. เบญจรัตน โตไธสง วัดอูยา

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 13-542  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12261 ด.ช. บริวัฒน สมบูรณศิลป อนุบาลวัดปาเลไลย

2 12262 ด.ญ. อนุธิดา แตงโสภา อนุบาลยอดไมงาม

3 12263 ด.ช. กฤษณะพล นาคะปท อนุบาลยอดไมงาม

4 12264 ด.ญ. บุญญลักษณ มาละกุล อนุบาลยอดไมงาม

5 12265 ด.ญ. พิทยาภรณ จันทรนวม อํานวยเวทย

6 12266 ด.ช. จารุกิตติ์ แกวสุวรรณ วัดลานคา

7 12267 ด.ช. พงษธนาธร บํารุงตา วัดชีธาราม

8 12268 ด.ญ. อาทิศยา รูปขําดี สาธิตเกษตรกําแพงแสน

9 12269 ด.ญ. ชนันธร บุญสง อนุบาลสุพรรณบุรี

10 12270 ด.ญ. สุธัมมา กรัดเพ็ชร อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12271 ด.ช. กฤษณพงศ ทรัพยสวนแตง อนุบาลสุพรรณบุรี

12 12272 ด.ญ. ชยาภรณ จีนพัน อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12273 ด.ญ. ธีรนุช สุภเวชกิจ บานทาเสด็จ

14 12274 ด.ช. ศิวกร ปานนอย อนุบาลสุพรรณบุรี

15 12275 ด.ญ. ฐิติมา แกวพิพัฒน สุพรรณภูมิ

16 12276 ด.ช. จีระพันธ กาลศิลป ศุภลักษณ

17 12277 ด.ญ. บงกชพิชชา เมฆวิไลพันธุ อนุบาลสุพรรณบุรี

18 12278 ด.ช. มณชัย ไทยยิ้ม บานหนองปรือ

19 12279 ด.ญ. ธารธารา ชัยสิทธิ์ วัดราษฎรบํารุง

20 12280 ด.ญ. รุจิดา สุขสองหอง วัดแกว

หองสอบที่ 14-543  

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12281 ด.ญ. รัญชนา แกวปานกัน สุพรรณภูมิ

2 12282 ด.ช. ณภัคอนันต แดงดี รัตนศึกษา

3 12283 ด.ช. วิศรุต เสมคํา ดอนเจดียพิทยาคม

4 12284 ด.ญ. ชุติภา ชุมชื่น สุพรรณภูมิ

5 12285 ด.ช. ปฏิวัติ เอื้อไธสง บรรหารแจมใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)

6 12286 ด.ช. ภรภัทร มารมณพันธ ศุภลักษณ

7 12287 ด.ญ. ชุติมล นักใจธรรม รัตนศึกษา

8 12288 ด.ช. ชญานนท แตงทอง สุพรรณภูมิ

9 12289 ด.ญ. ธีรพร พันธุขะวงค วัดโบสถ

10 12290 ด.ช. ธนากรณ อูเพชร วัดตปะโยคาราม

11 12291 ด.ช. คมสัน สีวิชา สุพรรณภูมิ

12 12292 ด.ช. ธนวัฒน มีแกว อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12293 ด.ช. ภาณุวัฒน พูพวงจันทร บานบางกุง

14 12294 ด.ช. วีรภาพ กีรติชัยกร บานบางกุง

15 12295 ด.ญ. กรกนก ประทุมสูตร วัดสวนแตง

16 12296 ด.ญ. ธนัชพร ศรีบัวขํา บานหนองปรือ

17 12297 ด.ญ. ธันยพร สุวรรณ วัดจรเขไล

18 12298 ด.ญ. ณัฐณิชา วงษสุวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12299 ด.ช. ธีรเมษ นิลสกุล บานหวยเจริญ

20 12300 ด.ช. พรอมพงศ วีทอง บานบางกุง

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 15-544  

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12301 ด.ญ. ธนิศา คําพงษ สุพรรณภูมิ

2 12302 ด.ญ. ชุติญา มีบุญรอด วิทยาศึกษา

3 12303 ด.ช. อมรเทพ มาทอง วัดทาทอง

4 12304 ด.ช. ชินวัตร อรุณโชติ อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12305 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทร สุพรรณภูมิ

6 12306 ด.ญ. ขวัญหทัย มะนาวหวาน อนุบาลยอดไมงาม

7 12307 ด.ช. จิรภัทร บัวแกว สุพรรณภูมิ

8 12308 ด.ช. ธนากร นาคพิทักษ วัดภูเขาดิน

9 12309 ด.ช. นันทกร กาฬภักดี อนุบาลสุพรรณบุรี

10 12310 ด.ช. นนทกร ดีผักแวน ศุภลักษณ

11 12311 ด.ช. ภัครพล สาลี วัดเทพสุธาวาส

12 12312 ด.ช. อริยธัช กันพงษ สุพรรณภูมิ

13 12313 ด.ช. กิตติวัฒน สงางาม ศุภลักษณ

14 12314 ด.ญ. ปรารถนา เอี่ยมชาวเหนือ วัดยางยี่แส

15 12315 ด.ญ. ฐิติชญา เทียนสมใจ รัตนศึกษา

16 12316 ด.ช. สุทัศน เรืองทอง บานบางกุง

17 12317 ด.ช. พัฒนพงษ มณี สุพรรณภูมิ

18 12318 ด.ช. ธนพล แตงวงษ บานบางกุง

19 12319 ด.ญ. ณัฐณิชา วัชระพิมลมิตร รัตนไพศาล

20 12320 ด.ญ. ธนิสรา เปยมบริบูรณ สุพรรณภูมิ

หองสอบที่ 16-545

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว โรงอาหาร ม.1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12321 ด.ช. สมิทธิ์ แดงแตง วัดจําปา

2 12322 ด.ช. ทีปกร แกวมณีวรรณะ เทศบาล1วัดประตูสาร

3 12323 ด.ช. พีรกานต บุญเกิด วัดอูยา

4 12324 ด.ช. คณิศร สุนานันท ศุภลักษณ

5 12325 ด.ช. ภูกิจ ภัทรโกศล สุพรรณภูมิ

6 12326 ด.ช. ศิวกร คลายวรรณ วัดบานกราง

7 12327 ด.ช. นภัสกร สุขสําราญ วัดปาพฤกษ

8 12328 ด.ช. ภัทริศวร กองกุหลาบ อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12329 ด.ช. กนกพล รุงสาย ปรีดาวิทย

10 12330 ด.ญ. พลอยรวี จิ๋วเชื้อจาน อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12331 ด.ช. นนทิ ตั้งจิตรศรัทธา ศุภลักษณ

12 12332 ด.ช. กานตพงศ แกวปาน อํานวยเวทย

13 12333 ด.ญ. เพชรรัชต ประเสริฐเมธ รัตนไพศาล

14 12334 ด.ช. ณัฐภูมิ พุมพฤกษ บานหนองปรือ

15 12335 ด.ช. ณฐรพงศ กล่ําจีน อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12336 ด.ญ. เบญจวรรณ เฉยพวง สุพรรณภูมิ

17 12337 ด.ญ. กนกวรรณ แจมจํารัส วัดไผโรงวัว

18 12338 ด.ช. ณทชัย คงเปย วัดตปะโยคาราม

19 12339 ด.ญ. ชาลิสา แดงแตง วัดราษฎรศรัทธาธรรม

20 12340 ด.ช. ธนกร สังขทวีสิน วิทยาศึกษา

หองสอบที่ 17-546

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12341 ด.ช. ภูริณัฐ ปนตระกูล เทศบาล3วัดไชนาวาส

2 12342 ด.ญ. ภัทรานิษฐ พิศวง อนุบาลเขาพระ

3 12343 ด.ญ. โยษิตา พราหมณโชติ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

4 12344 ด.ญ. ฟารุง หอมสุวรรณ วัดตปะโยคาราม

5 12345 ด.ช. ฐปนรรฆ ปนกอง เซนตแมรี่ อุตรดิตถ

6 12346 ด.ช. ทศพร มีศรี อนุบาลวัดปาเลไลยก

7 12347 ด.ช. จิรพงศ ฤทธูทัย วัดมวงเจริญผล

8 12348 ด.ญ. เบญญาภา ทองคําเจริญ กฤษณา

9 12349 ด.ญ. เปมิกา ศรีหนาท วัดประชุมชน

10 12350 ด.ญ. อรปรีญา หนูปราง  แมพระประจักษ

11 12351 ด.ช. เพทาย รุนเฉื่อย อนุบาลวัดปาเลไลยก

12 12352 ด.ญ. กัญญารัตน ชิ้ววงษ วัดโคกยายเกตุ

13 12353 ด.ช. ไพฑูรย แชมชอย ศุภลักษณ

14 12354 ด.ช. สุรพัศ มีเจริญ สุพรรณภูมิ

15 12355 ด.ช. พีรพัฒน จูมศรียา วัดคีรีรัตนาราม

16 12356 ด.ญ. มนัสวัลย จันทาทอง วิทยาศึกษา

17 12357 ด.ช. เดชาธร เทพสถิตย วิจิตรศึกษา

18 12358 ด.ญ. อทิตยา รักการดี อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12359 ด.ญ. นิศารัตน สาธุสินประเสริฐ สุพรรณภูมิ

20 12360 ด.ช. ธนา โพธิสุทธิ์ วัดวรจันทร

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 18-431

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12361 ด.ช. พีรพัฒน มหรรณพ วัดจระเขใหญ

2 12362 ด.ช. ธนพัฒน สําราญสุข ดอนเจดียพิทยาคม

3 12363 ด.ญ. บุณยาพร มั่งมีธนพิบูลย ปรีดาวิทย

4 12364 ด.ช. ภูมิรพี พรมสุข อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12365 ด.ช. วรรธนะ รุงสกุล อนุบาลวัดปาเลไลย

6 12366 ด.ช. ศุภณัฐ การะเกตุ ดอนเจดียพิทยาคม

7 12367 ด.ช. เปรมมนัส รามวงษ อนุบาลวัดปาเลไลยก

8 12368 ด.ช. เสฏฐิวุฒิ จันทรสุวรรณ สหวิทย

9 12369 ด.ช. กานตตะวัน แหวนเงิน วัดสามัคคีธรรม

10 12370 ด.ช. ศุภฤกษ วีระธรรม วัดวรจันทร

11 12371 ด.ช. ณัฎฐวัฒน กันตีฟอง ยอแซฟอุปถัมภ

12 12372 ด.ญ. เพชรลดา แกวเขียว ศรีรัตนวิทยา

13 12373 ด.ญ. จิราภา ทรัพยทึก เซนตจอหน บัปติสต

14 12374 ด.ญ. จิราภรณ ทรัพยทึก เซนตจอหน บัปติสต

15 12375 ด.ช. กอศักดิ์ ไกยชาติ อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12376 ด.ช. ศิริวัฒน ขําดี อนุบาลวัดปาเลไลยก

17 12377 ด.ญ. อชิรญา จิ๋วเจริญ วัดดอนสําโรง

18 12378 ด.ช. เนติธร ธรรมนู ปรีดาวิทย

19 12379 ด.ช. กุลธร จําปเรือง ศุภลักษณ

20 12380 ด.ญ. ภิญญดา ทองตอ วัดสุขเกษม

หองสอบที่ 19-432

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12381 ด.ญ. บวรรัตน ศรีดี วัดสุขเกษม

2 12382 ด.ญ. นัชชา นาคลําพันธุ วัดสุขเกษม

3 12383 ด.ญ. มุกรินศ พืชนะ โชคชัยรังสิต

4 12384 ด.ช. ธนาธิป บํารุงเพื่อน วัดสุขเกษม

5 12385 ด.ช. กฤษฎา สอนวิทย อนุบาลศรีประจันต

6 12386 ด.ญ. ธนัท คงวิเชียร บานทาเสด็จ

7 12387 ด.ช. ธนวิชญ ธีระโรจนพงษ ปรีดาวิทย

8 12388 ด.ช. พาณิช เสือแดง วัดมวงเจริญผล

9 12389 ด.ช. บุรณิน สุขเครือเกิด อํานวยเวทย

10 12390 ด.ช. จักรพงษ เขียวหวาน อนุบาลวัดปาเลไลยก

11 12391 ด.ช. ณัฐนนท สาสูงเนิน  แมพระประจักษ

12 12392 ด.ช. ณธกร เตวุฒิธนกุล ศุภลักษณ

13 12393 ด.ช. ษัษฎี สีสําทอง เทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

14 12394 ด.ญ. ณัฐธยานพร นิติวัฒนะ อนุบาลสุพรรณบุรี

15 12395 ด.ช. ทนงศักดิ์ ชาวบานสิงห วัดสวนแตง

16 12396 ด.ช. ปรเมศวร อินทรสําราญ วัดไผขวาง

17 12397 ด.ญ. ชุติกาญจน กลิ่นหอม อนุบาลสุพรรณบุรี

18 12398 ด.ช. ศิรวัฒน ประยูรวงศ  แมพระประจักษ

19 12399 ด.ญ. พิมพชนก โรจนทะนงค อุภัยภาดาวิทยาลัย

20 12400 ด.ช. รัตนศักดิ์ บุญศรีวงษ ศรีเอี่ยมอนุสรณ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หองสอบที่ 20-433

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12401 ด.ญ. สุภัสสรา อินทรพุก อนุบาลสุพรรณบุรี

2 12402 ด.ช. สุนิติ ปนสกุล บานหนองสรวง

3 12403 ด.ช. ธนภูมิ นิยมทอง วัดสํานักตะคา

4 12404 ด.ช. จักรพันธ พลายมี อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

5 12405 ด.ช. นพดล เทียมแกว สุพรรณภูมิ

6 12406 ด.ช. สุกฤษฎิ์ อินทรบุญ วัดศีรษะเกษ

7 12407 ด.ช. ศุภกฤต อ่ําเพชร อนุบาลบานทาพระยาจักร

8 12408 ด.ญ. กนกวรรณ พุกสุริวงษ ศุภลักษณ

9 12409 ด.ญ. สุชาศิณี แสงสงา อนุบาลสุพรรณบุรี

10 12410 ด.ญ. กชกร ประมูล ดอนเจดียพิทยาคม

11 12411 ด.ญ. ธันยชนก อานมา รอซีดี

12 12412 ด.ช. ศิริภัทร จําปาเงิน วัดพิหารแดง

13 12413 ด.ช. กฤต ดวงประสิทธิ์ วิทยาศึกษา

14 12414 ด.ช. ประภากร สวนจันทร อนุบาลสุพรรณบุรี

15 12415 ด.ญ. สุพิชญา หะยาจันทา อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12416 ด.ญ. กชกร เหรียญพุก อํานวยเวทย

17 12417 ด.ช. กฤษกร สกุลรัตน เทศบาล1พานิชอุทิศ

18 12418 ด.ช. ฤทธิพงศ ชมพิกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12419 ด.ช. ฐานิศร สูบเด็ง อนุบาลสุพรรณบุรี

20 12420 ด.ญ. จุฑารัตน น้ําใจดี รัตนไพศาล

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 21-434

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12421 ด.ช. ธิวายุ คุมครอง วัดสวนแตง

2 12422 ด.ญ. ณิชา ศรีเสน ยอแซฟอุปถัมภ

3 12423 ด.ช. ชัยภูมิ สุวรรณประทีป สหวิทย

4 12424 ด.ช. ชานน เกษสมบูรณ วัดสํานักตะฆา

5 12425 ด.ช. สิทธิเดช รมเย็น เจี้ยนหัว

6 12426 ด.ช. ธรรฎกร ศรีทองกุล รัตนศึกษา

7 12427 ด.ญ. มิรันตี อั้นจุกฉุน แมพระประจักษ

8 12428 ด.ช. อัยการ มณี สหวิทย ประถมศึกษา

9 12429 ด.ช. พงศสุระ พงษแขก สุพรรณภูมิ

10 12430 ด.ช. จาตุรงค ดอกสุทัศน อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12431 ด.ช. สิทธิพร ทองมงคล อนุบาลวัดปาเลไลยก

12 12432 ด.ช. วันชัย กีรี เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

13 12433 ด.ช. สิรภพ พลายลอมมูล วัดศีรษะเกษ

14 12434 ด.ช. ปรมี นุสายรัมย อนุบาลวัดปาเลไลยก

15 12435 ด.ช. ภาณุ ปานบุญ อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12436 ด.ช. ศักดิธัช งามขํา วัดทาไชย

17 12437 ด.ญ. จิราวรรณ เเกวสุขใส วัดสังฆจายเถร

18 12438 ด.ช. ธนายุทธ สมบูรณ สุพรรณภูมิ

19 12439 ด.ช. ธีรพงศ สุขเกษม สุพรรณภูมิ

20 12440 ด.ช. วชิรวิทย รักขยัน อนุบาลสุพรรณบุรี

หองสอบที่ 22-435

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12441 ด.ญ. กรชนก โนอิน ดอนเจดียพิทยาคม

2 12442 ด.ช. ภัทรกร แกววิเศษ ศุภลักษณ

3 12443 ด.ช. วิชญะ แบนประเสริฐ วัดวังหิน

4 12444 ด.ช. ปฏิภาณ โพธิ์ทอง วัดโคกโพธิ์

5 12445 ด.ญ. ชโลธร บุญศรี วัดสวนแตง

6 12446 ด.ญ. วรรณวิศา ยศศักดิ์ศรี วัดเสาธง

7 12447 ด.ช. อมรเทพ บุญรอด วัดเสาธง

8 12448 ด.ช. ศุกลวัฒน ธัญญผล วัดโคกโพธิ์

9 12449 ด.ญ. ชฎาพร ธูสรานนท วัดสังฆจายเถร

10 12450 ด.ช. วีรวัฒน แพนพันธุอวน เมืองสุพรรณบุรี

11 12451 ด.ช. คณัสนันท เจริญหงษษา วัดสามทอง

12 12452 ด.ช. ธีรภัทร ดีเทียน สหวิทย

13 12453 ด.ช. ฐิติพงศ ดวงจินดา วัดสามัคคีธรรม

14 12454 ด.ญ. จีรวรรณ แสนชา วัดบางเลน

15 12455 ด.ช. ธนวรรธน ผิวแดง ดอนเจดียพิทยาคม

16 12456 ด.ญ. กนกกาญจน นารีนุช วัดสังฆจายเถร

17 12457 ด.ญ. เปรมกมล แกววิชิตร อนุบาลวัดปาเลไลยก

18 12458 ด.ช. พีรวิชญ สวางอารมณ อนุบาลสุพรรณบุรี

19 12459 ด.ช. กันตธร เจริญบุญทรัพย สุพรรณภูมิ

20 12460 ด.ช. ศิวกร กันขํา อํานวยเวทย

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 23-436

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12461 ด.ญ. โศภิษฐา ขันธทอง วิทยาศึกษา

2 12462 ด.ญ. ศรีศิริลักษณ ดอกลําใย อนุบาลสุพรรณบุรี

3 12463 ด.ญ. ณัฎฐวรีย ดอกลําใย อนุบาลสุพรรณบุรี

4 12464 ด.ช. นัฐกาล ศรีฉ่ําพันธุ อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12465 ด.ญ. ธัญณภัสส สลีแดงธนกิจ ศุภลักษณ

6 12466 ด.ช. ชัยชนะ ไรสงวน สุพรรณภูมิ

7 12467 ด.ช. ธนกฤต ทับทิมดี วัดสังฆจายเถร

8 12468 ด.ช. พงศกร สุขสมพงษ อํานวยเวทย

9 12469 ด.ช. ภูริทัต บัวมี เทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

10 12470 ด.ญ. ไอรดา ภิญโญ รัตนศึกษา

11 12471 ด.ช. ธนดล งามจบ วัดตปะโยคาราม

12 12472 ด.ช. กรวิชญ เกิดโภชน รัตนศึกษา

13 12473 ด.ช. ปราชญชีวิน บุญครอบ ปรีดาวิทย

14 12474 ด.ญ. ภาคินี วราจรัสเดชาวัชร ภาวนาภิมณฑพิทยา

15 12475 ด.ญ. ณัฐกรณ วราจรัสเดชาวัชร วัดสวนแตง

16 12476 ด.ช. ภัทรพงษ ถาวรผล วัดสาลี

17 12477 ด.ช. ชิษณุพงศ เทศทอง สุพรรณภูมิ

18 12478 ด.ช. พงศธร บุญเรืองรอด วัดทากุม

19 12479 ด.ญ. พิชชญา เกิดกฤษฎานนท วัดโบสถ

20 12480 ด.ช. รังสิมันต อินสวาง วัดปูเจา

หองสอบที่ 24-441

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12481 ด.ญ. ธีรจุฑา เพ็งมณี อนุบาลสุพรรณบุรี

2 12482 ด.ญ. นพมาศ การเปรมปรีดิ์ รัตนศึกษา

3 12483 ด.ช. วชิรวิทย วงษประมุข วัดคูบัว

4 12484 ด.ญ. ณัฐฐิภัทร บุญแสง วัดดงขี้เหล็ก

5 12485 ด.ช. พีรภัทร ดวงเดือน อนุบาลสุพรรณบุรี

6 12486 ด.ญ. เพียงเพ็ญ โอชารส อนุบาลศรีประจันต

7 12487 ด.ช. ปกรส รุงแจง สุพรรณภูมิ

8 12488 ด.ช. อัทฐกร รุงเรือง บานสระบัวทอง

9 12489 ด.ช. ธนพล อ่ําประชา เเมพระประจักษ

10 12490 ด.ช. ทีปกร ประเสริฐ วัดบางใหญ

11 12491 ด.ช. จิณณพัต ทองสายใจ อนุบาลสุพรรณบุรี

12 12492 ด.ช. ธีรภัทร เกตุแกว วัดบางเลน

13 12493 ด.ช. วัชรพงษ ฟุงฟู อนุบาลเดิมบางนางบวช

14 12494 ด.ช. ธนธรณ คงถาวร สุพรรณภูมิ

15 12495 ด.ญ. ฐิติมา รักอู วัดตปะโยคาราม

16 12496 ด.ช. ชัยภัทร สุขสําราญ สุพรรณภูมิ

17 12497 ด.ญ. อภิชญาภา ดอกกระทุม สหวิทย

18 12498 ด.ญ. ณัฐริการ ทิวาลัย วัดดอนไขเตา

19 12499 ด.ช. ครุฑจักร แจงประจักษ สุพรรณภูมิ

20 12500 ด.ช. อนุชล ผิวออนดี รัตนศึกษา

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 25-442

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12501 ด.ช. ภูวนัย สกุลเพชรอราม วัดทาไชย

2 12502 ด.ญ. กิตติยา เอี่ยมศรี รัตนศึกษา

3 12503 ด.ญ. พรปรียา จีนจันทร ปรีดาวิทย

4 12504 ด.ช. อภัสพงษ พันธุภักดีนุพงษ ปรีดาวิทย

5 12505 ด.ช. ภาคิน อัศวเวชวิทยา อนุบาลยอดไมงาม

6 12506 ด.ญ. กัญญารัตน ศรีเหรา ปรีดาวิทย

7 12507 ด.ญ. โชติกา ศรีเหรา ปรีดาวิทย

8 12508 ด.ญ. สุริวิภา บุญลือพันธุ วัดไผโรงวัว

9 12509 ด.ช. วิชญพล คชวงษเจริญสิน วัดวรจันทร

10 12510 ด.ญ. ลภัสรดา ศรีภุมมา บานเขาชานหมาก

11 12511 ด.ญ. ชนัญชิดา พันธุจบสิงห วัดสามทอง

12 12512 ด.ช. บุญญฤทธิ์ วงษเงิน วัดดอนเจดียราษฏรบูรณะ

13 12513 ด.ช. วิพุธ เภาเสน วัดโพธิ์ทาทราย

14 12514 ด.ญ. ปาริชาติ แสวงผล วัดตปะโยคาราม

15 12515 ด.ญ. ณัฐชา ตูเจริญ บานทาเสด็จ

16 12516 ด.ช. บวรวัตร ชีพนุรัตน วัดสวนแตง

17 12517 ด.ช. พูนยศ แตงโสภา อํานวยเวทย

18 12518 ด.ญ. สุนิสา สัตถาผล โรงวัดสวนแตง

19 12519 ด.ช. ณัฐชนน บุญวงษ อนุบาลวัดปาเลไลยก

20 12520 ด.ช. พีรพัฒน กลิ่นภักดี วัดสวนแตง

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 26-443

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12521 ด.ช. อภิรักษ ทองโกมล บานทาเสด็จ

2 12522 ด.ช. พงษศกร สาคร วัดสวนแตง

3 12523 ด.ญ. ศศิวิมล ตุลาทอง อนุบาลนครสวรรค

4 12524 ด.ญ. สุพิชญ นี  เ กษแกวสถาพร สุพรรณภูมิ

5 12525 ด.ช. นพเกลา ยิ้มชอย วัดวรจันทร

6 12526 ด.ญ. ลภัสรดา วิหกมาตร อินทรศรัทธาราษฎร

7 12527 ด.ช. กิตติกานต ใจเกงดี วัดดอนไขเตา

8 12528 ด.ญ. กันตกมล ดวงจันทร ศุภลักษณ

9 12529 ด.ช. สิทธานต งาเนียม สหวิทย

10 12530 ด.ญ. อริสสา โพธิ์เงิน วัดหนองสังขทอง

11 12531 ด.ช. ณัฐวินท จันทรไพจิตร ดอนเจดียพิทยาคม

12 12532 ด.ช. ณัฐวัฒน กัณพัฒณะ วัดสวนแตง

13 12533 ด.ญ. แพรไหม เมืองวงษ สุพรรณภูมิ

14 12534 ด.ช. ณัชชานันท เชื้อแกว เทพประสิทธิ์วิทยา

15 12535 ด.ญ. อารยา บุตรดาวงษ บานทาเสด็จ

16 12536 ด.ช. สิทธิกร นิลกรณ สุพรรณภูมิ

17 12537 ด.ช. ภูฟา จันทนาวิวัฒน ยอแซฟอุปถัมภ

18 12538 ด.ช. จิรเดช พันธุศรี เทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

19 12539 ด.ญ. พรณภา จาพันธ โรงวัดสวนแตง

20 12540 ด.ช. ปราณรัต จงกลวานิชสุข แมพระประจักษ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 27-444

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12541 ด.ญ. ธนวดี โตริต ศุภลักษณ

2 12542 ด.ญ. นันทนภัส ปณฑะสิริ ปรีดาวิทย

3 12543 ด.ช. นิธิศ พันธุพฤกษ อํานวยเวทย

4 12544 ด.ช. พีรณัฐ เมืองจันทร อนุบาลสุพรรณบุรี

5 12545 ด.ช. ณัฏฐธนกร รุงโรจนธีระ สุพรรณภูมิ

6 12546 ด.ช. ชัยสิทธิ์ นาคมีศรี สุพรรณภูมิ

7 12547 ด.ญ. ณัฏฐณิชา นาคทองอินทร ภาวนาภิมณฑพิทยา

8 12548 ด.ช. อนันตสิทธิ์ หุนประกอบกิจ มารีวิทย บอวิน

9 12549 ด.ญ. นรมน กุลมุต วัดดอนขาด

10 12550 ด.ช. มนตชัย ยอดเกลี้ยง วัดสุคนธาราม

11 12551 ด.ช. อดิทัต เรืองฤทธิ์ อนุบาลวัดนางใน

12 12552 ด.ญ. พลอยแกว มาลัยทอง วัดเสาธง

13 12553 ด.ญ. จันทิมา บัวชวย วัดตะลุม

14 12554 ด.ญ. จิณหนิภา รอดสุข วัดตะลุม

15 12555 ด.ช. ธีรศักดิ์ บุญเกิด เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

16 12556 ด.ช. นันทพัทธ บุปผา วัดตะลุม

17 12557 ด.ญ. ภาวิดา อึ่งสุวรรณ วัดตะลุม

18 12558 ด.ช. ภพทอง นกนอย บานดงกะเชา

19 12559 ด.ช. เสรี คงวิเชียร วัดตะลุม

20 12560 ด.ช. ธนดล อรุณรัตนไพศาล ปรีดาวิทย

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 28-445

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12561 ด.ญ. พรชนัน หงษเวียงจันทร  แมพระประจักษ

2 12562 ด.ช. อดิศักดิ์ ษ.สุนทรนิรัตน วัดพระธาตุ

3 12563 ด.ญ. สิริวรรณ อุนคํา วัดสวนแตง

4 12564 ด.ช. พงศกร แสนชา ภาวนาภิมณฑพิทยา

5 12565 ด.ญ. กฤตยา ศรีวิเชียร วัดเสาธงทอง

6 12566 ด.ญ. สุทธิดา เลาอรุณ วัดราษฎรศรัทธาธรรม

7 12567 ด.ช. ปยังกูร รัตนปญญา ปรีดาวิทย

8 12568 ด.ญ. วราภา ตันสุวรรณ วิทยาศึกษา

9 12569 ด.ญ. เปรมไพลิน เขมนกิจ เทศบาล1วัดประตูสาร

10 12570 ด.ญ. พิชามญชุ อ่ําประชา ปญญวิทย

11 12571 ด.ช. สิรภพ วารินทรใหล ปรีดาวิทย

12 12572 ด.ช. ศรัณยพงศ มณีโชติชวง วัดสามชุก

13 12573 ด.ช. ณัฐภัทร พจนมณีรัตน ภาวนาภิมณฑพิทยา

14 12574 ด.ช. ประวิทย พูลเงิน อนุบาลบานทาพระยาจักร

15 12575 ด.ญ. พัสตราภรณ พอคา ปรีดาวิทย

16 12576 ด.ญ. อภิสรา กําลังแพทย เทพประสิทธิ์วิทยา

17 12577 ด.ช. วัธนวิศน คงธนศุภมงคล ประถมฐานบินกําแพงแสน

18 12578 ด.ช. คณธัช เจียมเจริญกิจ ยอแซฟอุปถัมภ

19 12579 ด.ญ. ฐิติวรดา เพิ่มฤทธิ์ ปรีดาวิทย

20 12580 ด.ช. เดนดะนัย ไชยตนเทือก ศรีธรรมวิทยา

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 29-446

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12581 ด.ช. จีรนัท เสือนุย วัดสวนแตง

2 12582 ด.ช. อัยการ มนตรีฤกษชัย วัดไผโรงวัว

3 12583 ด.ญ. ฉัตรมณี ผลประมูล บานหนองหวาย

4 12584 ด.ญ. บุณยานุช แจงประจักษ บานพนมนาง

5 12585 ด.ญ. ภัทรวี มีราศรี ปรีดาวิทย

6 12586 ด.ญ. จีรณัชชา แกวกระจาง วัดชีธาราม

7 12587 ด.ช. มงคล ลีสุขสาม โรงวัดสวนแตง

8 12588 ด.ญ. ภัทรนันท โกติแพง วัดศีรษะเกษ

9 12589 ด.ญ. ภัทรมน ศรีพินิจ สุพรรณภูมิ

10 12590 ด.ญ. กนกพร สีสามทอง วัดโพธิ์ทาทราย

11 12591 ด.ช. ธนพร เเยกผิวผอง วัดสวนแตง

12 12592 ด.ญ. กัลยกร ศิริพรรณาภิรัตน ศุภลักษณ

13 12593 ด.ญ. พชรพรรณ สาราณียะพงษ ยอแซฟอุปถัมภ

14 12594 ด.ช. กรกฎ พัวพันธพงษ บานโพธิ์ศรี

15 12595 ด.ช. พิพัฒน เสร็จกิจ วัดจระเขใหญ

16 12596 ด.ช. ชนะชัย สิงหโตคาบแกว เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

17 12597 ด.ญ. ปภาดา ชุมธรรม สหวิทย

18 12598 ด.ช. อุดมศักดิ์ ศรีมะปรางค อํานวยเวทย

19 12599 ด.ญ. ชลันธร คชินทร วัดไผโรงวัว

20 12600 ด.ช. พฤทธิ์ พันธุพิพัฒน อนุบาลสุพรรณบุรี

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 30-424

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12601 ด.ญ. อรวรา วงษแกว อนุบาลสุพรรณบุรี

2 12602 ด.ช. พีรณัฐ นิลเปลี่ยม ปรีดาวิทย

3 12603 ด.ช. ฐิติพงศ  ศรประเสริฐ สุพรรณภูมิ

4 12604 ด.ญ. น้ําฝน สุดฉาย วัดศรีษะเกษ

5 12605 ด.ช. นาทา ชมนัด วัดวังน้ําเย็น

6 12606 ด.ญ. เหมือนฝน เอี่ยมสะอาด โรงวัดสวนแตง

7 12607 ด.ญ. บุญยาพร บุญยิ่ง วัดเถรพลาย

8 12608 ด.ช. ธนดล ออนแล วัดปทุมสราวาส

9 12609 ด.ช. จตุภีร สุอังคะ ศุภลักษณ

10 12610 ด.ช. ณัฏฐ ดวงกุลสา อนุบาลหนองหญาไซ(วัดหนองหลวง)

11 12611 ด.ช. แทนคุณ เสมคํา อนุบาลสุพรรณบุรี

12 12612 ด.ญ. พัชมณฑ รุงเรือง อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

13 12613 ด.ช. สุริยา แชมชอย บานทาเสด็จ

14 12614 ด.ช. ออมสิน แหวนทองคํา วัดไผโรงวัว

15 12615 ด.ญ. ศุภสุดา สวางศรี วัดสามชุก

16 12616 ด.ญ. ขนิษฐา ศิลประดิษฐ บานตะกรุด

17 12617 ด.ญ. ภัทรศยา ตะเคียนราม เซนตจอหน บัปติสต

18 12618 ด.ช. กิตติพันธ บัวแกว วัดวังพลับเหนือ

19 12619 ด.ญ. ร งทิวา หมอยาดี สุพรรณภูมิ

20 12620 ด.ญ. ญาณิศา คชสําโรง อํานวยเวทย

หองสอบที่ 31-425

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 6

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12621 ด.ช. ภูชิต ขําโสภา อนุบาลวัดปาเลไลยก

2 12622 ด.ญ. ศรัลรัตน เกษศรี เทศบาล๑ตลาดบางลี่พาณิชอุทิศ

3 12623 ด.ญ. จิรัชญา ชาวโพธิ์เอน อํานวยเวทย

4 12624 ด.ญ. จุฑารัตน กิจสุวรรณ วัดจรเขไล

5 12625 ด.ช. ชนาธิป อินสวาง วัดทากุม

6 12626 ด.ช. ชนะพล อวมมณี เทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

7 12627 ด.ญ. ณัฐนรี เนตรสาน อนุบาลวัดปาเลไลยก

8 12628 ด.ช. เกรียงไกร ทวีกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12629 ด.ช. ณัฐวุฒิ มะกรูดอินทร วัดหนอสุวรรณ

10 12630 ด.ช. พิชยุตม แกวไชยยันต วิทยาศึกษา

11 12631 ด.ช. ทรงชัย หวั่นทอก ดอนเจดียพิทยาคม

12 12632 ด.ช. ภัทรพงศ ทรงครุฑ อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12633 ด.ช. ชุติพนต นาคาธร ภาวนาภิมณฑพิทยา

14 12634 ด.ช. วรณัท ประยูรวงศ บานหนองโพธิ์

15 12635 ด.ญ. นงลักษณ ยวงเกตุ อนุบาลสุพรรณบุรี

16 12636 ด.ช. บวรวิทย ชุมตรี อนุบาลสุพรรณบุรี

17 12637 ด.ญ. ภีรพรรณ ภูระหงษ วัดสามชุก

18 12638 ด.ช. ณัฐภัทร เขตตวงษ สุพรรณภูมิ

19 12639 ด.ช. ภัทรพล หอมสุวรรณ วัดโบสถ

20 12640 ด.ช. มรรษกร โสมภีร วัดโบสถ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 32-214

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 6

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12641 ด.ญ. วิชุดา เบ็ญจวัติ วัดเขาดาวเรือง

2 12642 ด.ช. ปุณศกร จันทรเพ็ญ วัดโบสถ

3 12643 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดอกชะเอม ธนศรี

4 12644 ด.ช. ศิวกร อดทนดี วัดโบสถ

5 12645 ด.ช. เปรมเจริญ จําเนียรสุข บานหนองบอน

6 12646 ด.ช. ธนวิชญ มวงเพชร ปรีดาวิทย

7 12647 ด.ช. ศรัณยู หมองสนธิ ภาวนาภิมณฑพิทยา

8 12648 ด.ญ. พิมพชนก ขันโท วัดทาไชย(ประชานุกูล)
9 12649 ด.ญ. ปาริตา มิ่งมีสุข วัดสวนแตง

10 12650 ด.ญ. ชญานุต จันทวงษ อนุบาลสุพรรณบุรี

11 12651 ด.ช. ชิษณุพงศ คุมภัย อนุบาลสุพรรณบุรี

12 12652 ด.ญ. นิธิกานต หอมสุวรรณ สหวิทย

13 12653 ด.ช. วุฒิคุณ ศรีเมือง ศุภลักษณ

14 12654 ด.ช. ธน ธนเจริญชัย อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

15 12655 ด.ช. สุริยกมล โกพัตตา วัดสุขเกษม

16 12656 ด.ญ. พัชราวดี หงษศรีลา อนุบาลสุพรรณบุรี

17 12657 ด.ช. โฆสภิมนต ชมภูนาค บานโพธิ์ศรี

18 12658 ด.ช. ธนดล ศรีบุศยดี วัดสุขเกษม

19 12659 ด.ญ. ณัฐนันท ดาววีระกุล อนุบาลวัดปาเลไลยก

20 12660 ด.ช. กวิน หงษไกรเลิศ ศุภลักษณ

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 33-215

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 6

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 12661 ด.ช. จิรเดช เจนแสวงโชค อนุบาลหนองหญาไซ(วัดหนองหลวง)

2 12662 ด.ช. ภัทรพล พลายละหาร สุพรรณภูมิ

3 12663 ด.ญ. ณัฐพร ศรีบุญเพ็ง พลับพลาไชย

4 12664 ด.ญ. ชุติกาญจน ดาวกระจาย ปญญวิทย

5 12665 ด.ช. ศิวัต นิลศร วัดสวนแตง

6 12666 ด.ช. ณัฐชนน เนตรสวาง อนุบาลวัดปาเลไลยก

7 12667 ด.ช. ธนากร แจมวงษ ปรีดาวิทย

8 12668 ด.ช. อธิปตย ธิตานนท อนุบาลสุพรรณบุรี

9 12669 ด.ช. วรภพ เพ็งบุญ ภาวนาภิมณฑพิทยา

10 12670 ด.ญ. พลอยจุฑา ชีพนุรัตน วัดสวนแตง

11 12671 ด.ญ. กานตสินี วาจางามเลิศ เซนตจอหน บัปติสต

12 12672 ด.ช. จิรวัฒน ศรแกวดารา อนุบาลสุพรรณบุรี

13 12673 ด.ช. ชนาธิป วงษสุวรรณ ภาวนาภิมณฑพิทยา

14 12674 ด.ช. จีรวัฒน ศรแกวดารา อนุบาลสุพรรณบุรี

15 12675 ด.ช. อัครวินท พรหมพจนารถ ศุภลักษณ

16 12676 ด.ญ. เพชรญาณิญร ชาวหลม อนุบาลลานสัก

17 12677 ด.ช. เทวฤทธิ์ วิเศษภัย ยอแซฟอุปถัมภ

18 12678 ด.ญ. ภาสินี ศรีบุญเพ็ง วัดบานโพธิ์ตะวันตก

19 12679 ด.ญ. ชุลีพร ศรีนิล วัดทากุม

20 12680 ด.ญ. สุวรรณา ปานอําพัน วิทยาศึกษา

ประเภท ทั่วไป

หองสอบที่ 34-224

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 



สอบวันที่  19 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 13001 ด.ช. บวรวิทย ชุมตรี อนุบาลสุพรรณบุรี

2 13002 ด.ช. ชนพล พลายสา สุพรรณภูมิ

3 13003 ด.ช. ธนบดี หาระไชย อนุบาลสุพรรณบุรี

4 13004 ด.ช. กิตติพันธ บัวแกว วัดวังพลับเหนือ

5 13005 ด.ญ. ศรัลรัตน เกษศรี เทศบาล 1 ตลาดบางลี่

6 13006 ด.ช. จักรภัทร สุระนันทร อนุบาลสุพรรณบุรี

7 13007 ด.ญ. ศุภสุดา สวางศรี วัดสามชุก

8 13008 ด.ญ. จิรัชญา ชาวโพธิ์เอน อํานวยเวทย

9 13009 ด.ญ. นงลักษณ ยวงเกตุ อนุบาลสุพรรณบุรี

10 13010 ด.ช. แทนคุณ เสมคํา อนุบาลสุพรรณบุรี

11 13011 ด.ช. ราเมษ ผอนผกา อนุบาลวัดปาเลไลย

12 13012 ด.ญ. ธนขวัญ เหลากอดี เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

13 13013 ด.ญ. ชัชญพร ธรรมวงศ ศุภลักษณ

14 13014 ด.ช. ชนาธิป อินสวาง วัดทากุม

15 13015 ด.ช. วุฒิคุณ ศรีเมือง ศุภลักษณ

16 13016 ด.ช. เกรียงไกร ทวีกุล อนุบาลสุพรรณบุรี

17 13017 ด.ช. ณัฐภัทร เขตตวงษ สุพรรณภูมิ

18 13018 ด.ช. ธนวัฒน จันทรประเทศ สุพรรณภูมิ

19 13019 ด.ญ. ภัทรศยา ตะเคียนราม เซนตจอหน บัปติสต

20 13020 ด.ญ. พัชมณฑ รุงเรือง อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

หมายเหตุ : ใหนําหลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสําเนา มาใหในวันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 

              วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ความสามารถพิเศษ

สอบปฏิบัต-ิหอประชุม 1



สอบวันที่  19 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 13021 ด.ช. จตุภีร สุอังคะ ศุภลักษณ

2 13022 ด.ช. อมรเทพ มูลใย สุพรรณภูมิ

3 13023 ด.ญ. ณภัทร มะกรูดอินทร อํานวยเวทย

4 13024 ด.ญ. ณัฐนรี เนตรสาน อนุบาลวัดปาเลไลยก

5 13025 ด.ช. ธีรวัจน ก่ําบุญ เทศบาล4วัดศรีบัวบาน

6 13026 ด.ช. ภัทรพล พลายละหาร สุพรรณภูมิ

7 13027 ด.ญ. จุฑารัตน กิจสุวรรณ วัดจรเขไล

8 13028 ด.ช. พิชยุตม แกวไชยยันต วิทยาศึกษา
9 13029 ด.ช. กุลชานนท อุนเจริญ สุพรรณภูมิ

10 13030 ด.ช. ภูชิต ขําโสภา อนุบาลวัดปาเลไลยก

11 13031 ด.ช. สุริยกมล โกพัตตา วัดสุขเกษม

12 13032 ด.ช. ธนดล ศรีบุศยดี วัดสุขเกษม

13 13033 ด.ช. ทินภัทร แพงพันธุ เทศบาล4วัดศรีบัวบาน

14 13034 ด.ช. คทาธร ปุราณสาร เทศบาล4วัดศรีบัวบาน

15 13035 ด.ช. ชิษณุพงศ คุมภัย อนุบาลสุพรรณบุรี

16 13036 ด.ช. ณัฐชนน เนตรสวาง อนุบาลวัดปาเลไลยก

17 13037 ด.ช. ศรายุทธ อูอรุณ อนุบาลวัดปาเลไลยก

18 13038 ด.ช. ศิวัต นิลศร วัดสวนแตง

19 13039 ด.ช. อธิปตย ธิตานนท อนุบาลสุพรรณบุรี

20 13040 ด.ญ. ณัฐนันท ดาววีระกุล อนุบาลวัดปาเลไลยก

หมายเหตุ : ใหนําหลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสําเนา มาใหในวันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 

              วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ความสามารถพิเศษ

สอบปฏิบัต-ิหอประชุม 1



สอบวันที่  19 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม 1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 13041 ด.ญ. ลาวรรณ พงษศรี อนุบาลวัดปาเลไลยก

2 13042 ด.ญ. ลภัสรดา จิตบรรจง อนุบาลวัดปาเลไลยก

3 13043 ด.ช. จิรวัฒน ศรแกวดารา อนุบาลสุพรรณบุรี

4 13044 ด.ช. ชุติพนต นาคาธร ภาวนาภิมณฑพิทยา

5 13045 ด.ช. ทองมี แซเจี่ย ปรีดาวิทย

6 13046 ด.ช. ภัทรพงศ ทรงครุฑ อนุบาลสุพรรณบุรี

7 13047 ด.ช. สุริยา แชมชอย บานทาเสด็จ

8 13048 ด.ช. อัครวินท พรหมพจนารถ ศุภลักษณ

9 13049 ด.ช. ณัฐพร วงคชมภู วิทยาศึกษา

10 13050 ด.ช. ธน ธนเจริญชัย อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

11 13051 ด.ช. ปุณยวัทน เชื้ออาว ศุภลักษณ

12 13052 ด.ญ. พิชญานิน มุลินิน อนุบาลสุพรรณบุรี

13 13053 ด.ช. ภัทรกร แกววิเศษ ศุภลักษณ

14 13054 ด.ช. ชัยภัทร สุขสําราญ สุพรรณภูมิ

15 13055 ด.ช. ธีรเมธ เมฆดี อนุบาลสุพรรณบุรี

16 13056 ด.ช. กิตติ์พิภัทร เรืองขจร แมพระประจักษ

17 13057 ด.ญ. ธัญวรัตน เรืองขจร แมพระประจักษ

18 13058 ด.ช. สถาปณิก สังขเจริญ อนุบาลสุพรรณบุรี

19 13059 ด.ช. รัฐธรรมนูญ มณีรัตน วัดสัปรสเทศ

20 13060 ด.ช. นันทพัทธ บุปผา วัดตะลุม

หมายเหตุ : ใหนําหลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสําเนา มาใหในวันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 

              วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

สอบปฏิบัต-ิหอประชุม 1

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท ความสามารถพิเศษ



สอบวันที่  22 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว ใตอาคาร 6

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 14001 ด.ญ. วิรัญชนา ปุงโพธิ์ อนุบาลสุพรรณบุรี

2 14002 ด.ช. ญาณทัสน คงทัด สหวิทย

3 14003 ด.ญ. ปาริชาติ บางใจดี อนุบาลวัดปาเลไลยก

4 14004 ด.ช. ชนากร เนาวรัตน สหวิทย

5 14005 ด.ช. นิติพงษ โชติกันตะ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

หมายเหตุ : ในวันสอบใหผูสมัครนําสวนลางจากการสมัครมา เพื่อตรวจสอบกอนเขาหองสอบ 

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564

ประเภท เงื่อนไขพิเศษ

หองสอบที่ 15-234



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41001 นาย ชนมชนันทร สกุลพราหมณ กรรณสูตศึกษาลัย

2 41002 นาย จิรกร พันธุพฤกษ กรรณสูตศึกษาลัย

3 41003 ด.ช. รพีพงศ ตั้งธโปจัย กรรณสูตศึกษาลัย

4 41004 นาย ศุภนัฐ มากระจัน กรรณสูตศึกษาลัย

5 41005 ด.ช. สัตยา ปานจันทร กรรณสูตศึกษาลัย

6 41006 น.ส. ธนภรณ พูนดี กรรณสูตศึกษาลัย

7 41007 ด.ช. ดุสิต คนทน กรรณสูตศึกษาลัย

8 41008 นาย บัณฑิต ประเสริฐอาภรณ กรรณสูตศึกษาลัย

9 41009 นาย คุณาณัฏฐ เจริญสุข กรรณสูตศึกษาลัย

10 41010 ด.ญ. นัทธรัตน ออนเถื่อน กรรณสูตศึกษาลัย

11 41011 น.ส. กานตนรี อนุศรี กรรณสูตศึกษาลัย

12 41012 นาย วรกร วุฒิพันธุ กรรณสูตศึกษาลัย

13 41013 นาย ธัชกร ศรีศักดา กรรณสูตศึกษาลัย

14 41014 นาย เพชร อยูโพธิ์ กรรณสูตศึกษาลัย

15 41015 นาย ชนาธิป สอดสี กรรณสูตศึกษาลัย

16 41016 น.ส. ปฏิญากร วงษพันธุ สามชุกรัตนโภคาราม

17 41017 ด.ช. ธนพล คุมเสถียร สามชุกรัตนโภคาราาม

18 41018 ด.ญ. กันตฤทัย โอภาสสุริยัน สามชุกรัตนโภคาราม

19 41019 นาย นพจินดา บุญโสม บรรหารเเจมใส วิทยา1

20 41020 ด.ญ. ภฤศญา วัฒนากูล บางปลามา'สูงสุมารผดุงวิทย'

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

หองสอบที่ 1-521



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41021 ด.ญ. นมลวรรณ สุวรรณประทีป สงวนหญิง

2 41022 ด.ญ. สุภานัน พราหมเพชร ลาดชะโดสามัคคี

3 41023 น.ส. ณัฐธิดา คําศรีจันทร สามชุกรัตนโภคาราม

4 41024 ด.ญ. ศรัณยภัทร สุวรรณธีรวงศ สามชุกรัตนโภคาราม

5 41025 ด.ช. ไชยฤกษ โพธิ์ทองคํา สามชุกรัตนโภคาราม

6 41026 น.ส. สวิตรี สินธุรักษ บรรหารแจมใสวิทยา1

7 41027 น.ส. กิตญดา ธนากิจนุกูล สหวิทย

8 41028 น.ส. ธนัชพร ปรีสวัสดิ์ บรรหารแจมใสวิทยา1

9 41029 ด.ญ. ดาราวรรณ ดนัยศิริพงษ บานตลาดเขตมิตรภาพที1่05

10 41030 น.ส. สุภัสสรา ชูวงษ ศรีประจันต'เมธีประมุข'

11 41031 ด.ญ. กัลยกร ทองฤทธิ์ สหวิทย

12 41032 น.ส. ณัฐธยาน ศรีอาจ บางลี่วิทยา

13 41033 ด.ญ. สุพิชญา ปนสกุล สามชุกรัตนโภคาราม

14 41034 น.ส. ปณฑิตา สมานกุล วัดทาไชย(ประชานุกูล)

15 41035 ด.ญ. หทัยกาญจน สมบูรณ อูทอง

16 41036 น.ส. ธัญธิตา ใจดีเฉย  แมพระประจักษ

17 41037 น.ส. ภัทราพร ภิญโญ วัดหวยสะพาน

18 41038 น.ส. ปพิชญา วันรักชาติ รร.วัดทาไชย(ประชานุกูล)
19 41039 น.ส. ชิดชนก เนาวะราช วัดทาไชย ( ประชานุกูล )

20 41040 นาย ภูวเณศวร สนธิศรีไพศาล สามชุกรัตนโภคาราม

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 2-522

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41041 ด.ช. ธีรภัทร กาฬภักดี บรรหารแจมใสวิทยา3

2 41042 น.ส. ปนัดดา แกววิชิต เทศบาล1วัดประตูสาร

3 41043 น.ส. ณภัชนันท จางวุฒิไกร สงวนหญิง

4 41044 น.ส. จิรัศยา ชัยศิลปเจริญ สงวนหญิง

5 41045 นาย รหัท น้ําคาง สหวิทย

6 41046 น.ส. นงนภัส กระดี่ทอง วัดทาไชย(ประชานุกูล)

7 41047 น.ส. สุปรียา ภาพันธ สามชุกรัตนโภคาราม

8 41048 ด.ญ. ณัฏฐธิดา สงวนตัด สงวนหญิง

9 41049 น.ส. รุงตะวัน มณีวงศ บรรหารเเจมใสวิทยา1

10 41050 ด.ช. ธนกฤต สิรบรรณการ ฐานชีวา

11 41051 น.ส. อมราพร สุทนต ศรีประจันต'เมธีประมุข'

12 41052 น.ส. สุชาดา หนูทอง บรรหารแจมใสวิทยา1

13 41053 น.ส. ธนัชญา ภูฆัง หนองหญาไซวิทยา

14 41054 น.ส. โยษิตา ทองประสม สามชุกรัตนโภคาราม

15 41055 น.ส. ณิชาพัชร แยมนอย สวนแตงวิทยา

16 41056 ด.ญ. วรรณษา ถิ่นวงแดง สหวิทย

17 41057 นาย ลาภวัตร สวัสดี สวนเเตงวิทยา

18 41058 ด.ญ. รวิกานต โพธิ์ทองคํา ธรรมโชติศึกษาลัย

19 41059 น.ส. ชนันธิญา เพ็งเขียว ศรีประจันต “เมธีประมุข”

20 41060 น.ส. มุทิตา นาคสมพันธ บานกลางดง

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 3-523

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41061 นาย ภานุ เชาสุวรรณ สวนแตงวิทยา

2 41062 ด.ช. ณัฐิวัฒน คุณฑี ศรีพฤฒา

3 41063 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองระยา สองพี่นองวิทยา

4 41064 น.ส. หทัยรัตน เกษประทุม บรรหารเเจมใสวิทยา3

5 41065 ด.ญ. พาขวัญ ทองดี เมืองนครศรีธรรมราช

6 41066 ด.ญ. บุษกร ทองประเสริฐ แมพระประจักษ

7 41067 น.ส. สิริวรรณ สารพินิจ ศรีประจันต'เมธีประมุข'

8 41068 ด.ช. ธนภัทร สาลี อํานวยเวทย

9 41069 น.ส. จารุวรรณ พลา สวนแตงวิทยา

10 41070 ด.ช. ฐิติภัทร ภิธรรมมา เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

11 41071 นาย ภูริธัช ขันติสถาพร เมืองสุพรรณบุรี

12 41072 ด.ช. ธนกฤต นามณีย บรรหารแจมใสวิทยา1

13 41073 น.ส. วรัญญา เหมราย บรรหาร 1

14 41074 ด.ญ. ชลดา พลายละหาร บรรหารแจมใสวิทยา 3

15 41075 ด.ช. ปรเมศฐ พุกมีพันธุ สวนแตงวิทยา

16 41076 ด.ช. ฉลองสิริ ศักดิ์ชัยสมบูรณ 3

17 41077 นาย ณัฐดนัย แกวเขม บรรหารแจมใสวิทยา3

18 41078 ด.ญ. วันวิสาข พรมเทพ วัดโคกโคเฒา

19 41079 น.ส. ชมพูนุช จาดพันธอินทร สวนแตงวิทยา

20 41080 น.ส. นันทิดา ลีภัทรวงศ บรรหารแจมใสวิทยา1

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

หองสอบที่ 4-524



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41081 น.ส. สาธิตา เจนประเสริฐ บรรหารเเจมใสวิทยา1

2 41082 น.ส. ลวิตรา สุวรรณเลิศ วัดโคกโคเฒา

3 41083 น.ส. ฑิฆัมพร แหวเพชร วัดจําปา

4 41084 น.ส. กัลยา คํางาม อํานวยเวทย

5 41085 นาย ปรมะ จิตตรัตน บรรหารแจมใสวิทยา1

6 41086 นาย ดาลีส มะเเซ อูทองศึกษาลัย

7 41087 น.ส. ภัณฑิรา แชมละออ เลาขวัราษฎรบํารุง

8 41088 น.ส. วาสนา วังงาม หนองหญาไซวิทยา

9 41089 น.ส. ปุณณภา ธัญญเจริญ หนองหญาไซวิทยา

10 41090 ด.ช. ธนภูมิ จันทราภาสน อูทอง

11 41091 นาย ปารยพัฒน ปานดํา เทศบาล3วัเไชนาวาส

12 41092 ด.ช. วีรยุทธ แยมมาก บางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย

13 41093 น.ส. สุพรรษา อยูรักษา หนองหญาไซวิทยา

14 41094 น.ส. ณิชาภัทร พันธุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

15 41095 น.ส. ศิริรักษ โหรนาค กรรณสูตศึกษาลัย

16 41096 ด.ช. พิชาณัฐ พิกุลทอง ตลิ่งชันวิทยา

17 41097 ด.ญ. ศศิภา ออนวิมล สามชุกรัตนโภคาราม

18 41098 น.ส. เกวลิน ภูฆัง หนองหญาไซวิทยา

19 41099 น.ส. นันทวัน พิมพา วัดโคกโคเฒา

20 41100 น.ส. เนธิญาภาสิ์ ศรีวฤทธิศาสตรี บรรหารแจมใส1

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 5-525

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 41101 น.ส. อัญชิสา สุริวรรณ สงวนหญิง

2 41102 น.ส. ภัทรญา อมรธํารงเวช สารสาสนวิเทศธนบุรี

3 41103 ด.ญ. ฉันทสินี เเสงสวาง ศรีประจันต“เมธีประมุข”

4 41104 น.ส. หฤทัย พรหมมา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

5 41105 น.ส. เเพรวา เคหะนาค กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

6 41106 นาย ปรมะ ทวีเขตรกิจ กรรณสูตศึกษาลัย

7 41107 ด.ช. จิรภัทร จิรวาณิชกุล กรรณสูตศึกษาลัย

8 41108 น.ส. ธัญทิพย ศรีพงษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

9 41109 น.ส. จิรารัตน ทองดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

10 41110 น.ส. นางสาวธิปประภา เปนพรม เทศบาล3วัดไชนาวาส

11 41111 นาย ธรวรรธน เรือ งหิรัญวนิช เซนตจอหน บัปติสต

12 41112 น.ส. ชุติกาญจน แกววิชิต เมืองสุพรรณบุรี

13 41113 น.ส. สุพัชชา จอยเจริญ เมืองสุพรรณบุรี

14 41114 นาย ประยุทธ จันทนุปราคา กรรณสูตศึกษาลัย

15 41115 น.ส. จิรัชยา ผองคณะ สงวนหญิง

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 5-531

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 42001 นาย วิศรุต วิจิตร กรรณสูตศึกษาลัย

2 42002 นาย สิทธิพงศ จินดาอินทร กรรณสูตศึกษาลัย

3 42003 ด.ช. ธนวัฒน ขลังธรรมเนียม กรรณสูตศึกษาลัย

4 42004 นาย ปภัสศักดิ์ สังขเทศ สามชุกรัตนโภคาราม

5 42005 น.ส. ยุพารัตน เซี่ยงวอง สหวิทย

6 42006 ด.ญ. กานตพิชชา ศรีคําทา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

7 42007 น.ส. ศกุนตลา สะราคํา สวนแตงวิทยา

8 42008 น.ส. สุนิสา ศรีขาวผอง สวนแตงวิทยา

9 42009 ด.ญ. พิลาสลักษณ วณิชยกุล สงวนหญิง

10 42010 ด.ญ. พรรณภัค มารมณพันธุ สวนแตงวิทยา

11 42011 น.ส. นิภาพร สมรูป สวนแตงวิทยา

12 42012 นาย ธนวัฒน แถมทอง วัดวังน้ําเย็น

13 42013 น.ส. มยุรี เถาพันธุ บรรหารเเจมใสวิทยา1

14 42014 นาย อัฑฒเศรษฐ เกศสัจจธรรม สวนแตงวิทยา

15 42015 นาย ณัฐพร ศรีลาดี ราชวินิตบางปานขํา

16 42016 น.ส. ศิริวรรณ ทําจะดี วัดจําปา

17 42017 นาย ทยากร สิงหรา ณ อยุธยา เซนตจอหน บัปติสต

18 42018 นาย ภูพิพัฒน เส็งดอนไพร วัดทุงคอก(สุวรรณสาธุกิจ)

19 42019 นาย ถิรวัฒน นาคะประเสริฐกุล กรรณสูตศึกษาลัย

20 42020 นาย จักรภัทร เเสงอรุณ กรรณสูตศึกษาลัย

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ)

หองสอบที่ 1-532



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 42021 น.ส. พรชิตา ธัญญเจริญ สามชุกรัตนโภคาราม

2 42022 น.ส. กัญญารัตน สงสกุล เทศบาล 2 วัดปราสาททอง

3 42023 น.ส. นริษรา เงินงาม อูทองศึกษาลัย

4 42024 น.ส. กชกร มวงเพ็ชร แมพระประจักษ

5 42025 น.ส. ทิพวรรณ สมบูรณเจริญชัย แมพระประจักษ

6 42026 น.ส. กันติชา พันธุแตง สวนแตงวิทยา

7 42027 นาย สุทธิภัทร สระทองแพ แมพระประจักษ

8 42028 นาย สรวิชญ หมอนวดดี แมพระประจักษ

9 42029 นาย ศิลา วีระศิลป สวนแตงวิทยา

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 2-533

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 43001 นาย อัครพล ชื่นกลิ่น กรรณสูตศึกษาลัย

2 43002 ด.ช. ณัฐวัตร พันที กรรณสูตศึกษาลัย

3 43003 ด.ช. กอบบุญ กาฬกาญจน กรรณสูตศึกษาลัย

4 43004 นาย ชุมพล แจงประจักษ กรรณสูตศึกษาลัย

5 43005 นาย อติวิชญ วิไลลักษณ กรรณสูตศึกษาลัย

6 43006 ด.ญ. มลธกาญจน บุญมาคาร กรรณสูตศึกษาลัย

7 43007 นาย อานนท แกวจันทร กรรณสูตศึกษาลัย

8 43008 นาย ณัฐพล วิลัย กรรณสูตศึกษาลัย

9 43009 ด.ช. จิรภัทร นาเครือ กรรณสูตศึกษาลัย

10 43010 นาย ธราดล กัลพงษ กรรณสูตศึกษาลัย

11 43011 น.ส. อรญา ศรีธราภัค สามชุกรัตนโภคาราม

12 43012 ด.ช. เดชาวัต ภูเจริญ สหวิทย

13 43013 น.ส. สุพิชฌาย วงษวิจารณ เมธีประมุข

14 43014 ด.ญ. ศิวรินทร พลายละมูล สงวนหญิง

15 43015 ด.ช. เมธา บุตรแสงดี บางปลามา'สูงสุมารผดุงวิทย'

16 43016 น.ส. นภัสวี พรหมมาศ สวนแตงวิทยา

17 43017 ด.ญ. อลิศา กุลสงค สหวิทย

18 43018 นาย สิทธิกร จันทรเพ็ญ บานทาเสด็จ

19 43019 ด.ญ. เอมิกา บุญแชม ชู  ลาดชะโดสามัคคี

20 43020 นาย กฤตภาส เกตุสุวรรณ บรรหารแจมใสวิทยา 1

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)

หองสอบที่ 1-534



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 43021 นาย ศรราม เพชรศรีงาม สองพี่นองวิทยา

2 43022 ด.ญ. อัฉจริยาภรณ แยมพันนุย สหวิทย

3 43023 ด.ญ. ศรัณยา สวยคาขาว สหวิทย

4 43024 ด.ญ. รุงทิวา กาบแกว สองพี่นองวิทยา

5 43025 นาย ปกรณ แจงใจดี บางปลามา'สูงสุมารผดุงวิทย'

6 43026 นาย ภคภัทร ผิวออนดี ภาวนาภิมณฑพิทยา

7 43027 นาย วโรดม แกวมี บานตลาดเขตมิตรภาพที1่05

8 43028 น.ส. ลภัสรดา ฮวบเอม เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

9 43029 นาย โกสินทร นาคทับที บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย

10 43030 น.ส. น้ําพลอย ทรัพยประเดิมชัย วัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ)

11 43031 นาย ปยโชค เสือวงค บานทาเสด็จ

12 43032 นาย ธนกร เหลื่อมสมบูรณ หรรษาสุจิตตวิทยา2

13 43033 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีอุบล สองพี่นองวิทยา

14 43034 น.ส. จิราภรณ พวงจําป บางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย

15 43035 น.ส. บุญนิศา ทับทิมเทศ เจี้ยนหัว

16 43036 ด.ญ. จารีรัตน นิพวงลา เทศบาล3วัดไชนาวาส

17 43037 น.ส. สุภัสสรา สะราคํา บรรหารแจมใสวิทยา 3

18 43038 ด.ญ. ดาริกาพร รอดคํา ชุมชนบานหลุมรัง

19 43039 น.ส. รัตติกาล ชูเชิด อูทอง

20 43040 น.ส. ปริตตา ชูเชิด สงวนหญิง

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)

หองสอบที่ 2-535



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 43041 น.ส. พิมพนิภา รัตนพาณิชย สหวิทย

2 43042 นาย สุรบดินทร วงษดี บรรหารแจมใสวิทยา 3

3 43043 นาย สุรสีห เภรีประยูรพร หรรษาสุจิตตวิทยา2

4 43044 น.ส. กัณฐิกา พันธุถม สวนแตงวิทยา

5 43045 น.ส. ขวัญขาว ขาววิเศษ สวนแตงวิทยา

6 43046 น.ส. สโรชา ชีพนุรัตน สวนเเตงวิทยา

7 43047 นาย ภาคิน ดรออนเบา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

8 43048 น.ส. ธนพร - ศรีประจันต “เมธีประมุข”

9 43049 นาย วีระยุทธ สุขสวัสดิ์ บานทาเสด็จ

10 43050 น.ส. ปราริชาติ กลาอมสมร บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย

11 43051 นาย วีรพล ซองเกษตร ศรีประจันต 'เมธีประมุข'

12 43052 น.ส. ศุภิสรา มวงนอย บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย

13 43053 น.ส. ศิธิญา แตงโสภา บรรหารแจมใสวิทยา3

14 43054 น.ส. เสาวรักษ มะลิซอน สามเงาวิทยาคม

15 43055 นาย ยุทธภูมิ คํายา สวนแตงวิทยา

16 43056 น.ส. มลตรา วัฒนะโภคา บรรหารแจมใสวิทยา3

17 43057 น.ส. ณัฐวรรณ ฉายอรุณ บรรหารแจมใสวิทยา3

18 43058 น.ส. ไอลดา ทินวงษ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

19 43059 นาย วีรภัทร กองสาร สวนแตงวิทยา

20 43060 นาย นพภูพัฒน รื่นเริงเดชาโชค วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

หองสอบที่ 3-536

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 43061 นาย นวกร สาระยิง อํานวยเวทย

2 43062 นาย พิชุตม แซมา อักษรพัทยา

3 43063 น.ส. โชติกา จันทรสุวรรณ เทศบาล 1 วัดประตูสาร

4 43064 น.ส. สุภาวดี แสงโสม สวนแตงวิทยา

5 43065 น.ส. บุษบาวรรณ เเกวศรีงาม หรรษาสุจิตตวิทยา2

6 43066 น.ส. นันทนภัส รังสี แมพระประจักษ

7 43067 น.ส. เบญจวรรณ กลิ่นขจร ราชประชานุเคราะ47

8 43068 น.ส. กมลชนก กฤษณะเศรณี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

9 43069 น.ส. สุภชา ดอกจันทร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

10 43070 น.ส. สุภัทรศร บุญเรืองรอด อํานวยเวทย

11 43071 ด.ญ. รสนันท อาจคงหาญ อูทอง

12 43072 น.ส. ปนัดดา คงสัมฤทธิ์ สงวนหญิง

13 43073 น.ส. อาภัสรา สงสุวงษ บานทาเสด็จ
14 43074 น.ส. ดวงกมล สายทอง เทศบาล 3 วัดไชนาวาส

15 43075 น.ส. สหฤทัย ฝายตระกูล บานดอนโพ

16 43076 น.ส. ณิชกานต งามขํา อํานวยเวทย

17 43077 ด.ช. ธณาคิม สาครเย็น หรรษาสุจิตตวิทยา 2

18 43078 ด.ช. ณัฐภัทร แสงอินทร หรรษาสุจิตตวิทยา2

19 43079 น.ส. จริญา เกตุนิธี เทศบาล1ตลาดบางลี(่พานิชอุทิศ)

20 43080 ด.ญ. กาญจนา เกตุแกว มัธยมศึกษาปที่ 3

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)

หองสอบที่ 3-541



สอบวันที่  23 พฤษภาคม 2564 จุดรายงานตัว หอประชุม1

ลําดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 43081 น.ส. สุนิษา โพธิ์คํา หรรษาสุจิตตวิทยา2

2 43082 น.ส. นฤมล ทับพันธ สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

3 43083 น.ส. ธัญพร เจริญกิจ สงวนหญิง

4 43084 น.ส. พัชรีภรณ แสงยนต เทศบาล2วัดปราสาททอง

5 43085 น.ส. อรประภา อรามเรือง หรรษาสุจิตตวิทยา2

6 43086 นาย ชลากร กัณหาวงษ กรรณสูตศึกษาลัย

7 43087 นาย วัชรพล สุขสมบูรณ กรรณสูตศึกษาลัย

8 43088 น.ส. ปุณณภา เอื้อเฟอ บรรหารแจมใสวิทยา3

9 43089 ด.ช. พิชัยวัฒน วงษพนัส บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย

10 43090 น.ส. จุฑามาศ เมืองวงษ สรวงสุทธาวิทยา

11 43091 ด.ช. พิชัยวันฒน วงษพนัส บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย

12 43092 น.ส. ดวงณัฐพร พุมพวง ทาเรือ”นิตยานุกูล”

13 43093 นาย พูลทรัพย ออมทอง กรรณสูตศึกษาลัย

14 43094 น.ส. ศุภาพิชญ ดิษเจริญ สงวนหญิง

15 43095 นาย ศตวรรธ เจริญลาภตระกูล สหวิทย

16 43096 น.ส. กัญญาภัค ปนกุมภีร อูทอง

17 43097 ด.ช. อาเดล อินเอก อํานวยเวทย

18 43098 ด.ญ. ภัคจิรา สวางศรี หนองหญาไซวิทยา

หมายเหตุ : 1. ในวันสอบใหนําบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนที่ถูกตองกอนเขาหองสอบ 

               2. ใหนําเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

                  ผูสมัครทานใดไมนํามาจะไมประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประเภท ทั่วไป (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)

หองสอบที่ 3-542

รายชื่อผูเขาสอบเพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564
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