
ล าดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

เด็กหญิงจณิสตา บุญนาศักด์ิ
นางสาวจรรยพร พันธ์ยงค์
เด็กหญิงจริยา ฉลวย

นางสาวขวัญข้าว เพาะปลูก
เด็กชายขวัญชัย บุญช่วย
นางสาวขวัญญาดา ขาวโสภา

นายเกียรติศักด์ิ ธรรมโรเวช
เด็กชายไกรสร บุตรตะคุ
นางสาวขวัญจิรา อาจจะ

นางสาวกัณนิกา สุขสุพืช

เด็กหญิงกีรติกร ศรีส าราญ
นางสาวกุลธิดา แย้มบุบผา
เด็กหญิงเกวลิน ชินนาหอม

นายกิตติภพ แสนหยุด
นายกิตติภูมิ สามารถ
นายกิตติภูมิ แหวนเงิน

เด็กชายกันตพงศ์ ไชยรัตน์ติเวช
เด็กชายกันตพล กองนึก

นายก้องภพ พันธ์จิตร
นายกัณฑ์เอนก รักสาด

เด็กชายกฤษธนะ ไหลหลง
นายกษิด์ิเดช สนเสริม

นายกฤษดา เปรมประสิทธิ์

นางสาวกมลชนก สาสุนทร
นางสาวกรณ์ภัสสร เจริญชีพ
เด็กชายกฤตเมธ ดาวเรือง
นางสาวกฤตยาณี ไวกุล
นายกฤติกรณ์ พวงแก้ว

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ชื่อ-สกุล

นางสาวกนกวรรณ อู๋ใหญ่
เด็กหญิงกนกอร ศึกษา
เด็กหญิงกมลชนก พรมดี

โรงเรียนสอยดาววิทยา

หมายเหตุ
นางสาวกนกพร จันทรา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินวัดความรูพ้ื้นฐาน  หอ้งสอบที่ ๑  หอ้ง ๑๑๒ อาคารเกษมศานติ์

เด็กชายกิตติพศ จันทร์พิทักษ์

นางสาวกานต์สินี เพ็ชรรัตน์
นางสาวกานติมา ระโหฐาน
นายกิตติพงศ์ พรมนอก

เด็กชายกันตศักด์ิ ไชยรัตน์ติเวช
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขใจยิ่ง
นางสาวกานต์ธีรา ผ้ึงทอง



ล าดับที่
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘ เด็กหญิงดรุณี  วงษ์มูล

นายณัฐวุฒิ อินทร์เหลา
นายณัฐสิทธิ ์ศรีสารากร
นางสาวณัฐสุดา สิงห์เพชร

นายณัฐพงษ์ ศรีพรม
นายณัฐพร หมั่นบ ารุง
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองวงค์

นางสาวณัฐชยา ทานา
นางสาวณัฐนรี มูลวัน

นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์บุปผา
นายฌัฐพงษ์ ศรีพรม
นางสาวญาณิศา  เชิดโฉม
เด็กหญิงฐิตาภา  งามวงศ์
เด็กชายณรงค์พล  พรมวิชัย
นายณัฐกร  นักมหา
เด็กหญิงณัฐชฎา  บัวใหญ่

เด็กชายชัยพัทธ์ ศิลาเกษ 
นายชิณษนุชา พิลาศรี
นายชินพัฒน์ วิรมย์รัตน์

เด็กหญิงชนิดาภา แถวนาชุม
นายชยพล วรรณสิงห์
นางสาวชัญญานุช พิมมาศ

นางสาวจูเลีย โคลแมน
นายเจ้านาย พอล เดลโลว์
นางสาวชนิกานต์ เข็มงาม

นางสาวจิรัสยา จักษุลิก
เด็กหญิงจิราพร สุขเอม
นางสาวจุฑามาศ น้อยชิน

เด็กชายจิรพัช ขวัญหมื่น
เด็กหญิงจิรภิญญา ดีเพชร
นางสาวจิรัฏธัญญา ปิยะกุล

เด็กหญิงจินต์จุฑา ภูก าเหนิด
เด็กหญิงจิรนันท์ คุ้มมั่น

นางสาวจารุนันท์ ขันตา
นางสาวจิตรภา จะรึกรัมย์
นางสาวจินดารัตน์ ราดแก้ว

นายจักรกฤษณ์ ปรากฏ
นางสาวจันจิรา ด้นประดิษ
เด็กหญิงจันทร์จิรา สงวนรัตน์

โรงเรียนสอยดาววิทยา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินวัดความรูพ้ื้นฐาน  หอ้งสอบที่ ๒  หอ้ง ๑๑๓ อาคารเกษมศานติ์



ล าดับที่
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗ นางสาวปนัดดา ปิน่เขียน

นางสาวบุณยนุช  ใจซ่ือ
เด็กหญิงเบญญาพร เปรมประสิทธิ์
นายปฐมพร เมืองค า

นางสาวนิศารัตน์ พรสูงเนิน
เด็กหญิงนุชสรา เเสนหยุด
นายบัณฑิตวงศ์ มั่นหมาย

นางสาวนันทิตา มูลพักตร์
นายนันทิพัฒน์  ศิริสุวรรณ
นางสาวนิพาดา จั่นเพชร

เด็กชายนัฐพงษ์ เเดงจันทร์
เด็กชายนัทธพงศ์ แดงงาม
นางสาวนันทนา เย็นเยือก

นางสาวนภัสนันท์ สุขโสภณ
เด็กหญิงนัชชา ถิ่นนาเวียง
นางสาวนัฎธญาย์ แก้วมนู

เด็กชายนนทพัทธ์ จองมุ้ง
นายนพนันท์ โสภา
นางสาวนภสร บัวแดง

นางสาวธัญวรรณ พรธรรม
เด็กหญิงธีธิมา แป้นกลาง
นายนายธีระ สุขส าราญ

นางสาวธมลวรรณ  สี บุตร ดี
นายธัญกร หรรษสังข์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ป่าตาล

นายธนะภูมิ ช่องเจริญ
เด็กหญิงธนัญญา เก่งนอก
นางสาวธมนวรรณ มหิสุ

เด็กหญิงธนภรณ์ ผาสานค า
นายธนภูมิ สุตะพบ
นายธนวัฒน์ โพธิตรัส

นายธนกฤต วงษ์จันนา
นางสาวธนพร กิ่งเเก้ว
เด็กหญิงธนภร บุญป้อง

นางสาวตุลาลักษณ์ รู้เนตร
นายทศพร ปัญหาเสนา
เด็กชายเทียนชัย บัวศรี

นางสาวดวงกมล สวาทนา
นางสาวตวงพร เเก้วก าเหนิด

โรงเรียนสอยดาววิทยา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินวัดความรูพ้ื้นฐาน  หอ้งสอบที่ ๓  หอ้ง ๑๑๔ อาคารเกษมศานติ์



ล าดับที่
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖ นายภากร ศรีเพ็ชร

นางสาวฟ้าใส พุทธศรี
เด็กหญิงภควดี สีทองสุก
เด็กหญิงภัทรจิต สินสิริมาศ

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ ดอนโค
นางสาวแพรวา ใจกัด
นายไพรวัลย์ เเสสินธ์

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ค าพินิจ
นางสาวพิยดา แปลงเงิน
นายพีรพงษ์ พิลาโท

นางสาวพิญญาดา ฉิมพาลี
นางสาวพิมชนก ผดุงเวช
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีราดี

เด็กหญิงพัชริญา ไชยยนต์
นายพัสกร ทองค าเปลว
นางสาวพิชญาภรณ์ อุนายา

เด็กหญิงพรไพลิน ไชยตาแสง
นางสาวพรรณิภา หาญจันทร์
นางสาวพัชรภา ธรรมเสถียร

นางสาวพรกนก ถนอมกูล
นายพรเทพ กองเทียน
นางสาวพรนภา เอี่ยมรอด

เด็กหญิงพชรพรรณ ผลาผล
นายพชรพล กองชัย
นายพชรพล แสงศรี

นายปูชิ ป่าพังภัย
นายพงศกร บริบูรณ์
เด็กชายพงศ์พลิน ภูมิศิลา

เด็กหญิงปิยมน เป้าสม
นายปุญญพัฒน์ นาคชัยยะ
นางสาวปุณยวีร์ วารีรัตน์

นางสาวปัทมา วงษ์พิทักษ์
นางสาวปาริดา  พันธุสิ์นธ์
เด็กหญิงปิน่เพชร  หมื่นทอง 

เด็กหญิงปริญญาพร ยังอยู่
นายปรินทร์พล เรือนฤทธิ์
นายปวเรศ รับขวัญ

นางสาวปภาวรินท์  มุ่งปัน่กลาง
นางสาวประภาศิริ สีสงค์

โรงเรียนสอยดาววิทยา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินวัดความรูพ้ื้นฐาน  หอ้งสอบที่ ๔  หอ้ง ๑๑๕ อาคารเกษมศานติ์



ล าดับที่
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕ นางสาวศิริรัตน์ วิลัยสิทธิ์

นางสาวศศิพร แสงแก้ว
เด็กหญิงศศิมา สว่างศรี
นางสาวศิรินภา ไชยพันธ์

เด็กหญิงศรุดา สีลาดหา
นางสาวศลิษา ทองชม
นางสาวศศินิภา รอด แก้ว

นายวิศรุต เข็มเพ็ชร
นางสาววิสา เกีย
นายวีระโชค พรหมสง่า

นางสาววไรพรรณ  ปิยารมย์
นายวันชนะ จุ้ยวอน
เด็กชายวิทวัส ปล่อยยิ้ม

นางสาววรรณวิสา ไพราม
นางสาววรรณวิสา อินทจันทร์
เด็กหญิงวรรณา ศรีสะอาด

เด็กหญิงรุ่งมณี กล่ินห้าวหาญ
นางสาววชิรญาณ์ เกตุกัญญา
นางสาววรรณรดา หมายสุภาพ

นางสาวรัตนากร ชนะบุตร
เด็กหญิงราชนก สรหงษ์
นางสาวริษา ผลค า

เด็กหญิงรวินันท์ นาคน้อย
เด็กชายระพีพัฒน์ ทองนา
เด็กหญิงรัตติกาล ตับทับ

เด็กชายรชต เนียดพลกรัง
นายรชต สอดสี
นางสาวรมิตา ศิลไหม

เด็กหญิงมีนตรา สุภาพร
เด็กหญิงมีนา พัฒนวิบูลย์
นางสาวยุวดี ชื่นใจ

นางสาวภูริตาพร บุตรวงษ์
นางสาวมนภรณ์ เคร่ืองเทศ
เด็กชายมนัญชัย ต่ิงทับ

ภาณุมาศ ภูวันนา
เด็กหญิงภาวินี อาการ
เด็กชายภูมิศักด์ิ รักค าซ่ือ

นายภาคภูมิ ศรีสุข
นายภาณุพงศ์ แจ่มใส 

โรงเรียนสอยดาววิทยา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔ วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินวัดความรูพ้ื้นฐาน  หอ้งสอบที่ ๕  หอ้ง ๑๑๖ อาคารเกษมศานติ์



ล าดับที่
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕

หมายเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมคัรสอบกรอกในใบสมคัร

นายอิทธิพล พึง่แก้ว
นางสาวนริศรา  ลาภเกิน

นางสาวอัมพรพรรณ พานทอง
นางสาวอารยา ยิ้มใย
นางสาวอารยา อุบลวงศ์ศรี

นางสาวอลิสซาเบธ ฮาร์ท
เด็กหญิงอังศุทิพย์ วงษ์เพ็ชร
เด็กหญิงอันธิกา สิงห์เสน่ห์

นายอภิวิชญ์ บุตรสืบสาย
นางสาวอภิสรา เวชพะพา
นางสาวอมรรัตน์ พุม่พวง

นายอภิชาติ นามกร
นายอภิยุทธ เอมอิ่ม
เด็กชายอภิรัตน์ ศรีสวัสด์ิ

นายอนุวัต  บัวอ่อน

เด็กหญิงสุรีย์พร นนท์ขุนทด
เด็กหญิงสุวิภา หร่ังกรุ่น
นางสาวหมวย มองพร

นางสาวอนันตญา หน่อเเก้ว
นางสาวอนุธิดา นนท์ตา

นางสาวอธิชา จันทรา
เด็กหญิงอธิฐาน ฤทธิบันลือ
เด็กหญิงอนัญญา แถวนาชุม

นายสุธีกานต์ ปันนาวัทษณ์
นางสาวสุนิสา ขมสันเทียะ
นางสาวสุเมธ สุวรรณ

เด็กหญิงสุชานันท์ ค ามะทิต
เด็กหญิงสุชานาถ แสงขาว
นางสาวสุทัตตา กล่ินส่ง

เด็กหญิงสิริวิมล มุกเย็น
เด็กหญิงสุจิตตา สุดห้วยเเก้ว
นางสาวสุจิรา หนูบุญเจ๊ก

เด็กชายสิทธินนท์ ลาดราเลา
นายสิทธิศักด์ิ โพธิศ์รี
เด็กชายสิระภพ สาทลาลัย 

เด็กชายศุภฤกษ์ เรืองช่อ
นายศุภสิน วรสันต์
เด็กชายสกลณภัทร สากุล

นายศิวกร ไกรทอง
นายศุภชัย อิสิเสถียร
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