
เลขประจําตัว

ผู้สอบ

1 00001 ด.ช.กองภพ คํานวน โรงเรียนจารุวรรณ

2 00002 ด.ญ.ณัฐมน ภาคศักดิ์ศรี โรงเรียนบานคลองบัว(เอ่ียมแสงโรจน)

3 00003 ด.ญ.เทียนทิพย แพทยนาดี โรงเรียนศรีจิตรา

4 00004 ด.ญ.ฐิตินันท แกวโกย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ เพชรวุธวิทยาในอุปภัมภ ฯ

5 00005 ด.ญ.พชรณัฏฐ วุฒิสังข โรงเรียนโชคชัย ลาดพราว

6 00006 ด.ญ.นันทัชพร วงษวัง โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม

7 00007 ด.ญ.ชัญญา ปรีชานฤชิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8 00008 ด.ญ.กัญญาณัท สาดี โรงเรียนสันติสุขวิทยา

                                  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษ ม.1 ปการศึกษา 2566

                                  วันพุธท่ี 11  มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.

                                  สถานท่ีสอบ หอประชุมโรงเรียน

ลาํดับ ชือ - สกุล ชือโรงเรียน

8 00008 ด.ญ.กัญญาณัท สาดี โรงเรียนสันติสุขวิทยา

9 00009 ด.ญ.ลักษิกา สัมพันธกุล โรงเรียนสายอักษร

10 00010 ด.ญ.ณัฐกมล อยูถมยา โรงเรียนปยะพงษวิทยา

11 00011 ด.ญ.แพรธารา วรพงศธร โรงเรียนอมาตยกุล

12 00012 ด.ช.จิรภัทร อยูเปรม โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

13 00013 ด.ญ.ณธิดา สุทินศรี โรงเรียนพีระยา นาวิน

14 00014 ด.ญ.พิชชานันท ออนสมจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

15 00015 ด.ญ.ชนัดดา เสนปอภาร โรงเรียนกองฟาวัฒนาวิทย

16 00016 ด.ช.จิตติพัฒน ตาตะสมิต โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

17 00017 ด.ญ.อตินุช ซื่อแท โรงเรียนธนินทรวิทยา

18 00018 ด.ญ.ลภัสรดา บุญจันทร โรงเรียนกัลยวิทย

19 00019 ด.ญ.กัญญาภัค บรรณกิจ โรงเรียนระเบียบศึกษา

20 00020 ด.ญ.โชติกา สุวรรณโชติ โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร

21 00021 ด.ช.ปุญญวัฒน ลมสูงเนิน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)

22 00022 ด.ช.ภพประพัทธ มาโนษยวงศ โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม

23 00023 ด.ญ.เต็มสิริ เฮงบริบูรณพงศ โรงเรียนทับทอง

24 00024 ด.ญ.ณฐภัค กําเดช โรงเรียนประสานมิตร

25 00025 ด.ญ.ธนพร จันคํา โรงเรียนนิเวศนวารินทร25 00025 ด.ญ.ธนพร จันคํา โรงเรียนนิเวศนวารินทร

26 00026 ด.ช.พบธรรม กฤษวงค โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

27 00027 ด.ญ.กมลลักษณ ทองพิพัฒนกุล โรงเรียนประชานิเวศน

28 00028 ด.ญ.กานตพิชชา ไพรภิบาล โรงเรียนจารุวรรณ

29 00029 ด.ญ.กุลทิพย ถ่ินทิพย โรงเรียนบานคลองบัว(เอ่ียมแสงโรจน)

30 00030 ด.ญ.พัทธนันท ผลานิสงค โรงเรียนศรีจิตรา



เลขประจําตัว

ผู้สอบ
ลาํดับ ชือ - สกุล ชือโรงเรียน

31 00031 ด.ญ.ชาญาฎา งามลาภ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ เพชรวุธวิทยาในอุปภัมภ ฯ

32 00032 ด.ญ.กมลชนก แทนนิล โรงเรียนโชคชัย ลาดพราว

33 00033 ด.ญ.ชนาสิน คําพวง โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม

34 00034 ด.ญ.กัลยากร สโมสร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

35 00035 ด.ญ.มนสิชา สมุทรักษ โรงเรียนสันติสุขวิทยา

36 00036 ด.ญ.บทเพลง ศุภกิจ โรงเรียนสายอักษร

37 00037 ด.ช.ธนพน จาตุประยูร โรงเรียนปยะพงษวิทยา

38 00038 ด.ญ.บุญสิตา กันยาสาย โรงเรียนอมาตยกุล

39 00039 ด.ช.ชยวิริทธิ์ ดิษมานพณรงค โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

40 00040 ด.ญ.วิรัลณัฐ เหลืองอมรเลิศ โรงเรียนทับทอง

41 00041 ด.ช.ปภาเทพ ปลูกชาลี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

42 00042 ด.ญ.ญาณิน เกรซ พิจริยชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย42 00042 ด.ญ.ญาณิน เกรซ พิจริยชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

43 00043 ด.ญ.ณัฐอริญ มวงเกตุ โรงเรียนธนินทรวิทยา

44 00044 ด.ญ.เบญจวรรณ แดงสังวาลย โรงเรียนกัลยวิทย

45 00045 ด.ญ.อารยา วงษนอก โรงเรียนระเบียบศึกษา

46 00046 ด.ญ.กรพินธุ กีรเศรษฐรุงทวี โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร

47 00047 ด.ญ.อธิษฐาน บุญราศรี โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)

48 00048 ด.ญ.อรกัญญา นวลเอียด โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม

49 00049 ด.ญ.ชาลิสา ชินตะวัน โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา

50 00050 ด.ญ.โยษิตา ทรัพยกรณ โรงเรียนประสานมิตร

51 00051 ด.ญ.พิมพมาดา ฟกนุม โรงเรียนนิเวศนวารินทร

52 00052 ด.ญ.มีญา จันทรสันติกุล โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

53 00053 ด.ญ.กัญญาพัชระ ภูมีครอง โรงเรียนประชานิเวศน

54 00054 ด.ญ.กัญญาวีร เพ็ชรพันธ โรงเรียนคลองเกลือ

55 00055 ด.ช.นําทัพพ โชติเกษมทรัพย โรงเรียนจารุวรรณ

56 00056 ด.ช.คณิณเณตร ตันโห โรงเรียนเซนตโยเซฟเมืองเอก

57 00057 ด.ช.พิชุตม แสงสม โรงเรียนศรีจิตรา

58 00058 ด.ช.อัณณพ เจริญพรดีงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ เพชรวุธวิทยาในอุปภัมภ ฯ

59 00059 ด.ญ.มานิกา จรูงจิตรอารี โรงเรียนโชคชัย ลาดพราว59 00059 ด.ญ.มานิกา จรูงจิตรอารี โรงเรียนโชคชัย ลาดพราว

60 00060 ด.ช.อาภากรณ คลังกรณ โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม

61 00061 ด.ญ.อรอินท คงม่ัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

62 00062 ด.ช.ธาวัน พิพัฒนกุลดิลก โรงเรียนสันติสุขวิทยา

63 00063 ด.ญ.ศุภิสรา บุญเกิด โรงเรียนสายอักษร

64 00064 ด.ช.ศานติกร กอนชัยภูมิ โรงเรียนปยะพงษวิทยา
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65 00065 ด.ช.ณัฐวัฒน บุตรดี โรงเรียนอมาตยกุล

66 00066 ด.ญ.ชนัญชิดา สินทรัพย โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

67 00067 ด.ญ.ปวิชญา ลิมปริวัฒนา โรงเรียนทับทอง

68 00068 ด.ช.พสิษฐ ศรีไพศาลนนท โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

69 00069 ด.ญ.ณัฐนรี วชิราภากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

70 00070 ด.ช.พนธกร สรอยสนธิ์ โรงเรียนธนินทรวิทยา

71 00071 ด.ญ.นารา เจวรัมย โรงเรียนกัลยวิทย

72 00072 ด.ญ.วรวลัญช วรผล โรงเรียนระเบียบศึกษา

73 00073 ด.ญ.กวินทิพย กีรเศรษฐรุงทวี โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร

74 00074 ด.ช.วงศกร เมธาธิคุณ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)

75 00075 ด.ญ.ศรุตยา ใยมณี โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม

76 00076 ด.ช.ปณณทัต เข็มกลัดนาค โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา76 00076 ด.ช.ปณณทัต เข็มกลัดนาค โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา

77 00077 ด.ญ.ณัฐกฤตา ผาสุก โรงเรียนประสานมิตร

78 00078 ด.ช.ติณณพัฒน ชัยปุริ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห

79 00079 ด.ช.กันตภณ เศษะโรจน โรงเรียนนิเวศนวารินทร

80 00080 ด.ช.กัญจน สอนโยธา โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

81 00081 ด.ช.ภัทรดนัย พิมพเมศร โรงเรียนประชานิเวศน

82 00082 ด.ช.ตรัยคุณ สุวรรณศิลป โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห


