
ประเภทห้องเรียนพิเศษ อาคาร 1  ห้อง 121

11001 - 11020 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11001 เด็กหญิงญานิศา รัตนเดชมงคล อนุบาลบ้านจ่าสม 2

2 11002 เด็กหญิงณฐมน ธรรมกุล อนุบาลสายฝนศึกษา

3 11003 เด็กหญิงทอฝัน สรรพโส อัสสัมชัญคอนเเวนต์สีลม

4 11004 เด็กหญิงลิลล่ี เลย์บอร์น ภูเขียววิทยา

5 11005 เด็กหญิงกมลฉัตร โถวิเชียร บ้านหัวหนอง

6 11006 เด็กหญิงปภัทรภรณ์ ถนอมศักด์ิ บ้านหัวหนอง

7 11007 เด็กชายพงศภัค ชาติพหล อนุบาลชุมแพ

8 11008 เด็กชายธนาธิป ดีเเท้ บ้านหัวหนอง

9 11009 เด็กชายธเนศพล วราพลสวัสด์ิ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

10 11010 เด็กหญิงธันยธรณ์ ดามณี มารีย์แก้งคร้อ

11 11011 เด็กหญิงวรรณนรากร ศรีรักษา ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

12 11012 เด็กหญิงรพีพรรณ วอยพิมพ์ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

13 11013 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กุรัมย์ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

14 11014 เด็กชายพชรพล สุหญ้านาง บ้านสารจอด

15 11015 เด็กหญิงสุภาขวัญ อินทร์ขอ บ้านสารจอด

16 11016 เด็กหญิงอลิศรา บ ารุงราษฎร์ อนุบาลบ้านทับทิม

17 11017 เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์สระพัง อนุบาลบ้านทับทิม

18 11018 เด็กชายรชตะ ยุพิน อนุบาลบ้านทับทิม

19 11019 เด็กชายนฤเดช นามโพธ์ิ อนุบาลบ้านทับทิม

20 11020 เด็กหญิงจริยาภา ตาวงค์ ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 1

เลขท่ีน่ังสอบ
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11021 - 11040 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11021 เด็กหญิงนรินรัตน์ นาบกระโทก บ้านนาหนองทุ่ม

2 11022 เด็กหญิงณัฐปพัชร์ ชาวสวน อนุบาลบ้านทับทิม

3 11023 เด็กชายธีรเทพ ตลับนิล บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

4 11024 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ลาภปรากฎ บ้านนาหนองทุ่ม

5 11025 เด็กชายปรเมศร์ แสนเหลา บ้านสารจอด

6 11026 เด็กชายณัฐพัฒน์ ยศพิมพา อนุบาลบ้านทับทิม

7 11027 เด็กชายสิรภัทร พิมดีด บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

8 11028 เด็กหญิงกนกอร ข้ึนเสียง บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

9 11029 เด็กหญิงฮอลล่ี อ๊ินส์ บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

10 11030 เด็กหญิงณัฐชานันท์ วิชาดี ภูมิวิทยา

11 11031 เด็กหญิงอารยา ทองสุด บ้านน้ าใสเท่ียมแข้

12 11032 เด็กหญิงเพียงฟ้า หอมคุณ บ้านสารจอดเก่า

13 11033 เด็กหญิงอาธิติญา แก้วแสนสาย อินทรศึกษา

14 11034 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภิญโญศรี อนุบาลบ้านทับทิม

15 11035 เด็กหญิงลลิตา ค าภูแก้ว บ้านหว้าทอง

16 11036 เด็กหญิงธนพร มิตรหมวด บ้านหว้าทอง

17 11037 เด็กหญิงพัชราภา ยศกลาง บ้านหว้าทอง

18 11038 เด็กหญิงปาณิศา บุญส่งเสริม อนุบาลบ้านจ่าสม 2

19 11039 เด็กหญิงกาญจณ์เกล้า สุคนธสาคร บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

20 11040 เด็กชายดนัย ไตรเจริญวาณิชย์ อนุบาลบ้านทับทิม

ห้องสอบท่ี 2

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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11041 , 12001 - 12019 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11041 เด็กหญิงวราภรณ์ ข้ึนนกขุ้ม ชุมชนบ้านหัน

2 12001 เด็กหญิงสุพิชญา ทิพย์มณี ภูมิวิทยา

3 12002 เด็กชายภัทรพล ธงอาจ อนุบาลชัยภูมิ

4 12003 เด็กหญิงกนกพร มุนนท์ ภูมิวิทยา

5 12004 เด็กหญิงบุญยวีร์ วัฒนราช ภูมิ วิทยา

6 12005 เด็กหญิงศรันย์พร กายงาม ภูมิวิทยา

7 12006 เด็กหญิงกษิรา สารฤทธ์ิ ภูมิวิทยา

8 12007 เด็กหญิงนิรัตน์ มังดินด า ภูมิวิทยา

9 12008 เด็กหญิงกนกวรรณ ค าดี ภูมิวิทยา

10 12009 เด็กชายธนพัต จรูญชาติ ภูมิวิทยา

11 12010 เด็กหญิงฉัตรริสา บุญฤทธ์ิ บ้านห้วยพลวง

12 12011 เด็กหญิงดารารัตน์ สีน้ าย้อม ภูมิวิทยา

13 12012 เด็กหญิงธันญ์วริน กุลธนนท์เมธี ภูมิวิทยา

14 12013 เด็กหญิงบุณยานุช ปานวิเศษ ภูมิวิทยา

15 12014 เด็กหญิงภัคจิรา บัวสอน ภูมิวิทยา

16 12015 เด็กหญิงกานต์พิชชา เต่าโคกสูง ภูมิวิทยา

17 12016 เด็กหญิงทิพวรรณ พิมพรัตน์ ภูมิวิทยา

18 12017 เด็กหญิงศิรภัสสร ภิรมย์ไกรภักด์ิ ภูมิวิทยา

19 12018 เด็กหญิงปุณยวีร์ ประทุมทีป ภูมิวิทยา

20 12019 เด็กหญิงกรองขวัญ ภาชนะ ภูมิวิทยา

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 3
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12020 - 12039 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12020 เด็กชายจิรายุทธ ก่อก าลัง ภูมิวิทยา

2 12021 เด็กชายศุภชัย แซ่ต้ัง ภูมิวิทยา

3 12022 เด็กชายอโนชัย จ าชาติ ภูมิวิทยา

4 12023 เด็กหญิงกัญจนพร ทองภูบาล ภูมิวิทยา

5 12024 เด็กชายโชติการณ์ สุวรรณพงค์ บ้านโนนเห็ดไคล

6 12025 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ เจริญพงษ์ บ้านหนองแซง

7 12026 เด็กชายพลรวิศ กาญจนางกูร ภูมิวิทยา

8 12027 เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ จิตร์เจนการ ภูมิวิทยา

9 12028 เด็กหญิงธนัญญา ค้ึมภูเขียว ชุมชนแท่นประจัน

10 12029 เด็กหญิงณปภัส บุญสะอาด อนุบาลสายฝนศึกษา

11 12030 เด็กหญิงจิรัชญา ไชยสุข บ้านโป่งโพธ์ิ

12 12031 เด็กหญิงฤทัยพร พันธ์ุยาง อนุบาลสายฝนศึก

13 12032 เด็กชายจิรภัทร ประวันจะ ชุมชนแท่นประจัน

14 12033 เด็กหญิงมัญชุพัฒน์ ถ่ินสุข บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

15 12034 เด็กหญิงญาณพัฒน์ ดันสูงเนิน ภูมิวิทยา

16 12035 เด็กชายพัชรพล สมตัว บ้านหนองแซง

17 12036 เด็กหญิงวรินทร์ รัชตวงศ์ ภูมิวิทยา

18 12037 เด็กหญิงสิริประภา มิถาลา บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

19 12038 เด็กชายธีร์ธวัช ดวงศร ภูมิวิทยา

20 12039 เด็กชายกฤตภัทร แก้วมณี ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 4

เลขท่ีน่ังสอบ
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12040 - 12059 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12040 เด็กหญิงแก้วกัลยา จงนอก ภูมิวิทยา

2 12041 เด็กชายชิษณุชา แฝดสุระ สามสวนวิทยา

3 12042 เด็กหญิงดาริณี พรมนิล บ้านสีปลาด

4 12043 เด็กหญิงเกวลิน แจ่มใส บ้านหนองเมยสามัคคี

5 12044 เด็กหญิงสมปรารถนา แย้มชัยภูมิ เกษตรศิลปวิทยา

6 12045 เด็กหญิงภูริญาณ์ จันปุ่ม เกษตรศิลปวิทยา

7 12046 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศักด์ิอนันต์ บ้านหนองเมยสามัคคี

8 12047 เด็กหญิงอรพรรณ ศรีโยธา บ้านหนองแซง

9 12048 เด็กหญิงโชติกา นุชพิเรนทร์ ภูมิวิทยา

10 12049 เด็กชายก้องภพ พลจันทร์ วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

11 12050 เด็กหญิงกรวรรณ อุปัญญ์ ภูมิวิทยา

12 12051 เด็กชายพัชรพล ภิญโญศักด์ิ ศรีแก้งคร้อ

13 12052 เด็กชายสุวรรณภูมิ พีภูเขียว บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

14 12053 เด็กหญิงศรัณย์พร ภูมิภู บ้านหัวหนอง

15 12054 เด็กชายชินภัทร ยวงเพชร เพชรราษฎร์บ ารุง

16 12055 เด็กหญิงกุลธิดา กรมศิลป์ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

17 12056 เด็กหญิงบุษราพร สวัสด์ิ บ้านหัวหนอง

18 12057 เด็กชายกิตติศักด์ิ เเฝงทรัพย์ บ้านหัวหนอง

19 12058 เด็กชายพีรพัฒน์ ภาโสพะ เพชรราษฎร์บ ารุง

20 12059 เด็กหญิงจันทัปปภา อุ่นใจวงษ์ หนองบัวพรม

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 5

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



ประเภทห้องเรียนพิเศษ อาคาร 1  ห้อง 133

12060 - 12079 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12060 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ แคนหนอง ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

2 12061 เด็กหญิงสายสุดา อ่อนโคกสูง บ้านดอนจ าปา

3 12062 เด็กชายทักษกร ยาขามป้อม ภูมิวิทยา

4 12063 เด็กหญิงนุชนาถ พรหมเมตตา ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

5 12064 เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทิพประสาน โป่งดินด า

6 12065 เด็กหญิงจารุเนตร ไทยป้อม ภูมิวิทยา

7 12066 เด็กหญิงศรันยา ทองศรี บ้านหนองแซง

8 12067 เด็กหญิงขวัญฤทัย อู่เหล็ก บ้านหนองแซง

9 12068 เด็กชายนภพลภูมิ ปราบนอก อนุบาลบ้านทับทิม

10 12069 เด็กหญิงประภาพร ประดับศรี บ้านหนองแซง

11 12070 เด็กหญิงนันทิชา เขียวอุดมทรัพย์ อนุบาลบ้านทับทิม

12 12071 เด็กหญิงนันทิดา ไพบูลย์สุข บ้านหนองแซง

13 12072 เด็กชายกรณ์ดนัย บัวฮองเเสง บ้านหนองแซง

14 12073 เด็กชายณัฐพัฒน์ พุทธชาติ รร.ภูมิวิทยา

15 12074 เด็กหญิงจิราพัชร สุขประเสริฐ ภูมิวิทยา

16 12075 เด็กหญิงลลิตภัทร สุขสูงเนิน อนุบาลบ้านทับทิม

17 12076 เด็กหญิงภัทรนันท์ ผลานิสงค์ สามสวนวิทยา

18 12077 เด็กหญิงณิชาภา เวียงชัยภูมิ ภูมิวิทยา

19 12078 เด็กชายจักรภัทร หินเมืองเก่า ภูมิวิทยา

20 12079 เด็กหญิงพิมพ์นภัส ขลังวิเชียร บ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 6

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



ประเภทห้องเรียนพิเศษ อาคาร 1  ห้อง 135

12080 - 12096 , 12098 - 12100 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12080 เด็กชายดินเน้ือทอง ถนอมสัตย์ อนุบาลบ้านทัมทิม

2 12081 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์ รัศมีเดือน ภูเขียววิทยา

3 12082 เด็กหญิงสุจินทรา สุนธงศิริ ภูมิวิทยา

4 12083 เด็กหญิงธนภรณ์ ค าภีระ อนุบาลบ้านทับทิม

5 12084 เด็กหญิงด.ญ ขวัญชนก หม่ืนสุรินทร์ อนุบาลบ้านทับทิม

6 12085 เด็กหญิงวนัสนันท์ ภิลัยวรรณ ภูมิวิทยา

7 12086 เด็กชายวิมุตติ ลานดลธรรม ภูมิวิทยา

8 12087 เด็กหญิงกมลชนก อุ่นผาง อินทรศึกษา

9 12088 เด็กชายเตชิต นาระหัด ภูมิวิทยา

10 12089 เด็กชายชินภัทร์ ชาลีวรรณ บ้านโป่งโพธ์ิ

11 12090 เด็กหญิงวรัญญา จิตรหม่ัน สามสวนวิทยา

12 12091 เด็กหญิงจิรัจฌา แก้งค า ภูมิวิทยา

13 12092 เด็กชายกรรชัย อ่ิมเกษรรุ่งเจริญ อินทรศึกษา

14 12093 เด็กหญิงบุญรัตน์ พรมมาตย์ ภูมิวิทยา

15 12094 เด็กหญิงอนันตญา หมู่วิเศษ อนุบาลบ้านทับทิม

16 12095 เด็กชายเตชินท์ มิตรช่ืน อนุบาลบ้านทับทิม

17 12096 เด็กหญิงพิชญา โคตรแก้ว ภูมิวิทยา

18 12098 เด็กชายทัศรินทร์ ต้ังสุข ภูมิวิทยา

19 12099 เด็กหญิงนฤสรณ์ ค าภูเขียว อนุบาลบ้านทับทิม

20 12100 เด็กชายเตชินท์ สามิภักด์ิ ภูมิวิทยา

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 7

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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12101 - 12120 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12101 เด็กหญิงบุณณดา ขวัญกุล บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

2 12102 เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์รักษา สามสวนวิทยา

3 12103 เด็กชายณัฐพงศ์ เอ้ือนก าปัง บ้านกุดแดง

4 12104 เด็กหญิงณัชชาอร นาคพัฒน์ ภูเขียววิทยา

5 12105 เด็กชายดอร์ยันต์ บาร์เรย์ อนุบาลบ้านทับทิม

6 12106 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ป้อมสุวรรณ ภูเขียววิทยา

7 12107 เด็กหญิงวิภาวดี ลาดเงิน บ้านนาหนองทุ่ม

8 12108 เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์สอน ภูเขียววิทยา

9 12109 เด็กหญิงวันใส ไวประเสริฐ บ้านนาหนองทุ่ม

10 12110 เด็กหญิงบุณยกร ชัยวงษ์ อนุบาลบ้านทับทิม

11 12111 เด็กหญิงก าไรทอง ทวยศิริ บ้านหนองแซง

12 12112 เด็กหญิงชฎากช เผยศิริ ภูมิวิทยา

13 12113 เด็กชายชัยกร โชคมงคล บ้านหนองแซง

14 12114 เด็กชายพงศกร ทิพย์โพธ์ิศรี บ้านกุดแดง

15 12115 เด็กหญิงพัณณิตา ดวงเศสวงค์ สามสวนวิทยา

16 12116 เด็กหญิงธิติมา ศรีโพธ์ิ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

17 12117 เด็กชายรชต สาลิกา อนุบาลบ้านทับทิม

18 12118 เด็กหญิงพิมนวรรณ ดอนเตาเหล็ก บ้านเเก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

19 12119 เด็กชายธนวัฒน์ รัตนาธิวัฒน์ ภูมิวิทยา

20 12120 เด็กชายวรเทพ เกินแก้ว บ้านนาหนองทุ่ม

ห้องสอบท่ี 8

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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12121 - 12140 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12121 เด็กหญิงรมิตา แถวทองค า ภูมิวิทยา

2 12122 เด็กชายชวัลวัทย์ ดีดวงพันธ์ ภูมิวิทยา

3 12123 เด็กชายอดิเทพ แถวสูงเนิน บ้านกุดแดง

4 12124 เด็กหญิงพิชชาพร ประเสริฐไทย ภูมิวิทยา

5 12125 เด็กหญิงพิชชาภา ช่ืนจัตุรัส เต็กก่าดรุณธรรม

6 12126 เด็กหญิงวรพิชชา ท่าหิน สวนวิทยา

7 12127 เด็กชายธนภัทร เจริญชนะภักดี อนุบาลสายฝนศึกษา

8 12128 เด็กหญิงขัตติยา สายบุญจันทร์ บ้านนาหนองทุ่ม

9 12129 เด็กหญิงไอยวริญท์ ใจดี บ้านดอนจ าปา

10 12130 เด็กชายจักรินทร์ จุลนันท์ บ้านนาหนองทุ่ม

11 12131 เด็กหญิงสิพิมพ์นภัทร วิเศษแก้ว อนุบาลบ้านทับทิม

12 12132 เด็กหญิงปฐมาวดี แฝงทรัพย์ ภูมิวิทยา

13 12133 เด็กชายภุมรินทร์ จุลนันท์ บ้านนาหนองทุ่ม

14 12134 เด็กหญิงพุฒิพร วงษ์วิจิตร ภูมิวิทยา

15 12135 เด็กหญิงพิชญากร ยะภักดี บ้านมูลกระบือ

16 12136 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เหง่ียมสูงเนิน ภูเขียววิทยา

17 12137 เด็กหญิงธัญญรัตน์ กะพูพันธ์ สวนวิทยา

18 12138 เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมสมบัติ ภูมิวิทยา

19 12139 เด็กหญิงรวิสรา ประภาหาร สวนวิทยา

20 12140 เด็กหญิงปริยาพร โคตรมา เกษตรศิลปวิทยา

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 9
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12141 - 12160 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุชภิเรนทร์ อนุบาลบ้านทับทิม

2 12142 เด็กชายปัณณวัฒน์ ต่อชีพ อนุบาลบ้านทับทิม

3 12143 เด็กชายปภังกร บ ารุงสุข บ้านหนองคอนไทย

4 12144 เด็กหญิงอารีรัตน์ น้อมสุระ ภูมิวิทยา

5 12145 เด็กหญิงบัณฑิตา คาดสนิท ภูมิวิทยา

6 12146 เด็กหญิงเมธกร เทียบแสน ภูมิวิทยา

7 12147 เด็กชายณัฐดนัย สิงห์โคตร บ้านโพธ์ิ (คุรุราษประสิทธ์ิ)

8 12148 เด็กชายวุฒิชัย มัดศรี ภูมิวิทยา

9 12149 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หมู่วิเศษ ภูมิวิทยา

10 12150 เด็กชายธีรภัทร ศรีวงษ์ชัย หนองปลา

11 12151 เด็กหญิงวนิดา ขวัญศักด์ิ บ้านเเดงสว่าง

12 12152 เด็กหญิงธันยพัต ลาภทวี อนุบาลบ้านจ่าสม 2

13 12153 เด็กหญิงศศิชา พวงพยอม อนุบาลบ้านจ่าสม 2

14 12154 เด็กหญิงรุ้งสุวรรณ ป้อมสุวรรณ อนุบาลบ้านทับทิม

15 12155 เด็กหญิงณิชกุล ดีนันท์ ภูมิวิทยา

16 12156 เด็กชายจารุิกิตต์ิ ถาวรฤทธ์ิ บ้านหนองคอนไทย

17 12157 เด็กชายธีรภัทร์ สวัสด์ิวงษ์ บ้านหนองกุง

18 12158 เด็กชายฉัตรชัย วงศ์พรหม อนุบาลบ้านจ่าสม 2

19 12159 เด็กหญิงชญานี ประทัง บ้านเรือ

20 12160 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เวียงดินด า สวนวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 10

เลขท่ีน่ังสอบ
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12161 - 12180 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12161 เด็กหญิงทิพย์เกสร สาระดา บ้านเรือ

2 12162 เด็กชายพุฒินันท์ เหมือนพันธ์ บ้านเรือ

3 12163 เด็กหญิงพิชญธิดา ม่ังมี บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

4 12164 เด็กชายวรากร ทองแย้ม บ้านหนองคอนไทย

5 12165 เด็กชายอภิรักษ์ เสนาโยธี บ้านเรือ

6 12166 เด็กหญิงจิตรกัญญา รัศมีพันธ์ บ้านเรือ

7 12167 เด็กชายธนภัทร ค้าโค บ้านหนองคอนไทย

8 12168 เด็กชายธนวิชญ์ สิมมา บ้านเรือ

9 12169 เด็กหญิงธัญพิชชา นวดโฮโล บ้านเรือ

10 12170 เด็กหญิงวราพร หวานหอม อนุบาลบ้านจ่าสม 2

11 12171 เด็กหญิงจิรภาพร นาคอก อนุบาลบ้านจ่าสม 2

12 12172 เด็กชายรัชพล กุลหนองแดง บ้านดอนจ าปา

13 12173 เด็กหญิงจิราพัชร จันแหล้ อนุบาลบ้านจ่าสม 2

14 12174 เด็กชายชัยวัฒน์ เสนชัย อนุบาลบ้านทับทิม

15 12175 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มูลบัวภา ภูมิวิทยา

16 12176 เด็กหญิงทิพย์วิภา สรสิทธ์ิ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

17 12177 เด็กหญิงดวงหทัย ผานาค บ้านโนนคูณ

18 12178 เด็กหญิงอภิญญา แสงสว่าง บ้านโนนหินแร่

19 12179 เด็กหญิงชัชนันท์ อุ่นเมือง บ้านโนนหินแร่

20 12180 เด็กหญิงสุปราณี อุดมใจ บ้านโนนหินแร่

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 11

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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12181 - 12185 , - 13001 - 13015 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 12181 เด็กชายชนสิษฎ์ ชัยรินทร บ้านโนนคูณ

2 12182 เด็กหญิงนิวาริน ทิพย์รักษ์ ภูทิวิทยา

3 12183 เด็กหญิงศิรดา ด ารงเช้ือ ภูมิวิทยา

4 12184 เด็กชายศุภสิทธ์ิ ทูลแก้ว หนองเมยสามัคคี

5 12185 เด็กหญิงณัฐพัชญ์ ประยูรเพชร ภูเขียววิทยา

6 13001 เด็กชายณัฏฐ์ อธิรัฐสีห์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

7 13002 เด็กหญิงยุพากร สมสี ภูมิวิทยา

8 13003 เด็กหญิงปัทมา สาทมุณี บ้านหนองแซง

9 13004 เด็กชายพีรวิชญ์ น่ิมน้อย ภูมิวิทยา

10 13005 เด็กหญิงศสิธร ภูมิภู ภูมิวิทยา

11 13006 เด็กหญิงวิชิดา เสนานคร ภูมิวิทยา

12 13007 เด็กหญิงชญาดา ก าไลลวย ภูมิวิทยา

13 13008 เด็กชายธนกฤต ลาภหลาย เกษตรศิลปวิทยา

14 13009 เด็กชายปุณณวิช สดไธสง ภูมิวิทยา

15 13010 เด็กหญิงศรีชนก เรืองสุทธ์ิ บ้านหนองแซง

16 13011 เด็กหญิงณัฐวรา แสงสุวรรณ ภูมิวิทยา

17 13012 เด็กหญิงวริศรา เเจ่มเเสง ภูมิวิทยา

18 13013 เด็กหญิงอัจฉรีญา นราพล บ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า

19 13014 เด็กหญิงธัญชนก ประยงค์เพชร ภูมิวิทยา

20 13015 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จุลละนันท์ ภูมิวิทยา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 12

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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13016 - 13035 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 13016 เด็กหญิงทรรศมณ พันเนียม ภูมิวิทยา

2 13017 เด็กชายปัณณวิชญ์ ฉัตรรักษา ภูมิวิทยา

3 13018 เด็กหญิงธรรม์ศิริ เครือผักปัง ภูมิวิทยา

4 13019 เด็กหญิงไปรยา วงษ์ส าราญ อนุบาลสายฝนศึกษา

5 13020 เด็กหญิงธิดาภรณ์ สายบุญจันทร์ ภูมิวิทยา

6 13021 เด็กชายนรัธน์ธร ภิลัยวรรณ์ ภูมิวิทยา

7 13022 เด็กหญิงภัทธิดา สิทธิเสนา ภูมิวิทยา

8 13023 เด็กชายธาดาธร ลาภประสงค์ ภูมิวิทยา

9 13024 เด็กหญิงกรินณา ธรรมกุล ภูมิวิทยา

10 13025 เด็กชายพุฒิพงศ์ พิมพ์สิงห์ เกษตรศิลปวิทยา

11 13026 เด็กหญิงกิตติกา ชาติศรี ภูมิวิทยา

12 13027 เด็กหญิงแก้วประกายเพชร ประโพธ์ิทัง ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

13 13028 เด็กหญิงชนิดาภา เจริญทรัพย์ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

14 13029 เด็กชายนิติภูมิ ยอดปัญญา บ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า

15 13030 เด็กหญิงมนต์ลดา เสาศิริ หนองเบนประภากร

16 13031 เด็กชายนิธิกร พลฤทธ์ิ บ้านหัวหนอง

17 13032 เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยมูล บ้านหัวหนอง

18 13033 เด็กชายณัฐภัทร แก้วชาลี หนองเบนประภากร

19 13034 เด็กชายกิตติทัศน์ โหลทอง หนองเบนประภากร

20 13035 เด็กหญิงชรินรัตน์ สุกอ่ิม บ้านหนองแซง

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 13

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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13036 - 13055 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 13036 เด็กหญิงภัทราพร เวียงดินด า โป่งดินด า

2 13037 เด็กหญิงสุพิชญา เลิศคอนสาร บ้านสารจอด

3 13038 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สงดี ภูมิวิทยา

4 13039 เด็กหญิงสุชาดา ทองแย้ม บ้านหนองคอนไทย

5 13040 เด็กหญิงณิชาภัทร ค าควรธรรมโชติ บ้านหนองคอนไทย

6 13041 เด็กหญิงสุภัสสรา หล้าเพชร เพชรราษฎร์บ ารุง

7 13042 เด็กหญิงเวคินี เปล่งศรี อนุบาลบ้านทับทิม

8 13043 เด็กชายภัทรพล เก้ือหนุน ภูมิวิทยา

9 13044 เด็กหญิงโยษิตา เช้ือประสาท บ้านแดงสว่าง

10 13045 เด็กชายพุทธานุภาพ ราชกรีย์ สายฝนศึกษา

11 13046 เด็กชายพิริยกร ม่ิงโอโล ภูมิวิทยา

12 13047 เด็กชายกัณฑ์อเนก งามโนนทอง ภูมิวิทยา

13 13048 เด็กหญิงอภิชญา สิงหา บ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า

14 13049 เด็กหญิงชาลิสา นามโคตร ภูมิวิทยา

15 13050 เด็กชายธนวัต มหาชัย ภูมิวิทยา

16 13051 เด็กชายกิตติวัฒน์ ทิพย์รักษ์ บ้านแดงสว่าง

17 13052 เด็กชายสิทธิโชค เจริญวัย ภูมิวิทยา

18 13053 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงษ์โท อนุบาลบ้านทับทิม

19 13054 เด็กหญิงธัญพิชชา ค ามณี ภูมิวิทยา

20 13055 เด็กหญิงไพรรินทร์ พลประเสริฐ เกษตรศิลปวิทยา

ห้องสอบท่ี 14

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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13056 - 13075 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 13056 เด็กชายกฤษฎากร มาลาศรี บ้านนาหนองทุ่ม

2 13057 เด็กชายพุทธิปัญญ์ เกตุเขียว อนุบาลบ้านทับทิม

3 13058 เด็กชายชนุดม อุดมฤทธ์ิ บ้านนาหนองทุ่ม

4 13059 เด็กหญิงสมลพร วรรณกุล บ้านหนองคอนไทย

5 13060 เด็กชายภนากุล กู้เขียว ภูมิวิทยา

6 13061 เด็กชายอภิสิทธ์ิ ทองมูล บ้านกุดแดง

7 13062 เด็กชายธนวัฒน์ สวนคีรี บ้านกุดแดง

8 13063 เด็กชายธีรภัทร จันทร์น้อย บ้านกุดแดง

9 13064 เด็กหญิงหทัยทิพย์ พิมานรัมย์ สวนวิทยา

10 13065 เด็กหญิงพรนภา บุญญานุสน ภูมิวิทยา

11 13066 เด็กชายภัทรพล ประสานเนตร ภูมิวิทยา

12 13067 เด็กหญิงชลธิชา ถันสูงเนิน บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

13 13068 เด็กชายณภัทร อินทร์วิมาน ภูเขียววิทยา

14 13069 เด็กชายณัฏฐา มิตรมาตย์ ภูมิวิทยา

15 13070 เด็กหญิงอัญญาภรณ์ ศรีจูมพล บ้านหนองแซง

16 13071 เด็กหญิงอรรัมภา ทิลานันท์ อินทรศึกษา

17 13072 เด็กหญิงกฤตญา ลอยล่ิว บ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า

18 13073 เด็กหญิงเปมิกา สุขเอนกนันต์ บ้านหนองแซง

19 13074 เด็กหญิงณัฐยมล แขวงภูเขียว บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

20 13075 เด็กหญิงสุนัชชา วิเศษสัตย์ มารีย์แก้งคร้อ

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 15



ประเภทห้องเรียนพิเศษ อาคาร 3 ห้อง 324

13076 - 13095 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 13076 เด็กหญิงกุลญาภา เถ่ือนม่ิงมาตย์ อนุบาลสายฝนศึกษา

2 13077 เด็กชายชนะภูมิ ศรีอุดร บ้านหนองแซง

3 13078 เด็กหญิงพรรนิตา กล้ารบ บ้านมูลกระบือ

4 13079 เด็กชายรชต เกตุทรัพย์ อนุบาลชุมแพ

5 13080 เด็กชายวรภัทร รุจาคม ภูมิวิทยา

6 13081 เด็กชายสิทธิศักด์ิ แก้งทอง บ้านโนนหินแร่

7 13082 เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข บ้านหนองคอนไทย

8 13083 เด็กหญิงกวินตรา หมุ่สุคนธ์ บ้านหนองคอนไทย

9 13084 เด็กหญิงดวงกมล คุณาประถม บ้านโนนคูณ

10 13085 เด็กหญิงโสรญา กงนกขุ้ม บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

11 13086 เด็กหญิงนภสร จันโทศรี บ้านหนองคอนไทย

12 13087 เด็กหญิงชลธิชา ก าลังมาก อนุบาลบ้านจ่าสม 2

13 13088 เด็กชายยุทธศาสตร์ รักงาน บ้านโนนสาทร

14 13089 เด็กหญิงกวินตรา ธรรมมา สระโพนทอง

15 13090 เด็กหญิงปนัดดา มาเหง้า เพชร รา ษฎร์บ ารุง

16 13091 เด็กชายชุติพนธ์ ใจสว่าง อนุบาลบ้านจ่าสม

17 13092 เด็กหญิงศรารัตน์ รัศมีจันทร์ บ้านเรือ

18 13093 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ นิสัยพราหมณ์ บ้านเรือ

19 13094 เด็กหญิงอรอนงค์ คงบุ่งคล้า บ้านหนองคอนไทย

20 13095 เด็กหญิงจันทมณี สีขน บ้านหนองคอนไทย

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 16

เลขท่ีน่ังสอบ
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13096 - 13109 จ านวนผู้เข้าสอบ 14 คน 

6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 13096 เด็กชายกานต์กัลป์ พินิจมนตรี บ้านโนนคูณ

2 13097 เด็กชายศิวกร ศรีโกศล สวนวิทยา

3 13098 เด็กหญิงวรัญญา เหล็กทราย ภูมิวิทยา

4 13099 เด็กหญิงมารวย หลวงซา บ้านโนนหินแร่

5 13100 เด็กหญิงณิชาภัทร แดนดงเมือง ภูมิวิทยา

6 13101 เด็กชายสิทธินนท์ โคกม่วง บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

7 13102 เด็กชายพีรพัฒน์ เวียงดินด า ภูมิวิทยา

8 13103 เด็กหญิงกฤติยาวดี สิงหากัน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

9 13104 เด็กหญิงธิมาวดี มาตแก้ว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

10 13105 เด็กหญิงพรรษกร สมบัตรหลาย ชุมชนบ้านเมืองเก่า

11 13106 เด็กหญิงยุวดี ตองติดรัมย์ ชุมชนบ้านเมืองเก่า

12 13107 เด็กหญิงศตพร เหล่าระวะ บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)

13 13108 เด็กหญิงปณิตา กงชัยภูมิ อนุบาลบ้านจ่าสม2

14 13109 เด็กชายธนชัย เพชรเมืองเก่า ชุมชนบ้านเมืองเก่า

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 17

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี


