
การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 121

14001 - 14020 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14001 เด็กหญิงยุพากร สมสี ภูมิวิทยา

2 14002 เด็กชายภูริวัฒน์ พันธ์สุดาม บ้านหว้าทอง

3 14003 เด็กหญิงวรรณวิสา ฤาชา ภูมิวิทยา

4 14004 เด็กชายสรวิศิษฏ์ รัตนอนันท์ ภูมิวิทยา

5 14005 เด็กชายศรายุทธ บ ารุงกิจ ภูมิวิทยา

6 14006 เด็กชายเอกรินทร์ เชือกจอหอ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

7 14007 เด็กชายวุฒิชัย เพียรการ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

8 14008 เด็กหญิงกนกวรรณ ค าดี ภูมิวิทยา

9 14009 เด็กหญิงณัฐวรา แสงสุวรรณ ภูมิวิทยา

10 14010 เด็กหญิงนันทิชา เจ๊กมะดัน บ้านโนนงาม

11 14011 เด็กหญิงณิชาภัทร ค าควรธรรมโชติ บ้านหนองคอนไทย

12 14012 เด็กชายธีรโชติ ผิวเณร บ้านโนนดินแดง

13 14013 เด็กหญิงสุชาดา ถนอมถ่ิน ภูมิวิทยา

14 14014 เด็กชายธีรชัย อ่ิมเต็ม ภูมิวิทยา

15 14015 เด็กหญิงกนกพร มุนนท์ ภูมิวิทยา

16 14016 เด็กหญิงปุณยาพร เปล่ียนพิทักษ์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

17 14017 เด็กหญิงพุฒิพร วงษ์วิจิตร ภูมิวิทยา

18 14018 เด็กชายทัดเทพ ประทุมทีป ภูมิวิทยา

19 14019 เด็กชายพีรวัฒน์ ช านาญวงษ์ ภูมิวิทยา

20 14020 เด็กชายณัฐภัทร หนุนทรัพย์ ภูมิวิทยา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 1

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 122

14021 - 14040 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14021 เด็กชายธนากร เพชรล  า บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

2 14022 เด็กชายปภาวิน จันทร์แดง ภูมิวิทยา

3 14023 เด็กหญิงศิรภัสสร ภิรมย์ไกรภักด์ิ ภูมิวิทยา

4 14024 เด็กหญิงชาลิสา นามโคตร ภูมิวิทยา

5 14025 เด็กหญิงกรกัญญา ม่ิงศิริ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

6 14026 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ แคนหนอง ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

7 14027 เด็กชายชวัลวัทย์ ดีดวงพันธ์ ภูมิวิทยา

8 14028 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หมู่วิเศษ ภูมิวิทยา

9 14029 เด็กชายตะวัน ดีสุด บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

10 14030 เด็กหญิงธนัญชา ม่ิงศิริ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

11 14031 เด็กชายกฤตนัย จันทร์แก้ว ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

12 14032 เด็กชายปภังกร ค  าชู ภูมิวิทยา

13 14033 เด็กชายสุกฤษฏ์ิ เพชรภักดี บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

14 14034 เด็กชายฤทธ์ิณรงค์ รัตนพันธ์ บ้านโนนงาม

15 14035 เด็กชายกิตติศักด์ิ พลหาญ ภูมิวิทยา

16 14036 เด็กชายวงศกร หวัดสูงเนิน บ้านโนนดินแดง

17 14037 เด็กชายณัฏฐา มิตรมาตย์ ภูมิวิทยา

18 14038 เด็กชายวิชานนท์ ช่ืนใจดี ภูมิวิทยา

19 14039 เด็กชายกุลธวัช กิติธรรม บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

20 14040 เด็กชายปัญญา ทองชมภู บ้านโนนดินแดง

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 2

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 123

14041 - 14060 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14041 เด็กชายจักร์รินทร์ กองทอง ภูมิวิทยา

2 14042 เด็กชายนันทพัทธ์ โคตะแก่นทราย บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

3 14043 เด็กชายอนาวิน เผ่าหัวสระ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

4 14044 เด็กหญิงญานิชดาภา ลุนอุดม ภูมิวิทยา

5 14045 เด็กชายโชคชัย ภูนา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

6 14046 เด็กหญิงวณิชชา ชุมศรี บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

7 14047 เด็กหญิงวิชิดา เสนานคร ภูมิวิทยา

8 14048 เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ จิตร์เจนการ ภูมิวิทยา

9 14049 เด็กหญิงธนัชชา สุยะ ภูมิวิทยา

10 14050 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กุรัมย์ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

11 14051 เด็กหญิงพิชญาพร อาโยวงษ์ ภูมิวิทยา

12 14052 เด็กชายทวีโชค ไกรโคกสูง ภูมิวิทยา

13 14053 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุชภิเรนทร์ อนุบาลบ้านทับทิม

14 14054 เด็กชายศราวุธ ลายรัตน์ ภูมิวิทยา

15 14055 เด็กชายพงศกร สร้อยจรุง ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

16 14056 เด็กหญิงเกวลิน พูนสมบัติ ภูมิวิทยา

17 14057 เด็กชายอิสรา กล่ินพงษา ภูมิวิทยา

18 14058 เด็กหญิงเปรมกมล วาระวะ ภูมิวิทยา

19 14059 เด็กชายชัยกร พรหมเมตตา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

20 14060 เด็กชายภนากุล กู้เขียว ภูมิวิทยา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 3

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 124

14061 - 14080 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14061 เด็กชายนิติธร ภิรมย์ไกรภักด์ิ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

2 14062 เด็กหญิงอรปรียา เหลาทอง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

3 14063 เด็กหญิงวรรณธิดา เจริญสุข ภูมิวิทยา

4 14064 เด็กชายทัศรินทร์ ตั งสุข ภูมิวิทยา

5 14065 เด็กหญิงปิยะธิดา หงอกภิลัย ภูมิวิทยา

6 14066 เด็กชายธนเดช อุ่นวงษ์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

7 14067 เด็กหญิงวรรณนรากร ศรีรักษา หนองเซียงซา

8 14068 เด็กชายปัญจพล วรรณศรี ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

9 14069 เด็กชายนภพลภูมิ ปราบนอก อนุบาลบ้านทับทิม

10 14070 เด็กชายธนภัทร์ ละอองเอก ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

11 14071 เด็กชายฉัตรดนัย เน่ืองชุมพล ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

12 14072 เด็กหญิงอาธิติญา แก้วแสนสาย อินทรศึกษา MEP26

13 14073 เด็กชายภัทรพล ประสานเนตร ภูมิวิทยา

14 14074 เด็กหญิงนุชนาถ พรหมเมตตา ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

15 14075 เด็กชายอเร่น โรเจอร์ ธอร์นตัน บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

16 14076 เด็กชายรชต สาลิกา อนุบาลบ้านทับทิม

17 14077 เด็กหญิงดวงกมล ชาวสวน บ้านโนนงาม

18 14078 เด็กชายธรรมรักษ์ ทวีค า บ้านโนนงาม

19 14079 เด็กชายธนวัฒน์ รัตนาธิวัฒน์ ภูมิวิทยา

20 14080 เด็กหญิงศศิภา พงษ์กล้า บ้านพรมใต้พิทยาคาร

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

ห้องสอบท่ี 4

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 125

14081 - 14100 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14081 เด็กชายวรัญญู แก่นคง บ้านหว้าทอง

2 14082 เด็กหญิงณิชาภัทร ฤทธิบูรณ์ ภูมิวิทยา

3 14083 เด็กชายปัณณวิชญ์ ฉัตรรักษา ภูมิวิทยา

4 14084 เด็กชายคณาธิป เพชรล  า อนุบาลบ้านทับทิม

5 14085 เด็กชายวีรภัทร แจ่มใส บ้านโนนงาม

6 14086 เด็กชายนัฐภัทร ดอนโพธ์ิ บ้านหว้าทอง

7 14087 เด็กชายวุฒิศักด์ิ สร้อยจรุง บ้านหว้าทอง

8 14088 เด็กชายจิรพัส แสนโคตร บ้านหว้าทอง

9 14089 เด็กหญิงภูริตรา แสนสุทธิ บ้านหว้าทอง

10 14090 เด็กชายรัชพล อาจผักปัง บ้านหว้าทอง

11 14091 เด็กหญิงธิดากานต์ เงิดกระโทก บ้านหว้าทอง

12 14092 เด็กหญิงพิชญา นวดโอโล บ้านหว้าทอง

13 14093 เด็กหญิงชฎาภรณ์ อยู่เย็น บ้านหว้าทอง

14 14094 เด็กหญิงทยิดา อ่อนศรี บ้านหว้าทอง

15 14095 เด็กหญิงสุกัญญา มิตมาตย์ บ้านหว้าทอง

16 14096 เด็กชายจิรศักด์ิ เพราะกลาง บ้านโนนสลวย

17 14097 เด็กชายยุทธภูมิ ปกสุก บ้านโนนสลวย

18 14098 เด็กชายวิทวัส พรหมเมตตา บ้านหว้าทอง

19 14099 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทันเทพ บ้านโนนสลวย

20 14100 เด็กชายวิมุตติ ลานดลธรรม ภูมิวิทยา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 5

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 126

14101 - 14120 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14101 เด็กหญิงศุภกร สมสถาน บ้านหว้าทอง

2 14102 เด็กหญิงกันติชา ลาสูงเนิน บ้านหว้าทอง

3 14103 เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์คืน บ้านแดงสว่าง

4 14104 เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมสมบัติ ภูมิวิทยา

5 14105 เด็กชายพีรพัฒน์ คนหม่ัน บ้านหว้าทอง

6 14106 เด็กหญิงสุธาทิพย์ เมหิ หนองซา

7 14107 เด็กหญิงเบญญาภา สังวรดี ภูมิวิทยา

8 14108 เด็กหญิงสิพิมพ์นภัทร วิเศษแก้ว อนุบาลบ้านทับทิม

9 14109 เด็กชายวรภัทร รุจาคม ภูมิวิทยา

10 14110 เด็กชายนนทวัฒน์ การผุด ภูมิวิทยา

11 14111 เด็กหญิงวริทธ์ินันท์ นวดโอโล ภูมิวิทยา

12 14112 เด็กชายธนวัฒน์ คะระนันท์ บ้านหนองเซียงซา

13 14113 เด็กชายรวิวัฒน์ ลีลาศ ภูมิวิทยา

14 14114 เด็กหญิงกัญจนพร ทองภูบาล ภูมิวิทยา

15 14115 นางสาว ชุติกาญจน์ ยศจ ารัส ภูเขียว

16 14116 เด็กหญิงมัณฑนา พิมพ์แพทย์ ภูมิวิทยา

17 14117 เด็กชายเตชินท์ สามิภักด์ิ ภูมิวิทยา

18 14118 เด็กหญิงศรันย์พร สอนเถ่ือน มารีย์พิทักษ์อุดรธานี

19 14119 เด็กชายธวัชชัย สัจจะวิสัย ภูมิวิทยา

20 14120 เด็กชายอิสระ เร่งเจริญรัตน์ ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 6

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 127

14121 - 14125 , 14127 - 14128 , 14130 - 14138 , 14140 - 14143 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14121 เด็กชายภาณุวัฒน์ ขลังวิเชียร บ้านหว้าทอง

2 14122 เด็กชายดินเนื อทอง ถนอมสัตย์ อนุบาลบ้านทัมทิม

3 14123 เด็กชายไอยคุปต์ มองฤทธ์ิ ภูมิวิทยา

4 14124 เด็กหญิงมาลิสา น้อยลา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

5 14125 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เเสวงสุข ภูมิวิทยา

6 14127 เด็กหญิงรพีพรรณ วอยพิมพ์ ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

7 14128 เด็กหญิงศิริกาญจน์ สันทัดรัตนวงศ์ บ้านหนองสองห้อง

8 14130 เด็กหญิงวันวิสา ทาหนองบัว บ้านโนนดินแดง

9 14131 เด็กชายคุณภัทร สาระขวัญ ภูมิวิทยา

10 14132 เด็กชายธนโชติ รังกลาง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

11 14133 เด็กชายปัณณกร แก้วบุญเรือง ภูมิวิทยา

12 14134 เด็กชายวรเมธ โปธา บ้านโนนงาม

13 14135 เด็กชายณรงค์ชัย สว่างชม บ้านโนนงาม

14 14136 เด็กชายศุภกฤต ก าจร บ้านหว้าทอง

15 14137 เด็กชายเตชิต นาระหัด ภูมิวิทยา

16 14138 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มูลบัวภา ภูมิวิทยา

17 14140 เด็กหญิงจิรภิญญา บุญญานุสนธ์ิ ภูมิวิทยา

18 14141 เด็กหญิงกมลพร โชคคุณ ภูมิวิทยา

19 14142 เด็กหญิงเมธกร เทียบแสน ภูมิวิทยา

20 14143 เด็กชายพุฒิธาดา ประเสริฐนู ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 7

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1  ห้อง 128

14144 - 14150 , 14152 - 14159 , 15001 - 15005 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 14144 เด็กชายจิตติพัน ธรรมสมบัติ ภูมิวิทยา

2 14145 เด็กหญิงวริศรา พรมเมตตา ภูมิวิทยา

3 14146 เด็กชายธนพล เร่งเจริญรัตน์ ภูมิวิทยา

4 14147 เด็กหญิงม่ิงขวัญ หงอกภิลัย ภูมิวิทยา

5 14148 เด็กหญิงอทิตยา สวัสด์ิ บ้านหนองสองห้อง

6 14149 เด็กหญิงศิรินภา พรมเมตตา ภูมิวิทยา

7 14150 เด็กหญิงณิชาภัทร แดนดงเมือง ภูมิวิทยา

8 14152 เด็กชายอภิวิชญ์ เร่งเจริญรัตน์ ภูมิวิทยา

9 14153 เด็กหญิงพรรษกร สมบัติหลาย ชุมชนบ้านเมืองเก่า

10 14154 เด็กหญิงเปรมฤดี หงอกภิลัย ภูมิวิทยา

11 14155 เด็กหญิงศิริณภา ชาวงษ์ บ้านหว้าทอง

12 14156 เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทรา บ้านพรมใต้พิทยาคาร

13 14157 เด็กหญิงสรัญกร ภิรมย์ราช บ้านพรมใต้พิทยาคาร

14 14158 เด็กหญิงศิริพร ตาน้อย บ้านพรมใต้พิทยาคาร

15 14159 เด็กชายธวัชชัย เมืองโพธ์ิ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

16 15001 เด็กชายณัฏฐ์ อธิรัฐสีห์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ma33

17 15002 เด็กหญิงพิชญากร ยะภักดี บ้านมูลกระบือ

18 15003 เด็กชายพีรภัทร แก้วค า บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

19 15004 เด็กหญิงวรัญญา นันทะเสน บ้านหนองกุง

20 15005 เด็กชายชิษณุชา แฝดสุระ สามสวนวิทยา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 8

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1 ห้อง 131

15006 - 15025 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15006 เด็กหญิงบุญยวีร์ วัฒนราช ภูมิวิทยา

2 15007 เด็กชายชินภัทร ยวงเพชร เพชรราษฎร์บ ารุง

3 15008 เด็กหญิงนิวาริน ทิพย์รักษ์ ภูมิวิทยา

4 15009 เด็กหญิงพรรนิตา กล้ารบ บ้านมูลกระบือ

5 15010 เด็กหญิงธันญ์วริน กุลธนนท์เมธี ภูมิวิทยา

6 15011 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เวียงดินด า สวนวิทยา Sci11

7 15012 เด็กหญิงณัฐกฤตา คลังระหัด บ้านตลาดอุดมวิทย์

8 15013 เด็กชายธนภัทร เจริญชนะภักดี อนุบาลสายฝนศึกษา

9 15014 เด็กหญิงณัชชาอร นาคพัฒน์ ภูเขียววิทยา

10 15015 เด็กหญิงชุลิตา ค าภีร์ บ้านโจดโนนข่า

11 15016 เด็กชายณัฐดนัย สิงห์โคตร บ้านโพธ์ิ(คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

12 15017 เด็กชายพีรพัฒน์ ภาโสพะ เพชรราษฎร์บ ารุง

13 15018 เด็กชายสิทธิโชค เจริญวัย ภูมิวิทยา

14 15019 เด็กชายณัฐพัฒน์ พุทธชาติ ภูมิวิทยา

15 15020 เด็กหญิงฉัตรริสา บุญฤทธ์ิ บ้านห้วยพลวง

16 15021 เด็กหญิงณัฐชานันท์ วิชาดี ภูมิวิทยา

17 15022 เด็กหญิงนุชจิรา ภูมิชัย บ้านดอนเตาเหล็ก

18 15023 เด็กชายชูศักด์ิ มณีพงษ์ บ้านโนนดินจ่ี

19 15024 เด็กชายภัทรพล สมพงษ์ เต็กก่าดรุณธรรม

20 15025 เด็กหญิงปภาดา ปานคาน บ้านโนนดินจ่ี

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ห้องสอบท่ี 9

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1 ห้อง 132

15026 - 15045 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15026 เด็กชายอดิเทพ ดีจันทร์จ่อย บ้านโนนดินจ่ี

2 15027 เด็กหญิงณปภัส บุญสะอาด อนุบาลสายฝนศึกษา

3 15028 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถนอมชีพ ภูมิวิทยา

4 15029 เด็กหญิงสมปรารถนา แย้มชัยภูมิ เกษตรศิลปวิทยา

5 15030 เด็กหญิงญาณิสา จันศรีไส บ้านโนนดินจ่ี

6 15031 เด็กชายพิริยกร ม่ิงโอโล ภูมิวิทยา

7 15032 เด็กชายอนุชิต เห็มพรม บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

8 15033 เด็กชายสุวรรณภูมิ พีภูเขียว บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

9 15034 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฟองอ่อน บ้านดอนเตาเหล็ก

10 15035 เด็กหญิงพัชรพร ราษีใส อินทรศึกษา

11 15036 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ เจริญพงษ์ บ้านหนองแซง

12 15037 เด็กหญิงหทัยทิพย์ พิมานรัมย์ สวนวิทยา

13 15038 เด็กหญิงชลดา ศรีถาวร บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

14 15039 เด็กหญิงสมลพร วรรณกุล บ้านหนองคอนไทย ma16

15 15040 เด็กหญิงจันทัปปภา อุ่นใจวงษ์ บ้านหนองบัวพรม

16 15041 เด็กหญิงชฎากช เผยศิริ ภูมิวิทยา

17 15042 เด็กหญิงภัคนันท์ แถบวิลัย บ้านหนองปลา

18 15043 เด็กหญิงปาริตา ขวัญครอง ภูมิวิทยา

19 15044 เด็กชายกิตติชัย เงินลาด บ้านโนนข่า

20 15045 เด็กหญิงกมลชนก อุ่นผาง อินทรศึกษา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 10

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1 ห้อง 133

15046 - 15065 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15046 เด็กหญิงกนกวรรณ เลียบไธสงค์ อินทรศึกษา

2 15047 เด็กชายนพณัฐ ศิลพร บ้านหัวหนอง

3 15048 เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์สอน ภูเขียววิทยา

4 15049 เด็กหญิงกัญญาพัชร ปลูกบุญทรง ภูมิวิทยา

5 15050 เด็กชายธนวิชญ์ สิมมา บ้านเรือ

6 15051 เด็กชายดอร์ยันต์ บาร์เรย์ อนุบาลบ้านทับทิม

7 15052 เด็กหญิงเบญจมาพร วรรณพงษ์ บ้านหนองปลา

8 15053 เด็กชายโชติการณ์ สุวรรณพงค์ บ้านโนนเห็ดไคล

9 15054 เด็กหญิงเกสรา เก่ิงไพบูลย์ บ้านโนนดินจ่ี

10 15055 เด็กชายอภิรักษ์ เสนาโยธี บ้านเรือ

11 15056 เด็กชายธีรภัทร ศรีวงษ์ชัย บ้านหนองปลา

12 15057 เด็กหญิงศรัณย์พร ภูมิภู บ้านหัวหนอง

13 15058 เด็กชายธนาชาติ บ ารุงราษฎร์ บ้านห้วยพลวง

14 15059 เด็กหญิงอรววรณ หล้าทุม ชุมชนบ้านหัน

15 15060 เด็กหญิงสุธาสินี ศรีบุญเรือง บ้านโนนข่า

16 15061 เด็กหญิงภคพร จันทร์สว่าง ภูมิวิทยา

17 15062 เด็กชายณัฐพงษ์ หอมวงษ์ อนุบาลบ้านจ่าสม 2

18 15063 เด็กหญิงเกวลิน แจ่มใส หนองเมยสามัคคี

19 15064 เด็กหญิงชฎาพร รู้จริง บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

20 15065 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขวัญศักด์ิ ภูมิวิทยา

เลขท่ีน่ังสอบ

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 11

สอบวันท่ี



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 1 ห้อง 134

15066 - 15085 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15066 เด็กหญิงจันทมณี สีขน บ้านหนองคอนไทย

2 15067 เด็กชายพีรพัฒน์ แจ้งค า ภูมิวิทยา

3 15068 เด็กชายอภิสิทธ์ิ ทองมูล บ้านกุดแดง

4 15069 เด็กชายชนกานต์ นามวิจิตร โคกสะอาดแก้งวิทยา

5 15070 เด็กหญิงอรอนงค์ คงบุ่งคล้า บ้านหนองคอนไทย

6 15071 เด็กหญิงปริยาพร โคตรมา เกษตรศิลปวิทยา

7 15072 เด็กชายยุทธพงษ์ นามวิจิตร บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

8 15073 เด็กชายกัณฑ์อเนก งามโนนทอง ภูมิวิทยา

9 15074 เด็กหญิงพัตราภรณ์ แสนเวียง อินทรศึกษา

10 15075 เด็กหญิงอาริสา สิงห์ค า บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

11 15076 เด็กหญิงกัลยกร ชัยบุตร บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

12 15077 เด็กชายธนภัทร ค้าโค บ้านหนองคอนไทย

13 15078 เด็กชายพงศกร ทิพย์โพธ์ิศรี บ้านกุดแดง

14 15079 เด็กหญิงนรินทิพย์ ชาลีพรมมา ชุมชนบ้านหัน

15 15080 เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข บ้านหนองคอนไทย

16 15081 เด็กชายวุฒิดนัย เทพโพชน์ โคกสะอาดแก้งวิทยา

17 15082 เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณสนธ์ิ บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

18 15083 เด็กหญิงสุชาดา ทองแย้ม บ้านหนองคอนไทย

19 15084 เด็กชายปภังกร บ ารุงสุข บ้านหนองคอนไทย

20 15085 เด็กหญิงวิชญาพร เสนผาบ บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 12

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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15086 - 15105 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15086 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขสมบูรณ์ ภูมิวิทยา

2 15087 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์ รัศมีเดือน ภูเขียววิทยา

3 15088 เด็กหญิงสุดารัตน์ ก่อบุญ ชุมชนบ้านหัน

4 15089 เด็กชายธนวัฒน์ สวนคีรี บ้านกุดแดง

5 15090 เด็กชายจารุิกิตต์ิ ถาวรฤทธ์ิ บ้านหนองคอนไทย

6 15091 เด็กชายณัฐพงศ์ เอื อนก าปัง บ้านกุดแดง

7 15092 เด็กหญิงกมลวนันท์ จิตรเสง่ียม บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

8 15093 เด็กชายวรากร ทองแย้ม บ้านหนองคอนไทย

9 15094 เด็กหญิงกวินตรา หมุ่สุคนธ์ บ้านหนองคอนไทย

10 15095 เด็กชายกรรชัย อ่ิมเกษรรุ่งเจริญ อินทรศึกษา

11 15096 เด็กชายก้าวหน้า นามวิจิตร บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

12 15097 เด็กหญิงวริศรา ชัยม่ิง บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

13 15098 เด็กชายธีรภัทร จันทร์น้อย บ้านกุดแดง

14 15099 เด็กหญิงพิรดา ทรัพย์มูล บ้านโนนข่า

15 15100 เด็กหญิงณัฐพัชญ์ ประยูรเพชร ภูเขียววิทยา

16 15101 เด็กหญิงณัฎฐธิดา มุ่งวิชา บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

17 15102 เด็กชายธีรเทพ ตลับนิล บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

18 15103 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ป้อมสุวรรณ ภูเขียววิทยา

19 15104 เด็กชายกวินท์ ถาวรผล บ้านหนองคอนไทย

20 15105 เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีสวัสด์ิ หนองปลา

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 13

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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15106 - 15125 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15106 เด็กชายอดิเทพ แถวสูงเนิน บ้านกุดแดง

2 15107 เด็กหญิงกัญญาภัค ฤาชา บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

3 15108 เด็กหญิงภัคจิรา บัวสอน ภูมิวิทยา

4 15109 เด็กชายสิรภัทร พิมดีด บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

5 15110 เด็กชายศิวกร ท้าวน้อย บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

6 15111 เด็กชายวีรภัทธ ถนอมขวัญ บ้านหนองคอนไทย

7 15112 เด็กหญิงนงนภัส ฉิมวงษ์ บ้านห้วยพลวง

8 15113 เด็กหญิงสุธิตา แสนมูล บ้านโนนข่า

9 15114 เด็กชายเฉลิมชัย ม่ิงศิริ หนองเมยสามัคคี

10 15115 เด็กชายภัทรธร นิสัยตรง บ้านหนองคอนไทย

11 15116 เด็กหญิงพัชรนันท์ แนวโอโล ภูมิวิทยา

12 15117 เด็กหญิงพิชญาภา จิตนวล มารีย์แก้งคร้อ

13 15118 เด็กหญิงจิตรกัญญา รัศมีพันธ์ บ้านเรือ

14 15119 เด็กหญิงบุญรัตน์ พรมมาตย์ ภูมิวิทยา

15 15120 เด็กหญิงภูริชญาณ์ จันปุ่ม เกษตรศิลปวิทยา

16 15121 เด็กชายัพัชรพล ภิญโญศักด์ิ ศรีแก้งคร้อ

17 15122 เด็กหญิงนภสร จันโทศรี บ้านหนองคอนไทย

18 15123 เด็กหญิงฑิฆัมพร ขวัญครอง อนุบาลบ้านจ่าสม 2

19 15124 เด็กชายณัฐพงศ์ ลายเขียน บ้านหนองคอนไทย

20 15125 เด็กหญิงุขวัญจิรา ก้อนเงิน ชุมชนบ้านหัน

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 14

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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15126 - 15145 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15126 เด็กหญิงปัทมา สาทมุณี บ้านหนองแซง

2 15127 เด็กชายณัฐกรณ์ สิมนา บ้านหนองคอนไทย

3 15128 เด็กหญิงฐิตาพร ทวีเงิน บ้านหนองปลา

4 15129 เด็กหญิงพิชญธิดา ม่ังมี บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

5 15130 เด็กชายพุทธานุภาพ ราชกรีย์ สายฝนศึกษา

6 15131 เด็กชายยุทธศาสตร์ รักงาน บ้านโนนสาทร

7 15132 เด็กหญิงรุ่งนภา งอนชัยภูมิ บ้านห้วยพลวง

8 15133 เด็กชายพุฒินันท์ เหมือนพันธ์ บ้านเรือ

9 15134 เด็กชายธนพัต จรูญชาติ ภูมิวิทยา

10 15135 เด็กหญิงณัฐวดี พวกดอนเค็ง บ้านโจดโนนข่า

11 15136 เด็กชายปุณยวัจน์ กองแก้ว บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

12 15137 เด็กหญิงศรารัตน์ รัศมีจันทร์ บ้านเรือ

13 15138 เด็กหญิงโยษิตา เชื อประสาท บ้านแดงสว่าง

14 15139 เด็กหญิงถิรธนา ทรัพย์คชสาร บ้านหนองโพนงาม

15 15140 เด็กหญิงสายสุดา อ่อนโคกสูง บ้านดอนข าปา

16 15141 เด็กชายชนสิษฎ์ ชัยรินทร บ้านโนนคูณ

17 15142 เด็กหญิงชญานี ประทัง บ้านเรือ

18 15143 เด็กหญิงณัฏฐณิชาพร โตนชัยภูมิ สวนวิทยา

19 15144 เด็กหญิงชนิดาภา เจริญทรัพย์ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

20 15145 เด็กหญิงชลดา ดีอันกอง บ้านหนองโพนงาม

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 15

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี
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15146 - 15166 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15146 เด็กหญิงวราภรณ์ ขึ นนกขุ้ม ชุมชนบ้านหัน

2 15147 เด็กหญิงไพรรินทร์ พลประเสริฐ เกษตรศิลปวิทยา

3 15148 เด็กชายกฤติเดช ถิรจิรทีปต์ บ้านหนองโพนงาม

4 15149 เด็กหญิงธัญพิชชา นวดโอโล บ้านเรือ

5 15150 เด็กหญิงสุกฤตา พรมบุญมี ชุมแพวิทยา

6 15151 เด็กหญิงวราพร หวานหอม อนุบาลบ้านจ่าสม 2

7 15152 เด็กหญิงชญาดา ก าุลลวย ภูมิวิทยา

8 15153 เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ผ่านชมภู ภูมิวิทยา

9 15154 เด็กหญิงภัทรธิดา สิทธิเสนา ภูมิวิทยา

10 15155 เด็กชายยศกร ประสันแพงศรี ชุมแพวิทยา

11 15157 เด็กชายเดชาวิชญ์ พลโยธา ภูมิวิทยา

12 15158 เด็กหญิงศรันยา ทองศรี บ้านหนองแซง

13 15159 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ กุลสีดา บ้านเเก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

14 15160 เด็กชายณัฐธกานต์ บัวเมืองเก่า ภูมิวิทยา

15 15161 เด็กหญิงจารุณิชา ผลผดุง บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)

16 15162 เด็กชายพัชรพล สมตัว หนองแซง

17 15163 เด็กหญิงทิพย์วิภา สรสิทธ์ิ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

18 15164 เด็กชายทักษกร ยาขามป้อม ภูมิวิทยา

19 15165 เด็กหญิงอรพรรณ ศรีโยธา บ้านหนองแซง

20 15166 เด็กชายรัชพล กุลหนองแดง บ้านดอนจ าปา

เลขท่ีน่ังสอบ

สอบวันท่ี

ห้องสอบท่ี 16

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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15167 - 15186 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15167 เด็กหญิงนันทิดา ไพบูลย์สุข บ้านหนองแซง

2 15168 เด็กชายกลทีบ์ ป่ินป่ัน ภูมิวิทยา

3 15169 เด็กชายธีร์ธวัช ดวงศร ภูมิวิทยา

4 15170 เด็กหญิงณิชาภา เวียงชัยภูมิ ภูมิวิทยา

5 15171 เด็กชายพุฒิพงศ์ พิมพ์สิงห์ เกษตรศิลปวิทยา

6 15172 เด็กหญิงพัณณิตา ดวงเศสวงค์ สามสวนวิทยา Sci36

7 15173 เด็กหญิงธนัญญา เกลี ยงดี ชุมชนบ้านหัน

8 15174 เด็กหญิงกนกพร เพ่งอ านาจ บ้านโนนสาทร

9 15175 เด็กชายฐนกร ทาบุญมา ภูมิวิทยา

10 15176 เด็กหญิงปณิตา เคาภูเขียว บ้านนาหัวแรด

11 15177 เด็กหญิงสุกัญญา เสมาเพชร บ้านโนนสาทร

12 15178 เด็กหญิงธนภรณ์ หมู่หม่ืนศรี ชุมชนบ้านหัน

13 15179 เด็กชายสุพากร ค าพุด บ้านแดงสว่าง

14 15180 เด็กหญิงธัญจิรา จวบลาภ กุดหัวช้าง

15 15181 เด็กชายณัชนนท์ แขมภูเขียว ภูมิวิทยา

16 15182 เด็กหญิงธนพร จันทร์บัว บ้านนาหัวแรด

17 15183 เด็กหญิงอันตญา หมู่วิเศษ อนุบาลบ้านทับทิม

18 15184 เด็กหญิงวริศรา เเจ่มเเสง ภูมิวิทยา

19 15185 เด็กหญิงกมลวรรณ ทาลี บ้านฉนวน

20 15186 เด็กชายปฐมเดช ชัยมีเขียว เทศบาล 1 วัดละไม

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 17

เลขท่ีน่ังสอบ
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15187 - 15206 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15187 เด็กหญิงมัญชุพัฒน์ ถ่ินสุข บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

2 15188 เด็กหญิงธนภรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ บ้านฉนวน

3 15189 เด็กหญิงสุจินทรา สุนธงศิริ ภูมิวิทยา

4 15190 เด็กหญิงน  าตาล สุทธิสาตร บ้านดอนจ าปา

5 15191 เด็กหญิงพรพรรณ พรหมเมตตา ภูมิวิทยา

6 15192 เด็กหญิงสรัลรัตน์ ผันผ่อน กุดโคลน

7 15193 เด็กชายศรัณยพงศ์ กองเงิน บ้านสีปลาด

8 15194 เด็กหญิงปฐมาวดี แฝงทรัพย์ ภูมิวิทยา

9 15195 เด็กหญิงญาณพัฒน์ ดันสูงเนิน ภูมิวิทยา

10 15196 เด็กชายรชต เกตุทรัพย์ อนุบาลชุมแพ

11 15197 เด็กหญิงวรพิชชา ท่าหิน สวนวิทยา

12 15198 เด็กชายวุฒิชัย มัดศรี ภูมิวิทยา

13 15199 เด็กชายปิติวสุ แผลงศาสตรา บ้านโนนสาทร

14 15200 เด็กหญิงสิริประภา มิถาลา บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

15 15201 เด็กหญิงธัญชนก ถือสยม บ้านสีปลาด

16 15202 เด็กหญิงลลนา ศุภรัตน์ ชุมแพวิทยา

17 15203 เด็กหญิงดวงกมล เเจ้งสว่าง เต็กก่าดรุณธรรม

18 15204 เด็กหญิงอจลญา ทองกระจ่าง ภูมิวิทยา

19 15205 เด็กชายปัณณทัต ปัณพรเมธี บ้านหนองดินด า (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

20 15206 เด็กหญิงปัทมาวรรณ บ ารุงราษฎร์ อินทรศึกษา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 18

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 315

15207 - 15226 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15207 เด็กหญิงกฤตธิรา กิติยะวงษ์ ภูมิวิทยา

2 15208 เด็กชายจิรายุทธ ก่อก าลัง ภูมิวิทยา

3 15209 เด็กหญิงชรินรัตน์ สุกอ่ิม บ้านหนองแซง

4 15210 เด็กหญิงอารีรัตน์ น้อมสุระ ภูมิวิทยา

5 15211 เด็กชายเตวิชญ์ สุนทกิจ บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

6 15212 เด็กชายชลกร บ ารุงไทย บ้านโนนดินจ่ี

7 15213 เด็กหญิงธัญพิชชา ค ามณี ภูมิวิทยา

8 15214 เด็กหญิงณัฐณิชา นวนเกษา บ้านฉนวน

9 15215 เด็กชายณัญพันธ์ุ ช านาญ ภูมิวิทยา

10 15216 เด็กหญิงไอรดา วีสูงเนิน บ้านโจดโนนข่า

11 15217 เด็กชายนพรุจ บุญประมูล บ้านดอน - นกเอี ยงเก่า

12 15218 เด็กหญิงวิลาภรณ์ มูลค านาง บ้านสารจอด

13 15219 เด็กหญิงชมพูนุท วงษ์ปัญญา ภูมิวิทยา

14 15220 เด็กหญิงรุจิรา ด าแก้ว บ้านหนองหญ้าข้าวนก

15 15221 เด็กชายชินาธิป สายฉลาด บ้านหัวหนอง

16 15222 เด็กหญิงการณ์พิชชา โหมดนอก ชุลีมาสก์ศึกษา

17 15223 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ชนะพันธ์ บ้านหัวหนอง

18 15224 เด็กหญิงรุจิพร ด าแก้ว บ้านหนองหญ้าข้าวนก

19 15225 เด็กหญิงณัฐธิดา พงษ์สระพัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก

20 15226 เด็กหญิงประภัทรสรณ์ ดอนไพรเพชร บ้านหนองหญ้าข้าวนก

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 19

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 316

15227 - 15246 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15227 เด็กหญิงขวัญฤทัย อู่เหล็ก บ้านหนองแซง

2 15228 เด็กชายวีรภัทร คุ้มชัย บ้านฉนวน

3 15229 เด็กหญิงวนิดา ขวัญศักด์ิ บ้านเเดงสว่าง

4 15230 เด็กหญิงดวงกมล คุณาประถม บ้านโนนคูณ

5 15231 เด็กหญิงวิภารัตน์ อรุณไพร ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

6 15232 เด็กหญิงวรัญญา เหล็กทราย ภูมิวิทยา

7 15233 เด็กหญิงชยิสรา สียางนอก บ้านสวนอ้อย

8 15234 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เหง่ียมสูงเนิน ภูเขียววิทยา

9 15235 เด็กชายนิธิกันต์ เชื อช านาญ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

10 15236 เด็กชายปรเมศร์ แสนเหลา บ้านสารจอด

11 15237 เด็กหญิงณิชกานต์ บุตะเขียว ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

12 15238 เด็กหญิงลลิตา เชื อประสาท บ้านแเดงสว่าง

13 15239 เด็กหญิงอนัญญา ทิพย์รักษ์ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

14 15240 เด็กหญิงทรรศมณ พันเนียม ภูมิวิยา

15 15241 เด็กชายศตวรรษ รังสา บ้านหนองดินด า

16 15242 เด็กหญิงพัชราพา ลามบุตรดี บ้านสวนอ้อย

17 15243 เด็กหญิงวาสนา ขาวเขียว บ้านหนองหญ้าข้าวนก

18 15244 เด็กชายอาณัฒิ วงษ์ปัจฉิม บ้านหนองหญ้าข้าวนก

19 15245 เด็กหญิงทักษอร ศรีสมอน บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

20 15246 เด็กหญิงศิริกัญญา เหิมสารจอด บ้านสารจอด

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 20

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 317

15247 - 15266 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15247 เด็กหญิงสิรีธร โชคเจริญ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

2 15248 เด็กชายธเนศพล วราพลสวัสด์ิ บ้านเเก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) MEP29

3 15249 เด็กหญิงกนกวรรณกร ละเหลา บ้านหนองหญ้าข้าวนก

4 15250 เด็กหญิงกมลวร  ฤาหาญ บ้านหนองสองห้อง

5 15251 เด็กหญิงณัฐกฤตตา พงษ์ศิลป์ มารีย์แก้งคร้อ

6 15252 เด็กชายอรรถพล กุหลาบขาว อนุบาลบ้านจ่าสม 2

7 15253 เด็กหญิงณิชากร เสียงใส บ้านหนองหญ้าข้าวนก

8 15254 เด็กชายเเทนคุณ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ภูมิวิทยา

9 15255 เด็กหญิงปาลิตา ป้องลอด บ้านแดง

10 15256 เด็กชายพชรพล สุหญ้านาง บ้านสารจอด

11 15257 เด็กหญิงปภัสรา เจริญชีพ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

12 15258 เด็กชายพีรวิชญ์ น่ิมน้อย ภูมิวิทยา

13 15259 เด็กชายณัฐคริน ผลเวิน บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

14 15260 เด็กหญิงณัฐนิช ถือศักด์ิ บ้านสารจอด

15 15261 เด็กหญิงอัญชลีพร อินทโชติ บ้านหนองแสงโคกน้อย

16 15262 เด็กชายณัชพล ประกอบชัย บ้านแดงสว่าง

17 15263 เด็กหญิงสุทธิดา อุกอาจ บ้านเเดงสว่าง

18 15264 เด็กหญิงพิมผกา โพธิสา บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง

19 15265 เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิกุล มารีย์แก้งคร้อ

20 15266 เด็กชายสุริยา ชินแสง ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 21

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 322

15267 - 15286 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15267 เด็กหญิงไอยวรินทร์ จุลละนันท์ บ้านหนองโพนงาม

2 15268 เด็กหญิงลลิตภัทร สุขสูงเนิน อนุบาลบ้านทับทิม

3 15269 เด็กชายศุภสิทธ์ิ ทูลแก้ว หนองเมยสามัคคี

4 15270 เด็กหญิงนันทิชา อ่อนค า ภูมิวิทยา

5 15271 เด็กชายธนกฤต สมวงษ์ บ้านหนองโพนงาม

6 15272 เด็กหญิงจันทร์ฉาย ขวัญรักษา หนองเมยสามัคคี

7 15273 เด็กหญิงธารทิพย์ หล้าเพชร บ้านหว้าทอง

8 15274 เด็กหญิงศิรประภา ขวัญถาวร อินทรศึกษา

9 15275 เด็กหญิงดาริณี พรมนิล บ้านสีปลาด

10 15276 เด็กชายอรรถชาติ พนมภูมิ อนุบาลบ้านทับทิม

11 15277 เด็กชายชุติพนธ์ ใจสว่าง อนุบาลบ้านจ่าสม 2

12 15278 เด็กหญิงอัจฉรา ออมชัยภูมิ เนรมิตศึกษา

13 15279 เด็กหญิงกุลธิดา กรมศิลป์ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

14 15280 เด็กหญิงพิชชาพร ประเสริฐไทย ภูมิวิทยา

15 15281 เด็กหญิงสุภาวดี นามวิจิตร โคกสะอาดแก้งวิทยา

16 15282 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปลูกกิน บ้านหนองโพนงาม

17 15283 เด็กหญิงศศิวิมล ขวัญถาวร อินทรศึกษา

18 15284 เด็กหญิงฐิติชญา เติบสูงเนิน เนรมิตศึกษา

19 15285 เด็กหญิงด.ญ. อินธุอร ประสพค า บ้านแดงสว่าง

20 15286 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ก่อก าลัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 22

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 323

15287 - 15303 , 15305 - 15307 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15287 เด็กชายธนกฤต กอบัว สระโพนทอง

2 15288 เด็กชายอิทธิกร อินกกผึ ง บ้านหนองแต้

3 15289 เด็กหญิงปภาดา มัดศรี บ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)

4 15290 เด็กหญิงณปภา เปยะกัง สวนวิทยา

5 15291 เด็กหญิงธนัญญา คึ มภูเขียว ชุมชนแท่นประจัน

6 15292 เด็กหญิงโสรญา กงนกขุ้ม บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

7 15293 เด็กชายชัยวัฒน์ เสนชัย อนุบาลบ้านทับทิม

8 15294 เด็กชายปัณณวัฒน์ ต่อชีพ อนุบาลบ้านทับทิม

9 15295 เด็กหญิงก าไรทอง ทวยศิริ บ้านหนองแซง

10 15296 เด็กหญิงศิริวิมล จัดของ บ้านฉนวน

11 15297 เด็กหญิงวารินธารา ศรัทธาสมบูรณ์ หนองไผ่

12 15298 เด็กชายวันชนะ บ ารุงไทย ภูมิวิทยา

13 15299 เด็กชายจักรภัทร หิมเมืองเก่า ภูมิวิทยา

14 15300 เด็กชายธนกร นิลศิลา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

15 15301 เด็กหญิงภัคจิรา สุริวงษ์ บ้านหนองบัว

16 15302 เด็กชายชนิสร พลหาญ ภูมิวิทยา

17 15303 เด็กหญิงฤทัยพร พันธ์ุยาง อนุบาลสายฝนศึกษา

18 15305 เด็กชายภูวดล นวลเขียว ภูมิวิทยา

19 15306 เด็กชายวรภพ สายเพชร ภูมิวิทยา

20 15307 เด็กชายภูชนะ ระวิพันธ์ ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 23

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 324

15308 - 15327 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15308 เด็กหญิงอารีรัตน์ หนุนวงษ์ บ้านโนนดินจ่ี

2 15309 เด็กหญิงภัทรนันท์ ผลานิสงค์ สามสวนวิทยา

3 15310 เด็กชายชินภัทร์ ชาลีวรรณ บ้านโป่งโพธ์ิ

4 15311 เด็กหญิงทิพย์เกษร สาระดา บ้านเรือ

5 15312 เด็กหญิงวรัญญา จิตรหม่ัน สามสวนวิทยา

6 15313 เด็กหญิงณิชกุล ดีนันท์ ภูมิวิทยา

7 15314 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศักด์ิอนันต์ บ้านหนองเมยสามัคคี

8 15315 เด็กหญิงพิชชาภา ช่ืนจัตุรัส เต็กก่าดรุณธรรม

9 15316 เด็กชายกิตติศักด์ิ แฝงทรัพย์ บ้านหัวหนอง

10 15317 เด็กชายศุกลวัตร ทุยเวียง บ้านหนองเมย

11 15318 เด็กหญิงศุภารัตน์ เหลาพิมพ์ ภูมิวิทยา

12 15319 เด็กหญิงพนิดา คมข า ภูมิวิทยา

13 15320 เด็กชายชวลิต พิลัยวรรณ บ้านแดงสว่าง

14 15321 เด็กชายไตรรัตน์ หวะสุวรรณ ภูมิวิทยา

15 15322 เด็กหญิงสิรยากร ปัดตา บ้านดอน-นกเอี ยงนก

16 15323 เด็กหญิงวรนุช อาจผักปัง บ้านแดงสว่าง

17 15324 เด็กชายกิตติพงศ์ ลาภโชค บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

18 15325 เด็กชายกิตติทัศน์ โหลทอง หนองเบนประภากร

19 15326 เด็กหญิงนันทิชา เขียวอุดมทรัพย์ อนุบาลบ้านทับทิม

20 15327 เด็กหญิงกวินตา ผ่อนจรุง บ้านหนองบัวพรม

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 24

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 325

15328 - 15347 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15328 เด็กหญิงสลิตา บุญประสพ กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

2 15329 เด็กหญิงรัตนาวดี ขุนสะท้าน ม่วงราษฎร์สามัคคี

3 15330 เด็กหญิงนริศรา สีค าทา กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

4 15331 เด็กหญิงกันติชา ศรีหาวัตร กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

5 15332 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ มโนลัย หนองบัวพรม

6 15333 เด็กหญิงมนต์ลดา เสาศิริ หนองเบนประภากร

7 15334 เด็กหญิงณัฐธิดา จรูญชีพ บ้านหนองปลา

8 15335 เด็กหญิงปิยาพัชร นิสัยตรง กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

9 15336 เด็กชายณัฐภัทร แก้วชาลี หนองเบนประภากร

10 15337 เด็กหญิงด.ญ.ณัฏฐธิดา สอนเวียง บ้านหนองบัวพรม

11 15338 เด็กชายชูชัย นามวิจิตร บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

12 15339 เด็กหญิงรุจิรางค์ มีศรี หนองไผ่

13 15340 เด็กชายวิษณุกร แนบขุนทด กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

14 15341 เด็กหญิงปลายฝน แนวโสภณ หนองเบนประภากร

15 15342 เด็กชายรัฐศาสตร์ ภูคงสี บ้านหนองแวง

16 15343 เด็กหญิงธนิดา เวียงค า หนองบัวพรม

17 15344 เด็กหญิงรินลดา โพธ์ิสามารถ หนองเบนประภากร

18 15345 เด็กหญิงประภัสสร ภูมิโคก เนรมิตศึกษา

19 15346 เด็กหญิงศิริขวัญ เหล่ือมล  า วัดบางเด่ือ

20 15347 เด็กชายกวี เผยศิริ หนองเบนประภากร

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 25

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 326

15348 - 15367 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15348 เด็กชายอภิวัฒน์ บุตะเขียว บ้านโนนดินจ่ี

2 15349 เด็กหญิงนาวิน แจ้งค า บ้านหนองหญ้าข้าวนก

3 15350 เด็กหญิงเนตรนภัทร ศรีโย กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

4 15351 เด็กหญิงฐานิต ทอนจรุง กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

5 15352 เด็กหญิงอรรัมภา ทิลานันท์ อินทรศึกษา

6 15353 เด็กชายกิตติวัฒน์ ทิพย์รักษ์ บ้านแดงสว่าง

7 15354 เด็กหญิงสิริวิมล ขัวญสวัสด์ิ บ้านแดงสว่าง

8 15355 เด็กหญิงประภาพร ประดับศรี บ้านหนองแซง

9 15356 เด็กชายกฤษฎา ชาติเพียร ภูมิวิทยา

10 15357 เด็กหญิงรุ้งสุวรรณ ป้อมสุวรรณ อนุบาลบ้านทับทิม

11 15358 เด็กหญิงปรายฟ้า ขวัญประกอบ ภูมิวิทยา

12 15359 เด็กชายนันทวัฒน์ แสงเดือน บ้านหนองหญ้าข้าวนก

13 15360 เด็กชายอติวิชญ์ โคตรเคร่ือง บ้านหนองไผ่

14 15361 เด็กหญิงสุปราณี อุดมใจ บ้านโนนหินแร่

15 15362 เด็กหญิงลวิตรา ประกอบศรี บ้านหนองไผ่

16 15363 เด็กหญิงขวัญชนก หม่ืนสุรินทร์ อนุบาลบ้านทับทิม

17 15364 เด็กหญิงศศิประภา ทิวาพัฒน์ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

18 15365 เด็กชายชัชนันท์ อุ่นเมือง บ้านโนนหินแร่

19 15366 เด็กชายจิรภัทร ประวันจะ ชุมชนแท่นประจัน

20 15367 เด็กหญิงวิมลสิริ ศักด์ิสิทธ์ิ บ้านกุดหมากเห็บ

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 26

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 3 ห้อง 327

15368 - 15387 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15368 เด็กหญิงธิติมา ศรีโพธ์ิ บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

2 15369 เด็กหญิงวีรยา ฐานวิเศษ หนองไผ่

3 15370 เด็กชายสิทธิศักด์ิ แก้งทอง บ้านโนนหินแร่

4 15371 เด็กชายณฐกร หล่าสกุล บ้านแดงสว่าง

5 15372 เด็กหญิงณัฐวดี เพชรสุภา บ้านหนองหญ้าข้าวนก

6 15373 เด็กหญิงมารวย หลวงซา บ้านโนนหินแร่ ma24

7 15374 เด็กชายเฉลิมพงศ์ พลม่วง ภูมิวิทยา

8 15375 เด็กหญิงปาณนพิน ปูรณโชติ หนองงูเหลือม

9 15376 เด็กหญิงรุจีรัตน์ มีศรี บ้านหนองไผ่

10 15377 เด็กหญิงธนพร ด้วงสูงเนิน บ้านแดงสว่าง

11 15378 เด็กหญิงอภิงญาดา สารพยาว บ้านสารจอดเก่า

12 15379 เด็กหญิงวันใส ไวประเสริฐ บ้านนาหนองทุ่ม

13 15380 เด็กหญิงนรินรัตน์ นาบกระโทก บ้านนาหนองทุ่ม MEP13

14 15381 เด็กชายวรเทพ เกินแก้ว บ้านนาหนองทุ่ม

15 15382 เด็กหญิงวิภาวดี ลาดเงิน บ้านนาหนองทุ่ม

16 15383 เด็กหญิงขัตติยา สายบุญจันทร์ บ้านนาหนองทุ่ม

17 15384 เด็กหญิงพนิดา สุริยันต์ บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง

18 15385 เด็กหญิงพิมนวรรณ ดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

19 15386 เด็กหญิงศิรดา ด ารงเชื อ ภูมิวิทยา

20 15387 เด็กหญิงนันทรัตน์ มัดศรี ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 27

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 4 ห้อง 412

15388 - 15407 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15388 เด็กหญิงณัฐธิดา ช านาญพล บ้านกุดจอก

2 15389 เด็กหญิงภัทราพร เวียงดินด า บ้านโป่งดินด า

3 15390 เด็กหญิงทองกร พรหมเมตตา บ้านแดงสว่าง

4 15391 เด็กชายปวริศ แนวโอโล อินทรศึกษา

5 15392 เด็กหญิงแสงเทียน แก้วกล้า หนองบัวพรม

6 15393 เด็กหญิงปภาวรินท์ ภิญโญทรัพย์ สามสวนวิทยา

7 15394 เด็กหญิงวรรณิศา ไทยน้อย บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

8 15395 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ประทุมมา บ้านหนองบัวพรม

9 15396 เด็กชายธนภัทร ส าราญร่ืน บ้านสารจอด

10 15397 เด็กชายนวพล หนันเมา ม่วงราษฎร์สามัคคี

11 15398 เด็กหญิงธมลวรรณ ส าราญพิศ บ้านหนองบัวพรม

12 15399 เด็กหญิงช่อลดา ประเสริฐไทย บ้านหนองบัวพรม

13 15400 เด็กหญิงประภัสสร เจริญสุข โนนหินลาด-กุดกว้าง

14 15401 เด็กชายณัฐฤทธ์ิ ท้าวพรม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

15 15402 เด็กหญิงบัณฑิตา สอนเมือง เนรมิตรศึกษา

16 15403 เด็กหญิงกาญจณ์เกล้า สุคนธสาคร บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

17 15404 เด็กชายพิชญดล ใยสมพงษ์ บ้านเป้า (ส าราญไชย)

18 15405 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ นิสัยพราหมณ์ บ้านเรือ

19 15406 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ แจ่มแสง บ้านหนองหญ้าข้าวนก

20 15407 เด็กชายวัชระพล ปลอดโคกสูง บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 28

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 4 ห้อง 413

15408 , 15410 - 15428 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15408 เด็กหญิงอรจิรา โชคเจริญ บ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)

2 15410 เด็กหญิงกฤติยาวดี สิงหากัน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

3 15411 เด็กหญิงรมิตา แถวทองค า รร.ภูมิวิทยา

4 15412 เด็กหญิงปนัดดา ดวงแก้ว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

5 15413 เด็กชายกฤษฎากร มาลาศรี บ้านนาหนองทุ่ม

6 15414 เด็กชายชนุดม อุดมฤทธ์ิ บ้านนาหนองทุ่ม

7 15415 เด็กชายสิรภพ นามวิจิตร บ้านนาหนองทุ่ม

8 15416 เด็กชายภุมรินทร์ จุลนันท์ บ้านนาหนองทุ่ม

9 15417 เด็กหญิงเบ็ญจพร ขันรุ่น บ้านโนนหินลาด-กุดกว่าง

10 15418 เด็กชายจักรินทร์ จุลนันท์ บ้านนาหนองทุ่ม

11 15419 เด็กหญิงปพิชญา เรืองเจริญ บ้านสารจอดเก่า

12 15420 เด็กหญิงกวินตรา ธรรมมา สระโพนทอง

13 15421 เด็กหญิงดวงเนตร แซ่ลี เคหะชุมชนลาดกระบัง

14 15422 เด็กหญิงอาทิติยาภา หล้าบ้านโพน ภูมิวิทยา

15 15423 เด็กหญิงกุลยา เหมือนพงศ์ ภูมิวิทยา

16 15424 เด็กหญิงพิชญธิดา ดอนวิชา ภูมิวิทยา

17 15425 เด็กหญิงบุณณดา ขวัญกุล บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)

18 15426 เด็กชายนิธิกร ขวัญประเสริฐ ภูมิวิทยา

19 15427 เด็กหญิงณัฐยมล แขวงภูเขียว บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

20 15428 เด็กหญิงอภิญญดาภรณ์ อินทรประจบ ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 29

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 4 ห้อง 414

15429 - 15448 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15429 เด็กชายธีรโชติ กอนโพธ์ิ ภูมิวิทยา

2 15430 เด็กชายบุญญปัญญ์ สิงหวาปี บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

3 15431 เด็กหญิงชลธิชา ถันสูงเนิน บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง

4 15432 เด็กชายศรายุธ อนงค์ศิลป์ หัวนานคร

5 15433 เด็กชายภูวดล ศรีนวลนอก บ้านดอนเตาเหล็ก

6 15434 เด็กหญิงสุธิดา อนุญาหงษ์ กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

7 15435 เด็กหญิงวรกาญจน์ เพชรล  า บ้านแดงสว่าง

8 15436 เด็กหญิงสาวิตา หาลาภ บ้านวังม่วง

9 15437 เด็กชายกฤษณะ โคตรเงิน บ้านหนองแวง

10 15438 เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทิพประสาน บ้านโป่งดินด า

11 15439 เด็กชายอัษฎาวุธ ชนะตั งเจริญ ชุมแพชนูปถัมภ์

12 15440 เด็กชายศุภกฤต พรมบุตร หนองบัวพรม

13 15441 เด็กชายภัทรพล แผลงศาสตรา ภูมิวิทยา

14 15442 เด็กชายสรศักด์ิ นพธรรม ภูมิวิทยา

15 15443 เด็กหญิงกนกวรรณ ช่ืนชม ภูมิวิทยา

16 15444 เด็กหญิงธัญญารัตน์ คูณอาจ ภูมิวิทยา

17 15445 เด็กหญิงเรไร ปัญญาทอง บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง

18 15446 เด็กหญิงบัณฑิตา คาดสนิท ภูมิวิทยา

19 15447 เด็กหญิงสุมาลี สิวิพัฒน์ ภูมิวิทยา

20 15448 เด็กหญิงนัชชากร โชคคุณ ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 30

เลขท่ีน่ังสอบ



การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 อาคาร 4 ห้อง 421

15449 - 15468 , 17001 จ านวนผู้เข้าสอบ 20 คน 

26 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 15449 เด็กชายธีรศักด์ิ ยศรุ่งเรือง ภูมิวิทยา

2 15450 เด็กหญิงรัตนา นุชเเสงพลี ภูมิวิทยา

3 15452 เด็กชายสิทธิกร จิตราช บ้านหนองบัวพรม

4 15453 เด็กหญิงช่อลดา ลาภโสภี บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

5 15454 เด็กหญิงมนต์รัตนา ครองหินลาด ภูมิวิทยา

6 15455 เด็กชายภัทรพล เกื อหนุน ภูมิวิทยา

7 15456 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาลีวรรณ์ บ้านหนองงูเหลือม

8 15457 เด็กชายบูรพา หล้าเพชร บ้านหนองงูเหลือม

9 15458 เด็กหญิงธนพร ใจสว่าง บ้านแดงสว่าง

10 15459 เด็กชายพีรพัฒน์ เวียงดินด า ภูมิวิทยา

11 15460 เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์รักษา สามสวนวิทยา

12 15461 เด็กหญิงณัฐณิชา นันทะชัย บ้านหนองไรไก่

13 15462 เด็กหญิงเปรมปรีด์ิ ชาติเพียร บ้านหนองไรไก่

14 15463 เด็กชายอภิวิชญ์ โสภาค บ้านหนองไรไก่

15 15464 เด็กชายธนภูมิ เงินลาด บ้านเขวา

16 15465 เด็กชายจตุรงณ์ พรมมา บ้านหนองไรไก่

17 15466 เด็กชายชนะภูมิ ศรีอุดร บ้านหนองแซง

18 15467 เด็กชายจักรินทร์ บรรหาญ บ้านหนองไรไก่

19 15468 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ลาภไพศาล บ้านเป้าวิทยา

20 17001 เด็กหญิงกิตติกา ชาติศรี ภูมิวิทยา

สอบวันท่ี

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องสอบท่ี 31

เลขท่ีน่ังสอบ


