
ห้องสอบท่ี 1 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 221

เลขประจ าตัวสอบ 70001 - 70035 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70001 เด็กหญิงกชกร สิงห์พัฒน์ ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

2 70002 เด็กหญิงกชพร วงษ์กล้า ป.6 บ้านโนนสาทร

3 70003 เด็กหญิงกชพรรณ สุราษฎร์ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

4 70004 เด็กหญิงกนกนุช มิตรพร้อม ป.5 ภูมิวิทยา

5 70005 เด็กหญิงกนกพร ภิรมย์ไกรภักด์ิ ป.6 บ้านเมืองคง

6 70006 เด็กหญิงกนกลักษณ์ ด ารงกิจ ป.6 ภูมิวิทยา

7 70007 เด็กหญิงกนกวรรณ รวงงาม ป.6 บ้านหนองบัวพรม

8 70008 เด็กหญิงกนกวรรณ แนวโสภี ป.6 บ้านหนองปลา

9 70009 เด็กหญิงกมลณัฐ อรุณชาย ป.6 ภูมิวิทยา

10 70010 เด็กหญิงกมลธิดา ศรีทาสังข์ ป.6 ภูมิวิทยา

11 70011 เด็กหญิงกมลนิตย์ เกยสูงเนิน ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

12 70012 เด็กหญิงกมลพรรณ คงโนนกอก ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

13 70013 เด็กหญิงกมลรัตน์ ม่ิงเล็ก ป.6 บ้านโนนสาทร

14 70014 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดาวช่วย ป.5 ภูมิวิทยา

15 70015 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ส าราญวงศ์ ป.6 บ้านหนองไผ่

16 70016 เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญพร ป.6 ภูมิวิทยา

17 70017 เด็กหญิงกรกนก พงษ์เกษ ป.6 ชุมแพสองภาษา

18 70018 เด็กหญิงกรรณิการ์ เท่ียงวิเศษ ป.5 บ้านหัวหนอง

19 70019 เด็กหญิงกรรณิการ์ จ ารัสแนว ป.5 บ้านหนองปลา

20 70020 เด็กหญิงกรรณิการ์ พงษ์มะลิ ป.6 บ้านหนองกุง

21 70021 เด็กหญิงกรวรรณ ถมมา ป.6 บ้านหนองแซง

22 70022 เด็กชายกรวิชญ์ ทองพรหม ป.6 บ้านหว้าทอง

23 70023 เด็กชายกรวิชญ์ เลิศขามป้อม ป.6 ชุมชนบ้านหัน

24 70024 เด็กหญิงกรีรตินา จันทร์ตุ้ม ป.5 ภูมิวิทยา

25 70025 เด็กชายกฤตณ์ น้อยลา ป.6 ภูมิวิทยา

26 70026 เด็กชายกฤติพงษ์ สืบสังข์ ป.6 บ้านหัวหนอง

27 70027 เด็กหญิงกฤติมา ศินธุวงศ์ ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

28 70028 เด็กชายกฤษฎ์ น าเจริญ ป.6 บ้านสีปลาด

29 70029 เด็กชายกฤษฎา ภูอกิจ ป.6 ภูมิวิทยา

30 70030 เด็กชายกฤษฎา สร้อยสน ป.6 บ้านหว้าทอง

31 70031 เด็กชายกฤษฎา ชาตินาฝาย ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

32 70032 เด็กชายกฤษฎา ฉัตรรักษา ป.6 บ้านหนองปลา

33 70033 เด็กชายกฤษฎากร โกฎหอม ป.6 สระโพนทอง

34 70034 เด็กชายกฤษฏา พงษ์สระพัง ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

35 70035 เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์ นาคไธสง ป.4 บ้านหนองโพนงาม

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 2 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 222

เลขประจ าตัวสอบ 70036 - 70070 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70036 เด็กชายกฤษฏ์ิติณัทธ์ ขวัญกล้า ป.4 ภูมิวิทยา

2 70037 เด็กชายกฤษณะ ณโสภิณ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

3 70038 เด็กชายกฤษณะ นันตะลิ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

4 70039 เด็กชายกฤษดา เถ่ือนดอนเจ้า ป.6 อินทรศึกษา

5 70040 เด็กหญิงกวินตา นามเทศ ป.6 บ้านมูลกระบือ

6 70041 เด็กชายกวินท์ มนต์ก้อม ป.6 บ้านหัวหนอง

7 70042 เด็กหญิงกวิสรา พระสาร ป.5 บ้านหัวหนอง

8 70043 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา โฉมมงคล ป.5 ภูมิวิทยา

9 70044 เด็กหญิงกัญญ์วรา ตาปราบ ป.6 ภูมิวิทยา

10 70045 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ค าย่อย ป.6 ภูมิวิทยา

11 70046 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามผา ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

12 70047 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์สุวรรณ์ ป.6 ภูมิวิทยา

13 70048 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิสัยตรง ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

14 70049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักด์ิสวัสด์ิ ป.6 บ้านโนนคูณ

15 70050 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมู่เพชร ป.6 บ้านเมืองคง

16 70051 เด็กหญิงกัญญาพร เช้ือร า ป.6 บ้านนาหัวแรด

17 70052 เด็กหญิงกัญญาพร ไชยปราบ ป.5 บ้านแดงสว่าง

18 70053 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เพ่งอ านาจ ป.6 บ้านมูลกระบือ

19 70054 เด็กหญิงกัญญาพัชร นามผา ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

20 70055 เด็กหญิงกัญญาพัชร หมู่พรมมา ป.5 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

21 70056 เด็กหญิงกัญญาภร เขียวแก้ว ป.5 บ้านหัวหนอง

22 70057 เด็กหญิงกัญญาภัทร ไชยเพชร ป.6 สระโพนทอง

23 70058 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาจา ป.6 ภูมิวิทยา

24 70059 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คุณนาเเก ป.6 บ้านหนองไรไก่

25 70060 เด็กหญิงกัญพัชญ์ บุญหลักค า ป.6 ศรีแก้งคร้อ

26 70061 เด็กชายกัณตภณ แสนหล้า ป.5 บ้านหนองแซง

27 70062 เด็กชายกันณภัทร พุทชาลี ป.6 บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

28 70063 เด็กชายกันตพัฒน์ โคตรมา ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

29 70064 เด็กหญิงกันตา ยอดไชยเพ็ชร ป.4 สามสวนวิทยา

30 70065 เด็กหญิงกันยรัตน์ สุขวงศ์ ป.5 บ้านหนองแซง

31 70066 เด็กชายกัมปนาท พิมพ์สราญ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

32 70067 เด็กหญิงกัลยกร หาญชนะ ป.5 ภูมิวิทยา

33 70068 เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามภูเขียว ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

34 70069 เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิลทร ป.6 บ้านหว้าทอง

35 70070 เด็กหญิงกัลยา แผ่นจินดา ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 3 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 223

เลขประจ าตัวสอบ 70071 - 70105 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70071 เด็กหญิงกัลยา ร่วมชัยภูมิ ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

2 70072 เด็กหญิงกัลยารวิศ ดีแซง ป.4 บ้านหนองแซง

3 70073 เด็กหญิงกานต์ชนก อาสเส็น ป.6 ภูมิวิทยา

4 70074 เด็กหญิงกานต์พิชชา ดวงจันดี ป.6 ศรีแก้งคร้อ

5 70075 เด็กหญิงกานต์พิชชา หงษ์พิมพ์ ป.5 บ้านหนองแซง

6 70076 เด็กหญิงกานต์วรินทร์ เจริญศิลป์ ป.6 บ้านหนองแซง

7 70077 เด็กหญิงกานติมน ตังอ านวย ป.5 มารีย์แก้งคร้อ

8 70078 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์ เช้ือศิริ ป.5 อนุบาลศุภมน

9 70079 เด็กหญิงก่ิงแก้ว ถนัดค าแหง ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

10 70080 เด็กชายกิตติพงศ์ สวัสด์ิวงษ์ ป.5 บ้านหนองกุง

11 70081 เด็กชายกิตติพัฒน์ กันตะบุตร ป.6 บ้านหว้าทอง

12 70082 เด็กชายกิตติภศ เพียโคตร ป.4 บ้านหัวหนอง

13 70083 เด็กชายกิตติภูมิ รังสีปัญญา ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

14 70084 เด็กชายกิตติรัตน์ ราษีสุข ป.6 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหล่ียม

15 70085 เด็กชายกิติคูณ ถมมา ป.5 บ้านหนองแซง

16 70086 เด็กชายกิติศักด์ิ พิมพรัตน์ ป.6 ภูมิวิทยา

17 70087 เด็กชายกิรติ พลหาญ ป.5 ภูมิวิทยา

18 70088 เด็กหญิงกีรัตยา เทพศิริ ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

19 70089 เด็กหญิงกุลญาดา สิทธิวงศ์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

20 70090 เด็กหญิงกุลนัดดา สุวรรณโรจน์ ป.6 ภูมิวิทยา

21 70091 เด็กหญิงกุลนันท์ คิดถ่ี ป.5 ภูมิวิทยา

22 70092 เด็กหญิงกุลนันท์ เลือดขุนทด ป.6 เกษตรศิลปวิทยา

23 70093 เด็กหญิงเกศมณี ศรีพรม ป.5 อนุบาลสายฝนศึกษา

24 70094 เด็กหญิงเกษมณี จรัสพันธ์ ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

25 70095 เด็กชายเกียรติกมล เซ่ียงฉิน ป.5 ภูมิวิทยา

26 70096 เด็กชายไกรวิชญ์ ยุวนานนท์ ป.6 บ้านหนองปลา

27 70097 เด็กชายไกรวี จ านงชอบ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

28 70098 เด็กหญิงขวัญจิรา ทรัพย์น่ิม ป.6 ภูมิวิทยา

29 70099 เด็กชายขวัญชัย ผลม่วง ป.6 หนองเมยสามัคคี

30 70100 เด็กหญิงเขมิกา บัวทวี ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

31 70101 เด็กหญิงเขมิสรา โคตรเงิน ป.6 ภูมิวิทยา

32 70102 เด็กชายคฑาวุธ กล่ินพงษา ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

33 70103 เด็กชายคณาธิป วรรณพงศ์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

34 70104 เด็กชายคมภัทร กุลกิจ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

35 70105 เด็กชายคิดใหญ่ ไชยเทพ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 4 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 224

เลขประจ าตัวสอบ 70106 - 70140 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70106 เด็กชายคุณากร ศรีวิลัย ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

2 70107 เด็กชายคุณากร ลาภปรากฎ ป.4 บ้านหนองแซง

3 70108 เด็กชายจตุรภัทร สมสะอาด ป.6 บ้านหนองคอนไทย

4 70109 เด็กหญิงจริยาพร ค าเลิศ ป.6 บ้านสารจอด

5 70110 เด็กชายจักรพรรณ รันจัตุรัส ป.4 บ้านหัวหนอง

6 70111 เด็กชายจักรพรรด์ิ ต้นสกุล ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

7 70112 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ขุ่ยค ามี ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

8 70113 เด็กหญิงจันทิมา จุลละนันท์ ป.5 บ้านสารจอด

9 70114 เด็กหญิงจารุพิชชญา ทองทาย ป.5 ภูมิวิทยา

10 70115 เด็กหญิงจิณัฐตา พรหมเมตตา ป.6 ภูมิวิทยา

11 70116 เด็กหญิงจิดาภา นาคนชม ป.6 บ้านหนองปลา

12 70117 เด็กชายจิตติพัฒน์ ชาติสาย ป.6 ภูมิวิทยา

13 70118 เด็กชายจิตติพัทธ์ พลอาวุธ ป.5 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

14 70119 เด็กหญิงจิตติมา เกียรติบุตร ป.5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

15 70120 เด็กหญิงจิตติมา เพชรรังษ์ ป.6 ภูมิวิทยา

16 70121 เด็กหญิงจินต์กัญญา เพ่ือนสงคราม ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

17 70122 เด็กชายจิรกฤต จิตพิไล ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

18 70123 เด็กหญิงจิรกานต์ สิทธิ ป.5 บ้านสารจอด

19 70124 เด็กหญิงจิรชยา พระไตรยะ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

20 70125 เด็กชายจิรเดช เสนาคร ป.6 ภูมิวิทยา

21 70126 เด็กชายจิรธาดา ชาญชมภู ป.6 บ้านหนองแซง

22 70127 เด็กหญิงจิรนันท์ จันทัน ป.6 บ้านสารจอด

23 70128 เด็กชายจิรพัฒน์ พรหมเมตตตา ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

24 70129 เด็กชายจิรภัทร พินิจมนตรี ป.5 ภูมิวิทยา

25 70130 เด็กชายจิรเมธ แก้วดี ป.5 บ้านหนองปลา

26 70131 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร ป.6 ศรีแก้งคร้อ

27 70132 เด็กหญิงจิรัญญา พรหมเมตตา ป.6 หนองเมยสามัคคี

28 70133 เด็กหญิงจิรานันท์ หมู่จันทร์ ป.6 ภูเขียววิทยา

29 70134 เด็กหญิงจิราพร โพธ์ิก าเนิด ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

30 70135 เด็กหญิงจิราพัทร อ่อนจันทร์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

31 70136 เด็กชายจิรายุ มุขเพ็ชร ป.6 ภูมิวิทยา

32 70137 เด็กชายจิรายุ บุตะเขียว ป.5 ภูเขียววิทยา

33 70138 เด็กชายจิรายุทธ ภูเซียงซา ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

34 70139 เด็กหญิงจิราวรรณ ร่องบุตสี ป.6 บ้านหนองแซง

35 70140 เด็กหญิงจีรนันท์ เพ็ชรนิล ป.6 สระโพนทอง

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 5 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 225

เลขประจ าตัวสอบ 70141 - 70175 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70141 เด็กหญิงจีระนุช พรมอินทร์ ป.5 บ้านสารจอด

2 70142 เด็กหญิงจีรารัตน์ ประทุมแก้ว ป.6 อนุบาลชุมแพ

3 70143 เด็กหญิงจุฑามาศ ชมไชย ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

4 70144 เด็กหญิงจุฑามาศ สุปะดา ป.6 บ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)

5 70145 เด็กหญิงจุฑามาศ สวัสด์ิ ป.6 บ้านหว้าทอง

6 70146 เด็กหญิงจุฬา ลักษณ์  พุ่มพิทักษ์  ป.6 อนุบาล สายฝนศึกษา 

7 70147 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โชคคูณ ป.6 บ้านหว้าทอง

8 70148 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทอบอุม ป.4 บ้านโนนข่า

9 70149 เด็กหญิงเจมมิน่า วิทเบรด ป.6 ภูมิวิทยา

10 70150 เด็กชายเจษฎา สมบูรณ์ ป.5 บ้านหนองโพนงาม

11 70151 เด็กชายเจษฎาพร แก้วเคร ป.6 บ้านหนองคูวิทยาคม

12 70152 เด็กชายฉัตรดนัย ยวงเพชร ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

13 70153 เด็กหญิงฉัตรนภา ธรรมกุล ป.6 บ้านสารจอด

14 70154 เด็กชายฉัตรมงคล เรียนวิชา ป.6 บ้านหว้าทอง

15 70155 เด็กชายชญานน เจริญชนม์ ป.6 บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

16 70156 เด็กชายชญานนท์ ช่างเกวียนดี ป.6 ภูมิวิทยา

17 70157 เด็กหญิงชญานิศ ช่างเกวียนดี ป.6 ภูมิวิทยา

18 70158 เด็กหญิงชญาภรณ์ พรมโยธา ป.6 บ้านนาหัวแรด

19 70159 เด็กหญิงชนกนันท์ วิชัยค า ป.5 ภูมิวิทยา

20 70160 เด็กหญิงชนกนันท์ รองเมือง ป.6 ภูเขียววิทยา

21 70161 เด็กหญิงชนกวนัน มัททวีวงศ์ ป.6 ภูมิวิทยา

22 70162 เด็กหญิงชนนิกานต์ ปะริรัมย์ ป.6 บ้านเรือ

23 70163 เด็กชายชนสรณ์ เย้ยกระโทก ป.6 บ้านหนองแซง

24 70164 เด็กชายชนะภัทร ฮู้พัฒนวิโรจน์ ป.6 ภูมิวิทยา

25 70165 เด็กชายชนะภูมิ สาระผล ป.5 บ้านหนองแซง

26 70166 เด็กหญิงชนัญชิดา ภิญโญทรัพย์ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

27 70167 เด็กหญิงชนัญชิดา โขนภูเขียว ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

28 70168 เด็กหญิงชนัญธิดา ลาภขุนทด ป.6 ภูมิวิทยา

29 70169 เด็กหญิงชนันธร เค้ายา ป.5 บ้านหนองบัวพรม

30 70170 เด็กหญิงชนากานต์ ทางชัยภูมิ ป.6 ภูมิวิทยา

31 70171 เด็กชายชนาธิป วรรณ์รักษ์ ป.6 โคกสะอาดแก้งวิทยา

32 70172 เด็กหญิงชนาพร วรรณศรี ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

33 70173 เด็กชายชนายุส ลบบ ารุง ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

34 70174 เด็กหญิงชนิกานต์ หลักแก้ว ป.6 บ้านหนองไรไก่

35 70175 เด็กหญิงชนิชา วังหอม ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 6 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 226

เลขประจ าตัวสอบ 70176 - 70210 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70176 เด็กหญิงชนิภรณ์ เหลืองอ่อน ป.6 ศรีแก้งคร้อ

2 70177 เด็กหญิงชนิสรา ศรีอ่อนเกล้ียง ป.6 บ้านสารจอด

3 70178 เด็กหญิงชนิสรา จันลา ป.6 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

4 70179 เด็กหญิงชนิสรา อรัญพูน ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

5 70180 เด็กชายชยพล ทวีชัย ป.6 ภูมิวิทยา

6 70181 เด็กชายชยพล วุฒิสาร ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

7 70182 เด็กชายชยากร นิตย์ประชุม ป.6 ภูมิวิทยา

8 70183 เด็กชายชยานันต์ ชัยมาตร ป.6 บ้านแดงสว่าง

9 70184 เด็กชายชยุต นราพล ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

10 70185 เด็กหญิงชรินดา แสงโทโพธ์ิ ป.6 บ้านหนองโพนงาม

11 70186 เด็กหญิงชลฉัตร โนนรุ่งเรือง ป.6 บ้านสีปลาด

12 70187 เด็กหญิงชลธิชา วงนะรา ป.6 บ้านหนองแซง

13 70188 เด็กหญิงชลธิชา ผดุงจิตร ป.6 บ้านกุดจอก

14 70189 เด็กหญิงชลธิชา ค ายศ ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

15 70190 เด็กชายชลธี แซ่ล้ี ป.6 ภูมิวิทยา

16 70191 เด็กหญิงชลพรรษา ฝอยวารี ป.6 ภูมิวิทยา

17 70192 เด็กหญิงชลลดา นามปัญญา ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

18 70193 เด็กหญิงชลิดา มิตรชาตพล ป.6 บ้านหนองปลา

19 70194 เด็กชายชวกร ดีข้ามป้อม ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

20 70195 เด็กชายชวรัตน์ บุบผารัตน์ ป.6 หัวนานคร

21 70196 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คงสมบัติ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

22 70197 เด็กชายชัชวาล ธรรมธร ป.6 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

23 70198 เด็กหญิงชัญญานุช พรมจันทึก ป.6 ภูมิวิทยา

24 70199 เด็กหญิงชัญญารัตน์ สวัสด์ิ ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

25 70200 เด็กชายชัยทัด ราษีงาม ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

26 70201 เด็กชายชัยภัทร ดวงทะนิล ป.6 บ้านหนองแซง

27 70202 เด็กชายชาญวิทย์ วงษ์ค าอุด ป.5 บ้านหัวหนอง

28 70203 เด็กหญิงชาลิดา ยอดแก้ว ป.4 บ้านหนองโพนงาม

29 70204 เด็กหญิงชิดชนก ทูลแก้ว ป.6 บ้านหว้าทอง

30 70205 เด็กหญิงชิติพร พุฒิธิ ป.4 บ้านหนองแซง

31 70206 เด็กชายชิษณุพงศ์ เหล็กวงษ์ ป.6 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

32 70207 เด็กหญิงชุณหกาญจน์ วัฒนาศีล ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

33 70208 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญทองล้วน ป.6 ภูมิวิทยา

34 70209 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหล่าอูด ป.6 บ้านหนองปลา

35 70210 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชิณแสน ป.5 บ้านหนองแซง

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ห้องสอบท่ี 7 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 227

เลขประจ าตัวสอบ 70211 - 70245 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70211 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ป่ันสันเทียะ ป.6 บ้านโนนข่า

2 70212 เด็กหญิงชุติกานต์ กระพันธ์เขียว ป.6 บ้านเมืองคง

3 70213 เด็กหญิงชุติมณฑน์ รัศมีพันธ์ ป.6 ภูมิวิทยา

4 70214 เด็กหญิงชุติมา มุ่งสูงเนิน ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

5 70215 เด็กหญิงเชิญขวัญ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

6 70216 เด็กชายไชยเชษฐ์ มลเทศ ป.5 บ้านหนองคอนไทย

7 70217 เด็กชายไชยพงษ์ หมู่โสภิญ ป.6 อินทรศึกษา

8 70218 เด็กชายไชยวัฒน์ นิลแก้ว ป.6 บ้านนาหัวแรด

9 70219 เด็กชายไชยสิทธ์ิ พรมนิล ป.6 บ้านกุดจอก

10 70220 เด็กหญิงเซลีน่า ดีน ป.6 ภูเขียววิทยา

11 70221 เด็กหญิงญาณันธร คว่ ากระโทก ป.6 ภูมิวิทยา

12 70222 เด็กหญิงญาณาธิป ประจันนวล ป.6 สามสวนวิทยา

13 70223 เด็กหญิงญาณิศา เทพาขัน ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

14 70224 เด็กหญิงญาณิศา ไกรนิตย์ ป.4 บ้านหนองแซง

15 70225 เด็กหญิงญาณิสา แสงผุย ป.6 อนุบาลสายฝน

16 70226 เด็กหญิงฐิตวันต์ ทาชิคาว่า ป.6 ศิริวิทยา

17 70227 เด็กหญิงฐิตาพร ยานเรือง ป.6 ภูมิวิทยา

18 70228 เด็กชายฐิตารีย์ นรินจันทร์ ป.5 ภูมิวิทยา

19 70229 เด็กหญิงฐิติพร ประสันแพงศรี ป.6 บ้านมูลกระบือ

20 70230 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชุ่มชาติ ป.6 หนองเมยสามัคคี

21 70231 เด็กหญิงฐิติวรดา นาพงษ์ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

22 70232 เด็กหญิงฐิติสุดา มอสูงเนิน ป.6 บ้านมูลกระบือ

23 70233 เด็กชายณชพล จรูญชาติ ป.5 บ้านหนองปลา

24 70234 เด็กชายณฐดนย์ พองชัยภูมิ ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

25 70235 เด็กชายณฐพล เจริญชีพ ป.6 ภูมิวิทยา

26 70236 เด็กชายณฐภัทร เขียนค า ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

27 70237 เด็กหญิงณฐมน นาคค า ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

28 70238 เด็กหญิงณธิดา เลือดภูเขียว ป.5 บ้านหนองปลา

29 70239 เด็กหญิงณปภัสร ช่วงโชติ ป.6 บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)

30 70240 เด็กหญิงณภัคมน โคตรมา ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

31 70241 เด็กชายณภัทร ข าต้นวงษ์ ป.6 ภูมิวิทยา

32 70242 เด็กชายณภัทรพล แสนมุข ป.6 ภูมิวิทยา

33 70243 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ ทองมี ป.5 ภูมิวิทยา

34 70244 เด็กหญิงณัชชา ทรัพย์น้อย ป.6 ภูมิวิทยา

35 70245 เด็กหญิงณัชชา แบวงศ์ ป.5 บ้านมูลกระบือ

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

22 มกราคม 2566

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 8 อาคาร 2   ช้ัน 2 ห้อง 228

เลขประจ าตัวสอบ 70246 - 70280 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70246 เด็กหญิงณัชชารินทร์ ค าประดับ ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

2 70247 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สกุลหิรัญดีเลิศ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

3 70248 เด็กหญิงณัฏฐชา ประทุมแก้ว ป.6 บ้านดอนเตาเหล็ก

4 70249 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนโคตร ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

5 70250 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองเงิน ป.6 บ้านสีปลาด

6 70251 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ จารุพัฒนวาณิช ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

7 70252 เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยลาด ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

8 70253 เด็กหญิงณัฐกานต์ ฝอยวารี ป.6 ภูมิวิทยา

9 70254 เด็กหญิงณัฐกานต์ หอมบุญ ป.6 บ้านหนองโพนงาม

10 70255 เด็กชายณัฐกิตต์ อุทกัง ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

11 70256 เด็กชายณัฐกิตต์ิ เอิบแก้ง ป.5 บ้านนาหัวแรด

12 70257 เด็กชายณัฐชนน ถาดวิจิต ป.6 บ้านหนองคอนไทย

13 70258 เด็กหญิงณัฐชยา อินทรก าแหง ป.6 ศรีแก้งคร้อ

14 70259 เด็กชายณัฐชานนท์ เอ่ียมประพันธ์ ป.6 ภูมิวิทยา

15 70260 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แย้มชัยภูมิ ป.5 บ้านโนนข่า

16 70261 เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนเทือง ป.6 บ้านมูลกระบือ

17 70262 เด็กหญิงณัฐณิชา ชาพนม ป.5 สามสวนวิทยา

18 70263 เด็กหญิงณัฐณิชา จวบศรี ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

19 70264 เด็กหญิงณัฐณิชา สูงภิไลย์ ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

20 70265 เด็กชายณัฐดนัย หาญฉวะ ป.6 ภูเขียววิทยา

21 70266 เด็กชายณัฐธนกร สร้างหล่อ ป.6 ภูมิวิทยา

22 70267 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิระจิตต์มีชัย ป.6 เกษตรศิลปวิทยา

23 70268 เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุชพิเรนทร์ ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

24 70269 เด็กหญิงณัฐธิชา ค ามีภา ป.5 บ้านสารจอด

25 70270 เด็กหญิงณัฐธิดา พรทุม ป.6 บ้านหัวหนอง

26 70271 เด็กหญิงณัฐธิดา พิลาออน ป.6 เกษตรศิลปวิทยา

27 70272 เด็กหญิงณัฐธิดากานต์ อ่อนแล ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

28 70273 เด็กหญิงณัฐนรินทร์ จ านงศิลปกุล ป.6 ภูมิวิทยา

29 70274 เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ธรรม ป.6 บ้านนาหัวแรด

30 70275 เด็กชายณัฐพัฒน์ ค าชัย ป.6 บ้านหนองคอนไทย

31 70276 เด็กชายณัฐภัทร เจริญมี ป.6 ภูมิวิทยา

32 70277 เด็กหญิงณัฐรัตน์ ฦาชา ป.6 บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)

33 70278 เด็กหญิงณัฐริกา เอกวงษ์ ป.6 บ้านโนนงาม

34 70279 เด็กหญิงณัฐริกานต์ แจ่มวรรณ์ ป.6 บ้านหนองไรไก่

35 70280 เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์มีเทศ ป.5 บ้านดอนเตาเหล็ก

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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ห้องสอบท่ี 9 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 231

เลขประจ าตัวสอบ 70281 - 70315 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70281 เด็กหญิงณัฐวรา พิมวราศรีโสภณ ป.6 ภูมิวิทยา

2 70282 เด็กชายณัฐวัฒน์ พรหมเมตตา ป.5 ภูมิวิทยา

3 70283 เด็กชายณัฐวัฒน์ ภาคอินทรีย์ ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

4 70284 เด็กหญิงณัฐวิภา หงอกโคกสูง ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

5 70285 เด็กชายณัฐวุฒิ นพธรรม ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

6 70286 เด็กชายณัฐวุฒิ ทับคลัด ป.6 บ้านหนองปลา

7 70287 เด็กหญิงณัฐสรา พูลศิลป์ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

8 70288 เด็กหญิงณัฐสุดา ละอองค า ป.4 บ้านหนองแซง

9 70289 เด็กหญิงณิชนันท์ สิริเศรษฐานันท์ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

10 70290 เด็กหญิงณิชา เถ่ือนนุช ป.6 ศรีแก้งคร้อ

11 70291 เด็กหญิงณิชานันท์ ตะนัง ป.6 บ้านหนองโพนงาม

12 70292 เด็กหญิงณิชารีย์ บัวนาค ป.6 บ้านเมืองคง

13 70293 เด็กชายดนุพัฒน์ ก าราบภัย ป.6 บ้านหนองปลา

14 70294 เด็กหญิงดรัลรัตน์ ฤทธ์ิสามารถ ป.6 ภูมิวิทยา

15 70295 เด็กหญิงดวงฤดี คงเมือง ป.6 ภูมิวิทยา

16 70296 เด็กชายเดโชชัย จันดาเขียว ป.6 ภูมิวิทยา

17 70297 เด็กหญิงตรีชฎา หาญสุรีย์ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

18 70298 เด็กหญิงตรีวรัทยา ประเสริฐแท่น ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

19 70299 เด็กชายเตชินท์ วงษ์ปัญญา ป.6 บ้านหนองแซง

20 70300 เด็กหญิงเตชินี สร้อยจรุง ป.5 ภูมิวิทยา

21 70301 เด็กชายเตวิท สันติประชารัตน์ ป.6 ภูมิวิทยา

22 70302 เด็กชายไตรภพ จันทร์จิตร ป.6 บ้านหว้าทอง

23 70303 เด็กชายถิรธนา มาปัสสา ป.6 ภูมิวิทยา

24 70304 เด็กชายถิรวัฒน์ ดวงจันทร์ ป.6 บ้านเมืองคง

25 70305 เด็กชายทนุธรรม ประทีปเมือง ป.6 ภูมิวิทยา

26 70306 เด็กหญิงทรรศนีย์ ดลประสิทธ์ิ ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

27 70307 เด็กหญิงทักษพร มิตรช่ืน ป.5 ภูมิวิทยา

28 70308 เด็กหญิงทักษิณา ช านาญ ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

29 70309 เด็กหญิงทัณฑิกา หงอกภิลัย ป.5 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

30 70310 เด็กหญิงทัตชญา เทพศิริ ป.6 สระโพนทอง

31 70311 เด็กชายทัพพกร มิตรศิลา ป.4 บ้านหนองแซง

32 70312 เด็กหญิงทิพย์ธารา ปินจะ ป.4 บ้านหนองโพนงาม

33 70313 เด็กหญิงทิพย์แพรวา หอกลาง ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

34 70314 เด็กหญิงทิพยรัตน์ เษมศรี ป.6 สามสวนวิทยา

35 70315 เด็กหญิงทิพยารัตน์ ภูผานม ป.6 ภูมิวิทยา
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โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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ห้องสอบท่ี 10 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 232

เลขประจ าตัวสอบ 70316 - 70350 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70316 เด็กหญิงเทวิกา กลมวาทิน ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

2 70317 เด็กหญิงเทวิรดา ศรีกุดเลาะ ป.5 อนุบาลชุมแพ

3 70318 เด็กชายแทนคุณ ถาวรฤทธ์ิ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

4 70319 เด็กชายแทนคุณ พิไลวรรณ ป.6 บ้านหว้าทอง

5 70320 เด็กชายแทนคุณ ประทุมทิพย์ ป.6 บ้านหนองแซง

6 70321 เด็กชายธนกร เครือเหมย ป.6 ภูเขียววิทยา

7 70322 เด็กชายธนกฤต ดิษฐจร ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

8 70323 เด็กชายธนกฤต ศิลพร ป.5 บ้านหัวหนอง

9 70324 เด็กชายธนกฤต ไวสุวรรณ์ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

10 70325 เด็กชายธนดล คัมภีระ ป.6 ภูมิวิทยา

11 70326 เด็กชายธนพงษ์ ร่วมชัยภูมิ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

12 70327 เด็กชายธนพล สารีพันธ์ ป.6 ภูมิวิทยา

13 70328 เด็กชายธนพล จีนค า ป.6 ภูมิวิทยา

14 70329 เด็กชายธนพัติ ย่ิงเจริญ ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

15 70330 เด็กหญิงธนภรณ์ เอ่ีมอ่อน ป.5 ภูมิวิทยา

16 70331 เด็กหญิงธนภรณ์ แก้งค า ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

17 70332 เด็กชายธนภัทร เหล่าประเสริฐ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

18 70333 เด็กชายธนรัตน์ สิทธิสูงเนิน ป.6 ภูมิวิทยา

19 70334 เด็กชายธนวรรธน์ ศรีพิพัฒน์ ป.6 ภูมิวิทยา

20 70335 เด็กชายธนวัตน์ ฤาชา ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

21 70336 เด็กชายธนศักด์ิ พิมพ์ส าราญ ป.6 บ้านหนองปลา

22 70337 เด็กชายธนากร ฝากเซียงซา ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

23 70338 เด็กชายธนากร นิสัยตรง ป.6 บ้านโนนสาทร

24 70339 เด็กชายธนากร เชิดสูงเนิน ป.6 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

25 70340 เด็กหญิงธนาดา ผัดดี ป.6 ภูมิวิทยา

26 70341 เด็กชายธนาธิศ เอ้ียงทอง ป.4 ภูมิวิทยา

27 70342 เด็กชายธนาพัฒน์ ทิมา ป.6 ศรีแก้งคร้อ

28 70343 เด็กหญิงธนิดา กุลบุตร ป.5 ภูมิวิทยา

29 70344 เด็กหญิงธนินทรา ป้อมสุวรรณ ป.6 บ้านโนนคูณ

30 70345 เด็กชายธรรมคุณ ค าภีระ ป.6 ภูมิวิทยา

31 70346 เด็กชายธรรมโชติ สิทธิทา ป.6 ศรีแก้งคร้อ

32 70347 เด็กชายธรรศ รัชตวงศ์ ป.5 ภูมิวิทยา

33 70348 เด็กชายธวัชชัย ค าประชม ป.6 บ้านหนองปลา

34 70349 เด็กหญิงธัชรินทร์ รบไพรินทร์ ป.5 บ้านนาหนองทุ่ม

35 70350 เด็กหญิงธัญกมล ฉิมงาม ป.6 ศรีแก้งคร้อ

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565
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ห้องสอบท่ี 11 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 233

เลขประจ าตัวสอบ 70351 - 70385 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70351 เด็กหญิงธัญญปุณณ์ เกตุเขียว ป.4 อนุบาลบ้านทับทิม

2 70352 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โอชารส ป.5 ภูมิวิทยา

3 70353 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ขวัญมงคล ป.5 บ้านนาหัวเเรด

4 70354 เด็กหญิงธัญญรัศมี จ านงโภค ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

5 70355 เด็กหญิงธัญญานุช ขวัญมา ป.6 ภูมิวิทยา

6 70356 เด็กหญิงธัญพิชชา ไกรสกุล ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

7 70357 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ล่ามสมบัติ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

8 70358 เด็กชายธัญสิทธ์ิ แทนค า ป.6 ภูมิวิทยา

9 70359 เด็กหญิงธันยพร ธรรมประกอบ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

10 70360 เด็กหญิงธันยพร เจริญโภค ป.6 เพชรราษฎร์สามัคคี

11 70361 เด็กหญิงธารา ไพชาญ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

12 70362 เด็กหญิงธารารัตน์ ธิวะโต ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

13 70363 เด็กหญิงธิชานัท สีหาวัตร์ ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

14 70364 เด็กหญิงธิดาพร มาสิงห์ ป.5 บ้านโป่งโพธ์ิ

15 70365 เด็กหญิงธิดาพร ขจรกล่ิน ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

16 70366 เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนโชติ ป.5 ภูมิวิทยา

17 70367 เด็กชายธีรเดช มองฤทธ์ิ ป.6 ภูมิวิทยา

18 70368 เด็กชายธีรภัทร ชัยชนะ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

19 70369 เด็กหญิงธีรภัทร ภู่ขวัญพงา ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

20 70370 เด็กชายธีรภัทร บุญปอด ป.6 บ้านหนองโพนงาม

21 70371 เด็กชายธีรเมธ หงอกภิลัย ป.6 ภูมิวิทยา

22 70372 เด็กชายธีรยุทธ แถววิชา ป.6 บ้านหนองคอนไทย

23 70373 เด็กชายธีรสิทธ์ิ ขวัญศักด์ิ ป.5 ภูมิวิทยา

24 70374 เด็กชายธีระวัฒน์ สุขสนิท ป.6 บ้านหนองคอนไทย

25 70375 เด็กชายธีระวุธ ดาวช่วย ป.6 บ้านดอนจ าปา

26 70376 เด็กชายธีรินทร์ ละอองเอก ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

27 70377 เด็กชายธีริภัทร ทาตัน ป.5 ภูมิวิทยา

28 70378 เด็กหญิงนงนภัส เงินภูเขียว ป.6 ชุมชนบ้านหัน

29 70379 เด็กหญิงนงนภัส สีแสง ป.6 บ้านหนองไผ่

30 70380 เด็กชายนที ช านาญพล ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

31 70381 เด็กชายนนทกฤต ภิญโญพันธ์ ป.6 สามสวนวิทยา

32 70382 เด็กชายนนทพัทธ์ เหล่าอ้าย ป.6 ภูเขียววิทยา

33 70383 เด็กชายนพกร ต่ิงผ่อง ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

34 70384 เด็กชายนพรุจ หม่ืนจิตร ป.6 ภูมิวิทยา

35 70385 เด็กหญิงนภพร มหานิติพงษ์ ป.6 บ้านสารจอด

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565
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ห้องสอบท่ี 12 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 234

เลขประจ าตัวสอบ 70386 - 70420 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70386 เด็กหญิงนภษร คลังแสง ป.4 บ้านหัวหนอง

2 70387 เด็กหญิงนภสร ทูลริษา ป.6 ภูมิวิทยา

3 70388 เด็กหญิงนภัสรา แดงนกข้ึม ป.6 บ้านตลาดอุดมวิทย์

4 70389 เด็กหญิงนภิสา วงษ์อนันต์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

5 70390 เด็กชายนราวิชญ์ อาจผักปัง ป.5 ภูมิวิทยา

6 70391 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ลีพิลา ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

7 70392 เด็กหญิงนรินทิรา เพชรล้ า ป.6 บ้านแข้  (เจริญราษฎร์วิทยา)

8 70393 เด็กหญิงนริษา วงษ์วิจิตร ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

9 70394 เด็กหญิงนฤมล ขวัญมงคล ป.6 เพชรราษฎร์บ ารุง

10 70395 เด็กหญิงนลินธารา ดีแซง ป.6 บ้านหนองแซง

11 70396 เด็กหญิงนัจภัค อันทฤทธ์ิ ป.5 บ้านหนองปลา

12 70397 เด็กหญิงนัชชา ทาวังม่วง ป.6 บ้านสารจอดเก่า

13 70398 เด็กชายนัฐวุฒิ บุญซ้อน ป.6 ภูมิวิทยา

14 70399 เด็กหญิงนันทิชา หาลาภ ป.5 บ้านสารจอด

15 70400 เด็กหญิงนันทิชา ระวิพันธ์ ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

16 70401 เด็กหญิงนัศธิญาดา ขวัญส าราญ ป.6 ภูมิวิทยา

17 70402 เด็กหญิงนาราภัทร สายขุน ป.5 ภูมิวิทยา

18 70403 เด็กหญิงน้ าผ้ึง บุญประคอง ป.6 บ้านหนองบัวพรม

19 70404 เด็กชายนิชคุณ ขุงชัยภูมิ ป.6 บ้านหนองแซง

20 70405 เด็กหญิงนิชาภา พสุธาตระกูล ป.4 ภูมิวิทยา

21 70406 เด็กชายนิธิกร วงษ์ศรี ป.6 ภูมิวิทยา

22 70407 เด็กหญิงนิธิธาดา แก้วดี ป.4 บ้านโนนข่า

23 70408 เด็กหญิงนิธินันท์ ดิเรกศรี ป.6 ศรีแก้งคร้อ

24 70409 เด็กหญิงนิพาดา เพชรล้ า ป.6 ภูมิวิทยา

25 70410 เด็กหญิงนิรัชญา สีดาล้อม ป.5 บ้านหนองโพนงาม

26 70411 เด็กหญิงนิศรา ยอดเพชร ป.6 สระโพนทอง

27 70412 เด็กหญิงนิศามณี มีแก้ว ป.5 บ้านกุดแดง

28 70413 เด็กหญิงนุชจิรา หาญวังม่วง ป.6 บ้านสารจอด

29 70414 เด็กหญิงบงกช จุลละนันท์ ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

30 70415 เด็กชายบัญชา อันทะโส ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

31 70416 เด็กหญิงบัณฑิตา ช านาญวงษ์ ป.6 ภูมิวิทยา

32 70417 เด็กหญิงบุญญาพร ค าพุด ป.5 บ้านแดงสว่าง

33 70418 เด็กหญิงบุญย์ธิดา มีวิชา ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

34 70419 เด็กหญิงบุษยากร กันหาแก้ง ป.5 บ้านหนองโพนงาม

35 70420 เด็กหญิงบุษยามาส ปานวิเศษ ป.5 ภูมิวิทยา
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ห้องสอบท่ี 13 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 235

เลขประจ าตัวสอบ 70421 - 70455 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70421 เด็กหญิงเบญจพร พีสะระ ป.5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

2 70422 เด็กหญิงเบญญา โชคบัณฑิต ป.6 ภูมิวิทยา

3 70423 เด็กหญิงเบญญาภา ฦาชา ป.6 ภูเขียววิทยา

4 70424 เด็กหญิงเบญญาภา เช้ือประสาท ป.5 บ้านหนองปลา

5 70425 เด็กหญิงเบลล์ หมู่โสภิญ ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

6 70426 เด็กชายปกรณ์ ค านาค ป.6 ศรีแก้งคร้อ

7 70427 เด็กชายปกรณ์เกียรติ สวยโสภา ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

8 70428 เด็กชายปกรณ์เทพ เสมอโชค ป.5 บ้านหนองโพนงาม

9 70429 เด็กชายปฏิพัธด์ิ ภูพันนา ป.6 บ้านสารจอด

10 70430 เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สว่าง ป.6 ภูมิวิทยา

11 70431 เด็กชายปณิธานนันท์ เป้ดทิพย์ ป.6 บ้านหนองคูวิทยาคม

12 70432 เด็กหญิงปทิตตา ตู้บุดดา ป.6 ศรีแก้งคร้อ

13 70433 เด็กหญิงปนัดดา หมู่โสภิญ ป.4 บ้านโนนสาทร

14 70434 เด็กหญิงปนัดดา ขวัญยืน ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

15 70435 เด็กหญิงปนัดดา ปิดสายะ ป.6 บ้านแข้  (เจริญราษฎร์วิทยา)

16 70436 เด็กหญิงปนิตา แก้งค า ป.6 บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

17 70437 เด็กหญิงปพิชาญา สุขวัจนี ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

18 70438 เด็กชายปภณกิฤช สังชัยภูมิ ป.6 บ้านสารจอด

19 70439 เด็กหญิงปภัทร์จิรัชญา ภูลาดยาว ป.5 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

20 70440 เด็กหญิงปภัสร ช านาญหมู่ ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

21 70441 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ผลานิสงค์ ป.6 สามสวนวิทยา

22 70442 เด็กหญิงปภาวรินทร์ งอกค า ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

23 70443 เด็กชายปภิณวิทย์ โสเม้า ป.6 บ้านหนองปลา

24 70444 เด็กชายปรวัฒน์ นาราษฎร์ ป.4 บ้านหัวหนอง

25 70445 เด็กหญิงประภัสสร วงษ์วิลัย ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

26 70446 เด็กหญิงประภาพร เอิบแก้ง ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

27 70447 เด็กหญิงประภาวรินทร์ ศรีเพ็ญ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

28 70448 เด็กชายปรัชญา ศรีสุข ป.6 ภูมิวิทยา

29 70449 เด็กหญิงปราริสา เจริญคุณ ป.5 บ้านกุดแดง

30 70450 เด็กชายปริควัฒน์ บุญจิระสวัสด์ิ ป.4 บ้านหัวหนอง

31 70451 เด็กหญิงปริญา ฦาชา ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

32 70452 เด็กหญิงปริมรตา จิตรธร ป.6 ภูมิวิทยา

33 70453 เด็กชายปริยวิศว์ สืบนุการวัฒนา ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

34 70454 เด็กชายปริยากร รักษ์หนู ป.6 บ้านสารจอด

35 70455 เด็กหญิงปริษา ฦาชา ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม
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ห้องสอบท่ี 14 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 236

เลขประจ าตัวสอบ 70456 - 70490 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70456 เด็กหญิงปรีชญา ชาวสวน ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

2 70457 เด็กหญิงปรียานุช กางการ ป.4 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

3 70458 เด็กชายปวรัตถ์ สอนไธสง ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

4 70459 เด็กหญิงปวรัตน์ เวียงดินด า ป.5 บ้านหนองแซง

5 70460 เด็กหญิงปวริศา ประจ าเมือง ป.4 สามสวนวิทยา

6 70461 เด็กหญิงปวริศา ทองวิเศษ ป.6 หนองขามวิทยาคาร

7 70462 เด็กหญิงปวริศา ชารีชัย ป.4 สระโพนทอง

8 70463 เด็กหญิงปวิชญา กล้าเมืองกลาง ป.6 บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง)

9 70464 เด็กหญิงปวิชญาดา บุญบรรลุ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

10 70465 เด็กหญิงปวิชญาดา โชคชัย ป.6 บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

11 70466 เด็กชายปวีณ จงสูงเนิน ป.6 บ้านหัวหนอง

12 70467 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แซ่ว่อง ป.6 บ้านแข้  (เจริญราษฎร์วิทยา)

13 70468 เด็กหญิงปวีณา ฤทธ์ิภูเขียว ป.5 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

14 70469 เด็กหญิงปวีย์ธิดา ประถมพาณิชย์ ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

15 70470 เด็กชายปองคุณ เร่งเจริญรัตน์ ป.6 ภูมิวิทยา

16 70471 เด็กหญิงปอรรัตน์ นิสัยพราหมณ์ ป.6 ภูมิวิทยา

17 70472 เด็กหญิงปัญจรัศม์ ถ่ินสุข ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

18 70473 เด็กชายปัณฑ์ณพัฒน์ ขวัญกล้า ป.6 ภูมิวิทยา

19 70474 เด็กชายปัณณทัต ศรีพล ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

20 70475 เด็กชายปัณณทัต จอมค าสิง ป.6 บ้านหนองไผ่

21 70476 เด็กหญิงปัณณพร เกาวิจิตร ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

22 70477 เด็กหญิงปัณณ์รียา จารุพัฒนวาณิช ป.5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

23 70478 เด็กชายปัณณวิชญ์ เจริญไทย ป.6 ภูมิวิทยา

24 70479 เด็กชายปัณณวิชญ์ มงคล ป.6 ภูมิวิทยา

25 70480 เด็กชายปัณณวิชญ์ พรประดิษฐ์ชัย ป.6 บ้านเมืองคง

26 70481 เด็กหญิงปาณชนก เรืองสุทธ์ิ ป.4 บ้านหนองแซง

27 70482 เด็กหญิงปาณัทดา กังวลงาน ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

28 70483 เด็กหญิงปาณิศรา สิมภา ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

29 70484 เด็กหญิงปาณิสรา พนมภูมิ ป.5 บ้านหนองปลา

30 70485 เด็กหญิงปานวาด พรมเทา ป.6 ภูมิวิทยา

31 70486 เด็กหญิงปารมี ศรีซุย ป.6 บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

32 70487 เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงบุญมี ป.4 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

33 70488 เด็กหญิงปาลิดา วัฒนาศีล ป.4 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

34 70489 เด็กหญิงปาลิตา กาศจันทร์ ป.5 บ้านหนองคอนไทย

35 70490 เด็กหญิงปิยนุช เกินเเก้ว ป.6 ชุมชนบ้านหัน
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ห้องสอบท่ี 15 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 237

เลขประจ าตัวสอบ 70491 - 70525 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70491 เด็กหญิงปิยมาศ มิตรช่ืน ป.6 บ้านโนนสาทร

2 70492 เด็กหญิงปิยะธิดา ขาวเขียว ป.6 ภูเขียววิทยา

3 70493 เด็กชายปีติกร สอนแก้ว ป.6 บ้านเรือ

4 70494 เด็กชายปุญญพัฒน์ เดชขันติพัฒน์ ป.6 ภูเขียววิทยา

5 70495 เด็กชายปุญญพัฒน์ ขุมเงิน ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

6 70496 เด็กหญิงปุญญิศา คงแสง ป.6 ศรีแก้งคร้อ

7 70497 เด็กหญิงปุญญิศา ดอมไธสง ป.5 บ้านหนองบัวพรม

8 70498 เด็กหญิงปุณณภา ศรีทอง ป.5 ภูมิวิทยา

9 70499 เด็กหญิงปุณยวีย์ ดีมงคล ป.5 บ้านหนองปลา

10 70500 เด็กหญิงปุณยาพร ผาทอง ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

11 70501 เด็กชายปุณวิชญ์ เต็มใจ ป.6 บ้านหนองปลา

12 70502 เด็กหญิงปุณิกา ศิรบุญธนา ป.6 ภูมิวิทยา

13 70503 เด็กหญิงเปรมสุดา กางการ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

14 70504 เด็กหญิงเปรมสุดา กอมย่ี ป.5 บ้านหนองกุง

15 70505 เด็กหญิงไปรยา รักษาวัง ป.6 บ้านหนองคอนไทย

16 70506 เด็กชายพงศกร แวงภูลา ป.4 บ้านหนองแซง

17 70507 เด็กชายพงศกร โยธาทรณ์ ป.6 บ้านเมืองคง

18 70508 เด็กชายพงศธร เสนบ้ี ป.6 บ้านเรือ

19 70509 เด็กชายพงศ์พัศ เลาวัณย์ศิริ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

20 70510 เด็กชายพงศ์ภัค ภิญโญทรัพย์ ป.6 สามสวนวิทยา

21 70511 เด็กชายพชร เพชรน้อย ป.6 ภูมิวิทยา

22 70512 เด็กชายพชรพล ปันตีสู้ ป.6 บ้านโนนงาม

23 70513 เด็กหญิงพชรวรรณ รุ่งรังสรรค์ ป.6 บ้านโนนงาม

24 70514 เด็กชายพนธกร วงษ์บัวแดง ป.5 สามสวนวิทยา

25 70515 เด็กหญิงพนิดา พานิชจาระนัย ป.6 ภูมิวิทยา

26 70516 เด็กหญิงพนิดา สัตนาโค ป.5 บ้านหนองแซง

27 70517 เด็กชายพยุเกียรติ แนวโนนทัน ป.6 บ้านหนองบัวพรม

28 70518 เด็กหญิงพรกนก บุญหว่าน ป.6 ภูมิวิทยา

29 70519 เด็กหญิงพรชีรา วงศ์คเชนทร์ ป.6 บ้านสารจอด

30 70520 เด็กหญิงพรนภา วงษ์ชัย ป.5 บ้านหัวหนอง

31 70521 เด็กหญิงพรนภา ผลานิสงค์ ป.6 สามสวนวิทยา

32 70522 เด็กหญิงพรพิมล สมอาจ ป.6 บ้านดอนนกเอ้ียงเก่า

33 70523 เด็กหญิงพรรณพร บุญทองล้วน ป.5 บ้านแดงสว่าง

34 70524 เด็กหญิงพรสิริ ลือก าลัง ป.6 บ้านหนองแซง

35 70525 เด็กชายพรหมพิทักษ์ เดชศิริ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 16 อาคาร 2   ช้ัน 3 ห้อง 238

เลขประจ าตัวสอบ 70526 - 70560 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70526 เด็กหญิงพราวชมพู เพียรสดับ ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

2 70527 เด็กหญิงพฤกษา ก้านโคกสูง ป.4 ภูมิวิทยา

3 70528 เด็กชายพลกร วาดสูงเนิน ป.5 ภูมิวิทยา

4 70529 เด็กชายพลภูมิ คอนพันพล ป.6 ภูมิวิทยา

5 70530 เด็กหญิงพลอยลดา พวกดอนเค็ง ป.6 มารีย์แก้งคร้อ

6 70531 เด็กชายพลัฏฐ์ชยางกูร สวัสดี ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

7 70532 เด็กหญิงพอใจ คงโพธ์ิน้อย ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

8 70533 เด็กชายพัชรพล น้อมสุระ ป.6 บ้านเรือ

9 70534 เด็กหญิงพัชรพลอย หินประกอบ ป.6 บ้านหนองกุง

10 70535 เด็กหญิงพัชรมัย เพียเอีย ป.6 ภูมิวิทยา

11 70536 เด็กหญิงพัชราพร ใสส่อง ป.5 บ้านโนนสาทร

12 70537 เด็กหญิงพัชราภา สาตมุณี ป.6 หนองเมยสามัคคี

13 70538 เด็กหญิงพัชริดา คุ้มเงิน ป.6 ภูมิวิทยา

14 70539 เด็กหญิงพัชรินทร์ หาญวังม่วง ป.6 บ้านสารจอด

15 70540 เด็กหญิงพัชรินทร์ ณ เพชรบุรี ป.5 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

16 70541 เด็กชายพัฒน์บดินทร์ ศรีเมือง ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

17 70542 เด็กชายพัณณ์พิสิฐ นุชรุ่งเรือง ป.6 เกษตรศิลปวิทยา

18 70543 เด็กหญิงพัตรา เพ็ชรกิจ ป.6 ภูมิวิทยา

19 70544 เด็กชายพัทธดนย์ งามผ่อง ป.6 ภูเขียววิทยา

20 70545 เด็กหญิงพัทธมน ลาภประสพ ป.5 บ้านสารจอด

21 70546 เด็กชายพัสกร ดีเพ็ชร ป.6 บ้านเรือ

22 70547 เด็กชายพาสูง หาญศึก ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

23 70548 เด็กหญิงพิชชา แคนครอง ป.5 บ้านสารจอด

24 70549 เด็กหญิงพิชชาภา อุดมบัว ป.6 บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง)

25 70550 เด็กหญิงพิชชาอร เพชรไม้ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

26 70551 เด็กหญิงพิชญธิดา หล้าเพชร ป.6 ภูมิวิทยา

27 70552 เด็กหญิงพิชญสินี ค าพวง ป.4 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

28 70553 เด็กหญิงพิชญานิน เหล็กวงษ์ ป.4 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

29 70554 เด็กหญิงพิชญาภัค ค าป้อง ป.6 บ้านสีปลาด

30 70555 เด็กหญิงพิชญาภา ภาพสละ ป.6 ภูมิวิทยา

31 70556 เด็กหญิงพิชยะธิดา ผัดวิเศษ ป.6 สระโพนทอง

32 70557 เด็กหญิงพิชา นราพล ป.6 บ้านดอนเตาเหล็ก

33 70558 เด็กหญิงพิชามญช์ุ วงษ์จันทอง ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

34 70559 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สละวงษ์ ป.6 หนองไรไก่

35 70560 เด็กหญิงพิมพกานต์ ศิริสวัสด์ิ ป.5 บ้านหนองโพนงาม

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ห้องสอบท่ี 17 อาคาร 4   ช้ัน 1 ห้อง 413

เลขประจ าตัวสอบ 70561 - 70595 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70561 เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา แนววิลัย ป.5 ม่องราษฎร์สามัคคี

2 70562 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขวัญศิริ ป.6 บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

3 70563 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขังสูงเนิน ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

4 70564 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมมาศ ป.5 บ้านดอนเตาเหล็ก

5 70565 เด็กหญิงพิมพ์พิศา พิมพ์สราญ ป.4 ภูมิวิทยา

6 70566 เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรหมเมตตา ป.6 หนองเมยสามัคคี

7 70567 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา อุดมศิลป์ ป.6 ภูมิวิทยา

8 70568 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฤาชา ป.4 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

9 70569 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เกิดสุข ป.6 ศรีแก้งคร้อ

10 70570 เด็กหญิงพิมพ์สุดา กินโนนกอก ป.6 ภูมิวิทยา

11 70571 เด็กหญิงพิรดาภร ปิตตาระเต ป.5 บ้านหนองปลา

12 70572 เด็กหญิงพีรณัฐ ชัยงาม ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

13 70573 เด็กหญิงพีรดา สร้อยนาค ป.6 บ้านมูลกระบือ

14 70574 เด็กชายพีรธัช สามิภักด์ิ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

15 70575 เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์งาม ป.6 บ้านหว้าทอง

16 70576 เด็กชายพีรภัทร แท่งหอม ป.6 ภูมิวิทยา

17 70577 เด็กชายพีรวิชญ์ พลเย่ียม ป.6 ภูมิวิทยา

18 70578 เด็กชายพีรวิชญ์ สูงภูเขียว ป.6 สวนวิทยา

19 70579 เด็กชายพีระวัฒน์ เองพรมมา ป.6 อินทรศึกษา

20 70580 เด็กชายพุฒิพงศ์ เงินพูล ป.6 ภูมิวิทยา

21 70581 เด็กหญิงเพชรชดา แสนหล้า ป.6 บ้านหนองแซง

22 70582 เด็กหญิงเพชรดา โสภาเพชร ป.5 ภูเขียววิทยา

23 70583 เด็กหญิงเพชรลดา ผ่อนจรุง ป.5 บ้านหนองบัวพรม

24 70584 เด็กหญิงเพชรอันดา มณีสุข ป.6 ภูมิวิทยา

25 70585 เด็กหญิงแพรวา เลไทย ป.5 บ้านสารจอด

26 70586 เด็กหญิงแพรวา ฝ่ายศูนย์ ป.5 หนองโพนงาม

27 70587 เด็กหญิงภควดี ผมเงิน ป.6 มารีย์แก้งคร้อ

28 70588 เด็กชายภควัฒน์ นาเพีย ป.6 บ้านแก้ง  (คุรุวิทยานุสรณ์)

29 70589 เด็กหญิงภรภัทร วุฒิกมลชาติ ป.5 ภูมิวิทยา

30 70590 เด็กหญิงภริตพร คชสาร ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

31 70591 เด็กชายภัคพล รังกลาง ป.6 ภูมิวิทยา

32 70592 เด็กหญิงภัคภิญญา อ่องจ าปา ป.6 ภูมิวิทยา

33 70593 เด็กชายภัครพล แก้งค า ป.6 บ้านหนองแซง

34 70594 เด็กหญิงภัชราภา หิรัญรัตน์ ป.6 ภูมิวิทยา

35 70595 เด็กหญิงภัฏฏนีญาภรณ์ รอดตรง ป.4 ภูมิวิทยา

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 18 อาคาร 4   ช้ัน 1 ห้อง 414

เลขประจ าตัวสอบ 70596 - 70630 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70596 เด็กชายภัทรดนัย ชนะภู ป.5 บ้านโจดพิทยาคาร

2 70597 เด็กหญิงภัทรปภา สาตมุณี ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

3 70598 เด็กชายภัทรพงศ์ ช านาญพล ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

4 70599 เด็กชายภัทรพล กตะศิลา ป.6 ภูมิวิทยา

5 70600 เด็กชายภัทรพล ตะราศรี ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

6 70601 เด็กหญิงภัทรภร ศรีอุดร ป.6 บ้านหนองคอนไทย

7 70602 เด็กหญิงภัทรภร ศรีสุทธิพันธ์พร ป.6 สายฝนศึกษา

8 70603 เด็กหญิงภัทราพร เหิมสารจอด ป.6 บ้านสารจอด

9 70604 เด็กหญิงภัทราพร สมตัว ป.6 บ้านหนองแซง

10 70605 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันเต็บ ป.6 บ้านกุดแดง

11 70606 เด็กชายภาคิน ใสสูงเนิน ป.6 บ้านหนองโพนงาม

12 70607 เด็กชายภาณุวัฒน์ ทัดศรี ป.5 ภูมิวิทยา

13 70608 เด็กชายภาณุวิชญ์ มลิช่ืน ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

14 70609 เด็กชายภาดา ลบหนองบัว ป.6 ภูมิวิทยา

15 70610 เด็กชายภานุกร จันทะคุณ ป.6 อินทรศึกษา

16 70611 เด็กชายภานุพงศ์ สง่างาม ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

17 70612 เด็กชายภานุพงษ์ นามสุดตา ป.6 บ้านกุดจอก

18 70613 เด็กหญิงภิชญธิดา สอนเสนา ป.5 บ้านหนองแซง

19 70614 เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์ ขวัญศิริ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

20 70615 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อาชีวกุลมาศ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

21 70616 เด็กหญิงภิรัชญา เจริญสมบัติ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

22 70617 เด็กชายภูชิชย์ รอดตรง ป.6 ภูมิวิทยา

23 70618 เด็กชายภูตะวัน บดสูงเนิน ป.6 ศรีแก้งคร้อ

24 70619 เด็กชายภูตะวัน บรรเทา ป.6 บ้านขามป้อม

25 70620 เด็กชายภูธเนศ ฝ่ายลุย ป.6 บ้านหนองแซง

26 70621 เด็กชายภูมินทร์ เหล่าภัก ป.6 ภูมิวิทยา

27 70622 เด็กชายภูมินทร์ แฝงทองหลาง ป.6 บ้านหนองโพนงาม

28 70623 เด็กชายภูมินริศร์ แขมภูเขียว ป.6 ภูมิวิทยา

29 70624 เด็กชายภูมินริศร์ แขมภูเขียว ป.6 ภูมิวิทยา

30 70625 เด็กชายภูมิมินทร์ หอมอินทร์ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

31 70626 เด็กหญิงภูริชญา ผลเงิน ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

32 70627 เด็กชายภูรินทร์ น้อยนาม ป.5 ภูมิวิทยา

33 70628 เด็กชายภูริพัฒน์ จิตรภิลัย ป.6 บ้านโป่งโพธ์ิ

34 70629 เด็กชายภูฤทธ์ิทัต ภิญโญศรี ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

35 70630 เด็กชายภูวนาท หอมคุณ ป.5 บ้านสารจอด

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 19 อาคาร 4   ช้ัน 1 ห้อง 415

เลขประจ าตัวสอบ 70631 - 70665 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70631 เด็กหญิงภูฬิชญา อ่อนน้อม ป.6 ภูมิวิทยา

2 70632 เด็กหญิงมณฑกาญจน์ ค าแพง ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

3 70633 เด็กหญิงมธุรดา ฐานวิเศษ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

4 70634 เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงห์โนนเชือก ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

5 70635 เด็กหญิงมนัสวันท์ สุจริต ป.4 บ้านหนองแซง

6 70636 เด็กหญิงมยุริญ โอษฐประไพ ป.5 ภูมิวิทยา

7 70637 เด็กหญิงมัชฌิมาย์ บรรจง ป.5 ภูเขียววิทยา

8 70638 เด็กหญิงมัดไหม ไชยแสน ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

9 70639 เด็กชายมีตะวัน สิงห์ลอ ป.6 อนุบาลสุดรัก

10 70640 เด็กหญิงมุทิตา พงษ์สระพัง ป.6 บ้านโนนสาทร

11 70641 เด็กหญิงเมขลา คงไทย ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

12 70642 เด็กหญิงเมธาพร เพียรวิชา ป.5 บ้านหนองแซง

13 70643 เด็กหญิงเมธาวี สิงห์ทอง ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

14 70644 เด็กหญิงเมษารัตน์ หัสดาลอย ป.6 บ้านกุดจอก

15 70645 เด็กชายยศกร มูลโส ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

16 70646 เด็กหญิงยศวดี เชิดสกุล ป.6 ภูมิวิทยา

17 70647 เด็กชายยิงยุทธ์ เพิงพันล า ป.6 ภูมิวิทยา

18 70648 เด็กหญิงยิงลักษณ์ ไทยลิกลอย ป.4 ภูมิวิทยา

19 70649 เด็กหญิงยุพาพรรณ พลภักดี ป.6 บ้านหนองข่า

20 70650 เด็กชายรชต ธิมิลกุล ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

21 70651 เด็กชายรชต ภิญโญทรัพย์ ป.5 สามสวนวิทยา

22 70652 เด็กหญิงรชตวรรณ ลุนทุมมา ป.6 บ้านกุดจอก

23 70653 เด็กหญิงรมณ อ่อนสุวรรณ์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

24 70654 เด็กหญิงรมิดา ย้ิมส าราญ ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

25 70655 เด็กหญิงรวิภา ฐานม่ัน ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

26 70656 เด็กหญิงรวิภา สิงห์นอก ป.6 ภูมิวิทยา

27 70657 เด็กหญิงรังสิมา เจริญชีพ ป.6 ภูมิวิทยา

28 70658 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บ ารุงราษฎร์ ป.5 บ้านหนองบัวพรม

29 70659 เด็กชายรัชพล สืบเพ็ง ป.4 บ้านหัวหนอง

30 70660 เด็กชายรัฐศาสตร์ ขวัญวงษ์ ป.6 บ้านแดงสว่าง

31 70661 เด็กหญิงรัตนพร นามมงคล ป.6 ภูมิวิทยา

32 70662 เด็กชายรัตนสิทธ์ิ แข็งฤทธ์ิ ป.5 บ้านหัวหนอง

33 70663 เด็กหญิงรัตนา มิตรมาตร ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

34 70664 เด็กหญิงรัตนาวลัย มิตรช่ืน ป.6 บ้านโนนคูณ

35 70665 เด็กหญิงรัติกร หัสดาลอย ป.6 บ้านกุดจอก

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 20 อาคาร 4   ช้ัน 1 ห้อง 416

เลขประจ าตัวสอบ 70666 - 70700 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70666 เด็กหญิงรินรดา ก่อบุญ ป.6 ภูมิวิทยา

2 70667 เด็กหญิงรุ่งนภา ประกอบชัย ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

3 70668 เด็กหญิงรุ่งไพลิน เผือกชาวนา ป.5 ภูมิวิทยา

4 70669 เด็กหญิงรุจิรา ทวีผ่อง ป.5 บ้านหนองคอนไทย

5 70670 เด็กหญิงเรืองรินทรัพย์ มิตรมาตร ป.6 อินทรศึกษา

6 70671 เด็กชายฤทธิพงศ์ เพียรการณ์ ป.6 บ้านหว้าทอง

7 70672 เด็กหญิงลลิตวดี นาส้มกบ ป.6 ภูมิวิทยา

8 70673 เด็กหญิงลลิตา ขวัญยืน ป.6 ภูมิวิทยา

9 70674 เด็กหญิงลลิตา แซ่ต้ัง ป.6 ภูมิวิทยา

10 70675 เด็กหญิงลิปิการ์ หล้าไทย ป.6 ศรีแก้งคร้อ

11 70676 เด็กหญิงวชิรญาณ์ โคตรไต้ ป.4 บ้านโนนสาทร

12 70677 เด็กหญิงวชิรญาณ์ มาเมือง ป.6 ภูมิวิทยา

13 70678 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สมบัติหอม ป.6 บ้านโนนคูณ

14 70679 เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองดี ป.4 ภูมิวิทยา

15 70680 เด็กชายวชิรวิทย์ ยศปัญญา ป.6 บ้านเรือ

16 70681 เด็กชายวทัญญู สีโพนทัน ป.6 บ้านหนองแซงน้อย

17 70682 เด็กหญิงวธัญญา บัวตูม ป.5 บ้านมูลกระบือ

18 70683 เด็กหญิงวธูพิตรา ต่อชีพ ป.4 อนุบาลบ้านทับทิม

19 70684 เด็กชายวนาลี ป้อมสุวรรณ ป.6 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

20 70685 เด็กหญิงวนิษา ทุมวัน ป.6 บ้านมูลกระบือ

21 70686 เด็กชายวรชิต ผลมาตร์ ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

22 70687 เด็กหญิงวรดา ทองพันล า ป.6 ภูมิวิทยา

23 70688 เด็กหญิงวรดา ธรรมวิเศษ ป.6 ภูมิวิทยา

24 70689 เด็กชายวรพบ สอนจ้อย ป.4 บ้านหัวหนอง

25 70690 เด็กชายวรภัทร์ มิตรช่ืน ป.6 บ้านโนนสาทร

26 70691 เด็กหญิงวรรณกร อุปัญญ์ ป.6 ภูมิวิทยา

27 70692 เด็กหญิงวรรณชนก เจริญชีพ ป.5 บ้านแดงสว่าง

28 70693 เด็กชายวรรธน์ธนากรญ์ ก าลังเหลือ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

29 70694 เด็กหญิงวรลักษณ์ ชัยศรีษะ ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

30 70695 เด็กหญิงวรษา เวียงค า ป.5 บ้านหนองบัวพรม

31 70696 เด็กหญิงวรัชยา พิกุลแกมแก้ว ป.5 บ้านหัวหนอง

32 70697 เด็กหญิงวรัชยา บุญแจ่ม ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

33 70698 เด็กหญิงวรัชยา สายชาลี ป.6 มารีย์แก้งคร้อ

34 70699 เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์ส าราญ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

35 70700 เด็กหญิงวรัญญา ทองเขียว ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 21 อาคาร 4   ช้ัน 1 ห้อง 417

เลขประจ าตัวสอบ 70701 - 70735 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70701 เด็กหญิงวรัญญา รูปสะอาด ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

2 70702 เด็กหญิงวรัทญา ทยาธรรม ป.6 ภูมิวิทยา

3 70703 เด็กหญิงวรัทยา เรืองเจริญ ป.5 ภูมิวิทยา

4 70704 เด็กหญิงวราภรณ์ ทองแย้ม ป.6 บ้านกุดจอก

5 70705 เด็กชายวรายุทธ ค าปรุงมา ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

6 70706 เด็กชายวรายุทธ ช่อรักษ์ ป.6 บ้านหว้าทอง

7 70707 เด็กหญิงวรารัตน์ เศษสิงห์ ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

8 70708 เด็กหญิงวริศรา แข็งแรง ป.5 บ้านดอนเตาเหล็ก

9 70709 เด็กชายวสุพน พรมมาเขียว ป.6 บ้านหนองคอนไทย

10 70710 เด็กชายวัจนกร เอ่ียมศรี ป.6 บ้านสารจอด

11 70711 เด็กชายวัชรกิตต์ ขวัญถาวร ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

12 70712 เด็กชายวัชรวิชญ์ ขวัญศิริ ป.6 ภูมิวิทยา

13 70713 เด็กหญิงวารุณี ถนอมผล ป.6 บ้านนาหนองทุ่ม

14 70714 เด็กหญิงวาสิตา ผัดวิเศษ ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

15 70715 เด็กหญิงวิกานดา ทองดี ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

16 70716 เด็กชายวิชญ์วรัตม์ เนาว์โอโล ป.6 ภูมิวิทยา

17 70717 เด็กหญิงวิชุดา คุณประทุม ป.6 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

18 70718 เด็กชายวิทยา พรหมเมตตา ป.6 ภูมิวิทยา

19 70719 เด็กหญิงวิมลทิพย์ เกาลวณิชย์ ป.6 ภูมิวิทยา

20 70720 เด็กหญิงวิลาวัณย์ คงแสนค า ป.6 บ้านหนองไรไก่

21 70721 เด็กหญิงวิลาวัลย์ มีปัดมา ป.5 บ้านหนองคอนไทย

22 70722 เด็กหญิงวิลาสินี เวียงดินด า ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

23 70723 เด็กหญิงวีรภัทรา คุ้มภูเขียว ป.5 ภูมิวิทยา

24 70724 เด็กชายวีรวัฒน์ สิทธ์ิน้อย ป.6 ภูมิวิทยา

25 70725 เด็กชายศดายุท นิลสนิท ป.6 บ้านหว้าทอง

26 70726 เด็กชายศรัณยพงศ์ เม่นสุข ป.6 สามสวนวิทยา

27 70727 เด็กชายศรัณยพงศ์ วรจักร ป.5 บ้านหนองปลา

28 70728 เด็กหญิงศรัณรัตน์ กองแก้ว ป.6 ภูมิวิทยา

29 70729 เด็กชายศรัทธนิตย์ พรหมเอ่ียม ป.4 บ้านหนองแซง

30 70730 เด็กชายศรันย์ ศรีสวัสด์ิ ป.6 บ้านกุดจอก

31 70731 เด็กหญิงศศิกานต์ โคตรเสนา ป.6 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

32 70732 เด็กหญิงศศิกานต์ นามวิจิตร ป.6 อินทรศึกษา

33 70733 เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์ษา ป.4 มาบอ ามฤตวิทยา

34 70734 เด็กหญิงศศิธร คล่ืนแก้ว ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

35 70735 เด็กหญิงศศิธร ภิญโญศรี ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ห้องสอบท่ี 22 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 422

เลขประจ าตัวสอบ 70736 - 70770 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70736 เด็กหญิงศศิพัสสร ศักด์ิอนันต์ ป.6 หนองเมยสามัคคี

2 70737 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองแย้ม ป.6 บ้านหนองคอนไทย

3 70738 เด็กหญิงศศิพิมล ทูลแก้ว ป.6 หนองเมยสามัคคี

4 70739 เด็กหญิงศศิวิรัล จันทร์โสภณากุล ป.6 อนุบาลสายฝนศีกษา

5 70740 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ ฤาหาญ ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

6 70741 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ โขนภูเขียว ป.6 หนองเมยสามัคคี

7 70742 เด็กหญิงศิรประภา พิมพลีชัย ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

8 70743 เด็กชายศิรภัทร วงศ์บุตรดี ป.5 บ้านสารจอด

9 70744 เด็กชายศิรวิทย์ บุญช่วย ป.6 บ้านหนองคอนไทย

10 70745 เด็กหญิงศิริกัลยา ป้องกงลาด ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

11 70746 เด็กหญิงศิริจรรยา สาลีธีรวัฒน์ ป.6 ภูมิวิทยา

12 70747 เด็กชายศิริโชค คงปฎิธานนท์ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

13 70748 เด็กหญิงศิริณีย์ กล้าทะเล ป.6 ภูมิวิทยา

14 70749 เด็กหญิงศิริพิชญา ศรีลาย ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

15 70750 เด็กหญิงศิริภัทร ผดุงรัฐ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

16 70751 เด็กชายศิลาธาร สุขตระกูล ป.6 บ้านโนนคูณ

17 70752 เด็กชายศิวกร ดอนกระโทก ป.6 ภูมิวิทยา

18 70753 เด็กหญิงศิวมน ศักด์ิอุบล ป.5 บ้านสารจอด

19 70754 เด็กชายศิววงศ์ นกแก้ว ป.6 ภูมิวิทยา

20 70755 เด็กหญิงศุทราพร นามวิจิตร ป.6 บ้านสารจอด

21 70756 เด็กชายศุภกร เครือหินแร่ ป.6 บ้านสารจอด

22 70757 เด็กชายศุภกร สุภาพเพชร ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

23 70758 เด็กหญิงศุภกานต์ ศุภวัตรวิบูลย์ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

24 70759 เด็กชายศุภชัย คงโนนกอก ป.6 สระโพนทอง

25 70760 เด็กชายศุภโชค อินรินทร์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

26 70761 เด็กชายศุภฤกษ์ ผิวบัว ป.6 ภูมิวิทยา

27 70762 เด็กชายศุภวิชญ์ ค าพันธ์ ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

28 70763 เด็กหญิงศุภาวดี ว่องสาริการ ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

29 70764 เด็กชายศุภินันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ป.6 บ้านหนองบัวพรม

30 70765 เด็กหญิงศุภิศรา แก้วเฮือง ป.6 ภูมิวิทยา

31 70766 เด็กหญิงศุภิสรา ชารี ป.6 บ้านหนองไรไก่

32 70767 เด็กหญิงศุภิสรา พันธ์ภา ป.6 สระโพนทอง

33 70768 เด็กหญิงเศรษฐีนี บุตรศิริ ป.6 บ้านหนองกุง

34 70769 เด็กหญิงสกุลตรา ไทยป้อม ป.6 ภูมิวิทยา

35 70770 เด็กชายสกุลวรรน์ ดาวช่วย ป.6 ภูมิวิทยา

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 23 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 423

เลขประจ าตัวสอบ 70771 - 70805 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70771 เด็กชายสมภพ ชาญเดช ป.4 บ้านหนองโพนงาม

2 70772 เด็กหญิงสรัลญา ลูกชัยภูมิ ป.5 ภูมิวิทยา

3 70773 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ตาลต้น ป.6 ภูเขียววิทยา

4 70774 เด็กหญิงสวรรยา นิสัยตรง ป.5 บ้านโนนสาทร

5 70775 เด็กชายสันติสุข ถนอมชีพ ป.5 บ้านหนองคอนไทย

6 70776 เด็กหญิงสายชล หม่ืนสุรินทร์ ป.6 บ้านหนองแซง

7 70777 เด็กหญิงสิตาภา กุมผัน ป.6 ภูมิวิทยา

8 70778 เด็กชายสิทธิชัย โลสูงเนิน ป.6 บ้านกุดจอก

9 70779 เด็กชายสิทธิโชค อัตตะโน ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

10 70780 เด็กชายสิทธิพล แก้วคร ป.6 บ้านหนองแซง

11 70781 เด็กชายสิทธิศักด์ิ กองเพชร ป.6 อินทรศึกษา

12 70782 เด็กชายสิปปวิชญ์ สุจริต ป.6 ศรีแก้งคร้อ

13 70783 เด็กชายสิรพบ สากุล ป.6 ภูมิวิทยา

14 70784 เด็กชายสิรภัทร ม่ิงโอโล ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

15 70785 เด็กชายสิรวิชญ์ คงสุข ป.6 ภูเขียววิทยา

16 70786 เด็กหญิงสิริกานดา แก้งทอง ป.6 บ้านสารจอด

17 70787 เด็กหญิงสิริทิพย์ ประโยชน์มี ป.6 สระโพนทอง

18 70788 เด็กชายสิริยงค์ สุขสนิท ป.6 ชุมชนบ้าหนองเซียงซา

19 70789 เด็กหญิงสิริวลัย บุตรพรหม ป.6 ภูมิวิทยา

20 70790 เด็กหญิงสิรีธร หงอกภิลัย ป.6 บ้านแดงสว่าง

21 70791 เด็กหญิงสุชัญญา วงศ์กาจ ป.5 เกษตรศิลปวิทยา

22 70792 เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์จิตร ป.5 ภูมิวิทยา

23 70793 เด็กหญิงสุชานันท์ เช้ือเกตุ ป.6 บ้านกุดหัวช้าง

24 70794 เด็กหญิงสุชานาถ นิลพงษ์ ป.5 ภูเขียววิทยา

25 70795 เด็กหญิงสุฐิดา มูลบัวภา ป.6 บ้านหนองปลา

26 70796 เด็กหญิงสุฑารัตน์ บุญมา ป.5 บ้านสารจอด

27 70797 เด็กหญิงสุฑาศิณี ศิริวรรณ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

28 70798 เด็กหญิงสุณัฏฐา รอดเมฆ ป.6 ภูมิวิทยา

29 70799 เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ่มแสง ป.6 ภูมิวิทยา

30 70800 เด็กหญิงสุตาภัทร วงศ์กัน ป.5 ภูมิวิทยา

31 70801 เด็กชายสุทธิพงษ์ เคาภูเขียว ป.6 บ้านสารจอด

32 70802 เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก่นสนธ์ิ ป.5 ภูมิวิทยา

33 70803 เด็กหญิงสุธารัตน์ ขวัญวิเศษ ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

34 70804 เด็กหญิงสุธาสินี ไพศาลธรรม ป.6 ศรีแก้งคร้อ

35 70805 เด็กหญิงสุธิชา เฉลิมวัฒน์ ป.6 บ้านแข้  (เจริญราษฎร์วิทยา)

22 มกราคม 2566

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565



ห้องสอบท่ี 24 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 424

เลขประจ าตัวสอบ 70806 - 70840 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70806 เด็กหญิงสุธิมา หนุนวงษ์ ป.6 บ้านหว้าทอง

2 70807 เด็กหญิงสุนันทา กร่ิมใจ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

3 70808 เด็กหญิงสุปรีดา ถึงลาภ ป.6 บ้านหนองคอนไทย

4 70809 เด็กหญิงสุปรีดา บ ารุงเขต ป.5 บ้านนาหนองทุ่ม

5 70810 เด็กหญิงสุพรรษา หินประกอบ ป.6 บ้านหนองกุง

6 70811 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ประสมเพชร ป.6 บ้านหนองโพนงาม

7 70812 เด็กหญิงสุภวรรณ ย่ิงนอก ป.6 บ้านหนองโพนงาม

8 70813 เด็กหญิงสุภัคกาญจน์ กองลุน ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

9 70814 เด็กหญิงสุภัตรตรา ศรีพิทักษ์ ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

10 70815 เด็กหญิงสุภัสสร ฦาชา ป.6 บ้านสารจอด

11 70816 เด็กหญิงสุภัสสรณ์ คมข า ป.6 รักเรียนพิทยา

12 70817 เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ซ่อนบุญ ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

13 70818 เด็กหญิงสุภาวดี เทพมุสิก ป.5 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

14 70819 เด็กหญิงสุภาวดี เหินชัย ป.6 บ้านโจดโนนข่า

15 70820 เด็กหญิงสุภาวิตา เสนามาตย์ ป.4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

16 70821 เด็กหญิงสุมิตตรา ก๊ักสูงเนิน ป.4 บ้านโนนสาทร

17 70822 เด็กหญิงสุมิตรา น้อยสนิท ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

18 70823 เด็กหญิงสุมิตรา ท้าวน้อย ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

19 70824 เด็กชายสุเมธา เทียมทอง ป.6 ภูมิวิทยา

20 70825 เด็กชายสุรทัศน์ สุภีร์ ป.5 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

21 70826 เด็กหญิงสุวภัทร วนกลาง ป.5 บ้านสามสวน

22 70827 เด็กชายสุวิสาน โชคคุณ ป.6 บ้านแดงสว่าง

23 70828 เด็กหญิงสุศิริณัฐ ประมูลศิลป์ ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

24 70829 เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงศ์กาจ ป.6 บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

25 70830 เด็กชายเสรีชน ประกอบชัย ป.5 ภูมิวิทยา

26 70831 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สานาม ป.6 ภูมิวิทยา

27 70832 เด็กหญิงโสริญา มีสอน ป.6 บ้านโนนสลวย

28 70833 เด็กหญิงหน่ึงนภา ศรีแดด ป.5 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

29 70834 เด็กหญิงหยาดเพชร ดอนเตาเหล็ก ป.5 บ้านโนนสาทร

30 70835 เด็กหญิงเหมือนฝัน แผนวิลัย ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

31 70836 เด็กชายอชิตพล พีภูเขียว ป.6 บ้านหนองแซง

32 70837 เด็กชายอดิศร หรินจันทร์ ป.6 หนองเมยสามัคคี

33 70838 เด็กหญิงอติกานต์ สุหญ้านาง ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

34 70839 เด็กชายอติเทพธาดา หล้าบ้านโพน ป.6 ภูมิวิทยา

35 70840 เด็กหญิงอนัญญา พงภูเขียว ป.6 บ้านโนนสาทร

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre P.K. คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2565

22 มกราคม 2566



ห้องสอบท่ี 25 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 425

เลขประจ าตัวสอบ 70841 - 70875 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70841 เด็กหญิงอนัญญา โครตเคร่ือง ป.6 บ้านหนองไผ่

2 70842 เด็กหญิงอนันตญา จวบบุญ ป.6 บ้านกุดแดง

3 70843 เด็กหญิงอนันตภรณ์ นนตะสี ป.6 ศรีแก้งคร้อ

4 70844 เด็กหญิงอนิสสญา สีป่าหญ้า ป.6 บ้านกุดหัวช้าง

5 70845 เด็กชายอนุชิต โททอง ป.6 บ้านหว้าทอง

6 70846 เด็กชายอนุวัฒ อาจวงษ์ ป.5 บ้านหนองโพนงาม

7 70847 เด็กหญิงอภิชญา กางการ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

8 70848 เด็กหญิงอภิชญาภรณ์ ข้ึนภูเขียว ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

9 70849 เด็กหญิงอภิญญา วงค์อามาตย์ ป.6 บ้านหนองโพนงาม

10 70850 เด็กหญิงอภิญญา สมบูรณ์ ป.5 บ้านหนองโพนงาม

11 70851 เด็กหญิงอภิญญาพร สวัสด์ิศรี ป.6 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

12 70852 เด็กหญิงอภิภาดา สุนทรแสง ป.5 บ้านหัวหนอง

13 70853 เด็กชายอภิรักษ์ แก่นสุข ป.6 ศรีแก้งคร้อ

14 70854 เด็กชายอภิรักษ์ โสมทอง ป.6 บ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

15 70855 เด็กชายอภิวัฒน์ คะระนันท์ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

16 70856 เด็กชายอภิวิชญ์ หาญมะโน ป.6 ภูมิวิทยา

17 70857 เด็กหญิงอภิสรา น้อยวิหค ป.6 ชุมแพชนูปถัมภ์

18 70858 เด็กหญิงอรณิชา พานนนท์ ป.6 หนองขามวิทยาคาร

19 70859 เด็กหญิงอรทัย หาชัย ป.6 บ้านสารจอด

20 70860 เด็กชายอรรครวรรษ โลหากาศ ป.6 ภูมิวิทยา

21 70861 เด็กหญิงอรวรา ทองลาด ป.6 บ้านดอน - นกเอ้ียงเก่า

22 70862 เด็กหญิงอรสุดา นุกูลการ ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

23 70863 เด็กหญิงอรอนงค์ ขวัญรักษา ป.6 บ้านหนองแซง

24 70864 เด็กหญิงอริยา ก่ิงมะนาว ป.6 บ้านหนองบัวพรม

25 70865 เด็กหญิงอริษา จ ารัสกุล ป.6 ภูมิวิทยา

26 70866 เด็กหญิงอริสษา สุขังสูงเนิน ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

27 70867 เด็กหญิงอริสา พาวงษ์ ป.6 บ้านหนองบัวพรม

28 70868 เด็กหญิงอริสา ไกรสกุล ป.5 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

29 70869 เด็กหญิงอริสา กองโกย ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

30 70870 เด็กหญิงอโรชา ฦาชา ป.6 บ้านโพธ์ิ  (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

31 70871 เด็กหญิงอลิชศา ท่าผา ป.5 บ้านโนนสาทร

32 70872 เด็กชายอักษรชัย หมอกชัย ป.6 ศรีแก้งคร้อ

33 70873 เด็กหญิงอักษราภัค บุญครุฑ ป.6 ภูมิวิทยา

34 70874 เด็กชายอัครวินท์ โททะรินทร์ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

35 70875 เด็กหญิงอัญมณี วงษ์ค าอุด ป.6 บ้านหัวหนอง

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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ห้องสอบท่ี 26 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 426

เลขประจ าตัวสอบ 70876 - 70910 จ านวน 35  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70876 เด็กหญิงอัญมณี ประภาษี ป.6 บ้านสารจอดเก่า

2 70877 เด็กหญิงอัญรินทร์ ไกรรัตน์ ป.6 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

3 70878 เด็กหญิงอัญรินทร์ เข่งรอด ป.5 ภูมิวิทยา

4 70879 เด็กชายอัฐดาวิทย์ ประชามอญ ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

5 70880 เด็กหญิงอัฐภิญญา ฉิมมา ป.6 อนุบาลสายฝนศึกษา

6 70881 เด็กหญิงอัมพาพัชร์ วัฒนยืนยง ป.6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2

7 70882 เด็กหญิงอัมราพร พุ่มพวง ป.4 ภูมิวิทยา

8 70883 เด็กหญิงอัยลดา หงษ์ศิริโรจน์ ป.6 บ้านโนนข่า

9 70884 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์ ทีทา ป.6 บ้านมูลกระบือ

10 70885 เด็กหญิงอาซียา รุ่งโรจน์ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

11 70886 เด็กชายอาทิตย์ ทวีลาภ ป.6 อนุบาลบ้านทับทิม

12 70887 เด็กหญิงอาทิตยา เหิดวังม่วง ป.5 บ้านสารจอด

13 70888 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ ขวัญยืน ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

14 70889 เด็กหญิงอาภัสรา หมู่โสภิญ ป.6 บ้านโนนสาทร

15 70890 เด็กหญิงอารดา พานุรักษ์ ป.5 บ้านหนองแซง

16 70891 เด็กหญิงอารยา เริงชัยภูมิ ป.5 อนุบาลบ้านทับทิม

17 70892 เด็กหญิงอารยา พนมภูมิ ป.4 บ้านหนองปลา

18 70893 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีดาวงษ์ ป.6 บ้านหนองบัวพรม

19 70894 เด็กหญิงอิงอร ประจักษ์เมือง ป.6 ภูมิวิทยา

20 70895 เด็กหญิงอิทธิยา ฦาแรง ป.5 บ้านสารจอด

21 70896 เด็กหญิงอินทร์ญาดา มณีปกรณ์ ป.5 ภูมิวิทยา

22 70897 เด็กหญิงอินทิยาพร ช านาญ ป.6 ศรีแก้งคร้อ

23 70898 เด็กหญิงอีศญานัน อูบแก้ว ป.5 ภูมิวิทยา

24 70899 เด็กหญิงอุษมาภรณ์ หม่ืนค ายอง ป.5 บ้านสารจอด

25 70900 เด็กชายเอกบดินทร์ ด ารงเช้ือ ป.6 บ้านระหัด

26 70901 เด็กหญิงเอลิซ่า สติกส์ดอทเทอร์ ป.5 อนุบาลบ้านสิทธิวงษ์

27 70902 เด็กหญิงไอลดา แสงกล้า ป.6 ภูมิวิทยา

28 70903 เด็กหญิงณัฐชานันท์ โนนทปะ ป.5 บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)

29 70904 เด็กชายกฤษกร ทักสูงเนิน ป.5 ภูมิวิทยา

30 70905 เด็กชายณัฐวุฒิ หาญจันทร์ ป.6 บ้านกุดแดง

31 70906 เด็กชายปณิธาน พันกับ ป.6 โนนเสลาประสาทวิทย์

32 70907 เด็กหญิงวรรณวริน มงคล ป.6 บ้านหว้าทอง

33 70908 เด็กหญิงตรีรัตน์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ป.6 บ้านหนองผักหลอด

34 70909 เด็กหญิงธมลวรรณ แก่นจันทร์ ป.4 ภูมิวิทยา

35 70910 เด็กหญิงมะลิสา ชูจิตร ป.6 บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

22 มกราคม 2566
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ห้องสอบท่ี 27 อาคาร 4   ช้ัน 2 ห้อง 427

เลขประจ าตัวสอบ 70911 - 70922 จ านวน 13  คน

สอบวันท่ี

ท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน

1 70911 เด็กชายภวัย พุทธสุขา ป.6 บ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

2 70912 เด็กชายภวัย วรยศบุลากร ป.6 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

3 70913 เด็กหญิงภัณฑิลา ทาณรงค์ ป.6 บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

4 70914 เด็กหญิงเมษยาพร รังสี ป.6 บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

5 70915 เด็กหญิงปุณยนุช ย่ีภู่ ป.5 บ้านหนองปลา

6 70916 เด็กหญิงปุณณิศา พรประทุม ป.5 บ้านหนองปลา

7 70917 เด็กหญิงธีรพงษ์ ศรีวิชัย ป.5 ฉิมพลีมา

8 70918 เด็กชายณัฐชานนท์ ทอนศรี ป.5 ฉิมพลีมา

9 70919 เด็กชายเจตพิพัฒน์ อนุมณฑล ป.5 ฉิมพลีมา

10 70920 เด็กหญิงขวัญชนก คุ้มบ้าน ป.5 บ้านแดงสว่าง

11 70921 เด็กหญิงอรนุช วินารัมย์ ป.6 บ้านหนองปลา

12 70922 เด็กหญิงปาริสา งามราศรี ป.6 ชุมชนแท่นประจัน

13 70923 เด็กหญิงขวัญฤดี คุณประทุม ป.6 ภูมิวิทยา

14 70924 เด็กหญิงภาวิกา นพธรรม ป.6 ภูมิวิทยา

15 70925 เด็กหญิงเจ้าสัว โยฮานซัน ป.6 ภูมิวิทยา

16 70926 เด็กชายอิสรพงษ์ บุตรวัง ป.6 บ้านโนนดินจ่ี

#N/A #N/A #N/A

18 #N/A #N/A #N/A

19 #N/A #N/A #N/A

20 #N/A #N/A #N/A

21 #N/A #N/A #N/A

22 #N/A #N/A #N/A

23 #N/A #N/A #N/A

24 #N/A #N/A #N/A

25 #N/A #N/A #N/A

26 #N/A #N/A #N/A

27 #N/A #N/A #N/A

28 #N/A #N/A #N/A

29 #N/A #N/A #N/A

30 #N/A #N/A #N/A

31 #N/A #N/A #N/A

32 #N/A #N/A #N/A

33 #N/A #N/A #N/A

34 #N/A #N/A #N/A

35 #N/A #N/A #N/A
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