
ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

1 00002 เด็กชาย วิทยากร วันมอย โรงเรียนทาชัยวิทยา  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

2 00004 นางสาว สมฤทัย นอยอิน โรงเรียนบานปลักแรด ประกอบการสมัครเขาเรียน

3 00005 นางสาว ชนัญญา ปานไหม โรงเรียนบานแกงวิทยา มาสงในวันสอบ  ไดแก

4 00009 นางสาว สุกัญญา ผลบุญ โรงเรียนบานสารจิตร  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

5 00012 นางสาว วิจิตรา ประดิษฐ โรงเรียนบานสารจิตร  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

6 00015 นางสาว พรชิตา ตาลชุม โรงเรียนบานสารจิตร  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

7 00024 นางสาว ณิชกานต ปกษี โรงเรียนบานสารจิตร  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

8 00028 นาย ภวินท แผลงศร โรงเรียนบานสารจิตร  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

9 00030 นาย ภักดี ถนอมจิตร โรงเรียนบานสารจิตร   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

10 00033 นาย กัญจนนิพัทธ นาสุวรรณ โรงเรียนเมืองเชลียง

11 00039 เด็กหญิง พรชนก ชางลวดลาย โรงเรียนเมืองเชลียง  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

12 00050 เด็กหญิง กัลยา ทองบุตร โรงเรียนวัดปาแดง    บัตรประจําตัวประชาชน

13 00057 นางสาว บงกฎ ใครครวญ โรงเรียนวัดสระลงเรือ    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

14 00069 นางสาว ปนัดดา เรืองอนันต โรงเรียนเมืองดงวิทยา

15 00080 นาย ธนวัต ยะมนต โรงเรียนเมืองเชลียง  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

16 00093 เด็กชาย จันพรหม อินทรออน โรงเรียนบานหวยโป และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

17 00094 นางสาว พสุมนต ตุนทอง

18 00100 นางสาว ซันญา ตาเปย โรงเรียนเมืองเชลียง  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

19 00133 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ชัยชชิด โรงเรียนทาชัยวิทยา    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

20 00143 นางสาว อาทิมา สีใจ โรงเรียนบานหวยไคร

21 00144 เด็กชาย ณัฐกร ขยัก โรงเรียนบานสุเมน

22 00158 นางสาว สุธีธิดา คําจีน โรงเรียน บานทาโพธิ ์
23 00164 นางสาว บัวบูชา ดีสงคราม โรงเรียนเมืองเชลียง

24 00177 นางสาว พรทิพย แซเติ๋น โรงเรียนบานสันหีบ

25 00187 นางสาว รุงนภา ปานามิโก โรงเรียนบานผาเวียง

26 00190 นางสาว เจนจิรา กําพลวิน โรงเรียนชุมชนบานบางเสร

27 00192 นางสาว ชุติกาญจน มหาทรัพยเพ่ิมพูน โรงเรียนเมืองเชลียง

28 00193 นาย พสธร ทัดนุม โรงเรียนเมืองเชลียง

29 00194 นางสาว นันทรัตน เพ็งกลาง โรงเรียนบานผาเวียง

30 00196 นางสาว จรรยพร สงโสด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง (รอบท่ัวไป)

หองสอบท่ี 1  (312)    

วันที่ 26 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

31 00197 นางสาว ภิรัญญา ปองปด โรงเรียนบานผาเวียง  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

32 00199 เด็กชาย นรากร ประเสริฐสุข โรงเรียนเมืองเชลียง ประกอบการสมัครเขาเรียน

33 00200 นาย ศักดิ์ชัย แสงสม โรงเรียนเมืองเชลียง มาสงในวันสอบ  ไดแก

34 00204 นางสาว สุพิชญา ไชยโย โรงเรียนบานดงคู  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

35 00205 นางสาว นิลวรีย คงสุข โรงเรียนบานดงคู  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

36 00206 นางสาว จริยาพร ดีประเสริฐ โรงเรียนบานดงคู  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

37 00207 นาย บุลากร แสนศรี โรงเรียนบานสุเมน  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

38 00211 นาย ธนภัทร ชาวประจิม โรงเรียนเมืองเชลียง  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

39 00213 นางสาว นวพรรณ สารีทัศ โรงเรียนบานสุเมน   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

40 00222 นางสาว ปราริชาติ ชลกิจ โรงเรียนเมืองเชลียง

41 00228 เด็กหญิง ชุติกาญจน กลางใจ โรงเรียนบานผาเวียง  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

42 00236 นาย ภากร แกวใส โรงเรียนเมืองเชลียง    บัตรประจําตัวประชาชน

43 00238 เด็กชาย อนุวัฒน วันผา โรงเรียนบานสุเมน    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

44 00241 นางสาว วรกมล ทําความชอบ โรงเรียนบานสุเมน

45 00243 นางสาว สุพิชชา เหมสิงห โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

46 00245 นาย ณัชฐพงษ ทิศอุดร โรงเรียนวัดทายตลาด และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

47 00266 นาย ชีวานนท แควนอย โรงเรียนเมืองเชลียง

48 00277 เด็กหญิง ประกายทิพย กิจทน โรงเรียนเมืองเชลียง  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

49 00288 นาย พรพิพัฒน ดนตรี โรงเรียนบานหวยโป    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

50 00291 นาย สิทธินันท ลําดับ โรงเรียนบานหวยโป

51 00309 นางสาว กานตธิดา พฤฒิวรรณ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

52 00310 นาย เทพดนัย นาคเหล็ก โรงเรียนบานดงคู

53 00311 นางสาว หทัยรัตน คล้ําพงษ โรงเรียนบานทาโพธิ์

54 00332 นางสาว ทิฆัมพร บัวผัด โรงเรียนบานปากคะยาง

55 00335 นาย ศุภกร ลาภพูนผลดี โรงเรียนบานปากคะยาง

56 00339 นางสาว อุษา เยาวสังข โรงเรียนบานแมเทิน

57 00340 นางสาว มณนีัสนัน สีม่ัน โรงเรียนบานเเมเทิน

58 00343 เด็กชาย ฉัตรวัฒ แดงพันธ โรงเรียนเมืองเชลียง

59 00348 นาย วิชญกุล สุวรรณกูล โรงเรียนเมืองเชลียง

หองสอบท่ี 2  (313)    

วันที่ 26 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง (รอบท่ัวไป)


