
ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

1 00001 เด็กหญิง กัญญาพัชร ทองเอ็ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

2 00003 เด็กชาย กฤษณะ แสงสวาง โรงเรียนวัดโบราณหลวง ประกอบการสมัครเขาเรียน

3 00006 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ปดจังหรีด มาสงในวันสอบ  ไดแก

4 00007 เด็กหญิง ฟาประธาน เวชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

5 00008 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา วิชาเหล็ก โรงเรียนบานสะทอ  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

6 00010 เด็กชาย ภาณุวิชญ พลฤทธิ์ โรงเรียนบานตึก  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

7 00011 เด็กชาย กิตติพงษ โนนพยอม โรงเรียนบานดงคู  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

8 00013 เด็กชาย จิรศกัดิ์ เทียนทอง โรงเรียนบานดอยไกเขี่ย  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

9 00014 เด็กชาย วรากร สารีบุตร โรงเรียนบานดงคู   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

10 00016 เด็กชาย นรภัทร มนตรีวงษ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

11 00017 เด็กชาย ปริตรต ทองเปราะ โรงเรียนเซนตแมรี่ อุตรดิตถ  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

12 00018 เด็กหญิง วัชราภรณ ภาเขื่อนแกว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    บัตรประจําตัวประชาชน

13 00019 เด็กหญิง ปุณยาพร หลาแปง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

14 00020 เด็กหญิง ภูริตา ออนออน โรงเรียนพุทธยาศรม

15 00021 เด็กหญิง พิชญา รุนเจริญ โรงเรียนบานแมราก  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

16 00022 เด็กชาย รัชชานนท ศรีวรรณา โรงเรียนบานสะทอ และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

17 00023 เด็กชาย พิสาน คุมครอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ

18 00025 เด็กชาย ธาวิน คนัศร โรงเรียนบานแมราก  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

19 00026 เด็กหญิง กิตติยา มะลิตูม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

20 00027 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กานเงิน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

21 00029 เด็กหญิง พัชริญา ศรีสวาง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

22 00031 เด็กชาย อนิรุจท ลนเหลือ โรงเรียนบานตึก

23 00032 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ จํารัสประเสริฐ โรงเรียนบานสะทอ

24 00034 เด็กชาย ปรมินทร เจริญพรอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

25 00035 เด็กหญิง ภัทรพร เจริญงาม โรงเรียนบานทุงพลอ

26 00036 เด็กชาย ปวีร ปาแกว โรงเรียนบานทุงพลอ

27 00037 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ดําดวง โรงเรียนบานทุงพลอ

28 00038 เด็กหญิง ชุติกาญจน สีกาวี โรงเรียนบานวังลึก

29 00040 เด็กหญิง วิมลศิริ นาหลวง โรงเรียนบานแมเทิน

30 00041 เด็กหญิง อณัญญา นามกรณ โรงเรียนบานทุงพลอ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 1  (312)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

31 00042 เด็กชาย พิษณุวัชร นิพล โรงเรียนบานทุงพลอ  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

32 00043 เด็กหญิง ธีรจุฑา ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) ประกอบการสมัครเขาเรียน

33 00044 เด็กชาย กิติศักดิ์ บุญทวม โรงเรียนบานหนองบัว มาสงในวันสอบ  ไดแก

34 00045 เด็กหญิง รัชนีวรรณ สมพงษ โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

35 00046 เด็กหญิง วิรัญดา ยานอย โรงเรียนบานสุเมน  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

36 00047 เด็กชาย นครินทร ตรุษเกตุ โรงเรียนบานทุงพลอ  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

37 00048 เด็กชาย วุธพงษ มาดี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

38 00049 เด็กชาย ศุภากร ศิลปชัย โรงเรียนบานทุงพลอ  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

39 00051 เด็กชาย วรพัฒน ทิศอุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

40 00052 เด็กชาย วงศธร คาํดี โรงเรียนบานทุงพลอ

41 00053 เด็กชาย วุฒิธนา พลวงค โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

42 00054 เด็กชาย นราวิชญ ไวยฤทธิ์ โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)    บัตรประจําตัวประชาชน

43 00055 เด็กชาย ธีรพงษ แสงจันทร โรงเรียนบานพลายชุมพล    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

44 00056 เด็กหญิง ปพิชญา หาวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

45 00058 เด็กหญิง กรพินธุ ปกษี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

46 00059 เด็กชาย ธนกฤษ ยงยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

47 00060 เด็กหญิง พัชรินทร ตันบุตร โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

48 00061 เด็กชาย นิชคณุ สุวรรณดี โรงเรียนบานทุงพลอ  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

49 00062 เด็กชาย วุฒิกร ชมชิด โรงเรียนบานทุงพลอ    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

50 00063 เด็กหญิง สุรารักษ อ่ิมเขียว โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

51 00064 เด็กชาย ธนากร ปญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

52 00065 เด็กหญิง อภิชญา ดีฉวี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

53 00066 เด็กชาย ญาณกร จิตรอมร โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

54 00067 เด็กหญิง พิชชาภา ใจดี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

55 00068 เด็กหญิง ญาณิน ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

56 00070 เด็กหญิง มนชยา นอยนวม โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

57 00071 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา จิตดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

58 00072 เด็กหญิง ปพิชญา มาก้ี โรงเรียนบานตึก

59 00073 เด็กชาย ไชยภัทร ระบอบ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

60 00074 เด็กหญิง บัณฑิตา ขยายเสียง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 2  (313)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

61 00075 เด็กหญิง ชนิกานต สืบพันธ โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

62 00076 เด็กหญิง อรพรรณ บัวประทุม โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห) ประกอบการสมัครเขาเรียน

63 00077 เด็กชาย สมภพ รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) มาสงในวันสอบ  ไดแก

64 00078 เด็กชาย ธนกร แยมบาง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

65 00079 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เถาวัลย โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

66 00081 เด็กหญิง นลินทิพย ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

67 00082 เด็กชาย วราชิต ปอลิน โรงเรียนบานแมฮู  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

68 00083 เด็กหญิง กานติมา ดงดอน โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

69 00084 เด็กหญิง สาวิตรี คําภูแสน โรงเรียนบานผาเวียง   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

70 00085 เด็กหญิง ธนาธิป ผาแดง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

71 00086 เด็กหญิง ดาวิกา วงศหนองหวา โรงเรียนบานแมฮู  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

72 00087 เด็กหญิง ตรีญากรณ สอนแกว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    บัตรประจําตัวประชาชน

73 00088 เด็กชาย พงศกร แสนอะทะ โรงเรียนราชวัตรวิทยา    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

74 00089 เด็กหญิง ธนัชชา เพ็งสลุด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

75 00090 เด็กหญิง ขวัญพร คําแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

76 00091 เด็กหญิง ณฐักานต สารบุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

77 00092 เด็กหญิง ปยพร บุกบั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

78 00095 เด็กชาย นัฐวุฒิ นาฬิเก โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

79 00096 เด็กหญิง จิดาภา เจือจํา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

80 00097 เด็กหญิง อชิรญา มีสุวรรณ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

81 00098 เด็กหญิง กานตธิดา พิพัฒนเทอดสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

82 00099 เด็กหญิง ฐิตาภรณ มีใจ โรงเรียนปากคะยาง

83 00101 เด็กชาย คชรัตน หุตะเจริญ โรงเรียนบานแมสาน

84 00102 เด็กหญิง รัญชิดา บัวหลง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

85 00103 เด็กชาย ธันวา สีนาคใส โรงเรียนบานสะทอ

86 00104 เด็กหญิง ชลลดา หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

87 00105 เด็กชาย วชิรพล พิมพเหมือน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

88 00106 เด็กหญิง นันทนภัส จิระสุข โรงเรียนบานทาโพธิ์

89 00107 เด็กชาย ธนโชติ คุมเจริญรัตน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

90 00108 เด็กหญิง ปานชนก ปานศรี โรงเรียนบานแมสํา

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 3  (314)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

91 00109 เด็กชาย อนุพันธ พันมุณี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

92 00110 เด็กชาย นิรุทธ พิมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) ประกอบการสมัครเขาเรียน

93 00111 เด็กชาย นันทวัฒน ภูหิน โรงเรียนบานสันหีบ มาสงในวันสอบ  ไดแก

94 00112 เด็กชาย อดิสร กระดิ่ง โรงเรียนบานแมเทิน  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

95 00113 เด็กหญิง ปยวรรณ เก้ือกูล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

96 00114 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ คงอินทร โรงเรียนบานดงคู  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

97 00115 เด็กชาย ธนวัฒน พนพาล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

98 00116 เด็กหญิง พลอยชนัน กลาหาญ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

99 00117 เด็กชาย ศุภกฤต ชุมเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองบานฉาง 2   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

100 00118 เด็กชาย ศักดิธัช ชูมนต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

101 00119 เด็กชาย โภคิน ยังนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

102 00120 เด็กหญิง ไอริน เขียวจันทรแสง โรงเรียนบานดงคู    บัตรประจําตัวประชาชน

103 00121 เด็กหญิง อัญญารัตน หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

104 00122 เด็กชาย ปยวัช โกมาศ โรงเรียนบานผาเวียง

105 00123 เด็กชาย เพชรธิกรณ ชนสยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

106 00124 เด็กหญิง กัญพิชา ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

107 00125 เด็กชาย อลงกรณ ปานเกิด โรงเรียนบานแมสํา

108 00126 เด็กหญิง ศภุิศรา เหมพิทักษ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

109 00127 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โทบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

110 00128 เด็กชาย กฤษณะ สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

111 00129 เด็กชาย ธีภพ บุตรเต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

112 00130 เด็กชาย เตชิด อินทรี โรงเรียนวัดแสนตอ

113 00131 เด็กหญิง ปุณณดา  บุตรยัง โรงเรียนบานปากคะยาง

114 00132 เด็กชาย เดชมนตรี ชางออย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

115 00134 เด็กหญิง นภัสสร ชัยชางชิด โรงเรียนบานปากลวย

116 00135 เด็กหญิง ณกานตดา ทองประสงค โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

117 00136 เด็กหญิง วรัญญา กันทะวงศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

118 00137 เด็กชาย นิธิศ คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

119 00138 เด็กหญิง ศริภัสสร เหมวิบูลย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

120 00139 เด็กชาย คณพัชญ วงศกาปน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

หองสอบท่ี 4  (315)    

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

121 00140 เด็กหญิง มณฑิตา พงษพันธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

122 00141 เด็กหญิง ทัศนาภรณ อินมา โรงเรียนบานสุเมน ประกอบการสมัครเขาเรียน

123 00142 เด็กชาย อดิเทพ กาติ๊บ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา มาสงในวันสอบ  ไดแก

124 00145 เด็กชาย ธนโชติ เลาสกุล โรงเรียนบานวังลึก  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

125 00146 เด็กหญิง พิมพชนก ญาณปญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

126 00147 เด็กชาย ณัฐพงศ เอ่ียมคําจันทร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

127 00148 เด็กหญิง จิดาภา ปรางแกว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

128 00149 เด็กหญิง ปาณิสรา คําพา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

129 00150 เด็กหญิง วิไลวรรณ ชูวิทย โรงเรียนบานปากสิน(ตันประชานุเคราะห)   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

130 00151 เด็กหญิง อลิสา โยนยาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

131 00152 เด็กหญิง กมลรัตน จูบรรจง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

132 00153 เด็กหญิง พิชญา สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    บัตรประจําตัวประชาชน

133 00154 เด็กชาย วชิรวิทย อยูมณเทียร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

134 00155 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทองธาร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

135 00156 เด็กหญิง สุกัญญา เชิงคีรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

136 00157 เด็กชาย บวรชิตญ เที่ยงตรง โรงเรีย นอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

137 00159 เด็กชาย กิตติภูมิ ทําความชอบ โรงเรียนบานสุเมน

138 00160 เด็กชาย เตชพัฒน ดนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

139 00161 เด็กชาย ชนชล วาดวงศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

140 00162 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีพระโค โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

141 00163 เด็กชาย พีรวิชญ เชิดฉาย โรงเรียนบานดงคู

142 00165 เด็กชาย ณัฐนันท เชื้อเถาว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

143 00166 เด็กชาย วัชรวิทย อายพุก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

144 00167 เด็กชาย พชรพล มณีวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

145 00168 เด็กชาย รัตติพงษ ลิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

146 00169 เด็กหญิง วิกานดา นรากรณ โรงเรียนบานสุเมน

147 00170 เด็กหญิง ศศนิิภา อารีรักษ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

148 00171 เด็กหญิง จิตรทิพย วงศกองแกว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

149 00172 เด็กหญิง ศภุิศรา จวรรณะ โรงเรียนบานแกง

150 00173 เด็กหญิง ธัญพิชชา อิ่มประเกียนธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 5  (316)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

151 00174 เด็กหญิง พิมพณดา ภรณฐิตินันท โรงเรียนบานวังลึก  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

152 00175 เด็กหญิง ณฐัชพร วงสประยูร โรงเรียนสวางบริบรูณวิทยา ประกอบการสมัครเขาเรียน

153 00176 เด็กหญิง อัจฉรียา สารีโท โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) มาสงในวันสอบ  ไดแก

154 00178 เด็กชาย นันทวัฒน ลิขิต โรงเรียนบานแกง  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

155 00179 เด็กชาย สิทธินันท ดวงพันธ โรงเรียนบานผาเวียง  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

156 00180 เด็กหญิง ชลธิชา ผกามาศ โรงเรียนบานดงคู  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

157 00181 เด็กชาย กิตติพัตน แจงกรณ โรงเรียนบานดอยไกเขี่ย  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

158 00182 เด็กหญิง กนกวรรณ เกตุเเกว โรงเรียนบานดอนระเบียง  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

159 00183 เด็กหญิง วารินี บุญชื่น โรงเรียนบานปากคะยาง   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

160 00184 เด็กหญิง ศริิกานต มะโนมูล โรงเรียนบานแมสาน

161 00185 เด็กชาย กฤตพัฒน ดอนไพรแดง  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

162 00186 เด็กหญิง ธิดารัตน ศาสนา โรงเรียนบานปากคะยาง    บัตรประจําตัวประชาชน

163 00188 เด็กหญิง พัชรดา ยุหลง โรงเรียนบานปากคะยาง    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

164 00189 เด็กชาย เทพรักษ โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

165 00191 เด็กหญิง อมลวรรณ ทับทิม โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

166 00195 เด็กหญิง ณฐัธิดา ฟกชาวนา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

167 00198 เด็กหญิง ธัญสินี ศรีนวนแตง โรงเรียนบานปากสาน

168 00201 เด็กหญิง รัตนา ดงดอน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

169 00202 เด็กหญิง นงนุช โหมดแจม โรงเรียนวัดเกาะนอย    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

170 00203 เด็กชาย วายุ พิมพา โรงเรียนวัดเกาะนอย

171 00208 เด็กชาย นิธิกร ชางไชย โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

172 00209 เด็กหญิง เขมกร จีทา โรงเรียนบานวังลึก

173 00210 เด็กหญิง งามรวี คุมครอง โรงเรียนบานปางิ้ว(ราษฎรบํารุง)

174 00212 เด็กชาย สุวิชานนท ชมเชย โรงเรียนบานแกง

175 00214 เด็กหญิง พรกมล ทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

176 00215 เด็กชาย วุฒิชัย ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

177 00216 เด็กหญิง รุจิรา เรืองโรจน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

178 00217 เด็กหญิง พิมนตรา แกวคอนไทย โรงเรียนบานแมเทิน

179 00218 เด็กหญิง อภิญญา ผันผาย โรงเรียนบานหัวรัง

180 00219 เด็กชาย ธนิน ถิรโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 6  (317)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

181 00220 เด็กชาย ฤทธิ์ธิชัย บุญทัน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

182 00221 เด็กชาย วรสิทธิ์ ทองธาร โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ประกอบการสมัครเขาเรียน

183 00223 เด็กชาย พีรัช สุทธิผล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา มาสงในวันสอบ  ไดแก

184 00224 เด็กชาย ปรเมษฐ เปยมออน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

185 00225 เด็กหญิง ลลิตา จงบริบูรณ โรงเรียนบานปากสาน  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

186 00226 เด็กชาย พิชชากร บุรี โรงเรียนบานเเมสํา  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

187 00227 เด็กชาย นพณัฐ บรรลือหาญ โรงเรียนบานปากสาน  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

188 00229 เด็กชาย ธนวัสส อนทองทิม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

189 00230 เด็กหญิง กัญญารัตน พงษสุวรรณ โรงเรียนวัดโบราณหลวง   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

190 00231 เด็กหญิง เกวลิน เหมันต โรงเรียนวัดโบราณหลวง

191 00232 เด็กชาย จิรภัทร หลักทองคาํ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

192 00233 เด็กหญิง กฤติกานต รักคุม โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา    บัตรประจําตัวประชาชน

193 00234 เด็กชาย จิตติพัฒน วรรณา โรงเรียนบานแมเทิน    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

194 00235 เด็กชาย วัชรพล ธัญญา โรงเรียนบานหวยโป

195 00237 เด็กหญิง ณฐัชยา บุญประเสริฐ โรงเรียนหาดสี้ยววิทยา  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

196 00239 เด็กชาย ปยชาติ เงินมูล โรงเรียนบานวังลึก และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

197 00240 เด็กหญิง ชนมน กานเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

198 00242 เด็กหญิง ชญานุศภัฒค ติดถา โรงเรียนบานปากคะยาง  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

199 00244 เด็กชาย พชร มูลเฉลิม โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

200 00246 เด็กชาย ธนภัทร ศิรินอย โรงเรียนบานหวยติ่ง

201 00247 เด็กชาย ธีรธร บุญปน โรงเรียนบานหวยติ่ง

202 00248 เด็กชาย ปณณธร สุวรรณรัตน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

203 00249 เด็กชาย อาทินันท คณุศรีคาํ โรงเรียนบานหวยติ่ง

204 00250 เด็กหญิง ภิรัญญา ใจตรง โรงเรียนพฤกษาวิทยา

205 00251 เด็กชาย สิรวิชญ มั่นถึง โรงเรียนบานหวยติ่ง

206 00252 เด็กหญิง ศริิญญา เลื่อนชิต โรงเรียนบานหวยติ่ง

207 00253 เด็กชาย ณัฐวัตร ออนจา โรงเรียนบานวังลึก

208 00254 เด็กหญิง ธิดารัตน แตงสุวรรณ โรงเรียนบานหวยติ่ง

209 00255 เด็กหญิง ปรัตนดา มาเฟอง โรงเรียนบานวังลึก

210 00256 เด็กหญิง จิตตราภรณ เหล็กมั่น โรงเรียนบานหวยติ่ง

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 7  (322)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

211 00257 เด็กหญิง วัลวิภา เก๋ียงคํา โรงเรียนบานสะทอ  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

212 00258 เด็กชาย วงศธร คางคีรี โรงเรียนบานแมสาน ประกอบการสมัครเขาเรียน

213 00259 เด็กหญิง พิมประไพร ไทยเจริญ โรงเรียนบานดงยาง มาสงในวันสอบ  ไดแก

214 00260 เด็กชาย ภูธเนศ ชางการ โรงเรียนบานดงยาง  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

215 00261 เด็กชาย ธนวัฒน ใบทอง โรงเรียนบานแมสํา  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

216 00262 เด็กหญิง กมลวรรณ มีทวม โรงเรียนบานดงยาง  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

217 00263 เด็กหญิง พัชรพร จุติ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

218 00264 เด็กชาย ธนวัฒน สุควง โรงเรียนบานแมสํา  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

219 00265 เด็กหญิง จิรภา จีนจั่น โรงเรียนบานดงยาง   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

220 00267 เด็กหญิง ปนเเกว เคราะหดี โรงเรียนบานเเมสํา

221 00268 เด็กหญิง อิสริยาภรณ มะโหธร โรงเรียนวัดเกาะนอย  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

222 00269 เด็กหญิง ธนารีย สายสินธุ โรงเรียนวัดเกาะนอย    บัตรประจําตัวประชาชน

223 00270 เด็กหญิง ฐิติวรรณ เวฬุวนารักษ โรงเรียนวัดเกาะนอย    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

224 00271 เด็กหญิง ปริชมน ออนนา โรงเรียนวัดเกาะนอย

225 00272 เด็กหญิง สุกานดา คําเรือน โรงเรียนวัดเกาะนอย  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

226 00273 เด็กหญิง อนิสา มานิตย โรงเรียนวัดเกาะนอย และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

227 00274 เด็กชาย กิตติศักดิ์ สรอยนาค โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

228 00275 เด็กชาย ณัฐธนยศ พฤกษสุวรรณ โรงเรียนบานดอยไกเขี่ย  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

229 00276 เด็กหญิง พิมพพิชชา หิรัญรัตน โรงเรียนบานหนองรังสิต    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

230 00278 เด็กหญิง นิศารัตน ลาดลา โรงเรียนบานแมสาน

231 00279 เด็กชาย ธีรภัทร เชื้อชมภู โรงเรียนวัดเกาะนอย

232 00280 เด็กหญิง จรัญพร คางคีรี โรงเรียนบานแมสาน

233 00281 เด็กชาย อัศวิน สีดํา โรงเรียนวัดเกาะนอย

234 00282 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ไกรสรเจริญ โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะห)

235 00283 เด็กชาย พงศกร ถายถอน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

236 00284 เด็กชาย สหภาพ รอดจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

237 00285 เด็กชาย จิรายุ ใจหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

238 00286 เด็กหญิง โกลัญญา ตระกูลสงายิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

239 00287 เด็กชาย ณัฐวัฒน นามกร โรงเรียนเซนตแมรี่

240 00289 เด็กหญิง ญาดา บานเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 8  (323)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

241 00290 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อินศิริ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

242 00292 เด็กชาย ด.ช. สมชาย  วงษธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) ประกอบการสมัครเขาเรียน

243 00293 เด็กชาย วรกฤต กลับคง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) มาสงในวันสอบ  ไดแก

244 00294 เด็กหญิง เนตรนิภา เพ็ญผอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

245 00295 เด็กชาย ชาญณรงค กุมภวา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

246 00296 เด็กชาย วิธวินศ ก่ิงแกว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

247 00297 เด็กชาย ธีธวัช ทางประโยชน โรงเรียนวัดเกาะนอย  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

248 00298 เด็กชาย เปรมปรีคิ์ รักษาแดน โรงเรียนวัดเกาะนอย  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

249 00299 เด็กหญิง ทิพยสุดา มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

250 00300 เด็กหญิง ธัญสินี อุนดี โรงเรียนวัดเกาะนอย

251 00301 เด็กหญิง สุภาพร รักสนิท โรงเรียนวัดเกาะนอย  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

252 00302 เด็กชาย อรรถพร เพชรทอง โรงเรียนบานดอนระเบียง    บัตรประจําตัวประชาชน

253 00303 เด็กหญิง กมลทิพย บุญนาค โรงเรียนวัดเกาะนอย    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

254 00304 เด็กชาย กันตดนัย อุนศรีสง โรงเรียนบานดอนระเบียง

255 00305 เด็กหญิง ไอลีน ทาสี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

256 00306 เด็กชาย ธนากร ญาณปญญา โรงเรียนบานดอนระเบียง และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

257 00307 เด็กชาย ธนันชัย ชาวนาแปน โรงเรียนบานดอนระเบียง

258 00308 เด็กหญิง มณีรัตน ผันสําลี โรงเรียนบานดอนระเบียง  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

259 00312 เด็กหญิง แสงดาว นาคตระกูล โรงเรียนบานปากสาน    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

260 00313 เด็กชาย สิทธิชัย จัดแกว โรงเรียนบานปากสาน

261 00314 เด็กหญิง ธัญวรัตน ฤาชาคํา โรงเรียนบานปากสาน

262 00315 เด็กชาย ธนวัฒน กําแพง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

263 00316 เด็กชาย จีรพัฒน ออนยิ้ม โรงเรียนบานปากสาน

264 00317 เด็กชาย ภวรัญชน โชติปติกาล โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ

265 00318 เด็กชาย ปยะวัฒน คําสม โรงเรียนบานปากสาน

266 00319 เด็กชาย กิตติพัทธ จับใจ โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ

267 00320 เด็กหญิง สุธิดา ออนหางหวา โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ

268 00321 เด็กชาย ญาณภัทร โพธิ์พุฒ โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ

269 00322 เด็กหญิง ชยาภา สวนรุน โรงเรียนบานปากสาน

270 00323 เด็กหญิง สุพัทตา ออนหางหวา โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 9  (324)    

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขท่ีสมัคร จบจากสถานศึกษา หมายเหตุ

271 00324 เด็กหญิง อริสา สวนรุน โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ  - ใหผูเขาสอบทุกคน นําเอกสาร

272 00325 เด็กหญิง ณฐัพร จูเทศน โรงเรียนหนองออบําเพ็ญ ประกอบการสมัครเขาเรียน

273 00326 เด็กชาย เตชินท เชิดฉาย โรงเรียนบานดงคู มาสงในวันสอบ  ไดแก

274 00327 เด็กชาย ชคทัธาดา มิ่งดาง โรงเรียนบานดงคู  1) สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

275 00328 เด็กชาย พีรภัทร จันทนา โรงเรียนบานสะทอ  2) สําเนาทะเบียนบานบิดา

276 00329 เด็กชาย นิชคณุ สืบพันธ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)  3) สําเนาทะเบียนบานมารดา

277 00330 เด็กชาย วรพร อักษรวิลัย โรงเรียนบานสันหีบ  4) สําเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

278 00331 เด็กชาย จิรายุ นวมบาง โรงเรียนบานนาปลาก้ัง  5)สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

279 00333 เด็กชาย อภิรัก มูลมา โรงเรียนบานศาลาไกฟุบ   (กรณีไมไดอยูรวมกับบิดาหรือมาดา)

280 00334 เด็กหญิง ธันยกานต แซฟุง โรงเรียนแมสานสามัคคี

281 00336 เด็กชาย ธนภัทร บุตรทอง โรงเรียนบานศาลาไกฟุบ  - ผูเขาสอบทุกคนตองนํา

282 00337 เด็กชาย จิรเมธ บุรพา โรงเรียนบานสันหีบ    บัตรประจําตัวประชาชน

283 00338 เด็กชาย นัทธวุฒิ ดวงประเพ็ง โรงเรียนบานสันหีบ    มาแสดงกอนเขาหองสอบ 

284 00341 เด็กหญิง สิริประภา บุญกรม โรงเรียนบานหวยไคร

285 00342 เด็กหญิง เบญจมาภรณ รัตนะเสถียร โรงเรียนบานสันหีบ  - ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสาร

286 00344 เด็กหญิง ปทมา ยานอย และเครื่องคิดคํานวนเขาหองสอบ

287 00345 เด็กชาย กมลภพ หวลระลึก โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

288 00346 เด็กชาย กฤษณพงศ นอมเศียร โรงเรียนวัดไผลอม  - อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก

289 00347 เด็กหญิง อภิญญา ทองอินทร โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา    ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองเชลียง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนเมืองเชลียง 

หองสอบท่ี 10  (325)    


