
สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 เด็กชายคณิศร เกตุสุนทร
2 เด็กชายศุภกร จ่ันจ ารูญ
3 เด็กหญิงวรรณดากร พิลา
4 เด็กชายวันชัย สมทอง
5 เด็กหญิงวรรณิชา ค าแสน
6 เด็กหญิงบัณฑิตา คงชะอม
7 เด็กหญิงพีชญา เตชะลือ
8 เด็กชายต้นกล้า วงษ์ศรีวิชัย
9 เด็กหญิงสุภาวดี สุริเย็น
10 เด็กหญิงบุรัสกร ทรายหมอ
11 เด็กชายรพีภัทร พ่วงแก้ว
12 เด็กหญิงรัตติกาล ขอนทอง
13 เด็กหญิงณัฐชยา สูงสันเขต
14 เด็กชายปวัณภัสตร์ ปัญญาปรุ
15 เด็กหญิงนฤมล รอดกสิกรรม
16 เด็กหญิงยุวธิดา ยอมโยม
17 เด็กหญิงวรเมธ บ ารุง
18 เด็กชายวรพล เข็มจัด
19 เด็กชายสุริยา ฉัตรธรรม
20 เด็กหญิงศุภสุตา อุดมสุข
21 เด็กหญิงดวงกมล พลขันธ์
22 เด็กหญิงจิรัฏฐ์ มหานนท์
23 เด็กชายศุภมร เพ็งสืบ
24 เด็กชายศรายุทธ มุนิน
25 เด็กชายธนวิชญ์ ติระสา
26 เด็กชายจักรพันธ์ ใจจง
27 เด็กหญิงพิมพ์รภัส พันธ์พุ่ม
28 เด็กชายอายุทัย สิงห์กวาง
29 เด็กหญิงวารุณี โพธ์ิเกษม
30 เด็กหญิงณิศศา ห้อยพะเนา

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ห้องสอบท่ี 1   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 2 (ห้อง3202)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ
31 เด็กหญิงนิภาภรณ์ โยมป้อม
32 เด็กหญิงสุชานันท์ อยู่สุ่ม
33 เด็กชายธีระภัทร์ ทองสุข
34 เด็กชายอมรเทพ เกตุแก้ว
35 เด็กชายภานุภัทร ต้ังอรุณ
36 เด็กชายวสันต์ -
37 เด็กหญิงอรกัญญา สุขจันทร์
38 เด็กชายพงศธร พลนาค
39 เด็กชายกิตติคุณ สีม่วง
40 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ดวง
41 เด็กชายอภินันทร์ กาญจนเศรณีโภคิน
42 เด็กชายภควัต ทองเกล้ียง
43 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทัพวงค์
44 เด็กชายธนดล   พินธุ
45 เด็กชายวรวัฒน์   มากกุญชร
46 เด็กหญิงปริยาภัทร   โต๊ะมุสอ
47 เด็กหญิงปรียา   แตงพรม
48 เด็กชายภานุพงศ์   เพชรเภรี
49 เด็กชายสุรเชษฐ์   กุนขาล
50 เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทองภูธรณ์
51 เด็กหญิงสุธีมนต์   น่านอูบ
52 เด็กหญิงณิชญนันท์   คล้ายโต
53 เด็กหญิงชลดา   ศรชัย
54 เด็กหญิงพัชราภา   บุญเฟ่ือง
55 เด็กหญิงภัทรมล   พลาพล
56 เด็กหญิงพรสวรรค์  หวังวันเพ็ญ
57 เด็กชายธนภัทร   อ่อนละมัย
58 เด็กชายน าชัย สนิทมาก
59 เด็กหญิงชลธิดา   เก้นโชติ
60 เด็กชายบุญเต็ม สมโภชน์

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ห้องสอบท่ี 2   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 2 (ห้อง3203)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

61 เด็กชายพิษณุ แจ่มใส
62 เด็กหญิงณัฐกานต์ แดงแย้ม
63 เด็กหญิงวรดา หงษ์ทอง
64 เด็กหญิงวริศรา เสห์สุวรรณ์
65 เด็กชายจารุกิตต์ิ บุญชู
66 เด็กชายสุวิชชา   เขาค่าย
67 เด็กชายธนกฤษ   หนองหลวง
68 เด็กชายอรรฆพร   คชฤทธ์ิ
69 เด็กชายกันทรากร   นาคท้วม
70 เด็กหญิงภัทรวดี   อาจย่ิงยง
71 เด็กหญิงประภาพร  สุขหวง
72 เด็กชายณฐกร   ร่างวิจิตร
73 เด็กชายมาโนช   น้ าค้าง
74 เด็กหญิงณัฐณิชา   เม่ียงอ่ิม
75 เด็กชายชัยพล   พรมเสนา
76 เด็กชายเทวิน   ทองดอนอ่อน
77 เด็กหญิงสุชาดา   จงเทพ
78 เด็กหญิงปัญจพัชร์   แก้วสายัณห์
79 เด็กชายเกรียงไกร   วิหกรัตน์
80 เด็กชายจิรานุวัฒน์   ลักษณะมีศรี
81 เด็กหญิงหน่ึงธิดา   ขาวจุ้ย
82 เด็กหญิงซานฟิน   แซ่เต๋ิน
83 เด็กหญิงณัฐชา ทองเหล่ียม
84 เด็กหญิงจริญาภร   รอดโต
85 เด็กหญิงสิริณภา   ปาแสนกุล
86 เด็กชายกฤษฎา   ทองค าแท้
87 เด็กหญิงวลัยพรรณ   พนาศรีไสว
88 เด็กหญิงสศุภวรรณ   นิพล
89 เด็กชายณัฏฐภัทร   ปันแสน
90 เด็กชายธนา   กิมจีน

ห้องสอบท่ี 3   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 2 (ห้อง3204)

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

91 เด็กหญิงสัจพร   ศรีวิลัย
92 เด็กชายณัฐกรณ์   วิเชียรรัตน์
93 เด็กชายพงษ์พิชิต   สมโภชน์
94 เด็กชายวีรากร   โพธ์ินอก
95 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ   เขม้นเขตกิจ
96 เด็กชายสุรศักด์ิ   ชะนะอินทร์
97 เด็กชายเอกสิทธ์ิ   กัลพฤกษ์
98 เด็กชายพีรพงศ์ แจ้งดี
99 เด็กหญิงศิรัญญษ กองแก้ว
100 เด็กชายรพีภัทร   คงประดิษฐ์
101 เด็กชายสิทธิพงษ์   ศักด์ิภูเขียว
102 เด็กชายซอชิตูเอ   -
103 เด็กหญิงณัฐธิดา   พุ่มทุเรียน
104 เด็กชายสวิตต์   ไทยพาท
105 เด็กชายสิทธิกร   พลับเกล้ียง
106 เด็กชายพลกฤต   ศรีโลฟุ้ง
107 เด็กชายกันต์พัฒน์   บริรักษ์
108 เด็กชายกรวิทย์   ไวคันไถ
109 เด็กชายวิทวัส   รุ่งสกุล
110 เด็กชายชนิตร์นันท์   หีบเสน
111 เด็กชายฆนากร   มีชัย
112 เด็กชายกวินทร์   ป่ินจุไร
113 เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ยมศรี
114 เด็กชายเกษมศักด์ิ   บุญเกษม
115 เด็กชายโกศิลป์ ประกอบจิตร

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ห้องสอบท่ี 4   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 3 (ห้อง3302)



สอบวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 เด็กหญิงพฤทธิพร บดีรัฐ
2 เด็กหญิงปราพัตรศร มีบุตร
3 เด็กหญิงจิรภัทร ม่ันชาวนา
4 เด็กชายพงศกร การะเกษ
5 เด็กชายรังสรรค์ โจมหาร
6 เด็กหญิงอลิตา   จิตติวุฒิ
7 เด็กชายยุทธนา   คันศร
8 เด็กชายธัญนากรณ์   ทับกรุง
9 เด็กหญิงอาทิตยา   ซอสุวรรณ
10 เด็กชายวรากร   เคร่ืองเนียม
11 เด็กหญิงพีชญา   กระต่ายทอง
12 เด็กหญิงปรารถนา   วังอาจ
13 เด็กหญิงนารีนาร์   ม่วงสุข
14 เด็กชายสุริโย   ศรีชม
15 เด็กชายธนวัฒน์   อนุโยค
16 เด็กหญิงรัฐพร   ดิษฐรักษ์
17 เด็กชายรัชพล   เขียวไทร
18 เด็กชายณัฐพงษ์ พรายอินทร์
19 เด็กชายกวิน   สามารถ
20 เด็กชายสิปปกร   สว่างศรี
21 เด็กชายปรัชญ์   กล่ินบัว
22 เด็กหญิงเดือนกันยา   โพธ์ิบุญ
23 เด็กหญิงสุภัสสร   คงม่ิง
24 เด็กหญิงนาราภัทร์   ทองท้วม
25 เด็กหญิงพัณณิตา   โนนเปือย
26 เด็กชายธนาชัย   แสงเอ่ียม
27 เด็กชาย ภัทรดล ชูศรี

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ห้องสอบท่ี 1   สถานท่ีสอบ ตึก1 ช้ัน 2 (ห้อง1202)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 สายวิทย์

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 นายณัฐวุฒิ   ข าเกิด

2 เด็กหญิงนาตยา   คุ้มศิริ

3 เด็กหญิงณิชา   ทานะมัย

4 นางสาวฑิฆัมพร ธรรมเชียง

5 นางสาวแพรวา ภูอาลัย

6 เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณวงษ์

7 นายฉัตรชัย เปรมทอง

8 เด็กหญิงชนิศา   เรือนหลู่

9 นางสาวอารยา   แก้วมาลา

10 เด็กหญิงลลิตา   สมโภชน์

11 นางสาวสุภิริษา   มะณี

12 นางสาวสุชานรี   แต้ประยูร

13 เด็กชายภัทรพล   อยู่ทอง

14 นางสาวธัญญารัตน์   แดงสิงห์

15 นางสาวนาตาชา   โพธ์ิเย็น

16 เด็กชายจีรวัฒน์   แนวทัศน์

17 เด็กหญิงรุ่งลัดดา   โสพิน

18 นางสาวสิริยากรณ์   หายะชู

19 นางสาวรุจิภา   ชัยรัตน์

20 เด็กหญิงอารีรัตน์   กลัดง้ิว

21 เด็กหญิงวิมลวรรณ   สุขอยู่

ห้องสอบท่ี 1   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 3 (ห้อง3303)

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 สายศิลป์ท่ัวไป

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิงพัชรี   จันทร์นอก
2 นางสาวนพมาศ   ทองสุข
3 นายเมธัส   เต็มปล้ืม
4 เด็กหญิงพรนภา   ศรีวิโรจน์
5 นางสาวสุพรรษา   สนิทมาก
6 นางสาวอรพินท์   ไชยเงา
7 นางสาวสริษา   ค าอ้ายผูก
8 เด็กหญิงกชกร สิงห์เรือง
9 นายสิทธิกร แก้วจรูญ
10 นางสาวจันจิรา เนตรบ ารุง
11 เด็กหญิงสุพัตรา   อินกราด
12 นางสาวธัญลักษณ์   อินแก้ว
13 นางสาววาสินี   ศรีมหรรณ์
14 นายธนโชติ   เพชรนก
15 นายวานิสรณ์   ศรีแสน
16 เด็กชายอลงกรณ์   โตพิทักษ์
17 เด็กหญิงทรรศิกา ตัณนิติศุภวงษ์
18 เด็กหญิงวิมลมณี ส ารีดี
19 นายพีรวิชญ์ แก้วเพชร
20 เด็กหญิงสุพรรณษา   ข่มพัด
21 นายนพดล   ตันวงษ์
22 นางสาวแพนเค็ก   โพธ์ิไพจิตร
23 เด็กชายอัศนี   มังกร
24 นายรพีพัฒน์   ขันอินทร์
25 เด็กชายไพฑูรย์   ดอนทอง
26 นายภานุกฤษ   สุขย้ิม
27 เด็กชายนฤชัย   พลับผล
28 นางสาวนาตยา   ย่ังยืน
29 เด็กชายสุรกานต์   ทองสร้อย
30 เด็กชายกุมภา   สิทธิทูล
31 นางสาวพร้อมพรรณ พันธ์สุข
32 เด็กชายนเรศ เจียมประยูร
33 เด็กหญิงปรียาพร แกว่นการนา
34 เด็กชายไชยนนท์ น่ิมเฉลิม
35 เด็กหญิงทิพรัตน์ กัลพฤกษ์

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ห้องสอบท่ี 2   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 3 (ห้อง3304)



สอบวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 สายศิลป์ดนตรี

ล าดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 เด็กชายอนุชา   อุดมศิลป์

2 นายกฤษกร ขันอินทร์

3 นายรัฐพล ชิดปรางค์

4 เด็กชายกอบบุญ กล่ินเพ็ญ

5 นายพีระพันธ์   บัวพวง

6 นายภูพิพัฒน์   อรุณจักร

7 นายอัครวิทย์   พนาศรีไสว

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ห้องสอบท่ี 1   สถานท่ีสอบ ตึก3 ช้ัน 3 (ห้อง3303)

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566


