
 

 

 

 

 

 

   ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

                 เรื่อง  การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  

                                 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

    ....................................................................... 

 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  กำหนดวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

๑. สอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานนักเรียน 

๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  สอบวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สอบวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๑.๓ ประกาศผลสอบ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

หมายเหต ุ: ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียน เวลา ๘.๐๐ น. เพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน และให้

นักเรียนสวมใสห่น้ากากอนามัยทุกคน 
 

 ๒.  การรายงานตัวและการมอบตัว, ชำระเงินบำรุงการศึกษา, รบัเงินคา่อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

  ๒.๑  การรายงานตัวและการมอบตัว ให้นักเรียนส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี ้

   ๒.๑.๑  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  
   ๒.๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดา  
   ๒.๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองกรณีที ่
                                         ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา  มารดา                                                                                                                                
   ๒.๒.๔ สำเนาสูตบิัตรของนักเรียน  กรณีไม่มเีอกสารตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ 
   ๒.๒.๕ สำเนา ปพ. ๑ ฉบบัจบหลกูสูตร 
   ๒.๒.๖ ใบรายงานผลคะแนนสอบ  O – NET  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 



 

๒.๒.๗  รปูถ่าย  ๑  นิ้ว  หรือ  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๓  รปู  (แตง่กายเครื่องแบบนักเรยีน  
          โรงเรียนเดิม)  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๓  เดือน      

  ๒.๒  การชำระเงินบำรงุการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ค่าใช้จ่ายจำนวน 1,740 บาท 

  ๒.๓  การชำระเงินบำรงุการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ค่าใช้จ่ายจำนวน 2,520 บาท 

 ๓. เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกระดบัชั้น ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ๔. รายละเอียดอ่ืน ๆ  

  ติดต่อสอบถามได้ที่  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  เลขที่  ๑๒๗  หมู่  ๒  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลวะตะแบก   

อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๓๐   โทรศัพท์  ๐๔๔-๘๕๗๑๐๘   โทรสาร  ๐๔๔-๘๕๗๑๐๘   

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

   
                                                              

 
 

                  

                                                                         (นายอมร  ชัยวิเชียร) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
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ห้องสอบที่ 1 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0001 เด็กหญิง กมลชนก สอนกลาง  

2 0002 เด็กหญิง พิจิตรา ศิลป์ประกอบ  

3 0003 เด็กหญิง อังคณา กิ่งนอก  

4 0004 เด็กหญิง จิรวรรณ ชูดีจันทร ์  

5 0005 เด็กชาย ทีรพล จันทาส ี  

6 0006 เด็กหญิง สุภัทรตรา เกียนนอก  

7 0007 เด็กชาย ณัฐพัชร์ หนูรอด  

8 0008 เด็กหญิง กันยารัตน์ อินสุ่ม   

9 0009 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา จันทรส์อน  

10 0010 เด็กหญิง เกวลิน จอมเกาะ  

11 0011 เด็กชาย ศุภชีพ หนูน้อย  

12 0012 เด็กหญิง พิชาภรณ์ ยุ้งจัตุรสั  

13 0013 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แบนอภัย  

14 0014 เด็กหญิง สุพรรษา ทิวะโค  

15 0015 เด็กหญิง ศุภัทรศร ลายมืองาม  

16 0016 เด็กหญิง ฉัตรพร อุ่นสวัสดิ ์  

17 0017 เดก็หญิง เกตุมณี รุ่งสุขวัฒนะ  

18 0018 เด็กหญิง ศิริกัญญา มุ่งพันกลาง  

19 0019 เด็กชาย ศรัณย ์ ก้อนนาค  

20 0020 เด็กชาย ภาคิน โพโต  

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 2 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0021 เด็กหญิง อรวรินทร ์ บรรลือทรัพย ์  

2 0022 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ สวัสดิ์นท ี  

3 0023 เด็กหญิง จิราภา ชะอุ่มกลาง  

4 0024 เด็กหญิง เมธปิยา เนินกลาง  

5 0025 เด็กหญิง มัจฉา ศุภชัยศิริเรือง  

6 0026 เด็กชาย ธีระเดช เก่งนอก  

7 0027 เด็กชาย ชินวร ธะนากลาง  

8 0028 เด็กชาย ธนกฤต โพทาวรรณ์  

9 0029 เด็กชาย วันชนะ วารีเสาวคนธ์  

10 0030 เด็กหญิง ชุติมาภรณ์ มาก ี  

11 0031 เด็กชาย สรยุทธ สมบัต ิ  

12 0032 เด็กหญิง ณภัทร ภาระราช  

13 0033 เด็กชาย อภิกรณ์ เก่งนอก  

14 0034 เด็กชาย อรรทรพล บุญกล้า  

15 0035 เด็กชาย กฤษดา โซสงูเนิน  

16 0036 เด็กหญิง สิรภัทร โอ่งกลาง  

17 0037 เด็กหญิง กรรนกิา พวงโคกสงู  

18 0038 เด็กหญิง จรรยสรรชน ์ มุ่งอุ่นกลาง  

19 0039 เด็กหญิง สวภาว์ คล่องใจ  

20 0040 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ขึงสันเทียะ  

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 3 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0041 เด็กหญิง มานิตา เหล่าพิเดช  

2 0042 เด็กหญิง ภัคจิรา ไชขุนทด  

3 0043 เด็กชาย กฤตภาส สีพุท  

4 0044 เด็กหญิง ปิยะธิดา ยอพันธ์  

5 0045 เด็กหญิง ชนัดดา เเจม่ศิลา  

6 0046 เด็กหญิง ธนาวัลย์ ผัดพันธ์  

7 0047 เด็กชาย ภานุพงศ์ พือขุนทด  

8 0048 เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยสุวรรณ  

9 0049 เดก็ชาย ธีระพร คชสูงเนิน  

10 0050 เด็กหญิง พิมลรัตน์ กะทง  

11 0051 เด็กหญิง เกวลิน วงค์สูงเนิน  

12 0052 เด็กหญิง สุพรรษา หีบขุนทด  

13 0053 เด็กหญิง เคียงเดือน  กลับสูงเนิน  

14 0054 เด็กหญิง วริศรา กิ่งพุทรา  

15 0055 เด็กหญิง สุวิชาดา ปังกระโทก  

16 0056 เด็กหญิง สิรภัทร โอ่งกลาง  

17 0057 เด็กชาย ภัสกร คิดถาง  

18 0058 เด็กหญิง ณัฐชา มุกดาหาา  

19 0059 เด็กชาย พงศธร เป้าประจำเมอืง  

20 0060 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ หอมขุนทด  

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 4 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถติวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0061 เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญมาศ  

2 0062 เด็กชาย ฐิติวัฒน ์ คชรินทร ์  

3 0063 เด็กหญิง สิรริักษ์ โสดสงูเนิน  

4 0064 เด็กหญิง มัจฉา ศุภชัยศิริเรือง  

5 0065 เด็กหญิง จิราพร ครัวกลาง  

6 0066 เด็กหญิง เพชรลัดดา แสงภักด ี  

7 0067 เด็กชาย เปรมมนสั เบียดนอก  

8 0068 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สีนางง  

9 0069 เด็กหญิง วรัญญา ตุ้นรัตน์  

10 0070 เด็กหญิง ภัคจิรา สาดกระโทก  

11 0071 เด็กชาย รุ่งโรจน ์ บำรุงนอก  

12 0072 เด็กชาย อนุชา  เพียรชำนาญ  

13 0073 เด็กหญิง ณัฐธิดา แสนคูณ  

14 0074 เด็กชาย ชนะชัย จันทรเ์พ็ง  

15 0075 เด็กชาย ธนิสร พูนทอง  

16 0076 เด็กชาย สุชล เนินกลาง  

17 0077 เด็กหญิง ศศิกานต์ ภูมิโคกรักษ์  

18 0078 เด็กชาย กฤตยชญ์ สมขุนทด  

19 0079 เด็กหญิง ปณิดา ศิริปะกะ  

20 0080 เด็กหญิง ปพิชญา พันธุมณ ี  

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 5 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0081 เด็กชาย วิทยา พลบญุมา  

2 0082 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา เสียบแหลม  

3 0083 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ หอมขุดทด  

4 0084 เด็กชาย สิทธิโชค มุ่งพิงกลาง  

5 0085 เด็กหญิง สุพัฒตรา เสริมสิน  

6 0086 เด็กหญิง สุกัญญา แก้วมณ ี  

7 0087 เด็กหญิง สุพัตรา แยกจัตุรสั  

8 0088 เด็กชาย นนทนันท์  เป้าประจำเมอืง  

9 0089 เด็กหญิง ขวัญจิรา เจริญสุข  

10 0090 เด็กหญิง สุนิสา นันขุนทด  

11 0090 เด็กชาย พิสิษฐ ์ ถาวรพันธ์ุมณี  

12 0092 เด็กชาย ธนากร รักษาอินทร ์  

13 0093 เด็กหญิง เบญจรัตน์ เชษฐ์ขุนทด  

14 0094 เด็กชาย ธนพล ปูนขุนทด  

15 0095 เดก็ชาย ธนภัทร โคตะนนท์  

16 0096 เด็กชาย ชินวัตร พรมด ี  

17 0097 เด็กชาย วิทวิส กุลสำโรง  

18 0098 เด็กชาย ชัยนันท์ ชดผักแว่น  

19 0099 เด็กชาย จิรกิตต์ิ คำผา  

20 0100 เด็กชาย  ศุภกฤต เกตุเเก้ว  
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ห้องสอบที่ 6 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0101 เด็กชาย บดินทร ์ ใจเย็น  

2 0102 เด็กชาย นราธิป นามแสง  

3 0103 เด็กชาย พรพต ประเสริฐชัย  

4 0104 เด็กชาย พีรภาส พรหมทอง  

5 0105 เด็กชาย ไทยเทพ ปะตาทายัง  

6 0106 เด็กหญิง ปนัดดา ใจสบาย  

7 0107 เด็กหญิง สุพิชญา สร้อยสูงเนิน  

8 0108 เด็กชาย  ศุภกฤต เกตุเเก้ว  

9 0109 เด็กหญิง สุดารัตน์ ลามา  

10 0110 เด็กหญิง มัชฌิมา ใจสบาย  

11 0111 เด็กหญิง ศิริวรรณ จาบหนองแวง  

12 0112 เด็กชาย กฤษดา สร้อยสูงเนิน  

13 0113 เด็กชาย จีรศักดิ ์ เดชจังหรีด  

14 0114 เด็กชาย เอกลักษณ์ วงศ์วิลาศ  

15 0115 เด็กหญิง ชลดา เทียบแสง  

16 0116 เด็กชาย มงคล นันทเสน  

17 0117 เด็กชาย อาทิตย์ มาบขุนทด  

18 0118 เด็กชาย ศักดา กลอนกลาง  

19 0119 เดก็หญิง กัลยา ปัตตาระโพ  

20 0120 เด็กชาย พิสิษฐ ์ ถาวรพันธ์ุมณี  

 

 



 

 

 

 

 

ห้องสอบที่ 7 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 0121 เด็กชาย อาทิตย์ มาบขุนทด  

2 0122 เด็กชาย จารุวัตร ถนอมสงวน  

3 0123 เด็กหญิง ธฤษญา ใกล้สุข  

4 0124 เด็กชาย พลาธิป ทนน้ำ  

5 0125 เด็กหญิง อาริตา ไพลกลาง  

6 0126 เด็กหญิง จิรนันท ์ มณีน้อย  

7 0127 เด็กหญิง เพชราภรณ์ สแีก้วก่ำ  

8 0128 เด็กชาย สุเมธ ช่วยทองหลาง  

9 0129 เด็กหญิง สุธิกา ญาติพิมล  

10 0130 เด็กหญิง นันทรัตน์ หาญชัย  

11 0131 เด็กชาย ปฎิญญา   ยางปอ้ม  

12 0132 เด็กหญิง อิงพร อิงคสฤษฎ์  

13 0133 เด็กชาย ธีระวัฒน ์ บวรธีระกจิชัย  

14 0134 เด็กชาย ธนภัทร พลุกระโทก  

15 0135 เด็กชาย กฤษฎา โปรยกลาง  

16 0136 เด็กชาย กนกศักด์ิ คิดถาง  

17 0137 เด็กหญิง อนิสา จำปาทอง  

18 0138 เด็กชาย ธนากร คิดถาง  

19 0139 เด็กชาย ณัฐภัทร สมบรูณ์  

20 0140 เด็กหญิง พรรณภัทร ศิริประหล ุ  

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 8 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0141 เด็กหญิง ทิพย์มลฑา  จำปาดง  

2 0142 เด็กชาย ชนาธินาถ บุญนาค  

3 0143 เด็กหญิง เกตุมณี รุ่งสุขวัฒนะ  

4 0144 เด็กหญิง พิชญาภา ลายทองทำ  

5 0145 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ บินเจะ๊มะ  

6 0146 เด็กหญิง ศิริญญา ภูมิโคกรักษ์  

7 0147 เด็กหญิง ดวงเดือน บาโทโร ่  

8 0148 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิเศษอักษร  

9 0149 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ หาระชอน  

10 0150 เด็กชาย ชัยวัตน์ นายะพันธ์  

11 0151 เด็กหญิง นันทรัตน์ หาญชัย  

12 0152 เด็กหญิง ทับทิม เด่สันเทียะ  

13 0153 เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ พุ่มจันทร ์  

14 0154 เด็กชาย วัชรากร เลบ็ครุฑ  

15 0155 เด็กชาย ชัยภูมิ ศรีห้วยไพร  

16 0156 เด็กชาย เมตตวา จักรเครือ  

17 0157 เด็กชาย อตินันท์ โพธิกะ  

18 0158 เด็กหญิง กนกพร ศรีกำพล  

19 0159 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เทพลา  

20 0160 เด็กชาย กฤษดา สุจริต  

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 9 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0161 เด็กชาย ชยากร สิงห์สุพรรณ์  

2 0162 เด็กหญิง นันท์นภัส สินปร ุ  

3 0163 เด็กหญิง เปรมจริา คุ่มบุญ  

4 0164 เด็กหญิง พิชญา โคทวี  

5 0165 เด็กชาย ไววิทย์ พูนทอง  

6 0166 เด็กชาย รัฐพล รัตนนิคม  

7 0167 เด็กชาย ภัทรพล ปานเกิด  

8 0168 เด็กชาย เบครินทร ์ มูลมณ ี  

9 0169 เด็กชาย ภูรินทร ์ โคดทารินทร ์  

10 0170 เด็กชาย ยศกร ศิริแวว  

11 0171 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ รอดวินจิ  

12 0172 เด็กชาย อดิเทพ คุ้มคง  

13 0173 เด็กชาย ยสินธร พหุโล  

14 0174 เดก็ชาย ทีระชัย ช่ืนชม  

15 0175 เด็กหญิง ดวงกมล ภูมิโคกรักษ์  

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 10 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0001 นางสาว สุกัญญา อยู่เจริญ วิทย์-คณิต 

2 0002 นาย ภูวนาท อุตราช วิทย์-คณิต 

3 0003 นางสาว สาธิน ี หาดขุนทด วิทย์-คณิต 

4 0004 นาย สรศักดิ ์ กระโจมพล วิทย์-คณิต 

5 0005 นางสาว วริยา ทบโม วิทย์-คณิต 

6 0006 นางสาว พรธิวา เรียงสันเทียะ วิทย์-คณิต 

7 0007 นางสาว ประกายเพชร อุปโก วิทย์-คณิต 

8 0008 นางสาว ปวีณา ทวีจิตร วิทย์-คณิต 

9 0010 นางสาว สุพรรณี ทองด ี วิทย์-คณิต 

10 0011 นางสาว สถาพร แพงโท วิทย์-คณิต 

11 0012 นางสาว ศศิกานต์ สาฆ้อง วิทย์-คณิต 

12 0014 นางสาว น้ำใส พลชิต วิทย์-คณิต 

13 0015 นางสาว ทิวาณี พลขุนทด วิทย์-คณิต 

14 0016 นางสาว ทัตติยาพร สิงห์สถิตย์ วิทย์-คณิต 

15 0017 นางสาว วิภาวดี แก้ววิเศษ วิทย์-คณิต 

16 0019 นางสาว ญาณิน สอนโก่ย วิทย์-คณิต 

17 0020 นางสาว ใบเฟริ์น เก็บกลาง วิทย์-คณิต 

18 0021 เด็กหญิง อลิสา อินทรเ์มือง วิทย์-คณิต 

19 0023 นางสาว วนิดา พรมเสนา วิทย์-คณิต 

20 0024 นางสาว พรยุพา พงษ์สพงั วิทย์-คณิต 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 11 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0025 เด็กหญิง สุจิตรา เหลือวิชา วิทย์-คณิต 

2 0027 นาย สมศักดิ ์ พวงสันเทียะ วิทย์-คณิต 

3 0028 นางสาว ศศินิภา ขุนสูงเนิน วิทย์-คณิต 

4 0029 เด็กหญิง วิภากร แก้วเกิด วิทย์-คณิต 

5 0030 นางสาว สุภาวิดา คชสีห ์ วิทย์-คณิต 

6 0031 นางสาว สมาพร เปลี่ยนโพธ์ิ วิทย์-คณิต 

7 0032 นางสาว จิราวรรณ หาดขุนทด วิทย์-คณิต 

8 0033 เด็กหญิง ทิฐิมา บิงขุนทด วิทย์-คณิต 

9 0034 นางสาว อนุสรา กลับสูงเนิน วิทย์-คณิต 

10 0035 นางสาว บุศรา อาบสุวรรณ วิทย์-คณิต 

11 0036 เด็กหญิง จุฑาทิพย ์ นาคคำ วิทย์-คณิต 

12 0037 นางสาว บุษยา บุญโยธา วิทย์-คณิต 

13 0038 เด็กหญิง ศศิกานต์ นามสม วิทย์-คณิต 

14 0039 นางสาว พุธิตา ตุ่นแก้ว วิทย์-คณิต 

15 0040 นาย วิมล มุ่งด ี วิทย์-คณิต 

16 0041 นาย นัฐพล สารีงาม วิทย์-คณิต 

17 0042 นางสาว จรสัวดี เชขุนทด วิทย์-คณิต 

18 0044 นาย ชลภูมิ กรองแก้ว วิทย์-คณิต 

19 0045 นางสาว เพชรดา จิตรกลาง วิทย์-คณิต 

20 0046 เด็กหญิง อำภา นิ่มอนงค์ วิทย์-คณิต 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 12 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีน่ังสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0047 นาย อนุรักษ์ มานะเสน วิทย์-คณิต 

2 0048 นาย ปัญจพล เขียนค้างพล ู วิทย์-คณิต 

3 0049 นาย สมยศ กกกลาง วิทย์-คณิต 

4 0051 นาย คุณานนต์ สังข์เงิน วิทย์-คณิต 

5 0052 นางสาว แพรวา ทีทา วิทย์-คณิต 

6 0055 เด็กชาย นราวิชญ์ ทองแก้ว วิทย์-คณิต 

7 0056 นาย ภูริพัฒน ์ สารีวัน วิทย์-คณิต 

8 0057 นางสาว สิริกานต์ อ่ำปลัง่ วิทย์-คณิต 

9 0059 นางสาว สุชานัน ข้อนอก วิทย์-คณิต 

10 0060 นางสาว วีนัท ผาสุข วิทย์-คณิต 

11 0061 นางสาว วณิชญา ไทยธานี วิทย์-คณิต 

12 0062 เด็กหญิง ศิริพร ทรัพยเ์จริญ วิทย์-คณิต 

13 0065 นางสาว พรนิภา บุญประกอบ วิทย์-คณิต 

14 0066 นางสาว นภัสสร สมหวัง วิทย์-คณิต 

15 0069 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สิงสอน วิทย์-คณิต 

16 0070 นางสาว อารยา มีระหันนอก วิทย์-คณิต 

17 0073 เด็กหญิง จันธิดา อาบสุวรรณ วิทย์-คณิต 

18 0076 นางสาว นัฐนันท์ ฉัตรสุวรรณ วิทย์-คณิต 

19 0077 นางสาว ปนัดดา แคบขุนทด วิทย์-คณิต 

20 0078 นาย อรรตชัย นาคสอาด วิทย์-คณิต 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 13 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0081 นางสาว วิจิตรา นาคพันธ์ วิทย์-คณิต 

2 0083 นางสาว เพชรดา จิตรกลาง วิทย์-คณิต 

3 0084 นางสาว ลภณรัศมิ ์ โตนสันเทียะ วิทย์-คณิต 

4 0086 เด็กหญิง ปาริฉัตร ชาติเผือก วิทย์-คณิต 

5 0087 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันณรงค์ วิทย์-คณิต 

6 0088 เด็กหญิง วาวา นาประจักษ์ วิทย์-คณิต 

7 0090 นาย เศรษฐพงษ์ วิไลพงษ์ วิทย์-คณิต 

8 0091 นางสาว ศศินา ยืนจัตุรสั วิทย์-คณิต 

9 0092 เด็กหญิง วรดา นามแสง วิทย์-คณิต 

10 0093 เด็กชาย อนุวัต ดานขุนทด วิทย์-คณิต 

11 0094 นาย สรยุทธ ปักนอก วิทย์-คณิต 

12 0095 นาย ทัศนัย พาล ี วิทย์-คณิต 

13 0096 เด็กหญิง จินตวรรณ จันทะหาร วิทย์-คณิต 

14 0097 เด็กหญิง นิภัสสร อาบสุวรรณ์ วิทย์-คณิต 

15 0098 นางสาว นุชจรีย ์ จอนสงูเนิน วิทย์-คณิต 

16 0100 นางสาว ชลธิชา ไชยเสน วิทย์-คณิต 

17 0101 นางสาว ศศิวิมล จันทรพ์่วง วิทย์-คณิต 

18 0102 นางสาว ศศกานต์ สระโวหาร วิทย์-คณิต 

19 0103 นาย พุทธิพงษ์ อาบสุวรรณ์ วิทย์-คณิต 

20 0104 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ ประเสริฐด ี วิทย์-คณิต 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 14 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0105 นางสาว พรรณิภา บิงขุนทด วิทย์-คณิต 

2 0106 นางสาว วรรณษา บุญม ี วิทย์-คณิต 

3 0107 เด็กหญิง กนกวรรณ ทวยขุนทด วิทย์-คณิต 

4 0108 นางสาว กัญญาวีร ์ บินเจะ๊มะ วิทย์-คณิต 

5 0109 นาย ตะวัน พุฒพันธ์ วิทย์-คณิต 

6 0110 นางสาว พุธิตา ชินหัวดง วิทย์-คณิต 

7 0111 นางสาว วรญา วชิระพานิชกุล วิทย์-คณิต 

8 0116 นางสาว ชลธิชา จิตนอก วิทย์-คณิต 

9 0119 นางสาว นภัส ดีแป้น วิทย์-คณิต 

10 0120 นางสาว จุฑามาศ พูคุ้ม วิทย์-คณิต 

11 0121 นางสาว แสงทอง แก้วอยู ่ วิทย์-คณิต 

12 0122 นางสาว สุดารัตน์ จันทรจ์ิตร ์ วิทย์-คณิต 

13 0123 นางสาว สุรรีัตน์ สวัสด ี วิทย์-คณิต 

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 15 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0009 เด็กชาย อัจฉริยะ อุตตะมะ ศิลป์-ภาษา 

2 0013 เด็กหญิง ไอลดา หาญณรงค์ ศิลป์-ภาษา 

3 0018 นางสาว นรินทร ยังสันเทียะ ศิลป์-ภาษา 

4 0022 นางสาว บัวจงกลณี สมบรูณ์ ศิลป์-ภาษา 

5 0026 นาย เจษฎาภรณ์ นำสูงเนิน ศิลป์-ภาษา 

6 0043 เด็กหญิง รัญชิดา สุขสีนาค ศิลป์-ภาษา 

7 0050 นางสาว ปณิดา เตินขุนทด ศิลป์-ภาษา 

8 0053 นาย ณัฐกร ทองเตม็ ศิลป์-ภาษา 

9 0054 นาย วิสูตร สายศร ศิลป์-ภาษา 

10 0058 นางสาว เกศศิรินทร ์ ห้องทองคำ ศิลป์-ภาษา 

11 0063 นางสาว ธนมัย จันตุ ศิลป์-ภาษา 

12 0064 นางสาว เกษรินทร ์ นพคุณ ศิลป์-ภาษา 

13 0067 นาย ธีรพล แควภูเขียว ศิลป์-ภาษา 

14 0068 นาย ภัทรดนัย กระเเสร ์ ศิลป์-ภาษา 

15 0071 นาย ปรัชญา ชูดจันทร ์ ศิลป์-ภาษา 

16 0072 นางสาว โสรญา  สร้อยกลาง ศิลป์-ภาษา 

17 0074 เด็กชาย ณัฐถูมิ  กิ่งนอก ศิลป์-ภาษา 

18 0075 นาย ธีรศักดิ์  งดสันเทียะ ศิลป์-ภาษา 

19 0079 นาย นฤเบศ เผือกจันทกึ ศิลป์-ภาษา 

20 0080 นางสาว พรวิมล ศรีสุข ศิลป์-ภาษา 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องสอบที่ 16 

รายชื่อนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

ลำดับท่ีนั่งสอบ เลขประจำตัวผู้
ผู้สมัคร 

ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 0082 นางสาว พัทราภรณ์ ศิลาสุวรรณ ศิลป์-ภาษา 

2 0085 นางสาว ลลิตา บุญพง ศิลป์-ภาษา 

3 0089 เด็กชาย ณัฐนันท์ สีหนาท ศิลป์-ภาษา 

4 0099 นางสาว ภัสสร พรมพยอม ศิลป์-ภาษา 

5 0112 เด็กชาย พงศกร ไขสันเทียะ ศิลป์-ภาษา 

6 0113 นางสาว ณัฐิดา บญุกว้าง ศิลป์-ภาษา 

7 0114 นาย สุธน ทินรัตน์กําธร ศิลป์-ภาษา 

8 0115 นาย ณัฐพล ถานสกุล ศิลป์-ภาษา 

9 0117 เด็กชาย พรพรหม สมหวัง ศิลป์-ภาษา 

10 0118 นาย วัฒนพงษ์ พรรณา ศิลป์-ภาษา 

11 0124 นางสาว อลิสา ล่าหาญ ศิลป์-ภาษา 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 


