
เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายวินทกร วิชัย บานโพนดวน

2 เด็กหญิงประกายดาว คําวิไชย บานแดง

3 เด็กหญิงปภาดา ชุมเเสน บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

4 เด็กหญิงณัตชา วรวงค บานหางหวา(คุรุรัฐประชาสรรค)

5 เด็กหญิงพิชญธิดา สัตยซ้ํา บานเดนราษฎร

6 เด็กหญิงพิชญาภัค สุโพธิ์ ดงหัวเรือปามวงวิทยา

7 เด็กหญิงพิชชาภา สุโพธิ์ ดงหัวเรือปามวงวิทยา

8 เด็กชายจิรภัทร วรรณวงษ บานโพนดวน

9 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรผือโปด บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

10 เด็กหญิงศศิประภา พลทะกลาง บานตากแดดสุธรรมประชาสรรค

11 เด็กชายพงษศกร ไชยวงค ดงหัวเรือปามวงวิทยา

12 เด็กชายอนุพงศ จันดํา บานกูกาสิงห

13 เด็กชายิอชิรวัฒน จอยนุแสง บานโพนดวนสาวเอ

14 เด็กชายสิปกร นันทะเสนา บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

15 เด็กชายณัฐนนท พรหมเสนา หนองบัวคุรุประชาสรรค

16 เด็กชายอานนท ครองยุทธ ดงหัวเรือปามวงวิทยา

17 เด็กหญิงศรัณยรัชต โสแพง ทุงศรีเมืองวิทยา

18 เด็กหญิงจตุพร นามไพสงค บานแดง

19 เด็กหญิงหทัยกานต สวนมอญ บานแดง

20 เด็กชายธนากร เสาศิริ บานยางเครือดานนอย
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นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงณัฐธิดา สุดสีดา บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

2 เด็กหญิงกนกอร ไชยคําภา บานเชียงยืน

3 เด็กหญิงสุฐิตา งามเลิศ ดงหัวเรือปามวงวิทยา

4 เด็กหญิงพิมพชนก อินทรขาว บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

5 เด็กชายกษิดิ์เดชวิชญ วินทะไชย คลองบางปง

6 เด็กชายณัฐชนน  ทะกา บานเลาขาว

7 เด็กหญิงพัชรินดา ขัวญทอง บานแดง

8 เด็กหญิงวรัญญา สรอยสองชั้น บานแดง

9 เด็กหญิงรวิกานต เสาศิริ บานแดง

10 เด็กหญิงวรัญญา นามมา บานสองชั้น

11 เด็กหญิงแพรวา นันทะเสนา บานแดง

12 เด็กหญิงอิงอร โมคภา บานเลาขาว

13 เด็กหญิงสุรัติกานต ชมภูคํา บานหนองคูณ

14 เด็กหญิงพิมพลภัส บํารุงตา บานเลาขาว

15 เด็กหญิงวรัชยา พวงทอง บานเลาขาว

16 เด็กหญิงธัญญาภรณ กับสงวน บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

17 เด็กชายพีรดนย โชติรัตน อนุบาลระยอง

18 เด็กหญิงสุพิชชา ศรีทอง บานเลาขาว

19 เด็กชายรณกร ชุมศรี บานเลาขาว

20 เด็กหญิงอุรัณยา ศิริรัตน บานแดง
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นั่งสอบ
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1 เด็กหญิงลลิตา เพ็งศรี บานกอกแกว

2 เด็กหญิงพิชญา วิลาศ วัดดานสําโรง

3 เด็กหญิงวรันธร วัดออน บานโพนพอุง

4 เด็กชายคุนภัทร คําศรี บานหนองบั่ววิทยา

5 เด็กหญิงวริสา บุตรแวว บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

6 เด็กหญิงธัญ?สินี ซุยคง บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

7 เด็กหญิงสุธามัย ยมรัตน ดงหัวเรือปามวงวิทยา

8 เด็กชายปยะวัฒน ชินภักดี น้ําคําใหญวิทยา

9 เด็กชายธนกฤต จําปาดวง บานแดง

10 เด็กหญิงพรนัชชา เนื้อทอง บานหนองคูณ

11 เด็กชายธนกฤษ สีออน บานเลาขาว

12 เด็กหญิงธรินทร สารบรรณ บานแดง

13 เด็กหญิงพลอยชฎา ศรีแกว บานหนองคูณ

14 เด็กหญิงสะลิลลา หอมหงษ สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุนคํา บานโพนพอุง

16 เด็กชายภูพาน สิมพันธุ บานโพนพอุง

17 เด็กหญิงพัชรพร ใจใชยภูมิ บานหัวชาง

18 เด็กหญิงกัญญานัฐ คําสงค บานหนองคูณ

19 เด็กชายสถิตย ชุมเหมา บานสวาง

20 เด็กชายธีรภัทร สุดสีดา บานแดง
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นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงวรินณิภา เพ็ชรอินทร บานสวาง

2 เด็กชายอธิชานันท แกวพิลา บานโพนพอุง

3 เด็กหญิงฐิติกาญจน แสนปาง บานกอกแกว

4 เด็กชายชัยพล นาโพนงาม บานหนองแลง

5 เด็กชายปภาวิชญ สรรพคูณ ดงหัวเรือปามวงวิทยา

6 เด็กชายกิตตินันท สรรพโภชน สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

7 เด็กหญิงกัญญาวีร คํามะณี บานหัวชาง

8 เด็กหญิงเอมมิกา ชาญศรี บานหัวดง

9 เด็กหญิงกมลวรรณ สายไทย บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

10 เด็กหญิงกัลยาณี วิชัย ดงหัวเรือปามวงวิทยา

11 เด็กชายราเมศวร โคตรสุวรรณ เมืองทุงวิทยา

12 เด็กหญิงญาณิศา สายสีโส บานสวาง

13 เด็กหญิงพัทธธีรา ถุงน้ําคํา น้ําคําใหญวิทยา

14 เด็กหญิงกัญณพัธร สีชื่น บานกูกาสิงห

15 เด็กหญิงจิรัชญา เสนสนาม เมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิงวนิดา ชินวงค บานนา

17 เด็กชายศิริศักดิ์ แสงเดือน ภูมิวิทยา

18 เด็กหญิงวริศรา บุญสงกา บานกอกแกว

19 เด็กหญิงพัชราภา ใจนอย บานนา

20 เด็กชายพาทิศ บุตรกันหา บานแดง
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นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงฐิติยา สมบัติมาก สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

2 เด็กชายธวัชชัย ขุนาพรม หนองยางวิทยาคม

3 เด็กหญิงเพ็ญณภา ทองมี บานเม็กหางเหย

4 เด็กหญิงไอริณณ ขม้ินทองวิเชษฐ บานกอกแกว

5 เด็กหญิงจันทรเจา จูจันทร บานดงหมากไฟ

6 เด็กหญิงศุทิศา ดานซาย บานดงหมากไฟ

7 เด็กหญิงสโราชา หินซุย บานดงหมากไฟ

8 เด็กหญิงศุภาวรรณ จันเต บานดงหมากไฟ

9 เด็กหญิงศศิกานต หงษหนองหวา บานดงหมากไฟ

10 เด็กชายเรวัฒน จันทรคูเมือง บานนา

11 เด็กชายสุริยา สวางอารมณ บานดงหมากไฟ

12 เด็กชายปรวิทย เนตรสน หนองบัวคุรุประชาสรรค

13 เด็กหญิงพัชรพร ภูสนาม บานนา

14 เด็กชายพีรวิชญ ทองดี จตุคามวิทยา

15 เด็กหญิงธัญพร ภูกองไชย จตุคามวิทยา

16 เด็กหญิงปณิดา โพธิ์คลัง จตุคามวิทยา

17 เด็กหญิงจิดาภา บุดดาวัน จตุคามวิทยา

18 เด็กชายภูริภัทร แกนคํา บานหนองคูณ

19 เด็กหญิงวิภาดา หินซุย บานดงหมากไฟ

20 เด็กชายเจนวิทย แสนวิชา บานดงหมากไฟ
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นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงวริศรา แสนวิชา บานดงหมากไฟ

2 เด็กหญิงกชมน ภักดิ์สอนิสิทธิ์ บานโพนดวน

3 เด็กชายกฤตภาส อาจวงษา บานดงหมากไฟ

4 เด็กชายธนณัฏฐ ภักดีเจริญ บานหนองคูณ

5 เด็กหญิงพัณณิตา แกวทัพไทย บานหนองคูณ

6 เด็กชายกิตติภูมิ ปมาตย บานงูเหลือม

7 เด็กหญิงอุลัยพร สายวัน บานดงหมากไฟ

8 เด็กชายกวินท เสมอ บานดงหมากไฟ

9 เด็กชายรพีพัฒน คะเนนอก บานดงหมากไฟ

10 เด็กชายนครินทร ฉัตรสุวรรณ บานกูกาสิงห

11 เด็กหญิงพรชนก ขาวงาม บานกูกาสิงห

12 เด็กหญิงณัฐกมล สุวรรณศรี หนองบัวประชาสรรค

13 เด็กชายเจษฎา พูลสนาม บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

14 เด็กหญิงพรลภัส อุดมพันธ บานหนองบั่ววิทยา

15 เด็กชายภูมิพัฒน วรรณภูงา เมืองทุงวิทยา

16 เด็กหญิงวชิรญา บอตาโล สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

17 เด็กหญิงสุกัญญา อุนน้ําเท่ียง บานโพนดวนสาวเอ

18 เด็กหญิงวรัญญา บัวบาล จตุคามวิทยา

19 เด็กหญิงรัตติกาล บุพลับ บานแดง

20 เด็กหญิงกวินธิดา อินทรภูงา บานหนองบั่ววิทยา
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1 เด็กชายฐิติวัฒน สิงหจารย บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

2 เด็กหญิงกาญจนาภรณ สาลัง บานงูเหลือม

3 เด็กหญิงจิราพัชร บุญที อนุบาลยโสธร

4 เด็กหญิงวรรณฤดี นิยม ดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย

5 เด็กหญิงเอวิตรา โพธิจักร บานหนองบั่ววิทยา

6 เด็กชายธนกฤต สกุลเดช บานโพนทอง

7 เด็กหญิงพีรดา ประมา บานเดนราษฎร

8 เด็กชายปยพงษ วังอาจ บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

9 เด็กหญิงปทมพร สอาดยิ่ง บานปลาคาว

10 เด็กหญิงศุภิญญา พุฒภูงา บานตานบ

11 เด็กหญิงอวิกา ธูปน้ําคํา บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

12 เด็กชายณิชนันทน ออนหา บานดอนขาม

13 เด็กชายวัชรบูรณ โพธิ์ภูงา บานยางเครือดานนอย

14 เด็กชายภัทรนันท พิมพสนาม บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

15 เด็กหญิงศิริกานดา หินซุย บานหนองยาง

16 เด็กชายแทนคุณ นิลสมบูรณ เมืองทุงวิทยา

17 เด็กชายนรินธร ศรีวิชา บานหมอตา

18 เด็กหญิงเบญจพร แสงกระจาย บานโพนทอง

19 เด็กชายธนกร บุญถม บานเลาขาว

20 เด็กหญิงธัญสินี จันทะภูมิ บานยางเครือดานนอย

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 7     อาคาร 2         หอง  231

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายเจษฎากร สมศรี บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

2 เด็กชายพรพิพัฒน แกวพลงาม บานสระโพนทอง

3 เด็กหญิงอาภากรณ โกรัตนะ บานสระโพนทอง

4 เด็กชายภานุวัฒน จันสุระ บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

5 เด็กหญิงนภาพร ลีสีดา เลือก...

6 เด็กหญิงภารวี คําสอน บานเดนราษฎร

7 เด็กหญิงทิพวรรณ บัวขาว หนองยางวิทยาคม

8 เด็กหญิงณัฐณิชา เจนเขตรการณ บานเดนราษฎร

9 เด็กหญิงธัญรดา หลาหัวหนอง ขวาวคุรุประชาสรรค

10 เด็กชายธนธัส แพงภูงา บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห)

11 เด็กชายฉัตรศักดิ์ดา สุเมตร บานโพนดวนสาวเอ

12 เด็กหญิงชลธิชา สามะณี บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

13 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เลียงมนตรี บานคอโนนสวาง

14 เด็กหญิงภัทราภรณ สัมมา บานโพนเดื่อ

15 เด็กชายพีระพัฒน พวงบุบผา บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

16 เด็กหญิงกมลรัตน ทะรุนรัมย บานสาหราย

17 เด็กหญิงพลอยน้ําเพ็ญ จันรทุม สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

18 เด็กหญิงจิราภรณ กําจร บานหนองบั่ววิทยา

19 เด็กชายเอกนรินทร ชุมภักดี บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

20 เด็กชายสุวพิชญ ลัคนานนทิวงศ เมืองรอยเอ็ด

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 8     อาคาร 2         หอง  232

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงนิภากรณ นาโนนมวง บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

2 เด็กหญิงดวงเดือน จันที บานสาหราย

3 เด็กชายสุทธิศักดิ์ งอมสระคู การกุศลวัดบางยางเครือฯ

4 เด็กหญิงภาวิดา สรอยสองชั้น หนองบัวคุรุประชาสรรค

5 เด็กหญิงพิชาดา สรอยสองชั้น หนองบัวคุรุประชาสรรค

6 เด็กหญิงนฤมล โยธาเสน หนองบัวคุรุประชาสรรค

7 เด็กชายศักรินทร คุนมาศ บานรานหญา

8 เด็กชายทิวากร ลาสระคู หัวโทนมิตรภาพท่ี165ฯ

9 เด็กชายณัฐดนย โฮมพลงาม หัวโทนมิตรภาพท่ี165ฯ

10 เด็กชายประวันวิทย สุขสุพรรณ บานตากแดดสุธรรมประชาสรรค

11 เด็กหญิงณัฐฐาพร ชัยภูงา หัวโทนมิตรภาพท่ี165ฯ

12 เด็กชายปยะ อุตมะชะ บานยางเครือดานนอย

13 เด็กหญิงสิรินดา สรอยคํา บานกูกาสิงห

14 เด็กชายพีมรภัทร มาดายัง บานโพนทอง

15 เด็กหญิงภัณฑิรา สนิทพจน บานตาแหลวโนนหมากแงว

16 เด็กหญิงกชกร ชัยสีมา บานคอโนนสวาง

17 เด็กชายวราวุฒิ บุตรสีเมือง บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา)

18 เด็กหญิงธาราพร กาศสนุก บานหนองแวง

19 เด็กชายธนาเดช แกวเขียว บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

20 เด็กหญิงรติยาพร อุนเพ็ง บานโพนดวน

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 9     อาคาร 2         หอง  233

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงศิรดา อุปวงคษา เทศบาลวัดโขดทิมทาราม

2 เด็กชายอภิษฐา ละชั่ว การกุศลวัดบางยางเครือฯ

3 เด็กชายธนากร ศรีชินราช บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

4 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แกววงษา บานโพนพอุง

5 เด็กชายมนัสพงษ พรหมสิงห บานสาหราย

6 เด็กชายณัฐชนันท ละอองเอก บอพันขันวิทยา

7 เด็กชายสุทธิพงษ ประทุมมาตย หนองบัวคุรุประชาสรรค

8 เด็กชายอดิศักดิ์ เหลี่ยมเเกว บานสองชั้น

9 เด็กชายสรรพวิชญ ภาภักดี บานคอโนนสวาง

10 เด็กหญิงภัทราวดี แกวศรี เมืองโพนทราย

11 เด็กหญิงลักษิกา ขวาน้ําคํา การกุศลวัดบางยางเครือฯ

12 เด็กชายกิตติศักดิ์ แกวคําไสย บานตากแดดสุธรรมประชาสรรค

13 เด็กหญิงอินทิรา สรรพโภชน เมืองทุงวิทยา

14 เด็กหญิงธนัชพร ศิริหนองหวา การกุศลวัดบางยางเครือฯ

15 เด็กชายคุณานนต อรัญมิตร บานน้ําคํานอย

16 เด็กหญิงปทิตตา แสนสุโพธิ์ บานหางหวา(คุรุรัฐประชาสรรค)

17 เด็กหญิงพิภาดา บุญอยู วัดกําแพง

18 เด็กหญิงจุฑารัตน วงษสอน บานหางหวา(คุรุรัฐประชาสรรค)

19 เด็กหญิงปริฉัตร สิทธิจันทร บานโพนทอง

20 เด็กชายภานุรุจ สอนโพนงาม หนองบัวคุรุประชาสรรค

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 10     อาคาร 2          หอง  234

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงสุชาวดี กมลเลิศ สามขาพิทยาคม

2 เด็กชายจิรเดช คําออนสา สะแบงตากทุงสระแกโนนพยอมประชาสรรค

3 เด็กหญิงรัตติยากรณ เย็นศิริ บานหนองอีเข็ม

4 เด็กหญิงวราภรณ บุปผามาตย บานแคน(วันครู 2503)

5 เด็กชายณัฐพล จันทรสระคู ศรีพฤฒา

6 เด็กหญิงปณิดา งามแสง บานตากแดดสุธรรมประชาสรรค

7 เด็กชายนัฐชัย ออนประทุม ชุมชนบานเหลาลอ(พิมพคุรุราษฎรบํารุง)

8 เด็กชายตะวัน เอ้ือทัดทาน ชุมชนบานโพนเมือง

9 เด็กชายเอ้ืออังกูร คําประพันธ บานคอโนนสวาง

10 เด็กหญิงรัตนา เวกวิน บานแดง

11 เด็กหญิงเกศริน บุตรสีมาตย บานหางหวา(คุรุรัฐประชาสรรค)

12 เด็กชายภคพล จวงโพนงาม บานคอโนนสวาง

13 เด็กชายเจษฎา ทับทัน บานคอโนนสวาง

14 เด็กชายโสภณธีร รูปเรียบ วัดดานสําโรง

15 เด็กชายธนากร จันทรชรา เมืองทุงวิทยา

16 เด็กหญิงไอยวริญท โพธิ์ทะราม โรซารีโอวิทยา

17 เด็กหญิงพิมพพิกา พูลศรี บานปลาคาว

18 เด็กหญิงนาถนภัส เเลวปน บานตากแดดสุธรรมประชาสรรค

19 เด็กชายอภิเดช จันสะริ บานรามราช

20 เด็กหญิงณัฏฐิดา พลสิม บานฮองสังข

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 11     อาคาร 2         หอง  235

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงณัฐวิภา คําเพ็ง บานกอกแกว นอกเขต

2 เด็กชายปญญวรรธน หาญกลา บานโพนทอง นอกเขต

3 เด็กหญิงศิริพรรณ นวลงาม บานกอกแกว นอกเขต

4 เด็กชายชญานิน ยอดวงคษา หนองบัวคุรุประชาสรรค นอกเขต

5 เด็กหญิงญาณิศา ศรีผลสมอ ทุงศรีเมืองวิทยา นอกเขต

6 เด็กหญิงทอฝน สาเสาร บานหางหวา(คุรุรัฐประชาสรรค) นอกเขต

7 เด็กหญิงมานิตา เจริญพันธ บานบุงซวยหวยยาง นอกเขต

8 เด็กชายพศวีร ทีสําราญ หนองบัวประชาสรรค นอกเขต

9 เด็กชายณัฐกิตต เมรุ บานน้ําคํานอย นอกเขต

10 เด็กหญิงณัชชา พลยาง โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา นอกเขต

11 เด็กชายศรันยพงศ ชัยขุมเหล็ก อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ ในเขต

12 เด็กหญิงณิชมน สีหไตร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ ในเขต

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียน ในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 12     อาคาร 3         หอง  323

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางสาวศศืพิมพ เจริญพันธ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วรรณภูงา เมืองสุวรรณภูมิ

3 เด็กหญิงณัฐชยา หวังสอาด อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

4 เด็กชายสรวิศ ทองขัน บานโคก(ทองคุรุราษฎรพัฒนา)

5 เด็กชายศุภกร ทองดี เจริญศึกษา

6 เด็กหญิงกรพรรณ สุวรรณา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงนลินรดา คําเก้ียว เมืองสุวรรณภูมิ

8 เด็กชายภคพล ชุมศรี เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิงนพรัตน แปลกสินธ เมืองสุวรรณภูมิ

10 เด็กหญิงกัญญาภรณ พฤฒามาตย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงกนกพร มัจฉาวัง เจริญศึกษา

12 เด็กชายวรากร ยาตาล อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กหญิงจันทรัสม จารุศุภนันท เมืองสุวรรณภูมิ

14 เด็กหญิงศศิธร ศรีษะแกว เมืองสุวรรณภูมิ

15 เด็กชายอัครชัย สลักคํา เมืองสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงปานวาด คงคาชัย เมืองสุวรรณภูมิ

17 เด็กหญิงบุญญิสา ชาวสวน เมืองสุวรรณภูมิ

18 เด็กชายธนกฤต ไชยา เมืองสุวรรณภูมิ

19 เด็กหญิงกาญจนภา ทองสรรค เมืองสุวรรณภูมิ

20 เด็กชายบารมี คําสระคู บานหมอตา
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายภากร แวดอุดม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงกฤตยาณี บุญขันธ เจริญศึกษา

3 เด็กชายพรลภัส มาตยจันทร บานโคก(ทองคุรุราษฎรพัฒนา)

4 เด็กหญิงเบญญาภา องอาจ เมืองสุวรรณภูมิ

5 เด็กหญิงชญาดา เเสงสวาง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายภูวนาท วีระเกษม เมืองสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงนันนภัส เชาวไวย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

8 เด็กหญิงธัญชนก อาจเดช เจริญศึกษา

9 เด็กชายธนาวิน สีกูกา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

10 เด็กหญิงปนัดดา พลหินกอง โพนขวาวพิทยาคม

11 เด็กหญิงนภัสสร ศรีน้ําคํา โพนขวาวพิทยาคม

12 เด็กชายธนากร นิลสมบูรณ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายรัษทร สุรเสน เมืองสุวรรณภูมิ

14 เด็กชายพงศกร ศรีหนา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงภัทรวดี พุดสาย บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

16 เด็กหญิงอภิญญา เเสงมี บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

17 เด็กชายคณิศร สิงหสนั่น เมืองสุวรรณภูมิ

18 เด็กชายพีรพัฒน พรมภูงา เมืองสุวรรณภูมิ

19 เด็กชายภานุพัฒน ทาระการณ เมืองสุวรรณภูมิ

20 เด็กหญิงจิราภา ออนสองชั้น บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงกรวีร สีหานาม เจริญศึกษา

2 เด็กชายอติรุจ วัฒนา เมืองสุวรรณภูมิ

3 เด็กชายอนล พลลาภ เมืองสุวรรณภูมิ

4 เด็กหญิงชนิสรา อุนอดใจ เจริญศึกษา

5 เด็กชายศิวพล พ่ึงตน บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

6 เด็กหญิงอภิญญา ศิริทุย บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

7 เด็กชายกิตติศักดิ์ เมืองพรม เจริญศึกษา

8 เด็กชายเจษฎากร สัจจา เจริญศึกษา

9 เด็กหญิงพลอยธันวา มีอุดร เจริญศึกษา

10 เด็กชายกิตติภพ คํ่าชู เมืองสุวรรณภูมิ

11 เด็กชายกฤษฎา กองเกิด บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

12 เด็กหญิงจิราพัชร สุปตติ บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

13 เด็กชายเติมศักดิ์ คูเมือง เจริญศึกษา

14 เด็กชายปยะวัชร มูลรัตน เมืองสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงภิชญาภา ชื่นชม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงกัลยา สิทธิ เจริญศึกษา

17 เด็กชายธนกฤต สัจจา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

18 เด็กชายปรัชญา โชติชื่น เจริญศึกษา

19 เด็กหญิงพรรณธิวา ไลไธสงค เจริญศึกษา

20 เด็กหญิงภัทรจาริน ชุมสําโรง เมืองสุวรรณภูมิ
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงเฟองลดา ตันสันเทียะ เจริญศึกษา

2 เด็กชายกฤชณัท เชิงหอม โพนขวาวพิทยาคม

3 เด็กชายชานน ตนชมภู บานหมอตา

4 เด็กหญิงศิรประภา วาสนาม บานหมอตา

5 เด็กชายธนชาติ พูลภูงา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายณัฐภูมิ เสนหวงษ เจริญศึกษา

7 เด็กหญิงวิชุดา จักรสูง เมืองสุวรรณภูมิ

8 เด็กชายชนาเมธ นันทยานนท เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กชายนัทธพงค สิงหแกว อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

10 เด็กหญิงเมชญา สระคําจันทร เมืองสุวรรณภูมิ

11 เด็กชายอารักษ สีมาชัย บานหญาหนอง

12 เด็กหญิงภัทรวดี เนตรวงศ บานดอนยาง

13 เด็กชายจิตติพัฒน มัธนัง บานดอนยาง

14 เด็กชายวุฒิชัย คําสอน บานหมอตา

15 เด็กชายธีรภัทร เจริญนนท อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงนันทพร สิงหแกว อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กหญิงอังศุมารี ทีบุญมา เจริญศึกษา

18 เด็กหญิงสุภารัตน ชวงโชติ เจริญศึกษา

19 เด็กหญิงณัฎฐา สุขแสวง บานเหมาหนองขาวิทยา

20 เด็กหญิงกิตติญาภรณ ออนสองชั้น อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงปาริสรา สิมมา เมืองสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงธิดาภรณ นอยหนองหวา เมืองสุวรรณภูมิ

3 เด็กหญิงอรรวินท ไกแกว เจริญศึกษา

4 เด็กชายนพณัฐ นอยชา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กหญิงปรียาลักษณ ศักดิ์แสง เมืองสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายธนภัทร เนตรวงค อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

7 เด็กชายปญญากุล สกุลรัตนวัฒนา เมืองสุวรรณภูมิ

8 เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญปกครอง เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กชายวีรภัทร สุทธิสุข อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

10 เด็กชายจิรพัฒน สุวรรณพันธ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กชายอนุรักษ ศรีพลัง เจริญศึกษา

12 เด็กชายทศพล วงคภูงา เจริญศึกษา

13 เด็กชายปุณณสิน เรืองพล เจริญศึกษา

14 เด็กหญิงสราศิณี พันธสระคู เมืองสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงกานตธิดา ปดตะสงคราม เมืองอารัมย

16 เด็กชายจิรายุ วาท่ีทับรั้ง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กหญิงนพมาศ แกววัน เมืองสุวรรณภูมิ

18 เด็กชายธนโชติ โยธาผาบ เจริญศึกษา

19 เด็กหญิงกนกพร ยมรัตน อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กหญิงหทัยชนก ลีสีดา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีโพธิ์อุน เมืองสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงกัลยกมล ขันงาม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กชายกษิดิ์ดิตถ ระวิเรือง เมืองสุวรรณภูมิ

4 เด็กหญิงวรัญญา ประสาร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กชายสงกรานต ทองทิพย บานยางเลิง

6 เด็กหญิงอธิติมา รัตนเจริญ หนองตอกแปนหนองมั่งวิทยา

7 เด็กชายธีระพงษ คําเก้ียว บานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์

8 เด็กหญิงกําไลทิพย ศิลาวรรณ ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

9 เด็กชายภูมิบดินทร ศรีบุญเพ็ง เมืองสุวรรณภูมิ

10 เด็กชายปชาบดี วิชัย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงวรรณพร ภูมี ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

12 เด็กหญิงเข็มรินทร ออนหา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กหญิงเปรมฤดี เสนารินทร บานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์

14 เด็กชายกิตติภูมิ สมภูงา เมืองสุวรรณภูมิ

15 เด็กชายรัฐศาสตร เหลือลน เมืองสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีโคตร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายบูรพา ศรีนนท เจริญศึกษา

18 เด็กชายคิมหันต จันทรสระคู เมืองสุวรรณภูมิ

19 เด็กชายธนาเดช หาญศึก ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

20 เด็กหญิงการะเกด อ่ิมเอิบ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ
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ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงมินตรา สีสิงห อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงเปรมฤดี มวงออน ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

3 เด็กหญิงวชิราภรณ สมสิงห อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

4 เด็กชายวุฒิภัทร แกวดวงสี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กหญิงวารี สนิทพจน ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

6 เด็กหญิงทัชชญา ยศใชย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงกวินนาฏ ชวยชู อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

8 เด็กหญิงนารากร อุปวงคษา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิงนันทนภัส อินคุม เมืองสุวรรณภูมิ

10 เด็กชายพิรศุษม เวคะวากยานนท เมืองสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงกานตพิชชา สุขประเสริฐ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

12 เด็กชายพีรพงษ พันสําโรง เมืองสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายธนวัฒน ปาโท อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

14 เด็กหญิงปยะธิดา ราชโนนจาน อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงณิชชานันท คําเต็ม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงกรรณิการ ศรีขลา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายธนดล ลารินทา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

18 เด็กชายธนดล มาตยจันทร เมืองสุวรรณภูมิ

เด็กหญิงอรอุมา หนองเรือง เมืองสุวรรณภูมิ

เด็กหญิงศุภกานต อัมพรวิวัฒน เมืองสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 19     อาคาร 3         หอง  334

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายณัฐดนัย ทุมโคกกรวด อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงฐิติมาพร สอนสระคู อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กชายธนกร แสนมงคล เมืองสุวรรณภูมิ

4 เด็กหญิงพิมพลภัส ไชยา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กชายปธานินทร จันทรี ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

6 เด็กหญิงนันทัชพร เชียงสา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงนิภาพรรณ เชิงหอม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

8 เด็กหญิงธีจุฑา ชุมศรี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

9 เด็กชายอรรครพล พวงจันทร เมืองสุวรรณภูมิ

10 เด็กชายพิชัยยุทธ วงษาเนาว เมืองสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงธัญลักษณ อาจมูลตรี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

12 เด็กหญิงเจนจิรา หลอดหลง เมืองสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายปุญญพัฒน อินทรยา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

14 เด็กชายภูมิพัฒน คําไสย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงพรธิดี รินลา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

16 เด็กหญิงอลิสา ดอนสระคู เมืองสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายสุริยะ เลิศพันธ เจริญศึกษา

18 เด็กชายธันวา เพลิดนอก อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กหญิงดลพร สั้นเตง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กหญิงวรรณพร ศรีโพธิ์งาม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 20     อาคาร 3         หอง  335

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กชายฮาซัน ปาลศรี เจริญศึกษา

2 เด็กหญิงวนิดา สิงหนันท อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กชายปยวัฒน ศรีนาจันทร เมืองสุวรรณภูมิ

4 เด็กชายเอกภพ สิงหบุตรา เมืองสุวรรณภูมิ

5 เด็กชายธันวา วงจําปา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายชินดนัย เทียมสอาด เมืองสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงบัณฑิตา สุริรอด บานเหมาหนองขาวิทยา

8 เด็กหญิงพิมพนิภา อินทรพิมพ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

9 เด็กชายกิตติศักดิ์ วิไลลักษณ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

10 เด็กชาย ิกิตติภพ โสภักดี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กชายณัฐพล หาญไกร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

12 เด็กชายจีรวัฒน วงศสระคู อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายแสงอรุณ นอยน้ําคํา ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

14 เด็กหญิงทฤษฎี สิทธิศรีจันทร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงอัญชลีญา ผลาผล ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

16 เด็กหญิงจันทราทิพย กวัติภา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายนิธิกร พินไธสง ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม

18 เด็กชายถิรพุทธิ์ สีหาหยัก อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กชายไตรทศ สุวรรณสา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กหญิงขนิษฐา หมูทิมา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 21     อาคาร 3         หอง  336

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงจิราพัชร มุงคุณ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กชายณภัทร เวียงนนท บานยางเลิง

3 เด็กชายนพดล แสงสุริย เมืองสุวรรณภูมิ

4 เด็กชายปฏิภาณ สุจริต อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กชายปุณณภพ จอมคําสิงห เจริญศึกษา

6 เด็กชายวุฒิกร อุทกิจ บานตังหมอง

7 เด็กหญิงปภัสรา นามสองชั้น หวยหินลาด

8 เด็กชายนราธร อุนน้ําเท่ียง เจริญศึกษา

9 เด็กหญิงทิพประภา วังหนองหวา บานมหิงษาราม

10 เด็กชายธีระเดช กกไธสง เจริญศึกษา

11 เด็กหญิงนุชจรี ลําเกาะกลาง เจริญศึกษา

12 เด็กหญิงกัญญชชา ระวิเรือง เมืองสุวรรณภูมิ

13 เด็กหญิงมิณลภัส สีออน เมืองสุวรรณภูมิ

14 เด็กชายณัฐวุธ จุลเสริม บานเหมาหนองขาวิทยา

15 เด็กชายกฤษณพงศ เกตุสอน อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

16 เด็กชายกรวิชญ ภานุศรี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายกันตพิชญ วรรณมหินทร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

18 เด็กหญิงเบญญาภา สาลีวัน อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กหญิงพิมพพิศา ศรีจันทรวงค อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กชายภูริวัฒน เอ้ือเฟอสุข อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 22     อาคาร 3         หอง  337

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงชนัญชิดา คําภา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงขวัญนภา เสรีเรืองยุทธ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กหญิงชนิสรา หม่ืนภิรมทอง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

4 เด็กชายกรวิชญ บุตรประเสริฐ บานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์

5 เด็กชายปุณณวิช สุกใส อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายเสกสรรค โกนจา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงฐิติพร ละมัย เมืองสุวรรณภูมิ

8 เด็กชายปณณชัย สาขี เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิงชุลีพร การเกตุ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

10 เด็กชายธีรวัฒน ทองบุญโท อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงกัญญารัตน สุวรรณกูฏ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

12 เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนาพรม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายสหชัย งาทอง เมืองสุวรรณภูมิ

14 เด็กชายวิชชากร โอสระคู เมืองสุวรรณภูมิ

15 เด็กหญิงรวิสรา พิมน้ําคํา บานมหิงษาราม

16 เด็กหญิงณัชชา เพ็งดี อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายจีรศักดิ์ ทองหนา เมืองสุวรรณภูมิ

18 เด็กหญิงนภัสสร ศรีผลสมอ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กหญิงขนิฐา คลายหนองสรวง เมืองสุวรรณภูมิ

20 เด็กชายณฐกร สาริกุล อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 23     อาคาร 4        หอง  421

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงณัฏฐนรี ภาสวัสดิ์ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กชายชัยมงคล ศรีดาชาติ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กหญิงพิมพอัปสร ถ่ินทัพไทย อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

4 เด็กหญิงปุญญิศา สุวรานนท อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กหญิงพัชรดา พิมพิสาร อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กหญิงพิมระภัสร กาเเกว บานโพนครกนอย

7 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงหทอง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

8 เด็กชายทีปกร เทียนประเสริฐ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

9 เด็กชายประกาศิต จุลทวิเทศ บานเหมาหนองขาวิทยา

10 เด็กหญิงสุรัตนา ขุนาพรม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงพัชริดา พันธุโพธิ์กลาง เมืองสุวรรณภูมิ

12 เด็กชายสารีบุตร ไชยชิน บานมหิงษาราม

13 เด็กชายวชิระ สาหินกอง เมืองอารัมย

14 เด็กชายอนุชา พากเพียร เจริญศึกษา

15 เด็กชายวงศกร บุดดาวัน เมืองอารัมย

16 เด็กชายศุภกิตติ์ วงศน้ําคํา เมืองอารัมย

17 เด็กชายศริอนันท สาหินกอง เมืองอารัมย

18 เด็กชายอุมเพชร เพ็งน้ําคํา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กหญิงศศิมา หอมภูงา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กชายอภิสิทธิ์ ทิพยหลา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 24     อาคาร 4         หอง  422

ชื่อ - สกุล



เลขท่ี

นั่งสอบ
โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงพิมพชนก สีมุข อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

2 เด็กหญิงสุภาวิณี สายทองคํา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

3 เด็กชายธนัณชัย บุญเกลี้ยง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

4 เด็กหญิงมยุรินทร บรรเรืองทอง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

5 เด็กชายรัชชานนท เมืองหนองหวา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

6 เด็กชายภัทรพงศ พิมพะสุทธิ์ เมืองสุวรรณภูมิ

7 เด็กหญิงกัญญรัตน ดีสองชั้น หวยหินลาด

8 เด็กหญิงสิริวิมล สีสองชั้น อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิงชุติมา นาคูณ บานมหิงษาราม

10 เด็กชายอนุชิต สวางตุม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิงน้ําฝน หงษคํามี บานเหวอดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)

12 เด็กหญิงพิมพลภัส เเมนจิต อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

13 เด็กชายยุทธนา พรมมา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

14 เด็กชายกันตศักดิ์ เสียงวิไล อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

15 เด็กชายสุริยา บุญชะโด เมืองสุวรรณภูมิ

16 เด็กชายพลกฤต พาที อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

17 เด็กชายภทรกฤต บําเพ็ญ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

18 เด็กหญิงบุญพฤทธิ์ จิตฤทธิ์ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

19 เด็กชายธนานนท สุจริต อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

20 เด็กชายกิตติธัช ขาวผอง อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบท่ี 25     อาคาร 4         หอง  423

ชื่อ - สกุล


