


แนบท้ายประกาศผลการสอบวัดศักยภาพนักเรียนเข้าแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 

ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายณัฐกันต์ แตงทอง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
2 เด็กหญิงนภัสสร หมื่นหาร ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
3 เด็กหญิงวรพิชชา เติมช้อย เวลา 08.00-12.00 น. 
4 เด็กหญิงภรภัทร ศรีนาคดี ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
5 เด็กหญิงวริศรา ชมนวล โรงเรียนหนองบัว 
6 เด็กหญิงณัฐธิดา คำนาแซง หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
7 เด็กหญิงบุษยา เช็งขุนทศ  
8 เด็กชายภาคภูมิ นิ่มสุวรรณ์  
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร กาฬปักษ์  
10 เด็กชายกฤษฎา สุขทองหลาง  
11 เด็กหญิงภูษิตา เณรแก้ว  
12 เด็กหญิงอารยา จันทร์คัด  
13 เด็กชายพิพัฒน์ นาคสุทธิ์  
14 เด็กหญิงณัฐริกานต์ ขาวสง่า  
15 เด็กชายสิทธา เพ็งนุ่ม  
16 เด็กชายสิรวิชญ์ แย้มพจนา  
17 เด็กหญิงอนุธิดา โอภาษี  
18 เด็กหญิงพรสิน ี แสงทองทาบ  
19 เด็กหญิงพุทธิดา สีปัดถา  
20 เด็กชายธีรภัทร ปานกลัด  
21 เด็กหญิงเปรมวดี รักวัติ  
22 เด็กชายกันตพัทธ์ สวนมา  
23 เด็กหญิงพิชามญธุ ์ ขำศิริ  
24 เด็กหญิงลภัสรดา ฤทธิ์ลอย  
25 เด็กชายรัตนบัลลังก์ เกากลางดอน  
26 เด็กหญิงรัตนาวดี วุฒิงาม 

 

27 เด็กหญิงกาญจนรัตน ์ นุเวที  
28 เด็กหญิงรัตนากร ไทยทวี  
    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

29 เด็กหญิงณัฐชา ตาคำพิเศษ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
30 เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วโต ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
31 เด็กหญิงสิรินดา จิตรชนะ เวลา 08.00-12.00 น. 
32 เด็กชายพงศกร บุญเงิน ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
33 เด็กชายชวลิต อุตรศรี โรงเรียนหนองบัว 
34 เด็กชายธีรเดช ทาหอม หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
35 เด็กหญิงแอนนา แก้วนิคม  
36 เด็กชายพีรพัฒน์ พวงสมบัติ  
37 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครามทา  
38 เด็กชายณัฐวรรธน์ ท้วมเทศ  
39 เด็กหญิงนรินธร เสงี่ยมจิตร  
40 เด็กหญิงสุทธิภา พูลเพียร  
41 เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์หน้า  
42 เด็กชายเจษฎา เจริญผล  
43 เด็กหญิงรุ่งนภา วันหลุมข้าว  
44 เด็กหญิงอมีนา ชมเชย  
45 เด็กหญิงฐิติกานต์ มุขวงค์  
46 เด็กหญิงวรรณิดา มีพา  
47 เด็กหญิงกมลวรรณ บัวกล่ำ  
48 เด็กหญิงนิลยา อ่ำทิม  
49 เด็กชายวีรากร โสช้าง  
50 เด็กชายก้องภพ โพธิ  
51 เด็กชายจิรภาส เป่ียมสุข  
52 เด็กชายพงศกร อินทร์สูงเนิน  
53 เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มสกุล  
54 เด็กชายสุทิวัส ยังเพ็ง 

 

55 เด็กหญิงสุพิชญา ฉิมโห้  

56 เด็กหญิงกนกอร คล้ายสมมุติ  

57 เด็กชายเกล้าขวัญ วุ่นกลัด  

58 เด็กหญิงสุธาศินี วังพรม  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

59 เด็กหญิงกิติวรรณ ช่ืนอารมณ์ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
60 เด็กชายอนุวัต สีนาม ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
61 เด็กชายทักษ์ดนัย สกุลมา เวลา 08.00-12.00 น. 
62 เด็กชายจริเดช เหว่าโต ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
63 เด็กหญิงนงนุช ขยันเขตรกรณ์ โรงเรียนหนองบัว 
64 เด็กชายธราเทพ แก้ววิเชียร หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
65 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เจริญผล  
66 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันทร์  
67 เด็กหญิงทัตพิชา พรหมศรี  
68 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ วรนาม  
69 เด็กชายปวริศ บุญเทียน  
70 เด็กหญิงปัทมพร จุลเมือง  
71 เด็กหญิงกัญชพร หมื่นหาญ  
72 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ เกตุพันธ์  
73 เด็กหญิงศศิธร ดียะวงค์  
74 เด็กชายณัฏฐ์วุฒิ มหายศนันท์  
75 เด็กชายศตวรรษ ตอนนอก  
76 เด็กชายกิตติศักดิ์ พลเดช  
77 เด็กชายทสพร กระโจมทอง  
78 เด็กหญิงศิวพร วรรณแก้ว  
79 เด็กหญิงรัตนกร กรตุ้ม  
80 เด็กหญิงสิรามล เสมมา  
81 เด็กหญิงปภาดา แก้ววิเชียร  
82 เด็กชายศราวิน อินสุธา  
83 เด็กหญิงพัชรภิญญา คล้ายคลึง  
84 เด็กชายผัดไท ชัยบอน  
85 เด็กหญิงกมลวรรณ แสงทอง 

 

86 เด็กหญิงจิราพร ศิริปัญญา  

87 เด็กหญิงณัฐณิชา สอนสุภาพ  

88 เด็กชายพยุงศักดิ์ สีทา  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

89 เด็กชายปรเมศวร์ รักชาติ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
90 เด็กหญิงนิชาภัทร ภาษี ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
91 เด็กชายทิวัตถ์ เปพันดุง เวลา 08.00-12.00 น. 
92 เด็กชายชนะพล อินทร์ประสาท ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
93 เด็กหญิงฉัตรฤดี นาคประเสริฐ โรงเรียนหนองบัว 
94 เด็กหญิงชาลิสา เอี่ยมเนตร์ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
95 เด็กชายศศิวงศ์ ครองศิล  
96 เด็กหญิงเขมจิรา ชูเนตร  
97 เด็กชายวงศกร แฉนสูงเนิน  
98 เด็กหญิงณัชชานนท์ บุญเทพ  
99 เด็กหญิงเขมิกา บุญบำรุง  
100 เด็กหญิงภัชทริดา มาลา  
101 เด็กหญิงสุ ยอดบุตรดี  
102 เด็กชายยิ่งคุณ พรมโชติ  
103 เด็กหญิงขวัญศิร ิ พหลยุทธ  
104 เด็กชายกีรติ เพิ่มทรัพย์  
105 เด็กหญิงอรจิรา บุญฤทธิ์เดช  
106 เด็กหญิงจิรวดี บุญลา  
107 เด็กชายอดิศร อินสุธา  
108 เด็กหญิงภัทรธิดา สุขสมบัติ  
109 เด็กชายศิวัฒน ์ ทองสุข  
110 เด็กชายธันวา สีเขียว  
111 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินทร์พรหม  
112 เด็กชายกิตติพันธ์ พรมมาดิษฐ์  
113 เด็กหญิงเจตนา ขำวงษ์  
114 เด็กชายเอกดนัย ปะตาทะโย 

 

115 เด็กชายปิยพัทธ์ เคียงสันเทียะ  

116 เด็กหญิงนาราภัทร เขียวสอาด  

117 เด็กหญิงเนตรนภา เกษร  

118 เด็กหญิงวชญา สุดชา  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

119 เด็กชายสุชานนท์ หลักบุญ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
120 เด็กหญิงอมรรัตน ์ บุญดล ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
121 เด็กหญิงสิตานัน ถึงสุข เวลา 08.00-12.00 น. 
122 เด็กหญิงสุพัชญาภา ใยชม ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
123 เด็กหญิงภัทรวรรณ โคกทับทิม โรงเรียนหนองบัว 
124 เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์มา หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
125 เด็กหญิงวาเศรษฐี เวินขุนทด  
126 เด็กชายสถิตพล ไทยมี  
127 เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์ไทย  
128 เด็กชายสุชาติ เฉลิมสุข  
129 เด็กหญิงปารมี ฟักบัว  
130 เด็กหญิงชญาน ี เทียมแก้ว  
131 เด็กหญิงสลินทิพย์ ดวงแก้ว  
132 เด็กหญิงลลิตา อินธิตก  
133 เด็กชายอธิป พรมตา  
134 เด็กหญิงถาวรีย์ ขันโสภา  
135 เด็กชายจิรพนธ์ แก่นงาม  
136 เด็กหญิงอภิญญา อิ่มแก้ว  
137 เด็กชายกรวิชญ์ ด้วงสี  
138 เด็กชายพงศธร ยังเพ็ง  
139 เด็กหญิงบัณฑิตา ลำเพ็ง  
140 เด็กชายกนกศักดิ์ ยอดทองดี  
141 เด็กหญิงณัฐณิชา เหว่าโต  
142 เด็กหญิงสิรินดา น้อยรอด  
143 เด็กหญิงมนสิชา สิงสาทร  
144 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อู่ประเสริฐ 

 

145 เด็กหญิงณัฐมน สิทธิชัย  
146 เด็กชายธิวานนท์ สร้อยสน  
147 เด็กหญิงพัชรา อ่อนสด  
148 เด็กชายอรรถกร สุดตามัย  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
149 เด็กหญิงเกวลิน เหว่าโต รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
150 เด็กหญิงกัญญาพัชร นิลสนธิ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
151 เด็กชายจตุรานนท์ ศรีเพ็ชร เวลา 08.00-12.00 น. 
152 เด็กชายชัยพร เหลาอ่อน ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
153 เด็กหญิงสุภัทรชา เกิดพันธ์ โรงเรียนหนองบัว 
154 เด็กหญิงน้ำผ้ึง สีลา หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
155 เด็กหญิงธารทิพย์ บุตรสันเทียะ  
156 เด็กหญิงศศิวรรณ ศิวพิทักษ์กุล  
157 เด็กชายศุภณัฐ แสงวิเศษ  
158 เด็กชายพัชรพล นุ่มสกุล  
159 เด็กหญิงพลอยนภัทร พละศักดิ ์  
160 เด็กชายวสุธันย์ อินทรวิเศษ  
161 เด็กชายกฤติพงศ์ ใจพรหม  
162 เด็กหญิงจุฑามาศ จิระศักดิ ์  
163 เด็กชายปุณณวิชญ์ สระทองจีน  
164 เด็กชายพลวัต ทิมทอง  
165 เด็กชายวิทวัส เรืองฤทธิ์  
166 เด็กหญิงพรชรินทร ์ พันรอด  
167 เด็กชายทนุธรรม แก้วสุขศรี  
168 เด็กชายธนากร บุญจิตร  
169 เด็กชายฐิติธร บุญประเทือง  
170 เด็กหญิงปัณณิกา น้อยวงศ์  
171 เด็กหญิงธัญชนก มีแก้ว  
172 เด็กหญิงรุ่งนภา ศาสตร์อนงค์  
173 เด็กหญิงอชิรญา อินทะชิต  
174 เด็กชายพงศ์ภัค อินทร์ปอ 

 

175 เด็กหญิงอิษริยา เกษาแสง  

176 เด็กหญิงชนิกานต์ โพธิ์ชัย  

177 เด็กหญิงลีลาวดี ทองแท้  

178 เด็กหญิงอัจฉรา พรมสิทธิ์  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

179 เด็กหญิงอาริษา บุญเต็ม รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
180 เด็กหญิงสุทธิดา เหลืองสุรภีสกุล ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
181 เด็กหญิงอริสรา วันคีรี เวลา 08.00-12.00 น. 
182 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฤทธิ์ลอย ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
183 เด็กหญิงชุติกานต์ วุฒิยาสาร โรงเรียนหนองบัว 
184 เด็กชายณัฐดนัย เบ้าหล่อ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
185 เด็กชายนพรัตน์ สุขสบาย  
186 เด็กหญิงจันทวรรณ์ อ่อนสด  
187 เด็กชายรัตนกร มอญขุนทด  
188 เด็กหญิงอรณิชา บรรจงทรัพย์  
189 เด็กหญิงมนัสญา เดชพงษา  
190 เด็กชายสุกฤต วงศ์นอก  
191 เด็กหญิงสุภนิช ปรางศร  
192 เด็กหญิงธันย์ชนก ประคำศรี  
193 เด็กหญิงนาราภัทร วงษ์พรม  
194 เด็กหญิงดวงกมล ภู่สอน  
195 เด็กชายศราวุธ ไชยสิงห์  
196 เด็กชายธนากร ท้วมเทศ  
197 เด็กชายวรพล ศรีสวย  
198 เด็กชายกฤษฎา คงประจักษ์  
199 เด็กหญิงจันทกร อิ่มสมบูรณ์  
200 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มาลาอุบล  
201 เด็กหญิงยชนา สังฤทธิ์  
202 เด็กหญิงชาริสา อยู่พิพัก  
203 เด็กหญิงภัศรา นีระ  
204 เด็กหญิงมลฤดี ยี่่สุ่นวงษ ์

 

205 เด็กชายธนากรณ์ ผ่องศรี  

206 เด็กชายสุริยา หิตเทศ  

207 เด็กชายธีรภัทร เสมาสูงเนิน  

208 เด็กชายพิรัชย์ ศรีเสงี่ยม  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

209 เด็กหญิงวรรณณิศา หลอดแก้ว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
210 เด็กหญิงนัทธมน ดวงแก้ว ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
211 เด็กหญิงกนกกร ดำชม เวลา 08.00-12.00 น. 
212 เด็กชายจีระพันธุ์ วงษาชัย ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
213 เด็กชายดิลกพร จันทาทุม โรงเรียนหนองบัว 
214 เด็กหญิงปุณยาพร คล้ายสมมุติ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
215 เด็กชายอนุพนธ์ ศิริบุตร  
216 เด็กหญิงพรลภัส บุญจิตร  
217 เด็กหญิงกัญญารัตน ์ เขียนเกษม  
218 เด็กชายวงศกร สิงห์รอ  
219 เด็กหญิงนันทิตา วัฒสุข  
220 เด็กชายนพณัฐ เขียวปั้น  
221 เด็กชายกวิภพ วงษ์มณี  
222 เด็กชายรัฐภูมิ โตเขียว  
223 เด็กชายพีรวัส ทองเอก  
224 เด็กหญิงกิตติมา แก้วเกลียว  
225 เด็กหญิงสุจิรา หล่ังศรี  
226 เด็กชายวิทยา ความมั่น  
227 เด็กชายพงษธร แก้วปรีชา  
228 เด็กชายรวิภาส โตแปลก  
229 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร แก้วมาลา  
230 เด็กชายจตุรวิชญ์ ยศสมบัติ  
231 เด็กชายนิธิภัทร์ รอดสการ  
232 เด็กหญิงณภัทร ทองม่วง  
233 เด็กหญิงเกศวดี อ่วมนุสนธิ ์  
234 เด็กหญิงณิชานนท์ บุญเทพ 

 

235 เด็กชายธีรพงษ์ ปิ่นบุญ  

236 เด็กหญิงวาธิตา ฉิมภารส  

237 เด็กหญิงวิภาพร แย้มยาง  

238 เด็กหญิงรัตติกาล รวยสันเท๊ียะ  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

239 เด็กชายอัครินทร์ ชูสงค์ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
240 เด็กหญิงเบญจพร ภู่มาลัย ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
241 เด็กชายยศภัทร ลาดลัน เวลา 08.00-12.00 น. 
242 เด็กชายคุณานนต์ โลหะเวช ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 
243 เด็กชายเฉลิมพล เสน่หา โรงเรียนหนองบัว 
244 เด็กหญิงสุธิน ี ชัยโย หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
245 เด็กชายสรวิศ เหัยมสันเท๊ียะ  
246 เด็กหญิงจันทกานต์ อ่อนสด  
247 เด็กชายธงชัย ใสเขียนวงค์  
248 เด็กชายปวรุตม์ เจิมขุนทด  
249 เด็กชายสุรพัศ ปานช่ืน  
250 เด็กชายสรนันท์ ปานนิล  
251 เด็กชายพีระณัฐ ละมูล  
252 เด็กชายอรงกร คงพราย  
253 เด็กชายชัยธวัช อู่ประเสริฐ  
254 เด็กชายอรุณสิทธิ์ ประเสริฐสังข์  
255 เด็กหญิงปานเนตร สาดจุ้ย  
256 เด็กชายภูวดล ฉ่ำน้อย  
257 เด็กชายปารเมศ รอดสการ  
258 เด็กหญิงธิชานันท์ โพธิ์ศรี  
259 เด็กชายธีรศักดิ์ บุญช ี  
260 เด็กชายชนกานต์ สุขห่วง  
261 เด็กชายถิรวุฒิ ขุนบุญ  
262 เด็กชายเนรมิต บุญจิตร  
263 เด็กหญิงศุภกานต์ ศรีอินทร์  
264 เด็กชายสหรักษ์ กล้าดี 

 

265 เด็กชายนครินทร์ คุ้มวงษ์  
266 เด็กชายพรภูคา ตรียะประเสริฐพร  
267 เด็กหญิงพิมพ์พิชา วงศ์ชู  
268 เด็กชายอนุทิศ น้อยเอี่ยม  

    



ลำดับท่ีสอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
269 เด็กชายนครินทร์ อ่อนมี รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
270 เด็กชายวิธาน แปสันเทียะ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
271 เด็กหญิงสรญา สมคะเน เวลา 08.00-12.00 น. 
272 เด็กชายรัฐศักดิ์ รัชชะ ณ อาคารจันท์แสนโรจน์ 

   โรงเรียนหนองบัว 
   หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 

    
    

 


