


ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163001 เด็กชายอนุชิต สาลิกา โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บ ารุง)

2 163002 เด็กชายอรุชา เบ้าตา โรงเรียนบ้านห้วยพลับ

3 163003 เด็กหญิงศิรินภา เจียมดี โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

4 163004 เด็กชายสิรภพ ศรีชมภู โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย

5 163005 เด็กหญิงสาริศา เพชรนิล โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

6 163006 เด็กชายเมธิชัย จงเจริญ โรงเรียนวิเศษศึกษา

7 163007 เด็กหญิงเขมจิรา เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

8 163008 เด็กชายนนทภัทร สุดใจ โรงเรียนสายวิทยา

9 163009 เด็กชายณัฐพล สังข์ทอง โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

10 163010 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ใกล้ชิด โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

11 163011 เด็กหญิงอนันตญา ปานสุวรรณ์ โรงเรียนก าเนิดวิทยา

12 163012 เด็กหญิงกิตติชญา ช้างทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลับ

13 163013 เด็กชายศุภกร จันทร์มาก โรงเรียนบ้านห้วยพลับ

14 163014 เด็กชายชนวีร์ แซ่อึ ง โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

15 163015 เด็กชายสุภนัย นพรัตน์ โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

16 163016 เด็กชายอัฐษดา อาจสัญจร โรงเรียนบ้านหนองกา

17 163017 เด็กชายรุจิโรจน์ เมฆขยาย โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

18 163018 เด็กชายพศวัต อาจเมือง โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

19 163019 เด็กชายชินเดช วงภักดี โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

20 163020 เด็กชายกฤตทัต เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่1    หมำยเลขห้องสอบ  222   

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163021 เด็กชายอาคม สวนดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

2 163022 เด็กชายคชรัตน์   นาคประดับ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

3 163023 เด็กชายสรรสิทธิ์ เอมโอษฐ์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

4 163024 เด็กชายสิริกร ศรีลิพิน โรงเรียนบ้านหนองกา

5 163025 เด็กหญิงณัฐธิดา ศิลปี โรงเรียนบ้านหนองกา

6 163026 เด็กชายถิรวัฒน์ ศิลปี โรงเรียนก าเนิดวิทยา

7 163027 เด็กชายสรกฤษ เปล่งเติม โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

8 163028 เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งศรี โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

9 163029 เด็กหญิงปภัสสร คุ้มรอบ โรงเรียนบ้านหนองกา

10 163030 เด็กหญิงกรกมล ก้อนเมฆ โรงเรียนบ้านหนองกา

11 163031 เด็กชายปรเมษฐ์ สินสอน โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

12 163032 เด็กชายณรงค์ สีละมุด โรงเรียนก าเนิดวิทยา

13 163033 เด็กหญิงมินตา บุญชู โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

14 163034 เด็กหญิงณัฎฐภร แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

15 163035 เด็กหญิงณัฐริกา ภักดีเพชร โรงเรียนสายวิทยา

16 163036 เด็กชายพีรพันธ์ พลับใหญ่ โรงเรียนสายวิทยา

17 163037 เด็กชายกฤษฎา เรืองศิลป์ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว

18 163038 เด็กชายนันทพงษ์ แสงอ่วม โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

19 163039 เด็กชายวิทวัส ฉิวน้อย โรงเรียนสายวิทยา

20 163040 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกี ยมหู้ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่2    หมำยเลขห้องสอบ  223   



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163041 เด็กชายพงศกร สังข์ลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านบางปู

2 163042 เด็กหญิงพศิกา อ้นค า โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

3 163043 เด็กชายณัฐกิจต์ิ ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกา

4 163044 เด็กหญิงสุชานาถ ส าแดงเดช โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

5 163045 เด็กชายธนศร พรหมสี โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

6 163046 เด็กชายสรุจ ฐิตะฐาน โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

7 163047 เด็กชายณัฐพัชร น้อยช่อ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

8 163048 เด็กชายณัฐพนธ์ สามบุญเรือง โรงเรียนบ้านวังยาว

9 163049 เด็กหญิงสริณดา ทองดี โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

10 163050 เด็กชายวรชัย ทองโล่ง โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

11 163051 เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ลาด โรงเรียนก าเนิดวิทยา

12 163052 เด็กชายภาณุพงษ์ ทองค า โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บ ารุง)

13 163053 เด็กหญิงนวพรรณ เทพทอง โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

14 163054 เด็กชายพงศทร พัฒน์เย็น โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

15 163055 เด็กหญิงนิพากร พลศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

16 163056 เด็กชายธนากร โชติประวิช โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

17 163057 เด็กชายศุภกร แก้วไข่ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

18 163058 เด็กชายวิชชากร อยู่ศิริ โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

19 163059 เด็กหญิงวีรยา เกตุหอม โรงเรียนบ้านหนองกา

20 163060 เด็กหญิงบุญยวีร์ สว่างเเก้ว โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่3    หมำยเลขห้องสอบ  224   



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163061 เด็กหญิงปณิตา จันทร์เฉย โรงเรียนบ้านเขาแดง

2 163062 เด็กชายทรงชัย จันทร์น้อย โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

3 163063 เด็กหญิงปรียานุช มาประชุม โรงเรียนหนองข้าวเหนียว

4 163064 เด็กหญิงกนิษฐา คงกะเรียน โรงเรียนสายวิทยา

5 163065 เด็กชายสุรวิช มูลิกากร โรงเรียนบ้านวังวน

6 163066 เด็กหญิงศิริรัฐ สีละมุด โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

7 163067 เด็กชายณภัทร สุกสี โรงเรียนบ้านวังวน

8 163068 เด็กชายปราโมทย์ ปราบภัย โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

9 163069 เด็กชายสรวิศ เพชรประดับ โรงเรียนบ้านเขาแดง

10 163070 เด็กชายพิพัฒน์ชัย ไทยเขียว โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

11 163071 เด็กชายณัฐวุฒิ นพรัตน์  โรงเรียน บ้านห้วยพลับ

12 163072 เด็กชายทัตเทพ พลับใหญ่ โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

13 163073 เด็กชายสิรวิชญ์ หอมร่ืน โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

14 163074 เด็กชายกิตติพงษ์ เซ้งตระกลู โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

15 163075 เด็กชายพงษ์ศักด์ิ แสงอรุณ โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

16 163076 เด็กหญิงณัฐธยาน์ อนาคามี โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

17 163077 เด็กชายทิวากร ทัศศรี โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

18 163078 เด็กชายอภิวิชญ์ กิ งเกตุ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

19 163079 เด็กหญิงอังคณา เพ็ชรประดับ โรงเรียนเขาเเดง

20 163080 เด็กหญิงพิมพ์ณารา คตะธรรมโม โรงเรียนเขาเเดง

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่4    หมำยเลขห้องสอบ  225   



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163081 เด็กหญิงชลธิชา คงมั่น โรงเรียนเขาเเดง

2 163082 เด็กชายเมฆา บุษรา โรงเรียนวิเศษศึกษา

3 163083 เด็กหญิงปภาวี ชั นกลาง โรงเรียนก าเนิดวิทยา

4 163084 เด็กชายอาณันย์ ตะกรุดทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลับ

5 163085 เด็กชายนิธิกร สมเสนาะ โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

6 163086 เด็กหญิงรักษยา หลินลาโภ โรงเรียนเขาเเดง

7 163087 เด็กชายจิราวัฒน์ รูปอั๋น โรงเรียนวิเศษศึกษา

8 163088 เด็กชายสรกฤษ เปล่งเติม โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

9 163089 เด็กหญิงพัทธรินทร์ แดงฉ่ า โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

10 163090 เด็กหญิงปารจรีย์ แก้วไข่ โรงเรียนตชด.บ้านท่าวังหิน

11 163091 เด็กหญิงธิติพรรณ คุ้มเขต โรงเรียนบ้านหนองกา

12 163092 เด็กชายกาจพงศ์ โมกข์บุรุษ โรงเรียนวิเศษศึกษา

13 163093 เด็กหญิงขมลวรรณ ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

14 163094 เด็กชายธนภูมิ บุญรอด โรงเรียนบ้านหนองกา

15 163095 เด็กชายธวัชชัย จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

16 163096 เด็กหญิงธิดากานต์ ป้อมพิม โรงเรียนบ้านหนองกา

17 163097 เด็กหญิงจิราภรณ์ สระแก้ว โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

18 163098 เด็กหญิงนาตยา อินทร์เรือง โรงเรียนบ้านใหม่

19 163099 เด็กหญิงปริชญา ฟักเถื่อน โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

20 163100 เด็กหญิงอภิษฎา อิ่มใจ โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่5    หมำยเลขห้องสอบ  226   



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163101 เด็กชายกล้าหาญ เจริญพล โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

2 163102 เด็กหญิงสลิลทิพย์ เข็มทอง โรงเรียนสายวิทยา

3 163103 เด็กชายณัฐพล เย็นกาย โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

4 163104 เด็กชายธรรมธัช ทิพย์เนตร โรงเรียนวันทามารีอา

5 163105 เด็กหญิงอภิชญา หงิมทิวา โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

6 163106 เด็กหญิงอ าพร มุขศรี โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

7 163107 เด็กชายศราวุฒิ คชพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว

8 163108 เด็กหญิงณัฐนันท์ ดิษยิ ม โรงเรียนบ้านหนองบัว

9 163109 เด็กหญิงอาริษา ปานปิน่ทอง โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน  า)

10 163110 เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนส าอางค์ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี

11 163111 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองหลาง โรงเรียนบ้านบางปู

12 163112 เด็กหญิงอ าพร มุขศรี โรงเรียนตชด.บ้านเขาจ้าว

13 163113 เด็กหญิงสิริขวัญ คุ้มเขต โรงเรียนบ้านหนองกา

14 163114 เด็กหญิงอัญชลี รักษาดี โรงเรียนก าเนิดวิทยา

15 163115 เด็กชายธนกร เกาะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

16 163116 เด็กชายธนะดี นามศิริ โรงเรียนสายวิทยา

17 163117 เด็กชายณัฐภูมิ แดงฉ่ า โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)

18 163118 เด็กหญิงนริศรา กอบทรัพย์ โรงเรียนวัดท้องคุ้งไพโรจน์ประชาสรรค์

19 163119 เด็กชายกิตินัทธ์ นวมน้อย โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

20 163120 เด็กหญิงดาวเรือง กุ่ยวงค์ตาล โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่6    หมำยเลขห้องสอบ  227   



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163121 เด็กหญิงณัฐวรรณ นาคเล่ียม โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

2 163122 เด็กหญิงผกามาศ รวดเร็ว โรงเรียนบ้านหนองกา

3 163123 เด็กหญิงนภสร แย้มศรวล โรงเรียนบ้านหนองกา

4 163124 เด็กหญิงธิติพรรณ คุ้มเขต โรงเรียนบ้านหนองกา

5 163125 เด็กชายณัฐกิตต์ ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนสายวิทยา

6 163126 เด็กชายณภัทร อาจสัญจร โรงเรียนสายวิทยา

7 163127 เด็กชายวัชรินทร์กร ใกล้ชิด โรงเรียนสายวิทยา

8 163128 เด็กหญิงชมพูนทุท สิโนทก โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

9 163129 เด็กชายฉัตรชนินทร์ วงษ์เนตร์ โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

10 163130 เด็กหญิงอารีลักษณ์ ทับทิมไทย โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

11 163131 เด็กชายธันวา ยิ มน้อย โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

12 163132 เด็กหญิงกามณี ชูกล่ิน โรงเรียนบ้านเขาแดง

13 163133 เด็กหญิงชลธิชา คงมั่น โรงเรียนบ้านเขาแดง

14 163134 เด็กชายอภิสิทธิ์ ทิมแท้ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

15 163135 เด็กชายธาวิน เฮงใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

16 163136 เด็กชายธนภัทร ยอดยิ่ง โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

17 163137 เด็กชายเมธา รอดเฉี่ยว โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

18 163138 เด็กชายประภาส ครบแก้ว โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

19 163139 เด็กชายณัฎฐภัทร จามจุรี โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

20 163140 เด็กหญิงวรรณวิสา โคดม โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่7    หมำยเลขห้องสอบ  232 



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 163141 เด็กหญิงอภิสรา ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

2 163142 เด็กหญิงณัฐวิภา กัลยา โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

3 163143 เด็กหญิงวิรดา คล้ายสุโข โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

4 163144 เด็กชายเมธัส ลือบางใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

5 163145 เด็กชายภัคพงษ์ (ไม่มีนามสกุล) โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วันที ่ 6  มถุินำยน  2563   เวลำ 8:30 น. - 12.00 น.
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนเมอืงปรำณบุรี อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 อำคำร 2  ห้องสอบที ่8    หมำยเลขห้องสอบ 233 




