
 

 

 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 

************************* 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การ- 

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
โดยก าหนดรับสมัคร  ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561  นั้น 
 

บัดนี้  สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 778 คน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ก. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ห้องสอบที่ 1  ชั้น 2  ห้อง ม.1/1  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00038 เด็กหญิง กชกร เมืองมัจฉา อนุบาลรามเดชา   
2 00073 เด็กหญิง กชกร มรกต เทศบาลต าบลเขาพนม   
3 00207 เด็กหญิง กชกร บุตรวงศ ์ อ่าวลึก   
4 00504 เด็กหญิง กชกร ก้อนทอง เทศบาล 4 มหาราช   
5 00379 เด็กหญิง กชนิภา ช่วยภักดี อนุบาลกระบี่   
6 00676 เด็กหญิง กชนิภา ถาวรสิน อิศรานุสรณ์   
7 00054 เด็กหญิง กชพร ชื่นจิตร อนุบาลกระบี่   
8 00034 เด็กหญิง กชมน ห้วยโสด โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
9 00456 เด็กหญิง กนกนวล แสงสุวรรณ อนุบาลล าทับ   
10 00537 เด็กหญิง กนกพร คงสมุทร เทศบาลคลองท่อมใต้   
11 00657 เด็กหญิง กนกพร สิงห์ชู โชคชัยกระบี่   
12 00458 เด็กชาย กนกพล ต่างจิตร อนุบาลล าทับ   
13 00240 เด็กชาย กนกพล เซี่ยวภู่ อนุบาลรามเดชา   
14 00667 เด็กหญิง กนกรัตน์ ชัยสิทธิ ์ โชคชัยกระบี่   
15 00099 เด็กหญิง กนกลดา เอกกรกิจ อนุบาลกระบี่   
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ห้องสอบที่ 1  ชั้น 2  ห้อง ม.1/1  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
16 00525 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ถิระจิตติพงศ์ เทศบาล 4 มหาราช   
17 00112 เด็กหญิง กนกวรรณ ขวัญคง สังข์ทองวิทยา   
18 00271 เด็กชาย กมล ปัสสา อนุบาลรามเดชา   
19 00651 เด็กหญิง กมลชนก เอ่งฉ้วน โชคชัยกระบี่   
20 00320 เด็กหญิง กมลรัตน์ เกิดขุมทอง อนุบาลกระบี่   
21 00088 เด็กหญิง กมลวรรณ เลี้ยงเครือ สังข์ทองวิทยา   
22 00082 เด็กชาย กรกต เบิกนา อิศรานุสรณ์   
23 00383 เด็กหญิง กรกนก แสงขวัญ อนุบาลกานตราช   
24 00689 เด็กหญิง กรชวัล ชูเพ็ชร อนุบาลกระบี่   
25 00319 เด็กชาย กรณ์ สมผุด บ้านล าทับ   
26 00573 เด็กหญิง กรพรรณ ประมงค์ อิศรานุสรณ์   
27 00075 เด็กหญิง กรรัตน์ คงภักดี สังข์ทองวิทยา   
28 00376 เด็กหญิง กรวรรณ คุ้มครอง สังข์ทองวิทยา   
29 00451 เด็กหญิง กรวรรณ ขวัญเมือง อนุบาลล าทับ   
30 00297 เด็กชาย กริศริศ เสาชะอม กิตติวิทยานุสรณ์   

 
 

ห้องสอบที่ 2  ชั้น 2  ห้อง ม.1/2  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00307 เด็กหญิง กฤตชญา แสงเงิน อนุบาลกระบี่   
2 00674 เด็กหญิง กฤตชญา พิบูลย์ โชคชัยกระบี่   
3 00288 เด็กชาย กฤตธี สืบพันธ์ อนุบาลกระบี่   
4 00047 เด็กชาย กฤตนัน ภูมิภมร อนุบาลกระบี่   
5 00280 เด็กหญิง กฤตพร สืบพันธุ สังข์ทองวิทยา   
6 00590 เด็กชาย กฤตภาส สมมิตร โชคชัยกระบี่   
7 00497 เด็กชาย กฤตภาส เหมพันธ์ เทศบาล 4 มหาราช   
8 00539 เด็กชาย กฤตยาคม พูลเกิด เทศบาลคลองท่อมใต้   
9 00007 เด็กชาย กฤตย์ทรงพร วงศ์อรินทร์ อนุบาลกระบี่   
10 00018 เด็กชาย กฤตานนท์ สมทัด อนุบาลกระบี่   
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ห้องสอบที่ 2  ชั้น 2  ห้อง ม.1/2  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
11 00756 เด็กชาย กฤติธัช สัณฑะมาศ อนุบาลคลองท่อม   
12 00498 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ศาลาจัน เทศบาล 4 มหาราช   
13 00384 เด็กชาย กฤติเดช สุขเกษม อนุบาลกานตราช   
14 00601 เด็กชาย กฤศตมุข ปลอดอ่อน เทศบาล 3 ท่าแดง   
15 00602 เด็กชาย กฤศตเมธ ปลอดอ่อน เทศบาล 3 ท่าแดง   
16 00397 เด็กหญิง กฤษฎาภา พรหมทรัพย์ อนุบาลกานตราช   
17 00398 เด็กชาย กฤษณชัย ดวงมนตรี อนุบาลกานตราช   
18 00515 เด็กชาย กฤษณะ เจริญพงศ์ภักดี เทศบาล 4 มหาราช   
19 00533 เด็กชาย กฤษณะ ช่วยบ ารุง เทศบาลคลองท่อมใต้   
20 00597 เด็กชาย กฤษณะ กลันตัน โชคชัยกระบี่   
21 00213 เด็กชาย กฤษดากร คงแก้ว อ่าวลึก   
22 00391 เด็กหญิง กวินทิพย์ มิตรมนุษย์ อนุบาลกานตราช   
23 00170 เด็กชาย กวี ชยดิลก อิศรานุสรณ์   
24 00306 เด็กหญิง กษิรา ทองสลับ สังข์ทองวิทยา   
25 00523 เด็กหญิง กัญญพัชร บัวแก้ว เทศบาล 4 มหาราช   
26 00446 เด็กหญิง กัญญวรา ศรีฟ้า อนุบาลคณาพร   
27 00466 เด็กหญิง กัญญานัฐ เกลี้ยงกลม อนุบาลกระบี่   
28 00003 เด็กหญิง กัญญาพัชร รักวงษ์ อิศรานุสรณ์   
29 00355 เด็กหญิง กัญญาพัชร ขุนวงษา สังข์ทองวิทยา   
30 00277 เด็กหญิง กัญญาภัทร สามารถ สังข์ทองวิทยา   

 
 
ห้องสอบที่ 3  ชั้น 3  ห้อง ม.2/1  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00177 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ห้วนแจ่ม สังข์ทองวิทยา   
2 00719 เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุญกอง บ้านบางเตียว   
3 00516 เด็กหญิง กัณฑีรานุช ค าหนู บ้านบางเหียน   
4 00402 เด็กชาย กันตพัฒน์ เกษมสุข อิศรานุสรณ์   
5 00535 เด็กหญิง กันติทัต กล่อมเสนาะ เทศบาลคลองท่อมใต้   
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ห้องสอบที่ 3  ชั้น 3  ห้อง ม.2/1  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
6 00276 เด็กหญิง กันต์กมล สกุลทอง สังข์ทองวิทยา   
7 00120 เด็กหญิง กันยารัตน์ เวชกุล สังข์ทองวิทยา   
8 00159 เด็กหญิง กัลย์สุดา สมบูรณ์ อิศรานุสรณ์   
9 00219 เด็กหญิง กาญกมล ย่องบุตร อ่าวลึก   
10 00118 เด็กหญิง กาญจนาวะดี ทุมดี อิศรานุสรณ์   
11 00013 เด็กหญิง กานต์พิชชา ดวงน้ าแก้ว อิศรานุสรณ์   
12 00655 เด็กหญิง กานต์พิชชา ปานจันทร์ โชคชัยกระบี่   
13 00312 เด็กหญิง กานต์รวี ผลประสิทธิ์ อนุบาลกระบี่   
14 00253 เด็กชาย กิตติกวิน เกกินะ อนุบาลกระบี่   
15 00001 เด็กชาย กิตติพงศ์ รอดบุญ อนุบาลกระบี่   
16 00772 เด็กชาย กิตติภพ สุขแก้ว สังข์ทองวิทยา   
17 00093 เด็กชาย กิตติภพ มงคล อนุบาลกระบี่   
18 00248 เด็กชาย กิตติภูมิ เพชรสีช่วง อนุบาลกระบี่   
19 00096 เด็กหญิง กิรติ พรรณแสง อนุบาลกระบี่   
20 00615 เด็กชาย กีรติกร ชัยเพชร โชคชัยกระบี่   
21 00649 เด็กหญิง กุลณัฎฐ์ธิดา ค าชาฐ์ธิพย์ โชคชัยกระบี่   
22 00314 เด็กหญิง กุลณัฐ ชนะกุล สังข์ทองวิทยา   
23 00736 เด็กหญิง กุลธิดา สุดชู เจริญวิชช ์   
24 00027 เด็กหญิง กุลนัดดา เดชรักษา สังข์ทองวิทยา   
25 00183 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ด้วงทองกุล สังข์ทองวิทยา   
26 00404 เด็กหญิง กุลิสรา หิรัญวิศาล สังข์ทองวิทยา   
27 00052 เด็กชาย ก้องภพ ลูกตั้น โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
28 00067 เด็กชาย ก้องภพ กาญจนวโรดม อนุบาลกระบี่   
29 00156 เด็กหญิง ขวัญข้าว สืบเหตุ อิศรานุสรณ์   
30 00332 เด็กชาย ขวัญชนก มุคุระ อิศรานุสรณ์   
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ห้องสอบที่ 4  ชั้น 3  ห้อง ม.2/2  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00023 เด็กหญิง ขวัญณภัทร หนูจรเพชร์ อนุบาลกระบี่   
2 00377 เด็กหญิง ขวัญแก้ว ทับไทร สังข์ทองวิทยา   
3 00621 เด็กหญิง ของขวัญ แก้วเพ็ชร โชคชัยกระบี่   
4 00662 เด็กหญิง ของขวัญ ประคีตะวาทิน โชคชัยกระบี่   
5 00296 เด็กชาย คฑาวุธ บุญพาฤทธิ์ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
6 00639 เด็กชาย คณพัชญ์ ชูแก้ว โชคชัยกระบี่   
7 00563 เด็กหญิง คณิตา ธงไชย เทศบาล 4 มหาราช   
8 00070 เด็กหญิง คลังพลอย ศีลตระกูล อนุบาลกระบี่   
9 00631 เด็กชาย คุณากร วุฒิศักดิ์ สังข์ทองวิทยา   
10 00776 เด็กชาย คุณานนต์ ทองเพ็ง อิศรานุสรณ์   
11 00714 เด็กหญิง คุณิตา เจริญนพคุณ อิศรานุสรณ์   
12 00758 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ ศิลป์สวัสดิ์ อนุบาลคลองท่อม   
13 00704 เด็กชาย จักรภัทร ขวัญเมือง อิศรานุสรณ์   
14 00465 เด็กหญิง จังคนิภา ช่วยวงศ์ อนุบาลคณาพร   
15 00069 เด็กหญิง จันทมาส สุขกาย เทศบาลต าบลเขาพนม   
16 00645 เด็กหญิง จันทร์ดาริกา ยมภา สังข์ทองวิทยา   
17 00646 เด็กหญิง จันทร์ทาริกา ยมภา สังข์ทองวิทยา   
18 00478 เด็กหญิง จันทิมา เพ็ชรลุ สังข์ทองวิทยา   
19 00266 เด็กชาย จารุภัทร ชุมศรี อนุบาลกระบี่   
20 00751 เด็กหญิง จิณพัต เอ่งฉ้วน อิศรานุสรณ์   
21 00028 เด็กหญิง จิดาภา ทองยัง สังข์ทองวิทยา   
22 00353 เด็กหญิง จิดาภา อ๋องเอ้ือ เทศบาลอ่าวลึกใต้   
23 00363 เด็กหญิง จิตรทิวา ทับไทร อิศรานุสรณ์   
24 00292 เด็กชาย จิรกร นวลศิริ สังข์ทองวิทยา   
25 00386 เด็กหญิง จิรญาภา เนื้อน้อย อนุบาลกานตราช   
26 00243 เด็กชาย จิรภัทร ใจประโชติ อนุบาลกระบี่   
27 00267 เด็กหญิง จิรัชญา ฉากจินดา อนุบาลกระบี่   
28 00279 เด็กหญิง จิรัชญา สกุลรัตน์ สังข์ทองวิทยา   
29 00617 เด็กหญิง จิรัชญา ปิ่นทองพันธ์ โชคชัยกระบี่   
30 00684 เด็กหญิง จิรัชยา เพ่งกิจ โชคชัยกระบี่   
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ห้องสอบที่ 5  ชั้น 3  ห้อง ม.2/3  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00289 เด็กชาย จิรัฏฐ ์ เหมือนพรรณราย สังข์ทองวิทยา   
2 00094 เด็กชาย จิรัฐิติ จริงบ ารุง บ้านล าทับ   
3 00201 เด็กหญิง จิราพร เพ็ชรมีศรี อ่าวลึก   
4 00560 เด็กชาย จิรายุ สายเส็น อนุบาลกระบี่   
5 00717 เด็กหญิง จิราวรรณ ชนะกุล อุตรกิจ   
6 00354 เด็กชาย จิรโชต ิ ตระกูลภักดี อนุบาลกระบี่   
7 00593 เด็กชาย จีรกิตติ์ กริดรัมย์ โชคชัยกระบี่   
8 00117 เด็กหญิง จีรนันท์ ขาวข า อิศรานุสรณ์   
9 00382 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ เกตุแก้ว อนุบาลกานตราช   
10 00739 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ เจริญวิชช ์   
11 00773 เด็กหญิง จุฑามาศ เดชเกต บ้านไร่พัฒนา   
12 00424 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ จุลเพชร อนุบาลคณาพร   
13 00441 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ช านาญ อนุบาลคณาพร   
14 00329 เด็กชาย ชญานนท์ นวลจันทร์ สังข์ทองวิทยา   
15 00193 เด็กหญิง ชญานิศ ชูหนู อ่าวลึก   
16 00740 เด็กหญิง ชญานิศ ทองสกุล เจริญวิชช ์   
17 00454 เด็กหญิง ชนกวนันท์ นาคน้อย อนุบาลล าทับ   
18 00323 เด็กหญิง ชนกันต์ ทรงทองค า สังข์ทองวิทยา   
19 00241 เด็กชาย ชนกันต์ ชนาชน อนุบาลกระบี่   
20 00476 เด็กหญิง ชนนิกานต์ บุญมี อนุบาลกระบี่   
21 00519 เด็กชาย ชนม์วิสุทธ เมืองสง เทศบาล 4 มหาราช   
22 00566 เด็กหญิง ชนัญชิดา เมืองน้อย โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
23 00644 เด็กหญิง ชนัญชิดา นาคแป้น โชคชัยกระบี่   
24 00258 เด็กหญิง ชนากานต์ สถาพรจิตรกุล อนุบาลกระบี่   
25 00238 เด็กหญิง ชนากานต์ แพรกสงฆ์ อนุบาลกระบี่   
26 00636 เด็กชาย ชนาธิป มุนเนียม โชคชัยกระบี่   
27 00472 เด็กหญิง ชนานันท์ ชนะกุล เทศบาล 3 ท่าแดง   
28 00129 เด็กหญิง ชนิดาภา พรหมเจริญ อิศรานุสรณ์   
29 00471 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปานตุลย์ เทศบาล 3 ท่าแดง   
30 00513 เด็กหญิง ชนิภา อินเสนีย์ เทศบาล 4 มหาราช   

 
ห้องสอบที่ 6… 
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ห้องสอบที่ 6  ชั้น 3  ห้อง ม.2/4  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00257 เด็กหญิง ชนิศร แก้วเพ็ง อนุบาลกระบี่   
2 00415 เด็กหญิง ชนิศา ศรีชาย อนุบาลคณาพร   
3 00291 เด็กหญิง ชนิสรา ศักดิ์แสงโสภา สังข์ทองวิทยา   
4 00648 เด็กหญิง ชนิสรา บุตรเผียน โชคชัยกระบี่   
5 00211 เด็กหญิง ชนิสรา เสนกัลป์ อ่าวลึก   
6 00128 เด็กหญิง ชนเนษฎ์ ชูมณี อนุบาลกระบี่   
7 00293 เด็กหญิง ชมพูเนกข์ อ่าวสินธุ์ศิริ อนุบาลกระบี่   
8 00586 เด็กชาย ชยพล จุรณพฤกษ์ โชคชัยกระบี่   
9 00394 เด็กชาย ชยากร ไอยะรา อนุบาลกานตราช   
10 00680 เด็กชาย ชยางกูร นาคฤทธิ์ โชคชัยกระบี่   
11 00226 เด็กหญิง ชลพร ห่อสุวรรณ์ อนุบาลกระบี่   
12 00065 เด็กหญิง ชลิดา น่าเยี่ยม อนุบาลกระบี่   
13 00110 เด็กหญิง ชวิศา บุญช่วย สังข์ทองวิทยา   
14 00449 เด็กชาย ชัชพงศ์ แก้วมณี อนุบาลคณาพร   
15 00620 เด็กหญิง ชัญญานุช อุตะปะละ โชคชัยกระบี่   
16 00103 เด็กชาย ชัยชนะ วัฒนศรีเมือง โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
17 00749 เด็กชาย ชัยยา สาระภี อิศรานุสรณ์   
18 00334 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ นักฟ้อน สังข์ทองวิทยา   
19 00256 เด็กชาย ชาญบุตร รัตนฉายา อิศรานุสรณ์   
20 00031 เด็กหญิง ชาลิสา สกุณา อนุบาลกระบี่   
21 00496 เด็กหญิง ชาลิสา วังล า เทศบาล 4 มหาราช   
22 00130 เด็กหญิง ชินตานาง สันหาด สังข์ทองวิทยา   
23 00375 เด็กหญิง ชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล อนุบาลรามเดชา   
24 00102 เด็กหญิง ชุตินันท์ กดหยู สังข์ทองวิทยา   
25 00339 เด็กชาย ชุติพงศ์ สฤษดิ์สุข สังข์ทองวิทยา   
26 00709 เด็กหญิง ชุติพร ยวนเศษ อนุบาลกระบี่   
27 00413 เด็กหญิง ชุลีพร นวลจันทร์ เทศบาล 3 ท่าแดง   
28 00012 เด็กหญิง ญาณาทิพ เพ็ชรแก้ว อิศรานุสรณ์   
29 00055 เด็กหญิง ญาณิศา ภวานุวงค์ อนุบาลกระบี่   
30 00109 เด็กหญิง ญาณิศา ราชานาค อนุบาลกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 7... 
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ห้องสอบที่ 7  ชั้น 3  ห้อง ม.2/5  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00369 เด็กหญิง ญาณิศา แย้มสุวรรณ์ สังข์ทองวิทยา   
2 00406 เด็กชาย ฐปนนท์ นิ่มนวล อนุบาลคณาพร   
3 00392 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ทองชู อนุบาลกานตราช   
4 00144 เด็กชาย ฐิติวุฒ ิ จริงจิตร อิศรานุสรณ์   
5 00365 เด็กชาย ณฐกร เอ่งฉ้วน สังข์ทองวิทยา   
6 00484 เด็กชาย ณฐกร สัญจร เทศบาล 4 มหาราช   
7 00324 เด็กชาย ณฐพงศ์ เพชรเรือนทอง สังข์ทองวิทยา   
8 00425 เด็กหญิง ณฐพร สุขใส อนุบาลคณาพร   
9 00206 เด็กหญิง ณฐภัทร สังข์หิรัญ อ่าวลึก   
10 00534 เด็กชาย ณพวีร์ ฤกษ์มีชัย เทศบาลคลองท่อมใต้   
11 00059 เด็กชาย ณภัทร แซ่เฮ่า อนุบาลกระบี่   
12 00316 เด็กชาย ณภัทร ค าหอม อิศรานุสรณ์   
13 00400 เด็กชาย ณภัทร คงทอง อนุบาลกานตราช   
14 00486 เด็กชาย ณภัทร โกวิทวัฒนา เทศบาล 4 มหาราช   
15 00775 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ห่อกุล สังข์ทองวิทยา   
16 00581 เด็กหญิง ณัชชา ยอดเพ็ชร โชคชัยกระบี่   
17 00104 เด็กหญิง ณัชชา ชุมจันทร์ อนุบาลกระบี่   
18 00660 เด็กหญิง ณัชชา เชื้ออาษา โชคชัยกระบี่   
19 00604 เด็กหญิง ณัชชิมา ผลส่ง โชคชัยกระบี่   
20 00564 เด็กหญิง ณัชทกานต์ บัวบาน เทศบาล 4 มหาราช   
21 00237 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จริยปรัชญากุล สังข์ทองวิทยา   
22 00045 เด็กชาย ณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย อนุบาลกระบี่   
23 00136 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หาญชนะ อิศรานุสรณ์   
24 00693 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุวรรณโณ อนุบาลกระบี่   
25 00746 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ด้วงเพชร เจริญวิชช ์   
26 00502 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โสภ ี เทศบาล 4 มหาราช   
27 00046 เด็กชาย ณัฏฐภูสิษฐ ์ เกียรติพิมล อนุบาลกระบี่   
28 00371 เด็กหญิง ณัฏฐา ทองด้วง อนุบาลกระบี่   
29 00587 เด็กชาย ณัฐ นาคสวาสดิ์ โชคชัยกระบี่   
30 00614 เด็กชาย ณัฐชนน เพ็ชร์กุล โชคชัยกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 8… 
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ห้องสอบที่ 8  ชั้น 3  ห้อง ม.2/6  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00423 เด็กชาย ณัฐชนน  ถนนทิพย์ อนุบาลคณาพร   
2 00695 เด็กชาย ณัฐชนน พีรสุขประเสริฐ อนุบาลกระบี่   
3 00728 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ละเอียด สังข์ทองวิทยา   
4 00043 เด็กหญิง ณัฐณิชา พัวพันธุ์ อนุบาลรามเดชา   
5 00555 เด็กหญิง ณัฐณิชา เอ่งล่อง เทศบาล 4 มหาราช   
6 00703 เด็กหญิง ณัฐณิชา เดชวรวิทย ์ อุตรกิจ   
7 00701 เด็กชาย ณัฐดนัย ขาวล้วน อิศรานุสรณ์   
8 00174 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชูเชิด สังข์ทองวิทยา   
9 00230 เด็กหญิง ณัฐนรี ทองร่วง สังข์ทองวิทยา   
10 00708 เด็กหญิง ณัฐนารี อินทรชูด อิศรานุสรณ์   
11 00453 เด็กหญิง ณัฐนิชา ศักดิ์ศรี อนุบาลล าทับ   
12 00556 เด็กชาย ณัฐปกรณ์ สุนทรวราภาส เทศบาล 4 มหาราช   
13 00157 เด็กหญิง ณัฐพร ศรีสุข สังข์ทองวิทยา   
14 00464 เด็กหญิง ณัฐพร ชูเวช อนุบาลคณาพร   
15 00698 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ลานนท์ สังข์ทองวิทยา   
16 00554 เด็กหญิง ณัฐภาณี เนียรจิตร เทศบาล 4 มหาราช   
17 00074 เด็กชาย ณัฐภูม ิ สิทธิสาร เทศบาลอ่าวลึกใต้   
18 00492 เด็กหญิง ณัฐมาศ ผกาวรรณ เทศบาลคลองท่อมใต้   
19 00722 เด็กหญิง ณัฐวรา ปรีชา ชุมชนวัดหาดถั่ว   
20 00260 เด็กหญิง ณัฐวิกา ทวิลา สังข์ทองวิทยา   
21 00635 เด็กหญิง ณัฐสิกานต์ ควนใต้ โชคชัยกระบี่   
22 00467 เด็กหญิง ณิชกานต์ หาญกล้า อิศรานุสรณ์   
23 00488 เด็กหญิง ณิชนันทน์ มาตรบุตร เทศบาล 4 มหาราช   
24 00442 เด็กชาย ดนุพงศ์ เจียมก าเนิด อนุบาลคณาพร   
25 00244 เด็กชาย ดนุเดช ธัญธาดาพันธ์ อนุบาลกระบี่   
26 00087 เด็กชาย ตฤปตฤท ไชยวัฒน์ บ้านในช่องมิตรภาพท่ี 123   
27 00503 เด็กชาย ตัสสะ แก้วล าพูน อิศรานุสรณ์   
28 00232 เด็กหญิง ตูราซา กันยารัตน์ อิศรานุสรณ์   
29 00153 เด็กชาย ต่อตระกูล ลิ้มสวาท อิศรานุสรณ์   
30 00552 เด็กหญิง ทรรศยา ทวีสิน เทศบาล 4 มหาราช   

 
ห้องสอบที่ 9… 
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ห้องสอบที่ 9   ชั้น 4  ห้อง ม.3/1  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00578 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ รักษายศ สังข์ทองวิทยา   
2 00681 เด็กหญิง ทิพย์อันดา เกลาเกลี้ยง โชคชัยกระบี่   
3 00072 เด็กหญิง ทิพวัลย์ สุวรรณผา เทศบาลต าบลเขาพนม   
4 00769 เด็กชาย ทีฑายุ สมัครแก้ว อนุบาลกระบี่   
5 00672 เด็กหญิง ธดากรณ์ ดวงจิตร โชคชัยกระบี่   
6 00463 เด็กชาย ธนกร ณ นคร อนุบาลคณาพร   
7 00542 เด็กชาย ธนกฤต มิ่งมิตร สังข์ทองวิทยา   
8 00558 เด็กชาย ธนกฤต ทุมมาลี เทศบาล 4 มหาราช   
9 00337 เด็กชาย ธนกฤต         ไพศาลกุลอารยะ สังข์ทองวิทยา   
10 00125 เด็กชาย ธนกฤต แซ่โจ๋ อิศรานุสรณ์   
11 00222 เด็กชาย ธนกฤต เชื้อสกุลวนิช อนุบาลกระบี่   
12 00612 เด็กชาย ธนชาติ เอ่งฉ้วน โชคชัยกระบี่   
13 00255 เด็กหญิง ธนดา          บุญเจริญศิลป์ชัย โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
14 00142 เด็กหญิง ธนภรณ์ ก่ออ้อ สังข์ทองวิทยา   
15 00344 เด็กชาย ธนภัทร ศรีงาม อิศรานุสรณ์   
16 00477 เด็กชาย ธนวรรธน ์ สมสุข อิศรานุสรณ์   
17 00331 เด็กชาย ธนวัฒน ์ แก้วกาษร อิศรานุสรณ์   
18 00202 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เสนกัลป์ อ่าวลึก   
19 00721 เด็กชาย ธนวัฒน ์ สุวรรณราช บ้านบางเตียว   
20 00683 เด็กชาย ธนวิน จันทร์แก้ว โชคชัยกระบี่   
21 00239 เด็กชาย ธนวินท์ สืบศักดิ์ อนุบาลรามเดชา   
22 00049 เด็กหญิง ธนัชญา หอมประกอบ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
23 00485 เด็กชาย ธนัชญา สุขกาย เทศบาล 4 มหาราช   
24 00428 เด็กหญิง ธนัชพร เพ็ชรค า อนุบาลคณาพร   
25 00295 เด็กชาย ธนัญชกร ส่งแสง บ้านบางเหียน   
26 00033 เด็กชาย ธนากร เพชรบัว สังข์ทองวิทยา   
27 00327 เด็กชาย ธนากรณ์ ฤทธิเรือง อนุบาลกระบี่   
28 00495 เด็กชาย ธนาฆิม เหร่เด็น เทศบาลคลองท่อมใต้   
29 00180 เด็กหญิง ธมลวรรณ สายปาน สังข์ทองวิทยา   
30 00576 เด็กชาย ธรรมพัฒน์ ชัยศิริ อนุบาลกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 10… 
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ห้องสอบที่ 10   ชั้น 4  ห้อง ม.3/2  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00623 เด็กหญิง ธรรมภรณ์ ส าราญ โชคชัยกระบี่   
2 00358 เด็กชาย ธรรมวรรธ สุขช่วย สังข์ทองวิทยา   
3 00264 เด็กชาย ธราธร นบนอบ สังข์ทองวิทยา   
4 00298 เด็กชาย ธัชพล สุดดวง อนุบาลกระบี่   
5 00741 เด็กหญิง ธัญญาภัทร ธนาวุฒ ิ เจริญวิชช ์   
6 00154 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ลูกน้อย อิศรานุสรณ์   
7 00107 เด็กหญิง ธัญวรัฒน ์ บาลจ่าย สังข์ทองวิทยา   
8 00029 เด็กหญิง ธันยพร คีรีรัตน์ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
9 00706 เด็กหญิง ธันยพร ภาพโพฒิ อุตรกิจ   
10 00294 เด็กหญิง ธันย์ชนก เขาทอง อิศรานุสรณ์   
11 00004 เด็กหญิง ธิดาพร คงอินทร์ อุตรกิจ   
12 00710 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีทองคง บ้านศาลาพระม่วง   
13 00421 เด็กหญิง ธิดาวรรณ สมม ี อนุบาลคณาพร   
14 00522 เด็กหญิง ธิติภร โซ่เชียงค า เทศบาล 4 มหาราช   
15 00417 เด็กชาย ธิมากรณ์ จากพันธ์ อนุบาลคณาพร   
16 00726 เด็กชาย ธีรกานต์ ขาวสะอาด อนุบาลรามเดชา   
17 00346 เด็กชาย ธีรติ นาคฤทธิ์ สังข์ทองวิทยา   
18 00315 เด็กชาย ธีรภัคร ก่ออ้อ อนุบาลกระบี่   
19 00725 เด็กชาย ธีระชัย จันทนุ อนุบาลกระบี่   
20 00227 เด็กหญิง นงนภัส สืบวิเศษ อนุบาลกระบี่   
21 00481 เด็กชาย นพปฎล แซ่หลี อิศรานุสรณ์   
22 00214 เด็กหญิง นภพร นพคุณ อ่าวลึก   
23 00302 เด็กหญิง นภสร สมศักดิ์ สังข์ทองวิทยา   
24 00536 เด็กหญิง นภัสนันท์ เรืองมาก เทศบาลคลองท่อมใต้   
25 00774 เด็กหญิง นภาวรรณ เจริญ บ้านไร่พัฒนา   
26 00559 เด็กชาย นรังสรรค์ เพ็ชรชุม เทศบาล 4 มหาราช   
27 00414 เด็กชาย นราวิชญ์ สิทธิมล สังข์ทองวิทยา   
28 00457 เด็กหญิง นริศรา หนูรัก อนุบาลล าทับ   
29 00633 เด็กหญิง นรีรัตน์ รักษาพราหมณ์ โชคชัยกระบี่   
30 00141 เด็กหญิง นฤมล วงค์แป้ง อิศรานุสรณ์   

 
ห้องสอบที่ 11… 
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ห้องสอบที่ 11   ชั้น 4  ห้อง ม.3/3  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00694 เด็กชาย นฤสรณ์ กิตติเรืองระยับ อนุบาลคลองท่อม   
2 00565 เด็กหญิง นวพร นรินทร บ้านบางเหียน   
3 00173 เด็กหญิง นวพรรษ ภู่พรเจริญ สังข์ทองวิทยา   
4 00030 เด็กหญิง นวรัตน์ ชัยสวัสดิ ์ สังข์ทองวิทยา   
5 00166 เด็กหญิง นวิยา เด็นบาเส สังข์ทองวิทยา   
6 00727 เด็กหญิง นัฐจนรรญ์ ท่าดี อนุบาลกระบี่   
7 00572 เด็กหญิง นัฐซีวา กุลมาตย์ เทศบาล 3 ท่าแดง   
8 00579 เด็กชาย นัฐพงศ์ รอดเกิด โชคชัยกระบี่   
9 00702 เด็กหญิง นัฐวลัญช ์ สมไทย อิศรานุสรณ์   
10 00744 เด็กหญิง นัทธนันท์ ศรีคล้ า เจริญวิชช ์   
11 00185 เด็กหญิง นันชนก พรุเตย สังข์ทองวิทยา   
12 00628 เด็กชาย นันทปรีชา แก้วเจือ โชคชัยกระบี่   
13 00342 เด็กหญิง นันทิกานต์   คงนวล สังข์ทองวิทยา   
14 00757 เด็กหญิง นันทิกานต์ ซื่อตรง สังข์ทองวิทยา   
15 00654 เด็กหญิง นันทิตา เรืองศรี โชคชัยกระบี่   
16 00666 เด็กหญิง นันท์นภัส สอสุทธิเมธ โชคชัยกระบี่   
17 00399 เด็กหญิง นันธิณ ี ช่วยบ ารุง อนุบาลกานตราช   
18 00474 เด็กหญิง นันธิณ ี ช่างเรือ เทศบาล 3 ท่าแดง   
19 00677 เด็กหญิง นับดาว เมืองไทย โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
20 00372 เด็กหญิง นัสมัยณีย์ สามัญบุตร อุทยานศึกษากระบี่   
21 00032 เด็กชาย นาดิร สืบเหตุ อิศรานุสรณ์   
22 00747 เด็กหญิง นาตาลี ผิวดี อิศรานุสรณ์   
23 00015 เด็กหญิง นารีรัตน์ วาหะรักษ์ อุตรกิจ   
24 00611 เด็กหญิง นิชานาถ มาศโอสถ โชคชัยกระบี่   
25 00723 เด็กชาย นิติธร อ่อนจันทร์อบ โชคชัยกระบี่   
26 00540 เด็กชาย นิติพนธ์ ชอบท ากิจ เทศบาลคลองท่อมใต้   
27 00659 เด็กหญิง นินทกาญจน์ พูลสวัสดิ์ โชคชัยกระบี่   
28 00778 เด็กหญิง นิภาธร หวานหนู อิศรานุสรณ์   
29 00341 เด็กหญิง นิศารัตน์ ผิวดี สังข์ทองวิทยา   
30 00348 เด็กหญิง นิสรีน ยานยา อนุบาลกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 12… 
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ห้องสอบที่ 12   ชั้น 4  ห้อง ม.3/4  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00763 เด็กหญิง นิสรีน มามาตย์ อนุบาลคลองท่อม   
2 00116 เด็กหญิง นุชจิรา เหมหวัง อิศรานุสรณ์   
3 00711 เด็กหญิง นูรวาฮีดา อูมา อิศรานุสรณ์   
4 00561 เด็กชาย บัณฑิตย์ เพ็งสกุล เทศบาล 4 มหาราช   
5 00577 เด็กหญิง บัณฑิตา พลเดช สังข์ทองวิทยา   
6 00450 เด็กหญิง บัณฑิตา พิรัตน์ อนุบาลคณาพร   
7 00134 เด็กหญิง บุญญาพร ไล่กสิกรรม อนุบาลกระบี่   
8 00753 เด็กหญิง บุญธิชา หลังกูล อนุบาลกระบี่   
9 00378 เด็กหญิง ป.พีทฌา ประสารการ อิศรานุสรณ์   
10 00557 เด็กชาย ปกป้อง วรรณโน สังข์ทองวิทยา   
11 00151 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พรหมแสง อิศรานุสรณ์   
12 00322 เด็กหญิง ปณัฐติญา โหลโป อิศรานุสรณ์   
13 00569 เด็กหญิง ปณาลี ชิตาพงศ์ อนุบาลกระบี่   
14 00619 เด็กหญิง ปทิตตา ชูจันทร์ โชคชัยกระบี่   
15 00591 เด็กหญิง ปนัสยา งามวิวัฒน์ธรรม อิศรานุสรณ์   
16 00356 เด็กชาย ปพนธีร์ จ าปก สังข์ทองวิทยา   
17 00599 เด็กหญิง ปพิชญา ยวดยาน โชคชัยกระบี่   
18 00113 เด็กหญิง ปพิชญา ชุมจูด อนุบาลกระบี่   
19 00140 เด็กชาย ปภังกร แก้วสาระ อนุบาลรามเดชา   
20 00407 เด็กหญิง ปภาวริณ เรืองรัตน์ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
21 00196 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เสนาเพ็ง อ่าวลึก   
22 00550 เด็กหญิง ปภาวี เป็นสุข เทศบาล 4 มหาราช   
23 00473 เด็กหญิง ปรณัฎฐ์ สกลกิติวัฒน์ อนุบาลกระบี่   
24 00261 เด็กหญิง ปรมาพร สุวรรณถาวร สังข์ทองวิทยา   
25 00098 เด็กหญิง ประภัสสร สังข์เขี้ยว อุตรกิจ   
26 00771 เด็กชาย ปรัตถกร กูลหลัก สังข์ทองวิทยา   
27 00217 เด็กหญิง ปริณัฐ สุขราช อ่าวลึก   
28 00642 เด็กหญิง ปริยากร ยัสโร โชคชัยกระบี่   
29 00435 เด็กหญิง ปริยาภัทร นาเจริญ อนุบาลคณาพร   
30 00589 เด็กชาย ปรีดิยาธร แสนยาพันธุ์ โชคชัยกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 13… 
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ห้องสอบที่ 13   ชั้น 4  ห้อง ม.3/5  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00176 เด็กหญิง ปรียาพักตร์ เม่งบุตร สังข์ทองวิทยา   
2 00419 เด็กหญิง ปรียาภัทร วงรักษา อนุบาลคณาพร   
3 00229 เด็กหญิง ปลายฟ้า ค้ามาก สังข์ทองวิทยา   
4 00006 เด็กหญิง ปลิตา มาตย์เกียรติกุล อุตรกิจ   
5 00524 เด็กหญิง ปวรวรรณ มาศเมฆ เทศบาล 4 มหาราช   
6 00242 เด็กชาย ปวริทธิ์ วิทยานุกร อนุบาลกระบี่   
7 00290 เด็กหญิง ปวริศศา ไกรนรา อนุบาลกระบี่   
8 00618 เด็กหญิง ปวริศา จิตเที่ยง โชคชัยกระบี่   
9 00155 เด็กหญิง ปวริศา กันตังกุล โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
10 00429 เด็กหญิง ปวีณ์กร ชาญสวัสดิ ์ อนุบาลคณาพร   
11 00656 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟ่ือง โชคชัยกระบี่   
12 00679 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ตันตระกูล โชคชัยกระบี่   
13 00512 เด็กหญิง ปองกานต์ แซ่เอ๊ียบ เทศบาล 4 มหาราช   
14 00081 เด็กหญิง ปัญญาภรณ์ เพชรฉวาง สังข์ทองวิทยา   
15 00357 เด็กชาย ปัณณทัต ทับไทร อนุบาลกระบี่   
16 00184 เด็กหญิง ปัณณพร เรืองรัตน์ สังข์ทองวิทยา   
17 00084 เด็กหญิง ปัณณัฏฏา บุญมณี สังข์ทองวิทยา   
18 00079 เด็กชาย ปัณณ์ เกี่ยวพันธ์ บ้านในช่องมิตรภาพท่ี 123   
19 00455 เด็กหญิง ปัตติมากรณ์ รักสีทอง อนุบาลล าทับ   
20 00669 เด็กหญิง ปัทมพร บุญจันทร์ โชคชัยกระบี่   
21 00692 เด็กชาย ปาณปัณณ์ คงปาน อิศรานุสรณ์   
22 00002 เด็กหญิง ปาณิศา กึกก้อง อนุบาลกระบี่   
23 00119 เด็กหญิง ปาณิสรา ตั้งค า อิศรานุสรณ์   
24 00145 เด็กหญิง ปานรดา           มัจฉาวานิชเจริญ อิศรานุสรณ์   
25 00705 เด็กหญิง ปานระพี ยะลา อุตรกิจ   
26 00582 เด็กหญิง ปารมี เกิดรักษ์ โชคชัยกระบี่   
27 00506 เด็กหญิง ปาราวาตี ชายใหญ่ เทศบาล 4 มหาราช   
28 00020 เด็กหญิง ปาริชาต ไกรนรา สังข์ทองวิทยา   
29 00764 เด็กหญิง ปาริสรา ตุลยสุข อิศรานุสรณ์   
30 00460 เด็กหญิง ปาลลิดา ปานนุกุล อนุบาลคณาพร   
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ห้องสอบที่ 14   ชั้น 4  ห้อง ม.3/6  (อาคารจันหอม) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00713 เด็กชาย ปิติภัทร โฉมอุปฮาด อิศรานุสรณ์   
2 00538 เด็กหญิง ปิยธิดา กัญจนิตานนท์ เทศบาลคลองท่อมใต้   
3 00310 เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชัยบาล อนุบาลกระบี่   
4 00650 เด็กชาย ปิยราช แสนยาพันธุ์ โชคชัยกระบี่   
5 00531 เด็กหญิง ปิยะวรรณ รักสกุล เทศบาลคลองท่อมใต้   
6 00016 เด็กชาย ปิยังกูร บัวแก้ว อนุบาลกระบี่   
7 00388 เด็กหญิง ปิยากร แป้นสุวรรณ อนุบาลกานตราช   
8 00192 เด็กหญิง ปิ่นมนัส กุลสวรรค์ อ่าวลึก   
9 00205 เด็กหญิง ปิ่นมนัส คนดี อ่าวลึก   
10 00063 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ชูแสง อิศรานุสรณ์   
11 00596 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ บุญปลอด โชคชัยกระบี่   
12 00161 เด็กชาย ปุญญพัตน์ ชูค า สังข์ทองวิทยา   
13 00225 เด็กหญิง ปุญญิศา เผือกเนียร อนุบาลกระบี่   
14 00752 เด็กหญิง ปุญญิศา วิชัยธนพัฒน์ ธิดาแม่พระ กระบี่   
15 00139 เด็กหญิง ปุณญดา โชติสกุลวัฒน ์ อนุบาลกระบี่   
16 00132 เด็กหญิง ปุณญาลักษณ์   จันทมาศ สังข์ทองวิทยา   
17 00637 เด็กชาย ปุณณวิช รัตนบุรี โชคชัยกระบี่   
18 00198 เด็กชาย ปุณณัฐ ชูศรีโฉม อ่าวลึก   
19 00263 เด็กหญิง ปุณณาสา ต้นวิชา อนุบาลกระบี่   
20 00041 เด็กหญิง ปุณยนุช หยกแดง สังข์ทองวิทยา   
21 00287 เด็กหญิง ผกามาศ ชนะภัย สังข์ทองวิทยา   
22 00583 เด็กชาย พงศกร ไทยคง โชคชัยกระบี่   
23 00203 เด็กชาย พงศกร รอดบุญ อ่าวลึก   
24 00461 เด็กชาย พงศกร สุกิจ อนุบาลคณาพร   
25 00308 เด็กชาย พงศภัส ศรีสุข อิศรานุสรณ์   
26 00584 เด็กชาย พงศ์นริศร์ ไชยบุญ โชคชัยกระบี่   
27 00259 เด็กหญิง พงศ์พัชรา รักษายศ อนุบาลกระบี่   
28 00411 เด็กชาย พงษ์วิธวิทย์ สารรัตนะ เทศบาล 3 ท่าแดง   
29 00389 เด็กชาย พชร เพ็ชรพวง อนุบาลกานตราช   
30 00251 เด็กชาย พชร แสงหิรัญ อนุบาลรามเดชา   
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ห้องสอบที่ 15   ชั้น 1  ห้อง ม.4/1  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00008 เด็กชาย พชรดนย์ ประกอบโชค อนุบาลรามเดชา   
2 00188 เด็กหญิง พณีนาถ ศรีหมาด สังข์ทองวิทยา   
3 00715 เด็กหญิง พนชนก พุ่มเจริญ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
4 00652 เด็กชาย พนมเดช ชูศรี โชคชัยกระบี่   
5 00321 เด็กหญิง พรกนก แก้วเล็ก อนุบาลกระบี่   
6 00286 เด็กหญิง พรชนก พรมเกิด สังข์ทองวิทยา   
7 00627 เด็กหญิง พรชนก หมวดฉิม อิศรานุสรณ์   
8 00490 เด็กหญิง พรชนก แซ่ฉั่ว เทศบาล 4 มหาราช   
9 00275 เด็กหญิง พรทิพย์ ภักดิ์ดีมาก อิศรานุสรณ์   
10 00606 เด็กหญิง พรนภัทร คงภักดี โชคชัยกระบี่   
11 00439 เด็กหญิง พรรณปพร สิทธิแดง อนุบาลคณาพร   
12 00328 เด็กหญิง พรรณภสา เชิงดี สังข์ทองวิทยา   
13 00437 เด็กหญิง พรรณภัทร คงแก้ว อนุบาลคณาพร   
14 00592 เด็กชาย พรรษวุฒิ สุตนก โชคชัยกระบี่   
15 00194 เด็กชาย พริษฐ์ คุณาพิสิฐกุล อ่าวลึก   
16 00434 เด็กหญิง พลอยนภัส คงแก้ว อนุบาลคณาพร   
17 00430 เด็กหญิง พัชรนันต์ เรืองข า อนุบาลคณาพร   
18 00541 เด็กหญิง พัชรพร ไชยมุติ สังข์ทองวิทยา   
19 00580 เด็กชาย พัชรพล นะบุตร โชคชัยกระบี่   
20 00278 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เอ่งฉ้วน สังข์ทองวิทยา   
21 00115 เด็กหญิง พัชราภรณ์ จงจิตร อิศรานุสรณ์   
22 00482 เด็กหญิง พัฒน์นรี สุดรักษ์ อิศรานุสรณ์   
23 00233 เด็กชาย พัทธนันท์ สุขช่วย อนุบาลกระบี่   
24 00410 เด็กชาย พันธนันท์ ถิ่นพันธ์ เทศบาล 3 ท่าแดง   
25 00317 เด็กชาย พัสกร ศรีเกิด สังข์ทองวิทยา   
26 00691 เด็กหญิง พิชชา เพ็ชรด้วง อิศรานุสรณ์   
27 00247 เด็กหญิง พิชชากร ช่วยค้ า อนุบาลกระบี่   
28 00359 เด็กชาย พิชชาภา เกียรติพิมล อนุบาลกระบี่   
29 00234 เด็กหญิง พิชชาวีร์ คงมาก อนุบาลกระบี่   
30 00629 เด็กชาย พิชญตม์ สมนิล โชคชัยกระบี่   
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ห้องสอบที่ 16   ชั้น 1  ห้อง ม.4/2  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00050 เด็กหญิง พิชญา บุญฤทธิ์ อนุบาลกระบี่   
2 00071 เด็กหญิง พิชญา พวงทอง เทศบาลต าบลเขาพนม   
3 00313 เด็กชาย พิชญ์พงศ์ เพ็งพาจร อิศรานุสรณ์   
4 00228 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ช่างเรือ สังข์ทองวิทยา   
5 00200 เด็กชาย พิชิตชัย รุ่งเรือง อ่าวลึก   
6 00445 เด็กชาย พิภพ มงกุฎแก้ว อนุบาลคณาพร   
7 00401 เด็กหญิง พิมชนก ค าผง อนุบาลกานตราช   
8 00568 เด็กหญิง พิมพิกา ภูมิภมร อนุบาลกระบี่   
9 00571 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ็ชรศรีช่วง อนุบาลกระบี่   
10 00418 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เดชสองแพรก อนุบาลคณาพร   
11 00191 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่งกุล อ่าวลึก   
12 00462 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ทองส่ง อนุบาลคณาพร   
13 00716 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส พลรงค์ อนุบาลกระบี่   
14 00575 เด็กหญิง พิมพ์วราดา หมวดคงทอง อิศรานุสรณ์   
15 00770 เด็กหญิง พิยดา สร้อยเวที อนุบาลกระบี่   
16 00114 เด็กหญิง พิรญาณ์ สิงห์ชู อนุบาลกระบี่   
17 00272 เด็กหญิง พิริยกร เกิดสุข อนุบาลกระบี่   
18 00221 เด็กชาย พิษณุวัชร์ ไพรด า สังข์ทองวิทยา   
19 00366 เด็กชาย พิสิษฐ์ จันทร์ส่งแสง อิศรานุสรณ์   
20 00336 เด็กชาย พีรพัฒน์ พุทธศรี สังข์ทองวิทยา   
21 00671 เด็กชาย พีรพัฒน์ พยายาม โชคชัยกระบี่   
22 00562 เด็กชาย พีรภัทร เกกินะ เทศบาล 4 มหาราช   
23 00737 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุทธิเกิด เจริญวิชช ์   
24 00250 เด็กชาย พีรวิชญ์ เศียรเขียว อนุบาลรามเดชา   
25 00171 เด็กหญิง ภคพร สมศักดิ์ สังข์ทองวิทยา   
26 00600 เด็กหญิง ภควดี ศรีเมือง โชคชัยกระบี่   
27 00374 เด็กหญิง ภชารัตน์ โตรณ อนุบาลกระบี่   
28 00039 เด็กหญิง ภริตพร ชดช้อย อิศรานุสรณ์   
29 00284 เด็กหญิง ภริศรา สิงบุตรดี อนุบาลกระบี่   
30 00197 เด็กชาย ภัคพล มาฆะโว อ่าวลึก   
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ห้องสอบที่ 17   ชั้น 1  ห้อง ม.4/3  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00044 เด็กชาย ภัทรกร พัตภูมิ สังข์ทองวิทยา   
2 00678 เด็กชาย ภัทรกร กิตติสุภานนท์ โชคชัยกระบี่   
3 00699 เด็กหญิง ภัทรนันท์ จิตแป้น สังข์ทองวิทยา   
4 00718 เด็กหญิง ภัทรนันท์ สุขเจริญ บ้านบางเตียว   
5 00549 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ พูลพิพัฒน์ เทศบาล 4 มหาราช   
6 00685 เด็กชาย ภัทรพล ศรีเณร โชคชัยกระบี่   
7 00622 เด็กหญิง ภัทรภา ศิริมนูญ โชคชัยกระบี่   
8 00574 เด็กหญิง ภัทรมล ชนะกุล อิศรานุสรณ์   
9 00470 เด็กหญิง ภัทรวดี ลุ้งกี ่ เทศบาล 3 ท่าแดง   
10 00137 เด็กชาย ภัทรวัต คีรีนารถ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
11 00370 เด็กหญิง ภัทรศยา เป็ดทอง สังข์ทองวิทยา   
12 00548 เด็กหญิง ภัทราวดี ภูมิภมร เทศบาล 4 มหาราช   
13 00505 เด็กหญิง ภัศรา หนูน้อย เทศบาล 4 มหาราช   
14 00254 เด็กหญิง ภัสพร วงศ์ปนทอง สังข์ทองวิทยา   
15 00447 เด็กหญิง ภัสราพร พรหมเจียม อนุบาลคณาพร   
16 00199 เด็กชาย ภาคภูมิ เลขกุล อ่าวลึก   
17 00236 เด็กชาย ภาคภูมิ พันธ์เมธาฤทธิ์ อนุบาลรามเดชา   
18 00040 เด็กชาย ภาคย ์ แซ่ก่อง อนุบาลกระบี่   
19 00436 เด็กชาย ภานุพงษ์ รักษาแก้ว อนุบาลคณาพร   
20 00626 เด็กชาย ภานุวัฒน ์     แก้วกาญจน์วัฒนา โชคชัยกระบี่   
21 00127 เด็กชาย ภานุวัตร์ อานนท์ อิศรานุสรณ์   
22 00162 เด็กชาย ภานุวิชญ ์ จันทร์ประสิทธิ์ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
23 00643 เด็กหญิง ภาวนาภรณ์ สุทธิภัทรธรรม โชคชัยกระบี่   
24 00526 เด็กหญิง ภิญญดา บุตรมิตร เทศบาล 4 มหาราช   
25 00403 เด็กชาย ภูมินันท์ จิวะนันทประวัติ อนุบาลกระบี่   
26 00333 เด็กหญิง ภูริชญา ไกรทอง อิศรานุสรณ์   
27 00252 เด็กหญิง ภูริชญา พรพาณิชพันธุ์ อิศรานุสรณ์   
28 00609 เด็กชาย ภูริณัฐ สีคง โชคชัยกระบี่   
29 00768 เด็กชาย ภูริทัตย์ สืบสุข สังข์ทองวิทยา   
30 00390 เด็กชาย ภูริพัฒน์ โทแก้ว อนุบาลกานตราช   
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ห้องสอบที่ 18   ชั้น 1  ห้อง ม.4/4  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00360 เด็กชาย ภูวมินทร์ ศิริรัตน์ อิศรานุสรณ์   
2 00076 เด็กชาย ภูวิทย์ อุปมา บ้านคลองแรด   
3 00209 เด็กชาย ภูเบศ จงสกุลกิจ อ่าวลึก   
4 00338 เด็กชาย ภูเบศวร์ ศรีสวัสดิ์ สังข์ทองวิทยา   
5 00147 เด็กหญิง มฆพร เมืองพรหม บ้านทุ่งปรือ   
6 00422 เด็กชาย มนัส รัตนสัมฤทธิ์ อนุบาลคณาพร   
7 00305 เด็กหญิง มนิตา แก้วมณี สังข์ทองวิทยา   
8 00733 เด็กหญิง มหัศจรรย์ ชูศรี ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
9 00122 เด็กหญิง มาทิตา สามาตุ อิศรานุสรณ์   
10 00767 เด็กหญิง มาริด้า เงินนุช อิศรานุสรณ์   
11 00340 เด็กหญิง มิญาวดี รัตนทองมา สังข์ทองวิทยา   
12 00269 เด็กหญิง มินท์มันตา เธียรสินวีรกร สังข์ทองวิทยา   
13 00730 เด็กชาย มุฮัมมัดชากิร ซอลิฮี ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
14 00347 เด็กชาย มุเนาวัชร์ สายนุ้ย อนุบาลกระบี่   
15 00731 เด็กชาย มูฮัมหมัด ลาห์ริซิ ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
16 00668 เด็กชาย ยศกร ภูมิภมร โชคชัยกระบี่   
17 00343 เด็กหญิง ยาสมีน สายนุ้ย อนุบาลกระบี่   
18 00367 เด็กหญิง รชาดา โมราศิลป์ อนุบาลกระบี่   
19 00607 เด็กชาย รพีภัทร ตันติพงศ์อาภา โชคชัยกระบี่   
20 00748 เด็กหญิง รมย์ธีรา ทองถิ่น อนุบาลคลองท่อม   
21 00224 เด็กหญิง รมิดา จิรสินวรกุล อนุบาลกระบี่   
22 00613 เด็กหญิง รวิสรา ทองรัตน์ โชคชัยกระบี่   
23 00111 เด็กชาย ระพีพันธ์ ทับทิมเมือง สังข์ทองวิทยา   
24 00060 เด็กชาย รัชชานนท์ เกตุสมบัติ สังข์ทองวิทยา   
25 00432 เด็กชาย รัชชานนท์ ภาโอภาส อนุบาลคณาพร   
26 00396 เด็กหญิง รัชนิลดา ทองสร้อย อนุบาลกานตราช   
27 00501 เด็กชาย รัฐภูมิ สุทธิการ เทศบาล 4 มหาราช   
28 00270 เด็กหญิง รัตนวรรณ หม้อน้ าร้อน สังข์ทองวิทยา   
29 00282 เด็กหญิง รัตนาพร คงชนะ อนุบาลกระบี่   
30 00755 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มรกต สังข์ทองวิทยา   
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ห้องสอบที่ 19   ชั้น 1  ห้อง ม.4/5  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00393 เด็กชาย ราชเดช แจ่มใส อนุบาลกานตราช   
2 00208 เด็กหญิง รินรดา ยิ้มปรั่ง อ่าวลึก   
3 00262 เด็กชาย ฤทธิชัย หลานสัน สังข์ทองวิทยา   
4 00135 เด็กหญิง ลภัสสิร ิ เอ่งฉ้วน สังข์ทองวิทยา   
5 00547 เด็กหญิง ลีนาลีญ่า ท าสวน เทศบาล 4 มหาราช   
6 00521 เด็กชาย ลูอิส มรุต นาวมันน์ เทศบาล 4 มหาราช   
7 00080 เด็กชาย วงศกร แก้วเกตุ สังข์ทองวิทยา   
8 00195 เด็กชาย วชิรวิทย ์ พรหมนิล อ่าวลึก   
9 00765 เด็กหญิง วณิชญา ทองสวัสดิ์ อิศรานุสรณ์   
10 00091 เด็กหญิง วนิดา ปลองคีรี เทศบาลต าบลเขาพนม   
11 00381 เด็กชาย วรกฤต หิรัญ อนุบาลกระบี่   
12 00146 เด็กหญิง วรกันต์ กาญจนอักษร อิศรานุสรณ์   
13 00373 เด็กชาย วรดร แซ่ไล่ อนุบาลกระบี่   
14 00487 เด็กชาย วรนน ช านาญภูมิ เทศบาล 4 มหาราช   
15 00588 เด็กชาย วรภฤศ ณ นคร โชคชัยกระบี่   
16 00204 เด็กหญิง วรรณวิษา แป้นแก้ว อ่าวลึก   
17 00761 เด็กชาย วรรณศักดิ์ เวียงลอ อนุบาลคลองท่อม   
18 00056 เด็กหญิง วรรณา แก้วแทน อนุบาลกระบี่   
19 00010 เด็กชาย วรัญญู ภูมิสุทธาผล อนุบาลกระบี่   
20 00468 เด็กหญิง วรัตญา สุเหร็น อิศรานุสรณ์   
21 00064 เด็กหญิง วรันธร เครือจันทร์ อนุบาลกระบี่   
22 00500 เด็กชาย วริชญ ์ อายะชู เทศบาล 4 มหาราช   
23 00026 เด็กหญิง วรินยุพา สืบสุข สังข์ทองวิทยา   
24 00105 เด็กหญิง วรินร าไพ ไชยชมภู อิศรานุสรณ์   
25 00529 เด็กหญิง วริศรา ปูเงิน เทศบาลคลองท่อมใต้   
26 00021 เด็กหญิง วริศรา ขวัญดี โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
27 00285 เด็กหญิง วริศรา คงชุม สังข์ทองวิทยา   
28 00608 เด็กหญิง วริศรา เพ็ชรร่วง โชคชัยกระบี่   
29 00152 เด็กหญิง วริศรา ชูเรืองสกุล สังข์ทองวิทยา   
30 00349 เด็กชาย วรเมธ แก้วเกตุ สังข์ทองวิทยา   
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ห้องสอบที่ 20   ชั้น 1  ห้อง ม.4/6  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00518 เด็กชาย วศิน หลานฉิม อิศรานุสรณ์   
2 00507 เด็กชาย วสันต์ ทองช่วย เทศบาล 4 มหาราช   
3 00638 เด็กชาย วัขรกานต์ สูทอก โชคชัยกระบี่   
4 00585 เด็กชาย วิกรม เอ่ียนเล่ง โชคชัยกระบี่   
5 00165 เด็กหญิง วิชญาพร ปรีชา สังข์ทองวิทยา   
6 00057 เด็กชาย วิชพญ โชคค าสีลา อนุบาลกระบี่   
7 00647 เด็กชาย วิพุธ เขน มากสังข์ โชคชัยกระบี่   
8 00427 เด็กหญิง วิภูษา ดวงแก้ว อนุบาลคณาพร   
9 00178 เด็กชาย วิมวาทิตย์ จรุงวาศ สังข์ทองวิทยา   
10 00641 เด็กชาย วิวิธวินท ์ สุทธิพิทักษ์ โชคชัยกระบี่   
11 00420 เด็กชาย วีรกร แดนประเทือง อนุบาลคณาพร   
12 00682 เด็กชาย วีรภัฎ และเล็ม โชคชัยกระบี่   
13 00300 เด็กหญิง ศตกมล ศิริแก้ว สังข์ทองวิทยา   
14 00150 เด็กหญิง ศตพร เพชรมี เทศบาลอ่าวลึกใต้   
15 00605 เด็กหญิง ศรัณย์พร หนูรักษา โชคชัยกระบี่   
16 00058 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ เพชรสุก อนุบาลกระบี่   
17 00273 เด็กชาย ศรีววงศ ์ เอ่งฉ้วน สังข์ทองวิทยา   
18 00068 เด็กชาย ศวัสสกร ดินแดง อนุบาลกระบี่   
19 00309 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ แสงเงิน สังข์ทองวิทยา   
20 00326 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศิริยานุรักษ์ สังข์ทองวิทยา   
21 00409 เด็กหญิง ศศิกานต์ ภู่ประภัย อนุบาลคณาพร   
22 00653 เด็กหญิง ศศิธร เกิดสุข อิศรานุสรณ์   
23 00149 เด็กหญิง ศศิธร ชุ่มเพ็ง อิศรานุสรณ์   
24 00475 เด็กหญิง ศศินันท์ รักโอ่ อิศรานุสรณ์   
25 00265 เด็กชาย ศักย์ศรัณย์ อิดศะ สังข์ทองวิทยา   
26 00053 เด็กหญิง ศิมีญา ทัดระเบียบ อนุบาลกระบี่   
27 00304 เด็กหญิง ศิรประภากรณ์ สมเกื้อ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
28 00743 เด็กชาย ศิรพัฒน์ วังพล เจริญวิชช ์   
29 00011 เด็กหญิง ศิรภัสสร ธิรักษ์พันธ์ อนุบาลกระบี่   
30 00546 เด็กหญิง ศิรภัสสร เจริญวรพันธ์ เทศบาล 4 มหาราช   
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ห้องสอบที่ 21   ชั้น 3  ห้อง ม.5/1  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00051 เด็กหญิง ศิรภัสสร จรฤทธิ์ อนุบาลกระบี่   
2 00750 เด็กหญิง ศิรภัสสร ขาวเหลือง อิศรานุสรณ์   
3 00690 เด็กหญิง ศิรินภา แก้วมณี สังข์ทองวิทยา   
4 00014 เด็กหญิง ศิริรัตน์ หลานฉิม สังข์ทองวิทยา   
5 00630 เด็กชาย ศิวกร ดวงจันทร์ โชคชัยกระบี่   
6 00459 เด็กชาย ศิวกร เพชรคง อนุบาลล าทับ   
7 00077 เด็กหญิง ศิวรักษ์ ลีลากานต ์ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
8 00387 เด็กชาย ศิวัช วงษา อนุบาลกานตราช   
9 00499 เด็กชาย ศุภกร ไกรวนิช เทศบาล 4 มหาราช   
10 00182 เด็กชาย ศุภกฤต ทับทิมเมือง สังข์ทองวิทยา   
11 00686 เด็กชาย ศุภชัย แก้วแย้ม โชคชัยกระบี่   
12 00172 เด็กหญิง ศุภญาดา หนักแน่น อิศรานุสรณ์   
13 00089 เด็กชาย ศุภณัฐ ขวัญสง สังข์ทองวิทยา   
14 00433 เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วไทย อนุบาลคณาพร   
15 00212 เด็กชาย ศุภณัฐ แจ่มใส อ่าวลึก   
16 00688 เด็กหญิง ศุภณิช หง้าฝา อิศรานุสรณ์   
17 00218 เด็กหญิง ศุภธิดา แดงบรรจง อ่าวลึก   
18 00190 เด็กหญิง ศุภรดา ไชยธรรม สังข์ทองวิทยา   
19 00215 เด็กหญิง ศุภากรณ์ บัวบุตร อ่าวลึก   
20 00545 เด็กหญิง ศุภารัตน์ เหล่าเส็น เทศบาล 4 มหาราช   
21 00509 เด็กหญิง ศุภิสรา ไชยศร เทศบาล 4 มหาราช   
22 00511 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ เกิดสุข เทศบาล 4 มหาราช   
23 00345 เด็กหญิง ษมา มาลาสา โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
24 00042 เด็กหญิง สมัชญา ติรพจน์กุล อุตรกิจ   
25 00517 เด็กชาย สรชัช ปรางค์ศรีอรุณ เทศบาล 4 มหาราช   
26 00480 เด็กชาย สรธร ศิลปสมบัติ อิศรานุสรณ์   
27 00231 เด็กชาย สรวิชญ ์ จันทร์ส่งแสง สังข์ทองวิทยา   
28 00594 เด็กชาย สรัล สาลี โชคชัยกระบี่   
29 00220 เด็กหญิง สริตา นามณี อ่าวลึก   
30 00005 เด็กหญิง สาธินี บุญฤทธิ์ สังข์ทองวิทยา   
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ห้องสอบที่ 22   ชั้น 3  ห้อง ม.5/2  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00520 เด็กชาย สิปปกร เจริญอภิญโญ เทศบาล 4 มหาราช   
2 00066 เด็กชาย สิปปกร มาลาทอง อนุบาลกระบี่   
3 00351 เด็กชาย สิรภพ ทองด้วง อนุบาลกระบี่   
4 00766 เด็กชาย สิรภัทร สนั่นก้อง อนุบาลกระบี่   
5 00735 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สุภาพ บ้านร่าหมาด   
6 00158 เด็กหญิง สิราวรรณ สุวรรณะ สังข์ทองวิทยา   
7 00062 เด็กหญิง สิริกร มลิวัลย์ อนุบาลกระบี่   
8 00380 เด็กหญิง สิริกร ทองด้วง อนุบาลกระบี่   
9 00216 เด็กหญิง สิรินยา เกิดมณี อ่าวลึก   
10 00189 เด็กหญิง สิริมาส เล็กมาก สังข์ทองวิทยา   
11 00124 เด็กชาย สิริวิชญ ์ ศรีสุขโข อนุบาลกระบี่   
12 00133 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ กรดเต็ม อนุบาลกระบี่   
13 00664 เด็กหญิง สุชญา กลิ่นหอมหวล โชคชัยกระบี่   
14 00283 เด็กหญิง สุชัญญา ทองกลับ อนุบาลกระบี่   
15 00078 เด็กหญิง สุชัญญา ทองเส้ง อนุบาลกระบี่   
16 00361 เด็กหญิง สุชัญญา รักษาชล สังข์ทองวิทยา   
17 00544 เด็กหญิง สุชัญญาพร ชโลธร เทศบาล 4 มหาราช   
18 00100 เด็กหญิง สุชาดา นาคาชล อุตรกิจ   
19 00299 เด็กหญิง สุชานันท์ บ ารุงผล สังข์ทองวิทยา   
20 00095 เด็กหญิง สุชานันท์ จันทร์สุวรรณ สังข์ทองวิทยา   
21 00452 เด็กหญิง สุดารัตน์ ช่างคิด อนุบาลล าทับ   
22 00169 เด็กหญิง สุทัตตา เชาวลิต สังข์ทองวิทยา   
23 00362 เด็กชาย สุทิวัส สุดสาย สังข์ทองวิทยา   
24 00632 เด็กหญิง สุธาทิพย์ คงแก้ว สังข์ทองวิทยา   
25 00246 เด็กหญิง สุธาว ี ผาสุข อนุบาลกระบี่   
26 00603 เด็กหญิง สุธาสิณี ลูกเหล็ม สังข์ทองวิทยา   
27 00508 เด็กหญิง สุธาสิน ี พรหมรักษา เทศบาล 4 มหาราช   
28 00670 เด็กหญิง สุธินันท์ ขุนจิตร โชคชัยกระบี่   
29 00245 เด็กหญิง สุประวีณ์ ทองคง อนุบาลกระบี่   
30 00479 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ มณีมัย อนุบาลกระบี่   
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ห้องสอบที่ 23   ชั้น 3  ห้อง ม.5/3  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00754 เด็กชาย สุพิชฌาย์ รักวงษ์ อิศรานุสรณ์   
2 00438 เด็กชาย สุภฤกษ์ สุภฤกษ์เดชาชัย อนุบาลคณาพร   
3 00025 เด็กหญิง สุภัตตรา เพ็ชรอาวุธ สังข์ทองวิทยา   
4 00160 เด็กหญิง สุภัสสรา ชูทอง อิศรานุสรณ์   
5 00567 เด็กหญิง สุรัยยา บือแน สังข์ทองวิทยา   
6 00164 เด็กชาย สุวพัชร นันทวิภัทร โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
7 00493 เด็กหญิง สุวพิชญ์ เพชรรักษ์ เทศบาลคลองท่อมใต้   
8 00494 เด็กหญิง สุไรยา ขนานใต้ เทศบาลคลองท่อมใต้   
9 00712 เด็กหญิง สโรชา จุกมงคล อิศรานุสรณ์   
10 00745 เด็กหญิง สโรชา สาราช เจริญวิชช ์   
11 00301 เด็กชาย หัสดินทร์ ชินช านาญ อิศรานุสรณ์   
12 00624 เด็กหญิง อจิรภา ทิพยศักดิ์ โชคชัยกระบี่   
13 00760 เด็กหญิง อจิรวดี ไชยบุญ อนุบาลคลองท่อม   
14 00097 เด็กหญิง อชิรญา ดินแดง อนุบาลกระบี่   
15 00696 เด็กหญิง อชิรฎา เปาะทองค า อนุบาลกระบี่   
16 00131 เด็กหญิง อชิรวรรณ คงธนาไพบูลย์ อนุบาลกระบี่   
17 00661 เด็กหญิง อณัญญา บริล อิศรานุสรณ์   
18 00405 เด็กชาย อดิชัย จันสวาท อนุบาลคณาพร   
19 00235 เด็กชาย อดิศร คลองกลาง อนุบาลรามเดชา   
20 00187 เด็กชาย อติชาติ สุวรรณพงศ์ สังข์ทองวิทยา   
21 00489 เด็กหญิง อติพร แซ่บ่าง เทศบาล 4 มหาราช   
22 00720 เด็กหญิง อทิยาวรรณ สุขขี บ้านบางเตียว   
23 00223 เด็กชาย อนพัช ทองเพ็ง สังข์ทองวิทยา   
24 00412 เด็กชาย อนวัช วิริยะกิจ เทศบาล 3 ท่าแดง   
25 00443 เด็กชาย อนันตชัย ไทยเอียด อนุบาลคณาพร   
26 00598 เด็กชาย อนันตา          เลออน เคาเดลคา โชคชัยกระบี่   
27 00249 เด็กชาย อนีส จันทรวงศ์กุล อนุบาลกระบี่   
28 00022 เด็กหญิง อนุธิดา นาพนัง โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
29 00625 เด็กหญิง อภัตร์ณี ศรีทอง สังข์ทองวิทยา   
30 00616 เด็กหญิง อภิชญา เพ็ชรแก้ว โชคชัยกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 24… 
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ห้องสอบที่ 24  ชั้น 3  ห้อง ม.5/4  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00469 เด็กหญิง อภิชญา วาสิการ อนุบาลกระบี่   
2 00663 เด็กหญิง อภิญญา ไชยคุณ อิศรานุสรณ์   
3 00528 เด็กชาย อภิรักษ์ ศรียุบล เทศบาลคลองท่อมใต้   
4 00364 เด็กชาย อภิวัฒน์ ดวงจิตร สังข์ทองวิทยา   
5 00491 เด็กหญิง อภิสรา ชาตอริยะกุล เทศบาลคลองท่อมใต้   
6 00395 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เสือพันธ์ อนุบาลกานตราช   
7 00179 เด็กหญิง อมรศิริ เมืองพูล สังข์ทองวิทยา   
8 00330 เด็กหญิง อมลรดา แนวหาด สังข์ทองวิทยา   
9 00368 เด็กหญิง อรกช ลีลภัสธนพงษ์ อิศรานุสรณ์   
10 00431 เด็กหญิง อรนลิน คงสรรพ อนุบาลคณาพร   
11 00738 เด็กชาย อรรถพล พิเศษศิลป์ เจริญวิชช ์   
12 00108 เด็กหญิง อริศรา อู่ดี อุตรกิจ   
13 00168 เด็กหญิง อริสรา ปานแก้ว สังข์ทองวิทยา   
14 00186 เด็กหญิง อริสรา ซื่อตรง สังข์ทองวิทยา   
15 00543 เด็กหญิง อริสา แก้วหนู เทศบาล 4 มหาราช   
16 00281 เด็กหญิง อะภิชญา ภูมิสุทธาผล อนุบาลกระบี่   
17 00009 เด็กหญิง อัจฉรีญา ช่วยช ู อนุบาลรามเดชา   
18 00724 เด็กชาย อัชนนท์ โบบทอง อนุบาลกระบี่   
19 00101 เด็กหญิง อัซวานี สิทธิมนต์ สังข์ทองวิทยา   
20 00426 เด็กหญิง อัญชนา บุญสังข์ อนุบาลคณาพร   
21 00734 เด็กชาย อัฟฟาน ประทาน ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
22 00732 เด็กหญิง อัยน์ดา โต๊ะกานี ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
23 00729 เด็กชาย อากีล พรมชู ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์   
24 00303 เด็กหญิง อาทิตติยา ดีแก้ว อนุบาลกระบี่   
25 00036 เด็กหญิง อาทิตยา เด่นมาลัย อนุบาลรามเดชา   
26 00311 เด็กหญิง อาทิตยา เชื้อทะเล สังข์ทองวิทยา   
27 00510 เด็กหญิง อาทิตยา ลูกหยี เทศบาล 4 มหาราช   
28 00123 เด็กหญิง อาภาชนิต อินแก้ว อนุบาลกระบี่   
29 00037 เด็กหญิง อารีญา ลัมนา อนุบาลรามเดชา   
30 00061 เด็กหญิง อารีรัตน์ อ่อนเย็น สังข์ทองวิทยา   

   
ห้องสอบที่ 25… 
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ห้องสอบที่ 25   ชั้น 3  ห้อง ม.5/5  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00035 เด็กชาย อิทธิกร กาญจนมุสิก อนุบาลกระบี่   
2 00700 เด็กหญิง อินทิรา เหมทานนท์ อนุบาลกระบี่   
3 00019 เด็กหญิง อิสรา ช่อไม้ สังข์ทองวิทยา   
4 00017 เด็กหญิง ฮัสนีวาตี เถาว์กลอย สังข์ทองวิทยา   
5 00385 เด็กหญิง เกตน์สิรี ธัญญะพืช อนุบาลกานตราช   
6 00759 เด็กหญิง เกวลิน แก้วเจือ อนุบาลคลองท่อม   
7 00350 เด็กหญิง เกศชาฎา เวชกุล สังข์ทองวิทยา   
8 00325 เด็กหญิง เกษมณี จงรักษ์ สังข์ทองวิทยา   
9 00090 เด็กหญิง เกษริน เมืองทวี สังข์ทองวิทยา   
10 00658 เด็กชาย เกียรติภูมิ คนรู้ อิศรานุสรณ์   
11 00634 เด็กหญิง เก็จมณี แฟงฟัก โชคชัยกระบี่   
12 00335 เด็กหญิง เขมจิรา รัตนพรหม อนุบาลกระบี่   
13 00092 เด็กหญิง เขมจิรา ขวัญแพ อนุบาลกระบี่   
14 00148 เด็กหญิง เขมจิรา เพ็งจันทร์ สังข์ทองวิทยา   
15 00175 เด็กหญิง เจสิณ ี ลิ่มบุตร สังข์ทองวิทยา   
16 00687 เด็กชาย เชร์ซาร์เร บุลซากี อนุบาลกระบี่   
17 00085 เด็กหญิง เชียงพิชชา บุญมณี สังข์ทองวิทยา   
18 00444 เด็กชาย เดชานนท์ ศรีสมโภชน ์ อนุบาลคณาพร   
19 00553 เด็กหญิง เดียนา หมัดตะพงศ์ เทศบาล 4 มหาราช   
20 00640 เด็กชาย เตชินท์ เบญจอริยกุล โชคชัยกระบี่   
21 00163 เด็กชาย เตชินท์ ธรรมโชต ิ อิศรานุสรณ์   
22 00083 เด็กหญิง เตชินี ระเบียบ สังข์ทองวิทยา   
23 00143 เด็กชาย เตวิช บุญเอนก อิศรานุสรณ์   
24 00138 เด็กชาย เตโชดม อ่อนเกตุพล โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ   
25 00167 เด็กชาย เทวฤทธิ์ สนามไชย อิศรานุสรณ์   
26 00318 เด็กหญิง เทียนษา จันทร์ชู สังข์ทองวิทยา   
27 00181 เด็กหญิง เนตรชนก จิตรแก้ว สังข์ทองวิทยา   
28 00514 เด็กหญิง เบญจพร อ่อนเคร็ง เทศบาล 4 มหาราช   
29 00551 เด็กหญิง เบญจวรรณ ชนะกุล เทศบาล 4 มหาราช   
30 00610 เด็กหญิง เบญญาภา แฉล้มรักษ์ โชคชัยกระบี่   

 
ห้องสอบที่ 26… 
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ห้องสอบที่ 26   ชั้น 3  ห้อง ม.5/6  (อาคารจันโอ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00024 เด็กหญิง เปมิกา เกียรติเจริญเสรี อนุบาลรามเดชา   
2 00086 เด็กหญิง เปมิกา ตันติพงศ์ วัดภูมิบรรพต   
3 00532 เด็กชาย เปรมชัย พุ่มทอง เทศบาลคลองท่อมใต้   
4 00268 เด็กหญิง เปรมยุดา เอกไพบูลย์ อนุบาลรามเดชา   
5 00530 เด็กหญิง เพียงขวัญ พูลเกิด เทศบาลคลองท่อมใต้   
6 00352 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ฮ่อบุตร อิศรานุสรณ์   
7 00106 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา หนูแก้ว สังข์ทองวิทยา   
8 00274 เด็กชาย เมฆา ขยันจริง อนุบาลกระบี่   
9 00595 เด็กชาย เมธังกร สังข์ศิลป์ชัย โชคชัยกระบี่   
10 00570 เด็กหญิง เมธาวี ยะลา อนุบาลกระบี่   
11 00440 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ รักผล อนุบาลคณาพร   
12 00210 เด็กหญิง เมยวดี เพชรดี อ่าวลึก   
13 00126 เด็กชาย เรืองศักดิ์ เพชรช านาญ อิศรานุสรณ์   
14 00675 เด็กหญิง เวธกา จันทร์ธนูเดช โชคชัยกระบี่   
15 00527 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ ทับไทร เทศบาลคลองท่อมใต้   
16 00762 เด็กชาย เศรษฐา เศรษฐพงศ์ คลองพน   
17 00697 เด็กชาย เสกสรร วิเศษวิสัย สังข์ทองวิทยา   
18 00048 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ เกิดปากแพรก อนุบาลกระบี่   
19 00416 เด็กชาย แทนคุณ สิมณี อนุบาลคณาพร   
20 00408 เด็กชาย แทนไท สิมณี อนุบาลคณาพร   
21 00121 เด็กหญิง แพรวรุ้ง โกษาพงษ์ อนุบาลกระบี่   
22 00742 เด็กหญิง แพรวา มังสะพันธ์ เจริญวิชช ์   
23 00483 เด็กชาย โกวิทย์ สวนนุช เทศบาล 4 มหาราช   
24 00665 เด็กหญิง โศภิษฐ์สุภา วงษ์วรแสง โชคชัยกระบี่   
25 00707 เด็กหญิง โสภิชดา ทองจันทร์ อุตรกิจ   
26 00673 เด็กชาย โอเว่น อรุณ เฮาท์คูเปอร์ โชคชัยกระบี่   
27 00777 เด็กหญิง ใกล้รุ่ง ดวงพรหม อิศรานุสรณ์   
28 00448 เด็กชาย ไตรจักร ช่วยบรรจง อนุบาลคณาพร   

 
ข. ก าหนดการ… 
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ข. ก าหนดการสอบคัดเลือก  รอบแรก 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ 
09.00 - 11.00 น. คณิตศาสตร์ 
11.10 - 12.00 น. ภาษาไทย 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 
15.10 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษ 

 

ค. การเตรียมตัวเข้าสอบ 
    1. ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวสอบผู้สมัครสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ 
    2. ให้นักเรียนจัดเตรียมดินสอ 2B หรือมากกว่า 2B / ยางลบ / ปากกา และน้ ายาลบค าผิด 

(โรงเรียนตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ) 
    3. ห้ามน าเครื่องค านวณ มือถือ เข้าห้องสอบ 
    4. นักเรียนจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที หากเข้าห้องสอบหลังจากท่ีได้สอบ 

ไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 

  ง. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 รอบแรก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยจะเรียงจากผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวมทุกวิชา ล าดับที่ 1-300 
(คะแนนเท่ากันพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ) และ
ก าหนดสอบรอบสอง  แจ้งวันประกาศผลสอบรอบแรก 
 

  ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เว็บไซต์  www.kpaos.ac.th  
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  www.krabipao.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

(นางสาวศุทธินี  นฤภัย) 
ครู คศ.3  รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
ปฏิบัติราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

http://www.kpaos.ac.th/
http://www.krabipao.go.th/

