
1 00001 เด็กหญิง กนกเนตร ลายอะหลุด อนุบาลเก้าเล้ียว
2 00002 เด็กหญิง กนกพร คงอ ่า วัดหนองแพงพวย
3 00003 เด็กหญิง กนกวรรณ สละ บ้านเนินพะยอม
4 00004 เด็กชาย กรวิชญ์ สีม่วง วัดหนองเต่า
5 00005 เด็กชาย กฤตเมธ คงผ่อง วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมป์)
6 00006 เด็กหญิง กันต์กันต์วรัตน์ คงดิษฐ วัดหนองเเพงพวย
7 00007 เด็กชาย กิตติกานต์ แก้วเมตตา วัดหัวดงใต้
8 00008 เด็กชาย กิตตินันท์ สุขนิรันดร์ ศึกษาศาสตร์
9 00009 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จันทร์เขียว วัดเนินสะเดา
10 00010 เด็กชาย คุณสิน อนุสรณ์ วัดหนองเเพงพวย
11 00011 เด็กชาย จตุพร เขียวด่า วัดหนองเเพงพวย
12 00012 เด็กชาย จตุรภัทร พันอ้น วัดหัวดงใต้
13 00013 เด็กหญิง จรรยพร อินทลักษ์ ศึกษาศาสตร์
14 00014 เด็กหญิง จันทวรรณ บัวเมือง อนุบาลเก้าเล้ียว
15 00015 เด็กหญิง จันพิมาย ทับทาบ อนุบาล เก้าเล้ียว
16 00016 เด็กหญิง จิณณิชา ชาญนุชิต หนองเต่า
17 00017 เด็กหญิง จิตนภา พรมสวัสด์ิ สิริวัฒนา
18 00018 เด็กหญิง จิราพร ย้ิมแพร บ้านแหลมยาง
19 00019 เด็กหญิง จิราพัชร หินทอง บ้านห้วยร้ัว
20 00020 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ อินทร์ขุน วัดหนองแพงพวย

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

สถานศึกษาเดิมล าดับท่ี

สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ห้องสอบท่ี 1
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564

ช่ือ นามสกุลเลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า



1 00021 เด็กหญิง ชนาภัทร ป่ินเมือง อนุบาล เก้าเล้ียว
2 00022 เด็กหญิง ชนาภา บุญยืน อนุบาลเก้าเล้ียว
3 00023 เด็กหญิง ชนิตา ศรีม่วง วัดหนองเต่า
4 00024 เด็กหญิง ชลธิชา พุกทอง หนองหัวเรือ
5 00025 เด็กชาย ชัยธวัช กล้วยเทศ วัดบ้านมะเกลือ
6 00026 เด็กชาย ชินภัทร มีส่าราญ บ้านห้วยร้ัว
7 00027 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คุ้มนุ่น วัดหนองเต่า
8 00028 เด็กชาย ญาณกร ต้ังมั นคงวรกูล อนุบาลเก้าเล้ียว
9 00029 เด็กหญิง ญาภาภร กล ่าโต อนุบาลเก้าเล้ียว
10 00030 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กล ่าโต อนุบาลเก้าเล้ียว
11 00031 เด็กชาย ณัฐพล ใจเย็น วัดหัวดงใต้
12 00032 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ยังฉิม วัดมหาโพธิใต้
13 00033 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มุ้ยจีน วัดมหาโพธิใต้
14 00034 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยางงาม อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)
15 00035 เด็กหญิง ณัฐนรี หรี วงษ์ วัดบ้านมะเกลือ
16 00036 เด็กชาย ตินห์ภัทร สุดเขียน วัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์)
17 00037 เด็กชาย ทศพล เหลืองอ่อน หนองหัวเรือ
18 00038 เด็กหญิง ทัสสิการณ์ แนบสนิท วัดสุวรรณาราม
19 00039 เด็กชาย ธนกฤต ผาผิง อนุบาลเก้าเล้ียว
20 00040 เด็กชาย ธนพล กลิ นนิ มนวล บ้านห้วยร้ัว

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

สถานศึกษาเดิมล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ห้องสอบท่ี 2

ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564



1 00041 เด็กชาย ธนพล ธรรมตุลา ศึกษาศาสตร์
2 00042 เด็กชาย ธนภูมิ แจ่มจ่ารัส เวฬุวนาราม
3 00043 เด็กหญิง ธนัญญา คงถาวร บ้านสระงาม
4 00044 เด็กชาย ธนากร สร้อยคร อนุบาลเก้าเล้ียว
5 00045 เด็กชาย ธรรมสรณ์ แซ่โง้ว วัดหาดเสลา
6 00046 เด็กหญิง ธันยชนก การสมบุตร วัดหนองเต่า
7 00047 เด็กชาย ธาวิน สุธงษา วัดหนองเต่า
8 00048 เด็กชาย ธีรเทพ รัตนกูล บ้านห้วยร้ัว
9 00049 เด็กชาย นภากร สุขจันทร์ วัดมหาโพธิใต้
10 00050 เด็กชาย นราธิป - วัดหัวดงใต้
11 00051 เด็กหญิง นริศรา อินเม่น วัดหัวดงใต้
12 00052 เด็กหญิง นริศรา ท้วมนิ ม วัดหนองเต่า
13 00053 เด็กชาย นัทธพงศ์ ศรีเพ็ญ วัดหนองเต่า
14 00054 เด็กหญิง นัทริกา กันเจียก วัดหนองเเพงพวย
15 00055 เด็กหญิง นันทกาญ ส่าราญพานิช วัดหนองแพงพวย
16 00056 เด็กหญิง เนตรนภา คงทิม บ้านห้วยร้ัว
17 00057 เด็กหญิง บุญจิรา ริรัง บ้านหนองหัวเรือ
18 00058 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กันเจียก วัดหนองแพงพวย
19 00059 เด็กหญิง ประภาวี โยงญาติ วัดบ้านมะเกลือ
20 00060 เด็กชาย ปุณณภพ ทะลอน วัดหนองเต่า

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม

ห้องสอบท่ี 3

สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564



1 00061 เด็กชาย พงศกร ท้วมนิ ม บ้านเเหลมยาง
2 00062 เด็กชาย พงศธร ใจฉ ่า ท่าเตียน
3 00063 เด็กชาย พทรนนท์ บุญชาญ อนุบาลเก้าเล้ียว
4 00064 เด็กชาย พนมพร เบ็ญมาศ บ้านแหลมยาง
5 00065 เด็กหญิง พรกนก ทรัพย์อยู่ บ้านสระงาม
6 00066 เด็กชาย พรมพร เขียวด่า วัดหนองเเพงพวย
7 00067 เด็กหญิง พรรณนิกา สีเเพน มหาโพธิเหนือ
8 00068 เด็กหญิง พรรณปพรร บุญมี วัดหนองเต่า
9 00069 เด็กหญิง พรรณพัดษา จิตรธารธรรม บ้านห้วยร้ัว
10 00070 เด็กหญิง พรสิริษักษณ์ สังข์คต วัดหนองเต่า
11 00071 เด็กชาย พลพล ศรีสลัด ชุมชนวัดมหาโพธ์ิเหนือ
12 00072 เด็กหญิง พัชราภา คะบูลย์ ชุมชนวัดมหาโพธ์ิเหนือ
13 00073 เด็กหญิง พัสน์นันท์ มากรัตน์ วัดหนองแพงพวย
14 00074 เด็กหญิง พิชญา ทับทิม วัดหนองเต่า
15 00075 เด็กชาย พีรภัทร ย้ิมสาระ วัดหนองเต่า
16 00076 เด็กชาย ภัทราวุฒิ แก้วสาหร่าย วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมป์)
17 00077 เด็กหญิง ภาวิณี ธรรมรักษา อนุบาลเก้าเล้ียว
18 00078 เด็กชาย ภูมิพร อินทร์วร บ้านสระงาม
19 00079 เด็กชาย ภูมิภัทร ผู้เขียว อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)
20 00080 เด็กชาย ภูริภัทร์ ทองมาก อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ห้องสอบท่ี 4
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม



1 00081 เด็กหญิง มนัญชยา ติยานันต์ วัดหนองเเพงพวย
2 00082 เด็กชาย โยธิน วันเพ็ง บ้านหนองหัวเรือ
3 00083 เด็กหญิง รวีวรรณ สกุลงาม อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)
4 00084 เด็กหญิง รุจิษยา คุ้มภัยเพื อน อนุบาลเก้าเล้ียว
5 00085 เด็กหญิง วนิดา รอดแก้ว อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)
6 00086 เด็กชาย วรเชษฐ์ รักเกตุกิจ วัดหนองเต่า
7 00087 เด็กหญิง วราภรณ์ งอกผล ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
8 00088 เด็กหญิง วาริกา สมจิตร ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
9 00089 เด็กหญิง วิลารัตน์ จอมเกษม บ้านสระงาม
10 00090 เด็กหญิง วิลาสลักษณ์ กุลเสือ อนุบาลเก้าเล้ียว
11 00091 เด็กชาย วิศิษฎ์ พรมเพียร บ้านสระงาม
12 00092 เด็กชาย วิสิทธ์ิ ขอเทียม หัวดงใต้
13 00093 เด็กชาย วีรทัส มิ งสกุล วัดมหาโพธิใต้
14 00094 เด็กชาย วีรภาพ สุธาพจน์ วัดบ้านมะเกลือ
15 00095 เด็กชาย ศรัณย์ มิ งขวัญ อนุบาลเก้าเล้ียว
16 00096 เด็กหญิง ศศิประภา องอาจ โอสถสภาอุปถัมภ์
17 00097 เด็กหญิง ศศิวิมล ค่าเอี ยม วัดหัวดงใต้
18 00098 เด็กชาย ศักด์ดา สมส่วย วัดมหาโพธ์ิใต้
19 00099 เด็กหญิง ศิรดา อินประดับ วัดมหาโพธิใต้
20 00100 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ยางขันธ์ อนุบาลเก้าเล้ียว (วัดเก้าเล้ียว)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ห้องสอบท่ี 5
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม
สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564



ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล สถานศึกษาเดิม

1 00101 เด็กชาย ศิวัช กลั นแย้ม บ้านแหลมยาง
2 00102 เด็กชาย ศุภนัฐ นาควิมล วัดใหม่เนินพยอม
3 00103 เด็กหญิง ศุภักษร บัวโรย วัดหนองเต่าใต้
4 00104 เด็กชาย สิทธิพล โพทะทรง บ้านหนองหัวเรือ
5 00105 เด็กหญิง สิรินภา รักเกตุกิจ วัดหนองเต่า
6 00106 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ยืนบงค์ ลาซานโชติรวีนครสวรรค์
7 00107 เด็กหญิง สุพรรณหงษ์ สุทธิวงศา วัดบ้านมะเกลือ
8 00108 เด็กหญิง สุริญธรา พงาตุนัด อนุบาลเก้าเล้ียว

9 00109 เด็กหญิง แสงจันทร์ คุณโสภา ศึกษาศาสตร์

10 00110 เด็กหญิง อนงค์ลักษณ์ พิมพ์ดีวัฒนา อนุบาลเก้าเล้ียว

11 00111 เด็กชาย อนันดา แสงดารา อนุบาลเก้าเล้ียว

12 00112 เด็กหญิง อภัสสร รังสุข วัดหนองเต่า

13 00113 เด็กชาย อภินันท์ ศรีภูธร วัดมหาโพธิใต้

14 00114 เด็กชาย อัครพล ขอเทียม อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

15 00115 เด็กหญิง อัจฉรา อรรถนาถ บ้านสระงาม

16 00116 เด็กชาย อินทัช เลิศรัมย์ วัดหนองเต่า

17 00117 Miss  Katrina  Eloisa   Macalindol ศึกษาศาสตร์

18 00118 เด็กหญิง ประกายมาศ วิรุณภักดี

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ชื อ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันที เข้าสอบ

2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขที นั งสอบ เพื อใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564
สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ห้องสอบท่ี 6
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1














