
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 102121148 เด็กหญิง ชนันต์ญาต์  ศรีชุมจันทร์ 

2 102122763 เด็กหญิง อัญณิชา  สิริจันทสิงห์ 

3 102124890 เด็กหญิง กานต์พิชชา  เหง้าพรหมมินทร์ 

4 102130545 เด็กชาย ปวรปรัชญ์  อ าภา 

5 102135646 เด็กหญิง กรชวิศา   ณ อุทัย 

6 102142664 เด็กหญิง  ฐิติรัตน์  ขวัญเมือง 

7 102162426 เด็กหญิง พริมา  น้อยเจริญ 

8 102173186 เด็กหญิง พิมพ์ดาหลา  สวยงาม 

9 102193176 เด็กหญิง ฐิตารีย์  ขวัญเมือง 

10 102198341 เด็กหญิง นปภัช  มัชฌิมวงศ์ 

11 102199338 เด็กหญิง ณภัทร  ระลึกมูล 

12 104118973 เด็กชาย ฑิติพงษ ์ จิรโชติขจรกุล 

13 104119500 เด็กหญิง อัยย์ญาดา  สุริยประภาดิลก 

14 104119760 เด็กหญิง พรนับพัน  จันทร์โต้ง 

15 104120635 เด็กหญิง ธัญชนก  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

16 104123951 เด็กหญิง มิญช์ฑิตา  วชิรานุวงศ์ 

17 104131463 เด็กหญิง ภัสฐิญาณ์นัท  พฤกษชาติถาวร 

18 104131749 เด็กชาย คีตภัทร  น้าปรีดากุล 

19 104134903 เด็กชาย บรรณรต  หมอนอิง 

20 104151094 เด็กหญิง ลัลน์รดา  สุวรรณวัฒน์ 

21 104153683 เด็กหญิง ชนัดดา  แสงแก้ว 

22 104154016 เด็กหญิง ณิชรัตน์  เธียรภัทรวิทย์ 

23 104158435 เด็กชาย ณภัทร  ห่อสุวรรณชัย 

24 104162953 เด็กหญิง ณัชชาภา  เนกขัมมะ 

25 104164687 เด็กชาย นภันต์ภพ  อัสโม 

26 104173024 เด็กหญิง สิริเกศ  เฉลิมชัยวัฒนา 
 



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

27 104173465 เด็กหญิง ณิรินดา  จิตมั่น 

28 104177925 เด็กชาย อัศม์เดช  ศิลาวุธ 

29 104178433 เด็กหญิง ภัทรวดี  เรืองแสง 

30 104179735 เด็กหญิง วิชญาณี  กุลชล 

31 104183463 เด็กชาย รณกร  หล่อรวมจิต 

32 104186170 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา  พูนสวัสดิ์ 

33 104186721 เด็กหญิง ภณิตา  ฮากิม 

34 104188214 เด็กชาย อธิษฐ์  โรจน์สุทธิวรรณ 

35 104189556 เด็กหญิง ธวัลรัตม์  อรรถกิจไพบูลย์ 

36 104190138 เด็กหญิง พรรณพัชนันท์  บุญน้อม 

37 104195139 เด็กชาย อิทธิชัย  ศรีสุทธิญาณ 

38 104197014 เด็กหญิง กัญญาพัชร์  เปียงเถิน 

39 104197146 เด็กหญิง ณรญา  จันทรสงค์ 

40 104343428 เด็กหญิง ปุญญิสา  ณ เชียงใหม่ 
 
 

หมายเหตุ   กรณีที่มีนกัเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 2 
               ในวันที่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ในหน้าเว็บไซตข์องโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) 
บัญชีที่ 2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 102234445 เด็กชาย ทัฬสกาญจน์  พิระภิญโญ 

2 102265678 เด็กชาย ภูริณัฐ  วงศ์ชินศรี 

3 102280147 เด็กหญิง กานต์เวลา  ด้วงไข่ 

4 102286370 เด็กชาย กวิน  กาญจนวีระ 

5 104249087 เด็กหญิง ชนม์นิภา  ปรางทอง 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) 
บัญชีที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 102366717 เด็กหญิง ศิรินทร์   โพธิ์เกษม 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) 
บัญชีที่ 5 นักเรียนข้อผูกพันพิเศษ 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 102144821 เด็กหญิง ภรินพร  จินดาธรรมานุสาร 

2 102194050 เด็กชาย พสิษฐ์  น้อยเจริญ 

3 104119501 เด็กหญิง ชญาณิศ  ปานรักษา 

4 104140785 เด็กชาย ภัทเรศ  ช านาญหล่อ 

5 104177541 เด็กชาย ภูดิศ  รุ่งโรจน์ 

6 104190055 เด็กหญิง พิชชาภา  ชูขวัญ 
 
 
 
 
 


