
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 
ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล T-SCORE 

 1 110180390 เด็กชาย ปัณณธร  ฆ้องโนนสูง 74.54  
 
หมายเหตุ  กองทุนพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

    มอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี 
    ผลการสอบยอดเยี่ยมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมทั่วไป 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 110110095 เด็กหญิง นภัทร  ทรงราศรี 

2 110110163 เด็กชาย นราวิชญ์  จันทราชา 

3 110110635 เด็กชาย พีรบูรณ ์ สุขวัฒนานุกิจ 

4 110111884 เด็กหญิง อัณณลีย์  นินเนินนนท์ 

5 110112494 เด็กชาย ธีภพ  ธนาจันทาภรณ์ 

6 110113976 เด็กชาย กัมพล  เหียงแก้ว 

7 110117125 เด็กหญิง วรนิษฐา  ถวิลวงษ ์

8 110117373 เด็กหญิง พุทธิมา  นวลนาค 

9 110121533 เด็กชาย นิธิศ  จันทร์สม 

10 110122766 เด็กชาย จารุกิตติ ์ ประกายจินดาวงศ์ 

11 110122934 เด็กชาย ชนันธร  โชติมณีรัตนะวงศ์ 

12 110124334 เด็กชาย คณาธิป  เจนศักดิ์ศรีสกุล 

13 110126148 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์  ปักเขมายัง 

14 110127535 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา  จันทราชา 

15 110128088 เด็กชาย พิชญศิลป์  เอ้ือเฟ้ือ 

16 110128849 เด็กหญิง กนกลักษณ์  โกวิทวิฑูร 

17 110130197 เด็กหญิง สรชา  วิสุทธิชาต ิ

18 110135296 เด็กหญิง มธุริน  มุธุสิทธิ์ 

19 110135553 เด็กหญิง กันติชา  บุญศาสตร์ 

20 110137192 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว 

21 110137821 เด็กหญิง ชาลิสา  สิงห์เงิน 

22 110138885 เด็กชาย ปานปราชญ์  ประวิสารัตน์ 

23 110139323 เด็กหญิง ณิชชา  พรหมทอง 

24 110139394 เด็กหญิง ไอดิน  พรหมมาศ 

25 110139476 เด็กหญิง ปณัฎฎา  เมลกูล 

26 110140025 เด็กหญิง ฐิตารีย์  ทองเสน่ห์ 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

27 110140425 เด็กชาย ธนธรณ์  สุนทรระวีวงศ์ 

28 110140846 เด็กชาย อาชวิน  กลับเจริญ 

29 110141322 เด็กหญิง ทิพปภา  มีแดง 

30 110142198 เด็กหญิง นันทิชา  ทองวิเศษ 

31 110146603 เด็กหญิง ณัฐกมล  จักรจันทร์ 

32 110147435 เด็กหญิง กานต์ธีภา  มุหมีน 

33 110149182 เด็กชาย พิชญะ  มณีแจ่ม 

34 110149279 เด็กชาย สิรปวิชญ์  ลือสุวรรณกิจ 

35 110152735 เด็กหญิง นันท์นภัส  ศิวะศาสนพงศ์ 

36 110153490 เด็กชาย กัษกร  อ่อนละมัย 

37 110154323 เด็กชาย กันต์พจน์  สิริมังคลกิตติ 

38 110154514 เด็กหญิง กัญญาภัค  บัวสุวรรณ 

39 110154522 เด็กชาย พรรษชล  บุญพลอย 

40 110154950 เด็กหญิง สุพิชญา  เปี่ยมชล 

41 110156738 เด็กหญิง พันพัสสา  ริยาพันธ์ 

42 110160855 เด็กชาย พุฒิภัส  โตแสง 

43 110162127 เด็กชาย ชนัญชิต  อ่อนโพธา 

44 110163074 เด็กชาย ณฐกร  วรกลีบ 

45 110165103 เด็กชาย ชวิน  วัชรโพธิ ์

46 110165265 เด็กชาย ชัยทิส  ฮุนศิริกุล 

47 110168056 เด็กชาย ปัณณวิชญ์  อุยประเสริฐกุล 

48 110168896 เด็กหญิง ทักษอร  แก้วหนู 

49 110169278 เด็กหญิง วรัญญา  รุ่งอนุรักษ์ 

50 110169879 เด็กหญิง ธนภร  สรรพวรสถิตย์ 

51 110169952 เด็กหญิง นัทธมน  หยาง 

52 110171501 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ จ าเริญสุขสม 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

53 110173550 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  ภูเดช 

54 110175467 เด็กหญิง ปวริศา  เฉียงเอก 

55 110176863 เด็กหญิง จุฑามาศ  ปฐวีกร 

56 110178533 เด็กชาย ภัทรพล  กุลวงศ์ 

57 110179049 เด็กหญิง พิมพ์พร  ตันติปัญจพร 

58 110179262 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์  เสตพงศ์ 

59 110179714 เด็กหญิง เพียงขวัญ  ช่วยพิเคราะห์ 

60 110180390 เด็กชาย ปัณณธร  ฆ้องโนนสูง 

61 110183239 เด็กชาย ศุภกร  ศรีสงค์ 

62 110187688 เด็กหญิง จิดาพร  เซี่ย 

63 110188777 เด็กหญิง ปวริศา  ศรีภิรมย์ 

64 110189760 เด็กชาย พระณายล์  ศรีอนันต์ 

65 110190166 เด็กหญิง กมลชนก  ฟูเกษม 

66 110193181 เด็กหญิง ณัฐชา  ไชยชนะ 

67 110193534 เด็กชาย กตกร  แซมหิรัญ 

68 110193937 เด็กหญิง ทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล 

69 110194715 เด็กหญิง วาสิตา  ยี่วาศรี 

70 110197068 เด็กหญิง ณัฏฐ์รดา  ศิวัฒน์ธีรธนา 

71 110197525 เด็กชาย กฤตภัทร  เนวิลัย 

72 110197810 เด็กหญิง ฐิรญา  อู๋ทอง 

73 110198483 เด็กชาย วรัญญู  บัวบาน 

74 110198579 เด็กหญิง อทิตา   ศาสตร์ศศิ 
 
 

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



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 110211460 เด็กหญิง ปริยากร  เสมอวงษ์ 

2 110216491 เด็กหญิง วรปรีย์  ปลาบู่ทองวัฒน 

3 110219901 เด็กหญิง อาภัสสรี  เทศไธสง 

4 110226441 เด็กหญิง ณพรรษสร  จินดาสวัสดิ์ 

5 110233053 เด็กหญิง ปริชมน  ไชยวงศ์ 

6 110240720 เด็กชาย ศรัณยพงศ ์ อิศรานุกูล 

7 110242864 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา  ศรีไพร 

8 110253612 เด็กหญิง ธิรดา  ภัทระวโรตม์ 

9 110261132 เด็กหญิง บุญญากูล  ตระกูลคู่บุญ 

10 110263856 เด็กหญิง อัญชิษฐา  แก้วกัน 

11 110297388 เด็กชาย พีรวิชญ์  หาญชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 110310038 เด็กหญิง พิมพ์สภัส  พลแก้ว 

2 110314035 เด็กหญิง กมลชนก  วีระพันธุ์ 

3 110314494 เด็กชาย ปาณชัย  อาจวิชัย 

4 110325340 เด็กชาย ศุภกานต ์ ภิบาลชนม์ 

5 110336132 เด็กชาย ธาวิน  เมืองปัน 

6 110352092 เด็กหญิง เอริณ  เหมือนสังข์ 

7 110366088 เด็กหญิง วราลี  วรรณมาศ 

8 110367412 เด็กชาย ณัฏฐากร  บุญลา 

9 110368932 เด็กหญิง กุลจิรา  ศิริพิพัฒน์ 

10 110376920 เด็กหญิง ปริยณัฏฐ์  วุฒิมานานนท์ 

11 110380933 เด็กหญิง ปวริศา  ศิริวัฒนะกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์  

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 110410593 เด็กหญิง ธนมณฑ์  นิลผาย 

2 110421011 เด็กหญิง ปิญช์นัชชา  พราหมณ์พุฒิคุณ 

3 110460279 เด็กหญิง ณิชา  เยี่ยมชัยภูมิ 

4 110465024 เด็กหญิง กานต์พิชชา  มุกดาสนิท 

5 110475690 เด็กชาย จิรายุ  พวงอินทร์ 

6 110488852 เด็กหญิง แพรพลอย  สุทธิวรยานนท์ 

7 110491357 เด็กชาย ศุภวิชญ์  เหล่าศรีนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมท่ัวไป 
บัญชีที่ 5 นักเรียนข้อผูกพันพิเศษ 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 110111870 เด็กชาย นนทพัทธ์  ธุระท า 

2 110119727 เด็กหญิง กฤชอร  วรรธนะภูติ 

3 110132885 เด็กชาย แผ่นดิน  ญาติเสมอ 

4 110133872 เด็กหญิง พิชญา  พวงพลับ 

5 110144932 เด็กชาย  ภูดิท  มงคลจิตตานนท์ 

6 110153134 เด็กหญิง กุลภัทร  ภูมิพันธ์ 

7 110155435 เด็กหญิง พิมพ์ชนก  อินาวัง 

8 110155810 เด็กหญิง ณิชากานต์  ส่งเสริม 

9 110155907 เด็กหญิง สุชัญญา  บุญใคร่ 

10 110183045 เด็กชาย ตฤนกร  ศุภสมิต 

11 110192368 เด็กหญิง พลอยปภัส  ยืนยงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


