
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 
ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล T-SCORE 

1 430166411 นางสาว ถิรนัทธ์  เจริญวงษ ์ 80.64 
 
หมายเหตุ  กองทุนพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

    มอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี 
    ผลการสอบยอดเยี่ยมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 430111373 เด็กหญิง อชิรญา  อัดสูงเนิน 

2 430112129 เด็กหญิง ขวัญมนัส  ดาราวรรณ์ 

3 430112707 เด็กหญิง ภานิชา  สันตะจิตร์ 

4 430114031 เด็กหญิง วันวิสา  แตงไทย 

5 430114651 เด็กหญิง สุมนต์รัตน์    ธนะ 

6 430116258 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์  ทองที 

7 430116405 นางสาว ปภาวรินท์  ประภาสอิสริยะ 

8 430117277 เด็กหญิง สุชาดา  ไตรรงค์จิตเหมาะ 

9 430117949 นาย ธนกฤต  เกียรตินิยม 

10 430117953 นางสาว นันทรัตน์  ลือกิตินันท์ 

11 430122410 นางสาว อาทิตยา  เฉลยวาเรศ 

12 430122471 เด็กชาย สุกฤษฏิ์  เปรมประเสริฐสุข 

13 430125634 เด็กชาย พรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม 

14 430126156 เด็กหญิง ภคปภา  น้าวัฒนไพบูลย์ 

15 430126364 นาย ปรเมษฐ์  ตรีรัตน์ฤดี 

16 430126483 นางสาว ธัญชนก  เกิดศักดิ์ธนา 

17 430126821 เด็กหญิง นันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ 

18 430127382 เด็กชาย ภัทรพล  ปันตุ่น 

19 430127849 เด็กหญิง กัญญาวีร์  ชูสกุล 

20 430128668 นาย ธนวินท์  รังษีมณีรัตน์ 

21 430129179 เด็กชาย ณัฐดนัย  สาโคตร 

22 430130606 เด็กชาย วชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว 

23 430130749 เด็กหญิง พลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา 

24 430132464 เด็กหญิง สาริศา  เกษมโสตร 

25 430135110 นางสาว รินรดา  คนึงคิด 

26 430135611 เด็กหญิง พิชชา  แสงพงษ์พิทยา 

27 430136695 นางสาว ณัฐภัสสร  มุสิกอง 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

28 430137190 นางสาว พรชนิษฐ์  จินดาพล 

29 430137522 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์  เนื่องจ านงค์ 

30 430138460 นางสาว จิตติมา  แจ่มอ้น 

31 430138873 เด็กหญิง จิดาภา  สุระคาย 

32 430140688 นางสาว พัชรกมล  ฉายสถิตย์ 

33 430141311 นาย วชิรวิชญ์  ตันติภูมิอมร 

34 430142077 เด็กหญิง ธนพร  คล้ายพันปี 

35 430142365 เด็กหญิง ญานิศา  ธัญวัฒนกุล 

36 430142515 เด็กหญิง ฐิติมา  ทรัพย์ถาวร 

37 430143738 เด็กหญิง ณัชชา  จุลวงษ ์

38 430144738 เด็กหญิง กัญญ์วรา  จังพล 

39 430145027 เด็กหญิง ภัทรพิดา  ชนะบุญ 

40 430146165 เด็กชาย สรรณ์เพชร  อุ่นเจริญ 

41 430147490 เด็กชาย วรฤทธิ์  ยุทธวรวิทย์ 

42 430149134 นางสาว ปทิตตา  ลิ้มพจนานนท์ 

43 430149176 เด็กชาย ภาคิน  สราวุธวัฒนากร 

44 430149309 นาย อภิรักษ์  สีดี 

45 430149691 นางสาว รัตฐ์ธดาพา  จันทรวงศ์ 

46 430150752 นางสาว ชนาภา  หอมกลั่น 

47 430152780 นางสาว ปาณิสรา  ท่อทอง 

48 430155217 นางสาว ธัญญรัตม์  อุตมะแก้ว 

49 430155409 เด็กหญิง กัญญ์ณณัฐ  วสุภากุล 

50 430156699 นาย ศุภาลัย  สายบุปผา 

51 430158211 นาย ณัฐชนน  สุขสถิตย์ 

52 430159474 นาย วรธร  คชรักษ ์

53 430159614 เด็กชาย วงศธร  แสนเย็น 

54 430159908 เด็กหญิง สุชานาฎ เกรซ  เดอลูกา 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

55 430160061 นางสาว ภัทริยา  แสงวิรัญ 

56 430160449 นาย นิธิพัฒน์  กันตะบุตร 

57 430160656 เด็กหญิง คณัสนันท์  เหลืองอ่อน 

58 430161153 เด็กหญิง พิมพ์ณดา  พลหิรัญโรจน ์

59 430161460 เด็กชาย กิตติ์ธเนศ  เจริญพจน์ 

60 430162303 เด็กหญิง ไลลา  นิลแฉล้ม 

61 430162321 เด็กชาย โชติวิทย์  สุกใส 

62 430162978 เด็กชาย ธนวินท์  ลักษณ์วิเศษดี 

63 430166302 เด็กหญิง ชญาดา  ศิริวงค์ 

64 430166411 นางสาว ถิรนัทธ์  เจริญวงษ ์

65 430166822 เด็กหญิง เบญญาภา  จันทราภินันท์ 

66 430167813 เด็กชาย อธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์ 

67 430170025 เด็กหญิง สมิตานัน  พูลทรัพย์ 

68 430170963 เด็กหญิง ปัณฑารีย์  กู้นาม 

69 430171563 นางสาว ชนาภา  วัฒนา 

70 430171886 นางสาว จิรัชญา  เนตรทิพย ์

71 430172816 เด็กชาย ชนาธิป  สุวรรณพิไชยศรี 

72 430172863 เด็กชาย ภูมิวรินทร์  พลหมั่น 

73 430173534 นางสาว วริศรา  รักการ 

74 430174033 เด็กหญิง ศุภกานต์  ชูภัทรพงศ์ 

75 430174488 นางสาว วริศรา  ปรีชา 

76 430176169 เด็กหญิง รินรดา  ศรีสุภาพ 

77 430176759 เด็กหญิง ณัชญาวัลภ์   ไพลด า 

78 430177334 นางสาว พิชชา   เชื้อสิงห์ 

79 430177650 นาย กิตติภพ   แซ่เซียว 

80 430178261 นางสาว ณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ ์

81 430178515 เด็กหญิง ทิพากร  เทศประสิทธิ์ 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

82 430179732 เด็กหญิง ธฤษวรรณ  ค าเจริญ 

83 430180622 เด็กหญิง พรชนก  ผ่านอ้น 

84 430180744 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์ 

85 430180758 เด็กชาย ศุภณัฐ  สุกใส 

86 430181757 นางสาว พิชชาภา  อินทรารักษ์ 

87 430181825 นาย ธนาธิป   สาระใต ้

88 430181906 นางสาว ธมภร  ก าจายกิตติกุล 

89 430183143 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  สาธุสิทธิ ์

90 430184542 นางสาว จิรัชญา  คงเกตุ 

91 430185264 เด็กหญิง ดากานดา  ปิยะธนานุกูล 

92 430187349 เด็กชาย กฤตัชญ์  กีรตยาคม 

93 430190188 เด็กชาย นาศิรภัทร  มีศรี 

94 430191027 เด็กหญิง ธมนวรรณ   ฐานธรรม 

95 430192040 นางสาว ปภาวรินท์  ว่องไว 

96 430192403 นางสาว นภัส  เกตุแก้ว 

97 430192454 นางสาว พรสวรรค์   ศิวนาถไตรทศ 

98 430193670 นางสาว ณรินรดา   ขันบุญ 

99 430194797 นางสาว จิณณวัตร   กลิ่นใกล้ 

100 430195392 นางสาว รินรดา  ขุมเพชร 

101 430197219 นาย อเล็กซานเดอร์ เอียน  วอสซ์ 

102 430197679 นางสาว เบญญาภา  ทรงพร 

103 430295982 นางสาว พัจน์มนพร  เผื่อนผัน 

104 430428261 เด็กชาย ธนพล  สิทธิชล 

105 430490095 เด็กหญิง ณิชากมล  ประพันธ์พัฒนากูล 

 

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



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 430232141 นางสาว นรัตน์วรรณ  สกุลนิรนัดร 

2 430237364 นาย ณัฐพนธ์  ศักดิ์แสนศิลป์ 

3 430237634 เด็กหญิง กัญญาพัชร  อังกูรพานิชย์ 

4 430248517 เด็กหญิง ธรากร  ภัทระวโรตม์ 

5 430249549 นาย ณพงศ์พจน์  สกุลนิรันดร 

6 430255804 เด็กหญิง ชนิตสิรี  มะลิวรรณ 

7 430295097 เด็กชาย รณกฤต  เตียววณิชกุล 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 430355898 เด็กหญิง นภาดา  เสียงก้อง 

2 430362736 เด็กหญิง กานต์กนิษฐ์  สว่างไพร 

3 430370752 นางสาว นันท์มนัส  โยธะพันธ์ 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์  

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 430415354 นางสาว ณภัทร  เชื้อบัว 

2 430465902 นาย ธรรดร  พรรคบดินทร์ 

3 430471953 เด็กหญิง ฉัตตา  ขวัญยืน 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมท่ัวไป (วิทย์ - คณิต) 
บัญชีที่ 5 นักเรียนข้อผูกพันพิเศษ 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 430113289 เด็กชาย อชรายุ  ปันยารชุน 

2 430124358 นางสาว อาธิตฌา  เสตถาภรณ์ 

3 430130109 เด็กหญิง ปณิตตา  ประยูรยิ้ม 

4 430134097 เด็กชาย ชนุตม์   ธรรมจ ารัส 

5 430137208 นางสาว สโรชา  ลาวิน 

6 430147830 เด็กชาย กรวิชญ์  แป้นโคตร 

7 430154672 นาย ธนเสฏฐ์  บุญคล่องขยัน 

8 430160383 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  แจ่มจันทร์ 

9 430164457 นาย จิรทีปต์  แซ่ตั๊น 

10 430166639 เด็กชาย มณฑล  ดาราพันธ์ 

11 430172196 นางสาว มิญญอง  ทองค า 

12 430172645 นางสาว เมลดา  อุไรวร 

13 430186243 เด็กชาย พชรพล  บัณฑิตย์ 

14 430195862 นาย นภัทร  แพทย์พิทักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


