
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๑ ระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๕ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

๑ ประถม ป.๖ เด็กชายกิตติสัณห     เพ็ชรพะเนาว โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

2 ประถม ป.๕ เด็กหญิงกชกร         เทพศิริ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

3 ประถม ป.๕ เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สัมมาเกต ุ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

4 ประถม ป.๕ เด็กชายณัฐวรรธน    ระวีวงษ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

5 ประถม ป.๕ เด็กชายนรินทรธร    นิลประดิษฐ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

6 ประถม ป.๕ เด็กหญิงภัคฆพร      พัฒนชาติ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

7 ประถม ป.๕ เด็กชายสรวิศ          สายราช โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

8 ประถม ป.๔ เด็กชายกนกพันธุ     บัวไขย โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

9 ประถม ป.๔ เด็กหญิงกมลวรรณ   วงษดวง โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

10 ประถม ป.๔ เด็กหญิงกรกนก       ตลับนาค โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

11 ประถม ป.๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จิตรเจริญ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

12 ประถม ป.๔ เด็กหญิงจรรยาภรณ  ชมธูป โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

13 ประถม ป.๔ เด็กชายทยากรณ      งามสม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

14 ประถม ป.๔ เด็กชายธนภัทร        เท่ียงพุก โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

15 ประถม ป.๔ เด็กชายนิรัติศรัย      ขาวละมูล โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

16 ประถม ป.๔ เด็กหญิงปณิตา        เดชแทน โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

17 ประถม ป.๔ เด็กหญิงพนิดา        จันทรตะ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

18 ประถม ป.๔ เด็กหญิงพิลาสินี      ลัพธิโสภณ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

19 ประถม ป.๔ เด็กหญิงรวิภา         วงษเค่ียม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

20 ประถม ป.๔ เด็กชายวชิรวิทย      พ่ึงดี โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

21 ประถม ป.๔ เด็กชายศิรพัศ         ชัยพิพัฒน โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

22 ประถม ป.๔ เด็กชายสหภาพ       แสนใจ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

 



23 ประถม ป.๔ เด็กชายสุภกิจ         เกตุแยม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

24 ประถม ป.๔ เด็กชายสุวัณนวัฒน  พงษเผือก โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

25 ประถม ป.๔ เด็กหญิงอนัญดา      คําดี โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๑ ระดับมธัยมศึกษา จํานวน ๔๐ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

๑ มัธยม ม.๕ นางสาวธนพร        พัวพัน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

2 มัธยม ม.๕ นางสาวกุลอฏี        จารี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

3 มัธยม ม.๕ นายรณกฤต           เต็งจารึกชัย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

4 มัธยม ม.๕ นางสาวศตพร        วัฒพรหม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

5 มัธยม ม.๕ นางสาวพรพิมล      ชูกัน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

6 มัธยม ม.๕ นายวรชัย             พันพาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

7 มัธยม ม.๕ นายสุขสันต           ศรีทองสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

8 มัธยม ม.๕ นายกิตติกัญจน       เนตรยัง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

9 มัธยม ม.๕ นายภูชิสส             ศิริมาศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

10 มัธยม ม.๕ นายอัครวิทย          ศรีวิเชียร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

๑๑ มัธยม ม.๕ นายวรินทร           อรามสินทรัพย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

12 มัธยม ม.๕ นางสาวณัฐกฤตา     ภูทองด ี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

13 มัธยม ม.๕ นายจิรายุ              ดิสเอ็ม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

14 มัธยม ม.๕ นางสาวอรกมล       คันธอุริศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

15 มัธยม ม.๕ นางสาววราล ี         โตจีน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

16 มัธยม ม.๕ นางสาวณัชชา         ศรีทองสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



17 มัธยม ม.๕ นายณัฐกานต          ปยะนาจ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

18 มัธยม ม.๕ นางสาวบุญรัศมี   มหาพัณณาภรณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

19 มัธยม ม.๕ นายเมธาสิทธิ ์         จิตการคา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

20 มัธยม ม.๕ นางสาวนันทนภัส      เพ็ชรไม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๑ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน ๔๐ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

21 มัธยม ม.๕ นางสาวสุทธิดา       เอี่ยมผอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

22 มัธยม ม.๕ นางสาววรรณรณัช   แชมสุขขี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

23 มัธยม ม.๕ นายกันตินันท         ศรีวะรมย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

24 มัธยม ม.๕ นายกองภพ            ยืนยง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

25 มัธยม ม.๕ นางสาวสุพิชฌาย     มีนะพงษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

26 มัธยม ม.๕ นางสาวปรียวรรณ    สราญวงศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

27 มัธยม ม.๕ นายพีรวิชญ           คําช่ืน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

28 มัธยม ม.๕ นางสาวชนิสร         สุพรรณคง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

29 มัธยม ม.๕ นายชยฌัฐ             พวงคํา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

30 มัธยม ม.๕ นายณัฐชนน           รอดคํา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

31 มัธยม ม.๕ นางสาวปาณิสรา      ชูรักษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

32 มัธยม ม.๕ นางสาววัชราภา  สัมกาญจนนาภา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

33 มัธยม ม.๕ นางสาวบุษยาภรณ   รัตนะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

34 มัธยม ม.๕ นางสาวสุรัญชนา      สี่เอี่ยม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

35 มัธยม ม.๕ นางสาวกฤตยาณี     ชูสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



36 มัธยม ม.๕ นายคณิต               สุขรัตน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

37 มัธยม ม.๕ นายปาณัสม            ดวงกําเนิด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

38 มัธยม ม.๕ นายวัฒนชัย            ฉุนอิ่ม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

39 มัธยม ม.๕ นางสาวอธิชา          ทองหยด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

40 มัธยม ม.๕ นายณัฐ                 ลําจวน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๒ ระดับมธัยมศึกษา จํานวน ๔๐ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

1 มัธยม ม.๕ นายฉัตรชัย           ชินอวน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

2 มัธยม ม.๕ นายวทัญู           จอมพาล ี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

3 มัธยม ม.๕ นางสาวลดารินทร   กลิ่นสุคนธ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

4 มัธยม ม.๕ นางสาวนพวรรณ    บางปา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

5 มัธยม ม.๕ นางสาวพรไพลิน     โอนหอม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

6 มัธยม ม.๕ นางสาววัชยา        สาํราทิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

7 มัธยม ม.๕ นางสาวพริมา        บุญยัง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

8 มัธยม ม.๕ นางสาวศศิกาญจน   กิจสัมฤทธิ์ภิญโญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

9 มัธยม ม.๕ นางสาวณัฐฐาภรณ  ศิริสลุง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

10 มัธยม ม.๕ นางสาวฐิติญา        ฐิติกาล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

11 มัธยม ม.๕ นางสาวพิมพวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

12 มัธยม ม.๕ นางสาวชรินรัตน     ปนคุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

13 มัธยม ม.๕ นางสาวพิมมาดา     แกวรอด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

14 มัธยม ม.๕ นางสาวมนัญญา     เฟองศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



15 มัธยม ม.๕ นางสาวชุติญา        ศรีฟา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

16 มัธยม ม.๕ นางสาวปวริศา       พาตน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

17 มัธยม ม.๕ นางสาววรัทยา       เฉลียวฉลาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

18 มัธยม ม.๕ นางสาวภัทรพิชาญ  พิมทอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

19 มัธยม ม.๕ นางสาวปภัสสรา     มวงศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

20 มัธยม ม.๕ นายณัฐกิตติ์           อยูชม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๒ ระดับมธัยมศึกษา จํานวน ๔๐ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

21 มัธยม ม.๕ นายนิติทัศน           มัภสน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

22 มัธยม ม.๕ นางสาวพรนภา       เท่ียงมาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

23 มัธยม ม.๕ นายธนทัต             สวรรคราช โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

24 มัธยม ม.๕ นางสาวสุญาณิกา    อ่าํนาคินทร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

25 มัธยม ม.๕ นางสาวธนพร           ศุภปญญาพงศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

26 มัธยม ม.๕ นางสาวกัลยากร        อินทรประยงค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

27 มัธยม ม.๕ นางสาวภัคจิรา       วสุวัต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

28 มัธยม ม.๕ นางสาววิภาดา       เทียนเจริญชัย  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

29 มัธยม ม.๕ นางสาวพรนภัส      ลมเมฆ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

30 มัธยม ม.๕ นางสาวรวินันท       โตเขียว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

31 มัธยม ม.๕ นายพงศกร            ลาภโชค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



32 มัธยม ม.๕ นางสาวปรีณาพรรณ ยอดระยับ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

33 มัธยม ม.๕ นางสาวเบ็ญจมาพร  โพธิรุด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

34 มัธยม ม.๕ นายกนกนภัส          สุธาทัศน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

35 มัธยม ม.๕ นางสาวธาราทิพย    กาญจนพาที โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

36 มัธยม ม.๕ นางสาวอภิชญา       เทพขันธ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

37 มัธยม ม.๕ นางสาวธมลวรรณ    สายพิมพ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

38 มัธยม ม.๕ นายอนุยุต              ปนประยูร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

39 มัธยม ม.๕ นางสาวสวิตตา        คิดถี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

40 มัธยม ม.๕ นางสาวปานชนก      อ่ํารอด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๓ ระดับมธัยมศึกษา จํานวน ๒๔ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

1 มัธยม ม.๕ นางสาวพรธนา        มีทองเจริญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

2 มัธยม ม.๕ นางสาวชลศิตา        คุตชนม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

3 มัธยม ม.๕ นายณัฐกรณ           สวางจิต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

4 มัธยม ม.๕ นายกิตติกัญจน        เนตรยัง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

5 มัธยม ม.๕ นายวงศธร             เพ่ิมพูลทรัพย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

6 มัธยม ม.๕ นางสาวมลฤด ี        ไทยฉาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

7 มัธยม ม.๕ นางสาวญาณิน        สุขีวัฒน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

8 มัธยม ม.๕ นางสาววัรัญญส      ชอบเพ่ือน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

9 มัธยม ม.๕ นางสาวสุพัชรา      พรหมประดษิฐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



10 มัธยม ม.๕ นางสาวศศิธร          มหรรณพ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

11 มัธยม ม.๕ นางสาวอติกานต      บุตศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

12 มัธยม ม.๕ นางสาวธมลวรรณ    ดวงมณี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

13 มัธยม ม.๕ นายสุทธิรักษ          ปานถม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

14 มัธยม ม.๕ นางสาวพิชญา        สายหยุด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

15 มัธยม ม.๕ นายวรินทร           อรามสินทรัพย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

16 มัธยม ม.๕ นางสาวปูริดา          ภีสูงเนิน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

17 มัธยม ม.๕ นางสาวศตพร         วัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

18 มัธยม ม.๕ นายณัฐกิตต            ตระกูลสกด ี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

19 มัธยม ม.๕ นางสาวพชรมน       เพ็ชรยะมาตร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

20 มัธยม ม.๕ นางสาวกนกพร       สะมะถัญกร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หอง ๓ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน ๒๔ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

21 มัธยม ม.๕ นางสาวชุดาภา          ล่ําสัน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

22 มัธยม ม.๕ นางสาวมลฐณพษร     ศรีสมพจน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

23 มัธยม ม.๕ นายพริษฐ                นาถชรถ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

24 มัธยม ม.๕ นางสาวศุภษร           สังขสุวรรณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


