
ที่ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
1 3340001 เด็กหญิง ปวริศา ทรงไพบลูย์
2 3340002 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ดวงจันทร์
3 3340003 เด็กชาย จิรภทัร พันธ์บดุดี
4 3340004 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ต้ังศรีสงวน
5 3340005 เด็กหญิง จินตภา ไพศาลสารกจิ
6 3340006 เด็กชาย ดรัณภพ วีระบรุุษ
7 3340007 เด็กชาย ณัฐเสฐ เตชัย
8 3340008 เด็กชาย นันทวัฒน์ งามทอง
9 3340009 เด็กหญิง ธนวันต์ สารีบท
10 3340010 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชาติเสริมศักด์ิ
11 3340011 เด็กหญิง ปภาวรินท์ รัตนวงศ์ไพศาล
12 3340012 เด็กชาย ธีทตั รัตนวงศ์ไพศาล
13 3340013 เด็กชาย พันธ์วริศ เจริญทวีทรัพย์
14 3340014 เด็กหญิง กญุช์ชญา คงสกลุ
15 3340015 เด็กหญิง อาซาโกะ ค าวันดี
16 3340016 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สิลมัฐ
17 3340017 เด็กหญิง เรเชล จนิสตา ดรัมมอนด์
18 3340018 เด็กหญิง พิมพ์รดา กมลเดชเดชา
19 3340019 เด็กหญิง นภสัวรรณ ถิรบวรสกลุ
20 3340020 เด็กหญิง วฤณภา พ่วงพูล
21 3340021 เด็กชาย ศุภกร ภู่สุนทรธรรม
22 3340022 เด็กหญิง เบญญาภา อนิทร์รุ่ง
23 3340023 เด็กชาย กนัตินันท์ ศิริรัตน์ฤกษ์
24 3340024 เด็กชาย จิรเดช ประกริะเค
25 3340025 เด็กหญิง นามิค พาลีบตัร
26 3340026 เด็กชาย ณัฐภพ จีนสุ่ม
27 3340027 เด็กหญิง สุภทัรา เวสเตอร์ลุนด์
28 3340028 เด็กหญิง อสิรีย์ ปญัญาค า
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ที่ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุชือ่-สกุล
29 3340029 เด็กชาย สุทธิพจน์ พลเสนา
30 3340030 เด็กชาย ณฤกร ขวัญทอง
31 3340031 เด็กชาย กนัตภณ ณ สงขลา
32 3340032 เด็กหญิง จริภญิา หมืน่ทนั
33 3340034 เด็กหญิง พลอยชนก คงปราบ
34 3340035 เด็กหญิง เฌอ บญุศรี
35 3340037 เด็กหญิง ชนันรัตน์ สุชาชาติ
36 3340038 เด็กหญิง จิตตาภา บญุผ่อง
37 3340039 เด็กหญิง ปริชาติ คงวงศ์
38 3340041 เด็กชาย ปณุณัตถ์ รุ้งจรัสแสง
39 3340042 เด็กหญิง มณิสรา มะซอ
40 3340043 เด็กหญิง ชรินรัตน์ แซ่หลี
41 3340044 เด็กชาย ปณัณรุจน์ ชัยศรีศาสตร์
42 3340045 เด็กหญิง รุจิราพร สงสัย
43 3340046 เด็กชาย แทนเทพ อดุมศรี
44 3340047 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์
45 3340048 เด็กชาย วุธวัชร์ สีหช์ูชาติวัตร
46 3340049 เด็กหญิง นรมน รุจิรานนท์
47 3340050 เด็กชาย การดี สินชญารัชต์
48 3340051 เด็กหญิง นทชัพร ฟักชื่น
49 3340052 เด็กชาย รพีพงศ์ ต้ังมหาสถิตกลุ
50 3340053 เด็กชาย พิธิวิชญ์ น้อยพิชัย
51 3340054 เด็กชาย เกยีรติภมูิ ทองยิ้ม
52 3340055 เด็กชาย ปติิณัช เกื้อทอง
53 3340056 เด็กหญิง กานต์สินี มุณีฉิม
54 3340057 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา กติินิรันดร์กลู
55 3340058 เด็กหญิง ณจันทร์ ศิริพฤษนันท์
56 3340059 เด็กชาย ภาสวุฒิ ดีพรม
57 3340060 เด็กหญิง วริศรา สามารถ
58 3340062 เด็กหญิง อารีฟะฮ์ หะสาเมาะ
59 3340063 เด็กหญิง ลัลน์ลลิตา ไพศาล
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ที่ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุชือ่-สกุล
60 3340064 เด็กหญิง อรปรียา ยมโดย
61 3340065 เด็กหญิง เปมิกา จันทร์ทนิ
62 3340066 เด็กชาย สุรศักด์ิ มิตรน้อย
63 3340067 เด็กหญิง ณภทัรฐิตา พุ่มนุ่ม
64 3340069 เด็กหญิง ณฐพร ศรีจันทร์
65 3340070 เด็กหญิง ฐิตารีย์ หาญศักด์ิศุภกร
66 3340071 เด็กหญิง ศุภากร จันฤาไชย
67 3340072 เด็กหญิง นันทชิา กศุลรักษาวงศ์
68 3340073 เด็กหญิง ศศิธร สะเตโช
69 3340074 เด็กหญิง ณัฐทติา บญุช่วย
70 3340075 เด็กหญิง นิศากร ทองปาน
71 3340076 เด็กหญิง ธมนวรรณต์ ระวีวงศ์วสุ
72 3340077 เด็กหญิง พิมพ์ณภทั อภวิัชร์พงษ์
73 3340078 เด็กชาย จีรพัฒน์ รัชชวงษ์
74 3340079 เด็กหญิง ศุภสัรา โชติสุวรรณ์
75 3340080 เด็กหญิง อริสา มีศรี
76 3340081 เด็กชาย วิชญะ เดชชนินทร์
77 3340082 เด็กชาย ภมูิรพี เกง่สาริกจิ
78 3340083 เด็กชาย ฉันทพัฒน์ วงศ์ยิ้มย่อง
79 3340085 เด็กชาย สรวิชญ์ อสิลาม
80 3340086 เด็กชาย พัฒนเศรษฐ์ อดิเรกเกยีรติ
81 3340087 เด็กชาย ดรณ์ มกรานนท์
82 3340088 เด็กชาย รณกร นาเมืองรักษ์
83 3340089 เด็กหญิง จิณณพัต ขาวส าอางค์
84 3340090 เด็กหญิง ปณตพร กลูเกื้อ
85 3340091 เด็กชาย ศิววิศว์ ศรีสวัสด์ิ
86 3340092 เด็กหญิง มนัญชยา จุฬาทพิย์
87 3340093 เด็กชาย ชวัลวิทย์ บรูณกจิเจริญ
88 3340095 เด็กชาย กษิตดิศย์ อศิรางกรู ณ อยุธยา
89 3340097 เด็กหญิง พบทองสรวง เเกว้วิเชียร
90 3340098 เด็กหญิง พิชญา ภวูิลัย
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ที่ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุชือ่-สกุล
91 3340099 เด็กหญิง ชนาภทัร ยุทธนาสันติเมธี
92 3340100 เด็กชาย ธนวัฒน์ จงโวหาร
93 3340101 เด็กชาย อสิยาห์ กมลบาล
94 3340102 เด็กชาย ภทัรกร เจริญสุข
95 3340103 เด็กหญิง ณิชา พูลสุข
96 3340104 เด็กหญิง พิชญาภา ลอยเมฆ
97 3340105 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ เทยีนมงคลกลุ
98 3340108 เด็กหญิง วิรัลพัชร ลิมปธ์นวงศ์
99 3340109 เด็กหญิง พอเพียง สวรรยากลุ
100 3340110 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สัมพันธ์
101 3340111 เด็กชาย ปริวัฒน์ รุ่งโรจน์สกลุพร
102 3340112 เด็กหญิง แฟรนเชสกา้ นันทวรรณ อเีตอร์ต้ัน
103 3340113 เด็กชาย ธัชพล ภู่ประดิษฐ์
104 3340114 เด็กหญิง มนัสนันท์ ทองเสนอ
105 3340115 เด็กหญิง ธัญญ์ฐิตา กติติศิริฐากรณ์
106 3340116 เด็กชาย อรรฆวิชญ์ ซ่ือสัตย์สกลุชัย
107 3340117 เด็กชาย เวฟี่ วาเอล อซิา อลัซาวาด
108 3340118 เด็กหญิง ปริญธภรณ์ เวศผองพันธุ์
109 3340119 เด็กชาย ปริญธภทัร เวศผองพันธุ์
110 3340121 เด็กหญิง ฟรานเซส เจียนิน่า บริโอเนส
111 3340122 เด็กชาย ภริูธิภทัร สุจริต
112 3340123 เด็กหญิง ฟ้าใส น่านโพธิศ์รี
113 3340125 เด็กชาย ปติิพงศ์ บญุชู
114 3340126 เด็กหญิง นันทน์ภสั น้อยค ายาง
115 3340127 เด็กหญิง ฮอง หงอบ เหงียน
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