
รายชือ่นักเรยีนผู้มีสิทธิสอบ หอ้งสอบที่ 1

ล าดับ ชือ่ สกุล ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ศุภิสรา ศรีมาลัย

2 เด็กหญิง อบุลวรรณ จนัทะคัด

3 เด็กหญิง วิภาดา ดัดถยุาวัตร

4 เด็กชาย เอกราช สาคะนิล

5 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมมี

6 เด็กชาย ปรีชา กอ้นวิมล

7 เด็กชาย พศิน สาระชาติ

8 เด็กหญิง พัชราภา บุญเพ็ชร

9 เด็กหญิง สุพิชญา จงึเจริญ

10 เด็กหญิง ทิวาณี บุตรพรม

11 เด็กหญิง พรนัชชา ศิลปชัย

12 เด็กหญิง ปภาวดี วิไลงาม

13 เด็กหญิง วิลาสินี สีหาขนัธ์

14 เด็กหญิง สิริทิพย์ เมฆบริสุทธิ์

15 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สมคิด

16 เด็กหญิง สิริวิมล เหลาซ่ือ

17 เด็กหญิง จฑุาภรณ์ ละม่อม

18 เด็กหญิง ณัฐชยาน์ พลไพร

19 เด็กชาย ปัถวีธร เมตตา

20 เด็กหญิง ชมพูนุช นาคแกว้

21 เด็กหญิง วัชริกา เสาร์เกลียว

22 เด็กชาย ธินกร แสงส่ง

23 เด็กชาย สุรธัช สิริปัญญาฌาน

24 เด็กหญิง วิลาวัณย์ สีหาขนัธ์

25 เด็กหญิง กญัญาพัชร จนัทเปรมจติต์

26 เด็กชาย ปัณณวิทย์ ปามา

27 เด็กหญิง ศศิชา โพธิ์เที่ยง

28 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ค าสนิท

29 เด็กชาย นรวิชญ์ งามสง่า

30 เด็กชาย ณัฐกานต์ ร่ืนอายุ



รายชือ่นักเรยีนผู้มีสิทธิสอบ หอ้งสอบที่ 2

ล าดับ ชือ่ สกุล ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 เด็กชาย กมลวัฒน์ กยุเล้ง

2 เด็กหญิง น  าฝน ปอนถิ่น

3 เด็กหญิง ณัฐวดี สุริวงษ์

4 เด็กชาย จลุจกัร รุณนะ

5 เด็กชาย ปิลันท์ ชัยกติติภรณ์

6 เด็กชาย พัชรพล กงัวานนาวิน

7 เด็กชาย ปัตฐวี เดชอุ้ม

8 เด็กชาย ธนกร สุขแสวง

9 เด็กชาย วิวัฒน์ ฝายกลาง

10 เด็กหญิง ปรวรรณ เคณาภูมิ

11 เด็กหญิง อาทิตยา ขาวชูศรี

12 เด็กหญิง อรัชพร แจม่ใส

13 เด็กหญิง ศิริภา วงษ์โท

14 เด็กหญิง สุริตา ปัญญา

15 เด็กหญิง นภัส ศรีสว่าง

16 เด็กหญิง ภควดี ทวยแกว้

17 เด็กหญิง ปภัสรา สมงาม

18 เด็กหญิง ณัฐนิชา ศรีวิเศษ

19 เด็กหญิง รัตนพร ยวนใจ

20 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ภูมิภักษ์

21 เด็กชาย เชิดชัย อนิตา

22 เด็กหญิง ชนิสรา ค าแจ้

23 เด็กหญิง กมลรัตน์ บุดดาวงษ์

24 เด็กชาย อภิรักษ์ ศรีแกว้ใส

25 เด็กชาย ศุภากร ชินส าโรง

26 เด็กชาย พัชรพล ค าภักดี

27 เด็กชาย ธนา ช่วงกลาง

28 เด็กชาย กรกฎ คุ้มทรัพย์

29 เด็กหญิง กลัยา เบญจมังคลารักษ์

30 เด็กหญิง นฤมล ธิติรัตนานนท์



รายชือ่นักเรยีนผู้มีสิทธิสอบ หอ้งสอบที่ 3

ล าดับ ชือ่ สกุล ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ห่อทรัพย์

2 เด็กชาย พิสิทธิ์ พวงเงิน

3 เด็กชาย บูรพา เกดิกล่อม

4 เด็กชาย จรูญวิทย์ มานูรัตน์

5 เด็กหญิง เกตุศรา อศัวภูมิ

6 เด็กชาย ชลชาติ สุมาลี

7 เด็กชาย วรเมธ ซ่อนกล่ิน

8 เด็กหญิง อรสินี จ านงค์ผล

9 เด็กหญิง ภัทราวดี ศรีจรูญ

10 เด็กชาย เจษฎา จนัทร์ตั ง

11 เด็กหญิง ณัฐนรี พูลกล่ า

12 เด็กชาย ศตวรรษ เทียนศิริ

13 เด็กหญิง วรัญญา ค ามะวัน

14 เด็กชาย พุฒิเมธ สมนึก

15 เด็กหญิง ชลลกานต์ อุ่นประเสริฐ

16 เด็กชาย ปภังกร เพ็ชรพลอย

17 เด็กหญิง กลุภรณ์ สิงสู่

18 เด็กชาย จกัรพรรด์ิ นาคกลับ

19 เด็กหญิง กรรณฐิมา พิกลุทอง

20 เด็กชาย ภาคภูมิ วงษ์ทิม

21 เด็กชาย วันชัย แหนงวงษ์

22 เด็กชาย วีรภัทร ดัดถยุาวัตร

23 เด็กหญิง อจัชลิดา แจม่จ ารัส

24 เด็กหญิง สุวิดา ประโมนะตา

25 เด็กชาย ศุภกติต์ิ พยงุวงษ์

26 เด็กหญิง สุชัญญา บุญภพ

27 เด็กชาย วายุ พวงบุญนาค

28 เด็กชาย อคัรนิจ ดวงรัศมี

29 เด็กหญิง อาทิตยา จงกลกลาง

30 เด็กชาย สราวุฒิ เนือ่งอดุม



รายชือ่นักเรยีนผู้มีสิทธิสอบ หอ้งสอบที่ 4

ล าดับ ชือ่ สกุล ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 เด็กชาย ทัตดนัย จ าปางาม

2 เด็กชาย พีรภัทร สิทธิมงคล

3 เด็กหญิง ดลฤทัย พิมพ์สกลุ

4 เด็กชาย เทพรังสรรค์ เหลืองออ่น

5 เด็กหญิง มนิตชญา พลหาญ

6 เด็กชาย วรกร พระไชย

7 เด็กชาย พงศ์พิทักษ์ แสงฟ้า

8 เด็กชาย ศุภกร ชมกลุ

9 เด็กหญิง จดิาภา วัฒนชีพ

10 เด็กหญิง ลลิตา เนตรอนงค์

11 เด็กชาย อภินันท์ ณ.วัว

12 เด็กชาย พรเทพ ธรรมรักษา

13 เด็กหญิง สร้อยแกว้ กลิ งกระโทก

14 เด็กชาย อภินันท์ สูงใหม่

15 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา วังคีรี

16 เด็กชาย พงศภัค จนัทร์สว่าง

17 เด็กชาย อนันยช เล็กวงศ์พร

18 เด็กชาย มงคลเดช คัพภะเจริญ

19 เด็กชาย อรรณพ นามพรม

20 เด็กหญิง ชาลิสา ประพันธ์

21 เด็กชาย ศตวรรษ ชูศรี

22 เด็กชาย ศุภโชติ อภัยรัตน์

23 เด็กหญิง สุภัตตรา ป้องชาลี

24 เด็กหญิง ดวงตะวัน ภูด่านงัว

25 เด็กหญิง อริษา ค าบึงกลาง

26 เด็กชาย ศุภกฤต สีตื อ

27

28

29

30


