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ล าดบั เลขประจ าตวัสอบ หมายเหตุ
1 001 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จ าศูนย์
2 002 เด็กหญิง ชมพูนทุ นางาม
3 003 เด็กหญิง ญาดา ถิระสาโรช
4 004 เด็กชาย นนัทชิต ชื่นนอก
5 005 เด็กหญิง ศิรภสัสร พันธุ์วิเศษ
6 006 เด็กหญิง ปิน่มณี ทองเงิน
7 007 เด็กชาย วันเลิศ แพทย์จะโปะ๊
8 008 เด็กชาย ธีรเดช หอมหวน
9 009 เด็กหญิง อนญัปภา เกตุหรัิญเขว้า

10 010 เด็กหญิง นนัธิชา ชัยชนะ
11 011 เด็กชาย ทินกฤต อนกุูล
12 012 เด็กชาย อิทธิมนต์ กล้าหาญ
13 013 เด็กชาย พัฒทรพงษ์ อยู่แท้กูล
14 014 เด็กชาย ธิติพันธ์ บญุรักษ์
15 015 เด็กชาย เทพธาร เสนาะเสียง
16 016 เด็กหญิง ชไมพร บทนอก
17 017 เด็กชาย อฏเิวช อินทรปญัญา
18 018 เด็กชาย พศวัต จันหอม
19 019 เด็กชาย ณัฐภมูิ โอบทะเล
20 020 เด็กชาย ศุภโชค เข็มมี
21 021 เด็กชาย ศุภกฤษ์ แสนจะบก
22 022 เด็กชาย คุลา ยิ้มมี
23 023 เด็กชาย ประกาศิต สุนธยากรณ์
24 024 เด็กชาย สรวุฒิ รอดกลาง
25 025 เด็กหญิง ชาลิสา สมจริง
26 026 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชาญชัย
27 027 เด็กหญิง วรฎา เหล่าคุณ

ชือ่ - สกุล



28 028 เด็กหญิง พรพิมล ล้ีพึ่งพุทธ
29 029 เด็กหญิง ชนาภา วิชาสวัสด์ิ
30 030 เด็กหญิง ผกามาส แซ่ฮุ้น
31 031 เด็กชาย ทินกร อนกุูล
32 032 เด็กหญิง วิลาสินี วัชรบริรักษ์
33 033 เด็กหญิง ขวัญจิรา โยธินเดชะ
34 034 เด็กหญิง ปนดัดา ชุ่มโคกกรวด
35 035 เด็กหญิง รังสิมา หมายต่อกลาง
36 036 เด็กหญิง อิสยาห์ นวนจันทร์
37 037 เด็กหญิง ปยินชุ จันทนะศิริ
38 038 เด็กหญิง จิตสุภา หดัสูงเนนิ
39 039 เด็กชาย สมเกียรติ เที่ยงคุณ
40 040 เด็กชาย กีรติ ผาสุก
41 041 เด็กหญิง นชุรีย์ จันทร์ชมภู
42 042 เด็กชาย กิตติพงษ์ ขันธพันธ์
43 043 เด็กชาย อดิรุจ โสภกัดี
44 044 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ปาโนรัมย์
45 045 เด็กชาย กิตติพศ ขันธพันธ์
46 046 เด็กชาย ธีทัต สุทธิจันทร์
47 047 เด็กชาย ธันวา รัฐแสง
48 048 เด็กหญิง ศุภากร บอ่พิมาย
49 049 เด็กหญิง ธัญชนก ใจกรุณา
50 050 เด็กชาย เหมรัศมิ์ พันทพจน์
51 051 เด็กหญิง ลักษิกา จันหอม
52 052 เด็กหญิง สุวรรณมาลี สาถิน
53 053 เด็กชาย สรวิศ ผะใจ
54 054 เด็กชาย ศราวุธ ธนาบรูณ์
55 055 เด็กชาย ฐาปกรณ์ บดุดีเลิศ
56 056 เด็กหญิง วันณิพา แสนแมน
57 057 เด็กชาย ชิติภทัร ศรีเพชร
58 058 เด็กหญิง แพรวา ถาวรกุล
59 059 เด็กหญิง อิสรีย์ นาคณรงค์
60 060 เด็กหญิง สุภสัสร แก้วกล้า



61 061 เด็กหญิง กัลยพร ทุมมี
62 062 เด็กชาย ญาณินทร อุดมพัทธ์
63 063 เด็กชาย วรากร โพธิกะ
64 064 เด็กหญิง ธัญชนก รัตนะ
65 065 เด็กหญิง สุกัญญา แขดอน
66 066 เด็กชาย พชร ฐิติสุรพงศธร
67 067 เด็กชาย ธีรภทัร์ โสวภาค
68 068 เด็กชาย ภมูิรพีศักย์ เที่ยงกระโทก
69 069 เด็กหญิง พรชรินทร์ ภูม่าเลิศสินทร์
70 070 เด็กชาย ปญุญพัฒน์ จารุครุฑ
71 071 เด็กชาย กาณรพี เทพพรม
72 072 เด็กชาย ธนบรูณ์ จินากูล
73 073 เด็กชาย กวี ปฤชานนท์
74 074 เด็กชาย พรรษวัฏ พงษ์พันธุ์
75 075 เด็กหญิง นสิา วรรณเดช
76 076 เด็กหญิง พิณนภา บษุยะมา
77 077 เด็กชาย รณพีร์ อนสุวาท
78 078 เด็กชาย สิทธินนท์ สิงหศิ์ริ
79 079 เด็กชาย พันษา พิมพ์สวัสด์ิ
80 080 เด็กชาย วรภพ ศรีสวัสด์ิ
81 081 เด็กชาย วรชน ศรีสวัสด์ิ
82 082 เด็กชาย ปภาวินทร์ ผิวบาง
83 083 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ทองรอบ
84 084 เด็กชาย สิงหา ชินนอก
85 085 เด็กหญิง ภทัรฌิญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา



 นนลลลลล


