
ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 ด.ช.นนท์รวิศ  อินทร์จันทร์

2 ด.ช.กฤษฎา  ราชบุรุษ

3 ด.ญ.พิชญาภา  ซังขาว

4 ด.ช.ณัฎฐชัย  พุดซ้อน

5 ด.ช.นนทกร  พลศร

6 ด.ญ.ชลิตา  รัตนกิจ

7 ด.ช.นทีธัชช์  ทองดี

8 ด.ช.กันทรากร  อินทะนาม

9 ด.ญ.ณัฐกานต์  เย่ียมศิริ

10 ด.ช.ณัฏฐชัย  หนูสงค์

11 ด.ญ.ณหทัย  พลไชย

12 ด.ญ.กัญญาภัค  บุญอริยวัฒน์

13 ด.ญ.พิชชานันท์  พันทะปิว

14 ด.ญ.พิชญาภร  ช่วยเมือง

15 ด.ญ.ณิชนันทน์  เชาวแพทย์

16 ด.ช.ธนวัฒน์  จอมประชา

17 ด.ช.พีรภัทร  พรมอาวุธ

18 ด.ช.สิรวิชญ์  มาลารัตน์

19 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์  โสนมัตร์

20 ด.ญ.เพชรธันวา  อุดมเดช

21 ด.ช.กวิน  มาศเสม

22 ด.ช.ณัชพล  มาศเสม

23 ด.ช.พชร  เพชรนรินทร์

24 ด.ช.ภูมิพัฒน์  พลตีน

25 ด.ญ.ณัฏฐ์  คงก าเนิด
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ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

26 ด.ญ.อัษฎากร  เมฆแก้ว

27 ด.ช.มกรธวัช  เมืองแก้ว

28 ด.ช.อธิภัทร  แก้วคง

29 ด.ช.ทินกฤต  ลาภจุติ

30 ด.ช.กิตติศักด์ิ  วางกลอน

31 ด.ช.กฤตภัทร  ศรีรักษา

32 ด.ญ.จิรภัทร  เจือทอง

33 ด.ญ.ณิชานันท์  ปานแก้ว

34 ด.ญ.พิชญธิดา  ลอยลม

35 ด.ญ.พริมลดา  จันทพันธ์

36 ด.ช.นนท์ปวิช  ณะฤทธิ

37 ด.ญ.กนกวรรณ  คชพันธ์

38 ด.ญ.ปัณณวีร์  ชิตรัฐถา

39 ด.ช.วรินทร  ปุ้ยมนต์

40 ด.ญ.วันใหม่  ประดิษฐ์พล

41 ด.ช.อัครชัย  แสนชม

42 ด.ญ.อภิชญา  ปานนิยม

43 ด.ญ.ภูริชญา  จตุเทน

44 ด.ช.ภูมิณภัทร  น  าแก้ว

45 ด.ญ.ณัฐธิดา  เต็มรัตน์

46 ด.ช.สุทธิชล  เรืองรอง

47 ด.ช.พิชิต  น้อยพรหม

48 ด.ช.คุณภัทร  ฮ่องกิ ม

49 ด.ช.อาชวิน  จิตโชติ

50 ด.ญ.นวมลล์ิ  แก้วโชติ

ห้องสอบท่ี 2    (นอกเขต)
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ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

51 ด.ช.รัชกร  ด้วงฤทธ์ิ

52 ด.ญ.ณัฎฐินันธ์  ไชยานุพงค์

53 ด.ช.สรวิชญ์  ธรรมศิริ

54 ด.ช.ชลธร  จ้ายอั น

55 ด.ช.ปรมินทร์  บุญวิเศษ

56 ด.ญ.บุญญิสา  ประสานสงฆ์

57 ด.ญ.พิชามญช์ุ  บรรทัด

58 ด.ญ.ณัฏฐนันท์  จันทร์สงแก้ว

59 ด.ช.ณัฐพัฒน์  ภาระอาสม

60 ด.ญ.ศศิยาภา  คาวินธร

61 ด.ญ.ณัฐณิชา  เชียวชาญ

62 ด.ช.ภูเมธ  สระบัว

63 ด.ญ.วริศรา  เนติชัย

64 ด.ญ.ณัฐริชา  แก้ววิเชียร

65 ด.ช.จักรพงศ์  ด่านรชตพันธ์ุ

66 ด.ช.กฤติเดช  อุ้ยวงศ์

67 ด.ช.สุวรรณรัตน์  ไชยสาร

68 ด.ญ.กานต์ธิดา  สมเขาใหญ่

69 ด.ช.ธนดล  กิ มเส้ง

70 ด.ญ.กัลยากร  จงไกรจักร

71 ด.ช.ภัทรดนัย  สิริตวรรณ

72 ด.ช.จักรพงศ์  สินธู

73 ด.ช.พชร  ปกป้อง

74 ด.ญ.ธวรมน  สมพงษ์

75 ด.ช.จักรดุลย์  สงพัฒน์แก้ว
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ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

76 ด.ช.ณัฏฐ์  ช่วยหนู

77 ด.ญ.กัญญาณัฐ  อาการศ

78 ด.ญ.กัญญาภัค  อาการศ

79 ด.ช.นภัสดล  ค าพิทูล

80 ด.ญ.พิมพ์พลอย  อาการส

81 ด.ช.กฤษณพล  กล่ าค า

82 ด.ช.ธนวรรธน์  ธัญญลักษณ์

83 ด.ญ.ปัณจาปัฒ  จันทร์เมธา

84 ด.ญ.ณัฐธิดา  ช่ืนอารมย์

85 ด.ช.วัชรพล  จุติผล

86 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  นาควานิช

87 ด.ญ.โชติกา  ไชยพล

88 ด.ญ.กันยรัตน์  ยอดสมุทร

89 ด.ช.กฤติพงศ์  จุลสัตย์

90 ด.ญ.ธัญชนก  สกุณา

91 ด.ช.ธราเทพ  แก้ววิจิตร

92 ด.ญ.กัญญาณัฐ  บัวเพชร

93 ด.ญ.พรไพลิน  มาศเสม

94 ด.ช.ธนาภา  พิมสาร

95 ด.ญ.กันยกร  ดีเป็นแก้ว

96 ด.ญ.ณแรกรัก  จักรมานนท์

97 ด.ญ.ณภาภัช  พลไชยะ

98 ด.ญ.กัญวรา  จิตตะโรจน์

99 ด.ญ.ชนิดาภรณ์  พลัดบุญทอง

100 ด.ช.ปิยะเทพ  เนาว์สุวรรณ
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101 ด.ช.กิตติวัฒน์  ทองบาง

102 ด.ญ.กชกร  สุดเอียด

103 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  รักษ์ทิพย์

104 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  รักษ์ทิพย์

105 ด.ญ.ณิรัญญา  นาทอง

106 ด.ญ.อันดาลิฟ  หม่ินสอีด

107 ด.ญ.ภุมรินรัตน์  แก้วกาญจนาวงศ์

108 ด.ญ.อัจภิญญา  จงไกรจักร

109 ด.ช.ทินกฤต  วัดล่อง

110 ด.ช.กรวิชญ์  หน าดอก

111 ด.ญ.กนกนภา  สุขมาก

112 ด.ช.ปัณณวัฒน์  วรรณรังษี

113 ด.ช.กัญณภัทร  พลเดช

114 ด.ช.ปณิธิ  อรชร

115 ด.ช.ณัฐวัฒน์  สงชุม

116 ด.ช.ชนะกันต์  เพชรอนันต์

117 ด.ช.ชีวานนท์  ดีเทียน

118 ด.ญ.แพรววนิต  คุณารักษ์

119 ด.ช.ชรินทิพย์  สงเกิดทอง

120 ด.ญ.พรพรรณ  ยังอุ่น

121 ด.ช.พิริยากร  อ่อนทอง

122 ด.ญ.ญานิศา  นิคม

123 ด.ญ.พรพิพัฒน์  คงจันทร์

124 ด.ญ.บุญฑริกา  ไชบวร

125 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  สายวิจิตร

ห้องสอบท่ี 5    (นอกเขต)
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126 ด.ญ.จุฑามาศ  มาศพงศ์

127 ด.ญ.สิรภัทร  ชูดวง

128 ด.ญ.ปัฐมา  สุวรรณสาม

129 ด.ช.ณัฐภัทร  จอมจันทร์

130 ด.ช.กันตพัฒน์  บุญรักษ์

131 ด.ญ.ศิรภัสสร  เอียดแป้น

132 ด.ช.กวีรัชนี  อินทรคีรี

133 ด.ญ.ปภาวรินทร์  นุ่นหนู

134 ด.ญ.จันทร์กนก  ชูศรี

135 ด.ญ.กมลกานต์  โนค า

136 ด.ญ.ปัญณ์ญวีร์  ทวีเมือง

137 ด.ญ.วรรณกร  มังคละมณี

138 ด.ญ.พิมพ์ธิดา  กล้าแท้

139 ด.ช.นภัสรพี  สุขชุม

140 ด.ญ.ปานชนก  ปัญจะโรช

141 ด.ญ.ยมลพร  ปัญจะโรช

142 ด.ญ.ชิญญานุช  จุลจงกล

143 ด.ญ.มณีกานต์  บุญทอง

144 ด.ญ.ภัทรธิดา  ทองเนื องาม

145 ด.ญ.ณัจฉริยา  อ าภาสุวรรณ์

146 ด.ญ.ภัทรวดี  กระวีพันธ์ุ

147 ด.ญ.ธณิดา  พุ่มทิม

148 ด.ญ.ธนัชชา  สุขเกษม

149 ด.ญ.เอมิกา  บุญญัติศักด์ิ

150 ด.ญ.ปณัฏฎา  แก้วทอง
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151 ด.ช.ณัฐพล  ชูเหมือน

152 ด.ช.ธนาธิป  รักช้าง

153 ด.ญ.พัชรมัย  ทรายแก้ว

154 ด.ช.ปภาวินท์  หวังสป

155 ด.ช.ปุญญพัฒน์  พลูแก้ว

156 ด.ญ.สกุลทิพย์  นามเสน

157 ด.ช.พีรวัชร  ชาติวัชรไพสิฐ

158 ด.ช.อชิรวิชญ์  เกตุโฉม

159 ด.ช.ภาณุวิชญ์ มีทอง

160 ด.ช.ศักด์ิสยาม  ลาพรผล

161 ด.ญ.ภัทราภรณ์  ไชยศรีมาลย์

162 ด.ญ.ปริชญา  ตรีแก้ว

163 ด.ญ.จิรัจฌา  แสงเดช

164 ด.ญ.ปุณญาพร  จิตไธสง

165 ด.ญ.กมลชนก  โรจนกิตติ

166 ด.ช.ณฐกร  แซ่หลี

167 ด.ญ.ศุภิดา  วังช่วย

168 ด.ญ.ณัฐิดา  แก้วชูดวง

169 ด.ช.กัณฐณัฏฐ์  ขาวทอง

170 ด.ช.ณัฐกิตติ  ชูจร

171 ด.ญ.นภัสวรรณ  สุขกาย

172 ด.ช.กิตติกวิน  แก้วสวัสด์ิ

173 ด.ช.ปิยวัฒน์  กาฬกาญจน์

174 ด.ญ.พิมพ์ณดา  พิชัยยุทธ์

175 ด.ญ.กัญญาณัฐ  จรเชตร์
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176 ด.ช.ธนาธิป  ปาลบุตร

177 ด.ญ.กรรณิการ์  อินทะเรือง

178 ด.ช.วัชรพัฐ  วัฒนสิทธ์ิ

179 ด.ญ.วลิสา  ชุมศิริ

180 ด.ญ.ภัคธีมา  ทองเกลี ยง

181 ด.ช.ศุภชัย  มูสิกาเกิด

182 ด.ญ.อัญญารัตน์  แป้นแก้ว

183 ด.ช.จารุวิทย์  ประคองเกื อ

184 ด.ช.ปุณยวีร์  อากาศโชติ

185 ด.ช.อรรถชัย  ชูศรี

186 ด.ช.นนทิวรรธณ์  เพชรอนันต์

187 ด.ช.ธณพัฒท์  ปุญปวัฒน์

188 ด.ช.เมธาวิน  กุศลสุข

189 ด.ญ.กฤษณา  คงคาวงศ์

190 ด.ช.พัชรวัฒน์  เกิดมีทรัพย์

191 ด.ช.เตชินท์  ศรีสุวรรณ

192 ด.ช.ปกรณ์  ฉิมอินทร์

193 ด.ช.วุฒิภัทร  แก้วบุญทอง

194 ด.ช.ภัทรกิจ  ไกรสุวรรณ

195 ด.ญ.กนกรัตน์  ชูช่วย

196 ด.ช.เตชินท์  โอฬาร์ผล

197 ด.ช.ภัทรนิธิ  นุ่นจุ้ย

198 ด.ญ.เกตุเพชร  ประจงการ

199 ด.ช.ธันยวัฒน์  ชนะชัย

200 ด.ญ.โอมสุดา  คันทินทะระ
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201 ด.ญ.ญาดา  สุดถนอม

202 ด.ญ.อรษุยา  แก้วบุญทอง

203 ด.ช.ภานุวัฒน์  ธนาวุฒิ

204 ด.ญ.ภัทรกร  แก้วสาระ

205 ด.ช.ชัยยุทธ  บุษบรรณ์

206 ด.ช.ภูบดินทร์  จันทรราช

207 ด.ญ.กรองขวัญ  งาทอง

208 ด.ญ.ชัญญานุช  จันทร์สุข

209 ด.ช.วรัญญู  ทองมณี 

210 ด.ญ.ชมภูนุช  รัตนพงค์

211 ด.ช.ดนุสรณ์  พรมดวง

212 ด.ญ.ณัฎฐกานต์  ดวงเกิด

213 ด.ช.ธิติวุฒิ  สมนิยาม

214 ด.ญ.นภสร  จันทพันธ์

215 ด.ช.ธนกฤต  ปูหิ น

216 ด.ช.กฤติเดช  จันทร์ขาว

217 ด.ญ.ธัญชิดา  รักเสมอ

218 ด.ช.ปรัตถกร  สือเลิศ

219 ด.ช.ธนกร  ผิวสลับ

220 ด.ช.กฤษฎา  ภพทวี

221 ด.ญ.สุวรรษา  ทองมี

222  ด.ญ.วิศรุตา  เพ็ชรคง

223 ด.ญ.กฤตมุข  อินทรมณี

224 ด.ญ.สุชานันท์  อินทฤทธ์ิ

225 ด.ช.ธนากร  ธรรมชาติ
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⑧



ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

226 ด.ช.ภูตะวัน  รอดแก้ว

227 ด.ช.ธนกฤต  อักษรน า

228 ด.ช.นิติพัฒน์  สงศิริ

229 ด.ญ.ชนัญชิดา  นวลศรี

230 ด.ญ.กฤติยากร  สุดใจ

231 ด.ช.กันต์นภัทร  เภรีกล

232 ด.ญ.วริศรา  สรแก้ว

233 ด.ช.ชนาธิป  บุญรอด

234 ด.ญ.ธนพร  สุนไสล

235 ด.ญ.ธัญชนก  หนูแก้ว

236 ด.ช.วชิรพันธ์  สุวรรณวิเชียร

237 ด.ช.ธชย  ด้วงใส

238 ด.ช.ภูมิพชร  สิงโหพล

239 ด.ญ.ณัฐวริฐา  สีนะ

240 ด.ช.ธนพัฒน์  ทองค า

241 ด.ญ.อัญชิษฐา  เหมทานนท์

242 ด.ช.ฐิติพงศ์  ยงเยื องคง

243 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชยา  ก ารัตน์

ลงช่ือ............................................................

(นางสาวประภาศรี  ค านวณจิต)
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