
ส่ิงท่ีใช้ในการสอบ  บัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน  ดินสอ 2B  ปำกกำสีน  ำเงิน

วิชำคณิตศำสตร์      ระดับประถม 1-6          เวลำ 10.30 น. - 12.00 น.

                          ระดับมัธยม 1-3            เวลำ 13.30 น. - 14.30 น.

                          ระดับมัธยม 1-5           เวลำ 10.30 น. - 12.30 น.

วิชำวิทยำศำสตร์     ระดับประถม 1-6          เวลำ 13.00 น. - 14.00 น.

นักเรียนสวมชุดนักเรียน รายงานตัวก่อนถึงเวลาสอบ 30 นาที  ณ บริเวณหน้าเวที อาคารดวงหทัย 

                         ยำงลบ น  ำยำลบค ำผิด ไม้บรรทัด

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบแข่งขัน "Asian  Science  Mathematics  and  English  Olympiad 

คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 2563"

ในวันอาทิตย์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (สนามสอบปิด) 

วิชำภำษำอังกฤษ    ระดับประถม 1-6          เวลำ 08.30 น. - 10.00 น.

                          ระดับมัธยม 1-3           เวลำ 08.15 น. - 10.00 น.

หน้าท่ี 1



ห้องสอบท่ี 1  ห้อง ม.1/2

1 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรแก้ว ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
2 เด็กชำยพชรกฤต    สัมมำกสิพงศ์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
3 เด็กชำยมติมนต์    วัฒนเชื อ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
4 เด็กหญิงนภสร     ทองด้วง ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
5 เด็กหญิงสุคนธำ   ชูศรี ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
6 เด็กหญิงณัฐณิชำ    สุรียพรรณ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
7 เด็กหญิงอนัญญำ   นิลจินดำ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
8 เด็กหญิงธัญชนก  ทองใหญ่ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
9 เด็กหญิงวรรณรัตน์   รัตนสุภำ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
10 เด็กหญิงศรัณญำกรณ์  เสวกจันทร์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
11 เด็กหญิงกัญญำภัค    คุ้มภัย ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
12 เด็กชำยอัครวัฒน์   วำสินธ์ุ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
13 เด็กหญิงธิติธำดำ   จิตรำภิรมย์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
14 เด็กหญิงณชรต    จ ำนงค์ทอง ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
15 เด็กชำยนนทพัทธ์  บัวจันทร์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
16 เด็กชำยรดิท     ชัยมงคล ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
17 เด็กหญิงณัชชำ     โมควงศ์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
18 เด็กหญิงเพียงประภำส์  เพียรเจริญ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
19 เด็กชำยวสวัตต์ิ     ดีลี ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
20 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทมะลิ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
21 เด็กชำยยศสรัล   เกิดอุดม ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
22 เด็กชำยพีรัชชัย   ติกขนำ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
23 เด็กหญิงณิศลำ    สมหมำย ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
24 เด็กชำยศตำยุ     อักษรภักดี ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
25 เด็กหญิงสุภิชชำ   วัตรำกรณ์ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
26 เด็กหญิงปภำวรินท์  ธรำพร ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
27 เด็กหญิงชัชชญำ บุญจันทร์ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
28 เด็กหญิงณัฐณิชำ   จงอริยะกุล ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
29 เด็กชำยณัฐนภันต์  ภู่วัฒนำ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
30 เด็กชำยภูดิศ      กองประดิษฐ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-นามสกุล นักเรียน  วิชาท่ีสอบ

หน้าท่ี 2



ห้องสอบท่ี 2  ห้อง ม.2/1

31 เด็กหญิงธนัท    เกิดสมบัติ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
32 เด็กหญิงกุลจิรำ   ใจเพชร ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
33 เด็กหญิงเกศรินทร์   แป้นถนอม ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
34 เด็กชำยอิทธิกร   แก้วเชื อ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
35 เด็กชำยธิษณ์รุจน์  แมนเมือง ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
36 เด็กชำยธนัตถ์ ซังธำดำ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
37 เด็กหญิงพรยมล  นุ้ยแก้ว ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
38 เด็กหญิงพิมพำภรณ์  โพธ์ิพิชญกุล ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
39 เด็กหญิงพลอยรัตน์  แซ่เตื อง ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
40 เด็กหญิงนำฎนรี    ศรีตะกุก ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
41 เด็กหญิงกิติพิชญำ   จินดำเรือง ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
42 เด็กหญิงปิยธิดำ      หำญจริยำกูล ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
43 เด็กหญิงณัชปภำ   ชินทัตโสภณ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
44 เด็กชำยอีตั น       เชน ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
45 เด็กชำยปุณณวิช   อรุณศิริวัฒนำ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
46 เด็กชำยน่ำนฟ้ำ     รักษภักดี ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
47 เด็กหญิงพิชชำนันท์  โอมณี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
48 เด็กหญิงสิริพิชชำ  ค ำชุมภู ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
49 เด็กหญิงจณัฐสิญำ  บวรพัฒนภัสสร ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
50 เด็กหญิงรมลกร    จันทร์ส่อง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
51 เด็กหญิงจิดำภำ      ลำขุมเหล็ก ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
52 เด็กหญิงพรนัชชำ  แดงกลับ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
53 เด็กหญิงชุติกำนต์   สุวรรณชำตรี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
54 เด็กหญิงสุพิชฌำย์   สุทธิจ ำนงค์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
55 เด็กหญิงปภำภัทร   จิตม่ัน ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
56 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  กุลจิตติส ำรำญ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
57 เด็กชำยศักรนันทน์ พรหมเมือง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
58 เด็กชำยวิศรุต     หีตหม่ืน ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
59 เด็กชำยสิรวิชญ์   จันทร์คง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
60 เด็กชำยศุภณัฐ    ณ นคร ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-นามสกุล นักเรียน ระดับช้ัน วิชาท่ีสอบ
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ห้องสอบท่ี 3  ห้อง ม.2/2

61 เด็กหญิงภิรัญญำ    โอมณี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
62 เด็กหญิงชนิสรำ    เพชรศรี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
63 เด็กชำยธนำกร      เริงวิทย์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
64 เด็กชำยคุณัชญ์      เกิดก่อ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
65 เด็กหญิงณัฐธยำน์   โสมจันทร์   ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
66 เด็กหญิงณัฐพิชชำ   นภสินธุวงศ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
67 เด็กหญิงกวินตรำ    สมวงศ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
68 เด็กหญิงพนิตตำ     วุฒิพงศ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
69 เด็กหญิงพรกมน    แพเพชรทอง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
70 เด็กหญิงปรำณฉัตร  สุขศรี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
71 เด็กหญิงกัญญำณัฐ    หนูขำว ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
72 เด็กชำยธรรศ     ปำลคเชนทร์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
73 เด็กชำยศิวกรณ์   ศรีสุวรรณ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
74 เด็กชำยทักษกร   พัฒนเดช ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
75 เด็กชำยแทนทวี    ขจรบุญ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
76 เด็กชำยกฤตภำส   แซ่เอี ยว ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
77 เด็กชำยชุติพนธ์   เผือกภูมิ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
78 เด็กหญิงธัญญชนก   อุ่นพิชัย ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
79 เด็กหญิงชลพรรษ  มำกศรี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
80 เด็กหญิงสุวิชำดำ    อยู่เย็น ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
81 เด็กหญิงปัณฑิตำ    แสงศรี ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
82 เด็กหญิงสุวภัทร    บุญมำ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
83 เด็กหญิงศศิรัศม์ิ   เพ็ชรรัตน์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
84 เด็กหญิงพิชำมญช์ุ  พรัมรัตนพงศ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
85 เด็กชำยธีทัต   ซังธำดำ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
86 เด็กหญิงสุกัญญำ   ด่ำนสุวรรณ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
87 เด็กหญิงธัญพิมล   กุยสำย ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
88 เด็กหญิงกัลยกร    โมควงศ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
89 เด็กหญิงพิมพ์วลี  เทียมประทีป ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
90 เด็กหญิงสโรชำ   แซ่หว่อง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ห้องสอบท่ี 4  ห้อง ม.3/1

91 เด็กหญิงชนิสรำ   วิริยำกุลภัทร ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
92 เด็กหญิงกัญญณัท  อินทอง ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
93 เด็กหญิงครองขวัญ  จินดำวรรณ์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
94 เด็กชำยแทนวุฒิ     เครือรัตน์ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
95 เด็กชำยหัฎฐกมล  แก้วสะอำด ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
96 เด็กชำยชญำนน  ภูริปัญญำนนท์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
97 เด็กชำยเจตน์สฤษฏ์ิ สุวรรณพัฒน์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
98 เด็กชำยรตินนท์  อัฒจักร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
99 เด็กหญิงภัณฑิรำ  ทองสินธ์ุ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
100 เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมอักษร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
101 เด็กชำยโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
102 เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลำศลักษณ์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
103 เด็กหญิงชำลิสำ   ผิวแก้ว ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
104 เด็กหญิงธนพร  นุนน้อย ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
105 เด็กหญิงปิยำภัทร์ ทิพย์บ ำรุง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
106 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
107 เด็กชำยณฐพล  นกเทศ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
108 เด็กชำยนพัตธร ทิพย์ประชำบำล ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
109 เด็กชำยชิษณุพงศ์  แร่ทอง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
110 เด็กหญิงอัยพัชร์   โรจนสำรัมภกิจ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
111 เด็กชำยรัชฐะพร ศรีสุข ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
112 เด็กชำยคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
113 เด็กชำยชยธร   กุลจิตติส ำรำญ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
114 เด็กชำยบวรลักษณ์  นวลคล้ำย ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
115 เด็กหญิงอำทิตยำ  ชูเชิด ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
116 เด็กหญิงนภสร   เพ็ชรสังข์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
117 เด็กหญิงธัญชนก นวลสุทธ์ิ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
118 เด็กชำยอัษฎำ  บุรพัฒน์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
119 เด็กชำยปกรณ์เกียรติ  พูลสมบัติ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
120 เด็กชำยภฤศ   ถิระรุ่งเรือง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
121 เด็กหญิงวรัชยำ คงเสน่ห์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ห้องสอบท่ี 5  ห้อง ม.3/2

122 เด็กหญิงรติกร  ท้วมเพ็ชร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
123 เด็กหญิงอรยำ   ยอดขยัน ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
124 เด็กหญิงพีรดำ  รัตนะ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
125 เด็กหญิงนภิชสรำ   อำภรณ์ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
126 เด็กชำยปกรณ์วิศว์  แก้วสะอำด ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
127 เด็กชำยเตชทัต    ณ พัทลุง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
128 เด็กชำยพศุตม์    ครุฑสุวรรณ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
129 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
130 เด็กชำยณภัทร   จ ำนงค์ทอง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
131 เด็กชำยนภัสดล  ลวณะสกล ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
132 เด็กชำยจิระณัฏฐ์  เตโช ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
133 เด็กหญิงชุติกำญจน์ ศรีเฮง ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
134 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
135 เด็กหญิงชำญำดำ  ซิ มเจริญ ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
136 เด็กหญิงลักษิกำ   ทวยเจริญ ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
137 เด็กหญิงกำนต์พิชชำ ขำวบ้ำนนำ ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
138 เด็กหญิงธัญชนก  พัชนี ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
139 เด็กหญิงณชนก  เทพจิตต์ ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
140 เด็กชำยย่ีเหิง  จ้ำว ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
141 เด็กหญิงจิดำภำ  อิรัสคำน ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
142 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
143 เด็กหญิงปพิชญำ   ณ บุญโณ ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
144 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์   ทองด้วง ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
145 เด็กหญิงสรัลรัตน์   ปจันทบุตร ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
146 เด็กหญิงสรัสวันต์  ปจันทบุตร ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
147 เด็กหญิงกิรติกำนต์  วรรณบุรี ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
148 นำงสำววรัญญำ  พลเพชร ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
149 นำงสำวฐปนรรฆ์   ศรีเทพ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
150 เด็กหญิงบุญธิชำฐ์   สุขีเกตุ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
151 เด็กหญิงเปมิกำ ทวยเจริญ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
152 นำงสำวกัญญำรัตน์  เซ่งอัน ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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153 เด็กหญิงใบบุญ       จ ำรูญพันธ์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
154 เด็กชำยภวินท์        สุวรรณบุตร ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
155 เด็กหญิงนวรัตน์      พูลมำศ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
156 เด็กหญิงณญำดำ     มุสิกพันธ์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
157 เด็กชำยณัฏฐกิตต์ิ    บุญญำนุกูลกิจ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
158 เด็กชำยภูเบศ         แดงอุทัย ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
159 เด็กชำยขุนพล        พลบุตร ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
160 เด็กชำยจิรพัฒน์      สงปลอด ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
161 เด็กชำยพชรพล       สมวงศ์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
162 เด็กชำยพณพงษ์      พูลมำศ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
163 เด็กชำยธิปก          ถิระรุ่งเรือง ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
164 เด็กชำยณชรัฐ        พงศำปำน ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
165 เด็กหญิงรมิดำ        รำมรงค์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
166 เด็กหญิงชญำนันต์    เอ่ียมโอ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
167 เด็กหญิงจิดำภำ      วัชรำภรณ์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
168 เด็กหญิงภัควลัญชญ์   เทือกสุบรรณ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
169 เด็กหญิงมณฑิตำ       ชัยยศ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
170 เด็กชำยณัฐชนนท์      แซ่ว่อง ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
171 เด็กหญิงอริณญำ      จงอริยะกุล ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
172 เด็กชำยเบธัส          บุญชุม ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
173 เด็กหญิงกัลยำกร      เกิดเมฆ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
174 เด็กชำยกิตติกวิน      ณ สงขลำ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
175 เด็กชำยปภังกร        ชูแสงศรี ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
176 เด็กหญิงศโรชำ    ธนำนุภำพไพบูลย์ ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
177 เด็กชำยเตชิต      ศรีเสน ป.1 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
178 เด็กชำยกิตต์ิบดินทร์  นวลแก้ว ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
179 เด็กชำยปภำวินท์    พิริยสถิต ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
180 เด็กชำยอุชุกร        ชินทัตโสภณ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
181 เด็กชำยธรณ์เทพ     เสริฐจันทึก ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
182 เด็กชำยณัฐกรณ์      แสงรอด ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ห้องสอบท่ี 6  ห้อง ม.3/3

183 เด็กหญิงณิชำ   จันทร์เดช ป.3 วิทยำศำสตร์
184 เด็กชำยกรินทร์     วรรณวีระ ป.3 วิทยำศำสตร์
185 เด็กหญิงวรวรัญ    มณีวรรณ ป.3 วิทยำศำสตร์
186 เด็กชำยคณพัชญ์     ศรีคุ้มวงศ์ ป.4 วิทยำศำสตร์
187 เด็กชำยกฤษฎ์ิลภณ  มุขรัษฎำ ป.4 วิทยำศำสตร์
188 เด็กหญิงเป่ียมสุข    เจริญสิน ป.4 วิทยำศำสตร์
189 เด็กชำยพีรวิชญ์    เพชรตุ้น ป.4 วิทยำศำสตร์
190 เด็กหญิงสุณัฏฐำ    จินตบุตร ป.5 วิทยำศำสตร์
191 เด็กหญิงเขมณัฐน์    พัฒน์มำศ ป.5 วิทยำศำสตร์
192 เด็กหญิงกนิกนันต์   แจ้งใจ ป.5 วิทยำศำสตร์
193 เด็กหญิงขวัญข้ำว    เทพศิริ ป.5 วิทยำศำสตร์
194 เด็กหญิงเบญญภำ   ทองยวน ป.5 วิทยำศำสตร์
195 เด็กหญิงพิชำมญช์ุ  พัฒนกุล ป.5 วิทยำศำสตร์
196 เด็กหญิงกิตรดำ   ศรีเมธำฤกถกุล ป.5 วิทยำศำสตร์
197 เด็กหญิงธัญญ์พิชชำ  โพธ์ิถำวร ป.5 วิทยำศำสตร์
198 เด็กหญิงจุติภัทร์     เจริญสุข ป.5 วิทยำศำสตร์
199 เด็กหญิงณัฐณิชำ    บุญเชิด ป.5 วิทยำศำสตร์
200 เด็กหญิงชัชนันท์     พันธวัฒน์ ป.5 วิทยำศำสตร์
201 เด็กหญิงเขมนิจ   ปรำญชลีสกุล ป.5 วิทยำศำสตร์
202 เด็กหญิงอัยยำ      มัคโช ป.5 วิทยำศำสตร์
203 เด็กหญิงจุฑำรัตน์   จิตรำภิรมย์ ป.5 วิทยำศำสตร์

204 เด็กหญิงสุประวีณ์    พรหมวิเศษ ป.5 วิทยำศำสตร์

205 เด็กหญิงกำนต์นิชชำ  เพชรสถิตย์ ป.5 วิทยำศำสตร์

206 เด็กหญิงอภิชญำ โสมมำก ป.6 วิทยำศำสตร์

207 เด็กชำยชัชพล  วชิรำนันตวัฒน์ ป.6 วิทยำศำสตร์

208 เด็กชำยอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว ป.6 วิทยำศำสตร์

209 เด็กชำยป้องภพ   พิมศักด์ิ ป.6 วิทยำศำสตร์
210 เด็กหญิงชำลิสำ  ฉิมชูทอง ป.6 วิทยำศำสตร์
211 เด็กหญิงปภำวี  ศักดำ ป.6 วิทยำศำสตร์
212 เด็กหญิงศุณิสำ   ขมัน ป.6 วิทยำศำสตร์
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213 เด็กชำยพันธ์ุธนะ     ปิยะพันธ์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
214 เด็กหญิงพรรณพิศำ   ไพศำลโรจน์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
215 เด็กหญิงปัญญ์นภัส   อรุณศิริวัฒนำ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
216 เด็กหญิงธีริศรำ       ธนมิตรำมณี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
217 เด็กหญิงทิพย์ธำอร   โพธ์ิพิชญกุล ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
218 เด็กหญิงดลศิริ     สวัสดิเวทิน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
219 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ  ธนอดิโรจน์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
220 เด็กชำยธนพงค์     ฤทธ์ิหมุน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
221 เด็กหญิงเมธำวดี   เวชวิทยำอ ำไพกิจ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
222 เด็กหญิงอลิชำ     เทียมสุวรรณ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
223 เด็กหญิงคณิสสร   รอดเจริญ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
224 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมำกสิพงศ์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
225 เด็กหญิงพิชชำภำ    วุฒิพงศ์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
226 เด็กหญิงญำณิศำ     มุสิกโรจน์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
227 เด็กหญิงกัณฐมณี    แซ่ภู่ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
228 เด็กหญิงศศิฉำย     เหล่ำประสิทธ์ิ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
229 เด็กหญิงพุทธมน    ชูคง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
230 เด็กชำยวชิรวิทย์    แสงเดช ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
231 เด็กหญิงอศิฟ้ำ       ศรีอุลิต ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
232 เด็กหญิงธมนวรรณ   ขวดทอง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
233 เด็กหญิงอุนนดำ      ศรีโรจน์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
234 เด็กหญิงพิชญธิดำ     จันทร์ภักดี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
235 เด็กหญิงสิรภัทร      ยอดขยัน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
236 เด็กหญิงอรอภิชำ     รัชชะ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
237 เด็กชำยกัณฑ์อเนก   สุทธินุ่น ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
238 เด็กชำยภูวรินทร์      แก้วไทย ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
239 เด็กชำยเมธัส        รจนำ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
240 เด็กชำยสจ          เรืองนุ้ย ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
241 เด็กชำยจิรภัทร     พลดี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
242 เด็กหญิงคุณัญญำ   จินตบุตร ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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243 เด็กหญิงญำณิศำ  เสวกวัง ป.6 วิทยำศำสตร์
244 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ด ำนิล ป.6 วิทยำศำสตร์
245 เด็กหญิงชนัญชิตำ   แพนำค ป.6 วิทยำศำสตร์
246 เด็กหญิงพัชรำลักษณ์  น้อยไขข ำ ป.6 วิทยำศำสตร์
247 เด็กชำยธนวัฒน์   เพชรรัตน์ ป.6 วิทยำศำสตร์
248 เด็กชำยครองภพ  เจริญสุข ป.6 วิทยำศำสตร์
249 เด็กชำยเจตนิพัทธ์   เพ็งศรี ป.6 วิทยำศำสตร์
250 เด็กชำยกษิต  แก้วเสน ป.6 วิทยำศำสตร์
251 เด็กชำยภูริณัฐ   เครือง้ำว ป.6 วิทยำศำสตร์
252 เด็กชำยกิตติธัช   จันทร์มณี ป.6 วิทยำศำสตร์
253 เด็กหญิงพรนภัส   สงพัฒน์แก้ว ป.6 วิทยำศำสตร์
254 เด็กหญิงวชิรญำณ์  เรืองฤทธ์ิ ป.6 วิทยำศำสตร์
255 เด็กหญิงกวินธิดำ   เขียวแดง ป.6 วิทยำศำสตร์
256 เด็กหญิงศุภสุตำ  อินทร์แก้ว ป.6 วิทยำศำสตร์
257 เด็กหญิงพิมศ์แพง  ศิริโภคพัฒน์ ป.6 วิทยำศำสตร์
258 เด็กหญิงศิริรัตน์   ประชุมรัตน์ ป.6 วิทยำศำสตร์
259 เด็กหญิงปำริตำ     ยวนำนนท์ ป.6 วิทยำศำสตร์
260 เด็กหญิงธิดำรัตน์  รุ่งช่วง ป.6 วิทยำศำสตร์
261 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ใจงำม ป.6 วิทยำศำสตร์
262 เด็กหญิงขนิษฐำ  หวำมำ ป.6 วิทยำศำสตร์
263 เด็กหญิงสุภำวดี  อุ่นเจริญ ป.6 วิทยำศำสตร์
264 เด็กชำยชนวีร์  เพ็งศรี ม.1 วิทยำศำสตร์
265 เด็กชำยธัชพล  ศิริรักษ์ ม.1 วิทยำศำสตร์
266 เด็กชำยชนินทร์ศักด์ิ   ฉันทสุเมธำกุล ม.1 วิทยำศำสตร์
267 เด็กหญิงคุณัญญำ   คุ้มภัย ม.1 วิทยำศำสตร์

268 เด็กชำยสัณหณัฐ  บัวพรหม ม.1 วิทยำศำสตร์

269 เด็กหญิงชนมน  พิทักษ์วงศ์ ม.1 วิทยำศำสตร์

270 เด็กหญิงนนทพร  เหลืองเพ่ิมสกุล ม.2 วิทยำศำสตร์
271 เด็กหญิงกัญญำพัชร   นวลบุญ ม.2 วิทยำศำสตร์
272 เด็กชำยธัชพล   จงขจรพงษ์ ม.3 วิทยำศำสตร์
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273 เด็กหญิงพัณณิตำ    บุญทิพย์ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
274 เด็กหญิงกัญญำพัชร   เมืองนิล ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
275 เด็กชำยธนดล    หงษ์ทอง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
276 เด็กชำยพำทิศ    ฤทธ์ิธำทร ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
277 เด็กชำยเจตนิพัทธ์   เพชรทอง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
278 เด็กชำยพชร    พัฒนเจริญ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
279 เด็กชำยสิรวิชญ์   ยืนยัน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
280 เด็กชำยกรวรรษ รัดเกล้ำ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
281 เด็กชำยพงศ์ภรณ์  ภมร ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
282 เด็กหญิงขวัญฤทัย   ก ำประโคน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
283 เด็กหญิงกัญญำวีร์   แก้วกุล ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
284 เด็กหญิงบุญญำพร  นวลศิริ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
285 เด็กหญิงอัญมณี  นุ้ยเมือง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
286 เด็กชำยชวภณ    ส ำอำงศรี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
287 เด็กชำยกวิน    ลีละวุฒิ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
288 เด็กชำยคเณศ   อินทรนำค ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
289 เด็กชำยปฤณ    กระจ่ำงแจ้ง ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
290 เด็กหญิงแก้วเก้ำ   เทพศิริ ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
291 เด็กชำยอติวิชญ์    หนูจีนจิตร ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
292 เด็กหญิงพิชญ์สินี   คงมะลวน ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
293 เด็กชำยวรำกร     น้อยลัทธี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
294 เด็กชำยพงศ์ปณต   เพชรหนู ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
295 เด็กหญิงลัลน์ญดำ   ปรำบไกรศรี ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
296 เด็กชำยกฤชนนท์   พรหมอักษร ป.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
297 เด็กหญิงธัญเทพ    บุญพัฒน์ ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
298 เด็กหญิงญำณำธิป    สุขศรี ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
299 เด็กหญิงกมลชนก    สังข์เทพ ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
300 เด็กหญิงชวพร       ชัยขันท์ ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
301 เด็กหญิงปรียำนำถ  มณีนิล ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
302 เด็กชำยศุภณัฏฐ     คะสุดใจ ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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303 เด็กชำยวนัสบดี   สุขแจ่ม ม.3 วิทยำศำสตร์
304 เด็กชำยธรรศพล  พุทธกำล ม.3 วิทยำศำสตร์
305 เด็กชำยพันธกร   เลำหพรชัยพันธ์ ม.3 วิทยำศำสตร์
306 เด็กหญิงพุฒินำถ  มำสังข์ ม.3 วิทยำศำสตร์
307 เด็กหญิงปุญญิศำ   ล้อมลิ ม ม.3 วิทยำศำสตร์
308 เด็กหญิงสรำสินี   ปิยะรัตน์ ม.3 วิทยำศำสตร์
309 เด็กหญิงณัฐนันท์  เฉลิมวงศ์ ม.3 วิทยำศำสตร์
310 เด็กหญิงแพรชมพู  ฉวำง ม.3 วิทยำศำสตร์
311 เด็กหญิงวรดำ   ชนะกุล ม.3 วิทยำศำสตร์
312 เด็กหญิงณิชำรีย์ ไทยรำช ม.3 วิทยำศำสตร์

313 เด็กหญิงวรญำ  หม่ืนไธสง ม.3 วิทยำศำสตร์

314 เด็กหญิงเบญญำดำ  ประคองบุศย์ ม.3 วิทยำศำสตร์

315 เด็กหญิงโซเฟีย   เจะเด็ง ม.3 วิทยำศำสตร์

316 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไพจิตรวิจำรณ์ ม.3 วิทยำศำสตร์

317 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขจรบุญ ม.3 วิทยำศำสตร์

318 นำงสำวณิชำรียำ  แสงไทย ม.3 วิทยำศำสตร์

319 เด็กหญิงกุลรดำ  โรจน์ดุษฎี ม.3 วิทยำศำสตร์

320 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงชู ม.3 วิทยำศำสตร์

321 เด็กหญิงธำรำทิพย์ บุญสุวรรณ์ ม.3 วิทยำศำสตร์

322 เด็กหญิงณชญำดำ  แก้วหีตนุ้ย ม.3 วิทยำศำสตร์

323 เด็กหญิงพัชรี  พลภักดี ม.3 วิทยำศำสตร์

324 เด็กหญิงบัณฑิตำ  สำมใจ ม.3 วิทยำศำสตร์

325 นำงสำวชุติมนฑ์  ปริชำตินนท์ ม.3 วิทยำศำสตร์
326 เด็กหญิงลักษฎำทิพย์ อินทชำติ ม.3 วิทยำศำสตร์
327 เด็กหญิงณัฐณิชำ   สืบสุข ม.3 วิทยำศำสตร์
328 เด็กหญิงณิชำรีย์   ชูฤกษ์ ม.3 วิทยำศำสตร์
329 เด็กหญิงปภำวี  เวชศำสตร์ ม.3 วิทยำศำสตร์
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330 เด็กชำยนพรุจ    แซ่ลิ ม ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
331 เด็กชำยณัฐรณ   ทองนุ้ยพรหมณ์ ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
332 เด็กหญิงโปชิญำ    ว่องสกุล ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
333 เด็กหญิงบุณยำนุช   เชำวน์ณัฐเศวตกุล ป.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
334 เด็กชำยกฤติเดช  พิชญำนุพงศ์ ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
335 เด็กชำยชยพล   โชคชัยกวิน ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
336 เด็กหญิงวรัชยำ     อนันทขำล ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
337 เด็กหญิงสุณิสำ   ไชยเสนำ ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
338 เด็กหญิงกรภัค    เพชรหนู ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
339 เด็กหญิงพศิกำ    ภมร ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
340 เด็กชำยพิเชฐชญณ์  แซ่ภู่ ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
341 เด็กหญิงอภิษฎำ     ชูเชิด ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
342 เด็กหญิงพิชญำภำ  หำญด ำรงค์กุล ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
343 เด็กหญิงดล    กล่ินเสำวคนธ์ ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
344 เด็กชำยวรำเสฎฐ์   เหล่ำนำค ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
345 เด็กชำยกฤษกร    ธนมิตรำมณี ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
346 เด็กชำยอติรุจ      กิจกร ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
347 เด็กชำยณฐำศักด์ิ      โกสิยพันธ์ ป.4 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
348 เด็กชำยธนบูลย์    สุขขี ป.5 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
349 เด็กหญิงพิชญำภัค   บุญทิพย์ ป.5 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
350 เด็กชำยกิตติพัทธ์   สงปลอด ป.5 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
351 เด็กหญิงปำริมำ  โกยสมบัติโอฬำร ป.5 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
352 เด็กชำยวงธนำ    กำเล่ียง ป.6 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
353 เด็กหญิงเปรมพระพร   ศรีมุข ป.6 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
354 เด็กหญิงธิติสุดำ   นิตยำ ป.6 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
355 เด็กชำยวงศพัทธ์  เชำวน์ณัฐเศวตกุล ป.6 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
356 เด็กหญิงสิริ  ทองรักษ์ ม.2 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
357 เด็กหญิงเก็จมณี  ตรียุทธ ม.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
358 เด็กหญิงจัสมีน   อินอำม ม.3 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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359 เด็กชำยโชติกวินทร์  โชติเวทย์ศิลป์ ป.2 ภำษำอังกฤษ
360 เด็กหญิงกุลภัสสร์   มีชัย ป.2 ภำษำอังกฤษ
361 เด็กหญิงสถลัชนันท์  มำกชิต ป.1 ภำษำอังกฤษ
362 เด็กชำยกฤษติพงศ์   กรณ์ทิพย์ ป.1 ภำษำอังกฤษ
363 เด็กหญิงพิมพ์ณดำ     รัตนจินดำ ป.1 ภำษำอังกฤษ
364 เด็กหญิงกัญญำณัฐ    วิชัยดิษฐ ป.1 ภำษำอังกฤษ
365 เด็กหญิงป้ันหยำ ปลื มจิตร ป.3 ภำษำอังกฤษ
366 เด็กหญิงนิชชำ ธรรมำนุรักษ์ ป.3 ภำษำอังกฤษ
367 เด็กชำยจิรำยุ     ศรีทองกุล ป.4 ภำษำอังกฤษ
368 เด็กหญิงลักษิกำ   เศรษฐเชื อ ป.4 ภำษำอังกฤษ
369 เด็กหญิงสิริโมฬี    บุณยทัต ป.4 ภำษำอังกฤษ
370 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่ืนชม ป.4 ภำษำอังกฤษ
371 เด็กชำยมณินทร   คงทรัพย์ ป.4 ภำษำอังกฤษ
372 เด็กหญิงซีรีน   อินอำม ป.5 ภำษำอังกฤษ
373 เด็กชำยภีมพล     ครุฑสุวรรณ ป.4 ภำษำอังกฤษ
374 เด็กหญิงจิรชยำ     จิตรำภิรมย์ ป.5 ภำษำอังกฤษ
375 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดดนตรี ป.5 ภำษำอังกฤษ
376 เด็กชำยภูริวัฒ   พัฒนภำกรณ์ ป.5 ภำษำอังกฤษ
377 เด็กหญิงธัญชนก    ปำนดี ป.5 ภำษำอังกฤษ
378 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลำวัลย์กุล ป.6 ภำษำอังกฤษ
379 เด็กหญิงรุ่งนภำ   เพชรน้อย ป.6 ภำษำอังกฤษ
380 เด็กชำยวรชิต พันธ์ุวิชำติกุล ป.6 ภำษำอังกฤษ
381 เด็กชำยไชยำ  จันทร์ทอง ป.6 ภำษำอังกฤษ
382 เด็กหญิงพิชญำ   ปัจฉิม ป.6 ภำษำอังกฤษ
383 เด็กหญิงปวิชญำ  วงศ์หิรัญ ป.6 ภำษำอังกฤษ
384 เด็กหญิงศิรภัสสร   ถึงเจริญ ป.6 ภำษำอังกฤษ
385 เด็กหญิงบุญธิชำ   วงศ์โพธิพันธ์ ป.6 ภำษำอังกฤษ
386 เด็กหญิงลภัสรดำ   บุญไธสง ป.6 ภำษำอังกฤษ
387 เด็กหญิงเอมสุข   สุดใหม่ ป.6 ภำษำอังกฤษ
388 เด็กชำยเตชินท์   ปำนเสน่ห์ ม.1 ภำษำอังกฤษ
389 เด็กหญิงณภัทร  กังวำนธรรม ม.1 ภำษำอังกฤษ
390 เด็กหญิงชญำดำ  เย็นสบำย ม.1 ภำษำอังกฤษ
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391 เด็กชำยพิฑำนันท์   แก้วปลอด ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
392 เด็กชำยสกลวรรธน์  มำกบุญ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
393 เด็กชำยพัฐกฤษฎ์    บุญคง ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
394 เด็กหญิงอิสยำภรณ์   อิสระรำษฎร์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
395 เด็กหญิงกันติชำ    รัตนพันธ์ุ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
396 เด็กหญิงณัฐธิยำน์    เพชรทองบุญ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
397 เด็กหญิงพริมำ   หริรักษ์ ป.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
398 เด็กหญิงณิชกมล   ป่ินทองศรี ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
399 เด็กชำยกฤติพงษ์   ฉิมกล่อม ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
400 เด็กหญิงเขมศิตำ ศักด์ิศรีวิธุรำช ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
401 เด็กหญิงจำรวี    สำยัณห์ ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
402 เด็กชำยเตชินท์   ทองต ำลึง ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
403 เด็กชำยโพธิพัฒน์    ทองแก้ว ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
404 เด็กหญิงปัญญกัญญ์  ทองจีน ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
405 เด็กชำยสกลภัทร   เดชมณี ป.4 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
406 เด็กหญิงขวัญเพ็ญ   ฤทธ์ิภู่ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
407 เด็กหญิงทักษรัตน์   คมขำว ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
408 เด็กหญิงรักษณำลี   วิชญวิศิษฎ์ชล ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
409 เด็กชำยกฤตภัค   เทพศิริ ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

410 เด็กชำย ธีร์ธวัช  ลมุล ป.5 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

411 เด็กชำยยศกร  นวเลิศปัญญำ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

412 เด็กชำยณัฐวัฏร   เมืองพรหม ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

413 เด็กชำยเวชพิสิฐ   วงศ์เวชสวัสด์ิ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

414 เด็กชำยณฐพล  เทพเล่ือน ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

415 เด็กชำยกฤติน  สุทธิจุฑำมณี ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

416 เด็กหญิงณฐรดี   ร่มโพธ์ิทอง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
417 เด็กหญิงกันยกร   เกษมกิจโภคิน ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
418 เด็กชำยภูริณัฐ   ศักด์ิสวัสด์ิ ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
419 เด็กชำยพีรพัฒน์   ทองต ำลึง ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
420 เด็กหญิงนงนภัส  ขวัญเรือน ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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ห้องสอบท่ี 11  ห้อง ม.2/4

421 เด็กหญิงพิชญำ  คล้ำยโสม ม.1 ภำษำอังกฤษ
422 เด็กหญิงเจดแอชลี อลิญำ ฉ้ำยเม่ง ม.1 ภำษำอังกฤษ
423 เด็กหญิงวันวิสำข์ มีทองใส ม.1 ภำษำอังกฤษ
424 เด็กหญิงชิดชนก เฉลิมวงศ์ ม.1 ภำษำอังกฤษ
425 เด็กหญิงนนทพร  ศรีทองกุล ม.2 ภำษำอังกฤษ
426 เด็กหญิงกชณิช  ระร่ืนกล่ิน ม.2 ภำษำอังกฤษ
427 เด็กหญิงฐิตำรีย์   พัดลม ม.3 ภำษำอังกฤษ
428 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สังข์อ่ ำ ม.3 ภำษำอังกฤษ
429 เด็กหญิงกนกกร  ใจซ่ือ ม.3 ภำษำอังกฤษ
430 เด็กหญิงชวิศำ  ศรีเกษ ม.3 ภำษำอังกฤษ
431 เด็กหญิงปวริศำ   พรหมชิต ม.3 ภำษำอังกฤษ
432 เด็กหญิงรติมำ   หริรักษ์ ม.3 ภำษำอังกฤษ
433 เด็กหญิงลิขิตตำ  เมืองใหม่ ม.3 ภำษำอังกฤษ
434 เด็กหญิงนรพร   ขวัญซ้ำย ม.3 ภำษำอังกฤษ
435 เด็กหญิงณิชกำนต์  นพคุณ ม.3 ภำษำอังกฤษ
436 นำงสำวณัชฐิฌำ   ทำหำญ ม.3 ภำษำอังกฤษ
437 นำงสำวรฎำ   หนูนำค ม.3 ภำษำอังกฤษ
438 เด็กหญิงเบญจมำศ  วิชัยดิษฐ ม.3 ภำษำอังกฤษ
439 เด็กหญิงณิชำรีย์   ชูแก้ว ม.3 ภำษำอังกฤษ
440 เด็กหญิงณัฏฐณิชำ  มุสิกะกุล ม.3 ภำษำอังกฤษ
441 เด็กหญิงมนัญชยำ  มีเดช ม.3 ภำษำอังกฤษ
442 เด็กหญิงอิสรีย์  คงเดิม ม.3 ภำษำอังกฤษ
443 เด็กหญิงพิชญธิดำ  เรืองทองฉิม ม.3 ภำษำอังกฤษ
444 เด็กหญิงณิชกมล   หนูแกล้ว ม.3 ภำษำอังกฤษ
445 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย ปำนใจนำม ม.3 ภำษำอังกฤษ
446 นำงสำวกุมภำพันธ์  ธนูศิลป์ ม.3 ภำษำอังกฤษ
447 นำงสำวสมิตำ  สินธุประพันธ์ ม.3 ภำษำอังกฤษ
448 เด็กหญิงชลีพร  ชลีกรชูวงศ์ ม.3 ภำษำอังกฤษ
449 เด็กหญิงอัญชุลี  ทองปรีชำ ม.3 ภำษำอังกฤษ
450 เด็กหญิงศุภัคชญำ  บุญสุข ม.3 ภำษำอังกฤษ
451 เด็กหญิงนำตำลี   บำฮำริน ม.3 ภำษำอังกฤษ
452 เด็กหญิงกัญญผจง  โถนทำ ม.3 ภำษำอังกฤษ
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ห้องสอบท่ี 11  ห้อง ม.2/4

453 เด็กชำยธัญพิสิษฐ์  แก้วพิชัย ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
454 เด็กหญิงธริศรำ  รัตนเดชำกร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
455 เด็กชำยธำร  วงศ์ปิยะบวร ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
456 เด็กหญิงศวิตำ  หม่ืนศรี ป.6 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
457 เด็กชำยอำนุภำพ   อติชำต ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
458 เด็กชำยไรวินท์  ทองฉิม ม.1 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
459 เด็กหญิงพลอยปภัส  มำกใหม่ ม.2 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

460 เด็กหญิงเปมิกำ อดิเทพสถิต ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
461 เด็กหญิงวรรณิดำ   ช่ืนใจ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

462 นำงสำวชญำนิษฐ์  ปรีชำ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

463 เด็กหญิงสุณัฐธิดำ  ฉำยทุย ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
464 เด็กหญิงสุชำดำ  สุธำโภชน์ ม.3 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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ห้องสอบท่ี 12  ห้อง ม.2/5

465 เด็กหญิงป่ินหยก   จันทรมุณี ป.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
466 เด็กหญิงจิณณำ     อัครปฐมกุล ป.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
467 เด็กหญิงพรนัชชำ  สุนทรธรรมำสน์ ป.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
468 เด็กหญิงณัฐณิชำ   พูลมำศ ป.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
469 เด็กหญิงปวริศำ  คูหพันธ์ ป.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
470 เด็กชำยกฤติน    ศรีใหม่ ป.4 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
471 เด็กชำยสุวิจักขณ์   แสงเกื อหนุน ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
472 เด็กหญิงริซกีน่ำ   ยูซบ ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
473 เด็กหญิงกอบแก้ว   เอียดสิทธิรักษ์ ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
474 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   อัครธนสุนทร ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
475 เด็กชำยศรรวริศ    ขนำนสุข ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
476 เด็กชำยภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภำ ป.5 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
477 เด็กหญิงพิมพ์มำดำ  วิญญธรรม ป.6 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
478 เด็กหญิงวรนิษฐำ  ธนฐำนสกุล ป.6 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
479 เด็กหญิงชญำนิศ  สะโรจน์ ป.6 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
480 เด็กชำยพศิน   เหล่ำบุญกล่อม ม.1 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
481 เด็กหญิงณัฐนรี มำนะพัฒนพงศ์ ม.1 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
482 เด็กชำยนพรุจ   พรหมนุช ม.1 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
483 เด็กหญิงพิชญำ   รักษ์สำคร ม.1 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
484 เด็กหญิงสโรชำ   ขวัญลมัย ม.2 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
485 เด็กหญิงอริสรำ  พรหมนุช ม.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
486 เด็กหญิงเดนิก้ำ  พิล ม.3 วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ห้องสอบท่ี 12  ห้อง ม.2/5

487 เด็กชำยณภัทร        งำมเรียบสกุล ป.1 คณิตศำสตร์
488 เด็กหญิงปิยธิดำ        แสงเดช ป.1 คณิตศำสตร์
489 เด็กชำยญำณสรณ์     เขำแก้ว ป.1 คณิตศำสตร์
490 เด็กหญิงนิชำภำ       ทองหัวเตย ป.1 คณิตศำสตร์
491 เด็กหญิงพิชำมญช์ุ     วัฒนำ ป.1 คณิตศำสตร์
492 เด็กชำยภำนุรุจ        อินทวงศ์ ป.1 คณิตศำสตร์
493 เด็กหญิงรมน           รัตนอุทัยกูล ป.1 คณิตศำสตร์
494 เด็กหญิงนวกชมณ      จินดำรักษ์ ป.1 คณิตศำสตร์
495 เด็กหญิงนภิสำ        ทองปลอด ป.1 คณิตศำสตร์
496 เด็กหญิงพิชญธิดำ      คงมำก ป.1 คณิตศำสตร์
497 เด็กชำยทีปกร      เดชำศักด์ิ ป.2 คณิตศำสตร์
498 เด็กชำยศตำยุ      วงศ์ศิลป์ ป.2 คณิตศำสตร์
499 เด็กชำยปัณณวิชญ์  ทิพย์วงศ์ ป.2 คณิตศำสตร์
500 เด็กชำยพิชญุตม์    โต๊ะยะเล ป.2 คณิตศำสตร์
501 เด็กชำยพีรพัฒน์    พรมแก้ว ป.2 คณิตศำสตร์
502 เด็กชำยศุภณัชร     จิมจวน ป.2 คณิตศำสตร์
503 เด็กชำยณณฐ         โสตยิ ม ป.2 คณิตศำสตร์
504 เด็กชำยวริรวิทย์  จรูญจิตไพรัช ป.2 คณิตศำสตร์
505 เด็กชำยอรรถ    พัฒน์นุ่น ป.2 คณิตศำสตร์
506 เด็กหญิงพิมชนก   มุสิก ป.2 คณิตศำสตร์
507 เด็กหญิงปอรภำ   มูลลักษณ์ ป.2 คณิตศำสตร์
508 เด็กชำยสักรินทร์   มุขตำ ป.3 คณิตศำสตร์
509 เด็กชำยภำคภพ   ทองสินธ์ุ ป.3 คณิตศำสตร์
510 เด็กชำยพลช    บินต ำมะหงง ป.3 คณิตศำสตร์
511 เด็กชำยวงศธร   ไกรเทพ ป.3 คณิตศำสตร์
512 เด็กชำยกฤติเดช   พัชรธำดำกิจ ป.3 คณิตศำสตร์
513 เด็กชำยณัฐภูมินทร์  ทองแท้ ป.3 คณิตศำสตร์
514 เด็กชำยไอศูรย์  เรืองจันทร์ ป.3 คณิตศำสตร์
515 เด็กหญิงพิชำมญช์ุ   พุทธรัตน์ ป.3 คณิตศำสตร์
516 เด็กหญิงสิริยำพร   วิภำรัตนำพร ป.3 คณิตศำสตร์
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ห้องสอบท่ี 13  ห้อง ม.2/6

517 เด็กหญิงปุณณดำ   อยู่ประสิทธ์ิ ป.3 คณิตศำสตร์
518 เด็กหญิงปรำชญ์วิริญำ   ลิ มฉุ้น ป.3 คณิตศำสตร์
519 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จันทร์สงค์ ป.3 คณิตศำสตร์
520 เด็กหญิงนัทธมน    ไชยชนะ ป.3 คณิตศำสตร์
521 เด็กหญิงกวินทรำ  ตะปินำ ป.3 คณิตศำสตร์
522 เด็กหญิงปุณณดำ  แซ่เตียว ป.3 คณิตศำสตร์
523 เด็กหญิงสุพรรษำ   สวัสดี ป.3 คณิตศำสตร์
524 เด็กชำยกันตภณ   สิงสม ป.3 คณิตศำสตร์
525 เด็กหญิงพิมพ์พัตร์ตรำ  พรหมอินทร์ ป.3 คณิตศำสตร์
526 เด็กหญิงนิชำพร  โคตรสมบัติ ป.3 คณิตศำสตร์
527 เด็กหญิงณฐมน    ชูจิตร ป.3 คณิตศำสตร์
528 เด็กหญิงกชนันท์   วีระสุนทร ป.3 คณิตศำสตร์
529 เด็กหญิงธนำกำนต์  รำชแก้ว ป.3 คณิตศำสตร์
530 เด็กชำยธีรวัฒน์   พัฒนประดิษฐ์ ป.3 คณิตศำสตร์
531 เด็กชำยกันต์ธร   สีห์รำ ป.3 คณิตศำสตร์
532 เด็กหญิงจิรำภำ     เมฆบุตร ป.4 คณิตศำสตร์
533 เด็กชำยธีรภัทร   บุรินทร์กุล ป.4 คณิตศำสตร์
534 เด็กชำยกตัญญู   วันเกิดใจงำม ป.4 คณิตศำสตร์
535 เด็กหญิงภูสิปรำง   จุลำนุพันธ์ ป.4 คณิตศำสตร์
536 เด็กชำยภัทรวุฒิ   บุญญภัทร ป.4 คณิตศำสตร์
537 เด็กชำยพิชญุตม์    วัฒนำ ป.4 คณิตศำสตร์
538 เด็กชำยธำยุกร  ช่วยรักษ์ ป.4 คณิตศำสตร์
539 เด็กหญิงเจิมจันท์  ไวฑูรย์เกียรติ ป.4 คณิตศำสตร์
540 เด็กชำยเทพทัต   อ ำไพเมือง ป.4 คณิตศำสตร์
541 เด็กหญิงณิศชนำ     เสือแก้ว ป.4 คณิตศำสตร์
542 เด็กชำยทรรพตะวัน   โมทนำ ป.4 คณิตศำสตร์
543 เด็กหญิงปุญญิศำ   แก้วเจริญ ป.5 คณิตศำสตร์
544 เด็กหญิงณัฏฐนันท์   พิทักษ์โกศล ป.5 คณิตศำสตร์
545 เด็กชำยภัทรธร   พัฒนรักษ์ ป.5 คณิตศำสตร์
546 เด็กหญิงปพำวรินทร์   สร้อยสนธ์ิ ป.5 คณิตศำสตร์
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ห้องสอบท่ี 14  ห้อง ม.4/1

547 เด็กหญิงภรณี    ขำวทอง ป.5 คณิตศำสตร์
548 เด็กหญิงธมน  กำญจนรัตน์ ป.5 คณิตศำสตร์
549 เด็กชำยปัณณวิชญ์    สุรไพศำลนนท์ ป.5 คณิตศำสตร์
550 เด็กชำยกฤตภัค      วิชัยดิษฐ ป.5 คณิตศำสตร์
551 เด็กหญิงพรวิภำ    ละเอียด ป.5 คณิตศำสตร์
552 เด็กหญิงภัทรฤทัย   บุญญภัทร ป.5 คณิตศำสตร์
553 เด็กหญิงนิชธำวัลย์  หนูปำน ป.5 คณิตศำสตร์
554 เด็กหญิงรสริน      ช่วยอยู่ ป.5 คณิตศำสตร์
555 เด็กหญิงจิดำภำ  โชคชัยกวิน ป.6 คณิตศำสตร์
556 เด็กหญิงกุลิสรำ   สันเพชร ป.6 คณิตศำสตร์
557 เด็กหญิงณัฐณิชำช์ สุขีเกตุ ป.6 คณิตศำสตร์
558 เด็กหญิงกชพร  เพชรทอง ป.6 คณิตศำสตร์
559 เด็กชำยสิรวิชญ์   วุฒิกรวำที ป.6 คณิตศำสตร์
560 เด็กหญิงปภำดำ  วงศ์รัตนะ ป.6 คณิตศำสตร์
561 เด็กชำยเมธวัจน์  สุรไพศำลนนท์ ป.6 คณิตศำสตร์
562 เด็กหญิงภัทรวดี     พงษ์นัยรัตน์ ป.6 คณิตศำสตร์
563 เด็กหญิงณัฐนันท์   น ำจันทร์ ม.1 คณิตศำสตร์
564 เด็กหญิงกุลธิดำ  ศรีทองกุล ม.1 คณิตศำสตร์
565 เด็กหญิงเบญญำภำ  ปรำบรำย ม.1 คณิตศำสตร์
566 เด็กหญิงเมย์รญำฎ์  สถำพรจิตรกุล ม.1 คณิตศำสตร์
567 เด็กชำยณัฐภธัญห์ ภัทรประดับวิทูร ม.2 คณิตศำสตร์
568 เด็กชำยดลธรรม คงประชุม ม.3 คณิตศำสตร์
569 เด็กชำยปกเผ่ำ  พิมศักด์ิ ม.3 คณิตศำสตร์
570 เด็กชำยวงศ์วริศ  โรจนสำรัมภกิจ ม.3 คณิตศำสตร์
571 เด็กหญิงประภัสสร  จูศิริพงษ์กุล ม.3 คณิตศำสตร์
572 เด็กหญิงอำรยำ  สมำนทรัพย์ ม.3 คณิตศำสตร์
573 เด็กหญิงชัชพิมุข   เพชรรัตน์ ม.3 คณิตศำสตร์
574 เด็กหญิงธนัชพร   ดรุณศรี ม.3 คณิตศำสตร์
575 เด็กหญิงชนำพร  สมบุญ ม.3 คณิตศำสตร์
576 เด็กหญิงธนพร จันทวงศ์ ม.3 คณิตศำสตร์

วิชาท่ีสอบเลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ-นามสกุล นักเรียน ระดับช้ัน

หน้าท่ี 21



ห้องสอบท่ี 15  ห้อง ม.6/2

577 เด็กหญิงธัญธิตำ  เผือกคง ม.3 คณิตศำสตร์
578 นำงสำวสำวิกำ  เรืองขนำบ ม.3 คณิตศำสตร์
579 เด็กหญิงกชกร  จรูญรักษ์ ม.3 คณิตศำสตร์
580 เด็กหญิงธนภรณ์  ประโรง ม.3 คณิตศำสตร์
581 นำงสำวสุชำนำถ  บุญเกลี ยง ม.3 คณิตศำสตร์
582 นำงสำวสุภำวดี  บุญสำ ม.3 คณิตศำสตร์
583 เด็กหญิงธิตยำ  อ่อนประเสริฐ ม.3 คณิตศำสตร์
584 นำงสำวธิติมำ  วิทิพย์รอด ม.3 คณิตศำสตร์
585 เด็กหญิงจิรำวรรณ สุวรรณนิตย์ ม.3 คณิตศำสตร์
586 เด็กหญิงปิยะธำดำ  สนิมทอง ม.3 คณิตศำสตร์
587 นำงสำววริษฐำ  ช่วยยิ ม ม.3 คณิตศำสตร์
588 เด็กหญิงสุวิดำ   สุขสวัสด์ิ ม.3 คณิตศำสตร์
589 เด็กหญิงอัญชิสำ  องอำจ ม.3 คณิตศำสตร์
590 เด็กหญิงนันทิยำ  อ่อนประเสริฐ ม.3 คณิตศำสตร์
591 เด็กหญิงคุณัญญำ  ช่วยฤกษ์ ม.3 คณิตศำสตร์
592 เด็กหญิงภัคภร  ชัยสงครำม ม.3 คณิตศำสตร์
593 นำงสำวฟำริดำ  แซ่จ๋ำว ม.3 คณิตศำสตร์
594 เด็กหญิงปภำวี เข่ือนโยธำ ม.4 คณิตศำสตร์
595 นำงสำวณิศลักษณ์  ช่วยผดุง ม.5 คณิตศำสตร์
596 นำงสำวณิชกำนต์  บัวทอง ม.5 คณิตศำสตร์
597 นำงสำวจีรนันทร์  รักษำยศ ม.5 คณิตศำสตร์
598 นำงสำวชรินรัตน์ อ่ิมเสถียร ม.5 คณิตศำสตร์
599 นำงสำวสุพิชชำ  พรนิคม ม.5 คณิตศำสตร์
600 นำงสำวเบญจวรรณ  อุดมวิทยำไกร ม.5 คณิตศำสตร์
601 นำงสำวปิยะวรรณ  จันทร์เรือง ม.5 คณิตศำสตร์
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