
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ    
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4  ปีการศึกษา 2563    
โรงเรียนธิดาแม่พระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

------------------------ 
 

       ตามที่โรงเรียนธิดาแม่พระ   ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4  ประจ าปีการศึกษา 2563   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือก   ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 
08.00-12.00 น. ณ อาคารดวงหทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝั่งมัธยมศึกษา)  ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ  
พร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงาน
ราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย  ตามตารางสอบนี้ 
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 

 
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563 

 
07.30 น.-08.30 น. 
 
 

09.00 น.-12.00 น. 
 

 
นักเรียนผ่านจุดคัดกรองและเช็คชื่อเข้าห้องสอบ  
บริเวณหน้าเวที อาคารดวงหทัย 
 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 

 

 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 12  มีนาคม  พ.ศ.2563 
 

 
 

     ลงชื่อ           
             (นางสาวสายสุดา    กจิประยูร)  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ   

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 1 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ห้องสอบท่ี 1  
 

เลขที่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 6302433 เด็กหญิง กชนันท ์ วีระสุนทร 
2 6302933 เด็กหญิง ขวัญดาว ชลสาคร 
3 6301233 เด็กหญิง จิรัชญา เรืองเอียด 
4 6305833 เด็กหญิง ชไมพร ราคะโน 

5 6309333 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศรีโยหะ 
6 6302533 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ยังรักษ์ 

7 6303533 เด็กหญิง ณัฐญา โกละกะ 
8 6308033 เด็กหญิง ดารินทร์พัชร์ ฉันทสุเมธากุล 
9 6300833 เด็กหญิง ธนภรณ์ คงม่ัน 

10 6307933 เด็กหญิง ธัญรัตน์ เพชรแก้ว 
11 6304133 เด็กชาย นฤบดิน หลักชุม 
12 6305333 เด็กหญิง ปพิชญา รักชาติ 
13 6306633 เด็กหญิง ปามิตานันท์ ชุมทอง 
14 6300233 เด็กหญิง พลอยไพลินทร์ ดลปัดชา 
15 6304833 เด็กชาย ภูผา ขุนบุญจันทร 
16 6301533 เด็กหญิง หนึ่งธิดา ก้องบูลยาพงษ์ 
17 6305533 เด็กหญิง อริสา ฉายยงค์ 
18 6301633 เด็กชาย ไอศูรย์ เรืองจันทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 2 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
             ห้องสอบท่ี 2  
  

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 6305244 เด็กชาย กตัญญู วันเกิดใจงาม 
2 6306444 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รักเมือง 
3 6306344 เด็กชาย กิตติ์อธิศ โชคคณาวารินทร์ 
4 6303744 เด็กหญิง เจิมจันท์ ไวฑูรย์เกียรติ 
5 6300344 เด็กหญิง ชนิสรา สุจรต 
6 6308144 เด็กหญิง ฐิตาพร สุวรรณมณี 
7 6300444 เด็กหญิง ณภัทร โอโลรัมย์ 
8 6302044 เด็กชาย แดนธยาน์ พานิชชาติ 
9 6303144 เด็กหญิง ถนอมพงษ์ เฉลียวการ 

10 6305044 เด็กชาย ธนภัทร พัฒน์คล้าย 
11 6306144 เด็กชาย ธิษณ์รุจน์ แมนเมือง 
12 6304544 เด็กหญิง นนทิชา รัตนชัย 
13 6304644 เด็กชาย ปณชัย แก้วศิริพร 
14 6308744 เด็กชาย ปณิธิ สุขโสม 
15 6300544 เด็กชาย ปภาดา นาคหลง 
16 6303244 เด็กหญิง ปาณิศรา ใสสะอาด 
17 6302844 เด็กหญิง พลอยรัตน์ เลิศปรัชญานนท์ 
18 6300944 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา มิตร์รักษ์ 
19 6302744 เด็กชาย โพธิพัฒน์ ทองแก้ว 
20 6309044 เด็กชาย ฟาฏิน หวังเจริญ 
21 6301344 เด็กหญิง ภาวิดา แซ่เอ๊ียบ 
22 6304444 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ยินประพันธ์ 
23 6307044 เด็กชาย มณินทร คงทรัพย์ 
24 6300644 เด็กหญิง วรุชา สุขสม 
25 6301944 เด็กหญิง วีร์สุดา บุญประคอง 
26 6302344 เด็กหญิง ศรัญญานี ทองหยู 
27 6305944 เด็กชาย ศิริทัศน์ บุตรดี 
28 6305144 เด็กชาย สรณะ นีสันเทียะ 
29 6304044 เด็กหญิง อธิชนันท์ เพชรรัตน์ 
30 6306544 เด็กหญิง อภิชญา หลิมวงศ์ 
31 6302144 เด็กหญิง อุสุมา สรรพากร 

 
 



 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 3 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
               ห้องสอบที่ 3 
 

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 6305455 เด็กหญิง กชกร รุ่งช่วง 
2 6307855 เด็กหญิง กวินนาฎ พรหมทอง 
3 6301155 เด็กหญิง กัญญ์ชิสา ปทุมวารี 
4 6305755 เด็กหญิง จันทิมา สงสมอ 
5 6307455 เด็กหญิง ญาลินี ศรียารักษ์ 
6 6304255 เด็กหญิง ตมิสา ทองคง 
7 6306055 เด็กชาย ธนชาติ โพธิ์เพชร 
8 6301455 เด็กชาย ธนภัทร ยังวิวัฒน ์
9 6307255 เด็กหญิง ธรรศธมน ละมัย 

10 6309455 เด็กหญิง พรรณวดี ทองค าชุม 
11 6303055 เด็กหญิง พิชญนาฏ โกประพัฒน์พงศ์ 
12 6308255 เด็กหญิง ภัสสรา วรสุนทรารมณ์ 
13 6307755 เด็กหญิง เมธาวี ทองสุย 
14 6308855 เด็กหญิง รมลกร จันทร์ส่อง 
15 6303455 เด็กหญิง วรปภา โกละกะ 
16 6309555 เด็กหญิง วรรณกานต์ ทองศรี 
17 6306755 เด็กชาย สรวิชญ ์ บุญช่วย 
18 6307555 เด็กหญิง สุประวีณ์ พรหมวิเศษ 
19 6301055 เด็กหญิง โสภิดา ปานด า 

             

     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
               ห้องสอบที่ 3 
 

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 6307366 เด็กหญิง กชพร เพชรทอง 
2 6309166 เด็กหญิง ธมลวรรณ ดีมีศรี 
3 6312166 เด็กหญิง ธันชนก โรยทองค า 
4 6304366 เด็กหญิง ปกฉัตร ศรีวรรณ 
5 6308966 เด็กหญิง ปาลิตา โบเจสสัน 
6 6307166 เด็กหญิง มาศมาตา ศุภกรชูวงศ์ 
7 6303666 เด็กหญิง ลภัสรดา บุญไธสง 
8 6306866 เด็กหญิง วชิรญา บุญชิต 
9 6300766 เด็กชาย วุฒิโชต ิ สุขสม 

10 6305666 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ใจหาญ 
11 6306966 เด็กหญิง อัญชิสา ทรอริ  ริดพีท 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 4 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

               ห้องสอบที่ 4 
 

เลขที่  รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 963002 เด็กหญิง เกศรา ทิมธรรม 
2 963164 เด็กหญิง กชพร ศรเกลี้ยง 
3 963077 เด็กหญิง กนิฏพัฒน์ จันทรังษี 
4 963114 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ทิพย์ทอง 
5 963130 เด็กหญิง กรณัฐ สุวรรณพรม 
6 963176 เด็กหญิง กวินทิพย์ ใจสบาย 
7 963223 เด็กหญิง กัญญาพัชร แก้วอ ารัตน์ 
8 963016 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทองหัวเตย 
9 963036 เด็กชาย กานต์ บุษปวรรธนะ 

10 963120 เด็กหญิง กานต์รวี สุขกลั่น 
11 963154 เด็กหญิง กิตติมา รักษ์ณรงค์ 
12 963092 เด็กหญิง กุลนาถ สุดจิตร 
13 963198 เด็กหญิง เกตสิรี มีนวล 
14 963123 เด็กหญิง แกมไหม พินลาทุ่ม 
15 963105 เด็กหญิง แก้วกาญ วิชัยกุล 
16 963101 เด็กหญิง ขวัญข้าว นีสันเทียะ 
17 963186 เด็กหญิง เขมิสรา บุญส าราญ 
18 963019 เด็กหญิง จันทิมา ภูมิเจริญ 
19 963115 เด็กหญิง จารวี แป้นจันทร์ 
20 963150 เด็กหญิง จิตรกัญญา จิตราภิรมย์ 
21 963089 เด็กหญิง จิรนันท์ ปาลคะเชนทร์ 
22 963015 เด็กหญิง จุฑามาศ วัชราภรณ ์
23 963008 เด็กหญิง ชญาดา วงษ์ศรี 
24 963007 เด็กหญิง ชนัญชิดา วีแก้ว 
25 963200 เด็กหญิง ชนากานต์ มณีวรรณ 
26 963157 เด็กหญิง ชาลิสา เชนรัตน์ 
27 963057 เด็กหญิง ชุติกมณฑน์ หนูอินทร์ 
28 963173 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตู้เชื้อ 
29 963097 เด็กหญิง ญาณิศา คุ้มเฉงอะ 
30 963102 เด็กหญิง ฐิติชญา พากุล 

 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 5   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

               ห้องสอบที่ 5 
 

เลขที่  รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
31 963021 เด็กหญิง ฐิติมา สุขท่ามะพลา 
32 963055 เด็กหญิง ฐิติวรดา รุจิรชัย 
33 963100 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เงนิเปีย 
34 963003 เด็กหญิง ณชนก เทพจิตต์ 
35 963133 เด็กหญิง ณภาภัช ฟ้าทวีพร 
36 963140 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วัฒนพร 
37 963139 เด็กหญิง ณัฏฐ์วรีย ์ โปอินทร์ 
38 963191 เด็กหญิง ณัฏฐิณิชา ทิพย์ดี 
39 963094 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ธนะภาส 
40 963031 เด็กชาย ณัฐชพงค์ ยินประพันธ์ 
41 963028 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทจันทร์ 
42 963017 เด็กหญิง ณัฐธิดา เกษบุรี 
43 963128 เด็กหญิง ณัฐนิช เพ็ชรทอง 
44 963117 เด็กหญิง ณัฐรดี ทองศักดิ์ 
45 963156 เด็กหญิง ณัฐวลัย ฆังรัตน์ 
46 963116 เด็กหญิง ณัทภัค ขาวสนิท 
47 963065 เด็กหญิง ดวงกมล เสนเฉย 
48 963093 เด็กหญิง แทนย่า พรมพากล 
49 963162 เด็กหญิง ธมลวรรณ โยธารักษ์ 
50 963108 เด็กหญิง ธัญชนก พัชนี 
51 963188 เด็กหญิง ธัญชนก ประมงอุดมรัตน์ 
52 963014 เด็กหญิง ธัญชนก เส้งเซ่ง 
53 963166 เด็กหญิง ธัญญาภัทธ์ เรืองเกิด 
54 963066 เด็กหญิง ธันย์ชนก พุฒด า 
55 963098 เด็กชาย ธีรดนย์ ศรีสุขใส 
56 963053 เด็กหญิง นงนภัส มูลชาติ 
57 963197 เด็กหญิง นภษร วีระวงศ์ 
58 963056 เด็กหญิง นภสร สุราษฎร์ 
59 963129 เด็กหญิง นรีรัตน์ เชื้อโห้ 
60 963075 เด็กหญิง นลพรรณ ขุนพรหม 

 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 6   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

       ห้องสอบที่ 6  
 

เลขที่  รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
61 963009 เด็กหญิง นัชริตา พรหมศักดิ์ 
62 963187 เด็กหญิง นันท์นภัส เทพก าเนิด 
63 963062 เด็กหญิง น้ าทิพย์ แก้วศรี 
64 963012 เด็กหญิง เนตรกนก บัวรัตนกาญจน์ 
65 963039 เด็กหญิง บัณฑิตา สุปันตี 
66 963170 เด็กหญิง เบญญาภา ชนะภัย 
67 963119 เด็กหญิง ปทิตตา ด าดี 
68 963004 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ประเสริฐสังข์ 
69 963037 เด็กหญิง ปวริศา สุภาวิทย์ 
70 963080 เด็กหญิง ปวริศา นาคเลี้ยว 
71 963084 เด็กหญิง ปาณิสรา เช่นพรหม 
72 963168 เด็กหญิง ปาณิสรา ชัยปิตินานนท์ 
73 963064 เด็กหญิง ปานิศรา ศรพิชัย 
74 963090 เด็กหญิง ปิยะธิดา ศรีนาค 
75 963149 เด็กหญิง ปิยาพัชร หนูพาสุข 
76 963174 เด็กหญิง ปุญฟ้าศิริ ดิษฐาน 
77 963059 เด็กหญิง ปุณยวีร์ รักษ์วงศ์ 
78 963022 เด็กหญิง พนิดา สุขมงคลชัย 
79 963096 เด็กหญิง พรรณวษา เพชรพรหม 
80 963006 เด็กหญิง พัชรกมล เรืองเอียด 
81 963165 เด็กหญิง พิชญ์สินี โชติกุญชร 
82 963190 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส รัตนมงคล 
83 963103 เด็กหญิง พิมพิศา ศิริวัฒน์ 
84 963153 เด็กหญิง พิมพิศา มีแก้ว 
85 963040 เด็กหญิง พิรญาณ์ กองประดิษฐ 
86 963078 เด็กหญิง พิสิณีย์ แซ่ด่าน 
87 963052 เด็กหญิง เพียงขวัญ เพชรทอง 
88 963070 เด็กหญิง ภัคจิรา จิวจีรชยา 
89 963132 เด็กหญิง ภัทร์ฐิตา คงคากุล 
90 963135 เด็กหญิง ภัทราพร ชัยสุวรรณศรี 

 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 7   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

       ห้องสอบที่ 7  
 

เลขที่  รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
91 963082 เด็กหญิง ภาวดี กาญจนรัตน์ 
92 963193 เด็กหญิง ภูษณิศา สุวรรณ 
93 963011 เด็กหญิง ภูษิตา แก้วไทย 
94 963079 เด็กหญิง มณฑิตา เดิมท ารัมย์ 
95 963013 เดก็หญิง รตนวรรณ รัตนสุภา 
96 963124 เด็กหญิง รัญลิชา ทองนวล 
97 963143 เด็กหญิง รัตนวรรณ บุญปาน 
98 963181 เด็กหญิง รินรดา ตั้งสถาพร 
99 963024 เด็กหญิง รุ่งตะวัน นาคพิน 

100 963152 เด็กหญิง รุ่งฟ้า เอียดทุ่ม 
101 963069 เด็กหญิง ลลิตภัทร เพ็ชรรัตน์ 
102 963068 เด็กหญิง วชิรญาณ์ สุขอินทร์ 
103 963199 เด็กหญิง วัชร ี ไชยช านิ 
104 963147 เด็กหญิง วาธิณี วัยพรรณธ์ 
105 963095 เด็กหญิง วีรภัทรา วุฒิกรวาที 
106 963085 เด็กหญิง ศศิลดา แซ่จุ่ง 
107 963060 เด็กหญิง สโรชา นิระโส 
108 963184 เด็กหญิง สิมิลัน จันทร์พุธ 
109 963167 เด็กหญิง สิรินาถ บุญเลิศ 
110 963071 เด็กหญิง สุทธิดา ปัญญสุทธิ์ 
111 963169 เด็กหญิง สุธาทิพย์ ใสสะอาด 
112 963177 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ อินนุพัฒน์ 
113 963122 เด็กหญิง สุภนิชา ชื่นชม 
114 963185 เด็กหญิง สุวภัทร หัวเมืองแก้ว 
115 963172 เด็กหญิง อชิรญา แก้วศรีรักษ์ 
116 963067 เด็กหญิง อธิชา กลิ่นทอง 
117 963032 เด็กหญิง อนงค์นาถ มณีวรรณ 
118 963076 เด็กหญิง อภิชญา ขุนทอง 
119 963113 เด็กหญิง อลิสา กันลือนาม 
120 963163 เด็กหญิง อัจฉราพร มุขรัษฎา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 8  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

       ห้องสอบที่ 8 
 

เลขที่  รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
121 963125 เด็กหญิง อัณรัตน์ ศรียาภัย 
122 963121 เด็กหญิง อาทิตยา จันทร์รุ่ง 
123 963131 เด็กหญิง อารยา วรรณยนิตย์ 
124 963134 เด็กหญิง ฮันนาห์วรรณ กุมารจันทร์ 

 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

       ห้องสอบที่ 8 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 963127 เด็กหญิง ณัฐวศา เพ็ชรทอง 

2 963003 เด็กหญิง นัสรียา วัฒนพุ่มชู 
               

     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

       ห้องสอบที่ 8 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 963026 เด็กหญิง คุณัญญา ช่วยฤกษ์ 

2 963099 เด็กหญิง กานต์กมล ศรีสุขใส 

3 963160 เด็กหญิง สิรภัทร บุญจงเจริญ 
 

 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

      ห้องสอบที่ 8 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
31 963061 นางสาว สุวภัทร ไชยช านิ 
32 963091 นางสาว อริศรา เคอรีสซา ลอลอน เดย์ 
33 963029 ด.ญ. อลิศา จิตรภิรมย์ 
34 963137 นางสาว อาทิตยา ศรีแสง 
35 963112 นางสาว อารยา อินทรสุวรรณ 
36 963109 ด.ญ. แอนจูล่า ลี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  หน้าที่ 9  
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                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

       ห้องสอบที่ 9 
 
 

 

เลขที่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 963001 ด.ญ. เจนสุดา บุญตรี 
2 963148 นางสาว กฤติญา วีระพันธ์ 
3 963054 ด.ญ. กัญญาพัชร เพชรรักษ์ 
4 963088 ด.ญ. กิติญาดา คีรีรักษ์ 
5 963063 นางสาว เกล้าฟ้า จเรฤทธิ์ 
6 963086 ด.ญ. ชญาชินี ห่วงไธสง 
7 963142 นางสาว ชนัญชิดา สนนอก 
8 963073 นางสาว ชลธิชา กอบเกื้อ 
9 963196 ด.ญ. ชุตินันท์ แก้วรักษา 

10 963195 นางสาว ณัฐชนันท์ รักแก้ว 
11 963141 นางสาว ณัฐณิชา ศรีสงคราม 
12 963010 ด.ญ. ธนัญญา เลขะจิตร์ 
13 963182 ด.ญ. ธฤตมน ภูชงค์ 
14 963171 นางสาว ธิดารัตน์ สุขปาน 
15 963136 นางสาว นวพร สังข์นคร 
16 963192 นางสาว บัณฑิตา ฤทธิวงศ์ 
17 96500 นางสาว ปภาวี เขื่อนโยธา 
18 963144 นางสาว ประไพพิศ สวัสดิ์รักษา 
19 963034 นางสาว พรกนก คุ้มไพรี 
20 963058 นางสาว พรน้ าทิพย์ วิมลทรง 
21 963030 ด.ญ. พาขวัญ โสมคง 
22 963180 นางสาว ภริษา อมรนพกูล 
23 963087 นางสาว ภัทราภรณ์ แซ่ภู่ 
24 963107 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สุขปาน 
25 963111 นางสาว เมธินี มีทองใส 
26 963155 นางสาว วรกานต์ ปานทับทิมทอง 
27 963074 นางสาว ศศิธร บรรจงเมือง 
28 963183 นางสาว ศิตานันทว์ จุลละศรีสวัสดิ์ 
29 963126 นางสาว สุธาสิณี หีตเพ็ง 

 


