
ห้องสอบที ่1
ห้อง 522

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 11001 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สียางนอก
2 11012 เด็กหญิง อรวรรณยา เรืองศรี
3 11030 เด็กชาย ณัฐกฤต สุขกจิ
4 11024 เด็กหญิง เมธาวี ควบพิมาย
5 11027 เด็กชาย รัฐภูมิ ชยานนท์
6 11007 เด็กหญิง มุทิตา โพธิผล
7 11008 เด็กหญิง ปวีณา ผมเพชร
8 11029 เด็กหญิง จริาภร พัดโพธิ์
9 11004 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ พานเพียรศิลป์
10 11009 เด็กชาย ธีรภัทร นาเจริญ
11 11019 เด็กชาย ภควัต จนันวน
12 11014 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โชคบัณฑิตย์
13 11018 เด็กหญิง พิยดา ปิดตาทะสา
14 11006 เด็กชาย เกยีรติยศ ขิ้งชยัภูมิ
15 11017 เด็กหญิง กนัยารัตน์ ต่อสกลุ
16 11005 เด็กชาย ธนโชติ จนัทร์บัว
17 11013 เด็กหญิง พีฬาลักษณ์ วีรชยันุสนธิ์กจิ
18 11026 เด็กชาย ปรัชญธรรม ธรรมมา
19 11002 เด็กชาย โยธาธิป บุตรศรี
20 11023 เด็กชาย ธนวัฒน์ จนัทรกลุกจิ
21 11015 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ทองแสนค า
22 11011 เด็กหญิง ชติุกาญจน์ เปรมชาติ
23 11003 เด็กหญิง พรทิพย์ ประเสริฐชยั
24 11020 เด็กชาย วริศ งามสกลุ
25 11028 เด็กหญิง สุนียารัตน์ สร้างนานอก
26 11016 เด็กหญิง แพรวา พินิจลึก
27 11021 เด็กหญิง สุนียา โคกม่วง
28 11010 เด็กหญิง ศศิธร ขนุหอม
29 11025 เด็กหญิง ธาลิสา ฮาดวิเศษ

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  
ห้องเรียนปกต ิ (ในเขตพ้ืนที)่   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่2
ห้อง 523

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 11031 เด็กหญิง ศศิวิมล พลจนัทร์
2 11045 เด็กหญิง นภัสวรรณ เนาวราช
3 11053 เด็กหญิง กลัยาพร เฮ้าลาแสงค า
4 11043 เด็กหญิง ณัฐกมล รักพวกกลาง
5 11033 เด็กหญิง อนัธิกา ฝ่ายศูนย์
6 11060 เด็กหญิง เนตรนภา ทวีจติร
7 11036 เด็กชาย บัญญพนต์ คึกกระโทก
8 11056 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมานเพียร
9 11048 เด็กชาย กอ้งเกยีรติ มูลตรีพิลา
10 11047 เด็กชาย ณัฐภูมิ พบโชค
11 11046 เด็กหญิง อมริศา ใจไว
12 11038 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ งดสูงเนิน
13 11049 เด็กชาย ภานุพงศ์ รบศึก
14 11055 เด็กชาย อมุากร เยน็ชพี
15 11054 เด็กชาย ถริชยั ล้านโคตร
16 11044 เด็กหญิง ฑิฆัมพร มีสา
17 11034 เด็กชาย ธนัชชา เริงสุข
18 11051 เด็กหญิง กาญจนา เพ็ชรจนัทึก
19 11040 เด็กหญิง วริศา มงคลล้ า
20 11058 เด็กหญิง ชติุมา ประจงเศษ
21 11037 เด็กชาย ณัฐภัทร พัฒนมณี
22 11041 เด็กหญิง ชลธิชา อกัษรเสือ
23 11035 เด็กชาย สันติ สีโซเล
24 11057 เด็กชาย ภูษณ บุญภา
25 11039 เด็กหญิง พรชติา ดวงค า
26 11050 เด็กชาย ปิยะณัฐ สุวรรณมาโจ
27 11052 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ เปียมาลย์
28 11042 เด็กหญิง วิไลพร สงวนศักด์ิ
29 11059 เด็กชาย สายฟ้า อนิสาค า

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  
ห้องเรียนปกต ิ (ในเขตพ้ืนที)่   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่3
ห้อง 524

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 11061 เด็กหญิง กนกลักษณ์ กงศรี
2 11081 เด็กหญิง ปิยะธิดา ตาลศรี
3 11065 เด็กหญิง นุชจรินทร์ หล่มชาลี
4 11087 เด็กหญิง เบญจมาศ วิรันทนา
5 11063 เด็กหญิง สิริยากร ขอดค า
6 11067 เด็กหญิง ผาณิตา ปานจ ารูญ
7 11085 เด็กหญิง นันทิดา สิงห์หลง
8 11062 เด็กหญิง ฐิตาภา แกว้นอก
9 11068 เด็กชาย ภัทรภูมิ สุวรรณหงษ์
10 11074 เด็กหญิง ศิริพร ต่อสกลุ
11 11086 เด็กหญิง เบญจวรรณ วิรันทนา
12 11066 เด็กหญิง ณัฐสินี แอมประชา
13 11090 เด็กหญิง อติมา อนิทร์งาม
14 11072 เด็กชาย เกยีรติกล้า แกว้สารภู
15 11075 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สมจติ
16 11078 เด็กหญิง พรรณรายณ์ ต่อสกลุ
17 11089 เด็กหญิง ชชัฎาภรณ์ ตรัยฤทธิกลุ
18 11076 เด็กหญิง สุมิตรา น้อยหา
19 11077 เด็กหญิง ปนัดดา นามอน
20 11082 เด็กหญิง มนชนก ชาลี
21 11088 เด็กหญิง พิมชนก สินนอก
22 11069 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี บุญชะโด
23 11079 เด็กหญิง ปาณิตา สีด า
24 11073 เด็กชาย จริะศักด์ิ เทวโรด
25 11071 เด็กหญิง เจนจริา หมัน่จ ารูญ
26 11064 เด็กหญิง พิมพ์มาดา จนัทร์วิโรจน์
27 11084 เด็กหญิง พัชรพร นูชยัภูมิ
28 11080 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ภูครองนา
29 11083 เด็กหญิง พัชริดา ชยัดี
30 11070 เด็กชาย ธนภัทร อุ่นอาสา

ชือ่-นำมสกุล

ห้องเรียนปกต ิ (ในเขตพ้ืนที)่   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ
บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  



ห้องสอบที ่4
ห้อง 525

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 11091 เด็กชาย อรรถพันธ์ ทองภิรมยสั์นติ
2 11109 เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ อตัลา
3 11098 เด็กชาย ชนิวัตร บุญสมศรี
4 11114 เด็กหญิง ประภัสสร ไขชยัภูมิ
5 11110 เด็กชาย ปิติชาติ นาทา
6 11118 เด็กชาย วรพล ใจซ่ือ
7 11095 เด็กชาย ภัทธิยะ พันธ์จ ารูญ
8 11107 เด็กชาย ทฤษฎี แถวไธสง
9 11108 เด็กชาย ณัฐภูมิ วัฒนโสภากลุ
10 11105 เด็กชาย ธนาศักด์ิ ผันพิมาย
11 11117 เด็กชาย ชเูดช สมะฐะ
12 11092 เด็กหญิง ปภาดา นิธิธนาธร
13 11096 เด็กหญิง จนิตนา จนัทร์หอม
14 11102 เด็กชาย เอนกพงศ์ ทัดทรง
15 11099 เด็กหญิง ศิริมล ผลประเสริฐ
16 11097 เด็กหญิง นันทิชา พิมพ์ศรี
17 11116 เด็กหญิง ขนิษฐา เพ็งแจม่
18 11100 เด็กหญิง สุชาวดี ใหม่คามิ
19 11104 เด็กหญิง ณัฐธิดา โคตพันธ์
20 11103 เด็กชาย กนัทรากร สีคุณลา
21 11119 เด็กชาย วิษณุกรณ์ พลเดช
22 11093 เด็กหญิง ชนกานต์ ขิ้งชยัภูมิ
23 11113 เด็กชาย จติติกร เคนพรม
24 11120 เด็กชาย ดนุโรจ กองจนัทร์
25 11106 เด็กหญิง บุณยกร ดีแป้น
26 11111 เด็กชาย ธนวัฒน์ วารี
27 11101 เด็กหญิง ปฐมวรรณ ทองใบ
28 11112 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ หาญละคร
29 11115 เด็กหญิง ชนัญชติา กรีพานิช

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  
ห้องเรียนปกต ิ (ในเขตพ้ืนที)่   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่5
ห้อง 526

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 11121 เด็กชาย วัฒนะ ประกายสุข
2 11132 เด็กหญิง อมุากรณ์ ทองสุทธิ์
3 11125 เด็กชาย อดิเทพ เจริญศิลป์
4 11126 เด็กหญิง ภัทรสุดา ยนืชวีิต
5 11133 เด็กชาย ฤทธิชยั วิสุทธิ์เชื้อ
6 11142 เด็กชาย ธีรภัทร รวงงาม
7 11137 เด็กหญิง ศิรวริน ประยรูศรี
8 11134 เด็กชาย ณัฐพล โพธิแสง
9 11127 เด็กหญิง กนกพร ฐานคร
10 11129 เด็กหญิง ชโรชา อนันตศิริจนิดา
11 11143 เด็กหญิง ศิริกลัยา ชมนาวัง
12 11128 เด็กชาย รัฐภูมิ รวงทอง
13 11130 เด็กหญิง ชนม์ชนก พงษ์จนัทร์
14 11144 เด็กหญิง พรนภา วันชยั
15 11150 เด็กชาย สุธินันท์ ค าพล
16 11136 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ค าพล
17 11149 เด็กชาย พรหมรินทร์ วงศ์พรหม
18 11122 เด็กชาย รัฐภูมิ อว่มฉมิ
19 11145 เด็กหญิง ปิยะวดี พงษ์จนัทร์
20 11146 เด็กชาย กอ้งภพ จลุท่าหว้า
21 11123 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เหรียญเจริญ
22 11141 เด็กหญิง จติลดา โมค า
23 11135 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดงบัง
24 11124 เด็กชาย ปฏิมากร วงธานี
25 11138 เด็กหญิง ปิยะฉตัร ไวสูงเนิน
26 11140 เด็กหญิง สิริมล วรรณโส
27 11148 เด็กชาย ธีรชยั อ่ าพึง่อาตม์
28 11147 เด็กชาย ธีรนาถ ปัญญา
29 11131 เด็กหญิง อมุาพร น้อยหา
30 11139 เด็กหญิง ปลายประกาย เคนานันท์
31 21191 เด็กชาย ณัฐภูมิ พรมวิเศษ

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  
ห้องเรียนปกต ิ (ในเขตพ้ืนที)่   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่6
ห้อง 527

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 21001 เด็กหญิง จนัทนิภา โกจารยศ์รี
2 21002 เด็กหญิง พาทินธิดา ศรีสุภาพ
3 21026 เด็กหญิง ธนิดา ช านาญ
4 21009 เด็กชาย เขษมศักด์ิ กนัภัย
5 21018 เด็กหญิง ธัญญาเรศ คงเมือง
6 21013 เด็กชาย พลพล เพ็งชอบ
7 21010 เด็กหญิง ประกายแกว้ สุดวิสัย
8 21019 เด็กชาย สายฟ้า เกมชยัภูมิ
9 21028 เด็กหญิง ญาณิศา ใจตรงกล้า
10 21029 เด็กหญิง ชาริณี สิงกนัยา
11 21015 เด็กหญิง เขมิกา สร้อยแสงจนัทร์
12 21030 เด็กชาย สวิช หวังผล
13 21005 เด็กหญิง ธนัชชา คบทองหลาง
14 21020 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ อู่อ าพร
15 21008 เด็กชาย พีระพงษ์ นามตาแสง
16 21012 เด็กชาย กรณ์ดนัย รามจาตุ
17 21016 เด็กชาย จติรกร รัตนวรรณ
18 21027 เด็กหญิง ญาณิศา ทีดี
19 21011 เด็กหญิง อรปรียา ธรรมศิริ
20 21017 เด็กหญิง ลลนา หล้าไทย
21 21023 เด็กชาย ธนพัฒน์ อนัทะโย
22 21025 เด็กชาย วีรภาพ ทองโกย
23 21003 เด็กหญิง อนิทิรา อดุมพร
24 21007 เด็กชาย เมธัต เรียบไชยสงค์
25 21022 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ ผดุงจติ
26 21004 เด็กหญิง สุภัตรา นอกตะแบก
27 21021 เด็กหญิง อรัุสยา ลวงสวาท
28 21024 เด็กหญิง ปิยะนุช ศรีค าเวียง
29 21006 เด็กชาย ภูวดล เหล่ากวางโจน

ลำยมือชือ่ผู้เขำ้สอบศึกษำตอ่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที ่1  
ห้องเรียนปกต ิ (นอกเขตพ้ืนที่)   ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยำ

ชือ่-นำมสกุล



ห้องสอบที ่7
ห้อง 531

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 21031 เด็กชาย ภูตะวัน ยคุะลัง
2 21060 เด็กหญิง ปนัดดา เสนากลาง
3 21043 เด็กหญิง สุพัตรา ศรีหาบรรดิษฐ์
4 21059 เด็กชาย กติติพงศ์ หันสุวอ
5 21050 เด็กหญิง อรษา ธรรมปัญญา
6 21045 เด็กหญิง ปิน่ลดา ช านาญ
7 21040 เด็กหญิง กติิยา โลมรัตน์
8 21036 เด็กหญิง จรินันท์ มณีพันธ์
9 21033 เด็กหญิง วรัทยา อาษานอก
10 21055 เด็กหญิง ชลธิชา หาญละคร
11 21034 เด็กชาย ปฎิพัฒน์ พันสีลา
12 21047 เด็กหญิง นิตยา ยนิดี
13 21039 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปัดทุม
14 21056 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นราพงษ์
15 21058 เด็กชาย กฤษฏา ทุมรัง
16 21049 เด็กหญิง เมธาวี ปัจฉมิมา
17 21046 เด็กชาย ศุภกร เค่านอ
18 21044 เด็กชาย ชยันันท์ นามขวา
19 21054 เด็กชาย ภานุพงศ์ ต่อสกลุ
20 21037 เด็กชาย ญาณวุฒิ ทองครบุรี
21 21052 เด็กหญิง ขวัญชนก นามวงศา
22 21041 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ช านิงาน
23 21032 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผลวิลัย
24 21048 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ วงษ์อปุรี
25 21042 เด็กชาย เฉลิมราช โคตรนาลา
26 21035 เด็กหญิง นฤมล สาสิงห์
27 21051 เด็กชาย เปรมศักด์ิ ชยัทิพย์
28 21053 เด็กชาย จกัรรินทร์ จะมาลี
29 21038 เด็กหญิง ญาณิศา สังค าพันธ์
30 21057 เด็กชาย ภคพณ นาชนิ
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ห้องสอบที ่8
ห้อง 532

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 21061 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แยม้กระจา่ง
2 21082 เด็กหญิง อารียา ครองพวก
3 21063 เด็กชาย เขตโสภณ เห็มรัตน์
4 21084 เด็กชาย วัฒนา อยู่เยน็
5 21064 เด็กชาย ตรีภพ ปัจจยัยะโคนัง
6 21075 เด็กหญิง นันทภัค ขวาไทย
7 21079 เด็กชาย ปัณณธร ชาวเชยีงตุง
8 21090 เด็กหญิง ณชเล โยชยั
9 21069 เด็กหญิง เกษร พวกดอนเค็ง
10 21077 เด็กหญิง สาวิตรี เนืองนี
11 21067 เด็กหญิง อภิญญา ลครพล
12 21081 เด็กหญิง ภณิตา คืนครีบ
13 21071 เด็กชาย ภัทรพล อปุระ
14 21087 เด็กหญิง กฤษณา ธรรมธัญกลุ
15 21062 เด็กหญิง รัฐรินธร ทอดชยัภูมิ
16 21073 เด็กหญิง สุพัตรา สมภักดี
17 21080 เด็กชาย ภานุวัฒน์ งามสกลุ
18 21083 เด็กชาย ธีระยทุธ เผ่ากระนวน
19 21074 เด็กชาย กติติภูมิ ช านาญ
20 21065 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีบุญเรือง
21 21076 เด็กชาย วุฒิชยั กลอนกลาง
22 21072 เด็กหญิง ปาณิสา พรมวาส
23 21085 เด็กหญิง ภทรมัย สุขมา
24 21088 เด็กหญิง สุชาวดี เถื่อนธ ารงค์
25 21068 เด็กหญิง ชลธิชา จวนชยัภูมิ
26 21070 เด็กหญิง ศศิกานต์ เฉลิมลาภ
27 21089 เด็กชาย กติิพงษ์ บุตะเขยีว
28 21086 เด็กหญิง ปาริฉตัร ตามชยัภูมิ
29 21078 เด็กชาย ภูวดล พลเสนา
30 21066 เด็กชาย ณัฐพล เริงรมย์

ชือ่-นำมสกุล
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ห้องสอบที ่9
ห้อง 533

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21091 เด็กหญิง ลลิตภัทร ชชียัภูมิ
2 21092 เด็กหญิง กนกรัตน์ เฮ้าประมงค์
3 21095 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ องิชยัภูมิ
4 21115 เด็กหญิง อนงค์นุช ทวีกลุ
5 21104 เด็กชาย กติติพล บุตรโรบล
6 21109 เด็กชาย ณัฐดนัย ค าศรี
7 21116 เด็กหญิง ณัฐธิดา จติสุทัศน์
8 21102 เด็กชาย กฤษดา ศรีสุขทวีทรัพย์
9 21094 เด็กหญิง ไอลดา ทองดีนอก
10 21105 เด็กหญิง ภาวิดา เพียโว
11 21110 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เลิศประเสริฐ
12 21112 เด็กชาย ณฐพล อนิฉว้น
13 21097 เด็กชาย ณัชพล ทองปน
14 21111 เด็กหญิง ปนัดดา เมินเมือง
15 21113 เด็กชาย สุรเดช สารค า
16 21103 เด็กชาย ณัฏฐชยั ชลินทุ
17 21106 เด็กหญิง บุญญิสา พันธ์เหลา
18 21108 เด็กหญิง ชญัศร ชายฮวด
19 21098 เด็กหญิง ชลธิชา สู้ศึก
20 21099 เด็กชาย ธันวา ศรีคัทนา
21 21119 เด็กหญิง นภารัตน์ ไทยออ่น
22 21093 เด็กหญิง พิชญธิดา ค าหมาย
23 21114 เด็กหญิง พิมลรัตน์ คงสามหมอ
24 21117 เด็กหญิง สราสินี แสงจนัทร์ศรี
25 21107 เด็กชาย ยศพนธ์ ตาปราบ
26 21120 เด็กชาย ธนาคาร นิตยาชติ
27 21101 เด็กหญิง กชกร วงกฎ
28 21096 เด็กหญิง ปิยพัชร พงษ์สุพัน
29 21118 เด็กหญิง อนงค์นาฏ ทวีกลุ
30 21100 เด็กหญิง ปาริชาติ ยวนเพ็ชร
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ห้องสอบที ่10
ห้อง 534

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21121 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ครุฑกรานต์
2 21124 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุขโข
3 21122 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดุ่งมะลิ
4 21126 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เคล้ากระโทก
5 21140 เด็กหญิง สุภรัตน์ สงรัมย์
6 21147 เด็กหญิง นันธิดา มาลา
7 21131 เด็กหญิง วริศรา บัวเยน็
8 21128 เด็กหญิง อรุณวรรณ แสงค า
9 21145 เด็กหญิง นิตติยา มนเทียน
10 21144 เด็กหญิง ณีรนุช เกดิม่วงหมู่
11 21149 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ โคตรประทุม
12 21138 เด็กชาย อภิมงคล ชมภูกา
13 21136 เด็กชาย ธีมากร จนัทร์สิงห์
14 21130 เด็กหญิง สุธามาศ คือพันดุง
15 21141 เด็กหญิง ปาริชาติ บัวค า
16 21135 เด็กชาย สรยทุธ เวชกลู
17 21129 เด็กชาย พิสุทธิ์ ศรีทุมมา
18 21146 เด็กหญิง กานต์ธิดา ธนาไพศาลพงษ์
19 21148 เด็กหญิง จฑุามาศ เหมือนหมัน่
20 21123 เด็กหญิง อมรรัชฏ์ จนัมณี
21 21139 เด็กชาย ชญานิน ทวีชาติ
22 21150 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงโชติ
23 21142 เด็กหญิง ศตพร เหมือนพิมพ์
24 21132 เด็กชาย ภัทรบูรณ์ พุม่บัว
25 21137 เด็กชาย อภิชยั แสงงาม
26 21143 เด็กชาย กรวิชญ์ ฤทธิ์เพชร
27 21134 เด็กหญิง ประวรรัตน์ รูปต่ า
28 21133 เด็กหญิง ปรียารัตน์ วิลัยวรรณ์
29 21125 เด็กชาย ธนวัฒน์ ขวัญวงทิม
30 21127 เด็กชาย กฤษฎา มูลประจบ
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ห้องสอบที ่11
ห้อง 535

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21151 เด็กชาย พันธกานต์ ฤาวงษ์
2 21176 เด็กชาย สรวิชญ์ ศาสนสุพินธุ์
3 21159 เด็กหญิง กลุชา นิรัตน์
4 21170 เด็กหญิง ดารารัตน์ ไทยสุวรรณ์
5 21154 เด็กชาย อศันัย ประทุมชยั
6 21158 เด็กหญิง ชลธิชา ดียางหวาย
7 21174 เด็กชาย ปิติพงษ์ แสงสิงห์
8 21169 เด็กหญิง ฟ้าใส พรเติม
9 21162 เด็กหญิง ปาณิสรา สมุทรโคดม
10 21179 เด็กชาย พัทธนันท์ นาคแท้
11 21156 เด็กหญิง ณัฐธิดา กลุจนัทร์
12 21171 เด็กหญิง นับทอง เรียงอารักษ์กลุ
13 21153 เด็กชาย ธนัญชยั จติมาตย์
14 21168 เด็กชาย กรกฎ เฮงสวัสด์ิ
15 21160 เด็กหญิง มุฑิตา ศรีจนัโท
16 21180 เด็กชาย สุนทร สร้อยสาวะ
17 21166 เด็กชาย ณัฐพล ช านาญ
18 21163 เด็กชาย ธาราดล ทองงาม
19 21164 เด็กหญิง รัฎชภาภรณ์ ล าภา
20 21175 เด็กหญิง ชติุกาญจน์ ผลกศุล
21 21165 เด็กชาย อษัฎาวุฒิ วรรณแจม่
22 21152 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ค ามะตะศิลา
23 21157 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดีจานเหนือ
24 21167 เด็กชาย เศรษฐา บาลี
25 21173 เด็กชาย พีรวัศ เลิกนอก
26 21178 เด็กชาย ณัฐนนท์ พนาจารย์
27 21155 เด็กหญิง จรัิฎฐอร ผักบัวเงิน
28 21161 เด็กหญิง ชลดา ทวันเวทย์
29 21177 เด็กหญิง นงนภัส สิงแสง
30 21172 เด็กชาย อาคเนย์ รัศมีพรรณ์
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ห้องสอบที ่12
ห้อง 536

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21181 เด็กหญิง สุทธิดา ภาแกด า
2 21206 เด็กหญิง ภัทรวดี ดวงปัญญา
3 21201 เด็กชาย รัฐภูมิ หล่าเพชร
4 21204 เด็กหญิง กาญจนา จนัทร์แสง
5 21200 เด็กชาย เอกลักษณ์ ศรีทุมมา
6 21185 เด็กชาย พุฒวัฒน์ สายมณี
7 21209 เด็กหญิง อาทิตญา พิมรักษา
8 21194 เด็กชาย ธนากร วงษ์แป้น
9 21192 เด็กหญิง บัณฑิตา ตระกลูฤกษ์
10 21198 เด็กหญิง กรองแกว้ ไทยทวี
11 21210 เด็กหญิง รัชนาท หล่าเพชร
12 21188 เด็กหญิง จรีะนันท์ สีหลง
13 21202 เด็กชาย จลุจกัร ภิรมยไ์กรภักด์ิ
14 21196 เด็กหญิง ชมพูนุช โมลี
15 21183 เด็กหญิง เกษสุพัตรา เจริญทอง
16 21182 เด็กหญิง สิริวิภาพร เต้าชยัภูมิ
17 21186 เด็กหญิง องัศุมาลี บุตะเขยีว
18 21189 เด็กหญิง องัศุมาลี บุตะเขยีว
19 21187 เด็กหญิง สุจริา อนันเต่า
20 21199 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ฟังเพราะ
21 21193 เด็กหญิง อาลิษา ต๊ิบเหล็ก
22 21205 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นโล
23 21203 เด็กชาย ธีรภัทร์ สุพสร
24 21207 เด็กหญิง ดวงพร ศรีทอง
25 21190 เด็กหญิง เทียร หอมดวง
26 21184 เด็กชาย ธีรยทุธ ชยัโนนทัน
27 21195 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ค าทองสุข
28 21197 เด็กชาย ธนภัทร ค านาดา
29 21208 เด็กหญิง ชดาพร โปทาวี
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ห้องสอบที ่13
ห้อง 537

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21211 เด็กหญิง ธันยพร ดอนสามารถ
2 21226 เด็กชาย ชษิณุพงศ์ ช านิงาน
3 21229 เด็กชาย พศวัต ฐานวิเศษ
4 21238 เด็กชาย อาณัติพงษ์ พินไธสง
5 21230 เด็กหญิง ปาตลี โกศล
6 21234 เด็กชาย ธีระภัทร เพียชอ่
7 21213 เด็กหญิง กลุนิดา มูลเลิศ
8 21231 เด็กหญิง มณีรัตน์ สกลุทิพย์
9 21232 เด็กหญิง หยาดทิพย์ วงศ์ศรี
10 21240 เด็กหญิง สุดารัตน์ วิไลวรรณ์
11 21237 เด็กชาย ณัฐชนน แกว้สวัสด์ิ
12 21221 เด็กหญิง คิม ฮินส์
13 21233 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธงภูเขยีว
14 21222 เด็กชาย ธนโชติ เครือสังข์
15 21219 เด็กหญิง โสภิตนภา ปัดฐารัด
16 21223 เด็กชาย วัชรศักด์ิ วงษ์สีจนัทร์
17 21216 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ ผ่านจงัหาร
18 21214 เด็กหญิง ชนันญา ดาพันธ์
19 21212 เด็กชาย กอ้งภพ ไขแสง
20 21225 เด็กหญิง กชกร สิงห์แกว้
21 21235 เด็กชาย สิทธิพงษ์ ผดุงโชค
22 21228 เด็กชาย พิรัชน์ อปุพงษ์
23 21236 เด็กหญิง สุธาทิพย์ สุระเสียง
24 21224 เด็กชาย มลสวรรค์ แสนสมพงษ์
25 21215 เด็กชาย ทศวรรษ ชอ่งศรี
26 21220 เด็กหญิง ธารีรัตน์ มงคุณ
27 21239 เด็กชาย ชาญวิทย์ จ าปาวงษ์
28 21227 เด็กหญิง วริศรา แวงชยัภูมิ
29 21217 เด็กชาย ผดุงเกยีรติ จนีส าโรง
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ห้องสอบที ่14
ห้อง 542

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21218 เด็กหญิง ศิริภัทโท พืน้ดอนเค็ง
2 21266 เด็กชาย ธีระภัทร คนชยัภูมิ
3 21255 เด็กชาย ชยัยทุธ สีท ามา
4 21269 เด็กหญิง ปริมประภา บึงสะพาน
5 21270 เด็กหญิง ศรัญญา ลิออนรัมย์
6 21243 เด็กหญิง ฐานิตา ทิพยสูตร
7 21258 เด็กหญิง กญัญาณัฐ นวนละออง
8 21246 เด็กชาย พิเศษสาร หงษ์ปัสสา
9 21263 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เกดิสุวรรณ์
10 21264 เด็กชาย กฤศฎา แสนตระกลู
11 21257 เด็กหญิง จริประภา หงษ์เงิน
12 21261 เด็กหญิง องัคณา เวียงชยัภูมิ
13 21262 เด็กชาย ศราวุฒิ แสงชยัภูมิ
14 21250 เด็กชาย ชนิาธิป อทุัยนา
15 21251 เด็กหญิง ภัทรธิดา เทพาขนัธ์
16 21256 เด็กชาย สรวิชญ์ นากร
17 21252 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ชยัเนียม
18 21260 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ แกว้จอมพล
19 21253 เด็กหญิง ณัฐปรีดา ประสานเชื้อ
20 21242 เด็กชาย อาณัฐ ดวงวิญญาณ
21 21268 เด็กชาย ธารเวศน์ หงษ์ปัสสา
22 21244 เด็กหญิง พันวรรษา มะลัยทิพย์
23 21245 เด็กหญิง วิชชดุา คุณวรรณดี
24 21254 เด็กหญิง สุธิดา สุ่ยวงษ์
25 21248 เด็กชาย กติติศักด์ิ ขนัทอง
26 21241 เด็กชาย ธนกฤต ครองเคหา
27 21249 เด็กหญิง ชนิดา องิชยัภูมิ
28 21259 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ค าเเสนราช
29 21265 เด็กหญิง วรภาส์ หงษ์วิเศษ

ชือ่-นำมสกุล
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ห้องสอบที ่15
ห้อง 543

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21267 เด็กชาย ปฏิพล แกมชยัภูมิ
2 21290 เด็กชาย ประกาศิต จานุรัตน์
3 21292 เด็กหญิง ณิชาภัทร คุณอภัย
4 21279 เด็กชาย นันนภัส ศรีส าราญ
5 21287 เด็กชาย รัชชานนท์ นาราวงค์
6 21281 เด็กหญิง ธันยพร สุ่ยวงค์
7 21299 เด็กหญิง พรประภา วงษ์วรรณ์
8 21288 เด็กหญิง ปาริฉตัร แสนโน
9 21297 เด็กหญิง รับขวัญ เยน็ทรวง
10 21278 เด็กชาย รังสรรค์ จนัดาหาร
11 21284 เด็กชาย สิริโชค แกว้สุพรรณ
12 21294 เด็กชาย ยศกร สามหมอ
13 21272 เด็กหญิง บุณยสุดา ยนืชวีิต
14 21280 เด็กชาย ระพีภัทร เจริญคุณ
15 21283 เด็กชาย จตุภีร์ สร้อยกจิ
16 21286 เด็กหญิง ชรินทร์ธร อาจอารัญ
17 21298 เด็กชาย รตินนท์ บุญญา
18 21271 เด็กชาย กติติภพ ดวงมณี
19 21274 เด็กหญิง ไอรดา เงินกระโทก
20 21276 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ออ่นอทุัย
21 21293 เด็กชาย ธนวัฒน์ อนันเต่า
22 21296 เด็กหญิง รสิกา ศรีราช
23 21291 เด็กหญิง สิรินารถ บานเยน็งาม
24 21285 เด็กหญิง ทิฆัมพร หาญพยคัฆ์
25 21275 เด็กหญิง ฐานิตา ชา่งถกั
26 21300 เด็กชาย กติติภณ งานยางหวาย
27 21273 เด็กหญิง กรกมล อสิริยะวงค์
28 21289 เด็กชาย วริทธิ์พล รินทะจกัร
29 21277 เด็กชาย นฤโดม กาญจน์คณาสิน
30 21295 เด็กหญิง เม็ดเงิน สอนสี
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ห้องสอบที ่16
ห้อง 544

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21301 เด็กหญิง วิภาวินี อุ่นจงัหาร
2 21306 เด็กหญิง นันชนันท์ เทียมโฮม
3 21311 เด็กชาย พิทักษ์ ชสูอน
4 21326 เด็กชาย ณัฐภูมิ คะเมรุพันธ์
5 21307 เด็กชาย พรณรงค์ ลันทูน
6 21315 เด็กหญิง อภิปรียา แฝงนาง
7 21323 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธรรมศรี
8 21304 เด็กหญิง กญัรัตน์ สมชยัภูมิ
9 21312 เด็กหญิง ณัชชา ลุนพุฒ
10 21310 เด็กหญิง เบญญทิพย์ โยชยั
11 21313 เด็กชาย ธวัชชยั หาญหนองสังข์
12 21330 เด็กชาย อตินัน สินประมวล
13 21309 เด็กชาย ไตรภูมิ เค้าโนนกอก
14 21316 เด็กชาย นันทวัฒน์ กองทอง
15 21328 เด็กชาย ตะวัน เขยีนจมู
16 21314 เด็กชาย ภูมิทัศน์ เทพาขนัธ์
17 21308 เด็กหญิง กนกวรรณ ขนัทองดี
18 21320 เด็กหญิง เปรมฤดี มาตรวังแสง
19 21305 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ ผิวเผ่ือน
20 21319 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ บัวแดง
21 21303 เด็กหญิง ชติศราพร งามสกลุ
22 21327 เด็กชาย นิธิวัฒน์ ชนิเฮือง
23 21324 เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีแสวง
24 21322 เด็กชาย ชยางกรู พรมพันใจ
25 21302 เด็กชาย ธเนศ เจตกาลบุญชู
26 21317 เด็กชาย วุฒินันท์ ใสบาล
27 21321 เด็กชาย เทวฤทธิ์ เหล็กโชติ
28 21329 เด็กชาย ปริวัฒน์ ประจนัทะศรี
29 21318 เด็กชาย บารมี สีราช
30 21325 เด็กหญิง สุชาวลี ปราบเพ็ชร
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ห้องสอบที ่17
ห้อง 545

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21331 เด็กหญิง จรัิชญา มิตร์มาก
2 21345 เด็กหญิง ดุษฎี สิงห์นุโคตร
3 21354 เด็กหญิง บุษรินทร์ โคตพันธ์
4 21358 เด็กหญิง อลิสา ครองปัญญา
5 21349 เด็กชาย ณัฐภูมิ มีมานะ
6 21356 เด็กชาย นภัสกร งามปัญญา
7 21351 เด็กชาย ชยางกรู ต้ังใจ
8 21360 เด็กหญิง อภิญญา แกว้เกษ
9 21336 เด็กหญิง ณัฐธิดา ช านาญ
10 21342 เด็กชาย กติติภูมิ แสนก่ า
11 21359 เด็กหญิง นริศรา วงษ์นามน
12 21335 เด็กชาย วัชระ มโนมัย
13 21353 เด็กหญิง นภัสสร วิไลวรรณ์
14 21350 เด็กชาย เคแอน ศรทอง
15 21332 เด็กชาย นัทธพงศ์ นามดี
16 21346 เด็กหญิง เขมิกา อคัลา
17 21347 เด็กชาย ณัฐภัทร บัวค า
18 21343 เด็กชาย พลกฤต ทองแสง
19 21348 เด็กชาย ปกป้อง มาตรก าจร
20 21341 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสนไชย
21 21339 เด็กชาย ณัฐพล ฐานวิสัย
22 21334 เด็กหญิง ศิริวรรณ สีสัน
23 21340 เด็กชาย อนิทนนท์ ไพพาฤทธิ์
24 21338 เด็กชาย รัฐภูมิ ดิเรกศรี
25 21344 เด็กหญิง ศรุดา คณะเพชร
26 21352 เด็กชาย สุชาครีย์ นานอก
27 21355 เด็กชาย กรกฤต จนัหอม
28 21357 เด็กชาย อนุชา หงษ์ษา
29 21333 เด็กหญิง ปทิดา ผานิล
30 21337 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ผ่านพูล
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ห้องสอบที ่18
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21282 เด็กชาย ศุภกร ชยัมีเขยีว
2 21369 เด็กชาย อทิธิ ธาตุรักษ์
3 21387 เด็กหญิง ภัทราวดี ยทุธชยั
4 21364 เด็กหญิง ณัฐณิชา อนิทร์มา
5 21381 เด็กชาย ปฏิภาณ จนัทพา
6 21366 เด็กหญิง ปุษยา กางทา
7 21382 เด็กหญิง ชญานิน บูรณาเวช
8 21373 เด็กหญิง สมิตาพันธุ์ ชาญชยั
9 21377 เด็กหญิง นันทพร เชื้อในเขา
10 21365 เด็กหญิง ไปรดา กางทา
11 21367 เด็กหญิง อศิิริญา มะโน
12 21374 เด็กชาย คมกริช สมุติรัมย์
13 21380 เด็กหญิง ประภาลักษมี มงคลเคหา
14 21389 เด็กชาย นรภัทร มุดไธสง
15 21383 เด็กชาย สิริศักด์ิ จนัหนองแวง
16 21361 เด็กหญิง จารุวรรณ ค้อไผ่
17 21375 เด็กหญิง รพินท์นิภา โนนโม้
18 21378 เด็กชาย พงศธร กองศรี
19 21385 เด็กหญิง กติติยา สารค า
20 21368 เด็กหญิง อมุาพร โยธาวงค์
21 21372 เด็กหญิง ณฐมน ไพเขต
22 21370 เด็กหญิง กลัยารัตน์ ร่มล าดวน
23 21379 เด็กชาย มลเทียร นงค์นุช
24 21384 เด็กชาย สิรีรัตน์ ชาวเชยีงตุง
25 21388 เด็กชาย ปุรณัยณ์ ปานอเีม้ง
26 21363 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ขวาไทย
27 21386 เด็กหญิง กลัยาณี อ านาจ
28 21371 เด็กหญิง วรนุช โสมขนุทด
29 21362 เด็กหญิง วิราศินี ปลายชยัภูมิ
30 21376 เด็กหญิง โชติกา นาอดุม
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ห้องสอบที ่19
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ

1 21390 เด็กหญิง พรนภา จ าพงษ์
2 21408 เด็กหญิง โสภิตา สรรพอาสา
3 21394 เด็กหญิง อรกญัญา แพ่งศรีสาร
4 21397 เด็กหญิง ปาณิตา โสหา
5 21395 เด็กหญิง ปานวาด ผลสุข
6 21391 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ หาญกดุเลาะ
7 21402 เด็กหญิง กญัญาณัฐ พิมพ์สราญ
8 21409 เด็กชาย ดลประสิทธิ์ ต่อสกลุ
9 21404 เด็กหญิง มินตะยา มะณีหมุด
10 21400 เด็กชาย พัทธนันท์ นามโสม
11 21403 เด็กหญิง กรวิภา รัตนประทุม
12 21406 เด็กหญิง อมลวรรณ ช่ าชอง
13 21396 เด็กชาย วศิน วิรุลหุย
14 21405 เด็กชาย อดิเทพ ผดุงโชค
15 21398 เด็กชาย ศิวัช พิมพ์ผม
16 21399 เด็กชาย นิธิโชติ จาดเมือง
17 21392 เด็กหญิง กชกร ญาติปร้ืม
18 21393 เด็กหญิง ศิริกลัยา เรือนนาค
19 21401 เด็กชาย รตนพันธ์ เจริญสวรรค์
20 21407 เด็กหญิง ปานชวีา ซาไข
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