


ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 4001 นางสาว สิริยากร แย้มกรณ์ อุดมดรุณี
2 4002 นางสาว ปนัดดา บาทอง คีรีมาศพิทยาคม
3 4003 นางสาว กัญญาณัฐ ประภชูะกา บ้านยางเมือง
4 4004 นาย ฐิติศักด์ิ สุดพุก สุโขทัยวทิยาคม
5 4005 นางสาว กิตสุดา ค าเมฆ เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวทิยา)
6 4006 นางสาว เกษราภรณ์ นังตะลา อุดมดรุณี
7 4007 นางสาว เบญจพร เกษรจรุง อุดมดรุณี
8 4008 นางสาว ธารินีย์ นวลเนียม สุโขทัยวทิยาคม
9 4009 นางสาว กนกวรรณ มาดเต้ียม อุดมดรุณี
10 4010 นาย ไตรภพ กล  าแย้ม สุโขทัยวทิยาคม
11 4011 นางสาว อภญิญา เพชรโต บ้านยางเมือง
12 4012 นาย สิรภพ บุญลือ สุโขทัยวทิยาคม
13 4013 นางสาว พรนัชชา บุญศิริ บ้านโตนด(คีรีมาศวทิยา)
14 4014 นาย ชนาภา พรมนาคา อุดมดรุณี
15 4015 นาย ประดิพัทธ์ ด้วงบาง สุโขทัยวทิยาคม
16 4016 นางสาว ปภาวรินทร์ ปานพรม อุดมดรุณี
17 4017 นาย วราวฒิุ ทองดอนพุ่ม บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
18 4018 นาย ศุภกรณ์ ช่วยหล า สุโขทัยวทิยาคม
19 4019 นาย ธรีพัฒน์ กล  าหนองกก สุโขทัยวทิยาคม
20 4020 นาย กฤตภาส เติมผล สุโขทัยวทิยาคม
21 4021 นาย พงศธร เธยีระวบิูลย์ สุโขทัยวทิยาคม
22 4022 นาย ธนากร ดีสาร สุโขทัยวทิยาคม
23 4023 นาย นพรัตน์ ค้อมทอง บ้านด่านลานหอยวทิยา
24 4024 นางสาว ญดาพร ชาดี อุดมดรุณี
25 4025 นางสาว ฐิติมา ระถาพล บ้านด่านลานหอยวทิยา
26 4026 นางสาว เอลิสา ยอดทหาร บ้านด่านลานหอยวทิยา
27 4027 นางสาว ชนาพร สุขสวา่ง อุดมดรุณี
28 4028 นาย ธนากร พุ่มทอง สุโขทัยวทิยาคม
29 4029 นาย ชินกร ชูเที ยง บ้านกง(ราษฎอ์ุทิศ)
30 4030 นาย ธรีะชัย ไกรกิจราษฎร์ สุโขทัยวทิยาคม
31 4031 นางสาว อนัญญา ขาวป้อม บ้านวงัทองแดง
32 4032 นาย สุรินทร์ บัวเกตุ วดัจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง)
33 4033 นางสาว นริศรา พุดลา สุโขทัยวทิยาคม
34 4034 นาย พีรพล มอญเปีย สุโขทัยวทิยาคม
35 4035 นางสาว ธมลวรรณ อินทะสี คีรีมาศพิทยาคม
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ชือ่-ชือ่สกุล



ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 4036 นางสาว ธาริณี เนียมแก้ว ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
2 4037 นางสาว ศรกนก สังข์จันทร์ ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
3 4038 นาย ครรชิต ป้อมทุ่ง สุโขทัยวทิยาคม
4 4039 นาย นัทธวฒัน์ ฟักนาคิน สุโขทัยวทิยาคม
5 4040 นาย ศาศวตั ชัยรัตน์ เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวทิยา)
6 4041 นางสาว วรรณิดา นิ มค า บ้านยางเมือง
7 4042 นางสาว สุพรรษา แต้มทอง บ้านกง(ราษฎอ์ุทิศ)
8 4043 นางสาว กมลวรรณ เสวสิิทธิ์ บ้านด่านลานหอยวทิยา
9 4044 นางสาว วรรณวษิา เพ็งศรี เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
10 4045 นางสาว อาทิตญา ผู้บุตร เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
11 4046 นางสาว วยิุดา เปียจันทร์ ลิไทพิทยาคม
12 4047 นางสาว สุกานดา ชูสุข ลิไทพิทยาคม
13 4048 นางสาว เพ็ญทิพย์ มะโนปิง บ้านน้ าพุ
14 4049 นางสาว พัชฎาพร ลครพล บ้านน้ าพุ
15 4050 นางสาว ณัฐพร พึ งเพิ้ง บ้านปากคลองร่วม
16 4051 นาย ธนาวฒิุ สภาภกัด์ิ สุโขทัยวทิยาคม
17 4052 นาย ภชุิสส์ ค้อมทอง สุโขทัยวทิยาคม
18 4053 นาย พีรันธร จิโน ตากพิทยาคม
19 4054 นางสาว ปวนัรัตน์ บ้านกล้วย อุดมดรุณี
20 4055 นาย ญาณภทัร อภวิฒัน์จ านง สุโขทัยวทิยาคม
21 4056 นาย วศิรุต เขียวแก้ว สุโขทัยวทิยาคม
22 4057 นางสาว ชนิตา องอาจ สุโขทัยวทิยาคม
23 4058 นาย รุ่งภพ ต้ังสยามวณิชย์ สุโขทัยวทิยาคม
24 4059 นาย ฉัตรดนัย พรน้อย ด่านช้างวทิยา
25 4060 นาย ยุทธภมูิ เขียวโม สีชมพูศึกษา
26 4061 นาย ธรีภทัร์ จีนบุตร สุโขทัยวทิยาคม
27 4062 นาย ชนาธปิ แก้วทุ่ง สุโขทัยวทิยาคม
28 4063 นาย จตุพนธ์ เจนธารากิจ บ้านด่านลานหอยวทิยา
29 4064 นาย ธนดล เกตุจุ้ย บ้านด่านลานหอยวทิยา
30 4065 นาย ภวูดล ภูท่อง สุโขทัยวทิยาคม
31 4066 นางสาว อภชิญา สิทธเิศรษฐ อุดมดรุณี
32 4067 นางสาว สุดารัตน์ ขันฟอง อุดมดรุณี
33 4068 นางสาว ชญานิน เพ็ชรรี กงไกรลาศวทิยา
34 4069 นางสาว สุทธาพร ปานศรี กงไกรลาศวทิยา
35 4070 นางสาว กัลยกร ปัญญางาม อุดมดรุณี
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ชือ่-ชือ่สกุล



ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 4071 นางสาว ภทัรภร ภูป่ระเสริฐ อุดมดรุณี
2 4072 นาย การัณย์ อยู่มา สุโขทัยวทิยาคม
3 4073 นางสาว ณีรนุช นุ่มอิ ม จ่านกร้อง
4 4074 นาย อนุพงศ์ หนานกุล บ้านตลิ งชัน
5 4075 นางสาว พรธรีา บุญมา บ้านตลิ งชัน
6 4076 นางสาว ธญัญาลักษณ์ สมโนทัย คลองลานวทิยา
7 4077 นางสาว ธญัพิชา ศรีวชิชุพงศ์ สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี
8 4078 นางสาว มุธติา ทัดปอย บ้านยางเมือง
9 4079 นางสาว พิชชาภรณ์ เพียรทอง ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
10 4080 นาย จิณณวตัร พรมปาน บ้านยางเมือง
11 4081 นางสาว ปฑิตตา สิมมา บ้านขุนนาวงั
12 4082 นาย ปัตทวี วนัต๊ะ สุโขทัยวทิยาคม
13 4083 นางสาว วรรณญาภรณ์ ดอกจันทร์ วดัดุสิตดาราม
14 4084 นางสาว ฐณะวฒัน์ สุขประเสริฐ สุโขทัยวทิยาคม
15 4085 นาย อัครพงศ์ เพ็งมา สุโขทัยวทิยาคม
16 4086 นาย ฐากร พิมพ์ช่างทิง อุดมดรุณี
17 4087 นาย ธวชัชัย วรนุช สุโขทัยวทิยาคม
18 4088 นางสาว พรสวรรค์ คล้ายสี กงไกรลาศวทิยา
19 4089 นางสาว ปุณยาพร นิกรกุล อุดมดรุณี
20 4090 นางสาว เบญญาภา เชื้อบัว อุดมดรุณี
21 4091 นาย กฤษณะพงศ์ มั นอิน ตลิ งชันวทิยานุสรณ์
22 4092 นางสาว รัฐพา พุ่มหมอก ตลิ งชันวทิยานุสรณ์
23 4093 นางสาว วณัวภิา มีหนู กงไกรลาศวทิยา
24 4094 นางสาว วาสนา ครองโปร่ง บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
25 4095 นางสาว ศุภรัตน์ จาดสอน บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
26 4096 นางสาว นันทกานต์ อิ มจิตร อุดมดรุณี
27 4097 นางสาว กรณัท จันทร์ตรี อุดมดรุณี
28 4098 นาย เกียรติศักด์ิ ดีจริง สุโขทัยวทิยาคม
29 4099 นาย ศุภชัย ประทุมศรี สุโขทัยวทิยาคม
30 4100 นาย นครินทร์ ป้อมแก้ว สุโขทัยวทิยาคม
31 4101 นาย พชร มูลอินทร์ ก.ศ.น.บ้านกล้วย
32 4102 นางสาว อภชิญา สุวรรณศิลป์ อุดมดรุณี
33 4103 นาย บรรพต เฉยเมล์ สุโขทัยวทิยาคม
34 4104 นาย ณิชกานต์ ทุ่งสง บ้านตลิ งชัน
35 4105 นางสาว ณัฐมน ทองสวา่ง วดัดุสิตดาราม
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 4106 นางสาว ศศินา หนองหลวง คีรีมาศพิทยาคม
2 4107 นางสาว เกียรติชัย ล้อมวงศ์ สุโขทัยวทิยาคม
3 4108 นาย ทักษิณ ลอยมณี วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
4 4109 นาย สุทธพิงศ์ ม่วงแย้ม วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
5 4110 นางสาว บุณญนุช พุทธรักษ์ วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
6 4111 นาย อภนิันท์ เนียมหอม วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
7 4112 นางสาว พิมพา เรืองศิริ วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
8 4113 นางสาว น้องหญิง นิ มแสง วดัวงัสวรรค์ (ประชาบ ารุง)
9 4114 นาย ธนกาญจน์ เพ็ญศรี สุโขทัยวทิยาคม
10 4115 นาย ปิยะสิริ สิริสุข บ้านน้ าเรื อง
11 4116 นาย ณภทัรกฤต เปี่ยมอ่อน อุดมดรุณี
12 4117 นาย ไตรวทิย์ รุ่งเรือง เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
13 4118 นาย ชาคริต ดัดดิษฐ เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
14 4119 นาย เมธาสิทธิ์ ทาแกง เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
15 4120 นาย วรินทร ชูช่วย เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
16 4121 นางสาว นิศาชล ฉิมสวา่ง เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
17 4122 นาย พรปฏภิาณ ด่านปาน ศึกษานารีวทิยา
18 4123 นาย ณัฐพล สุทธปิระดิษฐ์ สุโขทัยวทิยาคม
19 4124 นาย ณัฐภทัร สิงห์ดา สุโขทัยวทิยาคม
20 4125 นางสาว สุวนันท์ เศษโถ ภูเ่รือวทิยา
21 4126 นาย จักรกฤษ ถึงจันทร์ บ้านสวนวทิยาคม
22 4127 นางสาว ทินสิรี สุดแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
23 4128 นาย แสงสุรี เหลี ยมทอง บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
24 4129 นางสาว รัฎศมล น่วมนวล จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก
25 4130 นางสาว ปัญญาพร เนียมน่วม บ้านสวนวทิยาคม
26 4131 นาย พลกฤต นักบุญ บ้านด่านลานหอยวทิยา
27 4132 นาย อัตถพล บุญญาธกิุล สุโขทัยวทิยาคม
28 4133 นางสาว พรนภา ประสาวะเท บ้านห้วยไคร้
29 4134 นางสาว พีระพงศ์ บุญมา สุโขทัยวทิยาคม
30 4135 นางสาว ศิโรรัตน์ จั นแก้ว สุโขทัยวทิยาคม
31 4136 นาย วรากร คุ้มกองสุวรรณ สุโขทัยวทิยาคม
32 4137 นาย สัณหณัฐ บัวพิมพ์ สุโขทัยวทิยาคม
33 4138 นาย วทันพร ค าเย สุโขทัยวทิยาคม
34 4139 นาย จีรศักด์ิ จ่ายปรางค์ทอง สุโขทัยวทิยาคม
35 4140 นาย วศิวชิต พุฒทอง เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงค์ประชาสรรค์)
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 4141 นาย ชลีกร หอมกลิ น สุโขทัยวทิยาคม
2 4142 นาย ปฐมชัย เข็มบาง สุโขทัยวทิยาคม
3 4143 นางสาว สุภาภรณ์ อรัญวงค์ บ้านห้วยไคร้
4 4144 นางสาว ศศิภา เผือกนอก บ้านห้วยไคร้
5 4145 นางสาว สุฑามาศ ค าปาน สุโขทัยวทิยาคม
6 4146 นาย ณการ หนูพุ่ม สุโขทัยวทิยาคม
7 4147 นางสาว สุดารัตน์ ภชูุม บ้านห้วยไคร้
8 4148 นางสาว ราตรี บัวงาม หนองสะแกประชานุกูล
9 4149 นางสาว จิราวรรณ จันทร์นิ ม หนองสะแกประชานุกูล
10 4150 นางสาว กัญญารัตน์ พุฒฤทธิ์ บ้านไร่พิทยาคม
11 4151 นางสาว ชลธชิา ตุลก่อ บ้านไร่พิทยาคม
12 4152 นางสาว ปาณิศา คงเจริญ ศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)
13 4153 นาย นพรุจ เก่งระดมกิจ สุโขทัยวทิยาคม
14 4154 นางสาว ณัฐวฒิุ เกิดสุวรรณ์ บ้านไร่พิทยาคม
15 4155 นางสาว สุนิษา อยู่ศรี ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
16 4156 นางสาว เนตรชนก ข าปลอด บ้านหนองจิกตีนเนิน
17 4157 นาย ชัยพลธนิน วริิยะศรีสุข ระยองวทิยาคมปากน้ า
18 4158 นาย อนุชา สุกใส คีรีมาศพิทยาคม
19 4159 นางสาว วรรณณิภา เหมศาสตร์ บ้านบึงทับแรต
20 4160 นางสาว จันทกานต์ิ พุ่มพวง บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
21 4161 นางสาว นันทกานต์ อบเชย บ้านสวนวทิยาคม
22 4162 นางสาว ณัฐพร ขวญัเขียว อุดมดรุณี
23 4163 นางสาว นันทนี นัดครีบ อุดมดรุณี
24 4164 นางสาว แพรวา ทับเอี ยม อุดมดรุณี
25 4165 นางสาว ภทัรวดี ยอดเมือง อุดมดรุณี
26 4166 นางสาว ธารารัตน์ ประเจิดสกุล อุดมดรุณี
27 4167 นาย เกียรติวงศ์ สิริสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย ปทุมธานี
28 4168 นางสาว วรรณนิภา สุวรรณพุฒ อุดมดรุณี
29 4169 นางสาว พรชิตา นวมงาม อุดมดรุณี
30 4170 นางสาว วรรณภา วงศ์วชั สุโขทัยวทิยาคม
31 4171 นาย ธนกฤต อยู่นิด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองสุโขทัย
32 4172 นาย พีระพัฒน์ บัวเขียว ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
33 4173 นาย ศักด์ิเกษม แห่ชู สุโขทัยวทิยาคม
34 4174 นางสาว พรวลัิย มิ งกลิ น อุดมดรุณี
35 4175 นาย ธนพนธ์ เรียงเรียบ สุโขทัยวทิยาคม

รายชือ่ผู้สมคัรเขา้เรยีน  ชัน้มธัยมศึกษาปี่ที่ 4  ปีการศึกษา  2560                    ห้องสอบที.่.....5..(826)......
ชือ่-ชือ่สกุล

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม



ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35366 เด็กชาย ภาคภมูิ เทศทอง วทิย์-คณิต
2 35219 เด็กชาย ชัยโรจน์ เทศทัน วทิย์-คณิต
3 35215 เด็กชาย ชลธศิ ลือชูวงศ์ วทิย์-คณิต
4 35515 เด็กหญิง ชลธชิา สุขอิ ม วทิย์-คณิต
5 35521 เด็กหญิง ณัชชา สุพรรณพร วทิย์-คณิต
6 35496 เด็กหญิง กวสิรา บ ารุงแจ้ง วทิย์-คณิต
7 35427 เด็กชาย สถาพร บวบมี วทิย์-คณิต
8 35596 เด็กหญิง ศิริพร เพ็งยิ้ม วทิย์-คณิต
9 35638 เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคคุ้ม วทิย์-คณิต
10 35530 เด็กหญิง ณิชนันทน์ อินดี วทิย์-คณิต
11 35200 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ชนันชนะ วทิย์-คณิต
12 35536 เด็กหญิง ธวลัณรักษ์ กุลสุวรรณ์ วทิย์-คณิต
13 35162 เด็กชาย กรรชัย เขียวแก้ว วทิย์-คณิต
14 35461 เด็กชาย เสฏฐวฒิุ เหล็กเพ็ชร วทิย์-คณิต
15 35524 เด็กหญิง ณัฐช์ณิชา อุดมรัตนโยธนิ วทิย์-คณิต
16 35262 เด็กชาย ตะวนั อ้อมชมภู วทิย์-คณิต
17 35510 เด็กหญิง จิรประภา ทศวารจันทรา วทิย์-คณิต
18 35498 เด็กหญิง กัญญ์วรา ตันเจริญ วทิย์-คณิต
19 35448 เด็กชาย สิริ ข าพงศ์ วทิย์-คณิต
20 35272 เด็กชาย ธนชาติ โกธรรม วทิย์-คณิต
21 35591 เด็กหญิง วศัิลยา เมืองคล้าย วทิย์-คณิต
22 35553 เด็กหญิง ปารณีย์ สีแนม วทิย์-คณิต
23 36446 เด็กหญิง นิรันตรี โตอ่วม วทิย์-คณิต
24 35571 เด็กหญิง มนัญชญา สีทางาม วทิย์-คณิต
25 36439 เด็กชาย หิรัญ เกษรบัว วทิย์-คณิต
26 35409 เด็กชาย วรีภทัร ภพูวก วทิย์-คณิต
27 35538 เด็กหญิง ธญัรัตน์ ดารารัตน์ วทิย์-คณิต
28 35594 เด็กหญิง ศศิวมิล บ้านกล้วย วทิย์-คณิต
29 35373 เด็กชาย ภานุวฒัน์ คล  าคง วทิย์-คณิต
30 35472 เด็กชาย อนุรักข์ แน่งน้อย วทิย์-คณิต
31 35636 เด็กหญิง อริศรา ยอดเพชร วทิย์-คณิต
32 35600 เด็กหญิง สตรีรัตน์ อินทร์ลับ วทิย์-คณิต
33 35291 เด็กชาย ธนาศิลป์ ไก่แก้ว วทิย์-คณิต
34 35175 เด็กชาย กิตติ นิ มนวล วทิย์-คณิต
35 35540 เด็กหญิง ธนัย์ชนก จั นจีน วทิย์-คณิต
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35557 เด็กหญิง ผกามาศ แก้วจันทร์ วทิย์-คณิต
2 35588 เด็กหญิง วลัิกขณา แก้วถม วทิย์-คณิต
3 35595 เด็กหญิง ศิรินันท์ ปลีวงั วทิย์-คณิต
4 35179 เด็กชาย กิตตินันท์ อ  าเทศ วทิย์-คณิต
5 35319 เด็กชาย นิลนพ โสอุดร วทิย์-คณิต
6 35603 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ออมสิน วทิย์-คณิต
7 35493 เด็กหญิง กรชนก สุรเชาร์ตระกูล วทิย์-คณิต
8 35534 เด็กหญิง ทิพย์สุคนธ์ พุ่มพวง วทิย์-คณิต
9 35350 เด็กชาย พิสิทธิ์ เกตุอ่อน วทิย์-คณิต
10 35241 เด็กชาย ณัฐนนท์ เกตุดิษฐ วทิย์-คณิต
11 35455 เด็กชาย สุพจน์ เนียมสัมฤทธิ์ วทิย์-คณิต
12 35554 เด็กหญิง ปิ่นหทัย ปิ่นดี วทิย์-คณิต
13 35447 เด็กชาย สิรารมย์ เทียนพันธ์ วทิย์-คณิต
14 35583 เด็กหญิง วรฤทัย วงค์ค า วทิย์-คณิต
15 35518 เด็กหญิง ญารินดา วนิชศิริ วทิย์-คณิต
16 35224 เด็กชาย ชินวตัร แซ่ฉั ว วทิย์-คณิต
17 35494 เด็กหญิง กฤติกา เรืองค า วทิย์-คณิต
18 35431 เด็กชาย สรนันท์ ปั้นล้ี วทิย์-คณิต
19 35608 เด็กหญิง สิริยุพา ยังดี วทิย์-คณิต
20 35501 เด็กหญิง กานต์ธดิา เกิดป้อม วทิย์-คณิต
21 35570 เด็กหญิง ภทัรีรัตน์ อ้นน่วม วทิย์-คณิต
22 35434 เด็กชาย สรวศิ พุกเกล้ียง วทิย์-คณิต
23 37035 เด็กชาย ภริูภทัร ออมสินอุษา วทิย์-คณิต
24 35622 เด็กหญิง สุวชิาดา แก้วหนู วทิย์-คณิต
25 35176 เด็กชาย กิตติภณ พยอม วทิย์-คณิต
26 35641 เด็กหญิง อุษมา ติตาวงศ์ วทิย์-คณิต
27 35545 เด็กหญิง นัตติยา ส้มแก้ว วทิย์-คณิต
28 35213 เด็กชาย ชยานันท์ เสือโต วทิย์-คณิต
29 35507 เด็กหญิง จันทิรา พยัคฆน์้อย วทิย์-คณิต
30 35628 เด็กหญิง อนุสยา พรมมินทร์ วทิย์-คณิต
31 35547 เด็กหญิง นันทิชา มักทา วทิย์-คณิต
32 35624 เด็กหญิง เสาวนีย์ พันธุ์วไิล วทิย์-คณิต
33 35437 เด็กชาย สหฤทธิ์ สร้อยสวาท วทิย์-คณิต
34 35551 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ อยู่แย้ม วทิย์-คณิต
35 35464 เด็กชาย อธปิไตย วงัแผน วทิย์-คณิต
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35497 เด็กหญิง กษมา ธญัญเจริญ วทิย์-คณิต
2 35204 เด็กชาย จิตรทิวสั เสือมี วทิย์-คณิต
3 35528 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ อรรถสิษฐ์ วทิย์-คณิต
4 35552 เด็กหญิง ปารณีย์ มากมี วทิย์-คณิต
5 35408 เด็กชาย วรีฉัตร์ รักถึง วทิย์-คณิต
6 35489 เด็กหญิง กนกภรณ์ จูพันธ์ วทิย์-คณิต
7 35203 เด็กชาย จักรภทัร บุญจวง วทิย์-คณิต
8 35261 เด็กชาย ตราภมูิ ยอดปา วทิย์-คณิต
9 35386 เด็กชาย รัชชานนท์ แจ่มสน วทิย์-คณิต
10 35560 เด็กหญิง พรนิภา สายบัวทอง วทิย์-คณิต
11 35171 เด็กชาย ก่อบุญ บุญเสริม วทิย์-คณิต
12 35365 เด็กชาย ภทัรพงษ์ แมลงภู่ วทิย์-คณิต
13 35318 เด็กชาย นิธภิทัร์ หวงิปัด วทิย์-คณิต
14 35227 เด็กชาย ฌานิตย์ ปานทุ่ง วทิย์-คณิต
15 35565 เด็กหญิง พาขวญั พัดข า วทิย์-คณิต
16 35278 เด็กชาย ธนพันธ์ ต่ายมี วทิย์-คณิต
17 35469 เด็กชาย อนุกูล แข้งแข วทิย์-คณิต
18 35584 เด็กหญิง วราภรณ์ มิ งประเสริฐ์ วทิย์-คณิต
19 35459 เด็กชาย สุรัตน์ ทิมอิ ม วทิย์-คณิต
20 35471 เด็กชาย อนุชา ชูพันธ์ วทิย์-คณิต
21 35312 เด็กชาย นรินทร์ เอี ยมทองอินทร์ วทิย์-คณิต
22 35537 เด็กหญิง ธญัชนก ยมนา วทิย์-คณิต
23 35573 เด็กหญิง รพีพรรณ อินอยู่ วทิย์-คณิต
24 35275 เด็กชาย ธนนนท์ หนูสอน วทิย์-คณิต
25 35527 เด็กหญิง ณัฐธดิา พันบุญ วทิย์-คณิต
26 35189 เด็กชาย เกียรติยศ อยู่แย้ม วทิย์-คณิต
27 35576 เด็กหญิง รัตนา ศรีช้าง วทิย์-คณิต
28 35485 เด็กชาย อิทธพิล อิ มหิรัญ วทิย์-คณิต
29 35180 เด็กชาย กิตติพงศ์ ดีสุข วทิย์-คณิต
30 35316 เด็กชาย นันทวฒัน์ มาเอี ยม วทิย์-คณิต
31 35428 เด็กชาย สมพชร นามแก้ว วทิย์-คณิต
32 35499 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุขใส วทิย์-คณิต
33 35334 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ภูพ่ันธ์ วทิย์-คณิต
34 35533 เด็กหญิง เณชารีย์ พุ่มไม้ วทิย์-คณิต
35 35411 เด็กชาย วรีภทัร คล้ายแท้ วทิย์-คณิต
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35632 เด็กหญิง อรปรียา ไกรกิจราษฎร์ วทิย์-คณิต
2 35452 เด็กชาย สุชาติ เกศเกล้า วทิย์-คณิต
3 35475 เด็กชาย อภวิชิญ์ จุ้ยขุนทอง วทิย์-คณิต
4 35430 เด็กชาย สมศักด์ิ อยู่บุญ วทิย์-คณิต
5 35602 เด็กหญิง สโรชา สดชื น วทิย์-คณิต
6 35235 เด็กชาย ณัฏฐภทัร สังข์ทอง วทิย์-คณิต
7 35599 เด็กหญิง ศุภสิรา เปรมกระสินธุ์ วทิย์-คณิต
8 35512 เด็กหญิง จิราภรณ์ ใหม่ไชย วทิย์-คณิต
9 35391 เด็กชาย รุ่งโรจน์ สุดใจ วทิย์-คณิต
10 35582 เด็กหญิง วรรณยุดา บวบมี วทิย์-คณิต
11 35631 เด็กหญิง อรปรียา แย้มเมล์ วทิย์-คณิต
12 35626 เด็กหญิง โสภาพรรณ ยิ้มเปีย วทิย์-คณิต
13 35407 เด็กชาย วสัิยทัศน์ อินทร์จันทร์ วทิย์-คณิต
14 35561 เด็กหญิง พรพรรณ นามวงษา วทิย์-คณิต
15 35348 เด็กชาย พาทิศ ดีโต วทิย์-คณิต
16 35531 เด็กหญิง ณิชากร เสรศาสตร์ วทิย์-คณิต
17 35191 เด็กชาย โกเมทร์ อินชมะ วทิย์-คณิต
18 35564 เด็กหญิง พัฒน์นรี ปิ่นเปี่ยม วทิย์-คณิต
19 35426 เด็กชาย ศุภนิันท์ จันทร์ศรี วทิย์-คณิต
20 35456 เด็กชาย สุภวทัน์ สุขพลอย วทิย์-คณิต
21 35352 เด็กชาย พีร์ นวมเพ็ชร วทิย์-คณิต
22 35620 เด็กหญิง สุรีมาศ ทุเรียน วทิย์-คณิต
23 35637 เด็กหญิง อริสรา แก้วทอง อังกฤษ-คณิต
24 35315 เด็กชาย นันทพงศ์ บุญแก้ว อังกฤษ-คณิต
25 35500 เด็กหญิง กานต์ธดิา หิรัญธนววิฒัน์ อังกฤษ-คณิต
26 35611 เด็กหญิง สุชาดา อ้นชื น อังกฤษ-คณิต
27 35635 เด็กหญิง อริศรา เกตุพันธ์ อังกฤษ-คณิต
28 35575 เด็กหญิง รวสิรา หล าภกัดี อังกฤษ-คณิต
29 35506 เด็กหญิง เครือฟ้า สมบูรณ์ อังกฤษ-คณิต
30 35511 เด็กหญิง จิราพันธ์ ใหม่ไชย อังกฤษ-คณิต
31 36434 เด็กหญิง ลลิตา ข าอิ ม อังกฤษ-คณิต
32 35249 เด็กชาย ณัฐภทัร สิงห์ดา อังกฤษ-คณิต
33 35615 เด็กหญิง สุทธดิา เลี ยมประเสริฐ อังกฤษ-คณิต
34 35240 เด็กชาย ณัฐดนัย เทียนด า อังกฤษ-คณิต
35 36441 เด็กหญิง ณัฏฐา รักถึง อังกฤษ-คณิต
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35529 เด็กหญิง ณัฐวดี มูลเจริญขจร อังกฤษ-คณิต
2 35342 เด็กชาย พรรณุเดช พรมภกัดี อังกฤษ-คณิต
3 35378 เด็กชาย ภวูเดช สินธุ์โสภา อังกฤษ-คณิต
4 35491 เด็กหญิง กมลธดิา สุขไสย อังกฤษ-คณิต
5 35563 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ช่วยหล า อังกฤษ-คณิต
6 35607 เด็กหญิง สิริกัลยา เรืองจันทร์ อังกฤษ-คณิต
7 35282 เด็กชาย ธนภทัร แก้วบังเกิด อังกฤษ-คณิต
8 35432 เด็กชาย สรวชิ ภมูิประพัทธ์ อังกฤษ-คณิต
9 35441 เด็กชาย สิทธชิัย ขวญัเกิด อังกฤษ-คณิต
10 35163 เด็กชาย กรุณพล อินทร์สุวรรณ อังกฤษ-คณิต
11 35255 เด็กชาย ณัฐวฒิุ อ่วมพรม อังกฤษ-คณิต
12 35301 เด็กชาย ธรีภทัร์ จินบุตร อังกฤษ-คณิต
13 35234 เด็กชาย ณภทัร น้อยเหมือน อังกฤษ-คณิต
14 35279 เด็กชาย ธนภทัร เสือแก้ว อังกฤษ-คณิต
15 35170 เด็กชาย กวนิ ปั่นฟัก อังกฤษ-คณิต
16 35344 เด็กชาย พลพล ทองอยู่ อังกฤษ-คณิต
17 35592 เด็กหญิง ศยามล รัตนปัญญาพล อังกฤษ-คณิต
18 35581 เด็กหญิง วรรณภา วงศ์วชั อังกฤษ-คณิต
19 35376 เด็กชาย ภชุิสส์ ค้อมทอง อังกฤษ-คณิต
20 35445 เด็กชาย สิรภพ บุญลือ อังกฤษ-คณิต
21 35225 เด็กชาย เชาวฒุม์ เจริญวงษ์ อังกฤษ-คณิต
22 35370 เด็กชาย ภานุทัต หล าพรม อังกฤษ-คณิต
23 35181 เด็กชาย กิตติพงศ์ มาค า อังกฤษ-คณิต
24 35371 เด็กชาย ภานุเทพ หล าพรม อังกฤษ-คณิต
25 35311 เด็กชาย นพรุจ เก่งระดมกิจ อังกฤษ-คณิต
26 35341 เด็กชาย พชร ยมแก้ว อังกฤษ-คณิต
27 35435 เด็กชาย สหชัย อาจสูงเนิน อังกฤษ-คณิต
28 35236 เด็กชาย ณัฏพล โพธิ์ดี อังกฤษ-คณิต
29 35182 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สุขจ้อย อังกฤษ-คณิต
30 35242 เด็กชาย ณัฐพงค์ ไทยอยู่ อังกฤษ-คณิต
31 35190 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ดีจริง อังกฤษ-คณิต
32 35384 เด็กชาย ยุทธภมูิ เพ็งม่วง อังกฤษ-คณิต
33 35398 เด็กชาย วโรดม หมวกสังข์ อังกฤษ-คณิต
34 35405 เด็กชาย ววิฒัน์ เดชแฟง อังกฤษ-คณิต
35 35597 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ จั นแก้ว อังกฤษ-คณิต
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35209 เด็กชาย เจษฎา มากเมือง อังกฤษ-คณิต
2 35295 เด็กชาย ธวชัชัย วรนุช อังกฤษ-คณิต
3 35801 เด็กชาย พบธรรม ดิษสิน อังกฤษ-คณิต
4 35223 เด็กชาย ชินวตัร ไกรสีกาจ อังกฤษ-คณิต
5 35266 เด็กชาย วชิชุกร วรัิตนเสถียร อังกฤษ-คณิต
6 35630 เด็กหญิง อมรรัตน์ เมฆสวา่ง อังกฤษ-สังคม
7 35513 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ พรพฤฒิพงศ์ อังกฤษ-สังคม
8 37050 เด็กชาย อรรถวทิย์ เพชรรัตน์ อังกฤษ-สังคม
9 35587 เด็กหญิง วภิษูิตา บัวป้อม อังกฤษ-สังคม
10 35502 เด็กหญิง กิ งกาญจน์ วดัแย้ม อังกฤษ-สังคม
11 35326 เด็กชาย ปรมัตถ์ พระโยม อังกฤษ-สังคม
12 35503 เด็กหญิง กิ งแก้ว วดัแย้ม อังกฤษ-สังคม
13 35519 เด็กหญิง ฐิติญา มีการ อังกฤษ-สังคม
14 35385 เด็กชาย รังสิมันต์ุ สุวรรณทา อังกฤษ-สังคม
15 35589 เด็กหญิง วไิลพร พยัคน้อย อังกฤษ-สังคม
16 35613 เด็กหญิง สุฑามาศ ค าปาน อังกฤษ-สังคม
17 35523 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อุปรี อังกฤษ-สังคม
18 35604 เด็กหญิง สสิกานต์ จุลพวก อังกฤษ-สังคม
19 35264 เด็กชาย ทรงภมูิ พรมสุข อังกฤษ-สังคม
20 35364 เด็กชาย ภทัรดนัย ค าวฒันา อังกฤษ-สังคม
21 35488 เด็กหญิง กนกพร บุญคง อังกฤษ-สังคม
22 35572 เด็กหญิง มยุรฉัตร เอี ยมโอน อังกฤษ-สังคม
23 35619 เด็กหญิง สุภาพร พุ่มเรียบ อังกฤษ-สังคม
24 35623 เด็กหญิง สุวมิล ค าจันทร์ อังกฤษ-สังคม
25 35416 เด็กชาย ศิริวฒัน์ โพธปิระเสริฐ อังกฤษ-สังคม
26 35288 เด็กชาย ธนายุต เหล็กทอง อังกฤษ-สังคม
27 35627 เด็กหญิง อนัญพร ภมูี อังกฤษ-สังคม
28 35617 เด็กหญิง สุพรรณษา เสือบาง อังกฤษ-สังคม
29 35238 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วศรี อังกฤษ-สังคม
30 35514 เด็กหญิง ชนิตา องอาจ อังกฤษ-สังคม
31 35535 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทับเมี ยง อังกฤษ-สังคม
32 35590 เด็กหญิง วไิลรัตน์ เจริญเยาว์ อังกฤษ-สังคม
33 35621 เด็กหญิง สุวนันท์ ศรีกล  า อังกฤษ-สังคม
34 35351 เด็กชาย พิสิษฐ์ อบเชย อังกฤษ-สังคม
35 35477 เด็กชาย อรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์ อังกฤษ-สังคม
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35232 เด็กชาย ณการ หนูพุ่ม อังกฤษ-สังคม
2 35165 เด็กชาย กฤตภาส พรมมา อังกฤษ-สังคม
3 35415 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ สิงห์วี อังกฤษ-สังคม
4 35246 เด็กชาย ณัฐพล เนียมน่วม อังกฤษ-สังคม
5 35433 เด็กชาย สรวชิณ์ กุลธนิี อังกฤษ-สังคม
6 35284 เด็กชาย ธนากร อ่องนาค อังกฤษ-สังคม
7 35248 เด็กชาย ณัฐภทัร์ กันไทย อังกฤษ-สังคม
8 35336 เด็กชาย เปรมปรีด์ิ ถึงทุ่ง อังกฤษ-สังคม
9 35283 เด็กชาย ธนวนิท์ สาแก้ว อังกฤษ-สังคม
10 35320 เด็กชาย บรรพต เฉยเมล์ อังกฤษ-สังคม
11 35252 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ กุลอินทร์ อังกฤษ-สังคม
12 35258 เด็กชาย ดาวรุ่ง ปิ่นทอง อังกฤษ-สังคม
13 35579 เด็กหญิง ลลิตา คล  าคง อังกฤษ-สังคม
14 35177 เด็กชาย กิตติกร สิงห์โต อังกฤษ-สังคม
15 35210 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สอนปั้น อังกฤษ-สังคม
16 35299 เด็กชาย ธรีพัฒน์ กล  าหนองกก อังกฤษ-สังคม
17 35323 เด็กชาย ปฏภิาณ มายะนันท์ อังกฤษ-สังคม
18 35268 เด็กชาย ธนกร ทองเชื้อ อังกฤษ-สังคม
19 35343 เด็กชาย พลชา กระแย้ม อังกฤษ-สังคม
20 35612 เด็กหญิง สุชาดา โมมี อังกฤษ-สังคม
21 35167 เด็กชาย กฤษฎา นุชอยู่ อังกฤษ-สังคม
22 35396 เด็กชาย วรากร คุ้มกองสุวรรณ อังกฤษ-สังคม
23 35419 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ กาวลิะบุตร อังกฤษ-สังคม
24 35218 เด็กชาย ชัยมงคล รอดทัพ อังกฤษ-สังคม
25 35239 เด็กชาย ณัฐฐินันท์ ภูพ่ันธ์ อังกฤษ-สังคม
26 35605 เด็กหญิง สสิณา เขียวคล้าย อังกฤษ-สังคม
27 35198 เด็กชาย คุณากร เอกอินทร์ อังกฤษ-สังคม
28 35442 เด็กชาย สิทธศัิกด์ิ ผูกอ้น อังกฤษ-สังคม
29 35382 เด็กชาย ยศวรรธน์ ทั วดาว อังกฤษ-สังคม
30 35280 เด็กชาย ธนภทัร ปัณราช อังกฤษ-สังคม
31 35355 เด็กชาย พีรพล ค าภเูวยีง อังกฤษ-สังคม
32 35214 เด็กชาย ชโยธร เกตุอ่อน อังกฤษ-สังคม
33 35257 เด็กชาย ดนุพงษ์ เรืองค า อังกฤษ-สังคม
34 35250 เด็กชาย ณัฐรัตน์ ทองอินศรี อังกฤษ-สังคม
35 35196 เด็กชาย คณิศร รุ่งสวา่ง อังกฤษ-ฝรั งเศส
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร โรงเรยีนเดมิ ลงลายมอืชือ่
1 35625 เด็กหญิง โสภา เกลากลึง อังกฤษ-ฝรั งเศส
2 35440 เด็กชาย สิทธา สีหะอ าไพ อังกฤษ-ฝรั งเศส
3 35574 เด็กหญิง รวนิท์นิภา มากนวม อังกฤษ-ฝรั งเศส
4 35353 เด็กชาย พีรพล โพธิ์จันทร์ อังกฤษ-ฝรั งเศส
5 35562 เด็กหญิง พรพรรณ คร้ามอยู่ อังกฤษ-ฝรั งเศส
6 35271 เด็กชาย ธนชัย กุลจันทร์ อังกฤษ-ฝรั งเศส
7 35458 เด็กชาย สุรเชษฐ ปานนา อังกฤษ-ฝรั งเศส
8 35393 เด็กชาย ฤกษ์นรา สนแก้ว อังกฤษ-ฝรั งเศส
9 35539 เด็กหญิง ธญัลักษณ์ พลบุญ อังกฤษ-ฝรั งเศส
10 35556 เด็กหญิง ปิยวรรณ บุญชุ่ม อังกฤษ-ฝรั งเศส
11 35392 เด็กชาย เรืองวทิย์ แซ่ซิ อังกฤษ-ฝรั งเศส
12 35793 เด็กชาย ณัฐรณ ริมฝาย อังกฤษ-ฝรั งเศส
13 35417 เด็กชาย ศุภกร ไกรบุตร อังกฤษ-ฝรั งเศส
14 35460 เด็กชาย สุริโย บุญเหมือน อังกฤษ-ฝรั งเศส
15 35201 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เพชรคง อังกฤษ-จีน
16 35577 เด็กหญิง รุ้งตะวนั ครองวงค์ อังกฤษ-จีน
17 35586 เด็กหญิง วภิาดา นาคแทน อังกฤษ-จีน
18 35541 เด็กหญิง ธนัยพร จิระวจิิตรกุล อังกฤษ-จีน
19 35287 เด็กชาย ธนาธปิ โตง้ิว อังกฤษ-จีน
20 35550 เด็กหญิง ประภสัสร วนัจันทร์ อังกฤษ-จีน
21 35633 เด็กหญิง อรวรรณ อัมพะวนั อังกฤษ-จีน
22 35509 เด็กหญิง จิตรานุช ช้างสวน อังกฤษ-จีน
23 35616 เด็กหญิง สุนทรี แสงอ่อน อังกฤษ-จีน
24 35555 เด็กหญิง ปิยมาศ ปูนอ่อน อังกฤษ-จีน
25 35467 เด็กชาย อนันตชัย ทองมนต์ อังกฤษ-จีน
26 35505 เด็กหญิง ขวญัจิรา รักถึง อังกฤษ-จีน
27 35495 เด็กหญิง กฤษณา วรรณสุผล อังกฤษ-จีน
28 35309 เด็กชาย นธรีบ ศรีภธูร อังกฤษ-จีน
29
30
31
32
33
34
35
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