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1 42001 นางสาว อภิชญา เวชสาร .................................................... ............................
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5 42005 นาย จิรสิน เห็มยากาศ .................................................... ............................
6 42006 นางสาว ณัฐณิชา กิจสนิท .................................................... ............................
7 42007 นางสาว พิมพ์ กาชัย .................................................... ............................
8 42008 เด็กหญิง เอมมิกา ลอยวิรัตน์ .................................................... ............................
9 42009 เด็กชาย ชวนากร ปานเด .................................................... ............................
10 42010 นางสาว ทักษพร ไตรรัตน์ผลาดล .................................................... ............................
11 42011 เด็กชาย ศุภกฤต จงสกุลศิริ .................................................... ............................
12 42012 นางสาว ธีรดาภรณ์ สุนีย์ .................................................... ............................
13 42013 นาย ปวริศร ฉันท์ทอง .................................................... ............................
14 42014 นางสาว แทนใจ พุทธงชัย .................................................... ............................
15 42015 เด็กชาย อริญชย์ สังข์วรรณะ .................................................... ............................
16 42016 นางสาว ชลิสรา ชัชวาลภิญญา .................................................... ............................
17 42017 เด็กหญิง เพชรประกาย ลิไธสง .................................................... ............................
18 42018 เด็กชาย จตุพร ต่างใจ .................................................... ............................
19 42019 นาย ปรมัตถ์ ศรีวิโรจน์ .................................................... ............................
20 42020 นางสาว ณัฐนันท์ ธนภัทรไพบูลย์ .................................................... ............................
21 42021 นางสาว เพ็ญพรรณ สว่างวงษ์ .................................................... ............................
22 42022 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศรีแสน .................................................... ............................
23 42023 เด็กชาย ชุติเดช จิระวงค์สันติสุข .................................................... ............................
24 42024 นาย ณภัทร กอบสิริโชคดิลก .................................................... ............................
25 42025 นางสาว ศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ .................................................... ............................
26 42026 เด็กชาย เลิศนรา จันทสิทธิ์ .................................................... ............................
27 42027 เด็กหญิง ชญานิน สุรขจร .................................................... ............................
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30 42030 นางสาว พิมพ์พิชชา นิลพัฒน์ .................................................... ............................
31 42031 นาย พณิชพล หงษ์เทศ .................................................... ............................
32 42032 เด็กหญิง ชมพูนุท บวรเสนีย์ .................................................... ............................
33 42033 นางสาว ธัรณ์ลภัสสร์ มุตตาหารัช .................................................... ............................
34 42034 เด็กชาย พิริยะพงศ์ เทศข า .................................................... ............................
35 42035 เด็กชาย ปิติสุข อนุพันธ์ .................................................... ............................
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38 42038 เด็กชาย พสธร รักสันตินานา .................................................... ............................
39 42039 เด็กหญิง พราวพิชชา วดีศิริศักด์ิ .................................................... ............................
40 42040 นางสาว ปิยวรรณ ค าต้ังหน้า .................................................... ............................
41 42041 เด็กชาย เปรมนิทร์ โอลิเวส แสนเมือง .................................................... ............................
42 42042 เด็กชาย อัษฎาวุธ วิรางกูล .................................................... ............................
43 42043 เด็กหญิง นวลหง เวโรจนนันท์ .................................................... ............................
44 42044 นางสาว จุฑาลักษมณ์ กล่ินจงกล .................................................... ............................
45 42045 นางสาว พัชรีพร วิชา .................................................... ............................
46 42046 เด็กชาย พิทวัส ยิ่งสุขกมล .................................................... ............................
47 42047 เด็กชาย ทศธรรม ใจเทียมศักด์ิ .................................................... ............................
48 42048 นาย ปภาณ จงกลรัตนาภรณ์ .................................................... ............................
49 42049 เด็กหญิง พัชชา ชาญประโคน .................................................... ............................
50 42050 เด็กหญิง สวิตตา คงทอง .................................................... ............................
51 42051 นาย นภสินธุ์ ยะฝา .................................................... ............................
52 42052 เด็กชาย ธนาธาร พรรณโยธิน .................................................... ............................
53 42053 เด็กชาย รพีภัทร ไพจิตร .................................................... ............................
54 42054 นางสาว ณิชพัณณ์ อิสระวิศาลพล .................................................... ............................
55 42055 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ แซ่จิว .................................................... ............................
56 42056 นางสาว ณญาดา ธนาธรภาณุภัทร์ .................................................... ............................
57 42057 เด็กหญิง ธัญญธร รุ่งฉัตรบุรภัทร .................................................... ............................
58 42058 นางสาว ปฏิญญา โพธิท์ิพย์ .................................................... ............................
59 42059 นางสาว ภัทรพรรณ มีแสง .................................................... ............................
60 42060 นาย ธนปราชญ์ เปล่ียนภักดี .................................................... ............................
61 42061 เด็กหญิง ปาลิดา แป้นข าพันธ์ .................................................... ............................
62 42062 นาย อิทธิพล ส่งเสริม .................................................... ............................
63 42063 เด็กชาย รัชพล เมฆจิตเจริญ .................................................... ............................
64 42064 นาย นฤนันทน์ ธรรมขัน .................................................... ............................
65 42065 เด็กชาย ศุภกร พัฒนานุกูล .................................................... ............................
66 42066 เด็กชาย วรปรัชญา อังศุกุลธร .................................................... ............................
67 42067 เด็กชาย สุวรรณชาด บุญส่ง .................................................... ............................
68 42068 นาย ณัทณภัทร เหลาเกิ้มหุง่ .................................................... ............................
69 42069 นาย อภิภัทร รัตนยุคล .................................................... ............................
70 42070 นาย ธัญพิสิษฐ์ ชมภูพงษ์ .................................................... ............................
71 42071 เด็กชาย วรภพ สุขะกาลนันท์ .................................................... ............................
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73 42073 เด็กหญิง ณัฐชยา กันพุม่ .................................................... ............................
74 42074 นาย พงษ์นรา พรมนิ่ม .................................................... ............................
75 42075 นางสาว นปกวดี ชุมจินดา .................................................... ............................
76 42076 นางสาว สรัลชนา ศรีม่วง .................................................... ............................
77 42077 นางสาว ชาคริยา ฤทธิม์นตรี .................................................... ............................
78 42078 เด็กหญิง อาริษา แย้มสวาท .................................................... ............................
79 42079 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ ตีรสิตานนท์ .................................................... ............................
80 42080 เด็กหญิง ณุตตรา กล้าหาญ .................................................... ............................
81 42081 นางสาว กัญชลิตา ค าปาน .................................................... ............................
82 42082 เด็กชาย ชินภัทร สันทัด .................................................... ............................
83 42083 เด็กหญิง นวพร แสนพินิจ .................................................... ............................
84 42084 เด็กหญิง ณัฏฐากร โตสกุล .................................................... ............................
85 42085 นางสาว ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ .................................................... ............................
86 42086 นางสาว มนัสนันท์ จงสถาพรพันธุ์ .................................................... ............................
87 42087 เด็กหญิง ชญาดา บุญจู .................................................... ............................
88 42088 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ผิวทอง .................................................... ............................
89 42089 นางสาว วิภาณี เสริมจันทร์ .................................................... ............................
90 42090 นางสาว อิงกมล มูลเงิน .................................................... ............................
91 42091 นาย อาทิตย์ เหลืองหิรัญวุฒิ .................................................... ............................
92 42092 นาย ณธีพัฒน์ นพเจริญพงค์ .................................................... ............................
93 42093 เด็กชาย กิตติธัช สืบสุข .................................................... ............................
94 42094 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อินลา .................................................... ............................
95 42095 นางสาว ภิญญาพัชร์ มงคลพัฒนศักด์ิ .................................................... ............................
96 42096 นางสาว บุศฎา ไพณุจิตร .................................................... ............................
97 42097 เด็กชาย สิรภพ พยัคฆรักษ์ .................................................... ............................
98 42098 เด็กหญิง ณัฎฐา หัตถพันธ์ไพบูลย์ .................................................... ............................
99 42099 นางสาว ทัดนภา ทัศน์กระแสร์ .................................................... ............................
100 42100 เด็กชาย ธนิตศักด์ิ มิลินธนาสิทธิ์ .................................................... ............................
101 42101 เด็กหญิง วรินทร พูลพิพัฒน์ .................................................... ............................
102 42102 เด็กหญิง ชัญญา จ าปาผา .................................................... ............................
103 42103 เด็กชาย อารยะ อมรศักยะ .................................................... ............................
104 42104 นาย จูเล่ียน คริสโตเฟอร์ ดาร์ .................................................... ............................
105 42105 เด็กชาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์ .................................................... ............................
106 42106 นางสาว สิรินพร วัฒนสมบัติ .................................................... ............................
107 42107 เด็กหญิง พรปวีณ์ มะสีพันธุ์ .................................................... ............................
108 42108 นางสาว อริศรา อ่วมทอง .................................................... ............................
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109 42109 นาย ภวัต เพิม่เพียร .................................................... ............................
110 42110 เด็กชาย รัชพล เชาวลิตถวิล .................................................... ............................
111 42111 นางสาว บุณยาพร ผาค า .................................................... ............................
112 42112 นางสาว ทักษพร เทือกชัยค า .................................................... ............................
113 42113 เด็กชาย ธนพล ศรีศุภสุพรรณ .................................................... ............................
114 42114 นาย กชปภพ วงศ์บัณฑิต .................................................... ............................
115 42115 เด็กหญิง นภัส เพียรถาวรกิจ .................................................... ............................
116 42116 เด็กหญิง บุณยากร จันทร์ศรีบุตร .................................................... ............................
117 42117 เด็กหญิง วาสินี เฟือ่งสุวรรณ .................................................... ............................
118 42118 นางสาว อทิตยา เผ้าหอม .................................................... ............................
119 42119 นางสาว ณัฐชนาธร จาดน้อย .................................................... ............................
120 42120 เด็กหญิง นภษร ฉายวิชา .................................................... ............................
121 42121 เด็กหญิง ส่องดาว เหล่ียมจินดา .................................................... ............................
122 42122 นางสาว วาสิตา สุรสินธุ์ .................................................... ............................
123 42123 เด็กชาย ณภัทร อุณหัง .................................................... ............................
124 42124 นางสาว ธันยพร อนุรักษ์ทรัพย์ .................................................... ............................
125 42125 นาย ชนกันต์ แก้วมณี .................................................... ............................
126 42126 นาย เจตพัฒน์ ตัน .................................................... ............................
127 42127 เด็กชาย วรัญญู อุปลา .................................................... ............................
128 42128 นาย ชนะพัชร ศุภวัตรวรคุณ .................................................... ............................
129 42129 เด็กหญิง นันท์นภัส หรูมงคลเจริญ .................................................... ............................
130 42130 นางสาว เมธาวี งามไพบูลย์ .................................................... ............................
131 42131 เด็กหญิง ชนรัตน์ ตรีรณฤทธิ์ .................................................... ............................
132 42132 เด็กหญิง พิมพ์ราดา พรประสาทศิลป์ .................................................... ............................
133 42133 เด็กหญิง นาตาลี อุณา แกรนท์ .................................................... ............................
134 42134 นางสาว ธัญมาส เบญจเศรษฐกุล .................................................... ............................
135 42135 นางสาว บุณยรัศมิ์ คุปตภากร .................................................... ............................
136 42136 นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร .................................................... ............................
137 42137 เด็กชาย นิธิศ เจียรนัยกูร .................................................... ............................
138 42138 นางสาว รวินท์นิภา ค าสุระ .................................................... ............................
139 42139 เด็กหญิง ภาวินี ถนอมพงษ์ .................................................... ............................
140 42140 เด็กชาย ติณณภัสร์ ธัญญาวิวัธน์กุล .................................................... ............................
141 42141 เด็กหญิง ทักษพร อาศัยนา .................................................... ............................
142 42142 เด็กหญิง ทิตาธร ชุมพลกุลวงศ์ .................................................... ............................
143 42143 นางสาว กมลภัทร นวนอ่อน .................................................... ............................
144 42144 นาย ภัทรพล คีลาวงษ์ .................................................... ............................
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
145 42145 เด็กชาย กิต์ติภัทร ยุระศรี .................................................... ............................
146 42146 นางสาว พุทธิญา ศรีค า .................................................... ............................
147 42147 นางสาว อาทิตย์ติยา เผ่าศิริ .................................................... ............................
148 42148 นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท .................................................... ............................
149 42149 เด็กหญิง สุภาวิตา มาเพิม่ .................................................... ............................
150 42150 เด็กหญิง นวพร เดชสุวรรณ .................................................... ............................
151 42151 นาย เลอพงศ์ จุมพล .................................................... ............................
152 42152 นาย ภูมิสิริ ไข่ทา .................................................... ............................
153 42153 นางสาว ธวัลรัตน์ สิงห์เรือง .................................................... ............................
154 42154 นางสาว ณัฐณิชา วงษ์แจ้ง .................................................... ............................
155 42155 นางสาว ณภัทรชา จัสกูลล่าร์ .................................................... ............................
156 42156 เด็กหญิง นภัส อาภาศรีทองสกุล .................................................... ............................
157 42157 เด็กหญิง ธนสรณ์ ไม้แก้ว .................................................... ............................
158 42158 เด็กชาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต .................................................... ............................
159 42159 นางสาว ปุณยธร แก้วกัลยา .................................................... ............................
160 42160 นาย ตะติยะ สุวรรรณโพธิ์ .................................................... ............................
161 42161 นาย รฐนนท์ แก้วบุดตา .................................................... ............................
162 42162 เด็กหญิง อารยา อุตอามาต .................................................... ............................
163 42163 นางสาว ชาคริยา หลักค า .................................................... ............................
164 42164 นางสาว ณัฐรัตน์ สุขาบูรณ์ .................................................... ............................
165 42165 นางสาว ธันช์ชนก แมนผดุง .................................................... ............................
166 42166 .................................................... ............................
167 42167 นาย ลภัส รักติประกร .................................................... ............................
168 42168 นาย วชิรวิชญ์ ธริสุข .................................................... ............................
169 42169 เด็กชาย ปัณณ์ วินัยกิจ .................................................... ............................
170 42170 เด็กชาย นราธิป เต๊ะอุ่ย .................................................... ............................
171 42171 นาย พชร เพชรชนะ .................................................... ............................
172 42172 นาย กิตติภณ พรมชาติ .................................................... ............................
173 42173 เด็กหญิง จิดาภา ต่อพันธุ์ .................................................... ............................
174 42174 นางสาว ศุภกานต์ จ ารูญเสถียร .................................................... ............................
175 42175 เด็กหญิง ศศิชา สัทธาพงศ์ .................................................... ............................
176 42176 เด็กหญิง กชพร สร้อยกล่ิน .................................................... ............................
177 42177 เด็กชาย เจียรยุทธ์ กาญจนสินเกษม .................................................... ............................
178 42178 เด็กหญิง ภูริตา ด่านถาวรสุริยะ .................................................... ............................
179 42179 นาย ปุญญพัฒน์ วิชญนนท์ .................................................... ............................
180 42180 เด็กหญิง สุภารัตน์ กองแก้ว .................................................... ............................
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181 42181 เด็กหญิง ณิชกานต์ จุฑานฤนาท .................................................... ............................
182 42182 นางสาว ธนพิชชา กรีธาพล .................................................... ............................
183 42183 นางสาว รติรัตน์ สิริโพธินันท์ .................................................... ............................
184 42184 เด็กหญิง ฐิตารีย์ พูนผล .................................................... ............................
185 42185 นาย พศิน วัลยะเสวี .................................................... ............................
186 42186 นางสาว อรนรินทร์ ศิริปุลินพงศ์ .................................................... ............................
187 42187 เด็กชาย กุลบุรุษ สุขส าราญ .................................................... ............................
188 42188 เด็กหญิง ณภัทรกานต์ จันทร์แก้ว .................................................... ............................
189 42189 เด็กหญิง ธัญชนก บัวสุวรรณ .................................................... ............................
190 42190 นาย อันวาร์ ยะโกะ .................................................... ............................
191 42191 นาย ธนพล นิ่มนวล .................................................... ............................
192 42192 นางสาว ปฐมาภา นุชพุม่ .................................................... ............................
193 42193 เด็กชาย วุฒิกร หมีสอาด .................................................... ............................
194 42194 นาย ภูบดี กล้าวิกย์กรณ์ .................................................... ............................
195 42195 เด็กชาย ณัฐภณ สุดาชม .................................................... ............................
196 42196 เด็กชาย ชลากร เพชรธนกิจ .................................................... ............................
197 42197 เด็กหญิง กชพร วรพงศ์ .................................................... ............................
198 42198 นาย รัชพงศ์ เครือวงค์ศิริ .................................................... ............................
199 42199 เด็กชาย ต้นน้ า สุกฤตา .................................................... ............................
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