
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

1 001 เด็กชายกิตติศักด์ิ เงินอินต๊ะ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

2 002 เด็กชายภูริภัทร จิตรเพชร ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

3 003 เด็กหญิงธนสร ชูจอหอ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

4 004 เด็กหญิงธนกร ชูจอหอ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

5 005 เด็กชายจิรพงศ์ สุขเจริญ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

6 006 เด็กหญิงรมิตา เมื่อจัตุรัส ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

7 007 เด็กหญิงศิริวรรณ ณ น่าน ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

8 008 เด็กหญิงนัฐฑริกา อ่อนคง ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

9 009 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ทิมสูงเนิน ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

10 010 เด็กชายณัฐนนท์ แก้วมา ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

11 011 เด็กชายธนพงค์ แก้วแท้ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

12 012 เด็กหญิงวิภาดา เรืองฤทธิ์ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

13 013 เด็กหญิงรัชชานันท์ ไพรบูรณ์ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

14 014 เด็กชายวรากร เอี่ยมป้อ ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

15 015 เด็กหญิงพิณแพรวา ศรีสมร ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

16 016 เด็กชายชาตรี ปาค า ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

17 017 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พรมมาลี ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

18 018 เด็กหญิงชิตาภา ผ่ึงผาย ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

19 019 เด็กหญิงวรัทยา ปลัดท้วม ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

20 020 เด็กชายเจษฎา เพ็งดี ห้องสอบที ่1   (ห้อง414)

21 021 เด็กหญิงชนิดา ศรีเทศ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

22 022 เด็กชายกิตติธัช ชายเดชกุล ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

/23 เดก็ชำยนภสินธุ์

โรงเรียนเพชรพิทยำคม

ประกำศรำยชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ในระดับชัน้มัธยมศึกษำปืที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

23 023 เด็กชายนภสินธุ ์สายบุญยัง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

24 024 เด็กชายณัฐภูมิ แก้วศรีทอง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

25 025 เด็กหญิงจุฑามาศ เต็มใจ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

26 026 เด็กหญิงกมลลักณ์ ประมาณเมือง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

27 027 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ตัง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

28 028 เด็กหญิงทิพญาภรณ์ กวยทอง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

29 029 เด็กชายภัทรพล โคตรโนนกอก ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

30 030 เด็กหญิงจุฬามณี ชาวระนอง ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

31 031 เด็กชายเอื้ออังกูร บุญญโพธิ์ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

32 032 เด็กชายศุภณัฐ ด้วงโป้ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

33 033 เด็กหญิงอภิชญา พุทธวงษ์ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

34 034 เด็กชายตฤณ รังษีวงค์ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

35 035 เด็กหญิงภัทรชนิดา พรหมเศรณีย์ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

36 036 เด็กชายเพชรธกานต์ สุริยะ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

37 037 เด็กชายอภิวิชญ์ สีขาว ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

38 038 เด็กหญิงปานฤทัย แก้วจันทร์ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

39 039 เด็กหญิงณิชาภัทร เทียนอบ ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

40 040 เด็กหญิงภาวินี แสงมณี ห้องสอบที ่2   (ห้อง415)

41 041 เด็กหญิงณัฐลดา พจน์พิศิษฐ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

42 042 เด็กหญิงพรไพลิน คงปราการ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

43 043 เด็กชายนพณัฐ แสงมณี ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

44 044 เด็กชายวุฒิภัทร นาคแก้ว ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

45 045 เด็กชายชวัลวิทย์ นามเมือง ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

46 046 เด็กหญิงจันทวันต์ เหมือนบับ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

47 047 เด็กหญิงศิรินภา พรมลัทธิ์ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

/48เดก็หญิงฐิตวิรดำ



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

48 048 เด็กหญิงฐิติวรดา พรหมประเสริฐ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

49 049 เด็กชายธนกฤต กองเตย ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

50 050 เด็กหญิงธันยพร รอดมา ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

51 051 เด็กชายรชฏ นาคสีสุก ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

52 052 เด็กหญิงปิยะนันท์ อิ่มเอี่ยม ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

53 053 เด็กชายกณวรรธน์ คงสุขโข ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

54 054 เด็กหญิงธารณ์ชนก จันทร์ทอง ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

55 055 เด็กหญิงพรรณธร ขวัญนอน ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

56 056 เด็กหญิงชวิศา ศรีบัวบาล ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

57 057 เด็กหญิงอนัญญา คงประยูร ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

58 058 เด็กชายรัตนชาติ อ่อนศรี ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

59 059 เด็กชายณัฐธิดา ป้านภูมิ ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

60 060 เด็กหญิงแทนคุณ ณ วิเชียร ห้องสอบที ่3   (ห้อง416)

61 061 เด็กชายก้องภพ วุธนู ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

62 062 เด็กหญิงกนกสิริ ประทีปคีรี ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

63 063 เด็กชายจักรพงษ์ โพธิท์อง ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

64 064 เด็กชายธนาวดี เกตุแก้ว ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

65 065 เด็กชายสิทธิโชค ทองนาค ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

66 066 เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์เทีย่ง ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

67 067 เด็กหญิงอาทิมา หล้ากันหา ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

68 068 เด็กหญิงสุฐิดา นุชเปรม ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

69 069 เด็กหญิงเมธาพร สูตรทองมั่น ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

70 070 เด็กหญิงพิชชาภา สีหะวงษ์ ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

71 071 เด็กหญิงวชิราภรณ์ อยู่โพธิ์ ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

72 072 เด็กชายณัฐสิทธิ ์เคนยา ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

/73เดก็หญิงกฤตยิำ



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

73 073 เด็กหญิงกฤติยา กิจโสภี ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

74 074 เด็กชายภัทรวดี กิจไร่ ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

75 075 เด็กชายวัชรสิทธิ ์บุน้ประสิทธิช์ัย ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

76 076 เด็กชายณัฏฐกรณ์ ศรีฟ้า ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

77 077 เด็กชายพีรวัช กาญจนะสิงห์ ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

78 078 เด็กชายวราวุฒิ ทัตเศษ ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

79 079 เด็กหญิงปวริศา ท าคาม ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

80 080 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์ กองแก้ว ห้องสอบที ่4   (ห้อง426)

81 081 เด็กหญิงกนกวรรณ เเก้วโสม ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

82 082 เด็กชายเหมหิรัญ พรมบุตร ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

83 083 เด็กชายธนัฎชา ปาสานัย ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

84 084 เด็กชายชยพล ปานนิล ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

85 085 เด็กหญิงประภาสิริ สิงห์โตทอง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

86 086 เด็กชายชยางกูร เหล่าเรือง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

87 087 เด็กชายต่อสกุล บุญชัย ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

88 088 เด็กหญิงนิภาดา แก้วบาง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

89 089 เด็กหญิงพลอยนิภา กางถิ่น ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

90 090 เด็กชายชวลิต ศรีปล่ัง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

91 091 เด็กชายพลกฤต แสงนก ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

92 092 เด็กหญิงอรัญญา หนูเชื้อ ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

93 093 เด็กชายธนดล ทับร่อง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

94 094 เด็กหญิงธนัญชนก พาครุฑ ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

95 095 เด็กหญิงกมลพรรณ ทรัพย์สกุล ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

96 096 เด็กหญิงภัทรธิดา ครุฑวงค์ ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

97 097 เด็กชายจิรภัทร เกษกรรณ์ ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

/98เดก็หญิงชนิภรณ์



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

98 098 เด็กหญิงชนิภรณ์ อุทัยวงศ์ ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

99 099 เด็กชายณรงค์ฤทธิ ์สีแก้ว ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

100 100 เด็กหญิงพลอยพรรณ ทองช่วง ห้องสอบที ่5   (ห้อง425)

101 101 เด็กชายสิริราช ค ายี่ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

102 102 เด็กชายสุชานันท์ กลีบบัวทอง ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

103 103 เด็กชายกษิดิส ตาสาย ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

104 104 เด็กชายแทน ศุภสาร ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

105 105 เด็กหญิงชุติกานต์ สิงห์ทา ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

106 106 เด็กชายวิระยุทธ อุตสม ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

107 107 เด็กหญิงณัฐิดา ทองเมือง ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

108 108 เด็กชายกรรณเอนก นากใจ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

109 109 เด็กชายอนุชา ริศนาเคน ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

110 110 เด็กชายนนทกร บุญทศ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

111 111 เด็กชายวรากรณ์ พานนอก ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

112 112 เด็กชายธนวัฒน์ เพชรจู ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

113 113 เด็กชายณัฐภัทร จินดาแจ้ง ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

114 114 เด็กชายอนุวัฒน์ ฤทธิศักด์ิ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

115 115 เด็กชายณัฐวุฒิ กองมี ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

116 116 เด็กหญิงยศวรรณ บรรพกูล ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

117 117 เด็กหญิงวันวิสา พรหมบุญ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

118 118 เด็กชายชานน จ าปาค า ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

119 119 เด็กหญิงศิริพร ทองผัง ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

120 120 เด็กหญิงอริศรา สรสิทธิ์ ห้องสอบที ่6   (ห้อง424)

121 121 เด็กหญิงธัญชนก เดชพ่วง ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

122 122 เด็กชายธนดล สภานนท์ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

/123เดก็ชำยวิเศษสุทธิ์



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

123 123 เด็กชายวิเศษสุทธิ ์ศักด์ิเสถียรกุล ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

124 124 เด็กหญิงนรินทิพย์ เกษไกรษร ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

125 125 เด็กชายวริทธิ มโนภิรมย์ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

126 126 เด็กหญิงธีรกานต์ ค ากลาง ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

127 127 เด็กชายธนกฤต ชมสุข ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

128 128 เด็กหญิงพิชญาภา กิ่งไทร ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

129 129 เด็กหญิงปรียานุช แสงสุข ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

130 130 เด็กชายวีระภัทร โพธิช์ัย ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

131 131 เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ทอง ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

132 132 เด็กชายชลวิทย์ คงทนแท้ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

133 133 เด็กชายจิระเมธ บุญพัด ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

134 134 เด็กชายวีรภัทร โสดาจันทร์ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

135 135 เด็กชายรัฐศาสตร์ ยศสุ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

136 136 เด็กชายธนธรณ์ ใจดี ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

137 137 เด็กหญิงติริชา ศรีแสงจันทร์ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

138 138 เด็กชายพีรพงศ์ เนินนาค ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

139 139 เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์วิบูลย์ ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

140 140 เด็กชายพิชิตชัย ยาโต ห้องสอบที ่7   (ห้อง423)

141 141 เด็กหญิงหทัยกานต์ โจ้นทาวงศ์ ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

142 142 เด็กหญิงธัญกร พรมสุข ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

143 143 เด็กหญิงธนัชพร ลาป่าน ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

144 144 เด็กชายไตรภูมิ เต็มทอง ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

145 145 เด็กชายเตชินท์ อ่อนโต ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

146 146 เด็กหญิงพิชชาภา ปลัดท้วม ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

147 147 เด็กชายธนกฤต รักษา ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

/148เดก็ชำยธนกฤต



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

148 148 เด็กชายธนกฤต พรมสุข ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

149 149 เด็กหญิงธนพร สุกสวย ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

150 150 เด็กหญิงกรกมล ผลชู ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

151 151 เด็กชายบวรรัตน์ จันทะมัง ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

152 152 เด็กชายสิรภัทร เสตรา ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

153 153 เด็กหญิงวิราพร เพ็งทอง ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

154 154 เด็กชายรัตนชัย พาค า ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

155 155 เด็กหญิงสุพรรษา พุทธานี ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

156 156 เด็กหญิงภัทรพร บุญเรือง ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

157 157 เด็กหญิงนภัสสร จ าปานวน ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

158 158 เด็กชายพัชรพล ค าดี ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

159 159 เด็กชายธนพล ป้องบุญ ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

160 160 เด็กหญิงธัญธิตา ญาติพิมล ห้องสอบที ่8   (ห้อง422)

161 161 เด็กหญิงภัทราพร ข าสาธร ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

162 162 เด็กชายปัณณทัต ศรีมณฑา ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

163 163 เด็กหญิงเพ็ญนภา ช่วยเมือง ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

164 164 เด็กหญิงจรัสรวี อ่องยิ่ง ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

165 165 เด็กหญิงทักษอร เนตรแสงศรี ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

166 166 เด็กหญิงพิมพิศา แอมพิมาย ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

167 167 เด็กหญิงภัณธิพา บุง้เจาะบาง ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

168 168 เด็กชายอิทธิพล ศิลปปรีชา ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

169 169 เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญนิ่ม ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

170 170 เด็กชายณฤเดช จันทร์ลอย ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

171 171 เด็กชายชโยดม เติมแก้ว ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

172 172 เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยโคตร ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

/173เดก็ชำยกรวิชญ์



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

173 173 เด็กชายกรวิชญ์ โกวิทนนท์ ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

174 174 เด็กหญิงจตุพร ตันธราพรฤกษ์ ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

175 175 เด็กหญิงอังสุมาริน ค ากองแก้ว ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

176 176 เด็กชายศุภกร เจียงเต็ง ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

177 177 เด็กชายภูมิรพี สุขเสถียร ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

178 178 เด็กชายสิทธิโชค คงยาดี ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

179 179 เด็กชายกิทธิพงษ์ ค าวงค์ ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

180 180 เด็กชายภูวนัย ค าเผ่ียน ห้องสอบที ่9   (ห้อง432)

181 181 เด็กชายปตฤณกฤษ มาเมือง ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

182 182 เด็กชายภูมิรพี คุราจารย์ ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

183 183 เด็กหญิงธาราพร ด้วงธรรม ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

184 184 เด็กชายภากร สว่างบุตร ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

185 185 เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญทอง ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

186 186 เด็กหญิงชินาธิป ชัยโฉม ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

187 187 เด็กหญิงปิยธิดา นวลน้อม ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

188 188 เด็กหญิงเบญญทิพย์ เรืองโรจน์ ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

189 189 เด็กชายรัตนพล พาค า ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

190 190 เด็กชายจีรพัฒน์ ตะใบ ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

191 191 เด็กชายชัยนันท์ กระสินธุ์ ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

192 192 เด็กชายภิญโญพันธ์ หนูขาว ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

193 193 เด็กหญิงกรณิการ์ แสงนก ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

194 194 เด็กหญิงดลยา เกิดไทย ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

195 195 เด็กหญิงชลลดา ม่วงจีน ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

196 196 เด็กชายนิรภัฎ ดวงบุบผา ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

197 197 เด็กชายภิญโญพัทธ์ หนูขาว ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

/198เดก็หญิงอภิญญำ



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

198 198 เด็กหญิงอภิญญา ยอดเกตุ ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

199 199 เด็กหญิงโชติกา ไขค า ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

200 200 เด็กชายพิสุทธิพงษ์ สุขโฉม ห้องสอบที ่10  (ห้อง433)

201 201 เด็กชายพิพัฒน์ คุ้มดี ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

202 202 เด็กชายมงคล หาสิงทอง ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

203 203 เด็กชายรัฐศาสตร์ สิทธิเกษร ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

204 204 เด็กชายฐิติวัสส์ บ ารุงสวัสด์ิ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

205 205 เด็กหญิงพิมญาดา สว่างภักดี ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

206 206 เด็กชายสิทธิพล งามแม้น ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

207 207 เด็กหญิงสุพิชญา พลูมา ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

208 208 เด็กชายคมสันต์ คงจันทร์ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

209 209 เด็กชายธวัชชัย ใจบ่อแป้น ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

210 210 เด็กชายพีรพงษ์ พูลมา ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

211 211 เด็กหญิงเพียงนภา โยตะวัด ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

212 212 เด็กชายกฤษณพงศ์ สิงหะ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

213 213 เด็กหญิงปพิชญา  ค าเบาะ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

214 214 เด็กหญิงปิน่มณี งามเอี่ยม ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

215 215 เด็กชายนรสิงห์ สายค าทอน ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

216 216 เด็กชายปรเวศวร์ เมฆประดับ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

217 217 เด็กหญิงธันยชนก ทองมาก ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

218 218 เด็กชายภูนฤภูมิ ไชยบุรี ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

219 219 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองหาญ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

220 220 เด็กชายกรวิชญ์ โกวิทนนท์ ห้องสอบที ่11  (ห้อง434)

221 221 เด็กชายอรรถพล ภักดี ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

222 222 เด็กชายสิทธิพล พรหมบุญ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

/223เดก็ชำยณัฐจิรโชติ



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

223 223 เด็กชายณัฐจิรโชติ โรจน์พิชญะ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

224 224 เด็กชายเมธาสิทธิ ์สาทสังข์ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

225 225 เด็กหญิงสุรัตน์ณิสฌา  ชื่นเจริญ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

226 226 เด็กชายธนัช การกิ่งไพร ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

227 227 เด็กชายกรวิชญ์ ดีธงทอง ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

228 228 เด็กชายณัฐภูมิ โพเสือ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

229 229 เด็กชายธนกร เอี่ยมศรี ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

230 230 เด็กชายศุภวิชช์ วัฒนกิจ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

231 231 เด็กชายกฤษฎา สีน้ าเงิน ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

232 232 เด็กหญิงนิลฒิการณ์ แท่นทอง ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

233 233 เด็กชายกัญญ์วรา ศรีสมบูรณ์ ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

234 234 เด็กชายชโยดม เติมแก้ว ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

235 235 เด็กชายธนกร เอี่ยมศรี ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

236 236 เด็กหญิงนาตลดา จูเเสน ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

237 237 เด็กชายสหรัฐ ปิไชโย ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

238 238 เด็กชายภูมิภัทร จันทโคตร ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

239 239 เด็กชายณัฐริตา ภักดีสอน ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

240 240 เด็กชายธีรวัตร ขันนุช ห้องสอบที ่12  (ห้อง435)

241 241 เด็กหญิงภัทรชนิดา พรหมเศรณีย์ ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

242 242 เด็กชายนิพัทธ์ ทามูล ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

243 243 เด็กชายธิติกร ปราบฝาง ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

244 244 เด็กชายสถาพร พันชนะ ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

245 245 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสุภะ ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

246 246 เด็กชายณัฐวุฒิ อินต๊ะทร ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

247 247 เด็กชายณัฏฐวัตน์ กระหนาย ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

/248เดก็หญิงภัทรวดี



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล สถำนทีส่อบ

248 248 เด็กหญิงภัทรวดี มั่นเพชร ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

249 249 เด็กชายสุริยา น้อยกอ ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

250 250 เด็กชายธนทัต สุวรรณสุข ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

251 251 เด็กชายอัฟฟาน แข็งเวร ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

252 252 เด็กชายบารมี บุญมา ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

253 253 เด็กหญิงกิตติยา คงทน ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

254 254 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ บุญนาค ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

255 255 เด็กหญิงปภาดา หนูตา ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

256 256 เด็กชายณัฐภัทร แสนพรม ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

257 257 เด็กหญิงวรรณิศา พิบูลย์สังข์ ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

258 258 เด็กหญิงยุพา แก้วจีน ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

259 259 เด็กหญิงนิษารัตน์ ชัยพฤกษ์ไพรวัน ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

260 260 เด็กหญิงสุปรียา พลไธสง ห้องสอบที ่13  (ห้อง436)

261 261 เด็กชายภาคภูมิ จันกรม ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

262 262 เด็กชายบัญญพนต์ ชมพูสี ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

263 263 เด็กชายธีรเดช ขุนเทพ ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

264 264 เด็กชายวชิรพันธุ ์อยู่สุข ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

265 265 เด็กชายกฤษกร บัวภาศรี ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

266 266 เด็กชายจิราวัฒน์ เกษแก้ว ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

267 267 เด็กชายธีรเทพ สังข์ทอง ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

268 268 เด็กชายพิพัฒน์ หวังกล่อมกลาง ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

269 269 เด็กชายภัคระพงษ์ พิมสิม ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

270 270 เด็กชายณภัทร ภูป่ระดิษฐ์ ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)

271 271 เด็กหญิงอลิศา แสนสุริยสงค์ ห้องสอบที ่14  (ห้อง446)


