
































ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

1 11000038(04) นางสาว ธัญญลักษณ� สะอาด ศรียาภัย ชุมพร 201

2 11000042(04) เด็กหญิง วรกมล ใส'ใจดี ศรียาภัย ชุมพร 201

3 11000063(04) เด็กหญิง พิมพิกา ลือสกุล ศรียาภัย ชุมพร 201

4 11000068(12) นางสาว พณิชา แก,วรักษ� ศรียาภัย ชุมพร 201

5 11000073(04) เด็กหญิง ณิชานันท� นุ'มปาน ศรียาภัย ชุมพร 201

6 11000080(12) เด็กหญิง ธนัสถา ซังทอง ศรียาภัย ชุมพร 201

7 14000080(12) เด็กหญิง ป3ญาภรณ� พูลเพ่ิมผล สุราษฎร�ธานี สุราษฎร�ธานี 201

8 14000175(04) เด็กหญิง วรินทร ตั้งสถาพร สุราษฎร�ธานี สุราษฎร�ธานี 201

9 15000010(04) เด็กหญิง นันทภัค อารัญภาณุ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

10 15000013(04) เด็กหญิง โศจิรัตน� เเซ'ส,อ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

11 15000014(04) นางสาว นาตาชา ลาวรรณ� ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 201

12 15000017(04) นางสาว ปพิชญา สีม'วง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

13 15000020(10) เด็กชาย ศุภวิชญ� ณ ถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

14 15000028(04) เด็กหญิง ณัฐวลัย จงจิตร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

15 15000029(54) เด็กหญิง ผไทพร วงศ�ทวีพิทยากุล ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 201

16 15000034(12) เด็กชาย นราวิชญ� พิกุลทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

17 15000043(12) นาย ชัยธัช ผลิโกมล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

18 15000047(04) เด็กชาย วรภพ จิรศานต�ชัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

19 15000048(04) นาย นราวิชญ� เก,าแสง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

20 15000052(12) เด็กหญิง ภวิกา รอดแถม ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

21 15000054(04) เด็กหญิง ธนัชญา ภูมิคง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

22 15000059(04) เด็กหญิง พชรพร โกยแก,ว ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

23 15000076(32) เด็กหญิง ปวรรณรัตน� สนามพลี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 201

24 15000098(10) เด็กหญิง ณิชชาอร กิตติ์ธนกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

25 15000102(04) เด็กหญิง สุรภา พวงจิตร� ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

26 15000112(04) เด็กชาย ธนภัทร ไชยวงศ�สาย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 201

27 15000153(32) เด็กหญิง กนกณัฐ นาคเผือก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 201

28 16000027(09) เด็กชาย นิติธร รัตนเดช องค�การบริหารส'วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 201

29 17000100(12) เด็กหญิง พิมพ�มาดา ธรรมโชติ บูรณะรําลึก ตรัง 201

30 19000013(04) เด็กหญิง พรรณราย ประสมพงศ� พิชัยรัตนาคาร ระนอง 201

31 30000053(04) นาย ภูวฎล สายแปลง สิงห�บุรี สิงห�บุรี 201

32 55000121(04) นางสาว ปุณญภรณ� เทพมุสิก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 201

33 61000007(12) เด็กหญิง พิมพ�ศิริ พิมพ�ชัยศรี ร,อยเอ็ดวิทยาลัย ร,อยเอ็ด 201

ช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 1 ลําดับท่ี 1 - 33



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

34 01000001(09) เด็กชาย ฆภฤณ อุ�นปรีชาวณิชย� สุคนธีรวิทย� นครปฐม 202

35 01000027(12) เด็กชาย ไวทิน จิตติเรืองวิชัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นครปฐม 202

36 01000037(04) เด็กหญิง สิรินดา ตั้งจิตพัฒนกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

37 01000042(04) เด็กหญิง พิมพ�มาดา บุญเรืองยศศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

38 01000062(32) เด็กชาย ป;ณณวิชญ� จันทพันธ� พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 202

39 01000064(32) เด็กหญิง ปารวี จรดล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 202

40 01000073(10) เด็กหญิง เฌอ พิเชษฐวิทย�
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นครปฐม 202

41 01000112(04) เด็กหญิง พิมพ�อัปสร ภัทรสิริวรกุล

สาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนา

การศึกษา

นครปฐม 202

42 01000116(04) เด็กหญิง วรัชยา แสงวัฒนะพันธุ� สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

43 01000147(04) นาย จักรเพชร เลียวรัตนกร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 202

44 01000181(10) เด็กชาย ณภัทร เลี้ยงประไพพันธ์ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 202

45 01000197(12) นาย กฤติน ล�องลม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นครปฐม 202

46 01000210(31) เด็กชาย จักริน เร่ิมตั้งสกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 202

47 01000233(12) นาย คณิต นิลรัต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

48 01000241(12) เด็กชาย วรภัทร จิตติชานนท� มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม 202

49 01000247(03) เด็กหญิง จิณห�นิภา มั่นใจ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 202

50 01000252(04) เด็กหญิง ณัฐชา ศิริสกุลสังขกร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 202

51 01000254(04) เด็กหญิง สุธางศุ�รัตนน� กิจกDองขจรชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

52 01000256(04) เด็กหญิง ธรณจรส โชตจิตตะ ราชินีบูรณะ นครปฐม 202

53 01000259(04) เด็กชาย ศุภกร ชDอนใจ

สาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนา

การศึกษา

นครปฐม 202

54 01000299(31) เด็กหญิง ชญาภา ประชาธนานุกิจ

สาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนา

การศึกษา

นครปฐม 202

55 01000390(04) นาย ธีรภัทร ศรีบุญรอด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 202

56 01000400(04) เด็กหญิง ทอฝ;น อุ�นศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

57 01000417(04) เด็กหญิง ณัจฉรียา พัฒนไพรสณฑ� สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

58 01000454(03) นางสาว จิรัชญา ครDามศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 202

59 01000455(32) นางสาว สิริรัตน� ลับก่ิม

สาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนา

การศึกษา

นครปฐม 202

60 01000459(32) นางสาว ไอ กลั่นแกDว

สาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนา

การศึกษา

นครปฐม 202

61 01000471(32) เด็กหญิง สุชาดา ศรีเอม อนุบาลแสงอรุณ 2 นครปฐม 202

ช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 2 ลําดับท่ี 34 - 61 



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

62 81001443(32) เด็กหญิง พัชราวดี โรจน�เจริญชัย
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี
ปทุมธานี 205

63 81001664(12) เด็กชาย ยศภัทร พานทอง
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี
ปทุมธานี 205

64 81001671(04) เด็กชาย ชนกชนน�ป.ติ อร/ามวงษ� สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 205

65 81001930(32) เด็กหญิง บวรลักษณ� ปานไกร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 205

66 81001959(04) เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 205

67 81002245(32) เด็กหญิง สุพิชญา คลายคลี่ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 205

68 81002263(32) เด็กหญิง เณธิตา ไทยสุวรรณ สายป7ญญารังสิต ปทุมธานี 205

ช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 3 ลําดับท่ี 62 - 68



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

69 02000069(12) เด็กชาย ผไทเทพ ลีฬพงษ� นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 301

70 02000077(03) เด็กหญิง พิศุทธินี บัวเผื่อน ชลประทานวิทยา นนทบุรี 301

71 02000134(12) เด็กหญิง ปริฉัตย� องอาจยุทธนากร นวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี นนทบุรี 301

72 02000181(12) เด็กหญิง ชญานุช ชมศิริ อนุราชประสิทธ� นนทบุรี 301

73 02000351(12) เด็กหญิง รติอาภา แสงโสภา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 301

74 05000009(10) เด็กชาย ภากร ฟูดุลยวัจนานนท� ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 301

75 81000142(04) เด็กหญิง นภัสรสวรรค� ทองภู:น;อย บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

76 81000248(04) เด็กชาย จิณณ� กุลสถิตพร เทพศิรินทร� กรุงเทพมหานคร 301

77 81000274(12) เด็กชาย ภูมิธาดา ธุวานนท� เตรียมอุดมศึกษาน;อมเกล;า กรุงเทพมหานคร 301

78 81000555(04) เด็กหญิง อภิชญาน� แย;มไสย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 301

79 81000574(12) เด็กหญิง สุริโยทัย คุ;มอนุวงศ� ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 301

80 81000617(12) เด็กชาย ธณกร วรินทร� สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 301

81 81000643(04) เด็กชาย ปณปุณ ขีปนวัฒนา เทพศิรินทร� กรุงเทพมหานคร 301

82 81000719(04) เด็กหญิง ชัญญาภัค ธนเชวงสกุล บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 301

83 81000743(04) เด็กหญิง เวลา อินทรตั้ง บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

84 81000763(10) เด็กหญิง กัณฐิชา มิตรทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 301

85 81001130(12) เด็กหญิง มนัสนันท� นนทพันธุ� เตรียมอุดมศึกษาน;อมเกล;า กรุงเทพมหานคร 301

86 81001186(04) เด็กหญิง อัยลดา ถนอมศิลปD เตรียมอุดมศึกษาน;อมเกล;า กรุงเทพมหานคร 301

87 81001284(04) เด็กชาย รวิพล กุรุพินท�ศิริ เทพศิรินทร� กรุงเทพมหานคร 301

88 81001341(04) นาย อัครวิชญ� ปEFนโมรา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 301

89 81001433(04) เด็กหญิง กันต�ปGนนี เพชรขาว สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 301

90 81001441(12) เด็กชาย รัฐธนินท� โพธ์ิพันธ� ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 301

91 81001452(12) เด็กหญิง สโรชา สุขเกษม หอวัง กรุงเทพมหานคร 301

92 81001468(04) เด็กหญิง ปวีณ�รัชต� พานปฐมกุล
สาธิตแห:งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ศูนย�

วิจัยเเละพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 301

93 81001668(04) เด็กหญิง ภัทรตา ชัยวิเศษ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 301

94 81001694(12) เด็กชาย อนุศิษฏ� มูลสาร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 301

95 81001710(04) เด็กชาย กฤษฎ์ิพล พงษ�ธนายุพรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 301

96 81001891(04) เด็กหญิง พิมมาดา ช:างปรุง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 301

97 81002042(56) เด็กชาย ณราชัย ลีลาอัศวิน เทพศิรินทร� กรุงเทพมหานคร 301

98 81002129(12) เด็กชาย ณชพล สุวรรณชีพ
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ;านสมเด็จ

เจ;าพระยา
กรุงเทพมหานคร 301

99 81002216(12) เด็กหญิง ณิชาภา จงสกุลศิริ บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

100 81002224(04) เด็กชาย ตรัยคุณ วัฒนการุณ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 301

101 81002278(04) เด็กหญิง ทองทิพา บุญปสาท สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 301

102 81002295(04) เด็กชาย จิรวัฒน� เชนยพาณิชย� หอวัง กรุงเทพมหานคร 301

103 81002381(04) เด็กชาย คุณัชญ� แซ:ปGง บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

104 81002504(04) เด็กชาย ธนัทภัทร พันธุฟGก บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

105 81002533(12) เด็กหญิง พิชชาภา ยังวัฒนา หอวัง กรุงเทพมหานคร 301

106 81002534(04) เด็กหญิง พิมพ�ณัฐชพา ปGญโญใหญN บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 301

ช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 4 ลําดับท่ี 69 - 110



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 4 ลําดับท่ี 69 - 110

107 81002837(12) เด็กหญิง บัณฑิตา ทุระพล สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ�ฯ กรุงเทพมหานคร 301

108 81003042(04) เด็กชาย รัตนชัย นากพ:วง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 301

109 81003079(04) เด็กหญิง ชุติกาญจน� ก;องกาจกําแหง สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 301

110 81003232(04) นางสาว ธมลวรรณ นกแก;ว วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 301



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

111 20000011(10) เด็กชาย ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต� ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี 302

112 20000021(32) เด็กหญิง พฤกษชาติ พฤกษากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

113 20000044(04) เด็กหญิง ณัฐธิดา ปานจันทร� เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

114 20000051(04) เด็กชาย วริษฐ� พุทธา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

115 20000056(04) นางสาว ธนวรรณ แสงฮวด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

116 20000057(04) เด็กชาย ภัทรพล ฉินสุขสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

117 20000060(04) เด็กชาย พชร มัสมี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

118 20000062(04) นางสาว พิมพ�ลภัทร สะนะพันธ� เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

119 20000066(12) เด็กชาย วงศ�ศุภณัฐ ทองไทย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

120 20000069(12) เด็กชาย ณพล ธีระวัฒนวิศิษฎ� เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

121 20000088(04) เด็กหญิง นิชชา เดชาวิชิตเลิศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

122 20000103(04) เด็กหญิง เขมมิกา พลเสน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

123 20000110(04) เด็กหญิง สรัลรัตน� หนาแน<น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

124 20000122(04) เด็กหญิง ปวิตรา ปริญญาปุณโณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

125 20000142(04) เด็กชาย วริทธ์ิธร ดาโลปการ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

126 20000147(04) เด็กหญิง ธัญพร วัชรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

127 20000173(04) นาย ศิวกร ศรีวีระกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

128 20000186(04) นาย ณัฐวัฒน� อรุณสิริรัตน� เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

129 20000196(04) นางสาว ชวิศา ลีลาเชี่ยวชาญกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

130 20000243(04) เด็กหญิง ชนานันท� ชวดฉิม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

131 20000244(04) เด็กหญิง ใบบุญ ทิตภิญโญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

132 20000253(32) เด็กหญิง จิณณพัต แสงงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

133 20000257(10) เด็กชาย ภูเบศ ลิมปนวัสส� เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

134 20000287(04) เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณวนิช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 302

135 21000010(10) เด็กชาย ธนัฐ โพธ์ิศรี วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

136 21000021(12) เด็กหญิง พัชร�ชิยา สนทอง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

137 21000024(04) เด็กหญิง ปุญญิศา บัวทอง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

138 21000043(04) นาย ชัชพล บูรณะธีรกิจ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

139 21000058(12) เด็กชาย กมนทัต เซ่ียงฉิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

140 21000086(04) เด็กชาย ภาณุรักษ� แซ<ตั้ง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 302

141 21000089(12) นางสาว กรองทอง สดใส วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

142 21000108(04) เด็กหญิง นันทิชา ถิ่นกาญจน�วัฒนา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 302

143 21000112(04) เด็กหญิง พิชามญชุ� วงศ�ธนทรัพย� วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

144 21000128(04) เด็กหญิง ปาริฉัตร วังขนาย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

145 21000133(04) เด็กหญิง กฤตชญา วิรุณารักษ� วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

146 21000154(03) เด็กหญิง เมปวีณ� ปรีเปรม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 302

147 25000012(04) เด็กชาย ปรวัฒน� อมรเศรษฐชัย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

148 25000017(04) เด็กหญิง ศลิชา อึ้งเจริญชัย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

149 25000020(04) เด็กหญิง ศุภิกา ว<องทรัพย�เจริญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี 302

150 25000030(04) เด็กชาย วีรกร ประจงการ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

ช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 5 ลําดับท่ี 111 - 162



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบช่ือ-สกุล

ห�องสอบท่ี 5 ลําดับท่ี 111 - 162

151 25000059(11) เด็กชาย ณฐกร เอี่ยมนDอย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

152 25000072(04) เด็กหญิง ชลฑร ไชยชนะ สงวนหญิง สุพรรณบุรี 302

153 25000093(10) เด็กชาย จรัญวัฒน� มัลฑากาญจณ� กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

154 25000115(12) เด็กหญิง ณัฏฐ�ญริน ผิวเกลี้ยง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

155 25000134(53) เด็กชาย ภาณุวิชญ� ย<อมมี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

156 25000145(04) เด็กหญิง นันทวัน แกDวกลDา สงวนหญิง สุพรรณบุรี 302

157 25000148(04) เด็กหญิง ธมลวรรณ แดงประเสริฐชัย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 302

158 25000152(04) เด็กหญิง จิรชยา ธนโชติพงศา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 302

159 25000153(12) เด็กชาย นพธนดนย� พงษ�พิละ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 302

160 25000176(04) เด็กหญิง พัทธ�สิริ ตั้งสะสม สงวนหญิง สุพรรณบุรี 302

161 25000209(04) เด็กหญิง พิมลนาฎ มีฤทธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 302

162 25000214(04) นาย พรภพ ปานเเกDว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 302



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนป�จจุบัน จังหวัด ห�องสอบ

163 23000014(04) เด็กชาย วิศิษฐ� สุวรรณเนาว� พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

164 23000020(10) เด็กหญิง บัณฑิตา คงมีสุข
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี
เพชรบุรี 303

165 23000038(12) เด็กหญิง กนต�ธีร� อินทร�พรหม
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี
เพชรบุรี 303

166 23000072(04) เด็กหญิง ณัฐิดา ภาธรกุล พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

167 23000089(04) เด็กหญิง มณัสนันท� ประสิทธ์ิวรการ พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

168 23000098(04) เด็กชาย กานต�ธเนศ เนตรประภิศ
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี
เพชรบุรี 303

169 23000102(32) เด็กชาย ชนธัญ เช้ือเวียง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

170 23000113(04) เด็กหญิง พันดาว เกิดหนู พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

171 23000136(10) นาย กฤติน อมรโมฬี พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

172 23000161(04) เด็กหญิง ปุณยพร กลิ่นสุวรรณ พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

173 23000182(32) เด็กหญิง วริศรา แซ>เหลื่อง พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

174 23000194(12) นางสาว ชญานิษฐ� สุขอร>าม พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

175 23000200(04) เด็กหญิง อิสรีย� กิตติโชคธนวัชร� พรหมานุสรณ�จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 303

176 24000012(04) เด็กหญิง ชัญญานุช พลกําพนธ� ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 303

177 24000018(54) เด็กชาย ชยันต�พล เหลืองธรรม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 303

178 26000032(04) เด็กหญิง ภคพร ศรีธรรมาภรณ� สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 303

179 26000056(04) เด็กหญิง ปAณณธร วงศ�ศรีไทย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 303

180 26000151(32) เด็กหญิง ธันย�ชนก สินเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 303

181 26000273(04) เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ผากา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ�ฯ ลพบุรี 303

182 26000324(04) เด็กหญิง วรกมล ภูพงษ�พานิช วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ�ฯ ลพบุรี 303

183 28000007(12) เด็กชาย ภัครพงศ� ลักษณะโยธิน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

184 28000017(04) เด็กหญิง ญาดาพัฒน� คลIายรักษ�
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

185 28000032(04) นางสาว พัทศรา เอ่ียมแสง
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

186 28000036(10) เด็กชาย ธนกฤต วโรดมสถาน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

187 28000046(10) เด็กหญิง ชนกนันท� ปAทมารัตน�
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

188 28000053(10) เด็กชาย พลช เจริญวนิชชการ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

189 28000061(12) เด็กหญิง จีรากร สิทธิพฤกษ� จอมสุรางค�อุปถัมภ� พระนครศรีอยุธยา 303

190 28000062(04) เด็กชาย ชยธร ทรัพย�สุริต อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 303

ห�องสอบที่ 6 ลําดับที่ 163 - 209
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191 28000079(03) เด็กหญิง พิมพ�นิภา ตันสมรส จอมสุรางค�อุปถัมภ� พระนครศรีอยุธยา 303

192 28000099(12) เด็กหญิง ธนรวี กJงนIอย จอมสุรางค�อุปถัมภ� พระนครศรีอยุธยา 303

193 28000108(04) เด็กชาย วิรุฬห� ลาภหลาย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

194 28000120(10) เด็กหญิง สุพรรณรัตน� พิมพ�ทอง
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

195 28000146(04) เด็กหญิง พลอยชมพู บัวอํ่า
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303

196 28000208(04) เด็กหญิง ธันยพร จันทรสูตร อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 303

197 31000020(04) นางสาว พิชญาภา รุ>งเรือง สตรีอ>างทอง อ>างทอง 303

198 31000033(32) เด็กหญิง ณัฏฐกันต� เพ็ชรสันทัด สตรีอ>างทอง อ>างทอง 303

199 68000042(10) เด็กชาย ธีเดช กิจจารุวรรณกุล สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 303

200 68000293(09) เด็กชาย ธีรเมธ เพิ่มพานิชเดช ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 303

201 68000295(04) เด็กหญิง ธีริศรา ตันสกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี 303

202 68000344(04) นาย ปรินทร เก้ือกูล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 303

203 68000592(12) เด็กหญิง พรหมพร วุฒิพิพัฒนพงศ� ชลกันยานุกูล ชลบุรี 303

204 69000017(04) เด็กหญิง ภินันดา คุรุปราการกิจ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 303

205 69000021(04) นาย กิตติภพ เจริญพร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 303

206 72000028(12) เด็กหญิง จิตราภรณ� โดยอาษา นครนายกวิทยาคม นครนายก 303

207 74000166(12) เด็กชาย ธีธัช บุญพรมอ>อน ระยองวิทยาคม ระยอง 303

208 71000004(32) เด็กหญิง นันท�นภัส ไกรทองสุข ตราษตระการคุณ ตราด 303

209 71000011(04) เด็กชาย สิริภัทร ทัศวิล ตราษตระการคุณ ตราด 303


