
รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนในเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 1 (522)              

ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 13001 เด็กชาย ธนัวชาติ ล่ิมสกุล
2 13002 เด็กหญิง ทพิวรรณ ทองรักษ์
3 13003 เด็กชาย ศักด์ิกรินธร์ ล้ีเพง่
4 13004 เด็กหญิง สิรินทรา เพง็พา
5 13005 เด็กหญิง ณิชกานต์ มีชัย
6 13006 เด็กหญิง มนสิชา พวงร้อย
7 13007 เด็กหญิง สุภาวดี บญุเพญ็
8 13008 เด็กชาย พงศ์ธร พรมจันทร์
9 13009 เด็กชาย พชิญางกูร สร้อยเพช็ร์
10 13010 เด็กหญิง นภาภทัร ทวสัิย
11 13011 เด็กหญิง ปาริชาติ เสมศักด์ิ
12 13012 เด็กชาย พงศภคั อยู่ยอด
13 13013 เด็กหญิง ขนิษฐา หมื่นกล้า
14 13014 เด็กชาย ณัฐพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
15 13015 เด็กหญิง ศุภรัตน์ พชันะ
16 13016 เด็กหญิง เพชรนภา ธรรมรักษ์
17 13017 เด็กหญิง อมราวดี ณ ละเอียด
18 13018 เด็กชาย ศิวกร ล่ิมสกุล
19 13019 เด็กหญิง ฐิตาพร ส่งกล
20 13020 เด็กชาย ภริูวฒัน์ มณี
21 13021 เด็กชาย ธนภทัร ชุบสงฆ์
22 13022 เด็กหญิง สุรัสวดี อุ่นชู
23 13023 เด็กชาย ภทัรดนัย ทพิย์พมิล
24 13024 เด็กหญิง ฉัตรชนก แสงทอง
25 13025 เด็กชาย ศรัณยุ ตองติรัมย์
26 13026 เด็กหญิง วลัลภา นารีรัตน์
27 13027 เด็กชาย อภสิิทธ์ ผูกน้อย
28 13028 เด็กหญิง จณิสตา หมาดด า
29 13029 เด็กหญิง ธารินี เอ้งฉ้วน
30 13030 เด็กหญิง พรจิรา ไชเดโช
31 13031 เด็กหญิง นวนัธรีา บญุสูง
32 13032 เด็กชาย ดนนาอีม ใบดุเก็ม
33 13033 เด็กหญิง อมลวรรณ สารโพคา
34 13034 เด็กชาย ศักดา ทองเล็ก
35 13035 เด็กชาย คมชาญ จันทร์ใหม่
36 13036 เด็กหญิง ดากานดา เอี๋ยวสกุล
37 13037 เด็กชาย ทนงศักด์ิ บ าเรอ
38 13038 เด็กหญิง ปณัฑิตา มาดาธนภทัร
39 13039 เด็กชาย ณัฐชนน ส าราญรัตน์
40 13040 เด็กหญิง ปาณิสรา เจียงสกุล



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนในเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 2 (523)                 
ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 13041 เด็กหญิง กาญจนา พรมคีรี
2 13042 เด็กหญิง ปิ่นฉัตร กาหลง
3 13043 เด็กชาย ณัฏฐพล ศรียา
4 13044 เด็กหญิง กัญญารัตน์ หสันีย์
5 13045 เด็กหญิง ชาลิสา อ านวย
6 13046 เด็กหญิง กชกร จันเพชร์
7 13047 เด็กหญิง พชัรีวรรณ ชาติดร
8 13048 เด็กชาย ธรีชัย ลือแทน
9 13049 เด็กหญิง ดรุณี นวลประจักร
10 13050 เด็กหญิง เสาวลักษ์ สุขนาน
11 13051 เด็กชาย ฮัมซี โคกเคียน
12 13052 เด็กหญิง ฐิตาภา ธวชัรัตน์
13 13053 เด็กหญิง พรรัตน์ ไกรเภา
14 13054 เด็กหญิง พรลภสั ไกรเภา
15 13055 เด็กชาย กิตติพฒัน์ วราภรณ์พพิฒัน์
16 13056 เด็กหญิง นงนภสั ศรีเมือง
17 13057 เด็กหญิง คัมภร์ีพรรณ ขวญัศรี
18 13058 เด็กชาย วงศกร ทองร่วง
19 13059 เด็กชาย นนทวฒัน์ ทวถีาวร
20 13060 เด็กชาย จิรัฎฐวฒัน์ หนูสวสัด์ิ
21 13061 เด็กชาย พงศธร ตันสกุล
22 13062 เด็กชาย ชาญณวฒัน์ เอี่ยมนิรันดร์
23 13063 เด็กหญิง ธารีรักษ์ ทศัการ
24 13064 เด็กชาย ธราดล สงกรด
25 13065 เด็กหญิง ณัฐณิชา ก้อนทอง
26 13066 เด็กชาย ธนวฒัน์ บญัญัติณรงค์
27 13067 เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันลา
28 13068 เด็กหญิง บณุยวร์ี ล่ิมสกุล
29 13069 เด็กชาย รัฐพงษ์ แสงทพั
30 13070 เด็กชาย อภนิัทธ์ ภู่ภทัรวรอนันต์
31 13071 เด็กหญิง ญาณภทัร อนันตยานุกูล
32 13072 เด็กชาย อภนิันท์ วยัวฒิุ
33 13073 เด็กหญิง ชญาญ์พฎัฐ์ ก าจัดทกุข์
34 13074 เด็กชาย สิทธกิร ศรีชุมพว่ง
35 13075 เด็กชาย มังกร พรวกิรม
36 13076 เด็กชาย อับดุลลา มูฮัมหมัดโจดร้ี
37 13077 เด็กหญิง ณัฐชยา พาหา
38 13078 เด็กชาย พงศ์ขจร แก้วมูสิก Page2
39 13079 เด็กชาย ธนกร ทองเต็ม
40 13080 เด็กหญิง อธชิา ช่วยศรี



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนในเขตพ้ืนที่บรกิาร)
หอ้งสอบที่ 3 (524)                  

ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 13081 เด็กหญิง ทฆิัมพร ฤทธี
2 13082 นางสาว วศิรณ์รัศมิ์ ร่วมทอง
3 13083 เด็กหญิง ธญัยชนก พทิกัษ์
4 13084 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุวรรณรัตน์
5 13085 เด็กหญิง พชัริสา นารักษ์
6 13086 เด็กหญิง กรกาญจน์ คล้ิงขลิบ
7 13087 เด็กชาย คมสัน ตันโชติ
8 13088 เด็กชาย กษดิิศ พนัน าปน
9 13089 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ แทนสิงห์
10 13090 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ รัตนพนัธ์
11 13091 เด็กหญิง ภทัรธดิา ชัยชนะ
12 13092 เด็กหญิง รัชญา เชาวช์่างเหล็ก
13 13093 เด็กหญิง กานต์ธดิา ต้ังหลัก
14 13094 เด็กชาย รามิล วงศ์ปนทอง
15 13095 เด็กหญิง อาภสัรา รักแก้ว
16 13096 เด็กหญิง ขวญัข้าว โปร่งพนัธ์
17 13097 เด็กหญิง จิรวลั มุณีพรหม์
18 13098 เด็กชาย เฉลิมราช สร้อยแสง
19 13099 เด็กชาย ทนิภทัร ถือแก้ว
20 13100 เด็กชาย นพวนิท์ ปนกล่ิน
21 13101 เด็กชาย สุทวิสั พณิโท
22 13102 เด็กหญิง ชมพนูุช เถียรวชิิต
23 13103 เด็กหญิง พชัริดา พนัธท์อง
24 13104 เด็กชาย ศิรวฒิุ โล่สกุล
25 13105 เด็กชาย ศุภชัย บวัแดง
26 13106 เด็กชาย จารุวฒัน์ สมคิด
27 13107 เด็กหญิง ขนิษฐา เอี๋ยวสกุล
28 13108 เด็กชาย กฤติเดช ฉั่วสกุล
29 13109 เด็กชาย สนธศัิกด์ิ สัทธา
30 13110 เด็กชาย ภพฤทธิ์ กล่ินดอกไม้
31 13111 เด็กชาย จิรศักด์ิ ฤทธี
32 13112 เด็กหญิง ศุภสิรา จิราภยั
33 13113 เด็กหญิง รสริน พวงเข็มขาว
34 13114 เด็กหญิง ญาณิกา พรหมสุวรรณ
35 13115 เด็กหญิง ณัชชา ณ นคร
36 13116 เด็กหญิง ปวริศา เจริญพร
37 13117 เด็กหญิง ปวริศา มลิวรรณ์
38 13118 เด็กชาย ปยิะวฒัน์ วลิะแสง Page3
39 13119 เด็กชาย กฤษฎา คงจุ้ย
40 13120 เด็กหญิง ศัณยณีย์ ทองบญุชู



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนในเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 4 (532)                  
ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 13121 เด็กหญิง พชิญธดิา ก้ามสกุล
2 13122 เด็กชาย ภาคภมูิ ประคีตะวาทนิ
3 13123 เด็กหญิง สายธาร หุ้นกิ้ม
4 13124 เด็กหญิง จิตชญา อนันทขาล
5 13125 เด็กหญิง ปาณิศา บลิรอโสย
6 13126 เด็กชาย กรศุทธิ์ ลาภะมณีรัตน์
7 13127 เด็กหญิง อรชพร น่าเยี่ยม
8 13128 เด็กชาย ธรีเดช ฤทธศิาสตร์
9 13129 เด็กหญิง ปญุพชิชา ประทปี ณ ถลาง
10 13130 เด็กหญิง กาญจน์ณัฏฐา เอี๋ยวสกุล
11 13131 เด็กชาย สุรสีห์ ชะนะศรีสวสัด์ิ
12 13132 เด็กหญิง ปภชัญา เพชรสุก
13 13133 เด็กชาย ธรีภทัร อินทร์กานอน
14 13134 เด็กหญิง ธนัชชา อิ่วสกุล
15 13135 เด็กชาย สิรภพ มุกดาสุทธกิุล
16 13136 เด็กหญิง ณัฐธดิา เจียมจ านงค์
17 13137 เด็กหญิง จุฑาธบิด์ิ สันติภราดร
18 13138 เด็กชาย ปภงักร ทองเจริญ
19 13139 เด็กหญิง ชมพนูุช ชาวชอบ
20 13140 เด็กหญิง สุวนันท์ พร้อมจะบก
21 13141 เด็กชาย แซมมวล แลมเบร์ิท
22 13142 เด็กหญิง ณัฐธดิา มีแก้ว
23 13143 เด็กหญิง ธนัฐชา ตันสกุล
24 13144 เด็กหญิง สารินี ใจหา้ว
25 13145 เด็กชาย ศิวกร เสนคุ้ม
26 13146 เด็กหญิง สุพาพร คงพนัธ์
27 13147 เด็กชาย ศิวฒัม์ ณ ระนอง
28 13148 เด็กชาย สิทธวิงค์ ฤกษจ์ านง
29 13149 เด็กหญิง สริญญา ทมุผาลา
30 13150 เด็กชาย ภริูณัฐ นุ้ยสิน
31 13151 เด็กชาย สุทธภิทัร จันทรสุวรรณ
32 13152 เด็กหญิง ฤชยา เกตโอภา
33 13153 เด็กชาย วรพจน์ ตักกอ
34 13154 เด็กหญิง ภทัรมณี จักรทอง
35 13155 เด็กชาย ศุภณัฐ เอี๋ยวสกุล
36 13156 เด็กหญิง เพญ็พชิชา จินิราช
37 13157 เด็กหญิง วรัญศิยา แพใหญ่
38 13158 เด็กชาย เตชทตั อั๋งสกุล
39 13159 เด็กหญิง วริศา ทองเมือง
40 13160 เด็กชาย ไชยภทัร เพช็รัตน์



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนในเขตพ้ืนที่บรกิาร)
หอ้งสอบที่ 5 (533)               

ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 13161 เด็กหญิง นิรพทัร์ ฉ่ ามาลี
2 13162 เด็กหญิง น้ าเพชร อุดมศักด์ิ
3 13163 เด็กชาย เดชาธร นพฤทธิ์
4 13164 เด็กหญิง ธนัญชนก เจริญธรรม
5 13165 เด็กหญิง ทกัษพร ภนูุชอภยั
6 13166 เด็กหญิง เปรมิกา มีแก้ว
7 13167 เด็กหญิง เยาวเรศ กักกอ
8 13168 เด็กชาย ณรงศักด์ิ จงไกรจักร์
9 13169 เด็กหญิง กฤตกานต์ กรายวงษ์
10 13170 เด็กหญิง เสาวณีย์ ก าพวน
11 13171 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ กาญจนลาภ
12 13172 เด็กชาย กวกีร โลหกุล
13 13173 เด็กชาย ธนวฒิุ สังขโชติ
14 13174 เด็กชาย นัฐภมูิ แก้วนก
15 13175 เด็กชาย วษิณุรักษ์ สุขสมัย
16 13176 เด็กหญิง พชัรา จั่นเอียบ
17 13177 เด็กหญิง พตัรพมิล ฉิมลี
18 13178 เด็กชาย ธนสิทธิ์ โหระเวช
19 13179 เด็กชาย รัฐวทิย์ เก่งเดียว
20 13180 เด็กหญิง กษริา ทองเสน
21 13181 เด็กชาย บญุโรจน์ ขยายวงศ์สกุล
22 13182 เด็กชาย นันทปรีชา พงษจิตเวชกุล
23 13183 เด็กหญิง ดารุณี สังข์เสือ
24 13184 เด็กหญิง ทพิยรัตน์ สุรสิงห์



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนนอกเขตพ้ืนที่บรกิาร)
หอ้งสอบที่ 6 (534)                  

ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 14001 เด็กหญิง กชพร อนุสันติชัย
2 14002 เด็กหญิง ธดิารัตน์ สุทธนินท์
3 14003 เด็กชาย สิทธพิงศ์ แก้วภกัดี
4 14004 เด็กหญิง ศศิวมิล จั่นวลัิย
5 14005 เด็กหญิง ระพพีรรณ ค าพนัธ์
6 14006 เด็กหญิง กนกวรรณ แซ่เฮ้ง
7 14007 เด็กชาย ธนพร สุขล้ิม
8 14008 เด็กหญิง ขวญัจิรา วจิารา
9 14009 เด็กหญิง ศุภทัรา เก้าจ้อย
10 14010 เด็กหญิง สุพชิชา บญุภา
11 14011 เด็กชาย ภานุพงศ์ รัตนวรรณ์
12 14012 เด็กชาย ภดิูนันท์ ชูทอง
13 14013 เด็กหญิง พรัิจฉรา เจริญกุล
14 14014 เด็กหญิง ศศิธร นามนก
15 14015 เด็กชาย ภทัรพงศ์ สิทธสิมบรูณ์
16 14016 เด็กหญิง กนกวรรณ แซ่โง้ว
17 14017 เด็กหญิง จุติมาพร ชูภกัด์ิ
18 14018 เด็กชาย สิรภพ ทองพฒุน์
19 14019 เด็กชาย ชลันธร ชูแก้ว
20 14020 เด็กชาย ธนกร แซ่อุ๋ย
21 14021 เด็กหญิง โซฟยิาห์ สงแก้ว
22 14022 เด็กหญิง ปรีญานันท์ รักษท์อง
23 14023 เด็กหญิง อคัมย์ญาณ์ อรุณประเสริฐ
24 14024 เด็กชาย รัฐภมูิ รอดเจริญ
25 14025 เด็กหญิง ภริูตา เจริญจิตร
26 14026 เด็กชาย ณกรณ์ เพช็ร์กุล
27 14027 เด็กชาย ผาทอง สุรบรรณ์
28 14028 เด็กชาย ชัดเจน สร้อยแสง
29 14029 เด็กชาย ธาวนิ รอดฉวาง
30 14030 เด็กหญิง อนัญญา มากธนัญา
31 14031 เด็กหญิง ประภสัสร พนัเนียม
32 14032 เด็กหญิง สุญญตา แซ่เอียบ
33 14033 เด็กหญิง พมิพช์นก โชติกรณ์
34 14034 เด็กหญิง ณิชมน พฤกษรั์งสี
35 14035 เด็กหญิง ศิลาพร ซ้ือผล
36 14036 เด็กชาย ชานน ปานรักษ์
37 14037 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ มัจฉาเกื้อ
38 14038 เด็กหญิง ญาณิศา เวชพนัธ์
39 14039 เด็กหญิง ศตพร มีแสง
40 14040 เด็กหญิง ปริญสิริ จ่าแก้ว



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนนอกเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 7 (535)                   
ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 14041 เด็กหญิง ทรงพร จงพงศา
2 14042 เด็กหญิง รวกิานต์ เหม็ทอง
3 14043 เด็กหญิง นิชกานต์ มั่นคง
4 14044 เด็กหญิง ชัญญานุช อินนาวา
5 14045 เด็กหญิง กชมน ยังเซ่ง
6 14046 เด็กชาย ภคักร อินนาวา
7 14047 เด็กชาย อัครพนธ์ มาดสอน
8 14048 เด็กชาย ธนสร ฮ่านตุ้น
9 14049 เด็กชาย อติยะ นิภานันท์
10 14050 เด็กหญิง อนิษฐญา แดงงาม
11 14051 เด็กหญิง พชิชานันท์ เอมสกุล
12 14052 เด็กหญิง ปาลิตา พนัธป์ระดิษฐ์
13 14053 เด็กชาย ววิรรธน์ ผุดผาย
14 14054 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เพชรศรี
15 14055 เด็กหญิง ธญัชนก กุมลา
16 14056 เด็กหญิง อภญิญา แสงจันทร์
17 14057 เด็กหญิง ธมนวรรณ ฮ่ันสกุล
18 14058 เด็กชาย คฑาวธุ หนูแก้ว
19 14059 เด็กหญิง ออมกมล เรืองแก้ว
20 14060 เด็กชาย พสิูริ มุลิกะบตุร
21 14061 เด็กหญิง พมิพพ์กิา นาวาลอย
22 14062 เด็กชาย ปญัญา จันทร์หอม
23 14063 เด็กหญิง รุ่งทพิย์ ขุยยกสุย
24 14064 เด็กหญิง เบญญาภา วศิาล
25 14065 เด็กหญิง ภสิรา แซ่เจี้ยง
26 14066 เด็กชาย กมลศักด์ิ แก้วประเสริฐ
27 14067 เด็กหญิง มณิวรา เดชะพนัธ์
28 14068 เด็กชาย ธร์ีธาราธร จุ้ยฮก
29 14069 เด็กหญิง วนัทติา ธรรมแก้ว
30 14070 เด็กหญิง นาตาชา ชายเชื้อ
31 14071 เด็กชาย กัปตัน จวนส าเร็จ
32 14072 เด็กหญิง อาทติยา วฒันชัย
33 14073 เด็กหญิง ศุภศิริ ขวญันิมิตร
34 14074 เด็กชาย สุรบถ แทน่อ่อน
35 14075 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ พลูสุทธิ์
36 14076 เด็กหญิง นันทน์ภสั คมเฉียบ
37 14077 เด็กชาย อติวชิญ์ กองแก้ว
38 14078 เด็กหญิง เกศิณี อินทร์พรหม
39 14079 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ ปานรัตน์
40 14080 เด็กชาย พลาธพิ เพชรอาวธุ



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนนอกเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 8 (536)                   
ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 14081 เด็กชาย อชิรวทิย์ จ ารูญสวสัด์ิ
2 14082 เด็กหญิง สิริวรรณ ต่ันเก่ง
3 14083 เด็กชาย กฤติน ชัยศิริ
4 14084 เด็กหญิง กุลณัฐ เอี่ยมสวสัด์ิ
5 14085 เด็กหญิง พทัธนันท์ สุรพลธนาวฒัน์
6 14086 เด็กชาย วชิรวทิย์ เรืองเนตร
7 14087 เด็กหญิง ธญัชนก กิติพนัธ์
8 14088 เด็กหญิง ประกายกานต์ สามสังข์
9 14089 เด็กหญิง อัญชริญา จันทร์ด า
10 14090 เด็กหญิง รักษณิา ขวญัทอง
11 14091 เด็กชาย ปญัญา นุสุวรรณ
12 14092 เด็กชาย ชัยพร วรรณทอง
13 14093 เด็กชาย ปวริศร์ พรหมบตุร
14 14094 เด็กหญิง รัดเกล้า สีตลาดล
15 14095 เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์ ชุมเพญ็
16 14096 เด็กหญิง สุพนัวษา อินทร์นุรักษ์
17 14097 เด็กชาย รวนิันท์ ทองรงค์
18 14098 เด็กชาย คึกฤทธิ์ จึ่งเจริญ
19 14099 เด็กชาย พสิิฏฐ์ สุขสุวรรณ
20 14100 เด็กชาย ฐานพฒัน์ ศรีเปาระยะ
21 14101 เด็กชาย ภทัราวธุ จันทร์พุ่ม
22 14102 เด็กชาย ธรีศักด์ิ แสงสวา่ง
23 14103 เด็กชาย ฐิติวชิญ์ ตันตินิพนธ์
24 14104 เด็กหญิง ซาลิซ่า ไกล์เยท์
25 14105 เด็กหญิง นาฏลดา ดีหนู
26 14106 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ศรีสุววรณ
27 14107 เด็กหญิง ภทัรวดี คุ้มครอง
28 14108 เด็กชาย จักรทศัน์ ธรรมวงศ์การ
29 14109 เด็กชาย ธนวฒัน์ นวลปาน
30 14110 เด็กชาย ชยพสิิทธิ์ เทพเสถียร
31 14111 เด็กชาย พรรษกร แสงสวา่ง
32 14112 เด็กหญิง อธชิา อุปมา
33 14113 เด็กชาย ภทัรพงษ์ กูลเมือง
34 14114 เด็กหญิง บณัฑิตา อยู่เย็น
35 14115 เด็กหญิง พรพมิล ชุ่มคง
36 14116 เด็กชาย สัณหณัฐ พกิุล
37 14117 เด็กชาย อุชุกร บวัสวสัด์ิ
38 14118 เด็กชาย ภดิูษ ขันทะคีรี
39 14119 เด็กชาย ธราธปิ เจี่ยสกุล
40 14120 เด็กชาย ณัฎฐกร ดีตลอด



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ปกีารศึกษา 2562 (นักเรยีนนอกเขตพ้ืนที่บรกิาร)

หอ้งสอบที่ 9  (541)                  
ล าดับที่ หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 14121 เด็กหญิง กัญภร คนมีฉลาด
2 14122 เด็กหญิง ญาริณดาร์ แก้ววลิาศ
3 14123 เด็กหญิง ณัฐริกา หลวงศรี
4 14124 เด็กหญิง จิรัณญา จันทร์เพง็
5 14125 เด็กชาย ตาตา พม่า
6 14126 เด็กหญิง ชนกนันท์ ภริมย์
7 14127 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เพชรด า
8 14128 เด็กชาย จิรวฒัน์ ดวงจันทร์
9 14129 เด็กหญิง ธาราทพิย์ ปดัภยั
10 14130 เด็กหญิง มลวภิา จันดาพชื
11 14131 เด็กชาย ภานุวฒัน์ ไทยน้อย
12 14132 เด็กหญิง ณธดิา อุปชาใต้
13 14133 เด็กชาย บญุชนิต อ่อนแก้ว


