
รายชื่อผู้เขา้สอบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2562
ห้องสอบที ่1 (522)                    

ล าดบัที่ หมายเลขผู้สมคัร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมอืชื่อ หมายเหตุ
1 43001 นางสาว ชุติมา พรหมจรรย์
2 43002 นางสาว กนกวรรณ หมื่นกล้า
3 43003 นางสาว เอมิกา วงค์ยา
4 43004 นางสาว ชนากานต์ นวมเจริญ
5 43005 นางสาว จันจิรา ศรีเมือง
6 43006 นางสาว จินตนา ชูแก้ว
7 43007 นางสาว กัญญารัตน์ สัมฤทธิ์
8 43008 นาย เฉลิมชัย ประดิษฐ์
9 43009 นางสาว พลอยชมพู นิสัยพราม
10 43010 นางสาว ศรีสุดา ใหมทอง
11 43011 นาย ชลธิชา ทองสุข
12 43012 นาย ศภวิชญ์ อร่าม
13 43013 นาย ศุภกิตต์ิ ดอกไม้
14 43014 นางสาว วริสรา สุรินทร์
15 43015 นาย ณัฐพล เชิงชาญ
16 43016 นางสาว แพรพรรณนภา ชูแก้ว
17 43017 นางสาว แพรวพรรณนพร ชูแก้ว
18 43018 นางสาว ศิรินภา วงศรี
19 43019 นางสาว ญนันทนิยา ชุมดี
20 43020 นาย ภิภัทพงค์ ดวงพิมพ์
21 43021 นางสาว นภศร อัมพไพศาล
22 43022 นาย สหรัฐ เทอดไทย
23 43023 นาย ธีรภัทร ด าสุวรรณ
24 43024 นาย ชินกฤต ญาณไพศาล
25 43025 เด็กชาย กฤษดา แซ่อ๋อง
26 43026 นางสาว สิริกานต์ มณี
27 43027 นาย ภัทรชัย แสงศรี
28 43028 นางสาว จุฑาทิพย์ โชติกรณ์
29 43029 นางสาว กนกวรรณ ทองร่วง
30 43030 นางสาว นฤมล นุ่นนุ่ม
31 43031 นางสาว สุภัสสรา ทิพย์รงค์
32 43032 นางสาว กิตติวรรณ กุบังหยา
33 43033 นางสาว ดวงกมล สุรินทร์
34 43034 นางสาว ชาลิสา รุ่งรางษี
35 43035 นางสาว นันท์นภัส กุศลน าครอง
36 43036 นางสาว ชนัฎญาดา เกื้อสกุล



รายชื่อผู้เขา้สอบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4   ปีการศึกษา 2562
ห้องสอบที ่2 (523)                    

ล าดบัที่ หมายเลขผู้สมคัร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมอืชื่อ หมายเหตุ
1 43037 นางสาว ณภัทร สดาษเสดียร
2 43038 นางสาว จรัญพร แต่สกุล
3 43039 นางสาว ปิน่อนงค์ มากแก้ว
4 43040 นาย ภูริณัฐ อุ่นทรัพย์
5 43041 นางสาว ไลยลา ทาท่าร์
6 43042 นางสาว ดวงพร เผือกยาน
7 43043 นาย ธกฤต ทิพย์มณเฑียร
8 43044 นาย นันทสุทธิ์ บุญยัง
9 43045 นางสาว จัตตารีย์ สุเมธ
10 43046 นางสาว อนันตพร สุเมธ
11 43047 นางสาว มาริษา ศรอินทร์
12 43048 นางสาว วิชญาพร เชาว์ปรีชา
13 43049 นาย คีตกานต์ ฮองต้น
14 43050 นางสาว วีลัดดา รักแต่งาน
15 43051 นางสาว จอมขวัญ พันธุ
16 43052 นาย พีรพัฒน์ ม่วงขาว
17 43053 นางสาว นริศรา หอมหวล
18 43054 นางสาว สุพรรษา พัดโต
19 43055 นางสาว จันทิรา เจี๋ยวก๊ก
20 43056 นางสาว ศรัณพร หนูช่วย
21 43057 นางสาว ชุตินันท์ ตนคลัง
22 43058 นางสาว นลินทิพย์ ถิรตันติกุล
23 43059 นาย วัฒนโชค นาคเชียร
24 43060 นาย คงคา อนุพัฒน์
25 43061 เด็กหญิง จิรัฐนภัทร สังข์ทอง
26 43062 นาย ธณารัต โยธารักษ์
27 43063 นาย ไชยภัทร สามารถ
28 43064 นางสาว วรรณภา ล่ิมเต็ก
29 43065 นางสาว รจนา หาญทะเล
30 43066 นางสาว สุชารัตน์ กองฉลาด
31 43067 นาย ธนกร บุญเกิด
32 43068 นาย ธนโชติ ศรีเมือง
33 43069 นาย ศุภณัฐ คงนิล
34 43070 นางสาว กนกวรรณ เกล้ียงมณี
35 43071 นางสาว ตรีเนตร ตันสกุล
36 43072 นาย พิษณุ สุขปราการ



รายชื่อผู้เขา้สอบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4   ปีการศึกษา 2562
ห้องสอบที ่3 (524)                    

ล าดบัที่ หมายเลขผู้สมคัร ค าน าหน้า             ชื่อ-สกุล ลายมอืชื่อ หมายเหตุ
1 43073 นางสาว วิภาวี ณ นคร
2 43074 นาย พีรกานต์ คชฤทธิ์
3 43075 นาย อุดร วงษ์บูท่อง
4 43076 นางสาว พรรณดารา โพธิง์าม
5 43077 นางสาว ขวัญชนก ปีดเจริญ
6 43078 นางสาว กมลวรรณ บุญฤทธิ์
7 43079 นางสาว โสรยา รุ่งเรือง
8 43080 นางสาว ทัศณีย์ เทียนงาม
9 43081 นาย ศุภชัย มุ่ยสมั่น
10 43082 นางสาว ทิพย์สุดา เชื้อชิด
11 43083 นางสาว กัลยา ศรีชุมพ่วง
12 43084 นางสาว น้ าหนึ่ง ข าบุญศรี
13 43085 นาย ฤทธิเดช เรืองกลัด
14 43086 นาย ปราบดา พฤกษารัตน์
15 43087 นาย ขรรค์ชัย จินดาศรัย
16 43088 นาย ชลสิทธิ์ วงศ์อาดัม
17 43089 นาย มงคล หนูเหมือน
18 43090 นาย ธนวัตร รุณกิจ
19 43091 นางสาว นริษา บุตรน้อย




