
รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 1 (522)                    (นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล และนางสาวรุง่ทวิา วรรณทวี)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 25497 ด.ช. เขมินท์ เวชพนัธ์
2 25509 ด.ช. ภาณุพงศ์ อ่อนประสงค์
3 25510 ด.ช. ระพพีงศ์ สุขสร้อย
4 25514 ด.ช. สิทธพิล ค าเกล้ียง
5 25515 ด.ช. อนุพงค์ รู้ฤกษ์
6 25529 ด.ญ. ภทัรศรี จ ารูญสิน
7 25533 ด.ญ. ศิริรัตน์ เกตุแก้ว
8 25534 ด.ญ. สุกัญญา หลงเดียว
9 25674 ด.ช. ปกรณ์ เดชปญัญาพล
10 25675 ด.ช. ปญุญพฒัน์ แพใหญ่
11 25678 ด.ช. ภาณุพงศ์ กาญจนประทมุ
12 25679 ด.ช. ยุทธนากร โฮ่สกุล
13 25683 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีเมือง
14 25702 ด.ญ. ศศินันท์ ตันสกุล
15 25728 ด.ญ. กชพรรณ ทองเจริญ
16 25733 ด.ญ. ณัฐนันท์ สายวเิศษ
17 25736 ด.ญ. นวรัตน์ เอียบสร้างกี้
18 26347 ด.ญ. มุกธดิา เดชะพนัธ์
19 26788 ด.ญ. ชนัญชิดา อุลิศนันท์
20 25538 ด.ช. กสิกร สมใจ
21 25540 ด.ช. ฉัฐดนัย อินทรสาคร
22 25542 ด.ช. เตโชดม แซ่จิ้ว
23 25544 ด.ช. ธนากร จาริภกัด์ิ
24 25546 ด.ช. บญุญฤทธิ์ ชนะกุล
25 25553 ด.ช. วณัฐพงศ์ ไกรสินธุ์
26 25555 ด.ช. ศิรวทิย์ ลักษณจันทร์
27 25558 ด.ญ. กนกวรรณ อรรถวลัิย
28 25559 ด.ญ. กัญจนา บญุปรอด
29 25560 ด.ญ. กุลวริษฐา ชวนชอบ
30 25561 ด.ญ. จุฑากาญจน์ วริิยโชติกุล
31 25564 ด.ญ. ธนัย์ชนก สุขส่ง
32 25568 ด.ญ. ปาริชาติ ประดิษฐ
33 25569 ด.ญ. พรชิตา เดชกล้า
34 25571 ด.ญ. มณีรัตน์ เกิดดี
35 25574 ด.ญ. วมิลสิริ เพิ่มผล
36 25578 ด.ญ. อรปวณีา กูลกิจ



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 2 (523)                    (นางสาวรชันิดา รชันิพนธ์ และนายสุเมธ พันธุ์แสงศรี)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 25710 ด.ช. ชรัณทพิย์ ยิบมันตะสิริ
2 25903 ด.ญ. พชัราภา ประดับเหลือง
3 26329 ด.ญ. อันดา สุรบรรณ์
4 26786 ด.ช. เกาสัร บนิรอโสน
5 25586 ด.ช. ธนาธปิ สหะรักษ์
6 25610 ด.ญ. ประภสัสร ณ ระนอง
7 25614 ด.ญ. มัลลิกา ชูนิล
8 25615 ด.ญ. ลภสัลดา สมขวญั
9 25617 ด.ญ. วริชา ณ  นคร
10 25696 ด.ญ. ปณุยนุช แสงจันทร์
11 25712 ด.ช. ธนกร พรมจันทร์
12 25718 ด.ช. พงษภ์สิิทธิ์ พฒันศรี
13 25719 ด.ช. พนัธกานต์ ยืนยง
14 25741 ด.ญ. ภทัรธดิา ศรีอุบล
15 26330 ด.ญ. แจ็สคาริสา นุ้ยเรส
16 26352 ด.ญ. อารียา บรุานะผาย
17 25631 ด.ช. นราวชิญ์ มีมะแม
18 25632 ด.ช. บรูพฒัน์ ภู่ภทัรวรอนันต์
19 25633 ด.ช. ปตัติพงษ์ กันภยั
20 25634 ด.ช. พงศ์ภคั แซ่หล่ิม
21 25635 ด.ช. พจิักษณ์ หล่องมุ่น
22 25636 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศรีชาย
23 25637 ด.ช. ยศพนธ์ นุ่นรักษา
24 25642 ด.ช. อคเน จันทร์เชาว์
25 25644 ด.ญ. กมลทพิย์ กล้าทะเล
26 25646 ด.ญ. ขนิษฐา แซ่เซ้ียว
27 25647 ด.ญ. จุฬารัตน์ กองทุ่งมล
28 25654 ด.ญ. ปยิธดิา นพคุณ
29 25655 ด.ญ. พชัรมัย แก้วแกมจันทร์
30 25656 ด.ญ. เพชรชรัตน์ ใจดี
31 25658 ด.ญ. วชิรญาณ์ หลักฐาน
32 25659 ด.ญ. วชัชราวรรณ ฤทธศิร
33 25660 ด.ญ. ศรัญญา ส่งเสริม
34 25662 ด.ญ. สุฑาศิณี มลิวรรณ์
35 25665 ด.ญ. ไอรดา อินทร์ค า
36 26332 ด.ช. บลัลังก์ ชนะแก้ว



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 3 (524)                    (นางนฤมล หนูขวัญ และนางสาวสุชาดา สายบตุร)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 26333 ด.ญ. ศรัณย์ภทัร ศุภนาม
2 25503 ด.ช. ธรีภทัร คงสกุล
3 25504 ด.ช. ณัฏฐชัย วรอธพินัธ์
4 25505 ด.ช. ปฏวิติั สุระสุวรรณ
5 25517 ด.ญ. กนกชนม์ วฒิุกร
6 25523 ด.ญ. ธนิีนัถฐ์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา
7 25526 ด.ญ. ปาจรีย์ อุ่นเจริญ
8 25532 ด.ญ. วมิลสิริ พศัวงษ์
9 25535 ด.ญ. สุดารัตน์ ตันเส้ง
10 25539 ด.ช. ครรชิต ค าแหง
11 25543 ด.ช. ธนธรณ์ ชัยวริิยะกุล
12 25562 ด.ญ. ฐิติรัตน์ บวัเชย
13 25563 ด.ญ. ณัฐวดี อุ่นชู
14 25566 ด.ญ. นิตยา พรมลาด
15 25600 ด.ญ. กนกวรรณ แววตา
16 25604 ด.ญ. โซนีต้า หมาดอะด า
17 25605 ด.ญ. ณัฐชยา คล้ายศรีบญุ
18 25609 ด.ญ. บริุมนาถ มีแก้ว
19 25612 ด.ญ. พชัทธ์นันต์ นากิจ
20 25616 ด.ญ. วริษา ล่ิมสกุล
21 25620 ด.ญ. สุพรรษา หนูแก้ว
22 25628 ด.ช. ทวศัีกด์ิ รักษท์อง
23 25648 ด.ญ. ณัฐฑริการณ์ เพช็รัตน์
24 25652 ด.ญ. เบญ็จกานต์ เวชรัตน์
25 25661 ด.ญ. ศุภรา อยู่ด้วง
26 25673 ด.ช. นฤชิต ศรัทธา
27 25682 ด.ช. ศาสตรา เกิดลาภ
28 25686 ด.ญ. กฤติยาณี คงชู
29 25694 ด.ญ. ปณิดา โพธิพ์งษ์
30 25698 ด.ญ. ภคัจิรา คงจันทร์
31 25703 ด.ญ. โศจิรัตน์ รัตนรักษ์
32 25713 ด.ช. ธนวฒัน์ สมทรง
33 25725 ด.ช. ศาสตรินทร์ แซ่ล่อง
34 25744 ด.ญ. วภิาดา ศรีชะเอม
35 25748 ด.ญ. อมรรัตน์ สนเมือง
36 25749 ด.ญ. อรัญญา โรจน์ดวง



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 4 (532)                    (นายนภา บรรดาศักดิ์ และนางสาวภทัรวรรณ อินเรอืง)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 26334 ด.ช. ภาราดร พาหา
2 26783 ด.ช. ปรเมศวร์ สุขเกิด
3 25507 ด.ช. พรเทพ พรหมภทัร
4 25519 ด.ญ. กานต์ณพฐั หรัิญ
5 25522 ด.ญ. ธญัชนก มีนุชนารถ
6 25524 ด.ญ. นันธกิา แหวนหล่อ
7 25528 ด.ญ. พชิชาภา วบิรูณ์ธนโชติ
8 25530 ด.ญ. ฤทยัรัตน์ สายด า
9 25531 ด.ญ. วรินทพิย์ อรุณศรี
10 25570 ด.ญ. พมิพล์ภสั หนูช่วย
11 25572 ด.ญ. ลภสั นาคเกล้ียง
12 25576 ด.ญ. สุคนธท์พิย์ ศรีสวสัด์ิ
13 25590 ด.ช. พงศ์พทัธ์ คงศรีสมบติั
14 25591 ด.ช. พชัรพล จุ่นเกตุ
15 25608 ด.ญ. นพรัตน์ ศรีแสงปทมุพล
16 25611 ด.ญ. ปยิดา เพชรอาวธุ
17 25613 ด.ญ. พรีดา เดชะพนัธ์
18 25622 ด.ญ. อัมพาภรณ์ ใจหลัก
19 25649 ด.ญ. ทรรศนีย์ ลือแทน
20 25651 ด.ญ. นภสัสร ทวสัิย
21 25671 ด.ช. ธนวฒัน์ ทองสุข
22 25685 ด.ญ. กชกร ล้ีเพง่
23 25687 ด.ญ. กัลนิกา กุมะทะ
24 25688 ด.ญ. คชาภรณ์ บวัแดง
25 25689 ด.ญ. ชนิตา พวงเกษ
26 25690 ด.ญ. ณัฐธชิา นิติกุล
27 25695 ด.ญ. ปริญญาภรณ์ รัตนพนัธ์
28 25701 ด.ญ. วาสนา มีเย็น
29 25704 ด.ญ. สุดกมล ชูปาน
30 25715 ด.ช. นิติธร กิจประสพโชค
31 25722 ด.ช. รพพีล เหลียงพานิช
32 25732 ด.ญ. ชยาภรณ์ รติบวรวชิญ์
33 25738 ด.ญ. ปณัณธร ประดิษฐ์
34 25740 ด.ญ. พชิชาภรณ์ วบิรูณ์ธนโชติ
35 25742 ด.ญ. รุ่งนภาภรณ์ พนูแสง
36 25746 ด.ญ. สราวดี สีหรัญ



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 5 (533)                    (นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง และนางสาวสายฝน พิษณแุสง)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 25750 ด.ช. กฤติน น้ าเย็น
2 25751 ด.ช. จักรพรรดิ จันทร์โท
3 25753 ด.ช. พสิิษฐ์ อรรถยูร
4 25755 ด.ช. ภาณุพฒัน์ หมายแร่
5 25756 ด.ช. วษิณุ คุ้มสะอาด
6 25757 ด.ช. สหรัถ ก ามะหยี่
7 25760 ด.ญ. จิดาภา สกุลไทย
8 25761 ด.ญ. เจนนีเฟอร์ เมิฟเลอร์
9 25762 ด.ญ. ณัฐณิชา เต่ียวสกุล
10 25763 ด.ญ. ณัฐภรณ์ พฤกษรั์งษี
11 25764 ด.ญ. ปภาวี ตันติศิรินทร์
12 25765 ด.ญ. ปราณปวณีา บ ารุงสุข
13 25767 ด.ญ. มนัสชนก บญุเพง็
14 25768 ด.ญ. ลัดดาวรรณ รัตนกิตติ
15 25769 ด.ญ. ลิซ่า พลอยชมพู กโนบลาวห์
16 26335 ด.ญ. กานดา บญุถูก
17 25771 ด.ช. กฤตภาส แข่งขัน
18 25772 ด.ช. ก้องภพ ล่ัวสกุล
19 25775 ด.ช. ชัยรัตน์ สุวรรณรัตน์
20 25776 ด.ช. ณฐพฒัน์ ตันเจริญรัตน์
21 25777 ด.ช. ธนกฤต ลังกาพนิธ์
22 25778 ด.ช. ธนาธปิ จ าปา
23 25779 ด.ช. นพรัตน์ จักรกรด
24 25780 ด.ช. นวภพ ล่ิมสกุล
25 25781 ด.ช. บญุฤทธิ์ ทพิย์รงค์
26 25783 ด.ช. พนัธวชั เบง่ฮวด
27 25784 ด.ช. ภมูิภทัร ศุภจิตต์
28 25785 ด.ช. สิรวชิญ์ สะมะบบุ
29 25787 ด.ญ. ขวญัฤดี ถือแก้ว
30 25788 ด.ญ. ชมภนูุช ขาวสวา่ง
31 25790 ด.ญ. ฑิตยา สวนดี
32 25791 ด.ญ. ณัฐกฤตา ค่าเอ่น
33 25794 ด.ญ. บศุราวดี ศิริทพั
34 25796 ด.ญ. ปพชิญา จันทร์แก้ว
35 25797 ด.ญ. ปารมี ธารจักร์
36 25798 ด.ญ. ปาลิตา เกษแก้ว



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 6 (534)                    (นายกฤษฎา การะเกต และนางวรรณพร ล๊ะอาหลี)  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 25799 ด.ญ. พรรณวดี ปล้องสี
2 25802 ด.ญ. รสิกา ปานเพชร
3 25804 ด.ญ. วรพร นวลประจักร์
4 25820 ด.ช. สิปปภาส แพใหญ่
5 25822 ด.ช. อาชัญญ์ รอดทองดี
6 25827 ด.ญ. ณัฐริกา เกตุแก้ว
7 25837 ด.ญ. ศุธดิา แฝงสีค า
8 26336 ด.ช. เอกสิทธิ์ สนธยามาลย์
9 25782 ด.ช. พงษเ์พชร ใสทา้ยดู
10 25805 ด.ญ. วรรณภรณ์ เอียบสร้างกี้
11 25806 ด.ญ. สุภาวดิา ชูประดิษฐ์
12 25807 ด.ช. กฤตภาส ชุมทอง
13 43011 นางสาว ชลธิชา ทองสุข
14 43063 นาย ไชยภัทร สามารถ
15 43049 นาย คีตกานต์ ฮองต้น
16 43041 นางสาว ไลยลา ทาท่าร์
17 43034 นางสาว ชาลิสา รุ่งรางษี
18 43028 นางสาว จุฑาทิพย์ โชติกรณ์
19 43062 นาย ธณารัต โยธารักษ์
20 43057 นางสาว ชุตินันท์ ตนคลัง
21 43024 นาย ชินกฤต ญาณไพศาล
22 43056 นางสาว ศรัณพร หนูช่วย
23 43003 นางสาว เอมิกา วงค์ยา
24 43048 นางสาว วิชญาพร เชาว์ปรีชา
25 43012 นาย ศภวิชญ์ อร่าม
26 43030 นางสาว นฤมล นุ่นนุ่ม
27 43021 นางสาว นภศร อัมพไพศาล
28 43015 นาย ณัฐพล เชิงชาญ
29 43074 นาย พีรกานต์ คชฤทธิ์
30 43058 นางสาว นลินทิพย์ ถิรตันติกุล
31 43013 นาย ศุภกิตต์ิ ดอกไม้
32 43020 นาย ภิภัทพงค์ ดวงพิมพ์
33 43070 นางสาว กนกวรรณ เกล้ียงมณี
34 43044 นาย นันทสุทธิ์ บุญยัง
35 43001 นางสาว ชุติมา พรหมจรรย์
36 43050 นางสาว วีลัดดา รักแต่งาน



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 7 (535)                    (นายปรารถนา แปน้ลาภ และนางสาวศุภรานันทน์ อินทรส์ม )  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 43005 นางสาว จันจิรา ศรีเมือง
2 43026 นางสาว สิริกานต์ มณี
3 43025 เด็กชาย กฤษดา แซ่อ๋อง
4 43072 นาย พิษณุ สุขปราการ
5 43017 นางสาว แพรวพรรณนพร ชูแก้ว
6 43040 นาย ภูริณัฐ อุ่นทรัพย์
7 43016 นางสาว แพรพรรณนภา ชูแก้ว
8 43046 นางสาว อนันตพร สุเมธ
9 43014 นางสาว วริสรา สุรินทร์
10 43039 นางสาว ปิน่อนงค์ มากแก้ว
11 43079 นางสาว โสรยา รุ่งเรือง
12 43087 นาย ขรรค์ชัย จินดาศรัย
13 43084 นางสาว น้้าหนึ่ง ข้าบุญศรี
14 43018 นางสาว ศิรินภา วงศรี
15 43081 นาย ศุภชัย มุ่ยสมั่น
16 43029 นางสาว กนกวรรณ ทองร่วง
17 43054 นางสาว สุพรรษา พัดโต
18 43053 นางสาว นริศรา หอมหวล
19 43080 นางสาว ทัศณีย์ เทียนงาม
20 43009 นางสาว พลอยชมพู นิสัยพราม
21 43004 นางสาว ชนากานต์ นวมเจริญ
22 43060 นาย คงคา อนุพัฒน์
23 43090 นาย ธนวัตร รุณกิจ
24 43038 นางสาว จรัญพร แต่สกุล
25 43061 เด็กหญิงจิรัฐนภัทร สังข์ทอง
26 43035 นางสาว นันท์นภัส กุศลน้าครอง
27 43022 นาย สหรัฐ เทอดไทย
28 43045 นางสาว จัตตารีย์ สุเมธ
29 43032 นางสาว กิตติวรรณ กุบังหยา
30 43052 นาย พีรพัฒน์ ม่วงขาว
31 43065 นางสาว รจนา หาญทะเล
32 43068 นาย ธนโชติ ศรีเมือง
33 43067 นาย ธนกร บุญเกิด
34 43078 นางสาว กมลวรรณ บุญฤทธิ์
35 43085 นาย ฤทธิเดช เรืองกลัด
36 43055 นางสาว จันทิรา เจี๋ยวก๊ก



รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศึกษา 2562 (สอบวัดความรู้)
หอ้งสอบที่ 8 (536)                    (นายณรงฤทธิ์  ขุนทองจันทร ์และนางสาวแสงมณ ีสวนสัน )  

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 43006 นางสาว จินตนา ชูแก้ว
2 43008 นาย เฉลิมชัย ประดิษฐ์
3 43023 นาย ธีรภัทร ด้าสุวรรณ
4 43002 นางสาว กนกวรรณ หมื่นกล้า
5 43059 นาย วัฒนโชค นาคเชียร
6 43031 นางสาว สุภัสสรา ทิพย์รงค์
7 43047 นางสาว มาริษา ศรอินทร์
8 43033 นางสาว ดวงกมล สุรินทร์
9 43019 นางสาว ญนันทนิยา ชุมดี
10 43088 นาย ชลสิทธิ์ วงศ์อาดัม
11 43042 นางสาว ดวงพร เผือกยาน
12 43043 นาย ธกฤต ทิพย์มณเฑียร
13 43076 นางสาว พรรณดารา โพธิง์าม
14 43007 นางสาว กัญญารัตน์ สัมฤทธิ์
15 43036 นางสาว ชนัฎญาดา เกื้อสกุล
16 43037 นางสาว ณภัทร สดาษเสดียร
17 43027 นาย ภัทรชัย แสงศรี
18 43073 นางสาว วิภาวี ณ นคร
19 43010 นางสาว ศรีสุดา ใหมทอง


