
ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10001 เด็กหญิง พิตติธาร บุญหล้า

2 10002 เด็กหญิง ศิรประภา โคตรพัฒน์

3 10003 เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์ธนะ

4 10004 เด็กหญิง สันหทัย พันธุเวช

5 10005 เด็กหญิง วาศินี ซังเอียด

6 10006 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ช านาญเท

7 10007 เด็กหญิง ณัฐวดี เกษแก้วสถาพร

8 10008 เด็กหญิง วรัญชญา ลิมปนะปรีชาวงษ์

9 10009 เด็กหญิง ณัฐฐิญา เจนการ

10 10010 เด็กหญิง รวินท์นิภา สายศักด์ิโสภณ

11 10011 เด็กหญิง สาริศา เทียมเงิน

12 10012 เด็กหญิง วิชญาพร สุขสวัสด์ิ

13 10013 เด็กหญิง ณัฐรดา นาคสกุล

14 10014 เด็กหญิง ธัญปภัสร์ ดิษธรรม

15 10015 เด็กหญิง นวพรรษ ดอนเสือ

16 10016 เด็กหญิง ทักษอร สรณะ

17 10017 เด็กหญิง จิรัชยา ชูช่วย

18 10018 เด็กหญิง จตุพร ดาวังปา

19 10019 เด็กหญิง วรนิษฐา ใจสะอาด

20 10020 เด็กหญิง นภชนก แสงจันทร์

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบ 116

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยสมพร  พ่อเพียโคตร    2. นำงสำวมณฑิยำ  ปำณศรี

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10021 เด็กหญิง ดิศรา วงศ์จรัสเกษม

2 10022 เด็กหญิง ศิรดา อุดมเวช

3 10023 เด็กหญิง พรภัสสรณ์ นิสสัยซ่ือ

4 10024 เด็กหญิง อนัญพร พาปาน

5 10025 เด็กหญิง สุนันทา ประทุมมาศ

6 10026 เด็กหญิง ณัฐวิภา เครือวัลย์

7 10027 เด็กหญิง ศศิภัสส์ เชื้อวงษ์

8 10028 เด็กหญิง บงกช กระจับเงิน

9 10029 เด็กหญิง วีรยา คุ้มเกรงรักษา

10 10030 เด็กหญิง ธารีรัตน์ สุขกลัด

11 10031 เด็กหญิง ชนินาถ แต่งต้ัง

12 10032 เด็กหญิง จิรัชญา จิตรวัฒนะ

13 10033 เด็กหญิง ญาณิศา โยมญาติ

14 10034 เด็กหญิง รุจิรา สกุลเชื้อ

15 10035 เด็กหญิง ปานิสรา ประจ าเมือง

16 10036 เด็กหญิง ปาณิสรา สิริวรกาญจน์

17 10037 เด็กหญิง กนกวรรณ พรติโพธิ์

18 10038 เด็กหญิง ศุภนิดา จันทโสฬส

19 10039 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โพธิจาด

20 10040 เด็กหญิง กัญญานัฐ งาเจือ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบ 122

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงนฤมล  ปักกำระโถ    2. นำยจมุพล  ค ำรอต

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10041 เด็กหญิง พิชามญธุ์ ประทุมราช

2 10042 เด็กหญิง ปรีชญาน์ ช่างถม

3 10043 เด็กหญิง อรรัมภา อัตถาหาร

4 10044 เด็กหญิง ชนวรรณ จิตเจริญทวีโชค

5 10045 เด็กหญิง รัตนาวดี ปัณณาศรี

6 10046 เด็กหญิง พัชรินทร์ บ ารุงสวน

7 10047 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุปเกตุ

8 10048 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ยินดีชาติ

9 10049 เด็กหญิง ปรียาภัทร ศรฤทธิ์

10 10050 เด็กหญิง พิชชา บรรจงอักษร

11 10051 เด็กหญิง ณัชชา พรงาม

12 10052 เด็กหญิง ปริยาภัทร พลอยแหวน

13 10053 เด็กหญิง ละอองดาว เคนล า

14 10054 เด็กหญิง อภิรตา ฤทัยรัตนะเมธา

15 10055 เด็กหญิง ณัฐณิชา กิ่งมณี

16 10056 เด็กหญิง พิชชาภา ชีพสมุทร์

17 10057 เด็กหญิง นันท์นภัส เรืองจรูญ

18 10058 เด็กหญิง โยษิตา ชั้นโตสกุล

19 10059 เด็กหญิง ภัทธิรา หอมสวัสด์ิ

20 10060 เด็กหญิง เบญญาภา วรรณา

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 3 ห้องสอบ 123

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำววำสนำ  พันธษำ    2. นำงสำวรุจลิักษณ์  ปัทมนำวิน

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10061 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา รัตนพงศ์จีระ

2 10062 เด็กหญิง เบญญาภา เสือโพธิ์

3 10063 เด็กหญิง จันทกานต์ ศรีพูล

4 10064 เด็กหญิง อาภาศิริ สีหาพงษ์

5 10065 เด็กหญิง ดาริกา ฉางข้าวไชย

6 10066 เด็กหญิง ชญาดา อินทร์มณี

7 10067 เด็กหญิง กชพร เพิม่พูล

8 10068 เด็กหญิง ณัฐมน ผันแปร

9 10069 เด็กหญิง วรกัญญา ภาคการ

10 10070 เด็กหญิง ฌานิกา เต็มเปีย่ม

11 10071 เด็กหญิง จันทณี จันทร

12 10072 เด็กหญิง สุภัสสรา บ ารุงชาติ

13 10073 เด็กหญิง กัลยา มั่นคง

14 10074 เด็กหญิง ณพัทร อ่อนแสง

15 10075 เด็กหญิง พอเพียง จรเสถียร

16 10076 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดาวไสว

17 10077 เด็กหญิง รมิดา สิงห์สุวรรณ

18 10078 เด็กหญิง อัญมณี อ่อนใจดี

19 10079 เด็กหญิง กัณฐมณี คณาภิบาล

20 10080 เด็กหญิง วริศรา สินทรัพย์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 4 ห้องสอบ 124

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวดวงกมล  เอ่ียมสกุล    2. นำยณัฐวัฒน์  ฉัตรศิริยิ่งยง  

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10081 เด็กหญิง พัดชา เหนือพันธุเดช

2 10082 เด็กหญิง กชพร จันทสิทธิ์

3 10083 เด็กหญิง กวินธิดา ลอยล่ิว

4 10084 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส กล้าหาญ

5 10085 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา ศรีเมือง

6 10086 เด็กหญิง สุธิดา ผาสุข

7 10087 เด็กหญิง ธญิดา ใจสุทธิ

8 10088 เด็กหญิง ภัทรดารา จันทะโม้

9 10089 เด็กหญิง พิชญา หาดสะอาด

10 10090 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ ก้อนแก้ว

11 10091 เด็กหญิง ชนิตา แก้วทองเพ็ชร

12 10092 เด็กหญิง ภคมน ช่างถาก

13 10093 เด็กหญิง อภิชญา มหาปาน

14 10094 เด็กหญิง ฐิดาภา ภุมรินทร์

15 10095 เด็กหญิง กุลจิรา เสง่ียมโพธิ์

16 10096 เด็กหญิง วรัชยา วรรณภักดี

17 10097 เด็กหญิง ทิวาพร นุ่นพล

18 10098 เด็กหญิง พิมชญา จ ารัสศรี

19 10099 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กองเกิด

20 10100 เด็กหญิง ชนิภรณ์ สุทธิสร

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 5 ห้องสอบ 132

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยทรงศักดิ ์ ค ำพะแย    2. นำงสำวปำจรีย ์ แก้วเจริญ  

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10101 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตองอ่อน

2 10102 เด็กหญิง ธนัญญาณ์ พุทธรักษา

3 10103 เด็กหญิง ภาวิตรา วันดี

4 10104 เด็กหญิง ศุภิสรา เธียรปัญญายิ่ง

5 10105 เด็กหญิง สิรินดา กล่ินสุคนธ์

6 10106 เด็กหญิง สุพิชญา อัมพร

7 10107 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ศิลปะ

8 10108 เด็กหญิง ณัฐชนัน สร้อยศรี

9 10109 เด็กหญิง ไอยวริญ แสนเสนาะ

10 10110 เด็กหญิง สุวภัทร จริตงาม

11 10111 เด็กหญิง ฐิติวรดา เชียงใหม่

12 10112 เด็กหญิง กุลปรียา หัตถกี

13 10113 เด็กหญิง ณิชาภัทร เสียมรัฐ

14 10114 เด็กหญิง ฐิติวรดา ผดุงพรรค

15 10115 เด็กหญิง สรัลรัตน์ จันทฑีโร

16 10116 เด็กหญิง ธัญญธรณ์ วิทยศักด์ิพันธุ์

17 10117 เด็กหญิง เอษราวดี สีเทือง

18 10118 เด็กหญิง ธารวิมล อภัยศรี

19 10119 เด็กหญิง ณิชกานต์ เร่ียมเจริญ

20 10120 เด็กหญิง อนัญญารัตน์ ผลาเกตุ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 6 ห้องสอบ 133

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวภำริณี  จนัทร์แสง    2. นำงวิลำวัลย ์ ศุภพร

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10121 เด็กหญิง ณัฐนันท์ มั่นภักดี

2 10122 เด็กหญิง ฐิติวรรณ์ แซ่ล้ี

3 10123 เด็กหญิง มาริสา ชาตะเกาะ

4 10124 เด็กหญิง อรดา เขียวมรกต

5 10125 เด็กหญิง อรวดี คุณเจตน์

6 10126 เด็กหญิง พาขวัญ เกิดแก่

7 10127 เด็กหญิง จินดาพร เชิงชัย

8 10128 เด็กหญิง แสงนภา ชาวบ้านซ่อง

9 10129 เด็กหญิง วิภาวดี ค าศรี

10 10130 เด็กหญิง นีนนารา พาพิมพ์

11 10131 เด็กหญิง ธัญชิดา บุญอภัย

12 10132 เด็กหญิง รุจิภา คู่คิด

13 10133 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีวิรัญ

14 10134 เด็กหญิง ศิรินภา แสนสมบัติ

15 10135 เด็กหญิง ปพัชญา เจริญวงษ์

16 10136 เด็กหญิง ดาริน ไตรพิษ

17 10137 เด็กหญิง ณัฐณิชา โกอินต๊ะ

18 10138 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เกตุระหงษ์

19 10139 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วันละดา

20 10140 เด็กหญิง ปุญญพร สุดาบุตร

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 7 ห้องสอบ 134

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงใกล้รุ่ง  เจมิสุวรรณ    2. นำงสำวอ ำพร  ศรีครินทร์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10141 เด็กหญิง ปุญญพัทธ์ สุดาบุตร

2 10142 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ อุทัยรัศมี

3 10143 เด็กหญิง ชิดชนก น้อยทรัพย์

4 10144 เด็กหญิง สุทธิดา สมบูรณ์ธรรม

5 10145 เด็กหญิง ปิยวรรณ นพกิจ

6 10146 เด็กหญิง ลภัสรดา สุวรรณโชติ

7 10147 เด็กหญิง กษมา คามาวาส

8 10148 เด็กหญิง พิมพ์พาณี รัตนวุฒินันท์

9 10149 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อยู่สวัสด์ิ

10 10150 เด็กหญิง ชัญญา พารารถ

11 10151 เด็กหญิง วรัมพร เพชรคง

12 10152 เด็กหญิง ศศิลดา เพ็ญวงษ์

13 10153 เด็กหญิง ปพิชญา วิมลลักษ์

14 10154 เด็กหญิง การรุ้ง ชื่นอารมย์

15 10155 เด็กหญิง วรัญชลี ศรีเปร่ือง

16 10156 เด็กหญิง ธนพร ไชยธรรม

17 10157 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ จาดแจ่ม

18 10158 เด็กหญิง สาริศา เมืองมูล

19 10159 เด็กหญิง สิริอัญเชิญ จันทรังษี

20 10160 เด็กหญิง เพชรน้ าผ้ึง ชัยกิจ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 8 ห้องสอบ 135

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวจำรุวรรณ  สิทธิโชค    2. นำยธีรยทุธ์  นิจสุข

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10161 เด็กหญิง ขวัญจิรา กรมไธสง

2 10162 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ หวายเครือ

3 10163 เด็กหญิง ธนัชพร เจริญสรรพพืช

4 10164 เด็กหญิง ธัญกมล ศรีใส

5 10165 เด็กหญิง สุพิชญา จันทกุล

6 10166 เด็กหญิง นิภาพร ชนะการณ์

7 10167 เด็กหญิง ธนัญญา ทองทิพย์

8 10168 เด็กหญิง ทักษอร แสงกล้า

9 10169 เด็กหญิง ปาริชาต มนต์บัณฑิต

10 10170 เด็กหญิง กฤติณี เเก้วขาว

11 10171 เด็กหญิง ธิญากรณ์ สิทธิคุณ

12 10172 เด็กหญิง กัลยกร เพชรบริสุทธิ์

13 10173 เด็กหญิง นิรชา นิยมวงษ์

14 10174 เด็กหญิง นภสร ไสลรักษ์

15 10175 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภารวงษ์

16 10176 เด็กหญิง น้ าภัทร เนินริมหนอง

17 10177 เด็กหญิง ธิดาฤทัย เด่นดวง

18 10178 เด็กหญิง เขมจิรา บิสสุริ

19 10179 เด็กหญิง ศศิชา ไกรนุกูล

20 10180 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พวงบุญชู

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 9 ห้องสอบ 421

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงอภญิญำ  จนัขยำย    2. นำงสำวปรียำนุช  นิยมชำติ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10181 เด็กหญิง สุพพัตรา วิลานันท์

2 10182 เด็กหญิง เบญญาภา สุขส าราญ

3 10183 เด็กหญิง วารารี สุขส าราญ

4 10184 เด็กหญิง กชพร พวงมาลา

5 10185 เด็กหญิง ภัคจิราพร กอไธสง

6 10186 เด็กหญิง กัญญณัช บ ารุงกิจ

7 10187 เด็กหญิง โกลัญญา ค าตัน

8 10188 เด็กหญิง จิณห์นิภา ช านาญแขวง

9 10189 เด็กหญิง ดวงรัตน์ คงเพ็ชร

10 10190 เด็กหญิง ณัฐพร ชุดกระโทก

11 10191 เด็กหญิง วรินทร วิสุขะ

12 10192 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้ังมั่น

13 10193 เด็กหญิง ภานรินทร์ สมคิด

14 10194 เด็กหญิง ศรัณยา สุขปาน

15 10195 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้วทรัพย์

16 10196 เด็กหญิง พิมพ์นารา พงศ์ครรชิต

17 10197 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พรมนา

18 10198 เด็กหญิง ธนัทอร เกลียวทอง

19 10199 เด็กหญิง อ าไพพร อนุศัพท์

20 10200 เด็กหญิง ปภัชญา ปานนี้

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 10 ห้องสอบ 422

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงกฤษณำ  วงษ์ส ำรำญ    2. นำงสำวธันยภรณ์  วงษ์ษำ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10201 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แซ่ล้ี

2 10202 เด็กหญิง ฉัตรธิดา นรโภค

3 10203 เด็กหญิง พรนรินทร์ คุณเขต

4 10204 เด็กหญิง ฐิติมา ภูมิพืน้ผล

5 10205 เด็กหญิง นุตประวีณ์ สังข์ชู

6 10206 เด็กหญิง นัฐชภรณ์ ธัญญพืช

7 10207 เด็กหญิง อัญชิสา แก้วคุณเมือง

8 10208 เด็กหญิง สุวภัทร บุญทวี

9 10209 เด็กหญิง อนัญพร วรรณพรต

10 10210 เด็กหญิง ศศิภา เชาว์รัตน์

11 10211 เด็กหญิง สุพัตตา สุวีระ

12 10212 เด็กหญิง มินตรา ศักดิวรพงศ์

13 10213 เด็กหญิง ณัฐนิชา อรุณรัตนศิริ

14 10214 เด็กหญิง นริษา ประสมผล

15 10215 เด็กหญิง ปราลิตา แก้วศรี

16 10216 เด็กหญิง ประภาสิริ มานิพพาน

17 10217 เด็กหญิง ณิชานันทน์ เพิม่พูล

18 10218 เด็กหญิง อนัญญา ร่วมสวาท

19 10219 เด็กหญิง ชาลิสา สวนอารัญ

20 10220 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สุขสม

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 11 ห้องสอบ 423

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวชลธิชำ  เฉลิมบุญ   2. นำยเชิดชำย  สำรจนัทร์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10221 เด็กหญิง ณัทณิชา นวลผ่อง

2 10222 เด็กหญิง ธนวรี พลเหิม

3 10223 เด็กหญิง ณัฐพร นาคสกุล

4 10224 เด็กหญิง ณัฐรดี จ่าภา

5 10225 เด็กหญิง พบสิริ เฉลิมไพศาล

6 10226 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐภา นาคสกุล

7 10227 เด็กหญิง ณัฐชยา วัยธรรม

8 10228 เด็กหญิง ธันยธรณ์ ภิบาลวงษ์

9 10229 เด็กหญิง ปภาดา อิ่มผ่อง

10 10230 เด็กหญิง ธนัชชา วรรณประภา

11 10231 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นาคสุวรรณ

12 10232 เด็กหญิง อรนลิน ปิยารมย์

13 10233 เด็กหญิง สุทัตตา หอมฉิน

14 10234 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อุปภาค

15 10235 เด็กหญิง ปุณยภา วิสิทธิวงค์

16 10236 เด็กหญิง พิชญธิดา พิมพา

17 10237 เด็กหญิง อทิติญา โพธิรั์ตน์

18 10238 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทิพย์สมุทรนาวิน

19 10239 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จรูญเนตร

20 10240 เด็กหญิง สิริวิมล หอมสวัสด์ิ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 12 ห้องสอบ 432

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวพิชญ์สินี  นิจสุข    2. นำงสำวสุภำพร  เพ่ิมพูล

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10241 เด็กหญิง ประภัสสร สองเมือง

2 10242 เด็กหญิง ศศิวิมล ฉิมพลี

3 10243 เด็กหญิง บุณยานุช สุขเกษม

4 10244 เด็กหญิง ณัชญาภา คุ้มทอง

5 10245 เด็กหญิง พรรณดาว เนตรสกุล

6 10246 เด็กหญิง ศวิตา ปริญโญกุล

7 10247 เด็กหญิง ณีรนุช ทับทิม

8 10248 เด็กหญิง ณัฐณิชา คะนาวัง

9 10249 เด็กหญิง เขมิสรา เพ็ญศรี

10 10250 เด็กหญิง บุญญารัตน์ เพียรชอบ

11 10251 เด็กหญิง ปารัญยา ประนอม

12 10252 เด็กหญิง รุจิรา ภูชะธรรม์

13 10253 เด็กหญิง วันวิสาข์ หนองริมบ้าน

14 10254 เด็กหญิง สรัลพร งามนัก

15 10255 เด็กหญิง ชนุตตา ศิริเจริญ

16 10256 เด็กหญิง กิ่งปาล์ม ไวสูงเนิน

17 10257 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จินตนา

18 10258 เด็กหญิง ชลิตาภร ทรพับ

19 10259 เด็กหญิง สุดารัตน์ การวงษ์

20 10260 เด็กหญิง สุธาดา อินทร์หอม

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องสอบที่ 13 ห้องสอบ 433

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงวรรลำ  ศรีศรทอง    2. นำยจกัรกฤษณ์  วรรณพยญั

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10261 เด็กหญิง เหมือนฝัน มณีโช

2 10262 เด็กหญิง กุลภัสสร์ ตุ่นพูน

3 10263 เด็กหญิง วริศรา จันคนา

4 10264 เด็กหญิง กุลนิดา ฉันท์ส าราญ

5 10265 เด็กหญิง อาทิตยา เสาวภาร

6 10266 เด็กหญิง สิรินดา ปร่ิมผล

7 10267 เด็กหญิง ประภาวรินท์ จิตต้ังตรง

8 10268 เด็กหญิง บัณฑิตา ชั้นเชิง

9 10269 เด็กหญิง บัณฑิตา สุขทัง้โลก

10 10270 เด็กหญิง ภัทรวดี ทิพย์แสง

11 10271 เด็กหญิง เบญญาภา กลอนโพธิ์

12 10272 เด็กหญิง นิชนิภา ซ่อนกล่ิน

13 10273 เด็กหญิง เกตุมณี เมืองใย

14 10274 เด็กหญิง นันทพัทธิ์ นาพรม

15 10275 เด็กหญิง สิริยากร เทียนสุวรรณ

16 10276 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีสกุล

17 10277 เด็กหญิง จิตสินี สิทธิโชติ

18 10278 เด็กหญิง ณภัทร รจนากูล

19 10279 เด็กหญิง อภิษฎา ค าวิชิต

20 10280 เด็กหญิง สุทธิกานต์ โพธิพัฒน์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 14 ห้องสอบ 434

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวนำถยำ  คงขำว   2. นำงสำวทิพวัลย ์ วัชรกุลศิริศักดิ์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10281 เด็กหญิง พรรณวิภา นิลพัฒน์

2 10282 เด็กหญิง ศุภสุตา ล าดับวงศ์

3 10283 เด็กหญิง ปัณณพร ชอบค้า

4 10284 เด็กหญิง พิชญา ศรีฟ้า

5 10285 เด็กหญิง บุณยวีร์ บุญอากาศ

6 10286 เด็กหญิง วนัชพร รจนากูล

7 10287 เด็กหญิง นภเกตน์ รัตนกุล

8 10288 เด็กหญิง วรรณิภา ศรีนามหวด

9 10289 เด็กหญิง สุพิชญา ชั่วทอง

10 10290 เด็กหญิง ธัญสรณ์ ทับไพรเวช

11 10291 เด็กหญิง ภวิษย์พร เนินทราย

12 10292 เด็กหญิง มัญฑิตา จันดี

13 10293 เด็กหญิง ภาวิณี นพพรพิทักษ์

14 10294 เด็กหญิง นภสร เขียวพยัพ

15 10295 เด็กหญิง นัทธมน พรมสวัสด์ิ

16 10296 เด็กหญิง วรรษา เรียบร้อย

17 10297 เด็กหญิง สุทธาวดี วรรณศรี

18 10298 เด็กหญิง พิชชาวรรณ พรคต

19 10299 เด็กหญิง ปวีณธร ปัทมดิลก

20 10300 เด็กหญิง อรปรียา หงษ์ทอง

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 15 ห้องสอบ 442

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวปวีณำ  อยู่สวัสดิ ์  2. นำงสำวอัมรำ  แดงตนุ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10301 เด็กหญิง แพรวพรรณ สาวิสิทธิ์

2 10302 เด็กหญิง กัญญณัฐ แก่ก าเหนิด

3 10303 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ สิทธิชาญชัย

4 10304 เด็กหญิง ไอศิมา แจ่มแจ้ง

5 10305 เด็กหญิง ธนภรณ์ ธรรมเกษร

6 10306 เด็กหญิง พุทธิดา กรณีย์

7 10307 เด็กหญิง จิดาภา จันทบาล

8 10308 เด็กหญิง เพ็ญศิริ ผ่องวรรณ

9 10309 เด็กหญิง หทัยกานต์ ลือวงษ์

10 10310 เด็กหญิง ญนันทร์ชกาญจน์ จุปะมัดถา

11 10311 เด็กหญิง กุลจิรา ธรรมชาติ

12 10312 เด็กหญิง วาสนา โฉมทอง

13 10313 เด็กหญิง สิรินทรา สัมฤทธิป์ระสงค์

14 10314 เด็กหญิง วิชญาดา ล้ิมรวยทรัพย์

15 10315 เด็กหญิง สาธิดา สร้อยศรี

16 10316 เด็กหญิง อริสา สังเกตุ

17 10317 เด็กหญิง ธิชาพร ช่อชู

18 10318 เด็กหญิง ณัฐวิภา บุตรศรีวงค์

19 10319 เด็กหญิง ราตรี เเสนเสนาะ

20 10320 เด็กหญิง มฆจรรย์ ต้ังเจริญศิริ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 16 ห้องสอบ 443

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวสุภำภรณ์  รุ่งโรจน์   2. นำยวัฒนำ  หงษำพล

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10321 เด็กหญิง สุชัญญา บุตรดี

2 10322 เด็กหญิง รังสิมา วิชัยค าจร

3 10323 เด็กหญิง พิชญานี รักมีศรี

4 10324 เด็กหญิง ชลลดา กัดแดง

5 10325 เด็กหญิง ญาณิศา ชุตินันท์

6 10326 เด็กหญิง พิมผกา ช านาญชล

7 10327 เด็กหญิง ญานิน ละออผิว

8 10328 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สระทองหลาง

9 10329 เด็กหญิง พิมพ์วรินทร์ ไชยวุฒิ

10 10330 เด็กหญิง สุปุลิน ศิริสวัสด์ิ

11 10331 เด็กหญิง รินรดา เชื้อวงค์

12 10332 เด็กหญิง พิชชาภา ค้าผล

13 10333 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ชาวไชย

14 10334 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ภูมิพืน้ผล

15 10335 เด็กหญิง ลภัสรดา คงเจริญสุข

16 10336 เด็กหญิง อภิชญา เฮงสมบูรณ์

17 10337 เด็กหญิง ปาริญานุช บุญจันทร์

18 10338 เด็กหญิง ฌานิดา ลีลานันทวงศ์

19 10339 เด็กหญิง พรนภา มะโนอิ่ม

20 10340 เด็กหญิง กุลิสรา จินดาพรรณ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 17 ห้องสอบ 444

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวอุบลวรรณ  สัจจำสัย  2. นำยฉัตรชัย  สิงห์ครำญ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10341 เด็กหญิง ณัฐพร เย็นใจ

2 10342 เด็กหญิง วรางคณา ใบโพธิ์

3 10343 เด็กหญิง พิชญา เซ่ียงเจ็น

4 10344 เด็กหญิง วิภาดา แซ่หลิม

5 10345 เด็กหญิง จิราภรณ์ วงษ์จีนเพ็ชร์

6 10346 เด็กหญิง ฐิติวรดา แก้วฉุย

7 10347 เด็กหญิง จินต์จุฑา มูลพักตร์

8 10348 เด็กหญิง เกวลิน พงษ์พานิชย์

9 10349 เด็กหญิง ณัฐอร ดิฐอภิสร

10 10350 เด็กหญิง สถิดาภรณ์ พัดทาป

11 10351 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรืองดิษฐ

12 10352 เด็กหญิง กัลยา บุญศิริ

13 10353 เด็กหญิง กานต์พิชชา กองจินดา

14 10354 เด็กหญิง ลภัสรดา มะลิลา

15 10355 เด็กหญิง กัณธิมา ขันทอง

16 10356 เด็กหญิง พิรญาณ์ รงค์ทอง

17 10357 เด็กหญิง ฐิติชญา พลบุตร

18 10358 เด็กหญิง จิรัชยา กล่ินเอี่ยม

19 10359 เด็กหญิง นวจันทร์ พระสว่าง

20 10360 เด็กหญิง สุจิรา วรรณี

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 18 ห้องสอบ 445

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวสุภำภรณ์  กุฎพัีนธ์   2. นำงสำววันทนี  กุลสวัสดิ์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10361 เด็กหญิง พิมพ์พจี ศรีเหรัญ

2 10362 เด็กหญิง จิรัชชญา สัมฤทธิ์

3 10363 เด็กหญิง ปริยกร แซ่หลาย

4 10364 เด็กหญิง รวิชล กิจผล

5 10365 เด็กหญิง วรรณรดา มากพงษ์

6 10366 เด็กหญิง ปัณฑิตา กันหาสียา

7 10367 เด็กหญิง จิดาภา ประสพเนตร

8 10368 เด็กหญิง ปารดา ล้ิมสมบูรณ์

9 10369 เด็กหญิง ศศิกานต์ สวัสดีผล

10 10370 เด็กหญิง ทิพรัตน์ นนทะลุน

11 10371 เด็กหญิง สุจิรา ชลประทาน

12 10372 เด็กหญิง อชิรญา ร่มเย็น

13 10373 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีมาศ

14 10374 เด็กหญิง อาริสา ศรีดารี

15 10375 เด็กหญิง ฐิติพร เชยทอง

16 10376 เด็กหญิง ปุณยาภา ภณเชษฐ์

17 10377 เด็กหญิง วรัญญา ยอดยิ่ง

18 10378 เด็กหญิง ดวงฤดี พลอยประเสริฐ

19 10379 เด็กหญิง วรรณรดา อรัญญา

20 10380 เด็กหญิง ปิยฉัตร รัตนัย

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 19 ห้องสอบ 923

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวสุกัญญำ  หอมเจริญ  2. นำยจกัรินทร์  บ้ำนเนิน

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10381 เด็กหญิง ปริชญา วัฒนราช

2 10382 เด็กหญิง เมธาวีนี ชะแลงเก็ต

3 10383 เด็กหญิง รวีกานต์ บรรลือทรัพย์

4 10384 เด็กหญิง ศิรัญญา นาขวัญ

5 10385 เด็กหญิง ทิพาธรณ์ จันทร์ทิพย์

6 10386 เด็กหญิง ณปภัช ปริมณ

7 10387 เด็กหญิง นันทกานต์ ผิวจันทร์

8 10388 เด็กหญิง แพรวา ล้ิมรวยทรัพย์

9 10389 เด็กหญิง สิริทิพย์ สาลี

10 10390 เด็กหญิง พิชชาพร เต็มวรรธนะกุล

11 10391 เด็กหญิง นวรัตน์ พรายน้ า

12 10392 เด็กหญิง อ้อมจันทร์ กล่ินนาค

13 10393 เด็กหญิง รสิตา ผลาผล

14 10394 เด็กหญิง เนตรนภา ตันเต็ม

15 10395 เด็กหญิง รัชดา รัตนคีรี

16 10396 เด็กหญิง ธัญนิชชา มีฤทธิ์

17 10397 เด็กหญิง มณิสรา ประสมศาสตร์

18 10398 เด็กหญิง ภัทรวดี เปรมปรีชา

19 10399 เด็กหญิง พัชร์พิมล ทองรวย

20 10400 เด็กหญิง ศุภิสรา ปาณศรี

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 20 ห้องสอบ 924

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงนิตยำ  สุวจติตำนนท์   2. นำยอภเิดช  แสงหงษ์

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10401 เด็กหญิง ภูริชญา ป้อมเด็ด

2 10402 เด็กหญิง ณัชชา ติค า

3 10403 เด็กหญิง เนตรนภา วรรณพุฒ

4 10404 เด็กหญิง ภิมรภัส ใจแกล้ว

5 10405 เด็กหญิง กมลชนก เกิดค า

6 10406 เด็กหญิง วรัญญา งามจ าหลัด

7 10407 เด็กหญิง พิชญาภา กะหมายสม

8 10408 เด็กหญิง นริศรา ลอยนวล

9 10409 เด็กหญิง พรชรินทร์ จิตเจริญ

10 10410 เด็กหญิง ปณาลี เทียนศิริ

11 10411 เด็กหญิง กรกนก ศักด์ิมั่น

12 10412 เด็กหญิง ศศินันท์ ประสิทธิคุ์ณากร

13 10413 เด็กหญิง อัครนิจ โกฏิปภา

14 10414 เด็กหญิง นลินนิภา พลอยรัมย์

15 10415 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ งามอนันต์

16 10416 เด็กหญิง พาสนา ศรีเทียนไทย

17 10417 เด็กหญิง ลิชานันณ์ นาขวัญ

18 10418 เด็กหญิง อาภา หัสรังค์

19 10419 เด็กหญิง เปมิกา พลอยล้อมเพชร

20 10420 เด็กหญิง จิรภิญญา เจริญวงค์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 21 ห้องสอบ 931

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวปำนวำด  แมนมำศวิหค   2. นำงสำววรรณำ  สิทธิเดช

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10421 เด็กหญิง วรรณรดา นาคยา

2 10422 เด็กหญิง วรัตตรา สุดประเสริฐ

3 10423 เด็กหญิง ณปภา สังวราภรณ์

4 10424 เด็กหญิง อารดา นนทรัตน์

5 10425 เด็กหญิง ลักษณ์นารา ทรัพย์ประเสริฐ

6 10426 เด็กหญิง ชญานันท์ จรรยา

7 10427 เด็กหญิง ณภัทร์ พุฒิวรพรต

8 10428 เด็กหญิง วรรัตน์ สายเมฆ

9 10429 เด็กหญิง อชิรญา วชิรหัตถ์

10 10430 เด็กหญิง ศิริวรรณ ตลับนาค

11 10431 เด็กหญิง พรรณพฤศ แก้วเกตุ

12 10432 เด็กหญิง ปุณณรัตน์ จันทสิทธิ์

13 10433 เด็กหญิง นาราภัทร บุญไธสง

14 10434 เด็กหญิง ภัทรวดี ล้วนดี

15 10435 เด็กหญิง ภัทร์นรินทร์ ศรีประเสริฐ

16 10436 เด็กหญิง ภัทรภร สุขเสง่ียม

17 10437 เด็กหญิง สุปรียา ศรีธรรม

18 10438 เด็กหญิง ยมลภัทร สุริยะรังษี

19 10439 เด็กหญิง รัตติกาล หวังชูกลาง

20 10440 เด็กหญิง อนัญญา หันทิพย์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 22 ห้องสอบ 932

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสุจติรำ  เมฆเวียน   2. นำยพงษ์พิพัฒน์  นิลผำย

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10441 เด็กหญิง กุลสตรี โอวาสกูล

2 10442 เด็กหญิง ฐิตารีย์ วินิจฉัยกุล

3 10443 เด็กหญิง อนุธิดา จตุพลัง

4 10444 เด็กหญิง นัทธมน ชาญปรีชา

5 10445 เด็กหญิง ทิพย์ณภา ทาอ้น

6 10446 เด็กหญิง สุพิชญา สมนึก

7 10447 เด็กหญิง พันธ์ประภา โพธิเกษม

8 10448 เด็กหญิง มนันทบุษย์ ศรีดาพันธ์

9 10449 เด็กหญิง วัลวิสา ศรีดาพันธ์

10 10450 เด็กหญิง รัชิตา แซ่หลิม

11 10451 เด็กหญิง กฤตยาณี พรมศรี

12 10452 เด็กหญิง เบญญาภา แปลงศรี

13 10453 เด็กหญิง ปัทมพร สุขโกษา

14 10454 เด็กหญิง ณิชาพร อานามวัฒน์

15 10455 เด็กหญิง เกวลิน สมจิตร

16 10456 เด็กหญิง ณปภา ข าจิตร

17 10457 เด็กหญิง มนัสวี จ าปาทิพย์

18 10458 เด็กหญิง นภสร ช านาญแขวง

19 10459 เด็กหญิง กรวิกา สุรศัพท์

20 10460 เด็กหญิง อัญมณี พินิจวงษ์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 23 ห้องสอบ 933

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวปิยะชนก  นำมทอน   2. นำยค ำสิงห์  ทองประ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10461 เด็กหญิง ปุญนิศา สมตระกูล

2 10462 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พงษ์นุกูล

3 10463 เด็กหญิง สุรีย์นิภา วิฬาสถิตย์

4 10464 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ยังค า

5 10465 เด็กหญิง พนิตสิรี จิโรจน์วงค์

6 10466 เด็กหญิง ประจิตรา แววสุวรรณ

7 10467 เด็กหญิง กมลทิพย์ ซ่อนกล่ิน

8 10468 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ชมภูรัตน์

9 10469 เด็กหญิง อภิญญา ศรีปลัด

10 10470 เด็กหญิง มุฑิตา ล้วนดี

11 10471 เด็กหญิง วรรณกานต์ วิเศษการ

12 10472 เด็กหญิง รสริน ชูจิตร

13 10473 เด็กหญิง อรอุมา ชาญนอก

14 10474 เด็กหญิง นภิสา ทินบูรณ์

15 10475 เด็กหญิง กชพร สอนบุตร

16 10476 เด็กหญิง ชิชญาส์ุ สุนทรัตน์

17 10477 เด็กหญิง วรกานต์ จิระอานนท์

18 10478 เด็กหญิง นันท์นภัทร ธรรมอินทอง

19 10479 เด็กหญิง จารุภา หุลเวช

20 10480 เด็กหญิง เเพรวา เทียนศรี

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 24 ห้องสอบ 934

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงทองใบ  สำรจนัทร์   2. นำยสุรเชษฐ์  ประมงศิลป์เจริญ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10481 เด็กหญิง ชาลิสา ช่วยบุญ

2 10482 เด็กหญิง เพียงขวัญ กูฎโสม

3 10483 เด็กหญิง อัญชิสา นาน่องโกรน

4 10484 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ น้ าเขียว

5 10485 เด็กหญิง หฤทัย รังสิธนานนท์

6 10486 เด็กหญิง ศรุตยา สุภาภรณ์

7 10487 เด็กหญิง คมจันทร์ ทรัพย์จันทร์

8 10488 เด็กหญิง จิรัชญา หัสคุณ

9 10489 เด็กหญิง กนกวรรณ สุวรรณมณี

10 10490 เด็กหญิง ชาริสา นาวารัตน์

11 10491 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ทรัพย์เจริญ

12 10492 เด็กหญิง ธัญชนก เดชมาก

13 10493 เด็กหญิง ริลดา ยืนยงเจริญดี

14 10494 เด็กหญิง ชลชิดฟ้า จิตสงวน

15 10495 เด็กหญิง เขมิกา สุขประเสริฐ

16 10496 เด็กหญิง พูริตา เสนะกุล

17 10497 เด็กหญิง จิตตมาศ วารีเขต

18 10498 เด็กหญิง กัลยกร ธรรมสุทธิ์

19 10499 เด็กหญิง วรัชยา อ่อนทอง

20 10500 เด็กหญิง โศภิตา พิมเครือ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 25 ห้องสอบ 935

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยประสพ  สุขสบำย   2. นำงสำวบุษยำ  จนัทร์ขจร

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10501 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ลพมณี

2 10502 เด็กหญิง นันท์นภัส ปราบไพริน

3 10503 เด็กหญิง สุชญา กิ่งพยอม

4 10504 เด็กหญิง สุกฤตา เเสงสุริยภัทร

5 10505 เด็กหญิง นรีรัตน์ วงศ์ไพรกรณ์

6 10506 เด็กหญิง ปุณยาพร โพธา

7 10507 เด็กหญิง ณัฐชยา อยู่ส าราญ

8 10508 เด็กหญิง กฤษดาวรรณ ฉวีวรรณ

9 10509 เด็กหญิง ภัทรินทร์ โคเพ็ชร์

10 10510 เด็กหญิง ณฐอร กันทิยะ

11 10511 เด็กหญิง ชลพร เจริญมี

12 10512 เด็กหญิง ศศินิภา เพชรสังฆาต

13 10513 เด็กหญิง ภัทราพร เปีย่มพงษ์ศานต์

14 10514 เด็กหญิง ชนิดาภา คุณเจตน์

15 10515 เด็กหญิง ชญนันท์ ศรีสุวรรณ

16 10516 เด็กหญิง กัญญาภัค ค้าผล

17 10517 เด็กหญิง วัศยา ท้วมโสภา

18 10518 เด็กหญิง นันทิพร จันทร

19 10519 เด็กหญิง ศุภาดา ค่อมสติง

20 10520 เด็กหญิง กนกวรรณ กล้าหาญ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 26 ห้องสอบ 941

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยโชคพิสิฐ  สุดแท้   2. นำงสำวดำรำวรรณ  โพธิมำกุล

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10521 เด็กหญิง ปุณิกา ยอดอานนท์

2 10522 เด็กหญิง ธนิษฐา ปราศราคิน

3 10523 เด็กหญิง เกศกนก ถนอมวงศ์

4 10524 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ค ายอด

5 10525 เด็กหญิง ลลิตา วัฒฐานะ

6 10526 เด็กหญิง ภาคินี ทรัพย์สงวน

7 10527 เด็กหญิง เบญญาภา เฉลยพจน์

8 10528 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสงสุวรรณ

9 10529 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ สัจจาธรรม

10 10530 เด็กหญิง ธัญวลัย ภักคีรี

11 10531 เด็กหญิง จิรวรรณ ใสตะภาพ

12 10532 เด็กหญิง นันทยา โพธิสาร

13 10533 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เสมสฤษด์ิ

14 10534 เด็กหญิง ปรียา จันทวรรณ์

15 10535 เด็กหญิง อารีย์รัตน์ บุดดีค าภา

16 10536 เด็กหญิง สุทัตตา นุสา

17 10537 เด็กหญิง อมรา อยู่ป้อม

18 10538 เด็กหญิง สกาวรัตน์ ปานโสภณ

19 10539 เด็กหญิง ฐานิดา ขาวแจ้ง

20 10540 เด็กหญิง กรุณา ใจสุทธิ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 27 ห้องสอบ 942

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยอนิรุทธ์  จนัทร   2. นำงสำววไลพร  สุขใส

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10541 เด็กหญิง ธรรมิกา พยัคฆสังข์

2 10542 เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรัทธา

3 10543 เด็กหญิง กิตติวรรณ ปังเซ็น

4 10544 เด็กหญิง รณิดา แจ้งศรี

5 10545 เด็กหญิง วณิชา ชะนะฤทธิ์

6 10546 เด็กหญิง โยษิตา ด่านปาน

7 10547 เด็กหญิง เกศมณี ไชยวงศ์

8 10548 เด็กหญิง อชิรญา วารีรักษ์

9 10549 เด็กหญิง กนกวรรณ โตแก้ว

10 10550 เด็กหญิง ศุภิสรา สหเเพทย์

11 10551 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ เชาว์อารีย์

12 10552 เด็กหญิง เกวลิน ศรีบูรณะธรรม

13 10553 เด็กหญิง จิตรเลขา สุขเปรม

14 10554 เด็กหญิง ปภาวี จ๊ะสุนา

15 10555 เด็กหญิง มัลลิกา พฤกษากิจ

16 10556 เด็กหญิง ขวัญฤทัย พลหินลาด

17 10557 เด็กหญิง ธนัญชนก ไชยเลิศ

18 10558 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ อาริกุล

19 10559 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ แก้วก าเนิด

20 10560 เด็กหญิง วิชญาดา แวงวรรณ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 28 ห้องสอบ 943

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำงสำวเรณุกำ  ประสงค์ดี   2. นำยณรงค์  จนัทะภำ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 20 คน

ชื่อ - นำมสกุล



ล ำดบัที่ เลขทีน่ั่งสอบ หมำยเหตุ

1 10561 เด็กหญิง สุภัชชา พันธุสิงห์

2 10562 เด็กหญิง นัชชา เพ็ชรประเสริฐ

3 10563 เด็กหญิง ศศิธร เเสงสุวรรณ์

4 10564 เด็กหญิง พรปิยะ แก้วเจริญ

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ห้องสอบที่ 29 ห้องสอบ 944

สอบวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

กรรมกำรคุมสอบ 1. นำยตรรก  จนัทวิสูตร   2. นำงสำวปำณิศำ  เสียงหำญ

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 4 คน

ชื่อ - นำมสกุล


