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ประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องสอบที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงณัทชลิดา สุขชนะ
เด็กหญิงกันติชา ทัดกลาง
เด็กชายนราภัทร คชเวช
เด็กหญิงปภาดา สกุลวิโรจน์
เด็กหญิงปวริศา พลพิมพ์
เด็กหญิงณภัทร นิ่มถนอม
เด็กหญิงพรรณภัค นิลพฤกษ์
เด็กหญิงปุณิกา รัตนะพันธ์
เด็กหญิงอรอุมา แป้นจันทร์
เด็กชายศุภธร มีคา
เด็กชายปริญ ตองแก้ว
เด็กชายพงศกร ส่งรุ่ง
เด็กชายกันต์ดนย์ ศรีเปาระยะ
เด็กหญิงมณฑกาญจน์ แก้วอัมพร
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรายขาว
เด็กหญิงซาเดียร์ โมฮาเหม็ด
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีเมือง
เด็กชายธนเดช เนตรไสว
เด็กชายธสิงห์ จันทร์หอม
เด็กชายปองคุณ เอี่ยมแสน
เด็กหญิงกุลชนา สมบัติ
เด็กหญิงภิรมย์ยา ปฐมวัฒนพงศ์
เด็กชายศิวกร ทองแก้ว
เด็กชายทัตธภูมิ หนูทอง
เด็กหญิงจารุภา เพ็ชรคงทอง
เด็กหญิงกนกกร จันทร์เมือง
เด็กหญิงฐานิกา ทิพย์รตั น์
เด็กชายธนวรรธน์ นันทไตรภพ
เด็กหญิงณปภา เทพจิตร์
เด็กหญิงอลิสา โชติดาว
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
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ห้องสอบที่ 2
ชื่อ - สกุล
เด็กชายกฤตพัตน์ ถนอมพันธุ์
เด็กหญิงพรรณวรท ดีหนู
เด็กชายอาทิตย์ธงชัย พัตจุน
เด็กชายเรืองศักดิ์ ชาติภิรมย์
เด็กหญิงเบญญาภา สิทธิรัตน์
เด็กหญิงสุชาวดี สว่างวงศ์
เด็กหญิงดาริน นาควานิช
เด็กหญิงอมรสิริ สุดคีรี
เด็กชายธนโชติ สุมงคล
เด็กชายพิทยุตม์ คงแก้ว
เด็กชายวันเฉลิม รัตนวิหค
เด็กชายภานุพัฒน์ มะลิพันธุ์
เด็กชายจิรัฏฐ์ พรหมเจียม
เด็กหญิงปุริดา อุตระนาค
เด็กชายอินทัช จิตมาศ
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยืนลิบ
เด็กชายเสกสรรค์ เยี่ยมชลคา
เด็กชายรชตะ เทียนทอง
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ ปานสีไหม
เด็กหญิงพัชญ์สินี กาพย์เกิดสกุล
เด็กหญิงปภัสสร โกมัย
เด็กชายปรวีร์ บุญฤทธิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค สาระมาศ
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ที่
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุวิชาญา แสงมณี
เด็กชายณัฏฐ์ปัญญ์ มาศจด
เด็กหญิงขวัญธิดา เจือจันทร์
เด็กหญิงพิมพ์รพัชร โสภีพันธ์
เด็กชายศตายุ สุดพุ่ม
เด็กชายซัลวา พรรณกลิ่น
เด็กหญิงพีรดา จังรัสสะ
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ที่
1
2
3
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ห้องสอบที่ 3
ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงลินลดา พังแพร่
เด็กหญิงธีรกานต์ เพ็ชรไพรวัลย์
เด็กชายภาณุพงศ์ ขุนนัดเชียร
เด็กหญิงเจนวดี พรหมจินดา
เด็กชายพีรวิชญ์ พจน์จาเนียร
เด็กหญิงพิมพ์ชุดา ฤทธิ์บรรเจิด
เด็กชายธันวา สุขมา
เด็กหญิงชยานันท์ ปรีชา
เด็กหญิงธิติมา ชูกลิ่น
เด็กชายธนภัทร จันทรรัตน์
เด็กหญิงธัญญากร จาเริญสัตย์
เด็กหญิงพิพรรพร คนธารักษ์
เด็กชายทินภัทธ เหมรานนท์
เด็กหญิงวรพนิต นิตย์สมบูรณ์
เด็กหญิงภัทรินทร์ อินทรณรงค์
เด็กชายกรณพัฒน์ ชูแก้ว
เด็กหญิงธนัตชนก สมกานดา
เด็กชายกิตติพิชญ์ วุ่นหนู
เด็กหญิงเจนจิรา ปานคง
เด็กชายพีรพล กันจิ
เด็กหญิงปวริศา จิตอานวย
เด็กชายพชร ผลาวรรณ์
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
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ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปุณยาวีร์ เต็มดวง
เด็กหญิงนฤมล พรหมจันทร์
เด็กหญิงปพิชญา นาคมณี
เด็กหญิงศิรินธร เฉลิมวรรณ
เด็กหญิงชนชนก อาวุธเพชร
เด็กหญิงพชรภรณ์ ดาแก้ว
เด็กหญิงภัณทิรา ทองอุย
เด็กชายสิริพงษ์ ราชรักษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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ห้องสอบที่ 4
ชื่อ - สกุล
เด็กชายเกษมศักดิ์ บัวทอง
เด็กชายธนกฤต ทวีกาญจน์
เด็กชายศิรสิทธิ์ หนักแน่น
เด็กชายณัฏฐากร พริกทอง
เด็กหญิงชุติสรา คาฟู
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรลิ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองอ่อน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุมทอง
เด็กหญิงอัญรินทร์ คงเกื้อ
เด็กชายภัทราวุธ เกษตรวรรณกุล
เด็กหญิงพัตร์พิมล วงกต
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วจินดา
เด็กหญิงธัญพร รุ่งสวัสดิ์
เด็กชายปฐมพัชร์ สวัสดิการ
เด็กชายธนพล เดชรอด
เด็กหญิงแพรววรินทร์ เกื้อกูล
เด็กชายณฐพล ทองธวัช
เด็กหญิงณัฐณิชา กาญจนพันธ์
เด็กหญิงอัญชิษฐา ดาราภัย
เด็กหญิงอัญญารินทร์ กันติชล
เด็กชายสุภิวัฒน์ สระทอง
เด็กชายจิรภัทร ดาวเรือง
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ที่
23
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ชื่อ - สกุล
เด็กชายธนวิชญ์ วิหก
เด็กหญิงปพิชญา จาปีพันธุ์
เด็กชายธนภัทร วุฒิศักดิ์
เด็กหญิงอิทธิพงศ์ ภูริภทั รพันธุ์
เด็กชายปุณยวัจน์ ชูปาน
เด็กชายธีรกานต์ เพชรคง
เด็กชายอธิวัฒน์ กิจสรา
เด็กชายพิเชฐชญณ์ แก้วทอง
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ที่
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ห้องสอบที่ 5
ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณชาตรี
เด็กชายธนภัทร คชินเผือก
เด็กหญิงภาวดี สุโพธิ์นอก
เด็กชายธีร์ธวัช ชูจันทร์
เด็กชายกัณฑ์เอกนก รัตนถาวร
เด็กชายภูวมินทร์ ปลูกไม้ดี
เด็กหญิงพัชราพร ตรีพงศ์
เด็กชายจตุภูมิ ตรีพงศ์
เด็กชายพุฒิภัทร พรหมเพ็ชร์
เด็กชายศุภกร อรชร
เด็กชายภูชิสส์ นิจนารถ
เด็กชายรัชชานนท์ ภูมริ ะเบียบ
เด็กหญิงมุกดาพรรณ มารภัย
เด็กชายเพชรภาคิน มีแถม
เด็กชายณดิน รักษ์รงค์
เด็กหญิงณัฐณิชา ผักใหม
เด็กหญิงจุฑามณี ราชวัตร

