
เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง ศิรภัสสร โยมรัมย์ เมืองสุวรรณภูมิ ป.6

2 เด็กหญิง สรัลดา เฉลิมพล อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6

3 เด็กหญิง ไหมพราว ใจเมือง อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6

4 เด็กหญิง อภิสรา หงษ์สระคู อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6

5 เด็กหญิง อรศิริ แก่นโน อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5

6 เด็กหญิง อัยวรรณ ทวีพจน์ เมืองสุวรรณภูมิ ป.6

7 เด็กหญิง สิรภัทร พรมกันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

8 เด็กหญิง สิริวิมล แสนพลสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2

9 เด็กหญิง สีตหฤทัย พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/4

10 เด็กหญิง สุชาวดี ปล้ืมผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

11 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3

12 เด็กชาย สุทธิพงษ์ โพธ์ิสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2

13 เด็กชาย สุทธิภัทร สมศักด์ิเงิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/12

14 เด็กหญิง สุปรียา สุริโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5

15 เด็กหญิง สุพิชฌา กาสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8

16 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ พลท่ากลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/8

17 เด็กหญิง สุพิชญา เจริญพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2

18 เด็กชาย สุภวัฒน์ หนูน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

19 เด็กหญิง สุภาพร น้อยน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/10

20 เด็กหญิง สุมิตรา มิสรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

21 เด็กหญิง สุรภา โพธิรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5

22 เด็กหญิง อนันตญา ศรีฉายา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/3

23 เด็กหญิง อนุสรา สิงห์ทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/5

24 เด็กชาย อภิวัฒน์ ทอนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

25 เด็กหญิง อารีญา นันทะเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง อาอิ ไอฮาระ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2

2 เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ ต้นชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/2

3 เด็กหญิง เอมใจ พรมสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2/1

4 เด็กชาย อภิวิชญ์ บุญลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/12

5 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ สุดแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6

6 เด็กหญิง อรจิรา ตรีโภคา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/2

7 เด็กหญิง อรธิชา หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4

8 เด็กหญิง อรไพลิน มาหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1

9 เด็กชาย อรรถพล บัวเปล่ียน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5

10 เด็กหญิง อรวรา เจนส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6

11 เด็กหญิง อริญา สิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11

12 เด็กหญิง อริศตา แดนคงย่ิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6

13 เด็กหญิง อริสา เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8

14 เด็กหญิง อลิศรา ผาค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6

15 เด็กหญิง อัฐภิญญา บุตรสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1

16 เด็กหญิง อาทิมา จันทร์ล าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/4

17 เด็กหญิง อารียา อุดมพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/1

18 เด็กหญิง อุมากร ภูปัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/11

19 เด็กหญิง อุมาทร พรมกาวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/9

20 เด็กชาย เอกชาติ บรรเทาพิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/3

21 เด็กหญิง เอลิน ฉ่ ามณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/8

22 เด็กหญิง เอวิตรา กุลลาวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/5

23 เด็กหญิง ไอรินลดา กุลศิริธนพงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3/6

24 เด็กชาย อภิวัฒน์ ทอนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1

25 เด็กหญิง อารีญา นันทะเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1/1
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 นางสาว อพัชชา แสนสุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

2 นางสาว อภิญญตา บุญเหมาะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

3 นางสาว อภิญญา เคนตากแดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9

4 นางสาว อภิษฎา พรมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

5 นางสาว อภิสรา สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7

6 นางสาว อรณี ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7

7 นางสาว อรปรียา บุตรบุญชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

8 นางสาว อรปิยา แสงมะลัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/13

9 นางสาว อรวรรณ เหล่าอัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6

10 นางสาว อรัญญา นาวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

11 นางสาว อริศรา เทพจันทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9

12 นางสาว อริสรา ผาเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6

13 นางสาว อัจฉรานันท์ สินน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/9

14 นางสาว อาทิตยา รัตน์สังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8

15 นางสาว อารญา ก้านก่ิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/7

16 นางสาว อารีรัตน์ ปัดสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/6

17 นางสาว อิงใจ จุ่นหัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/11

18 นางสาว อินธิดา ธรรมราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/12

19 นางสาว อุมาพร ขุนาพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.4/8

20 นางสาว อินทิรา ผลอ้อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/8

21 นางสาว อิศริญา ช่วยชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/11

22 นาย เอกนรินทร์ ปุยภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.5/12

23 นางสาว อินทิรา บัวสละ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/9

24 นางสาว อุทัยทิพย์ วงศ์หินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.6/11
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