
เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง กชกร วรรณมหินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

2 เด็กหญิง กชกร อ่อนสุระทุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

3 เด็กหญิง กนกวรรณ เกษามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

4 เด็กหญิง กนกวรรณ ภูมิมาศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

5 เด็กหญิง กนกวรรณ สร้อยสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

6 เด็กหญิง กนกอร แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

7 เด็กหญิง กมลวรรณ ศิริเรียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

8 เด็กหญิง กรชธิตา ประทุม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

9 เด็กหญิง กรวรรณ โสน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

10 เด็กชาย กฤษณพงศ์ สุคงเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

11 เด็กหญิง กฤษณา สิงห์นันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

12 เด็กหญิง กฤษณา แพงภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แจ่มจรัสกิจทวี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

14 เด็กหญิง กัญญานัฐ เสนน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

15 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สีดวงดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

16 เด็กหญิง กัลยกร เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

17 เด็กหญิง กัลยากร ไชยฮะนิจ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

18 เด็กหญิง กัลยาณี ศิริวิโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

19 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีสนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

20 เด็กชาย กิตติ หัวค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

21 เด็กชาย กิตติทัต มงคลช่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

22 เด็กชาย กิตติพงษ์ ประมูลศิลป์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

23 เด็กหญิง กิตติยากร สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

24 เด็กหญิง กุลชา คลังมนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

25 เด็กหญิง กุลณัฏฐา ป้องทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง เกศฎาภรณ์ สมเขียน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

2 เด็กหญิง เกสรา บัวบาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

3 เด็กหญิง ขวัญข้าว เงินกะไล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

4 เด็กหญิง ขวัญจิรา จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

5 เด็กหญิง ขวัญภานันท์ ศรีสุทอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

6 เด็กหญิง ขีโรชา ตระการผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

7 เด็กชาย คณวัฒน์ ชาวนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

8 เด็กชาย คณิศร อุดม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

9 เด็กชาย คมกฤช เอ่ียมละออง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

10 เด็กชาย คีตนันท์ ค้าสวาสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

11 เด็กหญิง แคทเธอลีน ชอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

12 เด็กหญิง จรรยาพร วิถี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

13 เด็กชาย จักรภัทร สาโดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

14 เด็กชาย จักรรินทร์ ส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

15 เด็กชาย จักริน เศษโถ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

16 เด็กหญิง จันจิรา ป้องสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

17 เด็กชาย จาตุรนต์ หล้าค้าคง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

18 เด็กหญิง จารุนิภา สิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

19 เด็กหญิง จารุภา วินทะไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

20 เด็กหญิง จารุวรรณ หินซุย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/13

21 เด็กหญิง จิตรลดา พันธไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

22 เด็กชาย จิรโชติ หารสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

23 เด็กหญิง จิรัชญา เพ่ิมพูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

24 เด็กหญิง เจนจิรา อุ่นน ้าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

25 เด็กชาย เจษฎา สาเสาร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กชาย เฉลิมชัย จันริดทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

2 เด็กชาย เฉลิมศักด์ิ อะสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

3 เด็กชาย ชณัญญู ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

4 เด็กชาย ชนวีร์ สามารถกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

5 เด็กชาย ชนะชัย อินทะโชติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

6 เด็กชาย ชนะลิขิต ประทัศน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

7 เด็กชาย ชนาธิป สีมุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

8 เด็กหญิง ชนาภา สมภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

9 เด็กหญิง ชยาภรณ์ มีผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

10 เด็กหญิง ชลธิชา มัจฉาวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

11 เด็กหญิง ชลธิชา เกศวงศา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

12 เด็กหญิง ชลลดา วงศ์เมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

13 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีโล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

14 เด็กชาย ชินวัตร สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

15 เด็กหญิง ชุติมา บุญขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

16 เด็กชาย ชูเทพ สล้างสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

17 เด็กหญิง โชติมณี พนมเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

18 เด็กชาย ญาณภัทร เรืองอุไร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

19 เด็กหญิง ญาดา แก้ววิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

20 เด็กชาย ณภัทร ศรีทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

21 เด็กหญิง ณัฐฐา จันทรวิภาค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

22 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ สงสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

23 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

24 เด็กชาย ณัฐภูมิ ค้าหลง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

25 เด็กหญิง ณัฐริสา พลสุวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2



เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง ณัตตินา สุดท้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

2 เด็กหญิง ณิชภัทร สัมฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

3 เด็กหญิง ณิชากร ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

4 เด็กชาย ดรัสพงศ์ บุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

5 เด็กหญิง ทิพย์ตะวัน ชัยสิทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

6 เด็กชาย ธนกร สืบสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

7 เด็กหญิง ธนธรณ์ ศรีสวาสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

8 เด็กหญิง ธนพร แก้วนุ่ม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

9 เด็กหญิง ธนพร ศรีเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

10 เด็กหญิง ธนภรณ์ ลีแวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

11 เด็กชาย ธนภัทร หลักค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

12 เด็กชาย ธนากร เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

13 เด็กชาย ธนากร สมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

14 เด็กหญิง ธนิดา บุญป้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

15 เด็กหญิง ธมกร สุดพังยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

16 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ข่อยงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

17 เด็กหญิง ธัญญา บุรีวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

18 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ เสาวพาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

19 เด็กหญิง ธัญพิมล ศรีแก้วเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

20 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ สาโดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

21 เด็กหญิง ธิญาดา พรมฉายา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

22 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เทียมสะอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

23 เด็กชาย ธีปกรณ์ ไมล์หรือ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

24 เด็กชาย ธีร์วรา ศรีโคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

25 เด็กหญิง นงนภัส พลูสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กชาย นนทวัตน์ จันทร์ขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

2 เด็กหญิง นภัสสร พุฒภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

3 เด็กชาย นเรศ พิศเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

4 เด็กหญิง นัทธินันท์ ป้องสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

5 เด็กหญิง นันทญา จ้าปาบุรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

6 เด็กชาย นันทภพ เชิงหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

7 เด็กหญิง นันทิดา สินสุพรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

8 เด็กหญิง นิภาพร แก้วสิมมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

9 เด็กหญิง นุชจิรา เพ็ชรทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

10 เด็กหญิง เบญจมินทร์ สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

11 เด็กหญิง เบญญาภา เนตินนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

12 เด็กหญิง ปฐมา ปีเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

13 เด็กชาย ปภังกร หลักค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

14 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เดชสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

15 เด็กชาย ปรวี แก้วละโคตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

16 เด็กชาย ประจักษ์ อบอุ่น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

17 เด็กหญิง ปริมประภา แสนส้าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

18 เด็กหญิง ปริยากร พาระแพน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

19 เด็กหญิง ปริยากร สิทธิจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

20 เด็กหญิง ปลื มจิตร พูลสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

21 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ช่ืนบาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

22 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ทีโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

23 เด็กหญิง ปัญฑิตา ชุมเหมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

24 เด็กหญิง ปัณฑิตา นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

25 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ถนอมพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6
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1 เด็กหญิง ปาลิตา แก้วล้วน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

2 เด็กหญิง ปุณิกา ชินวงศ์ธนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

3 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ธรรมบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

4 เด็กหญิง พชรพร ยางสามัญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

5 เด็กหญิง พรนภา แร่ทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

6 เด็กชาย พรรณลภ เชิญกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

7 เด็กหญิง พรหมวรรณ ปะกิลาเค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

8 เด็กหญิง พลอยชมพู วงษ์ช่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

9 เด็กหญิง พลอยไพลิน จะมะรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

10 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศรีค้าภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

11 เด็กหญิง พัชราภา ผลอ้อ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

12 เด็กหญิง พัชรินทร์ สาเสาร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

13 เด็กชาย พัฒนเดช พวงบุปผา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

14 เด็กหญิง พิชญดา ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

15 เด็กชาย พิพัฒน์ สุดกันหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

16 เด็กหญิง พิมชนก ไตรโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

17 เด็กหญิง พิมชนก นุโยค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

18 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิมศักด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

19 เด็กชาย พีรพัฒน์ เพียรสองชั น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

20 เด็กชาย พีรวิชญ์ จันทร์ขอนแก่น สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

21 เด็กหญิง เพ็ญนภา เลียบบัวป่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

22 เด็กหญิง เพ็ญยุพา วงค์พระลาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/11

23 เด็กหญิง แพรวา ติงสะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

24 เด็กหญิง แพรวา ธงอาสา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

25 เด็กหญิง ไพรินทร์ ศรีโนนม่วง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5
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1 เด็กชาย ภควัฒน์ ปวงรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

2 เด็กหญิง ภวพร ดาวช่วย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

3 เด็กหญิง ภัคจิรา ค้าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

4 เด็กหญิง ภัทร์ธะนิษฐา ทองพิทักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

5 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

6 เด็กหญิง ภัทรธิดา แพงสร้อยน้อย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

7 เด็กหญิง ภัทรนรินทร์ พิมพ์ท้าว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

8 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ท้าสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

9 เด็กหญิง ภัทราพร พรมสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

10 เด็กหญิง ภัทราวดี มาแสวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

11 เด็กชาย ภานุพงศ์ ธรรมเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

12 เด็กหญิง ภาวนา สาน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

13 เด็กหญิง ภาสินี ค้าสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

14 เด็กชาย ภูเบศวร์ ชุมวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

15 เด็กชาย ภูมิทัศน์ ปราถนาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

16 เด็กชาย ภูมิรพี บุญธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

17 เด็กหญิง มนัสนันท์ โสตะวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

18 เด็กชาย มเหสักข์ หาญเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

19 เด็กหญิง มัลลิกา แจ้งประจักษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

20 เด็กหญิง ม่ิงขวัญ ศรีกู่กา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

21 เด็กหญิง เมธาวี ค้าสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

22 เด็กหญิง ยอดหฤทัย เห็นสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

23 เด็กหญิง รัตติกาล อ้วนสูงยาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

24 เด็กหญิง รัตน์ชนิกา มารมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

25 เด็กชาย รัตนโชติ อินแสงแวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10
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1 เด็กหญิง รัตนมณี นากอก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

2 เด็กหญิง ราชพฤกษ์ พิมน ้าค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

3 เด็กหญิง ลลิตา โกวาปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

4 เด็กหญิง ลักษณารีย์ วิจารย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

5 เด็กหญิง ลักษิกา อุปวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

6 เด็กชาย วงศ์สรวง ยุทธไกร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

7 เด็กชาย วชิรวัชร์ สุวิมลญาณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

8 เด็กชาย วทัญญู สัมฤทธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

9 เด็กชาย วทัญญู โพธ์ิคลัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

10 เด็กชาย วรโชติ ต้นประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

11 เด็กหญิง วรรณพิมล เลิศธนาพงศ์ธร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

12 เด็กหญิง วรรณภรณ์ วรรณจรูญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/1

13 เด็กหญิง วรรณา เท่าสิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

14 เด็กหญิง วรัญญา ลามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

15 เด็กหญิง วรัญญา อ่อนหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

16 เด็กหญิง วรัญญา ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

17 เด็กชาย วรัญญู บุตรอุดร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

18 เด็กชาย วรากร โคตรอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

19 เด็กหญิง วริศรา ทองมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

20 เด็กชาย วสันต์ เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

21 เด็กชาย วัฒนา สาธรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

22 เด็กชาย วายุภักษ์ สาระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

23 เด็กหญิง วาสนา ค้าแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

24 เด็กหญิง วิชุตา จันทร์นี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

25 เด็กหญิง วิภากุล ชัยชนะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/11
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง วิภาวดี งามแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

2 เด็กหญิง วิยะดา ชาวสวน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

3 เด็กหญิง ศรัณญา ค้าลอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

4 เด็กชาย ศราวุธ เทพจันทา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

5 เด็กหญิง ศลิษา เคนตากแดด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

6 เด็กหญิง ศิริรัตน์ อนุสนธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

7 เด็กหญิง ศิริลักษ์ ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

8 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สนามพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

9 เด็กชาย ศิวกร ต้นชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

10 เด็กชาย ศุภมงคล ค้ามณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

11 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ แพทย์ทองชิว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

12 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ก้องเสียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

13 เด็กหญิง สาธิตา สีหานาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

14 เด็กชาย สิรภัทร สุดชารี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

15 เด็กหญิง สิริภรณ์ มาบุญธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

16 เด็กหญิง สิริยากร กัญญาค้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

17 เด็กหญิง สิริยากร บุญรอด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

18 เด็กหญิง สิริวิมล ดาริชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

19 เด็กหญิง สุจิตา ไชยวงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

20 เด็กหญิง สุณิสา เขียวบุญจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

21 เด็กหญิง สุธิมนต์ บุทธิจักร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

22 เด็กหญิง สุนทรียาพร จันทร์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

23 เด็กหญิง สุประวีณ์ สิทธิศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

24 เด็กหญิง สุภัทรา สีแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

25 เด็กหญิง สุภาวดี บ่อชน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

ห้องสอบท่ี 9 อำคำร 3 ห้อง 326
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กชาย สุมิตร ทับไทยดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

2 เด็กหญิง แสนอุบล ค้าไพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

3 เด็กหญิง อชิรญา คงสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/9

4 เด็กชาย อดิศักด์ิ เสาร์ศิริ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

5 เด็กหญิง อธิชา ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

6 เด็กหญิง อนงค์นาฎ อินพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

7 เด็กชาย อนุพงษ์ สุริยนต์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/13

8 เด็กหญิง อภิชญา สอนสิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

9 เด็กชาย อภิชัย พลหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

10 เด็กชาย อภิรักษ์ หงษ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

11 เด็กหญิง อมรกานต์ หงษ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2

12 เด็กหญิง อรจิรา สุพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

13 เด็กหญิง อรนัตดา ศิริเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

14 เด็กหญิง อรปรียา ผาเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/7

15 เด็กชาย อรรถพร เชื อแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

16 เด็กหญิง อรัญญา ทักษิณธานี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/4

17 เด็กหญิง อรัญญา นะราวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

18 เด็กหญิง อัญธิกา มะโนรา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/3

19 เด็กหญิง อัมธิกา ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/6

20 เด็กชาย อัษฎาวุธ แสงหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/10

21 เด็กชาย อาทิตย์ บุตรแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/13

22 เด็กชาย อานนท์ แก้วค้าลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

23 เด็กชาย อานนท์ เพ่ิมพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/8

24 เด็กชาย อิสระ มุงคุณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/5

25 เด็กหญิง อุษณิษา เทียมสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2/2
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