
เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง กตเวทิตา เกษร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

2 เด็กหญิง กติกา เช้ือทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

3 เด็กหญิง กนกพร จวงโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

4 เด็กหญิง กนกพร แก้ววัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

5 เด็กหญิง กนกวรรณ สีหาค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

6 เด็กหญิง กนกวรรณ พันธ์ส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

7 เด็กหญิง กรกมล กุมภาวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

8 เด็กชาย ก่อเกียรติ จรรยาศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

9 เด็กชาย ก้องภพ ศิลาเณร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

10 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีวอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

11 เด็กหญิง กัญญาวีร์ วรนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

12 เด็กชาย กันตพัฒน์ นาคเสนีย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

13 เด็กชาย กัมปนาท ขานหัวโทน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

14 เด็กชาย กิตติทรัพย์ สุขสวรรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

15 เด็กชาย กิตติเทพ พันธ์สระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

16 เด็กชาย กิตติศักด์ิ นามจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

17 เด็กชาย กิตติศักด์ื โสภณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

18 เด็กหญิง กุลณัฐ ไชยนต์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

19 เด็กหญิง กุลรดา อามาตรสมบัติ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

20 เด็กหญิง เกวริน คาระมาตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

21 เด็กหญิง เกวลิน ด าข า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

22 เด็กชาย โกวิท พงษ์ก่อสร้าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

23 เด็กชาย ขจรเกียรติ ต้นชมภู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

24 เด็กหญิง ขวัญจิรา คงอาษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

25 เด็กหญิง เขมจิรา พัดโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2
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1 เด็กหญิง คีตกานท์ สีหนองบัว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

2 เด็กหญิง จนิสตา ยมรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

3 เด็กหญิง จอมขวัญ คงช่ืนจิต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

4 เด็กชาย จักรภัทร สุดหล้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

5 เด็กหญิง จันทรามาศ นามโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

6 เด็กหญิง จิตรัตน์ดา แสนค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

7 เด็กหญิง จิรกาญจน์ นิลนัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

8 เด็กหญิง จิรนันทร์ พันส าโรง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

9 เด็กหญิง จิรภิญญา ค าพิศาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

10 เด็กหญิง จิรภิญญา พุฒมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

11 เด็กหญิง จิรัฐติกาล แพนภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

12 เด็กหญิง จิรัฐติกาล วิชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

13 เด็กชาย จิรายุทธ ค านวนสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

14 เด็กชาย จิรายุทธ ลาวัลย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

15 เด็กหญิง จีรนันท์ สอนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

16 เด็กหญิง จุฑามาศ แก่นกระโทก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

17 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ กองมาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

18 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ กองมาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

19 เด็กชาย เจษฎากร ยอดค ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

20 เด็กหญิง ชญาดา จุลบุรมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

21 เด็กหญิง ชญานี มีพล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

22 เด็กหญิง ชดาภา สาสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

23 เด็กหญิง ชนนิกานต์ ภูเชิดสาย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

24 เด็กหญิง ชนัญญา สุขแสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

25 เด็กหญิง ชนาธินาถ อัมระนันท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7
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1 เด็กหญิง ชบา พลดอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

2 เด็กหญิง ชมพูนุช โม่บุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

3 เด็กหญิง ชลดา ชินนศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

4 เด็กหญิง ชลธิษา ไชยบุตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

5 เด็กชาย ชวนนท์ นาโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

6 เด็กหญิง ช่อผกา พาที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

7 เด็กชาย ชัยมงคล ยังศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

8 เด็กหญิง ชาญาฎา ถาวรวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

9 เด็กหญิง ชิติธิดา ทงพาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

10 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ พลล า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

11 เด็กชาย ชุติพนธ์ นิจสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

12 เด็กหญิง ญาณาภรณ์ แซ่เจ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

13 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปัดถามัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

14 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ทวีพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

15 เด็กหญิง ฐิดาภา สิมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

16 เด็กหญิง ฐิตา หอมตลบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

17 เด็กหญิง ฐิติธาดา ม่ันคง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

18 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สอนสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

19 เด็กหญิง ณภัสวรรณ สาคะเรศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

20 เด็กชาย ณัฐชนนท์ อุทัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

21 เด็กหญิง ณัฐณิชา สีน้ าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

22 เด็กหญิง ณัฐธิดา พิมพ์ศรีจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

23 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

24 เด็กหญิง ณัฐนนท์ ศรีสัจจา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

25 เด็กชาย ณัฐพล แสนทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กชาย ณัฐพล พิมพ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

2 เด็กชาย ณัฐภูมิ ลีทัพไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

3 เด็กหญิง ณัฐลดา ขาวผ่อง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

4 เด็กชาย ณัฐวงศ์ ลาน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ลาน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

6 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วิเศษวงษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

7 เด็กหญิง ณัฐาวรญา โปยทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

8 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา สามไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

9 เด็กหญิง ต้องรักษ์ เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

10 เด็กชาย ตันติกร ศรีเพ็ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

11 เด็กหญิง ถิรพร ภูสมนึก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

12 เด็กหญิง ทิพวรรณ ยอดประดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

13 เด็กชาย ธนกร ช้อยชด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

14 เด็กชาย ธนพนธ์ สว่างศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

15 เด็กชาย ธนภัทร ทวีนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

16 เด็กชาย ธนภัทร สมภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

17 เด็กชาย ธนภูมิ จ่าน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

18 เด็กชาย ธนวัฒน์ มูลเพชร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

19 เด็กหญิง ธนัญญา อินทร์ค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

20 เด็กชาย ธนัท ทาสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

21 เด็กชาย ธนากร กลมกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

22 เด็กหญิง ธมลวรรณ พิมพ์สิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

23 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ม่ังค่ัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

24 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ดวงเกต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

25 เด็กหญิง ธิราภรณ์ ทิพดารา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4
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1 เด็กชาย ธีรชาติ นูวิเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

2 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุรเสน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

3 เด็กชาย นนทกร เอ่ียมโฉม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

4 เด็กหญิง นภัสวรรณ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

5 เด็กหญิง นราวดี ถานันต๊ะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

6 เด็กหญิง นัชชา สุดสังข์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

7 เด็กชาย นัทธพงศ์ ล านวน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

8 เด็กหญิง นันท์นภัส เจริญภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

9 เด็กชาย นันทพงศ์ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

10 เด็กชาย นันทภพ ชนะพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

11 เด็กหญิง นันทินี เบ้าทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

12 เด็กชาย นิธาน รักษา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

13 เด็กหญิง นิภากร หัตรัตไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

14 เด็กหญิง นุจิรา กลางสุพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

15 เด็กชาย เนวิน ค านวนสินธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

16 เด็กชาย บรรพต ยางเพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

17 เด็กหญิง บัณณธร สามสี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

18 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

19 เด็กหญิง บุญณิสา พินิจสอน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

20 เด็กหญิง บุษยมาส โสภณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

21 เด็กหญิง เบญจมาศ มนตรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

22 เด็กหญิง เบญญาภา เช้ือสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

23 เด็กหญิง เบญญาภา โสภาเนตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

24 เด็กชาย ปฏิภาณ นาค าโฮม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

25 เด็กหญิง ปฏิมากร สุจริต สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6
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1 เด็กหญิง ปณิตา ไตรโสม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

2 เด็กหญิง ปนัดดา พรหมทัศน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

3 เด็กหญิง ปพิชญา สุระโส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

4 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

5 เด็กหญิง ประภัสสร สวนมอญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

6 เด็กหญิง ประภาศิริ โพธ์ิภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

7 เด็กหญิง ประอร ดิษฐ์สุนนท์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

8 เด็กหญิง ปรางค์แสน แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

9 เด็กหญิง ปราณปริยา มะโน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

10 เด็กหญิง ปริชญา ภูสอาด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

11 เด็กหญิง ปริญญา สีใส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

12 เด็กหญิง ปรีญา จักรสาระกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

13 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ บุญนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

14 เด็กชาย ปัญญากร นาเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

15 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุดเนตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

16 เด็กหญิง ปาริตา รุ่งดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

17 เด็กหญิง ปาลิตา อาจพรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

18 เด็กหญิง ปิติชา ลือจันดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

19 เด็กหญิง ป่ินฑิรา ละมัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

20 เด็กหญิง ปิยฉัตร สหัสวาปี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

21 เด็กชาย ปิยภัทร มาล าโกน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

22 เด็กหญิง ปิยภา หลุยภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

23 เด็กชาย ปิยวัฒน์ มุ่งฝอยกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

24 เด็กชาย ปุริม หลวงสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

25 เด็กหญิง ผ่องพรรณ สังวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12
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1 เด็กชาย พงศกร ศรีภักดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

2 เด็กชาย พงศกร นรินทร์วงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

3 เด็กชาย พงษกร ใจแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

4 เด็กชาย พนธกร กลมกูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

5 เด็กชาย พลาธิป โพธิข า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

6 เด็กชาย พัชรพล พลอยสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

7 เด็กชาย พัชรพล จันที สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

8 เด็กหญิง พัชราลักษณ์ ลาวัณย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

9 เด็กชาย พัทธดนย์ ศรีผลสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

10 เด็กชาย พัสกร บัวแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

11 เด็กหญิง พิชญา จุลเหลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

12 เด็กหญิง พิชญา จวงโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

13 เด็กหญิง พิชญาภา สอาดย่ิง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

14 เด็กชาย พิชากร พงษ์ชะเกาะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

15 เด็กชาย พิทวัส เตยสอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

16 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ กองเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

17 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ทวีพจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

18 เด็กหญิง พิยดา จวบรัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

19 เด็กหญิง พิยดา โทด ามา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

20 เด็กชาย พีรพล คชเดช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

21 เด็กหญิง พีรยา ชุ่มสูงเนิน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

22 เด็กหญิง พุทธารัตน์ เช้ือสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

23 เด็กชาย เพชรธันวา ศรีธร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

24 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อ่อนสาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

25 เด็กหญิง แพรพร ปาปะไพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3
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1 เด็กหญิง ฟ้าใส แสนม่ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

2 เด็กชาย ภคพงษ์ ชุมศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

3 เด็กหญิง ภควดี หงษ์ค ามี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

4 เด็กหญิง ภัณฑิราภา ทองรัตน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

5 เด็กชาย ภัทรพล โชคชัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

6 เด็กหญิง ภัทรภร อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

7 เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

8 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ดีพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

9 เด็กชาย ภานุพงศ์ เหมวรรโณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

10 เด็กหญิง ภิมด์นอร ศิริพันขัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

11 เด็กชาย ภูธนินทร์ ปราถนาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

12 เด็กชาย ภูมินันท์ พินิจงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

13 เด็กชาย มงคลวุฒิ ก้องเสียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

14 เด็กหญิง มาริษา ณ พัทลุง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

15 เด็กชาย ยศพล ไกยสวน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

16 เด็กหญิง ยุวดี ธิโกศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

17 เด็กชาย ระพีภัทร ประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

18 เด็กหญิง รัชชา ช่วยชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

19 เด็กหญิง รัชณี บุญลี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

20 เด็กชาย รัชพล สุขะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12

21 เด็กชาย รัฐภูมิ วิเชียรศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

22 เด็กหญิง รัตติกาล บุญถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

23 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ภักษารัมย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

24 เด็กหญิง รุจิญา ผลาผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

25 เด็กชาย ไรวินท์ อะสงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4
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1 เด็กหญิง ลลินณี กล่ินล่ันทม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

2 เด็กชาย วชิรวิทย์ เชียงใหม่ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

3 เด็กชาย วชิระพงษ์ ดวงเกตุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

4 เด็กหญิง วนัสนันท์ สุขเสมอ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

5 เด็กหญิง วนุชสรา เพ่ิมผล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

6 เด็กชาย วรเทพ นุ่นไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

7 เด็กหญิง วรรณกร ใจสาหัส สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

8 เด็กหญิง วรรณพร วงค์อนุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

9 เด็กหญิง วรรณริภา หลักทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

10 เด็กหญิง วรรณษา พูลภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

11 เด็กหญิง วรรณิษา สิงห์บรรณดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

12 เด็กชาย วรวิทย์ จ่าน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

13 เด็กหญิง วรัญญา แพงทิพย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

14 เด็กหญิง วราพรรณ บุตรพรหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

15 เด็กหญิง วราภรณ์ บุตรพรหม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

16 เด็กหญิง วริศรา ค าหวล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

17 เด็กหญิง วริศรา ศรีจันทร์วงค์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

18 เด็กหญิง วริษฐา วันภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

19 เด็กหญิง วิจิตรา โสมณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

20 เด็กหญิง วิชุดา ปาณะดิษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

21 เด็กหญิง วิภาดา วินทะไชย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

22 เด็กหญิง วิรยา เลิศศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

23 เด็กหญิง วิลาสินี เทียบไธสง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

24 เด็กหญิง วิไลวรรณ พากเพียร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

25 เด็กชาย วิสิษฐศักด์ิ โพธ์ิวัด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กชาย วีรนันท์ อโนราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

2 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ ชินวงศ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

3 เด็กชาย ศรัทธา อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

4 เด็กหญิง ศรินญา ศรีโสภา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

5 เด็กหญิง ศรีวิชา สุทิพย์ประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

6 เด็กหญิง ศรุดา แก่นจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

7 เด็กหญิง ศศิธร โสน้ าเท่ียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

8 เด็กหญิง ศศิภา เมืองหนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

9 เด็กหญิง ศศิมาพร ขุนไพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

10 เด็กชาย ศิริชัย พิมพ์สิงห์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

11 เด็กหญิง ศิริญญา วรรณศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

12 เด็กชาย ศิวัฒน์ แก้วพลงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

13 เด็กชาย ศุภกร สีบุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

14 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ สีวัง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

15 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ทาโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

16 เด็กหญิง ศุภสิริ มงคลมะไฟ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

17 เด็กหญิง ศุภิสรา ข าคม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

18 เด็กชาย สมรรถชัย จันบุรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

19 เด็กชาย สริวัฒน์ แก้วดู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

20 เด็กหญิง สโรชา อ่อนสองช้ัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

21 เด็กหญิง สวรส โทสมบูรณ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

22 เด็กชาย สหรัฐ สุโพธ์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/7

23 เด็กหญิง สิตานัน เขตเจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

24 เด็กชาย สิรภพ ม่ันตะคุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/4

25 เด็กหญิง สิรินนา อินทร์อ่ิม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3
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เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

1 เด็กหญิง สิริยากร พุดไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

2 เด็กชาย สิริราช ศรีเทพ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

3 เด็กหญิง สุชัญญา สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

4 เด็กหญิง สุชาวลี สุวรรณราช สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

5 เด็กหญิง สุทธิดา ค ามะณี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

6 เด็กหญิง สุทธิดา วงศ์ภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

7 เด็กหญิง สุนิสา จันทร์เพชร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

8 เด็กหญิง สุพรรษา มืดทับไทย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

9 เด็กชาย สุพศิน ปราบภัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

10 เด็กหญิง สุพัตรา ย่ิงงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

11 เด็กหญิง สุพัตรา นาทองแถม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/10

12 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ยอดสง่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

13 เด็กหญิง สุภาพร เสนามาตย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

14 เด็กหญิง สุวนันท์ ตามบุญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

15 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ หรุจันทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/5

16 เด็กชาย หิรัณยสุทธ์ิ สายุทธ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/8

17 เด็กชาย อชิรวิทย์ พิมพิสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

18 เด็กหญิง อทิติยา ศรีลาโล้ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/1

19 เด็กชาย อนวัช ช่างปัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/9

20 เด็กหญิง อนัญญา งอมสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

21 เด็กหญิง อนันธิตา สรรพโภชน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/6

22 เด็กหญิง อภิชญา เงินแท่ง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/2

23 เด็กหญิง อภิญญา หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/3

24 เด็กชาย อภิรักษ์ คุณศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/11

25 เด็กชาย อภิวิชญ์ แสนปาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3/12
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