
เลขประจาํตวัสอบ ห้อง ที่ โรงเรียน ระดบัช้ัน
8140140001 1 1 เด็กหญิง พชัรพร สกลุศรีประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140002 1 2 เด็กชาย เจียระไน เธียรธรรมจกัร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140003 1 3 เด็กชาย กฤติน ชูเชิด สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140004 1 4 เด็กชาย กฤตธชั ศุภเศรษฐนนท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140005 1 5 เด็กชาย วรวรรธน์ นารากลุศุภเศรษฐ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140006 1 6 เด็กชาย ววิศัน์ ชุติวกิยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140007 1 7 เด็กชาย พรชนก วนชัสุนทร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140008 1 8 เด็กชาย เตชินท์ รุ่งวฒันโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6
8140140009 1 9 เด็กชาย ปุณณภพ คูเจริญไพศาล ดอนเมืองทหารอากาศบาํรุง ม.1
8140140010 1 10 เด็กชาย ชาญยทุธ์ ยวุจรัสกลุ เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก ม.3
8140140011 1 11 เด็กหญิง ณฐัณิชา กาญจนาพิทกัษ์ เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก ม.2
8140140012 1 12 เด็กชาย ชุติพนธ์ ตนัติพิมพก์ลุ สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ม.2
8140140013 1 13 เด็กชาย ประเมศฐ์ เชาวน์ธนสิทธ์ิ อสัสมัชญัแผนกประถม ป.6
8140140014 1 14 เด็กหญิง พรพรหม บวับูชา อมาตยกลุ ม.2
8140140015 1 15 เด็กหญิง พรสวรรค์ บวับูชา อมาตยกลุ ม.2
8140140016 1 16 เด็กหญิง นภสร จงัคศิริ อมาตยกลุ ม.2
8140140017 1 17 เด็กหญิง บวัชมพู สายบุญเรือน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140018 1 18 เด็กหญิง อณัณิชย์ รัตนวงศน์รา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140019 1 19 เด็กหญิง สุวนนัท์ หลา้จนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140020 1 20 เด็กหญิง จิดาภา จินดานุวฒัน์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ ม.1
8140140021 1 21 เด็กหญิง พชัรีย์ เชาวน์ธนสิทธ์ิ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ ม.2
8140140022 1 22 เด็กชาย พงษพิ์ชญ์ พฒันธีรภทัร สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140023 1 23 เด็กชาย นิริศ จงสวสัด์ิสถาพร สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140024 1 24 เด็กหญิง คณาพร เท่ียงธรรม สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140025 1 25 เด็กชาย สรวชิญ์ ติระตระกลูวชิยา สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140026 1 26 เด็กชาย ณฎัฐนนัท์ นอ้ยเชียวกาญจน์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140027 1 27 เด็กชาย นกัปราชญ์ จุย้เจิม สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140028 1 28 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ทองอยู่ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140029 1 29 เด็กหญิง ชญานี จิตตรีประเสริฐ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140030 1 30 เด็กชาย ศุภวชิญ ์ เลิศในสตัย์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2

ช่ือ - ช่ือสกลุ

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครสอบ
แข่งขันวทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น คร้ังที ่12
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8140140031 1 31 เด็กหญิง แสนดี แสนศรี สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140032 1 32 เด็กหญิง นภสันนัท์ ศุขเกษม สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140033 1 33 เด็กชาย เชาวว์ชัร์ เจริญวริิยะภาพ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2
8140140034 1 34 เด็กหญิง ภาวดิา มาป้อง สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.3
8140140035 1 35 เด็กชาย ภาวติ พรวฒันกลุ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140036 2 1 เด็กชาย ปารีส นิลทลกัษณ์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140037 2 2 เด็กชาย เสนาบดี เศรษฐชวาลวงษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140038 2 3 เด็กชาย ปัณณธร ปัญญา สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140039 2 4 เด็กชาย เตชินท์ เครือรัตน์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140040 2 5 เด็กชาย ปพน สุสิกยโกศล สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140041 2 6 เด็กชาย กฤติน แสงธนพานิช สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140042 2 7 เด็กหญิง รินทร์ อินทโรดม สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140043 2 8 เด็กหญิง อณัณา รักษาพชัรวงศ์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140044 2 9 เด็กชาย ยศพนธ์ ศิริพนาดร สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140045 2 10 เด็กชาย ปัณณทตั บุญยะเดช สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140046 2 11 เด็กชาย ศรณ์ โชติธนานุรักษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140047 2 12 เด็กชาย ไผทธร คาํธรรม สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140048 2 13 เด็กชาย ภูริชน์ นนัทจีวรวฒัน์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140049 2 14 เด็กหญิง จิดาภา สุรนนัทจกัรี สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140050 2 15 เด็กชาย ธนพล จนัปิง สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140051 2 16 เด็กชาย ภานริศ กิตติเจริญหงษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140052 2 17 เด็กชาย จุลคงคา มีระเกตุ สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.1
8140140053 2 18 เด็กหญิง กชกร ศิลาวานิชยกลุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140054 2 19 เด็กหญิง กมลชนก วรมุสิก สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140055 2 20 เด็กหญิง กมลนทัธ์ ยิง่เจริญ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140056 2 21 เด็กหญิง เกศวรา คุณอริยะเกษม สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140057 2 22 เด็กหญิง จารุวลัย์ หวงัวฒันากลู สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140058 2 23 เด็กหญิง ชชัฎา สุขตุลคะ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140059 2 24 เด็กชาย ณฐัภทัร ทิวาเวช สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140060 2 25 เด็กชาย ณฐัสิทธ์ิ อ่าวสาคร สามเสนวทิยาลยั ม.1
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8140140061 2 26 เด็กชาย เดชอดุลย์ ณ ระนอง สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140062 2 27 เด็กชาย ธนกฤต ตนัรัตนากร สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140063 2 28 เด็กชาย ธภทัร จรูญวรรธนะ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140064 2 29 เด็กหญิง นาเดีย หมดันุรักษ์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140065 2 30 เด็กหญิง นุดี ภทัรไตรรัตน์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140066 2 31 เด็กชาย ปรมา ไพสิฐตระกลู สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140067 2 32 เด็กหญิง พิชญสิ์นี ต่ออภิชาตตระกลู สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140068 2 33 เด็กหญิง ภคพร ฟกูล่ิน สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140069 2 34 เด็กหญิง ภวกิา นนัทาภิวฒัน์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140070 2 35 เด็กหญิง รัณธิดา นิกพงศ์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140071 3 1 เด็กหญิง พิมพน์ารา วรยศโกวทิ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140072 3 2 เด็กหญิง ธีริศรา ศรวณีย์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140073 3 3 เด็กชาย นราวชิญ์ ภู่วโรดม สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140074 3 4 เด็กหญิง พิมพณ์ภทั รัฐววิรรธน์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140075 3 5 เด็กหญิง ภูรัชญา กลุสิทธ์ิ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140076 3 6 เด็กหญิง วสุิตา เกาไศยพงษ์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140077 3 7 เด็กชาย ปณยั คุตตะศิริสุข สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140078 3 8 เด็กหญิง พีร สตัยเ์พริศปราย สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140079 3 9 เด็กหญิง เตชินี ภทัรวรธรรม สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140080 3 10 เด็กชาย พลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140081 3 11 เด็กหญิง สาธิตา เกาไศยพงษ์ สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140082 3 12 เด็กชาย ศุภวชิญ ์ ศรวณีย์ สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140083 3 13 เด็กชาย สรวชิญ์ วรวทิยไ์พศาล สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140084 3 14 เด็กหญิง พรธีรา โตวรกลุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140085 3 15 เด็กหญิง ฐิรีญา อาภสัระวโิรจน์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140086 3 16 เด็กหญิง นภสัรา อศัวเลิศศกัด์ิ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140087 3 17 เด็กชาย ภูเบศ ลิมปนนัท์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140088 3 18 เด็กชาย ตน้กลา้ ไข่มุกข์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140089 3 19 เด็กชาย เจตทนิ์พทัธ์ จิรจิตการุณ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140090 3 20 เด็กชาย ภวตั สถาพรพิริยะเดช สามเสนวทิยาลยั ม.1
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8140140091 3 21 เด็กหญิง กชามาส ฤทธิเดช สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140092 3 22 เด็กหญิง รินรดา ตรีตรง สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140093 3 23 เด็กหญิง ณภทัร วฒันวารุณ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140094 3 24 เด็กชาย จิรัฐ เหล่าชินชาติ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140095 3 25 เด็กชาย สิรภพ เอ่ียมละออ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140096 3 26 เด็กหญิง ธนพร เติมทอง สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140097 3 27 เด็กหญิง ณิชประกานต์ สงัขจนัทร์ สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140098 3 28 เด็กหญิง เบญจพร ไตรยะพานิช สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140099 3 29 เด็กหญิง โชติกา กิจศิริลาภ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140100 3 30 เด็กชาย ธนนนัท์ คงพลู สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140101 3 31 เด็กหญิง วริษา วายเุหือด สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140102 3 32 เด็กหญิง ณชัชา ภูเขานาค สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140103 3 33 เด็กหญิง อลีนา ภณัฑกิ์จนิรันดร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140104 3 34 เด็กหญิง นิศารัตน์ ฉตัรพิภพ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140105 3 35 เด็กหญิง ณฐัวดี นิลถนอม สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140106 4 1 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศรีสอาดรักษ์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140107 4 2 เด็กหญิง วนชัพร ศุภโชคชลกลุ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140108 4 3 เด็กหญิง ธญัชนก เลาวานนัทพ์นัธ์ุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140109 4 4 เด็กหญิง พิสชา จตุทอง สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140110 4 5 เด็กหญิง ปุณยวร์ี พิเชียรโสภณ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140111 4 6 เด็กชาย นฤบดินทร์ เปรมศรี สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140112 4 7 เด็กหญิง วริษฐา ธาดาชนะสุนทร สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140113 4 8 เด็กหญิง ธญัยธรณ์ ธนินจีราวฒัน์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140114 4 9 เด็กชาย จิรธชั จกัรกลม สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140115 4 10 เด็กชาย ภศัพล อุประกลู สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140116 4 11 เด็กชาย ญาณาธิป รุ่งเจริญทอง สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140117 4 12 เด็กหญิง ธญัญารัตน์ ถมปัด สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140118 4 13 เด็กชาย ปุณยสิทธ์ิ เหล่าภกัดีวฒิุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140119 4 14 เด็กหญิง เจนจิรา ศิริสงค์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140120 4 15 เด็กหญิง ณฐัรัตน์ นิลถนอม สามเสนวทิยาลยั ม.1
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8140140121 4 16 เด็กหญิง พิมพม์าดา ตรีกิตติคุณ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140122 4 17 เด็กหญิง ณรดา ศรีมุนินทร์นิมิต สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140123 4 18 เด็กหญิง ปทิตตา นนทดิษฐ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140124 4 19 เด็กชาย ณกมุภ์ เทียนทองดี สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140125 4 20 เด็กชาย ธญั ไขยมาดี สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140126 4 21 เด็กชาย ศุภศรัณย์ เหล่าธรรมจินดา สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140127 4 22 เด็กหญิง ภูริชญา อภินทนาพงศ์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140128 4 23 เด็กหญิง ธญัวลยั อภิญ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140129 4 24 เด็กชาย เอกดนยั สมานุหตัถ์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140130 4 25 เด็กชาย ภูรินท์ หาววงษ์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140131 4 26 เด็กหญิง พรรษชล พรานนัท์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140132 4 27 เด็กหญิง กฤตปุณย์ พงศข์จร สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140133 4 28 เด็กชาย กฤษฎ์ ศิริตนัติกร สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140134 4 29 เด็กหญิง ศิรภทัร พลูแกว้ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140135 4 30 เด็กหญิง อิสริยา ทองนิรันดร์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140136 4 31 เด็กชาย กณิศ สิงห์บูรณา สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140137 4 32 เด็กชาย ศุภสิทธ์ิ จนัทรเกตุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140138 4 33 เด็กหญิง นภสันนัท์ ศิริเนตรเมธีกลุ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140139 4 34 เด็กหญิง ณชัชา ศรีมุนินทร์นิมิต สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140140 4 35 เด็กชาย ปุณณวทิย์ สุทธิเจริญพร สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140141 5 1 เด็กชาย ศิริพงษ์ ภูวพฒันชาติ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140142 5 2 เด็กชาย อนัดา ป้อมตรี สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140143 5 3 เด็กหญิง ฐรดา ฐิตะธนตั สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140144 5 4 เด็กหญิง กชกร สุวรรณโชติ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140145 5 5 เด็กหญิง ภคัจิรา ไกรกานนท์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140146 5 6 เด็กชาย ณภทัร โสภาโชติ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140147 5 7 เด็กชาย ปิยงักรู ชาญกานิชบริกา สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140148 5 8 เด็กชาย พงศกร หงส์ไพฑูรย์ สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140149 5 9 เด็กหญิง ทอปัด กมลพนสั สามเสนวทิยาลยั ม.1
8140140150 5 10 เด็กชาย จิรวฒัน์ อุทารกลุ สามเสนวทิยาลยั ม.2
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8140140151 5 11 เด็กชาย ธนเศรษฐ์ สุวรรณ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140152 5 12 เด็กชาย ยศวธิ เงินววิฒัน์กลุ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140153 5 13 เด็กชาย อคัรวทิย์ โชคชยัธรรม สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140154 5 14 เด็กชาย มารุต ภทัรสมเจตน์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140155 5 15 เด็กชาย ณภทัร กล่อมสุนทร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140156 5 16 เด็กหญิง ฤชุกร จาํรัสพร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140157 5 17 เด็กหญิง กลุนิษฐ์ ประสพสุขโชคมณี สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140158 5 18 เด็กชาย ปัณณทตั สุสานนท์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140159 5 19 เด็กหญิง อรนลิน รัตนาชาตรี สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140160 5 20 เด็กหญิง นนัทน์ภสั ติยานนท์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140161 5 21 เด็กชาย รัชพล ห่วงมณี สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140162 5 22 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สินธุภิญโญ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140163 5 23 เด็กชาย รุจ ด่านศรีบูรณ์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140164 5 24 เด็กชาย ปัณณธร ภณัฑกิ์จนิรันดร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140165 5 25 เด็กชาย ธชัชยั ศรีมุนินทร์นิมิต สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140166 5 26 เด็กชาย ภาคิน เหมก่ิงเพชร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140167 5 27 เด็กชาย เจษฎา สุรนนัทจกัร์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140168 5 28 เด็กหญิง อณิศยา เนตรอมัพร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140169 5 29 เด็กชาย พิชญุตม์ บุญเลิศนิรัตร์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140170 5 30 เด็กชาย อภิชิต สิริศรีศกัด์ิ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140171 5 31 เด็กหญิง พรรษชนม์ ไกรคุณ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140172 5 32 เด็กชาย นิติพล จิตตว์โรดม สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140173 5 33 เด็กหญิง นงนภสั จิตจริงใจ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140174 5 34 เด็กหญิง ณชวลั ฤทธ์ิรุไทย สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140175 5 35 เด็กชาย ศุภวชิญ ์ ณรงครั์ตน์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140176 6 1 เด็กหญิง วรีนนัท์ บริวตัรประเสริฐ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140177 6 2 เด็กหญิง ปัญญดา สุทธิสุนทรินทร์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140178 6 3 เด็กชาย ปล้ืมปิติ ผลผกัแวน่ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140179 6 4 เด็กหญิง ภาวดิา สายพวรรณ์ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140180 6 5 เด็กหญิง ณฐัมน ทองนิมิตสวสัด์ิ สามเสนวทิยาลยั ม.2
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8140140181 6 6 เด็กหญิง วรัิลนฐั ศรีทิพยวรรณ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140182 6 7 เด็กหญิง วฤณธร มหตันิรันดร์กลุ สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140183 6 8 เด็กหญิง ปัณณพร การกลจกัร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140184 6 9 เด็กชาย ปิยงักรู แหว้หวัไทร สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140185 6 10 เด็กหญิง พีรดา อิทธิผลชยั สามเสนวทิยาลยั ม.2
8140140186 6 11 เด็กหญิง อภิษฐา สนัติปรีชาวฒัน์ สามเสนวทิยาลยั ม.3
8140140187 6 12 เด็กชาย ภูรินทร์ จงพฒันสมบติั เทพศิรินทร์ ม.2
8140140188 6 13 เด็กชาย ฐิติพฒัน์ อิทธิพรไพศาล เทพศิรินทร์ ม.2
8140140189 6 14 เด็กชาย จิรภทัร การะเวก เทพศิรินทร์ ม.2
8140140190 6 15 เด็กชาย สรวศิ วไิลประจวบแสง เทพศิรินทร์ ม.2
8140140191 6 16 เด็กชาย ศรัณญ์ คล่องการพานิช เทพศิรินทร์ ม.2
8140140192 6 17 เด็กชาย คุณาธิป สุขทวี เทพศิรินทร์ ม.2
8140140193 6 18 เด็กชาย อริญชย์ นนัโท เทพศิรินทร์ ม.2
8140140194 6 19 เด็กชาย สรวศิ ทิพสิงห์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140195 6 20 เด็กชาย คุณานนท์ วมุิตติไชย เทพศิรินทร์ ม.2
8140140196 6 21 เด็กชาย ศิวกร สถาพรนานนท์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140197 6 22 เด็กชาย พีรวชิญ์ คาํพธุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140198 6 23 เด็กชาย ศิวจัน์ สถิตธรรมนิษฐ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140199 6 24 เด็กชาย ชิติพทัธ์ กลุรัตน์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140200 6 25 เด็กชาย ณฐัภูมิ เลิศนิติวงศส์กลุ เทพศิรินทร์  -
8140140201 6 26 เด็กชาย ศิรวทิย์ ดวงมุสิทธ์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140202 6 27 เด็กชาย ธนภทัร ไตรรัตนศกัด์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140203 6 28 เด็กชาย ปิยเลิศ จิระรัตนเมธากร เทพศิรินทร์ ม.2
8140140204 6 29 เด็กชาย นิติธร อคัรชานนท์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140205 6 30 เด็กชาย ปรวร์ี บินหะยอีารชนั เทพศิรินทร์ ม.2
8140140206 6 31 เด็กชาย ธนกร แกว้มาตย์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140207 6 32 เด็กชาย สุทธิวฒัน์ เหลืองขจรชยั เทพศิรินทร์  -
8140140208 6 33 เด็กชาย กษิด์ิเดช กองแกว้ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140209 6 34 เด็กชาย นพรุจ มงัคโลปกรณ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140210 6 35 เด็กชาย กนัตพงศ์ โกมินทร์ เทพศิรินทร์ ม.2
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8140140211 7 1 เด็กชาย ณฐัภทัร ตุลาประพฤทธ์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140212 7 2 เด็กชาย ธนธชั ตั้งสกลุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140213 7 3 เด็กชาย ปิยวฒิุ สมประเสริฐ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140214 7 4 เด็กชาย วนพงษ์ โอฬารสุวรรณชยั เทพศิรินทร์ ม.2
8140140215 7 5 เด็กชาย ศรัณย์ แจ่มเจ็ดร้ิว เทพศิรินทร์ ม.2
8140140216 7 6 เด็กชาย ชนน เจียรประภาส เทพศิรินทร์ ม.2
8140140217 7 7 เด็กชาย พงศพล จนัทะผาง เทพศิรินทร์  -
8140140218 7 8 เด็กชาย ชลสิทธิ จีรังสุวรรณ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140219 7 9 เด็กชาย ชายชาญ วฒันศิริชยักลุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140220 7 10 เด็กชาย ปวริศร์ ถิระผะลิกะ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140221 7 11 เด็กชาย กฤตพรต พิมพสุต เทพศิรินทร์ ม.2
8140140222 7 12 เด็กชาย ภูริต ศกัด์ิพิสุทธิพงศ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140223 7 13 เด็กชาย กวี สุกิจรัตนาภรณ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140224 7 14 เด็กชาย นวพล คล่องเชิงศร เทพศิรินทร์ ม.2
8140140225 7 15 เด็กชาย พิสิทธ์ิชยั พงษอ์าํไพ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140226 7 16 เด็กชาย วธิวนิท์ เหล่ารัตนใส เทพศิรินทร์ ม.2
8140140227 7 17 เด็กชาย จกัรวรินทร์ กรุงทอง เทพศิรินทร์ ม.2
8140140228 7 18 เด็กชาย เอกบดี มอญใต้ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140229 7 19 เด็กชาย คมกช ม่วงใหม่ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140230 7 20 เด็กชาย พีรวชิญ์ ศรีเจริญชยั เทพศิรินทร์ ม.2
8140140231 7 21 เด็กชาย พงศร์วชิ พิพฒัน์บวรชาติ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140232 7 22 เด็กชาย โอปนิธิ เนตรศุขาํ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140233 7 23 เด็กชาย ชาญชล วงคต์าผา เทพศิรินทร์ ม.2
8140140234 7 24 เด็กชาย มชัฌิม เลิศพฒัน์พงศก์ลุ เทพศิรินทร์  -
8140140235 7 25 เด็กชาย ภทัริศวร์ เกตรามฤทธ์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140236 7 26 เด็กชาย พศวตั ทานาม เทพศิรินทร์ ม.2
8140140237 7 27 เด็กชาย นิธิ ชินะโรจน์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140238 7 28 เด็กชาย สิรวชิญ์ สพนัธ์พงษ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140239 7 29 เด็กชาย ธีรวฒิุ พรหมจินดา เทพศิรินทร์ ม.2
8140140240 7 30 เด็กชาย ธนวชิ เอ่ียมศุภมิตร เทพศิรินทร์ ม.2
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8140140241 7 31 เด็กชาย เมธิชยั คาํสกลุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140242 7 32 เด็กชาย กนตร์พี เพชรรุ่ง เทพศิรินทร์ ม.2
8140140243 7 33 เด็กชาย กนัติชา แจ่มโสภณ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140244 7 34 เด็กชาย กิตติคุณ เอนกอนนัตวงศ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140245 7 35 เด็กชาย วงศธร เจริญศิริโชติ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140246 8 1 เด็กชาย ศิรวชิญ์ พุม่มาก เทพศิรินทร์ ม.2
8140140247 8 2 เด็กชาย ธุวพสั สุทธิเจริญ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140248 8 3 เด็กชาย เตโชทยั เจริญนิเวศนุกลู เทพศิรินทร์ ม.2
8140140249 8 4 เด็กชาย ธนวฒัน์ ประภาสสุวรรณ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140250 8 5 เด็กชาย ธนกฤษฎ์ิ เกิดจงรักษ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140251 8 6 เด็กชาย ธชันนท์ กล่ินอยู่ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140252 8 7 เด็กชาย ธาวนิ กาญจนากาศ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140253 8 8 เด็กชาย ณฎัฐวงศ์ เกียรติกฤษฎา เทพศิรินทร์ ม.2
8140140254 8 9 เด็กชาย วราเสฏฐ์ วงษส์วสัด์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140255 8 10 เด็กชาย ณฐัพล จากน่าน เทพศิรินทร์ ม.2
8140140256 8 11 เด็กชาย ภาสวชิญ์ ตีระชยัวฒิุกลุ เทพศิรินทร์  -
8140140257 8 12 เด็กชาย นครินทร์ ปลัง่กลาง เทพศิรินทร์ ม.2
8140140258 8 13 เด็กชาย ปฎิญญา หาดรักษกลุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140259 8 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ โกวทิานุพงศ์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140260 8 15 เด็กชาย ชยตุ ภาคสุโพธ์ิ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140261 8 16 เด็กชาย ศรัณย์ เตชะอาํนวยพร เทพศิรินทร์ ม.2
8140140262 8 17 เด็กชาย ชงฆฎิษด์ อ่อนสา เทพศิรินทร์ ม.2
8140140263 8 18 เด็กชาย ธิติสุทธ์ิ พูจิ่ตร์กานนท์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140264 8 19 เด็กชาย ณฎัฐากร การะเกตุ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140265 8 20 เด็กชาย สรวศิ เหลืองวรกลุชยั เทพศิรินทร์ ม.3
8140140266 8 21 เด็กชาย ธนิศร์ เจริญวฒันวโรดม เทพศิรินทร์  -
8140140267 8 22 เด็กชาย ธนดล ทองสุข เทพศิรินทร์  - 
8140140268 8 23 เด็กชาย ภคภพ พฒันะภูมิ เทพศิรินทร์  -
8140140269 8 24 เด็กชาย จาตุกิตต์ิ คุณากรเรืองกิจ เทพศิรินทร์ ม.1
8140140270 8 25 เด็กชาย พงศธร ตั้งจิตวริิยะ เทพศิรินทร์ ม.1
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8140140271 8 26 เด็กชาย กฤตเมธ ปิยะประภาพนัธ์ เทพศิรินทร์  -
8140140272 8 27 เด็กชาย เขตตโ์สภณ ขนัติวรีวฒัน์ เทพศิรินทร์ ม.2
8140140273 8 28 เด็กชาย ธนดิษ วฒิุปราโมทย์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140274 8 29 เด็กชาย ศุภณฐั ลีลานนัทกิจ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140275 8 30 เด็กชาย สิระ เฉลิมชุติเดช เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140276 8 31 เด็กชาย อธิวฒัน์ สิทธิศกัด์ิสวสัด์ิ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140277 8 32 เด็กชาย พนัธพฒัน์ คงพฒันะโยธิน เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140278 8 33 เด็กชาย ภทัรพล โสภณพงศพิ์พฒัน์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140279 8 34 เด็กชาย ชยันนท์ ภูมาศ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140280 8 35 เด็กชาย ปัญจ์ ปรีชาชยัสุรัตน์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140281 9 1 เด็กชาย ดนย์ ชาตรูปะมยั เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140282 9 2 เด็กชาย ภวตั เจริญรัตน์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140283 9 3 เด็กชาย ภูรินทร์ เสถียรไทย เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140284 9 4 เด็กชาย นนทป์วธิ เหลืองทวทีรัพย์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140285 9 5 เด็กชาย นนัทภพ เหลืองทวทีรัพย์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140286 9 6 เด็กชาย ณฐัภทัร หอมกระจาย เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140287 9 7 เด็กชาย อภิภู ศรีมณฑล เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140288 9 8 เด็กชาย อนิก รมยานนท์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140289 9 9 เด็กชาย ธนภทัร เนาวรัตนจาํเนียร เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140290 9 10 เด็กชาย ภานุรุจ มหาขนัธ์ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140291 9 11 เด็กชาย ธนทตั ขวญัไสวธรรม เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140292 9 12 เด็กชาย สารัช พิมธเรศ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140293 9 13 เด็กชาย ธีรภทัร ฐิติภคั เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140294 9 14 เด็กชาย ธนทั เลิศวรชยั เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140295 9 15 เด็กชาย ธนดล เตม็จิตตปล้ืม เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140296 9 16 เด็กชาย ปภสัชล เทียนทอง เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140297 9 17 เด็กชาย ธีรวตัร์ อดิจารุพนัธ์ุ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140298 9 18 เด็กชาย ธชัพล ทรงพานิช เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140299 9 19 เด็กชาย พลภูมิ อออุดมยทุธ เซนตค์าเบรียล ม.1
8140140300 9 20 เด็กชาย กนัตพฒัน์ สุขวฒัน์ เซนตค์าเบรียล ม.1
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8140140301 9 21 เด็กชาย ณิศรัฐ กาํพสิูริ เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140302 9 22 เด็กชาย กานตพิชญ์ เชาวส์าริต เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140303 9 23 เด็กชาย เฉลิมชนม์ จิรปริวตัอาภรณ์ เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140304 9 24 เด็กชาย พนัวา นิลประพนัธ์ เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140305 9 25 เด็กชาย สรัช ตั้งเกษมจิตต์ เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140306 9 26 เด็กชาย ภคพล ธรรมกิจไพโรจน์ เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140307 9 27 เด็กชาย พลเอก ตั้งมัน่จิตธรรม เซนตค์าเบรียล ม.2
8140140308 9 28 เด็กชาย ณฎัฐ์ อ้ึงรังษีโสภณ เซนตค์าเบรียล ม.3
8140140309 9 29 เด็กชาย วรัตถป์วร์ี ภูริเวทย์ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140310 9 30 เด็กชาย อานนัท์ ไพจิตโรจนา เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140311 9 31 เด็กชาย ภูบดี รัตนพาณิชยกิ์จ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140312 9 32 เด็กชาย ธนวฒิุ ตนัธนศกัดา เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140313 9 33 เด็กชาย ธีรภทัร เจริญวฒันานนท์ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140314 9 34 เด็กชาย ชนมพนัธ์ ชมะโชติ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140315 9 35 เด็กชาย วงศธร วอ่งวานิชวฒันะ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140316 10 1 เด็กชาย ทศธรรม ววิฒันานนท์ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140317 10 2 เด็กชาย กลุกนัต์ แกว้กลัยา เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140318 10 3 เด็กชาย ภวนิท์ อุบลจิตต์ เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140319 10 4 เด็กชาย ดิษณ์กร พลบัพลา เซนตค์าเบรียล ป.6
8140140320 10 5 เด็กชาย กฤษฏินนท์ เชาวรัตน์ เซนตค์าเบรียล ม.3
8140140321 10 6 เด็กชาย ศวษิฐ์ ณ ระนอง กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140322 10 7 เด็กชาย ปณชยั ลิมป์นินาท กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140323 10 8 เด็กชาย ณภทัร ทศานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140324 10 9 เด็กชาย พชร เหลืองเรืองเวช กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140325 10 10 เด็กชาย มงคล จิรนิรามยั กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140326 10 11 เด็กชาย ณชัพล ธนูรัตน์พงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140327 10 12 เด็กชาย วาริศ ดาํคาํ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140328 10 13 เด็กชาย หฎัฐกร เหลืองอุไร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140329 10 14 เด็กชาย วริิทธ์ิพล ลิมปวทิยากลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140330 10 15 เด็กชาย ปัณณธร ตนัติวงศว์ฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
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8140140331 10 16 เด็กชาย กรณ์ ธีรเดชพงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140332 10 17 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ศภนุกลูสมยั กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140333 10 18 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ เลิศพงศพ์าส กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140334 10 19 เด็กชาย ภทัรพล ชยันิวฒันา กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140335 10 20 เด็กชาย ภพธร ชินอุดมสุขสกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140336 10 21 เด็กชาย ศิวชั นนัทพิศาล กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140337 10 22 เด็กชาย ธีรวร์ี ผาติโสภณ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140338 10 23 เด็กชาย ตราภูมิ สกลุปิยวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140339 10 24 เด็กชาย ธนเมธี อะมาลกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140340 10 25 เด็กชาย ณฐัธีร์ วริโชติกลุโรติ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140341 10 26 เด็กชาย เมธาวทิย์ เจียรประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140342 10 27 เด็กชาย พลช ถาวรรุ่งโรจน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140343 10 28 เด็กชาย พศิน เร่ิมรักษาชยักลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140344 10 29 เด็กชาย ธนกร ธนะกลุภาวี กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140345 10 30 เด็กชาย ณชันนท์ พนัธ์ุภกัดีวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140346 10 31 เด็กชาย ปรินทร กฤษดาธิการ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140347 10 32 เด็กชาย ยคุลเดช อภิญญานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140348 10 33 เด็กชาย ชยกร ลือศิริเจริญพงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140349 10 34 เด็กชาย ศมพิชญ์ รัตนไพรศณฑ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140350 10 35 เด็กชาย ธนากริช พรมจิตร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140351 11 1 เด็กชาย ทพัพไ์ท เหลืองสุวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140352 11 2 เด็กชาย ธนรรณพ ประเสริฐสิทธ์ิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140353 11 3 เด็กชาย กิตติธชั วงศชิตมนสั กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140354 11 4 เด็กชาย อรุช แสงวโิรจนพฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140355 11 5 เด็กชาย วริทธ์ิ จิตรเจริญวรกิจ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140356 11 6 เด็กชาย ปวเรศ บวรวราภรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140357 11 7 เด็กชาย ภคัพล ติกคณารักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140358 11 8 เด็กชาย ธนภทัร หนูลอย กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140359 11 9 เด็กชาย นรวชิญ์ ลิมปานุกร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140360 11 10 เด็กชาย ธิติพทัธ์ จทัราพิรัตน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
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8140140361 11 11 เด็กชาย อธิศ เตชะนิธิสวสัด์ิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140362 11 12 เด็กชาย ตฤณ อุทยัสาง กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140363 11 13 เด็กชาย โรจน์วฒัน์ วรรณานิภายน กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140364 11 14 เด็กชาย ศิวกร ชาญชโลธร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140365 11 15 เด็กชาย ธีธชั เตชะศรีวรกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140366 11 16 เด็กชาย กฤชวชิช์ ทิพยจินดากลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140367 11 17 เด็กชาย ภีมป์ พงศสุ์ขเวชกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140368 11 18 เด็กชาย กฤตพจน์ สุตณัฑวบูิลย์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.1
8140140369 11 19 เด็กชาย คุณากร ทิวากรกฎ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140370 11 20 เด็กชาย อินทชั ชยัยศวทิยากลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140371 11 21 เด็กชาย อดิสร สิริโชติจิรกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140372 11 22 เด็กชาย ปฎิพล บุญสุขโชติ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140373 11 23 เด็กชาย ภวตั จอ้ยจาํรูญ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140374 11 24 เด็กชาย ภคิน เฮงมงคลสกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140375 11 25 เด็กชาย ภูมิ ถาวรรุ่งโรจน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140376 11 26 เด็กชาย รวี ดาํรงคศ์กัด์ิกลุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140377 11 27 เด็กชาย ทณัฑธร เช้ือสุข กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140378 11 28 เด็กชาย ศุภวชิญ ์ เหมพรวสิาร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140379 11 29 เด็กชาย ศุภวชิญ ์ พทุธิพิพฒัน์ขจร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140380 11 30 เด็กชาย ฟ้าใส จนัทร์ประภาพ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140381 11 31 เด็กชาย พชร กวศีรศกัด์ิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140382 11 32 เด็กชาย ปัณณธร เท่ียงธรรมวฒิุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140383 11 33 เด็กชาย ชาคร สาธิตวงศไ์พบูลย์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140384 11 34 เด็กชาย ณภทัร จิตตป์ราณีต กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140385 11 35 เด็กชาย กฤษฎ์ิ เส็งตากแดด กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140386 12 1 เด็กชาย เตชิต เมธมโนศกัด์ิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140387 12 2 เด็กชาย สนัติภาพ รุ่งเรืองบางชนั กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140388 12 3 เด็กชาย สหสัวสั กิจอิทธิ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140389 12 4 เด็กชาย พร้อมเพชร ทองธิเลิศ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140390 12 5 เด็กชาย ประภสั กลดัเกตุ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
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8140140391 12 6 เด็กชาย ทิฐินนัท์ ลาภศิริวฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140392 12 7 เด็กชาย นนัทม์นสั ล้ินปราชญา กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140393 12 8 เด็กชาย ธชักร จินตวลากร กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140394 12 9 เด็กชาย อานนัท์ ตณัชวนิชย์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140395 12 10 เด็กชาย พทุธิ ฉนัทวรลกัษณ์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140396 12 11 เด็กชาย กนัต์ ร่วมรังสี กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140397 12 12 เด็กชาย คิริน ศรังคะศิริ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140398 12 13 เด็กชาย อรรถวทิย์ อู่โชตนานนัท์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140399 12 14 เด็กชาย ธีรธชั บรรณสารตระกลู กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140400 12 15 เด็กชาย กฤษฎ์ิ อุทยัสาง กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140401 12 16 เด็กชาย อศัวนนัท์ อศัวนนัทวดี กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140402 12 17 เด็กชาย กมนทรรศน์ สวสัดิกลุวฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140403 12 18 เด็กชาย กิตติพงศ์ พิสุทธิชานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ม.2
8140140404 12 19 เด็กชาย สมัฤทธ์ิ คงทรัพยสุ์นทร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140405 12 20 เด็กชาย ไชยธร โชติอรุณรุ่งโรจน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140406 12 21 เด็กหญิง สิริกานต์ กิตกาํธร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140407 12 22 เด็กหญิง ญาตาวี รัตนกลู บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140408 12 23 เด็กหญิง มณฑิตา ภูมิภกัด์ิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140409 12 24 เด็กหญิง อภิชญา ลาภหิรัญรักษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140410 12 25 เด็กหญิง ณิชชาทิพย์ แช่มชอ้ย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140411 12 26 เด็กชาย ทกัษด์นยั อึงพิทกัษพ์นัธ์ุ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140412 12 27 เด็กหญิง นภาดา รัตนวภิาพงษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140413 12 28 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธนเรืองอมร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140414 12 29 เด็กหญิง อิงธนทั วงษข์นุพล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140415 12 30 เด็กชาย เหมืองเพชร แอคะรัจน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140416 12 31 เด็กชาย กณิศ กร่ิมวรัิตน์กลุ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140417 12 32 เด็กชาย ปุณณเมธ ศุภผล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140418 12 33 เด็กหญิง พิมพม์าดา สะเทิงรัมย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140419 12 34 เด็กชาย พฤธ สิริวบูิลย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140420 12 35 เด็กหญิง พนิตนนัท์ พนัธ์รอด บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
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8140140421 13 1 เด็กชาย อนุทศัน์ ธีรเวช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140422 13 2 เด็กชาย ธนกร อาํพนัทรัพย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140423 13 3 เด็กหญิง สิริกร กิตกาํธร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140424 13 4 เด็กหญิง คริษฐาพร โนนศรีชยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140425 13 5 เด็กหญิง ณฐัวรา กิจธรรมรัตน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140426 13 6 เด็กชาย กฤตภาส ธนภาสวฒัน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140427 13 7 เด็กชาย นพรุจ มหาธนรัตน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140428 13 8 เด็กชาย จิรภู ศรีสุริยาพฒัน์กลุ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140429 13 9 เด็กชาย กลุณฎัฐ์ จารุสมบติั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140430 13 10 เด็กชาย ภทัระ ภูรีสถิตย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140431 13 11 เด็กหญิง ณฐัณิชา สุวรรณผอ่ง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140432 13 12 เด็กชาย วชิญภ์าส บุญปสาท บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140433 13 13 เด็กหญิง ชนิษฎา บณัฑิตถกล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140434 13 14 เด็กหญิง ปัณณธร ธนเรืองอมร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140435 13 15 เด็กชาย ญาณวรุตม์ ชินศิริวงศ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140436 13 16 เด็กหญิง กรณิดา ยะราช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140437 13 17 เด็กชาย ณฐันนท์ เด่นลาํไพ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140438 13 18 เด็กหญิง พชัรมน สุนธนนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140439 13 19 เด็กหญิง เปมิกา นพศิระ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140440 13 20 เด็กชาย ภวตั ศรีสืบ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140441 13 21 เด็กชาย พสิษฐ์ ดวงศศิธร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140442 13 22 เด็กชาย กษิดิศ แสวงพรรค บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140443 13 23 เด็กหญิง วรรณกร ช่างไม้ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140444 13 24 เด็กชาย กิตติพศ ฉตัรวทิยาทรัพย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140445 13 25 เด็กชาย ณฐัพงษ์ นนัทพนัธ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140446 13 26 เด็กชาย ธีรวฒัน์ ภทัรพงศกร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140447 13 27 เด็กชาย พศวตั วรีธรรมจาํรัส บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140448 13 28 เด็กหญิง ณฐัณิชา อยูสุ่ภาพ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140449 13 29 เด็กชาย ณ ภูมิ ไชยกฤตยานนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140450 13 30 เด็กชาย นภวชิญ์ ไทยเจริญ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1



เลขประจาํตวัสอบ ห้อง ที่ โรงเรียน ระดบัช้ันช่ือ - ช่ือสกลุ

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครสอบ
แข่งขันวทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น คร้ังที ่12

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา    สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1
ประจาํปีการศึกษา 2558

8140140451 13 31 เด็กหญิง ภูริชญา สระมูล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140452 13 32 เด็กชาย นิรวทิย์ ฤทธ์ิงาม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140453 13 33 เด็กหญิง อาทิติยา สอดเสน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
8140140454 13 34 เด็กชาย ธนกฤต เพชรจตุรงค์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
8140140455 13 35 เด็กชาย นรวร์ี ชาญภิญโญ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
8140140456 14 1 เด็กชาย ปกป้อง ปีติวรรณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
8140140457 14 2 เด็กชาย วภิชักฤษฏ์ิ มานะอวยชยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
8140140458 14 3 เด็กชาย ณภทัร เพ่ิมปรีดานนัท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
8140140459 14 4 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ สจัจมุกดา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140460 14 5 เด็กชาย ดิสสรา อคัรศรีสวสัด์ิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140461 14 6 เด็กชาย ศุภสัณห์ พงษส์าระนนัทกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140462 14 7 เด็กหญิง ญาณิศา อ่วมมี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140463 14 8 เด็กหญิง ศนนัตน์ฉตัร สุล้ีรักษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140464 14 9 เด็กชาย พชัรพล เจียรนยัปยกุต์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140465 14 10 เด็กชาย พีรทตั แกว้นา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140466 14 11 เด็กชาย พลอยฤทยั กนกวรุิฬห์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140467 14 12 เด็กหญิง นนัทภคั ศกัด์ิชลาธร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140468 14 13 เด็กชาย กสิณธ์ อ่อนประสพ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140469 14 14 เด็กชาย ธชัวนิทร์ ลีละวฒัน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140470 14 15 เด็กชาย เอกวารินทร์ เตชะพงศก์ุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140471 14 16 เด็กชาย อคัรวชิญ์ เทียนชยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140472 14 17 เด็กชาย ธกร วจิิตรบรรจงดี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140473 14 18 เด็กหญิง จิดาภา สาครวงศว์ฒันา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140474 14 19 เด็กชาย สุทธิชาติ องัคสุวรรณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140475 14 20 เด็กชาย สรัล กฤษณะกาํชยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140476 14 21 เด็กชาย สุรยทุธ์ เติมศรี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140477 14 22 เด็กชาย ธนยันนัท์ ลิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140478 14 23 เด็กชาย อนนัยช อาจณรงคฤ์ทธ์ิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
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8140140479 14 24 เด็กชาย กิตติพศ ยิม้นวล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140480 14 25 เด็กหญิง จิลมิกา เน้ือทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140481 14 26 เด็กหญิง ญาณิศา จนัทร์พุฒ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140482 14 27 เด็กหญิง จิดาภา อุสาหะ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140483 14 28 เด็กชาย พงศพ์ทัธ์ พงษศ์รี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140484 14 29 เด็กหญิง ธนารีย์ ประภานิรินธน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140485 14 30 เด็กชาย ทรงวฒิุ หอกิจเจริญ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140486 14 31 เด็กหญิง ธยานี ศรีพิบูลย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140487 14 32 เด็กชาย ธีรภทัร์ สัตตบงกช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140488 14 33 เด็กหญิง ธนพร เมืองใจหลา้ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140489 14 34 เด็กชาย ภูติ ภูติวรนาถ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140490 14 35 เด็กหญิง รักษิณา โปษณกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140491 15 1 เด็กชาย วชินนัท์ สุวฒันโชติ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140492 15 2 เด็กชาย อายวุตั ปิณฑวรุิจน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140493 15 3 เด็กชาย พสุกฤษณ์ นิวฒัน์กิตติพร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140494 15 4 เด็กหญิง ณฐัพิมล จนัทาโท บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140495 15 5 เด็กชาย วศิวชิต พงศนนัทน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140496 15 6 เด็กหญิง ธนัยช์นก เนาวะวาทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140497 15 7 เด็กชาย กชพร ขาํละมา้ย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140498 15 8 เด็กหญิง วรันธร จรูญวณิชกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140499 15 9 เด็กหญิง ธญัมน ปานประสงค์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140500 15 10 เด็กหญิง ณพรรษ สถิตธรรมนิตย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140501 15 11 เด็กหญิง ชยัวณิช หมดัละ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140502 15 12 เด็กหญิง ชญาภา นามคีรี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140503 15 13 เด็กชาย ภณภูมิ ฉิมพาลี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140504 15 14 เด็กชาย ฐนพงศ์ สมมาตร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140505 15 15 เด็กหญิง เพญ็พิมพ์ จิระจรัส บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2
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8140140506 15 16 เด็กชาย ณฐัภทัร ไชยชนะ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140507 15 17 เด็กหญิง กมลชนก ไมเ้รียง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140508 15 18 เด็กหญิง สุตาภทัร สารกิจพนัธ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140509 15 19 เด็กหญิง ภณัฑิรา ไตรรัตนาพร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140510 15 20 เด็กหญิง ปริยากร โชคณาโรจน์วงศ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140511 15 21 เด็กชาย ณพวร์ี ธีระรัชชานนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140512 15 22 เด็กชาย ธนทั รักธรรม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140513 15 23 เด็กชาย พงนรินทร์ แสนคาํ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140514 15 24 เด็กชาย พีรวชิญ์ มากยิม้ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140515 15 25 เด็กชาย ปพนธ์ ชุณหคลา้ย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140516 15 26 เด็กหญิง อาทิมา วระศาสตร์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140517 15 27 เด็กหญิง พรรษชล เสริมทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140518 15 28 เด็กชาย ภทัรวรรธน์ ต่อภควฒัน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140519 15 29 เด็กหญิง ปาณิศา สุวรรรัฐภูมิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140520 15 30 เด็กหญิง ศรีรัตน์ คุณเดชานนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140521 15 31 เด็กชาย ภูดิส วริิยะนนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140522 15 32 เด็กหญิง นลินา รววีงศอ์โนทยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140523 15 33 เด็กชาย กิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140524 15 34 เด็กหญิง ณวรรณ พรอนนัตรั์ตน์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140525 15 35 เด็กชาย ตุลยวฒัน์ ตนัตริก บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140526 16 1 เด็กชาย ธีระชยั แซ่ตั้ง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140527 16 2 เด็กหญิง นทชนกธร นวเดโช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140528 16 3 เด็กหญิง วมิลฉตัร โพธ์ิเรีย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140529 16 4 เด็กหญิง พรนภสั มัน่ประเสริฐ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140530 16 5 เด็กชาย นนทกร เฉลิมชยัชวลิต บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140531 16 6 เด็กหญิง เพียงชีวา จนัทวงศ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140532 16 7 เด็กหญิง พิมพช์นก สะเทิงรัมย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3
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8140140533 16 8 เด็กชาย นภรุจ ไทยเจิรญ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140534 16 9 เด็กหญิง สุมณฑา ขนัติพนัธ์ุ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 1

8140140535 16 10 เด็กชาย ศุภวชิญ์ กะการดี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 1

8140140536 16 11 เด็กชาย วชิยตุม์ ตั้งวงศกิ์จศิริ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 1

8140140537 16 12 เด็กหญิง จิรัชญา เกศสุระพนัธ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140538 16 13 เด็กหญิง วริษฐา วมิลจิตรสอาด บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140539 16 14 เด็กหญิง ณฐัชา หวงัสุกิจ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140540 16 15 เด็กชาย จิรเมส ไชยสุโพธ์ิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140541 16 16 เด็กชาย ศิวกร ประเสริฐวณิช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140542 16 17 เด็กหญิง รมยช์ลี สุวรรณอมัพร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140543 16 18 เด็กหญิง สุภิสรา อ่างทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140544 16 19 เด็กหญิง ปัฐมา วงษเ์พง็ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140545 16 20 เด็กชาย นราวชิญ์ เลิศประเสริฐกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140546 16 21 เด็กหญิง ศศิชา แดงเครือ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140547 16 22 เด็กหญิง นภิศ ตนัสุริยวงษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140548 16 23 เด็กหญิง นภสั ตนัสุริยวงษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140549 16 24 เด็กหญิง ชญัญานุช อนุศาสนนนัท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140550 16 25 เด็กชาย สหสัวรรษ รุ่งอโนทยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140551 16 26 เด็กหญิง สุชญา วไิลวรรณาภรณ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140552 16 27 เด็กชาย ธิติ ตรีสุคนธ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140553 16 28 เด็กหญิง สริตา วงัแสน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 1

8140140554 16 29 เด็กหญิง ชณิฑภา พรฉยัยา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140555 16 30 เด็กชาย ธนธร ธนบตัร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140556 16 31 เด็กหญิง ณชนก นุชชบา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 2

8140140557 16 32 เด็กหญิง งามลกัษณ์ บุญมี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 3

8140140558 16 33 เด็กหญิง แพรวา อาํพนัสุข บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม. 1

8140140559 16 34 เด็กชาย รวนิทว์ตัน์ วสุประสาท บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2
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8140140560 16 35 เด็กชาย ชชัพล วฒิุประเสริฐวงศ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140561 17 1 เด็กชาย สรวชิญ์ พนัธกิจไพบูลย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140562 17 2 เด็กชาย ธญัพิสิษฐ์ ตั้งลํ้าเลิศ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.2

8140140563 17 3 เด็กชาย ทรี ตาลทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.3

8140140564 17 4 เด็กชาย พงศภ์คั ถิระพานิช หอวงั ม.1

8140140565 17 5 เด็กชาย ชานน มลัลานู หอวงั ม.3

8140140566 17 6 เด็กชาย พสธร เจริญชุษณะ หอวงั ม.3

8140140567 17 7 เด็กหญิง สุธินี ไตรกิศยเวช หอวงั ม.2

8140140568 17 8 เด็กหญิง นภวรรณ เอกธรรมสุทธ์ิ หอวงั ม.3

8140140569 17 9 เด็กหญิง ธนัยช์นก วเิศษชาติ หอวงั ม.2

8140140570 17 10 เด็กหญิง จิดาภา แซ่เจ่ีย หอวงั ม.2

8140140571 17 11 เด็กชาย ศุภพล ลลิตวจีวงศ์ หอวงั ม.2

8140140572 17 12 เด็กชาย ศุภากร ปริญญาธนากร หอวงั ม.2

8140140573 17 13 เด็กหญิง นนัทน์ภสั ธรรมวานิช หอวงั ม.2

8140140574 17 14 เด็กหญิง ธญัจิรา ตนัติฤทธินนท์ หอวงั ม.2

8140140575 17 15 เด็กชาย ปฏิพล หงส์ถาวรสิริ หอวงั ม.1

8140140576 17 16 เด็กชาย ธนาธร คุม้เจริญ หอวงั ม.1

8140140577 17 17 เด็กหญิง อรการ วอ่งสิริชนม์ หอวงั ม.1

8140140578 17 18 เด็กชาย สรรพสิริ พิพฒัน์นวกิจ หอวงั ม.1

8140140579 17 19 เด็กชาย ณฐันนท์ จุลโทชยั หอวงั ม.3

8140140580 17 20 เด็กหญิง กนกพร อภิชาตมณีกุล หอวงั ม.2

8140140581 17 21 เด็กหญิง วนัสุข อินเจริญ หอวงั ม.2

8140140582 17 22 เด็กชาย ศุภณฐั หอมวเิชียร หอวงั ม.2

8140140583 17 23 เด็กหญิง ชวลัรัตน์ วงษม์าก เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140584 17 24 เด็กหญิง ปราณปรียา เหมหงษา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140585 17 25 เด็กหญิง ศิรภสัสร จนัทร์กระจ่าง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140586 17 26 เด็กชาย พฒิุพงศ์ ศิริโชติภูวรักษ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140587 17 27 เด็กหญิง บุณยชา ปายนั เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
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8140140588 17 28 เด็กหญิง พิมพน์ารา โอแสงใส เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140589 17 29 เด็กชาย เศกสิทธ์ิ เนตรแสงศรี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140590 17 30 เด็กหญิง กญัญาภคั พนัธ์จนัทร์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140591 17 31 เด็กหญิง ธนกร ม่วงงาม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140592 17 32 เด็กชาย กฤตเมธ อิศรภกัดี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140593 17 33 เด็กชาย ฉตัรดนยั สัง่สอน เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140594 17 34 เด็กชาย อติวชิญ์ รินไธสง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140595 17 35 เด็กชาย นิธิศ มหาโภไคย เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140596 18 1 เด็กหญิง จิตรวรรณ เอ่ียมศิรินุกลู เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140597 18 2 เด็กชาย ศุภกร สตัยาภุมภ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140598 18 3 เด็กหญิง มะลิวรรณ หมอเพช็ร์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140599 18 4 เด็กหญิง อุไรวรรณ ล้ิวชวลิต เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140600 18 5 เด็กหญิง กลุณฐั กอ้นทอง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140601 18 6 เด็กหญิง อษัราภคั สีทา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140602 18 7 เด็กหญิง นภสร ม่วงทอง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140603 18 8 เด็กหญิง ลลิตพรรณ ประชาวรกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140604 18 9 เด็กชาย ปุณณภพ มากเจริญผล เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140605 18 10 เด็กชาย นรวชัร สารจนัทร์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140606 18 11 เด็กชาย ภูริพนัธ์ มงคลพีระภาคย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140607 18 12 เด็กชาย ธีรัตม์ เดชาอนนัตทรัพย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140608 18 13 เด็กหญิง กวสิรา แสนจกัร์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140609 18 14 เด็กชาย รัฐภูมิ อินเป้ง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140610 18 15 เด็กหญิง ศรินรัตน์ ยนัตะพนัธ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140611 18 16 เด็กหญิง อาทิตยา สีม่วงงาม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140612 18 17 เด็กหญิง นลินี ศรีบวัทอง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140613 18 18 เด็กชาย ปิยะณฐั อิทธิสุพรรัตน์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140614 18 19 เด็กชาย ภูวนาท ทรัพยป์ระเสริฐ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140615 18 20 เด็กหญิง พิมพพ์รรณ หม่ืนสนิท เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140616 18 21 เด็กชาย ภูริพฒัน์ ไพรอด เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140617 18 22 เด็กชาย พณฐัชา นิลกลดั เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
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8140140618 18 23 เด็กหญิง โศภิษฐา จนัทร์ครู เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140619 18 24 เด็กหญิง อมรรัตน์ เทศแยม้ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140620 18 25 เด็กชาย เสกสรร มีกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140621 18 26 เด็กหญิง ฐิติยาใจ ลุนหลา้ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140622 18 27 เด็กหญิง ปณิดา ภูเด่นผา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140623 18 28 เด็กชาย จิโรจน์ หอสกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140624 18 29 เด็กหญิง ภทัรภร กลา้หาญ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140625 18 30 เด็กชาย สุรนาท บุญอาจ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140626 18 31 เด็กชาย ธนกฤต ฤทธ์ิศิริ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140627 18 32 เด็กชาย เอกภาพ แพสุพฒัน์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140628 18 33 เด็กหญิง ภทัรพร จวงจนัทร์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140629 18 34 เด็กหญิง กสุุณี สองเมือง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140630 18 35 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ ล้ิมสวสัด์ิ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140631 19 1 เด็กชาย ศุภณฐั จูงคง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140632 19 2 เด็กหญิง ชนมพร สุขศรีม่วง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140633 19 3 เด็กชาย รัชพล คาํเพช็ร เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140634 19 4 เด็กชาย ศิริชยั ผงกลุา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140635 19 5 เด็กหญิง รัชนก พุม่จาํปา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140636 19 6 เด็กหญิง ทิพามณี กนกฉนัท์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140637 19 7 เด็กชาย วดิศร เดชประพฤติ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140638 19 8 เด็กหญิง ธญัภคั อสัโย เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140639 19 9 เด็กหญิง ณทันิชาภา โสภณนิธิศ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140640 19 10 เด็กหญิง ทกัษิณา ศูนยศ์ร เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140641 19 11 เด็กหญิง ณฐันรีย์ โลหิตศิริ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.1
8140140642 19 12 เด็กชาย สหสัวรรษ หว้ยหงษท์อง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140643 19 13 เด็กชาย พรไพรรัตน์ นุชอนงค์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140644 19 14 เด็กหญิง สรัลรัตน์ อามินเซ็น เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140645 19 15 เด็กหญิง ศิริพร ทองสวา่ง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140646 19 16 เด็กชาย กรีธณฏัฐ์ กลบัชม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140647 19 17 เด็กชาย ณฐัสิทธ์ิ ทกัษพนัธ์ุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
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8140140648 19 18 เด็กหญิง ชาลิณี เพช็รไทย เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140649 19 19 เด็กหญิง ป่ินมนสั หวานแท้ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140650 19 20 เด็กชาย พิชญุตม์ วจิิตรานุสรณ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140651 19 21 เด็กชาย สหฤทธ์ิ จาํเริญ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140652 19 22 เด็กหญิง ปวชิญา ยวนยี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140653 19 23 เด็กหญิง นิภาพรรณ ทบัทิมไทย เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140654 19 24 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ สุขโพธารมณ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140655 19 25 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ จิตเกษม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140656 19 26 เด็กหญิง อภิญรัตน์ ฝ้ันจูกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140657 19 27 เด็กชาย ประเสริฐ กลีบพฒุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140658 19 28 เด็กหญิง กนัตย์ากร สมอารีย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140659 19 29 เด็กชาย ธมน สุทธศรี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140660 19 30 เด็กหญิง พิม ปิยจิรานนัท์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140661 19 31 เด็กชาย เตชพฒัน์ ศรีจุลฮาด เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140662 19 32 เด็กหญิง ปพิชญา นํ้ านุช เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140663 19 33 เด็กชาย ชูโชค ประคลัภวงส์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140664 19 34 เด็กหญิง ภาพตะวนั ปรีดาวจิิตรกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140665 19 35 เด็กชาย นภกฤต ศิริพิทยกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140666 20 1 เด็กหญิง มณฑิชา รัตนปิณฑะ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140667 20 2 เด็กชาย ภคพล ใจวงค์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140668 20 3 เด็กหญิง ปุณฑริก สุดสตัย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140669 20 4 เด็กหญิง ศิร์กานต์ พรมเตม็ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140670 20 5 เด็กหญิง ศุภางคสิ์นี เอกอุดมชยั เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140671 20 6 เด็กหญิง อรกญัญา โคมทองชูสกลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140672 20 7 เด็กชาย กรวชิญ์ บุญพงษ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140673 20 8 เด็กหญิง สุธิดา เหมือนศรี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140674 20 9 เด็กชาย เสริมคุณพงศ์ พรหมมี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.2
8140140675 20 10 เด็กหญิง อรุณศิริ จรูญศรี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140676 20 11 เด็กหญิง กิรณา ชวนักลุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140677 20 12 เด็กหญิง ศรัณยพ์ร ลิมตโสภณ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
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8140140678 20 13 เด็กชาย เพชรพงศพ์นัธ์ แกว้จนัทร์ทอง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140679 20 14 เด็กหญิง สิตางศุ์ เบิกบานดี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140680 20 15 เด็กหญิง สุทธิรัตน์ วไิลใสย เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140681 20 16 เด็กหญิง ธญัลกัษณ์ พจน์รัมย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140682 20 17 เด็กหญิง กนัตยา เมฆไตรรัตน์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140683 20 18 เด็กชาย พสักร พ่ึงธรรม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ ม.3
8140140684 20 19 เด็กชาย  ธรรศ  คณิตธรรมนิยม วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140685 20 20 เด็กชาย  ฉตัรชยั ศรีปัตเนตร วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140686 20 21 เด็กชาย  ธนพล พงศสุ์ทธินนัท์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140687 20 22 เด็กชาย  ธนาบูรณ์  ศรีบูรพานนท์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140688 20 23 เด็กชาย  นรบดี นิลสมคัร วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140689 20 24 เด็กชาย  ภทัร์ดนยั ธญัญะกิจไพศาล วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140690 20 25 เด็กชาย  วนิทกร วอ่งวารีทิพย์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140691 20 26 เด็กชาย  ศรัณย์ อมรรักษากลุ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140692 20 27 เด็กชาย  ธีรภทัร ภทัรเวสน์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140693 20 28 เด็กชาย  ธนกฤต สินธุสิงห์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140694 20 29 เด็กชาย  ชาญคณฐั เจียสุวรรณารักษ์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140695 20 30 เด็กชาย  รธา ทองยิง่สกลุ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140696 20 31 เด็กชาย  ธีรโชติ จตุรทศันยั วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140697 20 32 เด็กชาย  พีรวสั หลิมวงศ์ วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140698 20 33 เด็กชาย  สุวสนัต์ กองเกิด วดัสุทธิวราราม ม.1
8140140699 20 34 เด็กชาย  ชานน จนัทระโยธา วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140700 20 35 เด็กชาย  คุณาธิป เมืองแกว้ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140701 21 1 เด็กชาย  จารุกร ทองดี วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140702 21 2 เด็กชาย  ณฐักร ไตรยะวงค์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140703 21 3 เด็กชาย  ณฐัสิทธ์ิ ไพศาลฤทธิวงศ์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140704 21 4 เด็กชาย  ธนดล ทาดี วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140705 21 5 เด็กชาย  พลพตั กิตติวทิยากลุ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140706 21 6 เด็กชาย  สิริชาญ  รัตนโชติช่วง วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140707 21 7 เด็กชาย  ธรากร มลาเภา วดัสุทธิวราราม ม.2
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8140140708 21 8 เด็กชาย  ปรเมศ โกมลวาสี วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140709 21 9 เด็กชาย  ภทัรพล หยีผ่ดุง วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140710 21 10 เด็กชาย  รัฐกร เธียรชยัพงษ์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140711 21 11 เด็กชาย  ศุภกิจ  เจียมวฒิุนนัท์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140712 21 12 เด็กชาย  อดิรุจ ตระการมณีรัตน์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140713 21 13 เด็กชาย  นรเศรษฐ์  นุสดิน วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140714 21 14 เด็กชาย  พีรวชิญ์ เหล่าธนาสิน วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140715 21 15 เด็กชาย  ทนาววิฒัน์ วศิลัยศ์ยาพงศ์ วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140716 21 16 เด็กชาย  ภคพล สุวรรณสุโข วดัสุทธิวราราม ม.2
8140140717 21 17 เด็กชาย  ปวณ์ีกร สุไลมาน วดัสุทธิวราราม ม.3
8140140718 21 18 เด็กชาย  ณภทัร ไชยวภิานนท์ วดัสุทธิวราราม ม.3
8140140719 21 19 เด็กหญิง กฤตติกา โนจา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140720 21 20 เด็กหญิง กานติชนน์ ธรรมกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140721 21 21 เด็กชาย คณธชั คณนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140722 21 22 เด็กหญิง จิณห์นิภา สุขสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140723 21 23 เด็กชาย จินตวฒัน์ มณีคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140724 21 24 เด็กชาย จิรภทัร หลกัคาํ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140725 21 25 เด็กหญิง ชนิสรา ตนัทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140726 21 26 เด็กหญิง ชมพลอย เรณุมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140727 21 27 เด็กหญิง ชลลดา บุญสุขใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140728 21 28 เด็กชาย ชพัวชิญ์ มูหะหมดั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140729 21 29 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ตนัติกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140730 21 30 เด็กหญิง ณกานต์ ลภันาเคนทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140731 21 31 เด็กหญิง ทิพประภาพร สะหุนนัต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140732 21 32 เด็กชาย ธนกร วริิยกสิกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140733 21 33 เด็กหญิง ธญัรัศม์ วงศพ์ฒันาดิษยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140734 21 34 เด็กหญิง ธณัญภสัร์ เช้ือพราหมณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140735 21 35 เด็กหญิง ธีรกานต์ พหนการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140736 22 1 เด็กชาย ธีร์รัชช์ ภทัรปวนิทก์ลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140737 22 2 เด็กชาย นนทพนัธ์ โรจนหสัดินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
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8140140738 22 3 เด็กชาย นพนนั วหิคไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140739 22 4 เด็กหญิง นนัทช์พร เพชรพงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140740 22 5 เด็กหญิง ปรัชณวดี หงษบุ์ญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140741 22 6 เด็กหญิง ปรัชณษตรี หงษบุ์ญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140742 22 7 เด็กชาย ปวเรศ อรรถการุณพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140743 22 8 เด็กหญิง ผกายพิชญ์ เลอศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140744 22 9 เด็กหญิง พลอยพรรณ ใหม่เทวนิทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140745 22 10 เด็กหญิง พนัธิตรา คณาญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140746 22 11 เด็กหญิง พิมมาดา แสงแกว้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140747 22 12 เด็กหญิง ภทัราพร แกว้จินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140748 22 13 เด็กหญิง เมธาวดี หนองเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140749 22 14 เด็กชาย วชิชากร งามแสงชยักิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140750 22 15 เด็กหญิง วลิาสินี กณัหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140751 22 16 เด็กชาย สราวฒิุ โสภถา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140752 22 17 เดก็ชาย สิรวชิญ์ ตนัตยาภิรมยก์ลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140753 22 18 เด็กหญิง อณัณ์ อศัวบุญญาเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140754 22 19 เด็กชาย อิทธิกร ทองวงศล์าภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140755 22 20 เด็กหญิง กลุนิษฐ์ ยกยอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140756 22 21 เด็กหญิง ขวญัจิรา อนนัตโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140757 22 22 เด็กหญิง จนัทร์กระจ่าง วฒันะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140758 22 23 เด็กหญิง จิดาภา เพ่ิมเติมสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140759 22 24 เด็กชาย เจษฎากร วรศิลป์ชยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140760 22 25 เด็กชาย ชยตุ ไทยทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140761 22 26 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วารินทร์ศิริกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140762 22 27 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สกัขาพรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140763 22 28 เด็กหญิง ณชัชา นะวะมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140764 22 29 เด็กชาย ณฐันนัท์ พุม่พวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140765 22 30 เด็กชาย ธนดล พิบูลยพ์นงั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140766 22 31 เด็กชาย ธนภทัร รักธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140767 22 32 เด็กหญิง ธญัญพร เพช็รจนัทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
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8140140768 22 33 เด็กหญิง ธญัพิชชา เสรีขจรจารุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140769 22 34 เด็กชาย ธญัพิสิษฐ์ ปุจฉาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140770 22 35 เด็กหญิง ธีรดา การดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140771 23 1 เด็กชาย นภสินธ์ุ จึงศรีจนัทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140772 23 2 เด็กหญิง นรมน ปทุมพรวรกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140773 23 3 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ใจเยน็ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140774 23 4 เด็กชาย ปรัชญา นรินทร์นอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140775 23 5 เด็กชาย พนธกร พรรณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140776 23 6 เด็กหญิง พชัริดา จนัทร์เผือก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140777 23 7 เด็กหญิง พิชญาภา ปุงยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140778 23 8 เด็กหญิง พิมพกานต์ เอกเทวไพศาลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140779 23 9 เด็กชาย พีรพฒัน์ จตุภทัรเสนี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140780 23 10 เด็กหญิง ภคัจิรา ธนบตัรชยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140781 23 11 เด็กหญิง มุกอนัดา ภทัรเศวตโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140782 23 12 เด็กหญิง รสิกานต์ เส็นติระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140783 23 13 เด็กหญิง วริศรา สุทศันทรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140784 23 14 เด็กชาย ศิรวทิย์ ตนัติกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140785 23 15 เด็กชาย ศุภกรณ์ ณ กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140786 23 16 เด็กชาย ศุภณฐั มาศโอสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140787 23 17 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ภู่พงศป์ระพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140788 23 18 เด็กหญิง ศุภศิริ มีมุ่งธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140789 23 19 เด็กชาย อภิบดินทร์ เเกว้เนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140790 23 20 เด็กชาย เอเซีย ตติยากิตติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140791 23 21 เด็กชาย กรบลัลพ ประมูลจิตรสกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140792 23 22 เด็กหญิง จีรกานต์ แกลว้เขตรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140793 23 23 เด็กหญิง ฉตัรรินทร์ มาศววิฒัน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140794 23 24 เด็กหญิง ชญากาณฑ์ โปตะการักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140795 23 25 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ขดัขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140796 23 26 เด็กหญิง ชญัญาณชั กองผาพา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140797 23 27 เด็กชาย นพรัตน์ ชยัสิกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
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8140140798 23 28 เด็กหญิง บุญพิชา จตุภทัรเสนี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140799 23 29 เด็กหญิง ปาริชาติ วงษเ์จริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140800 23 30 เด็กหญิง พิรยา ศรีสุบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140801 23 31 เด็กชาย พฒิุพนัธ์ อุ่ยตระกลู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140802 23 32 เด็กชาย รัชพล สอนชยัญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140803 23 33 เด็กชาย วรปรัชญ์ อกัษรทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140804 23 34 เด็กหญิง ศิรวดี ถาวรวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140805 23 35 เด็กหญิง ศุภิสรา กิจชานนัท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140806 24 1 เด็กชาย อลัฟาน ยะโย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140807 24 2 เด็กหญิง จงจินต์ จงใจงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140808 24 3 เด็กชาย ชยากร ตะ๊ต๊ิบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140809 24 4 เด็กหญิง ณฐิัดา ทรงเดชาไกรวฒิุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140810 24 5 เด็กชาย นฐัพงษ์ จาํปาอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140811 24 6 เด็กหญิง เบญจมาศ ธรรมคัรกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140812 24 7 เด็กหญิง ประภสัสร พลสุภี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140813 24 8 เด็กหญิง ปริตา เทพสุทธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140814 24 9 เด็กหญิง อนญัญา สาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140815 24 10 เด็กหญิง ป่ินเพชร พฒันไพบูลยกิ์จ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140816 24 11 เด็กชาย นภสั วนิิจนนัทรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140140817 24 12 เด็กชาย กา้วชยั สนัทดัวฒันา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140818 24 13 เด็กชาย คชติณห์ หมัน่เขตรกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140819 24 14 เด็กหญิง ชนิษฐา ผดุงภกัดีวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140820 24 15 เด็กชาย ชานน วสุวรรธก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140821 24 16 เด็กชาย ญาณวรุตม์ พาราทิพยเ์จริญชยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140822 24 17 เด็กหญิง ฐิตาภา พลสวสัด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140823 24 18 เด็กหญิง ณภคั บณัฑิตฤทธิเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140824 24 19 เด็กชาย ณชัพล องคศิ์ริพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140825 24 20 เด็กชาย ณฐักลุ แสวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140826 24 21 เด็กหญิง ณฐัฐินนัท์ ชยัสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140827 24 22 เด็กชาย ณฐัพงศ์ อารัมภว์โิรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
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8140140828 24 23 เด็กหญิง ณฐัพชัร์ ศรีแก่บา้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140829 24 24 เด็กหญิง ณฐัพิมพ์ สุขไผต่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140830 24 25 เด็กชาย เตชินท์ เตชินทธ์นนนัต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140831 24 26 เด็กหญิง ธนญัญา ประจกัษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140832 24 27 เด็กชาย ธชักร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140833 24 28 เด็กชาย ธีรัตม์ บุตรากาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140834 24 29 เด็กหญิง นฐัริณี เหมวนั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140835 24 30 เด็กหญิง เนตรชนก คชเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140836 24 31 เด็กหญิง พิชชาภา บุตรทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140837 24 32 เด็กชาย พิพฒัน์พงศ์ เหล่าววิฒัน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140838 24 33 เด็กชาย ภาสวร์ี สมบูรณ์วานิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140839 24 34 เด็กชาย ภูมิธญั วงัช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140840 24 35 เด็กชาย ภูมินทร์ คาํหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140841 25 1 เด็กชาย ภูมิพงศ์ บุญดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140842 25 2 เด็กชาย มีชยั กิติพงศส์มาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140843 25 3 เด็กชาย รชต ธีรปรีชาชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140844 25 4 เด็กชาย เรืองธรรม ธนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140845 25 5 เด็กหญิง ศรีประภา ยอดศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140846 25 6 เด็กชาย ศกัยศ์รณ์ มณัฑนาสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140847 25 7 เด็กชาย ศิวกร จรรยารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140848 25 8 เด็กชาย สหฤทธ์ิ สนันิธิลาวณัย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140849 25 9 เด็กชาย สิโรจ ฤกษป์ระจกัษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140850 25 10 เด็กชาย คมศร สุกแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140851 25 11 เด็กชาย จิติณณ์ อนนัตไอศูรย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140852 25 12 เด็กหญิง ชลธิชา วฒันชยัประสิทธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140853 25 13 เด็กชาย โชติพฒัน์ ไชยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140854 25 14 เด็กชาย ณฏัฐชยั นรสารคณิศร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140855 25 15 เด็กหญิง ณฐัณิชา เส็งเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140856 25 16 เด็กชาย ธนธชั วรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140857 25 17 เด็กหญิง ธนภรณ์ รังษีธรรมปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
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8140140858 25 18 เด็กหญิง ธญัรดี สุรรังสิกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140859 25 19 เด็กหญิง นภสันนัท์ มนสักลุโลทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140860 25 20 เด็กชาย นรภทัร นวนสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140861 25 21 เด็กชาย เนติธร เอ้ือจิตตระกลู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140862 25 22 เด็กหญิง บรรณสรณ์ วเิชียรโมลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140863 25 23 เด็กชาย ปรุฬห์ อุปถมัภานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140864 25 24 เด็กชาย ปองพล ชยัทศัสกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140865 25 25 เด็กหญิง ปัณฑิตา ร่วมใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140866 25 26 เด็กชาย ปิติภทัร ปัทมาวไิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140867 25 27 เด็กชาย พร้อมเกียรติ สมบติัอนนัตกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140868 25 28 เด็กหญิง พลอยณิชา ปรมาธิกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140869 25 29 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา พาหุพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140870 25 30 เด็กชาย พิชชากร บุญจงัหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140871 25 31 เด็กชาย พีรวสั ลกัแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140872 25 32 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ สุขบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140873 25 33 เด็กชาย ภีมวศั พรชยัวรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140874 25 34 เด็กหญิง เมธาวี อุแผนพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140875 25 35 เด็กหญิง รสิตา จนัทร์สนธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140876 26 1 เด็กหญิง ลลิตสรา ปรีดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140877 26 2 เด็กหญิง วรีดา เกียรติเมธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140878 26 3 เด็กชาย วริีนทร์ พนางาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140879 26 4 เด็กชาย สรวศิ วบูิลยจ์รรยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140880 26 5 เด็กหญิง เสาวภาคย์ สมสกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140881 26 6 เด็กหญิง โสรวร์ี เอ่ียมทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140882 26 7 เด็กหญิง อารียา โทช์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140883 26 8 เด็กหญิง อิสราภรณ์ ป่ินแกว้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140140884 26 9 เด็กหญิง จิรมาศ เพียงแกว้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140885 26 10 เด็กหญิง ณฐัณิชา เจตนาพิทกัษก์ลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140886 26 11 เด็กหญิง ทกัษพร หลายพสุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140887 26 12 เด็กชาย ทตัพงศ์ วชิาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
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8140140888 26 13 เด็กหญิง นภมณ ก่อสินวฒันา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140889 26 14 เด็กชาย พทัธดนย์ คงเป่ียม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140890 26 15 เด็กหญิง พิชชาพร อายวุฒันะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140891 26 16 เด็กหญิง มนสันนัท์ พิมพแ์มน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140892 26 17 เด็กหญิง รมิดา สุฐิติวนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140893 26 18 เด็กชาย วรวชิ เจริญศิริพรกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140894 26 19 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ชนะจิตธนกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140895 26 20 เด็กชาย ศุภสณัห์ เกษดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140896 26 21 เด็กชาย ศุภากร วชิรศรัณกลู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140897 26 22 เด็กชาย สกรรจ์ วฒันะเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140898 26 23 เด็กหญิง สโรชา แสงเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140899 26 24 เด็กหญิง อาทิตยา ทิพยว์งัโพธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140900 26 25 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ ปราบพาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140901 26 26 เด็กหญิง กญัญาภคั จิรธนวชิยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140902 26 27 เด็กชาย กิตติธชั ตั้งสกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140903 26 28 เด็กหญิง คุณญัญา ปิยะวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140904 26 29 เด็กชาย ณภทัร จินดาวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140905 26 30 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีธนาบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140906 26 31 เด็กหญิง นนัทน์ภสั ศิลป์ศรีกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140907 26 32 เด็กหญิง นนัธนนัท์ เสาสาํราญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140908 26 33 เด็กชาย ปณชยั ดวงมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140909 26 34 เด็กหญิง ปภาพิชญ์ นามคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140910 26 35 เด็กหญิง ปุณณดา ชยัจาํเนียรกลุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140911 27 1 เด็กชาย ภูมิพิทกัษ์ จตุภทัรเสนี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140912 27 2 เด็กชาย ภูวดล ดว้งรุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140913 27 3 เด็กชาย ฤทธิกร เชาวช์นพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140914 27 4 เด็กชาย ศุภณฐั อ้ึงวาจานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140915 27 5 เด็กหญิง สมสุดา ชูบุญลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140916 27 6 เด็กชาย สรกฤต รัตนพิทยารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
8140140917 27 7 เด็กชาย อุทยั จึงธีรพานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.3
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8140140918 27 8 เด็กหญิง รุษยา รักไทยนิยม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140919 27 9 เด็กหญิง วรินธร พนัธมาศ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140920 27 10 เด็กชาย กฤติธี แตงไทย ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140921 27 11 เด็กชาย ลทัธพล พงษภ์กัดี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140922 27 12 เด็กชาย ศุภกฤต รุ่งสุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140923 27 13 เด็กหญิง ภูริชญา เฉ่ือยฉํ่า ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140924 27 14 เด็กชาย สมิต ทองศิริไทย ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140925 27 15 เด็กหญิง นพณิตา ฉิมบา้นไร่ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140926 27 16 เด็กหญิง ศุจารีย์ ตองใจ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140927 27 17 เด็กหญิง บุญนิสา แสงวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140928 27 18 เด็กหญิง รังสิมา นิธิยะศาสตริญ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140929 27 19 เด็กหญิง สิตานนั เหนียมหมวด ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140930 27 20 เด็กหญิง ปรธีรา ยิง่ดาํนุ่น ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140931 27 21 เด็กชาย ณรงคท์ตั เสน่ห์นพกลุ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140932 27 22 เด็กชาย ภาสกรณ์ ทบัเกษม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140933 27 23 เด็กชาย สุรศกัด์ิ ชาสุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140934 27 24 เด็กชาย ธนกร ศรีวเิศษ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140935 27 25 เด็กชาย อริยะ ตะเวยีงน่น ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140936 27 26 เด็กชาย อริส ฝ่าฝน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140937 27 27 เด็กชาย รมยร์วนิท์ สุวธันเมธากลุ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140938 27 28 เด็กหญิง ชนิตา เอ่ียมเอม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140939 27 29 เด็กหญิง ปัณฑิตา ฉิมกลาง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140940 27 30 เด็กหญิง ศศิชา วริิยะยทุมา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140941 27 31 เด็กหญิง เบญจรัตน์ อุริต ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140942 27 32 เด็กหญิง พศิกา พิมวรณ์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140943 27 33 เด็กชาย เจษฎากร จนัทร์ดา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140944 27 34 เด็กชาย ณฐัชนน ผลพนัธิน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140945 27 35 เด็กหญิง ประภาสิริ ยรรยง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140946 28 1 เด็กชาย นภสัวตัร์ แกว้สุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140947 28 2 เด็กชาย ธนัวฒัน์ ประสพหมู่ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
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8140140948 28 3 เด็กหญิง ไอลฎา ประภาสโนบล ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140949 28 4 เด็กชาย กองทพั หวงัไมตรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140950 28 5 เด็กชาย ฐากรู อินแสน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140951 28 6 เด็กชาย กษิดิศ เสือเมือง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140952 28 7 เด็กหญิง อภินดา กมลศิริวฒัน์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140953 28 8 เด็กชาย ประณมกร อินทนา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140954 28 9 เด็กชาย ปรมตัถ์ เรืองรุ่ง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140955 28 10 เด็กหญิง ดุจเพช็ร จัน่บาํรุง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140956 28 11 เด็กชาย ติณณ์ กนัทอง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140957 28 12 เด็กหญิง ป่ินสุดา พลอยศรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140958 28 13 เด็กชาย ณฐัเสฐ สารการ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140959 28 14 เด็กชาย ศุภวชิญ์ เขียวแกว้ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140960 28 15 เด็กหญิง อริสรา นอ้ยแจ่ม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140961 28 16 เด็กหญิง กรกนก อุริต ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140962 28 17 เด็กหญิง นนัทน์ภสั สิทธ์ิเดชวนั ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140963 28 18 เด็กชาย ภาคิน คชเกษตริน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140964 28 19 เด็กหญิง มนภรณ์ ฤกษว์รีิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140965 28 20 เด็กชาย พฒัน์วชัร์ ลองจาํนงค์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140966 28 21 เด็กหญิง พทัธิชา สุขช่ืน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140967 28 22 เด็กหญิง กลุปริยาณฐั พุม่เรือง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140968 28 23 เด็กหญิง ณิชา ขนุเพชร ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140969 28 24 เด็กชาย พรภูเบศวร์ บรรเทากลุ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140970 28 25 เด็กชาย พลพิพฒัน์ พ่ึงธรรมคุณ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140971 28 26 เด็กชาย ศุภนนัท์ วรรณวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140972 28 27 เด็กชาย ธนานนัต์ แพร่หลาย ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140973 28 28 เด็กชาย รติบดี การกลจกัร ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140974 28 29 เด็กชาย ณฐันนท์ คนการ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140975 28 30 เด็กชาย ธนกฤต พนมอุปถมัภ์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140976 28 31 เด็กชาย พิสิษฐ์ กองณรงค์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140977 28 32 เด็กหญิง ศิริภร สุวรรณ์ทอง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
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8140140978 28 33 เด็กหญิง สณัห์ฤทยั บุญยิง่ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140979 28 34 เด็กชาย ภรัณยภ์ทัร พรหมวสุิทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140980 28 35 เด็กชาย พชร พว่งแพ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140981 29 1 เด็กชาย ปิยวฒัน์ อมรธาตรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140982 29 2 เด็กชาย นนทกร อินทอง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140983 29 3 เด็กชาย พรพรหม ขนุพรหม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.1
8140140984 29 4 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ หลานเดช ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140985 29 5 เด็กหญิง มนพร คีรีตะ๊ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140986 29 6 เด็กหญิง วรกานต์ ดาํรงคน์าวนิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140987 29 7 เด็กหญิง ภทัรานิษฐ์ ป่ินสง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140988 29 8 เด็กชาย วศิาล รักการ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140989 29 9 เด็กชาย คริษฐ์ กลุฉตัรานนท์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140990 29 10 เด็กชาย กษิด์ิเดช บุญโสภา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140991 29 11 เด็กหญิง วรพร เพง็สุข ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140992 29 12 เด็กหญิง ภทัรพร เกิดพร้อม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140993 29 13 เด็กชาย อฑัฒวชิญ์ ทว้มรุ่งโรจน์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140994 29 14 เด็กชาย ปรพล ดว้งสวสัด์ิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140995 29 15 เด็กหญิง พิชญสิ์นี รอดประเสริฐ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140996 29 16 เด็กหญิง พทัธมน อุทยักร ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140997 29 17 เด็กชาย ชาญธวชั เช่ียววณิชชา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140998 29 18 เด็กหญิง ประภาศิริ ผลอินทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140140999 29 19 เด็กหญิง ปุณยวร์ี หาญณรงค์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141000 29 20 เด็กหญิง พราวรวี บุตรงาม ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141001 29 21 เด็กหญิง บณัฑิตา กณัหดิลก ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141002 29 22 เด็กชาย สุวจิกัขณ์ ศานติวงษก์าร ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141003 29 23 เด็กหญิง ญาตา พีระธรณิศร์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141004 29 24 เด็กชาย นทัธกานต์ ศรีสุขพาชิน ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141005 29 25 เด็กชาย กอ้งภูมิ คุม้สุภา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141006 29 26 เด็กหญิง ชนสรณ์ จนัทร์แจ่มศรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141007 29 27 เด็กหญิง ชนิกานต์ เกษศรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
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8140141008 29 28 เด็กชาย น่านฟ้า ชยัพิพฒันมงคล ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141009 29 29 เด็กหญิง วริษฐา อุ่นพินิจ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141010 29 30 เด็กหญิง ขวญัจิรา ปัทวนัวเิวก ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141011 29 31 เด็กหญิง พทัธมน แขวงภูเขียว ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141012 29 32 เด็กหญิง กชวรรณ พรหมมานอก ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141013 29 33 เด็กหญิง นฐกร เมืองมา ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141014 29 34 เด็กชาย มัน่คง อุ่มบางตลาด ฤทธิยะวรรณาลยั ม.2
8140141015 29 35 เด็กหญิง อิษฎา ขาํละมยั ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141016 30 1 เด็กชาย ณภทัร วธันจิตต์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141017 30 2 เด็กหญิง สิริพิชญะ ธญักรินธนะรัตนะ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141018 30 3 เด็กหญิง วริศรา รัตนวานิชเดชะ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141019 30 4 เด็กชาย ณฐัพงศ์ พิพิธพรสิริกลุ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141020 30 5 เด็กหญิง ธมนวรรณ เงาศรี ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141021 30 6 เด็กหญิง วริษา พสิูทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141022 30 7 เด็กหญิง วริสรา วะดีศิริศกัด์ิ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141023 30 8 เด็กหญิง ญาณิศา รอดจนัทึก ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141024 30 9 เด็กชาย กนัต์ วทิยากาญจน์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141025 30 10 เด็กชาย สิริวฒัน์ ยรรยง ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141026 30 11 เด็กชาย พรภทัร ลาํกลู ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141027 30 12 เด็กชาย อมรเทพ ภูเงินงอก ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141028 30 13 เด็กหญิง ธญัธิดา บุญรอดรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลยั ม.3
8140141029 30 14 เด็กชาย ภูมิภทัร์ จารภทัร์ โยธินบูรณะ
8140141030 30 15 เด็กชาย พสุธร มิตานี โยธินบูรณะ ม.2
8140141031 30 16 เด็กชาย พชร บุญสร้างสุข โยธินบูรณะ ม.1
8140141032 30 17 เด็กหญิง ธญัดา ภิญโญภาพ โยธินบูรณะ ม.1
8140141033 30 18 เด็กชาย ภวตั อุ่นจิตตว์รรธนะ โยธินบูรณะ
8140141034 30 19 เด็กชาย สาริน กิจฉตัร โยธินบูรณะ
8140141035 30 20 เด็กชาย ชาตนนัท์ อศัวชุติธาํรง โยธินบูรณะ ม.1
8140141036 30 21 เด็กหญิง ช่อทิพย์ วฒันาอาษากิจ โยธินบูรณะ ม.1
8140141037 30 22 เด็กชาย สุราเชษฐ์ โตศกัด์ิสิทธ์ิ โยธินบูรณะ ม.1



เลขประจาํตวัสอบ ห้อง ที่ โรงเรียน ระดบัช้ันช่ือ - ช่ือสกลุ

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครสอบ
แข่งขันวทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น คร้ังที ่12

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา    สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1
ประจาํปีการศึกษา 2558

8140141038 30 23 เด็กหญิง ปัฐทิชา มหกิจเดชาชยั โยธินบูรณะ ม.1
8140141039 30 24 เด็กชาย พิชญะ ก่อวฒันมงคล โยธินบูรณะ ม.1
8140141040 30 25 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ลือวนิชกลุ โยธินบูรณะ
8140141041 30 26 เด็กหญิง นภสัวสิาข์ สุธรรมบุตร โยธินบูรณะ
8140141042 30 27 เด็กหญิง ณปภา อุดมเลิศวนสิน โยธินบูรณะ ม.2
8140141043 30 28 เด็กหญิง ปภทัรดา อภิธนงัศิริ โยธินบูรณะ ม.2
8140141044 30 29 เด็กหญิง กชนิภา จงัธนสมบติั โยธินบูรณะ ม.1
8140141045 30 30 เด็กหญิง วภิาวนีิ อุงอาํรุง โยธินบูรณะ ม.2
8140141046 30 31 เด็กชาย มธันนัท์ เถกิงเดช โยธินบูรณะ ม.2
8140141047 30 32 เด็กชาย กรวร์ี ศรีชยันนท์ โยธินบูรณะ ม.2
8140141048 30 33 เด็กหญิง จีรณินทร์ ทรัพยานนท์ โยธินบูรณะ ม.2
8140141049 30 34 เด็กชาย กฤษฎ์ ชั้นพรภกัดี โยธินบูรณะ
8140141050 30 35 เด็กชาย นนทวฒัน์ รังสิปราการ โยธินบูรณะ ม.2
8140141051 31 1 เด็กหญิง สิริภากร วชิระเธียรชยั โยธินบูรณะ ม.2
8140141052 31 2 เด็กชาย สณัห์ชยพล ล่ิวเกษมศานต์ โยธินบูรณะ ม.2
8140141053 31 3 เด็กหญิง ภวนิภคั ภทัรกิจธรรม โยธินบูรณะ ม.2
8140141054 31 4 เด็กชาย พีรธชั ตรีทานยทุธ โยธินบูรณะ ม.2
8140141055 31 5 เด็กชาย ณฐัฐ์ ศกัดาศกัด์ิ โยธินบูรณะ ม.2
8140141056 31 6 เด็กหญิง จุฑาพิชญ์ ยวุบูรณ์ โยธินบูรณะ ม.2
8140141057 31 7 เด็กหญิง กนกอร คุณทวปัีญญา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141058 31 8 เด็กหญิง ชุติมา ทองดี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141059 31 9 เด็กหญิง ฐิติพร แซ่อ้ึง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141060 31 10 เด็กหญิง ทวพิร บาํรุงแควน้ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141061 31 11 เด็กหญิง ธนตัถธิ์ดา เหล่าศิริรัตน์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141062 31 12 เด็กหญิง เนตรปวร์ี สุวรรณพงศ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141063 31 13 เด็กหญิง ปวริศา พลกิจสราญ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141064 31 14 เด็กหญิง วภิาดา แสงเสน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141065 31 15 เด็กชาย กนัตวฒัน์ ฤาษีสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141066 31 16 เด็กชาย ชินรชต ครรชนะอรรถ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141067 31 17 เด็กชาย ธนพกัต์ เจริญพกัตร์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
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8140141068 31 18 เด็กชาย บรรณพนัธ์ กิตติพรลภสั นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141069 31 19 เด็กชาย พสิษฐ์ ศรีวฒันศกัด์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141070 31 20 เด็กชาย ภูริณฐั ผดุงญาณ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1
8140141071 31 21 เด็กหญิง พิชญา ภทัรยานนท์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
8140141072 31 22 เด็กหญิง มชัฌิมา แตงเล้ียง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141073 31 23 เด็กหญิง วรรณกร บุรังกรู นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141074 31 24 เด็กหญิง สุมิตา ฤทธิโย นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141075 31 25 เด็กหญิง ไอริณ วศิวกลุ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141076 31 26 เด็กชาย ปัณณธร ทบัทิมทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141077 31 27 เด็กชาย อดินนัท์ ตุม้ฉาย นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141078 31 28 เด็กชาย จิรายุ จุลกทพัพะ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2
8140141079 31 29 เด็กหญิง เจตนิพิฐ ยนืยงโอฬาร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3
8140141080 31 30 เด็กหญิง ธญัชนก จิตรมงคงกลุ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3
8140141081 31 31 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ โตจาํนงค์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3
8140141082 31 32 เด็กหญิง ธนภรณ์ โพพิศ ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141083 31 33 เด็กหญิง วริศรา เชียงกลุ ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141084 31 34 เด็กหญิง สุจิตรา พลูสวสัด์ิ ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141085 31 35 เด็กหญิง สุวภทัร แยม้พราย ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141086 32 1 เด็กหญิง ปวณีา ศรีเมือง ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141087 32 2 เด็กชาย วรินทร สมบติันิมิตร ราชวนิิตมธัยม ม.2
8140141088 32 3 เด็กหญิง ณฎัฐา ศิริบุญเรืองวงศ์ ราชวนิิตมธัยม ม.2
8140141089 32 4 เด็กหญิง รัตนาวดี นาคเงิน ราชวนิิตมธัยม ม.2
8140141090 32 5 เด็กชาย อนนัตชยั ภูเขาทอง ราชวนิิตมธัยม ม.1
8140141091 32 6 เด็กหญิง สุปรียา สิงหเสนี ราชวนิิตมธัยม ม.1
8140141092 32 7 เด็กหญิง ดาวอาํพรรณ คงมีผล ราชวนิิตมธัยม ม.1
8140141093 32 8 เด็กหญิง วรรณกร ประโลมเจริญสุข ราชวนิิตมธัยม ม.1
8140141094 32 9 เด็กชาย ธิตินนัทน์ รามนนัทน์ ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141095 32 10 เด็กหญิง สุมินตรา คูณศรี ราชวนิิตมธัยม ม.3
8140141096 32 11 เด็กหญิง กชกร งามสงวนตระกลู สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141097 32 12 เด็กหญิง กานตสิ์นี เตชะวบูิลยผ์ล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
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8140141098 32 13 เด็กหญิง จิรณฐั โพธินิล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141099 32 14 เด็กหญิง ณภทัร เลิศสตัตพรกลุ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141100 32 15 เด็กหญิง ณฐัชยา รักเงิน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141101 32 16 เด็กหญิง ธญัวลยั โอบนิธิพนัธ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141102 32 17 เด็กหญิง ธิดาพร ประยงคพ์นัธ์ุ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141103 32 18 เด็กหญิง นภสันนัท์ นาคปานเสือ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141104 32 19 เด็กหญิง ปทิตตา สรรพประวณี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141105 32 20 เด็กหญิง ปริญดา สิงห์ซอม สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141106 32 21 เด็กหญิง ปวชิญา วงคช์มภู สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141107 32 22 เด็กหญิง ปาลีรัตน์ อภิวาทธนะพงศ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141108 32 23 เด็กหญิง พรนานา ปุนนา สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141109 32 24 เด็กหญิง มณฑิดา อานุภาพสโมสร สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141110 32 25 เด็กหญิง รัญธิดา ยคุเกษมวงศ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141111 32 26 เด็กหญิง รุจิรา ไผมี่ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141112 32 27 เด็กหญิง วรินทร อุ่นเสมาธรรม สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141113 32 28 เด็กหญิง วมิลวรรณ เจริญสุข สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141114 32 29 เด็กหญิง วรีดา เชาวรู์ปดี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141115 32 30 เด็กหญิง สุจิรา อศัวพงษอ์นนัต์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141116 32 31 เด็กหญิง สุบุญญา วติัรางกลู สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์
8140141117 32 32 เด็กหญิง อารยา ศรีสกลุเมฆี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141118 32 33 เด็กหญิง เพียงดาว ไอสถาภิรัตน์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141119 32 34 เด็กหญิง ลลิตา มุ่งดี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141120 32 35 เด็กหญิง ปภาภรณ์ ยว้ยความดี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.1
8140141121 33 1 เด็กหญิง พรธญัญา มณีรัตนะพร สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141122 33 2 เด็กหญิง พริมา ปัญจบุรี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141123 33 3 เด็กหญิง ชลิตา ร่ืนสายชล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141124 33 4 เด็กหญิง นฤสรณ์ รัตนแสงเสถียร สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141125 33 5 เด็กหญิง จารุนิภา จนัทรอ่อน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141126 33 6 เด็กหญิง สายชล พรคมัภีร์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141127 33 7 เด็กหญิง สโรชา ผลภกัดี สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
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8140141128 33 8 เด็กหญิง ธนัยพร ล่ิวเจริญศกัด์ิกลู สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141129 33 9 เด็กหญิง แพรวนภา ตั้งวรรณวทิย์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141130 33 10 เด็กหญิง สุทธิดา อตัถจริยกลุ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141131 33 11 เด็กหญิง ภทัรภร เลิศปรีชาพนัธ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141132 33 12 เด็กหญิง ธชพร ดาํพะธิก สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141133 33 13 เด็กหญิง กชพร ตรัยปกรณ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141134 33 14 เด็กหญิง พณัณิตา โอฬารตระกลู สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141135 33 15 เด็กหญิง วรชิสา เลิศธญัธนา สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141136 33 16 เด็กหญิง ชุตินนัท์ ธรรมกิริยานนท์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141137 33 17 เด็กหญิง ดลัลชัวรรณ กลนัทกพนัธ์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141138 33 18 เด็กหญิง อภิชญา เข่ือนเพชร สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141139 33 19 เด็กหญิง ชนกสุดา สรรพธนาวตั สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141140 33 20 เด็กหญิง สุภสัสร ศิริฐานนท์ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141141 33 21 เด็กหญิง มนตน์ภา คะแกว้ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ ม.2
8140141142 33 22 เด็กชาย ชพัวชิญ์ ม่ิงมณี สตรีวทิยา2 ม.2
8140141143 33 23 เด็กชาย ณฐพงศ์ โลกวทิย์ สตรีวทิยา2 ม.2
8140141144 33 24 เด็กหญิง บณัฑิตา สิทธิโชติเลิศภกัดี สตรีวทิยา2 ม.3
8140141145 33 25 เด็กหญิง นนัทิตา ธารัตชน สตรีวทิยา2 ม.3
8140141146 33 26 เด็กหญิง อุนนดา สมุทรนาค สตรีวทิยา2 ม.2
8140141147 33 27 เด็กหญิง ปนสัยา ฟนิูลกลุ สตรีวทิยา2 ม.2
8140141148 33 28 เด็กชาย องอาจ ไพศาลเสถียรวงศ์ สตรีวทิยา2 ม.3
8140141149 33 29 เด็กหญิง สุภชา โอทาริก สตรีวทิยา2 ม.3
8140141150 33 30 เด็กหญิง ชญาภรณ์ จิวรวฒันกลุ มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้ ม.1
8140141151 33 31 เด็กหญิง ปวริศา โกมลวจันะ ราชินี ม.1
8140141152 33 32 เด็กหญิง พฒัน์นรี เตียวไิล ราชินี ม.1
8140141153 33 33 เด็กหญิง นรัญญา รุจนเวชช์ ราชินี ม.1
8140141154 33 34 เด็กหญิง จิดาภา อุดมพาณิชวงศ์ ราชินี ม.1
8140141155 33 35 เด็กหญิง ป่ิน ศิลป์กนก จิตรลดา ม.3
8140141156 34 1 เด็กชาย จรัสรวี ศรีจนัทร์สุข เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ ม.1
8140141157 34 2 เด็กหญิง ชิดชนก แซ่เตียว เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ ม.3
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8140141158 34 3 เด็กชาย นพเกา้ คณาฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ ม.3
8140141159 34 4 เด็กหญิง ชนาภทัร นุ่นสงัข์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ ม.3
8140141160 34 5 เด็กชาย จิรวฒัน์ พกุชาวนา วดัพลบัพลาชยั ป.6
8140141161 34 6 เด็กหญิง ธนกาญจน์ ล่ิมปพิสุทธ์ิ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 ม.2
8140141162 34 7 เด็กหญิง วชัราภรณ์ พนัธ์ยก ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 ม.2
8140141163 34 8 เด็กหญิง ปกปราชญ์ เสือดี ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 ม.2
8140141164 34 9 เด็กหญิง ปอเงิน สุกใส ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 ม.2
8140141165 34 10 เด็กหญิง ปิฏิณนัต์ จนัทนพ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.1
8140141166 34 11 เด็กหญิง ณพนรี นิมิตรพนัธ์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ป.6
8140141167 34 12 เด็กหญิง ณรัญประไพ สุทธิสมัพทัน์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ป.6
8140141168 34 13 เด็กหญิง ปิยาภา ตนัติศิริวฒัน์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.3
8140141169 34 14 เด็กหญิง ปาณิสรา ตั้งงามสกลุ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.1
8140141170 34 15 เด็กหญิง ภทัราภา เกษมสาํราญ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.2
8140141171 34 16 เด็กหญิง จิตตนาถ พยงุวงศ์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.2
8140141172 34 17 เด็กหญิง ชยรัมภา ชีวะพฤกษ์ มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.2
8140141173 34 18 เด็กหญิง กรวร์ี จารุจินดา มาแตร์เดอีวทิยาลยั ม.2
8140141174 34 19 เด็กหญิง ศุภิสรา โฆษิตบวรชยั เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ ม.2
8140141175 34 20 เด็กหญิง รตา สุฤทธ์ิภิญโญ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ ม.2
8140141176 34 21 เด็กหญิง พิมพร์วี งามพร้ิง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.2
8140141177 34 22 เด็กชาย ภพธรรม เจริญแนว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.2
8140141178 34 23 เด็กชาย นิติพงศ์ พมุดวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.2
8140141179 34 24 เด็กหญิง ญาณิศา ตนัจารุพนัธ์ วฒันาวทิยาลยั ม.1
8140141180 34 25 เด็กหญิง ขวญัลดา ศรีจอมขวญั วฒันาวทิยาลยั ม.1
8140141181 34 26 เด็กหญิง พฐัสุดา ไอยรากาญจนกลุ วฒันาวทิยาลยั ม.3
8140141182 34 27 เด็กหญิง อิสรีย์ ไพพินิจ วฒันาวทิยาลยั ม.3
8140141183 34 28 เด็กชาย ศุภากร วรกิตต์ิเดชา สารวทิยา ม.2
8140141184 34 29 เด็กหญิง ญาณิศา พิสิษฐเจริญทตั สารวทิยา ม.2
8140141185 34 30 เด็กชาย พสักร พิสิษฐเจริญทตั สารวทิยา ม.1
8140141186 34 31 เด็กชาย สุวจิกัขณ์ พฤฒิพิบูลธรรม สารวทิยา ม.2
8140141187 34 32 เด็กชาย ธีรพล แสงสุขหิรัญ สารวทิยา ม.2
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8140141188 34 33 เด็กชาย ฉตัรญาดา ลีสุวรรณ สนัติราษฎร์วทิยาลยั ม.1
8140141189 34 34 เด็กหญิง จิราณิช โชติพิมาย มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141190 34 35 เด็กชาย ภูวศิรุต สุขกระสานติ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141191 35 1 เด็กชาย ร่มธรรม กงัสววิฒัน์ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141192 35 2 เด็กหญิง ศิรประภา วสิิทธิภกัดีกลุ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141193 35 3 เด็กชาย วรท วไิลนาม มธัยมปัญญารัตน์ ม.2
8140141194 35 4 เด็กชาย ศศินทร์ ตรีรัตน์ มธัยมปัญญารัตน์ ม.2
8140141195 35 5 เด็กหญิง พชัรดา สกลุศรีประเสริฐ มธัยมปัญญารัตน์ ม.2
8140141196 35 6 เด็กชาย บทัม์ พว่งเกิด มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141197 35 7 เด็กชาย วชัรพล จริงวาจา มธัยมปัญญารัตน์ ม.3
8140141198 35 8 เด็กหญิง ลกัษิกา สนัทดั มธัยมปัญญารัตน์ ม.2
8140141199 35 9 เด็กหญิง ณิชาวร์ี เชยประเสริฐ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141200 35 10 เด็กชาย อติรุจ อุดมโภชน์ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141201 35 11 เด็กหญิง ดวงพร สิริกลุวฒันานนท์ มธัยมปัญญารัตน์ ม.1
8140141202 35 12 เด็กชาย ธชัธรรม สงัขะเมฆะ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.1
8140141203 35 13 เด็กชาย จกัรภทัร ตนัติศิริรักษ์ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.2
8140141204 35 14 เด็กชาย ธนกฤต สาํราญกมล สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.2
8140141205 35 15 เด็กชาย พงหฐ อินอารีย์ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.2
8140141206 35 16 เด็กชาย หสัรักษ์ บรรจงเมือง สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.2
8140141207 35 17 เด็กหญิง ณฐัวดี เชาอนาจิณ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141208 35 18 เด็กหญิง ณิชนนัท์ กาศิเษฏาพนัธ์ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.1
8140141209 35 19 เด็กหญิง รวสิรา ปฏิพทัธ์ก่อกลุ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141210 35 20 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตรีวรเวทย์ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141211 35 21 เด็กหญิง ณภทัร อมรปิยะกฤษฐ์ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141212 35 22 เด็กชาย อนัดามนั เขาสูง สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141213 35 23 เด็กหญิง พิณรสา สุวรรณกฏู สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141214 35 24 เด็กหญิง ณชัชา ศุภศิริ สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141215 35 25 เด็กหญิง อลีนา มาแสง สาธิตมศว.ประสานมิตร ม.3
8140141216 35 26 เด็กชาย กมัพล เจียมไพจิตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
8140141217 35 27 เด็กชาย กวนิ กณุฑลทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.1
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8140141218 35 28 เด็กชาย พงศพิ์ช พวับณัฑิตกลุ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141219 35 29 เด็กชาย ชชัวาล ตนัเจริญทรัพย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141220 35 30 เด็กหญิง ณฐัติกา พรหมประภากร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141221 35 31 เด็กหญิง ปาริตา แอดาํ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141222 35 32 เด็กหญิง ศิริวมิล พิเศษพงศไ์พบูลย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141223 35 33 เด็กชาย ศุภณฐั ตนัโสรัจประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141224 35 34 เด็กหญิง นนัทน์ภสั สุวรรณเจริญสุข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141225 35 35 เด็กชาย อาทิตย์ แสงตระกลูกมล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141226 36 1 เด็กหญิง วชัราวลี ฉุนหอมหวล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141227 36 2 เด็กชาย ธนพฒัน์ ปกรณ์กิตติบวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141228 36 3 เด็กชาย ณฐัภูริชกร จลสุขพิพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141229 36 4 เด็กชาย จิตติ ฤกษใ์หญ่ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141230 36 5 เด็กหญิง จีรนนัท์ ไทยสนธิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141231 36 6 เด็กชาย ภูฟ้า กรแกว้ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141232 36 7 เด็กชาย ชินพฒัน์ มากจนัทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141233 36 8 เด็กชาย คีตลนัช์ เก้ือกล่ิน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.2
8140141234 36 9 เด็กชาย วชิรวชิญ์ ววิฒัน์สุขไพศาล อสัสมัชญั ม.2
8140141235 36 10 เด็กชาย ธนดล รักประกอบกิจ อสัสมัชญั ม.2
8140141236 36 11 เด็กชาย วรทตั ลีลาวรเศรษฐ์ อสัสมัชญั ม.2
8140141237 36 12 เด็กชาย พบโชค เจียมพิทยานุวฒัน์ อสัสมัชญั ม.2
8140141238 36 13 เด็กชาย มีฤทธ์ิ แทนประเสริฐสุข อสัสมัชญั ม.2
8140141239 36 14 เด็กชาย ภูวศิษฐ์ เตชสิทธ์ิสิริกลุ อสัสมัชญั ม.2
8140141240 36 15 เด็กชาย กนกเจตน์ คงนิธิเฉลิม อสัสมัชญั ม.2
8140141241 36 16 เด็กชาย คมชาญ ติรศุทธ อสัสมัชญั ม.2
8140141242 36 17 เด็กชาย ชานนท์ อ้ึงขจรเกียรติ อสัสมัชญั ม.2
8140141243 36 18 เด็กชาย ชญานนท์ บุญมานะวงศ์ อสัสมัชญั ม.2
8140141244 36 19 เด็กชาย อิทธิพนัธ์ กลัน่ความดี อสัสมัชญั ม.2
8140141245 36 20 เด็กชาย ชยัวฒิุ ศุภศิริลกัษณ์ อสัสมัชญั ม.2
8140141246 36 21 เด็กชาย เศรษฐพ์งษ์ โสภณศิรินนัท์ อสัสมัชญั ม.2
8140141247 36 22 เด็กชาย ดรากรณ์ ผดุงพฒัโนดม อสัสมัชญั ม.2
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8140141248 36 23 เด็กชาย ยศวจัน์ อู่ศิริมณีชยั อสัสมัชญั ม.2
8140141249 36 24 เด็กชาย คณธชั ตั้งวฒันารัตน์ อสัสมัชญั ม.3
8140141250 36 25 เด็กชาย ณฐันนัท์ บุญยะผลานนัท์ อสัสมัชญั ม.3
8140141251 36 26 เด็กชาย พีรณฐั ดนยัดุษฎีกลุ อสัสมัชญั ม.3
8140141252 36 27 เด็กชาย วรวงศ์ เลิศอาํนวยพร อสัสมัชญั ม.3
8140141253 36 28 เด็กหญิง ศิริภสัชา โชติกไกร อสัสมัชญัธนบุรี ม.3
8140141254 36 29 เด็กหญิง อติยา จินตนุกลู อสัสมัชญัธนบุรี ม.3
8140141255 36 30 เด็กชาย ณฐันนท์ สาธิตธรรมพร อสัสมัชญัธนบุรี ม.3
8140141256 36 31 เด็กชาย ธนธรณ์ อมรรัตนานุกลู อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141257 36 32 เด็กหญิง ร่มธรรม ไทยทตักลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141258 36 33 เด็กชาย ธีรภทัร เรียงวไิลกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141259 36 34 เด็กชาย ชนตัถ์ เสริมส่งสกลุชยั อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141260 36 35 เด็กหญิง มฤคมาส จีระฐิติ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141261 37 1 เด็กชาย นพกร บวรวฒันานนท์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141262 37 2 เด็กหญิง พรณิตชา ไขวพ้นัธ์ุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141263 37 3 เด็กหญิง ชนาพร ณ น่าน อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141264 37 4 เด็กชาย รัชกฤช เรืองวงษ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141265 37 5 เด็กชาย ทิชางคก์ร พรมลี อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141266 37 6 เด็กชาย พิรัชย์ สามิตสมบติั อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141267 37 7 เด็กชาย อษัวฒัน์ จนั อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141268 37 8 เด็กชาย ณฐัชนน สมภพศาสน์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141269 37 9 เด็กหญิง ฐิติชญา ฐิติวฒิุพงศ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141270 37 10 เด็กชาย วรีภทัร ลาภกิจดี อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141271 37 11 เด็กหญิง กรกานต์ โกสลัลว์ฒันา อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141272 37 12 เด็กชาย ศิรณฐั สิวะวรรณวงศ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141273 37 13 เด็กหญิง สาริน นิพทัธ์วรสกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141274 37 14 เด็กชาย อภิวชิณ์ จาํนงคจิ์ตร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141275 37 15 เด็กหญิง ธนัยว์ดี เอกทรัพยสิ์น อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141276 37 16 เด็กหญิง เปรมิกา มิตรประเสริฐพร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141277 37 17 เด็กชาย นิพพิชฌน์ พนัธ์ุบพิธ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
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8140141278 37 18 เด็กหญิง ศศิรา ลาภบุญเลิศ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141279 37 19 เด็กชาย ธรรศ ธงศรีเจริญ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141280 37 20 เด็กชาย รชต ประกายรุ้งทอง อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141281 37 21 เด็กชาย อรณ ทองมี อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141282 37 22 เด็กชาย วริศ ลภันะฐิติ อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141283 37 23 เด็กชาย ณฐันนท์ เรืองรัตนเมธี อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141284 37 24 เด็กหญิง รวปิรียา ปฐมเรืองพงศ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141285 37 25 เด็กหญิง ณภทัร ดาํแกว้ อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141286 37 26 เด็กชาย ภทัรชนน อคัรกิจวรุิฬห์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141287 37 27 เด็กชาย บุริศร์ หงส์ประภศัร อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141288 37 28 เด็กชาย พีรพฒัน์ เหลืองเพชราภรณ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141289 37 29 เด็กหญิง แพรพลอย สุพพตัศาสตร์ อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141290 37 30 เด็กหญิง นนัทวรรณ รัตนบณัฑิตสกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141291 37 31 เด็กชาย ณภทัร สุขจิตสาํราญ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141292 37 32 เด็กชาย วตุตินนัท์ ลางคุลเสน อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141293 37 33 เด็กชาย นิธิศภูมิ สุริยวงศ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141294 37 34 เด็กชาย พิสิษฐ์ วงศศ์รีพิสนัต์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141295 37 35 เด็กชาย กรวชิญ์ ตรีเจริญ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141296 38 1 เด็กชาย ภทัรภณ เพียรประเสริฐกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141297 38 2 เด็กชาย ศรัณย์ โชคท่าพระ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141298 38 3 เด็กชาย ณฐัพล อรรควฒัน์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141299 38 4 เด็กหญิง สุภสัสร คํ้าชู อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141300 38 5 เด็กหญิง พีรณชั ศรีพยงุฉนัท์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141301 38 6 เด็กหญิง นนัทชัพร อคัรอมรพงศ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141302 38 7 เด็กชาย ศกัดิพฒัน์ เหมศาสตร์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141303 38 8 เด็กชาย วรินทร์ จิตตขจรเกียรติ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141304 38 9 เด็กหญิง อุรศรี รัตนตั้ง อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141305 38 10 เด็กชาย บุรชยั หงส์ประภศัร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141306 38 11 เด็กชาย ภานรินทร์ ชู อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141307 38 12 เด็กชาย สุกรินทร์ ไชยานนท์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
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8140141308 38 13 เด็กชาย กฤติน ฉายประเสริฐ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141309 38 14 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ พฤฒิพิบูลธรรม อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141310 38 15 เด็กชาย สุขเกษม เพียรกิจสกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141311 38 16 เด็กชาย ศุภเดช ชยัเดชาภินนัท์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141312 38 17 เด็กชาย พริษฐ์ ชยัศุจยากร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141313 38 18 เด็กชาย สิทธินนท์ ระติสกลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141314 38 19 เด็กชาย สุกฤษฎ์ ใจนุ่ม อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141315 38 20 เด็กชาย วศิวย์ศ พลพรพิสิฐ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141316 38 21 เด็กชาย วราวทิย์ กองสินรัตน์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141317 38 22 เด็กชาย อดิสร วชิรานนัท์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141318 38 23 เด็กชาย มนภทัร บุญยฤทธ์ิ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141319 38 24 เด็กชาย ธนภูมิ สุวรรณ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141320 38 25 เด็กชาย ฉตัรดนยั โรจนธรรม อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141321 38 26 เด็กชาย ปฐมวทิย์ เผา่ปฏิมากรฃ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141322 38 27 เด็กหญิง ณฏัฐพร ฮึงวฒันากลุ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141323 38 28 เด็กชาย ชยกร อ่ิมทรัพย์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.2
8140141324 38 29 เด็กชาย วรธน เดชานุวงษ์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141325 38 30 เด็กชาย ปัทพล แซ่เสา้ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141326 38 31 เด็กชาย ธาดา จงพิพิธพร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141327 38 32 เด็กชาย ณฐภทัร ศรีอาํพลเดช อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141328 38 33 เด็กชาย สิรภพ แสงมี อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141329 38 34 เด็กชาย ภูริช สุขอร่าม อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141330 38 35 เด็กชาย ภุริณฐั รุ่งเรือง อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141331 39 1 เด็กหญิง อุบลวรรณ์ ยอดแสน อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141332 39 2 เด็กชาย รชต บุญยงค์ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141333 39 3 เด็กหญิง ณฐัริกา ยอดแกว้ อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141334 39 4 เด็กชาย ศุภณฐั มะโนนอ้ม อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141335 39 5 เด็กชาย กรพชัร์ แซ่อ่ึง อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141336 39 6 เด็กชาย ธนชั ทรัพยอ์าํนวยพร อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
8140141337 39 7 เด็กหญิง อรพรรณ วสุินี อสัสมัชญัธนบุรี ม.1
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8140141338 39 8 เด็กหญิง กชกร นามเสนา อสัสมัชญัธนบุรี ป.6
8140141339 39 9 เด็กหญิง ณฎัฐา มหาสาํราญ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141340 39 10 เด็กหญิง ศศิกานต์ อิมราพร สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141341 39 11 เด็กชาย ศีลวชิญ์ กิจพลาไพบูลย์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141342 39 12 เด็กชาย อริศ อุตตมางคพงศ์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141343 39 13 เด็กหญิง ณฐัริกา จีนชา้ง สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141344 39 14 เด็กหญิง พิชญสิ์นี วรคุตตานนท์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141345 39 15 เด็กชาย ภูมินทร์ ภู่ประเสริฐ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141346 39 16 เด็กชาย ณฐัวฒิุ เทศขาํ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141347 39 17 เด็กชาย กมัพล การถาง สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141348 39 18 เด็กชาย กฤษณพล รักษบ์าํรุง สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141349 39 19 เด็กหญิง ณฐักานต์ อบทอง สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141350 39 20 เด็กหญิง กนกพรรณ รักษบ์าํรุง สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141351 39 21 เด็กหญิง วรสา อิทธิธานนัท์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.1
8140141352 39 22 เด็กหญิง ธนพร เสวตววิฒัน์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141353 39 23 เด็กชาย สรรเพชญ ขนัแขง็ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141354 39 24 เด็กหญิง อญัรินทร์ ฐิติรัตนาพงศ์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141355 39 25 เด็กหญิง ปริศนา พิมขาลี สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141356 39 26 เด็กหญิง สรียาวรรจฒ์ จนัทร์แสง สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141357 39 27 เด็กหญิง ภูริชญาฐ์ วงศว์ชัรานนท์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141358 39 28 เด็กหญิง กลุพชัร บ่ายเจริญ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141359 39 29 เด็กหญิง นลินรัตน์ สมสนัติสุข สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141360 39 30 เด็กชาย นนัทวฒัน์ ฉลภิญโญ สุรศกัด์ิมนตรี ม.2
8140141361 39 31 เด็กหญิง กนกวรรณ เป่ียมวริิยวงศ์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141362 39 32 เด็กชาย ตะวนัชชั ผิวงาม สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141363 39 33 เด็กหญิง ธมลวรรณ พุม่ตาลพงษ์ สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141364 39 34 เด็กหญิง กญัญาพชัร พนธารา สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141365 39 35 เด็กชาย ศิริวฒัน์ นอ้ยปุก สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141366 40 1 เด็กชาย วรศกัด์ิ แสนกลา้ สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
8140141367 40 2 เด็กหญิง นจัจนนัท์ เอ่ียมปาน สุรศกัด์ิมนตรี ม.3
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8140141368 40 3 เด็กชาย ชยัโย ช่ืองาม มธัยมประชานิเวศน์ ม.2
8140141369 40 4 เด็กชาย วรีสิทธ์ิ แกว้บณัฑิต มธัยมประชานิเวศน์ ม.2
8140141370 40 5 เด็กชาย จกัริน จอนจาํรัส มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141371 40 6 เด็กหญิง ปัณฑรีย์ เขียวแกร มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141372 40 7 เด็กหญิง กณัฐิกาพิมพ์ ตติยประภา มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141373 40 8 เด็กหญิง ธมน จนัทร์งาม มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141374 40 9 เด็กหญิง ชนิกานต์ พงษเ์สน มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141375 40 10 เด็กหญิง กรวภิา เมฆทอง มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141376 40 11 เด็กหญิง จินตจุ์ฑา จนัทร์เพญ็ มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141377 40 12 เด็กหญิง บุญญากร ใชส้มบุญ มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141378 40 13 เด็กหญิง ธารหทยั จารุเกษตรพร มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141379 40 14 เด็กหญิง พชัราภรณ์ รัตนเพชร มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141380 40 15 เด็กหญิง พิมพล์ภสั โพธิพิภทัรกลุ มธัยมประชานิเวศน์ ม.3
8140141381 40 16 เด็กหญิง ภทัรภา ศรีจริยา มธัยมประชานิเวศน์ ม.3
8140141382 40 17 เด็กชาย วภูิ สมใจนึก มธัยมประชานิเวศน์ ม.1
8140141383 40 18 เด็กชาย ณฐัฐพงษ์ เวชวงษ์ มธัยมประชานิเวศน์ ม.2
8140141384 40 19 เด็กหญิง ภทัรวรรณ บุญชู บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.2
8140141385 40 20 เด็กหญิง จารวี ศุภคุณานนท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141386 40 21 เด็กชาย ธนดล ลํ้าเลิศประเสริฐกลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141387 40 22 เด็กชาย ณภทัร แพทยานนัท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.1
8140141388 40 23 เด็กชาย ชนะพงษ์ โสภณวารี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141389 40 24 เด็กชาย พสักร โพธานนัท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.1
8140141390 40 25 เด็กหญิง ฐิติวลัคุ์ จนัทรรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141391 40 26 เด็กชาย พนัธนนัท์ ปทุมทอง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141392 40 27 เด็กชาย ปาณสัม์ เศวตปิยะกลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.1
8140141393 40 28 เด็กหญิง นพนนัท์ เลิศไพบูลยว์งศ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141394 40 29 เด็กหญิง ใจฟ้า กาญจนจงกล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141395 40 30 เด็กหญิง เกลา้ลฎา ศิริธรรมภร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141396 40 31 เด็กชาย ฐิติพงษ์ หล่อพงศพ์านิช สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141397 40 32 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ เสรีศิริขจร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.1
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8140141398 40 33 เด็กหญิง อภิสรา บุณยรัตนิน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141399 40 34 เด็กหญิง วลิาสินี คุปตนิ์รัติศยักลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141400 40 35 เด็กชาย ภูธดา โพธ์ิตระการ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141401 41 1 เด็กชาย กิตติธชั สาริกะวณิช สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141402 41 2 เด็กชาย อภิรักษ์ เมืองเกษม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141403 41 3 เด็กหญิง สิรีธร องคพิ์พฒันกลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141404 41 4 เด็กชาย กฤตภคั อรรถกานตรั์ตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141405 41 5 เด็กชาย ธีรภทัร เตม็ถาวรกลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141406 41 6 เด็กชาย ภูมิรพี พิศุทธ์สินธ์ุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141407 41 7 เด็กชาย กอ้งภพ ลิมทรง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141408 41 8 เด็กชาย ฐเดช สิริยศภิญโญ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141409 41 9 เด็กชาย กอบบุญ สถิรกลุ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141410 41 10 เด็กหญิง แพรสุนนัท์ จนัทร์พานิช สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141411 41 11 เด็กชาย ธีร์ธร อวหิิงสานนท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.1
8140141412 41 12 เด็กชาย ณฐัวรุตม์ พลเสน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141413 41 13 เด็กชาย กวนิ พานิชยธรรม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141414 41 14 เด็กชาย กมัปนาท สุดประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.3
8140141415 41 15 เด็กหญิง แกว้ฤทยั ตรีมัน่คง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141416 41 16 เด็กชาย ณฐัเมศร์ เมธาศรีพฒัน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141417 41 17 เด็กชาย กนัติชาติ โก๋กล่ิน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141418 41 18 เด็กหญิง วริีนท์ ดาํรงคกิ์จการ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายมธัยม ม.2
8140141419 41 19 เด็กหญิง พิชชานนัท์ โอภาส เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141420 41 20 เด็กหญิง ปาณิสรา ล่ิมวานิชรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141421 41 21 เด็กหญิง นนัทน์ลิน ฉตัรอุทยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141422 41 22 เด็กหญิง ธนชัพร ทวทีรัพยไ์พศาล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141423 41 23 เด็กหญิง วริฐา สกลุรัตนาคม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141424 41 24 เด็กหญิง ภคัจิรา เกรียงบูรพา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141425 41 25 เด็กหญิง วริศรา เลิศธนะแสงธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141426 41 26 เด็กหญิง พิชชาพร รัตนาอมัพวลัย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141427 41 27 เด็กหญิง สุพิชญา จินะสะทุ่ง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
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8140141428 41 28 เด็กหญิง ธนภร พิชญรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141429 41 29 เด็กหญิง นภสัสร เต้ือติศร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141430 41 30 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หู เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141431 41 31 เด็กชาย ธนฐปหรรฆ์ พงศเ์ขมมินท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141432 41 32 เด็กชาย ธีรศกัด์ิ เขินประติยทุธ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141433 41 33 เด็กชาย เกริกกวี อุรุพงศเ์ศรษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141434 41 34 เด็กหญิง กลุชญา โพธิขนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141435 41 35 เด็กชาย ธนพล กิตติทรัพยเ์จริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141436 42 1 เด็กหญิง นภสักร สระบวั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141437 42 2 เด็กหญิง ปิยาพชัร จตุพรจรัสสกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141438 42 3 เด็กชาย สิทธ์ิศกัด์ิ คงตระกลู เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141439 42 4 เด็กชาย พิรชชั พชัรกิจขจร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141440 42 5 เด็กหญิง ธีรนาฎ โสภาภาค เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141441 42 6 เด็กหญิง พรธิดี วอ่งไววทิย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141442 42 7 เด็กหญิง ธนัยธร ขา้วบ่อ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141443 42 8 เด็กหญิง กนัตสิ์นี นุกลูอ้ึงอารี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141444 42 9 เด็กหญิง ปริยากรู กาญจนวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141445 42 10 เด็กหญิง นนัทน์ภสั ภูวเศรษฐศยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141446 42 11 เด็กหญิง พิรชาพร จอ้ยรุ่ง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141447 42 12 เด็กชาย ภูมิภาม เอ่ียมโสภณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141448 42 13 เด็กหญิง ปัณรญา เช่ือมสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141449 42 14 เด็กชาย กษิดิศ พงศพ์นัธ์ุสถาพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141450 42 15 เด็กหญิง จิรชญา โชคพิพฒัน์กลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141451 42 16 เด็กหญิง ปัน เทิดปฐวพีงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141452 42 17 เด็กชาย ธนานนท์ เฉิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141453 42 18 เด็กชาย ฐิติวจัน์ สงัขแ์กว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141454 42 19 เด็กหญิง เจนนิสา เงินทวคูีณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141455 42 20 เด็กชาย ธนภทัร ศกัด์ิชยัยศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141456 42 21 เด็กชาย ปภสั เงาธมัมะสกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141457 42 22 เด็กชาย วรัญญ แกว้จินดา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
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8140141458 42 23 เด็กชาย ปรวฒัน์ เสมาชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141459 42 24 เด็กชาย กิตติธร ฤกษรั์ชนีกร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141460 42 25 เด็กหญิง จุไรรัตน์ วจัฉละกมล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141461 42 26 เด็กชาย จอมพฒัน์ อิสระวสุิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141462 42 27 เด็กชาย ฐิติกร คุณตัถานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141463 42 28 เด็กหญิง นภสัสร อร่ามแสงรุ่งโรจน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141464 42 29 เด็กหญิง ณพิชญ์ ลีลาธนาพิพฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141465 42 30 เด็กหญิง ปัณฑิตา เพียรศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141466 42 31 เด็กหญิง ปาจรีย์ คลา้ยคลึง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141467 42 32 เด็กชาย อคัรวทิย์ ธรรมธนารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141468 42 33 เด็กหญิง ณิชาภทัร ตรงจิตธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141469 42 34 เด็กชาย วริทธ์ิ รุ่งบรรณพนัธ์ุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141470 42 35 เด็กหญิง ศุภนุช สุขมะณี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141471 43 1 เด็กชาย ธญัภทัร ขอพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141472 43 2 เด็กหญิง กรรณทิชา รักษาศกัด์ิสกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141473 43 3 เด็กหญิง ศศิภา อรุณรักถาวร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141474 43 4 เด็กชาย เตชินท์ ปัญญาสกลุวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141475 43 5 เด็กชาย พศิน ลาภเอนกอนนัต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141476 43 6 เด็กชาย เอกศิษฐ์ วฒันกิตต์ิรวี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141477 43 7 เด็กชาย พีรวชิญ์ ฐาปนวงศเ์วช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141478 43 8 เด็กหญิง ลลิดา นภาแสง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141479 43 9 เด็กชาย นภสักรณ์ อติเรกลาภวโรดม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141480 43 10 เด็กชาย ภูมิรพี วอ่งพฒันากลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141481 43 11 เด็กชาย ธนภทัร บุริยเมธากลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141482 43 12 เด็กหญิง อณัณ์ญาดา เจริญเสถียรโชค เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141483 43 13 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ม่วงสี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141484 43 14 เด็กหญิง ณิฐิวรรณ์ มาณียสิ์ริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141485 43 15 เด็กชาย วรุณโรจน์ วฒันวภิา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141486 43 16 เด็กหญิง นีร์นาถ จิตศิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141487 43 17 เด็กหญิง ฐานิกา องักลูภกัดีกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
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8140141488 43 18 เด็กหญิง วรินญา ลู่โรจน์เรือง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141489 43 19 เด็กชาย พศวร์ี เหล่าโพธิวหิาร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141490 43 20 เด็กหญิง นทัธมน วโิรจน์ตระการ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141491 43 21 เด็กชาย อนนัดา ชูขาว เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141492 43 22 เด็กหญิง ชญาดา เตชะพฒันพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141493 43 23 เด็กหญิง ปัฐยาพร ปาสกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141494 43 24 เด็กชาย โชติช่วง โอคะเบะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141495 43 25 เด็กชาย อธึก กลุปรียะวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141496 43 26 เด็กหญิง ศลิษา เจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141497 43 27 เด็กชาย ภาสกร คนธรัตน์กลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141498 43 28 เด็กหญิง มนสันนัท์ เกตุใหญ่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141499 43 29 เด็กชาย พนธกร สุมลตรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141500 43 30 เด็กชาย นพรุจณ์ ตีระวนินทร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141501 43 31 เด็กหญิง ปุณิกา วโินทยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141502 43 32 เด็กหญิง วรรณฤดี จนัทร์แกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141503 43 33 เด็กหญิง สุชญา ประทุมราช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141504 43 34 เด็กหญิง ปุริดา วโินทยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.1
8140141505 43 35 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พรมจกัร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141506 44 1 เด็กชาย จิรพฒัน์ ลกัษมีการคา้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141507 44 2 เด็กชาย จกัริน กลินวทิยา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141508 44 3 เด็กชาย เอกภูมิ คุณสินทวกีลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141509 44 4 เด็กหญิง แพรตะวนั ยิง่เฮงพลูศิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141510 44 5 เด็กหญิง กลุธิดา เขมาเมธาวี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141511 44 6 เด็กหญิง ศิรดา กรกิจอนนัต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141512 44 7 เด็กชาย ณภทัร โภคาศิริสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141513 44 8 เด็กหญิง อาทิตยา วฒันมงคลกลุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.3
8140141514 44 9 เด็กชาย ณฐัณภทัร โห่ศิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ม.2
8140141515 44 10 เด็กชาย ณฐักิตต์ิ วงษช์าดี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
8140141516 44 11 เด็กชาย สรรพวฒั คงอยู่ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
8140141517 44 12 เด็กชาย พงศธร พยอมใหม่ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
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8140141518 44 13 เด็กหญิง เขมพิชา พิขนุทด รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
8140141519 44 14 เด็กหญิง มลัลิกา จนัทร์จาํนงค์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
8140141520 44 15 เด็กชาย พรภูมิ แกว้เกิด รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.3
8140141521 44 16 เด็กชาย จกัริน สองเมือง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141522 44 17 เด็กชาย ชชัพงษ์ พินิจกิจ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141523 44 18 เด็กชาย ณฐัพจน์ เอ้ือชินกลุ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141524 44 19 เด็กชาย ปิยวฒัน์ เกียรต์ิกมลรัตน์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141525 44 20 เด็กชาย พสักร กลูเก้ือ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141526 44 21 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ทองจนัทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141527 44 22 เด็กหญิง กาศฐา ดาํรงศรี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141528 44 23 เด็กหญิง ธมนวรรณ นนัทา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141529 44 24 เด็กหญิง นวพร เภาพนัธ์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141530 44 25 เด็กหญิง พรชนก เยน็สุขใจ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141531 44 26 เด็กหญิง แพรตะวนั ณ สงขลา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141532 44 27 เด็กหญิง มิซึกิ มิยรู่า รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141533 44 28 เด็กหญิง รวสิรา ธรรมมูลตรี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141534 44 29 เด็กหญิง ศศิวรรณ พิมพภ์าคย์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141535 44 30 เด็กหญิง สิริลกัษณ์ จาํปาเทศ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141536 44 31 เด็กหญิง สุภทัรา โพธิษา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141537 44 32 เด็กหญิง ไอริน หิรัญประสาทกลุ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.2
8140141538 44 33 เด็กชาย กิตตินนัท์ ขนัธวชิยั รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141539 44 34 เด็กหญิง เกสรา หวงัผล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141540 44 35 เด็กหญิง ศิรดา หวงัเยน็กลาง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141541 45 1 เด็กหญิง ชลธิชา ดิษยะกมล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141542 45 2 เด็กหญิง จิตาโสภา เลิศประพนัธ์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141543 45 3 เด็กหญิง ธนัยธรณ์ หนองโสดา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141544 45 4 เด็กหญิง ชนิดาภา เปรมปรีดา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141545 45 5 เด็กหญิง วนัทนี พลเมืองดี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141546 45 6 เด็กหญิง อารีนา รัตน์เยีย่ม รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141547 45 7 เด็กหญิง อธิชา เศรษฐโ์ภคยั รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
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8140141548 45 8 เด็กชาย สรชชั ศรีสองเมือง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141549 45 9 เด็กหญิง ภูวษา เอมโคกสลุด รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ม.1
8140141550 45 10 เด็กหญิง ภทัร์ยา ยิง่เชิดชูเกียรติ ราชินีบน ม.2
8140141551 45 11 เด็กหญิง ภณิตา ผดุงพฒัโนดม ราชินีบน ม.2
8140141552 45 12 เด็กหญิง ปาลีรัตน์ ชีวะสาธน์ ราชินีบน ม.2
8140141553 45 13 เด็กหญิง พนิตสุภา รอดรัตษะ ราชินีบน ม.2
8140141554 45 14 เด็กหญิง ทศัน์สุดา ประสิทธ์ิวเิศษ ราชินีบน ม.2
8140141555 45 15 เด็กหญิง จิดาภา เพช็ร์หลาํ ราชินีบน ม.2
8140141556 45 16 เด็กหญิง ญาณิศา พิมพส์อ ราชินีบน ม.2
8140141557 45 17 เด็กชาย วษิณุ พ่ึงมี ฤทธิยะวรรณาลยั 2 ม.2
8140141558 45 18 เด็กหญิง  วรกานต์ สนธิไชย สตรีวทิยา  ม.1
8140141559 45 19 เด็กหญิง  ณฏัฐาพร บุตรกลู สตรีวทิยา  ม.2
8140141560 45 20 เด็กหญิง  ญาณิศา พงศสุ์ประดิษฐ์ สตรีวทิยา  ม.2
8140141561 45 21 เด็กหญิง  กรกนก อมรสุนทรสิริ สตรีวทิยา  ม.2
8140141562 45 22 เด็กหญิง  ณฏัฐริณีย์ เจริญทวี สตรีวทิยา  ม.2
8140141563 45 23 เด็กหญิง เขมจิรา แสงคลา้ยเจริญ สตรีวทิยา  ม.2
8140141564 45 24 เด็กหญิง  ยศธร อ่ิมแสงสุข สตรีวทิยา  ม.1
8140141565 45 25 เด็กหญิง  วริศรา ชวเมธี สตรีวทิยา  ม.1
8140141566 45 26 เด็กหญิง  ประอร ธารีบูรณ์ชยั สตรีวทิยา  ม.2
8140141567 45 27 เด็กหญิง  ปีติมน อรุณวริิยะกิจ สตรีวทิยา  ม.2
8140141568 45 28 เด็กหญิง  จิดาภา เจิมจรุง สตรีวทิยา  ม.2
8140141569 45 29 เด็กหญิง  ญาณิศา เจิมจรุง สตรีวทิยา  ม.2
8140141570 45 30 เด็กหญิง  นทัธ์จีรา เศรษฐศาศวตั สตรีวทิยา  ม.2
8140141571 45 31 เด็กหญิง  ศรัณยรั์ตน์ เพชรคง สตรีวทิยา  ม.2
8140141572 45 32 เด็กหญิง  ธญานี เกียรต์ิสุขสถิตย์ สตรีวทิยา  ม.3
8140141573 45 33 เด็กหญิง  วรันธร ธีระดากร สตรีวทิยา  ม.1
8140141574 45 34 เด็กหญิง  สโรชา ณฐัวฒิุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141575 45 35 เด็กหญิง  โสรยา ณฐัวฒิุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141576 46 1 เด็กหญิง  ชนกพรรณ พินิจพิชิตกลุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141577 46 2 เด็กหญิง  กญัจนพร ต่างประภา สตรีวทิยา  ม.1
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8140141578 46 3 เด็กหญิง  อกัษราภคั แสงสุภาษิต สตรีวทิยา  ม.2
8140141579 46 4 เด็กหญิง  ณฐัวภิา ลือสกลกิจ สตรีวทิยา  ม.3
8140141580 46 5 เด็กหญิง  ประกายเพชร เกียรติคุณพนัธ์ุ สตรีวทิยา  ม.2
8140141581 46 6 เด็กหญิง  จินตจุ์ฑา บุณยรัตพนัธ์ุ สตรีวทิยา  ม.2
8140141582 46 7 เด็กหญิง  อริสรา กตญัญตาพนัธ์ุ สตรีวทิยา  ม.2
8140141583 46 8 เด็กหญิง  ณฐัมน ผดุงพฒัโนดม สตรีวทิยา  ม.1
8140141584 46 9 เด็กหญิง  สิตานนั วสุิทธิอารียรั์กษ์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141585 46 10 เด็กหญิง  ณฐันพิน ตนัตินิพนัธ์ุกลุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141586 46 11 เด็กหญิง  วราพร เยาวพกัตร์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141587 46 12 เด็กหญิง  สุทธิจิต ศิริโชติยะกลุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141588 46 13 เด็กหญิง  ธญัภาคย์ พลเสน สตรีวทิยา  ม.1
8140141589 46 14 เด็กหญิง  ชนาภา องัสุรัตนโสภณ สตรีวทิยา  ม.1
8140141590 46 15 เด็กหญิง  โสพิชา บุญวรเศรษฐ์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141591 46 16 เด็กหญิง  ภทัรรัตน์ สวา่งใจ สตรีวทิยา  ม.1
8140141592 46 17 เด็กหญิง  จรรยพร โรจน์ประสิทธ์ิพร สตรีวทิยา  ม.1
8140141593 46 18 เด็กหญิง  รวกิานต์ เอ้ือเฟ้ือ สตรีวทิยา  ม.1
8140141594 46 19 เด็กหญิง  ไอยดารา งามวฒัน์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141595 46 20 เด็กหญิง  หทยัภทัร ลาภพรศิริกลุ สตรีวทิยา  ม.3
8140141596 46 21 เด็กหญิง  ภทัรพร เอ่ียมศิริกิจ สตรีวทิยา  ม.1
8140141597 46 22 เด็กหญิง  ณฐัวรรณ มทัทวกลุ สตรีวทิยา  ม.2
8140141598 46 23 เด็กหญิง  ปัณฑารีย์ ตนัพิชยั สตรีวทิยา  ม.2
8140141599 46 24 เด็กหญิง  ธนชัพร พตูระกลู สตรีวทิยา  ม.2
8140141600 46 25 เด็กหญิง  สุพิชญา เทพรักษา สตรีวทิยา  ม.2
8140141601 46 26 เด็กหญิง  อภิสรา ใจมงคลสิริ สตรีวทิยา  ม.3
8140141602 46 27 เด็กหญิง  มชัฌิมากร รอดสุทธิ สตรีวทิยา  ม.3
8140141603 46 28 เด็กหญิง  ภูมิลกัษม์ิ วงศช์นะภยั สตรีวทิยา  ม.1
8140141604 46 29 เด็กหญิง  ศิรดา จงอานนท์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141605 46 30 เด็กหญิง  ณิชกลุ พิชิตวฒิุกร สตรีวทิยา  ม.1
8140141606 46 31 เด็กหญิง  กฤติกา แพงไทย สตรีวทิยา  ม.1
8140141607 46 32 เด็กหญิง  ขวญัแกว้ เรืองตระกลู สตรีวทิยา  ม.1
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8140141608 46 33 เด็กหญิง  วรัญญา ประชาสนัติสุข สตรีวทิยา  ม.1
8140141609 46 34 เด็กหญิง  วริกานต์ พรลํ้าฟ้า สตรีวทิยา  ม.1
8140141610 46 35 เด็กหญิง  ธมลวรรณ ซ่ือเธียรสกลุ สตรีวทิยา  ม.1
8140141611 47 1 เด็กหญิง  ธญักร โล่ห์สุวรัตน์ สตรีวทิยา  ม.1
8140141612 47 2 เด็กหญิง  มณีรัตน์ ไทยป่ินณรงค์ สตรีวทิยา  ม.2
8140141613 47 3 เด็กหญิง  ธฤดี ไพศาลสมบุญ สตรีวทิยา ม.2
8140141614 47 4 เด็กหญิง  ธตรฐ วริิยะประสิทธ์ิ สตรีวทิยา ม.2
8140141615 47 5 เด็กหญิง  สุธิณี เลิศธนาภรณ์ สตรีวทิยา ม.2
8140141616 47 6 เด็กหญิง  โศภิษฐ์ บุญญศาสตร์พนัธ์ุ สตรีวทิยา ม.2
8140141617 47 7 เด็กหญิง  อภิชญา ทิฐิศานตศิ์ริ สตรีวทิยา ม.1
8140141618 47 8 เด็กหญิง  ณฐัจิรา เดโชพลชยั สตรีวทิยา ม.1
8140141619 47 9 เด็กหญิง  กานตช์นิต ประวติัศิลป์ สตรีวทิยา ม.2
8140141620 47 10 เด็กหญิง  พิมพฟ้์า คาํกาหลง สตรีวทิยา ม.2
8140141621 47 11 เดก็หญิง  ณฐัธิดา กิจประสิทธิศรี สตรีวทิยา ม.2
8140141622 47 12 เด็กหญิง  กฤษณมณฑ์ เพ่ิมพิกลุ สตรีวทิยา ม.1
8140141623 47 13 เด็กหญิง  ชลกร ปัญญาศุภคุณ สตรีวทิยา ม.2
8140141624 47 14 เด็กหญิง  ชวลันุช ผลดีเยีย่ม สตรีวทิยา ม.2
8140141625 47 15 เด็กหญิง  มณีมาลา แสงเงิน สตรีวทิยา ม.1
8140141626 47 16 เด็กหญิง  อิสรีย์ แสงบุริมทิศ สตรีวทิยา ม.2
8140141627 47 17 เด็กหญิง  ชนิภทัร คงสุขวฒันากลู สตรีวทิยา ม.2
8140141628 47 18 เด็กหญิง  พชัริญา ชวลิตจินดา สตรีวทิยา ม.2
8140141629 47 19 เด็กหญิง  ปภาวี เซ็น สตรีวทิยา ม.2
8140141630 47 20 เด็กหญิง  ปอรรัชม์ คมวงศว์วิฒัน์ สตรีวทิยา ม.2
8140141631 47 21 เด็กหญิง  เบญญา กระต่ายจีน สตรีวทิยา ม.2
8140141632 47 22 เด็กหญิง  ปิยมน ทรงพานิช สตรีวทิยา ม.2
8140141633 47 23 เด็กหญิง  ปุลิน เนรมิตรัตนประชา สตรีวทิยา ม.2
8140141634 47 24 เด็กหญิง  อภิชยาลกัษณ์ ชนะชยัธรรม สตรีวทิยา ม.2
8140141635 47 25 เด็กหญิง  ณิชกานต์ สุขพรสินชยั สตรีวทิยา ม.2
8140141636 47 26 เด็กหญิง  นวนิดา พนัธ์ุพิมานมาศ สตรีวทิยา ม.2
8140141637 47 27 เด็กหญิง  กิตติญา เชน สตรีวทิยา ม.2
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8140141638 47 28 เด็กหญิง  บุณยวร์ี กรุะปะ สตรีวทิยา ม.1
8140141639 47 29 เด็กหญิง  ธรารัตน์ ตนัติวศิาล สตรีวทิยา ม.1
8140141640 47 30 เด็กหญิง  พิชรินทร์ ยลระบิล สตรีวทิยา ม.3
8140141641 47 31 เด็กหญิง  จนัทรัสม์ ปวณิววิฒัน์ สตรีวทิยา ม.3
8140141642 47 32 เด็กหญิง  ศศิภา ชีวกมล สตรีวทิยา ม.1
8140141643 47 33 เด็กหญิง  ปวริศา ทิมมณี สตรีวทิยา ม.1
8140141644 47 34 เด็กหญิง  มธุรดา วเิศษสินธ์ุ สตรีวทิยา ม.1
8140141645 47 35 เด็กหญิง  ปิยากร ธนะพงศพิ์ทยา สตรีวทิยา ม.1
8140141646 48 1 เด็กหญิง  ภาสินี จริยตนัติเวทย์ สตรีวทิยา ม.2
8140141647 48 2 เด็กหญิง  ลลัน์รดา โชคเจริญวฒันกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141648 48 3 เด็กหญิง  ปาณณิชา แสงดารา สตรีวทิยา ม.2
8140141649 48 4 เด็กหญิง  ณิชมน ทรัพยส์กลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141650 48 5 เด็กหญิง  ธญัธร ลีธรรมชโย สตรีวทิยา ม.2
8140141651 48 6 เด็กหญิง  ณฐัชนญั พงศสุ์วรรณสิน สตรีวทิยา ม.2
8140141652 48 7 เด็กหญิง  ณฐัณรัณ พฤฒิอาภากลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141653 48 8 เด็กหญิง  ฐิติพร สิริกาญจโนภาส สตรีวทิยา ม.2
8140141654 48 9 เด็กหญิง  พิมพท์อง เจนจิรพจน์ สตรีวทิยา ม.2
8140141655 48 10 เด็กหญิง  ศิรดา รุ่งเรืองสาคร สตรีวทิยา ม.2
8140141656 48 11 เด็กหญิง  ทิพยธ์ญัญา วงศส์วสัด์ิ สตรีวทิยา ม.1
8140141657 48 12 เด็กหญิง  ฐิติรัตน์ หอมเกตุ สตรีวทิยา ม.1
8140141658 48 13 เด็กหญิง  อภิชญา จารุทิกร สตรีวทิยา ม.2
8140141659 48 14 เด็กหญิง  สุธาสินี เลิศศรีสถิต สตรีวทิยา ม.1
8140141660 48 15 เด็กหญิง  ฑณัฑิกา หยทูอง สตรีวทิยา ม.1
8140141661 48 16 เด็กหญิง  กญัญาวร์ี ชมม่ิง สตรีวทิยา ม.2
8140141662 48 17 เด็กหญิง  ชนิสรา ผาวรุิฬห์สิริ สตรีวทิยา ม.2
8140141663 48 18 เด็กหญิง  นภสรณ์ อุ่นวฒันนุกลู สตรีวทิยา ม.2
8140141664 48 19 เด็กหญิง  ธนาภา บาํรุงศรี สตรีวทิยา ม.2
8140141665 48 20 เด็กหญิง  กญัญมน อจัฉริยบุญยงค์ สตรีวทิยา ม.2
8140141666 48 21 เด็กหญิง  ณฐัณิชา เตชะอาํนวยพร สตรีวทิยา ม.2
8140141667 48 22 เด็กหญิง  ชนิศรา จตุพิธพรจนัทร์ สตรีวทิยา ม.2



เลขประจาํตวัสอบ ห้อง ที่ โรงเรียน ระดบัช้ันช่ือ - ช่ือสกลุ

รายช่ือนักเรียนทีส่มัครสอบ
แข่งขันวทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น คร้ังที ่12

ศูนย์โรงเรียนสตรีวทิยา    สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1
ประจาํปีการศึกษา 2558

8140141668 48 23 เด็กหญิง  พรรณพนชั เชิดเกียรติสกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141669 48 24 เด็กหญิง  กานตช์นก เทววชิชุลดา สตรีวทิยา ม.2
8140141670 48 25 เด็กหญิง  ญาณิศา สีสงัข์ สตรีวทิยา ม.1
8140141671 48 26 เด็กหญิง  ณฐัวรา เศรษฐีชยัชนะ สตรีวทิยา ม.1
8140141672 48 27 เด็กหญิง  อารีย์ ลิมมหาชยั สตรีวทิยา ม.1
8140141673 48 28 เด็กหญิง  พิมพิศา ฉตัรวชิยักลุ สตรีวทิยา ม.1
8140141674 48 29 เด็กหญิง  รินรดา แกว้ปลัง่ สตรีวทิยา ม.2
8140141675 48 30 เด็กหญิง  ปุริมา นะวะสด สตรีวทิยา ม.2
8140141676 48 31 เด็กหญิง  ศิรดา ม่วงทรัพยส์ม สตรีวทิยา ม.1
8140141677 48 32 เด็กหญิง  ษุภาพิชย์ สุเบญจา สตรีวทิยา ม.1
8140141678 48 33 เด็กหญิง  พิมพป์วณ์ี เศวตคาม สตรีวทิยา ม.1
8140141679 48 34 เด็กหญิง  ชนิภรณ์ สงัขบุ์ญมาก สตรีวทิยา ม.3
8140141680 48 35 เด็กหญิง  นนัทน์ภสั จีระรมย์ สตรีวทิยา ม.3
8140141681 49 1 เด็กหญิง  ณีรนุช กิตติเกียรติกาํจร สตรีวทิยา ม.2
8140141682 49 2 เด็กหญิง  ชญัญา มานิตยโ์ชติพิสิฐ สตรีวทิยา ม.2
8140141683 49 3 เด็กหญิง  สิริกร พิกลุแกว้ สตรีวทิยา ม.2
8140141684 49 4 เด็กหญิง  อาทิมา เทียนเกษม สตรีวทิยา ม.2
8140141685 49 5 เด็กหญิง  ลลิตภ์ทัร พุม่นิคม สตรีวทิยา ม.2
8140141686 49 6 เด็กหญิง  ณฏัฐณิชา เจริญทวี สตรีวทิยา ม.2
8140141687 49 7 เด็กหญิง  บุญสิฎา ตรงต่อกิจ สตรีวทิยา ม.2
8140141688 49 8 เด็กหญิง  ขวญัปีใหม่ อินทศร สตรีวทิยา ม.2
8140141689 49 9 เด็กหญิง  เฌอเอม วรานุตระกลู สตรีวทิยา ม.1
8140141690 49 10 เด็กหญิง  ศศิชา โชติปรายนกลุ สตรีวทิยา ม.1
8140141691 49 11 เด็กหญิง  กชพร บุญมาสุวราญ สตรีวทิยา ม.1
8140141692 49 12 เด็กหญิง  อติกานต์ เก่งระดมกิจ สตรีวทิยา ม.1
8140141693 49 13 เด็กหญิง  ณฐัณิชา ยามา สตรีวทิยา ม.2
8140141694 49 14 เด็กหญิง  ปัญญดา ศกัด์ิศรีสกลุชยั สตรีวทิยา ม.3
8140141695 49 15 เด็กหญิง  ญาดา คุม้ปรุ สตรีวทิยา ม.2
8140141696 49 16 เด็กหญิง  คีดิตา ใชเ้หตุผล สตรีวทิยา ม.2
8140141697 49 17 เด็กหญิง  ชญาดา จรรยางาม สตรีวทิยา ม.2
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8140141698 49 18 เด็กหญิง  ฉตัรพร ตนัตินิกร สตรีวทิยา ม.2
8140141699 49 19 เด็กหญิง  ณฐันนัท์ อภยัเสวตร์ สตรีวทิยา ม.2
8140141700 49 20 เด็กหญิง  อารียา เมธาวรุิฬห์ สตรีวทิยา ม.2
8140141701 49 21 เด็กหญิง  นิชานนัท์ ชุณห์เสรีชยั สตรีวทิยา ม.2
8140141702 49 22 เด็กหญิง  แพรวนิต ถาวรรุ่งโรจน์ สตรีวทิยา ม.1
8140141703 49 23 เด็กหญิง  พิชญา ถาวรรุ่งโรจน์ สตรีวทิยา ม.1
8140141704 49 24 เด็กหญิง  ณฐัณิชา เกาศล สตรีวทิยา ม.1
8140141705 49 25 เด็กหญิง  ปุณญภา มหารัตนมาลยั สตรีวทิยา ม.2
8140141706 49 26 เด็กหญิง  ธนวรรณ ล้ี สตรีวทิยา ม.1
8140141707 49 27 เด็กหญิง  ณภทัร์ สิริศุภกฤตกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141708 49 28 เด็กหญิง  ชญัญา มนูนาทวมิลกฤตย์ สตรีวทิยา ม.1
8140141709 49 29 เด็กหญิง  ณฏัฐน์ภพร วฒิุกลุกรนนัท์ สตรีวทิยา ม.1
8140141710 49 30 เด็กหญิง  รินรดา เทียนสุวรรณ สตรีวทิยา ม.1
8140141711 49 31 เด็กหญิง  ณฐัชยา ธญัญาภิวฒันา สตรีวทิยา ม.1
8140141712 49 32 เด็กหญิง  โสภิสา อิทธิเดชาโชติ สตรีวทิยา ม.1
8140141713 49 33 เด็กหญิง  ศรุตยา เพญ็สวสัด์ิ สตรีวทิยา ม.1
8140141714 49 34 เด็กหญิง  ปียว์รา ช่อมณี สตรีวทิยา ม.1
8140141715 49 35 เด็กหญิง  ศศธร ชุณหสวสัดิกลุ สตรีวทิยา ม.1
8140141716 50 1 เด็กหญิง  ธญัชนิต เลิศยิง่ยศ สตรีวทิยา ม.1
8140141717 50 2 เด็กหญิง  นทีพร สุปราการ สตรีวทิยา ม.1
8140141718 50 3 เด็กหญิง  ทกัษพร ตั้งวนัชยั สตรีวทิยา ม.1
8140141719 50 4 เด็กหญิง  ณิชารีย์ พสุนธาวโิรจน์ สตรีวทิยา ม.1
8140141720 50 5 เด็กหญิง  จิณณากานต์ กิตติสหนิยม สตรีวทิยา ม.1
8140141721 50 6 เด็กหญิง  ธีรดา แสวงธรรม สตรีวทิยา ม.1
8140141722 50 7 เด็กหญิง  พิรนุช ธงชยั สตรีวทิยา ม.1
8140141723 50 8 เด็กหญิง  วทานิยา อศัวลิขิตเพชร สตรีวทิยา ม.1
8140141724 50 9 เด็กหญิง  อริศรา โรจน์บณัฑิต สตรีวทิยา ม.1
8140141725 50 10 เด็กหญิง  ธิษณามดี คิมาตะ สตรีวทิยา ม.1
8140141726 50 11 เด็กหญิง  ปาณิสรา พกุกะคุปต์ สตรีวทิยา ม.1
8140141727 50 12 เด็กหญิง  หทยัภทัร แกว้การะเวก สตรีวทิยา ม.1
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8140141728 50 13 เด็กหญิง  แพร พรทาบทอง สตรีวทิยา ม.2
8140141729 50 14 เด็กหญิง  ณิชนนัท์ อาชาสุวรรณ สตรีวทิยา ม.2
8140141730 50 15 เด็กหญิง  ตวงพร เลิศทรัพยข์จร สตรีวทิยา ม.2
8140141731 50 16 เด็กหญิง  ศรัณยรัตน์ จนัทร์เหลือง สตรีวทิยา ม.3
8140141732 50 17 เด็กหญิง  ดรินทร์อร เปล่ียนรังษี สตรีวทิยา ม.1
8140141733 50 18 เด็กหญิง  ชิษณุชา ป่ินแกว้ สตรีวทิยา ม.1
8140141734 50 19 เด็กหญิง  ญาดา รัศมีสุนทรางกลู สตรีวทิยา ม.1
8140141735 50 20 เด็กหญิง  สิริธร พิพิธยากร สตรีวทิยา ม.1
8140141736 50 21 เด็กหญิง  พีรญา ชาญสายสาคร สตรีวทิยา ม.1
8140141737 50 22 เด็กหญิง  ม่ิงขวญั ศรีวฒันาเมฆินทร์ สตรีวทิยา ม.1
8140141738 50 23 เด็กหญิง  อภิสรา เดชขาํ สตรีวทิยา ม.1
8140141739 50 24 เด็กหญิง  พิมพช์นก รุจิชานนัทกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141740 50 25 เด็กหญิง  อติภา จุฑมาตยางกรู สตรีวทิยา ม.2
8140141741 50 26 เด็กหญิง  ครองขวญั วฒันการุณ สตรีวทิยา ม.2
8140141742 50 27 เด็กหญิง  ปรางรัตน์ พงษสุ์วรรณ์ สตรีวทิยา ม.1
8140141743 50 28 เด็กหญิง  ภทัรวรรณ สุวรรณภกัดี สตรีวทิยา ม.1
8140141744 50 29 เด็กหญิง  สาทิดา ดวงศรี สตรีวทิยา ม.2
8140141745 50 30 เด็กหญิง  ฐิติชญา ชลธิชานนัทน์ สตรีวทิยา ม.1
8140141746 50 31 เด็กหญิง  นรมน เหลืองอร่าม สตรีวทิยา ม.1
8140141747 50 32 เด็กหญิง  ปวชิญา ไกรวฒันพงศ์ สตรีวทิยา ม.2
8140141748 50 33 เด็กหญิง  นรีนาถ เอ่ียมสาํอางค์ สตรีวทิยา ม.3
8140141749 50 34 เด็กหญิง  ฐิติชญา ตั้งกิติกลุ สตรีวทิยา ม.3
8140141750 50 35 เด็กหญิง  พลอยวรินทร์ ลดักรูด สตรีวทิยา ม.3
8140141751 51 1 เด็กหญิง  กนัตพชัร ทศัจนัทร์ สตรีวทิยา ม.2
8140141752 51 2 เด็กหญิง  พทัธนนัท์ พฤทธิบูรณ์สกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141753 51 3 เด็กหญิง  วรารียว์ลัย์ ศุขอจัจะสกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141754 51 4 เด็กหญิง  เพญ็กญัญา ไพศาลเกียรติกลุ สตรีวทิยา ม.2
8140141755 51 5 เด็กหญิง  ธนภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ สตรีวทิยา ม.1
8140141756 51 6 เด็กหญิง  กฤติยาพร ไกรสุดจิตร์ สตรีวทิยา ม.1
8140141757 51 7 เด็กหญิง  นทัธมน คงสวสัด์ิ สตรีวทิยา ม.2
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8140141758 51 8 เด็กหญิง  มณีรัตน์ เหลืองปฐมอร่าม สตรีวทิยา ม.2
8140141759 51 9 เด็กหญิง  จารวี พรมนารี สตรีวทิยา ม.2
8140141760 51 10 เด็กหญิง  ชนิดาภา ต่อฤทธิชยั สตรีวทิยา ม.2
8140141761 51 11 เด็กหญิง  พิชญานิน มคัคภาวี สตรีวทิยา ม.2
8140141762 51 12 เด็กหญิง  สุพิชญา อนนัตปิ์ยะสกลุ สตรีวทิยา ม.1
8140141763 51 13 เด็กหญิง  ลภสั สงัวรประเสริฐ สตรีวทิยา ม.2
8140141764 51 14 เด็กหญิง  ฐิติภา กลัปดี สตรีวทิยา ม.1
8140141765 51 15 เด็กหญิง  ภทัรียา องัศุเกษตร สตรีวทิยา ม.2
8140141766 51 16 เด็กหญิง  ศุภนิตา บวรอุดมศกัด์ิ สตรีวทิยา ม.2
8140141767 51 17 เด็กหญิง  อิงวรา องัคกษมรัตน์ สตรีวทิยา ม.1
8140141768 51 18 เด็กหญิง  เชนิสา บุณยรัตพนัธ์ุ สตรีวทิยา ม.1
8140141769 51 19 เด็กหญิง  อชิรญา ไชยจิโรจ สตรีวทิยา ม.2
8140141770 51 20 เด็กชาย ภูบดีณ์ ตั้งบูรณากิจ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม ป.6


