
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40679 นางสาว อภิชญา พิทักษ์ภาวศุทธิ
2 40470 นาย ธราเทพ พัฒน์มาก
3 40463 เด็กชาย กฤติธี นวลขาว
4 40480 นาย ภัทรพล ใจเยน็
5 40492 นางสาว อรชพร คงเพชร
6 40488 นางสาว ธันยวงศ์ บุญแสวง
7 40490 เด็กหญิง บัว จนัทรังสิกลุ
8 40713 นางสาว ปุณธ์นลิน เพชรประพันธ์
9 40494 นาย กษิด์ิเดช ชศัูกด์ิเกยีรติกลุ
10 40514 นางสาว ทรรณรต มณีรัตน์
11 40519 เด็กหญิง ปุญญิศา สุขประสิทธิพร
12 40520 นางสาว ปุณยาพร พรหมมาศ
13 40516 นางสาว ธิญาดา เตชะเรืองสุวรรณ
14 40504 เด็กชาย วชริวิทย์ ปันฉมิ
15 40540 นาย ปัณณธร ล้อมล้ิม
16 40542 นาย ปิยวัฒน์ อกัษรภักดี
17 40560 นางสาว ปิญาภรณ์ พูลเพิม่ผล
18 40670 นางสาว พรนภัส เต้ียงตุ้น
19 40481 นาย รัชพล เกษตรสุนทร
20 40483 นางสาว กญัญ์สิริ เนาว์นาน
21 40485 นางสาว จดิาภา วีระไวทยะ
22 40469 นาย ธรรศ ต้ังพิรุฬห์
23 40474 นาย นภนต์ เลาหะสราญ
24 40476 เด็กชาย บุณยกร ส าเภา
25 40471 นาย ธีธัช ประสิทธิ์วิไล
26 40465 เด็กชาย ณภัทร ด่านชนะ
27 40466 นาย ติสรณ์ ณ พัทลุง
28 40482 นางสาว กมลนัทธ์ กลับรินทร์
29 40678 นางสาว หยาดฟ้า สิทธา
30 40548 เด็กหญิง จดิาภา กรฐิติพงศ์

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร

             ห้องสอบที ่ ___1___หมำยเลขห้องสอบ  _____721______               
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40508 เด็กหญิง ชนาภัทร เฉลิมพิพัฒน์
2 40500 นาย ธนกร สุขานนท์สวัสด์ิ
3 40524 เด็กหญิง วริศรา รักสวัสด์ิ
4 40630 นางสาว พุฒิธาดา โชติวีรชยักลุ
5 40569 นาย ดิษฐพน เดชอรุณ
6 40526 นางสาว สุกฤตา ศรีฟ้า
7 40513 เด็กหญิง ณัฐกฤตา แมนมิตร
8 40555 นางสาว ธัญยธรณ์ ธเนศเหมรัศมิ์
9 40563 นางสาว สุธาศินี หลักทอง
10 40564 นางสาว อญัดา บัวแกว้
11 40842 นาย พิพัฒน์พงศ์ ธรรมโชติ
12 40861 นางสาว พิทยาภรณ์ ทองเกื้อ
13 40866 นางสาว มนัสนันท์ จนัทร์ภักดี
14 40472 เด็กชาย ธีร์ วงศ์ปิยะบวร
15 40562 เด็กหญิง วรินทร ต้ังสถาพร
16 40558 เด็กหญิง นิชา แกล้วกล้า
17 40533 นาย ฐปนนท์ หมายสุข
18 40523 นางสาว วรัญญา หนูยิ้ม
19 40512 นางสาว ณัฏฐาวีรณัน อั้นเต้ง
20 40653 นาย เมธาสิทธิ์ วงศ์พรัด
21 40493 นาย กรวิชญ์ กรทิพย์
22 40515 นางสาว ทัตพิชา นาคกลัด
23 40521 นางสาว ภัทรภร รัตนพันธ์
24 40527 นางสาว สุทธิดา รัชชะ
25 40502 นาย บุณยวีร์ ดีชว่ย
26 40498 นาย ทีฆทัศน์ วงศ์สืบสันตติ
27 40554 นางสาว ธนิดา โถวรุ่งเรือง
28 40557 เด็กหญิง นันท์นภัส คล้ายศรี
29 40622 เด็กหญิง ณฐิตา ศรีสมบัติ
30 40467 นาย เตชนิท์ แสงเกื้อหนุน

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___2___หมำยเลขห้องสอบ  ____722_______               

ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40475 นาย นิธิวิทย์ โรจนรักษ์
2 40489 นางสาว นลพรรณ ปิน่แกว้
3 40869 นางสาว วนัสนันท์ เทพวัง
4 40631 นางสาว ไพลิน ใจมัน่
5 40607 นาย วุฒิพงษ์ ใจซ่ือ
6 40578 เด็กชาย ศิรกรินทร์ ซุ่นสกลุ
7 40559 นางสาว เบญญาลักษณ์ ศิวายพราหมณ์
8 40509 นางสาว ญาณิศา จติรักษ์
9 40510 นางสาว ฐิชาภรณ์ ขจรบุญ
10 40505 นาย เศรษฐ์ ลายประเสริฐ
11 40522 เด็กหญิง ภูริชญา ภูสั่น
12 40499 นาย แทนกาย จนิดาวรรณ์
13 40549 นางสาว ญาณิศา เปีย่มอภัยทอง
14 40594 นางสาว ปัณฑา มากบุญ
15 40612 นางสาว กมลชนก แซ่กี
16 40464 นาย จรัิฐ อคัรวิฑิต
17 40868 นางสาว รับพร นิกรหัสชยั
18 40582 นาย อภิวิชญ์ เติมไพบูลย์
19 40588 นางสาว ชลวสา ใจสมุทร
20 40496 นาย ณัฏฐนันท์ โกยสมบัติโอฬาร
21 40525 นางสาว ศวิตา ศรีนิล
22 40517 นางสาว นารีรัตน์ เดชเจริญ
23 40671 นางสาว พรปวีณ์ คุ้มกนั
24 40680 นางสาว โอปอ อสิุทธิ์
25 40697 นางสาว กลุนิดา ดิฐกญัจน์
26 40742 นางสาว ธัญวรัตม์ ขาวสนิท
27 40754 นางสาว รุจริา นันทคีรี
28 40597 นางสาว พีรดา อนิทวิเศษ
29 40605 เด็กชาย ภรภัทร ด่านวิบูลยก์จิ
30 40468 เด็กชาย ธนกฤต อุ้ยเอง้

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___3___หมำยเลขห้องสอบ  ____723_______               

ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40845 เด็กชาย ภูมิปัญญา รัญญา
2 40836 นางสาว พชรวรรณ บุญน า
3 40552 นางสาว ณัฐชยา ชว่ยเกดิ
4 40538 นาย บุริศร์ ช านาญ
5 40755 นางสาว ศศิมาภรณ์ จนัทร์ทอง
6 40667 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ บัวแกว้
7 40553 เด็กหญิง ณิชาภัทร บัวจนัทร์
8 40506 เด็กหญิง กญัญาณัฐ พรหมคง
9 40550 นางสาว ฐิติรัตน์ ถนนแกว้
10 40639 นางสาว อธิชนัน รักบ ารุง
11 40623 นางสาว ณัชชา กาญจนาภา
12 40654 เด็กชาย รังสิมันต์ุ สมศิริ
13 40739 นางสาว ณพัชญา มีชว่ง
14 40748 เด็กหญิง ปูชติา อดุมวิทยาไกร
15 40859 นางสาว ปาริฉตัร มูสิมูล
16 40860 นางสาว ปุณยศิ์รา ทองปลอด
17 40864 นางสาว ภคสร นนทชติ
18 40478 นาย ปัณณวัชร์ วิโนทกะ
19 40487 เด็กหญิง ตะวัน นิลพัฒน์
20 40870 นางสาว ษุภากร เปรมปรีด์ิ
21 40591 นางสาว ธนภรณ์ จติรโอวาส
22 40593 เด็กหญิง ปริยากร มาน้อย
23 40545 เด็กชาย ภคภณ วิริยพันธ์
24 40600 เด็กหญิง ศุภิษฐา แจง้ใจ
25 40584 นางสาว กญัญารัตน์ หีดจนิดา
26 40624 เด็กหญิง ธันยพร พัศจทักษ์
27 40701 นางสาว ชนากานต์ ด ากลุ
28 40486 เด็กหญิง ชนัญชดิา เล่ืองสุนทร
29 40855 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เรืองสวัสด์ิ
30 40858 นางสาว ปทัสนันท์ ชนะกลุ

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___4___หมำยเลขห้องสอบ  _____724______               

ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40692 นาย พีรพัฒน์ ค าวรรณ์
2 40656 เด็กชาย ศาณุ จรัสวราพรรณ
3 40753 นางสาว รัตนประภา บุญรอดชู
4 40627 นางสาว เนตรชนก บุญเชนทร์
5 40636 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองมาก
6 40598 นางสาว ภัทรจาริน สวยล้ า
7 40547 นาย สรวุฒิ อนิทร์จนัทร์
8 40561 นางสาว พรหมพร บูรพเกยีรติ
9 40518 นางสาว ปริยากร ศรีศักดา
10 40528 นางสาว อารีญา วงศ์ปิยะบวร
11 40497 นาย ตะวันฉาย คุณมารินทร์
12 40546 นาย ภัทรดนัย แกว้ชู
13 40592 นางสาว นีลนารา สมฟู
14 40587 เด็กหญิง จนัทร์เจา้ แดงกอ่เกื้อ
15 40759 นางสาว สุพิมพ์ชนก ด้วงดี
16 40659 นางสาว เกวลิน พรหมชาติ
17 40664 นางสาว ดลพร เพ็ชร์สุข
18 40672 นางสาว พิชญธิดา เล่ือนแป้น
19 40707 นางสาว นฤตยา ชว่ยจนัทร์
20 40576 นาย วิษณุ วิไลพรไสว
21 40541 นาย ปิยวัฒน์ มาศพิทักษ์
22 40535 นาย ดินแดน เดชมณี
23 40556 นางสาว นภัสสร สมหวัง
24 40511 นางสาว ณฐกมล กู้เมือง
25 40856 เด็กหญิง นฏกร เรืองสุวรรณ
26 40479 เด็กชาย พัทธดนย์ กล่อมสวัสด์ิ
27 40477 เด็กชาย ปัณณธร แสงสว่าง
28 40567 นาย โชติรัตน์ โชติสิงห์
29 40719 เด็กหญิง ภัทรวดี รวดเร็ว
30 40644 เด็กชาย ณภัทร รินทอง

เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___5___หมำยเลขห้องสอบ  ____725_______               

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40743 นางสาว บัณฑิตา โยธาทัย
2 40777 นาย พีรภาส ธนวนิชนาม
3 40662 นางสาว ณัฐณิชา ปานศิริ
4 40590 นางสาว ธณัทอร รักใหม่
5 40491 นางสาว ศุภสุตา ชวีศุภกร
6 40850 นางสาว กฤตพร สืบนุช
7 40595 นางสาว พัทธนันท์ ปักเขม็
8 40565 นาย กมนัช ชนะภักดี
9 40626 เด็กหญิง นิศารัตน์ ชชูพี
10 40610 นาย อริญชย์ หนูสุทธิ์
11 40537 นาย นนทพัทธ์ ขวัญเพชร
12 40668 นางสาว ปัญฑิตา ศุขประยรู
13 40715 เด็กหญิง พัฒน์นรี สามเสาร์
14 40665 นางสาว ธนัชพร ธนากรรฐ์
15 40661 นางสาว ณฐมน กรงไกรจกัร
16 40507 นางสาว เกวลิน หริณะรักษ์
17 40503 เด็กชาย ปฏิพล สุขขี
18 40635 นางสาว ศรีสกลุ ธรรมาวุธ
19 40857 นางสาว นันฑิตา โอชม
20 40899 นางสาว สุณิชา ตันจรูญ
21 40581 นาย อติวิชญ์ รัตนรัตน์
22 40673 นางสาว ภูริชญา เมีย้งต่ิง
23 40566 นาย กติติพัศ ท่องแกว้
24 40629 นางสาว ปัญญาดา ศรีนุรัตน์
25 40862 นางสาว พิมพ์มาดา สุทธโส
26 40853 เด็กหญิง ณิชา พัฒนภักดี
27 40841 เด็กชาย กนัตินันท์ รจติานนท์
28 40484 นางสาว เกดิสุข แกว้ไพร า
29 40890 เด็กหญิง ณัฐทาริกา ชาติรักษา
30 40660 นางสาว ฐนษร อนิทวงค์

เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___6___หมำยเลขห้องสอบ  _____726______               

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40745 นางสาว บุญญิสา กล่ินเล้ียม
2 40746 นางสาว เบญจวรรณ ทองข า
3 40717 นางสาว พิณธารา การสุวรรณ
4 40621 นางสาว ฐิติรัตน์ งามพร้อม
5 40851 นางสาว กลัยกร แยม้บุปผา
6 40837 นางสาว พรรณรมณ บุญล้อม
7 40844 นาย ภูมินันท์ ชแูกว้
8 40586 นางสาว ขวัญจริา เหล็กกล้า
9 40599 นางสาว วชริญาณ์ กล้าเวช
10 40712 เด็กหญิง ประพาฬสาย สุขสกลุ
11 40675 นางสาว ระพีพรรณ ฮาดแมน
12 40666 นางสาว นัชชา อู่เพียรพงษ์
13 40736 เด็กหญิง กญัญาณัฐ สุปันตี
14 40669 เด็กหญิง ปาริยา บุญรอด
15 40585 นางสาว ขวัญกมล ต้ังค า
16 40583 นางสาว กชพรรณ วงศ์น้อย
17 40728 นาย ปุณยวัจน์ เธียรโชติ
18 40473 นาย ธีร์ธวัช โรจนกจิจารักษ์
19 40886 นางสาว ชื่นกมล ตระกลุนิตย์
20 40757 นางสาว สรารัตน์ นาครอด
21 40570 เด็กชาย นิติธร เสนชู
22 40575 เด็กชาย วิธวินท์ ฉตัรพัชรภิญโญ
23 40536 นาย ธัชนนท์ อาวุธ
24 40529 นาย กอกฤษฏ์ ขา่ยพิลาป
25 40633 เด็กหญิง รมิดา เกษเพชร
26 40751 นางสาว ภัสกร นวลพุม่รักษ์
27 40843 นาย ภัทรดร ชวีชเูกยีรติ
28 40747 นางสาว ปพิชญา ชยัทอง
29 40613 เด็กหญิง กรณ์วสุวี ศรีวายพราหมณ์
30 40577 เด็กชาย ศักยศ์รณ์ หวดสวัสด์ิ

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___7___หมำยเลขห้องสอบ  _____727______               

ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40726 นาย ปภังกร บัวบาน
2 40752 เด็กหญิง ภูริชญา ขนุปราบ
3 40735 นางสาว กนกนาถ ตรีเพชรประภา
4 40696 นางสาว กศิณา แกว้นรา
5 40894 นางสาว ปิยนุช รอดเพชร
6 40830 นางสาว ณัฐฐิรี ดวงภักดี
7 40729 นาย พงศธร เทพมาก
8 40776 นาย ปัณณวิชญ์ ทองแท้
9 40768 นาย ธนกฤต จรูญรักษ์
10 40663 นางสาว ณิชกานต์ เหรียญวิทยากลุ
11 40705 นางสาว ณัฐนนท์ เพชระ
12 40632 นางสาว ภูฟ้า เสนยิ้ม
13 40625 นางสาว ธีรตา พิศภักด์ิ
14 40539 นาย ปัณณธร คุ้มรักษ์
15 40495 เด็กชาย ชษิณุพงค์ ฤทธิธรรม
16 40614 นางสาว กญัญารัตน์ เพ็งสกลุ
17 40775 นาย ปฏิพัทธ์ หลิมวัฒนา
18 40835 นางสาว ปณาลี ฤทธิเพชร
19 40834 เด็กหญิง ธมลวรรณ พัฒน์นิล
20 40733 นาย วิพุธ วิศิษฎ์ศุภนิตย์
21 40698 นางสาว กชมน ทิพยป์ระชาบาล
22 40655 นาย วิริทธิ์พล นวลหนู
23 40643 นาย จองคช ศิริเพชร
24 40708 นางสาว บุณยวีร์ กญัจน์รัชฐาน์
25 40652 นาย ภูมิพัฒน์ สังเมฆ
26 40606 นาย ภูริณัฐ นุน่สังข์
27 40501 เด็กชาย ธนกฤต หลิมกลุ
28 40863 นางสาว พิมวดี พึง่ชาติ
29 40878 นาย ปภังกร เตโชดมสิริ
30 40849 เด็กหญิง กมลชนก ต่วนโล้

เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___8___หมำยเลขห้องสอบ  ____728_______               

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40826 เด็กหญิง ชชิญา ลีละวุฒิ
2 40749 นางสาว พรรณนิชา ปุระมงคล
3 40750 นางสาว พรวลัย อรุณสกลุ
4 40721 นาย จติติภูมิ จติรมุง่
5 40737 นางสาว กานต์ชญา ธราพร
6 40727 นาย ปิติชา จะระนอง
7 40796 นางสาว ศศิญา นุน่แกว้
8 40718 นางสาว เพชรชมพู คูทอง
9 40634 นางสาว เลลิล เวียงวีระชาติ
10 40693 นาย ภัคพล กวมทรัพย์
11 40648 เด็กชาย ธีรภัทร ปานดี
12 40649 นาย ปฏิกรพงศ์ เพิงใหญ่
13 40604 นาย ปริทัศน์ บัลลพ์วานิช
14 40628 นางสาว ปพิชญา สมหวัง
15 40620 นางสาว ฐิติชญา ภูเ่ชี่ยวชาญวิทย์
16 40589 นางสาว ชญัญานุช ธาวุฒิสกลุ
17 40596 เด็กหญิง พิมพ์นารา หวั่งประดิษฐ์
18 40829 เด็กหญิง ณัชชา มุสิกฆัมพร
19 40611 นาย อคัรพล ตันติวิกรม
20 40702 นางสาว ชลดา ศรีสุริยวงศ์
21 40772 นาย นภเกตน์ อนิทร์ทอง
22 40543 นาย พงศธร อากาศโชติ
23 40531 เด็กชาย จกัรพงศ์ แซ่อุ่ย
24 40574 นาย รชต นุน่โชติ
25 41526 เด็กหญิง อษุณิษา ผลบุญ
26 40709 เด็กหญิง ปฐมา เผินสมบูรณ์
27 40651 นาย พงศ์เทพ ริยาพันธ์
28 40641 นาย กานดิศ กาญจนดิฐ
29 40647 เด็กชาย เทพทัต ไกรนุกลู
30 40687 นาย เดชาบดินทร์ ชุ่มใจ

เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ ___9___หมำยเลขห้องสอบ  ____733_______               

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40758 นางสาว สุธาสินี ถิ่นสมอ
2 40732 นาย วิชญ์ภาส บุญฤกษ์
3 40734 นาย สองภาค วงศ์วรรณา
4 40740 นางสาว ณัฐธ์อร ศิลปพรหมมาศ
5 40640 นางสาว อนันตญา ศุภราช
6 40854 เด็กหญิง ทิพยภรณ์ ตันสุเทพ
7 40898 นางสาว สุชาครีส์ การโชติ
8 40877 นาย นนทพัฒน์ นองมาก
9 40601 เด็กชาย กนัตพัฒน์ เกื้อสกลุ
10 40618 นางสาว ชญาณ์นันท์ เดชภักดี
11 40714 เด็กหญิง พัฐนันท์ เรืองชยั
12 40677 นางสาว ศุณัฏฐา สาโรชวงศ์
13 40815 เด็กชาย สัณหณัฐ ทองสิงห์คลี
14 40867 นางสาว มานียา อนิทรธนู
15 40642 เด็กชาย คณาธิป อนิตา
16 40657 นางสาว กชมน สวัสด์ิวงศ์
17 40720 เด็กหญิง วธูสิริ รักษาเพ็ชร
18 40760 นางสาว อจัฉรา วงศ์สวัสด์ิ
19 40674 นางสาว มณิสรา ชณูรงค์
20 40573 เด็กชาย พุทธิภัทร ปานดี
21 40852 นางสาว ชลิตา สัญญา
22 40897 เด็กหญิง วริศรา เจริญธรรม
23 40544 นาย พิชญพงศ์ สงสม
24 40691 นาย พลกฤต เมืองฉมิ
25 40617 นางสาว เขม็ทอง แกว้นิรัตน์
26 40892 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ รอดพันชู
27 40534 เด็กชาย ณัฐนันท์ จนัทร์หนองไทร
28 40530 เด็กชาย คณิศร นิลเพ็ชร
29 40619 นางสาว ชวินดา เมืองดี
30 40711 เด็กหญิง ปทิตตา บุหลันพฤกษ์

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)

             ห้องสอบที ่ __10____หมำยเลขห้องสอบ  ___734________               
ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40645 นาย ณภัทร อไุรโรจน์
2 40756 นางสาว ศุภรัสมิ์ ศิวายพราหมณ์
3 40790 นางสาว นภัสสร จนีแกว้
4 40876 นาย ธิติวุฒิ ชแูกว้
5 40893 นางสาว นิโลบล สุระการุณย์
6 40819 นาย อรรถชยั ดีทองแกว้
7 40879 นาย พชรพล แง่งจุ้ย
8 40895 นางสาว พัทธ์ธีรา แป๊ะป๋อง
9 40616 นางสาว กลุจริา ธรรมทีปกลุ
10 40602 นาย ชมมุนินทร์ หนูข า
11 40603 นาย ชยัสิทธิ์ ปล้ืมสุทธิ์
12 40609 เด็กชาย สิรวิชญ์ พัฒน์ศรีทอง
13 40822 นางสาว กมลรัตนา ทิศแกว้
14 40832 นางสาว ณิชชารีย์ รังสิโยกฤษฏ์
15 40703 เด็กหญิง ฐานิตา รัตนพันธ์
16 40700 นางสาว ขตัติยา อนิทรักษ์
17 40787 เด็กหญิง ชดิชนก ใจงาม
18 40891 นางสาว ธนภรณ์ ศรีวิรักษ์
19 40889 นางสาว ณัฎฐธิดา จฑุารัตน์
20 40840 นางสาว สุภานัน เซ่ียงฉนิ
21 40706 นางสาว ธันยช์นก รุ่งกมลลักษณ์
22 40686 นาย ณัฐวุฒิ จนัทร์วิลัย
23 40773 นาย นวพล บัวเผ่ือน
24 40738 นางสาว จารวีย์ อนิทร์ทอง
25 40882 นาย ศุภณัด ศุภอนันต์
26 40763 นาย กติติศักด์ิ ปานสอน
27 40716 นางสาว พิชารัศมิ์ ญาณแกว้
28 40685 นาย ชชัพงค์ พรประสิทธิ์
29 40682 เด็กชาย กฤติน ปลีโรย
30 40676 นางสาว ศิตา สุขรมย์

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)

             ห้องสอบที ่ ___11___หมำยเลขห้องสอบ  _____735______               
ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40658 นางสาว กรณิศา แสงณรงค์
2 40684 นาย ชติพัทธ์ สุขศรี
3 40731 นาย ภัทรดนัย เพ็งศรี
4 40608 นาย ศุภชยั กลุวรพิพัฒน์
5 40532 นาย ชญานนท์ หัวใจ
6 40874 นาย ชวรัตน์ ธรรมวาระ
7 40871 เด็กชาย กนัตพงษ์ เต่ียมังกรพันธุ์
8 40896 นางสาว เพชรลพัส ชว่ยหนู
9 40827 นางสาว ฐานวดี ลิกขะไชย
10 40802 นาย คณาธิป วิเชยีรศรี
11 40803 เด็กชาย ฆฤต วณิชชานนท์
12 40730 นาย พันธ์เทวเทพ สุขศิริ
13 40766 นาย ชนาธิป มีชยั
14 40710 เด็กหญิง ปณิตา เพ็งบูลย์
15 40646 นาย ณัฐกมล คณะทอง
16 40848 เด็กหญิง กชมน นเรนทร์ราช
17 40810 นาย ธนัช แซงทะเล
18 40741 นางสาว ทักษพร สุธรรมานนท์
19 40638 นางสาว สุภัสสรา วัชระกลุโสธร
20 40615 นางสาว กสักร ทวี
21 40688 นาย ธนกร สมุทรเกา่
22 40873 นาย จริายุ นาคหลง
23 40884 นางสาว จณิณพัต ชชูาติ
24 40704 เด็กหญิง ณภัทร เจยีรพันธ์
25 40571 นาย ปรมินทร์ ชว่ยพิชยั
26 40695 นาย อยัยรัช ไชยกล
27 40799 นางสาว สุธารินี เกตุแป้น
28 40805 นาย ณัฐภัทร แซ่ล้อ
29 40767 นาย ฐากรู โปเซ่ง
30 40572 นาย พลกฤต พันธุ์เล่ง

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)

             ห้องสอบที ่ ___12___หมำยเลขห้องสอบ  ____736_______               
ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40580 นาย สัณห์พิชญ์ กก๊เหล่ียม
2 40794 นางสาว ปิยธิดา เกยีรติกลุพงศ์
3 40694 เด็กชาย ภูมิเพชร โพธิ์เพชร
4 40724 นาย ทิวานนท์ ทองสร้อย
5 40880 นาย ภูเบศ ถิ่นคีรี
6 40779 นาย ภบฟ้า ฟ้าทวีพร
7 40650 นาย ปรเมศวร์ พุม่พร
8 40722 นาย จริพัส แกว้ชนะ
9 40579 นาย สพล ศรีทองกลุ
10 40887 นางสาว ญานิกา อนิทรักษ์
11 40809 นาย ธนศักด์ิ มนัสนันทเมธา
12 40846 นาย ภูรินทร์ พันธ์ครุฑ
13 40786 นางสาว จริปรียา จติตารมย์
14 40875 นาย ธนวัฒน์ ไกรสินธุ์
15 40568 นาย ณภัทร หนูนิล
16 40771 นาย ธันวา วัฒนาภิรมยส์กลุ
17 40699 นางสาว ขวัญ สารคาม
18 40888 นางสาว ฐิญาดา จลุภักด์ิ
19 40744 นางสาว บัณฑิตา สีเสียด
20 40847 เด็กชาย ศตายุ วัฒนดามัย
21 40883 เด็กหญิง กานต์ชนิต ชาวนา
22 40681 นาย กฤตพจน์ รักเล่ง
23 40723 เด็กชาย ชญานิน เพชรน้อย
24 40828 นางสาว ฐิติกานต์ เชื่องชา้ง
25 40800 เด็กหญิง อภิชญา นันชยั
26 40872 เด็กชาย กติติพัฒน์ ฝอยทอง
27 40789 เด็กหญิง ธนวันต์ ลีลาวิจติร
28 40725 นาย ธีรเทพ สุขจนัทร์
29 40812 นาย นิตินัย ชาญเสนาะ
30 40792 เด็กหญิง นิชาภรณ์ พันธุ์อร่าม

เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)
             ห้องสอบที ่ __13____หมำยเลขห้องสอบ  ____737_______               

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร

ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40798 เด็กหญิง ศุภนุช ด าประไพ
2 40797 เด็กหญิง ศิรวีย์ สังขเ์ทวฤทธิ์
3 40839 นางสาว วรินทร์ลดา ดอกไม้เทศ
4 40831 นางสาว ณัฐวิภา สุขกลุ
5 40690 นาย ปุณยวีร์ ชามทอง
6 40637 นางสาว สิริมา สมรักษ์
7 40784 นาย อภิมงคล ณ สงขลา
8 40788 นางสาว ณัฏฐพร ไชยวงศ์
9 40683 เด็กชาย จริายุ ธรรมธวัช
10 40881 นาย วัชรพงศ์ ฤกษ์จ านงค์
11 40811 เด็กชาย ธีรภัทร รับรอง
12 40795 นางสาว มณีวรรณ แกว้ดวงดี
13 40981 เด็กหญิง ณพัชญ์ปภา พาภักดี
14 40821 นาย อศัม์เดช สวัสดิวงศ์
15 40689 นาย ปารเมศ ว่องวิทยา
16 40838 นางสาว รัตติมา ชทูวด
17 40885 นางสาว ชนกานต์ ยนิดีรักษ์
18 40823 เด็กหญิง ฉตัราภรณ์ สอนประสม
19 40833 นางสาว ตรีชฎา กอ้นทอง
20 40825 นางสาว ชญานิษฐ์ ชมุแสง
21 40801 นาย กติติรัฐ ชมุโรย
22 40765 นาย จฑุาพัฒณ์ รักณรงค์
23 40793 นางสาว ปริชาต บ ารุงพันธ์
24 40818 นาย สุรเกยีรต์ิ ประสิทธิมาตา
25 40769 นาย ธรรศ ทองมาลา
26 40782 นาย สรวิศ ขาวสนิท
27 40785 นางสาว กลุธิดา อนิราช
28 40808 เด็กชาย ธนกฤต วัชรสินธุ์
29 40820 นาย อริยพงศ์ แยม้สกลุ
30 40770 เด็กชาย ธราเทพ ทองจติร

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)

             ห้องสอบที ่ ___14___หมำยเลขห้องสอบ  _____738______               
ชือ่ - สกุล



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ลงลำยมือชือ่ หมำยหตุ
1 40761 เด็กชาย กฤตภัทร ศรีมุข
2 40804 นาย จริะพงศ์ อนิทรักษ์
3 40780 เด็กชาย ศิววุฒิ ชฉูมิ
4 40781 นาย ศุภณัฐ ปิยะพลากร
5 40806 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เครือสาย
6 40813 นาย ภีมพศ ขจรศักด์ิสิริกลุ
7 40764 นาย จกัรภัทร ภูริวัฒน์
8 40762 นาย กฤษฎา เหล่าพราหมณ์
9 40817 เด็กชาย สิรภพ สุวรรณเกดิ
10 40778 นาย ไพสิฐ ศรีพิทักษ์
11 40783 เด็กชาย สิรภัทร สุวรรณเกดิ
12 40824 นางสาว ชญาดา นามจกัร์
13 40807 นาย ธนกร รอดนิตย์
14 40816 นาย สัณหณัฐ แสงเดช

ชือ่ - สกุล

  รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรทดสอบวดัศักยภำพดำ้นวชิำกำร
เขำ้เรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที ่4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  (ประเภทนักเรียน ม.3  เดมิ)

             ห้องสอบที ่ ___15___หมำยเลขห้องสอบ  _____741______               


