
เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ

40001 นาย ภคนนัท์ เกียรติพรโอภาส กรพิทกัษศ์ึกษา

40002 นางสาว มลฑิณี รุจิญาณ กรพิทกัษศ์ึกษา

40003 นาย ณฐันนัท์ คุรุเสถียรกิจ กรพิทกัษศ์ึกษา

40004 นาย ธนินทธ์ร รวิทศัน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั

40005 นาย พงษช์ยัวฒัน์ จิรายเุสถียรจินดา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั

40006 นาย จิรเมธ คูไพริน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั

40007 นาย กิตติพทัธ์ มิ่งสุวรรณ กุนนทีรุทธารามวิทยาคม นาย สายณัห์ เหล่าลือชา

40008 นาย อคัรชยั นาคแกว้ กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

40009 นาย ธนินทร์ัฐ อคัรนพวิทย์ กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

40010 นาย ปัณณวิชญ ์ ดุลยวิเชียรวฒุิ กุหลาบวิทยา นาย สุมิตร์ บุญมา

40011 นาย กิตติธชั จรัสเลิศวงศ์ กุหลาบวิทยา 

40012 นาย จุลเกียรติ ไพบูลยเ์กษม กุหลาบวิทยา 

40013 นางสาว สุพิชชา นนทะพา โกศลภทัรวิทย์

40014 นาย รามา กาเด็ดบาวา โกศลภทัรวิทย์

40015 นางสาว พรนภา สิมมา โกศลภทัรวิทย์

40016 นางสาว พิมลรัตน์ ประดาสุข จินดามณี นาย วีรพงศ์ ไก่แกว้

40017 นาย กวินณฐั เจริญสุข จินดามณี

40018 นางสาว สุทธิกานต์ ทรัพยเ์สริมทวี จินดามณี

40019 นางสาว พวงทอง ศรีอินสุทธิ์ เจา้พระยาวิทยาคม

40020 นางสาว ณฐัฐา รสหอม เจา้พระยาวิทยาคม

40021 นางสาว วนัวิสา ตระการจนัทร์ เจา้พระยาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที ่4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6)

ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที่ 1 ชื่อ - สกลุ
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รายชื่อนักเรียนทีส่มัครเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"
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40022 นาย รุ่งกิจ วิจิตรจนัทร์ ชิโนรสวิทยาลยั

40023 นาย ธรรมนนท์ เผือกผอ่งศรี ชิโนรสวิทยาลยั

40024 นาย จกัรกฤษ จิตจง ชิโนรสวิทยาลยั

40025 นางสาว ช่อลดัดา นุชกลาง ไชยฉิมพลีวิทยาคม นาง ชลภสัสรณ์ พนัธ์นพรัตน์

40026 นางสาว นภสัวรรณ ประกอบกิจ ไชยฉิมพลีวิทยาคม

40027 นางสาว สุดารัตน์ พานาดี ไชยฉิมพลีวิทยาคม

40028 นาย ณธนน วนัทยวาท เซนตค์าเบรียล

40029 นาย กนัตพฒัน์ ตั้งสรณ์ศิริกุล เซนตค์าเบรียล

40030 นาย พิชชาภคั สุขเข เซนตค์าเบรียล

40031 เด็กชาย ณฐัพงษ์ สีหาทพั เซนตด์อมินิก        

40032 เด็กชาย พิริยะ พิริปุญโญ เซนตด์อมินิก        

40033 เด็กชาย ภานุพงศ์ ศานติวตัร เซนตด์อมินิก        

40034 นาย ธนากร เจือจนัทร์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา

40035 นาย พฒันเกียรติ จรรโลงพนัธุ์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา

40036 นางสาว โสภาพรรณ สมศรี ฐานปัญญา

40037 นางสาว ลินิน โอชวิทูรพจน์ ฐานปัญญา

40038 นาย ภูพาน กิรนิพนธ์พนัธุ์ เตรียมอุดมศึกษา นาย สยมภู รณชิตพานิชยกิจ

40039 นาย ณภทัรสรณ์ อาชาบุณยเสก เตรียมอุดมศึกษา น.ส. เตือนใจ ใจสิงห์

40040 นาย เผา่มงคล เตม็สินสุข เตรียมอุดมศึกษา

40041 นางสาว ขวญักมล แซ่แต้ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

40042 นางสาว วรรณภสัรา พิทยาพิทกัษ์ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
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40043 นางสาว สิรีธร คณะเชิดชู เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

40044 นาย วรโชติ อนนัตโท เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40045 นาย สรัล อร่ามรัศมีกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40046 นางสาว เขมจิรา แดงบวั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40047 นาย ภสกรณ์ ด่านพาณิชยก์ุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นาย วิษณุ แซ่อุง

40048 นาย พีรพฒัน์ ◌้เพชราบรรพ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

40049 นาย วรวชัร ซาลิมี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

40050 นางสาว อารยา วิชาสวสัดิ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา

40051 นางสาว อรจิรา โพธิ์สุด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา

40052 นางสาว พินดัดา เนตยานนัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ

40053 นางสาว ตสันีม หนูแดง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ

40054 นาย จกัรพนัธ์ จาํรัสพงศว์ิกยั ไตรมิตรวิทยาลยั

40055 นาย อดิศกัดิ์ ทองใหม่ ไตรมิตรวิทยาลยั

40056 นาย จิราวฒัน์ จินาวงั ไตรมิตรวิทยาลยั

40057 นาย เจษฎากร นวมสุคนธ์ ทวีธาภิเศก

40058 นาย ไกรสิทธิ เผือกพิพฒัน์ ทวีธาภิเศก

40059 นาย อธิชนนั สิงหตระกลู ทวีธาภิเศก

40060 นาย ภาณุเดช บุญช่วง ทิวไผง่าม

40061 นางสาว สรัญญา สุกุลนนท์ ทิวไผง่าม

40062 นางสาว พิชญา พจนเมธา ทิวไผง่าม

40063 นางสาว ณฐัสิรีย์ คงวิโรจน์ ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์
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40064 นางสาว ปิยวรรณ ผดาเวช ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์

40065 นางสาว กฤติยาภรณ์ เหมือดขนุทด ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์

40066 นาย ธนวฒัน์ เอกเกื้อกรุณา เทพศิรินทร์ ครู กุลริศา  ฤกษม์่วง 

40067 นาย ศิวดล ฟตูระกูล เทพศิรินทร์ นาย ชญาวตั สอิ้งรัมย์

40068 นางสาว ณฐัณิชา พิชญาพงศ์ ไทยคริสเตียน 

40069 นางสาว อภิชญา จตุเทน ไทยคริสเตียน 

40070 นางสาว ศิรดา กวีกิจพนิต ไทยคริสเตียน 

40071 นาย ยศกร นาแพง ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

40072 นางสาว ชนนิกานต์ เวลุวรรณใน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

40073 นางสาว เบญ็จพร บุญมาก ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

40074 นางสาว พิมพธ์ร  บุณยรังค นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

40075 นางสาว วราภรณ์ จนัทร์รัตน์ นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

40076 นางสาว ญาณิกา ปานที นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

40077 นาย ทวีชยั โศกคอ้ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40078 นางสาว ภู่พรรณ มาลีพนัธ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40079 นาย พีรวฒุิ บุญประกอบ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

40080 นางสาว ฐิตาภา ตั้งกิจทนงศกัดิ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

40081 นางสาว ณสมา มาเที่ยง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

40082 นางสาว ภคัจิรา อุบลโกมุท นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

40083 นางสาว กชกร กลา้หาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล

40084 นางสาว มานิกา แสนยนัทะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
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40085 นางสาว พิชชา ชนวรากูร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล

40086 นาย อาคม ชินมณี นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก

40087 นาย วชัรเจตน์ แช่มคาํ นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก

40088 นางสาว กุลชา บุญมา นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก

40089 นาย อานน ชยัสมคัร นาหลวง

40090 นาย อุกฤษฎ์ อ่วมเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

40091 นางสาว ธิดาพร ทนวนรัมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

40092 นางสาว รัชนี ใจโน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

40093 นางสาว ณาฐภาณี พสุนธราธรรม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นาง วีณา ซากิมูระ

40094 นางสาว พรรณวดี กะบะเงิน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

40095 นางสาว ณภทัร ลออเสถียรกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

40096 นาย วสุธร สีตลาภินนัท์ บางกะปิ

40097 นางสาว นฐัวรรณ ตีระรัตนกุล บางกะปิ

40098 นางสาว สุรีรัตน์ ศกัดิ์เจริญชยักุล บางกะปิ

40099 นาย ธนปัฐย์ พรหมมา บางปะกอกวิทยาคม

40100 นาย ณฐัวฒุิ คาํสุดที บางปะกอกวิทยาคม

40101 นาย สุรเกียรติ มะสุใส บางปะกอกวิทยาคม

40102 นาย วิษณุ ชื่นชม บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์ นาย มาณุภพ แยม้บุญชู

40103 นางสาว กาญจนาพร จนัทร์รื่นเริง บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์

40104 นางสาว กรณิศ รักเกียรติ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

40105 นางสาว นรมน อภิรัตนาพาณิชย์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
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40106 นางสาว อนนัตญา ครองทรัพย์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

40107 นาย ธีรพงษ์ งามเสงี่ยม ปทุมคงคา น.ส. จิระพนัธ์ ชาติชินเชาวน์

40108 นาย สุวฒัน์ ชิดจี่ ปทุมคงคา น.ส. พรทิพย์ จกัรแกว้

40109 นาย สรายุ ตนัติสุขารมย์ ปทุมคงคา

40110 นางสาว เพชรรัตน์ แกว้หณุ พระโขนงพิทยาลยั

40111 นางสาว กมลพร เกื้อกูล พระโขนงพิทยาลยั

40112 นางสาว สรัญญา เกื้อกูล พระโขนงพิทยาลยั

40113 นางสาว พีรยา นามวฒัน์ พระมารดานิจจานุเคราะห์

40114 นางสาว ปัณฑรีย์ เธียรทวีวฒุิ พระมารดานิจจานุเคราะห์

40115 นางสาว อานนัท์ โสตถินิรันดร พระมารดานิจจานุเคราะห์

40116 นางสาว ศรินยา ทองประดบั พิบูลประชาสรรค์ นาย วิวฒันา ระวงัพาล

40117 นาย พฒุิพงศ์ มาเพช็ร พิบูลประชาสรรค์ น.ส. นํ้าทิพย์ จนัทร์มูล

40118 นาย จิระพงษ์ ไชยมงคล พิบูลประชาสรรค์

40119 นางสาว มลิวลัย์ วิริยา พทุธจกัรวิทยา

40120 นางสาว ปานทิพย์ ตนัเจริญ พทุธจกัรวิทยา

40121 นางสาว วิชชากร ประภาสะวตั เพลินพฒันา

40122 นางสาว มาริษา เลิศกุลธรรม เพลินพฒันา

40123 นางสาว ธาวินี คงธนะพานิช เพลินพฒันา

40124 นางสาว พิมประไพ สมหวงั โพธิสารพิทยากร

40125 นางสาว เปมิกา ศรีชยัวฒัน์ โพธิสารพิทยากร

40126 นาย ภทัรภณ สงัเกต โพธิสารพิทยากร
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40127 นางสาว เมยย์วุฒัน์ กรไธสงค์ มหรรณพาราม 

40128 นาย อโณทยั สุขลอ้ม มหรรณพาราม 

40129 นางสาว ธนัยามยั ต่ายเทศ มหรรณพาราม 

40130 นาย เจษฎาภรณ์ จิตรภกัดิ์ดี มกักะสนัพิทยา

40131 นาย ดวงดี ธรรมวรีย์ มกักะสนัพิทยา

40132 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีเสถียร มกักะสนัพิทยา

40133 นางสาว กนกกร ปิ่นทอง มธัยมบา้นบางกะปิ

40134 นางสาว ระวิวรรณ แกว้พงศพ์นัธ์ มธัยมบา้นบางกะปิ

40135 นางสาว ศิภทัรา บุญชูสงค์ มธัยมบา้นบางกะปิ

40136 นาย วชิรวิทย์ ชื่นชม มธัยมวดัดุสิตาราม นาง ทวีวฒุิ สุริบุตร

40137 นาย ชยตุ สมสุข มธัยมวดัดุสิตาราม น.ส. วรรณา ภู่หนู

40138 นางสาว ปาริฉตัร กิจทรัพยท์วี มธัยมวดัดุสิตาราม

40139 นางสาว ภุชนา พนัธุ์ชื่น มธัยมวดันายโรง

40140 นางสาว คทัลียา ชราพก มธัยมวดันายโรง

40141 นางสาว ธญัชนก ปการัตน์ มธัยมวดันายโรง

40142 นางสาว วลยัพร สนัติพานพงศ์ มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์

40143 นาย จิชนินทณ์ฐั มีพฒัน์ มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์

40144 นางสาว ณฐัธิดา ประสาททอง มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์

40145 นาย ณฐัพล โชติสุวรรณกุล มธัยมวดัหนองแขม

40146 นาย พินิจ มีสตัย์ มธัยมวดัหนองแขม

40147 นาย สิทธิพงษ์ สิงห์ทอง มธัยมวดัหนองแขม
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40148 นางสาว อาริสา ภารดี ศุภางคเสน มาแตร์เดอีวืทยาลยั นาง แวววิมล นาคะพงษ์

40149 นาย ชูพงษ์ แซ่ลิ้ม ยานนาเวศวิทยาคม

40150 นางสาว มาลินี ศิริธรรมเนตร ยานนาเวศวิทยาคม

40151 นางสาว อุไรภรณ์ แยม้ยวน ยานนาเวศวิทยาคม

40152 นาย อภิวิชญ์ พานิชเจริญ โยธินบูรณะ

40153 นาย ศุภฤกษ์ บุญเพง็ โยธินบูรณะ

40154 นาย นนทพทัธ์ กงชยัภูมิ โยธินบูรณะ

40155 นาย นิตพงศ์ ตรีฉตัร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

40156 นางสาว สมฤทยั วงศท์อง รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

40157 นาย ศรัณย์ เอื้ออรุณพานิช รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

40158 นาย จกัรี เสาวภา ราชดาํริ

40159 นาย ธนภทัร ศรีชาติ ราชดาํริ

40160 นาย ฉตัรณรงค์ บุญเจริญ ราชดาํริ

40161 นาย ฌานุตม์ เดชคาํภู ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒

40162 นาย รดิศ ธิตยางกรุวงศ์ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒

40163 นางสาว ธญัจิรา วิยะเศษ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒

40164 นาย พีธชั แสงจนัทร์ ราชวินิต (ประถม)

40165 นาย พิชญุตม์ เตม็ญารศิลป์ ราชวินิต (ประถม)

40166 นาย พิรวฒุิ อินทร์จนัทร์ ราชวินิต (ประถม)

40167 นางสาว ศศิธร กอ้นศรี ราชวินิตบางเขน

40168 นาย ชยณฐั สนัติสงวนศกัดิ์ ราชวินิตบางเขน
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40169 นางสาว ชนานนัท์ คชาชนม์ ราชวินิตบางเขน

40170 นาย ดิษฐวฒัน์ อาจวิเชียร ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม

40171 นาย ทิฆมัพร บุญมี ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม

40172 นางสาว ชนาภา มานะเพญ็ศิริ ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม

40173 เด็กชาย ตะวนั บุญเปี่ยม ฤทธิยะวรรณาลยั๒

40174 เด็กชาย ชญานี อะโน ฤทธิยะวรรณาลยั๒

40175 เด็กชาย ธรรมเพชร เพช็รจูด ฤทธิยะวรรณาลยั๒

40176 นาย พชัรวงศ์ จาํรงศก์ิจ วดัราชบพิธ

40177 นาย อุกฤษฎ์ บุญสิทธิ์ วดัราชบพิธ

40178 นาย พงศก์วิน สุขเกษม วดัราชบพิธ

40179 นาย นพพล บุญแท่น วดัราชโอรส

40180 นางสาว ณฐันนัธ์ เชิดสตัยานุกูล วดัราชโอรส

40181 นางสาว ปวีณา ทิมแกว้ วดัราชโอรส

40182 นาย สิทธิโชค นอ้ยมาระ วดัสงัเวช

40183 นาย ชยัพจน์ รจนา วดัสงัเวช

40184 นาย วชัรินทร์ ฌาณปัญญาชน วดัสงัเวช

40185 นาย วรธน พว่งจินดา วดัสุทธิวราราม

40186 นาย รัฐนนัท์ ปกรณ์เลอสิริ วดัสุทธิวราราม

40187 นาย พิศุทธิ์ ตงเจริญ วดัสุทธิวราราม

40188 นาย บุญญา เลิศวิทยาประสิทธิ์ วดัอินทาราม น.ส. ทานตะวนั บาํรุงศรี

40189 นาย เอกฉตัร อินทศิริ วดัอินทาราม
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40190 นางสาว ชลพฒัน์ วฒันาศรีกูล วดัอินทาราม

40191 นาย วรณทั เยน็สถิตย์ วิมุตยารามพิทยากร

40192 นาย อานนท์ พุม่มะณี วิมุตยารามพิทยากร

40193 นางสาว พชันิดา เซ่งเหลียน วิมุตยารามพิทยากร

40194 นาย โภคิน ศรีพงษ์ ศพอ.วดัวรจรรยาวาส

40195 นาย ภาสวิชญ์ จงประเสริฐ ศพอ.วดัวรจรรยาวาส

40196 นาย ปรัชญา ชยนัตต์ระกูล ศพอ.วดัวรจรรยาวาส

40197 เด็กชาย สิริเชษฐ์ นาคภทัระพงศ์ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์

40198 เด็กชาย สิริกรกช กิ่งแกว้ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์

40199 เด็กชาย เพญ็นภา แกว้กุคาํ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์

40200 นางสาว สายชล ภทัรกูลนิยม ศึกษานารี

40201 นางสาว ฤดีวรรณ ดาํขาํ ศึกษานารี

40202 นางสาว เบญจวรรณ ตวงหิรัฐวิมล ศึกษานารี

40203 นาย คุณานนท์ เสรเศวตรัตน์ ศึกษานารีวิทยา

40204 นาย วีรภทัร เกษมสืบสุข ศึกษานารีวิทยา

40205 นางสาว ฑราวดี เกตุแกว้ ศึกษานารีวิทยา

40206 นางสาว ชุฑามาศ ลาํพาย ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัราชสิงขร

40207 นางสาว เรณุกา ศิริธารา ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัราชสิงขร

40208 นางสาว สรญา อุดมมิตรรัก สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ

40209 นางสาว พตัราธร เกียรติเทพวรรณ สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ

40210 นางสาว นิศากร ปานทัง่ สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ
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40211 นางสาว เเพรวพรรณ ภู่สุวรรณ์ สตรีวดัระฆงั

40212 นางสาว ฐิติวรดา อยูว่ฒันา สตรีวดัระฆงั

40213 นางสาว ดวงหทยั บางกุลธรรม สตรีวดัระฆงั

40214 นางสาว ประภสัรา ถวิล สตรีวิทยา

40215 นางสาว กาญจนพรรณ สนัติวรนารถ สตรีวิทยา

40216 นางสาว ญาณิศา รังสีเลิศ สตรีวิทยา

40217 นาย สิทธินนท์ จนัทร์ชู สตรีวิทยา ๒ 

40218 นางสาว จิตนภา ศรีกนก สตรีวิทยา ๒ 

40219 นางสาว ภทัรมน ภกัดีโต สตรีวิทยา ๒ 

40220 เด็กชาย ณฐัชดา ปาริเก สตรีศรีสุริโยทยั

40221 เด็กชาย สาธิตา เกียรติสมาน สตรีศรีสุริโยทยั

40222 เด็กชาย อนุสรา ศีละวงษเ์สรี สตรีศรีสุริโยทยั

40223 เด็กชาย อฏัฐพล วรากุลรังสรรค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั

40224 เด็กชาย ชิงธรรม จรัลจรัสแสง สวนกุหลาบวิทยาลยั

40225 เด็กชาย คงฤทธิ์ ธาราธร สวนกุหลาบวิทยาลยั

40226 นาย นรฤทธิ์ แสงสุขหิรัญ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี

40227 นาย ณฐัพงษ์ สมบตัิตรา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี

40228 นางสาว ชนนิกานต์ สวยดี สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี

40229 นาย สุกฤษฎิ์ ครุพงศ์ สวนอนนัต์

40230 นาย พนัธ์ปิยะ เดชชยัยนัต์ สวนอนนัต์

40231 นาย อธิวฒัน์ ขนัเสนาะ สวนอนนัต์
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40232 นาย ภูริณฐั ติรพจน์กุล สนัติราษฎร์วิทยาลยั

40233 นาย สารัช อมรวิวฒัน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม

40234 นางสาว ธนชัชา โอภานุรักษ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม

40235 นางสาว ชุติรัตน์ คลา้ยหนองสรวง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม

40236 นาย พิชาภพ  เขม็พดุซา สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

40237 นาย ฐิติพนัธ์  แผพ่ร สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

40238 นาย นนทชั  ลีลาฐานะโรจนา สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

40239 นาย ทศัน์พล ฮวง สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั

40240 นาย ปองณฐั ทองชนะ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั

40241 นางสาว จิรชญา ชยัมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั

40242 นาย กฤตภคั เกิดไทยดี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา

40243 นาย ธนชัชา ชาํนาญเวช สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา

40244 นาย พลพชัร พชัรปิยะกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา

40245 นาย ปณยั ไชยกุลวฒันา สามเสนวิทยาลยั

40246 นางสาว วิศิษฏศ์ิริ ลอ้มวงษ์ สามเสนวิทยาลยั

40247 นาย เกียรติกุล เด่นดวง สามเสนวิทยาลยั

40248 นางสาว พรทิพย์ ชนะศุภชยั สายนํ้าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์

40249 นางสาว ปลายฟ้า นพเกา้ สายนํ้าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์

40250 นางสาว ปิยธิดา พลอยปฐม สายนํ้าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์

40251 นางสาว กลัยาณิน สกุลไพศาลสิน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์

40252 นางสาว ฐิตาภา โมหนองเดิ่น สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ

ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที ่4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6)

ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที่ 1 ชื่อ - สกลุ

เรียงลําดับตามรายชื่อจังหวดั และสถานศึกษา และเลขประจําตัว

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

40253 นางสาว พชัรีพร โกมลกวิน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์

40254 นาย จินตวฒัน์ แสงประทุม สายปัญญารังสิต

40255 นาย ธีรพงศ์ มิลินทากาศ สายปัญญารังสิต

40256 นาย อรรถพร เหมาะประมาณ สายปัญญารังสิต

40257 นาย ปรเมศวร์ โปรยบาํรุง สารวิทยา

40258 นาย นาคพฒัน์ นาคะพฒันกุล สารวิทยา

40259 นาย พทุธรัตน์ นาคสาํแดงฤทธิ์ สารวิทยา

40260 นางสาว นลทัพร เอี่ยมทองอินทร์ สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่

40261 นางสาว พิมพว์ิมล การชาคาํ สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่

40262 นางสาว ชุติมา วงศก์า สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่

40263 นาย ธนวฒัน์ ธรรมนิยาย สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

40264 นาย ขวญัชยั เสียงเสนาะ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

40265 นาย เกษมพนัธ์◌ุ ผดุงเกียรติสรร สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

40266 เด็กชาย ธนัยวิชญ์ ฉตัรทอง สิริรัตนาธร

40267 เด็กชาย หิรัณยป์กรณ์ พลมิตร สิริรัตนาธร

40268 เด็กชาย ทศัพงษ์ กระแสเสน สิริรัตนาธร

40269 เด็กชาย ฉตัรสวสัดิ์ เล็กเหล่าคง สุรศกัดิ์มนตรี

40270 เด็กชาย นราธิป อาญาเสน สุรศกัดิ์มนตรี

40271 เด็กชาย ไกรสุดา นาควิเชียร สุรศกัดิ์มนตรี

40272 นางสาว ณฐัมน สาระเดช สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

40273 นางสาว พนารักษ์ บุญมาก สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม
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40274 นางสาว อามิ บุญทอง สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

40275 นาย คมสนั เนียมราช สุวรรณารามวิทยาคม นาง รัตนา อุทก

40276 นาย กษิดิ์เดช ตรังเกษตรสิน สุวรรณารามวิทยาคม

40277 นาย พิสิฐ บุญธรรม สุวรรณารามวิทยาคม

40278 นาย ธนรักษ์ สนัติทวีฤกษ์ เเสงอรุณ

40279 นาย ธรณ์เทพ สายปัญญา เเสงอรุณ

40280 นาย ณฐักฤช เเซ่ซี เเสงอรุณ

40281 นาย ธาวิน ตั้งศิริวานิช อสัสมัชญั

40282 นาย ทวีชยั พรวฒันวิชยั อสัสมัชญั

40283 นาย ศุภณฐั อรุโณประโยชน์ อสัสมัชญั

40284 นางสาว เพรชรัตน์ ชชัวาลธนสาร อสัสมัชญัพาณิชการ นาย รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชยั

40285 นาย ภูเมฆ พรหมสาขา ณ สกลนค อสัสมัชญัพาณิชการ

40286 นาย ธนฤทธิ์ รวยรื่น อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

40287 นางสาว นูรอาเดีย บุญชม อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

40288 นางสาว ศศิภา วฒันลออสมบุญ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

40289 นาย สิทธนัต์ สุขสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

40290 นาย วะตะ ถํ้าทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

40291 นางสาว กานตธ์ิดา ยิม้ยอ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

40292 นาย ไกรฤทธิ์ หงษาครประเสริฐ ท่าม่วงราษฎร์บาํรุง นาย วรุณ  กาฬพนัธ์

40293 นาย ณฐัวฒุิ ฉายทอง ท่าม่วงราษฎร์บาํรุง นาย มนตรี มงคลสืบ

40294 นางสาว อกัษร มิ่งจงเจริญ ท่าม่วงราษฎร์บาํรุง
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40295 นาย วสนัต์ เเกว้วิเศษ ท่ามะกาวิทยาคม ครู อลิสา ป่วนเดช

40296 นาย นิภทัร์ การะเวก ท่ามะกาวิทยาคม ครู กนัยา พรหมหิต

40297 นางสาว ศรสวรรค์ พงษพ์วั ท่ามะกาวิทยาคม

40298 นางสาว ชนิดา คุณธรณ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร

40299 นางสาว จนัทราภา ผลคาํ พระแท่นดงรังวิทยาคาร

40300 นาย อธิป ลิ้มมัง่ พระแท่นดงรังวิทยาคาร

40301 นาย กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี

40302 นาย ธนพล คูเ้จริญ วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี

40303 นางสาว ปัทมวรรณ ยาทิพย์ วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี

40304 นาย อิศวะรัฐ ศิลปานุรักษ์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

40305 นาย อษัฎาวธุ บวัสอน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

40306 นางสาว กฤติมา สุภาจารชยั สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

40307 นาย โภคิน ถินพะนา ร่องคาํ

40308 นาย พีรายุ ชมภูพฤกษ์ ร่องคาํ

40309 นางสาว ประวีณา ยบุลไสย ร่องคาํ

40310 นาย ทีปรัณย์ จารุเมธีชน กลัยาณวตัร

40311 นาย วรพล ขนัซา้ย กลัยาณวตัร

40312 นางสาว เพชรรัตน์ กองจนัทร์ดี กลัยาณวตัร

40313 นาย นพคุณ สุคนธา ขอนแก่นวิทยายน

40314 นาย เจตต์ พิมพพ์งษ์ ขอนแก่นวิทยายน

40315 นาย พีรวิทย์ พิมพิรุด ขอนแก่นวิทยายน
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40316 นาย นนทวฒัน์ คอนเตา้ มญัจาศึกษา

40317 นางสาว กิตยาพร กองกะมุด มญัจาศึกษา

40318 นางสาว สุธินี สุขสนิท มญัจาศึกษา

40319 นางสาว ปวีณา ศรีวงแกว้ เมืองพลพิทยาคม

40320 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย เมืองพลพิทยาคม

40321 นาย จิณณวตัร ศรีบุญโรจน์ เมืองพลพิทยาคม

40322 นาย ไกรพิชญ์ ชยัคีรี สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นาย สงัเวียน จรเกษ

40323 นางสาว นฤชนก คตวงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

40324 นาย วรายทุธ มชัฌิมา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

40325 นาย ธนวฒัน์ เก็จวลีวรรณ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี

40326 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี

40327 นาย ธนชยั เลขวฒันะ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี

40328 นางสาว อนุสราลกัษณ์ พนัธสา ศรียานุสรณ์

40329 นางสาว ลลิตวดี สีดาพนัธ์ ศรียานุสรณ์

40330 นางสาว จิราภรณ์ วนัทยา ศรียานุสรณ์

40331 นางสาว ฎาคริยา ปู่ทา ดดัดรุณี

40332 นางสาว บรรพตรี ตนัศิริ ดดัดรุณี

40333 นางสาว มณฑิกา ชยักิตติภรณ์ ดดัดรุณี

40334 นาย ศุภโชค เชาวน์เจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์

40335 นางสาว ณฐัญาดา ปาอา้ย เบญจมราชรังสฤษฎิ์
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40336 นาย นวนนท์ พยคัฆจ์าํเริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์

40337 นางสาว ลลิตา วรรณวฒุิ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา"

40338 นางสาว เบณจมาภรณ์ รอดพนัธ์ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา"

40339 นางสาว กชกร คุณสามารถ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา"

40340 นางสาว จิตตินนัท์ พุม่โพธิ์ทอง พทุธิรังสีพิบูล

40341 นางสาว ตวงรัตน์ ไชยสายณัห์ พทุธิรังสีพิบูล

40342 นาย ตุลาการ ปอสูงเนิน พทุธิรังสีพิบูล

40343 นางสาว พรชิตา ประกอบสุข จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี

40344 นางสาว ธมล ปทุมานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี

40345 นางสาว สุธิมนต์ เกษรแพทย์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี

40346 นางสาว นนัทิกานต์ อมัพวนั ชลกนัยานุกูล

40347 นางสาว พชัราภรณ์ ขจรฤทธิ์ ชลกนัยานุกูล

40348 นางสาว เจนจิรา บรรพต ชลกนัยานุกูล

40349 นางสาว ธนิกูล โศภาพิพฒันวงศ์ ชลราษฎรอาํรุง

40350 นางสาว เมธินี เนื่องจาํนงค์ ชลราษฎรอาํรุง

40351 นางสาว ภาสิริ วนศิริกุล ชลราษฎรอาํรุง

40352 นาย ขมุทอง ทองเกลียว พนสัพิทยาคาร

40353 นาย ธนภณ ดีเจริญวงษก์ุล พนสัพิทยาคาร

40354 นางสาว ศิวลี โกศลศศิธร พนสัพิทยาคาร

40355 นาย ทศพร สุขอาษา สตัหีบวิทยาคม
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40356 นาย เชาวลิต แนะกระโทก สตัหีบวิทยาคม

40357 นางสาว สุภาภรณ์ คงอิ้ว สตัหีบวิทยาคม

40358 นางสาว สิริวรรณ ศรีสมบูรณ์สกุล สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา

40359 นาย พีรภาส รัตนภาสกร สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา

40360 นางสาว เพียงเพชร นิสภานนท์ สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา

40361 นางสาว สมภสัสร วิริยพนัเลิศ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา

40362 เด็กชาย ธีรพล รัตนเจริญพรชยั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา

40363 เด็กชาย ณฐัปคลัภ์ สมบตัินุชบวั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา

40364 นางสาว มินตรา เชื่อเมือง โนนกอกวิทยา

40365 นางสาว ปรียาพร   โพธิ์คาํ โพธิ์คาํ โนนกอกวิทยา

40366 นางสาว กฤษฎีพรรณ พื้นชยัภูมิ โนนกอกวิทยา

40367 นางสาว ปุณยาพร อินทวี บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม

40368 นางสาว พรสิริน ภทัรเจริญสิน บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม

40369 นางสาว อธิตติยาธร ปติเก บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม

40370 นางสาว บุณยานุช ปทุมถิ่น สตรีชยัภูมิ

40371 นางสาว ธญัวรรณ ศรีหาจนัทร์ สตรีชยัภูมิ

40372 นางสาว วิชญาดา ทรายงาม สตรีชยัภูมิ

40373 นางสาว นิภาพร ภูมิกระโทก เมืองหลงัสวน

40374 นาย บุญทวิช ทวิชศรี เมืองหลงัสวน

40375 นางสาว อาภาวดี ชูปัน เมืองหลงัสวน
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40376 นางสาว ขา้วขวญั สถิรกุล ศรียาภยั

40377 นางสาว สลิลทิพย ์ วนัคาํ ศรียาภยั

40378 นางสาว สุปรียา เวชกุล ศรียาภยั

40379 นาย ภูมินิทรรศ ปอกกนัทา จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

40380 นาย เรืองศกัดิ์ ปฐมวงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

40381 นาย เจษฎากร กนัทะรัญ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

40382 นางสาว ชลธิชา ธรรมขนัทา ดาํรงราษฎร์สงเคราะห์

40383 นาย ธนากร ไชยา พญาเมง็ราย

40384 นางสาว กาลญัญุตา บุญหลี พญาเมง็ราย

40385 นางสาว ปรัชปรีญา กนัทะวงค์ พญาเมง็ราย

40386 นาย วิศว์ ศิริคุณากร สามคัคีวิทยาคม นาง เตือนใจ ไชยศิลป์

40387 นาย ญาณวตัน ชยัชนะ สามคัคีวิทยาคม

40388 นาย นฤทธิิ์ นวนดว้ง สามคัคีวิทยาคม

40389 นางสาว สิตานนั พรหมภทัรา ยพุราชวิทยาลยั

40390 นางสาว วรวรรณ เทวาพิทกัษ์ ยพุราชวทิยาลยั

40391 นางสาว วิสาขลกัคน์ ทบัทิม ยพุราชวิทยาลยั

40392 นางสาว ธญัญารัตน์ ภาคาบุตร วฒัโนทยัพายพั

40393 นาย อนุพงศ์ สูนยพ์รหม วฒัโนทยัพายพั

40394 นางสาว สุธิดา นามสมุทร์ วฒัโนทยัพายพั

40395 เด็กชาย จารุสิทธิ์ พดูเพราะ บูรณะรําลึก
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40396 เด็กชาย ภาสกร นาคจารุพงษ์ บูรณะรําลึก

40397 เด็กชาย วิษุวตั แสงดาํ บูรณะรําลึก

40398 นาย นายพรภวิษย์ จินตาแกว้ สภาราชินี  จงัหวดัตรัง นาย นิพนธ์ ตาแกว้

40399 เด็กชาย ยทุธนา มูลเพญ็ คลองใหญ่วิทยาคม

40400 เด็กชาย สกลรัตน์ ธนาสิทธิ์สงัข์ คลองใหญ่วิทยาคม

40401 เด็กชาย ศิวรักษ์ สีเงิน คลองใหญ่วิทยาคม

40402 นางสาว สุทธิการต์ สงัขจร ตราษตระการคุณ

40403 นาย นภสินธุ์ คามะปะโส ตราษตระการคุณ

40404 นางสาว กชกร ลองศิิริคง ตราษตระการคุณ

40405 นางสาว สุภาพร พว่งกระแสร์ สตรีประเสริฐศิลป์

40406 นางสาว ภารวี ปิยานุลกัษณ์ สตรีประเสริฐศิลป์

40407 นางสาว พรรณวลี จิตรสถาพร สตรีประเสริฐศิลป์

40408 นางสาว ขนิษฐา โชควิเศษชยัสิทธิ์ เทศบาล 1 กิตติขจร

40409 นาย ธนกฤต ชุมภู เทศบาล 1 กิตติขจร

40410 นางสาว กฤติกา บวัประเสริฐ เทศบาล 1 กิตติขจร

40411 นตท. กฤตนนทิ์ คานแกว้ เตรียมทหาร น.อ.หญิง สุพิชฌาย์ สณัหจนัทร์

40412 นตท. ปรัตถกร จีนประชา เตรียมทหาร ร.อ.หญิง พนัธ์ทิพย์ คาํนวนสินธุ์

40413 นตท. ศุภวฐุิ ฐิตสมานนท์ เตรียมทหาร

40414 นาย นิติกรณ์ บุญมี บา้นนา "นายกพิทยากร"

40415 นาย ยทุธนา บุตรตาแยม้ บา้นนา "นายกพิทยากร"
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40416 นาย ธนพฒัน์ ปลอ้งไม้ บา้นนา "นายกพิทยากร"

40417 นางสาว พรนภา จนัทะโชติ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครนายก น.ส. พินทุสร หาญวีรกุล

40418 นางสาว พิสมยั จนัทะโชติ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครนายก

40419 นางสาว นิชนนัท์ ยศยิ่งยง อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครนายก

40420 นางสาว ไข่มุก อินทรวิชยั กาญจนาภิเษกวทิยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

40421 นางสาว นพรัตน์ นุชิตประสิทธิชยั กาญจนาภิเษกวทิยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

40422 นาย กฤษณ์ ลกัษมีพงศากุล กาญจนาภิเษกวทิยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

40423 นางสาว เพญ็พร ชยัเรืองศรี คงทองวิทยา

40424 นางสาว ชยาภรณ์ เศรษฐนรานนท์ คงทองวิทยา

40425 นางสาว อภิญญา พนัธุ์มี คงทองวิทยา

40426 นางสาว วาสนา พึ่งบา้นเกาะ นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ

40427 นางสาว สรีรัศมิ์ พิสิษฐอ์าภาภคั นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ

40428 นาย สมพฒัน์ บุญรุ่งเรือง นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ

40429 นางสาว นวรัตน์ ภิรมกาญจนศกัดิ์ พระปฐมวิทยาลยั

40430 นาย ชยัปวินท์ พงษอ์นนัทโ์ชค พระปฐมวิทยาลยั

40431 นางสาว รุ่งพิรุณ ศกัดิ์บุญญารัตน์ พระปฐมวิทยาลยั

40432 นาย บุญฤทธิ์ จุมที โพรงมะเดื่อวิทยาคม นาย เจษฎา ศิริธนบดี

40433 นางสาว ระ ชื่นยอด โพรงมะเดื่อวิทยาคม นาง ขวญัจิตร เดชเดชะสุนนัท์

40434 นางสาว พชัราภรณ์ บุญเกิด โพรงมะเดื่อวิทยาคม

40435 นาย ชลสิทธิ์ เบญจาทิกุล ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
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40436 นาย ธนพล นนทสุตวงศ์ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

40437 นาย ธนวฒัน์ ทรงศิริ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

40438 นาย กานตน์ิธิ รัชพงษไ์ทย มหิดลวิทยานุสรณ์ นาง ฐิติมา กลา้หาญ

40439 นาย ดลภทัร ชุมทอง มหิดลวิทยานุสรณ์

40440 นาย ธนวฒัน์ เตชภานุวฒัน์ มหิดลวิทยานุสรณ์

40441 นาย นฐัวฒุิ เหลืองวฒันวิไล มธัยมฐานบินกาํแพงแสน นาง ภควดี อาริยะ

40442 นางสาว ปัทมาภรณ์ ใจโต มธัยมฐานบินกาํแพงแสน

40443 นางสาว ศิริมา สาวนอ้ย มธัยมฐานบินกาํแพงแสน

40444 นางสาว นพชนญั บุญพิพฒัน์ถาวร ยอแซฟ อุปถมัภ์

40445 นาย กนกพล กลํ้าศรี ยอแซฟ อุปถมัภ์

40446 นางสาว บุษยพรรณ ปรีชาเลิศศิลป์ ยอแซฟ อุปถมัภ์

40447 นางสาว รวีวรรณ ศุภธีรวงศ์ วดัไร่ขิงวิทยา

40448 นาย กิตติคุณ มอญถนอม วดัไร่ขิงวิทยา

40449 นาย มงคล มณีวรรณ วดัไร่ขิงวิทยา

40450 นาย คชกฤษณ จนัทร์แพง วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม

40451 นาย ศิวกร เทียนอิ่ม วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม

40452 เด็กชาย ทรงยศ เบญจตานนท์ ศรีวิชยัวิทยา ครู วลัยา แซ่จิว

40453 เด็กชาย ธนชาติ ณฐัวฒุิ ศรีวิชยัวิทยา

40454 เด็กชาย ◌ัณฐัวฒุิ ยมพกุ ศรีวิชยัวิทยา

40455 นาย ยศไกร งามสมเดช สกลวิทยา
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40456 นางสาว สุทธิดา ขนุพิทกัษ์ สกลวิทยา

40457 นางสาว ณฐัวดี ตาลบาํรุง สกลวิทยา

40458 นางสาว วรรณรดา พวงมาลยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

40459 นางสาว นภสัสร ฤกษช์ยัมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

40460 นางสาว กณัฐิกา นิเทศพตัรพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

40461 นาย ฉตัรธิวฒัน์ แซ่ลิ้ม สิรินธรราชวิทยาลยั

40462 นางสาว พรพรรณ กิจเจริญ สิรินธรราชวิทยาลยั

40463 นางสาว ฐิตาภรณ์ เหลืองทองคาํ สิรินธรราชวิทยาลยั

40464 นางสาว ชนิกานต์ ลิ้มสงวน สุคนธีรวิทย์

40465 นางสาว ลกัษมณ อินทิราวรนนท์ สุคนธีรวิทย์

40466 นางสาว อริศรา โสภณอุดมพร สุคนธีรวิทย์

40467 นางสาว วนัทนา มุ่งดี ช่องแมววิทยาคม

40468 นางสาว นิตยสาร ลาศูนย์ ช่องแมววิทยาคม

40469 นางสาว นิตยา จวงโปร่งแกว้ ช่องแมววิทยาคม

40470 นาย นนัทิพฒัน์ อุณชาติ ชุมพวงศึกษา น.ส. ขวญัหทยั พลนามอินทร์

40471 นางสาว จิราพร อาจนคร ชุมพวงศึกษา นาง ชรัณรัตน์ บุญชุ่ม

40472 นางสาว มณีรัตน์ สวาทนา ชุมพวงศึกษา

40473 นาย ฐาปกรณ์ เบี้ยกระโทก บุญวฒันา

40474 นาย ปฏิภาณ สมเพียร บุญวฒันา

40475 นาย อนาวิล เพชรบูรนิล บุญวฒันา
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40476 นาย พงคเ์ทพ สีคนัทา ปากช่อง

40477 นางสาว สุกญัญา โสดา ปากช่อง

40478 นางสาว พิชชานนัท์ แซ่โคว้ ปากช่อง

40479 นางสาว รัฐติยา เจริญรูป กลัยาณีศรีธรรมราช

40480 นาย อรรถพล เหมทานนท์ กลัยาณีศรีธรรมราช

40481 นางสาว ลีนา มะห์โมดี กลัยาณีศรีธรรมราช

40482 นางสาว สุคนธา แซ่เล่า จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช

40483 นาย เรืองฤทธิ์ ดูแกว้ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช

40484 นางสาว จุฬาพรรณ คงกุลทอง จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช

40485 นาย พสิษฐ์ ทองสีนุช สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก

40486 นางสาว สุกญัญา เสมถิติ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก

40487 นาย สรรสร้าง ช่วยชู สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก

40488 นางสาว สุชญัญา บุญโชติ ชุมแสงชนูทิศ

40489 นางสาว สุธิดา อินทร์เพญ็ ชุมแสงชนูทิศ

40490 นางสาว ชนกชิโรธร ปั้นบุญมี ชุมแสงชนูทิศ

40491 นาย ปรัชญา คาํแสงดี นครสวรรค์

40492 นาย กนัตภณ บุญยนต์ นครสวรรค์

40493 นางสาว พลอยขวญั เชษฐทวีชยั นครสวรรค์

40494 นางสาว นลินี ตนัริน ไพศาลีพิทยา

40495 นางสาว บงัอร โพธิ์พนัธ์ ไพศาลีพิทยา
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40496 นาย วิทวสั ขนุสุข ไพศาลีพิทยา

40497 นาย รัฐเกียรติ ขนัการไร่ ลาดยาววิทยาคม น.ส. ทิวากร ส่างกอน

40498 นาย ฤทธิชยั สิลาโส ลาดยาววิทยาคม น.ส. ชนิดา ไชยสุนทร

40499 นางสาว จิรารัตน์ จุ่นฮวย ลาดยาววิทยาคม

40500 นาย ภทัรพงศ์ ชาญสถิตโกศล กสิณธรเซนตป์ีเตอร์

40501 นาย ศิวชัฐ์ วรรณโกมล กสิณธรเซนตป์ีเตอร์

40502 นาย สุทธิพงศ์ เอี่ยมเอาฬาร กสิณธรเซนตป์ีเตอร์

40503 นาย กร ลีฉลาด ชลประทานวิทยา น.ส. กนกอร จนัปุ่ม

40504 นาย วิภพ หุยากรณ์ ชลประทานวิทยา น.ส. สิริพร บวังาม

40505 นางสาว สุชานาถ ธีระพงษ์ ชลประทานวิทยา

40506 นาย ศรพิเชษฐ ลางคุลเกษตริน เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์

40507 นาย กฤษฎา ฤทธิเกิด เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์

40508 นางสาว ปริยากร หาดปิ่นขจรจารุ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์

40509 นาย ปริญญา เกิดสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

40510 นางสาว แพรพรรณ สุขเกตุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

40511 นาย นนทชยั เพิกแยม้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

40512 นาย ทศัษร สินธนาพร นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี

40513 นางสาว ศิริมา จิมรัมย์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี

40514 นางสาว เขมจิรา บุญธรรมวนิช นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี

40515 นางสาว ชนิกานต์ จาํปาขนัธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
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40516 นางสาว สุวรรณวารี อบรมศิลป์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

40517 นางสาว ศิริภทัร ศรีสาํอางค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

40518 นาย ธนญัชยั แกว้โสวฒันะ เบญจมราชานุสรณ์

40519 นางสาว ปัลลวี ติวารี เบญจมราชานุสรณ์

40520 นางสาว อารียา โคตมงคล เบญจมราชานุสรณ์

40521 นางสาว พชรอนงค์ รื่นกลิ่น ปากเกร็ด

40522 นางสาว กณภทัร อยูว่ิทยา ปากเกร็ด

40523 นางสาว วิลาวลัย์ พงษส์นิท ปากเกร็ด

40524 เด็กหญิง มนสิชา กิติรัตน์ เปรมประชาวฒันา

40525 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ จุลละพราหมณ์ เปรมประชาวฒันา

40526 เด็กหญิง นภสักร ศรีสุข เปรมประชาวฒันา

40527 นางสาว ฐิตารีย์ ภคัศิริชยานนท์ พระหฤทยันนทบุรี น.ส. อิสรีย์ เมทนีโสธร

40528 นาย กิตติพิชญ์ แสงสุข พระหฤทยันนทบุรี น.ส. ฐิติพร มูลวงศ์

40529 นางสาว วิภาวรรณ วิโรจน์เฉลิม พระหฤทยันนทบุรี

40530 นางสาว ณฐัมน อะมะตะ วดัเขมาภิรตาราม น.ส. ขนิษฐา วฒุิวิริยกิจ

40531 นางสาว ชุติกาญจน์ ดว้งชะเอม วดัเขมาภิรตาราม

40532 นาย พชร เบญยมาตร ศรีบุณยานนท์

40533 นาย พาทิศ ชยัชุมพร ศรีบุณยานนท์

40534 นางสาว พรพิมล พลโยธา สตรีนนทบุรี

40535 นางสาว วนัวิสาข์ เตชะกุลปราณี สตรีนนทบุรี
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40536 นางสาว ภทัรกาญจน์ ประพนัธ์ สตรีนนทบุรี

40537 นาย ปิยะพล เวชไชโย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี น.ส. ตระการรัตน์ สตัยะยกุต์

40538 นางสาว มชัฌิมา ตรีรัตนกิจ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี น.ส. เสาวนีย์ สวนพนัธุ์

40539 นางสาว ปวรวรรณ สงวนพนัธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี

40540 เด็กชาย ปาจรีย์ กิตติศุภลกัษณ์ อมัพรไพศาล

40541 เด็กชาย ทศัชณา ปภาภูวโรจน์ อมัพรไพศาล

40542 เด็กชาย สุกฤตา สิงห์โต อมัพรไพศาล

40543 นาย เจษฎาพร อฑัฒพงศพ์ิเชฏฐ์ สุคิรินวิทยา นาง ทิญาณี ยีหวงักอง

40544 นางสาว สุเมธี ไชยแสนสร้อย สุคิรินวิทยา

40545 นางสาว กชกร ไชยพงษ์ สุคิรินวิทยา

40546 นาย นนัทพงษ์ นนัทศีล ปัว

40547 นาย ธนากร สิทธิกาล ปัว

40548 นางสาว วนันียา มูลคาํ ปัว

40549 นาย กนัตก์มล ยองใย ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน

40550 นาย โกวิท ศรีประเสริฐ ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน

40551 นางสาว พชรอร แกว้มีศรี ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน

40552 นาย เตชิษฐ ์ หลิวบริบูรณ์ สตรีศรีน่าน

40553 นาย ราชานนท ์ วงศไ์ชย สตรีศรีน่าน

40554 นางสาว วรินทร จิตคูดี สตรีศรีน่าน

40555 เด็กชาย จิรวฒัน์ ทศศะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์
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40556 เด็กชาย วฒุิศกัดิ์ เจริญศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์

40557 เด็กชาย ภทัทิยา สีละพฒัน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์

40558 นาย พรรณพงศ์ จีนโน นางรอง

40559 นางสาว กรรณิการ์ จีนเป็นวงศ์ นางรอง

40560 นางสาว พรปวีณ์ อินผกัแวน่ นางรอง

40561 นางสาว เพชรทบัทิม ปุราทะกา ประโคนชยัพิทยาคม

40562 นางสาว พลอยไพลิน ปุราทะกา ประโคนชยัพิทยาคม

40563 นางสาว สมฤทยั จะนนัท์ ประโคนชยัพิทยาคม

40564 นางสาว อภิญญา คนชาญ ลาํปลายมาศ

40565 นางสาว เจนจิรา กรมจรรยา ลาํปลายมาศ

40566 นางสาว อินทิรา จอนดอน ลาํปลายมาศ

40567 นาย อภิสิทธิ์    คุมโพธิ์ หนองกี่พิทยาคม

40568 นางสาว ณฐัสุดา    ปะกิคะ หนองกี่พิทยาคม

40569 นาย ชวิศ สีหานาม หนองกี่พิทยาคม

40570 นาย ปกรณ์ ทองประสพ จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ปทุมธานี นาย เจษฎา สงัขป์ระเสริฐ

40571 นาย ธีมนต์ เดชอุฬาร จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ปทุมธานี

40572 นางสาว พรปวีณ์ ลีรพงษก์ุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ปทุมธานี

40573 นางสาว อภิชญา สุดแน่น เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี น.ส. เดือนเพญ็ ร่วมรักษ์

40574 นาย พิทยา อาดาํ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี

40575 นาย ศิรชยั สงัขเ์มือง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี
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40576 นาย นายภูริทตั  สาสิน ธญับุรี

40577 นางสาว มส้ติกา ลงักาพยอม ธญับุรี

40578 นางสาว กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ ธญับุรี

40579 เด็กชาย สุพิชญา จูเผือน นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยัปทุมธานี

40580 เด็กชาย อญัชลี อดทน นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยัปทุมธานี

40581 เด็กชาย ธรัญยา วงศแ์กว้ นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยัปทุมธานี

40582 นางสาว นภทัรสร บุญประกอบ ปทุมธานี "นนัทมุนีบาํรุง" น.ส. กรรณิกา โกสนัเทียะ

40583 นาย เกียรติภูมิ ภูมิผาสุก ปทุมธานี "นนัทมุนีบาํรุง" นาง ภาวดี แกว้เหลา

40584 นางสาว สุณิษา คาํเบิก ปทุมธานี "นนัทมุนีบาํรุง"

40585 นางสาว ภาวิณี พิพฒันโกวิท แยม้สอาด รังสิต

40586 นาย ธนรัช ธีรธิติวงศ์ แยม้สอาด รังสิต

40587 นางสาว เพญ็พิตรา สุริยนัต์ แยม้สอาด รังสิต

40588 นางสาว ภทัรพร ประภาลิมรังสี กุยบุรีวิทยา

40589 นางสาว หนูบาส ดุลลา กุยบุรีวิทยา

40590 นางสาว อรพรรณ แสงจนัทร์ กุยบุรีวิทยา

40591 นางสาว วิชุดา สิริวิระกุล ชยัเกษมวิทยา

40592 นางสาว สุธากร อุ่นทรัพย์ ชยัเกษมวิทยา

40593 นางสาว รัฐติกาล นาคพรมมินทร์ ชยัเกษมวิทยา

40594 นาย ภานุ ยิม้พราย วงัดาลวิทยาคม

40595 นางสาว ศรีสุดา สุดละมยั วงัดาลวิทยาคม
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40596 นาย รัฐภูมิ นึกชอบ ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล"

40597 นางสาว วนัเพญ็ ดากาวงศ์ ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล"

40598 นางสาว อมิตรา บุญสมพนัธ์ ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล"

40599 นางสาว วนิชชา หาวิรด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์

40600 นางสาว วรัญญา ต่อสกุล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์

40601 นางสาว นํ้ามนต์ มุมขนุทด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์

40602 นางสาว เกวลิน เงินคาํ เชียงคาํวิทยาคม

40603 นาย จีรกิตต์ เกร็ดนาค เชียงคาํวิทยาคม

40604 นาย ปิยะพงษ ์ ปันคาํ ปงพฒันาวิทยาคม นาง วิวา ไชยลงักา

40605 นางสาว กรรณิการ์ กนัไชย ปงพฒันาวิทยาคม

40606 นางสาว รัญชิดา จนัทะวงั ปงพฒันาวิทยาคม

40607 นางสาว ณฏัฐบุษย์ กุนนะ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา นาย ทวีศกัดิ์ กนัโยไช

40608 นางสาว ศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

40609 นาย ภฑิล ปัญญาอุดมกุล สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

40610 นาย การันต์ ขนาดผล ตะพานหิน

40611 นาย ชินภทัร หนูสงค์ ตะพานหิน

40612 นางสาว หทยัชนก พนัธารักษ์ ตะพานหิน

40613 นางสาว อภสัรา โตชา บางมูลนากภูมิวิทยาคม

40614 นาย เจษฎากร วฒักาพทัธ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม

40615 นาย ธีรเดช หวา่งพฒัน์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม

40616 นาย อรรถพงศ์ ศิริวตัร พิษณุโลกพิทยาคม
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40617 นางสาว จุฑารัตน์ มีศิลป์ พิษณุโลกพิทยาคม

40618 นาย กฤษณพงษ์ คงหาญ พิษณุโลกพิทยาคม

40619 นางสาว อจัฉรา เหมือนกรุง พทุธชินราชพิทยา

40620 นาย เสกข์ สอนปาน พทุธชินราชพิทยา

40621 นาย เทวานนท์ จรัสศรีมณี พทุธชินราชพิทยา

40622 นางสาว พิยดา สุริยะพงษ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร

40623 นางสาว พชัรวลยั กอ้งเกียรติงาม มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร

40624 นาย รัชกฤช พลูเมือง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร

40625 นางสาว ศิริรัตน์ ทองพลู หนองพระพิทยา นาย สาคร ฟักคง

40626 นางสาว พชัรินทร์ สีแจง้ หนองพระพิทยา นาง วนัเพญ็ พงศอ์คัรชยั

40627 นางสาว อาภากร บุญเกตุกูล หนองพระพิทยา

40628 นาย ฤทธิเกียรติ์ พงษเ์ศวต คงคาราม

40629 นางสาว โสภา เงางาม คงคาราม

40630 นางสาว ไอลดา ฤกษม์งคล คงคาราม

40631 นาย ฐณพชัร์ ศรีอริยะกุล จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี

40632 นางสาว ณฐัิดา เอกธีรธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี

40633 นางสาว กญัญาวีร์ สีไม้ จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี

40634 นาย ตุลธร รอดภยั เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี

40635 นาย ภูรัญชน์ พนัธ์เพิ่ม เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี

40636 นางสาว กนกวรรณ เทพสูตร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี
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40637 เด็กชาย ปรัชญ์ จนัทร์ผกาพนัธ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี

40638 เด็กชาย อชิระ เบญจานุวตัรา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี

40639 เด็กชาย นายพชร อินทร์วงศกร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี

40640 นางสาว ปิยธิดา วชิรสกุลเกียรติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

40641 นางสาว พิมพว์ิไล ถูไกวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

40642 นางสาว ญาตาวี จารีย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

40643 นางสาว อนนัตญา อกัษรเสือ เมืองศรีเทพ

40644 นางสาว วรางคศ์ิริ เดชะคุณาพงษ์ เมืองศรีเทพ

40645 นางสาว มินตรา โตสารเดช เมืองศรีเทพ

40646 เด็กชาย อษัฎาวธุ แกลว้กลา้ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่

40647 เด็กชาย กิตติศกัดิ์ ประดิษฐ์ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่

40648 เด็กชาย ชญานิศ ปริรัมย์ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่

40649 นาย ณฐัพร พฒันศรี ภูเก็ตวิทยาลยั

40650 นางสาว สโรชา สร้างเมือง ภูเก็ตวิทยาลยั

40651 นาย หฤษฏ์ ชูชาติ ภูเก็ตวิทยาลยั

40652 นาย วชัรพล พิลาลยั วาปีปทุม

40653 นาย โชคชยั ยศคาํลือ วาปีปทุม

40654 นาย ณฐักานต์ ประทุมทอง วาปีปทุม

40655 เด็กชาย กนัทิมา ปางลิลาศ สารคามพิทยาคม

40656 เด็กชาย วศินีปกรณ์ ญาณโภชน์ สารคามพิทยาคม

40657 เด็กชาย ยศวรรธน์ เขียวพรม สารคามพิทยาคม
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40658 นาย ณฐัภพ ปีนะกาโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

40659 นาย สากล นนทะภา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

40660 นางสาว สุนิตตา ไชยทิพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

40661 เด็กชาย พงศกร ทองคาํ สตรีระนอง

40662 เด็กชาย ทศพล แสงทอง สตรีระนอง

40663 เด็กชาย ภาณุวฒัน์ สวสัศรีดิกุล สตรีระนอง

40664 นาย ธนวฒัน์ ตาลเสี้ยน แกลง"วิทยสถาวร"

40665 นาย ณฐัพงษ์ เขม็เพชร แกลง"วิทยสถาวร"

40666 นางสาว เสาวลกัษณ์ เสาวคนธ์ แกลง"วิทยสถาวร"

40667 นาย จินไตย อุดรชยันิตย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

40668 นางสาว พชันี ยอดยิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

40669 นางสาว จุฑาทิพย์ อุบลประเสริฐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

40670 นาย กิตติกร ทาบุดดา มธัยมตากสินระยอง

40671 นาย พชัรพล สระนทัธี มธัยมตากสินระยอง

40672 นาย รชานนท์ สุจริต มธัยมตากสินระยอง

40673 นางสาว กุลภรณ์ แสงสกุลกานต์ ระยองวิทยาคม

40674 นาย พีระพล ชาตะรักษ์ ระยองวิทยาคม

40675 นาย ธรรมโรจน์ พาทีทิน สองภาษาระยอง

40676 นางสาว สมิตา ลาภเพิ่มทวี สองภาษาระยอง

40677 นางสาว กชกร อินเขานอ้ย สองภาษาระยอง

40678 เด็กชาย พงศธร คานภู่ คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์
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40679 เด็กชาย นิรวิทย์ เทพสวสัดิ์ คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์

40680 เด็กชาย วิชญา สญัญารักษ์ คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์

40681 นางสาว ณมิตตา เฮงพระพรหม นารีวฒุิ

40682 นางสาว ชลิตา โตอดิเทพ นารีวฒุิ

40683 นางสาว สกุนตลา ใจเยน็ นารีวฒุิ

40684 นาย สุธาดล ชิตรัตถา บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั

40685 นาย สี่ทิศ ลิ้นทอง บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั

40686 นางสาว พฤกษามาศ อินทร์รักษา บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั

40687 นาย พชรพล แซ่อึ้ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

40688 นาย สุวิจกัขณ์ อุ่นทวีทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

40689 นางสาว แทนฤดี เลาหกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

40690 เด็กชาย ชยัปกรณ์ ศรีลาจนัทร์ วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์

40691 เด็กชาย ศุภเดช วิไลรัตน์ วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์

40692 เด็กชาย อภิเดช ชูสงัวาลย์ วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์

40693 นาย ธรรมรัตน์ นาคสิงห์ โสภณศิริราษฎร์

40694 นางสาว วาสนา สกุลทรัพยไ์พศาล โสภณศิริราษฎร์

40695 นางสาว สุธาทิพย์ ไพลิน โสภณศิริราษฎร์

40696 นาย วชัระ ระบายทรัพย์ โคกสาํโรงวิทยา น.ส. สุพตัรา เร้าวงษ์

40697 นาย ชวลิต สีใสยา โคกสาํโรงวิทยา น.ส. ศิริวรรณ พนัธุ์พิทกัษ์

40698 นางสาว สนิธตา เทียนสี โคกสาํโรงวิทยา
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40699 นางสาว ปฏิมากร เลียมตะคุ ชยับาดาลวิทยา

40700 นางสาว ธนพร เด่นชยั ชยับาดาลวิทยา

40701 นาย รชต แจ่มเมือง ชยับาดาลวิทยา

40702 นางสาว บุษรา บุญปราการ บา้นชีวิทยา

40703 นางสาว ปิยฉตัร อโนราช บา้นชีวิทยา

40704 นางสาว มาลิณี พรมโสภา บา้นชีวิทยา

40705 เด็กชาย ธนกิจ นุกิจ บา้นหมี่วิทยา

40706 เด็กชาย ธนทั องอาจ บา้นหมี่วิทยา

40707 เด็กชาย ชนิตา บุญมี บา้นหมี่วิทยา

40708 นาย ไกรสิทธิ์ ทัง่ทองคาํ ปิยะบุตร์

40709 นางสาว ดอกแกว้ ขอบใจกลาง ปิยะบุตร์

40710 นางสาว อารีญา กลั้วกระโทก ปิยะบุตร์

40711 นางสาว ชิดชนก อยูช่นะชล วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์

40712 นางสาว พชัรมณฑ์ ครามแสง วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์

40713 นางสาว พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์

40714 นางสาว ศรัญญารัตน์ ขาํสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

40715 นางสาว ชนิกานต์ คุม้เมือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

40716 นาย จตุรพล โพธิ์อ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

40717 นาย ณฏัฐ์ โชติกิจนนัทกุล บุญวาทยว์ิทยาลยั

40718 นาย โตศกัดิ์ วนัสาร บุญวาทยว์ิทยาลยั
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40719 นาย กิตติพงษ์ วงศษ์า บุญวาทยว์ิทยาลยั

40720 นาย ศรายทุธ แสนคาํวงศ์ ลาํปางกลัยาณี

40721 นาย จิตวตั ดงปาวี ลาํปางกลัยาณี

40722 นาย นรากร หิงทอง ลาํปางกลัยาณี

40723 นางสาว โชติกา สร้อยญาณะ จกัรคาํคณาทร

40724 นาย ธนกร มาลาจกัร จกัรคาํคณาทร

40725 นางสาว พิชญาภคั กิติศรี จกัรคาํคณาทร

40726 นางสาว สุธาสินี สกัเส็ด ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู

40727 นางสาว วนิสรา ไตรรัตนวนานนท์ ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู

40728 นางสาว ชลธิชา ทิสกั ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู

40729 นางสาว ปานวาด ลือเดช เลยพิทยาคม

40730 นาย ปรีชา รัตนมงคล เลยพิทยาคม

40731 นาย ธนธรณ์ ศรกุพนัธ์ สตรีสิริเกศ

40732 นาย วรวฒุิ บุญศิริ สตรีสิริเกศ

40733 นางสาว ศิรประภา กลว้ยทอง สตรีสิริเกศ

40734 นาย จิรายวุฒัน์ วิวฒัน์อมรกิจ สกลราชวิทยานุกูล

40735 นางสาว อจัจิมา วงศศ์รีดา สกลราชวิทยานุกูล

40736 นาย วีรวิชญ์ ศกัดิ์พิศุทธิกุล สกลราชวิทยานุกูล

40737 นาย เนติพงศ์ นนทสอร มอ.วิทยานุสรณ์

40738 นาย ศตายุ เพชรสวสัดิ์ มอ.วิทยานุสรณ์
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40739 เด็กชาย ชญานิตย์ เหล่าเจริญสุข มอ.วิทยานุสรณ์

40740 นางสาว โชติกา อภยัภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยั

40741 นางสาว กมลชนก จินดาละออง หาดใหญ่วิทยาลยั

40742 นาย นภดล ชูกระชั้น หาดใหญ่วิทยาลยั

40743 นางสาว ศิริฐิติยา เถื่อนสมบตัิ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ

40744 นางสาว มิ่งกมล ฤกษโ์สธร  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ

40745 นาย วงศกร รอดประยรู เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  สมุทรปราการ

40746 นาย กฤคธชั บดีธีรโยธิน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

40747 นางสาว รวิพร พรประเสริฐ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

40748 นางสาว ศศิปรียา แกว้คนัโท เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

40749 นาย ศุภวิชญ์ วิทศิริ เทศบาลปากนํ้าศิริวทิยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวทิยาลยั)

40750 นาย ศานติบูรณ์ วิทศิริ เทศบาลปากนํ้าศิริวทิยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวทิยาลยั)

40751 นาย ณฐัพชัญ์ พิศาลอคัรธนากร นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

40752 นางสาว ศรัณย์ ตี๊กิ๊ม นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

40753 นางสาว พิชชาภา พรชยั นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

40754 นาย ปรินทร์ มโนสุจริตกุล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ

40755 นาย ภทัราวธุ  ภาหา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ

40756 นาย เอกภทัร พนูผล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ

40757 นางสาว ณฎัธิดา บุญธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ น.ส. ลมูลเพชร มะณี

40758 นางสาว พรกนก ไชยภกัดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
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40759 นางสาว ศุภาพิชญ์ สนคง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

40760 นางสาว ชุติมาพร วงศแ์สนชยั ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

40761 นางสาว กนกวรรณ ปานทอง ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

40762 นางสาว นาตยา ผกูศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

40763 นาย ณชัพล สงัขช์่วย มธัยมวดัด่านสาํโรง

40764 นาย ธนากร วฒันานนท์ มธัยมวดัด่านสาํโรง

40765 นางสาว ศุภสัรา ศรีวิชา มธัยมวดัด่านสาํโรง

40766 นาย วริศ ยิม้สุด ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์

40767 นาย ทศพร ชา้งทอง ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์

40768 นาย นวพนัธุ์ สุขประเสริฐ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์

40769 นาย พชัรวี เกษตรสินธุ์ วดัทรงธรรม

40770 นาย ณฐัภทัร กรีไกรนุช วดัทรงธรรม

40771 นาย ศราวธุ กุมารบุญ วดัทรงธรรม

40772 นางสาว ณฐัวรรณ พรมชาดา วิสุทธิกษตัรี

40773 นางสาว ศิริพร เชษฐนรกุล วิสุทธิกษตัรี

40774 นางสาว วิภาวี ผิวเกลี้ยง วิสุทธิกษตัรี

40775 นาย เฉลิมชยั กุลประวีณ์ สตรีสมุทรปราการ

40776 นางสาว สุปราณี มีสรรค์ สตรีสมุทรปราการ

40777 นาย พงศธร สุขสุพรต สตรีสมุทรปราการ

40778 นาย ทรงพล แสนบุญศิริ สมุทรปราการ
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40779 นาย โอมหฤษฎ์ สอนบุตรนาค สมุทรปราการ

40780 นาย พงศภคั เหลืองศุภภรณ์ สมุทรปราการ

40781 นางสาว สุพนิดา ขาวนวล สารสาสน์วิเทศศึกษา

40782 นางสาว อิษยา ลอรัตนเรืองกิจ สารสาสน์วิเทศศึกษา

40783 นาย สารัมภ์ โพธิ์พนัธ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา

40784 นาย ศุภณฐั รัตนะ อสัสมัชญัสมุทรปราการ นาย นิธิกร เกล็ดสุวรรณ

40785 นาย ชินกฤต ถนอมกิจชยั อสัสมัชญัสมุทรปราการ

40786 นาย กรัณย ์ คุม้กนก อสัสมัชญัสมุทรปราการ

40787 เด็กชาย กมล กลํ่าแสง ถาวรานุกูล ครู รัชนาภา บุญประสพ

40788 เด็กชาย อาทิมา ชื่นจิตร ถาวรานุกูล

40789 นางสาว ศราวรรณ จนัทร์พฒุ ศรัทธาสมุทร

40790 นางสาว นนัทนชั ปิยะสินธ์ชาติ ศรัทธาสมุทร

40791 นาย เชิดธวชั จินดา ศรัทธาสมุทร

40792 นาย พีรดนย์ กิมพิทกัษ์ สมุทรสาครบูรณะ

40793 นาย ฉตัรรวี อารักษว์าณิช สมุทรสาครบูรณะ

40794 นางสาว ณฐักาญจน์ เนียมฉาย สมุทรสาครบูรณะ

40795 นางสาว อาทิตยา กรุดสุข สามชยัวิเทศศึกษา

40796 นางสาว กญัญา เสือสงัข์ สามชยัวิเทศศึกษา

40797 นาย ณฐันยั นิ่มลาํเลียง สามชยัวิเทศศึกษา

40798 นางสาว นฤมล อยูพ่ินิจ อรัญประเทศ

40799 นางสาว อารยา ธนะ อรัญประเทศ
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40800 นางสาว กนกวรรณ มีภูคาํ อรัญประเทศ

40801 นาย วิโรจน์ รอดนิล แก่งคอย

40802 นางสาว สิริลกัษณ์ บุญเดช แก่งคอย

40803 นางสาว รัตติกร ขิมสนัเทียะ ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม

40804 นางสาว สุพรรษา แถมจะโป๊ะ ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม

40805 นางสาว สาวิตรี นิรักษา ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม

40806 นางสาว วรรณกานต์ พนังา สระบุรีวิทยาคม

40807 นาย ธีระพนัธ์ กาํจาย สระบุรีวิทยาคม

40808 นางสาว ชุติกาญจน์ โมราขาว สระบุรีวิทยาคม

40809 นาย ยอดธง     สุขนิจ สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุรี

40810 นาย จิรกิตต ์  บวัหอม สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุรี

40811 นาย เกริกพงษ ์ อบพล สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุรี

40812 นางสาว ภทัทิรา  กฤษณวนิช สิงห์บุรี

40813 นางสาว ศิยารัตน์ ศิริสุนทรชยั สิงห์บุรี

40814 นางสาว นฤมล กรัตนุถะ สิงห์บุรี

40815 นางสาว บุษบา แกว้หริ่ง ลิไทพิทยาคม นาย พสักร มาลารัตน์

40816 นางสาว พชัรินทร์ อินอยู่ ลิไทพิทยาคม นาย สจัจพจน์ ตนัสมบูรณ์

40817 นาย ศุภกร อํ่าอิ่ม ลิไทพิทยาคม

40818 นางสาว สุพรีมชฎา ธนานุภาพไพศาล สวรรคอ์นนัตว์ิทยา

40819 นาย อิทธิพทัธ์ รุ่งวฒันาธราธร สวรรคอ์นนัตว์ิทยา

40820 นาย ณฐัวฒุิ ประโคม สวรรคอ์นนัตว์ิทยา
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40821 นาย ธนารักษ์ พนัธ์เมือง กรรณสูตศึกษาลยั

40822 นาย สิรวิชญ์ โรจนลาภวงศ์ กรรณสูตศึกษาลยั

40823 นางสาว ณิชารีย์ สุพรศิลป์ชยั กรรณสูตศึกษาลยั

40824 นาย บุญพร้อม โพธิ์พรม ตลิ่งชนัวิทยา

40825 นางสาว เตย สมภกัดี ตลิ่งชนัวิทยา

40826 นางสาว ศิริวิมล เสนเภา ตลิ่งชนัวิทยา

40827 นาย พฒุิพงษ์ นนัทะธรรม ธรรมโชติศึกษาลยั

40828 นาย อภิรักษ์ จนัอิน ธรรมโชติศึกษาลยั

40829 นางสาว กนกวรรณ อิ่มใจพงษ์ ธรรมโชติศึกษาลยั

40830 นาย เจษฎา ดอกลาํเจียก บรรหารแจ่มใสวิทยา 

40831 นาย สุรเดช ใจชื่น บรรหารแจ่มใสวิทยา 

40832 นาย ธนพงษ์ พลายละหาร บรรหารแจ่มใสวิทยา 

40833 เด็กชาย สรายทุธ เชื้อเพชร สระยายโสมวิทยา

40834 เด็กชาย สุภาวิณี ปืนฮวน สระยายโสมวิทยา

40835 เด็กชาย อารียา ตั้งจิตตธ์รรม สระยายโสมวิทยา

40836 นางสาว อภสัราพรรณ ชาวขอนแก่น สองพี่นอ้งวิทยา

40837 นางสาว อรญา ประสารเสือ สองพี่นอ้งวิทยา

40838 นางสาว ปภทัสร เสี่ยงเจริญผล สองพี่นอ้งวิทยา

40839 นางสาว ดารารัตน์ บุญกลา้ สามชุกรัตนโภคาราม

40840 นางสาว มณิสร ปาณมณี สามชุกรัตนโภคาราม

40841 นางสาว สโรชา แกว้นอ้ย สามชุกรัตนโภคาราม
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40842 นางสาว พสัวี อินยิน อู่ทอง

40843 นางสาว สิธิตา แกว้แกมทอง อู่ทอง

40844 นาย วทญัญู นุชพลู อู่ทอง

40845 นาย ณฐัวฒุิ เรืองเพชร สุราษฎร์ธานี

40846 นางสาว ทิพยวรรณ เดชชนะ สุราษฎร์ธานี

40847 นาย กฤติน ชุมวรฐายี สุราษฎร์ธานี

40848 นาย พีรเดช สุทารัมย์ ตานีวิทยา น.ส. ปวีรา ตุม้จอหอ

40849 นาย วฒุิพงษ์ ภูบุตตะ ตานีวิทยา น.ส. วิตรีรัตน์ เกื้อประโคน

40850 นางสาว สุวรรณา เสาะสนธิ์ ตานีวิทยา

40851 นางสาว ดรุณี สุขขา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นาง อาํพา ปรากฎชื่อ

40852 นางสาว กาญจนา บุญปก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

40853 นางสาว ลกัษมี ลุนปัดถา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

40854 นางสาว สุนนัทา อุทธสิงห์ บุแกรงวิทยาคม

40855 นางสาว นิรชา ชูช่วย บุแกรงวิทยาคม

40856 นางสาว พนัธิภา บุญเลิศ บุแกรงวิทยาคม

40857 นาย ไวทยะ นิ่มนวล เบิดพิทยาสรรค์ นาย วชัรินทร์ กิ่งมณี

40858 นางสาว ณฐักานต์ กลิ่นจนัทร์ เบิดพิทยาสรรค์

40859 นาย นนทวฒัน์ ชยัวาลย์ เบิดพิทยาสรรค์

40860 เด็กชาย ณฐัพล ดีสม ประสาทวิทยาคาร

40861 เด็กชาย นํ้าทิพย์ มญัจกาเภท ประสาทวิทยาคาร

40862 เด็กชาย นิศา งามเยี่ยม ประสาทวิทยาคาร
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40863 นางสาว แพรวา กุลตัถน์าม สิรินธร

40864 นาย วรธรรม ยิ่งเชิดงาม สิรินธร

40865 นางสาว อรัญญา ยืนยาว สิรินธร

40866 เด็กชาย คุณานนต์ สุรศร สุรวิทยาคาร

40867 เด็กชาย ธนวิชญ์ เสพสุข สุรวิทยาคาร

40868 นางสาว รัชนก บวัสุวรรณ์ วิเศษชยัชาญวิทยาคม  

40869 นาย ธนากร กุลมา วิเศษชยัชาญวิทยาคม  

40870 นางสาว องัคนา นิจพงษ์ วิเศษชยัชาญวิทยาคม  

40871 นาย จิรวฒัน์ บุญสม สตรีอ่างทอง

40872 เด็กชาย โยธิน สมถะธญักรณ์ อุทยัวิทยาคม

40873 เด็กชาย ชีวิน เหล่าเขตรกิจ อุทยัวิทยาคม

40874 เด็กชาย สิทธิกนัต์ พิมพภ์าเรีย อุทยัวิทยาคม

40875 นาย ชยตุม์ มุทุวงศ์ เบญ็จะมะมหาราช

40876 นาย ธารมีน สุทธิอาคาร เบญ็จะมะมหาราช

40877 นาย สิทธิชยั ประจาํ เบญ็จะมะมหาราช

40878 นาย คมบณัสณั พลพรเขม็เพชร เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก นาย ธวชัชยั บวัแกว้

40879 นาย นิรินธน์ อิศรางกูร ณ อยธุยา เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก นางสาว นฤมล การชยัศรี

40880 นาย รัชพีร์ เหงา้หลวงราช เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก

40881 นางสาว ศิรดา มนสัสุรกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต

40882 นาย ภคัพงศ์ ภทัรพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต

40883 นาย อษัฎางค์ งามจบ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต
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ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที่ 1 ชื่อ - สกลุ

เรียงลําดับตามรายชื่อจังหวดั และสถานศึกษา และเลขประจําตัว

รายชื่อนักเรียนทีส่มัครเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

40884 นาย กานต์ สถิตศิวกุล เทพศิรินทร์

40885

40886

40887

40888


