
เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน
940140001 1404 1 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ วงวาน สานสาสน์เอกตรา
940140002 1404 2 เด็กชาย ปุณณภพ คูเจริญไพศาล ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
940140003 1404 3 เด็กชาย วิษณุพร พรหมสิรินิมิตร พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
940140004 1404 4 เด็กหญิง จิดาภา จินดานุวัฒน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140005 1404 5 เด็กหญิง ธาริตรดา อัตตาหกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140006 1404 6 เด็กหญิง ชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140007 1404 7 เด็กหญิง ศุภิสรา โฆษิตบวรชัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140008 1404 8 เด็กหญิง พราวสิริญ ตั้งเกียรติศิลป์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140009 1404 9 เด็กหญิง ณัฐฐ์ศศิ สุวรรณนภาศรี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140010 1404 10 เด็กหญิง บุญญาณี ชัยชนะกุลมงคล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
940140011 1404 11 เด็กหญิง ภัทรภร ลิมกุล สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายประถม)
940140012 1404 12 เด็กชาย พรชนก วนิชสุนทร สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140013 1404 13 เด็กหญิง แก้วฤทัย ตรีมั่นคง สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140014 1404 14 เด็กชาย ธนัท ชีวช่ืน สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140015 1404 15 เด็กชาย วีร์ ไวยวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140016 1404 16 เด็กหญิง วริศรา แก้วไชยะ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140017 1404 17 เด็กชาย พัสกร โพธานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140018 1404 18 เด็กหญิง ภัทรมน เทพมงคล สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140019 1404 19 เด็กหญิง สริตา ภู่ขวัญทอง สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140020 1404 20 เด็กหญิง สาธิตา เอ้ือไพโรจน์กิจ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140021 1404 21 เด็กหญิง สุวิชญา ทัตตะวร สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140022 1404 22 เด็กหญิง ธนัชญา วัชรปรีชานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140023 1404 23 เด็กหญิง พัชรพร สกุลศรีประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140024 1404 24 เด็กชาย กอบบุญ สดิฐกุล สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140025 1404 25 เด็กชาย ฐิติพงษ์ หล่อพงศ์พานิช สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140026 1404 26 เด็กชาย ธาวิน ดีสุดจิต สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140027 1404 27 เด็กหญิง ชัญญานุช บุณยรัตนิน สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140028 1404 28 เด็กหญิง ชาลิสา วิภววาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140029 1404 29 เด็กหญิง รติมา ปานเฟือง สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140030 1404 30 เด็กหญิง ฟ้าใส เสรีกิจเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140031 1404 31 เด็กชาย ภูธเนศ พิศุทธ์สินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140032 1404 32 เด็กชาย ปรินทร์ ศรีเจริญชัย สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140033 1404 33 เด็กชาย ภูมิรพี พิศุทธ์สินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140034 1404 34 เด็กชาย ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล สาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม)
940140035 1404 35 เด็กหญิง สิริภัทร พัฒนวศิน วัฒนาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140036 1403 1 เด็กชาย ชวิน สุขสวัสดิ์ ณ อยุธย เซนต์ดอมินิก
940140037 1403 2 เด็กชาย พีรวิชญ์ ธนเศรษฐ์โสธร เซนต์ดอมินิก
940140038 1403 3 เด็กชาย โชตินล เศวตรักต เซนต์ดอมินิก
940140039 1403 4 เด็กชาย ภูฟ้า พิสัยพันธ์ุ เซนต์ดอมินิก
940140040 1403 5 เด็กชาย กฤศ กิจโกศล เซนต์ดอมินิก
940140041 1403 6 เด็กชาย ปิยะภัทร อรรถกฤษณ์ เซนต์ดอมินิก
940140042 1403 7 เด็กชาย วัฒนวงค์ เทพวรรณ์ เซนต์ดอมินิก
940140043 1403 8 เด็กชาย เอกฐากร ชินวรนนท์ เซนต์ดอมินิก
940140044 1403 9 เด็กชาย ณยศกร เพ่ิมพูน เซนต์ดอมินิก
940140045 1403 10 เด็กชาย ธัญวัตน์ สธีุระตฤษณา เซนต์ดอมินิก
940140046 1403 11 เด็กชาย พิทวัส อร่ามรัศมีกุล เซนต์ดอมินิก
940140047 1403 12 เด็กชาย ทิวัตถ์ โพธ์ศรี เซนต์ดอมินิก
940140048 1403 13 เด็กชาย ธนพนธ์ เลิศทิจิวงค์ เซนต์ดอมินิก
940140049 1403 14 เด็กชาย กันตนพ น่ิมศิริ เซนต์ดอมินิก
940140050 1403 15 เด็กชาย ปวเรศ บัวเลิศ เซนต์ดอมินิก
940140051 1403 16 เด็กชาย จิรภัทร บุดดี เซนต์ดอมินิก
940140052 1403 17 เด็กชาย ชยุต กฤตวีรนันท์ เซนต์ดอมินิก
940140053 1403 18 เด็กชาย ณพ ศรีสวรรค์ เซนต์ดอมินิก
940140054 1403 19 เด็กชาย สนันตน์ วงค์สนันท์ เซนต์ดอมินิก
940140055 1403 20 เด็กชาย จงเจตน์ ดันถีริชยา เซนต์ดอมินิก
940140056 1403 21 เด็กชาย ธัชชน จุลพลัง เซนต์ดอมินิก
940140057 1403 22 เด็กชาย พลภัทร จงวัฒนศิริ เซนต์ดอมินิก
940140058 1403 23 เด็กชาย สพลเชษฐ์ สุทัศนทรวง เซนต์ดอมินิก
940140059 1403 24 เด็กชาย นภัสกร แซ่เบ๊ เซนต์ดอมินิก
940140060 1403 25 เด็กชาย ปัณธกัชญ์ ประภาประดิษฐ์โช เซนต์ดอมินิก
940140061 1403 26 เด็กชาย ต้นฉบับ ศรีสุข เซนต์ดอมินิก
940140062 1403 27 เด็กหญิง พิชญา ภัทรยานนท์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140063 1403 28 เด็กหญิง ชัญษิตา ป่ินแก้ว นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140064 1403 29 เด็กหญิง ชุติมา ทองดี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140065 1403 30 เด็กหญิง ฐิติพร แซ่อ้ัง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140066 1403 31 เด็กหญิง ทวิพร บํารุงแคว้น นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140067 1403 32 เด็กหญิง เนตรปวีร์ สุวรรณพงศ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140068 1403 33 เด็กชาย พสิษฐ์ ศรีวัฒนศักดิ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140069 1403 34 เด็กชาย ชินรชต ครรชนะอรรถ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140070 1403 35 เด็กหญิง ปวริศา พลกิจสราญ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
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940140071 1402 1 เด็กหญิง ธนัตถ์ธิดา เหล่าศิริรัตน์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140072 1402 2 เด็กชาย กนกศักดิ์ แซ่เตียว นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140073 1402 3 เด็กชาย ปัณณธร ทับทิมทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140074 1402 4 เด็กชาย อดินันท์ ตุ้มฉาย นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140075 1402 5 เด็กหญิง ญาตาวี จันตะศรี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140076 1402 6 เด็กหญิง วรรณกร บุรังกูร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140077 1402 7 เด็กชาย ชาติกุล รัตนฤทธิกุล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140078 1402 8 เด็กชาย ณัชมงคล บุญศรี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
940140079 1402 9 เด็กชาย  เนติรักษ์  ตั้งสถิตย์ วัดสุทธิวราราม
940140080 1402 10 เด็กชาย  บุญวัชร สังข์เสวก วัดสุทธิวราราม
940140081 1402 11 เด็กชาย  ภรัณยู รักในศีล วัดสุทธิวราราม
940140082 1402 12 เด็กชาย  อินทัช มะลิขาว วัดสุทธิวราราม
940140083 1402 13 เด็กชาย  ธรรศ คณิตธรรมนิยม วัดสุทธิวราราม
940140084 1402 14 เด็กชาย  ฉัตรชัย  ศรีปัตเนตร วัดสุทธิวราราม
940140085 1402 15 เด็กชาย  ชินาธิป โตสัมฤทธ์ิกุล วัดสุทธิวราราม
940140086 1402 16 เด็กชาย  ธนกฤต สินธุสิงห์ วัดสุทธิวราราม
940140087 1402 17 เด็กชาย  ธนพล  พงศ์สุทธินันท์ วัดสุทธิวราราม
940140088 1402 18 เด็กชาย  ธนาบูรณ์  ศรีบูรพานนท์ วัดสุทธิวราราม
940140089 1402 19 เด็กชาย  ธีรภัทร ภัทรเวสน์ วัดสุทธิวราราม
940140090 1402 20 เด็กชาย  พัทธ์ จุฑากรณ์ วัดสุทธิวราราม
940140091 1402 21 เด็กชาย  ภัทร์ดนัย ธัญญะกิจไพศาล วัดสุทธิวราราม
940140092 1402 22 เด็กชาย  มาลิค มะรุมดี วัดสุทธิวราราม
940140093 1402 23 เด็กชาย  วินทกร ว่องวารีทิพย์ วัดสุทธิวราราม
940140094 1402 24 เด็กชาย  ศรัณย์ อมรรักษากุล วัดสุทธิวราราม
940140095 1402 25 เด็กชาย  อชิระ  ศรีหาคํา วัดสุทธิวราราม
940140096 1402 26 เด็กชาย  พีรวัส หลิมวงศ์ วัดสุทธิวราราม
940140097 1402 27 เด็กชาย  พีรวิชญ์ เหล่าธนาสิน วัดสุทธิวราราม
940140098 1402 28 เด็กชาย  พจนรินทร์ นันตะ วัดสุทธิวราราม
940140099 1402 29 เด็กหญิง นฤภร เรืองรัตนตรัย เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
940140100 1402 30 เด็กหญิง ศศิพิมล ประคองบุศย์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
940140101 1402 31 เด็กหญิง ชญานิน พุทธอัญชลี เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
940140102 1402 32 เด็กหญิง ชัชฎา สุขะตุงคะ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
940140103 1402 33 เด็กชาย นภวัต ตันติศิริวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

940140104 1402 34 เด็กหญิง ณฐพร ฐิตินันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

940140105 1402 35 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
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รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
940140106 1401 1 เด็กหญิง ภารวี พุ่มโพธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

940140107 1401 2 เด็กชาย อติวิชญ์  เจริญทวีโชค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

940140108 1401 3 เด็กชาย ภูวิศ แสงอุดมเลิศ อัสสัมชัญ
940140109 1401 4 เด็กชาย ชญานิน อุทานปทุมรส อัสสัมชัญ
940140110 1401 5 เด็กชาย จิรพัฒน์ ธรรมทวีโชค อัสสัมชัญ
940140111 1401 6 เด็กชาย วิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์ อัสสัมชัญ
940140112 1401 7 เด็กชาย ชนม์กฤษฎิ์ คล่องแคล่ว อัสสัมชัญ
940140113 1401 8 เด็กชาย นภันต์ โชติช่วงนภา อัสสัมชัญ
940140114 1401 9 เด็กชาย วสุธา สุภานุรัตน์ อัสสัมชัญ
940140115 1401 10 เด็กชาย ปิยภพ พาณิชผล อัสสัมชัญ
940140116 1401 11 เด็กชาย ภู ฮัดเจสสัน อัสสัมชัญ
940140117 1401 12 เด็กชาย เตโช ชินพงศ์พาณิชย์ อัสสัมชัญ
940140118 1401 13 เด็กชาย ภูริภัสร์ ดิกิจ อัสสัมชัญ
940140119 1401 14 เด็กชาย ชยธร ธนชัยพาณิช อัสสัมชัญ
940140120 1401 15 เด็กชาย ภูรี ศิริพิชัยพรหม อัสสัมชัญ
940140121 1401 16 เด็กชาย ณัฐเมศร์ ศรีปรัชญานันท์ อัสสัมชัญ
940140122 1401 17 เด็กชาย นาธาน ยินประพันธ์ อัสสัมชัญ
940140123 1401 18 เด็กชาย รณกร บุญสัมพุทธ อัสสัมชัญ
940140124 1401 19 เด็กชาย ดรณ์ กสิกรรมไพบูลย์ อัสสัมชัญ
940140125 1401 20 เด็กชาย พงศ์วชิระ สังข์แก้ว อัสสัมชัญ
940140126 1401 21 เด็กชาย ศุภพล เตติรานนท์ อัสสัมชัญ
940140127 1401 22 เด็กชาย สิรธีร์ อังกูรไกรวิชญ์ อัสสัมชัญ
940140128 1401 23 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไพศาลวิโรจน์รักษ์ อัสสัมชัญ
940140129 1401 24 เด็กชาย เมธาวัจน์ เพียรชูพัฒน์ อัสสัมชัญ
940140130 1401 25 เด็กชาย กิตติภพ วิจิตรกิจจา อัสสัมชัญ
940140131 1401 26 เด็กชาย กันต์ธร สุลิรัตนวิมล อัสสัมชัญ
940140132 1401 27 เด็กชาย ทัศน์พล ติรศุทธ อัสสัมชัญ
940140133 1401 28 เด็กชาย พฤศศิน นันท์สุรกิจ อัสสัมชัญ
940140134 1401 29 เด็กชาย นนทพัฒน์ จารุวจนะ อัสสัมชัญ
940140135 1401 30 เด็กชาย กฤษฎ์ ศิระยรรยง อัสสัมชัญ
940140136 1401 31 เด็กชาย กรณ์ อรมนตรี อัสสัมชัญ
940140137 1401 32 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ อัสสัมชัญ
940140138 1401 33 เด็กชาย พุฒิเมธ พุทธพรประสิทธ์ิ อัสสัมชัญ
940140139 1401 34 เด็กชาย ชาติสิริ เดชวิทยาพร อัสสัมชัญ
940140140 1401 35 เด็กชาย อติรุจ หลิว อัสสัมชัญ



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140141 1302 1 เด็กชาย ภูริพันธ์ วงศ์สุทธิเลิศ อัสสัมชัญ
940140142 1302 2 เด็กชาย นพวิชญ์ ศรีรัตนบัลล์ อัสสัมชัญ
940140143 1302 3 เด็กชาย ธีธัช เปรมรัตนชัย อัสสัมชัญ
940140144 1302 4 เด็กชาย ธรรมธัช นามไธสง อัสสัมชัญ
940140145 1302 5 เด็กชาย ญาณภัทร เอกเสถียร อัสสัมชัญ
940140146 1302 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ บูรณอรรถชัย อัสสัมชัญ
940140147 1302 7 เด็กชาย สิรภพ โชยชัยพฤกษ์ อัสสัมชัญ
940140148 1302 8 เด็กชาย จิรพัฒน์ วชิรทรัพย์ อัสสัมชัญ
940140149 1302 9 เด็กชาย ธรรมกัณฐ์ นําพาเจริญ อัสสัมชัญ
940140150 1302 10 เด็กชาย ฉัตรธรรม ฉัตรอมรรัตน์ อัสสัมชัญ
940140151 1302 11 เด็กชาย รัช ชูจันทร์ อัสสัมชัญ
940140152 1302 12 เด็กชาย พร้อมภัทร เกียรติมณีรัตน์ อัสสัมชัญ
940140153 1302 13 เด็กชาย สวิส โอภาสนาวิน อัสสัมชัญ
940140154 1302 14 เด็กชาย ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ อัสสัมชัญ
940140155 1302 15 เด็กชาย ณกนกพล สมบัติธีระ อัสสัมชัญ
940140156 1302 16 เด็กชาย ธนกฤต เฟ่ืองพาณิชเจริญ อัสสัมชัญ
940140157 1302 17 เด็กชาย สุธิดิ พัฒนภิรมย์ อัสสัมชัญ
940140158 1302 18 เด็กชาย กันตพัฒน์ สิทธิชาญคุณะ อัสสัมชัญ
940140159 1302 19 เด็กชาย ธนบูลย์ วงศ์สถาปัตย์ อัสสัมชัญ
940140160 1302 20 เด็กชาย คณธัช เอ่ียมฤทธิไกร อัสสัมชัญ
940140161 1302 21 เด็กชาย ธนดล อัศวเทวาเกียรติ อัสสัมชัญ
940140162 1302 22 เด็กชาย วุฒินันท์ จงสุขกิจพานิช อัสสัมชัญ
940140163 1302 23 เด็กชาย ลัทธวัฒน์ เลาหะพันธ์ุ อัสสัมชัญ
940140164 1302 24 เด็กชาย ฐิติพันธ์ เพชรกระจายแสง อัสสัมชัญ
940140165 1302 25 เด็กชาย ธนดล เลาหนธาทิพย์ อัสสัมชัญ
940140166 1302 26 เด็กชาย จิรายุ อัศวพันธา อัสสัมชัญ
940140167 1302 27 เด็กชาย กรวิทย์ หวพัตราภรณ์ อัสสัมชัญ
940140168 1302 28 เด็กชาย หฤษฎ์ นันทะสุขเกษม อัสสัมชัญ
940140169 1302 29 เด็กชาย ชานนท์ อ้ึงขจรเกียรติ อัสสัมชัญ
940140170 1302 30 เด็กชาย กนกเจตน์ คงนิธิเฉลิม อัสสัมชัญ
940140171 1302 31 เด็กชาย วรทัต ลีลาวรเศรษฐ์ อัสสัมชัญ
940140172 1302 32 เด็กชาย อิทธิพันธ์ กสินความดี อัสสัมชัญ
940140173 1302 33 เด็กชาย ธนฐปหรรฆ์ พงศ์เขมนันท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140174 1302 34 เด็กชาย ธนภัทร บุริยเมธากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140175 1302 35 เด็กหญิง ชญาดา เตชะพัฒนพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140176 1303 1 เด็กหญิง วรินญา ลู่โรจน์เรือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140177 1303 2 เด็กหญิง นภัสกร สาระบัว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140178 1303 3 เด็กชาย เดชะ เดชะวิบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140179 1303 4 เด็กหญิง นิชาภัทร อัชพรหม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140180 1303 5 เด็กชาย เอกศิษฐ์ วัฒนกิตติ์รวี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140181 1303 6 เด็กหญิง สุพิชญา จินะสะทุ่ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140182 1303 7 เด็กหญิง ณิชาภัทร จินตสถาพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140183 1303 8 เด็กหญิง พรธิดี ว่องไววิทย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140184 1303 9 เด็กหญิง นีร์นาถ จิตศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140185 1303 10 เด็กชาย วรุณโรจน์ วัฒนวิภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140186 1303 11 เด็กชาย พศวีร์ เหล่าโพธิวิหาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140187 1303 12 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เขินประติยุทธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140188 1303 13 เด็กหญิง พิชชาพร รัตนาอัมพวัลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140189 1303 14 เด็กหญิง มัทนวรรณ จิรานุไชยวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140190 1303 15 เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรียาภัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140191 1303 16 เด็กหญิง สุภาภรณ์ เติมพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140192 1303 17 เด็กหญิง อริสา พุ่มพวง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140193 1303 18 เด็กชาย วริศ ลุยะพันธ์ุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140194 1303 19 เด็กหญิง วริฐา สกุลรัตนาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140195 1303 20 เด็กหญิง ฐานิกา อังกูลภักดีกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140196 1303 21 เด็กหญิง นันท์นลิน ฉัตรอุทัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140197 1303 22 เด็กหญิง ภัคจิรา เกรียงบูรพา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140198 1303 23 เด็กหญิง นพวรรณ ศรีคิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140199 1303 24 เด็กหญิง ธนัชพร ทวีทรัพย์ไพศาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140200 1303 25 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ ทัพพสารดํารง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140201 1303 26 เด็กหญิง สวพร คุณานุสรณ์ชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140202 1303 27 เด็กหญิง พรนภัส นาครักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140203 1303 28 เด็กหญิง มนัสนันท์ วัชรศิริธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140204 1303 29 เด็กหญิง ภัคธิมา กาญจนบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140205 1303 30 เด็กหญิง รวินันท์ สุกปลั่ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140206 1303 31 เด็กหญิง ธนภร ตั้งสิทธิชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140207 1303 32 เด็กหญิง พิชญา พานิชาภรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140208 1303 33 เด็กหญิง ปาณิสรา ลิ่มวานิชรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140209 1303 34 เด็กหญิง นัทธมน วิโรจน์ตระการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140210 1303 35 เด็กหญิง กนกพร จริยสุทธิศักดิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140211 1304 1 เด็กหญิง ณิฐิวรรณ์ มาณีย์สิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140212 1304 2 เด็กหญิง มนัสสร เตื้อติศร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140213 1304 3 เด็กชาย ภูมิรพี ว่องพัฒนากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140214 1304 4 เด็กหญิง ธนภร พิชญรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140215 1304 5 เด็กชาย อนันดา ชูขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140216 1304 6 เด็กชาย พีรวิชญ์ ฐาปนวงศ์เวช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140217 1304 7 เด็กชาย พศิน ลาภเอนกอนันต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140218 1304 8 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ม่วงสี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140219 1304 9 เด็กหญิง ลลิดา นภาแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140220 1304 10 เด็กชาย นพรุจณ์ ตีระวนินทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140221 1304 11 เด็กหญิง วริศรา เลิศธนะแสงธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140222 1304 12 เด็กหญิง อัณณ์ญาดา เจริญเสถียรโชค เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140223 1304 13 เด็กชาย วริทธ์ิ วคินเดชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140224 1304 14 เด็กหญิง ศุภนุช สุขมะณี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140225 1304 15 เด็กหญิง ธนัชชา ภูริพันธ์วิชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140226 1304 16 เด็กหญิง นฤกุล อังกิตานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140227 1304 17 เด็กชาย พชรวัฒน์ โอฬารพุฒิวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140228 1304 18 เด็กหญิง ยิ่งนรา สุลักษณาการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140229 1304 19 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ชัยภัทรเมธี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140230 1304 20 เด็กหญิง กานดาภร เจียรลลิดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140231 1304 21 เด็กชาย ธนภัทร ศักดิ์ช่ืนยศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140232 1304 22 เด็กหญิง อิสมิริตี กุมาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140233 1304 23 เด็กหญิง ธันยพร เตชะสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140234 1304 24 เด็กชาย ธปธร ฉุยฉาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140235 1304 25 เด็กชาย ณภัทร ต่อประดิษฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140236 1304 26 เด็กชาย ธีรพงศ์ ทิพย์รุ่งทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140237 1304 27 เด็กชาย วรภูมิ นภาวุฒิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140238 1304 28 เด็กชาย ธฤต ลือเกียรติไพศาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140239 1304 29 เด็กหญิง จารุภา บุญมานาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140240 1304 30 เด็กหญิง มนัสนันท์ เกตุใหญ่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140241 1304 31 เด็กหญิง ฐิติมน มณีวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140242 1304 32 เด็กหญิง ณัชชา เคนสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140243 1304 33 เด็กชาย ณัฐชนน มงคลธนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140244 1304 34 เด็กหญิง สรวิชญ์ บุหงามงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140245 1304 35 เด็กหญิง กัลยกร นาคนิล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
940140246 1305 1 เด็กหญิง พัสกร บุหงามงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140247 1305 2 เด็กหญิง ไอริน ศิริอดุลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140248 1305 3 เด็กหญิง นุชนิชา ทองประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140249 1305 4 เด็กหญิง อรนลิน ธีระกุลชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140250 1305 5 เด็กหญิง นฤมล พรมงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140251 1305 6 เด็กหญิง รณิดา วชิรธาวิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140252 1305 7 เด็กชาย ศุภครินทร์ เนียรสุพรพรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140253 1305 8 เด็กชาย ณัฏฐ์ ปรัชญกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140254 1305 9 เด็กชาย นราวิชญ์ ลิขิตรุจานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140255 1305 10 เด็กหญิง จุฬาพิชญ์ สน่ันพานิชกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140256 1305 11 เด็กหญิง ณัฐภัทร รัชฎาภรณ์กุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140257 1305 12 เด็กชาย ปุญยวีร์ วงศ์ศรีสุจริต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140258 1305 13 เด็กชาย ณรบดี สอนหลวย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140259 1305 14 เด็กชาย ภูมิธเนษฐ ชํานาญเวช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140260 1305 15 เด็กหญิง วริษฐา เกียรติประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140261 1305 16 เด็กชาย ชวิศ ชิดชมศรีจันทรา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140262 1305 17 เด็กชาย คชภัค วงศ์สมุทรไพศาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140263 1305 18 เด็กหญิง ปิยาพัชร รัตนสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140264 1305 19 เด็กหญิง บวรลักษณ์ พิริยดุลวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140265 1305 20 เด็กหญิง มนฑิรา เบญจถาวรอนันท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140266 1305 21 เด็กชาย ธนกร พรเจริญวาสน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140267 1305 22 เด็กชาย จิรธัช พัชรกิจขจร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140268 1305 23 เด็กชาย อภิวิชญ์ ฉัตรสุภางค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140269 1305 24 เด็กหญิง กวีมาศ รักษาสังข์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140270 1305 25 เด็กหญิง อันนา โรจน์รัตนชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140271 1305 26 เด็กหญิง นวรัตน์ กาญจนวัฒนกูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140272 1305 27 เด็กชาย ณัฏฐ์ วารีวนิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140273 1305 28 เด็กหญิง นันทิชา สังฆะมงคลกิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140274 1305 29 เด็กหญิง พิมญาดา อนุรักษ์วงศ์ศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140275 1305 30 เด็กหญิง ณัฎฐ์พิศญา นาคะโยธินสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140276 1305 31 เด็กหญิง ศุภาวดี วรพฤกษ์จารุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140277 1305 32 เด็กชาย ธนาวุฒ หงส์ประภัศร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140278 1305 33 เด็กชาย ก้องภพ ลุยะพันธ์ุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140279 1305 34 เด็กหญิง ลักษณารีย์ ทองช่วย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140280 1305 35 เด็กหญิง ปาณิสรา ใจพุก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
940140281 2303 1 เด็กชาย ศุภกฤษ อยู่เย็น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140282 2303 2 เด็กหญิง ภัทลดา สุรกิจชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140283 2303 3 เด็กชาย ธนิรันดร์ แย้มไผ่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140284 2303 4 เด็กหญิง ธัญยพัฒน์ แซ่ลี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140285 2303 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ จวง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140286 2303 6 เด็กชาย ปัณณธร โอภาสมงคลชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140287 2303 7 เด็กหญิง ธัญญา พรหมณีวิรัช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140288 2303 8 เด็กชาย วัชรพงศ์ สุวรรณปฏิมากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140289 2303 9 เด็กชาย อาณกร ส่งอุไรล้ํา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140290 2303 10 เด็กหญิง พรนัชชา รัตนาอัมพวัลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140291 2303 11 เด็กชาย วิชัยยุทธ ลือพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140292 2303 12 เด็กชาย ศุภณัฐ ลีละภมรกิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140293 2303 13 เด็กชาย ภูเบศ เอกนิตยบุญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140294 2303 14 เด็กชาย เกริกกวี อุรุพงศ์เศรษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
940140295 2303 15 เด็กหญิง เมธาวี อุแผนพรหม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140296 2303 16 เด็กหญิง โสรวีร์ เอ่ียมทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140297 2303 17 เด็กหญิง ธัญรดี สุรรังสิกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140298 2303 18 เด็กชาย วีรินทร์ พนางาม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140299 2303 19 เด็กชาย ภีมวัศ พรชัยวรนนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140300 2303 20 เด็กชาย ปองพล ชัยทัศสกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140301 2303 21 เด็กหญิง เสาวภาคย์ สมสกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140302 2303 22 เด็กหญิง อิสราภรณ์ ป่ินแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140303 2303 23 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สุขบุญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140304 2303 24 เด็กชาย คมศร สุกแดง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140305 2303 25 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ยกยอน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140306 2303 26 เด็กหญิง จรัญจิรา อนันตโท เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140307 2303 27 เด็กหญิง จันทร์กระจ่าง วัฒนะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140308 2303 28 เด็กหญิง จิดาภา เพ่ิมเติมสิน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140309 2303 29 เด็กชาย เจษฎากร วรศิลป์ชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140310 2303 30 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วารินทร์ศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140311 2303 31 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สักขาพรหม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140312 2303 32 เด็กหญิง ณัชชา นะวะมี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140313 2303 33 เด็กชาย ณัฐนันท์ พุ่มพวง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140314 2303 34 เด็กชาย ธนดล พิบูลย์พนัง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140315 2303 35 เด็กชาย ธัญญพร เพ็ชรจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
940140316 2302 1 เด็กหญิง ธัญพิชชา เสรีขจรจารุ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140317 2302 2 เด็กหญิง ธีรดา การดี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140318 2302 3 เด็กชาย นภสินธ์ุ จึงศรีจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140319 2302 4 เด็กหญิง นรมน ปทุมพรวรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140320 2302 5 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ใจเย็น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140321 2302 6 เด็กชาย ปรัชญา นรินทร์นอก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140322 2302 7 เด็กชาย พนชกร พรรณะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140323 2302 8 เด็กหญิง พัชริดา จันทร์เผือก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140324 2302 9 เด็กหญิง พิชญาภา ปุรยะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140325 2302 10 เด็กหญิง พิมพกานต์ เอกเทวไพศาลวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140326 2302 11 เด็กชาย พีรพัฒน์ จตุภัทรเสนี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140327 2302 12 เด็กหญิง ภัคจิรา ธนบัตรชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140328 2302 13 เด็กหญิง มุกอันดา ภัทรเศวตโชติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140329 2302 14 เด็กหญิง วริศรา สุทัศนทรวง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140330 2302 15 เด็กชาย ศิรวิทย์ ตันติกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140331 2302 16 เด็กชาย ศุภกรณ์ ณ กาฬสินธ์ุ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140332 2302 17 เด็กชาย ศุภณัฐ มาศโอสถ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140333 2302 18 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภู่พงศ์ประพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140334 2302 19 เด็กหญิง ศุภศิริ มีมุ่งธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140335 2302 20 เด็กชาย อภิบดินทร์ แก้วเนตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140336 2302 21 เด็กชาย เอเซีย ตติยากิตติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140337 2302 22 เด็กหญิง กฤตติกา โนจา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140338 2302 23 เด็กหญิง กานติชนน์ ธรรมกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140339 2302 24 เด็กชาย คณธัช คณนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140340 2302 25 เด็กหญิง จิณห์นิภา สุขสงค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140341 2302 26 เด็กชาย จิรภัทร หลักคํา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140342 2302 27 เด็กหญิง ชนิสรา ตันทองแท้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140343 2302 28 เด็กหญิง ชมพลอย เรณุมาศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140344 2302 29 เด็กหญิง ชลลดา บุญสุขใจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140345 2302 30 เด็กชาย ชีพวิชญ์ มูหะหมัด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140346 2302 31 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140347 2302 32 เด็กหญิง ทิพประภาพร สะหุนันต์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140348 2302 33 เด็กชาย ธนกร วิริยกสิกร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140349 2302 34 เด็กหญิง ธัญรัศม์ วงศ์พัฒนาดิษยา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140350 2302 35 เด็กหญิง ธัณญภัสร์ เช้ือพราหมณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140351 2301 1 เด็กหญิง ธีรกานต์ พหนการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140352 2301 2 เด็กชาย ธีร์รัชช์ ภัทรปวินท์กุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140353 2301 3 เด็กชาย นนทพันธ์ โรจนหัสดินทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140354 2301 4 เด็กชาย นพนัน วิหคไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140355 2301 5 เด็กหญิง นันท์ชพร เพชรพงค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140356 2301 6 เด็กหญิง ปรัชณวดี หงษ์บุญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140357 2301 7 เด็กหญิง ปรัชณษตรี หงษ์บุญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140358 2301 8 เด็กชาย ปวเรศ อรรถการุณพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140359 2301 9 เด็กหญิง ผกายพิชญ์ เลอศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140360 2301 10 เด็กหญิง พลอยพรรณ ใหม่เทวินทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140361 2301 11 เด็กหญิง พันธิตรา คณาญาติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140362 2301 12 เด็กหญิง พิมมาดา แสงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140363 2301 13 เด็กหญิง ภัทราพร แก้วจินดา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140364 2301 14 เด็กหญิง เมธาวดี หนองเสนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140365 2301 15 เด็กชาย วิชชากร งามแสงชัยกิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140366 2301 16 เด็กหญิง วิลาสินี กัณหา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140367 2301 17 เด็กชาย สราวุฒิ โสภถา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140368 2301 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตันตยาภิรมย์กุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140369 2301 19 เด็กหญิง อัณณ์ อัศวบุญญาเลิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140370 2301 20 เด็กชาย อิทธิกร ทองวงศ์ลาภ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140371 2301 21 เด็กชาย อินทรชิต ตันทองแท้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140372 2301 22 เด็กชาย อัครวิทย์ ประภายนต์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140373 2301 23 เด็กหญิง อรชพร ธรรมโชติศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140374 2301 24 เด็กหญิง อภิชญา ประภายนต์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140375 2301 25 เด็กชาย อนุชา เลาหะพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140376 2301 26 เด็กหญิง สอดสร้อย ดํารงเสถียร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140377 2301 27 เด็กชาย ศุภกฤต ศักดิ์ศรีวิทยากูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140378 2301 28 เด็กหญิง ศศิภา ศรีสกุลพาณิชย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140379 2301 29 เด็กหญิง วิวร วัฒโย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140380 2301 30 เด็กชาย วรเวทย์ ชาติวิชิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140381 2301 31 เด็กหญิง รัฐนันท์ โล่ขุนพรหม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140382 2301 32 เด็กชาย ภูริภัทร ทองแกมแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140383 2301 33 เด็กชาย พูนทรัพย์ สมบัติอนันตกร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140384 2301 34 เด็กหญิง พิชญาภา วังส์ด่าน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140385 2301 35 เด็กหญิง พิชญา ปฐมนีละ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140386 2201 1 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ก่ิงจงเจริญสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140387 2201 2 เด็กหญิง ปัณฑิตา วิวัฒน์รุ่งเรืองดี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140388 2201 3 เด็กชาย นิธิศ เจริญวิทยวรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140389 2201 4 เด็กหญิง นวิยา เวชสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140390 2201 5 เด็กหญิง ธันยชนก โพธิจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140391 2201 6 เด็กชาย ธนกฤต เอ่ียมวิไล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140392 2201 7 เด็กชาย ธนกร หงษ์สามารถ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140393 2201 8 เด็กหญิง โชติกา ตุลยวัฒนกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140394 2201 9 เด็กชาย ชยุตรัฐ ศรีอุ้มสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140395 2201 10 เด็กชาย ชยานันท์ ทายพงศ์ศักดิ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140396 2201 11 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ พิมลวิชยากิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140397 2201 12 เด็กหญิง กัญญาภัค รวีวรรณากร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140398 2201 13 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พันธ์อําไพ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140399 2201 14 เด็กหญิง ณัฐณิชา เส็งเจริญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140400 2201 15 เด็กหญิง พิชชาภา บุตรทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140401 2201 16 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ศรีแก่บ้าน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140402 2201 17 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ มัณทนาสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140403 2201 18 เด็กหญิง เนตรชนก คชเสนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140404 2201 19 เด็กชาย เอเปค ตติยากิตติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140405 2201 20 เด็กหญิง นฤมล จันทร์นฤเบศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140406 2201 21 เด็กชาย ทินภัทร สุมานิตย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140407 2201 22 เด็กหญิง กริณา เกตุแก้วมณี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140408 2201 23 เด็กหญิง ชมพูพิชญา สายบุญยาดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140409 2201 24 เด็กหญิง ป่ินเพชร พัฒนไพบูลย์กิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140410 2201 25 เด็กชาย อัลฟาน ยะโย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140411 2201 26 เด็กหญิง เบญจมาศ ธรรมครกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140412 2201 27 เด็กชาย รัชพล สอนชัยญาติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140413 2201 28 เด็กชาย วรปรัชญ์ อักษรทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140414 2201 29 เด็กหญิง กฤตกัญญา ศรัณยานุรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140415 2201 30 เด็กชาย นภัส วินิจนันทรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140416 2201 31 เด็กหญิง บุญพิชา จตุภัทรเสนี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140417 2201 32 เด็กชาย นัฐพงษ์ จําปาอ่อน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140418 2201 33 เด็กชาย ณภัทร เฟ่ืองเวโรจน์สกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140419 2201 34 เด็กชาย สหฤทธ์ิ สันนิธิลาวัณย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140420 2201 35 เด็กหญิง ปาริชาติ วงษ์เจริญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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940140421 2202 1 เด็กชาย ณัชพล องค์ศิริพร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140422 2202 2 เด็กชาย ก้องภพ ตรีรัตนวณิช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140423 2202 3 เด็กหญิง กุลภัสสร์ เทพทา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140424 2202 4 เด็กหญิง วิดาภา อัครศิริโชติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140425 2202 5 เด็กชาย ชนกรานต์ ลีลาเจษฎากุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140426 2202 6 เด็กชาย ชลสินธ์ุ คชเสนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140427 2202 7 เด็กชาย ฐนกร สมมาตย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140428 2202 8 เด็กชาย ฐานวีร์ เพ็ญเพชรเจตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140429 2202 9 เด็กชาย ณวัฒน์ บัวเจริญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140430 2202 10 เด็กหญิง ณัฐนันท์ โปราณานนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140431 2202 11 เด็กหญิง ณิชาภัทร ดุษฎี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140432 2202 12 เด็กชาย ต่อบุญฤทธ์ิ อิสระภักดีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140433 2202 13 เด็กชาย ทินภัทร ภิญโญชีพ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140434 2202 14 เด็กชาย ธนดล สุขเจริญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140435 2202 15 เด็กชาย นัทธพงศ์ รุ่งสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140436 2202 16 เด็กหญิง นัทธมน กุลชนชาญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140437 2202 17 เด็กหญิง นันทกานต์ อยู่นาน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140438 2202 18 เด็กชาย พงษ์พศธร พรหมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140439 2202 19 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา อุทัยวัฒนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140440 2202 20 เด็กหญิง ภาพตะวัน บุษปฤกษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140441 2202 21 เด็กชาย ภีร์มพล มังคละโชติกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140442 2202 22 เด็กหญิง รัสรินทร์ วสุบวรวิวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140443 2202 23 เด็กชาย วุฒิภัทร ธนศรีวนิชชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140444 2202 24 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แซ่ลิ่ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140445 2202 25 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ อํ่าโพธิ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140446 2202 26 เด็กชาย สรวิชญ์ จตุพรมงคล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140447 2202 27 เด็กหญิง สริตา ทวีมั่นพุทธกาล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140448 2202 28 เด็กหญิง สุชัญญา เพชรสังข์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140449 2202 29 เด็กหญิง สุวิมล สุกแดง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140450 2202 30 เด็กหญิง อชิรญาณ์ วิเชียรโมลี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140451 2202 31 เด็กหญิง อภิชญา ลิ่มทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140452 2202 32 เด็กหญิง อัญชสา มนัสกุลโลทน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140453 2202 33 เด็กชาย อาศิส อัศวบุญญาเลิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140454 2202 34 เด็กชาย มุฒิพัฒน์ เหลืองมโนธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
940140455 2202 35 เด็กชาย ชยุต ไทยทวี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140456 2203 1 เด็กชาย พงศ์พิธ ฬวบัณฑิตกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140457 2203 2 เด็กชาย กัมพล เจียมไพจิตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140458 2203 3 เด็กชาย ชินาธิป อนุวัฒน์ประกิจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140459 2203 4 เด็กหญิง พิชญาภา ชะเอม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140460 2203 5 เด็กหญิง มุกมณี ชัยจรีนนท์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140461 2203 6 เด็กหญิง วรรณดี วัชระชัยพงษ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140462 2203 7 เด็กหญิง รัชญา ธัญเดชฐานะ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140463 2203 8 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา วรต่าย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140464 2203 9 เด็กหญิง จันทรัสม์ วณิชอัครโชค นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานน้อมเกลา้
940140465 2203 10 เด็กหญิง อัญธร วงษ์วานิช มาแตร์เดอีวิทยาลัย
940140466 2203 11 เด็กหญิง ศิรดา วิมลวัตรเวที มาแตร์เดอีวิทยาลัย
940140467 2203 12 เด็กหญิง สิรภัทร เคาไวยกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140468 2203 13 เด็กหญิง พรรณวรรษ คําเพ็ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140469 2203 14 เด็กหญิง กรณิดา         ยะราช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140470 2203 15 เด็กหญิง นีรชา สีหะวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140471 2203 16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กะการดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140472 2203 17 เด็กหญิง ณิชชาทิพย์ แช่มช้อย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140473 2203 18 เด็กชาย ญาณวรุตม์ ชินศิริวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140474 2203 19 เด็กชาย จิรภู ศรีสุริยาพัฒน์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140475 2203 20 เด็กหญิง ปัณณธร ธนเรืองอมร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140476 2203 21 เด็กชาย วิชญ์ภาส บุญปสาท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140477 2203 22 เด็กหญิง แพรวา อําพันสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140478 2203 23 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ชะนะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140479 2203 24 เด็กชาย ภวัต ศรีสืบ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140480 2203 25 เด็กชาย กฤตภาส ธนภาสวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140481 2203 26 เด็กหญิง ณภัทร วิทยประพัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140482 2203 27 เด็กหญิง ภูริชญา สระมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140483 2203 28 เด็กชาย กฤตกร ว่องปรีชา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140484 2203 29 เด็กชาย ปณิธาน กุมผัน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140485 2203 30 เด็กชาย ศิวกร วิศยทักษิณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140486 2203 31 เด็กชาย ณ ภูมิ ไชยกฤตยานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140487 2203 32 เด็กชาย ชยานันต์ สีวลีพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140488 2203 33 เด็กชาย ชยากร สีวลีพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140489 2203 34 เด็กชาย กษิดิศ แสวงพรรค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140490 2203 35 เด็กหญิง ชนิษฎา บัณฑิตถกล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140491 7501 1 เด็กหญิง โยษิตา จันทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140492 7501 2 เด็กชาย สิทธิกร สมบูรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140493 7501 3 เด็กหญิง อัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140494 7501 4 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ศักดิ์ชัยนานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140495 7501 5 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชนานํา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140496 7501 6 เด็กหญิง สิริกานต์ กิตกําธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140497 7501 7 เด็กหญิง พัชรมน สุนธนนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140498 7501 8 เด็กหญิง จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140499 7501 9 เด็กชาย ไชยธร โชติอรุณรุ่งโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140500 7501 10 เด็กชาย นันทวัส เมธากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140501 7501 11 เด็กชาย ธีรดนย์ คลังบุญครอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140502 7501 12 เด็กหญิง ณิชากร สหพรอุดมการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140503 7501 13 เด็กชาย ธนกฤต อานุภาวรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140504 7501 14 เด็กชาย กฤตบุญ พรโชคชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140505 7501 15 เด็กชาย กฤษฎิพงศ์ กาญจนุปกฤต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140506 7501 16 เด็กหญิง ปัณณพร ชูศักดิ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140507 7501 17 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ศรียุทธศักดิ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140508 7501 18 เด็กชาย ธนิก ตั้งสกุลเรืองไล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140509 7501 19 เด็กหญิง ฐิตกานต์ สุนทโร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140510 7501 20 เด็กหญิง อิสราภรณ์ ใจกลาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140511 7501 21 เด็กหญิง พิชาพัทธ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140512 7501 22 เด็กชาย จิรายุ เล็กชลยุทธ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140513 7501 23 เด็กหญิง ณ นภา มารมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140514 7501 24 เด็กชาย ธิชัยยุทธ์ ธนะภาษี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140515 7501 25 เด็กชาย อมรินทร์ สรรพลิขิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140516 7501 26 เด็กชาย ภัทรนิษฐ์ เล้าเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140517 7501 27 เด็กชาย ชนนชิตต ประดิษฐพงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140518 7501 28 เด็กหญิง นัสมา ปัญโญวัฒน์กูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140519 7501 29 เด็กชาย นพรุจ มหาธนรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140520 7501 30 เด็กหญิง บุณยวีร์ เจริญเศรษฐมห บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140521 7501 31 เด็กหญิง ณัฐณิชา ซื่อวาจา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140522 7501 32 เด็กหญิง ภรณ์ทิพย์ มิ่งมิตรพัฒนะกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140523 7501 33 เด็กชาย ฐิติ อุษณกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140524 7501 34 เด็กหญิง จิรัชยา คารวพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140525 7501 35 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อนันต์กิจตระกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140526 7502 1 เด็กหญิง เพชรลดา เจริญสกุลไชย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140527 7502 2 เด็กชาย พฤธ สิริวิบูลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140528 7502 3 เด็กชาย สิรวิชญ์ สว่างแจ้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140529 7502 4 เด็กหญิง ณชนก นุชชา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140530 7502 5 เด็กหญิง ภัทรภณ ฉายาวัฒนศิลป์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140531 7502 6 เด็กหญิง ปพิชญา จุฑามาตย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140532 7502 7 เด็กหญิง กมลชนก ไม้เรียง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140533 7502 8 เด็กหญิง ธยานี ศรีพิบูลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140534 7502 9 เด็กชาย เอกวารินทร์ เตชะพงศ์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140535 7502 10 เด็กหญิง สริตา วังแสน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140536 7502 11 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ลลิตกุลธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140537 7502 12 เด็กหญิง ณิชาบูล นิลแก้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140538 7502 13 เด็กหญิง จรัสรวี คุณากรบดินทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140539 7502 14 เด็กหญิง ญาตาวี รัตนกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140540 7502 15 เด็กชาย กฤตภัทธ์ สุนพงศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140541 7502 16 เด็กชาย ชนน ปัญญาวุฒิเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140542 7502 17 เด็กชาย ฐาปนา ธงชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140543 7502 18 เด็กหญิง ณลย์ชนก เมธากุลนาถ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140544 7502 19 เด็กชาย ธนกร จอมเจิม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140545 7502 20 เด็กชาย อรรถเศรษฐ์ อุนนาภิรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140546 7502 21 เด็กชาย ณภพ ณ ลําปาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140547 7502 22 เด็กชาย ภาสวุฒิ ชูชัยสุวรรณศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140548 7502 23 เด็กชาย พีรณัฐ พรพิพิธ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140549 7502 24 เด็กชาย ธัญพัฒน์ สุทธิทรงธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140550 7502 25 เด็กหญิง ชนากานต์ คุณาเรืองเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140551 7502 26 เด็กชาย ภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140552 7502 27 เด็กหญิง พิมพ์มาดา รุพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140553 7502 28 เด็กชาย กฤษณะ ไชยมุกดาสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140554 7502 29 เด็กหญิง มนัสนันท์ รัตนโชคสิริกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140555 7502 30 เด็กชาย ณพล ปิณฑวิรุจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140556 7502 31 เด็กชาย พุทธานุภาพ แซ่เอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140557 7502 32 เด็กชาย วัทธิกร ชูศิลป์ทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140558 7502 33 เด็กหญิง จิรกาญจน์ จีนานุพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140559 7502 34 เด็กหญิง พัฒน์นรี ไชยปัญญา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140560 7502 35 เด็กหญิง สุพิชญา ก่อเกียรติอยู่เย็น บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140561 7503 1 เด็กชาย ธนภัทร เย็นภิญโญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140562 7503 2 เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทิฐิธรรมเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140563 7503 3 เด็กชาย อนุทัศน์ ธีรเวช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140564 7503 4 เด็กชาย กุลณัฎฐ์ จารุสมบัติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140565 7503 5 เด็กชาย ศุภกฤต ตั้นสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140566 7503 6 เด็กชาย กณิศ กริ่มวิรัตน์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140567 7503 7 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สะเทิงรัมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140568 7503 8 เด็กชาย กิตติพศ ฉัตรวิทยาทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140569 7503 9 เด็กชาย ณฐกฤต อภัยบัณฑิตกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140570 7503 10 เด็กชาย ปวัฒ ลิลิตตระกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140571 7503 11 เด็กหญิง รินรดา ปกจ้าย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140572 7503 12 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณผ่อง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140573 7503 13 เด็กชาย เหมืองเพชร แอคะรัจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140574 7503 14 เด็กหญิง ณัฐพิมล จันทาโท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140575 7503 15 เด็กชาย กสิณธ์ อ่อนประสพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140576 7503 16 เด็กชาย ธชธน ลีละวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140577 7503 17 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เมธาวีระนนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140578 7503 18 เด็กหญิง มนัสนันท์ พุมดวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140579 7503 19 เด็กชาย ศักยภาพ ภู่แดง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140580 7503 20 เด็กหญิง นลิน สิริวงศานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140581 7503 21 เด็กหญิง พุทธิตา ช้างโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140582 7503 22 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ภัทรพงศกร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140583 7503 23 เด็กหญิง อาทิติยา สอดเสน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140584 7503 24 เด็กหญิง เปมิกา นพศิระ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140585 7503 25 เด็กชาย เตชินท์ เพชรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140586 7503 26 เด็กหญิง พชรธรณ์       ลีพิทักษ์รัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140587 7503 27 เด็กหญิง ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140588 7503 28  เด็กชาย พสิษฐ์ ดวงศศิธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140589 7503 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา อยู่สุภาพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140590 7503 30 เด็กหญิง กัญญพัชร์ เสียงหลาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140591 7503 31 เด็กชาย ชยุต ฤทัยธนารัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140592 7503 32 เด็กชาย ปวรุตม์ ลีลาวนาชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140593 7503 33 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทัศนะบรรจง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140594 7503 34 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ หวังศิริวัฒนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140595 7503 35 เด็กหญิง พิชญาอร มังกรกาญจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140596 7504 1 เด็กหญิง สุมณฑา ขันติพันธ์ุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140597 7504 2 เด็กหญิง นรกมล สะตะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140598 7504 3 เด็กหญิง อภิชญา ลาภหิรัญรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140599 7504 4 เด็กชาย สัมฤทธ์ิ คงทรัพย์สุนทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140600 7504 5 เด็กหญิง นภัสพร ปริยิสุทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140601 7504 6 เด็กหญิง มทินา มั่นจิตจันทรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140602 7504 7 เด็กชาย ธนธรณ์ บัวเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140603 7504 8 เด็กชาย ปณิธิ ขําวังยาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140604 7504 9 เด็กหญิง ดรุณี วงศ์ไทย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140605 7504 10 เด็กชาย ธีรภัทร ต่อภควัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140606 7504 11 เด็กชาย ภูมิภัทร อุตตมธนินทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140607 7504 12 เด็กหญิง สิริกร กิตกําธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140608 7504 13 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นันทพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140609 7504 14 เด็กหญิง รภัสษร พูลสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140610 7504 15 เด็กหญิง วรรณกร ช่างไม้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140611 7504 16 เด็กชาย พริษฐ์ ทวีกิจการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140612 7504 17 เด็กชาย ภัทระ ภูรีสถิตย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140613 7504 18 เด็กหญิง อริสา ตั้งไพบูลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140614 7504 19 เด็กหญิง ธนารีย์ ประภานิรินธน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140615 7504 20 เด็กชาย ฐนพงศ์ สมมาตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140616 7504 21 เด็กหญิง นภัส ตันสุริยวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140617 7504 22 เด็กหญิง นภิส ตันสุริยวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140618 7504 23 เด็กชาย อนันยช อาจณรงค์ฤทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140619 7504 24 เด็กชาย ทรงวุฒิ หอกิจเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140620 7504 25 เด็กชาย ธัชวินทร์ ลีละวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140621 7504 26 เด็กหญิง ณวรรณ พรอนันต์รัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140622 7504 27 เด็กหญิง สาธิตา บุบผากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140623 7504 28 เด็กชาย นพสิทธ์ิ นิธินันท์จิรกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140624 7504 29 เด็กหญิง ปกาดา ไตรสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140625 7504 30 เด็กหญิง พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140626 7504 31 เด็กชาย ธราดร อ้ึงประสิทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140627 7504 32 เด็กหญิง สริตา อ่อนงาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140628 7504 33 เด็กชาย จิรภัทร มหิทธิกร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140629 7504 34 เด็กชาย ณัชชานน เตชะสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140630 7504 35 เด็กหญิง อธิชา ลีลาเช่ียวชาญกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140631 7505 1 เด็กชาย ภัทรชนนท์ สิงห์คาร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140632 7505 2 เด็กหญิง คริษฐาพร โนนศรีชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140633 7505 3 เด็กหญิง อมลภามาศ เตชะพงศ์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140634 7505 4 เด็กชาย ณัฐนนท์ เด่นลําไพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140635 7505 5 เด็กหญิง พิมรดา ศิริวัชราวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140636 7505 6 เด็กหญิง พนิตนันท์ พันธ์รอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140637 7505 7 เด็กชาย ทฤฆนนท์ สุมนะเศรษฐกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140638 7505 8 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ พนาวงศ์วัชร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140639 7505 9 เด็กหญิง อรณิชา ภัทรเลาหะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140640 7505 10 เด็กหญิง พัณณิตา เพ่งฉํ่า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140641 7505 11 เด็กหญิง ศรีสุพัตน์ จันแดง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140642 7505 12 เด็กหญิง ณัชชา ศรีสมวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140643 7505 13 เด็กหญิง รวิภา ฉัตรวิทยาทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140644 7505 14 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ชนะพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140645 7505 15 เด็กชาย สุทธิพัชร์ ยืนตระกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140646 7505 16 เด็กชาย พรรักษ์ ตั้งอังกูร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140647 7505 17 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา บุตรลักษณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140648 7505 18 เด็กหญิง กอหญ้า สันติราษฎ์ภักดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140649 7505 19 เด็กหญิง ธนดล แสงประเมริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
940140650 7505 20 เด็กชาย บัทม์ พ่วงเกิด มัธยมปัญญารัตน์
940140651 7505 21 เด็กหญิง ณัฐชยาพร สินธุรัตเวช มัธยมปัญญารัตน์
940140652 7505 22 เด็กชาย อติรุจ อุดมโภชน์ มัธยมปัญญารัตน์
940140653 7505 23 เด็กชาย วรท วิไลนาม มัธยมปัญญารัตน์
940140654 7505 24 เด็กชาย ศศินทร์ ตรีรัตน์ มัธยมปัญญารัตน์
940140655 7505 25 เด็กชาย ภูวิศรุต สุขกระสานติ มัธยมปัญญารัตน์
940140656 7505 26 เด็กหญิง พัชรดา สกุลศรีประเสริฐ มัธยมปัญญารัตน์
940140657 7505 27 เดก็ชาย พรพิพัฒน์ อุปจันทร์ วัดสระเกศ
940140658 7505 28 เด็กชาย กนกวรรณ แซ่โจ้ว วัดสระเกศ
940140659 7505 29 เด็กชาย พงศกร กิติกังสดาร วัดสระเกศ
940140660 7505 30 เด็กชาย ธนัช จังคณิภากุล วัดสระเกศ
940140661 7505 31 เด็กหญิง พัณณิดา ไชยชํานิ โยธินบูรณะ
940140662 7505 32 เด็กชาย สรรเพชญ เอี๊ยวประเสริฐ โยธินบูรณะ
940140663 7505 33 เด็กชาย กฤษณพงษ์ อินทร์พรหม โยธินบูรณะ
940140664 7505 34 เด็กชาย กษิดิ ประภาสุชาติ โยธินบูรณะ
940140665 7505 35 เด็กชาย ปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล โยธินบูรณะ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140666 7506 1 เด็กหญิง ช่อทิพย์ วัฒนาอาษากิจ โยธินบูรณะ
940140667 7506 2 เด็กชาย ภวัต อุ่นจิตต์วรรธนะ โยธินบูรณะ
940140668 7506 3 เด็กชาย พชร บุญสร้างสุข โยธินบูรณะ
940140669 7506 4 เด็กชาย ตะวัน ทรัพย์พาลี โยธินบูรณะ
940140670 7506 5 เด็กหญิง ดาวศรัทธา ธรรมรังสี โยธินบูรณะ
940140671 7506 6 เด็กหญิง พสุธร มิตานี โยธินบูรณะ
940140672 7506 7 เด็กชาย สาริน กิจฉัตร โยธินบูรณะ
940140673 7506 8 เด็กหญิง ธัญดา ภิญโญภาพ โยธินบูรณะ
940140674 7506 9 เด็กหญิง พิมพ์ชนก โล่วณิชเกียรติกุล โยธินบูรณะ
940140675 7506 10 เด็กหญิง วิทนีย์ สนธิสง่า โยธินบูรณะ
940140676 7506 11 เด็กชาย กฤษฏ์ ช้ันพรภักดี โยธินบูรณะ
940140677 7506 12 เด็กชาย ณภัค ศุภชลาศัย โยธินบูรณะ
940140678 7506 13 เด็กชาย ธนิน เพ็ญศิริสมบูรณ์ โยธินบูรณะ
940140679 7506 14 เด็กหญิง สาธิดา นวลละออ โยธินบูรณะ
940140680 7506 15 เด็กชาย พิชญะ ก่อวัฒนมงคล โยธินบูรณะ
940140681 7506 16 เด็กชาย ธชธร ประสมศรี โยธินบูรณะ
940140682 7506 17 เด็กหญิง มนัสธา พุ่มแก้ว โยธินบูรณะ
940140683 7506 18 เด็กหญิง ปวันรัตน์ รังสีวิจิตรประภา โยธินบูรณะ
940140684 7506 19 เด็กหญิง จุฑาพิชญ์ ยุงบูรณ์ โยธินบูรณะ
940140685 7506 20 เด็กหญิง ประภาสิริ คงเมือง โยธินบูรณะ
940140686 7506 21 เด็กหญิง ณัฐนรี โพธ์ิงาม โยธินบูรณะ
940140687 7506 22 เด็กหญิง วรรัตน์ คําพิบูลย์ โยธินบูรณะ
940140688 7506 23 เด็กหญิง ณัฎฐกมล คลังพลอย โยธินบูรณะ
940140689 7506 24 เด็กหญิง ขวัญมนัส วัฒนกิจ โยธินบูรณะ
940140690 7506 25 เด็กชาย ศิลปชัย บัวสาย โยธินบูรณะ
940140691 7506 26 เด็กหญิง อริสา ภูธิสินสิทธ์ิ โยธินบูรณะ
940140692 7506 27 เด็กหญิง ผืนฟ้า ปาลวัณ โยธินบูรณะ
940140693 7506 28 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ มณีธนู โยธินบูรณะ
940140694 7506 29 เด็กหญิง ณัฐชา เจริญสุข โยธินบูรณะ
940140695 7506 30 เด็กชาย ปฐมลักษณ์ เหล็กศรี โยธินบูรณะ
940140696 7506 31 เด็กชาย จิรภัทร จุลประภา โยธินบูรณะ
940140697 7506 32 เด็กชาย สุรเชษฐ์ โตศักดิ์สิทธ์ิ โยธินบูรณะ
940140698 7506 33 เด็กหญิง มธุรดา อยู่เกิด โยธินบูรณะ
940140699 7506 34 เด็กหญิง ภคพร เนียมประเสริฐ โยธินบูรณะ
940140700 7506 35 เด็กหญิง ญาณิศา ทรงไตรย์ โยธินบูรณะ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140701 7507 1 เด็กชาย ชาตนินท์ อัศวชุติธํารง โยธินบูรณะ
940140702 7507 2 เด็กหญิง เปรมปิติ เลิศศรีมงคล โยธินบูรณะ
940140703 7507 3 เด็กหญิง ณัฐชุดา สมบูรณ์วิบูลย์ โยธินบูรณะ
940140704 7507 4 เด็กหญิง ศุภิสรา นุชนนทรี โยธินบูรณะ

940140705 7507 5 เด็กชาย วริทธิ์ รัตนพันธุ์ โยธินบูรณะ
940140706 7507 6 เด็กชาย สมพล นวลรัตนตระกูล โยธินบูรณะ
940140707 7507 7 เด็กหญิง ปัฐทิชา มหกิจเดชาชัย โยธินบูรณะ
940140708 7507 8 เด็กชาย สุพัฒน์ วัฒนกุลจรูญสิริ โยธินบูรณะ
940140709 7507 9 เด็กชาย ปณิธาน เฉลิมสิริพิทักษ์ โยธินบูรณะ
940140710 7507 10 เด็กหญิง ปริยาภัทร บัวเงิน โยธินบูรณะ
940140711 7507 11 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ครุปิติ โยธินบูรณะ
940140712 7507 12 เด็กชาย ภูมิภัทร์ จารภัทร์ โยธินบูรณะ
940140713 7507 13 เด็กหญิง ภีรดา ดีศิริ โยธินบูรณะ
940140714 7507 14 เด็กหญิง กชนิภา จังธนสมบัติ โยธินบูรณะ
940140715 7507 15 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ สาสงเคราะห์ โยธินบูรณะ
940140716 7507 16 เด็กชาย นิรัชพร รุจิรัตนากร โยธินบูรณะ
940140717 7507 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ชุนสอาด โยธินบูรณะ
940140718 7507 18 เด็กชาย ณัฐกานต์ แก้วไพรํา โยธินบูรณะ
940140719 7507 19 เด็กชาย ชยวรรธน์ ยุวบูรณ์ โยธินบูรณะ
940140720 7507 20 เด็กหญิง ญาราภรณ์ พวงมะลัย โยธินบูรณะ
940140721 7507 21 เด็กหญิง ศรุดา ทูลศิริ โยธินบูรณะ
940140722 7507 22 เด็กชาย กฤติน กมลเดชเดชา โยธินบูรณะ
940140723 7507 23 เด็กหญิง ปุณณา จันทร์เพ็ญ โยธินบูรณะ
940140724 7507 24 เด็กชาย ปริตต์ เทพจินดา โยธินบูรณะ
940140725 7507 25 เด็กหญิง พัณณิตา บํารุงพนิชถาวร โยธินบูรณะ
940140726 7507 26 เด็กหญิง ภัควดี กนิษฐสุต โยธินบูรณะ
940140727 7507 27 เด็กหญิง วรวลัญช์ สุทธิจันทร์ โยธินบูรณะ
940140728 7507 28 เด็กหญิง เบญญา หาญกมลศิริ โยธินบูรณะ
940140729 7507 29 เด็กหญิง ญาณิศา ตระกูลกําเนิด โยธินบูรณะ
940140730 7507 30 เด็กหญิง มาราวี อุดมคณารัตน์ โยธินบูรณะ
940140731 7507 31 เด็กชาย นิธิศ สุกขชาติ โยธินบูรณะ
940140732 7507 32 เด็กหญิง ภัคจิรา เจริญสุข โยธินบูรณะ
940140733 7507 33 เด็กหญิง กฤศญา แซ่โป่ว โยธินบูรณะ
940140734 7507 34 เด็กชาย เบญจธรรม บุญอ่อน โยธินบูรณะ
940140735 7507 35 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ิ บุญเจริญกิจ โยธินบูรณะ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140736 7508 1 เด็กหญิง วรินทร์ลดา หร่ายเจริญ โยธินบูรณะ
940140737 7508 2 เด็กชาย มนเชษฐ์ กิตติภิญโญ โยธินบูรณะ
940140738 7508 3 เด็กชาย สถาปัตย์ อนะวัชกุล โยธินบูรณะ
940140739 7508 4 เด็กหญิง ประวีณมัย ก่ิงอินทร์ โยธินบูรณะ
940140740 7508 5 เด็กหญิง สุชาสินี พงษ์สนาม โยธินบูรณะ
940140741 7508 6 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กิจการเจริญลัน โยธินบูรณะ
940140742 7508 7 เด็กหญิง ปรียาวัลย์ คลังวิจิตรภา โยธินบูรณะ
940140743 7508 8 เด็กหญิง ประภัสสร ประจุมาศ โยธินบูรณะ
940140744 7508 9 เด็กชาย พชรพล พวงคุ้ม โยธินบูรณะ
940140745 7508 10 เด็กหญิง ปะราลี เลขาลาวัณย์ มัธยมวัดนายโรง
940140746 7508 11 เด็กชาย นคินทร์ ดอนไฟ มัธยมวัดนายโรง
940140747 7508 12 เด็กชาย ตราภูมิ สกุลปิยวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140748 7508 13 เด็กชาย ภัทรพล ชัยนิวัฒนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140749 7508 14 เด็กชาย ธนกร ธนะกุลภาวี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140750 7508 15 เด็กชาย ณัชนนท์ พันธ์ภักดีวงษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140751 7508 16 เด็กชาย คมพิชญ รัตนไพรสนฑ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140752 7508 17 เด็กชาย ธนากริช พรมจิตร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140753 7508 18 เด็กชาย ทัพพ์ไท เหลืองสุวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140754 7508 19 เด็กชาย มงคล จิรนิรามัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140755 7508 20 เด็กชาย วริทธ์ิ จิตรเจริญวรกิจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140756 7508 21 เด็กชาย ปวเรศ บวรวราภรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140757 7508 22 เด็กชาย ธนภัทร หนูลอย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140758 7508 23 เด็กชาย นรวิชญ์ ลิมปานกร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140759 7508 24 เด็กชาย พศิน เริ่มรักษาชัยกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140760 7508 25 เด็กชาย ธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140761 7508 26 เด็กชาย อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140762 7508 27 เด็กชาย ภีมป์ พงษ์สุขเวชกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140763 7508 28 เด็กชาย ธีธัช เตชะศรีวรากุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140764 7508 29 เด็กชาย ศิวกร ชาญชโลธร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140765 7508 30 เด็กชาย โอกาส ตันติจรัสชีพ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140766 7508 31 เด็กชาย ภูมิ ถาวรรุ่งโรจน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140767 7508 32 เด็กชาย ทัณฑธร เชื้อสุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

940140768 7508 33 เด็กชาย ศุภวิชญ์
พุทธพพฒน
ขจร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140769 7508 34 เด็กชาย อานันท์ ตัณชวนิชย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140770 7508 35 เด็กชาย อัศวนันท์ อัศวนันทวดี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140771 7509 1 เด็กชาย คนัช โฆษิตภวิศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140772 7509 2 เด็กชาย กมนทรรศน์ สวัสดิกุลวัฒน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140773 7509 3 เด็กชาย กฤช พรวรากรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140774 7509 4 เด็กชาย ปัณณ์ คําพา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140775 7509 5 เด็กชาย ณภัทร คงพูล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140776 7509 6 เด็กชาย ธนบดี วงษ์จ้อย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140777 7509 7 เด็กชาย พชร             โอฬารร์สกุภัค กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140778 7509 8 เด็กชาย วชิรพัฒน์ งามคําพร้อม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140779 7509 9 เด็กชาย ณัชธฤต กิติทวีเกียรติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140780 7509 10 เด็กชาย ธรรศ สุวนาคกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140781 7509 11 เด็กชาย วศิน เธียรวุฒิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140782 7509 12 เด็กชาย ปัถย์ พงษ์วัฒนาสุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140783 7509 13 เด็กชาย ภัทรเวทย์ ไชยวิรุณเจริญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140784 7509 14 เด็กชาย ณพวุฒิ ผลพรพิเชฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140785 7509 15 เด็กชาย นล สุภาสืบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140786 7509 16 เด็กชาย ภูเบศ ไตรลีลาลักษณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140787 7509 17 เด็กชาย วสวัตติ จิระสุวิบูลย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140788 7509 18 เด็กชาย ปัณณ์ พัฒนกิจจารักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140789 7509 19 เด็กชาย ธนกฤต บุญยิ่ง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140790 7509 20 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ สว่างเนตร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140791 7509 21 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ศรีตระกูลช่าง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140792 7509 22 เด็กชาย ยศพนธ์ เพียรศรีวัชรา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140793 7509 23 เด็กชาย พีรวัส เต็มบุญศรัณย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140794 7509 24 เด็กชาย ชนพร เวทการ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140795 7509 25 เด็กชาย พชรพล ชลชัยไพศาล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140796 7509 26 เด็กชาย ณัชพล ตระกูลมาภรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140797 7509 27 เด็กชาย พศิน โชคสิริวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140798 7509 28 เด็กชาย ธีราธร คุ้มสุพรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140799 7509 29 เด็กชาย ตรี อังควรเศรษฐ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140800 7509 30 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ โล่ห์อํานวยกุล กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย
940140801 7509 31 เด็กชาย พันฤทธ์ิ ศรีสอ้าน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140802 7509 32 เด็กชาย พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140803 7509 33 เด็กชาย ปณชัย ลิมป์นินาท กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140804 7509 34 เด็กชาย ณัชพล ธนรัตน์พงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140805 7509 35 เด็กชาย หัฎฐกร เหลืองอุไร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140806 7407 1 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ศุภนุกูลสมัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140807 7407 2 เด็กชาย รามิล นาถนิติวิทยา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
940140808 7407 3 เด็กหญิง ตมิสา เกตุมาลาศิร อํานวยศิลป์
940140809 7407 4 เด็กหญิง ชนกสม ตระกูลไตรตรึง สามเสนวิทยาลัย
940140810 7407 5 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สินธุภิญโญ สามเสนวิทยาลัย
940140811 7407 6 เด็กหญิง ชฎาพร สินธุภิญโญ สามเสนวิทยาลัย
940140812 7407 7 เด็กหญิง กัณฐณัฏฐ์ ถิรธนบูรณ์ สามเสนวิทยาลัย
940140813 7407 8 เด็กชาย ต้นกล้า ไข่มุกข์ สามเสนวิทยาลัย
940140814 7407 9 เด็กหญิง พัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
940140815 7407 10 เด็กหญิง ณัฐนิชา จารุกิจไพศาล สามเสนวิทยาลัย
940140816 7407 11 เด็กหญิง กันติชา เกษเพ็ชร์ สามเสนวิทยาลัย
940140817 7407 12 เด็กชาย เดชอดุลย์ ณ ระนอง สามเสนวิทยาลัย
940140818 7407 13 เด็กชาย เอกจีระ ศักดิ์อนุชาต สามเสนวิทยาลัย
940140819 7407 14 เด็กหญิง ภูริชญา อภินทนาพงศ์ สามเสนวิทยาลัย
940140820 7407 15 เด็กหญิง จิรประภา จิรัปปภา สามเสนวิทยาลัย
940140821 7407 16 เด็กหญิง นุดี ภัทรไตรรัตน์ สามเสนวิทยาลัย
940140822 7407 17 เด็กหญิง สิริกร หร่ําเดช สามเสนวิทยาลัย
940140823 7407 18 เด็กหญิง นาเดีย หมัดนุรักษ์ สามเสนวิทยาลัย
940140824 7407 19 เด็กหญิง เกศวรา คุณอริยะเกษม สามเสนวิทยาลัย
940140825 7407 20 เด็กหญิง ธัญจิรา นฤนาทชีวิน สามเสนวิทยาลัย
940140826 7407 21 เด็กหญิง ธัญวลัย อภิญ สามเสนวิทยาลัย
940140827 7407 22 เด็กชาย ณกุมภ์ เทียนทองดี สามเสนวิทยาลัย
940140828 7407 23 เด็กชาย ภาคิน เหมก่ิงเพชร สามเสนวิทยาลัย
940140829 7407 24 เด็กหญิง ธีริศรา ศรวณีย์ สามเสนวิทยาลัย
940140830 7407 25 เด็กหญิง พิชญ์สินี ต่ออภิชาติตระกูล สามเสนวิทยาลัย
940140831 7407 26 เด็กหญิง เกสราภรณ์ รุจยากรกุล สามเสนวิทยาลัย
940140832 7407 27 เด็กหญิง ณัชยาภา กฤตยานุกูล สามเสนวิทยาลัย
940140833 7407 28 เด็กชาย ภควิชญ์ วนมงคล สามเสนวิทยาลัย
940140834 7407 29 เด็กชาย คณาธิป คว้าพงศ์ไพฑูรย์ สามเสนวิทยาลัย
940140835 7407 30 เด็กหญิง พิมพ์ณภัท รัฐวิวรรธน์ สามเสนวิทยาลัย
940140836 7407 31 เด็กชาย พนธร ประเสริฐสุข สามเสนวิทยาลัย
940140837 7407 32 เด็กหญิง ธนภร ศุภชัยศิริกุล สามเสนวิทยาลัย
940140838 7407 33 เด็กชาย ปวริศ สุขุมาลไพบูลย์ สามเสนวิทยาลัย
940140839 7407 34 เด็กชาย สิรภพ ชาดแดง สามเสนวิทยาลัย
940140840 7407 35 เด็กชาย ธราธร ชูกิตติวิบูลย์ สามเสนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140841 7406 1 เด็กหญิง อรชพร ปฐมกสิกุล สามเสนวิทยาลัย
940140842 7406 2 เด็กหญิง กมลชนก วรมุสิก สามเสนวิทยาลัย
940140843 7406 3 เด็กหญิง กมลนัทธ์ ยังเจริญ สามเสนวิทยาลัย
940140844 7406 4 เด็กชาย ธนบดี โอภากวินกูล สามเสนวิทยาลัย
940140845 7406 5 เด็กชาย วิธวิทย์

ดานพงษ
ประเสริฐ

สามเสนวิทยาลัย
940140846 7406 6 เด็กหญิง ณิชารัศม์ ทิพย์จิระสกุล สามเสนวิทยาลัย
940140847 7406 7 เด็กชาย ธัญ ไชยาดี สามเสนวิทยาลัย
940140848 7406 8 เด็กชาย ปุณณวิทย์ สุทธิเจริญพร สามเสนวิทยาลัย
940140849 7406 9 เด็กหญิง อริสา โกยวาณิชย์ สามเสนวิทยาลัย
940140850 7406 10 เด็กหญิง วรันรัชต์ พัฒนศรี สามเสนวิทยาลัย
940140851 7406 11 เด็กชาย บุณยสิทธ์ิ เหล่าภักดีวุฒิ สามเสนวิทยาลัย
940140852 7406 12 เด็กหญิง ภัทรชยา ขวัญพิชิต สามเสนวิทยาลัย
940140853 7406 13 เด็กชาย น่านนภนต์ สารบูรณ์ สามเสนวิทยาลัย
940140854 7406 14 เด็กชาย ณัฏฐณิชา เหรียญจิโรจน์ สามเสนวิทยาลัย
940140855 7406 15 เด็กหญิง นิรมล ฉัตรพิภพ สามเสนวิทยาลัย
940140856 7406 16 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ โลหณุต สามเสนวิทยาลัย
940140857 7406 17 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองหว่าง สามเสนวิทยาลัย
940140858 7406 18 เด็กชาย ณัฐวริษฐ แจ้งหมื่นไวย์ สามเสนวิทยาลัย
940140859 7406 19 เด็กหญิง พิมพ์นารา จงตระกูล สามเสนวิทยาลัย
940140860 7406 20 เด็กหญิง นวัตกานต์ ตั้งเกริกโอฬาร สามเสนวิทยาลัย
940140861 7406 21 เด็กหญิง กุลญะนิษฐ์ สมเช้ือ สามเสนวิทยาลัย
940140862 7406 22 เด็กหญิง ญาณิศา เจริญสวัสดิ์ สามเสนวิทยาลัย
940140863 7406 23 เด็กหญิง ณัฐชยา ภู่ไพจิตร์กุล สามเสนวิทยาลัย
940140864 7406 24 เด็กชาย อันดา ป้อมตรี สามเสนวิทยาลัย
940140865 7406 25 เด็กชาย ปรมา ไพสิฐตระกูล สามเสนวิทยาลัย
940140866 7406 26 เด็กชาย ฐิติภัทร์ ศุขะพันธ์ุ สามเสนวิทยาลัย
940140867 7406 27 เด็กชาย วงศ์พันธ์ุ โล่ห์ดาบชัย สามเสนวิทยาลัย
940140868 7406 28 เด็กชาย สรวิชญ์ วรวิทย์ไพศาล สามเสนวิทยาลัย
940140869 7406 29 เด็กชาย ณัฐภัทร ทิวาเวช สามเสนวิทยาลัย
940140870 7406 30 เด็กหญิง พิชชานันท์ สาระกุล สามเสนวิทยาลัย
940140871 7406 31 เด็กหญิง อิสรา ทองนิรันดร์ สามเสนวิทยาลัย
940140872 7406 32 เด็กหญิง ปทิตตา นนทดิษฐ สามเสนวิทยาลัย
940140873 7406 33 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เสือพลาย สามเสนวิทยาลัย
940140874 7406 34 เด็กชาย ณัฐดนย์ อภิรติชัยศิริกุล สามเสนวิทยาลัย
940140875 7406 35 เด็กชาย อภิมุข ชูพันธ์ สามเสนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140876 7405 1 เด็กชาย กุลบุตร ปัญญา สามเสนวิทยาลัย
940140877 7405 2 เด็กหญิง กุสุมา ใจเป่ียม สามเสนวิทยาลัย
940140878 7405 3 เด็กหญิง อรณัส ฉัตรศิริสกุล สามเสนวิทยาลัย
940140879 7405 4 เด็กหญิง ฌาณิศรา ศิวพิทักษ์ สามเสนวิทยาลัย
940140880 7405 5 เด็กหญิง ธัญชนก เลาวานันท์พันธ์ุ สามเสนวิทยาลัย
940140881 7405 6 เด็กหญิง ณรดา ศรีมุนินทร์นิมิต สามเสนวิทยาลัย
940140882 7405 7 เด็กหญิง สิรภัทร พูลแก้ว สามเสนวิทยาลัย
940140883 7405 8 เด็กหญิง ภัคจิรา ไกรกานนนท์ สามเสนวิทยาลัย
940140884 7405 9 เด็กหญิง รัณธิดา นิกพงศ์ สามเสนวิทยาลัย
940140885 7405 10 เด็กหญิง ณัชชา ศรีมุนินทร์นิมิต สามเสนวิทยาลัย
940140886 7405 11 เด็กชาย ณพล ลินลาวรรณ สามเสนวิทยาลัย
940140887 7405 12 เด็กชาย ปนิธาน เกาะแก้ว สามเสนวิทยาลัย
940140888 7405 13 เด็กหญิง บัวอรุณ เสรีเจริญสถิตย์ สามเสนวิทยาลัย
940140889 7405 14 เด็กหญิง ณิชา ตรีธรรมรักษ์ สามเสนวิทยาลัย
940140890 7405 15 เด็กหญิง วิภาวี คุณานพรัตน์ สามเสนวิทยาลัย
940140891 7405 16 เด็กหญิง เจนจิรา  ศิริสงค์ สามเสนวิทยาลัย
940140892 7405 17 เด็กหญิง ธัญญารัตน์  ถมปัด สามเสนวิทยาลัย
940140893 7405 18 เด็กหญิง ณัฐรัตน์  นิลถนอม สามเสนวิทยาลัย
940140894 7405 19 เด็กชาย ศุภสิทธ์ิ  จันทรเกตุ สามเสนวิทยาลัย
940140895 7405 20 เด็กชาย ภูรินท์  หาววงษ์ สามเสนวิทยาลัย
940140896 7405 21 เด็กชาย กณิศ  สิงห์บูรณา สามเสนวิทยาลัย
940140897 7405 22 เด็กชาย สุประวีณ์ ครองแถว สามเสนวิทยาลัย
940140898 7405 23 เด็กหญิง ฐิตารีย์  ครองแถว สามเสนวิทยาลัย
940140899 7405 24 เด็กชาย ภัทรทัฬห์  ทองถึง สามเสนวิทยาลัย
940140900 7405 25 เด็กชาย กฤษฏ์ ศิริตันติกร สามเสนวิทยาลัย
940140901 7405 26 เด็กหญิง วงษ์ภัสสร  เจริญกุล สามเสนวิทยาลัย
940140902 7405 27 เด็กชาย สิรภพ  เอ่ียมละออ สามเสนวิทยาลัย
940140903 7405 28 เด็กหญิง พิริยา  เตชาพิสุทธ์ิ สามเสนวิทยาลัย
940140904 7405 29 เด็กหญิง ภวิกา  นันทาภิวัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
940140905 7405 30 เด็กชาย กรธวัช  แววพานิช สามเสนวิทยาลัย
940140906 7405 31 เด็กชาย สุชกฤช โตเหมือน สามเสนวิทยาลัย
940140907 7405 32 เด็กชาย ศิลา ไพฑูรย์ ณ อยุธยา สามเสนวิทยาลัย
940140908 7405 33 เด็กหญิง กชกร  ศิลาวานิชยกุล สามเสนวิทยาลัย
940140909 7405 34 เด็กหญิง ปัญญดา  สุทธิสุนทรินทร์ สามเสนวิทยาลัย
940140910 7405 35 เด็กหญิง ศิรดา  ไมตรีจิตต์ สามเสนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140911 7404 1 เด็กหญิง ศรุตยา  สืบสงัด สามเสนวิทยาลัย

940140912 7404 2 เด็กชาย อภิชิต สิริศรีศักด์ิ สามเสนวิทยาลัย
940140913 7404 3 เด็กชาย โชติธนินท์ กรพัฒนสวัสดิ์ สามเสนวิทยาลัย
940140914 7404 4 เด็กหญิง ณัชชา ยามานนท์ สามเสนวิทยาลัย
940140915 7404 5 เด็กหญิง ชนิกานต์  เอ่ียมละออ สามเสนวิทยาลัย
940140916 7404 6 เด็กหญิง สริตา  สุวัฒนะ สามเสนวิทยาลัย
940140917 7404 7 เด็กชาย วิญญ์  สงวนนภาพร สามเสนวิทยาลัย
940140918 7404 8 เด็กหญิง ณัฐพัชร  รุ่งฟ้า สามเสนวิทยาลัย
940140919 7404 9 เด็กชาย วัลลภ  วิวิธวรรัตน์ สามเสนวิทยาลัย
940140920 7404 10 เด็กชาย ปาณัสม์  หวังอุดม สามเสนวิทยาลัย
940140921 7404 11 เด็กหญิง ญาณรัตน  นาควานิช สามเสนวิทยาลัย
940140922 7404 12 เด็กชาย เอกกรณ์วิต  แก้วด้วง สามเสนวิทยาลัย
940140923 7404 13 เด็กหญิง ฐิติยา  นภาโชติศิริ สามเสนวิทยาลัย
940140924 7404 14 เด็กชาย ภาสวิชญ์  อัครอารีสุข สามเสนวิทยาลัย
940140925 7404 15 เด็กชาย วิภู  เหล่าชินชาติ สามเสนวิทยาลัย
940140926 7404 16 เด็กหญิง พิสชา  จตุทอง สามเสนวิทยาลัย
940140927 7404 17 เด็กหญิง จิดาภา  ลู่วิโรจน์ สามเสนวิทยาลัย
940140928 7404 18 เด็กหญิง ฐิติรัตน์  นันทรุจิ สามเสนวิทยาลัย
940140929 7404 19 เด็กหญิง ภีมนภัทร  ภมรวิริยะมิตร สามเสนวิทยาลัย
940140930 7404 20 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อดิศรมงคลกาล สามเสนวิทยาลัย
940140931 7404 21 เด็กหญิง ปุญญิศา  สาธุมนัสพันธ์ุ สามเสนวิทยาลัย
940140932 7404 22 เด็กหญิง กชามาส  ฤทธิเดช สามเสนวิทยาลัย
940140933 7404 23 เด็กชาย จิรัฐ  เหล่าชินชาติ สามเสนวิทยาลัย
940140934 7404 24 เด็กหญิง ศิรดา  นามากุล สามเสนวิทยาลัย
940140935 7404 25 เด็กหญิง จารุวัลย์  หวังวัฒนากูล สามเสนวิทยาลัย
940140936 7404 26 เด็กหญิง เบญญาภา  รัตนวิเชียร สามเสนวิทยาลัย
940140937 7404 27 เด็กชาย ธนบูลย์  ทองชมภู สามเสนวิทยาลัย
940140938 7404 28 เด็กชาย ศุภศรัณย์  เหล่าธรรมจินดา สามเสนวิทยาลัย
940140939 7404 29 เด็กชาย ภูดิศศิริ รันต์มงคล สามเสนวิทยาลัย
940140940 7404 30 เด็กหญิง นิรินธน์  แสงสิงหศักดิ์ สามเสนวิทยาลัย
940140941 7404 31 เด็กชาย ทีปต์ชนิตว์  สิริสุขนันทเดช สามเสนวิทยาลัย
940140942 7404 32 เด็กชาย ธราดร  ทองจันทรา สามเสนวิทยาลัย
940140943 7404 33 เด็กชาย มารุต  ภัทรสมเจตน์ สามเสนวิทยาลัย
940140944 7404 34 เด็กชาย ภวัต  โคตรสุวรรณ สามเสนวิทยาลัย
940140945 7404 35 เด็กชาย นิติพล  จิตต์วโรดม สามเสนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140946 7403 1 เด็กชาย เอกดนัย สมานุหัตถ์ สามเสนวิทยาลัย
940140947 7403 2 เด็กชาย ธนรัฐ  เลาหอุดมโชค สามเสนวิทยาลัย
940140948 7403 3 เด็กชาย ภวัต  สถาพรพิริยะเดช สามเสนวิทยาลัย
940140949 7403 4 เด็กหญิง ปัณณพร  การกลจักร สามเสนวิทยาลัย
940140950 7403 5 เด็กชาย จิรโชติ  ถ้วยทอง สามเสนวิทยาลัย
940140951 7403 6 เด็กชาย ปกรณ์ธรรม  พรรณมรรคา สามเสนวิทยาลัย
940140952 7403 7 เด็กชาย ณัฏฐพล  สุพรรณศรี สามเสนวิทยาลัย
940140953 7403 8 เด็กหญิง ศศมน  พูลพิพัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
940140954 7403 9 เด็กชาย ณภัทร  โสภาโชติ สามเสนวิทยาลัย
940140955 7403 10 เด็กหญิง พัทธมน สุริยกุล ณ อยุธยา สามเสนวิทยาลัย
940140956 7403 11 เด็กหญิง ญาดา  มหาชัยราชัน สามเสนวิทยาลัย
940140957 7403 12 เด็กหญิง ปภาณิน วัฒนพิทยกุล สามเสนวิทยาลัย
940140958 7403 13 เด็กชาย ภัศพล  อุประกูล สามเสนวิทยาลัย
940140959 7403 14 เด็กหญิง ณิชติพักตร์  ลักขษร สามเสนวิทยาลัย
940140960 7403 15 เด็กหญิง วรินทร  พวงสุดา สามเสนวิทยาลัย

940140961 7403 16 เด็กหญิง อภิชญา อภิชาตพงศธร สามเสนวิทยาลัย
940140962 7403 17 เด็กหญิง กชกร  นุอุปละ สามเสนวิทยาลัย
940140963 7403 18 เด็กหญิง ปุณิกา อัญชลีนุกูล สามเสนวิทยาลัย
940140964 7403 19 เด็กชาย จงรัก  ภักดี สามเสนวิทยาลัย
940140965 7403 20 เด็กชาย วรันธร  จันทร์สว่าง สามเสนวิทยาลัย
940140966 7403 21 เด็กชาย นิธิกร  ชิดเช้ือ สามเสนวิทยาลัย
940140967 7403 22 เด็กชาย ภูริชญา  กุลสิทธ์ิ สามเสนวิทยาลัย
940140968 7403 23 เด็กหญิง ปุณยวีร์  พิเชียรโสภณ สามเสนวิทยาลัย
940140969 7403 24 เด็กชาย จิรายุ  แสงบุญเรือง สามเสนวิทยาลัย
940140970 7403 25 เด็กหญิง นันทิชา  วงศ์กําแหงหาญ สามเสนวิทยาลัย
940140971 7403 26 เด็กหญิง อัครชา  กวีวุฒิศิลป์ สามเสนวิทยาลัย
940140972 7403 27 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ธนินจีราวัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
940140973 7403 28 เด็กหญิง นภัสนันท์ ศิริเนตรเมธีกุล สามเสนวิทยาลัย
940140974 7403 29 เด็กหญิง ศุภกานต์ อมรรัตนโกศล สามเสนวิทยาลัย
940140975 7403 30 เด็กชาย พลภพ  รัตนะชโยโต สามเสนวิทยาลัย
940140976 7403 31 เด็กหญิง สิตานัน  บุรีเจริญ สามเสนวิทยาลัย
940140977 7403 32 เด็กหญิง ธันยพร  โคตรพันธ์ สามเสนวิทยาลัย
940140978 7403 33 เด็กหญิง ภาศิณี  ล้อมวงษ์ สามเสนวิทยาลัย
940140979 7403 34 เด็กชาย ต้นแบบ  เกิดประดับ สามเสนวิทยาลัย
940140980 7403 35 เด็กหญิง พิมพ์มาดา  ตรีกิตติคุณ สามเสนวิทยาลัย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940140981 7402 1 เด็กหญิง อณิศยา  เนตรอัมพร สามเสนวิทยาลัย
940140982 7402 2 เด็กชาย กฤษณกร  รักษ์บํารุง สามเสนวิทยาลัย
940140983 7402 3 เด็กหญิง พัสตร์ชิตา  สิริพสุโชค สามเสนวิทยาลัย
940140984 7402 4 เด็กชาย ณณ  พิมพ์พรรณชาติ สามเสนวิทยาลัย
940140985 7402 5 เด็กหญิง พริมา  โตวรกุล สามเสนวิทยาลัย
940140986 7402 6 เด็กหญิง ฐรดา  ฐิตะธนัต สามเสนวิทยาลัย
940140987 7402 7 เด็กหญิง พรธีรา  โตวรกุล สามเสนวิทยาลัย
940140988 7402 8 เด็กหญิง กชกร  สุวรรณโชติ สามเสนวิทยาลัย
940140989 7402 9 เด็กหญิง ฐิรีญา อาภัสระวิโรจน์ สามเสนวิทยาลัย
940140990 7402 10 เด็กหญิง นภัสรา  อัศวเลิศศักดิ์ สามเสนวิทยาลัย
940140991 7402 11 เด็กหญิง ธนพร  เติมทอง สามเสนวิทยาลัย
940140992 7402 12 เด็กหญิง อันนา  ทองเขาอ่อน สามเสนวิทยาลัย
940140993 7402 13 เด็กชาย ยศวิธ  เงินวิวัฒน์กุล สามเสนวิทยาลัย
940140994 7402 14 เด็กหญิง พงศ์พัชรา  ล้ําเลิศลักษณชัย สามเสนวิทยาลัย
940140995 7402 15 เด็กชาย ภควัตร พูลสวัสดิ์กิติกูล สามเสนวิทยาลัย
940140996 7402 16 เด็กหญิง ณภัทร  วัฒนวารุณ สามเสนวิทยาลัย
940140997 7402 17 เด็กหญิง จินต์จุฑา  โศภิษฐพันธ์ สามเสนวิทยาลัย
940140998 7402 18 เด็กหญิง รินรดา  ตรีตรง สามเสนวิทยาลัย
940140999 7402 19 เด็กหญิง พรรษชล  พรานันท์ สามเสนวิทยาลัย
940141000 7402 20 เด็กหญิง วริษฐา  ธาดาชนะสุนทร สามเสนวิทยาลัย
940141001 7402 21 เด็กชาย พณภณ  พิมพ์พรรณชาติ สามเสนวิทยาลัย
940141002 7402 22 เด็กชาย นราวิชญ์ ภู่วโรดม สามเสนวิทยาลัย
940141003 7402 23 เด็กชาย เจษฏา  สุรนันทจักร์ สามเสนวิทยาลัย
940141004 7402 24 เด็กหญิง ปัถย์ แสงเรืองอ่อน สามเสนวิทยาลัย
940141005 7402 25 เด็กชาย หฤษฎ์  วิบูลย์เช้ือ สามเสนวิทยาลัย
940141006 7402 26 เด็กชาย ปิยังกูร  ชาญวานิชบริการ สามเสนวิทยาลัย
940141007 7402 27 เด็กชาย ชุติพันธ์ุ บาลมงคล เซนต์คาเบรียล
940141008 7402 28 เด็กชาย ศักดิพงศ์ พนมวัน ณ อยุธยา เซนต์คาเบรียล
940141009 7402 29 เด็กชาย พุฒิสรรค์ หลิมศิโรรัตน์ เซนต์คาเบรียล
940141010 7402 30 เด็กชาย ธัชพล ทรงพานิช เซนต์คาเบรียล
940141011 7402 31 เด็กชาย ษัญจ์ ปรีชาชัยสุรัตน์ เซนต์คาเบรียล
940141012 7402 32 เด็กชาย ณภัทร ศรีธนานุรักษ์ เซนต์คาเบรียล
940141013 7402 33 เด็กชาย กันตพัฒน์ สุขวัฒน์ เซนต์คาเบรียล
940141014 7402 34 เด็กชาย สารัช พิมลธเรศ เซนต์คาเบรียล
940141015 7402 35 เด็กชาย ภูรินทร์ เสถียรไทย เซนต์คาเบรียล
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141016 7401 1 เด็กชาย ภวัต เจริญรัตน์ เซนต์คาเบรียล
940141017 7401 2 เด็กชาย ธีรุตม์ อภัยบัณฑิตกุล เซนต์คาเบรียล
940141018 7401 3 เด็กชาย สิระ เฉลิมชุติเดช เซนต์คาเบรียล
940141019 7401 4 เด็กชาย อนาคิน ลําลึก เซนต์คาเบรียล
940141020 7401 5 เด็กชาย อธิวัฒน์ สิทธิศักดิ์สวัสดิ์ เซนต์คาเบรียล
940141021 7401 6 เด็กชาย ภูริณัฐ ธีรวิศรุต เซนต์คาเบรียล
940141022 7401 7 เด็กชาย ชัยนนท์ ภูมาศ เซนต์คาเบรียล
940141023 7401 8 เด็กชาย ธนภัทร เนาวรัตนจําเนียร เซนต์คาเบรียล
940141024 7401 9 เด็กชาย ศุภณัฐ ลีลานันทกิจ เซนต์คาเบรียล
940141025 7401 10 เด็กชาย ภัทรพล โสภณพงศ์พิพัฒน์ เซนต์คาเบรียล
940141026 7401 11 เด็กชาย ธนัท เลิศวรชัย เซนต์คาเบรียล
940141027 7401 12 เด็กชาย ธนโชติ ศักดาภิพาณิชย์ เซนต์คาเบรียล
940141028 7401 13 เด็กชาย ธนเดช ศราฐิติภัค เซนต์คาเบรียล
940141029 7401 14 เด็กชาย ธนดิษ วุฒิปราโมชย์ เซนต์คาเบรียล
940141030 7401 15 เด็กชาย ดนย์ ชาตรูปะมัย เซนต์คาเบรียล
940141031 7401 16 เด็กชาย ภาวิต วัฒนกูล เซนต์คาเบรียล
940141032 7401 17 เด็กชาย ภานุรุจ มหาขันธ์ เซนต์คาเบรียล
940141033 7401 18 เด็กชาย ศุภกฤต ก้องท้องสมุทร์ เซนต์คาเบรียล
940141034 7401 19 เด็กชาย ณภัทร บูรณเศรษฐกุล เซนต์คาเบรียล
940141035 7401 20 เด็กชาย พันธพัฒน์ คงพัฒนะโยธิน เซนต์คาเบรยีล
940141036 7401 21 เด็กชาย ภคิน กีพานิช เซนต์คาเบรียล
940141037 7401 22 เด็กชาย ธนทัต ขวัญไสวธรรม เซนต์คาเบรียล
940141038 7401 23 เด็กชาย วรัตถ์ปวีร์ ภูริเวทย์ เซนต์คาเบรียล
940141039 7401 24 เด็กชาย ธนะกฤษฎิ์ ภัคสิริศรีโสภณ เซนต์คาเบรียล
940141040 7401 25 เด็กชาย วิชยุตม์ เหรียญกิตติวัฒน์ เซนต์คาเบรียล
940141041 7401 26 เด็กหญิง จิรณัฐ โพธ์ินิล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141042 7401 27 เด็กหญิง กชกร งามสงวนตระกูล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141043 7401 28 เด็กหญิง วรชิสา เลิศธัญธนา สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141044 7401 29 เด็กหญิง ณัฐชยา รักเงิน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141045 7401 30 เด็กหญิง สุทธิดา อัตถจริยกุล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141046 7401 31 เด็กหญิง สุพร สินสุขใจ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
940141047 7401 32 เด็กหญิง ภาคิณี ซู ศึกษานารีวิทยา
940141048 7401 33 เด็กหญิง ชลธิชา พฤฒิวรกุล ศึกษานารีวิทยา
940141049 7401 34 เด็กหญิง ธนพร จิตรจําลอง ศึกษานารีวิทยา
940141050 7401 35 เด็กหญิง วิชญาดา วงศ์กิระปราชญ์ ศึกษานารีวิทยา
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141051 7301 1 เด็กหญิง สริดา คงสุชาติ ศึกษานารีวิทยา
940141052 7301 2 เด็กหญิง อารียา พ่อค้า ศึกษานารีวิทยา
940141053 7301 3 เด็กหญิง อรัสยา ลิขิตวัฒนโสภณ ศึกษานารีวิทยา
940141054 7301 4 เด็กหญิง ขวัญจิรา ตันติวิกัยการ ศึกษานารีวิทยา
940141055 7301 5 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ตันติภาสวศิน ศึกษานารีวิทยา
940141056 7301 6 เด็กหญิง สิริยากรณ์ ศรีสวัสดิ์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141057 7301 7 เด็กหญิง ณัฐชยา ภวพงศ์สุภัทร เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141058 7301 8 เด็กหญิง ภัทรวดี พูนแก้ว เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141059 7301 9 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ ศิริสุวรรณรัตน์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141060 7301 10 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ เศวตมาลย์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141061 7301 11 เด็กหญิง สุวพิชญ์ โชติสวัสดิ์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141062 7301 12 เด็กหญิง ศาธิตา ทิตานุมัติ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141063 7301 13 เด็กหญิง กิตติยา คชเศียร เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141064 7301 14 เด็กหญิง ชลิดา สุวรรณนที เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141065 7301 15 เด็กหญิง ธนมาศ หมั่นกิจ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141066 7301 16 เด็กหญิง ถุงเงิน ช่างฆ้อง เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141067 7301 17 เด็กหญิง สาริศา ส้มเขียวหวาน เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141068 7301 18 เด็กหญิง จิรัชญา รอดสาลี เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141069 7301 19 เด็กหญิง ณิชธาวัลย์ นามโคตร เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141070 7301 20 เด็กหญิง ญาดา เขียวสี เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141071 7301 21 เด็กหญิง ธาราดา ชูจันทร์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141072 7301 22 เด็กหญิง ณัชชา อริยะสุนทร เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141073 7301 23 เด็กหญิง สราลี ทนงศักดิ์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
940141074 7301 24 เด็กชาย ณัชพล โกวิทานนท์ วชิรธรรมสาธิต
940141075 7301 25 เด็กชาย พีรพล ชีวโรจน์ฐากุล แซล่ิ้วชิรธรรมสาธิต
940141076 7301 26 เด็กหญิง นิภาพร แสงอรุณ วชิรธรรมสาธิต
940141077 7301 27 เด็กหญิง กุลธิดา มีพันธ์ วชิรธรรมสาธิต
940141078 7301 28 เด็กชาย ธนกร กฤษณะเศรณี วชิรธรรมสาธิต
940141079 7301 29 เด็กชาย วชิรวิทย์ พินิตไพศาล เทพศิรินทร์
940141080 7301 30 เด็กชาย ธีระนนท์ วันชาติเจริญ เทพศิรินทร์
940141081 7301 31 เด็กชาย อภินันท์ ศิริภักดีชัยกุล เทพศิรินทร์
940141082 7301 32 เด็กชาย กนกชัย  เล้าพรพิชยานุวัฒนเทพศิรินทร์
940141083 7301 33 เด็กชาย ไชยภัทร ศานกมล เทพศิรินทร์
940141084 7301 34 เด็กชาย วิพุธ จันทระโยธา เทพศิรินทร์
940141085 7301 35 เด็กชาย ภรภัทร กาญจนแสนส่ง เทพศิรินทร์
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141086 7302 1 เด็กชาย สิรวิชญ์  เจริญจรัสกุล เทพศิรินทร์
940141087 7302 2 เด็กชาย วิภู จันทระโยธา เทพศิรินทร์
940141088 7302 3 เด็กชาย อติวิชญ์ ตรีรัตนนนท์ เทพศิรินทร์
940141089 7302 4 เด็กชาย วิวรรธน์ ปุณหะกิจ เทพศิรินทร์
940141090 7302 5 เด็กชาย รวิชญ์  มโนรัตนา เทพศิรินทร์
940141091 7302 6 เด็กชาย ธีรภัทร ลีฬหนันทน์ เทพศิรินทร์
940141092 7302 7 เด็กชาย สิริมงคล  จิรนันทนา เทพศิรินทร์
940141093 7302 8 เด็กชาย  อมรภพ ดวงสุนทร เทพศิรินทร์
940141094 7302 9 เด็กชาย  ชิษณุพงษ์ ชาวปากนํ้า เทพศิรินทร์
940141095 7302 10 เด็กชาย  นัทธพงศ์ วชิรภราดร เทพศิรินทร์
940141096 7302 11 เด็กชาย  ภาณุพงศ์ ใบโพธ์ิ เทพศิรินทร์
940141097 7302 12 เด็กชาย  กันตวัฒน์ สมานตระกูลชัย เทพศิรินทร์
940141098 7302 13 เด็กชาย  ณัฐภัทร จันทร์นิล เทพศิรินทร์
940141099 7302 14 เด็กชาย  ธนโชติ  แซ่เจี่ย เทพศิรินทร์
940141100 7302 15 เด็กชาย  ธนินท์รัฐ  เลี้ยงชีวสุนทร เทพศิรินทร์
940141101 7302 16 เด็กชาย  ศุภกร กิตติเมธาวงศ์ เทพศิรินทร์
940141102 7302 17 เด็กชาย  ชยุต บุญเอกรัตน์ เทพศิรินทร์
940141103 7302 18 เด็กชาย  ณัฏฐเดช ธีระพรเพ่ิมสุข เทพศิรินทร์
940141104 7302 19 เด็กชาย  ถิระวัฒน์  เลิศนิธิพรกุล เทพศิรินทร์
940141105 7302 20 เด็กชาย  ธนิศร์ เจริญวัฒนวโรดม เทพศิรินทร์
940141106 7302 21 เด็กชาย  เศรษฐพล เมตตาจิตร์ เทพศิรินทร์
940141107 7302 22 เด็กชาย  ธนดล ทองสุข เทพศิรินทร์
940141108 7302 23 เด็กชาย  ลัพธศัพท์  ฤกษ์นิมิตกุล เทพศิรินทร์
940141109 7302 24 เด็กชาย  ภูริวัจน์ นิธิจรัสรัตน์ เทพศิรินทร์
940141110 7302 25 เด็กชาย  ปิยวิทย์ หวังชูธรรม เทพศิรินทร์
940141111 7302 26 เด็กชาย  พริษฐ์ เรืองมีสุข เทพศิรินทร์
940141112 7302 27 เด็กชาย  เขมทัต  วงศ์หาญ เทพศิรินทร์
940141113 7302 28 เด็กชาย  พชรธนพล เปลี่ยนม่วง เทพศิรินทร์
940141114 7302 29 เด็กชาย  ภคภพ  พัฒนะภูมิ เทพศิรินทร์
940141115 7302 30 เด็กชาย  ณภัทร  นิธิภิญโญเลิศ เทพศิรินทร์
940141116 7302 31 เด็กชาย  ธนิก  เจียรศิริสมบูรณ์ เทพศิรินทร์
940141117 7302 32 เด็กชาย  ภคิน  มากบุญส่ง เทพศิรินทร์
940141118 7302 33 เด็กชาย  ติณณ์ วรรณเจริญศรี เทพศิรินทร์
940141119 7302 34 เด็กชาย  ปาณัสม์ จ่ายโพธ์ิ เทพศิรินทร์
940141120 7302 35 เด็กชาย  ธนัทเทพ อํานาจมงคล เทพศิรินทร์
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141121 7303 1 เด็กชาย  อัครากร บุญล้อม เทพศิรินทร์
940141122 7303 2 เด็กชาย  บัญชา จันทรวิโรจน์ เทพศิรินทร์
940141123 7303 3 เด็กชาย  จารุกิตติ์ คุณากรเรืองกิจ เทพศิรินทร์
940141124 7303 4 เด็กชาย  พงศธร ตั้งจิตวิริยะ เทพศิรินทร์
940141125 7303 5 เด็กชาย  การทองคุ้ม สราญฤทธิชัย เทพศิรินทร์
940141126 7303 6 เด็กชาย  คณิน ประกายโกวิท เทพศิรินทร์
940141127 7303 7 เด็กชาย  สุรภาพ เมฆรักเสรี เทพศิรินทร์
940141128 7303 8 เด็กชาย  วสุพล รัตนอําพล เทพศิรินทร์
940141129 7303 9 เด็กชาย  ภัคณัฏฐ์ ศรีนิเวศน์ เทพศิรินทร์
940141130 7303 10 เด็กชาย  นวพรรษ ณ  นรงค์ เทพศิรินทร์
940141131 7303 11 เด็กชาย  ชัยวัฒน์ สะอาดดี เทพศิรินทร์
940141132 7303 12 เด็กชาย  ญาณกร สะอาดดี เทพศิรินทร์
940141133 7303 13 เด็กชาย  ภูเบศวร์  จรรยากุลวงศ์ เทพศิรินทร์
940141134 7303 14 เด็กชาย  ณพวีร์ ศรีอาจ เทพศิรินทร์
940141135 7303 15 เด็กชาย  ปิยะ ตั้งกาญจนภาสน์ เทพศิรินทร์
940141136 7303 16 เด็กชาย  กฤตเมธ  ปิยะประภาพันธ์ เทพศิรินทร์
940141137 7303 17 เด็กชาย  สิรวิชญ์  อาชานัยนันท์ เทพศิรินทร์
940141138 7303 18 เด็กชาย  ธเนศพล รักษา เทพศิรินทร์
940141139 7303 19 เด็กชาย  กันตวิชญ์  เกิดสมเกียรติ เทพศิรินทร์
940141140 7303 20 เด็กชาย  ธราวุธ  ชิณเพ็ง เทพศิรินทร์
940141141 7303 21 เด็กชาย  สิรวิชญ์ อนันต์สถิตย์สิน เทพศิรินทร์
940141142 7303 22 เด็กชาย  ณัฐกฤต เอกอารีจิตร เทพศิรินทร์
940141143 7303 23 เด็กชาย  ศิริศักดิ์ เอาทารย์สกุล เทพศิรินทร์
940141144 7303 24 เด็กชาย  ญาณเกียรติ ฉัตรมีบุญ เทพศิรินทร์
940141145 7303 25 เด็กชาย  บรรณสรณ์ ตั้งอุทัยสุข เทพศิรินทร์
940141146 7303 26 เด็กชาย  สัณหณัฐ เกษรกุหลาบ เทพศิรินทร์
940141147 7303 27 เด็กชาย  ชนาธิป  แสงเดือน เทพศิรินทร์
940141148 7303 28 เด็กชาย  จิรวัฒน์ จารุทัสสนี เทพศิรินทร์
940141149 7303 29 เด็กชาย  พิทยา คงธนสถิตย์ เทพศิรินทร์
940141150 7303 30 เด็กชาย  บารมี  รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ เทพศิรินทร์
940141151 7303 31 เด็กชาย  ภคณัช พรนิพนธ์วิทยา เทพศิรินทร์
940141152 7303 32 เด็กชาย  ชัชพงศ์ นิยม เทพศิรินทร์
940141153 7303 33 เด็กชาย  ยศพนธ์ ธนวัชรดุลย์ เทพศิรินทร์
940141154 7303 34 เด็กชาย  จักรพรรดิ  เทพผ่องศรี เทพศิรินทร์
940141155 7303 35 เด็กชาย  ศุภณัฐ  เหรียญกมล เทพศิรินทร์
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141156 7304 1 เด็กชาย  ภักตร์ชนะ โชคศิริวิทยา เทพศิรินทร์
940141157 7304 2 เด็กชาย  สมาธิ โรจน์ชีวิน เทพศิรินทร์
940141158 7304 3 เด็กชาย  พีรณัฐ บุษราคัมมงคล เทพศิรินทร์
940141159 7304 4 เด็กชาย  กันตพงศ์ วัฒนโลหะ เทพศิรินทร์
940141160 7304 5 เด็กชาย  สีหนาท  เหลืองภาณุ เทพศิรินทร์
940141161 7304 6 เด็กชาย  ฐิติทัย วิเชียรสินธ์ุ เทพศิรินทร์
940141162 7304 7 เด็กชาย  ศักรินทร์ ล้อมวงษ์ เทพศิรินทร์
940141163 7304 8 เด็กชาย  ณัฐวัฒน์ ปัญญาวัฒนาธิกุล เทพศิรินทร์
940141164 7304 9 เด็กชาย  พิสุทธ์ิ จิระรัตนรังษี เทพศิรินทร์
940141165 7304 10 เด็กชาย  พงศกร  เดชานีรนาท เทพศิรินทร์
940141166 7304 11 เด็กชาย  พริษฐ์  เอกเมธีพันธ์ เทพศิรินทร์
940141167 7304 12 เด็กชาย  ธนาวัฒน์  พงศ์พิศาลธรรม เทพศิรินทร์
940141168 7304 13 เด็กชาย  จักรพรหม พรหมสิรินิมิต เทพศิรินทร์
940141169 7304 14
940141170 7304 15 เด็กหญิง เขมจิรา อัศวธีรากุล ราชินี
940141171 7304 16 เด็กหญิง ภัคมน ดําขํา ราชินี
940141172 7304 17 เด็กหญิง ภัทรพร จิรศรีสกุล ราชินี
940141173 7304 18 เด็กหญิง ปวริศา โกมลวัจนะ ราชินี
940141174 7304 19 เด็กหญิง เบญจวรรณ อานันท์นิตย์ ราชินี
940141175 7304 20 เด็กหญิง พัฒน์นรี เตียวิไล ราชินี
940141176 7304 21 เด็กหญิง พิชชาภา เลิศศรีสุวัฒนา ราชินี
940141177 7304 22 เด็กหญิง บุญญาณี บุญศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
940141178 7304 23 เด็กชาย สรวิชญ์ พิธุพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
940141179 7304 24 เด็กชาย ดลลชานน สกุลทิฆัมพร สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
940141180 7304 25 เด็กหญิง มธุภานี ทาไชย สุรศักดิ์มนตรี
940141181 7304 26 เด็กหญิง ปวีณ์กร ธนากรรฐ์ สุรศักดิ์มนตรี
940141182 7304 27 เด็กชาย ธนภูมิ จันทร์เฮง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล
940141183 7304 28 เด็กชาย เจษฎากร จันทราทิพย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล
940141184 7304 29 เด็กชาย ศุภณัฐ  ฉันทเกษมสุข อัสสัมชัญธนบุรี
940141185 7304 30 เด็กชาย ธีรัช เทียนภักดีประสาทอัสสัมชัญธนบุรี
940141186 7304 31 เด็กชาย สงกรานต์ แซ่ตั้ง อัสสัมชัญธนบุรี

940141187 7304 32 เด็กหญิง อุรศรี รัตนต้ังตระกูล อัสสัมชัญธนบุรี
940141188 7304 33 เด็กชาย พิสิษฐ์ วงศ์ศรีพิสันต์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141189 7304 34 เด็กหญิง วรินทร์ จิตตขจรเกียรติ อัสสัมชัญธนบุรี
940141190 7304 35 เด็กหญิง สุภัสสร ค้ําชู อัสสัมชัญธนบุรี
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141191 7305 1 เด็กหญิง นันทัชพร อัครอมรพงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141192 7305 2 เด็กชาย ปวิชญา เฉลยจรรยา อัสสัมชัญธนบุรี
940141193 7305 3 เด็กหญิง ปวริศา ปราบนอก อัสสัมชัญธนบุรี
940141194 7305 4 เด็กหญิง กาญจนา บวรวัฒนานนท์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141195 7305 5 เด็กชาย จีรณะ มานะปิยวงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141196 7305 6 เด็กชาย ชาติสิริ สกุลตรีวิตต์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141197 7305 7 เด็กชาย ภัทรภณ เพียรประเสริฐกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141198 7305 8 เด็กชาย บุรชัย หงส์ประภัศร อัสสัมชัญธนบุรี
940141199 7305 9 เดก็ชาย อดิศร วชิรานันท์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141200 7305 10 เด็กชาย นิพพิชฌน์ พันธ์ุบพิธ อัสสัมชัญธนบุรี
940141201 7305 11 เด็กชาย ชนัตถ์ เสริมส่งสกุลชัย อัสสัมชัญธนบุรี
940141202 7305 12 เด็กชาย พชร สุดอําพัน อัสสัมชัญธนบุรี
940141203 7305 13 เด็กชาย ธนดล ตันตินิกร อัสสัมชัญธนบุรี
940141204 7305 14 เด็กหญิง พิมพ์รัตน์ ธีรวิชยางกูร อัสสัมชัญธนบุรี
940141205 7305 15 เด็กหญิง ณัฎฐา ศิวอักษร อัสสัมชัญธนบุรี
940141206 7305 16 เด็กชาย บดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง อัสสัมชัญธนบุรี
940141207 7305 17 เด็กหญิง เอมิตรา ขจรเกียรติภัทร์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141208 7305 18 เด็กหญิง เกษราพร ทรงศรีวิทยา อัสสัมชัญธนบุรี
940141209 7305 19 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี ประมาณพาณิชย์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141210 7305 20 เด็กชาย ธนวัฒน์ โศจิรัตนกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141211 7305 21 เด็กชาย กฤษฎิ์โชติ บุญกําพร้า อัสสัมชัญธนบุรี
940141212 7305 22 เด็กชาย ธนภัทร ทรัพย์อัประไมย อัสสัมชัญธนบุรี
940141213 7305 23 เด็กชาย ศุภวุฒิ ธัญญรักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141214 7305 24 เด็กชาย พีรพล ชวาลพัฒนพันธ์ุ อัสสัมชัญธนบุรี
940141215 7305 25 เด็กชาย ขวัญข้าว ศิวะสมบูรณ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141216 7305 26 เด็กชาย ธนกร ธรรมศิรารักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141217 7305 27 เด็กหญิง จันทร์ทิพ พิริยบรรเจิด อัสสัมชัญธนบุรี
940141218 7305 28 เด็กชาย ดุลยพัฒน์ กรณฑ์แสง อัสสัมชัญธนบุรี
940141219 7305 29 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ตันติศิริวัฒน์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141220 7305 30 เด็กชาย ธนัญชัย ปริยวาทกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141221 7305 31 เด็กชาย บารมี เทอดเผ่าพงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141222 7305 32 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141223 7305 33 เด็กชาย ยศภัทร อริยพงศ์ไพศาล อัสสัมชัญธนบุรี
940141224 7305 34 เด็กชาย พศุตม์ สาริกะวณิช อัสสัมชัญธนบุรี
940141225 7305 35 เด็กชาย บุริศร์ หงส์ประภัสร อัสสัมชัญธนบุรี
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141226 7306 1 เด็กหญิง ลักษิกา จันทนะรัตน์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141227 7306 2 เด็กชาย ภคพล สุรเชษฐพงษ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141228 7306 3 เด็กชาย อภิวิชญ์ อภิศักดิ์ศิริ อัสสัมชัญธนบุรี
940141229 7306 4 เด็กชาย อนุภัทร อัศวมณีพรรณ อัสสัมชัญธนบุรี
940141230 7306 5 เด็กหญิง ณิชกมล ลาพ้น อัสสัมชัญธนบุรี
940141231 7306 6 เด็กหญิง ณัฐฐิตาน์ สกุลวัฒนะ อัสสัมชัญธนบุรี
940141232 7306 7 เด็กชาย ธรรม เอกรินทรากุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141233 7306 8 เด็กชาย ชาญฤทธ์ิ พิศิษฐ์จริง อัสสัมชัญธนบุรี
940141234 7306 9 เด็กชาย ธนภัทร เทียมถนอม อัสสัมชัญธนบุรี
940141235 7306 10 เด็กชาย กรัณย์ธร ผ่องสมบูรณ์ อัสสัมชัญธนบุรี

940141236 7306 11 เด็กชาย ณภัทร ชีถนอม อัสสัมชัญธนบุรี
940141237 7306 12 เด็กชาย ชิษณุชา ฉันทลักษณ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141238 7306 13 เด็กชาย ภาพชนก ภู่มาลี อัสสัมชัญธนบุรี
940141239 7306 14 เด็กหญิง รมณีย์ หสว อัสสัมชัญธนบุรี
940141240 7306 15 เด็กหญิง อภิสรา ลี้ อัสสัมชัญธนบุรี
940141241 7306 16 เด็กหญิง พิชญ์สิณี วิจิตรธาดารัตน์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141242 7306 17 เด็กชาย ศุภกฤต ปัญญาดี อัสสัมชัญธนบุรี
940141243 7306 18 เด็กชาย ทินภัทร อุทยานสุทธิ อัสสัมชัญธนบุรี
940141244 7306 19 เด็กชาย ชาญชล โชคท่าพระ อัสสัมชัญธนบุรี
940141245 7306 20 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ หาญวรเกียรติ อัสสัมชัญธนบุรี
940141246 7306 21 เด็กชาย สิทธิโชค ป่ินตะกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141247 7306 22 เด็กชาย พิชิต พันธ์ุพงษ์สิทธ์ิ อัสสัมชัญธนบุรี
940141248 7306 23 เด็กชาย อัครวิทย์ กํานาด อัสสัมชัญธนบุรี
940141249 7306 24 เด็กหญิง พรณิตชา ไขว้พันธ์ุ อัสสัมชัญธนบุรี
940141250 7306 25 เด็กหญิง พิริยา  วรวิทย์ไพศาล อัสสัมชัญธนบุรี
940141251 7306 26 เด็กชาย ธีรภัทร เรียงวิไลกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141252 7306 27 เด็กหญิง ชนาพร ณ น่าน อัสสัมชัญธนบุรี
940141253 7306 28 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ณ ลําพูน อัสสัมชัญธนบุรี
940141254 7306 29 เด็กชาย สัณหวัจน์ สอนประหยัด อัสสัมชัญธนบุรี
940141255 7306 30 เด็กชาย จิรวัฒน์ ฉัตรไชยเฉลิมพร อัสสัมชัญธนบุรี
940141256 7306 31 เด็กหญิง ร่มธรรม ไทยทัตกุล อัสสัมชัญธนบุรี
940141257 7306 32 เด็กหญิง นิรันดรา เจนจิโรจพิพัฒน์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141258 7306 33 เด็กชาย พิริยะ วงษ์สินสุชิน อัสสัมชัญธนบุรี
940141259 7306 34 เด็กชาย ธนกฤต บรรณกุลพิพัฒน์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141260 7306 35 เด็กชาย ชยกร อ่ิมทรัพย์ อัสสัมชัญธนบุรี
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141261 7307 1 เด็กชาย ธัชพล รัตนะมโนชญ์ อัสสัมชัญธนบุรี
940141262 7307 2 นางสาว พิมพิศา ฉัตรวิชัยกุล สตรีวิทยา
940141263 7307 3 เด็กหญิง ฑัณฑิกา หยูทอง สตรีวิทยา
940141264 7307 4 เด็กหญิง โสพิชา บุญวรเศรษฐ์ สตรีวิทยา
940141265 7307 5 เด็กหญิง จรรยพร โรจน์ประสิทธ์ิพร สตรีวิทยา
940141266 7307 6 เด็กหญิง ยศธร อ่ิมแสงสุข สตรีวิทยา
940141267 7307 7 เด็กหญิง มธุรดา วิเศษสินธ์ุ สตรีวิทยา
940141268 7307 8 เด็กหญิง ธัญภาคย์ พลเสน สตรีวิทยา
940141269 7307 9 เด็กหญิง ภัทรพร เอ่ียมศิริกิจ สตรีวิทยา
940141270 7307 10 เด็กหญิง ศิรดา จงอานนท์ สตรีวิทยา
940141271 7307 11 เด็กหญิง เฌอเอม วรานุตระกูล สตรีวิทยา
940141272 7307 12 เด็กหญิง สุธาสินี เลิศศรีสถิต สตรีวิทยา
940141273 7307 13 เด็กหญิง กัญจนพร ต่างประภา สตรีวิทยา
940141274 7307 14 เด็กหญิง ชลลดา ทัศนานุตริยกุล สตรีวิทยา
940141275 7307 15 เด็กหญิง มณีมาลา แสงเงิน สตรีวิทยา
940141276 7307 16 เด็กหญิง ปวริศา ทิมมณี สตรีวิทยา
940141277 7307 17 เด็กหญิง ไอยดารา งามวัฒน์ สตรีวิทยา
940141278 7307 18 เด็กหญิง ภูมิลักษมิ์ วงศ์ชนะภัย สตรีวิทยา
940141279 7307 19 เด็กหญิง วราพร เยาวพักตร์ สตรีวิทยา
940141280 7307 20 เด็กหญิง ปรางรัตน์ พงษ์สุวรรณ์ สตรีวิทยา
940141281 7307 21 เด็กหญิง ภัทรรัตน์ สว่างใจ สตรีวิทยา
940141282 7307 22 เด็กหญิง วริศรา ชวเมธี สตรีวิทยา
940141283 7307 23 เด็กหญิง ธัญกร โล่ห์สุวรัตน์ สตรีวิทยา
940141284 7307 24 เด็กหญิง ณัฐนพิน ตันตินิพันธ์ุกุล สตรีวิทยา
940141285 7307 25 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ เศวตคาม สตรีวิทยา
940141286 7307 26 เด็กหญิง ปิยากร ชนะพงศ์พิทยา สตรีวิทยา
940141287 7307 27 เด็กหญิง สุทธิจิต ศิริโชติยะกุล สตรีวิทยา
940141288 7307 28 เด็กหญิง โสรชา ณัฐวุฒิ สตรีวิทยา
940141289 7307 29 เด็กหญิง โสรยา ณัฐวุฒิ สตรีวิทยา
940141290 7307 30 เด็กหญิง ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์ สตรีวิทยา
940141291 7307 31 เด็กหญิง ญาณิศา สีสังข์ สตรีวิทยา
940141292 7307 32 เด็กหญิง ณัฐมน ผดุงพัฒโนดม สตรีวิทยา
940141293 7307 33 เด็กหญิง ฐิติชญา ชลธิชานันทน์ สตรีวิทยา
940141294 7307 34 เด็กหญิง ธิษณามดี ซุย คิมาตะ สตรีวิทยา
940141295 7307 35 เด็กหญิง กฤติยาพร ไกรสุดจิตร์ สตรีวิทยา
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141296 6406 1 เด็กหญิง ปาณิสรา พุกกะคุปต์ สตรีวิทยา
940141297 6406 2 เด็กหญิง นทีพร สุปราการ สตรีวิทยา
940141298 6406 3 เด็กหญิง ชนาภา อังสุรัตนโสภณ สตรีวิทยา
940141299 6406 4 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ศรีวัฒนาเมฆินทร์ สตรีวิทยา
940141300 6406 5 เด็กหญิง วรันธร ธีระดากร สตรีวิทยา
940141301 6406 6 เด็กหญิง ชญาภรณ์ ณีรัตนพันธ์ุ สตรีวิทยา
940141302 6406 7 เด็กหญิง ณัฐชยา ธัญญาภิวัฒนา สตรีวิทยา
940141303 6406 8 เด็กหญิง อภิชญา ทิฐิศานต์ศิริ สตรีวิทยา
940141304 6406 9 เด็กหญิง เมริษา โอภาภิรมย์ สตรีวิทยา
940141305 6406 10 เด็กหญิง รุจาภา งามเจริญสถาพร สตรีวิทยา
940141306 6406 11 เด็กหญิง ธนภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ สตรีวิทยา
940141307 6406 12 เด็กหญิง สิริธร พิพิธยากร สตรีวิทยา
940141308 6406 13 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกาศล สตรีวิทยา
940141309 6406 14 เด็กหญิง ศุภสุตา ตู้บรรเทิง สตรีวิทยา
940141310 6406 15 เด็กหญิง อิงวรา อังคกษมรัตน์ สตรีวิทยา
940141311 6406 16 เด็กหญิง อริศรา โรจน์บัณฑิต สตรีวิทยา
940141312 6406 17 เด็กหญิง ดรินทร์อร เปลี่ยนรังษี สตรีวิทยา
940141313 6406 18 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ป่ินแก้วเกียรติ์ สตรีวิทยา
940141314 6406 19 เด็กหญิง อชิรญา จงสวัสดิ์พัฒนา สตรีวิทยา
940141315 6406 20 เด็กหญิง วรกานต์ สนธิไชย สตรีวิทยา
940141316 6406 21 เด็กหญิง วิรกานต์ พรล้ําฟ้า สตรีวิทยา
940141317 6406 22 เด็กหญิง ชิษณุชา ป่ินแก้ว สตรีวิทยา
940141318 6406 23 เด็กหญิง โสภิสา อิทธิเดชาโชติ สตรีวิทยา
940141319 6406 24 เด็กหญิง ศศธร ชุณหสวัสดิกุล สตรีวิทยา
940141320 6406 25 เด็กหญิง ธมลวรรณ ซ่ือเธียรสกุล สตรีวิทยา
940141321 6406 26 เด็กหญิง จิณณากานต์ กิตติสหนิยม สตรีวิทยา
940141322 6406 27 เด็กหญิง ณิชสิรี เก้ือกูลเกียรติ สตรีวิทยา
940141323 6406 28 เด็กหญิง ญาดา รัศมีสุนทรางกูล สตรีวิทยา
940141324 6406 29 เด็กหญิง ณัฐจิรา เดโชพลชัย สตรีวิทยา
940141325 6406 30 เด็กหญิง กฤติกา แพงไทย สตรีวิทยา
940141326 6406 31 เด็กหญิง พีรญา ชาญสายสาคร สตรีวิทยา
940141327 6406 32 เด็กหญิง ปิย์วรา ช่อมณี สตรีวิทยา
940141328 6406 33 เด็กหญิง ศศิชา โชติปรายนกุล สตรีวิทยา
940141329 6406 34 เด็กหญิง สิตานัน วิสุทธิอารีย์รักษ์ สตรีวิทยา
940141330 6406 35 เด็กหญิง ณิชกุล พิชิตวุฒิกร สตรีวิทยา



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141331 6405 1 นางสาว ฐิติรัตน์ หอมเกตุ สตรีวิทยา
940141332 6405 2 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา วงศ์สวัสดิ์ สตรีวิทยา
940141333 6405 3 เด็กหญิง ณัฐชยาน์ ทิฆะชน สตรีวิทยา
940141334 6405 4 เด็กหญิง นัทธมน อังคณาวิเศษกุล สตรีวิทยา
940141335 6405 5 เด็กหญิง ญาตาวี สมณวัฒนา สตรีวิทยา
940141336 6405 6 เด็กหญิง กฤษณมณฑ์ เพ่ิมพิกุล สตรีวิทยา
940141337 6405 7 เด็กหญิง ธนวรรณ ลี้ สตรีวิทยา
940141338 6405 8 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองคํา สตรีวิทยา
940141339 6405 9 เด็กหญิง ณภร พงศ์ประสบชัย สตรีวิทยา
940141340 6405 10 เด็กหญิง วีรินทร์ ภัทรพิทักษ์ สตรีวิทยา
940141341 6405 11 เด็กหญิง ภัทรวรรณ สุวรรณภักดี สตรีวิทยา
940141342 6405 12 เด็กหญิง เชนิสา บุณยรัตพันธ์ุ สตรีวิทยา
940141343 6405 13 เด็กหญิง อภิสรา เดชขํา สตรีวิทยา
940141344 6405 14 เด็กหญิง วรัญญา ประชาสันติสุข สตรีวิทยา
940141345 6405 15 เด็กหญิง ณิชากร ชัยรัตน์อาภาพันธ์ สตรีวิทยา
940141346 6405 16 เด็กหญิง ศศิภา ชีวกมล สตรีวิทยา
940141347 6405 17 เด็กหญิง ชวัลญา ภวังคนันท์ สตรีวิทยา
940141348 6405 18 เด็กหญิง รมิดา เทียนมหาสาทิศ สตรีวิทยา
940141349 6405 19 เด็กหญิง นิรัตตา ศุภกรวิวรรธน์ สตรีวิทยา
940141350 6405 20 เด็กหญิง แพรวนิต ถาวรรุ่งโรจน์ สตรีวิทยา
940141351 6405 21 เด็กหญิง พิชญา ถาวรรุ่งโรจน์ สตรีวิทยา
940141352 6405 22 เด็กหญิง พรนภัส แสนสุข สตรีวิทยา
940141353 6405 23 นางสาว ปุลิน เนรมิตรัตนประชา สตรีวิทยา
940141354 6405 24 เด็กหญิง ขวัญปีใหม่ อินทศร สตรีวิทยา
940141355 6405 25 เด็กหญิง พัชริญา ชวลิตจินดา สตรีวิทยา
940141356 6405 26 เด็กหญิง จารวี พรมนารี สตรีวิทยา
940141357 6405 27 เด็กหญิง อภิชญา จารุทิกร สตรีวิทยา
940141358 6405 28 เด็กหญิง ปีติมน อรุณวิริยะกิจ สตรีวิทยา
940141359 6405 29 เด็กหญิง ปภาวี เซ็น สตรีวิทยา
940141360 6405 30 เด็กหญิง พัทธวรรณ บงกชมาศ สตรีวิทยา
940141361 6405 31 เด็กหญิง พิมพ์ฟ้า คํากาหลง สตรีวิทยา
940141362 6405 32 เด็กหญิง ชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ สตรีวิทยา
940141363 6405 33 เด็กหญิง ธตรฐ วิริยะประสิทธ์ิ สตรีวิทยา
940141364 6405 34 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประดิษฐ์ชูสกุล สตรีวิทยา
940141365 6405 35 เด็กหญิง โศภิษฐ์ บุญญศาสตร์พันธ์ุ สตรีวิทยา



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141366 5303 1 นางสาว ณัฐณรัณ พฤฒิอาภากุล สตรีวิทยา
940141367 5303 2 เด็กหญิง ญาณิศา พงศ์สุประดิษฐ์ สตรีวิทยา
940141368 5303 3 เด็กหญิง พัทธนันท์ บงกชมาศ สตรีวิทยา
940141369 5303 4 เด็กหญิง ธฤดี ไพศาลสมบุญ สตรีวิทยา
940141370 5303 5 เด็กหญิง เขมจิรา แสงคล้ายเจริญ สตรีวิทยา
940141371 5303 6 เด็กหญิง สาทิดา ดวงศรี สตรีวิทยา
940141372 5303 7 เด็กหญิง วรารีย์วัลย์ ศุขอัจจะสกุล สตรีวิทยา
940141373 5303 8 เด็กหญิง ณัฐนรี วิสาพรหม สตรีวิทยา
940141374 5303 9 เด็กหญิง มณีรัตน์ เหลืองปฐมอร่าม สตรีวิทยา
940141375 5303 10 เด็กหญิง พรรณพนัช เชิดเกียรติสกุล สตรีวิทยา
940141376 5303 11 เด็กหญิง ภาวิณี วงแก้วเจริญ สตรีวิทยา
940141377 5303 12 เด็กหญิง ปอรรัชม์ คมวงศ์วิวัฒน์ สตรีวิทยา
940141378 5303 13 เด็กหญิง ประอร ธารีบูรณ์ชัย สตรีวิทยา
940141379 5303 14 เด็กหญิง วทานิยา อัศวลิขิตเพชร สตรีวิทยา
940141380 5303 15 เด็กหญิง ชนกพรรณ พินิจพิชิตกุล สตรีวิทยา
940141381 5303 16 เด็กหญิง อติกานต์ เก่งระดมกิจ สตรีวิทยา
940141382 5303 17 เด็กหญิง พิมพ์ไพลิน  อมรรุจิโรจน์ สตรีวิทยา
940141383 5303 18 เด็กหญิง สุกฤตา หิรัญบัฏ สตรีวิทยา
940141384 5303 19 เด็กหญิง เกวลิน เวศยาสิรินทร์ สตรีวิทยา
940141385 5303 20 เด็กหญิง กรกาญจน์พัช รัตนาภิรตานนท์ สตรีวิทยา
940141386 5303 21 เด็กหญิง ยลรดี เอมวัฒน์ สตรีวิทยา
940141387 5303 22 เด็กหญิง พลอยปภัส นนท์นภัสพงศ์ สตรีวิทยา
940141388 5303 23 เด็กหญิง ชนกพร บุญขจาย สตรีวิทยา
940141389 5303 24 เด็กหญิง นันท์นภัส ปกป้อง สตรีวิทยา
940141390 5303 25 เด็กหญิง ภัฏฏินีย์ จันตราชู สตรีวิทยา
940141391 5303 26 เด็กหญิง พรรณภัทร สหายา สตรีวิทยา
940141392 5303 27 เด็กหญิง หทัยภัทร หงษ์วิไล สตรีวิทยา
940141393 5303 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ ธิติอภิธาน สตรีวิทยา
940141394 5303 29 เด็กหญิง สุจีรา นามนัย สตรีวิทยา
940141395 5303 30 เด็กหญิง ภัณฑิรา เชิญประทีป สตรีวิทยา
940141396 5303 31 เด็กหญิง ณัฐรดา หนูแดง สตรีวิทยา
940141397 5303 32 เด็กหญิง ปัญญ์ชญา มีสิทธ์ิ สตรีวิทยา
940141398 5303 33 เด็กหญิง นิศาชล ศิลปวงษา สตรีวิทยา
940141399 5303 34 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ทองสินธ์ุ สตรีวิทยา
940141400 5303 35 เด็กหญิง สุชัญญา เสริมทรัพย์ สตรีวิทยา
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141401 5304 1 เด็กหญิง ชญาภรณ์ พฤกษ์สิริสมบัติ สตรีวิทยา
940141402 5304 2 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทร์ศรี สตรีวิทยา
940141403 5304 3 เด็กหญิง พิมมุก สินธารัตนะ สตรีวิทยา
940141404 5304 4 เด็กหญิง นภัสสร กิจจารุวรรณกุล สตรีวิทยา
940141405 5304 5 เด็กหญิง ณัชชา บุญโชคช่วย สตรีวิทยา
940141406 5304 6 เด็กหญิง พิมพ์ชยา ฉายเพ่ิมศักดิ์ สตรีวิทยา
940141407 5304 7 เด็กหญิง กุลธพร นาครัตน์ สตรีวิทยา
940141408 5304 8 เด็กหญิง แทร่าห์ กีรตินวนันท์ สตรีวิทยา
940141409 5304 9 เด็กหญิง ธมลวรรณ อัครปัญญาวิทย์ สตรีวิทยา
940141410 5304 10 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ หาญธํารงวิทย์ สตรีวิทยา
940141411 5304 11 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ วังวิวัฒน์เดชา สตรีวิทยา
940141412 5304 12 เด็กหญิง ปภาณิน กิจทวีสินพูน สตรีวิทยา
940141413 5304 13 เด็กหญิง กฤชพร งามพรชัย สตรีวิทยา
940141414 5304 14 เด็กหญิง ฑิตยา วรวงศ์ทัต สตรีวิทยา
940141415 5304 15 เด็กหญิง จิรภัทร ฐิติภัค สตรีวิทยา
940141416 5304 16 เด็กหญิง อรณัฐ ใยบัณฑิตย์ สตรีวิทยา
940141417 5304 17 เด็กหญิง อรศิริ สาโรวาท สตรีวิทยา
940141418 5304 18 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค สตรีวิทยา
940141419 5304 19 เด็กหญิง ฐานิดา วัฒนะนุพงษ์ สตรีวิทยา
940141420 5304 20 เด็กหญิง ณภัทร วารีเศวตสุวรรณ สตรีวิทยา
940141421 5304 21 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ศรีวรเวียง สตรีวิทยา
940141422 5304 22 เด็กหญิง วริศรา ปาติ๊บ สตรีวิทยา
940141423 5304 23 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปัญญาสุขุม สตรีวิทยา
940141424 5304 24 เด็กหญิง รติวฤนท ทีฆรัชตธนกุล สตรีวิทยา
940141425 5304 25 เด็กหญิง ธัญมน ลิลิตการตกุล สตรีวิทยา
940141426 5304 26 เด็กหญิง ณุทนา คิดนุนาม สตรีวิทยา
940141427 5304 27 เด็กหญิง ปัณณพร จาตุรพิทักษ์กุล สตรีวิทยา
940141428 5304 28 เด็กหญิง พิลาสสิริ เทพานนท์ สตรีวิทยา
940141429 5304 29 เด็กหญิง ชวิศา สง่าเจริญกิจ สตรีวิทยา
940141430 5304 30 เด็กหญิง ณิชมนทน์ ตันติวัฒนเสถียร สตรีวิทยา
940141431 5304 31 เด็กหญิง ณภัสสร อัครชัยยันต์ สตรีวิทยา
940141432 5304 32 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ศิริสมบูรณ์เวช สตรีวิทยา
940141433 5304 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา วัชโรทน สตรีวิทยา
940141434 5304 34 เด็กหญิง ศรัณย์พร แสงสุวรรณ สตรีวิทยา
940141435 5304 35 เด็กหญิง ธมลวรรณ ทองมีแสง สตรีวิทยา
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ชื่อ - ชื่อสกุล
940141436 5305 1 เด็กหญิง สลิลลา ครุฑาโรจน์ สตรีวิทยา
940141437 5305 2 เด็กหญิง นรมน อาชาเจริญสุข สตรีวิทยา
940141438 5305 3 เด็กหญิง ภวิษย์พร อภิสิทธิวาสนา สตรีวิทยา
940141439 5305 4 เด็กหญิง วิมพ์กมล หิรัญรักษ์พัฒนา สตรีวิทยา
940141440 5305 5 เด็กหญิง จิตราพร เผ่าอํานาจฤทธ์ิ สตรีวิทยา
940141441 5305 6 เด็กหญิง รมัณยา อดทน สตรีวิทยา
940141442 5305 7 เด็กหญิง ธีรตา สันตินันท์ สตรีวิทยา
940141443 5305 8 เด็กหญิง ธิญาดา หอเพชรรุ่งเรือง สตรีวิทยา
940141444 5305 9 เด็กหญิง ชยากร จันทพันธ์ สตรีวิทยา
940141445 5305 10 เด็กหญิง ภัคจิรา คอคเชนทร์วงศ์ สตรีวิทยา
940141446 5305 11 เด็กหญิง เกวลิน เวศยาสิรินทร์ สตรีวิทยา
940141447 5305 12 เด็กหญิง รสิตา เตชะมหพันธ์ สตรีวิทยา
940141448 5305 13 เด็กหญิง กรกนก ฐาปนโสภณ สตรีวิทยา
940141449 5305 14 เด็กหญิง อลีนา เมฆาพร สตรีวิทยา
940141450 5305 15 เด็กหญิง ปรมาภรณ์ ศรีนกทอง สตรีวิทยา
940141451 5305 16 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อุทารวุฒิพงศ์ สตรีวิทยา
940141452 5305 17 เด็กหญิง ชนันธร อาสน์สิริ สตรีวิทยา
940141453 5305 18 เด็กหญิง ชนัตนันท์ คงสุขวัฒนากูล สตรีวิทยา
940141454 5305 19 เด็กหญิง ธนัตถ์ภรณ์ ลักษสุภาวณิชย์ สตรีวิทยา
940141455 5305 20 เด็กหญิง ณัฏนรี ปัตตพงศ์ สตรีวิทยา
940141456 5305 21 เด็กหญิง ณัทธมนต์ เมฆธน สตรีวิทยา
940141457 5305 22 เด็กหญิง บัณฑิตา หัวใจแก้ว สตรีวิทยา
940141458 5305 23 เด็กหญิง บุณยวีร์ อุฬารเสถียร สตรีวิทยา
940141459 5305 24 เด็กหญิง บุณยาพร เฮงสุวนิช สตรีวิทยา
940141460 5305 25 เด็กหญิง สโรชา อัศวพิชญ์โชติ สตรีวิทยา
940141461 5305 26 เด็กหญิง ฐานิตา อ้ึงรังษีโสภณ สตรีวิทยา
940141462 5305 27 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ใจสุข สตรีวิทยา
940141463 5305 28 เด็กหญิง กันติชา อินทโฉม สตรีวิทยา
940141464 5305 29 เด็กหญิง ธิดา โพธ์ิแดง สตรีวิทยา
940141465 5305 30 เด็กหญิง รวิกานต์ เอ้ือเฟ้ือ สตรีวิทยา
940141466 5305 31 เด็กหญิง ปัณศ์ชนิต วิไลพรรัตนา สตรีวิทยา
940141467 5305 32 เด็กหญิง ปฤณฎา กบรัตน์ตติวงษา สตรีวิทยา
940141468 5305 33 เด็กหญิง นัทธมน เหลืองอร่าม สตรีวิทยา
940141469 5305 34 เด็กหญิง นรมน เวียงสีมา สตรีวิทยา
940141470 5305 35 เด็กหญิง ธมนวรรณ กอบเก้ือกูล สตรีวิทยา



เลขประจําตัวสอบ ห้อง ท่ี โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13

ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1
ประจําปีการศึกษา 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล
940141471 5306 1 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ จงเพ่ิมวัฒนะผล สตรีวิทยา
940141472 5306 2 เด็กหญิง ธัญจิรา ว่องไวคุณอนันต์ สตรีวิทยา
940141473 5306 3 เด็กหญิง รินรดา สุขเสดาะ สตรีวิทยา
940141474 5306 4 เด็กหญิง อภิชญา อันสุขสันต์ สตรีวิทยา
940141475 5306 5 เด็กหญิง ณัฐนรี คุณวโรตม์ สตรีวิทยา
940141476 5306 6 เด็กหญิง สุกัลป์ญา ตั้งศิริ สตรีวิทยา
940141477 5306 7 เด็กหญิง ณัฐวรา วงศ์รุจิราวาณิชย์ สตรีวิทยา
940141478 5306 8 เด็กหญิง รฐา พุทธชัยกุล สตรีวิทยา
940141479 5306 9 เด็กหญิง ชลิดา ลีลากุลเวชช์ สตรวิีทยา
940141480 5306 10 เด็กหญิง อรอมล คําทา สตรีวิทยา
940141481 5306 11 เด็กหญิง วรรณกร อึ้งวิริยะสกุล สตรีวิทยา
940141482 5306 12 เด็กหญิง วิภูษิตา บุญถนอม สตรีวิทยา
940141483 5306 13 เด็กหญิง พัณณิตา วจนะจรรยา สตรีวิทยา
940141484 5306 14 เด็กหญิง ปุญณิศา วัชรภาธร สตรีวิทยา
940141485 5306 15 เด็กหญิง ณัชชา สูงสว่าง สตรีวิทยา
940141486 5306 16 เด็กหญิง กัลยกร รัชตศรีประเสริฐ สตรีวิทยา
940141487 5306 17 เด็กหญิง ภูริชญา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ สตรีวิทยา
940141488 5306 18 เด็กหญิง อาทิติยา โสนุช สตรีวิทยา
940141489 5306 19 เด็กหญิง สิภาลักษณ์ สถิตธรรมศานต์ สตรีวิทยา
940141490 5306 20 เด็กหญิง ณัฐพร รัตนสิริรัตน์ สตรีวิทยา
940141491 5306 21 เด็กหญิง ศิริหทัย บุญประสิทธิพันธ์ สตรีวิทยา


