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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN D0001 นางสาว เกณิกา พูลมี จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0002 นางสาว เกวลิน  ทำชู หนองบัว 

CN D0003 นางสาว เกวลิน พรมแสน แม่ลาววิทยาคม 

CN D0004 นางสาว เกวลิน สมบุตร นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 

CN D0005 นางสาว เกวลี เวชโช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

CN D0006 นางสาว เกศรินทร์ แสนเมือง กัลยาณวัตร 

CN D0007 นางสาว เกษริน  เอสันเทียะ หนองกี่พิทยาคม 

CN D0008 นาย เจริญวัฒน์ สมบัติดี ราชวินิตนนทบุรี 

CN D0009 นางสาว เตชิตา เลิศนิรันดร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

CN D0010 นางสาว เติมทรัพย์  เกษมณี สงวนหญิง 

CN D0011 นางสาว เปมิกา จันทร์ฉาย สารวิทยา 

CN D0012 นางสาว เปมิกา ต้ังตรีตระกูล ศรีธรรมราช 

CN D0013 นางสาว เพชรพลอย พินแก้ว อุบลรัตนราชกัญญาราชาวิทยาลัย พัทลุง 

CN D0014 นางสาว เพ็ญพิชชา แดงน้อย ราชวินิ นนทบุรี 

CN D0015 นางสาว เพ๊ียะ จันทา มัธยมวัดธาตุทอง 

CN D0016 นางสาว เมธาพร  เจริญย่ิง อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0017 นางสาว เมลดา ต้นอรัญญ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0018 นางสาว เสาวนีย์ หนูช่วย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0019 นางสาว เอ้ือมเดือน  แสงจันทร์วรโชติ แม่ลาววิทยาคม 

อัปเดตเมื่อ 25 กรกฎาคม  2565 เวลา 14.30 น. 

• กรุณาตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้อง และจดจำรหัสประจำตัวเพื่อกรอกในแบบฟอร์มคัดลายมือ ผู้เข้าร่วมทุกคน

ท่ีส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานกระดาษตามเวลาท่ีกำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์  

• เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปท่ีอีเมลตามท่ีลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code 

ตามประเภทท่ีสมัครไว้ หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้ง  

• แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

• หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Line OA : @OKLS 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN D0020 นางสาว แพรพลอย มาลา อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0021 นางสาว แพรพัชร์ วัฒนเชาวน์พิสุทธ์ิ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0022 นางสาว โนรอาตีกะห์ บากา  เวียงสุวรรณวิทยาคม 

CN D0023 นางสาว โศภิตา  สาระบุตร นิคมวิทยา  

CN D0024 นางสาว ใบเตย สังข์แก้ว กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 

CN D0025 นางสาว ไอรีน ทำสุนา ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0026 นางสาว กชกร จินนุพันธ์ุ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0027 นางสาว กชกร ชูดำ  ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0028 นางสาว กชกร ปักเขตานัง คณะราษฎรบำรงุ จังหวัดยะลา 

CN D0029 นางสาว กชพร เอ้งฉ้วน พิมานพิทยาสรรค ์

CN D0030 นางสาว กนกพร อร่ามศักด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0031 นางสาว กนกภรณ์ ชาสิงห์แก้ว กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 

CN D0032 นางสาว กนกลดา ต้ังบูรพากูล วิทยานุกูลนารี 

CN D0033 นางสาว กนกวรรณ รัตนพุ่มเรือง  เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0034 นางสาว กมลนิตย์ วิจิรสินโชติ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 

CN D0035 เด็กหญิง กมลพร  หมู่ศิลป ์ OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์  

CN D0036 นางสาว กรวรรณ แก้วประดิษฐ ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0037 นางสาว กรศศริ์ เทพขวัญ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0038 นางสาว กฤตพร วัดวัง นิคมวิทยา 

CN D0039 นาย กฤตยชญ์ ขาวเนียม ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0040 นางสาว กฤตยา เพชรดี ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒภ์ 

CN D0030 นางสาว กนกพร อร่ามศักด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0031 นางสาว กนกภรณ์ ชาสิงห์แก้ว กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 

CN D0032 นางสาว กนกลดา ต้ังบูรพากูล วิทยานุกูลนารี 

CN D0033 นางสาว กนกวรรณ รัตนพุ่มเรือง  เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0034 นางสาว กมลนิตย์ วิจิรสินโชติ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 

CN D0035 เด็กหญิง กมลพร  หมู่ศิลป ์ ฟอร์จูน  

CN D0036 นางสาว กรวรรณ แก้วประดิษฐ ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0037 นางสาว กรศศริ์ เทพขวัญ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0038 นางสาว กฤตพร วัดวัง นิคมวิทยา 

CN D0039 นาย กฤตยชญ์ ขาวเนียม ศรีธรรมราชศึกษา 



Page 3 of 34 
 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN D0040 นางสาว กฤตยา เพชรดี ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒภ์ 

CN D0041 นางสาว กฤติญา จิตต์สอาด สมุทรปราการ 

CN D0042 นางสาว กฤติมา กาจณรงค์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 

CN D0043 นางสาว กฤษณา หีบจันตรี วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0044 นางสาว กวิตตา สุรเสียง สตรีวัดระฆัง 

CN D0045 นางสาว กัญญณัช ธรรมรัตนกุล นครสวรรค ์

CN D0046 นางสาว กัญญรัตน์ ลุนลอด ชัยภูมิภักดีชุมพล 

CN D0047 นางสาว กัญญ์วรา ทันชื่น ศรีกระนวนวิทยาคม 

CN D0048 นางสาว กัญญาณัฐ บุญล้น เชียงแสนวิทยาคม 

CN D0049 นางสาว กัญญาพัชร ทองนำ สินรินทร์วิทยา 

CN D0050 นางสาว กัญญาวีร์ ธูสรานนท์ สตรีวัดระฆัง 

CN D0051 นางสาว กันต์สินี ไกรพลรักษ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0052 นางสาว กันยารัตน์ แสงสุข เซ็นฟรังซิสซาเวียคอนเเวนต์ 

CN D0053 นางสาว กัลยกร พิเคราะห ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0054 นางสาว กัลยาณี อาแวกอแต เวียงสุวรรณวิทยาคม  

CN D0055 นางสาว กาญจณา  ไชยวิสาร ตราษตระการคุณ 

CN D0056 นางสาว กาณติมา ภิรมย์รอด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0057 นางสาว กานต์สิรี สงเคราะห ์ นครนายกวิทยาคม 

CN D0058 นาย กิตติภณ บุญกลาง สนามชัยเขต 

CN D0059 นางสาว กุลปียา คงปาน ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0060 นางสาว ขวัญจิรา ชัยบอน หนองบัว 

CN D0061 นางสาว ขวัญจิรา นาลา หนองกี่พิทยาคม 

CN D0062 นางสาว ขวัญชนก แซ่เซิ่น เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0063 นางสาว ขวัญลดา พรหมวิจิตร เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0064 นางสาว คณิณณัฎฐ์ ศรีวะสุทธ์ิ ภูเรือวิทยา 

CN D0065 นาย คุณวุฒิ งานยางหวาย ดำรงราษฎร์สงเคราะห ์

CN D0066 นาย จตุรพล พรหมณ ี นครนายกวิทยาคม 

CN D0067 นางสาว จรินญา ด่วนแสวง สตรีวัดระฆัง 

CN D0068 นางสาว จันทกานต์ นิยม ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0069 นางสาว จาจา แซ่ย่าง เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0070 นางสาว จารุพิชญา จารุนันทพาณิชย์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN D0071 นางสาว จารุวรรณ ฤทธ์ิละคร  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 

CN D0072 นางสาว จิณณ์ชญาน์ ศรีหาผล ราชินี 

CN D0073 นางสาว จิณัฐตา มังกรแก้ว ราชินีบน OKLS สาขาสยามพารากอน 

CN D0074 นางสาว จินดา สันตะวาลิ้ม สายน้ำผึ้ง 

CN D0075 นางสาว จิรภัทร อธิวัฒน์ประชากุล สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ 

CN D0076 นางสาว จิระภา สุขศร ี ชัยบาดาลวิทยา สาย จีน อังกฤษ 

CN D0077 นางสาว จิรัชญา กัยวิกัย สาธิตพัฒนา 

CN D0078 นางสาว จุฑา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0079 นางสาว จุฑามาศ แสงเสริฐเศรษฐ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0080 นางสาว จุฑามาศ ชูสกุล หนองเสือวิทยาคม 

CN D0081 นางสาว ชญาณิศา วิวัฒน์คุณากร ราชินีบน 

CN D0082 นางสาว ชญาน์นัทช์ รติวิริยะพงศ์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0083 นางสาว ชญานี สุขประไพ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0084 นางสาว ชนนิกานต์ รอดสการ หนองบัว 

CN D0085 นางสาว ชนัญธิดา ปานนอก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

CN D0086 นางสาว ชนาภา พรายงาม สมุทรปราการ 

CN D0087 นางสาว ชนิกานต์ ผุยพรม เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0088 นางสาว ชนิดา ทองอุบล อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 

CN D0089 นางสาว ชนิดาภา วุฒิวณิชย์ ราชินีบน 

CN D0090 เด็กหญิง ชนิตา โคตรชมภ ู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุร ี

CN D0091 นางสาว ชยุดา เจียง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

CN D0092 นางสาว ชลดา  แซ่น่าน เชียงแสนวิทยาคม 

CN D0093 นางสาว ชลธิชา โรบินสัน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

CN D0094 นางสาว ชลธิชา ทองพ้ัว ดอนตาลวิทยา 

CN D0095 นางสาว ชวัลรัตน์  โสดสงค ์ สตรีวัดระฆัง 

CN D0096 นาย ชวิน ฐิติพัฒนานนท์ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

CN D0097 นางสาว ช่อเอื้อง เภ้าสร้อย บึงกาฬ 

CN D0088 นางสาว ชนิดา ทองอุบล อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 

CN D0089 นางสาว ชนิดาภา วุฒิวณิชย์ ราชินีบน 

CN D0090 เด็กหญิง ชนิตา โคตรชมภ ู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุร ี

CN D0098 นางสาว ชาลิสา บัวสุก วิทยานุกูลนารี 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN D0099 นางสาว ชาลิสา สุพงษ ์ ศรีธรรมราชศึกษา  

CN D0100 นางสาว ชาฬิสา จงจิต ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0101 นาย ชุติไชย คิดดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

CN D0102 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ ชลประทานวิทยา 

CN D0103 นางสาว ชุติกาญจน์ สุพรรณ คณะราษฎรบำรงุจังหวัดยะลา 

CN D0104 นางสาว ชุติมณฑน์ ป้องกันภัย มัธยมวัดธาตุทอง 

CN D0105 นางสาว ชุติมา แซ่อึ้ง วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 

CN D0106 นางสาว ชูติญา แก้วกุลศรี วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0107 นางสาว ซีตีไอดา มะและ เวียงสุวรรณวิทยาคม 

CN D0108 นางสาว ซือถิง ลิม เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0109 นางสาว ฌานตา วิมลรัตนศิลป์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0110 นาย ญาณภัทร  แสงโรจน์ ตราษตระการคุณ 

CN D0111 นางสาว ญาณภา เพชรรัตน์พันธ์ุ มัธยมป่ากลาง 

CN D0112 นางสาว ญาณิกา เวชผสาร นวมินทราชูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0113 นางสาว ญาณิกา ไชยเลิศ กุฉินารายณ์ 

CN D0114 นางสาว ญาดารวี ล้ออมรเวช อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0115 นางสาว ฐิตารีย์ เบญจวิบูลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

CN D0116 นางสาว ฐิติภา  ขันจันแสง แม่ลาววิทยาคม 

CN D0117 นางสาว ฐิติมา ศรีเมือง ศรีกระนวนวิทยาคม 

CN D0118 นางสาว ฐิติรัตน์ โสภิณ ตะพานหิน 

CN D0119 เด็กหญิง ณภัทร อุทรามนตรี เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0120 นางสาว ณรัก ยาจันทร์ทา อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0121 นางสาว ณฤดี นรินทร ชัยบาดาลวิทยา 

CN D0122 นางสาว ณัชชา มุ่งแฝงกลาง หนองกี่พิทยาคม 

CN D0123 นางสาว ณัชชา สัตยธาดากูล สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

CN D0124 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0125 นางสาว ณัฎฐณิชา รัตนรักษ ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0126 นางสาว ณัฐชยา สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0127 นางสาว ณัฐชา  พันธิอั้ว หนองกี่พิทยาคม 

CN D0128 นางสาว ณัฐฐาทิพย์ ชูอำนาจ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0129 นางสาว ณัฐณิชา ประดับศิลป ์ มัธยมวัดธาตุทอง 
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CN D0130 นางสาว ณัฐธาริณี ต๊ะน้อย จักรคำคณาธร 

CN D0131 นางสาว ณัฐธิดา สุภาวงค์ แม่ลาววิทยาคม 

CN D0132 นางสาว ณัฐนรี แก้วเกลี้ยง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0133 นางสาว ณัฐนันท์ ปิ่นพัฒน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0134 นางสาว ณัฐพัชร์ สุริยศศิธร ราชินีบน 

CN D0135 นางสาว ณัฐภากัญญ์ ชาติภูธร  หนองกี่พิทยาคม 

CN D0136 นางสาว ณัฐริดา ลือพืช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

CN D0137 นางสาว ณัฐริยา วรสิงห ์ สอาดเผดิมวิทยา 

CN D0138 นางสาว ณัฐวรรณธ์ สังวร อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0139 นางสาว ณัฐวศา เชิญกลาง หนองกี่พิทยาคม 

CN D0140 นางสาว ณัฐสุดา เพชรพลอย ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0141 นางสาว ณันณภัทร์ ย้ิมเรือง  ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0142 นางสาว ณิชกานต์ ครองสิน หนองบัว 

CN D0143 นางสาว ณิชนันทน์ เขียวกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

CN D0144 นางสาว ณิชา เลา สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

CN D0145 นางสาว ณิชาภัทร บุตรศร ี ตะพานหิน 

CN D0146 นางสาว ณิชาภา ธรรมาจินดาภัทร ราชินีบน 

CN D0147 นางสาว ดารินทร์ กันทะสอน เทิงวิทยาคม 

CN D0148 นาย ตรีทเศนทร์ ต๋าคำ เเม่ลาววิทยาคม 

CN D0149 นางสาว ตวงรัตน์ นิมานะ ขุขันธ์ 

CN D0150 นาย ทอบธรรม สุขการณ์ เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0151 นางสาว ทัศนรรท์ บุญช่วย เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0152 นางสาว ทิชากร  พูลงาม บางแพปฐมพิทยา 

CN D0153 นางสาว ทิพยรัตน์ จิตภูษา พัทลุง 

CN D0154 นางสาว ทิพย์วัลย์  ทองแดง เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0155 นางสาว ทิพย์สิรินทร์ รัตนมณี ศรีธรรมศึกษา 

CN D0156 นางสาว ทิพานัน คำศรี สนามชัยเขต 

CN D0157 นาย ธนกฤต เชียงแทน พานทอง 

CN D0158 นางสาว ธนพร จรูญจิตเสถียร เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0159 นางสาว ธนพร ภาษี สมุทรปราการ 

CN D0160 นางสาว ธนัชชา ธำรงพงษ์พิพัฒน์ อัสสัมชัญศึกษา 
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CN D0161 นางสาว ธนัชพร ลิ้มประยูรวงศ ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0162 นางสาว ธนัฐชา จิตงามพงศ์ นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0163 นาย ธนา ลุนผา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

CN D0164 นางสาว ธนารีย์ สุวรรณกูฏ ราชินี 

CN D0165 นางสาว ธมลวรรณ จันศร ี อ่างทองปทัมโรจน์วิทยาคม 

CN D0166 นางสาว ธัญจิรา ฝ่ายราช ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0167 นางสาว ธัญชนก เชี่ยวสุขตระกูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0168 นางสาว ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0169 นางสาว ธัญพร ศิลปวิธานกูร เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0170 นางสาว ธัญรดา ศรีทน มัธยมวชิราวชิราลงกรณวราราม 

CN D0171 นางสาว ธัณณดท พุทธา สารวิทยา 

CN D0172 นางสาว ธันยชนก เศษรักษา ราชินีบน 

CN D0173 นางสาว ธันยพร ทองแพง สนามชัยเขต 

CN D0174 นางสาว ธานกาญจน์ แสวงหา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

CN D0175 นางสาว ธิติกานต์ เพชรวงศาสกุล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ-สพม.กท1 

CN D0176 นาย ธีระเดช เกียงมี เชียงแสนวิทยาคม 

CN D0177 นางสาว นงนภัส สวัสดี ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0178 นางสาว นพวรรณ แซ่ลิ่ว เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0179 นางสาว นภภัสสร คณาสิงห ์ ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0180 นางสาว นภัสสร เสมอเหมือน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

CN D0181 นางสาว นภัสสร จุลกะ ราชินีบน 

CN D0182 นางสาว นภาพร อยู่หนู หอวัง 

CN D0183 นางสาว นภาลัย คำสุ่ย แก่นนครวิทยาลัย 

CN D0184 นาย นรเณศฤ คูหาทอง เซนต์ดอมินิก 

CN D0185 นางสาว นรมน จวงพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0186 นางสาว นรรัตน์ จำปางาม สาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

CN D0187 นาย นราวิชญ์ สีวะสุทธ์ิ  มัธยมวัดธาตุทอง 

CN D0188 นางสาว นรินทร์ ช่วยทะนุ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุธนาภิวัฒน์ 

CN D0189 นางสาว นริสา รุ่งเรืองกุล มัธยมวัดธาตุทอง 

CN D0190 นางสาว นลัทพร จันเจริญ วิทยานุกูลนารี 

CN D0191 นางสาว นลิศา ไหมแพง เบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี 
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CN D0192 นางสาว นวพร อมรกล ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0193 นางสาว นวามินทร์ เพ็งบุญโสม นครนายกวิทยาคม 

CN D0194 นางสาว นัฐชา วิมานรัตน์ สตรีวัดระฆัง 

CN D0195 นางสาว นัทธมน นาควโรดม อัสสัมศึกษา 

CN D0196 นางสาว นันทกานต์ เดชะ พิมานพิทยาสรรค ์

CN D0197 นางสาว นันท์นภัส มั่งคั่ง นครนายกวิทยาคม 

CN D0198 นางสาว นันท์นภัส อนันต์ทิวากร เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0199 นางสาว นันธวรรณ สวัสด์ิตาล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

CN D0200 นางสาว นารดา ลีละสุนทเลิศ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0201 นางสาว น้ำรินทร์  คุณภู่ กัลยาณวัตร  

CN D0202 นางสาว นิจจารีย์  หน่อคำเเก้ว เชียงเเสนวิทยาคม 

CN D0203 นางสาว นิพาดา เตจ๊ะยา จอมทอง 

CN D0204 นางสาว นิรภา ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง 

CN D0205 นาย นิรวิทย์ รภากรจิรวงศ ์ ดอนเมืองจตุรจินดา 

CN D0206 นางสาว นิรุชา มูลนาคำ กัลยาณวัตร 

CN D0207 นางสาว นุชวรา ธุระพระ สตรีราชินูทิศอุดรธานี 

CN D0208 นางสาว นูร์ฮาฟิรก๊อฮ์ ยะโกะ เวียงสุวรรณวิทยาคม 

CN D0209 นางสาว บวรลักษณ์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ราชินีบน 

CN D0210 นางสาว บัณฑิตา เพ็ชรรุ่ง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0211 นางสาว บัณฑิตา ดำชม หนองบัว 

CN D0212 นางสาว บุญยวีร์ หาน สารวิทยา 

CN D0213 นางสาว บุณฑริกา แสนอินอำนาจ ศรีสงครามวิทยา 

CN D0214 นางสาว บุณยานุช ฤทธิรงค์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0215 นางสาว บุณยานุช สมบัติวงค์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0216 นางสาว บุษบัน บุษบงค ์ เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0217 นางสาว ปกิตตา จินดานุ ทุ่งสง 

CN D0218 นาย ปฐมธนกร หนูทอง นิคมวิทยา 

CN D0219 นาง ปทิตตา ผลระเนอะ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0220 นางสาว ปนัดดา เพ่ิมพูล อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0221 นางสาว ประภัสสร  ปาราเมศธนกร เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0222 นาย ปรัตถกร บุญเกิด คณะราษฎร์บำรงุปทุมธานี 
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CN D0223 นางสาว ปริศนา ศรีไชยพล ศรีกระนวนวิทยาคม 

CN D0224 นางสาว ปริษา เอกภานุภัทร ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) 

CN D0225 นางสาว ปรีดียพร ปุกิจ ชลประทานวิทยา 

CN D0226 นางสาว ปรียา  พลรักษา หนองกี่พิทยาคม 

CN D0227 นางสาว ปรียาดา พรมนิล เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0228 นางสาว ปวริศา รักขิตเลขา วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0229 นาย ปวฤทธ์ิ พุกซื่อ ราชสีมาวิทยาลัย 

CN D0230 นางสาว ปัณฑิตา แซ่อือ โยธินบูรณะ 

CN D0231 นางสาว ปาณิศา เท่ียงธรรม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

CN D0232 นางสาว ปานไพลิน โลมา สมุทรปราการ 

CN D0233 นางสาว ปานตะวัน สมสกุลพรศิร ิ ราชินีบูรณะ 

CN D0234 นางสาว ปารมี บัวบาน อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0235 นางสาว ปาริฉัตร ประดับเพชร ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0236 นางสาว ปาริฉัตร สุขสบาย ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 

CN D0237 นางสาว ปาริชาติ พะเสนา ศรีกระนวนวิทยาคม 

CN D0238 นางสาว ปาริตา ซื่อแท้ ศรีสงครามวิทยา 

CN D0239 นางสาว ปาล์มมี่ กุลรัตส ี วัดไร่ขิงวิทยา 

CN D0240 นางสาว ปาลิดา ถวิลรุ่งเรือง เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0241 นางสาว พนัชนันท์ เข็มลาย พานทอง  

CN D0242 นางสาว พนิดา อ่อนทะ ศรีสงครามวิทยา 

CN D0243 นางสาว พนิตพิชา สถิตอมรธรรม MUIDS 

CN D0244 นางสาว พรชนก ยินดี สตรีวัดระฆัง 

CN D0245 นางสาว พรนภัส จิตตสุโภ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0246 นางสาว พรนภา สุขจันทึก ปากช่อง 

CN D0247 นางสาว พรรณชิฏา โขวัฒนชัย วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0248 นางสาว พรวรา ขุนณรงค์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0249 นางสาว พรสวรรค์ พันธ์ุพิพัฒน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0250 นางสาว พฤษภา ภิรมย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0251 นางสาว พลอย มาลาศร ี ราชวินิตนนทบุรี 

CN D0252 นางสาว พลอยไพลิน สงวนใจ วิทยานุกูลนารี 

CN D0253 นางสาว พัชณินทร์ พรมโชติ อุตรดิตถ์ดรุณี 
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CN D0254 นางสาว พัชร์อริญ จงสมจิตต์ ราชินีบน 

CN D0255 นางสาว พัชราภรรณ์ พ่ึงงาม วัดทรงธรรม 

CN D0256 นางสาว พัทธนันท์ เนียมใย ตะพานหิน 

CN D0257 นางสาว พัสสนันท์ เมฆาวงศ์ธนา พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0258 นางสาว พาขวัญ เจริญลอย ศรีเมืองวิทยาคาร 

CN D0259 นางสาว พิชญาภา น้อยวงษ์ สตรีวัดระฆัง 

CN D0260 เด็กหญิง พิชญาภา พิชัยจารุเวศ OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค  

CN D0261 นางสาว พิชามญชุ์ มิตรอารักษ ์ สารวิทยา 

CN D0262 นางสาว พิตตินันท ์ ยิน อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0263 นางสาว พิมพกานต์ บรรจง นาบอน 

CN D0264 นางสาว พิมพ์นารา พาพิมพ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0265 นางสาว พิมพ์พัดชา เศวตพัฒนโสภณ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุร ี

CN D0266 นางสาว พิมพ์อร วงศ์บวรทรัพย์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0267 นางสาว พิมพ์ินารา สังวาลย์ สตรีราชินูทิศ 

CN D0268 นางสาว ฟ้าใส กาซัน บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 

CN D0269 นางสาว ฟ้าฑิตา เพชรต่าย อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0270 นาย ภคพงศ์ ผาสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

CN D0271 นางสาว ภทรพร ศรีสวัสด์ิ อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0272 นางสาว ภัคจริา พงษ์ศริ ิ สนามชัยเขต 

CN D0273 นาย ภัควัฒน์ รักแก้ว หนองบัว 

CN D0274 นางสาว ภัทธปวัลย์ รักษ์วงศ์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0275 นางสาว ภัทรธิดา ภู่จินดา ห้วยแถลงพิทยาคม 

CN D0276 นางสาว ภัทรนันท์ จันทร์หมื่นไวย์ ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0277 นางสาว ภัทรนิษฐ์ แก้วนุช อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0278 นางสาว ภัทรภร กลุโลหะมงคล อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0279 นางสาว ภัทรภร สุระชัย เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0280 นางสาว ภัทราพร จารุเวทตระกูล พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0281 นางสาว ภัทราพร ภูขมัง อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0282 นางสาว ภัทราภร สมประสงค์  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0283 นางสาว ภาสินี สิทธิขันแก้ว เทิงวิทยาคม 

CN D0284 นางสาว ภิรภร คงรักช้าง วัฒนาวิทยาลัย 
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CN D0285 นาย ภูสิทธิ จิระวงศ ์ ทุ่งสง 

CN D0286 นางสาว มนต์ฤทัย ปรมาภูติ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0287 นางสาว มายูณี ยูโซ๊ะ เวียงสุวรรณวิทยาคม 

CN D0288 นางสาว มาริษา ราษสภุา ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

CN D0289 นางสาว ยลดา ลูกฟัก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0290 นางสาว ยอดกมล พันธ์ไชย สารวิทยา 

CN D0291 นางสาว ยุวดี ดียา กัลยาณวัตร 

CN D0292 นาย รณกร กิ่งจันทร ์ สินรินทร์วิทยา 

CN D0293 นางสาว รมณ  ชนม์ณภัทร ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0294 นางสาว รมย์ปวีร์ ขันสองคอน นิคมวิทยา 

CN D0295 เด็กหญิง รมิศา รัฐธนากุล เซ็นต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0296 นางสาว รวิสรา ทวีอภิรดีวิภาศ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0297 นางสาว รสรินทร์ สุวรรณรัตน์ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0298 นางสาว รัชฎาภรณ์ สมบุนย์สุข นครนายกวิทยาคม 

CN D0299 นาย รัฐภูมิ ชูไทย สนามชัยเขต 

CN D0300 นางสาว ลภัสรดา เพ็ญสว่าง สตรีวัดระฆัง 

CN D0301 นางสาว วรรณธนา รัตนวิเชียร อ่างทองปัทม์โรจน์วิทยาคม 

CN D0302 นางสาว วรวรรณ  ดีไว เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0303 นางสาว วรัญญา หว่ัน เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0304 นางสาว วราภรณ์ จันทร์เกลี้ยง แสนสุข 

CN D0305 นางสาว วลีรักษ์ รักซเติน วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0306 นางสาว วันวิสา ถนอมวงษ์ อ่างทองปัทมาโรจน์วิทยาคม 

CN D0307 นางสาว วัลยา เมืองแก้ว เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0308 นางสาว วาณิชา ห่อหุ้ม เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0309 นางสาว วิภาดา เพิกอินทร์ หนองเสือวิทยาคม 

CN D0310 นางสาว วิมลศิริ มงคลวาณิชย์ จอมทอง 

CN D0311 นางสาว วิลาวรรณ ยอดสิงห์ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

CN D0312 นางสาว วิศัลย์ศยา ทวีสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

CN D0313 นางสาว วีรยา นุ่มมีศรี หนองบัว 

CN D0314 นางสาว ศรัณญา เนียมหอม ท่ามวงราษฎร์บำรุง 

CN D0315 นางสาว ศศิกานต์  สังขรัตน์ หนองกี่พิทยาคม 
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CN D0316 นางสาว ศศิกานต์ ชีรอด อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0317 นางสาว ศศิประภา เสนน้ำเที่ยง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

CN D0318 นางสาว ศศิประภา สงวนวงษ ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0319 นางสาว ศศิพิมพ์ กอร์ปอริยจิต อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0320 นางสาว ศศิวิมล พยัคฆชาติ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0321 นางสาว ศิรดา พีสะระ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 

CN D0322 นางสาว ศิริ ศริิปุณย์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0323 นาย ศิริศักด์ิ พรมพลเมือง ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

CN D0324 นางสาว ศิริลักษณ์ สายหยุด สตรีวัดระฆัง 

CN D0325 นางสาว ศุภิสรา อมรศักด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0326 นางสาว สราศิณี อดิษะ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0327 นางสาว สลิลทิพย์ ทิพย์มงคล สอาดเผดิมวิทยา 

CN D0328 นางสาว สวรรยา วงศ์จ๊กซี ่ ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

CN D0329 นาย สัณหณัฐ อินทร์จันทร์ ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0330 นางสาว สามินี ลี่มั่งมีทรัพย์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0331 นางสาว สายรุ้ง กลิ่นจันทร ์ วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 

CN D0332 นางสาว สิริกัญญา วเรณยา พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN D0333 นางสาว สิริณัฎฐ์ พันธ์งาม วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0334 นางสาว สิรินทรา เวยสาร ดอนตาลวิทยา 

CN D0335 นางสาว สิรินทิพย์ ทัศศร ี ศรีเมืองวิทยาคาร 

CN D0336 นางสาว สิริมา บุญตาล สามัคคีวิทยาคม 

CN D0337 นางสาว สุกัลยา บุญฤทธ์ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0338 นางสาว สุชานุจ เบญจมสุวรรณ นิคมวิทยา 

CN D0339 นางสาว สุชาวดี  ทองประดับ ห้วยแถลงพิทยาคม 

CN D0340 นางสาว สุชาวดี ช้างดำ วัดหลักสี่พิพิฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 

CN D0341 นางสาว สุณิตา  ปินคำแต จอมทอง 

CN D0342 นางสาว สุดารัตน์ เหมือนประสาร สินรินทร์วิทยา 

CN D0343 นางสาว สุธาสินี ดวงกรมนา กัลยาณวัตร 

CN D0344 นางสาว สุนิษา ศรีเมือง ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0345 นางสาว สุพัฒตรา ใบขุนทด ศรีเมืองวิทยาคาร 

CN D0346 นางสาว สุพิชญา บัวงาม สตรีวัดระฆัง 
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CN D0347 นางสาว สุภัคจริา ด้วงโสน ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0348 นางสาว สุภัสสร เฉิน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

CN D0349 นางสาว สุภาภรณ์  สุวรรณลอยแก้ว แม่ลาววิทยาคม 

CN D0350 นางสาว สุภาภรณ์ เจริญราช วัดนวลนรดิศ 

CN D0351 นางสาว สุภาวดี สนทะยา กัลยาณวัตร 

CN D0352 นางสาว สุวนันท์ เงินบริสุทธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0353 นางสาว สุวรรณา บุญประกอบ สมุทรปราการ 

CN D0354 นางสาว สุวารี เกษมบริบูรณ ์ เตรียมอุดมศึกษา 

CN D0355 นางสาว สุวิมล ศรเีล็กดี สตรีวัดระฆัง 

CN D0356 นางสาว อชิชา รักขคีรรีัตน์ ราชินีบน 

CN D0357 นางสาว อตินุช แซ่โง้ว วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0358 นางสาว อทิตยา มอญเกิดแก้ว มัธยมวัดธาตุทอง 

CN D0359 นางสาว อนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ลำปลายมาศ 

CN D0360 นางสาว อนัญลักษณ์ แซ่หลี เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0361 นางสาว อนันตา คำรอด ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0362 นางสาว อนิศรา หอมฟุ้ง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

CN D0363 นางสาว อภิญญา พุ่มจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

CN D0364 นางสาว อภิญญา หงษ์หนองหว้า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

CN D0365 นางสาว อภิสมัย ทรัพย์งาม ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0366 นางสาว อภิสรา อิ่มทรัพย์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0367 นาย อภิสิทธ์ิ พิทักษ์ ประชารัฐวิทยาเสริม 

CN D0368 นางสาว อมลวรรณ จันทรอาถา ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0369 นางสาว อมลวรรณ มานะจรรยาพงศ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0370 นางสาว อรปรียา พรมวงษา วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

CN D0371 นางสาว อรปรียา หมอยา ชุมแพศึกษา 

CN D0372 นางสาว อริยพร อาริยวัฒน์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

CN D0373 นางสาว อริศรา ลามอ ชลประทานวิทยา 

CN D0374 นางสาว อริสา  แซ่ลี เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN D0375 นางสาว อัญชนา ศิริยาใจ แม่ลาววิทยาคม 

CN D0376 นางสาว อาทิตยา คัดคอย หนองไผ่ 

CN D0377 นางสาว อารียา ฟูกุล เบ็ญจะมะมหาราช 
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CN D0378 นางสาว อารีรัตน์ วีระสัย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0379 นางสาว อินทิรา กาละกุล เลิงนกทา 

CN D0380 นางสาว อิมทิพร พรปรัชญากุล อัสสัมชัญศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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CN D0381 นางสาว มณิสรา แสนสะอาด ศรีราชา 

CN D0382 นางสาว เจียระไน อณุกูล ศรีวิไลวิทยา 

CN D0383 นางสาว เบญจพร แซ่ลี แม่สายประสิทธิศาสตร ์

CN D0384 นางสาว เบญริสา โพธะสินธุ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0385 นางสาว เปมิกา สนธิมูล วัดทรงธรรม 

CN D0386 นางสาว เป้าสุ เเซ่โต้ง เเม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0387 นางสาว เพ็ญพิชชา ถามรางกุล อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0388 นางสาว เมทิกา ชัยทัตธนพล เซนต์เทเรซา 

CN D0389 นางสาว เมทิยา เทียนถวาย วัดทรงธรรม 

CN D0390 นางสาว เมธาวี ขันทะเสน อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0391 นางสาว เมลานี โต๊ะยี วัดทรงธรรม 

CN D0392 นางสาว เหมือนฝัน หาดเจียง อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0393 นางสาว เอกบดินทร์ คุณโดน อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0394 นางสาว เอณิตา ยรรยงกุล เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0395 นางสาว แสงหอม นามสาม แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0396 นางสาว กชวรรณ อุรางรัมย์ ชะอวด 

CN D0397 นางสาว กนกพร ชัยยอง อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0398 นางสาว กรกนก ผิวผุด ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0399 นางสาว กฤติมา ยานเย้ือน เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0400 นาย กฤษณะ ทองทิพย์ ดอนตาลวิทยา 

CN D0401 นางสาว กลิ่นธูปทิพย์ จันทร์มรกต เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ 

CN D0402 นางสาว กวินธิดา ชาลี เสรีศึกษา 

CN D0403 นางสาว กัญชพร ผลจันทร ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

CN D0404 นางสาว กัญญาพัชร รัตนมุณี เชียรใหญ ่

CN D0405 นางสาว กัญญาพัชร ศาลากาล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

CN D0406 นางสาว กัญญาภัทร ควรชม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

CN D0407 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์มณี ศรีวิไลวิทยา 

CN D0408 นางสาว กัญญาวีร์ จันทรโต เซนต์เทเรซา 

CN D0409 นางสาว กันตาภา ขุนสมุทร สอาดเผดิมวิทยา 

CN D0410 นางสาว กาญจนา นนทะพันธ์ ปรางค์กู ่

CN D0411 นางสาว กานต์กวิน เส็งหะพันธ์ุ วัดไร่ของวิทยา 
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CN D0412 นาย กิตติ ไชยแสง อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0413 นางสาว กิตติภรณ์ สมชาติ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0414 นาย กิตติศักด์ิ นะทอน ศรีวิไลวิทยา 

CN D0415 นาย กิติกวิน สอนแสง ศรีวิไลวิทยา 

CN D0416 นางสาว กุลธิดา ศิริฉาย จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0417 นางสาว กุลภัสสรณ์ ทาทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0418 นางสาว ขวัญดาว วังคีร ี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN D0419 นางสาว ขวัญมนัส แบ่งลาภ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0420 นางสาว ขวัญศุภางฑ์ ทองดำ ชะอวด 

CN D0421 นางสาว คณิตศร หนูแสง ชะอวด 

CN D0422 นางสาว จักษณา บุญกิจ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0423 นางสาว จันทร์ธิดา อุ่นแปง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0424 นางสาว จันทร์พิมล สุขย้อย ศรีธรรมราช 

CN D0425 นาย จิณณพัต มากบุญ ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0426 นางสาว จิรนันต์ ภูมิพันธ์ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0427 นางสาว จิรัชญา จิตรโรจนรักษ ์ อัสสัมชัญธนบุรี 

CN D0428 นางสาว จีรนันท์ ป้องนาทราย ศรีวิไลวิทยา 

CN D0429 นางสาว จีรพรรณ โนรินทร ์ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0430 นางสาว จุฑาลักษณ์ แซ่เตียว เซนต์เทเรซาหนองจอก 

CN D0431 นางสาว ฉัตรฑริกา บุญช่วย ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0432 นางสาว ชญานันท ์แอ่งยา ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0433 นางสาว ชนเนษฎ์ เเก้วสุวรรณ สตรีวิทยา OKLS สาขาสยามพารากอน 

CN D0434 นางสาว ชนัญชิดา ฉ่ำดี เซนต์เทเรซา 

CN D0435 นางสาว ชมพูนิกข์ เจนเลิศลิขิต เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN D0436 นางสาว ชรินรัตน์ ภูมิโคกรักษ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0437 นางสาว ชลดา โชคบัณฑิต วัดไร่ขิงวิทยา 

CN D0438 นางสาว ชลธิชา ดวงตา ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0439 นางสาว ชลธิชา บุญชาญ วัดทรงธรรม 

CN D0440 นางสาว ชลธิชา ภู่ตระกูล ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0441 นางสาว ชลธิดา ราชบัณฑิต อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0442 นางสาว ชลิตา ลาภร้าย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
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CN D0443 นางสาว ชัชฎาภรณ์ จันทร์เพ็ญ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0444 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ทับจินดา วัดทรงธรรม 

CN D0445 นาย ชัยนันท์ เเซ่ย่าง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0446 นางสาว ชาลิณี ณรงค์ฤทธ์ิไพศาล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0447 นางสาว ชาลิสา เหอตระกูล วาวีวิทยาคม 

CN D0448 นาย ชินพัฒน์ นิลมุด อัญสัมชัญศรีราชา 

CN D0449 นางสาว ซาแมนต้า ปีตวิบลเสถียร พรหมานุสรณ ์

CN D0450 นางสาว ญาดารัตน์ พินิจการ สองพ่ีน้องวิทยา 

CN D0451 นางสาว ฐิติมา วงษ์พระจันทร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0452 นางสาว ฐิติรัตน์ แท่นดี เซนต์เทเรซา 

CN D0453 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทร์คล้าย เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0454 นางสาว ฐิติรัตน์ อัตตะสาระ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0455 นางสาว ณปภา สุขติ อ่างทองปัทมโรจน์ 

CN D0456 นางสาว ณภัชชา อินนุพัฒน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0457 นางสาว ณัชชา ปิยะ มัธยมตากสินระยอง 

CN D0458 นางสาว ณัชชา ผูกพันธ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0459 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์สม เซนต์เทเรซา 

CN D0460 นางสาว ณัฏฐวรรณ ทองพันธ์ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0461 นางสาว ณัฏฐิกา ย้ิมเศรษฐ ี รร.วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0462 นางสาว ณัฐชยา เอมสมุทร จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0463 นางสาว ณัฐชา นามบุตร ศรีวิไลวิทยา 

CN D0464 นางสาว ณัฐธยาน์ เบ้าหล่อ หนองบัว 

CN D0465 นางสาว ณัฐธิดา ทับจันทร์ ศรีราชา 

CN D0466 นางสาว ณัฐนันท์ เเซ่ลี้ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0467 นางสาว ณัฐนันท์ พิมพ์พันธ์ุ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0468 นางสาว ณัฐนี หิรัญพฤกษ์ วัดทรงธรรม 

    

CN D0470 นางสาว ณันณภัทร์ ย้ิมเรือง ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0471 นางสาว ณิชกานต์ ศุภนัตร จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0472 นางสาว ณีรนุช ปัญญาบูลย์ศิลป ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0473 นางสาว ณุตชฎาภรณ์ พงษส์พัง จตุรมิตรวิทยาคาร 
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CN D0474 นางสาว ดวงนภา ตรีสุนทร จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0475 นางสาว ดิศรินทร์ ขำเกตุ อุตรดิตถ์ดรุณี 

CN D0476 นางสาว ดุจมาดา ทนันชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0477 นาย ตรีวิทย์ ศรีวรกุล อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN D0478 นาย ต้องชนะ คำหอม ศรีวิไลวิทยา 

CN D0479 นางสาว ตัสนีม เส้นขาว จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0480 นางสาว ทยิดา พิมพ์จันทร์ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0481 นางสาว ทิพยเนตร ธุระชัย ศรีวิไลวิทยา 

CN D0482 นางสาว ทิพาพร จันทวาส สองพ่ีน้องวิทยา 

CN D0483 นาย ธนบดี เสียงล้ำ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0484 นาย ธนพล สุขเจริญ บัวขาว 

CN D0485 นางสาว ธนภรณ์ กรรณนุช วัดทรงธรรม 

CN D0486 นาย ธนวัฒน์ เป็นสุข ศรีสงครามวิทยา 

CN D0487 นาย ธนวัฒน์ เอี่ยมจิรกุล อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0488 นางสาว ธนวันต์ สุวอ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0489 นางสาว ธนารีย์ สิริดีเลิศสกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0490 นางสาว ธมลวรรณ คงเฟ่ือง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0491 นางสาว ธัญจิรา ศิลป์ท้าว มัธยมป่ากลาง 

CN D0492 นางสาว ธัญญลักษณ์ พณุฤทธ์ิ วังจันทร์วิทยา 

CN D0493 นางสาว ธัญญาเรศ ศรีสาคร อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0494 นางสาว ธัญวรัตน์ ศิริอินทร์ กัลยาณวัตร 

CN D0495 นางสาว ธันยชนก โหมดวัฒนะ วัดทรงธรรม 

CN D0496 นางสาว ธิดารัตน์ คงคุณกิติ กัลยาณวัตร 

CN D0497 นางสาว ธิดารัตน์ ชื่นอุปการนันท์ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0498 นางสาว ธีมาพร ป่วงสันเทียะ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0499 นางสาว นกรินทร์ งอนน้อย หนองบัว 

CN D0500 นางสาว นภสร ชูศร ี ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0501 นางสาว นริศรา เกลี้ยงทอง ปากพนัง 

CN D0502 นางสาว นฤภร แซ่จู แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0503 นางสาว นฤมล แซ่เอี้ยว แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0504 นางสาว นฤมล คีรีชล คิชฌกูฏวิทยา 
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CN D0505 นางสาว นวพร พันธ์ุพาณิชย์ วัดทรงธรรม 

CN D0506 นาย นวพล ใจลม วัดทรงธรรม 

CN D0507 นาย นัฐวุฒ สมาน ศรีวิไลวิทยา 

CN D0508 นางสาว นัธริกา แสนยากุล เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN D0509 นางสาว นันต์ชาภัส สุวรรณ กัลยาณวัตร 

CN D0510 นางสาว นันท์นภัส อธิวัชร์ธนนท์ วัดทรงธรรม 

CN D0511 นางสาว นารีภัทร เพชรมาก เชียรใหญ ่

CN D0512 นางสาว นิชาภัทร ศรีพล วัดทรงธรรม 

CN D0513 นางสาว นิรุชา ลีสีทวน ศรีวิไลวิทยา 

CN D0514 นางสาว นูรูลฮูดา ยูโซะ เดชะปัตตนยานุกูล 

CN D0515 นางสาว บัณฑิตา กันทะยอม แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

    

CN D0517 นางสาว บุษบา อินถวา ศรีวิไลวิทยา 

CN D0518 นางสาว ปณิดา นามอ้าย แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0519 นางสาว ปทิตตา นิจศักด์ิ ปากพนัง 

CN D0520 นางสาว ปทิตตา สอนดี อ่างทองปัทมาโรจน์วิทยาคม 

CN D0521 นางสาว ปพิชญา สุรางแสงมีบุญ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN D0522 นางสาว ปรางทิพย์ ฉันทกุล ศรีวิไลวิทยา 

CN D0523 นางสาว ปวริศา ลุนอินทร์ ห้วยแถลงพิทยาคม  

CN D0524 นางสาว ปวีณ์ธิดา บุญลีวัฒนา อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0525 นางสาว ปางบุญ สุทธิวงษ์ อย่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0526 นางสาว ปาริชาติ มาลัย ศรีวิไลวิทยา 

CN D0527 นางสาว ปาลิตา เชื้อสุข เซนต์เทเรซาหนองจอก 

CN D0528 นางสาว ปิยะภรณ์ คำเสียง ปรางค์กู ่

CN D0529 นางสาว พณิชา ชูมี เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0530 นางสาว พรรณภรพษา สงัข์ทอง วัดทรงธรรม 

CN D0531 นางสาว พรรวินทร์ ธงชัย บัวขาว 

CN D0532 นางสาว พลอยเพทาย ชัยเจริญ อัสสัมชัญธนบุรี 

CN D0533 นางสาว พลอยชมพู มาปะ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0534 นางสาว พลอยหอม หอมสุคนธ์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0535 นางสาว พัชนิดา พรมพินิจ บัวขาว 
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CN D0536 นางสาว พัชรพร โคกสูง ศรีราชา 

CN D0537 นางสาว พัชราภา เกิดสมบูรณ ์ เซนต์เทเรซา 

CN D0538 นางสาว พัชราภา ศรียาคะบุตร ศรีวิไลวิทยา 

CN D0539 นางสาว พัชรินทร์ นิลจำรัส ปรางค์กู ่

CN D0540 นางสาว พัณณิตา รัตนอนันต์ เซนต์เทเรซา 

CN D0541 นางสาว พันธิตรา พันนาม ศรีราชา 

CN D0542 นางสาว พันวรรษา ศิลปสธรรม พรหมานุสรณ ์

CN D0543 นางสาว พัสราพร ทัดเทียม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0544 นางสาว พิชญา นาวาดิษฐ์ วัดทรงธรรม 

CN D0545 นางสาว พิมพ์ชนก คะเรรัมย์ ปรางค์กู ่

CN D0546 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยสิทธ์ิ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN D0547 นางสาว พิมพากานต์ ผ่องผิว จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0548 นางสาว พีรดา อิ่มพร เซนต์เทเรซา 

CN D0549 นาย พีรพล แซ่ว่าง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0550 นางสาว พีรยา ทับสีหา วัดทรงธรรม 

CN D0551 นางสาว พุทธิดา บันโสภา ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

CN D0552 นางสาว ฟาติมะ เอี่ยมมีชัย จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0553 นางสาว ภควดี เซ่งย่ิน เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0554 นางสาว ภทพร สินธุรงค ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 

CN D0555 นางสาว ภัทณาภรณ์ เอี่ยมสะอาด จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0556 นางสาว ภัทรพร จิตรบวรวงศ ์ กาญจนานุเคราะห์ 

CN D0557 นางสาว ภัทรพรรณ เสียงดี ศรีธรรมราชศึกษา 

CN D0558 นางสาว ภัธรานิษฐ์ สง่าสมสุวรรณ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0559 นางสาว ภาณุชนาถ มูลคา ศรีวิไลวิทยา 

CN D0560 นางสาว ภิชญาพร สุจิมงคล อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

CN D0561 นาย ภูชิต หอมมาลา ศรีวิไลวิทยา 

    

CN D0563 นางสาว มนันยา พ่ึงศร ี ทรงธรรม 

CN D0564 นางสาว มนัสชนก ธนะจินดา สารวิทยา 

CN D0565 นางสาว มันทนา สมเครือ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0566 นางสาว มินตรา ป้อมสุวรรณ ศรีวิไลวิทยา 
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CN D0567 นางสาว มีนา ไทยใหญ่ เเม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0568 นางสาว ยมล แซ่เติน มัธยมป่ากลาง 

CN D0569 นางสาว ยูกิ จารุอำไพแสง อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0570 นางสาว รชตนารี ประคองวงศา อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0571 นางสาว รสิตา ขวัญเมือง ราชินีบน 

CN D0572 นางสาว รัญชิดา ชั่งชัย อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0573 นางสาว รัตติกาล ปรีเปรม ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบรุ ี

CN D0574 นางสาว ริษา ธรรมพร จอมสุรางร์อุปถัมภ ์

CN D0575 นาย รุ่งโรจน์ ปฏิยัตต์โยธิน อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0576 นางสาว รุ่งนภา งานคำจักร วัดทรงธรรม 

CN D0577 นางสาว รุจิภา พ้นทุกข์ วังจันทร์วิทยา 

CN D0578 นางสาว ลลิตา เหี่ยมี กัลยาณวัตร 

CN D0579 นางสาว ลักษิกา ศุภกรรม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0580 นางสาว วนัชพร พงษ์ไพร วัดทรงธรรม 

CN D0581 นางสาว วนิดา องคะกาศ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0582 นางสาว วภัชญา ตาลกุล ราชวินิตนนทบุรี 

CN D0583 นางสาว วรมน ชุ่มหฤทัย วัดทรงธรรม 

CN D0584 นางสาว วรัชยา สุขศิร ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0585 นางสาว วรัญญา ไชยจรา อัสสัมชัญศรีราชา 

CN D0586 นางสาว วราภรณ์ วรรณสิทธ์ิ วัดทรงธรรม 

CN D0587 นางสาว วาสิตา สุขสำอางค์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0588 นางสาว วิชุตา อรุโณ ห้วยเเถลงพิทยาคม(อังกฤษ จีน) 

CN D0589 นางสาว วิภาพร ศิริคุณานนท์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0590 นางสาว วิมลวรรณ เห็นงาม ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0591 เด็กหญิง วิศิษฏา อินทะขันธ์ุ สมเด็จพิทยาคม 

CN D0592 นาย วิษณุ ผดุงสัตย์ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0593 นางสาว วีรภัทร เศวตะดุล สภาราชินี จังหวัดตรัง 

CN D0594 นาย วีราทร สำเภาเงิน เซนต์เทเรซา 

CN D0595 นางสาว ศรัณยา ว่องไวพินิจ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0596 นางสาว ศศิกานต์ มิจะติ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0597 นางสาว ศศิกานต์ สมส ี จตุรมิตรวิทยาคาร 
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CN D0598 นางสาว ศศิชา ไกรวิจิตร ขาณุวิทยา 

CN D0599 นางสาว ศศิมาพร วงษ์นาร ี กัลยาณวัตร 

CN D0600 นางสาว ศิรดา สุขสม เซนต์เทเรซา 

CN D0601 นางสาว ศิรภสัสร วงษ์ใหญ่ เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN D0602 นางสาว ศิริขวัญ ปัญญาปิยวิทย์ เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

CN D0603 นางสาว ศุทธิณี ฆ้องกำจัด จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0604 นางสาว ศุภรัตน์ เกิดเมืองไทย สามัคคีวิทยาคม 

CN D0605 นางสาว ศุภัชญา สังข์กลม สารวิทยา 

CN D0606 นางสาว สโรชินี ตุ๊กตาทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0607 นาย สมบูรณ์ วัชรวาณิชย์วงศ ์ อัสสัมชัญธนบุรี 

CN D0608 นางสาว สร้อยสุรางค์ ณัฐากาญจน์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0609 นางสาว สริญญา บัวดี ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0610 นางสาว สิภาร สงิตะโคตร ศรีวิไลวิทยา 

CN D0611 นางสาว สิริวรรณ ภจูอมดาว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

CN D0612 นางสาว สุทธาทิพย์ แสงทอง ชะอวด 

CN D0613 นางสาว สุนันทา สมบูรณ์พืช คณะราษฎร์บำรงุจังหวัดยะลา 

CN D0614 นางสาว สุนิสา ภัทรปิยพันธ์ ศรีธรรมราชศึกษา (สาขานครศรีธรรมราช) 

CN D0615 นางสาว สุพร เชง มัธยมป่ากลาง 

CN D0616 นางสาว สุพรรณษา ปัดมะนัด ศรีวิไลวิทยา 

CN D0617 นางสาว สุพาพร นวลพลับ ชะอวด 

CN D0618 นางสาว สุวริตา ศรีภูม ิ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0619 นางสาว อทิตยา เพชร์เจริญ ตาคลีประชาสรรค ์

CN D0620 นางสาว อธิชา ธรรมวัตร จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0621 นางสาว อนัญญา ขวาเมืองพาน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

CN D0622 นางสาว อนุสรา ปลื้มสุข อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0623 นางสาว อมรรัตน์ บุญรัก วัดทรงธรรม 

CN D0624 นางสาว อมลณัฐ เมธาวุฒิสกุล เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN D0625 นางสาว อมลณัฐ สวัสด์ิพันธ์ุ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0626 นางสาว อรปรียา เคนสุวรรณ ์ เซนต์เทเรซา 

CN D0627 นางสาว อรพรรณ ดรหลาบคำ กัลยาณวัตร 

CN D0628 นางสาว อรยา ศรัณย์ศรัทธา วัดทรงธรรม 
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CN D0629 นางสาว อริสรา ทรายอินทร ์ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN D0630 นางสาว อรุณลักษม์ งามเสกวิสินพี ศรีธรรราชศึกษา  

CN D0631 นางสาว อลิสชา ผึ่งย้อย บึงศรรีาชาพิทยาคม 

CN D0632 นางสาว อัจจิมา เสตะพันธ์ุ อุดมสิทธิศึกษา 

CN D0633 นางสาว อัญชสา ไวยบท จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0634 นางสาว อัญชิสา แก้วทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN D0635 นาย อัฑฒกร หวลอารมณ์ ศรีราชา 

CN D0636 นางสาว อัมพรพิมพ์ จันทร์ประทุม ราชโบริกานุเคราะห ์

CN D0637 นางสาว อาภาภัทร สนธิมูล วัดทรงธรรม 

CN D0638 นางสาว อารียา ศิริพล สองพ่ีน้องวิทยา 

CN D0639 นาย อิรฟาน สารี เดชะปัตตนยานุกูล 

CN D0640 นางสาว อิสราภรณ์ คันธงฉาย ปากพนัง 

CN D0641 นางสาว อิสริยา จุนตะขบ ศรีวิไลวิทยา 

CN D0642 นาย อุตรเดช ทรายแหลมทอง มัธยมป่ากลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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CN D0643 นางสาว นฤมล แสงย้อย เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

CN D0644 นางสาว ขวัญใจ ศิลปชัย สองพ่ีน้องวิทยา 

CN D0645 นางสาว ธณิชา ปานเดย์ เซนต์เทเรซา 

CN D0646 นางสาว ศุภรัตน์ ทองประดิษฐ พัทลุง 

CN D0647 นาย ปัณณรุจน์ อัครเมธีพัชร ์ Saint Dominic 

CN D0648 นางสาว ลลนา ศิริกำเนิด เซนต์เทเรซา 

    

CN D0650 นางสาว ณรัญญา มันดา เซนต์เทเรซา 

CN D0651 นางสาว พรลภัส อัฐม ี เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเเวนต์ 

CN D0652 นางสาว ลัลล์ลลิณ วงศ์วิวัฒน์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเเวนต์ 

CN D0653 นางสาว ศศินันท์ เกียรติก่อสิน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0654 นางสาว กนกพร เจียรกุลประเสริฐ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0655 นางสาว อาทิมา ทัศนิยม เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0656 นางสาว ศวิศร ธนาพงษ์ภานุ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

CN D0657 นางสาว พรนภา นนทกาญจน์ เดชะปัตตนยานุกูล 

CN D0658 นาย พงษ์พิพัฒพล เดชพิน เดชะปัตตนยานุกูล 

CN D0659 นางสาว วันทนาพร วิมุขตระกูล เสรีศึกษา 

CN D0660 นางสาว พรรณพัชนา สมพร เสรีศึกษา 

CN D0661 นาย กฤช คุณเดช เสรีศึกษา 

CN D0662 นางสาว จินดามณ ีจันทร์ชื่น เสรีศึกษา 

CN D0663 นางสาว พิมพ์พรรณ วรทารัญชน์ เสรีศึกษา 

CN D0664 นางสาว อุรวสา ครุธจันทร ์ เสรีศึกษา 

CN D0665 นางสาว คริษฐา วรชินา เสรีศึกษา 

CN D0666 นางสาว พรธีรา งามสง่า เสรีศึกษา 

CN D0667 นาย เจษฎา คำดี เสรีศึกษา 

CN D0668 นางสาว ศิริประภา กรมหมื่น กัลยาณวัตร 

    

CN D0670 นางสาว เบญญภัทร เหมือดขุนทด ชัยบาดาลวิทยา 

CN D0671 นางสาว ศศิธร มั่นแก้ว ฐานปัญญา 

CN D0672 นางสาว ชลลดา สุวรรณสุข ฐานปัญญา 
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CN D0674 นางสาว หทัยภรณ์ คิดชอบ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 

CN D0675 นาย ณัฐพล ชมวิระ บัวขาว 

CN D0676 นางสาว วรรณเพ็ญ ศรีสังวรณ ์ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

    

CN D0678 นางสาว ภูษณิศา รามณีย์ พัทลุง 

CN D0679 นางสาว มายุษา เเหนะนวน พัทลุง 

CN D0680 นางสาว กรชวัล ศริิยุวสมัย พัทลุง 

CN D0681 นาย ศุภวิชญ์ เรืองจันทร ์ พัทลุง 

CN D0682 นางสาว เบญญาภา หนูเอียด พัทลุง 

CN D0683 นางสาว ศศิภา จันทร์หอม พัทลุง 

CN D0684 นาย ชาติชาย เม่าน้ำพราย พัทลุง 

CN D0685 นางสาว กานต์สินี ดำเรือง พัทลุง 

CN D0686 นางสาว กนกกาญจน์ มาทอง พัทลุง 

CN D0687 นางสาว ธนัญญา จิตรนุ่ม มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

CN D0688 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีใส ราชวินิตนนทบุรี 

CN D0689 นาย สุริยา ซื่อความสัตย์ ราชวินิตบางแก้ว 

CN D0690 นางสาว จิราพร พรมทุ่ง ลำปางกัลยาณี 

    

CN D0692 นางสาว นวพรรณ รอดหวัง วัดไร่ขิงวิทยา 

    

CN D0694 นางสาว ภัทรลภา เกตุวัตร ศรีเมืองวิทยาคาร 

CN D0695 นางสาว เขมินทรา เซ็นติยานนท์ ศรีบุณยานนท ์

CN D0696 นางสาว ศรสวรรค์ สุขสงวน สตรีวัดระฆัง 

CN D0697 นางสาว ภัควลัญช์ ชยะสุนทร สตรีวิทยา 

CN D0698 นางสาว ฑิฆัมพร เนียมแย้ม สมุทรปราการ 

CN D0699 นางสาว กฤติมา เจริญนาวี สมุทรปราการ 

CN D0700 นางสาว สุกัญญา ถานะ สมุทรปราการ 

CN D0701 นาย ธนภัทร แก้วทอง สมุทรปราการ 

CN D0702 นางสาว พิชชาพร เจริญสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

    

CN D0704 นางสาว บุญญาภา รัตนพิเศษ อัสสัมชัญคอนเเวนต์ 
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CN D0705 นางสาว ญาดา ปิลันธนรัตน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0706 นางสาว ณัฐวลัญช์ พินิจศักด์ิกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0707 นางสาว ธมน พลอยองุ่นศรี อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0708 นางสาว ชนัญชิดา พัฒพันธ์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0709 นางสาว ณัฐธิดา ซื่อตรงใจ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0710 นางสาว ณัฐชฎา สวนทองแก้ว อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0711 นางสาว มนัสนันท์ โชติกมาศ อัสสัมชัญศึกษา 

    

CN D0713 นางสาว ธันว์ชญาอร โพธ์ิบางหวาย อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0714 นาย พิสิฐ แป้นอ่ำ อินทร์บุรี 

CN D0715 นาย รัตนากร สุมารทอง อินทร์บุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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CN D0716 นางสาว Kittaporn Tanyabutr OKLS สาขาพาราไดซ์พาร์ค 

CN D0717 นางสาว อนัญญา สีทะเล OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ 

CN D0718 นางสาว ศิริกมล ทับทรวง ชัยบาดาลวิทยา 

CN D0719 นางสาว ธิดาพร บุญจริง เชียรใหญ ่

CN D0720 นางสาว ปวีณ์ธิดา สวัสดีรักษา เชียรใหญ ่

CN D0721 นางสาว สุนิสา สิทธี เชียรใหญ ่

CN D0722 นางสาว จารุสิริ สหัสสธารา เดชะปัตตนยานุกูล 

CN D0723 นางสาว บุญญิสา วัจนะพุกกะ เตรียมอุดมศึกษา 

CN D0724 นางสาว วุฒิพร อู๋เมืองคำ เทศบาล 5 เด่นด้า 

CN D0725 นางสาว แพรพลอย จิ้มชัยภูมิ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0726 นางสาว ธนาภรณ์ เชียงมา เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0727 นางสาว ธิดาลักษณ์ แซ่เต๋น เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0728 นางสาว นราภัทร ใจยืน เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0729 นางสาว รัชกร โพธิปัญญา เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0730 นางสาว ศศิวิมล ชื่อนาม เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0731 นางสาว สุพรรณนิการ์ วิชัยดิษฐ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0732 นางสาว อรยา สกุลปรีชารักษ ์ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0733 นางสาว เนตรรันยา มณีวรรณ์ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0734 นางสาว กนกวรรณ ปานสีนุ่น เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0735 นางสาว กรรณิการ์ ใจสุข เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0736 นางสาว กานต์พิชชา ชูย่ิง เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0737 นางสาว คำดู่ คำดี เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0738 นางสาว จุฬาทิพย์ แซ่หลี เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0739 นางสาว ฐิติกานต์ อินต๊ะ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0740 นางสาว ฐิติพร พยัคฆา เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0741 นางสาว พรพิมล ศรีเมือง เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0742 เด็กหญิง พิมชนก เยเบว เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0743 นางสาว อาทิมา บุญมา เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0744 นางสาว พรญานินท์ แลเซอะ เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0745 นางสาว เมยิน ลิน เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0746 นางสาว สุกัลยา เยอเบาะ เทศบาล 5 เด่นห้า 
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CN D0747 นางสาว ปภาวรินท กิติกำจาย เบญจมราชาลัย 

CN D0748 นางสาว ภัทรวริญฬ์ กองไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0749 นางสาว อุษณีย์ ศรีปัตเนตร เบ็ญจะมะมหาราช 

CN D0750 นาย มงคลชัย ย่ิงยวด เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” 

CN D0751 นาย อภิสิทธ์ิ กิจเทาว์ กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 

CN D0752 นางสาว รวิสรา อ่อนโคราช ขาณุวิทยา 

CN D0753 นางสาว สิรภัทร คงคาราม เพชรบุร ี

CN D0754 นาย นาย ชนกันต์ สุภาผาบ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0755 นางสาว ศศิธร มะโนกาศ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0756 นางสาว ณัฐธิดา แสงศรี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0757 นางสาว ธัญญารัตน์ ตันบุศย์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0758 นางสาว พิมพ์วิภา กิ่งจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0759 นางสาว รพีพรรณ ไชยรินทร ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN D0760 นางสาว อิสริยา สุดเกตุ ชลกันยานุกูล 

CN D0761 นางสาว อนุสสรา นาคปลัด ชะอวด 

CN D0762 นางสาว เปมิกา ดวงฤทธ์ิ ชัยบาดาลวิทยา 

CN D0763 นางสาว ณัฐกมล คำบุญเกิด ชุมแพศึกษา 

CN D0764 นางสาว น้ำฝน จะยันรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค ์

CN D0765 นางสาว ณัฏฐริณีย์ โม่งปราณีต ด่านขุนทด 

CN D0766 นางสาว ยุพารัตน์ ตลาดนา ด่านขุนทด 

CN D0767 นางสาว สิรินาฎ กามขุนทด ด่านขุนทด 

CN D0768 นางสาว อินทิรา ภูมิโคกรักษ ์ ด่านขุนทด 

CN D0769 นางสาว เสาวรส กุมขุนทด ด่านขุนทด 

CN D0770 นางสาว ธารินี พูลเกษม ตราษตระการคุณ 

CN D0766 นางสาว ยุพารัตน์ ตลาดนา ด่านขุนทด 

CN D0767 นางสาว สิรินาฎ กามขุนทด ด่านขุนทด 

CN D0768 นางสาว อินทิรา ภูมิโคกรักษ ์ ด่านขุนทด 

CN D0769 นางสาว เสาวรส กุมขุนทด ด่านขุนทด 

CN D0770 นางสาว ธารินี พูลเกษม ตราษตระการคุณ 

CN D0771 นางสาว วิชุดา ขุริดี ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0772 นางสาว รสิกา จำประโคน ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 
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CN D0773 นางสาว วิลาวัณย์ กลํ่าคำ ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0774 นางสาว สมิตานันท์ ปานภูมิ ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0775 นาย นพดล พุดจาด ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0776 นางสาว ชนิดา หมื่นชำนาญ ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0777 นางสาว อภิชญา อย่างสนิท ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0778 นางสาว นันธิดา มายัง ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัมถัมภ์ 

CN D0779 นางสาว วนิดา โอทอง ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

CN D0780 นางสาว สุทธีกานต์ จันทศร ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

CN D0781 นางสาว เพชรลักษณ์ โภคินญาวัฒน์ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยามคม 

CN D0782 นางสาว กมลทิพย์ พุ่มเกษม ธารทองพิทยาคม 

CN D0783 นางสาว จินต์จุฑา แก้วดวงใจ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

CN D0784 นางสาว ดวงกมล พันธ์เจริญ นักบุญเปโตร 

CN D0785 นางสาว ธารจิตร ว่องวิทยากุล นักบุญเปโตร 

CN D0786 นาย ปกรณ์เกียรติ การะเกตุ นักบุญเปโตร 

CN D0787 นางสาว ภัทรภรณ์ บำรุงหมู ่ นักบุญเปโตร 

CN D0788 นาย วรวิทย์ ไม้หอม นักบุญเปโตร 

CN D0789 นางสาว วาทิตรา จันน้อย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

CN D0790 นางสาว ชัญญา สินรักษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

CN D0791 นางสาว ภูฟ้า เวชรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

CN D0792 นางสาว ภวันดาว พละศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

CN D0793 นางสาว ภัทรภร อยู่กล่ำ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

CN D0794 นางสาว นภัสกร มณีไสย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

CN D0795 นางสาว ปวีร์ภัทร มะวา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

CN D0796 นางสาว ภานุมาศ ศรีจั่นเพ็ชร ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

CN D0797 นางสาว บัณฑิตา พงษ์กล้าหาญ บัวขาว 

CN D0798 นางสาว ปาริฉัตร ระดาฤทธ์ิ บัวขาว 

CN D0799 นางสาว มนัสนันท์ พิกุลศรี บัวขาว 

CN D0800 นางสาว อิไลชา จิเซล เทรอล บัวขาว 

CN D0801 นางสาว กัญญ์วรา พรหมเมศ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0802 นางสาว เกษลดา น้อยศิริ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0803 นางสาว เพชรลดา ทองงาม บางพลีราษฎร์บำรงุ 
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CN D0804 นางสาว เมขลา บุดดี บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0805 นางสาว เสาวลักษมี บัวบาน บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0806 นางสาว กรองเเก้ว ภูชำนิ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0807 นางสาว กัญญาภัทร งามสมมิตร บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0808 นางสาว กัตพร สุวรรณวีรกุล บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0809 นางสาว คณิศร สระแก้ว บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0810 นางสาว จิดาภา มงคลเคหา บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0811 นาย จุฑามาศ เพียเบีย บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0812 นางสาว ชนาภัทร ฤทธิบุญ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0813 นางสาว ชีวารัตน์ หนูคง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0814 นางสาว ญดาพร เทศรุ่งเรือง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0815 นางสาว ณัฐสิยาพิมพ์ มะสันเทียะ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0816 นางสาว ธัญญาพร กรมทะนา บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0817 นางสาว นภัสรัตน์ จำปาเเก้ว บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0818 นางสาว นัทธมน เลาหะรังสิมา บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0819 นางสาว บุณยานุช เเสนตรง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0820 นางสาว บุณยาพร เเสนตรง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0821 นางสาว พนัชกร มั่นคง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0822 นางสาว พันธธาดา ศรีโยธา บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0823 นางสาว พิชญ์สินีย์ แก้วพรหม บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0824 นางสาว พิมพ์ชนก วิวัฒน์สกุลไทย บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0825 นางสาว พีรยา อนุพัตร บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0826 นางสาว รัญชนา รอดบุญชัย บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0827 นางสาว รัญชิดา รอดบุญชัย บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0828 นางสาว วิภาวัลย์ สร้อยปลิว บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0829 นางสาว ศิริรัตน์ จิตปราโมทย์ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0830 นางสาว สาวิตรี อินสม บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0831 นางสาว สุชาดา อุเทศ บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0832 นางสาว อรณัฐ ค้ำช ู บางพลีราษฎร์บำรงุ 

CN D0833 นาย ธีระพล ทิพย์รักษ์ บางพลีราษฏ์บำรุง 

CN D0834 นาย กฤตเมธ คำพรม บ้านฉางกาญจนกุล 
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CN D0835 นางสาว สุภัสสรา พ่ึงเเย้ม ปากพนัง 

CN D0836 นางสาว จิฬาภรณ์ มานู ปากพลีวิทยาคาร 

CN D0837 นางสาว ลภัสรดา เอ่ียมจันทร์พวง ปิยะมหาราชาลัย 

CN D0838 นาย อธิศักด์ิ โพธ์ิศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

CN D0839 นางสาว โมรียา มูลสาร พระหฤทัยนนทบุรี 

CN D0840 นางสาว ณัฐสุดา พรอินทร์ พังเคนพิทยา 

CN D0841 นางสาว วริศรา คำปัน พังเคนพิทยา 

CN D0842 นางสาว อรพรรณ เบ้าน้อย พังเคนพิทยา 

CN D0843 นาย อาทิตย์ จันทะชารี พังเคนพิทยา 

CN D0844 นางสาว กรนันท์ เศรษฐสิงห ์ พูลเจริญวิทยาคม 

CN D0845 นางสาว ณัฐพร สีหะเนตร ภูเริอวิทยา 

CN D0846 นางสาว มันทนา อุ่นถ่ิน มัธยมป่ากลาง 

CN D0847 นางสาว สุกัญญา เเก้วสว่าง มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 

CN D0848 นางสาว โชติกา สาเพ่ิมทรัพย์ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0849 นางสาว กัณฐิกา จันทร์จุฬา มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0850 เด็กหญิง กุลนัดดา พสกพิริยะ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0851 นางสาว จุฬาไพลิน ทับทิมทอง มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0852 นางสาว ธัญวรัตม ์ไชยยา มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0853 นางสาว นิศาชล ฑีฆะสุข มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0854 นางสาว นิศามณ ีเบ้าคำ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0855 นางสาว บุษปรัชต์ สระใหญ ่ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0856 นางสาว พรธนา ตรีเมฆ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0857 นางสาว พรรณทิวา แซ่ก๊วย มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0858 นางสาว พรรษากาล ศรีแสง มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0859 นางสาว พิมพ์มาดา เจ๊ะมะสุขเกษม มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0860 นางสาว รุ่งนภา จันทร์หอม มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0861 นางสาว วนาทิพย์ แซ่ก๊วย มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0862 นางสาว สุธิมน กรุตสุข มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0863 นางสาว สุพิชฌาย์ ไกรพล มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0864 นางสาว อิงคตา หิรัญเขมคุณ มัธยมวัดหนองจอก 

CN D0865 นางสาว ณัฐชยา เจริญสุข มัธยมวัดหนองจอก 
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CN D0866 นางสาว วิภาดา รักเงิน มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

CN D0867 นาย นิพัทธ์ แต่งศรี มัธวัดหนองจอก 

CN D0868 นางสาว มิเชล จึง ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN D0869 นางสาว กาญติมา สีสังข์ ร่มเกล้ากาญจนบุรี 

CN D0870 นางสาว น้ำค้าง ร่มเกล้ากาญจนบุรี 

CN D0871 นางสาว ปวีณ์นุช ชูศร ี ร่มเกล้ากาญจนบุรี 

CN D0872 นางสาว อรนิษา สัมมานา ร่มเกล้ากาญจนบุรี 

CN D0873 นางสาว ภูริชญา บุตรดี ร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 

CN D0874 นางสาว ปฏิญญารัตน์ โพชนา รร. มัธยมวิทยา 

CN D0875 นางสาว วริศรา แซ่หาญ ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

CN D0876 นางสาว ศิรินทรา สมศร ี ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

CN D0877 นางสาว อทิตญา แซ่จ๋าว ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

CN D0878 นางสาว กนกกร แดงเผือก ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

CN D0879 นางสาว สุรภา หงส์ทองทิพย์ ราชวินิต นนทบุรี 

CN D0880 นางสาว กานต์สิรี โสตถิเศรษฐ ์ ราชินีบน 

CN D0881 นางสาว ชญานิน ประทุมถ่ิน ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN D0882 นางสาว พลัชศรณ์ สินทรัพย์ ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN D0883 นางสาว ศิริชนม์ แก้วกาญจนา ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN D0884 นางสาว สุชาวดี ดุงสูงเนิน ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN D0885 นางสาว กุญช์ภัช อินทรกำจร วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0886 นางสาว ณภัทร อินทรโฆษิต วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0887 นางสาว ณัฐธิดา เกิดทวี วัฒนาวิทยาลัย 

CN D0888 นางสาว สุภัชญา หมื่นทวี วัดไร่ขิงวิทยา 

CN D0889 นางสาว มนัสวี แสงต่วน วัดทรงธรรม 

CN D0890 นางสาว ธนภรณ์ วัจกรณ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

CN D0891 นางสาว วันดี ทองขาว วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

CN D0892 นาย วุฒินันท ์พ่ึงบุญ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

CN D0893 นางสาว หทัยกาญจน์ อยู่สุข วิทยานุกูลนารี 

CN D0894 นางสาว ทิพตะวัน บุญเนตร ศรีเมืองวิทยาคาร 

CN D0895 นางสาว ฐิตาภรณ์ ไชยบุญ สกลนครพัฒนศึกษา 

CN D0896 เด็กหญิง ณัฐรดา หม่อมไหล สกลนครพัฒนาศึกษา 
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CN D0897 นางสาว นภสร เลขาวิจิตร์ สตรีทุ่งสง 

CN D0898 นางสาว พรพิภัส ใจกระจ่าง สตรีทุ่งสง 

CN D0899 นางสาว เพียงดาว วนาชนานนท์ สตรีประเสริฐศิลป ์

CN D0900 นางสาว ณิชาภา ถาวรอุปกรณ์ สตรีวิทยา 

CN D0901 นางสาว ธนพร พิทักษ์สินสกุล สตรีวิทยา2 

CN D0902 นางสาว กานต์ธิดา สีสูงเนิน สมุทรปราการ 

CN D0903 นางสาว ธมลวรรณ สุระสจัจะ สมุทรปราการ 

CN D0904 นางสาว รามนเรศ ปัญญานี สมุทรปราการ 

CN D0905 นางสาว อรณิชา บัวแก้ว สมุทรปราการ 

CN D0906 นางสาว อัจฉริยา ยอดรัก สมุทรปราการ 

CN D0907 นางสาว ชนากานต์ แก้วงาม สังขะ 

CN D0908 นางสาว พงษ์ลดา จันทรา หนองบัว 

CN D0909 นาย มงคลชัย มะริศ หนองสองห้องวิทยา 

CN D0910 นางสาว ลลิตา ปากแข็ง ห้วยผึ้งพิทยา 

CN D0911 นางสาว ธนสรณ์ อุดมรัตน์ หัวไทรบํารุงราษฎร ์

CN D0912 นางสาว จิรวรรณ คงมา หัวไทรบํารุงราษฎร ์

CN D0913 นางสาว ปริยากร พุ่มหมอ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0914 นางสาว เบญจวรรณ บุญชู หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0915 นางสาว กนกวรรณ แก้วสวัสด์ิ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0916 นางสาว กฤษณา สิงห์โต หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0917 นางสาว ณิชกานต์ ถาวรนุรักษ์ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0918 นางสาว ปณิตา จันทฤทธ์ิ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0919 นาย ประสิทธิชัย พรมโคตร หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0920 นางสาว พิมพระจันทร์ ขาวขวงค์ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0921 นางสาว ภิญญดา หาญณรงค์ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0922 นางสาว วันดี เอียดขำ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0923 นางสาว วิมลณัฐ สำราญรื่น หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0924 นาย วีระวุฒ ขวดทอง หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0925 นาย วุฒินัน มนต์เเก้ว หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN D0926 เด็กหญิง ณัฐริดา ช่วยบุญชู หัวไทรบำรุงราษฏร ์

CN D0927 นางสาว อรฤดี แขกพงศ์ หัวไทรบำรุงราษฏร ์
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CN D0928 นางสาว กวิสรา ผงไธสง อมตวิทยา 

CN D0929 นางสาว พิตตินันท์ ยิน อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN D0930 นางสาว เจียน่ี ฉิน อัสสัมชัญธนบุร ี

CN D0931 นางสาว นวพร เลิศมัธยะกุล อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0932 นางสาว ปาริฉัตร เปลื้องกลาง อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0933 นางสาว ยารินดา ประเสริฐเลิศ อัสสัมชัญศึกษา 

CN D0934 นางสาว วิฤดี ชัยสิทธิ ์ อำนาจเจริญ 

CN D0935 นางสาว เกตน์นิภา ศาสตราชัย อำนาจเจริญ 

CN D0936 นางสาว เชียร์ชา รุนียื อำนาจเจริญ 

CN D0937 นางสาว โสภณัฐ ชาวรักษ์ อำนาจเจริญ 

CN D0938 นาย ณัฐวุฒิ รักษา อำนาจเจริญ 

CN D0939 นางสาว ดวงทิพย์ พุทธบาล อำนาจเจริญ 

CN D0940 นาย ธนโชติ สุดสงสาร อำนาจเจริญ 

CN D0941 นางสาว ประภัสสร พิตะพันธ์ อำนาจเจริญ 

CN D0942 นางสาว ปารจรีย์ เกตุวิฑูรย์วโรดม อำนาจเจริญ 

CN D0943 นางสาว พรชนก นิพันธ์ประศาสน์ อำนาจเจริญ 

CN D0944 นางสาว พัทธิ์ธีรา มีแกว้ อำนาจเจริญ 

CN D0945 นางสาว ภัทรพร ฆารศร ี อำนาจเจริญ 

CN D0946 นางสาว รัชดาภรณ์ สายทองทิพย์ อำนาจเจริญ 

CN D0947 นางสาว ศดานันท์ อรัญเพิ่ม อำนาจเจริญ 

CN D0948 นางสาว ศุภธิดา ปานุเวช อำนาจเจริญ 

CN D0949 นางสาว สุกัญญา ปะสาวะโท อำนาจเจริญ 

CN D0950 นางสาว สุจิรา เสน่หา อำนาจเจริญ 

CN D0951 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ศตวรรษ อำนาจเจริญ 

CN D0952 นางสาว สุปรียา ศรีสันต์ อำนาจเจริญ 

CN D0953 นางสาว อัจฉรี แก้วหลวง อำนาจเจริญ 

CN D0954 นางสาว ณัฐณิชา เขมทัศน์ อุทัยวิทยาคม 

CN D0955 นางสาว มณิสรา จันทร์เที่ยง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

CN D0956 นางสาว ศิวพร พุ่มหอม สมุทรปราการ 

CN D0957 นางสาว มนัสนันท์ ฐาปนะพงศ์ นานาชาติรักบี ้

CN D0958 นางสาว ศศินกานต์ เจริญวงษา ราชินีบน 

CN D0959 นางสาว วทันยา จันทมงคล อินทร์บุรี 
 


