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�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4����������
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� �3.�� �8.�� �3.��น��ชนน��สม�จษ 4�.��
� ��.�� �4.�� ��.��น��ชลช�ติ���องประดับ 37.��
3 ��.�� �8.�� 9.��น���ัฐพัชร��หิรัญ�ะนัน�์ 39.��
4 ��.�� �4.�� ��.���ด�กช��อนุรักษ์��ก�ป��ล 37.��
� �4.�� �9.�� ��.��น��อภิชั���ไกรศรขจิต 43.��
6 �3.�� �3.�� 8.��น��อัคร�ิน�์��พ�นิช�์ 34.��
7 ��.�� 9.�� 9.��น��พัสกร��มงคลพร 3�.��
8 �3.�� ��.�� 9.��น��ภู�ดล��คงส�ัสดิ์ 34.��
9 ��.�� ��.�� 8.��น��ฐปนน�์��หนูจัน�ร์ 3�.��
�� ��.�� 7.�� 7.��น��นภัสรพ���ปิ�ะพงศ์พิช� ��.��
�� ��.�� ��.�� ��.���ด�กช��ภูธ�นศ��น�ล��่ 37.��
�� ��.�� �8.�� 8.��น��อชิตพล��แซ่�จ��ม 38.��
�3 ��.�� �6.�� �3.���ด�กช���สรส��ไตรพิ�ักษ์ 4�.��
�4 �3.�� �7.�� �3.��น��ธน�ชติ��ช่�งปร���ต 44.��
�� ��.�� �9.�� ��.��น��นพดล��มูลบรรจบ 43.��
�6 ��.�� �8.�� ��.��น��จักรพล��ผลประ�สริฐ 4�.��
�7 �3.�� �3.�� ��.��น�งส���อื�อมอ�ร��์��บุญช�ติ 36.��
�8 �3.�� �6.�� ��.���ด�กหญิงน�พร���อดสิงห์ 4�.��
�9 �4.�� �9.�� ��.��น�งส��แพร�พรร�ร����แดง�จริญ 46.��
�� ��.�� �3.�� ��.��น�งส���ิษฏ�����ส้ง�สด 34.��
�� ��.�� ��.�� 8.��น�งส���ัชช���อุบล�งศ์ 36.��
�� ��.�� ��.�� 8.���ด�กหญิง�ัฐก�นต์��ชูตระกูล 3�.��
�3 ��.�� ��.�� 9.��น�งส���ัฐธิด����อด�จริญ 3�.��
�4 ��.�� ��.�� 9.��น�งส��สุด���ฟัก�อง 33.��
�� �3.�� �8.�� ��.��น�งส��ห�ั�ก�น�์������อง 43.��
�6 �3.�� �4.�� ��.��น�งส��ญ��ิศ����พธิสมภร�์ 38.��
�7 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��อภิญญ���อุดมพรพิ�ักษ์ 4�.��
�8 �3.�� �6.�� ��.��น�งส��อ��ิต����หนูคง 4�.��
�9 �4.�� �8.�� ��.��น�งส��ชัญญ���ส�ล� 43.��
3� �3.�� �8.�� ��.��น�งส���ัฐช����แซ่ล�� 44.��
3� �3.�� �8.�� ��.��น�งส���รัญญ���อุ�ธ�รนิช 4�.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ศุภสุต���พลสิงห์ 34.��
33 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ปริมพร���บื�องบน 36.��
34 ��.�� �3.�� ��.��น�งส��รุจ�ร����ิรุฬหธ�ระสรรค์ 3�.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ริศร���สุขสบ�� 33.��
36 ��.�� �6.�� ��.��น�งส��ธัญรัตน์��ศิริรัตน์ 4�.��
37 ��.�� ��.�� 9.��น�งส��พรชนก��พ�ัคฆสังข์ 3�.��
38 �3.�� ��.�� ��.��น�งส��รินรด���ต๊ะ 3�.��
39 �3.�� �3.�� ��.��น�งส��มนัส����แสงบุญไ�� 36.��

หน้���่��/�� หม���ลขก�รสอบ�����������G�3



�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4���������4
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� �3.�� �3.�� 9.��น��ภ��ุพงศ์���ผือกส�ผุด 36.��
� �3.�� �4.�� ��.��น���รปกร�์��ประพนธ์�ดช� 38.��
3 ��.�� ��.�� ��.��น��สม�จตน์���ผ�สุข� 37.��
4 �3.�� ��.�� ��.���ด�กช��ศุภ�ิชญ์��ม�แสง 33.��
� ��.�� ��.�� ��.��น��กฤษฎ����งศ์�สภ�นน�ชั� 36.��
6 ��.�� �6.�� 9.��น��ฐิติพงษ์���ิ��สุข 36.��
7 ��.�� ��.�� 9.��น���ุฒิชั���ศร�ประไหม 3�.��
8 �3.�� �3.�� ��.��น��ศต�รรษ���องส่ง�สม 37.��
9 �3.�� �3.�� 9.��น��กฤตพัฒน์��ม�ศธนพันธ์ 3�.��
�� ��.�� �7.�� ��.���ด�กช��ธ�รภั�ร���ิ�รจน์�ตชะ 38.��
�� �4.�� ��.�� ��.��น��พงศธร��แก้�กระจ่�ง 39.��
�� ��.�� �8.�� 7.��น��อรรถกร��ศรน�ร���์ 36.��
�3 �3.�� �4.�� ��.��น��ฮิมพันธุ์��บั��พชร 38.��
�4 �3.�� �8.�� �3.��น�งส��จินตน���ปรือปรัง 44.��
�� �3.�� ��.�� ��.��น�งส��บุ���ภร�์��ได้พร 4�.��
�6 �4.�� �9.�� �3.��น�งส��นิลปั�ม์��มั่นแดง 47.��
�7 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��บุ����ร์��ง�มจ�� 44.��
�8 ��.�� �9.�� ��.��น�งส��ศลิษ���สงแสง 47.��
�9 ��.�� �3.�� 9.���ด�กหญิงนัน��รร���กิจพัฒน�ก�ร 34.��
�� ��.�� �3.�� ��.��น�งส��ปิ��รร���ม��นิล 37.��
�� �3.�� ��.�� ��.��น�งส��พ��ิภัค��รัตนมงคล 4�.��
�� �3.�� �3.�� ��.���ด�กหญิงพิมชนก��แน่นช�ร� 38.��
�3 ��.�� �6.�� ��.��น�งส��สิริ��กร��อุ่น�รือน 39.��
�4 ��.�� �3.�� 9.���ด�กหญิงพิมพ์ม�ด���บุญชื่น 33.��
�� ��.�� ��.�� 7.��น�งส��ธัน�์ชนก��จัน�ร์หอม 3�.��
�6 ��.�� ��.�� 9.��น�งส���ัฐนิช���ขันห�ก 36.��
�7 ��.�� ��.�� ��.���ด�กหญิงตุล����ห�ังธ��รง�งศ์ 38.��
�8 ��.�� 8.�� ��.��น�งส��ธิติม���ไช�บอน �9.��
�9 ��.�� ��.�� 7.��น�งส��พิช���พ�ล� �9.��
3� �3.�� �3.�� ��.���ด�กหญิงมุ�ิต���รัตนม�� 36.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ต๊น�์��ก�ญจน��รจน์ 34.��
3� �3.�� ��.�� ��.���ด�กหญิง�มธ�����จัตุรกร 36.��
33 �4.�� �3.�� 8.��น�งส��ชน�ก�นต์��ปก�ร�ลิศ 3�.��
34 ��.�� �6.�� ��.��น�งส��พชรพร��ลักษิต�นน�์ 38.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��พิชช�นัน�์��ล��สุขสม 3�.��
36 ��.�� ��.�� 9.��น�งส��กฤชกร���ง้�ศิริกูล 3�.��
37 �4.�� �7.�� ��.��น�งส��จิตรลด���อ�ู่�ล�ก 4�.��

หน้���่�3/�� หม���ลขก�รสอบ�����������G�3



�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4���������6
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� ��.�� �7.�� ��.��น���ัฐกิตติ์��แสนบ่อ 4�.��
� ��.�� ��.�� ��.��น��อลงกร�์��จุ���ัศน์ 44.��
3 �3.�� 8.�� 6.��น��กฤษฎ���คงแก้� �8.��
4 ��.�� �6.�� 9.��น��ธ�ร�ดช��แก้�กิริ�� 37.��
� ��.�� ��.�� ��.��น��ปิ�บุตร���ล��ก��รติกุล 39.��
6 ��.�� 7.�� 8.���ด�กช��ธงฉัตร��ปลูกผลง�ม �8.��
7 ��.�� ��.�� 8.��น��บั��ิต��แซ่ล้อ 33.��
8 ��.�� ��.�� 8.��น��สุขสันต์���องสุขด� �9.��
9 �3.�� 9.�� 9.��น��สุรสิ�ธิ์����ับ�องด� 3�.��
�� ��.�� 8.�� 7.��น��กฤต�ชญ์��ดิลกก�ญจน�คม �7.��
�� ��.�� 9.�� 7.��น���ัฐพล��ปินะส� �8.��
�� ��.�� 8.�� 8.��น��ลภัส���ข�ม�พ�ชร์ �7.��
�3 ��.�� ��.�� 9.���ด�กช��ตรั�ธรรม��แสง�ดือน 33.��
�4 ��.�� �4.�� 7.��น���ัชร�กร��แป้น�ข��� 33.��
�� ��.�� �4.�� 7.��น��ศุภ�ัฐ��ส�ครม��ศักดิ์ 33.��
�6 9.�� �3.�� 7.��น��สิ�ธิพร��กล�บบั� 3�.��
�7 ��.�� ��.�� ��.��น��ธน�กร��ตร��สภ� 37.��
�8 ��.�� �3.�� 7.��น���ส�ิศร์���ชดก 33.��
�9 ��.�� �4.�� 9.��น���อกรัตน์��พัน�ะ�งษ์ 36.��
�� ��.�� ��.�� 7.��น��ก้องภพ��บ้�นช�� 3�.��
�� ��.�� ��.�� 8.��น���ัฐพงศ์��อรรคฮ�ต 34.��
�� ��.�� ��.�� �.��น��จิรพงศ์��ประภ�ห�ญ �7.��
�3 �3.�� �4.�� �3.��น�งส��ข�ัญข้����ข��ง�ม 4�.��
�4 �3.�� ��.�� ��.��น�งส��จุ��ม����จ��ป��งค์ 3�.��
�� ��.�� ��.�� ��.���ด�กหญิงนรภั�ร��ตะ�ภ�พงษ์ 36.��
�6 ��.�� �4.�� 9.��น�งส��นิษิต���บินก�ซอร์ 3�.��
�7 ��.�� �3.�� ��.��น�งส��ภั�รสุด���แดง�สภ� 37.��
�8 �3.�� ��.�� ��.��น�งส��มนัสนัน�์���ิน�รัม�์ 37.��
�9 ��.�� �6.�� �.��น�งส���ธิด���คลังใหญ่ �8.��
3� �4.�� �8.�� ��.��น�งส���กศกนก��สังข์แก้� 43.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ปั��รัตน์��พัชร�จิระศักดิ์ 38.��
3� ��.�� �3.�� �3.��น�งส���ริศร���แพงกัน�� 38.��
33 ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ิพ�์ม�����สือ�ิม 3�.��
34 �4.�� �3.�� ��.��น�งส��กนก�รร���ค��มคุ้น�ค� 38.��
3� ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ลด����ชื�อช� 34.��
36 ��.�� 9.�� 8.��น�งส���ัฐ�ด���ข�ัญกิจฤ�ั�กุล �7.��
37 ��.�� ��.�� �3.���ด�กหญิง�ิล�ลิน���อ��ูบซ�ซ�ด 3�.��
38 �.�� �.�� �.���ข�น�งส��พรชิต���แส�งสุข �.��
39 ��.�� 9.�� ��.��น�งส��ชรินธร���องค�� �9.��
4� ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ัฐสุ��ร์��น�คชม 3�.��
4� �3.�� �6.�� �3.��น�งส���ิชกมล��พ�ง�อง 4�.��

หน้���่�4/�� หม���ลขก�รสอบ�����������G�3



�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4���������6
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

4� ��.�� 8.�� ��.���ด�กหญิงพลอ�ไพลิน��ชินอ่อน 3�.��
43 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��จงกล����สิงห์แก้� 3�.��

หน้���่��/�� หม���ลขก�รสอบ�����������G�3



�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4���������8
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� ��.�� ��.�� ��.��น��ศิร�ัชร��ประ�ดิม�งศ์ 33.��
� �3.�� ��.�� ��.��น��ชลกั�ต์���ล�ะ�หล�ง�ม 38.��
3 ��.�� 9.�� �.���ด�กช��อภิรักษ์��ช�ติส�� �6.��
4 8.�� ��.�� 6.��น��จักรพงษ์��อ�จฉกรรจ์ �6.��
� ��.�� 9.�� 8.��น���ักษ์ดนั���พิมห�ญ �9.��
6 ��.�� ��.�� ��.��น��กร�ิชญ์���จนะ�องด� 33.��
7 ��.�� ��.�� ��.��น��ธน�ดล��กุล�กษ 33.��
8 ��.�� ��.�� ��.��น��ฌ�นพล���หัสคุ� 3�.��
9 �3.�� �3.�� 8.��น���ิษ�ุกร�์���ผ่��ต�ม 34.��
�� ��.�� ��.�� 9.��น��ภร�ดร��ด���นินผล 33.��
�� �3.�� ��.�� 8.��น���ุฒิกริช��พันธ์ศร� 3�.��
�� ��.�� �.�� 6.��น��ศรร�ม���ร�อะ�ชิ�รซ� �3.��
�3 9.�� ��.�� �.��น��ศิ�ัช��ด�ง�ดือน ��.��
�4 9.�� 6.�� 9.��น�งส��กนก�รร���อิน�ร์นอก ��.��
�� ��.�� �6.�� �3.���ด�กหญิง��ระพร��� 4�.��
�6 ��.�� ��.�� ��.��น�งส���ิช�ก�นต์��ขจร��ช 33.��
�7 9.�� ��.�� ��.��น�งส���ัศนัน�์��ศร��ิพัฒน์ 3�.��
�8 �3.�� 9.�� ��.��น�งส��กัญธิม���อิน�กล���ง 3�.��
�9 ��.�� ��.�� ��.��น�งส���รร�นิส����คกกร�ด 3�.��
�� ��.�� �3.�� ��.��น�งส���สม�รร���มูสิกะ 3�.��
�� ��.�� 8.�� �3.��น�งส��อิน�ิร���ประคองใจ 33.��
�� ��.�� 9.�� ��.��น�งส��กนกกร��ศร�จ��ป� 3�.��
�3 ��.�� 8.�� 9.��น�งส��กัญญ�รัตน์��แป้นด�ง 3�.��
�4 �4.�� �4.�� ��.��น�งส��จุ���ิพ�์��บุญรอด 38.��
�� �3.�� 7.�� ��.��น�งส��ดุสิต���ช่��บุญชู 3�.��
�6 ��.�� �.�� 9.��น�งส��นพ�รร���สิ�ธิถ��ร �4.��
�7 ��.�� 9.�� 9.��น�งส��นภ�พรร���ชุ�รัม�์ 3�.��
�8 ��.�� 8.�� ��.��น�งส��มินิด���สม�น�ชื�อ �9.��
�9 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��สกุ�ตล����อดแก้� 36.��
3� 9.�� 8.�� 8.���ด�กหญิงอนัญพร��รัตนสกุล �6.��
3� ��.�� 9.�� 9.��น�งส��อัสม���ปั�นชื่น �8.��
3� ��.�� �3.�� ��.��น�งส��กรนัน�์��ร่ม�พธิ์พัก 34.��
33 ��.�� �6.�� 9.���ด�กหญิงปิ�ะธิด����คนสุ�รร� 37.��
34 ��.�� �4.�� 7.��น�งส���ชิร�ภร�์������มกระ��ก 3�.��
3� ��.�� 7.�� 7.��น�งส��ศศิธร��ลึก�ิลั� �6.��
36 ��.�� 9.�� 9.��น�งส��นภ�พร��อิ�ธิลัภ �8.��
37 ��.�� 9.�� ��.��น�งส��กัญญ์�ร���แซ่ตั�ง 3�.��
38 �4.�� ��.�� ��.��น�งส��จิรัชญ���รุ่ง�รือง 4�.��
39 �3.�� �9.�� ��.��น�งส��ชุติม���ศร��มือง 4�.��
4� ��.�� ��.�� �3.��น�งส���ัฐห�ั���ง�มสอ�ด 36.��
4� ��.�� ��.�� 9.���ด�กหญิง�ิพน�ถ��พุ�ธ� 3�.��

หน้���่�6/�� หม���ลขก�รสอบ�����������G�3



�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4���������8
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

4� ��.�� �4.�� ��.��น�งส��ม�ติก���พ�ง�พ�ชร 36.��
43 ��.�� ��.�� 9.��น�งส���รร�นิภ���ศิริ�ล���ง 3�.��
44 �3.�� �9.�� ��.��น�งส��อริส����จริญศร� 4�.��
4� �3.�� �7.�� �3.��น�งส��ชนม์นิภ���ไช�ค��ภ� 43.��
46 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ศิ�ัชญ���ศุ�ธ��ลั� 3�.��
47 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ก�ิสร���แส�งด� 33.��
48 ��.�� 6.�� ��.��น�งส��ชน�ก�นต์��แก้�ศร� �9.��
49 ��.�� ��.�� ��.���ด�กหญิงนภั�ร��สุ�รร�รัตน์ 4�.��
�� ��.�� 9.�� ��.��น�งส��ปภ��ด���ป�ตั�� 3�.��
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�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4����������
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� 9.�� ��.�� 8.��น��บริรักษ์���ิ�มแ�้ม �7.��
� ��.�� ��.�� �.��น���ันชั���บุ��ิน�ุ �8.��
3 ��.�� 8.�� 8.��น��ปิ�ช�ติ���หล�กไหล �8.��
4 ��.�� 7.�� 7.��น��ปุญญกันต์��บุญแจ่ม �6.��
� 9.�� ��.�� 6.��น���ริน�ร����ล��ป�ง ��.��
6 ��.�� 8.�� 8.��น��อ�ช�����คุระ�อ��ด �7.��
7 ��.�� ��.�� 7.��น���อกพงษ์���งค์สนั่น 3�.��
8 �4.�� ��.�� 8.��น��ไกลกัง�ล���พธิ์ส�ัสดิ์ 3�.��
9 ��.�� �4.�� ��.��น��สุ�มธ����ิ��ก 37.��
�� ��.�� �3.�� 7.��น��กฤต�ิ��์��พิมพ์���ม� 33.��
�� �3.�� ��.�� 7.��น�งส��กิตติ����ไม่ห��ด�ุ�ธ 3�.��
�� ��.�� 9.�� �.��น�งส��จัน�ร์ศิ����ตุ่น�ฮ้� �6.��
�3 ��.�� ��.�� 8.���ด�กหญิงปิ่นสุด���ภูริส�ัสดิ์ 3�.��
�4 ��.�� 9.�� ��.��น�งส��ศิริ�รร���แสนไช�์ 3�.��
�� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ชญ�ด���รุ่งร�ม 33.��
�6 ��.�� �6.�� ��.��น�งส��ปั��ิต����ปร่งสละ 38.��
�7 ��.�� �4.�� 9.��น�งส���ัชรภร�์���ตปิน 34.��
�8 ��.�� 9.�� 8.��น�งส��ส�ธิต���ม�กุล �8.��
�9 �3.�� �3.�� 9.��น�งส��ปภ��ริน�ร์��ดั่น�จริญ 3�.��
�� ��.�� 8.�� 8.��น�งส��ไปร����ฉัน��ิ�ช��ร �7.��
�� 8.�� ��.�� 9.��น�งส��พัชริน�ร์����พศร� �9.��
�� ��.�� ��.�� 9.��น�งส��ภัชร��ด���นุ่น�กิด �9.��
�3 �3.�� ��.�� 7.��น�งส���ร�ภร�์��บุญศักดิ์ 3�.��
�4 ��.�� �4.�� 8.��น�งส���ริศร���ข�ัญ�ล�ก 34.��
�� ��.�� �4.�� 8.��น�งส��ศิระประภ����กศล 34.��
�6 �4.�� �8.�� 9.��น�งส��ก�รน���ชะ�ลปถัมภ์ 4�.��
�7 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ธัญศิริ��ชูสม 3�.��
�8 ��.�� 9.�� 9.��น�งส���ิภ�����ฟักน่�ม �9.��
�9 ��.�� ��.�� 7.��น�งส���ิร��รร����ับ�ิม�อง �9.��
3� 7.�� �.�� 7.��น�งส���รงอัปสร���องปลั่ง ��.��
3� �3.�� �4.�� 8.��น�งส���รษ���คุ���รฐิติ 3�.��
3� ��.�� ��.�� 9.��น�งส��ก�นต์ธิด���รักกุศล 34.��
33 �3.�� �3.�� 6.��น�งส��จิรัชฌ���สุขสมธรรม 33.��
34 ��.�� �4.�� 8.��น�งส���ัฐริน��์��ชะค��รอด 3�.��
3� ��.�� ��.�� 8.��น�งส��ภั�ริญ���ม้�น�อง 3�.��
36 �3.�� ��.�� 9.��น�งส��รุจิรัตน์����หอม 3�.��
37 ��.�� �4.�� 9.��น�งส��สุจิตรตร���ชู�ชื�อ 3�.��
38 ��.�� ��.�� ��.���ด�กหญิงอิน�์ชลิต����ิ�ัฒน์พงศภัค 3�.��
39 ��.�� ��.�� ��.��น�งส��กุลิสร���ไช�คิริน�ร์ 3�.��
4� 9.�� ��.�� 9.��น�งส��จุ��ม�ศ��ขัน�องค�� 3�.��
4� ��.�� ��.�� 6.��น�งส��สุภัสสร���กุลศร� �6.��
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�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4����������
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

4� ��.�� �7.�� ��.��น�งส��จอมข�ัญ��ขุนพิ�ักษ์ 4�.��
43 9.�� 8.�� 8.��น�งส���ัฐ�รร���ข�ันง�น ��.��
44 ��.�� �.�� �.��น�งส���ร�ภร�์��ธนู�อง ��.��
4� ��.�� ��.�� 9.��น�งส��อนิญชิต���พิม�พภ�ส 3�.��
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�ลข��่ ชื่อ-สกุล คะแนนร�ม
กลุ่ม�ร��น�ม.4����������
รหัส�D�6f�6���ิช��พ3����สุขศึกษ�และฯ�-�3���7���ค�น�ล�����ิ���ก�รค��น���-ศ3����ศิลปะ���ัน��่��7�กัน���น������6��คะแนน�ต�ม
���คะแนน

� ��.�� �4.�� ��.��น��กิตติธัช��ศร��ะสุ�ธิ์ 37.��
� �3.�� �7.�� �3.��น��ธนพันธ์��พันธ์ภักดิ์ 43.��
3 �4.�� ��.�� �3.���ด�กช���ภค�ศ���ิบูล�์แสง 48.��
4 ��.�� ��.�� ��.���ด�กช��ช�ินธร��พิพัฒนรังคะ 43.��
� �3.�� �7.�� ��.��น���ิชญพล��สุภ�กร�์ 4�.��
6 �3.�� �7.�� �3.��น��ขจรศักดิ์��ส��สือ 44.��
7 �3.�� ��.�� ��.��น��คุ��กร��แซ่�ฮ้ง 4�.��
8 �3.�� �8.�� ��.��น��นพรุจ��กัน��สิน 4�.��
9 �3.�� ��.�� 7.���ด�กช���จตน์ช�ิน�์��ฉัน�ตระกูลชั� 3�.��
�� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ฐิติ�รด���ธ�ร�ธน�รัศมิ์ 3�.��
�� ��.�� �8.�� ��.��น�งส��บุญ��นุช��สิงห์�ะร�ช 44.��
�� ��.�� ��.�� ��.��น�งส��ปฏิพร��กงพ�น 38.��
�3 �3.�� �9.�� ��.��น�งส��พิมพ์กมล��จอม�ิ�ม 4�.��
�4 �4.�� �8.�� 9.��น�งส���ร�งค�����งษ์�ร���� 4�.��
�� ��.�� �7.�� �3.��น�งส���ัฐริน�ร์��ล�สมชั��จริญ 43.��
�6 �4.�� ��.�� ��.��น�งส���ิล��รร���มู�ร�อค� 4�.��
�7 �3.�� �4.�� ��.��น�งส��ศิ�พร��มัชม� 4�.��
�8 �3.�� ��.�� ��.��น�งส��ชั�ญ�นุช��พรธน�ศิริ�รกุล 4�.��
�9 9.�� 9.�� ��.��น�งส��น���มนต์��จัน��ร �9.��
�� ��.�� �7.�� �3.���ด�กหญิงรัตติ��กร��ไช�ธงรัตน์ 4�.��
�� �3.�� ��.�� �4.��น�งส��ธนพร��ช่อ�ส้ง 47.��
�� �4.�� �8.�� ��.���ด�กหญิงสุปั��ิต����องด้�ง 43.��
�3 ��.�� �6.�� 9.��น�งส��อนงค์ภั�ร์��ปิ่นส�ัสดิ์ 37.��
�4 ��.�� ��.�� �3.���ด�กหญิงธัญรัตน์��สิงหฤกษ์ 4�.��
�� ��.�� ��.�� �3.��น�งส��ป�ิตต���รัตนรังษ� 39.��
�6 �3.�� ��.�� 8.��น�งส��อ�ร�����แสงลุน 3�.��
�7 �3.�� �8.�� ��.��น�งส��พั��ิต���กิล��ส 4�.��
�8 ��.�� �3.�� ��.���ด�กหญิงร้อ�แก้���ศิริ�ัฒน์ 36.��
�9 �4.�� ��.�� ��.���ด�กหญิง�รัญญ���พิศ�ลส�ธุกิจ 48.��
3� �3.�� �3.�� ��.��น�งส��ศุจิน�ร���บุญจิตร 36.��
3� ��.�� �3.�� 8.���ด�กหญิงสิระด���สถิตธน�ุฒิ 3�.��
3� ��.�� ��.�� �3.���ด�กหญิงอริ����อุง 4�.��
33 ��.�� �3.�� ��.��น�งส���พชรด����ง�ม�ช� 3�.��
34 ��.�� ��.�� 9.��น�งส��คุ��พร��รักชนะ 33.��
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