
ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กชาย ณัฎฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ ป.1/1
2 เด็กหญิง คณิสสร รอดเจริญ ป.1/1
3 เด็กหญิง ชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ ป.1/1
4 เด็กหญิง พิชชาภา วฒิุพงศ์ ป.1/1
5 เด็กหญิง ลออรัตน์ อนันตวโรดม ป.1/1
6 เด็กหญิง ลัลน์ลลักษณ์ เกล้ียงเกลา ป.1/1
7 เด็กหญิง นงนภสั เล่นทัศน์ ป.1/1
8 เด็กหญิง พิมพ์บุญ ทองผล ป.1/1
9 เด็กหญิง ศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ ป.1/1
10 เด็กหญิง อธชิา ศรีชื่นชม ป.1/1
11 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ชุมพงษ์ ป.1/1
12 เด็กหญิง มนสิชา นวลวฒัน์ ป.1/1
13 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ แสงข า ป.1/1
14 เด็กชาย ธนทัต ชิตไทย ป.1/1
15 เด็กชาย ณัฐภทัร นุ่นแก้ว ป.1/1
16 เด็กชาย ณัฐภทั ปริพิทักษ์ ป.1/1
17 เด็กหญิง กันต์ณภทัร เดชมณี ป.1/1
18 เด็กหญิง ดวงแก้ว เภาวเิศษ ป.1/1
19 เด็กหญิง ณัฐกฤตา อนุชาติ ป.1/1
20 เด็กหญิง พีรดา นันตะมาส ป.1/1
21 เด็กหญิง ติณณา สุขสอาด ป.1/2
22 เด็กหญิง อุนนดา ศรีโรจน์ ป.1/2
23 เด็กหญิงกวนิธดิา สังข์คร ป.1/2
24 เด็กหญิงอรอภชิา รัชชะ ป.1/2
25 เด็กชาย วชิรวทิย์ แสงเดช ป.1/2
26 เด็กหญิง ภญิญาพัชญ์ กล่ินสัมผัส ป.1/2
27 เด็กชาย รัชชานนท์ แผ้วบาง ป.1/2
28 เด็กชาย พิชญุตม์ โต๊ะยะเล ป.1/2
29 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ชื่นชม ป.1/2
30 เด็กหญิง นันท์นภสั โถวรุ่งเรือง ป.1/2
31 เด็กหญิง มรรษกร นิยกิจ ป.1/2
32 เด็กหญิง อัญชิตา นาคข า ป.1/2
33 เด็กหญิง สิรภทัร ยอดขยัน ป.1/2
34 เด็กหญิง ภทัรภร เทพศิริ ป.1/2
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ล ำดบัที่ ชั้น 
35 เด็กหญิง อภสันันท์ ช านาญราช ป.1/2
36 เด็กหญิง วลัณรัตน์ น้อยแนม ป.1/2
37 เด็กชาย ทีฆทัศน์ วตัรากรณ์ ป.1/3
38 เด็กชาย ชยุต วรรณศรี ป.1/3
39 เด็กหญิง กัญณัฒชา ด านิล ป.1/3
40 เด็กหญิง จอมสุดา เทพจิตต์ ป.1/3
41 เด็กหญิง จารุกร สัมฤทธิ์ ป.1/3
42 เด็กหญิง ภชสร ร้อยแก้ว ป.1/3
43 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์เสถียร ป1/4
44 เด็กชาย ธายุกร ไชยวฒัน์ ป.1/4
45 เด็กชายกรวชิญ์ แก้วกาศ ป.1/4
46 เด็กชาย เศรษฐ์วริศ พัฒนเชียร ป.1/4
47 เด็กหญิง พัณณิตา บุญทิพย์ ป.1/4
48 เด็กหญิง ปริชญา เดชาธนพงศ์ ป.1/4
49 เด็กหญิง ภวูรินทร์ แก้วไทย ป.1/4
50 เด็กหญิง กัญญาภทัร สุขเกษม ป.1/4
51 เด็กชาย พลเก้า ค านันท์ ป.1/4
52 เด็กหญิง ปุณณดา ชูจินดา ป.1/4
53 เด็กชาย จิรภทัร พลดี ป.1/4
54 เด็กชาย ธนดล หงษ์ทอง ป.1/5
55 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เพชรทอง ป.1/5
56 เด็กชาย พชร พัฒนเจริญ ป.1/5
57 เด็กชาย ภทัรภณ วงัสวา่ง ป.1/5
58 เด็กชาย สิรวชิญ์ ยืนยัน ป.1/5
59 เด็กชาย ชนิสร พูลผล ป.1/5
60 เด็กชาย วชิรวทิย์ จรูญจิตไพรัช ป.1/5
61 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ภมร ป.1/5
62 เด็กชาย วรีวชิญ์ อเนกศุภพล ป.1/5
63 เด็กชาย ธรณินทร์ เพียรสวสัด์ิ ป.1/5
64 เด็กชาย อรรถ พัฒน์นุ่น ป.1/5
65 เด็กหญิง มณฑกาญจน์ หนูแก้ว ป.1/5
66 เด็กหญิง ขวญัฤทัย ก าประโคน ป.1/5
67 เด็กหญิง ภวูษา พรหมจันทร์ ป.1/5
68 เด็กหญิง จิรัชยา แซ่ฉัว่ ป.1/5
69 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อินทจันทร์ ป.1/5
70 เด็กหญิง รวสิรา จีนแก้ว ป.1/5
71 เด็กหญิง อัญชิษฐา คุ้มรักษา ป.1/5

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
72 เด็กหญิง สุภสัสรา ทองเสริม ป.1/5
73 เด็กหญิง พัชญ์นิดา พัฒน์ทอง ป.1/5
74 เด็กหญิง เนตรชนก เอี่ยมจันทร์ ป.1/5
75 เด็กหญิง ปพิชญา อภวิฒัน์วราวงศ์ ป.1/5
76 เด็กหญิง ชนม์ณกานต์ ปานจันทร์ ป.1/5
77 เด็กหญิง ชญานิศ ไชยรักษ์ ป.1/5
78 เด็กชาย ธติิพงศ์ หวงัสวาสด์ิ ป.1/5
79 เด็กหญิง กัญญาวร์ี แก้วกุล ป.1/5
80 เด็กหญิง กุลภสัสร์ มีชัย ป.1/5
81 เด็กชาย ชวภณ ส าอางศรี ป.1/6
82 เด็กหญิง พาทินธดิา พานทอง ป.1/6
83 เด็กชาย ธนวชัร์ ทองกล่ิน ป.1/6
84 เด็กชาย กวนิ ลีละวฒิุ ป.1/6
85 เด็กชาย ปฤณ กระจ่างแจ้ง ป.1/6
86 เด็กหญิง อิสรีย์ พรหมจันทร์ ป.1/6
87 เด็กหญิง พิชญ์สินี คงมะลวน ป.1/6
88 เด็กชาย อติวชิญ์ หนูจีนจิตร ป.1/6
89 เด็กหญิง ธนัญญา ธนาพล ป.1/6
90 เด็กหญิง กุลพรภสัร์ ทองสง่า ป.1/6
91 เด็กหญิง สิตาพัชญ์ อันติมานนท์ ป.1/6
92 เด็กหญิง อัจฉรา วารีเพชร ป.1/6
93 เด็กชาย คเณศ อินทรนาค ป.1/6
94 เด็กหญิง กรสิริ ไสยรินทร์ ป.1/6
95 เด็กชาย พัทธดนย์ ศฤงฆารทวี ป.1/6
96 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีวหิะ ป.1/6
97 เด็กชาย ภริูทัต สอนภกัดี ป.1/6
98 เด็กหญิง ปวริศา สุระกิจ ป.1/6
99 เด็กหญิง เพชรพราว ประดิษฐพงศ์ ป.1/6
100 เด็กหญิง ณัฐภทัร ขาวสนิท ป.1/7
101 เด็กชาย เนติพัฒน์ แก้วมณี ป.1/7
102 เด็กชาย ธนดล คล้ายเจริญ ป.1/7
103 เด็กชาย ธนกร แป๊ะป๋อง ป.1/7
104 เด็กหญิง ปริญรดา สุบรรณ ป.1/7
105 เด็กชาย พงศ์ปณต เพชรหนู ป.1/7
106 เด็กชาย ธรีดา นรเศรษฐโกศล ป.1/7
107 เด็กหญิง ปอรภา มูลลักษณ์ ป.1/7
108 เด็กหญิง กฤติมา บุญเจริญ ป.1/7

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
109 เด็กหญิง นันทิญา เด่นสุนทร ป.1/7
110 เด็กหญิง จิรัชญา รอดจิตต์ ป.1/7
111 เด็กหญิง กนกวรรณ ชูสุวรรณ ป.1/7
112 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชญ์ จันทบูรณ์ ป.1/7
113 เด็กหญิง ธมลวรรณ ท่ากัว่ ป.1/7
114 เด็กชาย วรากร น้อยลัทธี ป.1/7
115 เด็กชาย ธนกฤต ค าหวาน ป.1/7
116 เด็กชาย ธรีวร์ี ณ นคร ป.1/7
117 เด็กหญิง ลัลน์ญดา ปราบไกรศรี ป.1/7
118 เด็กชาย ณฐกร วเิศษแสง ป.1/8
119 เด็กหญิง สันต์ธศศิ ศรียาภยั ป.1/8
120 เด็กหญิง ชนัญชิดา องศารา ป.1/8
121 เด็กหญิง น้ าไพลิน เสือสวี ป.1/8
122 เด็กหญิง ลภสัรดา ทองค า ป.1/8
123 เด็กชาย พชร นุ่นชื่น ป.1/8
124 เด็กชาย ณัฐภทัร โมลี ป.1/8
125 เด็กชาย ปฐพี พงษ์ศักด์ิไกรศรี ป.1/8
126 เด็กหญิง นัทธมน อุ่นเจริญ ป.1/8
127 เด็กหญิง นันทิพัฒน์ ล้อมสมบัติ ป.1/8
128 เด็กชาย พลกฤษณ์ อ่วมประเสริฐ ป.1/8
129 เด็กหญิง ฐิติมา จตุวชัรนาถ ป.1/8
130 เด็กชาย ภริูนท์ สังขะวชิัย ป.1/9
131 เด็กหญิง วชิราพร ประสงค์จินดา ป.1/10
132 เด็กชาย กฤตภาส ภริูภสัโภคิน ป.1/10
133 เด็กชาย ศตายุ วงศ์ศิลป์ ป.1/10
134 เด็กชาย เอกกวี เสือแก้ว ป.1/11
135 เด็กชาย ยุติวชิญ์ เพ็ชรมีศรี ป.1/11
136 เด็กชาย ปภาวนิท์ พิริยสถิต ป.1/11
137 เด็กชาย อุชุกร ชินทัตโสภณ ป.1/11
138 เด็กชาย ทัพพ์ ลวณะสกล ป.1/11
139 เด็กชาย ณัฐกรณ์ แสงรอด ป.1/11
140 เด็กหญิง ฐรินดา เศรษฐเชื้อ ป.1/11
141 เด็กชาย พรรณพิศา ไพศาลโรจน์ ป.1/11
142 เด็กหญิง ปัญญนภสั อรุณศิริวฒันา ป.1/11
143 เด็กหญิง นภาลักษณ์ เจ้ยแก้ว ป.1/11
144 เด็กหญิง ธญัสินี จันทร์ภชุงค์ ป.1/11
145 เด็กหญิง ปาณิสรา โชติกล่อม ป.1/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
146 เด็กหญิง ปิ่นมุก มณีโชติ ป.1/11
147 เด็กหญิง ธริีศรา ธนมิตรามณี ป.1/11
148 เด็กหญิง เขมิสรา มั่นวงศ์วโิรจน์ ป.1/11
149 เด็กหญิง ณฐวลัญช์ รักกะเปา ป.1/11
150 เด็กหญิง ทิพย์ธาอร โพธิพ์ิชญกุล ป.1/11
151 เด็กหญิง เจณิสสา วราชัย ป.1/11
152 เด็กหญิง ดลศิริ สวสัดิเวทิน ป.1/11
153 เด็กหญิง ดริณทร์รัฎ ธนอดิโรจน์ ป.1/11
154 เด็กหญิง อลิชา เทียมสุวรรณ ป.1/12
155 เด็กชาย ธนพงค์ ฤทธิห์มุน ป.1/12
156 เด็กหญิง ภชัราวลี อานนท์ ป.1/12
157 เด็กชาย ธรรมวฒัน์ สุขชาติ ป.1/12
158 เด็กหญิง วนัทิตา สีเปี้ยว ป.1/12
159 เด็กชาย ณธรรศ กิจกร ป.1/12
160 เด็กหญิง ศิรภสัสร ลิกขะไชย ป.1/12
161 เด็กหญิง เมธาวี เวชวทิยาอ าไพกิจ ป.1/12
162 เด็กชาย ธฤษณุ รัตนธรรมสกุล ป.1/12
163 เด็กชาย พณิชพล จักรางกูร ป.1/12
164 เด็กหญิง ปฤณณดา อภชินังกูร ป.1/12
165 เด็กหญิง บุญธรักษา ศิริพงษ์ ป.1/12
166 เด็กหญิง ชญานิศฐ์ โชติกศุภเศรณี ป.1/12

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กชาย สักรินทร์ มุขตา ป.2/1
2 เด็กชาย กฤติเดช โชคชัยปัถมาพร ป.2/1
3 เด็กชาย ธร์ีธวชั จิตต์คงสง ป.2/1
4 เด็กชาย พิฑานันท์ แก้วปลอด ป.2/1
5 เด็กชาย วรภทัร ตะก้อง ป.2/1
6 เด็กหญิง อรไพลิน แววมณี ป.2/1
7 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุชาติพงศ์ ป.2/1
8 เด็กหญิง เทพศิริ เกิดด้วง ป.2/1
9 เด็กหญิง ภคัญาดา แก้วคงคา ป.2/1
10 เด็กชาย กฤชนนท์ สุขแก้ว ป.2/1
11 เด็กชาย วรีวชิญ์ บุราณรักษ์ ป.2/2
12 เด็กชาย พชรกฤต สัมมากสิพงศ์ ป.2/2
13 เด็กชาย มติมนต์ วฒันเชื้อ ป.2/2
14 เด็กหญิง ยุพราช ร้อยแก้ว ป.2/2
15 เด็กชาย ปกรณ์ ชุ่มชิต ป.2/2
16 เด็กชาย กันตพัชร ทองวเิศษ ป.2/2
17 เด็กชาย กษิด์ิเดช วนัเพ็ญ ป.2/2
18 เด็กชาย ธนกฤษ ทองสร้อย ป.2/2
19 เด็กชาย ภมูิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง ป.2/2
20 เด็กชาย พศวร์ี เมืองสุวรรณ์ ป.2/2
21 เด็กหญิง นิชชา ธรรมานุรักษ์ ป.2/2
22 เด็กหญิง ฐิติวรกาญจน์ ทับเมือง ป.2/2
23 เด็กหญิง กชกร เคนไชยวงศ์ ป.2/2
24 เด็กหญิง กันต์ฤทัย คงชาตรี ป.2/2
25 เด็กหญิง วริษฐา นิลจันทร์ ป.2/2
26 เด็กหญิง ปุณณดา อยูป่ระสิทธิ์ ป.2/2
27 เด็กหญิง พันธุช์นก วทิิพย์รอด ป.2/2
28 เด็กหญิง ปวริศา คูหพันธ์ ป.2/3
29 เด็กหญิง ปรีชญา เพชรรัตน์ ป.2/3
30 เด็กหญิง ศรีปริญ ศรีทอง ป.2/3
31 เด็กหญิง สุคนธา ชูศรี ป.2/3
32 เด็กหญิง ธนัยรัตน์ น้อยแนม ป.2/3
33 เด็กชาย ชุติเดช แสงนิล ป.2/3
34 เด็กชาย พัฐกฤษฎ์ บุญคง ป.2/4
35 เด็กหญิง อนัญญา นิลจินดา ป.2/4
36 เด็กหญิง วรรณรัตน์ รัตนสุภา ป.2/4

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน

(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กชาย สกลวรรธน์ มากบุญ ป.2/4
38 เด็กหญิง ปุญญิศา คล้ิงเคล้า ป.2/4
39 เด็กหญิง วริษฎา เล่นทัศน์ ป.2/5
40 เด็กชาย ชนติ ไชยบัณฑิต ป.2/5
41 เด็กหญิง จิณณา อัครปฐมกุล ป.2/6
42 เด็กหญิง วชิรญาณ์ กระสินธุ์ ป.2/6
43 เด็กชาย ดนัยณัฐ รักเดช ป.2/6
44 เด็กหญิง ธญัณิชา อินทร์ทอง ป.2/6
45 เด็กชาย ศุภกร เกษมกิจโภคิน ป.2/6
46 เด็กหญิง ปรียานาถ มณีนิล ป.2/6
47 เด็กหญิง พรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ ป.2/6
48 เด็กหญิง ปิ่นหยก จันทรมุณี ป.2/6
49 เด็กชาย ณัฏฐกิจต์ จิตราภริมย์ ป.2/7
50 เด็กหญิง ภคัวลัญชญ์รัตน์ เพชรกระจาย ป.2/7
51 เด็กหญิง สิรินตา รัตตนานุพงศ์ ป.2/7
52 เด็กหญิง ปริญาดา ใจตรง ป.2/7
53 เด็กชาย ต้องอภยั ภมูิไชยา ป.2/7
54 เด็กชาย ธาวนิ ข าแก้ว ป.2/7
55 เด็กหญิง ลักษิกา ศรีธรรมราช ป.2/7
56 เด็กชาย พัชรพล ทิพย์ประพัทธก์ุล ป.2/7
57 เด็กชาย พิชญะ วเิศษรัตน์ ป.2/7
58 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มณีรัตน์ ป.2/7
59 เด็กหญิง กนกรดา ศรีทองแก้ว ป.2/7
60 เด็กหญิง ภทัธริา วชัรินทร์พร ป.2/7
61 เด็กหญิง ณัฐภทัร สิงห์ศิลา ป.2/7
62 เด็กหญิง ปวริศา ทิพย์รอด ป.2/7
63 เด็กหญิง ปุณญาดา บุญมิตร ป.2/7
64 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ เด่ียววานิชย์ ป.2/7
65 เด็กหญิง พาขวญั กองประดิษฐ ป.2/7
66 เด็กชาย วชิรวชิญ์ พลสังข์ ป.2/7
67 เด็กหญิง พริมรตา อินทชัย ป.2/8
68 เด็กหญิง ปวริศา นาคใหญ่ ป.2/8
69 เด็กชาย ณัฐธวชั ขุนศรี ป.2/9
70 เด็กหญิง ดรัลพร มีนะจรัส ป.2/9
71 เด็กชาย สิรวชิญ์ ชาติทรัพย์สิน ป.2/9
72 เด็กหญิง ธติิมา รักเย็น ป.2/9
73 เด็กหญิง ณฐมน ชูจิตร ป.2/9
74 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เล็กจริง ป.2/9
75 เด็กหญิง พลอยชมพู จันทร์ชูกล่ิน ป.2/10

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กชาย ธนภมูิ เอ้งฉ้วน ป.2/10
77 เด็กหญิง ฐิติยา แป้นบุตร ป.2/10
78 เด็กหญิง เมธาพร ไทยสยาม ป.2/10
79 เด็กชาย จิธพนธ์ อู่วณิชย์กุล ป.2/10
80 เด็กหญิง พัชรกันย์ ปานทอง ป.2/10
81 เด็กชาย กฤษฎา แก้วนิรมิตร์ ป.2/10
82 เด็กหญิง ลฎาภา นุ่นชื่น ป.2/10
83 เด็กหญิง โปชิญา วอ่งสกุล ป.2/11
84 เด็กหญิง พชรพร มานิล ป.2/11
85 เด็กชาย ศิรวทิย์ พวงเพชร ป.2/11
86 เด็กหญิง ณัชชา โมควงศ์ ป.2/11
87 เด็กหญิง สไบงาม นาคบุญช่วย ป.2/11
88 เด็กชาย ธนวชิญ์ จ่าแก้ว ป.2/11
89 เด็กหญิง พิชญธดิา จงควนิิต ป.2/11
90 เด็กหญิง อริญรดา ถือแก้ว ป.2/11
91 เด็กหญิง เพียงประภาส์ เพียรเจริญ ป.2/11
92 เด็กชาย ณัฐรณ ทองนุ้ยพราหมณ์ ป.2/12
93 เด็กชาย กันต์ธร สีห์รา ป.2/12
94 เด็กชาย ธรีวฒัน์ พัฒนประดิษฐ์ ป.2/12
95 เด็กชาย นพรุจ แซ่ล้ิม ป.2/12
96 เด็กชาย ธนชาติ ตันธนกุล ป.2/12
97 เด็กชาย พชรคุณ ชูขันธ์ ป.2/12
98 เด็กชาย ณัฐณภทัร ราตรี ป.2/12
99 เด็กชาย ปองคุณ สุทธสุิวรรณ ป.2/12
100 เด็กชาย รดิท ชัยมงคล ป.2/12
101 เด็กชาย นนทพัทธ์ บัวจันทร์ ป.2/12
102 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เพชรรัตน์ ป.2/12
103 เด็กหญิง นราวดี ปาลคเชนทร์ ป.2/12
104 เด็กหญิง บุณยานุช เชาวนัฐเศวตกุล ป.2/12
105 เด็กหญิง ศิรภสัสร โชติกศุภเศรณี ป.2/12
106 เด็กหญิง ณัฐณิชา พูลมาศ ป.2/12
107 เด็กหญิง นันท์ลินี นวลนิรันดร์ ป.2/12
108 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย ป.2/12
109 เด็กหญิง พริมา หริรักษ์ ป.2/12
110 เด็กหญิง ณชรต จ านงค์ทอง ป.2/12
111 เด็กหญิง กฤตยาธรณ์ ข าคง ป.2/12
112 เด็กหญิง ธติิธาดา จิตราภริมย์ ป.2/12
113 เด็กหญิง ลภศั โชคคณาพิทักษณ์ ป.2/12

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กชาย ดิษย์วรินทร์ ดวงจักร์ ป.3/1
2 เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ พรหมจรรย์ ป.3/1
3 เด็กชาย ชนาเมธ จันทร์เกตุ ป.3/1
4 เด็กชาย ศุภกันต์ เกือ้กูล ป.3/1
5 เด็กหญิง  ซาน่า ธญัชนก เอเลอร์ส ป.3/1
6 เด็กชาย พสิษฐ์ ไตรเดชา ป.3/1
7 เด็กหญิง รักษณาลี เสนทอง ป.3/1
8 เด็กหญิง เปี่ยมสุข เจริญสิน ป.3/1
9 เด็กชาย กิตติกานต์ สุทธรัิกษ์ ป.3/1
10 เด็กชาย วงศกร ทองสอน ป.3/1
11 เด็กหญิง ณัฐกฤตา นาคแกมทอง ป.3/1
12 เด็กชาย ธนภทัร ร าเพย ป.3/1
13 เด็กชาย กฤติพงษ์ ฉิมกล่อม ป.3/1
14 เด็กชาย พีรวชิญ์ นวลมุสิก ป.3/1
15 เด็กหญิง วรัณปภา เพ็ชระ ป.3/1
16 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ทิพย์รัตน์ ป.3/1
17 เด็กหญิง ชนัญชิตา เนียมมูสิก ป.3/1
18 เด็กชาย ณัฏฐพิเชษฐ์ เจริญพิริยะ ป.3/1
19 เด็กชาย พิชญุตม์ บารมี ป.3/1
20 เด็กหญิง อักษราภคั โพธิเ์พชร ป.3/1
21 เด็กหญิง พิชญาภา ศรีชุม ป.3/1
22 เด็กหญิง กัญณัฏฐ์ ข าแก้ว ป.3/1
23 เด็กหญิง กัญญาวร์ี นาคเล้ียว ป.3/1
24 เด็กหญิง กวนิธดิา แขจันทร์ ป.3/1
25 เด็กหญิง มนัญชยา ศศิภริูพลังกร ป.3/1
26 เด็กชาย ภริูภทัร หนูรักษ์ ป.3/1
27 เด็กหญิง ชญาณ์นินท์ เพชรศรี ป.3/1
28 เด็กหญิง ปาณิศา ราชคต ป.3/1
29 เด็กหญิง วรัิญชนก อุทา ป.3/1
30 เด็กหญิง ปภณิทิพย์ รักบ ารุง ป.3/1
31 เด็กหญิง ณัฐณิชา อนันต์ ป.3/1
32 เด็กหญิง ปุญรวภิา เกษเผือก ป.3/1
33 เด็กหญิง ฐิติวรดา ทับเมือง ป.3/1
34 เด็กหญิง ณัชณิชา แก้วมณี ป.3/1
35 เด็กชาย ธาริต อัครชูวงศ์ ป.3/1
36 เด็กชาย ภริูวฒัน์ โสพลพันธุ์ ป.3/2

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
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ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กหญิง จันทกานต์ มณีรัตน์ ป.3/2
38 เด็กชาย ชยพล จันทร์สุข ป.3/2
39 เด็กชาย มนัญชัย ไชยบรรดิษฐ ป.3/2
40 เด็กชาย ภทัรวฒิุ บุญญภทัร ป.3/2
41 เด็กชาย รัชชานนท์ ธานีวงษ์ ป.3/2
42 เด็กหญิง ฐิติชญา ทองค า ป.3/2
43 เด็กชาย ชยุต ไชยสุวรรณ ป.3/2
44 เด็กหญิง ลลิดา ขนอม ป.3/2
45 เด็กหญิง เมธาพร คล้ายเจริญ ป.3/2
46 เด็กชาย อภวิชิญ์ รัตนพร ป.3/2
47 เด็กชาย ธรีภทัร เจริญรักษ์ ป.3/2
48 เด็กชาย จิรายุ ศรีทองกุล ป.3/2
49 เด็กหญิง มนัสนันท์ ขวญักุล ป.3/2
50 เด็กหญิง อุรัสยา ชูวารี ป.3/2
51 เด็กหญิง ภทัรวดี ทวนทอง ป.3/2
52 เด็กชาย ธร์ีธวชั ฤทธขิาบ ป.3/2
53 เด็กหญิง จิราภา เมฆบุตร ป.3/2
54 เด็กหญิง วรีปรียา สุขมหา ป.3/2
55 เด็กหญิง สิรวร์ี เบญจพรกุลนิจ ป.3/2
56 เด็กชาย ธนาเดช ไพบูลย์ ป.3/2
57 เด็กหญิง ณัฐปภสัร์ รัตกุล ป.3/2
58 เด็กชาย ปุณณวรรธน์ จันทร์ส่งแสง ป.3/2
59 เด็กหญิง สุพิชญา พัฒเสน ป.3/2
60 เด็กหญิง ฐานิตา จันทรักษ์ ป.3/2
61 เด็กชาย ณฐกร ชูแก้ว ป.3/2
62 เด็กหญิง เพียงพิชชาอร เทพสุรินทร์ ป.3/2
63 เด็กชาย ปัณณทัต เรืองทอง ป.3/2
64 เด็กชาย ธรีภทัร บุรินทร์กุล ป.3/3
65 เด็กชาย ปวริศ วนัสอง ป.3/3
66 เด็กชาย แทนคุณ ศรีไชย ป.3/3
67 เด็กชาย ยศสรัล เกิดอุดม ป.3/3
68 เด็กชาย ชยพล โชคชัยกวนิ ป.3/3
69 เด็กชาย เนติธร ปิ่นแก้ว ป.3/3
70 เด็กหญิง เขมศิตา ศักด์ิศรีวธิรุาช ป.3/3
71 เด็กหญิง ภสิูปราง จุลานุพันธ์ ป.3/3
72 เด็กหญิง วรัชยา อนันทขาล ป.3/3
73 เด็กหญิง ณัฐกฤตา นารีจงกุล ป.3/3
74 เด็กหญิง อัจฉรียา รักษานุ่น ป.3/3
75 เด็กหญิงณิศลา สมหมาย ป.3/3

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กหญิง ศิริพิชญา เพ็ชรรัตน์ ป.3/3
77 เด็กหญิง กรภคั เพชรหนู ป.3/3
78 เด็กหญิง อภชิญา ทัพภะ ป.3/3
79 เด็กหญิง ปุญนรี มลิวลัย์ ป.3/3
80 เด็กหญิง สิริโมฬี บุณยทัต ป.3/3
81 เด็กหญิง นันท์นภสั ชื่นชม ป.3/3
82 เด็กหญิง พศิกา ภมร ป.3/3
83 เด็กหญิง วรีภทัรา สุขมหา ป.3/3
84 เด็กชาย กฤติเดช พิชญานุพงศ์ ป.3/3
85 เด็กชาย ชณินชากร ชาญณรงค์ ป.3/3
86 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ธราพร ป.3/4
87 เด็กหญิง ณัฐณิชา จงอริยะกุล ป.3/4
88 เด็กหญิง ปุญญิศา สระโพธิท์อง ป.3/4
89 เด็กชาย ธรีโชติ ราชคม ป.3/4
90 เด็กหญิง ณัฐชา พรหมวเิศษ ป.3/4
91 เด็กหญิง โมโมะ ชิบาตะ ป.3/4
92 เด็กหญิง วรัสยา เจริญศุภผล ป.3/4
93 เด็กหญิง สุรัตน์ติกานต์ แก้วทองดี ป.3/4
94 เด็กหญิง ปุณิกา อักษรภกัดี ป.3/4
95 เด็กหญิง ชนิดาภา แก้วอ าดี ป.3/4
96 เด็กหญิง เหนือฟ้า ไชยอร่าม ป.3/4
97 เด็กหญิง ไอยวริญท์ หอมฤทธ์ ป.3/4
98 เด็กหญิง กมลรัตน์ โจมฤทธิ์ ป.3/4
99 เด็กหญิง สุภชิชา วตัรากรณ์ ป.3/4
100 เด็กหญิง ชัชชญา บุญจันทร์ ป.3/4
101 เด็กชาย ศตายุ อักษรภกัดี ป.3/4
102 เด็กหญิง นววรรณ เพทายประกายเพชร ป.3/4
103 เด็กหญิง พัชรีพร รักเลิศ ป.3/4
104 เด็กชาย พิชเญศ บัวเนียม ป.3/4
105 เด็กชาย เทพฏวิชั ทองมา ป.3/4
106 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ผลพฤกษา ป.3/4
107 เด็กชาย ปัญนพัทร ชัยทอง ป.3/4
108 เด็กหญิง ปกฉัตร วงศ์ลีลากรณ์ ป.3/4
109 เด็กชาย คงกะพันธุ์ เทพจิตต์ ป.3/4
110 เด็กชาย ณัชพล บัวผิน ป.3/4
111 เด็กหญิง กัญญณัท พลโยธา ป.3/5
112 เด็กชาย จิรายุส เรืองโรจน์ ป.3/5
113 เด็กชาย พงศ์คุณากรณ์ ยอดสมุทร ป.3/5
114 เด็กชาย ภาคิน จันทร์แก้ว ป.3/5

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
115 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ประดิษฐพร ป.3/5
116 เด็กหญิง พชรพร วรอาจ ป.3/5
117 เด็กหญิง นันท์นภสั แก้วมณี ป.3/5
118 เด็กหญิง วรันธร พรหมแทน ป.3/5
119 เด็กชาย ภวูชิ ภกัดี ป.3/5
120 เด็กชาย ธรีชัย ราชคม ป.3/5
121 เด็กหญิง ณัฐวดี รักสุวรรณ ป.3/5
122 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วเิศษแสง ป.3/5
123 เด็กชาย ธนกร ธนฐานสกุล ป.3/5
124 เด็กหญิง กีรณัญน์ ชวพงษ์ ป.3/5
125 เด็กหญิง การต์พิชชา ทองน้อย ป.3/5
126 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ นนทกัป ป.3/5
127 เด็กชาย ศุภสัณห์ จันทร์ไทย ป.3/5
128 เด็กหญิง ปวนันาถ จีระพิวฒัน์ ป.3/5
129 เด็กชาย อนพัช มีเพียร ป.3/5
130 เด็กหญิง ลภสัรดา เพชรทอง ป.3/5
131 เด็กหญิง กัญจนพร รุ่งแก้ว ป.3/5
132 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ นาเจริญ ป.3/5
133 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา เกตุแก้ว ป.3/5
134 เด็กหญิง ณัฐริกา รักสุวรรณ ป.3/5
135 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ลิขิตมงคลสกุล ป.3/5
136 เด็กชาย สิริรัฐ สายหยุด ป.3/5
137 เด็กหญิง นันทิพัฒน์ เด่นสุนทร ป.3/6
138 เด็กชาย เตชินท์ ทองต าลึง ป.3/6
139 เด็กหญิง ธนัท เกิดสมบัติ ป.3/6
140 เด็กชาย ส.สิรภพ ทิพยธรรม ป.3/6
141 เด็กหญิง ปุณณตา กลางนุรักษ์ ป.3/6
142 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ กล่ินสัมผัส ป.3/6
143 เด็กหญิง กัลยาภสัร์ ทองสง่า ป.3/6
144 เด็กหญิง เกศรินทร์ แป้นถนอม ป.3/6
145 เด็กหญิง ธญัลักษณ์ น้อยเกษม ป.3/6
146 เด็กหญิง ศิรภสัสร รักเชื้อ ป.3/6
147 เด็กชาย ณัฐนภนัต์ ภู่วฒันา ป.3/6
148 เด็กหญิง ณิชาภทัร รัตนพันธ์ ป.3/6
149 เด็กชาย ภดิูศ กองประดิษฐ ป.3/6
150 เด็กหญิง เกศแก้ว ไทรจ าเนียร ป.3/6
151 เด็กหญิง สิริรัตน์ โภชนาธาร ป.3/6
152 เด็กหญิง ญาณพัทธ์ แดงทอง ป.3/6
153 เด็กชาย พิชญุตม์ หลางหวอด ป.3/7

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
154 เด็กหญิง กานต์ธดิา พรหมเจือ ป.3/7
155 เด็กหญิง ชมิตานันท์ พรหมศิลป์ ป.3/7
156 เด็กชาย อริญญ์ธร เกิดพงษ์พันธ์ ป.3/7
157 เด็กหญิง อริสรา สุราราษฎร์ ป.3/7
158 เด็กหญิง ธนัญญา วารีวานิช ป.3/7
159 เด็กหญิง จันทิมา ยิม้พิทักษ์กุล ป.3/7
160 เด็กชาย ชวลัวทิย์ มิข า ป.3/7
161 เด็กหญิง นพลักษณ์ กองประดิษฐ ป.3/7
162 เด็กชาย กฤษณพล สืบกระพันธ์ ป.3/7
163 เด็กชาย อิทธกิร แก้วเชื้อ ป.3/7
164 เด็กหญิง ณิชกานต์ อุปการดี ป.3/7
165 เด็กหญิง ชนาภา คงมั่น ป.3/7
166 เด็กชาย กฤติน ศรีใหม่ ป.3/7
167 เด็กชาย สิรวชิญ์ พันธศิ์ริวรกุล ป.3/7
168 เด็กชาย ปภนิวชิ ใบกวา้ง ป.3/7
169 เด็กหญิง สิริวฒันา อินคชสาร ป.3/7
170 เด็กชาย ณัฐชนน ซาริม ป.3/7
171 เด็กหญิง ปภาดา สุวรรณปากแพรก ป.3/7
172 เด็กหญิง ภทัรภร คงทรัพย์ ป.3/7
173 เด็กชาย กิตติณัฏฐ ศรีอาภานนท์ ป.3/7
174 เด็กชาย สารัทธ์ ช่วยสถิตย์ ป.3/7
175 เด็กหญิง ภาขวญั ปานศิริ ป.3/7
176 เด็กหญิง นันชญากรณ์ มีศักด์ิ ป.3/7
177 เด็กชาย ชยางกูร กล้าหาญ ป.3/7
178 เด็กหญิง ณวรา เรียงรุ่งโรจน์ ป.3/8
179 เด็กชาย ปวริศ ค าธร ป.3/8
180 เด็กหญิง กรนภา อินทรักษ์ ป.3/8
181 เด็กหญิง ปวริศา ตันติวตัรกุล ป.3/8
182 เด็กชาย ปภาวนิ ศรีภกัดี ป.3/8
183 เด็กชาย พัสกร เซ่ียงฉิน ป.3/8
184 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ ฉางข้าวพรม ป.3/8
185 เด็กหญิง โสรยา พรหมสนิท ป.3/8
186 เด็กชาย กฤติน จันทร์ทิพย์ ป.3/8
187 เด็กชาย อิษฎา วราคมธรีา ป.3/8
188 เด็กชาย ปภงักร พรหมทองแก้ว ป.3/8
189 เด็กหญิง สาธดิา บริเพชร ป.3/8
190 เด็กหญิง วชัราวลี ไชยวจิารณ์ ป.3/8
191 เด็กหญิง จิตสุดา สุวรรณภวิฒัน์ ป.3/8
192 เด็กหญิง กนกพร รอดนิตย์ ป.3/8

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
193 เด็กหญิง ปริชญา สุวรรณเทียบ ป.3/8
194 เด็กชาย จักริน วงษ์กวี ป.3/8
195 เด็กชาย สิทธตั ล้ิมสกุล ป.3/8
196 เด็กหญิง ภคัจิรา รักดี ป.3/8
197 เด็กหญิง ณัฐณิชา มีเดช ป.3/8
198 เด็กชาย กิตติฤกษ์ ข าวชิา ป.3/8
199 เด็กชาย ภทัรวนิทร์ นิลรัตน์ ป.3/8
200 เด็กชาย สิรวชิญ บุญประกอบ ป.3/8
201 เด็กหญิง อังสนา อินทรทูต ป.3/8
202 เด็กชาย พงศกร ขาวเรือง ป.3/9
203 เด็กชาย กิตติพศ อินคชสาร ป.3/9
204 เด็กหญิง ธารพร เล่ืองสุนทร ป.3/9
205 เด็กชาย ณัฐพสิษฐ์ อินทร์ปราบ ป.3/9
206 เด็กชาย ธนัตถ์ ซังธาดา ป.3/9
207 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ นาคพล ป.3/9
208 เด็กหญิง ปรัชญาวรินท์ พวงบุรี ป.3/10
209 เด็กหญิง ธญัรดา ผอมหนู ป.3/10
210 เด็กหญิงธนภรณ์ สิทธโิอน ป.3/10
211 เด็กชาย กฤษฎิ์ลภณ มุขรัษฎา ป.3/10
212 เด็กชาย เทพทัต อ าไพเมือง ป.3/10
213 เด็กหญิง พรยมล นุ้ยแก้ว ป.3/10
214 เด็กหญิง อุษณา รักหวาน ป.3/10
215 เด็กชาย ณพิชญ์ เพชรรัตน์ ป.3/11
216 เด็กชาย ณฐาศักด์ิ โกสิยาพันธ์ ป.3/11
217 เด็กชาย ทรรพตะวนั โมทนา ป.3/11
218 เด็กชาย น่านฟ้า รักษภกัดี ป.3/11
219 เด็กชาย เอสรา อริยประกาย ป.3/11
220 เด็กชาย สกลภทัร เดชมณี ป.3/11
221 เด็กชาย ปุณณวชิ อรุณศิริวฒันา ป.3/11
222 เด็กชาย อีต้ัน เชน ป.3/11
223 เด็กชาย อติรุจ กิจกร ป.3/11
224 เด็กชาย ภมีพล ครุฑสุวรรณ ป.3/11
225 เด็กชาย กฤษกร ธนมิตรามณี ป.3/11
226 เด็กชาย รัชพล ไชยราช ป.3/11
227 เด็กหญิง ณัชปภา ชินทัตโสภณ ป.3/11
228 เด็กหญิง อาณาคริส หวงัวศิวาวทิย์ ป.3/11
229 เด็กหญิง ดล กล่ินเสาวคนธ์ ป.3/11
230 เด็กหญิง ณิศชนา เสือแก้ว ป.3/11
231 เด็กหญิง ปิยธดิา หาญจริยากูล ป.3/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
232 เด็กหญิง นวรัตน์ ศรีเจริญ ป.3/11
233 เด็กหญิง พัชญ์ชิสา เพ็ชรมีศรี ป.3/11
234 เด็กหญิง กิติพิชญา จินดาเรือง ป.3/11
235 เด็กหญิง กณิศนันณ์ อธมิุตติธรรม ป.3/11
236 เด็กหญิง นาฎนรี ศรีตะกุก ป.3/11
237 เด็กหญิง ธวลัพร เจ็ดวรรณะ ป.3/11
238 เด็กหญิง ณิชกมล ปิ่นทองศรี ป.3/11
239 เด็กหญิง สุนิษา ศักด์ิศรีสุวรรณ ป.3/11
240 เด็กหญิง พิชญาภา หาญด ารงค์กูล ป.3/11
241 เด็กหญิง อัญชิษฐา ศรีรักษ์ ป.3/11
242 เด็กหญิง พลอยรัตน์ แซ่เต้ือง ป.3/11
243 เด็กหญิง ณปภา ต้ังพิรุฬห์ ป.3/11
244 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ โพธิพ์ิชญกุล ป.3/11
245 เด็กหญิง พีรรัชต์ ชูขันธ์ ป.3/11
246 เด็กหญิง ปภชัญา สุรวฒิุสกุล ป.3/11

ชื่อ - สกุล 



รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กชาย ณัฏธณ์ยศ พัฒนเชียร ป.4/1
2 เด็กชาย จิตตบุญ จิตนุ่ม ป.4/1
3 เด็กชาย ชวศิ อุ่นใจ ป.4/1
4 เด็กชาย อัคคพล ทิมสวสัด์ิ ป.4/1
5 เด็กชาย ภมูิภทัร ทองผล ป.4/1
6 เด็กชาย ธฤษณ ธรรมเรียง ป.4/1
7 เด็กชาย ชยพัฒน์ ทองศรี ป.4/1
8 เด็กชาย จิรพัฒน์ สะโรจน์ ป.4/1
9 เด็กชาย ธติิวฒิุ เมืองจันทบุรี ป.4/1
10 เด็กชาย สิรวชิญ์ บรรทัดฐาน ป.4/1
11 เด็กชาย โยตการณ์ พรหมณ์สุดสงคราม ป.4/1
12 เด็กชาย กษิดิศ ไกรนุกูล ป.4/1
13 เด็กชาย ภควติั ปลอดอักษร ป.4/1
14 เด็กชาย แทนคุณ ภริมย์สมบัติ ป.4/1
15 เด็กชาย กันตภณ สุวรรณคง ป.4/1
16 เด็กชาย วรีวชิญ์ สมบูรณ์ลักขณา ป.4/1
17 เด็กหญิง ปพิชญา คล้ิงเคล้า ป.4/1
18 เด็กหญิง  ธชิารัตน์ เสารัญ ป.4/1
19 เด็กหญิง ชัญญานุช พรหมสะอาด ป.4/1
20 เด็กหญิง ธนิษฐา จ้งคีรี ป.4/1
21 เด็กหญิง รวงข้าว พัฒราช ป.4/1
22 เด็กหญิง นภสัสร นะแหล่ ป.4/1
23 เด็กหญิง ปาณิสรา ไชยกิจ ป.4/1
24 เด็กหญิง ชนกนันท์ กาญจนพานิช ป.4/1
25 เด็กหญิง อริสรา ผันเฉย ป.4/1
26 เด็กหญิง กชพรรณ จันทร์สุข ป.4/1
27 เด็กหญิง สิริพิชชา ค าชุมภู ป.4/1
28 เด็กหญิง ปริญญดา อ าลอย ป.4/1
29 เด็กหญิง วรัชยา ขุนศรีแก้ว ป.4/1
30 เด็กหญิง วรัชยา มณีวรรณ ป.4/1
31 เด็กหญิง ธญัมน ถิน่หัวเตย ป.4/1
32 เด็กหญิง ปุญญิศา แก้วเจริญ ป.4/1
33 เด็กหญิง สุวชิญา จันทร์ชีระ ป.4/1
34 เด็กหญิง สิรินญา บุญเพ็ชร์ ป.4/1
35 เด็กหญิง ทักษอร เนตรน้อย ป.4/1
36 เด็กหญิง พิชชานันท์ โอมณี ป.4/1

จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน
(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กหญิง จิราวรรณ อุตล้อม ป.4/1
38 เด็กหญิง จิรชยา จิตราภริมย์ ป.4/1
39 เด็กหญิง วาเนีย มุติชุน ป.4/1
40 เด็กหญิง อรอานิญช์ สุขพิบูลย์ ป.4/1
41 เด็กหญิง ซีรีน อินอาม ป.4/1
42 เด็กหญิง จณัฐสิญา บวรพัฒนภสัสร ป.4/1
43 เด็กหญิง จิลลาภทัร ถิน่หัวเตย ป.4/1
44 เด็กหญิง สวชิญา รักแดง ป.4/1
45 เด็กชาย ธนศักด์ิ พรมทัด ป.4/1
46 เด็กหญิง กฤตาภรณ์ วาทีเส้ง ป.4/1
47 เด็กหญิง อรินธฬิา วลัลิสุต ป.4/1
48 เด็กหญิง สิรวชิญ์ ช่วยรักษ์ ป.4/1
49 เด็กหญิง พนิตนันท์ เอมโอษฐ์ ป.4/1
50 เด็กชาย สาทิตย์ อันผาสุข ป.4/1
51 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร ป.4/1
52 เด็กชาย กฤช เบ้าทอง ป.4/2
53 เด็กหญิง เขมณัฐน์ พัฒน์มาศ ป.4/2
54 เด็กหญิง ศรวษิฐา ทองเฝือ ป.4/3
55 เด็กหญิง อภชิญา คหะวงษ์ ป.4/3
56 เด็กหญิง เกวลิน โก้สกุล ป.4/3
57 เด็กหญิง กัญญณัท อินทอง ป.4/3
58 เด็กหญิง รักษณาลี วชิญวศิิษฏช์ล ป.4/3
59 เด็กหญิง ชนากานต์ ศรีชุม ป.4/3
60 เด็กหญิง จิดาภา ลาขุมเหล็ก ป.4/3
61 เด็กหญิง นภสร วาสนา ป.4/3
62 เด็กชาย ชลธาร ลวนานนท์ ป.4/3
63 เด็กหญิง ภทัร์นรินทร์ กุลจิตติส าราญ ป.4/3
64 เด็กหญิง ภาวติรา ปุรินทราภบิาล ป.4/3
65 เด็กหญิง นิชานันท์ ปาละคเชนทร์ ป.4/4
66 เด็กชาย ชวศิ จันทร์ดี ป.4/4
67 เด็กหญิง ชนิสรา เพชรศรี ป.4/4
68 เด็กชาย ศุภณัฐ ณ นคร ป.4/4
69 เด็กหญิง กอบแก้ว เอียดสิทธรัิกษ์ ป.4/4
70 เด็กชาย กวณิ สุรัตนะพราหมณ์ ป.4/4
71 เด็กหญิง ปณิชา พรหมจันทร์ ป.4/4
72 เด็กหญิง ภษูณิศา พริกบางงอน ป.4/4
73 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พัฒนกุล ป.4/4
74 เด็กชาย กิตรดา ศรีเมธาฤกถกุล ป.4/4
75 เด็กหญิง ภรัิญญา โอมณี ป.4/4

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กหญิง พิชญาภคั บุญทิพย์ ป.4/4
77 เด็กหญิง ริซกีน่า ยูซบ ป.4/4
78 เด็กหญิง สิรภทัร ทองสง ป.4/4
79 เด็กชาย วศิรุต หีตหมื่น ป.4/4
80 เด็กหญิง ภรณี ขาวทอง ป.4/4
81 เด็กหญิง เขมิกา สังข์ประคอง ป.4/4
82 เด็กชาย สุวจิักขณ์ แสงเกือ้หนุน ป.4/4
83 เด็กหญิง จิตติพัฒน์ พิกุลทอง ป.4/4
84 เด็กหญิง เบญญภา ทองยวน ป.4/4
85 เด็กหญิง พัชรดา เจริญผล ป.4/4
86 เด็กชาย อภสิิทธิ์ จิตราภริมย์ ป.4/4
87 เด็กหญิง กมลชนก โอภาสพงศ์ ป.4/4
88 เด็กชาย สิรวชิญ์ จันทร์คง ป.4/4
89 เด็กชาย ศักรนันทน์ พรหมเมือง ป.4/4
90 เด็กชาย กฤษฎภิคัยก์ บัวแก้ว ป.4/4
91 เด็กชาย กฤษฎวิศัก์ บัวแก้ว ป.4/4
92 เด็กหญิง ปพาวรินทร์ สร้อยสนธิ์ ป.4/4
93 เด็กหญิง วรัทยา และสง่า ป.4/5
94 เด็กหญิง ภทัรวดี อินทชาติ ป.4/5
95 เด็กหญิง ภทัรฤทัย บุญญภทัร ป.4/5
96 เด็กหญิง นิศา เต๊ะปู ป.4/5
97 เด็กชาย กฤตภคั วชิัยดิษฐ ป.4/5
98 เด็กชาย ติณณ์ แซ่เล้ียว ป.4/6
99 เด็กชาย ธนากร เริงวทิย์ ป.4/6
100 เด็กชาย ปวริศ สุขเมือง ป.4/6
101 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ โสมจันทร์ ป.4/6
102 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนูขาว ป.4/6
103 เด็กหญิง พนิตตา วฒิุพงศ์ ป.4/6
104 เด็กหญิง รสริน ช่วยอยู่ ป.4/6
105 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จิตราภริมย์ ป.4/6
106 เด็กหญิง พรกมน แพเพชรทอง ป.4/6
107 เด็กหญิง ปราณฉัตร สุขศรี ป.4/6
108 เด็กหญิง ณัฐธดิาภสัส์ ยอดสมุทร ป.4/6
109 เด็กหญิง พัทธนันท์ โอนอ่อน ป.4/6
110 เด็กชาย ภทัร์ชนน สุทธรัิกษ์ ป.4/7
111 เด็กหญิง ชญานุช ภมูิไชยา ป.4/7
112 เด็กชาย วรกร ส าเภาเงิน ป.4/7
113 เด็กหญิง กวนิธดิา จันทร์มณี ป.4/7
114 เด็กหญิง เกษสลวย ศิริรักษ์ ป.4/7

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
115 เด็กหญิง ณัฐฐา พรหมวเิศษ ป.4/7
116 เด็กชาย กันตวชิญ์ ชูแก้ว ป.4/7
117 เด็กหญิง กานต์พิชชา เพชรสถิตย์ ป.4/7
118 เด็กชาย กฤตภาส แซ่เอี้ยว ป.4/7
119 เด็กชาย ธนัทธร ศรีฟ้า ป.4/7
120 เด็กหญิง ปัณฑิตา แสงศรี ป.4/7
121 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พรัมรัตนพงศ์ ป.4/7
122 เด็กชาย ธรรศ ปาลคเชนทร์ ป.4/7
123 เด็กชาย พงศ์ปณต ทองมาก ป.4/7
124 เด็กชาย ศิวกรณ์ ศรีสุวรรณ ป.4/7
125 เด็กหญิง สันต์ฤทัย ขนานทอง ป.4/7
126 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ชุมมิ่ง ป.4/7
127 เด็กหญิง พรนภสั พรหมเมฆ ป.4/7
128 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ เลิศวรีวงศ์ ป.4/7
129 เด็กชาย ธนกฤติ กานดา ป.4/7
130 เด็กชาย ปวริศ ทิมาบุตร ป.4/7
131 เด็กหญิง ธญัชนก ปานดี ป.4/7
132 เด็กหญิง ชลพรรษ มากศรี ป.4/7
133 เด็กหญิง พัทร์ฑีรา เจริญพร ป.4/7
134 เด็กหญิง สันต์ฤทัย เรืองศรี ป.4/7
135 เด็กหญิง ณฐพร รอดก าเหนิด ป.4/7
136 เด็กหญิง สุชัญญา คงพยัคฆ์ ป.4/7
137 เด็กหญิง รภสักร เกิดแก้ว ป.4/7
138 เด็กหญิง ปรางค์ จีนด้วง ป.4/7
139 เด็กหญิง ดุจฟ้าใส ธานีรัตน์ ป.4/7
140 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คงชาตรี ป.4/7
141 เด็กหญิง ศศิรัศมิ์ เพ็ชรรัตน์ ป.4/7
142 เด็กหญิง เพชรกะรัต โมทนา ป.4/7
143 เด็กหญิง สุวชิาดา อยูเ่ย็น ป.4/7
144 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เรืองทอง ป.4/7
145 เด็กหญิง วไิลวรรณ บุญมา ป.4/7
146 เด็กหญิง ทักศินา เทียมยม ป.4/8
147 เด็กหญิง ชนกนันท์ อู่เงิน ป.4/8
148 เด็กหญิง รุจิราพร พุทธรัิกษ์ ป.4/8
149 เด็กหญิง ณภาภชั อู่วณิชย์กุล ป.4/8
150 เด็กชาย วชิรวทิย์ จันทนา ป.4/8
151 เด็กชาย ก้องภพ สุวรรณศรี ป.4/8
152 เด็กชาย ณัฐชัย ต้ันขุย้ ป.4/8
153 เด็กหญิง ปริชมน สุวรรณเทียบ ป.4/8

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
154 เด็กชาย อดิศักด์ิ รอดอยู่ ป.4/8
155 เด็กชาย พชธกร เรืองจันทร์ ป.4/9
156 เด็กหญิง รวภิา กันทะวงค์ ป.4/9
157 เด็กหญิง ศุจีพัชร รัศมีพงศ์ ป.4/9
158 เด็กหญิง อรนลิน ชูนามะ ป.4/9
159 เด็กหญิง เพชรภญิญา อ่อนค า ป.4/9
160 เด็กหญิง อชิรญา ตันติวชิรฐากูร ป.4/9
161 เด็กหญิง ธนิิตา พรหมศิลป์ ป.4/9
162 เด็กหญิง รัตธกิาญจน์ ข้อโนนแดง ป.4/9
163 เด็กหญิง ณิชานันท์ เทพพิพิธ ป.4/9
164 เด็กหญิง พิชญา ทองแหลม ป.4/9
165 เด็กหญิง กวสิรา สงเกิด ป.4/9
166 เด็กหญิง พิมภณัฐ สุขแสง ป.4/9
167 เด็กหญิง นัทธช์นัน พัฒนศักด์ิ ป.4/9
168 เด็กหญิง ธทีัต ซังธาดา ป.4/9
169 เด็กหญิง ปรายฟ้า แซ่โก๊ย ป.4/9
170 เด็กชาย สิรวฒิุ จันทวงค์ ป.4/10
171 เด็กชาย พิชญะ แก้วสุขสี ป.4/10
172 เด็กหญิง ชมพูนุท ขวญักวนิ ป.4/10
173 เด็กหญิง ธนิตา วสิิทธไ์พบูลย์ ป.4/10
174 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั สักด์ิพัฒนพงศ์ ป.4/10
175 เด็กหญิง กานต์ปภสัร์ แซ่เจีย ป.4/10
176 เด็กหญิง อารียา รัตนประพันธ์ ป.4/10
177 เด็กชาย ยศกฤต จันทรศรี ป.4/10
178 เด็กหญิง มิ่งกมล วชิัยดิษฐ์ ป.4/10
179 เด็กชาย หัฎฐกมล แก้วสะอาด ป.4/11
180 เด็กชาย ภดิูทกร เสถียรพงศ์ประภา ป.4/11
181 เด็กชาย ยศพงศ์ ส าราญกิจณัฐ ป.4/11
182 เด็กชาย นัทธพงศ์ สิงหะ ป.4/11
183 เด็กชาย กฤษฎา ทอธราเมธา ป.4/11
184 เด็กชาย แทนวฒิุ เครือรัตน์ ป.4/11
185 เด็กหญิง ภคพร วธิธีรรม ป.4/11
186 เด็กหญิง ครองขวญั จินดาวรรณ์ ป.4/11
187 เด็กหญิง ปวติรา บุญมา ป.4/11
188 เด็กหญิง ชณิสรา วริิยากุลภทัร ป.4/11
189 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ จรารัตน์ ป.4/11
190 เด็กหญิง สโรชา แซ่หวอ่ง ป.4/11
191 เด็กหญิง ชาลิสา เนตรธวุกุล ป.4/11
192 เด็กหญิง ศิร์ณภสั ปานเพชร ป.4/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
193 เด็กหญิง นัรจิสชา หมัดชา ป.4/11
194 เด็กหญิง พิมพ์วลี เทียมประทีป ป.4/11
195 เด็กหญิง ศดานันท์ จันทร์ประเสริฐ ป.4/11
196 เด็กหญิง พัชรพรรณ ชุ่มชื่น ป.4/11
197 เด็กหญิง กวษิรา กุมภกาญจน์ ป.4/11
198 เด็กหญิง ณัฐวรา ซุ่นสกุล ป.4/11
199 เด็กหญิง ปาริมา โกยสมบัติโอฬาร ป.4/11
200 เด็กหญิง อิงฟ้า มณีกาญจน์ ป.4/11
201 เด็กหญิง กัลยกร โมควงศ์ ป.4/11
202 เด็กหญิง ณิชชา พัชราพงศ์ ป.4/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณพัฒน์ ป.5/1
2 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่โอ้ว ป.5/1
3 เด็กหญิง ปราย กลับสติ ป.5/1
4 เด็กหญิง ภณัฑิรา ทองสินธุ์ ป.5/1
5 เด็กหญิง จิดาภา โชคชัยกวนิ ป.5/1
6 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ ป.5/1
7 เด็กหญิง ธรีนาฏ ราชรักษ์ ป.5/1
8 เด็กชาย ยศกร นวเลิศปัญญา ป.5/1
9 เด็กชาย ชญานน ภริูปัญญานนท์ ป.5/1
10 เด็กหญิง ปวณ์ีสุดา ศรีแผ้ว ป.5/1
11 เด็กหญิง พิชามญชุ์ บุญสิน ป.5/1
12 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล ป.5/1
13 เด็กชาย  ณัฐดนัย เพชรสังข์ ป.5/1
14 เด็กชาย รตินนท์ อัฒจักร ป.5/1
15 เด็กชาย ภริูณัฐ กิง่ทอง ป.5/2
16 เด็กชาย สุวจิักขณ์ ทองบัวบาน ป.5/2
17 เด็กชาย กฤชัท จีนหมิก ป.5/2
18 เด็กชาย สิรวชิญ์ วฒิุกรวาที ป.5/2
19 เด็กชาย กฤติธี ทรัพย์ยืนนาน ป.5/2
20 เด็กชาย ภมูิไผท กุญชรศิริมงคล ป.5/2
21 เด็กชาย จิรภทัร พรหมแก้ว ป.5/2
22 เด็กหญิง วรปรัชญ์ ลาวลัย์กุล ป.5/2
23 เด็กหญิง ปุณยาภา สังข์ทอง ป.5/2
24 เด็กหญิง ปภาดา วงศ์รัตนะ ป.5/2
25 เด็กหญิง ชิโนรส เพชรอาวธุ ป.5/2
26 เด็กหญิง โชติรส เพชรอาวธุ ป.5/2
27 เด็กหญิง ปิยาภทัร์ ทิพย์บ ารุง ป.5/2
28 เด็กหญิง ขวญัชนก วเิศษแก้ว ป.5/2
29 เด็กหญิง เบญญาภา พันธุเ์ล่ง ป.5/2
30 เด็กหญิง เมพิชชา ชื่นฤกษ์ ป.5/3
31 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แร่ทอง ป.5/3
32 เด็กชาย กฤตชณัฐพงศ์ สุนทร ป.5/3
33 เด็กหญิง พัทธนันท์ พงศ์ธติิเมธี ป.5/3
34 เด็กชาย อภรัิกษ์ ขุนทองแก้ว ป.5/3
35 เด็กชาย ชยธร กุลจิตติส าราญ ป.5/4
36 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์ ป.5/4

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน

(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กชาย กฤติน สุทธจิุฑามณี ป.5/5
38 เด็กชาย ขจรศักด์ิ สักกะณรงค์ ป.5/5
39 เด็กชาย พิศวฒั สุขอุ่น ป.5/5
40 เด็กหญิง วรารัตน์ เกียรติอนันต์ ป.5/5
41 เด็กชาย กฤษฎา ประสิทธพิร ป.5/5
42 เด็กชาย ณฐพล เทพเล่ือน ป.5/5
43 เด็กหญิง ณัชชา วเิศษคณากุล ป.5/5
44 เด็กหญิง ปภาวี ศักดา ป.5/5
45 เด็กหญิง กันยกร เกษมกิจโภคิน ป.5/5
46 เด็กหญิง ศุณิสา ขมัน ป.5/5
47 เด็กหญิง ฐิติวรดา ประดับ ป.5/5
48 เด็กชาย บวรลักษณ์ นวลคล้าย ป.5/5
49 เด็กหญิง ญาณิศา เสวกวงั ป.5/5
50 เด็กหญิง ชนัญชิตา แพนาค ป.5/5
51 เด็กชาย ฉัตรพิศุทธิ์ บัวแก้ว ป.5/5
52 เด็กหญิง ณฐรดี ร่มโพธิท์อง ป.5/5
53 เด็กหญิง ณิชารีย์ โสตยิม้ ป.5/5
54 เด็กชาย อะฟันด้ี เหร็นเส็บ ป.5/5
55 เด็กหญิง กัญญลินทร์ ด านิล ป.5/5
56 เด็กหญิง อาทิตยา ชูเชิด ป.5/5
57 เด็กหญิง วรัิฎชญาย์ สถาพรจิตรกุล ป.5/5
58 เด็กหญิง ชาลิสา ฉิมชูทอง ป.5/5
59 เด็กหญิง มนัสพร ยกชู ป.5/5
60 เด็กหญิง วชิรวทิย์ เพชรมีศรี ป.5/5
61 เด็กชาย ภฤศ ถิระรุ่งเรือง ป.5/6
62 เด็กหญิง พรนภสั สงพัฒน์แก้ว ป.5/6
63 เด็กชาย สมาร์ท ทองเขาล้าน ป.5/6
64 เด็กหญิง วชิระญาณ์ เรืองฤทธิ์ ป.5/6
65 เด็กหญิง มิ่งกมล พิศภกัตร์ ป.5/6
66 เด็กหญิง ชญานี แก้วทองด้วง ป.5/6
67 เด็กหญิง กวนิธดิา เขียวแดง ป.5/6
68 เด็กชาย ภริูณัฐ ศักด์ิสวสัด์ิ ป.5/6
69 เด็กชาย เชิดชูเกียรติ พิมเสน ป.5/6
70 เด็กหญิง พิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์ ป.5/6
71 เด็กชาย วรกวี วรรณเต็ม ป.5/6
72 เด็กชาย วรชิต พันธุว์ชิาติกุล ป.5/6
73 เด็กหญิง พิชญา ปัจฉิม ป.5/6
74 เด็กหญิง อคิริญชย์ หนูข า ป.5/6
75 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ บุญแก้ว ป.5/6

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กหญิง ศุภสิรา สนสุทธิ ป.5/7
77 เด็กหญิง สุภาวดี อุ่นเจริญ ป.5/7
78 เด็กหญิง วาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ ป.5/7
79 เด็กหญิง พีรดา รัตนะ ป.5/7
80 เด็กหญิง วริศรา ทองหมัน ป.5/7
81 เด็กหญิง พนิตพร ดวงศิริ ป.5/8
82 เด็กชาย คณิศ คงแก้ว ป.5/8
83 เด็กหญิง ธญัชนิต จิรวรรณพันธุ์ ป.5/8
84 เด็กหญิง โชษิตา ทองจีบ ป.5/8
85 เด็กหญิง ชนันธร พงศ์เดชาภคั ป.5/8
86 เด็กชาย ยศกร ช่วยมณี ป.5/8
87 เด็กหญิง ภรสริญ ภมูิทวปีัญญา ป.5/8
88 เด็กหญิง ศศิธร เหรียญวทิยากุล ป.5/8
89 เด็กหญิง เมลดา พัฒนประดิษฐ์ ป.5/8
90 เด็กหญิง ศิวปรียา จันทวงศ์ ป.5/9
91 เด็กหญิง ธติิสุดา นิตยา ป.5/9
92 เด็กหญิง นภสร แก้วเกิดเถือ่น ป.5/9
93 เด็กชาย วงธนา กาเล่ียง ป.5/9
94 เด็กหญิง เปรมพระพร ศรีมุข ป.5/9
95 เด็กหญิง วริญากร ประสิทธมิาตา ป.5/9
96 เด็กหญิง พิมพ์พิมุข คริสต์ปัณฑา ป.5/10
97 เด็กหญิง สุทธดิา ขวญักวนิ ป.5/10
98 เด็กหญิง ปุญญิศา คงทรัพย์ ป.5/10
99 เด็กหญิง ณัฏฐากร รักสวสัด์ิ ป.5/10
100 เด็กหญิง ญาณิศา สุราราษฎร์ ป.5/10
101 เด็กชาย ภริูช ใสรินทร์ ป.5/10
102 เด็กหญิง อรนลิน จิตสงค์ ป.5/10
103 เด็กหญิง วศิรุตา ศิริพันธ์ ป.5/10
104 เด็กชาย ศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์ ป.5/11
105 เด็กชาย แทนคุณ นวลนิรันดร์ ป.5/11
106 เด็กชาย วงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล ป.5/11
107 เด็กชาย ปกรณ์วศิว์ แก้วสะอาด ป.5/11
108 เด็กชาย พัชรพล แสงจันทร์ศิริ ป.5/11
109 เด็กหญิง ธาร วงศ์ปิยะบวร ป.5/11
110 เด็กชาย พศุตม์ ครุฑสุวรรณ ป.5/11
111 เด็กชาย เตชทัต ณ พัทลุง ป.5/11
112 เด็กหญิง วชิญา วศิิษฏธญัญากุล ป.5/11
113 เด็กหญิง วรนิษฐา ธนฐานสกุล ป.5/11
114 เด็กหญิง แสงหนึ่ง เชื้อเอี่ยม ป.5/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
115 เด็กหญิง จิดาภา แป้นทอง ป.5/11
116 เด็กหญิง จารุวรรณ พิริเยศยางกูร ป.5/11
117 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทะโร ป.5/11
118 เด็กหญิง ธริศรา รัตนเดชากร ป.5/11
119 เด็กหญิง พรนภสั วงศ์อินทร์ ป.5/11
120 เด็กหญิง นภชิสรา อาภรณ์ ป.5/11
121 เด็กหญิง เอมสุข สุดใหม่ ป.5/11
122 เด็กหญิง กนกกร ชุติจิระกุล ป.5/11
123 เด็กหญิง วริสา โชติกศุภเศรณี ป.5/11
124 เด็กหญิง ธญัยกันต์ นาคกุล ป.5/11
125 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ยศเมฆ ป.5/12
126 เด็กชาย อนันดา สุภาวทิย์ ป.5/12
127 เด็กชาย ฐกฤต ตรีสิริเกษม ป.5/12
128 เด็กชาย นภสัดล ลวณะสกล ป.5/12
129 เด็กชาย นรภทัร ใจเสมอ ป.5/12
130 เด็กหญิง อรัญนิซ่ี ณ รังษี ป.5/12
131 เด็กหญิง ควนีญา โกวทิานุพงศ์ ป.5/12
132 เด็กหญิง ชญานิศ สะโรจน์ ป.5/12
133 เด็กหญิง มิรันดา กาญจนกิจ ป.5/12
134 เด็กหญิง ชญานิศ ค าแผ้ว ป.5/12
135 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ ป.5/12
136 เด็กหญิง วรัทยา สุรวฒิุสกุล ป.5/12
137 เด็กหญิง ณัฐมน คงค า ป.5/12
138 เด็กหญิง ชนสรณ์ ทับแทน ป.5/12

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กหญิง เปมิกา ทองสง่า ป.6/1
2 เด็กหญิง ณัฐวรา เกือ้สกุล ป.6/1
3 เด็กหญิง กนกวรรณ จตุรทิพประดับ ป.6/1
4 เด็กหญิง สุวภทัร ฤทธเิดช ป.6/1
5 เด็กหญิง ปิยนันท์ เดโช ป.6/1
6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เกล้ียงตะพงค์ ป.6/1
7 เด็กหญิง ณภคัมน ณ อุบล ป.6/1
8 เด็กหญิง ปัญฑิตา มาสังข์ ป.6/1
9 เด็กหญิง อัณรัตน์ ศรียาภยั ป.6/1
10 เด็กหญิง กัณฐชา ศรีรักษา ป.6/1
11 เด็กชาย เพทาย พัฒนเดช ป.6/1
12 เด็กหญิง ฐิตารีย์ บุญมา ป.6/1
13 เด็กหญิง จันท์ปพัสสา วงสินชัย ป.6/1
14 เด็กหญิง ภษูณิศา สุวรรณ ป.6/1
15 เด็กหญิง ฟ้าใส สงเจิม ป.6/2
16 เด็กหญิง พมลพร คล้ายพิกุล ป.6/2
17 เด็กหญิง ลักษิกา อาวธุ ป.6/2
18 เด็กหญิง ธนัวาพร ศรีรุ่งเรือง ป.6/2
19 เด็กหญิง กานต์พิชชา ขาวบ้านนา ป.6/2
20 เด็กหญิง บุญญาภา ใจห้าว ป.6/2
21 เด็กหญิง ภษูิตา แก้วไทย ป.6/2
22 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา วฒันพร ป.6/2
23 เด็กหญิง ชาลิสา เชนรัตน์ ป.6/2
24 เด็กหญิง จริยาวดี เพชรศรี ป.6/2
25 เด็กหญิง กวนิธดิา แก้วกาศ ป.6/2
26 เด็กหญิง กานต์ธดิา งานดี ป.6/2
27 เด็กหญิง ธญัสินี สะอาดแก้ว ป.6/2
28 เด็กหญิง เมย์รญาฎ์ สถาพรจิตรกุล ป.6/2
29 เด็กหญิง ปิยนุช ล้ิมสุขสมบูรณ์ ป.6/2
30 เด็กหญิง พิชญาภา ทองน้อย ป.6/2
31 เด็กชาย กฤติพงศ์ โชคชัยปัถมาพร ป.6/2
32 เด็กหญิง โยษิตา เพชรมีศรี ป.6/2
33 เด็กชาย สันติศักด์ิ ศรีชฎา ป.6/2
34 เด็กชาย ชญาณ์ภทัร์ แก้วกิม้ ป.6/2
35 เด็กหญิง ปริยากร ธนวนิชนาม ป.6/3
36 เด็กชาย ณัชพล จารุจารีต ป.6/3

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน

(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กหญิง ณชนก เทพจิตต์ ป.6/3
38 เด็กหญิง ชิสา เพชรหนู ป.6/3
39 เด็กหญิง สุกฤตา นาคแกมทอง ป.6/3
40 เด็กชาย ณัฐดนัย วงศ์เสถียร ป.6/3
41 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ ทิพย์รัตน์ ป.6/3
42 เด็กชาย พนธกร ไชยเชษฐ์ ป.6/4
43 เด็กชาย วรัญญู หงษ์ทอง ป.6/4
44 เด็กหญิง เขมจิรา อัมพุกานน ป.6/4
45 เด็กชาย ปภงักร พัฒนรังสรรค์ ป.6/4
46 เด็กหญิง พัทธนันท์ บุญคง ป.6/4
47 เด็กหญิง พิรญาณ์ กองประดิษฐ ป.6/4
48 เด็กชาย ธรีภทัร สมหวงั ป.6/4
49 เด็กชาย กิตติภณ แสวงกาญจน์ ป.6/4
50 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ เพชรพงศ์พันธ์ ป.6/4
51 เด็กชาย ธนกฤต ธนาพล ป.6/4
52 เด็กชาย สัตตบุษย์ ธรรมบริวตัน์ ป.6/4
53 เด็กชาย ภริูวชิญ์ จุลานุพันธ์ ป.6/4
54 เด็กหญิง ณัชชา บุญจันทร์ ป.6/4
55 เด็กหญิง กษิรา ลาขุมเหล็ก ป.6/4
56 เด็กชาย พศวตั บุญทิพย์ ป.6/4
57 เด็กหญิง ชนัญชิตา มาศพิทักษ์ ป.6/4
58 เด็กหญิง ศริยา เพชรเรียง ป.6/4
59 เด็กชาย พศิน เหล่าบุญกล่อม ป.6/4
60 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ ต้ังสิริพันธกุล ป.6/4
61 เด็กชาย ณพัทณ์กรณ์ ชัยณรงค์ ป.6/4
62 เด็กหญิง น้ าเพชร อัครปฐมกุล ป.6/4
63 เด็กหญิง พิชญ์สินี โชติกุญชร ป.6/4
64 เด็กชาย ธทีัต ไพบูลย์ ป.6/4
65 เด็กหญิง วรรณพร ฤทธชิัย ป.6/4
66 เด็กชาย พนธกร สุนทรปิยะพันธ์ ป.6/4
67 เด็กหญิง กันธชิา เพชรสถิตย์ ป.6/5
68 เด็กชาย ธญัวรัตม์ รุ่งสวสัด์ิ ป.6/5
69 เด็กชาย กิตติธชั ทิพย์มณฑา ป.6/5
70 เด็กหญิง สาธติา สันตานนท์ ป.6/5
71 เด็กหญิง พริมา รูปต่ า ป.6/5
72 เด็กหญิง วนิตา ทองสร้าง ป.6/5
73 เด็กหญิง ณิชาภา คูประดิษฐานนท์ ป.6/5
74 เด็กหญิง คุณัญญา คุ้มภยั ป.6/5
75 เด็กชาย ณัฐชนน มีศรี ป.6/5

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กชาย ณัฐพล เครือแต้ ป.6/5
77 เด็กชาย ชนวร์ี เพ็งศรี ป.6/5
78 เด็กชาย ธนัช พัฒนเจริญ ป.6/5
79 เด็กหญิง จุฑามาศ คงค า ป.6/5
80 เด็กหญิง วริศรา เสนโพนงาม ป.6/5
81 เด็กหญิง ปาณิสรา ระวงัภยั ป.6/5
82 เด็กหญิง สิริกร โอวรารินท์ ป.6/5
83 เด็กหญิง ภทัรวดี อินทร์นอก ป.6/5
84 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ ธานีวงศ์ ป.6/5
85 เด็กหญิง ธญัชนก เบญจพรกุลนิจ ป.6/5
86 เด็กหญิง โยษิตา พาหุมันโต ป.6/5
87 เด็กหญิง ปุณยวร์ี อรุณพันธุ์ ป.6/5
88 เด็กหญิง อภชิญา สังหอ ป.6/5
89 เด็กหญิง ปรมา พรมจันทร์ ป.6/5
90 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ณ นคร ป.6/5
91 เด็กชาย ชาญชัย โจมฤทธิ์ ป.6/5
92 เด็กชาย ธนกฤต คงทรัพย์ ป.6/5
93 เด็กหญิง นงนภสั บุญญานุวตัร ป.6/5
94 เด็กชาย ธธีชั อิรัสคาน ป.6/5
95 เด็กหญิง มุกระวี คงปาน ป.6/5
96 เด็กหญิง ธจี์ริศราก์ ไพฑูรย์ ป.6/5
97 เด็กชาย อติวชิญ์ ทองยอด ป.6/5
98 เด็กหญิง วริมณ หทัยวสีวงศ์ ป.6/5
99 เด็กหญิง ชนิกา เพ็งทอง ป.6/5
100 เด็กหญิง กุลนันท์ สังข์เพชร ป.6/6
101 เด็กหญิง พิชามญชุ์ อุดมวทิยาไกร ป.6/6
102 เด็กหญิง เบญญาดา ชนะภยั ป.6/6
103 เด็กหญิง ธญัญาภทัร์ เรืองเกิด ป.6/6
104 เด็กหญิง พิชญธดิา ฤทธิธ์าทร ป.6/6
105 เด็กหญิง กวสิรา มุสิกวงษ์ ป.6/6
106 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์ ป.6/6
107 เด็กหญิง อัญชิสา ปลอดภยั ป.6/6
108 เด็กชาย ฤชากร เพชรศร ป.6/6
109 เด็กชาย กฤตธรรม มีบ ารุง ป.6/6
110 เด็กชาย ปภงักร ศรีภกัดี ป.6/7
111 เด็กหญิง ภทัราพร แดงมา ป.6/7
112 เด็กหญิง ธรีนาฏ เวชสุนทร ป.6/7
113 เด็กหญิง พรธบิุญญา อ่อนค า ป.6/7
114 เด็กหญิง กรธดิา สุวรรณโณ ป.6/7

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
115 เด็กชาย ปัณณธร ละม้าย ป.6/7
116 เด็กหญิง เบญญาดา ปราบราย ป.6/7
117 เด็กหญิง ชิดชนก เฉลิมวงศ์ ป.6/7
118 เด็กหญิง วชิศรา บุญเลิศ ป.6/7
119 เด็กหญิง สุภาพร ร่ืนหอม ป.6/7
120 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ หลิมทอง ป.6/8
121 เด็กหญิง ชยิสรา อ าไพเมือง ป.6/8
122 เด็กหญิง ธมนวรรณ จันทร์อินทร์ ป.6/8
123 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เกตุแทน ป.6/10
124 เด็กชาย วรีภทัร์ ชูหนู ป.6/10
125 เด็กหญิง ชนากานต์ มณีวรรณ ป.6/10
126 เด็กหญิง พรปวณ์ี ชัยเชื้อ ป.6/10
127 เด็กหญิง ศศิรดา รัชตะปภานันท์ ป.6/10
128 เด็กหญิง ณัฐรดี ทองศักด์ิ ป.6/10
129 เด็กหญิง นันท์ณภทัร หนูรักษ์ ป.6/10
130 เด็กชาย ปัณณธร แซ่ล้ิม ป.6/10
131 เด็กหญิง ณัฐณิชา หนักแก้ว ป.6/10
132 เด็กชาย วรวชิ ตูลเพ็ง ป.6/10
133 เด็กหญิง วชัรี ไชยช านิ ป.6/10
134 เด็กหญิง ณัฐทิชา คงคาช่วย ป.6/10
135 เด็กชาย สุวชัช จันทร์สุขศรี ป.6/10
136 เด็กชาย คุณากร ประมวลชัยกุล ป.6/10
137 เด็กหญิง สิดาพร มณีโชติ ป.6/10
138 เด็กชาย นพรุจ กิตธรรมรัตน์ ป.6/11
139 เด็กชาย รัชกฤช ธนฐานสกุล ป.6/11
140 เด็กชาย ธนวนิท์ ศิริโภคพัฒน์ ป.6/11
141 เด็กชาย ธรรมนาถ ศรีภกัดี ป.6/11
142 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แง้เจริญกุล ป.6/11
143 เด็กชาย ศวาวทิย์ หวงัวศิวาวทิย์ ป.6/11
144 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ด่านชนะ ป.6/11
145 เด็กชาย พุทธพิงศ์ อุดมวทิยาไกร ป.6/11
146 เด็กชาย เมธสั ชื่นวเิศษ ป.6/11
147 เด็กชาย ศราวฒิุ มุสิกโรจน์ ป.6/11
148 เด็กชาย กรวชิญ์ กุมภกาญจน์ ป.6/11
149 เด็กชาย กฤชภทัร ชูสุวรรณ ป.6/11
150 เด็กชาย ภคิน บ ารุงรัตน์ ป.6/11
151 เด็กชาย อิสยาห์ อริยประกาย ป.6/11
152 เด็กชาย ธร์ีปพน ทองสม ป.6/11
153 เด็กชาย อชิตะ คงมณี ป.6/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
154 เด็กชาย ศุภกร แซ่ล้ิม ป.6/11
155 เด็กชาย เขมวฒัน์ กุลสถาพร ป.6/11
156 เด็กหญิง รวสิรา ชูคง ป.6/11
157 เด็กหญิง วรธดิา จงควนิิต ป.6/11
158 เด็กหญิง พิชญ์สินี เธยีรโชติ ป.6/11
159 เด็กหญิง ธญัรดา จรารัตน์ ป.6/11
160 เด็กหญิง ณิชชา เซ่งแก่น ป.6/11
161 เด็กหญิง บัณฑิตา ศุภศิลป์ ป.6/11
162 เด็กหญิง พิชญา รักษ์สาคร ป.6/11
163 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ สุรวฒิุสกุล ป.6/11
164 เด็กหญิง ฝนทอง บุญฟัก ป.6/11
165 เด็กหญิง วชิญาดา ระวงัวงศ์ ป.6/11
166 เด็กหญิง กวนิทิพย์ เดชะ ป.6/11
167 เด็กหญิง กานติมา ไชยกาญจน์ ป.6/11
168 เด็กหญิง อิษฏาศา โชติกศุภเศรณี ป.6/11
169 เด็กหญิง ชุติกมณฑน์ หนูอินทร์ ป.6/11
170 เด็กหญิง ชยิศา บุญมา ป.6/11
171 เด็กหญิง มนต์นภา สมเศรษฐี ป.6/11
172 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปานเพชร ป.6/11
173 เด็กหญิง อาภากรณ์ โชติธนทักษ์ ป.6/11
174 เด็กหญิง ปาณิสรา ทองแท้ ป.6/11
175 เด็กหญิง ปุณยพัฒน์ สมุทรผ่อง ป.6/11
176 เด็กหญิง ภณัฑิลา นิลพงศ์ ป.6/11

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ทองด้วง ม.1/1
2 เด็กชาย ณัฐภธญัห์ ภทัรประดับวทิูร ม.1/1
3 เด็กหญิง นภเกตน์ วงษ์แหวน ม.1/1
4 เด็กหญิง ปพิชญา ณ บุญโณ ม.1/1
5 เด็กหญิง ชญานิศ สะอาด ม.1/1
6 เด็กหญิง จิดาภา อิรัสคาน ม.1/1
7 เด็กชาย วรวร์ี ดวงจิโน ม.1/2
8 เด็กหญิง กฤติมา คงคชวรรณ์ ม.1/2
9 เด็กหญิง ณัฐกมล เกตุแก้ว ม.1/3
10 เด็กหญิง ปริยากร อู่ฉาย ม.1/3
11 เด็กหญิง มิ่งขวญั เขียนบรรดิษฐ์ ม.1/3
12 เด็กหญิง ปริยาภรณ์ เครือเพชร ม.1/3
13 เด็กหญิง พัสวร์ี ไชยเมธานันท์ ม.1/3
14 เด็กหญิง ธญัชนก สุขใส ม.1/4
15 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทาหาญ ม.1/4
16 เด็กหญิง กชณิช ระร่ืนกล่ิน ม.1/4
17 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แพรกปาน ม.1/4
18 เด็กหญิง นันท์นภสั ร่างใหญ่ ม.1/4
19 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ จันทะบุรี ม.1/4
20 เด็กหญิง ปาณิสรา ตรีรินทร์ ม.1/4
21 เด็กหญิง ณภทัร เลิศรังสีวฒัน์ ม.1/4
22 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ เกตุแก้ว ม.1/6
23 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ภทัรนิธธิาดา ม.1/6
24 เด็กหญิง เกวลิน แก้วเกิด ม.1/6

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน

(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กหญิง ภรกัญ ตรีสิริเกษม ม.2/1
2 เด็กหญิง ชวศิา ศรีเกษ ม.2/1
3 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เฉลิมวงศ์ ม.2/1
4 เด็กหญิง วรญา หมื่นไธสง ม.2/1
5 เด็กชาย ธชัพล จงขจรพงษ์ ม.2/1
6 เด็กหญิง อารยา สมานทรัพย์ ม.2/1
7 เด็กหญิง ณิชารีย์ ไทยราช ม.2/1
8 เด็กหญิง เบญญาดา ประคองบุศย์ ม.2/1
9 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ สังข์อ่ า ม.2/1
10 เด็กหญิง พุฒินาถ มาสังข์ ม.2/1
11 เด็กหญิง สราสินี ปิยะรัตน์ ม.2/1
12 เด็กหญิง อริสรา พรหมนุช ม.2/1
13 เด็กหญิง เปมิกา อดิเทพสถิต ม.2/1
14 เด็กหญิง ปวริศา พรหมชิต ม.2/1
15 เด็กหญิง วรดา ชนะกุล ม.2/1
16 เด็กหญิง กนกกร ใจซ่ือ ม.2/1
17 เด็กชาย วงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ ม.2/1
18 เด็กหญิง โซเฟีย เจะเด็ง ม.2/1
19 เด็กหญิง ชัชพิมุข เพชรรัตน์ ม.2/1
20 เด็กชาย วนัสบดี สุขแจ่ม ม.2/1
21 เด็กหญิง ประภสัสร จูศิริพงษ์กุล ม.2/1
22 เด็กหญิง นลินธดิา ปานมี ม.2/3
23 เด็กหญิง เกษมณี นาคประดิษฐ์ ม.2/3
24 เด็กหญิง ประภาพร บุศย์เพชร ม.2/3
25 เด็กหญิง กุลรดา โรจน์ดุษฎี ม.2/3
26 เด็กหญิง ศิริพร ล้ิมสุวรรณ ม.2/3
27 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ปรีชา ม.2/2
28 เด็กหญิง ฐปนรรฆ์ ศรีเทพ ม.2/2
29 เด็กหญิง ณิชกมล หนูแกล้ว ม.2/5
30 เด็กหญิง ฑีรนันท์ หนูแปลก ม.2/5
31 เด็กหญิง นัชชา เกล้ียงเกลา ม.2/5
32 เด็กหญิง กนกทิพย์ วเิชียรฉาย ม.2/5
33 เด็กหญิง สุชาดา สุธาโภชน์ ม.2/5
34 เด็กหญิง สุวภทัร เพชรไชย ม.2/5
35 เด็กหญิง ภทัรมน สวน ม.2/5
36 เด็กหญิง ศิรภสัสร พันทอง ม.2/5
37 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัดเกล้า ม.2/5
38 เด็กหญิง ลักษฎาทิพย์ อินทชาติ ม.2/5

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
จัดสอบโดยศูนย์กำรศึกษำซำเลเซียน โรงเรยีนเครอืซำเลเซียน

(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)
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ล ำดบัที่ ชั้น 
1 เด็กหญิง วรัมพร ส้มแก้ว ม.3/1
2 นางสาว ประภสัสร ส้มแก้ว ม.3/1
3 เด็กหญิง อุรริษา บาลทิพย์ ม.3/1
4 เด็กหญิง อัยยรัตน์ บาลทิพย์ ม.3/1
5 เด็กหญิง ชยิกา เทพชู ม.3/1
6 เด็กหญิง ปาจรีย์ ณ บุญโณ ม.3/1
7 เด็กหญิง มนัสวี นวลละออง ม.3/1
8 เด็กหญิง วริีสรา อึ้งประดิษฐ ม.3/1
9 นางสาว กันต์กมล วรรณเต็ม ม.3/1
10 นางสาว สุทธมิน ถาวรพงศ์สถิต ม.3/1
11 เด็กหญิง มนัสนันท์ พัทราช ม.3/1
12 เด็กหญิง ณัชชา ศีลวฒิุจันทร์ ม.3/1
13 เด็กหญิง สุจิวลัย์ ไชยแขวง ม.3/1
14 นางสาว ญาณิศา สุวรรณพงศ์ ม.3/1
15 นางสาว นันทิพร เหล่าบุญกล่อม ม.3/1
16 นางสาว นัทธมน ลักษณะอัฐ ม.3/1
17 นางสาว ณัฐธดิา ส าคัญจิตต์ ม.3/1
18 เด็กหญิง จิรัชญา เนียมมูสิก ม.3/1
19 เด็กหญิง ธนกร พัฒสิทธ์ ม.3/1
20 เด็กหญิง ธมลวรรณ วชิัยดิษฐ ม.3/1
21 นางสาว อุษณีย์ คีรีมา ม.3/1
22 เด็กหญิง พนิดา บุญปาน ม.3/1
23 นางสาว สุวภทัร ไชยช านิ ม.3/1
24 นางสาว ธญัชนก ทิพย์ประพัทธก์ุล ม.3/1
25 นางสาว ณัฐพัชร์ แสงศรีค า ม.3/1
26 เด็กหญิง ณัฐกานต์ จินา ม.3/1
27 เด็กหญิง วชิญาดา สุขสุราษฎร์ ม.3/1
28 เด็กหญิง นันท์นภสั วงค์สุบรรณ ม.3/1
29 เด็กหญิง กฤติมา ณรงค์ฤทธิ์ ม.3/1
30 นางสาว ชญานิศวร์ กุลชัยยะพัฒน์ ม.3/1
31 เด็กหญิง ประภสัสร พัฒน์แช่ม ม.3/1
32 เด็กหญิง สลิลทิพย์ สังข์เมฆ ม.3/1
33 เด็กหญิง สุวรียา พากุล ม.3/1
34 เด็กหญิง กวสิรา แซ่เล้ียง ม.3/1
35 นางสาว สุทธญาณ์ กัลล์ประวทิย์ ม.3/1
36 นางสาว ฟ้าพราว ศิริเลิศ ม.3/1

รำยชื่อนักเรยีนที่มสีิทธิส์อบแขง่ขนัทำงวิชำกำรออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
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(สอบระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ)

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
37 เด็กหญิง รินรดา ผูกศิริ ม.3/1
38 เด็กหญิง เศรษฐศิริ ขุนบุญจันทร์ ม.3/1
39 นางสาว ศศิธร แซ่เฮ่า ม.3/1
40 เด็กหญิง ปุญณญิศา ดิษฐาน ม.3/1
41 นางสาว กนกวรรณ บุญสุข ม.3/1
42 เด็กหญิง ภทัรธดิา ชินพิมาย ม.3/1
43 เด็กหญิง พัชรพร ศรีอมร ม.3/1
44 เด็กหญิง วณิชชา รัตนคม ม.3/1
45 เด็กหญิง กวนิทิพย์ เดชมณี ม.3/1
46 นางสาว อัศนีภรณ์ ฮ่ันวริิยะนนท์ ม.3/1
47 นางสาว วทิิตา ศรีประสาท ม.3/1
48 เด็กหญิง พณิชา สมนิล ม.3/1
49 นางสาว แพรวา อินทร์ชู ม.3/1
50 เด็กหญิง แพรวมิตา เทพแก้ว ม.3/1
51 เด็กหญิง นภสร ณ เจริญ ม.3/1
52 เด็กหญิง ภทัรภร ชิตพิทักษ์ ม.3/1
53 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขาทิพย์ ม.3/1
54 นางสาว ญาดา จันทรขนิฐ ม.3/1
55 นางสาว สุธกิาญจน์ เกิดขาว ม.3/1
56 นางสาว ชลธชิา ชลรินทร์ ม.3/2
57 เด็กหญิง ธนภรณ์ วฒันพฤกษ์ ม.3/2
58 นางสาว ณัฐชนก ราชบุรี ม.3/2
59 เด็กหญิง ธนัยชนก รักบัวทอง ม.3/2
60 เด็กหญิง ปรณัฐ ภทัรรังรอง ม.3/2
61 นางสาว นงพงา ชมอินทร์ ม.3/2
62 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทองเปิ่ง ม.3/2
63 เด็กหญิง รมิดา คงสุวรรณ ม.3/2
64 เด็กหญิง สลิตา เงินไกร ม.3/2
65 เด็กหญิง ธญีาดา ไทยชนะ ม.3/2
66 เด็กหญิง ณัฐรดี แก้วขวญั ม.3/2
67 เด็กหญิง มิ่งกมล ซอเสียงมงคล ม.3/2
68 เด็กหญิง ณัฐธดิา นนทศักด์ิ ม.3/2
69 เด็กหญิง สุจิตรา สุวรรณบุผา ม.3/2
70 เด็กหญิง กฤตยา แก่นแก้ว ม.3/2
71 เด็กหญิง กลิสรา บุญมา ม.3/2
72 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ธนากร ม.3/2
73 นางสาว พัชราภา กล่อมเมือง ม.3/2
74 เด็กหญิง ณัฐธดิา มุขนาค ม.3/2
75 เด็กหญิง จิตรโสภา เอ่งฉ้วน ม.3/3

ชื่อ - สกุล 



ล ำดบัที่ ชั้น 
76 เด็กหญิง ศตพร เรืองธรรม ม.3/3
77 เด็กหญิง จุรีรัตน์ ทองขาว ม.3/3
78 เด็กหญิง ณัฐนันท์ แก้วคงคา ม.3/3
79 เด็กหญิง ธญัญลักษณ์ ทองอ่อน ม.3/3
80 นางสาว มณฑิชา พลจร ม.3/3
81 เด็กหญิง กรมิษฐ์ นะมะ ม.3/3
82 นางสาว พรไพลิน หลักซุม ม.3/3
83 นางสาว ชุติกาญจน์ ฟ้าสิริพร ม.3/3
84 เด็กหญิง ปนัดดา จินดาพงษ์ ม.3/3
85 นางสาว พิมพ์มณี คริสต์ปัณฑา ม.3/3
86 นางสาว ปภาวดี ถึงเจริญ ม.3/3
87 เด็กหญิง ลลิตภทัร แสงเพลิง ม.3/3

ชื่อ - สกุล 


