
ล ำดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
1 15076 เด็กชำย ภำวตั กระบวนศรี
2 15077 เด็กหญิง ณฏัฐ์ชญำ สนเปล่งศรี
3 15078 เด็กหญิง มุทิตำ ทองอู๋
4 15079 เด็กชำย พศัทศั ค  ำพวง
5 15080 เด็กชำย ปวเรศ ไชยพรม
6 15081 เด็กชำย รัชเดช สุพฒันำ
7 15082 เด็กชำย คุณำกร ชุมพล
8 15083 เด็กชำย ปิยะวฒัน์ ควำมคุม้เคย
9 15084 เด็กชำย อนุชิต ตระทอง

10 15085 เด็กชำย ธนพล เคนดี
11 15086 เด็กชำย กฤตภำส คงสืบ
12 15087 เด็กหญิง สำริศษ ศิริจร
13 15088 เด็กหญิง พิชญำภำ รักภิรมย์
14 15089 เด็กชำย เปรมปิติ ก่ิงรุ่งเพช็ร์
15 15090 เด็กหญิง ชญำดำ ภู่โต๊ะยำ
16 15091 เด็กชำย ศุภวิชญ์ ชมภูนิช
17 15092 เด็กหญิง ณิชำภทัร สำโรจน์
18 15093 เด็กหญิง นงคน์ภสั บุญมำดี
19 15094 เด็กหญิง นภทัรสร ภู่ฉ ่ำ
20 15095 เด็กหญิง ปุณยนุช ทองวงศล์ำภ
21 15096 เด็กหญิง ณฐันนัท์ ชนะภยั
22 15097 เด็กชำย ถิรศกัด์ิ อรรคชำติ
23 15098 เด็กหญิง ปวีณ์นุช มิธิตำ
24 15099 เด็กหญิง เอลิซ่ำ มำรีบิโล
25 15100 เด็กชำย สิรวิชญ์ หมอไทย
26 15101 เด็กหญิง กญัญำพชัร เสน่หำ
27 15102 เด็กหญิง วิชญมำส ด่ำนกุล
28 15103 เด็กชำย ญำณพฒัน์ แกว้อุทศัน์
29 15104 เด็กชำย ศุภกร ภูจอมดำว
30 15105 เด็กหญิง ธญัภสั ไพศำล
31 15106 เด็กหญิง ณฐัสินี อมรหิรัญพชัร์
32 15107 เด็กชำย พีร์รัฐ พลเสนวณิช
33 15108 เด็กหญิง อรณฐัฌำ จงเพียร

รำยช่ือนกัเรียนสอบโครงกำรGifted Program

ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ



ล ำดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
34 15109 เด็กชำย ณฐัชนนท์ เสมโซ๊ะ
35 15110 เด็กชำย สิปปภำส ไทประเสริฐสุข
36 15111 เด็กชำย รัฐภูมิ รำชเกตุ
37 15112 เด็กหญิง พชัรำภรณ์ เดชมดั
38 15113 เด็กหญิง พิมพช์นก สุขพิพฒัน์
39 15114 เด็กหญิง ณฐัธยำน์ ธีรเลิศพำณิช
40 15115 เด็กชำย มุขพล กลมกล่อม
41 15116 เด็กชำย เนติศกัด์ิ มหรรณพ
42 15117 เด็กชำย ชชัพิมุข อินถำ
43 15118 เด็กชำย ชนกำนต์ ชยัมงคล
44 15119 เด็กชำย พศิษฐ์ ค  ำลือ
45 15120 เด็กหญิง ณฐภำกร พชรกิจหรัญ
46 15121 เด็กหญิง ศศิกำนต์ หงษอิ์นทร์
47 15122 เด็กหญิง ณฐัริกำ ณ. ล ำปำง
48 15123 เด็กชำย ยศรัณย์ ไพรวลัย์
49 15124 เด็กชำย เกริกเกียรติ จนัทะอกัษร
50 15125 เด็กชำย ภณ สำสิงห์
51 15126 เด็กหญิง สิริมนต์ มงักร
52 15127 เด็กหญิง จิรประภำ จนัทร์นอ้ย
53 15128 เด็กหญิง จิรชยำ จนัทร์นอ้ย
54 15129 เด็กชำย ภูริทตั มัน่แน่
55 15130 เด็กชำย ธำวิน ปิงเมือง
56 15131 เด็กหญิง มนญัชยำ แกว้เล็ก
57 15132 เด็กหญิง อภิสยำ ทองสมคัร
58 15133 เด็กหญิง ณฐักฤตำ พชัรธนำนพ
59 15134 เด็กหญิง ปวรำ ไชยฮะนิจ
60 15135 เด็กชำย นิพิฐพนธ์ กลัน่มีผล
61 15136 เด็กชำย พทัธวรรณ สิริปัญจนนท์
62 15137 เด็กหญิง จิรัชญำ ศรีสุข

63 15138 เด็กหญิง รัตนำ ป่ินทองค ำ

64 15139 เด็กชำย สุรเกียรต์ิ ประกิตติกุล

65 15140 เด็กหญิง ญำนิศำ ทบัทอง

66 15141 เด็กหญิง จนัทรรัตน์ บ  ำเรอ

ช่ือ-สกุล
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ล ำดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
67 15142 เด็กหญิง นภกมล บุญรอด
68 15143 เด็กหญิง พทัรำธร หิรัญสิ
69 15144 เด็กหญิง ศุทธหทยั บวัสด
70 15145 เด็กหญิง ณิชำ วิลยัวรรณ์
71 15146 เด็กหญิง พิมพสุ์ภคั วรรณำลยั
72 15147 เด็กชำย ภูษิต ศรีดำวงษ์
73 15148 เด็กหญิง กิตติธร ขำวเขำออ้
74 15149 เด็กหญิง กฤษกร ทองอรุณศรี
75 15150 เด็กชำย ฉนัชนก บวัผนั
76 15151 เด็กชำย ปุณยำธร แสงอำกำศ
77 15152 เด็กชำย ณภทัร โสมสุข
78 15153 เด็กชำย ศุภณฐั หอมกลำง
79 15154 เด็กชำย นรำกร ถ่ินศรี
80 15155 เด็กชำย ชำนนท์ หมดันุรักษ์
81 15156 เด็กชำย กฤษกร คงคลำ้ย
82 15157 เด็กชำย วชัรินทร์ พรหมอำรักษ์
83 15158 เด็กหญิง ชนญัญำ บวัทอง
84 15159 เด็กหญิง เขมจิรำ พรมโสภำ
85 15160 เด็กหญิง นนัทรัตน์ พุม่สวสัด์ิ
86 15161 เด็กหญิง ปุญญธิดำ แสงสวำ่ง
87 15162 เด็กชำย ดลดนยั เก่งกำรรบ
88 15163 เด็กหญิง ศศิภำ อินพลูใจ
89 15164 เด็กหญิง วนัวิสำ เลำ้สุทธิพงษ์
90 15165 เด็กชำย ยศวีร์ ดรรักษำ
91 15166 เด็กชำย กษิดิส สุรพทุธ
92 15167 เด็กชำย ธนดล ค ำเพรำะ

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ีนัง่สอบ15001-15030  จ ำนวน30 คน วนัท่ีสอบ7 มีนำคมพ.ศ. 2563      เวลำ08.30-11.40 น.

หนำ้หอ้งสอบ

ล ำดบัท่ี6

ล ำดบัท่ี9 ล ำดบัท่ี16 ล ำดบัท่ี21 ล ำดบัท่ี28

ล ำดบัท่ี8

ล ำดบัท่ี4

ล ำดบัท่ี2 ล ำดบัท่ี11 ล ำดบัท่ี14 ล ำดบัท่ี23 ล ำดบัท่ี26
15026

ล ำดบัท่ี1 ล ำดบัท่ี12 ล ำดบัท่ี13

ล ำดบัท่ี7 ล ำดบัท่ี18 ล ำดบัท่ี19

15002 15011 15014 15023

ล ำดบัท่ี30

ล ำดบัท่ี24 ล ำดบัท่ี25

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี1

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี2

15001 15012 15013 15024 15025

15003 15010 15015 15022 15027
ล ำดบัท่ี3 ล ำดบัท่ี10 ล ำดบัท่ี15 ล ำดบัท่ี22 ล ำดบัท่ี27

15028

15005 15008 15017 15020 15029
ล ำดบัท่ี17 ล ำดบัท่ี20 ล ำดบัท่ี29ล ำดบัท่ี5

15006 15007 15018 15019 15030

15004 15009 15016 15021



เลขท่ีนัง่สอบ15031-15060  จ ำนวน30 คน วนัท่ีสอบ7 มีนำคมพ.ศ. 2563      เวลำ08.30-11.40 น.

15036 15037 15048 15049 15060

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี2

15035 15038 15047 15050 15059

ล ำดบัท่ี6 ล ำดบัท่ี7 ล ำดบัท่ี18 ล ำดบัท่ี19 ล ำดบัท่ี30

15034 15039 15046 15051 15058

ล ำดบัท่ี5 ล ำดบัท่ี8 ล ำดบัท่ี17 ล ำดบัท่ี20 ล ำดบัท่ี29

15033 15040 15045 15052 15057

ล ำดบัท่ี4 ล ำดบัท่ี9 ล ำดบัท่ี16 ล ำดบัท่ี21 ล ำดบัท่ี28

15032 15041 15044 15053 15056

ล ำดบัท่ี3 ล ำดบัท่ี10 ล ำดบัท่ี15 ล ำดบัท่ี22 ล ำดบัท่ี27

15031 15042 15043 15054 15055

ล ำดบัท่ี2 ล ำดบัท่ี11 ล ำดบัท่ี14 ล ำดบัท่ี23 ล ำดบัท่ี26

หนำ้หอ้งสอบ

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี1

ล ำดบัท่ี1 ล ำดบัท่ี12 ล ำดบัท่ี13 ล ำดบัท่ี24 ล ำดบัท่ี25



ผงัหอ้งสอบโครงกำรGifted Program

หนำ้หอ้งสอบ

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี1

ล ำดบัท่ี1 ล ำดบัท่ี12 ล ำดบัท่ี13 ล ำดบัท่ี24 ล ำดบัท่ี25
15061 15072 15073

ล ำดบัท่ี2 ล ำดบัท่ี11 ล ำดบัท่ี14 ล ำดบัท่ี23 ล ำดบัท่ี26
15062 15071 15074

ล ำดบัท่ี3 ล ำดบัท่ี10 ล ำดบัท่ี15 ล ำดบัท่ี22 ล ำดบัท่ี27
15063 15070 15075

ล ำดบัท่ี4 ล ำดบัท่ี9 ล ำดบัท่ี16 ล ำดบัท่ี21 ล ำดบัท่ี28
15064 15069

ล ำดบัท่ี5 ล ำดบัท่ี8 ล ำดบัท่ี17 ล ำดบัท่ี20 ล ำดบัท่ี29
15065 15068

ล ำดบัท่ี6 ล ำดบัท่ี7 ล ำดบัท่ี18 ล ำดบัท่ี19 ล ำดบัท่ี30
15066 15067

โตะ๊กรรมกำรคุมสอบคนท่ี2


