
ตึก/อาคาร4 ชั้น     2                         หอ้งสอบ      424

เลขท่ีนัง่สอบ  15001-15030    จ านวน 30 คน วนัท่ีสอบ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563      เวลา 08.30-11.40 น

ล าดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
1 15001 เด็กชาย ปวเรศ ไชยพรม
2 15002 เด็กชาย ปฐพี  ศิริโชติบณัฑิต
3 15003 เด็กชาย ธาวิน  เอ้ือทาน 
4 15004 เด็กชาย ชชัพร   สุนทรวารี
5 15005 เด็กหญิง จิดาภา  ทองห่อ 
6 15006 เด็กหญิง วริศรา  โสภา 
7 15007 เด็กหญิง กนัตินนัท ์ วินเกตุ 
8 15008 เด็กชาย ธนาพิสุทธ์  ภูคดหิน
9 15009 เด็กหญิง วิรัลยพุา  วีระพนัธุ์

10 15010 เด็กหญิง รวินทพ์ร จนัทร์อินทร์ 
11 15011 เด็กชาย มนชิต เชาวนพานิช 
12 15012 เด็กชาย ฐานพฒัน์   พรมมารักษ์
13 15013 เด็กชาย ธาวิน  ปิงเมือง 
14 15014 เด็กหญิง ภทัรียา ทองยิง่ 
15 15015 เด็กชาย ภูวารินทร์   เกตุทบั
16 15016 เด็กชาย จิรภาส  องัโชติพนัธุ์
17 15017 เด็กหญิง ฐิติมา   พุม่วิลยัรักษ์
18 15018 เด็กหญิง อดิศร   บุญยิง่
19 15019 เด็กหญิง ณิชาดา ชัง่กาญจนะ
20 15020 เด็กหญิง วริศรา   ประกอบศรี
21 15021 เด็กชาย ณฎัฐากร   ปาสาใน
22 15022 เด็กชาย ภาวตั  กระบวนศรี
23 15023 เด็กหญิง ศตพร  ดีงาม
24 15024 เด็กชาย ชิษณุชา เดชไพรขลา 
25 15025 เด็กชาย กายศิษฐ์   พนัชนะ
26 15026 เด็กชาย ภูริวจัน์  สกุลเรืองศรี 
27 15027 เด็กชาย สิรวิชญ ์  หมอไทย
28 15028 เด็กชาย พศัทศั   ค  าพวง
29 15029 เด็กชาย นฤเบศน์  สินธุพนัธุ์ 
30 15030 เด็กหญิง กชพร   พิณเสนาะ

รายช่ือนกัเรียนสอบโครงการGifted Program

ช่ือ-สกุล หมายเหตุ



ตึก/อาคาร4 ชั้น     2                         หอ้งสอบ      425     
เลขท่ีนัง่สอบ  15031-15060    จ านวน 30 คน วนัท่ีสอบ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563      เวลา 08.30-11.40 น

ล าดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
1 15031 เด็กหญิง เกา้ฉตัต ์ โพธ์ิประเสริฐ
2 15032 เด็กหญิง กุลธิดา  ชีวเรืองโรจน์ 
3 15033 เด็กหญิง สมิตา  พุม่พวง
4 15034 เด็กชาย ภทัรพงศ ์  วงคจ์นัทร์
5 15035 เด็กหญิง ปาณิสรา วรรพเนตร 
6 15036 เด็กหญิง ปุณยวีร์   บุญสกุล
7 15037 เด็กชาย บริพตัร  บุญเข็ม
8 15038 เด็กหญิง แพรวา   สิรีศรีสกุลทอง
9 15039 เด็กชาย ภูรินท ์ เติมสุข 

10 15040 เด็กหญิง รัตนา   ป่ินทองค า
11 15041 เด็กหญิง อิงฟ้า   วารีกุล  
12 15042 เด็กชาย ณฐนน  เทียนชยั 
13 15043 เด็กหญิง รดา  จนัทร์แดง 
14 15044 เด็กหญิง ณฐัธิดา  เนินแกว้ 
15 15045 เด็กหญิง ธนญัญา  รุ่งสมยั 
16 15046 เด็กหญิง ณฐัมน  ขจรค า
17 15047 เด็กชาย นภทีป์ นอ้ยแนบ 
18 15048 เด็กหญิง เบญญาดา  พนารัตน์ 
19 15049 เด็กชาย โชติยะ  ศรีสมเคราะห์ 
20 15050 เด็กชาย ชชัวรรฐ   พงศป์ระจกัษก์ุล
21 15051 เด็กหญิง นภสัวรรณ  จิรกิจสวสัด์ิ
22 15052 เด็กชาย รุจิภาส อินทวงศ์
23 15053 เด็กชาย ฉนัชนก บวัผนั
24 15054 เด็กชาย อดิศร   อยูต่าด
25 15055 เด็กหญิง ทตัพิชา แตงร่ม
26 15056 เด็กหญิง มติการณ์ ลีฟัก
27 15057 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ตรีวงศ์
28 15058 เด็กชาย มุขพล กลมกล่อม
29 15059 เด็กหญิง สุพิชญา มงคลช่ืน

30 15060 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ มานะยิง่

หมายเหตุ

รายช่ือนกัเรียนสอบโครงการGifted Program

ช่ือ-สกุล



ตึก/อาคาร4 ชั้น     2                         หอ้งสอบ      426   
เลขท่ีนัง่สอบ  15061-15075    จ านวน 15 คน วนัท่ีสอบ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563      เวลา 08.30-11.40 น

ล าดบัท่ี เลขท่ีนัง่สอบ
1 15061 เด็กชาย ศิวกร ม่วงวิเชียร
2 15062 เด็กหญิง ณภสัสร ยามพวา
3 15063 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา กุสูงเนิน
4 15064 เด็กหญิง ทกัษพร เข็มนาค
5 15065 เด็กหญิง จิรัชญา เอ่ียมละออ
6 15066 เด็กหญิง พิมญาดา มะณีโคต
7 15067 เด็กหญิง ปนสัยา กองกุล
8 15068 เด็กหญิง วรรณวิภา เหลืองสวสัด์ิ
9 15069 เด็กชาย ณฐัพงษ์ วงษาศรี

10 15070 เด็กหญิง ชนาภา บวัเผ่ือนหอม
11 15071 เด็กชาย นรากร ถ่ินศรี
12 15072 เด็กหญิง ศศิธร ศรีกุลวงค์
13 15073 เด็กหญิง ณฐัชุดากานต์ เอกพงษพ์นัธุ์
14 15074 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เทศวงษ์
15 15075 เด็กชาย คชภคั ม่วงใหม

หมายเหตุ

รายช่ือนกัเรียนสอบโครงการGifted Program

ช่ือ-สกุล


