
รายช่ือผู้สอบได้ธรรมศึกษาช้ันตรี  ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  341  คน
1 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๕๕ เด็กหญิง กนิษฐา บุญบรรเทิง
2 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๕๖ เด็กชาย กิตติพศ พนูลาภพานิช
3 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๕๗ เด็กหญิง เกตน์นิภา ภาดี
4 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๕๘ เด็กหญิง จิรภิญญา แกว้ประดบั
5 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๕๙ เด็กชาย จิรวฒัน์ คงอยู่
6 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๐ เด็กชาย ชญานิน มาลาสี
7 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๑ เด็กหญิง ชนนิกานติ จนัทร์น่ิม
8 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๒ เด็กหญิง ชนิกานต์ ตอมกลาง
9 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๓ เด็กชาย ชิษณุพงค์ คงน าเลิศ

10 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๔ เด็กหญิง ฐานิษา หิรัณยกร
11 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๕ เด็กหญิง ฐิติรัตน์ บุญแกว้
12 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๖ เด็กชาย ณฐักิตต์ิ ธรรมนาม
13 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๗ เด็กชาย ณฐักิตต์ิ อุมเพช็ร
14 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๘ เด็กชาย ณฐัศกัด์ิ สายทอง
15 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๖๙ เด็กชาย ธนคุณ ธนรักษส์ลากุล
16 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๐ เด็กชาย ธนพฒัน์ พวงเรืองศรี
17 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๑ เด็กชาย ธนภูมิ ดีมา
18 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๒ เด็กหญิง ธนิดา นอ้ยบุญรอด
19 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๓ เด็กชาย ธีรภทัธ์ กุลกาญจนอมร
20 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๔ เด็กหญิง นริศา ราชกิจ
21 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๕ เด็กชาย ปฏิภาณ โชคเสริมอุดม
22 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๖ เด็กชาย ปฐพี มีฉาย
23 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๗ เด็กชาย ปวริศ ล าเนาตระกูล
24 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๘ เด็กหญิง ปัทมนนัท์ ตาลทอง
25 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๗๙ เด็กชาย พงศภคั คามไธสง
26 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๐ เด็กชาย พรรษพล เรืองฤทธ์ิกุล



27 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๑ เด็กชาย พฒันพงศ์ มหิสยา
28 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๒ เด็กชาย ภทัรพงศ์ ศรีโสภณาเมศ
29 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๓ เด็กหญิง วสุธิดา บุญหลา้
30 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๔ เด็กหญิง วิมลรัตน์ ศรีกุลอนนัตเ์ลิศ
31 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๕ เด็กชาย วิวฒัน์ชยั นาคสังข์
32 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๖ เด็กหญิง ศุพิชญา ธนกฤตวรกุล
33 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๗ เด็กหญิง หทยักาญจน์ เสรีชยัวณิช
34 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๘ เด็กชาย อธิป เสาวรส
35 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๘๙ เด็กหญิง อลิสา จิรยาภากร
36 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๐ เด็กชาย กมนทรรศน์ ไชยวงคศ์รี
37 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๑ เด็กหญิง กลัยา วฒันะคุม้
38 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๒ เด็กชาย จตุรงค์ จารุเกียรติภิญโญ
39 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๓ เด็กหญิง จินดามณี ผ่องพิพฒัน์กุล
40 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๔ เด็กชาย ทรัพยอ์นนัต์ เกตหอม
41 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๕ เด็กหญิง ธมลวรรณ อาภรณ์รัตน์
42 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๖ เด็กชาย ธีรภทัร แซ่ล้ี
43 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๗ เด็กชาย นนทชยั ก๋งเหมง็
44 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๘ เด็กหญิง นภาพร เสนาใหญ่
45 กท ๑๔๕๘/๔๒๒๙๙ เด็กหญิง นทัธีทิพย์ นาทอง
46 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๐ เด็กชาย ปภงักร ตงัคณะสิงห์
47 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๑ เด็กหญิง ปรวี อินทรสุข
48 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๒ เด็กชาย ประภากร ถนอมนุช
49 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๓ เด็กชาย พฤษ ทองเขียน
50 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๔ เด็กชาย พชัรพล พลอยไทย
51 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๕ เด็กหญิง พิชญสิ์นี ขืนภูเขียว
52 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๖ เด็กหญิง พิมพว์รีย์ ใบเงิน
53 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๗ เด็กหญิง พิราภรณ์ ธรรมวรรณา
54 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๘ เด็กชาย พิสิฐ คงเสรีเจริญ
55 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๐๙ เด็กชาย ภูริณฐั คา้สุคนธ์
56 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๐ เด็กชาย รพีภทัร ชมช่ืน
57 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๑ เด็กชาย วิชาธร ตน้เจริญ



58 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๒ เด็กหญิง วิริยา ทรัพยเ์อนกนนัต์
59 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๓ เด็กชาย วีระภาพ ฮวดอุ่ม
60 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๔ เด็กหญิง ศิริเพญ็ ร่ืนสุข
61 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๕ เด็กชาย สิรภพ ค าแผง
62 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๖ เด็กหญิง สุชาดา ชินายศ
63 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๗ เด็กหญิง สุธิดา ลีลาฤดี
64 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๘ เด็กหญิง โสพิศฌา แกว้เพง็
65 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๑๙ เด็กชาย อติรุจ สุขดี
66 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๐ เด็กหญิง อนนัตญา วารินหอมหวล
67 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๑ เด็กชาย กฤษกร ตุม้เพช็ร
68 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๒ เด็กชาย กลวชัร รุ่งเรือง
69 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๓ เด็กชาย กวิน สุทธิบานเยน็
70 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๔ เด็กชาย ชนะชยั ไตรนิคม
71 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๕ เด็กชาย ณภทัร ไวทยศิ์ลป์
72 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๖ เด็กชาย ทศัน เกษนอก
73 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๗ เด็กชาย ธนวฒัน์ ขาวนอก
74 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๘ เด็กหญิง ธญัพิชชา สายโสภา
75 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๒๙ เด็กชาย ธีรวิทย์ ภิรมยรั์กษ์
76 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๐ เด็กชาย นราธร พืชโพธ์ิงาม
77 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๑ เด็กชาย ปวเรศ คงสมบติั
78 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๒ เด็กหญิง ปัณฑิตา ฟักทิม
79 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๓ เด็กหญิง เปมิกา เพ่ิมเจริญ
80 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๔ เด็กหญิง พิณญาดา ทิพยค์  าเพย
81 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๕ เด็กชาย ภูมิรพี ศิริพฒันสารกิจ
82 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๖ เด็กหญิง รัฐชนก วงคศ์ร
83 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๗ เด็กชาย รุจิภาส บู่สุวรรณ
84 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๘ เด็กหญิง วริศรา อ่อนชยัศรี
85 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๓๙ เด็กหญิง วาริศา อ่อนชยัศรี
86 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๐ เด็กหญิง ศิริกาญจน์ แสงชนากาญจน์
87 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๑ เด็กชาย ศิวะพล นาคลออ
88 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๒ เด็กหญิง ศุภาภทัร์ หม่ืนทอง



89 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๓ เด็กหญิง สมศิริวรรณ จนัทร์นวล
90 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๔ เด็กหญิง สุภทัฤดี สินส่องแสง
91 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๕ เด็กหญิง สุวรรณี ค าแกว้
92 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๖ เด็กหญิง อรุชา จนัทร์ขจร
93 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๗ เด็กหญิง อาภสัรา แกว้อุไร
94 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๘ เด็กชาย กษิเดช หลกัทอง
95 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๔๙ เด็กชาย กอร์ปกานต์ เจริญพร
96 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๐ เด็กหญิง กญัญารัตน์ จินาพร
97 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๑ เด็กหญิง จารวี ตั้งหลกัศิลาทอง
98 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๒ เด็กหญิง จินดานภา จองกลาง
99 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๓ เด็กหญิง จิรภทัร์ ศรอุดม

100 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๔ เด็กชาย ไชยวฒัน์ สายวนัดี
101 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๕ เด็กหญิง ณชนก กิจคุม้ทรัพย์
102 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๖ เด็กหญิง ณฐัณิชา วงษอุ์ดม
103 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๗ เด็กหญิง ณฐันนัท์ แสนโสม
104 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๘ เด็กชาย ณฐัพงศ์ จินดา
105 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๕๙ เด็กชาย ณฐัพนธ์ คงวิชยักุล
106 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๐ เด็กหญิง ธญัญรัตน์ แตงชยัภูมิ
107 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๑ เด็กหญิง นลินี คร้ามยิม้
108 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๒ เด็กหญิง นนัทิชา ศรีวะรมย์
109 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๓ เด็กชาย นาคินทร์ วฒิุ
110 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๔ เด็กชาย นิธิกร วฒันาเลิศสกุล
111 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๕ เด็กหญิง นิศารัตน์ ตณัพิพฒัน์
112 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๖ เด็กชาย พงศพิ์พฒัน์ กระทง
113 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๗ เด็กหญิง พณัณ์ชิตา ธนนนัทฐ์านนท์
114 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๘ เด็กชาย พิชิต พกุเฮ็ง
115 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๖๙ เด็กหญิง พิมพล์ภสั เมฆสุจิตต์
116 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๐ เด็กชาย พทุธิกร ทองด าหริ
117 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๑ เด็กชาย พทุธิพนัธ์ ปานสง่า
118 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๒ เด็กชาย ภูมิพฒัน์ มานู
119 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๓ เด็กหญิง มิรันตี แสงอรุณ



120 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๔ เด็กหญิง มีสุข อบัดุลเลาะห์
121 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๕ เด็กหญิง โยษิตา ตติไตรสกุล
122 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๖ เด็กหญิง ระวิวรรณ ศรีเหลือ
123 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๗ เด็กชาย วรันธร เลิศรัศมีส่อง
124 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๘ เด็กหญิง วริษา รัชตะวรรณ
125 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๗๙ เด็กชาย เสฎฐวฒิุ เบ็งยา
126 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๐ เด็กหญิง หทยัภทัร ทองศกัด์ิ
127 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๑ เด็กชาย อดิศกัด์ิ พลจนัทร์
128 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๒ เด็กหญิง อภิชา รัตนาวลีพงษ์
129 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๓ เด็กหญิง อญัชลิกา แวนวน
130 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๔ เด็กหญิง จุฑารัตน์ ภูศรีริต
131 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๕ เด็กชาย ชยพล มะริด
132 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๖ เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริรังคะรัตน์
133 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๗ เด็กหญิง ณฐวรรณ ภายไธสงค์
134 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๘ เด็กหญิง ณฐัวรา น่ิมเกตุ
135 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๘๙ เด็กชาย ธณภทัร นอ้ยอ่ิม
136 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๐ เด็กชาย ธนธรณ์ ล่ิวศกัด์ิไพบูลย์
137 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๑ เด็กชาย ธนาวิวฒัน์ อินพามา
138 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๒ เด็กชาย ธีรวฒัน์ ตามสีวนั
139 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๓ เด็กหญิง นนัทน์พิน เหล่าวงศพ์ทุธา
140 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๔ เด็กหญิง ประหน่ึงฝัน มีสกุล
141 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๕ เด็กชาย ปรีชาพล กองสูงเนิน
142 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๖ เด็กหญิง พรชนก เนาวิรัฐ
143 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๗ เด็กหญิง พริมาดา แกว้ศรีใจ
144 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๘ เด็กหญิง พิณพรรณ เคา้มูล
145 กท ๑๔๕๘/๔๒๓๙๙ เด็กหญิง พิมพม์าดา เสรีสุข
146 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๐ เด็กชาย พีรพล เดชพงษ์
147 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๑ เด็กหญิง พทุธน ้าบุศย์ ขวญับวั
148 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๒ เด็กหญิง ภคัคีตา วงษค์  านา
149 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๓ เด็กหญิง ภิญญดา องัคณากร
150 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๔ เด็กหญิง มนุชาธิป เดือยขนุทด



151 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๕ เด็กหญิง เยาวพา อศัวสิริยศภิญโญ
152 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๖ เด็กหญิง ศวรรยา ทองเสือ
153 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๗ เด็กหญิง ศิรภสัสร บุญสวา
154 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๘ เด็กชาย ศุภกร สงฆป์ระชา
155 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๐๙ เด็กหญิง ศุภนุช ผาริการ
156 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๐ เด็กชาย สดายุ พนัพ่ึง
157 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๑ เด็กชาย สรณ์สิริ ศกัด์ิชินบุตร
158 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๒ เด็กหญิง สุทธิดา ชยัล้ินฟ้า
159 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๓ เด็กหญิง สุพรรณษา มูลประหสั
160 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๔ เด็กชาย สุภรัตน์ สอนชิต
161 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๕ เด็กชาย อดุลวิทย์ บุญสม
162 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๖ เด็กหญิง อตินุช พรเลิศวรกุล
163 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๗ เด็กชาย อนุวตัร รัศมีฤกษเ์ศรษฐ
164 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๘ เด็กหญิง อโนมา เพลียทา้วคุย
165 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๑๙ เด็กชาย อภิชยั ถาทอง
166 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๐ เด็กหญิง อภิรญา สมนึก
167 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๑ เด็กชาย อานนท์ ทบัมาโนช
168 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๒ เด็กหญิง ขวญัขา้ว เจริญวาณิชกิจ
169 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๓ เด็กชาย ค าพอง ชานชะลา
170 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๔ เด็กชาย เงินแท่ง ฉิมพรัด
171 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๕ เด็กชาย จตุรวฒิุ เริกศิริ
172 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๖ เด็กชาย จีรยทุธ จนัทร์แกว้
173 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๗ เด็กหญิง ชลภสัสรณ์ บุตรโท
174 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๘ เด็กชาย ชาญชยั ฐิติรัตนาภรณ์
175 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๒๙ เด็กชาย ฐิติวฒัน์ เกิดสกุล
176 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๐ เด็กชาย ณฐัดนยั สนธ์ิเศรษฐี
177 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๑ เด็กหญิง ณฐัดาว ชยัเนตร
178 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๒ เด็กชาย ณฐัพงศ์ สมตน
179 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๓ เด็กหญิง ตวงพร สอนชิต
180 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๔ เด็กชาย ทฤฒมน ทองยะ
181 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๕ เด็กชาย ทกัษพงค์ จูศิริวงค์



182 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๖ เด็กชาย ธนวนัต์ สุจริต
183 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๗ เด็กชาย ธนาธิป วิสัย
184 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๘ เด็กหญิง ธนัยพร ปิตะคง
185 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๓๙ เด็กหญิง นรินทิพย์ ภู่ทอง
186 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๐ เด็กชาย นวดล กาญจนธารทิพย์
187 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๑ เด็กชาย นฐันรา ปัตตงัเว
188 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๒ เด็กหญิง บุรัสกร ยอดเมือง
189 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๓ เด็กหญิง เบญญาภา ฮวดหวงั
190 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๔ เด็กชาย ปานศกัด์ิ ทรัพยจ์รูญ
191 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๕ เด็กหญิง ปาริดา ล าดบัศรี
192 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๖ เด็กชาย พฒัธนศกัด์ิ ครอบแกว้
193 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๗ เด็กหญิง มณฑิตา เอ่ียมสมบูรณ์
194 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๘ เด็กชาย รฐพงศ์ สุนทรวฒัน์
195 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๔๙ เด็กหญิง วิภาดา นาคสังข์
196 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๐ เด็กหญิง วิไลพร อินทะบุตดา
197 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๑ เด็กชาย สุทธวีร์ ศรีธิวรรณ์
198 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๒ เด็กหญิง สุธิตา แสงชา้ง
199 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๓ เด็กชาย อธิป พรมมิตธิกุล
200 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๔ เด็กหญิง อภิญญา รุ่งรุจี
201 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๕ เด็กชาย กอ้งภคั แกว้ศรีจนัทร์
202 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๖ เด็กชาย เกรียงศกัด์ิ ธารฤกษ์
203 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๗ เด็กชาย จกัรพรรด์ิ กองสมบติั
204 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๘ เด็กชาย เฉลิมชยั ทองบา้นกวย
205 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๕๙ เด็กชาย ชนาธิป นากเทียน
206 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๐ เด็กชาย ชชัพล ป้ันแนว
207 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๑ เด็กชาย ชินาธิป จัน่จรูญ
208 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๒ เด็กชาย ณพงศ์ ทานธรรม
209 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๓ เด็กชาย กีรติ ภูแผ่นนา
210 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๔ เด็กชาย ทกัษิณ สังขม์ณี
211 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๕ เด็กชาย ธนวฒัน์ เนตรประเสริฐชยั
212 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๖ เด็กชาย ปัญญา ง้ิวลาย



213 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๗ เด็กหญิง ไปรยา เชตะวนั
214 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๘ เด็กชาย พณพงศ์ จารัตน์
215 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๖๙ เด็กหญิง พณิชาย์ ขนัเลข
216 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๐ เด็กหญิง พรรณปพร ภิรมยไ์กรภกัด์ิ
217 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๑ เด็กหญิง พลอยชมพู ปาริชพิตรพิบูล
218 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๒ เด็กหญิง พชัราภา ก่ิงแกว้
219 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๓ เด็กชาย พนักร พนัธุ์สมบติั
220 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๔ เด็กหญิง พิราภรณ์ ฝอยทอง
221 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๕ เด็กหญิง ภารดี แซ่ตั้ง
222 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๖ เด็กหญิง ภาวิดา เฉียบแหลม
223 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๗ เด็กชาย ภีพิพฒัน์ ซือสูงเนิน
224 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๘ เด็กชาย ภูนิพฒัน์ จอมค าสิงห์
225 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๗๙ เด็กชาย ภูวดล ทองเฟ้ือง
226 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๐ เด็กหญิง รุ่งไพลิน เจริญดี
227 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๑ เด็กหญิง วชิราพร จนัทร์พรม
228 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๒ เด็กหญิง วราภรณ์ บุญเขตต์
229 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๓ เด็กหญิง วรินทร์ยพุา วิชาชาญ
230 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๔ เด็กหญิง ศิรประภา จนัดวง
231 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๕ เด็กชาย สุชน ครุธสุวรรณ
232 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๖ เด็กหญิง สุพชัรา แซ่ก๊วย
233 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๗ เด็กชาย สุวิจกัขณ์ สืบวงค์
234 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๘ เด็กหญิง อนญัญา สุริยะบุตร
235 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๘๙ เด็กชาย กมลภพ ณ ป้อมเพชร
236 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๐ เด็กชาย กฤตเมธ โถทอง
237 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๑ เด็กชาย กีรติ สังขเ์งิน
238 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๒ เด็กหญิง คุณญัญา ศรีสุนนท์
239 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๓ เด็กชาย จรณธรรม คงศรีสวสัด์ิ
240 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๔ เด็กชาย จารุพงศ์ รังสรรค์
241 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๕ เด็กหญิง ชนญัชิดา จนัเยน็
242 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๖ เด็กหญิง ชิดชนก กุญชร ณ อยธุยา
243 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๗ เด็กหญิง ณฐัติยา สมวงศ์



244 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๘ เด็กชาย ณฐัพรหม สิรินนัทโชติ
245 กท ๑๔๕๘/๔๒๔๙๙ เด็กหญิง พรชนก เกตุแกว้
246 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๐ เด็กชาย พีรภทัร สีสมบติั
247 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๑ เด็กหญิง พธิุตา ไมจ้นัทร์
248 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๒ เด็กชาย รพีภทัร นิลวงษ์
249 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๓ เด็กชาย รวินทร สมรรคเสวี
250 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๔ เด็กชาย วรัชญ์ วงษา
251 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๕ เด็กชาย เวชพิสิฐ ธรรมรังษี
252 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๖ เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ พิพฒัน์นวกิจ
253 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๗ เด็กชาย ศุภวฒัน์ อยูม่ ัน่
254 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๘ เด็กชาย สัณหณฐั แพพนัธ์ขวญัเจริญ
255 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๐๙ เด็กชาย กฤติน มีเยน็
256 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๐ เด็กชาย กฤษฎาวธุ เมฆพร้อม
257 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๑ เด็กชาย เจิมชนินทร์ ทองใบบวั
258 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๒ เด็กชาย ตรีภทัร นาคทบัที
259 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๓ เด็กชาย ทศพร ตูท้อง
260 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๔ เด็กหญิง ธญัชนก วงคพิ์นิจ
261 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๕ เด็กชาย นิพิฐพนธ์ อนุอนั
262 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๖ เด็กชาย ปฏิพล นกัดนตรี
263 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๗ เด็กชาย ปุญญพฒัน์ วชัรจิตติภณัฑ์
264 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๘ เด็กชาย พศวีร์ ไตรวารีรัตน์
265 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๑๙ เด็กหญิง พชัรกาญจน์ ไพประเพช็ร
266 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๐ เด็กชาย ไพสิฐ แจง้โมรา
267 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๑ เด็กชาย ภทัรพล ชนะนนัทโชค
268 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๒ เด็กชาย ภูสิษฐ์ ตาลทอง
269 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๓ เด็กชาย มรรคชยั แซ่อา้ง
270 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๔ เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ จอมรัตน์
271 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๕ เด็กชาย วงษส์วรรค์ แสงกุลงั
272 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๖ เด็กหญิง วริญากร บุญหลา้
273 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๗ เด็กหญิง วชัรโรบล ขจรเลิศศกัด์ิ
274 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๘ เด็กชาย ศรัณยู บุญส่ง



275 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๒๙ เด็กชาย ศุภณฐั จนัรัตนกูล
276 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๐ เด็กชาย สินโศภิษฐ์ วิริยะพนัธ์
277 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๑ เด็กหญิง โสรยา เปล่ียนชู
278 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๒ เด็กหญิง ไอลดา ทานธรรม
279 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๓ เด็กชาย กิตติณฏัฐ์ ศิลาจนัทร์
280 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๔ เด็กชาย ฉตัรณรงค์ สุนทรวฒัน์
281 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๕ เด็กชาย ชรินทร์ สุขกนั
282 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๖ เด็กชาย ฐากูร เน่ืองสุข
283 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๗ เด็กหญิง ฐิตารีย์ ธนบุญพิศุทธ์
284 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๘ เด็กชาย ตะวนั รัศมีเดือนฉาย
285 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๓๙ เด็กชาย ทศัไน มาประสพ
286 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๐ เด็กหญิง ทาริกา ริยะนา
287 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๑ เด็กหญิง ทิฑมัพร จนัทา
288 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๒ เด็กชาย ธนทตั บุญนิธิเอนก
289 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๓ เด็กหญิง ธรรศญา แสงสุริยะ
290 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๔ เด็กหญิง ธญัวรัตม์ พฒันาไพศาล
291 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๕ เด็กหญิง นฤมล สมวะเวียง
292 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๖ เด็กหญิง บุญญเนตร สาครเขต
293 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๗ เด็กชาย ปฏิพล รุ่งสิริพิพฒัน์
294 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๘ เด็กชาย ปรมตัถ์ สมาน
295 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๔๙ เด็กชาย ปรเมศวร์ ถาพร
296 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๐ เด็กชาย พลาดร มาตรา
297 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๑ เด็กหญิง พิชญสิ์นี จิตรสวสัด์ิ
298 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๒ เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองนพอนนัต์
299 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๓ เด็กชาย ภราดร ดวงหิรัญ
300 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๔ เด็กชาย ภทัรพล แกว้พาชยั
301 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๕ เด็กชาย ภาวชั จัน่สามญั
302 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๖ เด็กชาย มณฑล เหล่าเสนา
303 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๗ เด็กหญิง มณพร ก่อเกษมกุล
304 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๘ เด็กหญิง วรรณรัตน์ สุวรรณ
305 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๕๙ เด็กชาย วาทิน พรหมสุรินทร์



306 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๐ เด็กหญิง ศศิกานต์ แซ่จิว
307 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๑ เด็กหญิง ศศิวิมล เนตรประเสริฐชยั
308 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๒ เด็กชาย สิทธิกร สุคนธจนัทร์
309 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๓ เด็กชาย อนุวฒัน์ สายสุทธิวงศ์
310 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๔ เด็กหญิง อนัดามนั เกิดวาระ
311 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๕ เด็กชาย กรกต จนัทร์สวา่ง
312 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๖ เด็กชาย กฤษกร จนัทะโคต
313 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๗ เด็กชาย กอ้งภพ โชคสวสัด์ิ
314 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๘ เด็กหญิง จารุพิชญา พ่ึงบุญ ณ อยธุยา
315 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๖๙ เด็กชาย จิรวฒัน์ จิราภรณ์
316 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๐ เด็กชาย เจษฎา อินทรวิชา
317 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๑ เด็กหญิง ชาลิสา บุญมาก
318 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๒ เด็กชาย โชคชยั ใยดวง
319 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๓ เด็กชาย ฐากูร ช่ืนชวนชม
320 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๔ เด็กชาย พนัธ์เทพ สุขโต
321 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๕ เด็กหญิง ทศันีย์ สุขสุกาญจน
322 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๖ เด็กชาย ธนกฤต วิสัย
323 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๗ เด็กชาย นราวิชญ์ ประสพแสง
324 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๘ เด็กหญิง นวพรรณ เฉิดฉาย
325 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๗๙ เด็กชาย พงศธร แซ่ตั้ง
326 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๐ เด็กชาย พีรศกัด์ิ คีรีธีรกุล
327 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๑ เด็กหญิง ภณิดา แสงอุโคตร
328 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๒ เด็กหญิง ภนิตา ฉตัรโชติอนนัต์
329 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๓ เด็กหญิง ภคัจิรา ก่อพนูทรัพย์
330 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๔ เด็กชาย ภคัพล รสดี
331 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๕ เด็กหญิง มณฑิรา ขามโคง
332 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๖ เด็กหญิง มทันียา ถ่ายเนียม
333 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๗ เด็กหญิง รัดดาวรรณ บุญมี
334 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๘ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ผิวงาม
335 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๘๙ เด็กหญิง วนิศรา แยม้ยงชล
336 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๐ เด็กหญิง วรนิษฐา คามะวาสีกุล



337 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๑ เด็กหญิง ศศิชนก ล้ีจนัทรากุล
338 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๒ เด็กชาย สุพจน์ กาเรดี
339 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๓ เด็กชาย อนพทัย์ บุญเต้ีย
340 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๔ เด็กชาย อนุเทพ นอ้ยทะรงค์
341 กท ๑๔๕๘/๔๒๕๙๕ เด็กหญิง อริชา เกตุจิตร์

รายช่ือผู้สอบได้ธรรมศึกษาช้ันโท  ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  590  คน
1 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๑ เด็กหญิง กรกนก เสริมทรัพย์
2 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๒ เด็กชาย กษิภทั ชุมพินิจ
3 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๓ เด็กชาย กษิดิศ โดยกุล
4 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๔ เด็กชาย กิฤติพงษ์ สินประเสริฐ
5 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๕ เด็กหญิง ขวญัชนก บุญสม
6 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๖ เด็กชาย ขวญัชยั พนูมะลงั
7 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๗ เด็กหญิง จิราภา บุญเกิด
8 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๘ เด็กหญิง ชญานี สวา่งจนัทร์
9 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๗๙ เด็กหญิง ชลดา หอมแดง

10 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๐ เด็กชาย ชลสิทธ์ิ สายชุม
11 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๑ เด็กชาย ณฐวฒัน์ บุญช่วย
12 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๒ เด็กชาย ณรัฐกรณ์ บุญโต
13 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๓ เด็กหญิง ณฎัฐณิฎา วงษท์องดี
14 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๔ เด็กหญิง ณฐัณิชา มงัจนัทึก
15 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๕ เด็กชาย ณฐัพงษ์ ปานอยู่
16 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๖ เด็กชาย ณฐัภทัร ศรีสวสัด์ิ
17 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๗ เด็กชาย ณฐัภทัร บุญทว้ม
18 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๘ เด็กชาย ณฐัวฒิุ สะตะ
19 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๘๙ เด็กชาย ดรัณ โพธิรักษ์
20 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๐ เด็กชาย ทรงวฒิุ ผลาเกตุ
21 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๑ เด็กชาย ทินภทัร สินเภตรา
22 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๒ เด็กหญิง ทิพยม์ณี แกว้แจ่มใส
23 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๓ เด็กชาย ธนกิตต์ กรัยจินดาภรณ์
24 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๔ เด็กชาย ธนธสั ภูมิศรีแกว้



25 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๕ เด็กหญิง ธนพร ไชยายงค์
26 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๖ เด็กหญิง ธนภทัร นาคบุตร
27 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๗ เด็กชาย ธราเทพ จานิกร
28 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๘ เด็กหญิง ธญัพร ขวญัขา้ว
29 กท ๑๕๕๘/๒๑๓๙๙ เด็กชาย นครินทร์ เขียวทอง
30 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๐ เด็กหญิง นภสัสร ฤาวิชา
31 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๑ เด็กหญิง นภาภทัร ฤาวิชา
32 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๒ เด็กหญิง นวสิริ สรพล
33 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๓ เด็กหญิง นาฎรัตน์ดา ลบแท่น
34 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๔ เด็กหญิง นาตาลี นุศิริหาญ
35 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๕ เด็กหญิง บณัฑิตา มามาตร
36 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๖ เด็กหญิง เบญจวรรณ สมพงศ์
37 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๗ เด็กหญิง ปนสัยา ระหวา้
38 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๘ เด็กชาย ปรเมศวร์ ประนามะโส
39 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๐๙ เด็กชาย ปราโมทย์ กงัวานธารา
40 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๐ เด็กหญิง ปริมยาพร หวงัพรประเสริฐ
41 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๑ เด็กหญิง ปิยธิดา ทุมยา
42 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๒ เด็กหญิง เปรมฉตัร ใจเปรม
43 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๓ เด็กชาย พชัรพล สัตยธ์รรม
44 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๔ เด็กหญิง พชัราภา จนัทร์เพญ็
45 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๕ เด็กหญิง พทัธนนัท์ กล ่าดิษฐ์
46 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๖ เด็กชาย พาทิศ ชูวงษ์
47 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๗ เด็กหญิง พิชฐ์พทัวรา เอิบอุทยั
48 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๘ เด็กหญิง พิมพล์ดา โรจน์หิรัญวฒิุ
49 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๑๙ เด็กหญิง พิมพสุ์ดา บุตรจนัทร์
50 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๐ เด็กชาย พีรภทัร บุญปลูก
51 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๑ เด็กชาย ภราดา อุดมสารี
52 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๒ เด็กชาย ภาสวีร์ ลิขกิจขจร
53 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๓ เด็กชาย ภูมิพฒัน์ แซ่ล้ิม
54 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๔ เด็กชาย มงคลเฉลิม ศรีภา
55 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๕ เด็กชาย มงคลพฒัน์ โพธ์ิลา



56 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๖ เด็กหญิง มุฑิตา ยิม้มี
57 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๗ เด็กหญิง เยาวลกัษณ์ นอ้ยเนารัง
58 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๘ เด็กหญิง รสธร สุดใจญาติ
59 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๒๙ เด็กหญิง รุจิภา จนัดวง
60 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๐ เด็กชาย วศิน เจริญศรีพนูสุข
61 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๑ เด็กชาย วิศรุต วงคสุ์ทธ์ิ
62 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๒ เด็กชาย ศุภวิชญ์ ใจพรหม
63 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๓ เด็กชาย สิทธิชยั ทองกร
64 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๔ เด็กชาย สิริชยั ณรงคน์อ้ย
65 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๕ เด็กหญิง สิริอาภา วิมูลชาติ
66 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๖ เด็กหญิง สุธีธิดา สมสุวรรณศกัด์ิ
67 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๗ เด็กหญิง สุพตัรา พงษนิ์มิตร
68 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๘ เด็กหญิง สุพิชญา เอ่ียมสอาด
69 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๓๙ เด็กชาย อนวชั แวนวน
70 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๐ เด็กชาย อยัการ สัญญากฤษ
71 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๑ เด็กหญิง กนิษฐา เหิมหกั
72 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๒ เด็กหญิง กรรณิการ์ เดชจบ
73 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๓ เด็กชาย กฤษฎา พิมประดิษฐ์
74 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๔ เด็กชาย กฤษฎา ดวงศรี
75 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๕ เด็กหญิง กวินทรา จงกระโจม
76 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๖ เด็กหญิง กญัญาภคั ขนุทองจนัทร์
77 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๗ เด็กหญิง กญัญาลกัษณ์ หวงัสมบูรณ์ดี
78 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๘ เด็กหญิง กนัธิมา เงินช่ืน
79 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๔๙ เด็กหญิง กาญธิดา เตือยตุ่น
80 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๐ เด็กหญิง กิดาการ อุดมสารี
81 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๑ เด็กชาย กิตติเชษฐ์ จิระยศโชติหิรัญ
82 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๒ เด็กชาย คงภคั วงษธ์าตุ
83 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๓ เด็กชาย จกัรพรรด์ิ ไกยรัตน์
84 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๔ เด็กหญิง จนัจิรา ทาสีทอง
85 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๕ เด็กหญิง จิรนนัท์ ธนก่อพิมล
86 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๖ เด็กหญิง จิรัชญา จนัดว้ง



87 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๗ เด็กหญิง จุฑามาศ จุแดง
88 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๘ เด็กชาย เจตนิพทัธ์ แจง้เหตุ
89 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๕๙ เด็กชาย ฉนัทบุตร จารัตน์
90 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๐ เด็กหญิง ชลพินทุ์ สงวนผลไพโรจน์
91 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๑ เด็กชาย ชวลัวิชญ์ แหวนชมเพชร
92 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๒ เด็กหญิง ชชัฎา จนัทร์แยม้
93 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๓ เด็กชาย ชยัสิทธ์ิ สมวงศ์
94 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๔ เด็กชาย ชานน ค าแสง
95 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๕ เด็กชาย ชิตดนยั เจง็เจริญ
96 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๖ เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ยิง่เรืองเดชวิทย์
97 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๗ เด็กชาย ฐิติพงศ์ วฒุฑปุญโญ
98 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๘ เด็กชาย ณภทัร เหลืองเจริญ
99 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๖๙ เด็กหญิง ณฏัฐณิชา แซ่ล้ิม

100 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๐ เด็กหญิง ณฐัชา สัจจพงษา
101 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๑ เด็กหญิง ณฐัฐา มหิดชยัยา
102 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๒ เด็กหญิง ณฐัณิชา กนัยาเถ่ือน
103 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๓ เด็กหญิง ณฐัธิดา แซ่จู
104 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๔ เด็กชาย ณฐัพล สาลีนาค
105 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๕ เด็กหญิง ณฐัมน วิจิตรจนัทร์ธร
106 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๖ เด็กหญิง ณฐัริภา ภรแดนศกัด์ิ
107 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๗ เด็กหญิง ณฐัวดี บุญมัง่
108 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๘ เด็กชาย ณฐัวฒัน์ ธีรบุญสิทธ์ิกุล
109 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๗๙ เด็กหญิง ดลพร อตัถวรคุณ
110 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๐ เด็กหญิง ดลยา เกตุตั้งมัน่
111 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๑ เด็กชาย ตระกูลวิทย์ วงศสิ์งห์
112 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๒ เด็กหญิง ทิชานนั เอ้ือสุขอารี
113 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๓ เด็กชาย ธงชยั ลือจนัดา
114 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๔ เด็กชาย ธนทรัพย์ กนกวลยัวรรณ
115 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๕ เด็กหญิง ธนภสั ปวงใจแกว้
116 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๖ เด็กชาย ธนวิชญ์ วฒุฑปุญโญ
117 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๗ เด็กชาย ธนสัณห์ เดชประดิษฐ์



118 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๘ เด็กหญิง ธนชัชา ธิดารัตน์สกุล
119 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๘๙ เด็กชาย ธนากร ค าแปง
120 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๐ เด็กชาย ธนากร หาญถาวรชยักิจ
121 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๑ เด็กหญิง ธญัวรัตน์ บุญพรพิเชษฐ์
122 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๒ เด็กชาย ธญัวิสิษฐ์ อุไรวงษ์
123 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๓ เด็กชาย ธิติพนัธุ์ ชา้งพนัธุ์
124 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๔ เด็กชาย ธีรณฐั เจริญหิรัญวฒิุกุล
125 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๕ เด็กชาย ธีรภทัร แกว้ศรีดวง
126 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๖ เด็กชาย ธีรศกัด์ิ เพลียทา้วคุย
127 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๗ เด็กชาย นนทพทัธ์ิ มัง่นิมิตร
128 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๘ เด็กชาย นพรุจ จนัทร์ขจร
129 กท ๑๕๕๘/๒๑๔๙๙ เด็กหญิง นภชันนัท์ ไชยชาติ
130 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๐ เด็กหญิง นภสัภรณ์ ไชยชาติ
131 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๑ เด็กชาย นภสัรพี ช านาญปืน
132 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๒ เด็กหญิง นฤมล เพช็รวิจิตร
133 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๓ เด็กชาย นนัทวฒัน์ ทองบุญเรือง
134 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๔ เด็กชาย นีโอ ตรัย ศิวะประภาวราภรณ์
135 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๕ เด็กชาย บุญทวี จีนยา้ย
136 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๖ เด็กหญิง บุษราคมั เขมาภิรัต
137 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๗ เด็กชาย เบญญวติั รัตนวิเชียร
138 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๘ เด็กหญิง เบญญา ทิพยเ์นตร
139 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๐๙ เด็กชาย ปฐมพร พร้อมสุขศิริ
140 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๐ เด็กหญิง ปทิตตา ปิยะวรธรรม
141 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๑ เด็กหญิง ปนากานต์ สาครศรี
142 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๒ เด็กหญิง ปภสัสร พิณสนอง
143 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๓ เด็กชาย ประดิพทัธ์ ปะมา
144 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๔ เด็กหญิง ปรียาภทัร นคัราโรจน์
145 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๕ เด็กชาย ปัญญา ประกอบผล
146 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๖ เด็กชาย ปิยงักูร ชุยรัมย์
147 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๗ เด็กหญิง ปูริดา อนุสกุลโรจน์
148 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๘ เด็กชาย พงศธร เกษเมือง



149 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๑๙ เด็กชาย พงษเ์ทพ ปิยะพนัธ์
150 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๐ เด็กชาย พงษน์รินทร์ จนัทร์เฮา้
151 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๑ เด็กชาย พรพทุธ สุดอุปถมัภ์
152 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๒ เด็กหญิง พชัราพร ใจสูง
153 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๓ เด็กหญิง พสัตราภรณ์ เกิดทวี
154 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๔ เด็กหญิง พิชญาพร ธนากุลวรเศรษฐ์
155 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๕ เด็กหญิง พิชญาภา สันติสิโรตน์
156 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๖ เด็กหญิง พิณลดา สุขศรี
157 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๗ เด็กหญิง พิมพก์านต์ เอกตระกูล
158 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๘ เด็กหญิง พิมพผ์กา ส้มเกล้ียง
159 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๒๙ เด็กชาย พีรพฒัน์ เอ้ืองไข
160 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๐ เด็กชาย พีรวิชญ์ เมธาสิทธ์ิวชัรกุล
161 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๑ เด็กหญิง ภคนนัท์ อิฐสุวรรณศิลป์
162 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๒ เด็กหญิง ภชัรพร คงประเสริฐ
163 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๓ เด็กหญิง ภทัรธิดา ฝอยทอง
164 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๔ เด็กหญิง ภทัรธิดา สุวรรณโมฬี
165 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๕ เด็กชาย ภทัรพล สีดา
166 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๖ เด็กหญิง ภทัรวดี เล่ียมหลกัชยั
167 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๗ เด็กหญิง ภสัรีญา โคสมบูรณ์
168 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๘ เด็กหญิง ภาณุมาส อุดมพฒันกุล
169 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๓๙ เด็กชาย ภูตะวนั แขวงกลาง
170 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๐ เด็กชาย ภูบดี ศิริพฒันสารกิจ
171 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๑ เด็กหญิง มินตราภา ธ ารงวงศวิ์รุฬห์
172 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๒ เด็กหญิง รพินทนิ์ภา ทองสงวนศกัด์ิ
173 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๓ เด็กหญิง รสริน วราภาสกุล
174 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๔ เด็กชาย รัชชานนท์ บุญจิตต
175 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๕ เด็กชาย รัชนาท สินปัญจะ
176 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๖ เด็กหญิง ลดัดาวลัย์ จิระสินเจริญ
177 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๗ เด็กหญิง วนสันนัท์ เหล่าวงศพ์ทุธา
178 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๘ เด็กหญิง วรัญญา เกริกกุลดิลก
179 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๔๙ เด็กชาย วราเมธ ทองมา



180 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๐ เด็กชาย วรายทุธ วงศส่ิ์ว
181 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๑ เด็กหญิง วริศรา ศรีจ าปา
182 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๒ เด็กชาย วศพล อิทธิสาร
183 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๓ เด็กชาย วชัรินทร์ ชนพลงั
184 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๔ เด็กหญิง วาสนา ทิพจง
185 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๕ เด็กชาย วิวฒัน์ จนัทวฒัน์
186 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๖ เด็กหญิง ศศิตา แซ่เตือ
187 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๗ เด็กชาย ศิลาชล มนตโ์ชคชยั
188 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๘ เด็กชาย ศิวกร เอ่ียมเฟ้ียม
189 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๕๙ เด็กหญิง ศุทธวรรณ ดวงแกว้
190 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๐ เด็กชาย ศุภกิจ ตรีพืชน์
191 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๑ เด็กชาย ศุภณฐั ถุงเงินศิริ
192 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๒ เด็กหญิง ศุภนิดา แจ่มเจริญ
193 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๓ เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภทัรสันต์ิ
194 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๔ เด็กหญิง ศุภากร วฒันะคุม้
195 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๕ เด็กชาย สรธร นาคเป้า
196 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๖ เด็กหญิง สิราวรรณ ใจค า
197 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๗ เด็กหญิง สิริกร เนตรนภาพร
198 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๘ เด็กชาย สิริวฒัน์ ดีศิริ
199 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๖๙ เด็กชาย สุธี รัตนลาภอนนัต์
200 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๐ เด็กหญิง สุนิตา ส าเนียงหวาน
201 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๑ เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ทศันาเอ่ียม
202 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๒ เด็กหญิง ไหมทิพย์ วิริยะพนัธ์
203 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๓ เด็กหญิง ไหมฤดี ถนอมแสนดี
204 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๔ เด็กหญิง อทิตญา จนัทร์สายทอง
205 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๕ เด็กชาย อนาวิล เรืองเกษตร
206 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๖ เด็กชาย อนาวิล จีนากูล
207 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๗ เด็กหญิง อรจิรา กระจ่างกิตติรัต
208 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๘ เด็กหญิง อรทยั ใจวนัดี
209 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๗๙ เด็กชาย อคัรวฒัน์ สิทธิโชคน าชยั
210 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๐ เด็กหญิง อญัชลิตา วงษโ์สม



211 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๑ เด็กหญิง อญัรัตน์ กิจบุญชู
212 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๒ เด็กหญิง อาทิตยา เจริญผลถาวรสุข
213 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๓ เด็กชาย อิทธิกร เมฆสุจิตต์
214 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๔ เด็กหญิง อินทิรา บุญเกิดลาภ
215 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๕ เด็กชาย ไอยเรศ รัดรอดกิจ
216 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๖ เด็กหญิง กญัญาวีร์ คุณแดงดี
217 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๗ เด็กชาย กาจพล พทุธรักษา
218 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๘ เด็กหญิง ก่ิงกาญจน์ จงยาว
219 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๘๙ เด็กชาย กิตติพงษ์ ปรีดาภิรัตน์
220 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๐ เด็กชาย เขมรัฐ ทุนเพ่ิม
221 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๑ เด็กหญิง ชลดา ปักษาสุข
222 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๒ เด็กชาย ฐิติวฒัน์ เจริญรัตน์
223 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๓ เด็กชาย ณภทัร ฐิติธนะทรัพย์
224 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๔ เด็กชาย ณฐัพงษ์ จนัทร์ศรีทอง
225 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๕ เด็กหญิง ณฐัพิณญาณ์ โพธ์ิวงษ์
226 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๖ เด็กชาย ตนัติกร ตั้งวรกิจดิลก
227 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๗ เด็กชาย ธีรภทัร คงน าเลิศ
228 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๘ เด็กหญิง นภทัร บุญบรรเทิง
229 กท ๑๕๕๘/๒๑๕๙๙ เด็กชาย นวดล กิจเจริญผล
230 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๐ เด็กหญิง นิรุชา แซ่จิว
231 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๑ เด็กหญิง ปัณณภสัร์ นิธิดนยัโรจน์
232 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๒ เด็กชาย ปาณทัพงษ์ เดชสกุลวงศ์
233 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๓ เด็กหญิง ปุญญิสา โกสมศรี
234 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๔ เด็กชาย พีรวิชญ์ ชูเกล้ียง
235 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๕ เด็กหญิง แพรวไพลิน ดว้งช่วย
236 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๖ เด็กหญิง เฟ่ืองนภา ศรีวิชยั
237 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๗ เด็กชาย ภควตั ต่อประสิทธ์ิกุล
238 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๘ เด็กหญิง ภาวนา สายศุภมาตร
239 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๐๙ เด็กหญิง ภาวินี จนัทน์หอม
240 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๐ เด็กชาย สรายทุธ์ เสือเหลือง
241 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๑ เด็กชาย สายชล โสประโคน



242 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๒ เด็กหญิง หทยัรินทร์ สมภพ
243 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๓ เด็กหญิง อยัยาวีร์ โพธ์ิค  า
244 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๔ เด็กชาย กฤษฎา โพธ์ิศรี
245 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๕ เด็กหญิง กญัญารัตน์ สวาดวงศ์
246 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๖ เด็กหญิง กญัญาวีร์ ศรีสง่า
247 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๗ เด็กชาย จุฑาภทัร คลทา
248 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๘ เด็กหญิง ชิดชนก พรมเสาร์
249 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๑๙ เด็กชาย ชินวฒัน์ พนมวนั
250 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๐ เด็กชาย ทศพร พลนิเทศ
251 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๑ เด็กชาย ทินภทัร ถนอมนุช
252 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๒ เด็กหญิง ทิพวรรณ นนัที
253 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๓ เด็กชาย ธนกร ส าเร็จฤทธ์ิ
254 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๔ เด็กหญิง ธนภรณ์ แตงหนู
255 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๕ เด็กชาย ธนภทัร สุทธิสม
256 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๖ เด็กชาย ธนนัชนยั พากเพียร
257 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๗ เด็กชาย ธีรวจัน์ พรหมวิบุตร
258 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๘ เด็กชาย ธีระ จารุเกียรติภิญโญ
259 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๒๙ เด็กชาย ปฐวี มีชยั
260 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๐ เด็กหญิง ปัทมพร นววชัรกุล
261 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๑ เด็กชาย พีรพล นาคศรี
262 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๒ เด็กหญิง แพรวา ไกรเนตร์
263 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๓ เด็กชาย ภทัรกร ชูนามเดช
264 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๔ เด็กชาย มณฑกานต์ เจริญพร
265 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๕ เด็กชาย ยอดบงกช อ่วมอนงค์
266 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๖ เด็กชาย วชัรากร อินปนาม
267 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๗ เด็กหญิง วาสนา ทรัพยค์งคา
268 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๘ เด็กชาย วิธวินธ์ วรรณสุนทร
269 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๓๙ เด็กชาย ศุภวิชญ์ คลงัสมบูรณ์
270 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๐ เด็กหญิง สภทัร์พร พิพฒัน์เพชรภูมิ
271 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๑ เด็กหญิง สิรินธร มานตรี
272 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๒ เด็กหญิง สุภาภรณ์ ระเบียบ



273 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๓ เด็กหญิง อริสรา พลูเกษม
274 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๔ เด็กหญิง กญัญารัตน์ ปัญญาสมาธิ
275 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๕ เด็กหญิง กลัยสุ์ดา นิยมพนัธุ์
276 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๖ เด็กชาย กิตติศกัด์ิ สุพรหมอินทร์
277 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๗ เด็กชาย จกัรพงษ์ เทพมณี
278 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๘ เด็กหญิง ชฎาภรณ์ แกว้สืบ
279 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๔๙ เด็กชาย โชติพฒัน์ วดัไพรุณ
280 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๐ เด็กชาย ฐิติกร สมบุญ
281 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๑ เด็กหญิง ณฐัวดี บทศรี
282 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๒ เด็กชาย เตชวิทย์ กมลพจน์
283 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๓ เด็กชาย ธนกฤต ทองประดิษฐ์
284 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๔ เด็กชาย ธราดล ก่ิงแกว้
285 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๕ เด็กหญิง ธิดาพร วงศเ์วคิน
286 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๖ เด็กชาย ธีรภทัร์ ศรอุดม
287 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๗ เด็กชาย ธีรวฒัน์ ละอองเอก
288 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๘ เด็กชาย นฐัพงษ์ พฒัใส
289 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๕๙ เด็กหญิง นนัทลิศา ทิมม่วง
290 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๐ เด็กชาย บุริศร์ ขจิตพรพนัธ์
291 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๑ เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีษะเกตุ
292 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๒ เด็กชาย ปาฏิหารย์ สมพงศ์
293 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๓ เด็กชาย พรชยั ไตรนิคม
294 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๔ เด็กหญิง พลชา สัญญารักษ์
295 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๕ เด็กหญิง พทัธ์จิรา จนัทร์ทา
296 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๖ เด็กหญิง พานทอง อินทรสุข
297 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๗ เด็กหญิง พธิุตา ทิพยโ์กศลวงศ์
298 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๘ เด็กชาย วรธนัย์ แซ่ล้ิม
299 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๖๙ เด็กชาย วีรวฒัน์ กุลกาญจนอมร
300 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๐ เด็กชาย ศรายทุธ สังขวิ์เชียร
301 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๑ เด็กชาย ศรายทุธ ปุยเงิน
302 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๒ เด็กชาย ศิริชยั โกสุมสวรรค์
303 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๓ เด็กหญิง สุธาทิพย์ สายค าวงศ์



304 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๔ เด็กหญิง หทยัรัตน์ เพช็รธูป
305 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๕ เด็กชาย กฤษณ์ ก ่าเกิด
306 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๖ เด็กชาย กิตติชยั กิตติเด่นรุ่งเรือง
307 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๗ เด็กหญิง เกษราภรณ์ เพียรเกตวิทย์
308 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๘ เด็กชาย ไกรศร แกว้วรรณา
309 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๗๙ เด็กหญิง จิรัชญา จิตอารีย์
310 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๐ เด็กชาย เจษฎา บุญถูก
311 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๑ เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เรืองศรี
312 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๒ เด็กชาย ญาณวฒิุ ผาสุพทั
313 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๓ เด็กชาย ณรงคก์ร ดิษเปีย
314 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๔ เด็กหญิง ณฐัสุดา บวัจนัทร์
315 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๕ เด็กชาย ดลยวตั แกว้วนันา
316 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๖ เด็กหญิง ธญัญาภสัส์ อคัรธนพงศา
317 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๗ เด็กหญิง นภสร พวงทอง
318 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๘ เด็กหญิง นภสร มะรังสี
319 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๘๙ เด็กหญิง นริสรา สุกรี
320 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๐ เด็กชาย นนัทภทัร นุตาลยั
321 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๑ เด็กหญิง นิจิกานต์ ศรีเมฆ
322 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๒ เด็กหญิง ปนชัดา อินทร์สวาท
323 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๓ เด็กชาย ประชารักษ์ อ่อนทวี
324 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๔ เด็กหญิง พรนภสั เกษรช่ืน
325 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๕ เด็กหญิง พรปวีณ์ ตอมกลาง
326 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๖ เด็กชาย เพียงพิสาร อุ่นจิตร
327 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๗ เด็กชาย ภกัดีกมล มาลีประสานกุล
328 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๘ เด็กชาย ภาวตั วงษธ์าตุ
329 กท ๑๕๕๘/๒๑๖๙๙ เด็กชาย ภูรินท์ บุญพว่ง
330 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๐ เด็กหญิง วรัทยา ละอองนวล
331 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๑ เด็กหญิง วรินทร์ สมนึก
332 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๒ เด็กชาย วีระพล สุวรรณา
333 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๓ เด็กหญิง ศรัณยา คุณธโนปจยั
334 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๔ เด็กชาย ศุภชยั พิมพสิ์ริวรรณ



335 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๕ เด็กชาย สิทธิพล วิเศษกาญจนพงศ์
336 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๖ เด็กชาย สุรสิทธ์ิ มะทุเสน
337 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๗ เด็กหญิง อธิชา กาดสันเทียะ
338 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๘ เด็กชาย อนวตัร กรุดธูป
339 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๐๙ เด็กชาย อภิวิชญ์ เสดแสง
340 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๐ เด็กชาย กมลเดช อยูสุ่ข
341 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๑ เด็กหญิง กญัญาณฐั สุวรรณมณี
342 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๒ เด็กชาย กิตติพงศ์ ณ ระนอง
343 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๓ เด็กชาย จกัรพรรด์ิ นนทแกว้
344 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๔ เด็กหญิง ชชัชนก เรืองสง
345 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๕ เด็กหญิง ฐิดารัตน์ ปัญญาสมาธิ
346 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๖ เด็กหญิง ฐิตาภา อุดมสารี
347 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๗ เด็กหญิง ฐิติกาณต์ ทองง้ิว
348 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๘ เด็กชาย ณชัพล โภคา
349 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๑๙ เด็กหญิง ณชัพิมพ์ พลอยเล้ียง
350 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๐ เด็กชาย ทรงเกียรติ แจ่มเจริญ
351 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๑ เด็กชาย เทวญั ประทุมรัตน์
352 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๒ เด็กชาย ธนกร ปัญญาอรรถ
353 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๓ เด็กชาย ธนธรณ์ ค าอ่อน
354 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๔ เด็กชาย ธนบดี แจ่มกระจ่าง
355 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๕ เด็กหญิง ธนพร ครอบแกว้
356 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๖ เด็กชาย ธราธร พรมศร
357 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๗ เด็กหญิง นภนภสั ตนัติพรปัญญา
358 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๘ เด็กหญิง นภสร ข่ายม่าน
359 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๒๙ เด็กหญิง ปภาวดี คุม้ครอง
360 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๐ เด็กหญิง ปัญญาพชัร์ เชยเสง่ียม
361 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๑ เด็กชาย พรหมพิริยะ สมบูรณ์ธรรม
362 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๒ เด็กหญิง พีราพา ทศันาเอ่ียม
363 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๓ เด็กชาย ภาคิน จิตตะเทวา
364 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๔ เด็กหญิง ยริูโกะ ยามากิชิ
365 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๕ เด็กหญิง ศศิกานต์ พิรักษา



366 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๖ เด็กชาย สราวฒิุ เนียมนรา
367 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๗ เด็กชาย สิทธิชยั อา้ยดว้ง
368 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๘ เด็กหญิง สุคนธวา ผลพลู
369 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๓๙ เด็กชาย กรณ์พงษ์ มะลิวลัย์
370 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๐ เด็กหญิง กวิสรา เกรียงเกร็ด
371 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๑ เด็กหญิง ก่ิงชไม เด่นมณีดวง
372 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๒ เด็กหญิง จิราพชัร เศรษฐรุจิ
373 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๓ เด็กชาย เจษฎา เลาหศกัด์ิประสิทธ์ิ
374 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๔ เด็กชาย เจา้ชีวิต ขาวสนิท
375 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๕ เด็กหญิง ชนมนิ์ภา สนธิสมบติั
376 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๖ เด็กหญิง ชวิศา พวัพงศกร
377 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๗ เด็กชาย ทศัน์ไท เทศนอก
378 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๘ เด็กหญิง ทศันีย์ หล่องกุล
379 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๔๙ เด็กชาย ธนวฒัน์ พทุธมาตย์
380 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๐ เด็กหญิง ธนารีย์ เพียรู้ย
381 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๑ เด็กชาย นพปฏล ฐานะปฏิพล
382 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๒ เด็กหญิง นภสัสร สินธุชยั
383 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๓ เด็กหญิง เบญญาภา หุ่นจีน
384 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๔ เด็กหญิง ปพิชญา รสารักษ์
385 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๕ เด็กหญิง ปภาวี มิชิฉยัยะ
386 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๖ เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา จนัทะวงษา
387 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๗ เด็กชาย พร้อมอินทร์ จนัทร์ตั้ง
388 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๘ เด็กหญิง พิชญาภา ปาระมี
389 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๕๙ เด็กหญิง พทุธชา ลีลาจิตตเ์จริญ
390 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๐ เด็กหญิง เพญ็พิชชา กาลงัจยั
391 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๑ เด็กชาย ภควฒัน์ ผาสุข
392 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๒ เด็กหญิง ภทัรวดี พิสุทธาดามงคล
393 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๓ เด็กหญิง ภาพนัธ์ ภาณุรัตน์
394 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๔ เด็กหญิง วลัพา อินทร์กล่อม
395 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๕ เด็กชาย วิศรุต ค าเบา้
396 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๖ เด็กชาย ศรัณยวิ์ชญ์ ธรรมประเสริฐ



397 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๗ เด็กหญิง ศิรินทิพย์ มุขพรม
398 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๘ เด็กหญิง ศุภมาศ น่วมพิทกัษ์
399 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๖๙ เด็กหญิง ศุลีพร ตรีสัตย์
400 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๐ เด็กชาย สหรัฐ ชูเกตุ
401 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๑ เด็กชาย สหรัฐ เกินสันเทียะ
402 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๒ เด็กหญิง สายทิพย์ ปิยะพนัธ์
403 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๓ เด็กชาย สิทธิภพ คลา้ยวงศ์
404 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๔ เด็กชาย สิปปภาส ไทยนอก
405 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๕ เด็กหญิง อชิตา บุญณะสิทธ์ิ
406 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๖ เด็กชาย อดิศกัด์ิ เฉลิมไพร
407 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๗ เด็กหญิง อมรกานต์ แตงอ่อน
408 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๘ เด็กชาย อิทธิพล สุขเกษม
409 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๗๙ เด็กหญิง กชกร กลัน่แกว้
410 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๐ เด็กหญิง กฤติญา ตาดค า
411 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๑ เด็กชาย กิตภณ วชัรินทร์ดิลก
412 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๒ เด็กหญิง กีรัตยา เนตรสุวรรณ
413 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๓ เด็กหญิง เกษรารัศม์ิ นามวงศ์
414 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๔ เด็กหญิง จิรประภา เทศอินทร์
415 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๕ เด็กหญิง จีราภรณ์ รักยิง่
416 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๖ เด็กชาย เจษฎา จินาวอน
417 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๗ เด็กหญิง ชมษร ล ้าฤทธ์ิ
418 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๘ เด็กชาย ชวินธร วฒันาเลิศสกุล
419 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๘๙ เด็กชาย ชิติพทัธ์ ขวญัอ่อน
420 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๐ เด็กหญิง ณฐัวรรณ ดีมา
421 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๑ เด็กหญิง ณิชากร จ าปาแดง
422 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๒ เด็กชาย ดิษยธร ลิขิตบวร
423 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๓ เด็กชาย เด่นภูมิ พรเลิศทรัพยสิ์น
424 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๔ เด็กชาย ธนดล พิมลยั
425 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๕ เด็กหญิง ธิญาดา ไพรศร
426 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๖ เด็กชาย นภทัร อยัรา
427 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๗ เด็กหญิง นนัทวรรณ ทองสิงห์



428 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๘ เด็กชาย ประวีร์ พวงรอด
429 กท ๑๕๕๘/๒๑๗๙๙ เด็กชาย ปริญ ลาภาศุภวฒัน์
430 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๐ เด็กชาย ปวิช สร้อยยงัสุข
431 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๑ เด็กหญิง พรชนก ครองธรรมศิริ
432 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๒ เด็กชาย พรรณกร แกว้เมตตา
433 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๓ เด็กหญิง พิยดา ปัญญาสวสัด์ิ
434 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๔ เด็กชาย พฒิุพงศ์ เพียนอก
435 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๕ เด็กชาย แพรวา บุญแตม้
436 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๖ เด็กชาย ภูนพฒัน์ ซือสูงเนิน
437 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๗ เด็กชาย ภูริพงศ์ กลัน่อ  ่า
438 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๘ เด็กหญิง เมทินี โตกนก
439 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๐๙ เด็กหญิง รินรดา มาทอง
440 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๐ เด็กหญิง รุ่งนภา อาทิตยแ์สงทอง
441 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๑ เด็กชาย วงศธร แฝงเส้น
442 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๒ เด็กชาย วรเมธ สนใจยทุธ
443 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๓ เด็กหญิง ศกลรัตน์ รัตนอศัวินวงศ์
444 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๔ เด็กหญิง ศศิมาภรณ์ นอ้ยวงษ์
445 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๕ เด็กหญิง ศิริวรรณ โหส้ารี
446 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๖ เด็กชาย ศุรวีร์พชัรณ์ ยงัชูญาณ
447 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๗ เด็กหญิง สวิตตา แจ่มใส
448 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๘ เด็กหญิง อญัวีณ์ ธนนนัทฐ์านนท์
449 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๑๙ เด็กชาย กฤตยชญ์ มินาลยั
450 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๐ เด็กชาย กฤษดา หิรัญณรงคช์ยั
451 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๑ เด็กชาย กวีธาดา มะเด่ือ
452 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๒ เด็กหญิง กญัญาณฐั สินธุสิงห์
453 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๓ เด็กชาย ไกรสร บวัมี
454 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๔ เด็กหญิง จิราวดี โคตรประทุม
455 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๕ เด็กหญิง ชญาดา บุญศุข
456 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๖ เด็กชาย ชาญวิทย์ ดอนตะโก
457 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๗ เด็กหญิง ณภทัร จารุโกศล
458 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๘ เด็กชาย ทตัพงศ์ ค  านวน



459 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๒๙ เด็กชาย ทศัน์พล วงศป์ระเสริฐสิริ
460 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๐ เด็กหญิง ธนัยพร อากาสา
461 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๑ เด็กหญิง ธีรดา เอ่ียมเป่ียม
462 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๒ เด็กชาย บวรภคั จนัทมนสั
463 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๓ เด็กชาย บารมี นิศาบดี
464 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๔ เด็กชาย ปฏิภาณ วงคง์าม
465 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๕ เด็กชาย พนธกร ประเสริฐบดีกุล
466 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๖ เด็กหญิง พรชนนั กิตติวฒันาชยั
467 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๗ เด็กชาย ยศพล ประจิตร
468 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๘ เด็กชาย รติบดี สุขจิตตนิ์รันดร
469 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๓๙ เด็กหญิง รุจิลาภา บุญพงศภ์านุ
470 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๐ เด็กหญิง ลลิตา เกตุเป่ียม
471 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๑ เด็กหญิง วณิดา ฉิมแก่น
472 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๒ เด็กชาย วีรภทัร ปูทอง
473 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๓ เด็กชาย สิปปกร จุมปี
474 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๔ เด็กหญิง สุชานาถ ผลเกิด
475 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๕ เด็กชาย สุรเกียรต์ิ มัง่มี
476 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๖ เด็กชาย อนุรินทร์ ปานอินทร์
477 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๗ เด็กหญิง กญัญาณฐั ปราง
478 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๘ เด็กชาย จิณณพตั เกิดเรียน
479 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๔๙ เด็กหญิง จิรพชัร ผาค า
480 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๐ เด็กชาย ฉตัรชยั พนัธ์ค  า
481 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๑ เด็กหญิง ชฎาธร ภู่แกว้
482 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๒ เด็กหญิง ชลิตา เกศนุภานนท์
483 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๓ เด็กชาย ฐิติวฒัน์ อ่ิมสมบติั
484 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๔ เด็กชาย ณฐัวฒิุ เจริญเดช
485 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๕ เด็กหญิง ตรีรัตน์ ล้ีเรืองศกัด์ิ
486 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๖ เด็กชาย ธนากร วิเชียร
487 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๗ เด็กหญิง ธญัชนก ปิติวฒัาลยั
488 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๘ เด็กชาย ธีรภทัร เลียมแสน
489 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๕๙ เด็กชาย นครินทร์ บุญศุข



490 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๐ เด็กชาย นวมินทร์ เนียมทอง
491 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๑ เด็กหญิง พิมพม์าดา อ่วมทบั
492 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๒ เด็กชาย พีร์วาทิน ประทีปแจ่มจรัส
493 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๓ เด็กชาย ภาณุชยั อ๊อดเดช
494 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๔ เด็กชาย ภูวดล สัตยานุกรม
495 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๕ เด็กชาย รัชชยั เนียมพฤกษ์
496 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๖ เด็กหญิง วราพร สิงห์แขง็แรง
497 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๗ เด็กชาย วชัรากร ศกัด์ิสร้อย
498 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๘ เด็กหญิง วาณี นาคะจกัรวาล
499 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๖๙ เด็กชาย วิชยา หมีแป้น
500 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๐ เด็กหญิง ศรัณยา ค าศรี
501 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๑ เด็กหญิง สุภาพร บุตตะกะ
502 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๒ เด็กชาย อนุชิต นาคเถ่ือน
503 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๓ เด็กชาย อนุพล อินทะบุตดา
504 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๔ เด็กชาย อรัญ โสมนสั
505 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๕ เด็กชาย อษัฎาวฒิุ สกุลเช้ือ
506 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๖ เด็กหญิง กญัญาภคั ปักการะนงั
507 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๗ เด็กชาย กลัยบ์ุตร เดือนจ ารูญ
508 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๘ เด็กหญิง ชนิกานต์ สวสัด์ิรักษา
509 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๗๙ เด็กชาย ชยธร ตะโพธ์ิ
510 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๐ เด็กหญิง ชลธิชา จนัราศรี
511 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๑ เด็กหญิง ญาณิกา คูณกลาง
512 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๒ เด็กชาย ณฐัวีศร สืบสายลานิธิศ
513 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๓ เด็กชาย ธนชยั เปียใย
514 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๔ เด็กชาย ธนภทัร ตั้งสิทธิภทัร
515 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๕ เด็กชาย ธีรภทัร์ ยงัสุข
516 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๖ เด็กชาย นฐัพล นาราศรี
517 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๗ เด็กชาย บูรพา มูลสีดา
518 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๘ เด็กชาย พชร เดชะบุญชนะ
519 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๘๙ เด็กหญิง พชัรินทร์ บูรณะกิติ
520 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๐ เด็กหญิง ภทัราภรณ์ วงษส์วสัด์ิ



521 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๑ เด็กหญิง รุ่งนภา พลยศ
522 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๒ เด็กหญิง ลลิตา โมท้อง
523 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๓ เด็กหญิง วรรณฤดี ระยา้ทอง
524 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๔ เด็กหญิง วริศรา แซ่เตียว
525 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๕ เด็กหญิง วริสรา แกว้ไทย
526 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๖ เด็กหญิง วลิตตา แกว้ไทย
527 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๗ เด็กหญิง สิริกญัญา ทองลือ
528 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๘ เด็กหญิง สุธิดา โสดา
529 กท ๑๕๕๘/๒๑๘๙๙ เด็กหญิง สุภาภรณ์ ปล้ืมเปรมจิตร
530 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๐ เด็กชาย สุริยา กาเรดี
531 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๑ เด็กชาย อภินนัท์ สิงหากนั
532 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๒ เด็กหญิง อิสรีย์ สุริดล
533 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๓ เด็กชาย กิตติธชั ปัดสี
534 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๔ เด็กหญิง จตุพร เรืองกรี
535 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๕ เด็กหญิง จิดาภา แก่นเมือง
536 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๖ เด็กหญิง ปรียารักษ์ อุปการะกิจ
537 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๗ เด็กชาย พลพล ทองสุข
538 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๘ เด็กชาย พสุธร อินพามา
539 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๐๙ เด็กหญิง พิมอุษา อ่วมทบั
540 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๐ เด็กชาย ภูรินท์ สุขทิน
541 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๑ เด็กชาย ยทุธพงศ์ นนัทพนัธ์
542 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๒ เด็กชาย รัชชานนท์ โรจน์อมรานนท์
543 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๓ เด็กหญิง รัชนีกร นาทชูกูล
544 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๔ เด็กหญิง วรรณวนชั ศิริพิน
545 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๕ เด็กหญิง ศศิกานต์ รองวงั
546 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๖ เด็กชาย ศาสตราวธุ ล้ิมไพเราะ
547 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๗ เด็กหญิง ศิริเพญ็ ศิริวารินทร์
548 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๘ เด็กชาย ศิลา วงศท์องดี
549 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๑๙ เด็กหญิง อิงเดือน ทพัเจริญ
550 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๐ เด็กชาย คณาธิป ชนานนทธ์วชั
551 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๑ นาย จกัรี ขนัธชาติ



552 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๒ เด็กหญิง ทิพทิวา ล้ีเรืองศกัด์ิ
553 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๓ เด็กหญิง ธิญาดา บทมาตย์
554 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๔ เด็กชาย ปิยะ อินธิกาย
555 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๕ เด็กหญิง ภรภสัสรณ์ รุจิโรจนพฒัน์
556 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๖ เด็กหญิง รัชชนก วาศนรุ่งเรือง
557 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๗ เด็กชาย สุรัตนเทพ ไกรวารี
558 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๘ เด็กหญิง หทยัรัตน์ เสมาทอง
559 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๒๙ เด็กชาย อุทยั ขนัธุลา
560 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๐ เด็กหญิง เอเชีย ป่ินสกุล
561 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๑ เด็กหญิง กมลธร ฉุยฉาย
562 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๒ นาย ชลวฒัน์ ทองใบบวั
563 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๓ เด็กหญิง ณฐัณิชา จิรยาภากร
564 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๔ นาย ณฐัวฒิุ สายวนัดี
565 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๕ เด็กชาย ธนทศัน์ จอมรัตน์
566 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๖ นาย ปัณณธร พนัธ์ศรี
567 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๗ นางสาว ปิยะนนัท์ มสัสุ
568 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๘ เด็กชาย วฒุธินนัท์ โตวิชา
569 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๓๙ นางสาว สุธารัตน์ เพง็ผล
570 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๐ นางสาว อรวรรณ ดงอนนท์
571 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๑ เด็กชาย เอกภพ เสสันเทียะ
572 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๒ นางสาว กนกพลอย ฉตัรรัตนกมัพล
573 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๓ นางสาว กุลภสั ดวงค า
574 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๔ เด็กหญิง เกศรินทร์ ประทีปเมือง
575 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๕ นางสาว จิตรลดา ปัญญารัตนรักษ์
576 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๖ นาย ณชัรภพ ยิม้ศิลป์
577 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๗ นางสาว ดาริกา สติภา
578 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๘ เด็กชาย ทรงวฒิุ วดัปลัง่
579 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๔๙ เด็กหญิง ธนพร สวา่งจนัทร์
580 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๐ เด็กหญิง ธิดารัตน์ กิจเจริญวิโรจน์
581 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๑ เด็กหญิง นภสัสร สุดสายตา
582 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๒ เด็กหญิง น ้าเพชร ธญัญเจริญ



583 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๓ นางสาว บงกช เพชรวิสัย
584 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๔ นาย ปรเมษฐ์ บุญอ่อน
585 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๕ นางสาว ปิยะพร พิมพว์งษ์
586 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๖ นางสาว วิภวานี อญัชลีวรพร
587 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๗ เด็กหญิง ศศิธร นิตยก์ุล
588 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๘ เด็กชาย ศิขริน สาบก
589 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๕๙ นาย สุเมธา แสงวงษ์
590 กท ๑๕๕๘/๒๑๙๖๐ นาย อรุณกุมาร์ ยาดาโอ

รายช่ือผู้สอบได้ธรรมศึกษาช้ันเอก  ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  188  คน
1 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๒ เด็กหญิง กนกวรรณ แซ่อ้ือ
2 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๓ เด็กหญิง กนกอร คลา้ยแกว้
3 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๔ เด็กหญิง กรกมล บุญปลอ้ง
4 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๕ เด็กหญิง กรรณนิกา บุญไชโย
5 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๖ เด็กหญิง กรรณิกา สมแสง
6 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๗ เด็กหญิง กฤติกา สินเพง็
7 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๘ เด็กหญิง กวินทิพย์ สอนชิต
8 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๗๙ เด็กชาย กนัตก์วี ล่วนเส้ง
9 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๐ เด็กหญิง กลัยกร สันติวิกรานนท์

10 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๑ นางสาว กานดา ลีลาฤดี
11 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๒ เด็กชาย กิตติ ขตัติยะ
12 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๓ เด็กชาย กิตติพงศ์ จงฮะ
13 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๔ เด็กชาย กิติชยั มีนเจริญชยั
14 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๕ เด็กชาย กีรติ ช่วงรัศมี
15 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๖ เด็กชาย คงกะพนัธุ์ ทิมกุล
16 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๗ เด็กชาย คณนาถ สาทอง
17 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๘ เด็กชาย คุณาธิป เทพนาวอน
18 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๘๙ เด็กชาย จรรยวรรธน์ โพธ์ิวงษ์
19 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๐ เด็กหญิง จารุกาญน์ จนัทร์ไตรรัตน์
20 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๑ เด็กหญิง จิรัชญา ยะมาตเมือง
21 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๒ เด็กหญิง จิรัฐิวรรณ เจริญรัตน์



22 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๓ เด็กหญิง จิราพนัธ์ สารสืบพนัธ์
23 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๔ นาย จิรายทุธ ชูด า
24 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๕ เด็กชาย เจตณารมย์ เชยเชิงวิทย์
25 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๖ เด็กหญิง เจนจิรา ตินานพ
26 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๗ นาย ชนาวิชญ์ แยม้มาโนช
27 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๘ เด็กหญิง ชนิกานต์ แหวนชมเพชร
28 กท ๑๖๕๘/๐๙๕๙๙ เด็กหญิง ชมพนุูท วชัรีฤทยั
29 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๐ เด็กหญิง ชลิดา สมรรคเสวี
30 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๑ เด็กชาย ชชัพิสิษฐ์ สุขหอม
31 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๒ เด็กชาย ชยัธชั อารี
32 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๓ เด็กชาย ชาคริต พินประพฒั
33 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๔ เด็กหญิง ชามาวีร์ เจริญศิลป์
34 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๕ เด็กหญิง ชาลี กาเรดี
35 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๖ เด็กชาย ชินกฤต วินิจสร
36 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๗ เด็กหญิง โชติรส กล่ินถาวร
37 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๘ เด็กชาย ไชยวฒัน์ สีเมฆ
38 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๐๙ เด็กหญิง ฐาปนี บุญเต้ีย
39 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๐ เด็กชาย ฐีฆายุ คงดี
40 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๑ เด็กหญิง ณฐัชนน วงษรุ่์งอรุณเลิศ
41 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๒ เด็กชาย ณฐัดนยั กิจเพ่ิมเจริญ
42 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๓ เด็กหญิง ณฐันนัท์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ
43 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๔ เด็กหญิง ณฐันารี นคัราช
44 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๕ เด็กชาย ณฐัพล อปายคุปต์
45 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๖ เด็กหญิง ณฐัริกา ศรีเหรา
46 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๗ เด็กชาย ณฐัศกัด์ิ มูลประหสั
47 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๘ เด็กหญิง ณิชา ราชคง
48 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๑๙ นาย ดชั แพงตาวงศ์
49 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๐ เด็กหญิง ดาหวนั ภู่สีสุวรรณ
50 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๑ เด็กชาย เดชวิศรุต ไข่แกว้
51 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๒ เด็กหญิง เด่นนภา วงศสิ์ทธิ
52 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๓ เด็กชาย ตฤณ บู่สุวรรณ



53 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๔ เด็กหญิง ทิพารมย์ เทอดวงศว์รกุล
54 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๕ เด็กหญิง เทพนภา เทพชาลี
55 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๖ นางสาว ธนพร บุญปลอ้ง
56 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๗ นางสาว ธนพร แสนร าพรวน
57 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๘ เด็กชาย ธนพล คุม้แจง้
58 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๒๙ เด็กชาย ธนวฒัน์ รอดกุล
59 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๐ เด็กชาย ธนวฒัน์ เกียรติวฒิุไกร
60 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๑ เด็กชาย ธนวนัต์ ศรีนาเรียง
61 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๒ เด็กชาย ธนสิทธ์ิ ชินอาจ
62 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๓ เด็กชาย ธนะพนัธ์ ศรีโสภณ
63 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๔ เด็กหญิง ธนชัพร ศรีบาล
64 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๕ เด็กชาย ธนากร แสงทอง
65 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๖ เด็กชาย ธนาพร บินดิโตวา
66 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๗ นางสาว ธญัสุดา สาระสุข
67 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๘ เด็กหญิง ธนัยมยั จนัทร์พรหม
68 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๓๙ เด็กชาย ธานทั สันทอง
69 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๐ เด็กชาย ธีรภทัร บุตตะกะ
70 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๑ นาย ธีรภทัร ทองยะ
71 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๒ เด็กชาย ธีรยทุธ ภู่ก าจดั
72 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๓ เด็กชาย ธีรศกัด์ิ หาญมานพ
73 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๔ เด็กชาย นพคุณ พนะจะโปะ
74 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๕ เด็กหญิง นภาพร อว้นเป้ีย
75 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๖ เด็กชาย นรบดี แกว้กุ่ม
76 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๗ เด็กชาย นรมย์ ศีลศร
77 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๘ เด็กหญิง นริสรา โฉมฉิน
78 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๔๙ นาย นาธร พรมมงคล
79 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๐ เด็กหญิง นิศารัตน์ พลองกลาง
80 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๑ เด็กชาย บุญช่วย ยนตป์ระเสริฐ
81 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๒ เด็กชาย บุณยกร ล้ี
82 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๓ เด็กหญิง บุณยานุช กรุดธูป
83 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๔ เด็กหญิง บุษยรัตน์ เหมือนโคว้



84 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๕ เด็กหญิง ปณิดา เสาราช
85 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๖ เด็กหญิง ปนดัดา ศรีภา
86 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๗ เด็กหญิง ธนาทิพย์ วรโชติ
87 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๘ นางสาว ประกายดาว ไคยสี
88 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๕๙ เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ปัดไธสง
89 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๐ เด็กหญิง ปวีณ์นุช แจงเจริญ
90 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๑ นางสาว ปัณฑิตา พกัษา
91 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๒ เด็กหญิง ปัณณพร โตะ๊ทอง
92 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๓ เด็กหญิง ปิยธิดา ทบัแห
93 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๔ เด็กหญิง เปมิกา คงสาโรจน์
94 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๕ เด็กชาย ประสพโชค ทรัพยอุ์ไรรัตน์
95 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๖ เด็กหญิง เปรมยดุา แกว้งาม
96 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๗ เด็กชาย พงศธร ศรีบุญเรือง
97 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๘ เด็กหญิง พรรณภสัษา พกุเฮ็ง
98 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๖๙ เด็กหญิง พรรณวษา กนัทองสุข
99 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๐ เด็กหญิง พรรณิภา ภูแล่นนา

100 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๑ เด็กหญิง พฤกษา ทองเขียน
101 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๒ เด็กหญิง พลอยฤดี แกว้งาม
102 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๓ เด็กชาย พศิน เถาหลา้
103 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๔ เด็กหญิง พทัธมน สันกลาง
104 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๕ นางสาว พิชญาวี ศกัด์ิโกมลศรี
105 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๖ เด็กหญิง พิมพิศา แซ่ล้ี
106 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๗ เด็กหญิง พิมภทัร ดวงสุวรรณ์
107 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๘ เด็กหญิง พฒิุธาดา แยม้แสงสังข์
108 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๗๙ เด็กชาย พฒิุพงศ์ ผลพิพฒัน์
109 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๐ เด็กหญิง เพชรรัตน์ เอกตระกูล
110 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๑ เด็กหญิง แพรวพราว โพธิสถาน
111 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๒ เด็กหญิง แพรวโพยม เพิกแยม้
112 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๓ เด็กหญิง ไพลิน ราชภกัดี
113 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๔ เด็กชาย ภคพล มัง่นิมิตร
114 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๕ เด็กหญิง ภคัจิรา สินเพง็



115 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๖ นางสาว ภทัทราภรณ์ คุม้ผิวด า
116 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๗ เด็กชาย ภทัร ศรีเมือง
117 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๘ นางสาว ภทัรพรรณ น ้าทิพย์
118 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๘๙ เด็กชาย ภทัรพล ศิริพลอยประกาย
119 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๐ เด็กหญิง ภทัรภา ชาติวฒันสุคนธ์
120 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๑ เด็กหญิง ภทัรศยา หาดเพชร
121 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๒ เด็กชาย ภานุวฒัน์ ประทุมมงั
122 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๓ นางสาว ภาวินี แสนแสง
123 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๔ เด็กชาย ภูเบศร์ ศรีไชยา
124 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๕ เด็กหญิง มชัฌิมา เจ้ียรักษา
125 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๖ นาย เมฮราน เอสมาอิลี ชากาจิ
126 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๗ เด็กชาย ยศธนะ สุพรรณ
127 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๘ นาย ยศภทัร ธนะสุนทร
128 กท ๑๖๕๘/๐๙๖๙๙ นางสาว โยษิตา เกตุพรม
129 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๐ นาย รัชภูมิ ชิณมาตย์
130 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๑ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ โนประโคน
131 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๒ เด็กหญิง รุ่งกานต์ บุญทบั
132 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๓ เด็กหญิง รุ่งระวีพร สุขจนัทร์
133 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๔ เด็กหญิง ลลิดา โสสุด
134 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๕ เด็กหญิง ลกัษยา พทุธแกว้
135 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๖ เด็กชาย วงคต์ะวนั ตาพยงุ
136 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๗ เด็กชาย วงศกร ดงแสง
137 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๘ เด็กหญิง วนชัพร โลจนัทึก
138 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๐๙ เด็กหญิง วนสันนัท์ แสงไข่
139 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๐ นางสาว วนารี ไหมอินทร์
140 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๑ เด็กชาย วรโชติ แท่นนิล
141 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๒ เด็กหญิง วรรณภรณ์ ลุนาชยั
142 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๓ เด็กชาย วรวฒิุ วรรณสุข
143 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๔ เด็กชาย วรากร เพชรบ ารุงกิจ
144 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๕ เด็กชาย วรากร มุงคุลแสน
145 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๖ เด็กชาย วศวฒัน์ ทงัตุ่น



146 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๗ เด็กชาย วิชุกร ภู่พนัธ์
147 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๘ เด็กหญิง วิมลสิริ เฉ่ือยฉ ่า
148 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๑๙ นาย วีรภทัร โรจน์ธนวฒัน์
149 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๐ นางสาว วีรยา แสงผ่อง
150 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๑ เด็กชาย วีระพนัธ์ บุญเขตต์
151 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๒ เด็กชาย วีระศกัด์ิ สีสัน
152 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๓ เด็กชาย ศรัณย์ ค  าพนัธ์
153 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๔ นางสาว ศิรินธร ภู่ก าจดั
154 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๕ เด็กหญิง ศิริพร ชินายศ
155 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๖ เด็กหญิง ศิริวรรณ วงคพิ์มล
156 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๗ เด็กชาย ศิริวฒิุ สะตะ
157 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๘ เด็กชาย ศิวพล ค าเหงา้
158 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๒๙ เด็กชาย ศุภวิชญ์ บรรเทิงใจ
159 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๐ เด็กชาย สมชาย ถนอมแสนดี
160 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๑ เด็กชาย สรสิช จ าปาใด
161 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๒ เด็กชาย สรัช จ าปาใด
162 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๓ เด็กชาย สราวฒิุ จินดาผล
163 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๔ เด็กหญิง สรินธร เรืองศิริพฒัน์
164 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๕ เด็กชาย สิทธิโชค วงศส์อนธรรม
165 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๖ เด็กหญิง สิริกร คิดดี
166 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๗ เด็กหญิง สิริกาญจน์ ห่วงเอ่ียม
167 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๘ เด็กหญิง สิริพร สุวิชานกุล
168 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๓๙ นางสาว สุกลัยา ระยบัศรี
169 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๐ เด็กชาย สุชานนัท์ หอ้มลอ้ม
170 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๑ เด็กหญิง สุทธิดา แสงงามซ้ึง
171 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๒ เด็กหญิง สุธาวลัย์ จิตมาตย์
172 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๓ เด็กหญิง สุพรรษา หิรัญวนั
173 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๔ เด็กหญิง สุภสัสรา กรีพรต
174 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๕ นาย สุรศกัด์ิ ภิรมยโ์พธ์ิ
175 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๖ เด็กชาย สุรสีห์ มะทุเสน
176 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๗ เด็กหญิง เสาวณิชย์ เจริญใจ



177 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๘ เด็กชาย อดิเทพ มาลีศรี
178 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๔๙ เด็กชาย อดิเทพ เยาวยกิ
179 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๐ เด็กชาย อติกร พฒุทองค า
180 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๑ เด็กชาย อธิปกร วฒิุยิง่ยง
181 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๒ เด็กชาย อนนัต์ ภู่ระหงษ์
182 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๓ เด็กชาย อภิรักษ์ เสนาวตัร
183 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๔ เด็กชาย อรรถวิทย์ ลิขิตสุวรรณมล
184 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๕ เด็กชาย องัศุธร นิมิตร
185 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๖ นางสาว อารียา บุติมุลตรี
186 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๗ เด็กหญิง อารียา เพช็รปู
187 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๘ เด็กหญิง อุมาวดี อุทาจนัทร์
188 กท ๑๖๕๘/๐๙๗๕๙ เด็กชาย เอกวฒิุ เรืองสง




