
ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ผลกำรคัดเลือก
1 50082 เด็กชายกรณ์ วิริยะยุทมา ผ่าน
2 50152 เด็กชายกฤตธัช จตุราวิยสัจ ผ่าน
3 50096 เด็กชายกฤตย์ติภพ วัฒโน ผ่าน
4 50141 เด็กชายกฤษฎ์ิ ไผ่งาม ผ่าน
5 50037 เด็กชายกษิด์ิณัฐ ภู่ทรัพย์ ผ่าน
6 50016 เด็กชายกษิต์ิภักด์ิ ร่ืนเจริญ ผ่าน
7 50041 เด็กชายก้องฟ้า สมบูรณ์พร ผ่าน
8 50087 เด็กชายกันต์ ภักดีกลาง ผ่าน
9 50065 เด็กชายกิตติพศ ข าวงค์ ผ่าน
10 50149 เด็กชายคณธัช ภูครองเพชร ผ่าน
11 50113 เด็กชายคณิศร ศรีสังวาลย์ ผ่าน
12 50027 เด็กชายคณิศร ปราสาทวัฒนา ผ่าน
13 50055 เด็กชายคุณานนต์ ลภัสรัชโชติ ผ่าน
14 50138 เด็กชายคุณานนท์ ชูทอง ผ่าน
15 50069 เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริวัฒนสกุล ผ่าน
16 50075 เด็กชายจิรัฎฐ์ สุภวัทน์วีรกุล ผ่าน
17 50144 เด็กชายจิรายุ รอดพันธ์ุ ผ่าน
18 50002 เด็กชายฉัตรชนก ล้ิมสังกาศ ผ่าน
19 50045 เด็กชายฉัตรดนัย เอ่ียมปราณีต ผ่าน
20 50018 เด็กชายฉันทวัจน์ ผลงาม ผ่าน
21 50097 เด็กชายชนภพ ปานชนะ ผ่าน
22 50143 เด็กชายชนวีร์ภัคฐ์ อิสสระวงศ์ ผ่าน
23 50059 เด็กชายชนาธิป ค้ิววงศ์งาม ผ่าน
24 50044 เด็กชายชยพล เสนบุญ ผ่าน
25 50098 เด็กชายชยันตี น่ิมชะนะ ผ่าน
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ผลกำรคัดเลือก
26 50129 เด็กชายชรัญชิษ ลือชัย ผ่าน
27 50140 เด็กชายชวกร ระตีพูน ผ่าน
28 50067 เด็กชายชวัลวิทย์ ถาววงศ์สารสิน ผ่าน
29 50006 เด็กชายชัชพล นทีรัยไทวะ ผ่าน
30 50066 เด็กชายชัยนันกิตต์ิ สาสาร ผ่าน
31 50139 เด็กชายชัยวิวัฒน์ เอ่ียมสอาด ผ่าน
32 50126 เด็กชายชิญทัศน์ บุญมี ผ่าน
33 50039 เด็กชายชิษณุพงศ์ ค านาน ผ่าน
34 50109 เด็กชายชิษณุพงศ์ แต่แดงเพชร ผ่าน
35 50068 เด็กชายฐิติวิทย์ นากสกุลรัตน์ ผ่าน
36 50025 เด็กชายณฐมน เทียนกุล ผ่าน
37 50056 เด็กชายณฐาภพ เหมม่ัน ผ่าน
38 50118 เด็กชายณภัทร บุญเจริญ ผ่าน
39 50020 เด็กชายณภัทร อติชาตปุตตะ ผ่าน
40 50102 เด็กชายณัฐนันท์ ใจกว้าง ผ่าน
41 50080 เด็กชายณัฐพงศ์ นาควินิตชัย ผ่าน
42 50111 เด็กชายณัฐพงศ์ สมัครราษฎร์ ผ่าน
43 50092 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์ศรีทอง ผ่าน
44 50058 เด็กชายณัฐภัทร รังสิมาหริวงศ์ ผ่าน
45 50013 เด็กชายณัฐรัฐ บุญทวี ผ่าน
46 50062 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัครบุญญาพัฒน์ ผ่าน
47 50134 เด็กชายณัฐศักด์ิ พรสุวรรณวงศ์ ผ่าน
48 50019 เด็กชายติณณภพ พัฒน์วิชัยโชติ ผ่าน
49 50035 เด็กชายติณนภพ เล็กบ ารุง ผ่าน
50 50010 เด็กชายตุลเทพ มะนะโส ผ่าน
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51 50148 เด็กชายทรัพยสิทธิ อภิกนกพัชร ผ่าน
52 50131 เด็กชายธนกร ฌานิทธีสุทธา ผ่าน
53 50079 เด็กชายธนกฤต ปัญญาอิทธิกุล ผ่าน
54 50117 เด็กชายธนกฤต จุลพันธ์ ผ่าน
55 50116 เด็กชายธนกฤต อรรคบุตร ผ่าน
56 50063 เด็กชายธนเดช สรวัษพงศ์ ผ่าน
57 50114 เด็กชายธนทัต นุ่มโพธ์ิ ผ่าน
58 50150 เด็กชายธนธัส สุคนธทัต ผ่าน
59 50095 เด็กชายธนภัทร วันศุกร์ ผ่าน
60 50089 เด็กชายธนาธิป วรเวชวงศา ผ่าน
61 50048 เด็กชายธนาธิษณ์ ทุมมี ผ่าน
62 50099 เด็กชายธเนศ มิตรรัก ผ่าน
63 50091 เด็กชายธราธิป คัมภีร์บวร ผ่าน
64 50121 เด็กชายธฤต กิตติวิริยานนท์ ผ่าน
65 50070 เด็กชายธัชพนธ์ พุฒิธรธนารัตน์ ผ่าน
66 50071 เด็กชายธีณกุล ยังมงคล ผ่าน
67 50094 เด็กชายธีปกรณ์ พลายมี ผ่าน
68 50029 เด็กชายนควัฒน์ บาฮา ผ่าน
69 50072 เด็กชายนภนัย การะเกตุ ผ่าน
70 50088 เด็กชายนราวิชญ์ ฮิสุข ผ่าน
71 50130 เด็กชายนัธทวัฒน์ อาซัน ผ่าน
72 50033 เด็กชายปกป้อง เวชพัฒ ผ่าน
73 50021 เด็กชายปภาวิน พสุธาดล ผ่าน
74 50122 เด็กชายปภาวิน ผิวเหลือง ผ่าน
75 50137 เด็กชายปราชญ์ฐากร วิโรจนพงศ์ ผ่าน
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ผลกำรคัดเลือก
76 50057 เด็กชายปวรวิช ครองยุทธ ผ่าน
77 50054 เด็กชายปัณณวัฒน์ ไชยชนะ ผ่าน
78 50077 เด็กชายปัณณ์วิชญ์ พชรธนะวาณิช ผ่าน
79 50115 เด็กชายปิยวัชร์ ปฤษณารุณ ผ่าน
80 50128 เด็กชายปีมังกร พ่ึงโภคา ผ่าน
81 50007 เด็กชายปุญญธร ตันเจริญ ผ่าน
82 50142 เด็กชายปุณณวิชช์ ถาวรประดิษฐ์ ผ่าน
83 50024 เด็กชายปุณเมศวร์  เรืองศิริธีรกุล ผ่าน
84 50112 เด็กชายเป็นเอก จินดาศรี ผ่าน
85 50008 เด็กชายพงษ์ศักด์ิ แก้วสว่าง ผ่าน
86 50061 เด็กชายพรภวิษย์ ทองนอก ผ่าน
87 50093 เด็กชายพฤทธ์ิ พัฒนชัย ผ่าน
88 50030 เด็กชายพลพยุห มุ่งลือ ผ่าน
89 50049 เด็กชายพลัฏฐ์ ทองธีรพัทธ์ ผ่าน
90 50014 เด็กชายพสธร ปักเขมายัง ผ่าน
91 50119 เด็กชายพสิษฐ์ แก้วรัก ผ่าน
92 50023 เด็กชายพัชฏะ สังข์เงิน ผ่าน
93 50064 เด็กชายพัชรพล ศิริเลิศ ผ่าน
94 50046 เด็กชายพัสกร เขียวเสน ผ่าน
95 50022 เด็กชายพาที สุขังพงษ์ ผ่าน
96 50012 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงอรุณ ผ่าน
97 50110 เด็กชายพีรรัฐ ศิริพงษ์อาภรณ์ ผ่าน
98 50050 เด็กชายภัทรพล เพชรสังฆาต ผ่าน
99 50127 เด็กชายภัทรพล จงสมจิตต์ ผ่าน
100 50011 เด็กชายภาคภูมิ ยงดี ผ่าน
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101 50123 เด็กชายภาณุวิชญ์ หนูทอง ผ่าน
102 50042 เด็กชายภานุเทพ ภูวนารถ ผ่าน
103 50085 เด็กชายภูชนะ ผินนารี ผ่าน
104 50081 เด็กชายภูมภณัฏฐ์ เผ่ือนปฐม ผ่าน
105 50125 เด็กชายภูมิภัทร์ ผลวัฒนะ ผ่าน
106 50034 เด็กชายภูมิรพี บัวบูชา ผ่าน
107 50100 เด็กชายภูรี กายะปานิช ผ่าน
108 50146 เด็กชายมังกรเกียรติ ถนอมบูรณ์ ผ่าน
109 50076 เด็กชายรชกฤช สิงหวรรณกุล ผ่าน
110 50026 เด็กชายรชต ค้าทองค า ผ่าน
111 50053 เด็กชายรตตณภัค แปลพิมพา ผ่าน
112 50107 เด็กชายรัก กิตติคุณชนก ผ่าน
113 50151 เด็กชายรัชกฤช ภาสกรจิราดล ผ่าน
114 50103 เด็กชายรัชพงศ์พัชร์ บุญสนอง ผ่าน
115 50108 เด็กชายรัฐกรณ์ ดอนจินดา ผ่าน
116 50031 เด็กชายลายไทย เรืองศรี ผ่าน
117 50083 เด็กชายวรพล มากมี ผ่าน
118 50104 เด็กชายวรพล เช่ียนม่ัน ผ่าน
119 50009 เด็กชายวรวรรธน์ ศรีสุวรรณ ผ่าน
120 50120 เด็กชายวิชวงศ์ แสงประทุม ผ่าน
121 50038 เด็กชายวิสุทธ์ิ พานค ารัตน์สกุล ผ่าน
122 50051 เด็กชายวีรภัทร นิยมทัศน์ ผ่าน
123 50040 เด็กชายศรัณยพงศ์ วงศาโรจน์ ผ่าน
124 50132 เด็กชายศรุต อ่อนศรี ผ่าน
125 50078 เด็กชายศักย์ศรณ์ บุญสุขสถาพร ผ่าน
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126 50017 เด็กชายศิรวัฒน์ รอดดี ผ่าน
127 50036 เด็กชายสนธยา ธรรมรัตนตันติ ผ่าน
128 50015 เด็กชายสรรค์ธกรณ์ โชติประภาสวัสด์ิ ผ่าน
129 50133 เด็กชายสิริกร เพชรหนองชุม ผ่าน
130 50084 เด็กชายสุพศิน น้อมสมทรัพย์ ผ่าน
131 50136 เด็กชายสุรพัศ แสงสว่าง ผ่าน
132 50003 เด็กชายอดุลวิทย์ เนียมจ าเริญ ผ่าน
133 50106 เด็กชายอรรถสิทธิ บรรเทิงจิตร ผ่าน
134 50004 เด็กชายอัคคพงศ์ แคบ ารุง ผ่าน
135 50043 เด็กชายอัครเดช เกษศรีรัตน์ ผ่าน
136 50052 เด็กชายอัษฎายุทธ งามคณะ ผ่าน
137 50147 เด็กชายอาณัชภณ ศรีศิริเกียรติ ผ่าน
138 50028 เด็กชายอิทธิพล พงษ์สว่าง ผ่าน
139 50005 เด็กชายอิสราชัย สังข์พราหมณ์ ผ่าน
140 50135 เด็กชายโฮป ชูทรัพย์ ผ่าน
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