
เลขที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพ่ือการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาด
โควิด-19” 
 

 กลุ่มที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 
P01 ด.ญ.น ้าหอม ประจักษ์คุณ 
P02 ด.ช.ปัณณ์พัฒน์ ฤทธิ์ธนวิเศษ 
P03 ด.ญ.อริศรา อาจสมดี 
P04 ด.ช.อาชวิน เทวะรัตน์ 
P05 ด.ญ.ปวันรัตน์ เกลอะมู 
P06 ด.ญ.อลิสา ธรรมธวชัวงษ์ 
P07 ด.ญ.ธนสร ลิขิตธนวงศ์ 
P08 ด.ญ.ธนพร ไผ่ป้อง 
P09 ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล 
P10 ด.ญ.วรรณกร กฤตโตปการ 
P11 ด.ญ.วรณัน กฤตโตปการ 
P12 ด.ช.สิชฌ์พล จาวะลา  
P13 ด.ช.วุฒิภัทร ประจวบ 
P14 ด.ญ.ญาณิอร สันป่าแก้ว  
P15 ด.ญ.ธนวรรณ เชาวน์ทอง  
P16 ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ 
P17 ด.ญ.ภัทราพร ลีค้าพอก 
P18 ด.ญ.ณธิดา  นิจฉัย 
P19 ด.ญ.วรนัจ เกษอาภรณ์ 
P20 ด.ญ.พรรณวลัย  จันทร์หอม 
P21 ด.ช.ณธกร วงศ์กสิกิจ 
P22 ด.ญ.ปุญญิศา เลิศทรัพย์ทวี 
P23 ด.ช.คุณธรรม แก้วศรี 
P24 ด.ญ.กัญญภา  กัณห์อุไร 
P25 ด.ญ.ภริม สรธิติไกร  
P26 ด.ญ.กัญญาณัฐ โนขัติ 
P27 ด.ช.ธนดล  ศรีเมือง 
P28 ด.ญ.กตัญญู  จันทร์นี 
P29 ด.ญ.พุฒิตา จีนสมุทร 
P30 ด.ช.ทีปกร ธนไพศาลกิจ 
P31 ด.ญ.พลอยณัชชา ปัญญาสาร 
P32 ด.ญ. จรัสรัตน์ ทรัพย์จรัสแสง 



P33 ด.ช.ปัญญพัฒน์ สุทธรัตนกุล 
P34 ด.ญ.รรดา วงศ์สอาด 
P35 ด.ญ.อริสรา ชิตวิทยะ 
P36 ด.ช.อชิร ส่งวัฒนา 
P37 ด.ญ.พิชญาภา ไยยะผลสุข  
P38 ด.ญ.กมลา มั่นศิลป์ 
P39 ด.ญ.ริญญารัศมิ์ ไตรภพสกุล  
P40 ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน 
P41 ด.ญ.อาคิราลัลล์ พิศิษฐ์รัชกุล 
P42 ด.ช.จิรตะ เทพวรสุข 
P43 ด.ญ.ปุณยนุช  พัชนีบน 
P44 ด.ญ.มินท์มันตา ธนารัญญ์โรจน์ 

 

 กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นป.4-6 
T01 ด.ญ.ปภัสสร ดีประยูร 
T02 ด.ญ.ปาณิสรา พรหมมา 
T03 ด.ช.กันต์กวี อริยสุนทร 
T04 ด.ญ.ธมลวรรณ พรมอาจ 
T05 ด.ญ.นัศริยา อินทร์อยู่ 
T06 ด.ช.ชวัศ สิเมฆาเหมินทร์ 
T07 ด.ญ.กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร 
T08 ด.ช.ปริญ ปรีชานุกูล  
T09 ด.ช.วงศกร ทองกร 
T10 ด.ช.กรวิชญ์ ถนอมสิน 
T11 ด.ช.ธนโชติ  เชาว์ทอง 
T12 ด.ช. ธนิสร สาลี 
T13 ด.ญ.ณิชาภัทร จันทร์ช่วย 
T14 ด.ช.พงศกร หน้อยหมี   
T15 ด.ญ.ผะดา นวเศรษฐกุล  
T16 ด.ญ.ศุภสุตา บุณยวีย์ 
T17 ด.ช.ปุณณพัฒน์ สินธุภิญโญ 
T18 ด.ญ.รินรภัสร์ ยงกิตติสวสัดิ์ 
T19 ด.ช.ธรรมสมิต นวเศรษฐกุล 
T20 ด.ช.นนทพรรษ  จิตรรังสรรค์ 
T21 ด.ญ.วิชญาดา รักกสิกร  

https://drive.google.com/file/d/13M3WQantreGz7UGK7e-i_yICE6ONNbr6/view?usp=drivesdk


T22 ด.ช.มุมเอก พิทักษ์ถิ่นไทย 
T23 ด.ช.อิงครัต ลาสุวรรณ 
T24 ด.ญ.พรพรหมขวัญ  จันทร์หอม 
T25 ด.ญ.วรกมล เจริญสม 
T26 ด.ช.กันตภณ ประสานสุข  
T27 ด.ช.ฐิตวิัชร์ บัวแย้ม 
T28 ด.ญ.สิริพิมล  เจนสินสมบูรณ์ 
T29 ด.ช.ธรีศักดิ์ บุญกิตติวศิน 
T30 ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศักดิ์ชนะลายา 
T31 ด.ญ. อภิญญา น ้าวิวัฒน์ 
T32 ด.ญ.อภิสรา ชิตวิทยะ 
T33 ด.ญ.มุกวดี โปเล็ต ดูพุย 
T34 ด.ช.ธนภัทร ยี่อู้ 
T35  ด.ญ.ศิริรัตน์ มีชัย 
T36 ด.ญ.มัญชุพัฒน์ เพ็ชรวงศ์ 
T37 ด.ญ.สิมาพร อ่องเลื่อม 
T38 ด.ช.อัครเดช เจริญศรี 
T39 ด.ญ.พนิดา เงินสวัสดิ์ 
T40 ด.ญ.ปัทมพร ต้นไทร 
T41 ด.ช.พลภัทร เจิมไทย 
T42 ด.ญ.อาทิชา ไตรรงค์ทอง 
T43 ด.ญ.ดารุณี พินพาทย์  
 
 

 กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นม.1-3 
M01 ด.ช.ภูวิศ เจริญพานิช 
M02 ด.ญ.ศิวรรณรดา จิตวิริยนนท์ 
M03 ด.ญ.อังศุธร แย้มประยงค์ 
M04 ด.ช.รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 
M05 ด.ญ.พรปวีณ์ พิลาฤทธิ์ 
M06 ด.ญ สุพิชชา ทองติง 
M07 น.ส.กฤษตลักษณ์ ชมตะคุ 
M08 ด.ญ.นิรินธนา อึ งอุดรภักดี 
M09 ด.ญ.ธนัตดา แจ่มใส 
M10 ด.ญ.นาวีณา แสงรูจี 
M11 ด.ญ.ปัณฑ์ธรา ประสานสุข 



M12 ด.ญ.จิดาภา ตอนสุข 
M13 ด.ญ.อาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย์  
M14 ด.ญ.ฐิติยา แดงแย้ม 
M15 ด.ญ.ณัฏฐ์ฐิดา สกุลทองโชคชัย 
M16 ด.ช.กฤตภาส แก้วน้อย 
M17 นางสาวธีริศรา สารอุดม 
M18 ด.ญ.นาถลดา วรรัตน์ 
M19 ด.ญ ปาลิกา  วัฒนาวรสกุล  
M20 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ภู่เจริญ 
M21 ด.ญ.รชยา ไทยาภิรมย์  
M22 ด.ญ.พลอย ภู่นวน  
M23 ด.ญ.สารภี ใจซื่อ 
M24 ด.ญ.พัทธนันทร์ จันทร์หอม 
M25 นางสาว ชลธิชา คล้ายอมร 
M26 เด็กหญิงจิรันธนิน วงศ์ประเสริฐผล 
M27 ด.ญ.บุษกร เทพบริสุทธิ์  
M28 เด็กหญิง มัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา 
M29 ด.ญ.แอ๋ม ลุงตี  
M30 ด.ญ.ษฎานันท์ ทองน้อย 
M31 ด.ญ ฐิติวรรณ ดวงสา 
M32 ด.ญ.มินท์มันตา พิมพ์พรหมมา 
M33 ด.ญ.นฤภร แขมหอม 
M34 ด.ญ.มันตา บุญจันทึก 
M35 ด.ญ.วิชญาพร รักกสิกร 
M37 นางสาววนิดา ธิยะค้า 
M38 ด.ญ.บุญฐิสา นัมคณิสรณ์ 
M39 ด.ญ.ญาณิศา เพ็ชรวงศ์ 
M40 ด.ญ.นิศาชล วิสารัตน์ 
M41 นาย กรกต อิมะไชย 
M42 ด.ญ.อชิชนันท์ สืบวงษา 
 
 
 
 

 


