
ที่ เลขประตัวผู้สอบ

1 10391 เด็กหญิง ชัญญา อินทสุภา
2 10499 เด็กชาย ปริญ พึง่แผ่นดิน
3 10873 เด็กชาย ณภัทร วนิชนนกุล
4 10431 เด็กชาย วนธน สมไทย
5 11136 เด็กหญิง วรัญญา ปิยสถิตธรรม
6 10394 เด็กชาย อภิวิชญ์ ข่ายค า
7 11001 เด็กชาย คณิศร ธีรพงษ์ราชสีมา
8 10681 เด็กหญิง เปมิกา ฐิโตภาส
9 10479 เด็กชาย สัทธา มาชมสมบูรณ์
10 10978 เด็กชาย ภูเมธ รุ่งนิธิเมธ
11 10682 เด็กหญิง บุญนิศา สุวรรณโสฬส
12 10118 เด็กหญิง วัศย์ภริดา ตรีประภาภรณ์
13 11031 เด็กหญิง นนท์นภัทร ภุม่รินทร์
14 11055 เด็กหญิง กนกรัตน์ นวนกนก
15 10718 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เรืองสอน
16 10037 เด็กหญิง นันท์นภัส ปิยะราช
17 10495 เด็กชาย ธนากร โรจน์ณรงค์
18 10951 เด็กหญิง เบญจมาส ประดับ
19 11190 เด็กชาย พิชญ์ อัครบรรพตเอื้อ
20 10706 เด็กชาย ทีปกร ศรีนวล
21 10560 เด็กชาย ปภาณ ธนวิบูลย์
22 10256 เด็กชาย ธัชกร ตันติดลธเนศ
23 10267 เด็กหญิง ปัณณพร รุ่งดีเลิศ
24 10912 เด็กหญิง พิชญาภา เลวัน
25 10766 เด็กชาย กันตินันท์ โชคผดุงธัมสิริ
26 10444 เด็กชาย สิษฐ์ชกานต์ ชลันบุรีธรรม
27 10485 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อภัยโส
28 10829 เด็กชาย ภคภพ ธันยธนท์
29 10851 เด็กหญิง นันท์นภัส กมลศิริวรรักษ์
30 10574 เด็กชาย วกุล พรหมเพ็ง
31 10705 เด็กชาย ธนาธิป แสงงาม
32 11192 เด็กหญิง ชนัญชิตา จารุสิริสวัสด์ิ
33 10228 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรรณรัตน์
34 10993 เด็กชาย ธีทัต หยาง
35 10893 เด็กหญิง นัชชา ชูโชค
36 10737 เด็กชาย วรเดช เติมพิทยาไพสิฐ

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ชุดที ่ 1
ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

37 10623 เด็กหญิง พิมพ์พิชญ์ชา นิฏฐิยานนท์
38 10904 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พรพิพัฒนสกุล
39 10063 เด็กหญิง พิมพ์มาดา วิวัฒน์รัตนะ
40 11015 เด็กชาย อริญชย์ ไล้ทองดี
41 10160 เด็กชาย ทศพล มงคลแสงสุรีย์
42 11038 เด็กหญิง อัยยดา ฟ้าสาร
43 10459 เด็กหญิง วรินทร รัตนสมบัติ
44 11070 เด็กหญิง ศศิดล ก าเนิดศิริ
45 10629 เด็กหญิง ภัทนิยา วสิชสินโรจน์
46 11054 เด็กชาย ธิติภพ บุญเรือง
47 11194 เด็กชาย อชิรวิตญ์ สัมฤทธิก์ุลชัย
48 10014 เด็กหญิง วรางค์ณภา ชุมศรี
49 11141 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทองน้อย
50 10393 เด็กชาย เตโชดม เทพหวัง
51 10323 เด็กหญิง นัทธมน โตยะวณิช
52 10892 เด็กชาย กฤตภาส พันธ์วริศ
53 10581 เด็กชาย ณัฏฐวรรษ แก้วค ามุข
54 10599 เด็กหญิง ธนารีย์ สุวรรณานนท์
55 10872 เด็กหญิง สุปรียา ชินนะ
56 10865 เด็กหญิง ลภัสสินี สุวรมงคล
57 10397 เด็กหญิง พริศา เฟือ่งสมบูรณ์
58 10270 เด็กชาย พงศ์ณริศร์ บุญญาภัทรศิริ
59 10240 เด็กชาย อภิรัฐ พิญกิจ
60 10552 เด็กหญิง พีรณา พรมจีน
61 11209 เด็กชาย ศุภกร มหารัตนวงศ์
62 10943 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ธุจิกาญจน์
63 10291 เด็กชาย ภูภณภัทร ปิน่ทองค า
64 10937 เด็กหญิง มนต์ทิวา มนต์เทวัญ
65 10341 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงนวล
66 10678 เด็กชาย ภควัต ศศิวิมลตระกูล
67 10337 เด็กชาย ชนกันต์ ปราโมทย์สิริ
68 10110 เด็กหญิง ฌานิทธี เตวิยะ
69 10793 เด็กชาย จิตรเทพ เอี่ยมฉัยยา
70 10091 เด็กชาย อภิวิชญ์ กุลุพงษ์
71 10146 เด็กหญิง สุปวีณ์ พูลกิจวัฒนา
72 10040 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อิงคานุวัฒน์

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ชุดที ่ 2
ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

1 10383 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธนศิโรตม์

2 11067 เด็กชาย ณัชคุณ แก้วอมตวงศ์

3 10854 เด็กหญิง วัฒนาภา ปุญญะศรี

4 10073 เด็กชาย ติณณ์ ศาลินพิพิธพงศ์

5 10150 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ พรมโนรี

6 11143 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ลูกศร

7 10950 เด็กชาย ธชรัฐ ถิรวัลย์

8 10353 เด็กชาย อริญชย์ ภัทรอานนท์

9 10460 เด็กหญิง ฐิตาพัชร์ ส่งเสริม

10 10946 เด็กหญิง ลัลน์ณภัทร ผลประเสริฐ

11 10472 เด็กหญิง ปารย์ณภัส สะสมทรัพย์

12 11108 เด็กชาย ธันวรุตม์ สุดสวัสด์ิ

13 10214 เด็กหญิง ศรัณช์รัตน์ ธนพงศธร

14 10364 เด็กหญิง สุฐิตา หมื่นเทพ

15 10567 เด็กหญิง บุญญาภา พราหมหันต์

16 10428 เด็กหญิง คริตชา สุริยเลิศ

17 10726 เด็กหญิง วิภาวี ดวงประทุม

18 10095 เด็กชาย ใหญ่หลวง ชาวไร่นาคกุลศรี

19 10713 เด็กหญิง วรรณกร เทวกุล ณ อยุธยา

20 11207 เด็กชาย ธภัทร ศรีสว่างสุข

21 10966 เด็กหญิง ชนกานต์ กฤษ์สง่า

22 10568 เด็กหญิง ธีร์รฌา หอมธง

23 10471 เด็กหญิง ปารย์สรัช สะสมทรัพย์

24 10584 เด็กหญิง ภาวิดา ฟง

25 11168 เด็กหญิง เพชรชฎา ตุ้มเพชร

26 10166 เด็กหญิง ปณตพร เกตุแก้ว

27 10277 เด็กชาย ธีทัต เลิศสวัสด์ิวัฒนา

28 10421 เด็กหญิง ปุณณดา ช่วงชัย

29 10513 เด็กชาย จิณณะ สวัสดินาม

30 10814 เด็กหญิง ณัชชา บุญเย็น

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ห้องเรียน  English  Program  ชุดที ่ 1



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

31 10482 เด็กหญิง กุลนาถ ติยวัฒน์
32 10819 เด็กหญิง จิรารินทร์ สังข์ขาล
33 10964 เด็กหญิง ดารินทร์นารา ถาวรพร้อม
34 10830 เด็กชาย ณัฐพงษ์ กินกิ่ง
35 10840 เด็กหญิง เปมิกา โพธิแ์ก้ว
36 11079 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศูนย์คุ้ม
37 10582 เด็กชาย ตฤณ คงธนสัญญากุล
38 10815 เด็กหญิง ธันยารัตน์ ปัตพี
39 10589 เด็กหญิง ระวิภา ชูทอง
40 10351 เด็กหญิง หงส์ พิมพ์ดี
41 11134 เด็กหญิง ปริยารัตน์ ทองเอี่ยม
42 10813 เด็กหญิง กิ่งฟ้า บุบผา
43 10578 เด็กหญิง กณณวรรณ วัฒนศริ
44 10969 เด็กหญิง พิมพ์ลดา เมขพันธุ์
45 10016 เด็กหญิง โสภิดา สงวนบรรพ์
46 11060 เด็กชาย สิทธิโชค ชื่นไกรลาศ
47 10230 เด็กชาย ติณณ์ เทพฉิม
48 10469 เด็กชาย พิหเคนทร์ ตรีวิเศษปิยพร
49 10148 เด็กชาย ธีรเมธ พรทรัพย์สุนทร
50 10590 เด็กหญิง ณัชฎาภรณ์ บุญวาสนา
51 10144 เด็กชาย กัลย์วัจน์ พรมดี
52 10198 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร บุญสุระ
53 10585 เด็กชาย ช ช้าง แสงสว่าง
54 10380 เด็กชาย ภูปกรณ์ เกษมโศธน์
55 10967 เด็กชาย ชินณปัทว์ เข็มทอง
56 10722 เด็กหญิง บุณยณัฐ นทีกุลชนะ
57 10481 เด็กชาย นัธทวัฒน์ กรมศิลป์
58 10839 เด็กหญิง พิชญาภา คมแก้ว
59 10226 เด็กหญิง พรหมภัสสร อมรพงษ์มงคล
60 10478 เด็กหญิง กวิสรา สืบสายดี

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ห้องเรียน  English  Program  ชุดที ่ 2

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ ประเภท
1 10979 เด็กชาย กรณ์ เตชะยิ่งไพบูลย์ สอบคัดเลือก
2 10666 เด็กชาย กรณัฏฐ์ โกษากุล สอบคัดเลือก
3 10001 เด็กหญิง กรรณิการ์ ผกาพวง บุตรข้าราชบริพาร
4 10521 เด็กชาย กรวิชญ์ จงเลิศธนา สอบคัดเลือก
5 10143 เด็กชาย กรวีร์ เอียดมาก ความสามารถพิเศษ
6 10645 เด็กชาย กฤชภัทร์ นุ่มเอือม บุตรข้าราชบริพาร
7 10963 เด็กชาย กฤต นิธิโรจน์ปัญญา สอบคัดเลือก
8 10874 เด็กชาย กฤตเมธ คงเชื้อจีน พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
9 10019 เด็กชาย กฤศณัฏฐ์ แสงอรุณ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
10 10466 เด็กชาย กฤษณะ คุ้มเมือง ความสามารถพิเศษ
11 10032 เด็กชาย ก้องภพ บัวเหม บุตรข้าราชบริพาร
12 11179 เด็กชาย ก้องภพ จิระถา สอบคัดเลือก
13 10547 เด็กหญิง กัญญภัสสร์ ปุญเศรษฐกาญจน์ สอบคัดเลือก
14 10971 เด็กหญิง กัญญลักษณ์ สูงกิจบูลย์ บุตรข้าราชบริพาร
15 10783 เด็กหญิง กัญญาพัชร บุญมา บุตรข้าราชบริพาร
16 10712 เด็กหญิง กัญญาภัค พันธุบ์ุญ โควตาเขตพืน้ที่
17 10264 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วพลอย สอบคัดเลือก
18 10668 เด็กหญิง กัญณภัทร อ าพันเย็น สอบคัดเลือก
19 10809 เด็กชาย กันต์กวี บุญมีฤทธิ์ ความสามารถพิเศษ
20 10023 เด็กหญิง กันตพร พูลธนะ โควตาเขตพืน้ที่
21 10333 เด็กชาย กันตพัฒน์ สาล า สอบคัดเลือก
22 10045 เด็กชาย กันติทัต น่านวรจิรกุล สอบคัดเลือก
23 10050 เด็กหญิง กัลยกร แสงงาม สอบคัดเลือก
24 10644 เด็กหญิง กัลยา วิไลประภากร บุตรข้าราชบริพาร
25 10365 เด็กหญิง กัลยาลักษ์ หินดี บุตรข้าราชบริพาร
26 10156 เด็กหญิง กาญจน์ณัฏฐา ศรีจันทร์ บุตรข้าราชบริพาร
27 10195 เด็กหญิง กานต์สินี ศรีจันทร์ บุตรข้าราชบริพาร
28 10923 เด็กหญิง กานต์สินี จ้อยสองศรี สอบคัดเลือก
29 10084 เด็กชาย กิตติคุณ วราชัย สอบคัดเลือก
30 11022 เด็กชาย กิตติพัชญ์ ตรีอินทรีย์ โควตาเขตพืน้ที่
31 11110 เด็กหญิง กิตติยา ปุรินทราภิบาล สอบคัดเลือก
32 10402 เด็กหญิง กิตษรีย์ญา เขียวทอง บุตรข้าราชบริพาร
33 10287 เด็กชาย กิติภูมิ คู่ศักด์ิศรีสกุล สอบคัดเลือก
34 10140 เด็กหญิง กุลจิรากรณ์ ดีพรม โควตาเขตพืน้ที่
35 10239 เด็กหญิง เขมขนิษฐ์ ปิติคุณเลิศภากรณ์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
36 10736 เด็กหญิง เขมิกา ปราศจากอริ สอบคัดเลือก
37 10253 เด็กชาย คชภัค ช้างบุญมี สอบคัดเลือก
38 10909 เด็กชาย คริษฐ์ เตชะศรีวรกุล โควตาเขตพืน้ที่
39 10537 เด็กหญิง คีตนฎา วีระพันธุ์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
40 10122 เด็กหญิง คุณัญญา บุตรพรม สอบคัดเลือก
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41 10235 เด็กชาย คุณากร รุ่งเรือง โควตาเขตพืน้ที่
42 10929 เด็กชาย จตุรภัทร แก้วพันธ์ สอบคัดเลือก
43 10511 เด็กชาย จักรภัทร นิลน้อย สอบคัดเลือก
44 10920 เด็กหญิง จันทัปปภา พิมพ์พิจิตต์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
45 11093 เด็กชาย จิตติพัฒน์ เจริญสุข สอบคัดเลือก
46 10781 เด็กชาย ฉัตรชัย สุวัณณกีฏะ สอบคัดเลือก
47 10911 เด็กหญิง ชญานิศ จันทวี สอบคัดเลือก
48 11000 เด็กหญิง ชณัฐปภา โฆสิต สอบคัดเลือก
49 10210 เด็กชาย ชนนน เตชะพนาลัย พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
50 10046 เด็กหญิง ชนัฐปภา ด่านอรัญ สอบคัดเลือก
51 10417 เด็กชาย ชนาพัทร เพชรแท้ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
52 10247 เด็กชาย ชนายุส ค าหอม สอบคัดเลือก
53 10398 เด็กหญิง ชนิดาภา บัวแก้ว สอบคัดเลือก
54 10316 เด็กชาย ชนินทร์ เกิดผล โควตาเขตพืน้ที่
55 10066 เด็กหญิง ชมบงกช โตมอญ สอบคัดเลือก
56 10221 เด็กชาย ชยพล อินทร บุตรข้าราชบริพาร
57 11213 เด็กหญิง ชรัมพร ลีวัฒนพุกพันธุ์ โควตาเขตพืน้ที่
58 11082 เด็กชาย ชลกฤต สีทอง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
59 11154 เด็กหญิง ชลนิภา ศรีอันยู้ สอบคัดเลือก
60 10080 เด็กชาย ชลพลช ยรรยงสวัสด์ิ สอบคัดเลือก
61 10835 เด็กชาย ชลสิทธิ์ แสงดิษฐ์ สอบคัดเลือก
62 11024 เด็กชาย ชวัลวิทย์ กันกง สอบคัดเลือก
63 10948 เด็กชาย ชวิศ ธนะศรีรางกูร สอบคัดเลือก
64 10890 เด็กหญิง ชัญญานุช รุ่งมณีกุล สอบคัดเลือก
65 10395 เด็กหญิง ชุติญา ฤทธิค์ ารพ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
66 11033 เด็กชาย โชควิรุจน์ บุญก าเนิด สอบคัดเลือก
67 10914 เด็กหญิง ญาณภัทร สุวรรณสุขส าราญ สอบคัดเลือก
68 10531 เด็กหญิง ญาณิน อินทรเมือง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
69 10998 เด็กหญิง ญาณิศา ทองดีนอก โควตาเขตพืน้ที่
70 10224 เด็กหญิง ญาณิศา กรวยทอง โควตาเขตพืน้ที่
71 10857 เด็กหญิง ญาณุมาศ อนุกูล สอบคัดเลือก
72 11157 เด็กหญิง ฐิติภา บัวศรี สอบคัดเลือก
73 11047 เด็กชาย ฑีฆารักษ์ อกนิษฐ์ สอบคัดเลือก
74 11198 เด็กชาย ณกร อุเทศนันทน์ สอบคัดเลือก
75 10327 เด็กหญิง ณชนก มนต์ชนก สอบคัดเลือก
76 10507 เด็กชาย ณฐนน โชคอุดมพงศา โควตาเขตพืน้ที่
77 10934 เด็กหญิง ณฐมน แสงขาว โควตาเขตพืน้ที่
78 10701 เด็กชาย ณดล มณีรัตน์ โควตาเขตพืน้ที่
79 10361 เด็กชาย ณธีพัฒน์ โรจนพสุโชค โควตาเขตพืน้ที่
80 10596 เด็กหญิง ณภัทร ด่ังดาวดึงส์ สอบคัดเลือก
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81 10549 เด็กชาย ณภัทรกันต์ กังสดาลมณีชัย สอบคัดเลือก
82 10349 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ คงจันทร์ สอบคัดเลือก
83 10484 เด็กชาย ณราวิชญ์ ผูกมณีคง สอบคัดเลือก
84 10691 เด็กชาย ณฤทธิ์ แจ้งเสม สอบคัดเลือก
85 10410 เด็กหญิง ณัชชา ชัยสมศรี บุตรข้าราชบริพาร
86 10941 เด็กหญิง ณัชชา เมฆศิริวิไล สอบคัดเลือก
87 10074 เด็กหญิง ณัชฐนิชา พงษ์โชติ สอบคัดเลือก
88 10414 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา พ่อบาล สอบคัดเลือก
89 10520 เด็กหญิง ณัฏฐกฤตา สวนคุ้ม สอบคัดเลือก
90 10036 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ค าประสาร สอบคัดเลือก
91 10334 เด็กชาย ณัฏฐพล วนาประเสริฐศักด์ิ สอบคัดเลือก
92 11071 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ อาทิมายศอนันต์ โควตาเขตพืน้ที่
93 10026 เด็กหญิง ณัฐกร นครังสุ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
94 10723 เด็กหญิง ณัฐกานต์ คุ้มกุมาร สอบคัดเลือก
95 10985 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ นิลภา สอบคัดเลือก
96 10212 เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ รัตนปัญญา โควตาเขตพืน้ที่
97 11169 เด็กชาย ณัฐดนัย วัฒนมะโน สอบคัดเลือก
98 10071 เด็กหญิง ณัฐธิญาน์ สุภาคารม สอบคัดเลือก
99 10129 เด็กชาย ณัฐธีร์ ดิศพัฒนพันธุ์ สอบคัดเลือก
100 10476 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จันทร์พวง สอบคัดเลือก
101 10137 เด็กชาย ณัฐวัสส์ รชนีกร โควตาเขตพืน้ที่
102 10860 เด็กชาย ณัฐศรันย์ เปีย่มสิน สอบคัดเลือก
103 11032 เด็กหญิง ณัฐหกฤตา แตงอ่อน สอบคัดเลือก
104 10275 เด็กหญิง ณัฐิดา เพ็ชรเกาะ โควตาเขตพืน้ที่
105 10293 เด็กหญิง ณิชกานต์ กุลสูตร บุตรข้าราชบริพาร
106 10987 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ พรหมสมบัติ โควตาเขตพืน้ที่
107 10899 เด็กหญิง ณิชาภา สีโสภา สอบคัดเลือก
108 10329 เด็กหญิง ณุสภัค ประพฤทธิกุล สอบคัดเลือก
109 11119 เด็กชาย ต้นกล้า สกุลวัฒนะ สอบคัดเลือก
110 10518 เด็กชาย ต้นหนาว กมลสัลย์ สอบคัดเลือก
111 10257 เด็กชาย ตนุภัทร ฤกษ์ปาณี โควตาเขตพืน้ที่
112 10317 เด็กชาย เตชัส ธีระวิทย์ สอบคัดเลือก
113 10008 เด็กชาย เตชิต ภากรธนสาร พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
114 10186 เด็กชาย เตชิต ทองสายออ บุตรข้าราชบริพาร
115 10871 เด็กชาย ทศา เวียงสงค์ บุตรข้าราชบริพาร
116 10437 เด็กชาย ทัศนะ เจริญงาน สอบคัดเลือก
117 10801 เด็กหญิง ทิพรดา เกตุเหมือน สอบคัดเลือก
118 10649 เด็กชาย แทนคุณ หงษ์ลอย พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
119 10661 เด็กหญิง ธณิษฐา บัวเผ่ือน โควตาเขตพืน้ที่
120 10697 เด็กหญิง ธตา วัฒนะนหุต สอบคัดเลือก
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121 10009 เด็กชาย ธนกร สนธิเมือง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
122 10113 เด็กชาย ธนกร เต็มสุขอนันต์ สอบคัดเลือก
123 11005 เด็กชาย ธนกร สุจิตวนิช สอบคัดเลือก
124 11006 เด็กชาย ธนโชค สุจิตวนิช โควตาเขตพืน้ที่
125 10342 เด็กหญิง ธนบูรณ์สินี เจียงสถาพร สอบคัดเลือก
126 11045 เด็กหญิง ธนพร ชนประเสริฐ สอบคัดเลือก
127 10586 เด็กชาย ธนภัทร วุฒิวัย สอบคัดเลือก
128 11133 เด็กชาย ธนภัทร ทีป์ชลิตกุล สอบคัดเลือก
129 11181 เด็กชาย ธนวรรธน์ ธรรมวินิจฉัย โควตาเขตพืน้ที่
130 10711 เด็กชาย ธนวัฒน์ คร่องเชิงสาน สอบคัดเลือก
131 10047 เด็กชาย ธนัชญกร ทิมเพชร สอบคัดเลือก
132 10588 เด็กหญิง ธนัญญา โกยทอง สอบคัดเลือก
133 10576 เด็กหญิง ธนัตดา สุวรรณานนท์ สอบคัดเลือก
134 10202 เด็กหญิง ธมน สุคนธสิงห์ บุตรข้าราชบริพาร
135 11011 เด็กชาย ธรธนะ ศศิวงศ์ สอบคัดเลือก
136 11080 เด็กชาย ธรรมชนก ชูเมือง ความสามารถพิเศษ
137 10720 เด็กชาย ธรรมทัช วัชราไทย สอบคัดเลือก
138 10945 เด็กชาย ธรรมพัชร เลาะหนะ สอบคัดเลือก
139 10608 เด็กหญิง ธฤตวรี โกยทอง สอบคัดเลือก
140 10167 เด็กหญิง ธฤตาภา อยู่ส าราญ สอบคัดเลือก
141 10403 เด็กหญิง ธัญญ์นิรัชชา ชวยกระจ่าง บุตรข้าราชบริพาร
142 11161 เด็กหญิง ธัญญ์วรัตน์ คะรานรัมย์ บุตรข้าราชบริพาร
143 11092 เด็กหญิง ธัญณิชา เจือจันทึก สอบคัดเลือก
144 10577 เด็กชาย ธารณ์ทักษ์ เจียมอนุกูลกิจ สอบคัดเลือก
145 10124 เด็กชาย ธารากร ดวงสร้อยทอง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
146 10099 เด็กหญิง ธีชา ภัทรพิรุฬห์ สอบคัดเลือก
147 11121 เด็กชาย ธีร์ดนัย เจริญสุขศิริ สอบคัดเลือก
148 10593 เด็กหญิง ธีรดา มารุ่งเรือง ความสามารถพิเศษ
149 10523 เด็กชาย ธีร์ธวัช พุดจีบ สอบคัดเลือก
150 11088 เด็กชาย ธีรนาวิน จอมวสุโรจน์ สอบคัดเลือก
151 10614 เด็กชาย ธีรบดี พงษาชัย สอบคัดเลือก
152 11187 เด็กชาย ธีรภัทร จอมมงคล พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
153 10558 เด็กชาย ธีรเศรษฐ์ ธนเศรษฐโชค สอบคัดเลือก
154 10344 เด็กชาย ธุวพัสส์ สนสุบุญวัฒน์ สอบคัดเลือก
155 10055 เด็กชาย นนทพัทธ์ ยุทธนาภูมิ สอบคัดเลือก
156 10842 เด็กชาย นพรรณพ อ่อนแสน บุตรข้าราชบริพาร
157 10130 เด็กชาย นพรุจ รุ่งเรืองเสมอ สอบคัดเลือก
158 10274 เด็กชาย นพฤทธิ์ อัมฤดี สอบคัดเลือก
159 10455 เด็กหญิง นรินทร์ณัฐ์ ลีลารุ่งล้ าเลิศ สอบคัดเลือก
160 10640 เด็กหญิง นวียา รุ่งแสง สอบคัดเลือก
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161 10309 เด็กหญิง นิชาภา นวลตาล สอบคัดเลือก
162 10639 เด็กชาย เนติธร ทองหญีต สอบคัดเลือก
163 10042 เด็กชาย บรรณสิทธิ์ ปรีชาวุฒิพงศ์ สอบคัดเลือก
164 10595 เด็กหญิง บุณยวีร์ หิรัญเจริญทวีกุล สอบคัดเลือก
165 10183 เด็กหญิง เบญญาภา พรหมชนะ บุตรข้าราชบริพาร
166 10443 เด็กชาย ปกรณ์ สามกองงาม สอบคัดเลือก
167 10185 เด็กชาย ปฏิภาณ สรรค์โอฬาร สอบคัดเลือก
168 10497 เด็กชาย ปฐมเดช ปานมีทรัพย์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
169 11035 เด็กหญิง ปณาลี เมณฑ์กูล สอบคัดเลือก
170 10675 เด็กหญิง ประณยา เจติโคตร สอบคัดเลือก
171 10925 เด็กหญิง ประภาพร วิวัตรสติ สอบคัดเลือก
172 10843 เด็กชาย ประวีร์ อินทโต สอบคัดเลือก
173 10232 เด็กหญิง ปริชญา อัศวฤกษ์ภิรมย์ สอบคัดเลือก
174 10418 เด็กชาย ปรีดี กานตศิลป์ บุตรข้าราชบริพาร
175 10315 เด็กชาย ปรีติ เหลือล้น โควตาเขตพืน้ที่
176 10258 เด็กหญิง ปรีย์วรา สิริเลิศวรการ โควตาเขตพืน้ที่
177 10648 เด็กหญิง ปรียาดิศ ไชยโย โควตาเขตพืน้ที่
178 11040 เด็กหญิง ปรียาภัทร เอมเสม สอบคัดเลือก
179 10864 เด็กชาย ปฤณชกร รุ่งวิวัฒศิลป์ สอบคัดเลือก
180 11148 เด็กหญิง ปลายฝน ไปปะ สอบคัดเลือก
181 10120 เด็กหญิง ปวริศา โล่หิรัญ สอบคัดเลือก
182 10949 เด็กหญิง ปวริศา ล าใย สอบคัดเลือก
183 10237 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ วงศ์อนุสรณ์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
184 11118 เด็กชาย ปานบุญ ปิน่ทอง สอบคัดเลือก
185 11007 เด็กหญิง ปารณีย์ ทรัพย์พูลทวี โควตาเขตพืน้ที่
186 10852 เด็กหญิง ปารมี เจริญลาภ โควตาเขตพืน้ที่
187 10389 เด็กหญิง ปาววารัฐ กล่ินหอม บุตรข้าราชบริพาร
188 11135 เด็กหญิง ปิญชาน์ นิมิตรชัย สอบคัดเลือก
189 10108 เด็กชาย ปิติ พิสุทธิไ์พศาล สอบคัดเลือก
190 10883 เด็กชาย ปิยะพัชร วิริยะวัฒนะ สอบคัดเลือก
191 10015 เด็กหญิง ปุณฑริกา แสงเป็ก พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
192 10464 เด็กหญิง ปุณยาพร ศรีเสง่ียม โควตาเขตพืน้ที่
193 11172 เด็กหญิง ปุณยาพร ป้องภัย สอบคัดเลือก
194 11094 เด็กชาย ปูรณ์ กรรัตนานุวัฒน์ โควตาเขตพืน้ที่
195 10179 เด็กชาย โปสรินท์ นาราช สอบคัดเลือก
196 10057 เด็กชาย พงศ์เดช วิจิตรชนะชัย พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
197 10615 เด็กชาย พงศพิพัฒน์ ศรีประพัติ สอบคัดเลือก
198 10879 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ คมคาย สอบคัดเลือก
199 10461 เด็กชาย พงษ์ศุภณัฐ เดชเกิด สอบคัดเลือก
200 11191 เด็กชาย พชร พลอยแสง สอบคัดเลือก

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ห้องเรียนปกติ  ชุดที ่ 5
ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ ประเภท
201 10321 เด็กชาย พชรพล กอก็ศรี สอบคัดเลือก
202 10012 เด็กหญิง พรทิตา วิชัยดิษฐ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
203 10534 เด็กหญิง พรหมพร พงค์พรหม สอบคัดเลือก
204 10263 เด็กหญิง พลอยปภัส ณรงค์เลิศฤทธิ์ สอบคัดเลือก
205 10866 เด็กหญิง พลอยแพรวพราว จิรศกุลชัยศีล สอบคัดเลือก
206 10382 เด็กหญิง พลอยยินดี ขจรเดชกูล สอบคัดเลือก
207 10260 เด็กชาย พลัฏฐ์ ล้ิมปิยินทรากูล สอบคัดเลือก
208 10928 เด็กหญิง พศิน แจ่มพินิจ สอบคัดเลือก
209 10048 เด็กหญิง พัชรพร วิริยะชาญชัย สอบคัดเลือก
210 10728 เด็กหญิง พัชริสา แซ่ใช้ สอบคัดเลือก
211 10779 เด็กหญิง พัชรีรัชต์ แซ่ใช้ สอบคัดเลือก
212 10540 เด็กหญิง พัฒนภัสร์ เทีย่งพูนวงศ์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
213 10350 เด็กหญิง พัฒน์รวี เบญจมงคลวารี สอบคัดเลือก
214 10025 เด็กชาย พัทธดนย์ พุม่รินทร์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
215 10777 เด็กหญิง พัทธ์ธิดา วาเกนซอนเนอร์ สอบคัดเลือก
216 10525 เด็กหญิง พัทธีรา รุ่งโรจน์วุฒิกุล โควตาเขตพืน้ที่
217 10164 เด็กชาย พัสกร ธนัทชัยกุล สอบคัดเลือก
218 11051 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีสวัสด์ิ โควตาเขตพืน้ที่
219 10768 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมถาวร สอบคัดเลือก
220 10729 เด็กชาย พิชญ์พงษ์ พรจรัสมณี สอบคัดเลือก
221 10710 เด็กหญิง พิชญา รัตนคูณชัย โควตาเขตพืน้ที่
222 10743 เด็กหญิง พิชญา สุขจิตร์ สอบคัดเลือก
223 11059 เด็กหญิง พิชญาดา แก้วทอง สอบคัดเลือก
224 10294 เด็กหญิง พิชญาภา อินสว่าง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
225 10989 เด็กชาย พิชยะ นิ่มอ่อน สอบคัดเลือก
226 10657 เด็กหญิง พิชยา แก้วทุง่ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
227 10758 เด็กชาย พิรัชย์ จันทะแสน สอบคัดเลือก
228 10530 เด็กชาย พิสิทธิ์ มัลลิกะมาลย์ สอบคัดเลือก
229 10411 เด็กชาย พีรพัฒน์ ชัยชนะ บุตรข้าราชบริพาร
230 10959 เด็กชาย พุทธคุณ สุวพงศ์พัฒน์ ความสามารถพิเศษ
231 11030 เด็กชาย พุทธิกานต์ กิตติธรางกูร สอบคัดเลือก
232 10149 เด็กหญิง เพชรณิชา สงวนสิน สอบคัดเลือก
233 10492 เด็กหญิง เพียงพอเพียง กล่ินถือศีล บุตรข้าราชบริพาร
234 10422 เด็กหญิง แพรพิชชา ผุยพงษ์ โควตาเขตพืน้ที่
235 11049 เด็กหญิง แพรวชญาน์ เลิศสิรวิชญ์ สอบคัดเลือก
236 11004 เด็กหญิง ภคพร หวังเจริญ โควตาเขตพืน้ที่
237 10271 เด็กชาย ภรัณยู แก้วเมือง สอบคัดเลือก
238 10811 เด็กหญิง ภวรัญชน์ พรมณี สอบคัดเลือก
239 10181 เด็กชาย ภวัช พลเสน พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
240 10178 เด็กชาย ภวิล พลเสน พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
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241 11144 เด็กหญิง ภัคจิรา สุวรรณพิบูลย์ สอบคัดเลือก
242 10332 เด็กหญิง ภัทธิรา อิ่มเอิบรัตน์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
243 10141 เด็กชาย ภัทรดนัย พิพัฒน์ปัญญา ความสามารถพิเศษ
244 10884 เด็กชาย ภัทรพงศ์ เกื้อกูลเกียรติ สอบคัดเลือก
245 10407 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ เอี่ยมองค์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
246 10778 เด็กหญิง ภาวี มงคลธนกุล สอบคัดเลือก
247 10462 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ รักษาทรัพย์ ความสามารถพิเศษ
248 11155 เด็กชาย ภีรพัฒน์ เข็มทอง สอบคัดเลือก
249 10447 เด็กชาย ภูดิส บุญขจาย สอบคัดเลือก
250 10415 เด็กชาย ภูบดินทร์ กระสินธุ์ โควตาเขตพืน้ที่
251 10355 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เศวตมาลย์ชยากร สอบคัดเลือก
252 10409 เด็กชาย ภูมิภากร ไชยกาล บุตรข้าราชบริพาร
253 10027 เด็กชาย ภูริช โชครุ่ง พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
254 10514 เด็กชาย ภูริณัฐ จิระโต บุตรข้าราชบริพาร
255 10550 เด็กชาย ภูสิทธิ สุดารารัตน์ โควตาเขตพืน้ที่
256 10502 เด็กชาย ภูฬิศ แก้วเจริญ สอบคัดเลือก
257 10399 เด็กชาย มณฑล จะโรรัมย์ บุตรข้าราชบริพาร
258 10254 เด็กหญิง มนพัทธ์ ภักดี สอบคัดเลือก
259 10310 เด็กชาย มาโปรด คงคารัตน์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
260 10011 เด็กหญิง มิว ตรีสุนทรรัตน์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
261 10325 เด็กหญิง มุกไพลิน สมพงศ์ สอบคัดเลือก
262 11210 เด็กหญิง เมธปิญา สินเขียว สอบคัดเลือก
263 10445 เด็กชาย ยศพล เสียงกล่อม สอบคัดเลือก
264 10347 เด็กหญิง ยศยา ขามโชคชัย สอบคัดเลือก
265 10647 เด็กชาย รชต ภูมิศิริกรณ์ บุตรข้าราชบริพาร
266 11206 เด็กชาย รชต อารมย์สุขโข สอบคัดเลือก
267 10286 เด็กหญิง รชตวรรณ ศรีโยธา บุตรข้าราชบริพาร
268 10776 เด็กหญิง รชเนตร พรมเสน สอบคัดเลือก
269 10490 เด็กหญิง รมย์นลิน รัตนพันธ์ สอบคัดเลือก
270 10205 เด็กหญิง รมิตา มากเปรม สอบคัดเลือก
271 10664 เด็กชาย รวิพล บัวสอน บุตรข้าราชบริพาร
272 10562 เด็กชาย รวิวัฒน์ จันทนานนท์ สอบคัดเลือก
273 10390 เด็กหญิง รวิสรา ศิริรัตน์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
274 10072 เด็กหญิง รังสิมา ภูมูล โควตาเขตพืน้ที่
275 10834 เด็กชาย รุซลัน พรหมรุ่งเรือง สอบคัดเลือก
276 10603 เด็กหญิง ลภัสภาส์ ชวนชม สอบคัดเลือก
277 10142 เด็กหญิง ลลิตภัทร สกุลบรรจง สอบคัดเลือก
278 10245 เด็กหญิง ลักษมี คืนดี สอบคัดเลือก
279 10296 เด็กหญิง ลักษิกา มาลัยแก้ว สอบคัดเลือก
280 10229 เด็กชาย ลานปรีด์ิ ศรีนาค สอบคัดเลือก
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281 10184 เด็กหญิง วชิรวรรณ เชยชิด บุตรข้าราชบริพาร
282 10289 เด็กชาย วณิชชานนท์ แซ่อุ่ย บุตรข้าราชบริพาร
283 10281 เด็กชาย วนานนท์ พงษ์ธีระ สอบคัดเลือก
284 10385 เด็กชาย วรรณกร สงกา สอบคัดเลือก
285 10056 เด็กหญิง วรฤทัย โสภณพรประภา สอบคัดเลือก
286 10900 เด็กหญิง วราลักษณ์ โยศรีคุณ สอบคัดเลือก
287 10340 เด็กหญิง วริทธ์ธร พุทธิชาต สอบคัดเลือก
288 11212 เด็กหญิง วรินรัตน์ ไชยเพชร สอบคัดเลือก
289 10627 เด็กหญิง วริศรา แสงงาม สอบคัดเลือก
290 11090 เด็กชาย วฤทธิธร อธิอัฐพร สอบคัดเลือก
291 10154 เด็กชาย วสภณ เกษมวัฒนา โควตาเขตพืน้ที่
292 10869 เด็กชาย วสุ วงษ์ทองทิว สอบคัดเลือก
293 10913 เด็กชาย วัจน์กร เพชรชู สอบคัดเลือก
294 10241 เด็กชาย วัชรากร ผลาพงษ์ พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
295 10359 เด็กชาย วัทธิกร เดชมาก สอบคัดเลือก
296 10262 เด็กหญิง วิชญาพร ขุนใจ สอบคัดเลือก
297 10261 เด็กหญิง วิรินฐกาญจน์ จันทร์มณี สอบคัดเลือก
298 10984 เด็กหญิง วีรยา บุญญาวณิชผล สอบคัดเลือก
299 10324 เด็กชาย เวนิส สุทาชัยพร สอบคัดเลือก
300 10875 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร สากระสันต์ สอบคัดเลือก
301 10698 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ หนูสอน สอบคัดเลือก
302 10921 เด็กหญิง ศรันรัฒน์ มงคลสิริวัฒนา สอบคัดเลือก
303 11098 เด็กชาย ศศิพิมล ยิบมีลาภผล โควตาเขตพืน้ที่
304 10218 เด็กหญิง ศศิรัตน์ จันทร์สว่าง ความสามารถพิเศษ
305 10052 เด็กหญิง ศศิวิมล สะสิงห์ สอบคัดเลือก
306 10161 เด็กหญิง ศศิวิมล คงดี สอบคัดเลือก
307 11113 เด็กชาย ศักดิทัธน์ ธรรมมะวโรสกุล สอบคัดเลือก
308 10360 เด็กชาย ศิขรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ สอบคัดเลือก
309 10269 เด็กหญิง ศิตา ทูลธรรม สอบคัดเลือก
310 10044 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ทองนายแก้ว สอบคัดเลือก
311 10686 เด็กชาย ศิระพงศ์ พานิชเจริญ โควตาเขตพืน้ที่
312 10151 เด็กหญิง ศิริกมล นารุ่งเรือง สอบคัดเลือก
313 10868 เด็กชาย ศิวกร ช่วยรัตนะ สอบคัดเลือก
314 10356 เด็กหญิง ศุภรดา ค าเหลา สอบคัดเลือก
315 10191 เด็กชาย ศุภสิน ผลวินิจ สอบคัดเลือก
316 10580 เด็กชาย สรณ์ธนัตถ์ แสงเพชรใส สอบคัดเลือก
317 11149 เด็กชาย สรยุทธ อนุชัยกิจธรรม สอบคัดเลือก
318 10096 เด็กชาย สรวิชญ์ นาคสิงห์ สอบคัดเลือก
319 10348 เด็กหญิง สวรรค์รัก สุภาพันธุ์ สอบคัดเลือก
320 10007 เด็กชาย สหรัฐ ศรชัยญาติ สอบคัดเลือก
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ที่ เลขประตัวผู้สอบ ประเภท
321 11124 เด็กหญิง สาธนี ทิพยปัญญา โควตาเขตพืน้ที่
322 10433 เด็กหญิง สาริสา ชะอุ่ม สอบคัดเลือก
323 11197 เด็กชาย สิทธิเทพ แป้นกลม สอบคัดเลือก
324 10522 เด็กชาย สิรภพ พรรณโนภาส สอบคัดเลือก
325 10022 เด็กชาย สิรวิชญ์ เล็กชอุ่ม สอบคัดเลือก
326 10680 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ นาคชื้น โควตาเขตพืน้ที่
327 10035 เด็กหญิง สุจินันท์ เขียวทอง บุตรข้าราชบริพาร
328 10004 เด็กหญิง สุจิรา โพธิเ์ผือก พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
329 11202 เด็กหญิง สุทัตตา รวดเร็ว สอบคัดเลือก
330 10242 เด็กชาย สุนิธิ เข้มแก้ว สอบคัดเลือก
331 10542 เด็กหญิง สุพิชชา เขาแก้ว สอบคัดเลือก
332 10100 เด็กหญิง สุพิชญา ขาวโต สอบคัดเลือก
333 10265 เด็กหญิง สุรัตน์ติกานต์ ก้อนค า สอบคัดเลือก
334 10058 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กาสอน สอบคัดเลือก
335 10197 เด็กชาย แสนภูมิ ศุภสาธิตกุล สอบคัดเลือก
336 10319 เด็กชาย โสภนัฒ จันทะทัง สอบคัดเลือก
337 10273 เด็กหญิง โสภิตา ชนะกิตติโอฬาร สอบคัดเลือก
338 10619 เด็กหญิง หทัยชนก รอดขวัญ สอบคัดเลือก
339 10458 เด็กหญิง หทัยรัตนรัตน์ เลิศเกียรติกุล โควตาเขตพืน้ที่
340 10683 เด็กหญิง อชิรญา พรหมจันทร์ สอบคัดเลือก
341 11052 เด็กหญิง อทิตยา ขวัญเรือน ความสามารถพิเศษ
342 11084 เด็กชาย อธิษฐ์ พันธ์พงศ์ สอบคัดเลือก
343 10803 เด็กหญิง อนัญญา ชอบใจ สอบคัดเลือก
344 10598 เด็กหญิง อภิชชญา จิตรหาญ สอบคัดเลือก
345 10024 เด็กหญิง อภิชญา แถลงค า สอบคัดเลือก
346 10684 เด็กชาย อภินันท์ งามข า สอบคัดเลือก
347 10606 เด็กชาย อภิวัฒน์ โพนชัด สอบคัดเลือก
348 10535 เด็กหญิง อักษรา กิจสุขกาย สอบคัดเลือก
349 11109 เด็กชาย อัครินทร์ วงค์สุวรรณ สอบคัดเลือก
350 10563 เด็กหญิง อัญชิสา รัตนิพนธ์ สอบคัดเลือก
351 10194 เด็กชาย อัมรินทร์ น้อยปัน่ โควตาเขตพืน้ที่
352 10526 เด็กหญิง อาจารียา คุณแผน สอบคัดเลือก
353 10679 เด็กชาย อาชวิต สมบูรณ์ผล สอบคัดเลือก
354 10767 เด็กหญิง อารยา บุดดา สอบคัดเลือก
355 11008 เด็กชาย อิชย์ฐิภัส สุขพงษ์ไทย สอบคัดเลือก
356 10955 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ จุฑานาราพร สอบคัดเลือก
357 10051 เด็กชาย อินทัช ชัยปริญญา พืน้ทีใ่กล้โรงเรียน
358 11016 เด็กชาย อุดมศักด์ิ อรุณแสงเงิน สอบคัดเลือก
359 10786 เด็กหญิง เอกชัญญา อุ่นใจ สอบคัดเลือก
360 10107 เด็กหญิง ไอศิกา หอมแช่ม สอบคัดเลือก
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