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1 เซนต์ยอแซฟยานนาวา20001 ด.ช.ชินภัท ชนินทร์ธนากร

2 อัสสัมชัญธนบุรี20002 ด.ช.ธีร์จุฑา ถนอมเพ็ชร

3 โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง20003 ด.ช.ชยุต หาญชาญเลิศ

4 โรงเรียนแสงอรุณ20004 ด.ช.อิ้ลฮาม พุ่มสว่าง

5 เผยอิง20005 ด.ช.วศศาสตร์ สุขประเสริฐ

6 พระหฤทัยคอนแวนต์20006 ด.ช.ภูวเดช ชัยพัฒนาการ

7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20007 ด.ช.ทัศนะ มีแก้วกุญชร

8 กงลี้จงซัน20008 ด.ช.ภัทรดนัย ประสมเพิ่ม

9 อัสสัมชัญธนบุรี20009 ด.ช.ฐนภัทร เตชะธัญญกุล

10 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20010 ด.ช.ชนกานต์ กาญจนทวีลาภ

11 สารสาสน์พิทยา20011 ด.ช.พงศ์ภรณ์ พงศ์เลิศวุฒิ

12 สารสาสน์พิทยา20012 ด.ช.กิตติวรรณ ลาภอุดมเลิศ

13 รร.พันธะวัฒนา20013 ด.ช.ภัชร สงบพันธ์

14 ราชวินิต20014 ด.ช.กฤติน แก้วพิกุล

15 ดรุณวิทย์ศึกษา20015 ด.ญ.ไปรยา ทัศนเจริญวงศ์

16 อัสสัมชัญธนบุรี20016 ด.ช.ชยพล ครรชิตาวรกุล

17 วรรัตน์ศึกษานนทบุรี20017 ด.ช.ศักรินทร์ พฤกษ์ช่วยทัพ

18 สารสาสน์วิเทศสายไหม20018 ด.ช.กานตณัฐ สังขกุญชร

19 อันนาลัย20019 ด.ช.อรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร ตาม

20 อนุบาลสมุทรสาคร20020 ด.ช.ปัณณทัต ยาตะระณัติ

21 อนุบาลสมุทรสาคร20021 ด.ญ.มนัสนันท์ ศรีสุธรรมพร

22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20022 ด.ช.สุภัทร เพียรประเสริฐ

23 อัสสัมชัญแผนกประถม20023 ด.ช.พีรวิชญ์ พรสุขจันทรา

24 ธรรมภิรักษ์20024 ด.ช.ณัฏฐกรณ์ แสนยะมุล

25 วรรณสว่างจิต20025 ด.ช.ศุภวิชญ์ ชวนบุญ

26 บุญประทีปวิทยาคาร20026 ด.ช.ธนกฤต ศุภวิทยาโภคี

27 อัสสัมชัญธนบุรี20027 ด.ช.โชติวิทย์ โกศลเมธากุล

28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20028 ด.ญ.ฐิติพร สำราญ

29 มาเรียลัย20029 ด.ญ.อาณัฐชา ประไพ

30 ดวงวิภา20030 ด.ช.ธรธันย์ นิสภกุล

31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20031 ด.ช.จิณธิษณ์ จันพินิจ

32 ราชวินิต20032 ด.ช.เทพวัต วงษ์ทองดี

33 พระแม่สกลสงเคราะห์20033 ด.ช.วัศพล อุตมา

34 สารสาสน์เอกตรา20034 ด.ช.ปยุต เจริญศรี

35 กรพิทักษ์ศึกษา20035 ด.ช.กองทัพ ทัพไชย

36 ดรุณพัฒน์20036 ด.ช.กิตติกร สุขุมประเสริฐศรี

37 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20037 ด.ช.ปวีร์กานต์ เชื้อสุข

38 เผดิมศึกษา20038 ด.ช.พีรพัศ อังสุมาล

39 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20039 ด.ช.สันตพงศ์ ศรีมันทยามาศ

40 ดวงวิภา20040 ด.ช.ปภังกร สมานไพศาล
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1 ราชินีบน20041 ด.ช.กัญจน์ณัฏฐ์  กอสนาน บอส

2 โรงเรียนพญาไท20042 ด.ช.ณพงษ์ หัสดิเทียนทอง

3 สารสาสน์วิเทศบางบอน20043 ด.ช.ธราเทพ ชุติมาปัญญา

4 อนุบาลสมุทรสาคร20044 ด.ช.ณปภัช เชี่ยนมั่น

5 สมฤดีสมุทรสาคร20045 ด.ช.ชัยอนันต์ เต้าหู้ขาว

6 สารสาสน์เอกตรา20046 ด.ช.ปรีติ วงศ์ฝั้น

7 สิริเทพ20047 ด.ช.ธีระพัทธ์ กิจทวีรุ่งเรือง

8 โรงเรียนเผดิมศึกษา20048 ด.ช.พีรศุษม์ ธีระรังสฤษดิ์

9 อัสสัมชัญธนบุรี20049 ด.ช.ฉัตรชนก ภู่เกิด

10 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล20050 ด.ช.ธัชชัย เดชขจร

11 ราชวินิต20051 ด.ช.บุญยวัฒน์ พันธัย

12 สารสาสน์วิเทศบางบอน20052 ด.ช.วรกฤช กริตโยธิน

13 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20053 ด.ช.คุณพัฒน์ เต็มบุญศักดิ์

14 พร้อมพรรณวิทยา20054 ด.ช.นภสินธุ์ ศิรวุฒินานนท์

15 ราชวินิต20055 ด.ช.ชนวีร์ ปัญญามาก

16 ราชวินิต20056 ด.ช.ทิวัตถ์ บำรุงธนกิจ

17 กุหลาบวิทยา20057 ด.ช.เสฏฐพงศ์ สุวรรณวงศ์

18 โรงเรียนกงลี้จงซัน20058 ด.ช.สิทธิกร  ทองเอม ฮีโร่

19 บูรณะศึกษา20059 ด.ช.จิรโรจน์ อรรถสงวน

20 โรงเรียนณัฎฐวุฒิวิทยา20060 ด.ช.ปภาวินท์ เสถียรวาณิช

21 เลิศหล้า20061 ด.ช.สอง ชินประดิษฐสุข

22 กรพิทักษ์ศึกษา20062 ด.ช.ธีร์ เลิศหัสดีรัตน์

23 จารุวัฒนานุกูล20063 ด.ช.ภูเบศ พานิชอำนวย

24 ขจรโรจน์วิทยา20064 ด.ช.จิรกร สร้อยเรืองศรี

25 โรงเรียนวัดช่องลม20065 ด.ช.ณัฐชนน ห้าวหาญ

26 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20066 ด.ช.ศฎิศศร เทียนประเสริฐ

27 กุหลาบวิทยา20067 ด.ช.นันทพงศ์ อภิจรรยาธรรม

28 บูรณะศึกษา20068 ด.ช.กิตตินันท์ อรรถศิริ

29 ราชวินิต20069 ด.ช.เทพธีร์ พรพิสุทธิมาศ

30 สมฤดีสมุทรสาคร20070 ด.ช.เชษฐา มัณยานนท์

31 ซางตาครู้สศึกษา20071 ด.ช.ธนพงศ์ โพธิ์ศรี

32 กรพิทักษ์ศึกษา20072 ด.ช.ภัทระ ศรีทองสุข

33 สาาสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20073 ด.ช.ชญตว์ เข็มวงศ์ทอง

34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20074 ด.ช.ณภัทร แสงเอม

35 วัดพลับพลาชัย20075 ด.ช.กฤตธี วัฒนกุล

36 เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์20076 ด.ช.แทนคุณ ม่วงอ้น

37 เผยอิง20077 ด.ช.ธนกฤต สุขสำราญ

38 วัดชัยชนะสงคราม20078 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เกิดนิยม

39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20079 ด.ญ.จิดาภา เตชะรุจิรา

40 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20080 ด.ช.ศราวินท์ ลีนิล
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1 เผดิมศึกษา20081 ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา

2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล20082 ด.ญ.ปาริฉัตร ดอกทองหลาง

3 อัสสัมชัญธนบุรี20083 ด.ช.ธียศ ชูชัยวัฒนา

4 ผดุงกิจวิทยา20084 ด.ญ.ศริณญาลักษณ์ ธนพีรดนย์

5 จารุวัฒนานุกูล20085 ด.ช.สวิส รัศมีเกียรติศักดิ์

6 บ้านจารย์20086 ด.ช.เทวัญ ภูธร

7 โรงเรียนวัดบางปะกอก20087 ด.ช.นันทวัฒน์ รัตนอาชาไนย

8 บูรณะศึกษา20088 ด.ช.พชร ตติไตรสกุล

9 โรงเรียนเอกชัย20089 ด.ช.ธฤษณุ ภัทรดำรงศรี

10 กงลี้จงซัน20090 ด.ช.ปารวิฐ บุญเรือง

11 นพรันต์พัฒนาศาสตร์20091 ด.ญ.กชมน เพลินศิลป์

12 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา20092 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สุขดี

13 เปรมประชาวัฒนา20093 ด.ช.เดชาภัค วังสถิตธรรม บอส

14 ราชวินิต20094 ด.ช.มโนหาญ ทองเรือง

15 กุหลาบวิทยา20095 ด.ช.ชวัลวิทย์ ศรีเสริม

16 ซางตาครู้สคอนแวนท์20096 ด.ญ.อรปรียา โพธิ์ศรี

17 ราชวินิต20097 ด.ญ.มนปภัสสร์ โจมเสนาะ

18 สารสาสน์พิทยา20098 ด.ช.ธีรัตม์ ยิ่งจำเริญศาสตร์

19 พิชญ์ชนกหนองแขม20099 ด.ช.จารุทัตน์ ได้ทุกทาง

20 กรพิทักษ์ศึกษา20100 ด.ช.กุลธรา นาดำ

21 เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี20101 ด.ช.กตัญญู แสงโชติ

22 อนุบาลสามเสนฯ20102 ด.ช.สิปปนันธ์ พูลสวัสดิ์

23 สารสาสน์วิเทศบางบอน20103 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เชื่อมสุข

24 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20104 ด.ญ.พัชรินทร์ พลจ่า

25 เซนต์ดอมินิก20105 ด.ช.สดาพัฐ สุนทรโกมล

26 วัดประยุรวงศาวาส20106 ด.ช.ไกรวิชญ์ ดาบบัง

27 วัดประยุรวงศาวาส20107 ด.ช.ศุภวิชญ์ ตั้งกมลงามสกุล

28 ปราโมชวิทยารามอินทรา20108 ด.ช.รวิภู โชติกุลพิศาล

29 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20109 ด.ช.ณัฐวีร์ ภักดีเจริญสุข

30 ราชวินิต20110 ด.ช.อิทธิพัทธ์ อภิวัฒน์เสรี

31 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20111 ด.ช.วีรภ้ทร วงศ์วนิชโยธิน

32 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี20112 ด.ช.นพวิชญ์ ศรีสุหู้

33 ราชวินิต20113 ด.ช.พีรดนย์ มหาคีตะ

34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20114 ด.ช.วรัท คงสุวรรณสกุล

35 สารสาสน์วิเทศศึกษา20115 ด.ช.ณัฐพงษ์ พรพิชิตโชคชัย

36 ปัญญาศักดิ์20116 ด.ช.เขมวริษฐ์ ยุทธนา

37 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20117 ด.ช.รัชพล พรเทวกุล

38 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20118 ด.ช.เป็นไทย อนุกูลไพศาล

39 สารสาสน์พัฒนา20119 ด.ช.ชยุต ภู่ระหงษ์

40 บูรณะศึกษา20120 ด.ช.ศานติกร วงศ์ผกาทิพย์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 ปัญญาศักดิ์20121 ด.ช.ภารวี มางูลับนัน

2 อัสสัมชัญธนบุรี20122 ด.ช.ภูรินท์ พฤกษชาติเจริญ

3 บูรณะศึกษา20123 ด.ช.พัสกร ภิยโยพนากุล นัท

4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20124 ด.ญ.เกวรินทร์ เหล่าราช

5 พระแม่มารี20125 ด.ช.สิรภพ ทมโยธา วินเนอร์

6 โยนออฟอาร์ค20126 ด.ช.ภูมิเกียรติ เลิศวรวนิช

7 กงลี้จงซัน20127 ด.ช.สุเมศว์มงคล ธีรวงศ์วศิน

8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20128 ด.ช.กันตพงษ์ ไทรทอง

9 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20129 ด.ช.นรินทร์โชติ ถิระวัฒน์ธนากูล

10 โรงเรียนบูรณะศึกษา20130 ด.ช.ทินภัทร ภัทรพิมลพงศ์

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20131 ด.ช.ธนพัฒน์ ถิรขจรวงศ์

12 สารสาสน์วิเทศศึกษา20132 ด.ช.ปวิช ประสานกุลกิจ

13 ซางตาครู้สศึกษา20133 ด.ช.พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ

14 เซนต์คาเบรียล20134 ด.ช.กานต์นิพิชญ์ ฐิตะฐาน

15 ซางตาครู้สศึกษา20135 ด.ช.เศรษฐ์ศรุต กตคุณไพศาล

16 เอกชัย20136 ด.ญ.ณปภัช พัฒนภิรมย์

17 สมฤดีสมุทรสาคร20137 ด.ญ.พิณธิดา ค้ามีผล

18 ซางตาครู้สศึกษา20138 ด.ช.ธนบูลย์ ทรัพย์สุวรรณ

19 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20139 ด.ช.ศิรสิชญ์ ละสามา

20 ราชวินิต20140 ด.ช.พัชย์พล สอแจ่มจิตต์

21 โรงเรียนพญาไท20141 ด.ช.ยศวีร์ ขาวสกุล

22 ราชวินิต20142 ด.ช.ธนิทธิ์ชัย มะลิ

23 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20143 ด.ช.กันตภณ ธิติพงศ์กร

24 พันธะวัฒนา20144 ด.ช.ภูมิภัทร ประดับผล ภู

25 ฐานปัญญา20145 ด.ช.รณฐากรูโชค คำช่วยฐิตเสนี

26 ทิวไผ่งาม20146 ด.ช.เปมณัชม์ ตั้งศิริวัฒนกุล

27 มณีวัฒนา20147 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ม่วงสาลี

28 โรงเรียนเผดิมศึกษา20148 ด.ช.วิศรุต ธรรมมา

29 เซนต์ดอมินิก20149 ด.ช.ต่อพิพัฒน์ โสภณกิจพิพีฒน์

30 สารสาสน์วิเทศพระราม 220150 ด.ช.จักรภัทร ชาวท่าช้าง

31 โรงเรียนวัดประยุรวงค์20151 ด.ช.ณัฐชนน ศรีจันบุญ

32 โรงเรียนเอกชัย20152 ด.ญ.อภิสรา เขียนศรี

33 ราชวินิต20153 ด.ช.อรุชา  โฆสิตวันสกุล เอิร์ธ

34 โรงเรียนสายน้ำทิพย์20154 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีจาก

35 ราชวินิต20155 ด.ช.ปารเมศ ชะใบรัมย์

36 พระหฤทัยดอนเมือง20156 ด.ช.สุกฤษฏิ์ ชาวกำแพง

37 อัสสัมชัญธนบุรี20157 ด.ช.สรรเพชร สร้อยสุขาพาพันธ์

38 วรรัตน์ศึกษานนทบุรี20158 ด.ช.ภูมิพลัง ขันทีโมกข์

39 สารสาสน์พิทยา20159 ด.ช.วิวัฒน์ชัย แก้วชัยรักษ์

40 ราชวินิต20160 ด.ญ.ปิยรมย์  งามมุข เหนือ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 จินดาศึกษา20161 ด.ช.เนติวัฒน์ ธันยบูรณ์ธีรเดช

2 นฤมลทิน ธนบุรี20162 ด.ช.ศรายุทธ สิริสิทธินันท์

3 สมฤดีสมุทรสาคร20163 ด.ช.ชวกร เรืองเจริญ

4 อนุบาลชลบุรี20164 ด.ช.ภูริทัต สุขมาลี

5 ยอแซฟอุปถัมภ์20165 ด.ช.จิรายุ สุธีวรางกูร

6 กรพิทักษ์ศึกษา20166 ด.ช.ณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย

7 โรงเรียนบูรณะศึกษา20167 ด.ช.ศิรศักดิ์ ธิติชัชวาลกุล

8 อนุราชประสิทธิ์20168 ด.ช.ปรเมศวร์ เขมะชิต

9 โรงเรียนวิชากร20169 ด.ช.สรวิศ ธรรมเจริญ

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20170 ด.ช.นิธิวิทย์ สิงห์ปัญญาโชค

11 เผยอิง20171 ด.ช.ธิติ โตเจริญ

12 ประเสริฐธรรมวิทยา20172 ด.ช.พุฒิพงศ์ ไชยฮาด

13 โรงเรียนบ้านบางกะปิ20173 ด.ช.ธนกฤต ใจทัศนกุล

14 เปรมประชาวัฒนา20174 ด.ช.สุรสิทธิ์ ธโนปจัย

15 ดาราสมุทร อรัญประเทศ20175 ด.ช.คีตกานท์ บุณยะยุตกูล

16 อัสสัมชัญแผนกประถม20176 ด.ช.อชิระ ลันโทมรัตนะ

17 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20177 ด.ช.ชญานน เปรมศิริ

18 ประเสริฐธรรมวิทยา20178 ด.ช.รัตน แตงน้อย

19 อันนาลัย20179 ด.ช.ธนธัช สายแสง

20 โรงเรียนสถาพรศึกษา20180 ด.ช.ลานบุญ ธนันชัย

21 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา20181 ด.ช.กฤตเมธ สุวรรณโชติ

22 ราชวินิต20182 ด.ช.พิพิธธน วิเศษบรรเทา

23 ราชวินิต20183 ด.ช.ธีรธรรศ โกมลวรรธนะ

24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    (ฝ่ายประถม)20184 ด.ช.อธิป ศิริแสงชัยกุล

25 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20185 ด.ช.อรรถพันธ์  บุญสมัครเพียร กันต์

26 เซนต์ดอมินิก20186 ด.ช.ก้องภพ แสนทวีสุข

27 โรงเรียนเผดิมศึกษา20187 ด.ช.บารมี ศรีวาลี

28 ราชวินิต20188 ด.ช.ณัฏฐชัย โชติภูมิเจริญกาล

29 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา20189 ด.ช.กฤษดา พุ่มเจริญ

30 โรงเรียนนันทวรวิทย์20190 ด.ช.ศุภนัฐ พลายแก้ว

31 จารุวัฒนานุกูล20191 ด.ช.อนพัทย์ ปาลวัฒน์ พีเอ

32 กสิณธรวิทยา20192 ด.ช.สิทธินนท์ กิตติวิริยะการ

33 พิพัฒนา20193 ด.ช.ธรรมปพน กันพ้นภัย

34 อัตตาภิวัฒน์20194 ด.ช.เตชินท์ เล็กวิไล

35 นฤมลทิน ธนบุรี20195 ด.ช.ศรัณย์ ยวนพรัด

36 ปัญญาศักดิ์20196 ด.ช.รัชวุฒิ ผ่อนผาุสข

37 ปัญจทรัพย์20197 ด.ช.ศิรวิทย์ แซ่ลี้

38 โรงเรียนเบญจมบพิตร20198 ด.ช.พรรษกร ฤกษ์สม

39 อนุบาลสมุทรสาคร20199 ด.ช.ก้องภพ ทับเถื่อน

40 เซนต์คาเบรียล20200 ด.ช.พันวิทย์ กิติศรีปัญญา

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 ฐานปัญญา20201 ด.ช.อภิวิชญ์ เกลียวสัมพันธ์

2 อัสสัมชัญธนบุรี20202 ด.ช.ณัฏฐ์พัฒน์ ผาตินรเวท

3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20203 ด.ช.อุกฤษฏ์ เลี้ยวฤทัย

4 โรงเรียนแสงอรุณ20204 ด.ช.ธนภัทร ฉลองกลาง

5 กุหลาบวิทยา20205 ด.ช.ตวันชัย ขันธสำราญ

6 จารุวัฒนานุกูล20206 ด.ช.อิทธิวัตร วัชระธนะกุล

7 เซนต์คาเบรียล20207 ด.ช.เสฏฐพงศ์ บงกชสถิตย์

8 โรงเรียนวัดราชบูรณะ20208 ด.ช.คงคา สะพานหล้า

9 กรพิทักษ์ศึกษา20209 ด.ช.รุจิภาส เรืองกนกมาศ

10 ราชวินิต20210 ด.ช.ภัคพล แพะขุนทด

11 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20211 ด.ช.ปองคุณ ทรัพย์แสง

12 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20212 ด.ช.วริษฐ์ อิ่มธนาวณิช

13 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ฝ่ายประถม)20213 ด.ช.เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย

14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20214 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เตชะพรหมพิริยะ

15 เผยอิง20215 ด.ช.รัฐธรรมนูญ สายสุด

16 จารุวัฒนานุกูล20216 ด.ช.พงศนาถ ทองทิพย์

17 แม่พระฟาติมา20217 ด.ช.ไอศูรณ์ อภิรมย์วรการ

18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20218 ด.ช.สิรดนัย แก่นแดง

19 โรงเรียนบูรณะศึกษา20219 ด.ช.ศรัญย์ สมบัติวงค์

20 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล20220 ด.ช.ฐปนัท พฤกษพานิช

21 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20221 ด.ช.ศุภวิชญ์ นุชนา

22 เผดิมศึกษา20222 ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์

23 โรงเรียนกงลี้จงซัน20223 ด.ช.พิชยวิญช์ พาณิชย์ภคกุล

24 สารสาสน์เอกตรา20224 ด.ช.ภีมเดช ธนศรีสุข

25 สารสาสน์เอกตรา20225 ด.ช.ภูมินันท์ ธนศรีสุข

26 โรงเรียนเอกชัย20226 ด.ญ.อภิสรา หยกส่องแสง

27 เซนต์หลุยส์ศึกษา20227 ด.ช.เจตนิพัทธ์ หาญปัญญาพิชิต

28 แม่พระฟาติมา20228 ด.ช.อธิปไตย มาลาวาลย์

29 วรรณสว่างจิต20229 ด.ช.ปัณยกร สิงห์ดวง

30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20230 ด.ช.วชิรวิชญ์ ภู่แสง

31 เซนต์หลุยส์ศึกษา20231 ด.ช.ธนวิทย์ ดุษฎีวณิชยา

32 วรรณสว่างจิต20232 ด.ญ.ปุณยวีร์ สิงห์ดวง

33 ไผทอุดมศึกษา20233 ด.ช.ศิรชัช สุมโนทยาน

34 พระแม่มารี20234 ด.ช.พัสกร อินทนงค์

35 ผดุงกิจวิทยา20235 ด.ช.กฤตภาส เอี่ยมสุภัคกุล

36 โรงเรียนบูรณะศึกษา20236 ด.ช.ธนดิษฐ์ ขวัญบัว

37 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20237 ด.ช.ธนโชติ ชีวพิทักษ์ผล

38 โรงเรียนกงลี้จงซัน20238 ด.ช.ชยกร ฉัตรเทียนทอง

39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20239 ด.ช.ธัญเทพ อิงบารมี

40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20240 ด.ช.รัชชานนท์ ช้างเมือง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20241 ด.ช.บุริศร์ ปัญญาคำ

2 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20242 ด.ช.ชินภัทร ชลิตชัยยะ

3 สารสาสน์พิทยา20243 ด.ช.ธนวัฒน์ ลาภพูนผล

4 สารสาสน์พิทยา20244 ด.ช.มหพันธ์ ครูศรี

5 ราชินี20245 ด.ช.สักก์สีห์ ชุตาภา ซูชิ

6 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20246 ด.ช.ปพนวัฒน์ อภิรักษ์อุปถัมภ์

7 โรงเรียนพญาไท20247 ด.ช.รวีกานต์ พูลสวัสดิ์

8 กุหลาบวิทยา20248 ด.ช.ศุภกฤต ดีเจริญ

9 สมาคมสตรีไทย20249 ด.ช.ภูริวัจน์ รัตน์ชัยวงศ์

10 กุหลาบวิทยา20250 ด.ช.ณัฐพัฒน์ อริยะอรุโณทัย

11 กุหลาบวิทยา20251 ด.ช.ชัยปกร สอนโครต

12 วัดประยุรวงศาวาส20252 ด.ญ.อัญชิสา นวลศิริ

13 อัสสัมชัญธนบุรี20253 ด.ช.พีรวิชญ์ อินทรโม

14 ประทุมอนุสรณ์20254 ด.ช.ธัชชัย จิรโรจน์

15 อนุบาลวัดนางนอง20255 ด.ช.ชยุตพล แก้วสุริยะกุล

16 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20256 ด.ช.ปณายุ ดิศรานนท์

17 อัสสัมชัญแผนกประถม20257 ด.ช.อชิระวิชญ์ โกสินเจริญชัย

18 ธรรมภิรักษ์20258 ด.ช.กันต์ธัช เทพอำนวยสกุล

19 สารสาสน์วิเทศบางบอน20259 ด.ช.ศรัณย์กร เสวกนัยน์

20 โรงเรียนบูรณะศึกษา20260 ด.ช.นิธิศ ศรีประมง

21 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20261 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ศรีวรเวียง

22 ซางตาครู้สศึกษา20262 ด.ช.พิพัฒน์ เขมวลี

23 ซางตาครู้สศึกษา20263 ด.ช.พชร เหล่าวัฒนาเจริญ

24 ซางตาครู้สศึกษา20264 ด.ช.นพเกียรติ กิจนพเกียรติ

25 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20265 ด.ช.จตุรภัทร ศรีวรเวียง

26 ซางตาครู้สศึกษา20266 ด.ช.สรยุทธ อัศวมานะกุล

27 ซางตาครู้สศึกษา20267 ด.ช.ศิวกร น้อยพิชัย

28 ซางตาครู้สศึกษา20268 ด.ช.ชัยวัฒน์ วิทยประสพชัย

29 ซางตาครู้สศึกษา20269 ด.ช.ทักษ์ดนัย ขวัญกิจปัตติกุล

30 มารีย์วิทยาเซ็นแมรี่20270 ด.ญ.คชาภรณ์ อักษรกลั่น

31 เซนต์ดอมินิก20271 ด.ช.ปาณัส โลวะสุภาพ

32 สารสาสน์เอกตรา20272 ด.ช.จิรภัทร พยงค์ศรี

33 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20273 ด.ช.ปฐมพัชร์ เล้าเต็มแสงทอง

34 ราชวินิต20274 ด.ช.พัศวุฒิ ทิมคล้าย

35 อนุบาลสามเสนฯ20275 ด.ช.นรภัทร ศรีวัฒนางกูร

36 อัสสัมชัญ20276 ด.ช.พิริยะนัท ฉันทวุฒิเศรษฐี

37 กรพิทักษ์ศึกษา20277 ด.ช.พงศกร กนกพาณิชย์สกุล

38 โรงเรียนสายน้ำทิพย์20278 ด.ช.ประพันธ์ คุปติพิเชียร

39 มหาชัยคริสเตียนวิทยา20279 ด.ช.ปิติ ภู่ภิรมย์

40 อนุบาลสามเสนฯ20280 ด.ช.ปราชญ์ น้อยเคียง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 รร.พญาไท20281 ด.ช.อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร

2 เทพกาญจนา20282 ด.ช.สรรพพัญญูู สุขียามานนท์

3 ราชวินิต20283 ด.ช.ธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร

4 วัดประยุรวงศาวาส20284 ด.ช.ศิธาริท สิงห์ทา

5 ดรงเรียนสตรีวรนาถ20285 ด.ช.รณกร ระเบียบดี

6 กุหลาบวิทยา20286 ด.ช.พชรพล โชติเธียรชัย

7 โรงเรียนประชานิเวศน์20287 ด.ช.นิติธรรมา หมั่นมานะสุข

8 โรงเรียนประชานิเวศน์20288 ด.ช.ฐิตวัฒน์ ภูวะนสุขสุนทร

9 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20289 ด.ช.ปัณณภัทร์ ทองนิ่ม

10 เซนต์ดอมินิก20290 ด.ช.ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา

11 พระหฤทัยดอนเมือง20291 ด.ช.พสิษฐ์ หาบสา

12 สารสาสน์วิเทศสายไหม20292 ด.ญ.วีรินท์ โรจน์วัฒนสุนทร

13 อันนาลัย20293 ด.ช.สิรภพ พุ่มกุมาร

14 กรพิทักษ์ศึกษา20294 ด.ช.พีรดนย์ แก้วแกมแข

15 กุศลศึกษา20295 ด.ช.พัลลภ ช้างเอม ภูเขา

16 อนุบาลระยอง20296 ด.ช.ศุภวิชญ์ ทรัพย์เจริญดีอาภา

17 ประเสริฐธรรมวิทยา20297 ด.ช.พรรษกฤช ดุลยอรุณทรัพย์

18 รร.พันธะวัฒนา20298 ด.ช.ชินกฤต ฉิมช้าง

19 เซนต์คาเบรียล20299 ด.ช.กฤษฎ์ วงศ์ฝั้น

20 อัสสัมชัญแผนกประถม20300 ด.ช.กฤศวรท งามเลิศประเสริฐ

21 โรงเรียนณัฎฐวุฒิวิทยา20301 ด.ช.จักริน วิจิตรหทัยปรีดา

22 ซางตาครู้สศึกษา20302 ด.ช.ทินภัทร รัตนวิจิตร

23 บูรณะศึกษา20303 ด.ช.พงศกร จริงจิตต์

24 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20304 ด.ช.ศิรวิชญ์ สุวรรณปัญญา

25 เซนต์ดอมินิก20305 ด.ช.กรสิริ ทีปะนาถ

26 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20306 ด.ญ.ภิรัญญา จงจิตร์

27 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์20307 ด.ช.ณัณทภพ เพชรกลาง

28 บูรณะศึกษา20308 ด.ช.อภิสิทธิ์ เอกอัครไพศาล

29 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20309 ด.ช.นพดล เฉลิมวรรธนะ

30 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา20310 ด.ช.ภฤศ จั่นเพชร

31 อยู่เย็นวิทยา20311 ด.ช.ปฏิวัติ แสงฉาว

32 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20312 ด.ช.ธรรศ เจริญวัฒนนุกูล

33 เผดิมศึกษา20313 ด.ช.กฤตภาส พงษ์หิรัญ

34 กุศลศึกษา20314 ด.ช.เจตนิพัทธ์ แซ่เตียว

35 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20315 ด.ช.ภูมิผไท ศรีประเสริฐ

36 พระหฤทัยคอนแวนต์20316 ด.ช.ยศวันต์ พิพัฒน์บรรณกิจ

37 วัดพลับพลาชัย20317 ด.ช.มติมนต์ วงค์ขุมดิน

38 บ้านแจงงาม20318 ด.ญ.จิตสัมพันธ์ แก้วล้วน

39 ประเสริฐธรรมวิทยา20319 ด.ช.รัฐชัย โชติกสถิตย์

40 ซางตาครู้สศึกษา20320 ด.ช.ณัฐดิษฐ์ ฐิติชยานินท์ ยีนส์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 กุหลาบวิทยา20321 ด.ช.ศุภวิชญ์ ชีพอารนัย

2 โรงเรียนจินดาศึกษา20322 ด.ช.นิสสรณ์ พงศ์สุทธินันท์

3 บูรณะศึกษา20323 ด.ช.ณัฐชนน ยอดยิ่ง โฟโต้

4 เปรมประชาวัฒนา20324 ด.ช.จิรธัช หมายมั่นศร

5 โรงเรียนวัดหนองแขม20325 ด.ช.ฐปนนท์ เทียนขำ

6 อัสสัมชัญแผนกประถม20326 ด.ช.ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา

7 เซนต์ดอมินิก20327 ด.ช.ชยพล พวังสุข

8 อำนวยวิทย์20328 ด.ช.ชวกร วิริยแสงธรรม

9 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม20329 ด.ช.ยศวัฒน์ เอื้ออมรวนิช

10 โรงเรียนบูรณะศึกษา20330 ด.ช.ธีรัฌ ภมรานนท์

11 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20331 ด.ช.พฤฒิพงศ์ จิตต์เสาวลักษณ์

12 ราชวินิต20332 ด.ช.ณฐวัฒน์ อริยวงษ์พาณิช

13 ราชินี20333 ด.ช.พัชร์พล เต็งชัยทวีสิน

14 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20334 ด.ช.ธนัชย์ ชัยปลัด

15 รร.เซนต์ดอมินิก20335 ด.ช.ธีรภัทร์ ศุขพงษ์

16 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20336 ด.ช.ณัฏฐ์ อภินันท์ฐกรณ์

17 นพรัตน์พัฒนศาสตร์20337 ด.ช.สิทธินนท์ รัตนเรือง

18 พระตำหนักสวนกุหลาบ20338 ด.ช.นพรุจ ชีวาสุขถาวร

19 กรพิทักษ์ศึกษา20339 ด.ช.ปรินทร จิราสุคนธ์

20 สุนีพิทยา20340 ด.ช.ธนกร เจียนดอน

21 ไผทอุดมศึกษา20341 ด.ช.ธีธัช จันทน์เสนะ

22 สารสาสน์เอกตรา20342 ด.ช.ชลันทร ทวีกุลกิจ

23 โรงเรียนแสงอรุณ20343 ด.ช.พุฒิพงศ์ ทองกลม

24 กุหลาบวิทยา20344 ด.ช.ดรัณภพ มาระวิชัย

25 ประเสริฐธรรมวิทยา20345 ด.ช.กฤตวัฒน์ มงคลทวีพันธ์

26 วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ20346 ด.ญ.ประญานิศา ยืนยิ่ง

27 กุหลาบวิทยา20347 ด.ช.พิชญะ ศิริประเสริฐกุล

28 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก20348 ด.ช.นิติเวทย์ อภิญ

29 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก20349 ด.ช.ธนกร ประสบโชคสมบุญ

30 เซ็นหลุยส์ศึกษา20350 ด.ช.ชยพล จันทราวุธ

31 สารสาสน์เอกตรา20351 ด.ช.จิรเมธ ตรีภักดีเลิศ

32 รร.เซนต์ดอมินิก20352 ด.ช.ศรรวริศ กลั่นแก้ว

33 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20353 ด.ช.เอเธนส์ คล่องสารา

34 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20354 ด.ช.สรวิชญ์ สอนศรี

35 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20355 ด.ช.ปทิตตา พุทธรสเจริญ

36 กรพิทักษ์ศึกษา20356 ด.ช.เตชทัต ดิษฐโทรัตน์

37 อนุบาลวัดปรินายก20357 ด.ช.ก้องภพ โพธิบุตร

38 พรพิมพ์  พระราม 220358 ด.ช.อนุพงศ์ จิตคงคา

39 วัดพลับพลาชัย20359 ด.ญ.ลลิต ผดุงศักดิ์เดชา

40 ซางตาครู้สศึกษา20360 ด.ช.สรวิศ คุรุเสถียรกิจ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20361 ด.ช.รัชชานนท์ เตชะทรงชัย

2 เซนต์ดอมินิก20362 ด.ช.นนทวัจน์ บุนนาค

3 รร.เซนต์ดอมินิก20363 ด.ช.กรณ์พงษ์ ภูรีสุรฐาพัชร์

4 อัสสัมชัญแผนกประถม20364 ด.ช.ภณพิสิษฐ์ ตั้งวานิชกพงษ์

5 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย20365 ด.ช.กวิน สุงสุวรรณ คนชุม

6 วีรสุนทร20366 ด.ช.สิทธิ์ศกร ชีวี

7 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20367 ด.ช.อนวรรษ อินทุภูติ

8 สารสาสน์เอกตรา20368 ด.ช.พฤกษ์ ศิริโชติ

9 ราชวินิต20369 ด.ช.อินทัช ฉั่วสกุล

10 พระแม่มารี สาทร20370 ด.ช.รติกร พิทักษ์พานิช

11 พระหฤทัยคอนแวนต์20371 ด.ช.บุลวัชร วิโนทพรรษ์

12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20372 ด.ช.ชัชพล รุ่งมณีกุล

13 รร.เซนต์ดอมินิก20373 ด.ช.ศุภกิจ วัฒนชาติกนันท์

14 จารุวัฒนานุกูล20374 ด.ช.ภคพล ภูสมศรี

15 พรประสาทวิทยา20375 ด.ช.ณฐกร วิรัญกูล

16 เซนต์หลุยส์ศึกษา20376 ด.ช.ภูผา ศาสนวิบูลย์

17 เซนต์หลุยส์ศึกษา20377 ด.ช.เมฆา ศาสนวิบูลย์

18 เซนต์หลุยส์ศึกษา20378 ด.ช.ตะวัน ศาสนวิบูลย์

19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20379 ด.ช.ปิติภัทร รอดคลองตัน

20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20380 ด.ช.ณัฎฐชัย รุ่งพัฒนาชัยกุล

21 พระแม่มารี สาทร20381 ด.ช.อเนชา อุดม

22 ราชวินิต20382 ด.ช.ปุญญพัฒน์ แคลลา

23 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา20383 ด.ช.ภูมิประภัศร์ เอียงสวาท

24 รร.เซนต์ดอมินิก20384 ด.ช.พงศ์ภัค ศักดิ์ชื่นยศ

25 กสิณธรวิทยา20385 ด.ช.ปรัชญ์นนท์ ศิริพันธ์

26 กสิณธรวิทยา20386 ด.ญ.อภิษฎา เอี่ยมสิริโชติ

27 กว่างเจ้า20387 ด.ช.ภควัฒน์ สกุลศักดิ์พินิจ

28 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20388 ด.ช.พศิน คงศิริไพศาล

29 สาธิตสวนสุนันทา20389 ด.ช.ปุณณวิทย์ เลซี

30 ซางตาครู้สศึกษา20390 ด.ช.นิพัทธ์ ศิริลาภอนันต์สุข

31 มณีวัฒนา20391 ด.ช.แทนคุณ แทนนิกร

32 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20392 ด.ช.กิจโศภน พีเค

33 พระแม่มารี สาทร20393 ด.ช.นัธทวัฒน์ เกาะกลาง

34 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20394 ด.ช.อริญชัย วิบูลย์รัชกิจ

35 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20395 ด.ช.นนณภัทร อวยศิริ

36 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20396 ด.ช.ภาษิต ฤกษ์สิริเดช

37 ราชวินิต20397 ด.ช.ศรัณย์ คลีมานะกิจ

38 โรงเรียนเผดิมศึกษา20398 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์

39 เปรมประชาวัฒนา20399 ด.ญ.ณิชาภัทร หาญสินธุ์

40 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20400 ด.ช.พลภัทร เปรมศิลป์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ เยาวมาลย์อุทิศฯ

11 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20401 ด.ญ.กิตติญา ประเสริฐสังข์

2 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20402 ด.ช.สุรยุทธ์ เรืองศรี

3 ขจรโรจน์วิทยา20403 ด.ช.ภูวเรศ นาคสมบูรณ์

4 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20404 ด.ช.ณัชพล วัฒนกิตานนท์

5 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20405 ด.ช.ธนัช บินทปัญญา

6 บางสะพาน20406 ด.ช.นิธิพัฒน์ เกษมสุขไพศาล

7 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20407 ด.ช.ภริลพัจ ศิริรัตนเวคิน

8 โรงเรียนแสงอรุณ20408 ด.ช.สุวิจักขณ์ ชนะ

9 วัดพลับพลาชัย20409 ด.ช.วรพล ลีรุ่งเรืองธนกิจ

10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20410 ด.ช.ธีณทัต แก้วนิล

11 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20411 ด.ช.ก้องนที คล้ำจีน

12 โรงเรียนแสงอรุณ20412 ด.ช.บริพัตร ตุพิลา

13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20413 ด.ช.ณฐ วัฒนเธียร

14 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20414 ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี

15 เซ็นหลุยส์ศึกษา20415 ด.ช.พุฒิพงศ์ แซ่เตียว

16 เซ็นหลุยส์ศึกษา20416 ด.ช.ชาญภา เสมอมา

17 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20417 ด.ช.วัชร์ปพงศ์ สิริวัจนานนท์

18 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20418 ด.ช.กันตวัฒน์ เจริญวงศ์

19 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20419 ด.ช.คณาธิป ครรชิตชัยวาร

20 ประสาทวุฒิ20420 ด.ช.จิรพนธ์ เสรีธรรมานุวัฒน์

21 โรงเรียนจินดาศึกษา20421 ด.ช.ภัทรภณ โชยชื่นสุคนธ์

22 ปัญญาศักดิ์20422 ด.ช.ศุภมิตร ดิษฐบรรจง

23 กุหลาบวิทยา20423 ด.ช.นิตินัย บุญนราสิริ

24 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20424 ด.ช.นนน ลิปตวัฒนกุล

25 สารสาสน์เอกตรา20425 ด.ช.ธนัทกุล กุลวโรภาส

26 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย20426 ด.ช.ธนาธิป ทรัพย์สถาผล

27 โรงเรียนบูรณะศึกษา20427 ด.ช.อชิระ โสวิรัชน์

28 สิงฟ้า20428 ด.ช.ภูไพศาล โชคดี

29 ประเสริฐธรรมวิทยา20429 ด.ช.ฤทธิพล ม้าลายทอง

30 อนุบาลสมุทรสาคร20430 ด.ญ.อริสรา บัวบาน

31 อัสสัมชัญธนบุรี20431 ด.ช.นนทกร แสงโชคานนท์

32 ปัญญาศักดิ์20432 ด.ช.ณัฐกร อัครวิทยาภูมิ

33 อนุบาลสมุทรสาคร20433 ด.ช.พชรพล เครือยศ ฟลุค

34 กสิณธรวิทยา20434 ด.ช.อัฐวีร์ จันทศรี

35 อัสสัมชัญ20435 ด.ช.วรพล จิรพินิจวงศ์

36 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20436 ด.ช.ปัณณพัฒน์ สิริชัยธรณ์

37 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20437 ด.ช.ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์

38 กุหลาบวิทยา20438 ด.ช.จีรพันธ์ แซ่ก่อ

39 โรงเรียนวัดดวงแข20439 ด.ช.อิทธิพัทธ์ ตันโยประการ

40 อัสสัมชัญธนบุรี20440 ด.ช.จิรโรจน์ ฝนแก้วศิวพร

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 รร.วัดพิกุลเงิน20441 ด.ญ.ธนาภา ขาวเจริญ

2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง20442 ด.ช.ภูวดล พรมสีชา

3 จารุวัฒนานุกูล20443 ด.ช.วรกร ตั้งตระกูลอุดม

4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20444 ด.ช.เกียรติฉัตร เจตน์มงคลรัตน์

5 อัสสัมชัญ20445 ด.ช.อนพัทย์ กลึงพงษ์

6 จารุวัฒนานุกูล20446 ด.ญ.กัญญญาสินี อยู่เกตุ

7 โรงเรียนบูรณะศึกษา20447 ด.ญ.พัชรพฤกษ์ ศรีสุขสมวรรณ

8 พระหฤทัยคอนแวนต์20448 ด.ช.คชสาร เต็งเธียรชัยกุล

9 ธรรมภิรักษ์20449 ด.ช.ชวัลวัสถ์ ตรงศิริวัฒน์

10 วัดประยุรวงศาวาส20450 ด.ช.วุฒิกร วงศาโรจน์

11 อัสสัมชัญแผนกประถม20451 ด.ช.ธนวินท์ เฉลิมพันธ์

12 จารุวัฒนานุกูล20452 ด.ช.ภูริทัต ทองนิ่ม

13 วัดสุบรรณนิมิตร20453 ด.ช.พัทธนันท์ ศิริเวช

14 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20454 ด.ช.ศักกร ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

15 กุหลาบวิทยา20455 ด.ช.ธัชพล อาสาสนา

16 อัสสัมชัญแผนกประถม20456 ด.ช.ปุณยธิษณ์ ศรีสลวยกุล

17 อัสสัมชัญ20457 ด.ช.พีรพล บรรลือนุชรี

18 สัมมาชีวศิลป์20458 ด.ช.นราวิชญ์ เหมประสาทพร

19 ศุภลักษณ์20459 ด.ช.วิศวโรจน์ ฤกษ์สง่า

20 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20460 ด.ช.ตฤณ คุปตารักษ์

21 บ้านวังสนวน20461 ด.ช.เจ้าพระยา นิธิวัฒน์วโดม

22 พระหฤทัยคอนแวนต์20462 ด.ช.ดนุภัทร วงษ์จันทร์

23 พิมลวิทย์20463 ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ สารสิทธิ์

24 กุหลาบวิทยา20464 ด.ช.อาชวิน หมื่นศรี

25 ภารตวิทยาลัย20465 ด.ช.นภสินธุ์ หงษ์สมุทร

26 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20466 ด.ญ.บัณฑิตา ตันแผ้ว

27 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20467 ด.ช.ชลัช สุนทรววรณ

28 ราชวินิต20468 ด.ช.กัณวัตม์โชติ ศรีศาสตร์

29 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20469 ด.ช.อนุศิษฎ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ

30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20470 ด.ช.ธนกฤต อภิวัฒนเบญญา

31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี20471 ด.ญ.รวิสรา ชินวรกาล

32 โรงเรียนเผดิมศึกษา20472 ด.ช.เอเต้ แก้วประดิษฐ์

33 ซางตาครู้สศึกษา20473 ด.ช.ยศวิน ยศนนท์

34 ตรีวิทยา20474 ด.ช.คุณาธิป กิติโสภากูล

35 โรงเรียนบูรณะศึกษา20475 ด.ช.สิริพรชัย ฐิติจิรพัฒน์

36 นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี20476 ด.ญ.กุลสตรี ปุญญอมรศรี

37 นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี20477 ด.ช.ปุณณคุณ สังฆะมณี

38 ทานตะวันไตรภาษา20478 ด.ช.ปฎิภาณ แซ่เหลี่ยง

39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20479 ด.ช.นพวัฒน์ สร้อยเพ็ชร

40 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20480 ด.ช.อนุวัฒน์ สุนทรประเสริฐ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่
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ห้องสอบที่
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนสถาพรศึกษา20481 ด.ช.ธนพงษ์ เจริญอุตสาหกิจ

2 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20482 ด.ช.ภูริพล ไมตรีมิตร

3 วัดดอนทอง20483 ด.ช.ศุภิสร พานทวีป

4 โรงเรียนวัดหนองแขม20484 ด.ช.สุวิชา บัวโทน

5 จารุวัฒนานุกูล20485 ด.ช.นพเกล้า มรรควิวัฒน์

6 ราชวินิตประถมบางแค20486 ด.ช.ธีรเมธ นุุุุุุชถนอม

7 ราชวินิต20487 ด.ช.พงศ์พล วิจารณ์ปรีชา

8 โรงเรียนพันธะวัฒนา20488 ด.ช.ณธกร พลศักดิ์

9 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20489 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ว่องเจริญโรจน์

10 โรงเรียนพันธะวัฒนา20490 ด.ช.วรธรรม คงเกตุ

11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี20491 ด.ช.ชนากร โพธิจักร

12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20492 ด.ญ.เนย อาภัสรา ขุนทิทักษ์

13 สารสาสน์พิทยา20493 ด.ช.ธีธัช โง้วศิริมณี

14 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20494 ด.ช.ทศภาค บุศรานิพรรณ์

15 จันทรวิทยา20495 ด.ช.จอห์น ตั้น

16 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20496 ด.ช.มหิศร โรจนเสรีโชค

17 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20497 ด.ช.หัฎฐกร อมิตรพ่าย

18 ประเสริฐธรรมวิทยา20498 ด.ช.ธีรวีร์ วรพัทธ์ทวีโชติ

19 มารีย์วิทยาเซ็นแมรี่20499 ด.ช.จิตติวัฒนา พันธ์พรม

20 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20500 ด.ช.สิริโชค สวดมาลัย

21 กรพิทักษ์ศึกษา20501 ด.ช.จักรพงศ์ ฉัตรโสภณพงศ์

22 จารุวัฒนานุกูล20502 ด.ช.เลิศพิพัฒน์ จันทร์วานิช

23 เผยอิง20503 ด.ช.จิรัชญ์ มานะกิจภิญโญ

24 โรงเรียนเผดิมศึกษา20504 ด.ช.พลวรรธน์ ม่วงไหม

25 ทานตะวันไตรภาษา20505 ด.ช.ปวิชญ์ กุลมงกฎ

26 เผดิมศึกษา20506 ด.ช.ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์

27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20507 ด.ช.กรกฤตย์กมล พลเทพ

28 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20508 ด.ช.พีรพล พรจตุรินทร์

29 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20509 ด.ช.พีรณัฐ พรจตุรินทร์

30 ศรีวิทยาปากน้ำ20510 ด.ช.ภูริณัฐ ทองยวน

31 เซนต์คาเบรียล20511 ด.ช.ณ ภัทร เล่าระบือกิจ

32 อัสสัมชัญธนบุรี20512 ด.ช.พรพิสิทธ์ อาภรณ์พัฒนสิริ

33 ปัญญวิทย์20513 ด.ช.ปรมี ก้านขาว

34 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20514 ด.ช.วีรภัทร์ ขอดเตชะ

35 เซนต์คาเบรียล20515 ด.ช.ธนพัต สุวภาพกุล

36 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20516 ด.ช.ธนโชติ วงษาเนาว์

37 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20517 ด.ช.ธีรภพ หงษาชัย

38 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20518 ด.ช.สรวิชญ์ หวังสิทธิเดช

39 โรงเรียนเอกชัย20519 ด.ช.ภูวิศ โคกเลี่ยม

40 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20520 ด.ช.กีรดิษ มีขั้นทอง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนจิตรลดา20521 ด.ช.กันต์ศมป์ รัชตะทรัพย์

2 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20522 ด.ช.ปุณยวีร์ เหลี่ยมสกุล

3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์20523 ด.ช.บัณฑิตวาณิษญ์ ตันติวิรกุล

4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์20524 ด.ช.บัณฑิตวิรุฬญ์ ตันติวิรกุล

5 ยอแซฟอุปถัมภ์20525 ด.ช.ธิติกาญจน์ ธนวัฒน์สุวรรณ

6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20526 ด.ช.กันติทัต ชุติพานิช

7 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20527 ด.ช.ธัชชัย สุขประเสริฐสิน

8 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20528 ด.ช.กฤติน เลิศธนากุลวัฒน์

9 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20529 ด.ช.จิรายุ สิริธนะโชติ

10 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20530 ด.ช.ภาสวุฒิ อิ่มเจริญกุล

11 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20531 ด.ช.ทวีชัย เขมะจิตพิชิต

12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20532 ด.ช.พลศรุต อาจารสุทธิ์

13 อนุบาลนนทบุรี20533 ด.ช.ภพธรรม ปฏิรพ

14 พญาไท20534 ด.ช.ปภังกร โชติหิรัญไพศาล

15 โรงเรียนสถาพรศึกษา20535 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เทียนสรรค์

16 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ20536 ด.ช.สุวพิชญ์ ทองรักษ์

17 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20537 ด.ช.ตฤณ วัฒนอมร

18 อมาตยกุล20538 ด.ช.อรัณย์ ฉันทภิญญา

19 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20539 ด.ช.ธนากร เสพสุข

20 สารสาสน์วิเทศบางบอน20540 ด.ญ.ณัฐณิชา ชาวบ้านเกาะ

21 กรพิทักษ์ศึกษา20541 ด.ช.พิตรพิบูล ตันติเมฆิน

22 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20542 ด.ช.ยศะปัญญ์ ปลั่งศรีเจริญสุข

23 ซางตาครู้สศึกษา20543 ด.ช.ภูวิน วิทยานุกรณ์

24 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20544 ด.ช.มนัสวิน ชูวิชา

25 สารสาสน์วิเทศศึกษา20545 ด.ช.ณรงค์วัส นิรัติศัยโสภิญ

26 ปัญญาวิทย์20546 ด.ช.พงศ์รพี สงสมพันธุ์

27 เซนต์แมรี่20547 ด.ช.รชต ชุติธนาคมเลิศ

28 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20548 ด.ช.ปัณณวัฒน์ กีรติภัสร์วัฒนา

29 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20549 ด.ช.ปุญญพัฒน์ สิริรัตนวิไล

30 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์20550 ด.ช.ศรัณยพงค์ ทำทา

31 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20551 ด.ช.วรรณธัช ชื่นเมือง

32 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์20552 ด.ช.พงศ์พีระ  เหลืองไพรินทร์ เบน

33 สตรีจุลนาค20553 ด.ช.ชลเดช มาเยอะ

34 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20554 ด.ช.เจนวิทย์ ลีศิริชัยกุล

35 ธรรมภิรักษ์20555 ด.ช.อัจฉรวิทย์ โมกขพันธ์

36 อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี20556 ด.ช.ณภูมิ ไชยสิงห์

37 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20557 ด.ช.กิตติ์ดนัย สาครสุวรรณคุณ

38 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20558 ด.ช.ภูมิพัฒน์ มาตุเรศ

39 เซนต์คาเบรียล20559 ด.ช.ปรินทร คล้ายทอง

40 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20560 ด.ช.ธรรมรัตน์ ไชยเมืองยอง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 วรรณสว่างจิต20561 ด.ช.ธนกฤต กิจการสังวร

2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20562 ด.ช.จิรภัทร บัวเผื่อน

3 เซ็นหลุยส์ศึกษา20563 ด.ญ.สิริกร กิตติเหมภาส

4 อัสสัมชัญ แผนกประถม20564 ด.ช.กฤติน จารุนันทวงศ์

5 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20565 ด.ช.กิติ ฐิติพงศกร

6 เอกบูรพาวิเทศศึกษา20566 ด.ญ.สุวภัทร ศิวิลัย

7 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20567 ด.ช.ธนชัย กายินทรีย์

8 ซางตาครู้สศึกษา20568 ด.ช.ปิยะนันท์ จิตพิทยาพร

9 คลองเตยวิทยา20569 ด.ช.ภาณุเดช อินทะนะ

10 ซางตาครู้สศึกษา20570 ด.ช.ศรัณย์พงศ์ มีสมบูรณ์

11 บูรณะศึกษา20571 ด.ช.สองนครวรรษ สถิตมั่นคงสกุล

12 โรงเรียนแสงอรุณ20572 ด.ช.อัฎวา ดิษฐานนท์

13 สารสาสน์วิเทศศึกษา20573 ด.ช.ภูมิพลัง ธรรมรัตน์ชูชัย

14 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20574 ด.ช.ช้างพลาย มูลทองชุน

15 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20575 ด.ช.ธนวัฒน์ ใจหลัก

16 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20576 ด.ช.ไอศูรย์ รัตนคงวิพุธ

17 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20577 ด.ช.วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง

18 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20578 ด.ช.รุจิภาส ตระกูลทิพย์รัตน์

19 โรงเรียนอำนวยวิทย์20579 ด.ช.ชนธัญ เหล่าทอง

20 ดรุณาลัยสุขุมวิท20580 ด.ช.ธีรโชติ ผาคุยคำ

21 กรพิทักษ์ศึกษา20581 ด.ช.กิตติภพ ภาษารุณ

22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20582 ด.ช.พลวรรธน์ จากผา

23 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20583 ด.ช.สุวิจักขณ์ โพธิ์กลั่น

24 ศิริมงคลศึกษา20584 ด.ช.รัฐศาสตร์ เป็งสีเจริญ

25 โรงเรียนวิชากร20585 ด.ญ.ตวิษา ตัณฑผาติโรจน์

26 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20586 ด.ช.จรูญวิทย์ แซ่ตั้ง

27 อนุบาลสมุทรสาคร20587 ด.ช.การันต์ ทรงสีจันทร์

28 สารสาสน์พิทยา20588 ด.ช.ธนธัช รจิตสกุลชัย

29 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20589 ด.ช.ศิรภัทร สัจจะวัฒนะ

30 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20590 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ แก้วเสรี

31 เซนต์ดอมินิก20591 ด.ช.ธนภัทร นวลงาม

32 ขจรโรจน์วิทยา20592 ด.ช.กันตภณ สมัครกิจ

33 บูรณะศึกษา20593 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ กนกนันทชัย

34 พระแม่มารี สาทร20594 ด.ญ.สุณัฏฐา กุลธิรัตน์โกศล

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20595 ด.ญ.วริศรา โหมดพลาย

36 สารสาสน์วิเทศธนบุรี20596 ด.ช.ณัฐพนธ์ แซ่แต้

37 กุหลาบวิทยา20597 ด.ช.จิรภัทร สง่าทรัพย์

38 อนุบาลวัดปรินายก20598 ด.ช.ณัฐพล บุ๊ค

39 อนุบาลวัดปรินายก20599 ด.ช.ดารชาต์ คงภิวัฒนา

40 อนุบาลวัดปรินายก20600 ด.ช.วรวิชญ์ ตามกาล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 พันธะวัฒนา20601 ด.ช.ปวริศ วิทยาชีวะ

2 อนุบาลวัดปรินายก20602 ด.ช.วิฆเณศร์ หวังพลายเจริญสุข

3 อนุบาลวัดปรินายก20603 ด.ช.กันต์ จักรชัย

4 เผดิมศึกษา20604 ด.ช.คณิศร แก้วถาวร

5 ซางตาครู้สศึกษา20605 ด.ช.หฤษฎี กุลธรรมโยธิน

6 โรงเรียนคลองเตยวิทยา20606 ด.ช.กษม สิทมณี

7 โรงเรียนบูรณะศึกษา20607 ด.ช.ผาเมฆ จึงกันต์ธร

8 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20608 ด.ช.นพวิช นิลนาวี

9 อนุบาลวัดปรินายก20609 ด.ช.กวีวัจน์ ชิงดวง

10 จันทรวิทยา20610 ด.ช.ไชยฤทธิ์ แสวงพันธ์

11 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20611 ด.ช.นราธิป ลี้แสวงดี

12 สารสาสน์วิเทศศึกษา20612 ด.ช.ธิติพัทธ์ กวินวราเสฏฐ์

13 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20613 ด.ช.จิรเมธ บุญททรัพย์

14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20614 ด.ช.นฤพนธิ์ อิ่มคำ

15 สัจจพิทยา20615 ด.ช.บุลากร โชติช่วงฉัตรชัย

16 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์20616 ด.ช.รชต ธัญญศรีสังข์

17 โรงเรียนทอรัก20617 ด.ช.พลกฤต ธะนะภาชน์

18 ราชวินิตประถม20618 ด.ช.ณัฏฐ์ นกเพชร

19 รร.พญาไท20619 ด.ช.ชนาธิป โกวิทวที

20 แม่พระประจักษ์20620 ด.ช.ศุภจักร ศักดิ์อัศววงศ์

21 แม่พระประจักษ์20621 ด.ช.รัชกฤต วุฒิชาศิริ

22 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20622 ด.ญ.วรินธร ศรีสุข

23 เซนต์คาเบรียล20623 ด.ช.อภิคุณ มาลัยเลิศ

24 โรงเรียนคลองเตยวิทยา20624 ด.ช.กรณ์วสินร์ อัครกิตต์โสภณ

25 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา20625 ด.ช.ปิยะณัฐ กลิ่นชื่น

26 รร.กุหลาบวิทยา20626 ด.ช.อนันดา ลีลาเลิศประเสริฐ

27 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้20627 ด.ช.พชรพล ศรศิลป

28 กสิณธรวิทยา20628 ด.ช.พันธนนท์ โพธิ์ขาว

29 อนุบาลวัดปรินายก20629 ด.ช.ณัฐพัชร์ พรหมอินทร์

30 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20630 ด.ช.ปกรณ์ ภูนุพา

31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20631 ด.ช.ณัฐภัทร สุภัทรบูรณ์

32 โรงเรียนวัดสระบัว20632 ด.ช.อัทรินทร์ กังวานสกุลทอง

33 โรงเรียนบูรณะศึกษา20633 ด.ช.ปัณณทัต สุขปราการ

34 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20634 ด.ช.ภควัต เอี่ยมพัฒนาสุข

35 มหาชัยคริสเตียนวิทยา20635 ด.ช.ณัทธพงศ์ ทวานไธสง

36 จารุวัฒนานุกูล20636 ด.ช.นราวิชญ์ จันทร

37 กสิณธรวิทยา20637 ด.ช.พอเพียง ครุฑชูชื่น

38 โรงเรียนพลับพลาไชย20638 ด.ช.วนศักดิ์ กำมา

39 โรงเรียนบูรณะศึกษา20639 ด.ช.ภรัญวิทย์ ไตรปัญโญพัฒน์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 39 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10



โรงเรียนเทพศิรินทร์
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166

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 ปาณยา   พัฒนาการ20640 ด.ช.จิรัฏฐ์ เจียมพูนทรัพย์

2 เจี้ยไช้20641 ด.ช.ปิยะสิทธิ์ ผาคำ

3 ไผทอุดมศึกษา20642 ด.ช.พิชญณัฏฐ์ สุวรรณโฆษิต

4 สีตบุตรบำรุง20643 ด.ช.ธนภัทร เกษมเดชอุดมสุข

5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20644 ด.ช.ณัฐพนธ์ สุวัฒนมาลา

6 พระแม่มารี สาทร20645 ด.ช.ภูดิท ภูริชธนภัทร์

7 อัสสัมชัญ แผนกประถม20646 ด.ช.ธีระพงศ์ ชนาธิปัตย์

8 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์20647 ด.ช.รวีโรจน์ ยศพริ้งพันธ์

9 อัตตาภิวัฒน์20648 ด.ช.รวินท์ พานธุวงค์

10 ศิรินุสรณ์วิทยา20649 ด.ช.วรนาศักดิ์ เกียรติพิเชฐชื่น

11 นฤมลทิน ธนบุรี20650 ด.ญ.กนกวรรณ โพธิราช

12 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20651 ด.ญ.เพชรนารี สวาทวงศ์

13 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา20652 ด.ช.ศิลา คุ้มรักษา

14 รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม20653 ด.ช.วุฒิชัย สายไทย

15 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา20654 ด.ช.อัคนี คุ้มรักษา

16 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20655 ด.ช.นพธนพงษ์ ธนากูลฐานัส

17 แม่พระฟาติมา20656 ด.ช.ธัญชนิต เจตกิตติโชค

18 ผดุงกิจวิทยา20657 ด.ช.พิสิทธิรัตน์ โสนายะ ดีดี

19 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20658 ด.ญ.ฐิติกานต์ ดาไกร

20 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20659 ด.ช.ปัญญากร เบญจเตชะ

21 พระแม่มารี สาทร20660 ด.ญ.กชมล ชินาพันธ์

22 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20661 ด.ช.ภูวศิษฎ์ ชนะชาญชัย

23 ราชวินิต20662 ด.ช.กิตติภพ รักษ์เกียรติคุณ นะโม

24 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์20663 ด.ญ.ชมพูนิกข์ พุ่มกุมาร

25 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20664 ด.ช.นครินทร์ สุภาพ

26 ซางตาครู้สศึกษา20665 ด.ช.ปุณวิช วัชรวรธรรม

27 เปี่ยมสุวรรณวิทยา20666 ด.ช.ปริพัฒน์ ศักดิ์พิชัยสกุล

28 โรงเรียนกงลี้จงซัน20667 ด.ช.วรเมธ โกมลประเสริฐ

29 อันนาลัย20668 ด.ช.พลวัฒฐ์ เซีย

30 โรงเรียนวัดอมรินทราราม20669 ด.ช.จิราวิทย์ หมื่นชาญ

31 โรงเรียนวัดอมรินทราราม20670 ด.ช.ภูวรินทร์ หลอยถวิล

32 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20671 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ ศรีสัจจวาที

33 ปัญญาศักดิ์20672 ด.ญ.ปิ่นทิพย์ ทรัพย์สิทธิกุล

34 โรงเรียนวัดปทุมคงคา20673 ด.ช.สุภกิณห์ สมพงษ์

35 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20674 ด.ช.ธนกฤต วลมา

36 พระแม่มารี สาทร20675 ด.ช.ธนากร สัตถาผล

37 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20676 ด.ช.สินธู แซ่เบ๊

38 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค20677 ด.ช.เสียง ยู คอร์

39 ราชวินิตประถม20678 ด.ช.ชัยภัทร วุฒิเกรียงไกรผล

40 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20679 ด.ช.พุทธิพงศ์ ปังดำรงค์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โกวิทธำรง20680 ด.ช.นราวิชญ์ เด่นสกุลประเสริฐ

2 สีตบุตรบำรุง20681 ด.ช.ภูสิทธิ เรืองฤทธิ์

3 สุพรรณภูมิ20682 ด.ช.วงศธร ปั้นแววงาม

4 พระแม่มารี สาทร20683 ด.ช.ปิยรุจ วรนาวิน

5 อนุบาลพิบูลเวศม์20684 ด.ช.ทรงปราชญ์ น้อยกาญจนะ

6 โรงเรียนวัดช่องนนทรี20685 ด.ช.พีระพล รอดทับ

7 จารุวัฒนานุกูล20686 ด.ช.ธิติวัฒน์ จิรธรรมวศิน

8 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20687 ด.ช.สรรพัชญ์ สอนประสิทธิ์

9 โรงเรียนบูรณะศึกษา20688 ด.ช.ศิวัช รัตนาเตชานนท์

10 โรงเรียนวัดลานบุญ20689 ด.ญ.จตุพร บุญพาธรรม

11 โรงเรียนวัดลานบุญ20690 ด.ช.ผลิตทรัพย์ เจริญรอย

12 โรงเรียนเอกชัย20691 ด.ช.ณัฏฐสิทธิ์ หินนท์

13 จันทรวิทยา20692 ด.ช.สารัช มหาชีวสกุล

14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา20693 ด.ช.กนกพล เดโชชัย

15 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20694 ด.ช.พีรณัฐ ทองพรมราช

16 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20695 ด.ช.ตรัย กิวานนท์

17 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20696 ด.ช.จิรพงศ์ ภิระบรรณ์

18 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20697 ด.ช.นันทพัทธ์ ประมวลศักสกุล

19 ราชวินิต20698 ด.ช.พีรภาส อรุณพิทูร

20 อนุบาลสมุทรสาคร20699 ด.ช.อชิระ อาจารสุทธิ์

21 ราชวินิตประถม20700 ด.ช.ณัฏฐนันท์ จันทราศรี

22 โรงเรียนบูรณะศึกษา20701 ด.ช.สุวพิชญ์ เอี่ยมพิกุลทรัพย์

23 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20702 ด.ช.ฉัณริศร์ สุชาติล้ำพงศ์

24 สุนีพิทยา20703 ด.ช.ชัยภัทร ช่อเหมือน

25 สุนีพิทยา20704 ด.ช.จิรวัฒน์ ธนาสิริสมบูรณ์

26 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา20705 ด.ญ.กมลพรรณ แซ่เฮ้ง

27 โรงเรียนวัดบางปะกอก20706 ด.ช.ภูริ อุ่นใจเพื่อน

28 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20707 ด.ช.ปัณณวีร์ ก่อเลิศวรพงศ์

29 กรพิทักษ์ศึกษา20708 ด.ช.นิธิกันต์ ยอดฉุน

30 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา20709 ด.ญ.ศิริภัสสรณ์ ตันเปาว์

31 โรงเรียนวัดอมรินทราราม20710 ด.ช.คณพศ รุ่งสร้างธรรม

32 อนุบาลวัดปรินายก20711 ด.ช.กิตติพิชญ์ อนุดวง

33 ผไทอุดมศึกษา20712 ด.ช.พลัฏฐ์ วิทยาธีรรัตน์

34 วรรณวิทย์20713 ด.ช.ปฐวี บินซำซี

35 รร.ดวงวิภา20714 ด.ช.สุรจักษ์ ศรีสหการกิจ

36 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20715 ด.ช.อชิตพล พันธุ์ภักดีวงษ์

37 ภารตะ20716 ด.ช.ชัยชนะ อนุราช

38 โรงเรียนเอกชัย20717 ด.ช.ภูวิศ เหมือนถนอม

39 สารสาสน์วิเทศบางบอน20718 ด.ช.ติณณภพ ศิริสาขา

40 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20719 ด.ช.ธนทร จักษุกิจ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20720 ด.ช.ณัฏฐพัชร ตระกูลจินดารัตน์

2 จารุวัฒนานุกูล20721 ด.ช.กังวาน ตั้งไพวรรณ

3 อนุบาลวัดปรินายก20722 ด.ช.ภูบดินทร์ ขวัญสุด

4 โรงเรียนเอกชัย20723 ด.ช.ธนดล สงค์ประชา

5 เขมะสิริอนุสสรณ์20724 ด.ญ.ลักษิตา สุวชูเพ็ชรน้อย

6 เซนต์หลุยส์ศึกษา20725 ด.ช.อัครรุตน์ สามารถ

7 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20726 ด.ช.ณัฐวร แซ่ลิ้ม

8 อำนวยศิลป์20727 ด.ช.นาคินทร อัครทรัพย์กวิน

9 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20728 ด.ช.ภูมิพัฒน์ เรืองรัฐธนสิน

10 สารสาสน์พิทยา20729 ด.ช.อชิตะ อาลาฐิติวงศ์ อั้ลมั้ลฮามะห์

11 สารสาสน์พิทยา20730 ด.ช.ฐาธนัชย์ เอื้อมงคลรัตน์

12 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา20731 ด.ช.ชญชาญ ล้ำเลิศหิรัญทวี

13 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20732 ด.ช.วรเมธ กิติภาพันธ์ ทิกเกอร์

14 เอกบูรพา วิเทศศึกษา20733 ด.ช.นภัทร พงศ์คำ

15 เซนต์ยอแซฟยานนาวา20734 ด.ช.กรกช  เสนาะพิณ

16 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20735 ด.ช.เจษฎากร กมลวิมุตศานต์

17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20736 ด.ญ.สิริณัฏฐ์ ศรีนามบุรี

18 มณีวัฒนา20737 ด.ช.ณัฐนันท์ อิทธิอนันต์กุล

19 อนุบาลวัดปรินายก20738 ด.ช.นพรต บ่อสิน

20 บูรณะศึกษา20739 ด.ช.ธีรเมศร์ จิรโชติชัยธรณ์

21 กุหลาบวิทยา20740 ด.ช.ณัทธภัทร เงินบุญส่ง

22 โรงเรียนฐานปัญญา20741 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ เตชะสุเมธ

23 โรงเรียนพันธะวัฒนา20742 ด.ช.ธนกร บุญเอี่ยม

24 กุหลาบวิทยา20743 ด.ช.พงศกร ประเสริฐศิลป์

25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20744 ด.ช.สิรวิชญ์ พันธ์จินดาทรัพย์

26 นฤมลธินธนบุรี20745 ด.ช.คิริ ยงเกียรติไพบูลย์

27 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20746 ด.ช.อภิชา สุขนิรภัย

28 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์20747 ด.ช.ดิษกร ด่านลัมจาก

29 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20748 ด.ช.วรกฤต มรกฏจินดา

30 โรงเรียนพันธะวัฒนา20749 ด.ช.ภูวิศ ไตรยราช

31 โรงเรียนบูรณะศึกษา20750 ด.ช.จิรัฏฐ์ เวชรัชต์พิมล

32 สารสาสน์พิทยา20751 ด.ช.ศุภวิชญ์ เกื้อเม่ง

33 เซนต์แมรี่20752 ด.ช.ธนกฤต สีสันต์

34 อนุบาลสามเสนฯ20753 ด.ช.ยศพัทธ์ กระจ่างโพธิ์ ไอคิว

35 อนุบาลวัดปรินายก20754 ด.ช.จิรภัทร โรจนประทีป

36 เซนต์แมรี20755 ด.ญ.รวิสรา สังขจร

37 สารสาสน์พิทยา20756 ด.ช.นภณธ์ ขำสอาด

38 อนุบาลวัดปรินายก20757 ด.ช.ไมตรี โพธิ์ศรี

39 อัสสัมชัญสมุทรปราการ20758 ด.ช.ณธกร ธิติชัยกุลธร

40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20759 ด.ช.ภณัฐพงศ์ สุรศรีตานนท์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ เยาวมาลย์อุทิศฯ

20 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

169

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20760 ด.ช.ศุภกร มหากายนันท์

2 แม่พระฟาติมา20761 ด.ช.  วรวุฒิ แตงนนท์

3 สากลศึกษา บางบัวทอง20762 ด.ช.รณกร เชี่ยวกิจ

4 โรงเรียนฐานปัญญา20763 ด.ช.กฤติเดช เอี่ยมใจกล้า

5 โรงเรียนพลับพลาไชย20764 ด.ช.ธราเทพ บุษบา

6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20765 ด.ช.ปุณยวัจน์ บวรเวทย์ไพศาล

7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20766 ด.ช.ณัฐวัศห์ ธรรมส่งรัศมี

8 คลองเตยวิทยา20767 ด.ช.นันทวัฒน์ กำจรจรุงวิทย์

9 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20768 ด.ช.นพกร รุ่งกิจไพศาล

10 โรงเรียนอำนวยวิทย์20769 ด.ช.ธรรมนันท์ หล่อเทียนชัย

11 พระแม่มารี สาทร20770 ด.ช.รังสิมันตุ์ ลิขิตบุญเรือง

12 ราชวินิตประถม20771 ด.ช.สิรภัษ เหลืองศรีสุข

13 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20772 ด.ช.ณธรรศ ปราบพาล

14 โรงเรียนเผดิมศึกษา20773 ด.ช.ปรีชา ขำเขียว

15 ศิริมงคลศึกษา20774 ด.ช.อรรฆพร วัณณะสุต

16 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20775 ด.ช.อัครวินท์  ปัญญาภรณี ฟง

17 ถนอมพิศวิทยา20776 ด.ช.รัชพล ลิขิตวรสิริ

18 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20777 ด.ญ.วรัญญ์ภัค กัณหะเสน

19 โรงเรียนเอกชัย20778 ด.ช.รัชช์ภู เจนทะเล

20 โรงเรียนสารสาสน์พิทยาคม20779 ด.ช.ณฐภูมิ เกริกกวิน

21 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20780 ด.ช.อรินทร์ ผลบุญ

22 บางบัวทองราษฎร์บำรุง20781 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ศรีโปฎก

23 อนุบาลสามเสนฯ20782 ด.ช.กฤธภพ ภิวรรณ โฟค์คซอง

24 พระแม่มารี สาทร20783 ด.ช.อัครนันท์ จีนคำ

25 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20784 ด.ช.เจตณัฐ กันสุทธิ์

26 โรงเรียนเผดิมศึกษา20785 ด.ช.สิรภพ ปฐมกาลบุตร

27 โรงเรียนคลองเตยวิทยา20786 ด.ช.ธนวัฒน์ ผลทวี

28 รร.เซนต์ดอมินิก20787 ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์

29 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา20788 ด.ช.เตณ์ชินทร์ เนินงาม

30 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20789 ด.ช.ปัณณวัชร์ สีงาม

31 ร.ร. พระแม่มารี สาทร20790 ด.ช.ศุภโชค ฤกษ์ดำริห์

32 อนุบาลวัดปรินายก20791 ด.ช.ฐนากร อาจยิ่ง

33 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20792 ด.ช.ภุชงค์ พิทักษ์ธนางกูร

34 โรงเรียนทอรัก20793 ด.ช.อริย์ธัช วัฒนพงศ์วรกุล

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20794 ด.ช.ธราเทพ ธนาพิชัย

36 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20795 ด.ช.คณพศ เอกตระกูลเกษม

37 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20796 ด.ช.พสิษฐ์ สุนทรพินิจกิจ

38 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20797 ด.ช.ธนพัฒน์ ทุวิรัตน์

39 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์20798 ด.ช.รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง

40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20799 ด.ญ.อชิรญา จันทร์มณีนิล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ แม้นศึกษาสถาน

21 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

311

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20800 ด.ญ.อรชพร ลีลาเชิดชู

2 โรงเรียนทอรัก20801 ด.ญ.อภิณห์พร ตรรกนันท์

3 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20802 ด.ช.จักรภัทร ศรจิตติวรรณ

4 สารสาสน์วิเทศบางบอน20803 ด.ญ.ชญาดา วงษ์พิธวัส

5 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี20804 ด.ช.ภาคิน ด่านสุเมธโย

6 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20805 ด.ช.อิทธิพัทธ์ แสงดี

7 พิชญ์ชนก20806 ด.ช.ปยุต ภัทรกนกศิริ

8 รร.สัจจพิทยา20807 ด.ช.ฐิติกร ศิริสมบัติสกุล

9 โรงเรียนเอกชัย20808 ด.ญ.ฐิตารีย์ สิริจำเริญผล

10 พิชญ์ชนก20809 ด.ญ.ปุณิกา ภัทรกนกศิริ

11 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20810 ด.ช.อัครเดช มลิจันทร์ เจเจ

12 สมฤดีสมุทรสาคร20811 ด.ญ.สิริญ์ยา เอกวัชรเจริญชัย

13 กรพิทักษ์ศึกษา20812 ด.ช.กนกพล ทรัพย์ทวี

14 โรงเรียนเบญจมบพิตร20813 ด.ช.ชนะพล เพ็ชรเจริญ

15 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร20814 ด.ช.ภาคิน ชื่นบุญเชิด

16 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20815 ด.ช.อัษฎา สองเมือง

17 กุหลาบวิทยา20816 ด.ช.กัณฑ์อเนก เตชะเกียรตินันท์

18 บูรณะศึกษา20817 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ศรีสมบัติ

19 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20818 ด.ญ.เกวลิน จันทหงษ์

20 ประสาทวุฒิ20819 ด.ญ.พีรทัต อันธิชัย

21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน20820 ด.ช.ธนภัทร มณีจรัสแสง

22 พระตำหนักสวนกุหลาบ20821 ด.ช.ธนโชติ ประพันธ์

23 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20822 ด.ช.สิรวิชญ์ ปูนชาวนา

24 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20823 ด.ช.ภัทรภณ เบญจสัตย์กุล

25 บางคูลัด20824 ด.ช.พุฒิสรรค์ ดินขุนทด

26 โรงเรียนบูรณะศึกษา20825 ด.ช.สรวิศ สัสสะหิตกร

27 โรงเรียนประชานิเวศน์20826 ด.ช.ณตะวัน ประชุมทอง

28 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20827 ด.ช.รชต โพธิรัชต์

29 วัดเบญจมบพิตร20828 ด.ช.ธนัท ทองแจ่ม

30 ประสาทวุฒิ20829 ด.ช.ภาคิน ภคโชติพงศ์

31 รร.เซนต์ดอมินิก20830 ด.ช.ธัชนนท์ พิเชษฐนาวิน

32 โรงเรียนวัดดวงแข20831 ด.ช.ภคภูมิ พินิจโชติ

33 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20832 ด.ช.สารัช อินทะศิริกุล

34 สารสาสน์วิเทศธนบุรี20833 ด.ช.กิตติรักษ์ สุริยสิริกุล

35 พระแม่มารีพระโขนง20834 ด.ช.กรวิชญ์ ตาใจ

36 โรงเรียนแสงอรุณ20835 ด.ช.ปัณณธร วิจารณ์ ปันๆ

37 ซางตาครู้สศึกษา20836 ด.ช.พิสิษฐ์ เหรียญวิทยากุล

38 โรงเรียนพรศิริกุล20837 ด.ช.นพัตธร สาลีโภชน์

39 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20838 ด.ช.อัครนันท์ จรลี

40 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20839 ด.ช.ณัฐพัชร์ ตะไลกลาง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ห้องสอบที่
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20840 ด.ช.วรณัฐ ฐากูรสุริยโฆษิต

2 โรงเรียนอำนวยวิทย์20841 ด.ช.เทวรินทร์ สิทธ์สีสิน

3 รร.เซนต์ดอมินิก20842 ด.ช.ธเนศพล ทนันชัย

4 ขจรโรจน์วิทยา20843 ด.ช.ศิวกร รวมลาภ

5 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20844 ด.ช.ธนภัทร กุลสุรโกวิท

6 มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)20845 ด.ญ.นภัสนันท์ พันธุลา

7 เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาบางใหญ่20846 ด.ญ.พิยดา ปั้นแววงาม พิ้งค์

8 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20847 ด.ช.กัญจน์ ลิ้มชุณหนุกูล

9 ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ20848 ด.ญ.สวิตตา ผดุงเจริญ

10 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20849 ด.ช.อัครวิทย์ ลาภากุลชัย

11 โรงเรียนพญาไท20850 ด.ช.รชต องค์คุณารักษ์

12 อัสสัมชัญแผนกประถม20851 ด.ช.โชติพัฒน์ แพนดี

13 อยู่เย็นวิทยา20852 ด.ช.นาธาน กายู

14 เซนต์แมรี20853 ด.ช.ราเมศวร์ เฟื่องฟุ้ง

15 โรงเรียนเอกชัย20854 ด.ช.พีรธัช ลีประเสริฐ

16 อนุบาลพิบูลเวศม์20855 ด.ช.กฤตภาส ลัดเล็ง

17 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20856 ด.ช.ภูดิส ชินรัตนสุทธิ์

18 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา20857 ด.ช.ศุภกร เครือหงษ์

19 โรงเรียนดวงวิภา20858 ด.ญ.อภิสรา เพียรเจริญ

20 ประสาทวิทยานนทบุรี20859 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทวีทรัพย์

21 โรงเรียนซางตาครู้สศิึกษา20860 ด.ช.ชิติพัทธ์ เคร่งครัด

22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20861 ด.ช.ศุภณัฐ หวังมีสุข

23 กรพิทักษ์ศึกษา20862 ด.ช.สิรภพ ฐานพงศ์พันธ์ุ

24 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์20863 ด.ญ.ปาลิตา บวกไธสง

25 ปัญญาศักดิ์20864 ด.ช.ธีระศักดิ์ หล่อเทียนชัย

26 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย20865 ด.ช.ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์

27 อัสสัมชัญสมุทรปราการ20866 ด.ช.ธีรภัทร รัตนเรืองศักดิ์

28 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20867 ด.ช.ปุณณเมธ เกียรติเบญจพงศ์

29 ปัญจทรัพย์ ดินเเดง20868 ด.ช.จารุเกียรติ จำปาทอง

30 สาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา20869 ด.ช.ภัทรกร บาลมงคล

31 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20870 ด.ช.รชต ศุภอำพันวงษ์

32 โรงเรียนฉิมพลี20871 ด.ญ.มัลลิกาสุรศักดิ์เสนีย์ ฟ้าใส

33 สมฤดีสมุทรสาคร20872 ด.ญ.พิณธิดา ค้ามีผล

34 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา20873 ด.ญ.นัชชา ลิ้มจักรภพ

35 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา20874 ด.ญ.อุไรพร แสนเรียน

36 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา20875 ด.ช.ธนวิชญ์ ฉันท์ศิริเดชา

37 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20876 ด.ช.วรวิทย์ วินเซนท์ ศรแผลง

38 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์20877 ด.ช.กรชชัด ตั้งจิรโชติ ชัต

39 โรงเรียนฐานปัญญา20878 ด.ช.วชิรวิชญ์ กมลรัมย์

40 สารสาสน์พิทยา20879 ด.ช.นรวิชญ์ สุธาเกียรติสกุล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา20880 ด.ญ.อภิรดา กองทิพย์

2 กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา20881 ด.ช.กิจเทวัญ ยงเขตกิจ

3 ประสาทวุฒิ20882 ด.ช.วรรถภูมิ ลลิตานนท์

4 สตรีวรนาถ20883 ด.ช.พัฒนชัย พัฒนวิจิตร

5 พระตำหนักสวนกุหลาบ20884 ด.ช.ธนภูมิ ดีแนบเนียน

6 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20885 ด.ช.สุนิธิ บัวมาก

7 พระหฤทัยคอนแวนต์20886 ด.ช.ภูวเดช ลอยใหม่

8 สารสาสน์ธนบุรี20887 ด.ช.ณฐนนท์ เอี่ยมสอาด

9 สุนีพิทยา20888 ด.ช.ธุวานนท์ วงศ์ทรัพย์อิน

10 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20889 ด.ช.พชร ชื่นศิริ

11 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์20890 ด.ช.ศรณ์ศีล ปิ่นชุมพลแสง

12 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20891 ด.ญ.รัญชิดา บุญชู

13 นฤมลทิน ธนบุรี20892 ด.ช.ธนกฤต จรูญพิบูลพงศ์

14 อัตตาภิวัฒน์20893 ด.ช.ธีร์ณัฐ เตชาฐิติเศรษฐ์

15 ปัญญาศักดิ์20894 ด.ช.ภัทรพล  ปัทมะคานนท์ กันณ์

16 อัตตาภิวัฒน์20895 ด.ช.เตชินท์ ลิ้มสมบัติอนันต์

17 ซางตาครู้สศึกษา20896 ด.ช.ชนม์ณภัทร์ วงศ์สมศรี

18 อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี20897 ด.ช.สมิทธ์ สุดสอาด

19 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20898 ด.ช.ธนากร ฤทธิศิลป์

20 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี20899 ด.ช.ชยากร ศศินานนท์

21 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20900 ด.ช.ธนิสร เพิ่มพูล

22 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา20901 ด.ญ.เมธาพร พิชัยคำ ใบหม่อน

23 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ20902 ด.ช.ทวีกาญจน์ ศรีพูนพิพัฒน์

24 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ20903 ด.ช.ปฐพี ศรีพูนพิพัฒน์

25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20904 ด.ช.ปัณณวัฒน์ สุทธิ

26 โรงเรียนซางตาครู้สศิึกษา20905 ด.ช.ปัณณทัต เอื้อสุขภักดี

27 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20906 ด.ช.ณพวุฒิ สมปอง

28 กรพิทักษ์ศึกษา20907 ด.ช.วีรเดช เอี่ยมรุ่งเรืองกุล

29 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20908 ด.ช.กฤษณิพิฐ ตันตรวงศ์

30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20909 ด.ช.กิตติภพ พันวิไล

31 กรพิทักษ์ศึกษา20910 ด.ช.วิริยะ นิ่มอ่อน

32 โรงเรียนบูรณวิทย์20911 ด.ช.วสิษฐ์พล คชเสนา

33 แสงอรุณ20912 ด.ช.สมัชญ์ ตันติสำเร็จกิจ

34 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20913 ด.ญ.วรวลัญช์ ปินตา

35 แสงโสม20914 ด.ช.อนุนาท อินอำพร

36 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์20915 ด.ช.ปีติพล ผลสุข

37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20916 ด.ช.ปัณณทัต ใจมา

38 โรงเรียนสารสาสน์พิทยาคม20917 ด.ช.เจตณัฐ เตชสราญสิริกุล

39 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20918 ด.ช.นิธิศ ศรีสุวณิชกุล

40 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20919 ด.ช.นวพล สิริวัจนานนท์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20920 ด.ช.นนทวัฒน์ พนาราบ

2 อโศกวิทย์อ่อนนุช20921 ด.ช.ธนวิชญ์ โนนสูงเนิน

3 สารสาสน์วิเทศชลบุรี20922 ด.ช.ภูวดิท ชอบอาภรณ์

4 พระแม่มารี สาทร20923 ด.ช.เหมันต์ หาสูงเนิน

5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์20924 ด.ช.ศรุต กิจกังวล

6 วัดชัยชนะสงคราม20925 ด.ช.ธันยบูรณ์ เพ็ชรสี่หมื่น

7 สมฤดีสมุทรสาคร20926 ด.ช.ยุทธภูมิ โหมดตั๋ว

8 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20927 ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์ วัฒนาพิพัฒนกุล

9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20928 ด.ช.ภาวัต เลิศสมิทวงศ์

10 สาธิตละอออุทิศ20929 ด.ช.ณ ภพ ศาตะโยธิน

11 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20930 ด.ช.สุวัชร มีอาษา

12 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20931 ด.ช.ภัทรดนัย พรจิรานุลักษณ์

13 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20932 ด.ช.ศุภพล เนตรแก้ว

14 โรงเรียนเผดิมศึกษา20933 ด.ช.กิตติ์กวิน ศรีสง่าชัยพร

15 ซางตาครู้สศึกษา20934 ด.ช.ณัฐนันทน์ อิ่มอารมย์

16 โรงเรียนเผดิมศึกษา20935 ด.ช.วรันธร นาคะ

17 ราชินี20936 ด.ช.ณัฎฐพัชร อนุจร

18 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20937 ด.ช.ธนปพน สุขประเสริฐศิลป์

19 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี20938 ด.ช.ภวิศ กนกวาทกุล

20 อนุบาลพิบูลเวศม์20939 ด.ช.นิธิกร ฉัตรรุ่งสันติสุข

21 มณีวัฒนา20940 ด.ช.ธนพัชร์ เกิดวงษ์

22 แม่พระฟาติมา20941 ด.ช.ธีรภัทร พุกพล ธี

23 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20942 ด.ช.หฤษฎ เจริญสุข

24 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา20943 ด.ญ.ศศิวิมล ปรีเกษม

25 โรงเรียนบูรณวิทย์20944 ด.ช.ณัฏฐกรณ์ ปล้องงูเหลือม

26 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์20945 ด.ช.กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล

27 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์20946 ด.ญ.วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล

28 สารสาสน์พิทยา20947 ด.ช.ภคพัฒน์ เปาวนา

29 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต20948 ด.ช.นพวิทย์ สุวรรณธนาพนธ์

30 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20949 ด.ช.กันต์พงษ์ เพ็ชรน้อย

31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20950 ด.ช.วศธร ภักดี

32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20951 ด.ช.วศกร ภักดี

33 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา20952 ด.ญ.สุพิชชา มาลีรุ่งเรืองกิจ

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20953 ด.ช.ไกรวิชญ์ ดิษฐราชา

35 รร.เซนต์ดอมินิก20954 ด.ช.จิรันตน์ฌาน ศิริพรอดุลศิลป์

36 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20955 ด.ช.ธนพล ธนพินิตกุล อิคิว

37 สมฤดีสมุทรสาคร20956 ด.ญ.ญาณิศา แก้วอินทร

38 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20957 ด.ช.ปิยังกูร แก้วสีงาม

39 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)20958 ด.ช.ศักรินทร์ เทพอาษา

40 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์20959 ด.ญ.อคิราภ์ อ่อนน้อม

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20960 ด.ช.วริทธิ์ธร แป้นชูผล

2 เผยอิง20961 ด.ช.อมรเชษฐ์ ชัยวิวัฒน์พันธ์

3 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม20962 ด.ช.ปุญญพัตน์ แพรสมบูรณ์

4 อัตตาภิวัฒน์20963 ด.ช.ธนวิชญ์ เจษฎากานต์

5 พิชญ์ชนก20964 ด.ช.ณัฐวัตน์ นามปวน

6 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20965 ด.ช.ณฐพลชัย ไชยสง่าศิลป์

7 โรงเรียนประยุรวงศาวาส20966 ด.ช.นัธทวัฒน์ ศรีสุวรรณ์

8 พิชญ์ชนก20967 ด.ช.ธาณินทร์ เข็มจีน

9 ราชวินิตประถม20968 ด.ช.ธนโชติ กลิ่นหอม

10 ฐานปัญญา20969 ด.ญ.ธัญญทิพย์ แสงอนันต์

11 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20970 ด.ช.อัณณกฤช สุทิน

12 พิชญ์ชนกหนองแขม20971 ด.ช.สหรัฐ โตสมตน

13 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ20972 ด.ช.ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง

14 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20973 ด.ช.จิรัฏฐ์ สี่พยัคฆ์

15 สารสาสน์วิเทศศึกษา20974 ด.ช.ธีธัช แก้วพิทักษ์

16 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20975 ด.ช.ณัฐชยพล พรหมบุตร

17 โรงเรียนราชวินิต20976 ด.ช.ตรีบูรพา มุกดามณี

18 รร.เซนต์ดอมินิก20977 ด.ช.ปุณณวิช บุญกอบ

19 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์20978 ด.ช.จุฑาณัฐ ศุภฤกษ์ชัยวัชร์

20 รร.เซนต์ดอมินิก20979 ด.ช.ชวกร สินธวานุกูล

21 พระแม่มารี สาทร20980 ด.ช.พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์

22 เปรมประชาวัฒนา20981 ด.ช.ปวีณ์กร สุขลาภ

23 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20982 ด.ช.วิชญ์พงศ์ ศิลปธรรมธาดา

24 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา20983 ด.ช.นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ

25 รร.สัจจพิทยา20984 ด.ช.ภัทรชนน ชนะกิจ

26 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต20985 ด.ช.พีรภัทร พูลเจริญ

27 โรงเรียนพญาไท20986 ด.ช.วิเศษสุทธิ์ ขยันกิจ

28 พระแม่มารี สาทร20987 ด.ช.ทศพล วนเจริญวงศ์

29 อนุบาลพิบูลเวศม์20988 ด.ช.ธนกฤต ขุนอาจ

30 โรงเรียนเปีายมสุวรรณวิทยา20989 ด.ช.ปกรณ์ จันทร์เนียม

31 สารสาสน์พัฒนา20990 ด.ช.ชวัลวิทย์ หงษ์พิบูลย์

32 โรงเรียนพันธะวัฒนา20991 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เลขมาศ

33 อัสสัมชัญธนบุรี20992 ด.ช.ก้องกฤษฎิ์ พงศ์นราทร

34 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20993 ด.ช.อชิรวิชณ์ บุดดา

35 ราชวินิต20994 ด.ช.ธนภัทร วัชระมานนท์

36 ประยุรวงศาวาส20995 ด.ญ.พิชชานันท์ เม็งเขียว

37 โรงเรียนเอกชัย20996 ด.ช.สิรภพ บุญเลิศ

38 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20997 ด.ช.กรวิชญ์ สุนทรา

39 อัสสัมชัญสมุทรปราการ20998 ด.ช.กษดิส จันทร์คง

40 กงลี้จงซัน20999 ด.ช.อิทธิพัทธ์ บุญทา

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 กรพิทักษ์ศึกษา21000 ด.ช.คณนาถ นันทกฤตานนท์

2 อยู่เย็นวิทยา21001 ด.ญ.อังคณา ยั่งยืน

3 สารสาสน์เอกตรา21002 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตั้งนที

4 โรงเรียนวัดปทุมคงคา21003 ด.ช.ภทรพล โอดพิมพ์

5 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี21004 ด.ญ.ณัชชา หอยสังข์

6 จินดามณี21005 ด.ช.ณัฐพล ศรีจรรยา

7 ราชินี21006 ด.ญ.อัมราภัสสร จิตรเสรีพงศ์

8 เผยอิง21007 ด.ช.กุศล โศจิพิทักษ์พงษ์

9 กฤตศิลป์วิทยา21008 ด.ช.ยศกร ชื่นแช่ม

10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21009 ด.ช.พชร จิรนันทศักดิ์

11 จันทรวิทยา21010 ด.ช.พงศธร โกวิทานุพงศ์

12 ชาลีสมุทร21011 ด.ช.อภิชัย ศุภกรโกศัย

13 ไผทอุดมศึกษา21012 ด.ช.ชนภัช เนียมชาวนา

14 อนุบาลราชบุรี21013 ด.ช.กล้าก้าว ศิริสมบัติ

15 โรงเรียนทอรัก21014 ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีจันทร์สุข

16 ซางตาครู้สคอนแวนท์21015 ด.ญ.กระปุกเงิน จงสุรสิทธิวัฒน์

17 กุหลาบวิทยา21016 ด.ช.ชนวัชย์ วิชญมาศ

18 โรงเรียนราชวินิต21017 ด.ช.ภูมินทร์ ลาภธนากร

19 อัสสัมชัญสมุทรปราการ21018 ด.ช.จารุกิตติ์ นิ่มวงษ์

20 เผยอิง21019 ด.ช.ปิยภูมิ วาดเขียน

21 อันนาลัย21020 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ลีลาพฤทธิ์

22 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21021 ด.ช.ทินกฤต เจริญสิน

23 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์21022 ด.ช.วรรยวรรศธ์ อนุภาพบรมสุข

24 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์21023 ด.ช.ชยพล ปานเอม

25 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์21024 ด.ญ.วรรย์ธวลัน อนุภาพบรมสุข

26 อนุบาลชุมพร21025 ด.ช.เบญจรงค์ ลือชัย

27 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21026 ด.ช.ตฤณ ศิลป์ชัย

28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21027 ด.ช.เอกลักษณ์ แสงเพชรประเสริฐ

29 โรงเรียนโกศล วิทยา21028 ด.ช.วรัญชิต วัฒนาธนกุล

30 วัดชัยชนะสงคราม21029 ด.ช.จิรภัทร เมืองคำ

31 ธรรมภิรักษ์21030 ด.ช.วิศรุต ตันฑวิเชียร

32 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21031 ด.ช.ธีร์ ยิ่งวิวัฒนพงษ์

33 โรงเรียนกุศลศึกษา21032 ด.ช.ภัทรเดช วังนันไชย

34 โรงเรียนกุศลศึกษา21033 ด.ช.ภาสกร วังนันไชย

35 กุหลาบวิทยา21034 ด.ช.ณัฐกฤษ ทองสกุลพานิชย์

36 จินดามณี21035 ด.ช.บารมี พิริยะสุรวงศ์

37 ยอแซฟอุปถัมภ์21036 ด.ช.ธนาธิป สุนทร

38 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต21037 ด.ช.โชติวัฒน์ สุขเพสน์

39 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21038 ด.ช.พิชเญศ ชาติสวัสดิ์

40 โรงเรียนบูรณะศึกษา21039 ด.ช.อชิระ ปิติเลิศปัญญา

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 โรงเรียนวัดดุสิตาราม21040 ด.ช.รังศิลป์ชัย  ทองสุข รังสิต

2 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา21041 ด.ช.ธนกฤต หาญกล้า

3 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา21042 ด.ช.แทนคุณ สุขกิจ

4 อำนวยวิทย์21043 ด.ช.กรินทร์ รักขนาม

5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล21044 ด.ช.ฐิติวุฒิ วุธศรี

6 เซ็นต์ยอแซฟยานนาวา21045 ด.ช.ศุภณัฐ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

7 ไผทอุดมศึกษา21046 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เฉลิมชัยรัตนกุล

8 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21047 ด.ช.ณัฏฐ์ บอส

9 กสิณธรวิทยา21048 ด.ช.ธนัษฐ์ พิมพิศประภานัน

10 รร.เซนต์ดอมินิก21049 ด.ช.กาญจน์ ตั้งภักดี

11 โรงเรียนสายน้ำทิพย์21050 ด.ช.วรรณธัช รัตนเอม

12 สารสาสน์พิทยา21051 ด.ช.เอกภาวิน ศรีรัตอำไพ

13 กรพิทักษ์ศึกษา21052 ด.ญ.ณัฏฐวดี ประเสริฐกมลเทพ

14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21053 ด.ญ.ครองบุญ จินดา

15 แม่พระฟาติมา21054 ด.ช.เตชินท์ คงใหม่

16 โรงเรียนวัดบางปะกอก21055 ด.ช.พลัฏฐ์ เลิศชูวัฒน์

17 ขจรโรจน์วิทยา21056 ด.ช.ติณณภพ สุภศร

18 ฐานปัญญา21057 ด.ช.สาคเรศ ขำทวี

19 โรงเรียนฐานปัญญา21058 ด.ช.รพีภัทร ใบผุย

20 พระแม่มารี21059 ด.ช.สิทธา รักเกียรติสกุล

21 เอกบูรพา วิเทศศึกษา21060 ด.ช.วสวรรฑน์ วิทยประภารัตน์

22 วัดอมรินทราราม21061 ด.ช.ปรมัตถ์ ประกาศรี

23 โชคชัยรังสิต21062 ด.ช.ยศ ยศสมบัติ

24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21063 ด.ช.เชษฐชา ฉายสินสอน

25 สหวิทย์21064 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รอดสะอาด

26 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์21065 ด.ช.สินธนา กลิ่นอยู่

27 โรงเรียนวัดสระบัว21066 ด.ช. พีรดณย์ องค์ฺพุดชา

28 สาธิตพัฒนา21067 ด.ช.ภัคศรัณย์ สุวรรณเสวก

29 สารสาสน์เอกตรา21068 ด.ช.กฤตภาส สุริยวงษ์

30 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21069 ด.ช.พีรณัฐ นรากร

31 อนุบาลสมุทรสาคร21070 ด.ช.สรวีย์ จารวีไพบูรณ์

32 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21071 ด.ช.ปิยะสกล ปกนาง

33 ซางตาครู้สศึกษา21072 ด.ช.ณัฐวินฐ์ เตชะวัชราภัยกุล

34 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21073 ด.ช.ภูรีณัฐ อันตรเสน

35 ขจรโรจน์วิทยา21074 ด.ช.ศิวกร อริยชาญศิลป์

36 อัตตาภิวัฒน์21075 ด.ช.ณัฐนันท์ เจนกิตติวัฒนา คนโปรด

37 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21076 ด.ช.ปัณณทัต ลีมางกูร

38 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย21077 ด.ช.กรณ์ กองแก้ว

39 อนุบาลวัดนางนอง21078 ด.ช.ณตะวัน หมื่นกล้า คูณ

40 รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม21079 ด.ช.กฤตบุญ เสาแสง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม21080 ด.ญ.ศศิธร เสาแสง

2 รร.เซนต์ดอมินิก21081 ด.ช.จิรปกรณ์ กิติสมชัย ท๊อป

3 อุดมศึกษา21082 ด.ช.รัฏฐกรณ์ ตันติพรสวัสดิ์

4 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย21083 ด.ช.ศุภณัฐ อมรแสงทอง

5 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21084 ด.ช.สิรภพ บูรพาสกุล

6 เซนต์คาเบรียล21085 ด.ช.มิ่งเมืองแมน ศุภธีรธรรม

7 เมืองวาปีปทุม21086 ด.ญ.ชลลดา นิยมเดชา

8 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์21087 ด.ช.ธวัชชัย แซ่ลิ้ม

9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม21088 ด.ช.วุฒธิชัย เทิดทูลกุล

10 โรงเรียนวัดประยุรวงค์21089 ด.ช.ศิลาดล จันทรสัมฤทธิ์

11 อรรถญาสาธิต21090 ด.ญ.นันท์นภัส เล็กแก้ว

12 สายประสิทธิ์วิทยา21091 ด.ช.บุณญฤทธิ์ อมรรัตนโกศล

13 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ21092 ด.ญ.เจตนิพิฐ ชูศรี

14 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21093 ด.ช.         ศุภวิชญ์   นาคสวัสดิ์ ปลื้ม

15 โรงเรียนสวัสดีวิทยา21094 ด.ช.ณภคพล ปิยพสุนทรา

16 โรงเรียนราชวินิต21095 ด.ช.แทนธรรม สารกลิ่น

17 กงลี้จงซัน21096 ด.ช.ธรรมรัตน์ บำรุงรัตน์

18 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21097 ด.ช.พงศธร เผือกสุภา

19 โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง21098 ด.ช.กฤตภาส รัตนณรงค์

20 กศน. ตำบลสำนักขาม21099 ด.ญ.วรธนกร สมัครธรรม

21 เผดิมศึกษา21100 ด.ช.บุญฤทธิ์ วลัญไชย

22 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21101 ด.ช.ภูทนนท์ เฉลยบุญวัฒน์

23 ชุมชนวัดราษฏร์บำรุง21102 ด.ญ.กัญญาณัฐ โสตถิกพันธ์ุ

24 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง21103 ด.ช.พลวัฒน์ ดีจริง

25 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21104 ด.ช.ธนพล ชายสำโรง

26 โกศลวิทยา21105 ด.ช.พงศ์ปณต ฉัตรศิริวงศ์ เซิน

27 บรรจงรัตน์21106 ด.ช.ปรเมศวร์ บุญชู

28 โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูประถัมภ์21107 ด.ช.จิราภัทร ปิ่นทอง

29 อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี21108 ด.ช.ณัฐธัญ ฉัตระเนตร

30 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา21109 ด.ช.ณัฏฐ์ฐพล วงษ์เชิดขวัญ

31 โรงเรียนสวัสดีวิทยา21110 ด.ช.พสิษฐ์ ขาวทอง

32 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21111 ด.ช.พงศกรณ์ วรรณเศรษฐชัย

33 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์21112 ด.ช.คุณานนท์ มีครุฑ

34 พระหฤทัยคอนแวนต์21113 ด.ช.วริศ ไตรรัตนศักดิ์

35 รร.เซนต์ดอมินิก21114 ด.ช.ปัณณ์พัฒน์ ฉัตรศิริรัตน์

36 ยอดดวงใจ21115 ด.ช.อัครพล ทองดี อั้ม

37 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21116 ด.ช.วิจักษ์ภัทน์ ตันติวิรกุล

38 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21117 ด.ช.นน ศรีพลกรัง

39 ธรรมภิรักษ์21118 ด.ช.ศุภัช โงนรี

40 โรงเรียนราชวินิต21119 ด.ช.ศิงขร บุตรรัตน์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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1 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21120 ด.ช.ชนาธิป มูลเหลา

2 โรงเรียนโกศล วิทยา21121 ด.ช.กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์

3 โรงเรียนตรีวิทยา21122 ด.ช.กิตติภพ บุณยะชาติ

4 กรพิทักษ์ศึกษา21123 ด.ช.จารุกิตติ์ บวรวิกรัยสกุล

5 ปัญญาศักดิ์21124 ด.ช.ณพวิทย์ โชติโก

6 อำนวยวิทย์21125 ด.ช.กานต์ กิตติกานต์

7 โรงเรียนสวัสดีวิทยา21126 ด.ช.ภัทรพล มลิวัน

8 สารสาสน์วิเทศบางบอน21127 ด.ช.วสุ ศรีเจริญ

9 โรงเรียนสวัสดีวิทยา21128 ด.ช.อลงกรณ์ ฉิวรัมย์

10 โรงเรียนมารีย์วิทยา    นททบุรี21129 ด.ญ.สิรินดา กุลเดช

11 พระตำหนักสวนกุหลาบ21130 ด.ช.ยินวาทิตร์ ยินว่าทิตร์ เผื่อนปฐม

12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21131 ด.ช.กิตติภัทร ทองสุขศรี

13 โรงเรียนสารสาสน์พิทยาคม21132 ด.ช.กิตติพงษ์ ยานเพิ่ม

14 ศิริมงคลศึกษา21133 ด.ช.ชนันธร ปิลอง

15 จันทรวิทยา21134 ด.ช.ณัฏฐกรณ์ สว่าง

16 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ21135 ด.ช.ชยณัฐ ศรีสากล

17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21136 ด.ช.สุตนันท์ ริว

18 โรงเรียนเอกชัย21137 ด.ช.ศุภชัย ผลมีศักดิ์

19 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21138 ด.ช.กฤตภาส ลาภเลิศสกุล

20 อนุบาลวัดนางนอง21139 ด.ช.อาชวิต ผ่องวงศ์

21 พระแม่มารีพระโขนง21140 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ศรียะพงศ์

22 ชาญรัตน์วิทยา21141 ด.ญ.อรกัญญา โนนุตร์

23 โรงเรียนเผดิมศึกษา21142 ด.ช.ณรงคฉัตร ภักดี

24 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)21143 ด.ญ.วชิราภรณ์ ท้าวปราบภัย

25 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)21144 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ท้าวปราบภัย

26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร21145 ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์

27 รร.บางคูลัด21146 ด.ญ.พีรดา ธีรนันท์ธนพัฒน์

28 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21147 ด.ช.ธนภูมิ ศรีพุ่ม

29 ราชวินิต21148 ด.ช.สิรวิชญ์ กระจายศรี

30 กรพิทักษ์ศึกษา21149 ด.ช.ณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล

31 ศิริมงคลศึกษา21150 ด.ช.อานนท์ แก้วแววนาม

32 ธรรมภิรักษ์21151 ด.ช.ณัฎฐปพน พรรณพงาพันธุ์

33 ราชวินิตประถม21152 ด.ช.ณัฐดนัย คำนา

34 โรงเรียนวัดนิมมานรดี21153 ด.ช.อินทัช กิมอูน

35 ราชวินิต21154 ด.ช.วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์

36 นราทร21155 ด.ช.นครินทร์ แพ่งศิริ

37 อนุบาลวัดปรินายก21156 ด.ช.นวปรัชญ์ เบญจกุล

38 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)21157 ด.ญ.บุณณดา สินไพบูลย์ผล

39 รร.มารีย์วิทยานนทบุรี21158 ด.ญ.ศิรภัสสร สุวรรณแสง

40 ทานตะวันไตรภาษา21159 ด.ช.พชร จินตนาไพบูลย์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ แม้นศึกษาสถาน

30 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

326

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21160 ด.ช.ชวัลวิทส์ ชาวใต้

2 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์21161 ด.ช.ชยพล บุญสว่างวงศ์

3 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)21162 ด.ช.สุรพัศ นิลจันทร์

4 สารสาสน์สุขสวัสดิ์21163 ด.ญ.วิรินทร์ญา ศศิอภินันท์สุข

5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส21164 ด.ญ.สรวีย์ วิจิตรปัญญาพร

6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล21165 ด.ช.ศิรวีร์ วิจิตรปัญญาพร

7 บีค้อนเฮ้าส์แย้มสอาด ลาดพร้าว21166 ด.ญ.ปาณิสรา นิลกำแหง

8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21167 ด.ญ.ชมพูนุท ปัญญาธรรม

9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21168 ด.ญ.ภิรามณ แผ่อารยะ

10 กรพิทักษ์ศึกษา21169 ด.ช.พลวัต พูลนิ่ม

11 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย21170 ด.ช.ปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์

12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี21171 ด.ช.กิตติวัฒน์ สิทธิวงษ์

13 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21172 ด.ช.วรรัตน์ สัจธรรม

14 โรงเรียนสากลบางแค21173 ด.ช.ธนภัทร ปรางหมู่

15 โรงเรียนวัดยานนาวา21174 ด.ช.คณพศ ศศิวิมลพงศ์

16 พญาไท21175 ด.ช.พาณิภัค รักษ์เกียรตินำชัย

17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21176 ด.ช.เสกข์กฤษณ์ ณัฐธนินท์รัฐ

18 โรงเรียนสวัสดีวิทยา21177 ด.ช.ปรัตถกร ฮ้อเจริญ

19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21178 ด.ญ.ศศิวรรณ เนตรล้อมวงค์

20 รร.เต็มรักศึกษา21179 ด.ช.ณพวิทย์ ไชยทองพันธ์

21 วรรณสว่างจิต21180 ด.ช.ธัญยธรณ์ สันติเฟื่องกุล

22 โรงเรียนมารีย์วิทยา    นททบุรี21181 ด.ญ.ชุติดาภา หงษ์กลิ่น

23 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21182 ด.ช.สุพศิน กองอิ้ม

24 พระแม่มารีพระโขนง21183 ด.ช.ธนัช อบลัดดา

25 ประสาทวุฒิ21184 ด.ช.วรัญญู เลาหมี่

26 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21185 ด.ช.วิกรม ทิพวัน

27 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์21186 ด.ช.อินทัช ปลื้มวงศ์โรจน์

28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21187 ด.ญ.กุลธิดา ต่างประเสริฐ

29 สารสาสน์ธนบุรี21188 ด.ญ.ญาณิศา ตันติพรสกุล

30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร21189 ด.ช.ธนกฤต กุศล

31 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21190 ด.ญ.สิริกาญจน์ จรัสนภารัตน์

32 บูรณะศึกษา21191 ด.ช.พนธกร ยุกติชาติ

33 พิพัฒนา21192 ด.ช.ปัฐวีณ์กร พิริยโยธากุล

34 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)21193 ด.ช.บุญญวัฒน์ นาโค

35 เทพกาญจนา21194 ด.ช.เมทาสิทธิ์ สารีกุล

36 โรงเรียนวัดปทุมคงคา21195 ด.ช.อารียะ  อบอุ่น ออมสิน

37 ราชวินิตประถม21196 ด.ช.สิริเชษฐ์ ดารามาศ

38 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์21197 ด.ช.พสุรัตน์ แก้วศรี

39 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา21198 ด.ญ.ณัชชา มีบุญญา

40 วัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)21199 ด.ญ.บทมี ไชยมงคล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:10



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ แม้นศึกษาสถาน

31 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

327

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์21200 ด.ช.สรวิชญ์ สุทธิสุข

2 สารสาสน์พิทยา21201 ด.ช.ศิวกร หงษา

3 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21202 ด.ช.ศราวิน อนุกูลสวัสดิ์

4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต21203 ด.ช.ภูมิรพี อังกาบทอง

5 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา21204 ด.ช.วรเมธ กาศอุดม

6 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21205 ด.ช.ณัฐวรรธน์ สุทธิไมตรี

7 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต21206 ด.ช.ศุภธัช เกิดมงคล

8 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ21207 ด.ช.ณัฏฐากร ยอดคำ

9 โรงเรียนเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)21208 ด.ช.ไอสวรรค์ บุญประเสริฐ

10 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21209 ด.ช.พิรภพ อังกาบทอง

11 โรงเรียนเอกชัย21210 ด.ช.ธนกฤต วิงวร

12 อนุบาลสมุทรสาคร21211 ด.ญ.ชนิสรา ชวลิตพร

13 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21212 ด.ช.ภูทับฟ้า อุปถัมภ์

14 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21213 ด.ช.ธรรมปพน ด่านทิพย์ปัญญา

15 กุหลาบวิทยา21214 ด.ช.นพเก้า บูรณะอมร

16 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21215 ด.ช.ทรงกลด เลี้ยงภักษาหาร

17 พระโขนงวิทยา21216 ด.ช.กนกพล สราญวงศ์

18 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21217 ด.ช.คีริน โลหะอนุกูล

19 โรงเรียนราชวินิต21218 ด.ช.กรกวิน จันทรสิงหาญ

20 ศุภวรรณ21219 ด.ช.ภูพิทักษ์ เปลี่ยนปาน

21 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์21220 ด.ช.อตินนท์ สกุลตันเจริญชัย

22 กุหลาบวิทยา21221 ด.ช.พสุพนธ์ อากาศ

23 อนุบาลพิบูลเวศม์21222 ด.ช.ศิรสิทธิ์ อาคารรัตน์วรรณ

24 อนุบาลพิบูลเวศม์21223 ด.ช.ธีรภัทร ธรรมิภักดิ์

25 อนุบาลพิบูลเวศม์21224 ด.ช.ปวี บัวทอง

26 สารสาสน์พิทยา21225 ด.ช.ชัชรินทร์ เผียงสูงเนิน

27 วัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์21226 ด.ช.ภูริช ณะแก้ว

28 โชคชัยรังสิต21227 ด.ช.ฐิติวัชร์ คำยันต์สิทธิเดช

29 จันทรวิทยา21228 ด.ช.จีรภัทร บุญเที่ยง

30 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์21229 ด.ช.ภัทรเลิศ ละครวงศ์

31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21230 ด.ช.ชวัลวิทย์ เงินชั่ง

32 โรงเรียนแสงอรุณ21231 ด.ช.ภาณุวิชญ์ จูจ้อย

33 ศิริมงคลศึกษา21232 ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองกนกรัศมี

34 โรงเรียนแสงอรุณ21233 ด.ช.ปาณัสม์ พีชะพัฒน์

35 ร.ร.พระแม่สกลสงเคราะห์21234 ด.ช.วชิรวิทย์ บัวทั่ง

36 สารสาสน์วิเทศบางบอน21235 ด.ช.ศราวุฒิ ขมพุดซา

37 รร.ดวงวิภา21236 ด.ช.ปิยังกูร แดงเอียด

38 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย21237 ด.ช.อชิระ ไวทยบุญ

39 ธรรมภิรักษ์21238 ด.ช.กฤษณพิชท์ งามน้อย

40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน21239 ด.ช.ชนาธิป ชนะชาญชัย

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:11



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

32 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

511

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 กรพิทักษ์ศึกษา21240 ด.ช.จิรกฤต พึ่งหลักชัย

2 ราชวินิตประถมบางแค21241 ด.ช.วุฒิกร นรดี

3 ราชวินิตประถมบางแค21242 ด.ช.ปริพันธุ์ ศรีนอก

4 ราชวินิตประถมบางแค21243 ด.ช.ฐปนัท นวะมะรัตน

5 ธรรมภิรักษ์21244 ด.ช.กฤศ จิตตธรรม

6 มณีวัฒนา21245 ด.ช.พิสิษฐ์ กวีกิจบุญญา

7 มณีวัฒนา21246 ด.ช.วรพล นาทมนตรี

8 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง21247 ด.ช.สิริภูศิรัญณ์ จันทร์มาก

9 ซางตาครู้สศึกษา21248 ด.ช.ชลนที ไชยสาร

10 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21249 ด.ช.พีรวิชญ์ ขนอนเวช

11 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21250 ด.ช.นรภัทร มานะพงค์

12 วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน21251 ด.ช.น้ำมนต์ สุทธิบุตร

13 โรงเรียนบูรณะศึกษา21252 ด.ช.วรภัทร์ แสงอรุณ

14 วรมงคล21253 ด.ญ.ณัฐพัชญ์ เจริญทรัพย์สกุล

15 แม่พระประจักษ์21254 ด.ช.วรวิช แซ่อื้อ

16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา21255 ด.ช.พัทธนันท์ บุญยะพงศ์ไชย

17 อยู่เย็นวิทยา21256 ด.ช.พงค์ธวัช ศรีแก้วนำ้ใส

18 โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา21257 ด.ช.ณัฏฐกฤติ์ สวัสดิ์ผล

19 อยู่เย็นวิทยา21258 ด.ช.ธนกร ศรีเเก้วนํ็าใส

20 กรพิทักษ์ศึกษา21259 ด.ช.พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร

21 เซนต์หลุยส์ศึกษา21260 ด.ช.ธีระพงศ์ ตันวิเชียร

22 ดวงวิภา21261 ด.ช.วชิรวิชญ์ กาญจนกฤต

23 โรงเรียนเผดิมศึกษา21262 ด.ช.กิตติ์กวิน ศรีสง่าชัยพร

24 ทานตะวันไตรภาษา21263 ด.ช.ธีรภัทร อมตาริยกุล

25 ธรรมภิรักษ์21264 ด.ช.รัฐธรรม ผลชานิโก

26 โรงเรียนเผดิมศึกษา21265 ด.ช.ภูเบศ โอฬารวนกิจ

27 รร.สัจจพิทยา21266 ด.ช.รัชกฤช โพธิ์ไข

28 นวลวรรณศึกษา21267 ด.ญ.นภสร เรืองกิจเงิน

29 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21268 ด.ช.ศุภวิชญ์ จันทสิทธิ์

30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่21269 ด.ญ.สุชานรี ทีทอง

31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา21270 ด.ช.คุณานนต์ อุนะกุล

32 โรงเรียนซางตาครู้สศิึกษา21271 ด.ช.พงศกร ยอดเงิน

33 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา21272 ด.ช.วิทวัส นิลไพล

34 นวลวรรณศึกษา21273 ด.ช.ธีระภัทร ศรีชมภู

35 โรงเรียนอำนวยวิทย์21274 ด.ช.วินดา แสงจันทร์

36 นวลวรรณศึกษา21275 ด.ญ.ธิดารัตน์ หลุ่ยจิ๋ว

37 โรงเรียน ปัญญาศักดิ์21276 ด.ช.พัสกร สงครามศรี

38 โรงเรียนโกศล วิทยา21277 ด.ช.กีรติ ระโหฐาน

39 ชาญรัตน์วิทยา21278 ด.ญ.ชลลดา โคตรภักดี

40 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21279 ด.ช.นัธทวัฒน์ จงวิมาณสินธุ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:11



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

33 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

513

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 อยู่เย็นวิทยา21280 ด.ช.ณัฏฐกานต์ เนียมถนอม

2 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค21281 ด.ญ.กฤติมา ทองเสมอ

3 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา21282 ด.ช.พรอนันต์ ซันเดย์

4 โรงเรียนราชวินิต21283 ด.ช.ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล

5 สารสาสน์พิทยา21284 ด.ช.พชรดนัย โอภาพ

6 ซางตาครู้สศึกษา21285 ด.ช.ธนพล ฐิตสิริ

7 ชุมชนบ้านนาหลวง21286 ด.ช.กันตพงศ์ เตชะวัฒนาเลิศกิจ

8 สารสาสน์เอกตรา21287 ด.ช.จิรภัทร อัศวเลิศโชติกุล

9 บูรณะศึกษา21288 ด.ช.ศุภโชติ เจียระคงมั่น

10 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21289 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จีนศรีคง

11 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21290 ด.ช.ฐานวุฒิ หวังสุข

12 โรงเรียนวัดพิกุล21291 ด.ช.อัสนี กรวิรัตน์

13 ชุมชนวัดบางไผ่21292 ด.ญ.สาริศา ชนวัฒนา

14 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21293 ด.ช.อิทธิพัทธ์ บูรณบุรุษธรรม

15 มหาวีรานุวัตร21294 ด.ช.ไกรวิชญ์ เลิศวิริยะไพศาล

16 บางคูลัด21295 ด.ช.ปุณณวิช ไม้ทอง

17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21296 ด.ช.คณิน เฉลิมฉัตรวณิช

18 กุหลาบวิทยา21297 ด.ช.ธันวา พรมจักร์

19 วัดดอนทอง21298 ด.ช.ธนพงศ์ นาย

20 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21299 ด.ช.กัณฑ์พีระ เจริญเตโชกุล

21 มณีวัฒนา21300 ด.ช.กรภัทร์ คงถิ่นฐาน

22 นิลประพันธ์21301 ด.ช.โชติวัฒน์ เตมีพัฒนพงษา

23 ดวงวิภา21302 ด.ช.ภูกวิน บุณยประสาท

24 อัสสัมชัญ21303 ด.ช.กันทรากร นาเวศ

25 อัสสัมชัญ21304 ด.ช.กันตพัฒน์ นาเวศ

26 นาคประสิทธิ์21305 ด.ช.พงศ์กรฌ์ ทองมั่น

27 โรงเรียนโกศล วิทยา21306 ด.ช.อิทธิกร แก้วคงสุข

28 โรงเรียนโกศล วิทยา21307 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ปิยธรรมาภาพ

29 โรงเรียนวัดบางปะกอก21308 ด.ช.นวิช สุดสายใจ

30 โรงเรียนพญาไท21309 ด.ช.ชินพัฒน์ เกษศรี

31 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21310 ด.ช.ธราเทพ เบ้าพูนทอง

32 ปัญญาศักดิ์21311 ด.ช.ณชพล เผือกเกิก เอฟ

33 อัญสัมชัญ21312 ด.ช.ปวเรศ วรรณละเอียด

34 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม21313 ด.ช.มติภูมิ เปรมผล

35 โรงเรียนพลับพลาไชย21314 ด.ช.วัชรพล สุรศร

36 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21315 ด.ช.ศุภณัฐ รัศมีฉาย

37 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21316 ด.ช.ปิยเทพ แพร่สิริ

38 อนุบาลปัญญาศักดิ์21317 ด.ช.นนธวัช ฉายโชติเจริญ

39 สายอักษร21318 ด.ช.ปัณณวัฒน์ วัชรประดิษฐ์

40 สารสาสน์พิทยา21319 ด.ช.คุณากร เอื้อวีระวัฒน์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:11



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

34 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

531

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์21320 ด.ช.เดชาวิชญ์ อินเพ็ญ

2 มาเรียลัย21321 ด.ช.ภูมิใจ อุดมวัลลภ

3 รร.เซนต์ดอมินิก21322 ด.ช.กฤษฏิ์ทัศน์ กาลพงษ์วาร

4 อัสสัมชัญ แผนกประถม21323 ด.ช.ศรันย์ชัย เสนีย์มโนมัย หยูหวก

5 โรงเรียนราชวินิต21324 ด.ช.ปภังกร มีศิลป์สม

6 สารสาสน์วิเทศบางบอน21325 ด.ช.ศิวนาถ วัจฉละฐิติ

7 โรงเรียนพญาไท21326 ด.ช.บุณยกร คืบขุนทด

8 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย21327 ด.ช.พงศ์วิกรานต์ กิติพงศ์ไพโรจน์

9 ซางตาครู้สศึกษา21328 ด.ช.สุทานะ ไชยหลาก

10 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี21329 ด.ช.สิรภัทร โกศัยเสวี

11 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี21330 ด.ช.กันตินันท์ รุจิวัฒนพงศ์

12 วัดเบญจมบพิตร21331 ด.ช.เจตนิพัทธ์ จิตจำนงค์

13 บีเอฟเอส21332 ด.ช.พีระพงษ์ เกตุมงคลสิทธิ์

14 โรงเรียนกงลี้จงซัน21333 ด.ช.สิรภัทร แสงสุข

15 ยอแซฟอุปถัมภ์21334 ด.ช.เดชาธร กัลยาวศิน

16 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์21335 ด.ญ.พรกานต์ หมื่นไธสง

17 โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์21336 ด.ช.กวินท์ พงษ์ปลื้ม

18 อัสสัมชัญ21337 ด.ช.ปิยังกูร คืนดี

19 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21338 ด.ช.จตุพร จตุรโยธิน

20 อรรถมิตร21339 ด.ช.ณัชญ์นนท์ สกุลนำ

21 อนุบาลสมุทรสาคร21340 ด.ช.ปรินทร เอกบุตร

22 บูรณะศึกษา21341 ด.ช.ภูผา เหล่าเจริญพรกุล

23 โรงเรียนซางตาครู้สศิึกษา21342 ด.ช.ภาวินท์ ศิริมงคลภาวงศ์

24 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21343 ด.ช.กวี อ่อนน้อม

25 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21344 ด.ช.โพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์

26 สารสาสน์สุขสวัสดิ์21345 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช่วงไกร

27 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม21346 ด.ช.เตชทัต ลีลานุช

28 เปรมประชาวัฒนา21347 ด.ช.ปุณณเมธ สันติปิตานนท์

29 อนุบาลพิบูลเวศม์21348 ด.ช.อัมดี หมานเบ็ญหีม

30 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา21349 ด.ช.แทนรัก จันทภูมิ

31 โรงเรียนซางตาครู้สศิึกษา21350 ด.ช.กฤตภาส เตชนิมิตวัช

32 สมิทธิพงษ์/แสมดำ/บางขุนเทียน/1015021351 ด.ช.สมบัติ กุศลกู้เกียรติ

33 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา21352 ด.ช.ชยพล แย้มพงษ์

34 กรพิทักษ์ศึกษา21353 ด.ช.ทยากร นิยมสูต

35 ขจรโรจน์วิทยา21354 ด.ช.ศุภกร มีสวัสดิ์

36 ขจรโรจน์วิทยา21355 ด.ช.จิรภาส สีสุกใส

37 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล21356 ด.ช.ศรณพัฒน์ พัฒนปรีชากุล

38 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21357 ด.ช.ภาณุวัฒน์ แก่นจันทร์

39 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล21358 ด.ช.ภมรพัฒน์ พัฒนปรีชากุล

40 โรงเรียนมารีย์วิทยา    นททบุรี21359 ด.ช.ตถตา พันธุ์พุฒ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

35 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

532

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21360 ด.ช.พลกฤต  พลกฤตสุขอยู่

2 สมฤดีสมุทรสาคร21361 ด.ช.จิรเดช เรืองวิเศษ

3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21362 ด.ช.เอกภณ จันทร์เมฆา

4 เผยอิง21363 ด.ช.ชินภัทร ทรัพย์เกษม

5 โรงเรียนกว่างเจ้า21364 ด.ช.สหพัฒณ์ ศิริหัตถ์

6 วัดดอนทอง21365 ด.ช.ศักดิพัฒน์ กสิผล

7 สารสาสน์พัฒนา21366 ด.ช.กิตติภูมิ บุญเรือน

8 ธรรมภิรักษ์21367 ด.ช.ภูเกริก ภักดีเกษม

9 พระแม่มารีพระโขนง21368 ด.ช.ปรมัตถ์ ชานุ

10 โรงเรียนแสงอรุณ21369 ด.ช.ธีรธรรม รัตนธิวัติ

11 อรรถมิตร21370 ด.ช.วีรภัทร์ จรัสโสภณ

12 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี21371 ด.ช.ปฏิภาณ มานะรุ่งวิทย์

13 โรงเรียนราชวินิต21372 ด.ช.กันย์ดนัย อรุณโรจน์

14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21373 ด.ช.นวพล ล้อทอง

15 พิพัฒนา21374 ด.ช.สาริน นามหิรัญ

16 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์21375 ด.ช.บัญญวิต ซอนรัมย์

17 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์21376 ด.ช.สศิล แก่นทอง

18 ปัญญาวิทยา21377 ด.ช.ธนาธารณ์ โพธิ์สุข

19 นวลวรรณศึกษา21378 ด.ญ.สลิลลา ขุ่มด้วง

20 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา21379 ด.ช.ธนานพ จันทกาญจน์

21 โรงเรียนราชวินิต21380 ด.ช.ดารณี พรมุทธกุล

22 โรงเรียนเอกชัย21381 ด.ช.พชร เกตุสุริยงค์

23 โรงเรียนจินดาศึกษา21382 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ศิริบูรณ์

24 อัสสัมชัญธนบุรี21383 ด.ช.วรวรรณ  วรธรรม ซี

25 โรงเรียนจินดาศึกษา21384 ด.ช.ศุภฤกษ์ มลิซ้อน

26 สัจจพิทยา21385 ด.ช.นฤพนธิ์ แก้วคำลา

27 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์21386 ด.ช.วชิรวิทย์ ศรีนวล

28 ประเทืองทิพย์วิทยา21387 ด.ช.พุฒินาท จุลศิริ

29 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี21388 ด.ช.รณกร นาควิจิตร

30 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี21389 ด.ช.พฤกษ์ จริยโสภณ

31 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม21390 ด.ช.ทัตเทพ   วัฒนบุตร ภูผา

32 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21391 ด.ช.กฤตภาส รัตนประภาพร

33 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21392 ด.ช.ปรัชญา  ศิริวงษ์ โฟโต้

34 วัดเบญจมบพิตร21393 ด.ช.ธนวัฒน์ เภาเเพง

35 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม21394 ด.ช.ณัฐพร สมบูรณ์

36 โรงเรียนราชวินิต21395 ด.ช.เตชิต ปรียวุฒิเวช

37 กว่างเจ้า21396 ด.ช.ณัฐดนัย ราชนิยม

38 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี21397 ด.ช.ปฐวี คงอ้น

39 โรงเรียนอาษาวิทยา21398 ด.ช.ณัชพล วงศรีปราการ

40 สัจจพิทยา21399 ด.ช.พนธกร อกตัน

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

36 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

533

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนวัดสิตาราม21400 ด.ช.ชนศิษฏ์ มีผดุงไพศาล

2 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค21401 ด.ช.ณัฐนันท์ จิรันธนินธัชกุล

3 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา21402 ด.ช.สิปปกร ไชยต่อม

4 ยอแซฟอุปถัมภ์21403 ด.ช.สุรธัช นนทรักษ์

5 ประเสริฐธรรมวิทยา21404 ด.ช.นันทิพัฒน์ สุริยา

6 บูรณะศึกษา21405 ด.ช.ทินภัทร ศรีศักดา

7 ซางตาครู้สศึกษา21406 ด.ญ.พัลลภา แย้มอำพันธ์

8 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21407 ด.ญ.สุพิชฌาย์ วลัยวิบูลย์สันติ

9 พระแม่มารี21408 ด.ช.ปัญพล เหมทานนท์

10 กุหลาบวิทยา21409 ด.ช.ธนพัฒน์ อุทัยโชติรัตน์

11 โฆสิตสโมสร21410 ด.ช.ดาบชัย โหประพัฒน์

12 ธรรมภิรักษ์21411 ด.ช.ธันวา รงคนันทน์

13 นฤมลทิน ธนบุรี21412 ด.ช.ศรีสิรวิชญ์ เพ็งพรรณ พีซ

14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21413 ด.ญ.ปริษา ปัทมวสุภูดล

15 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21414 ด.ญ.ชานิภา บุญหงสนันท์

16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21415 ด.ช.ศุภเชฏฐ์ ธนะสกุลทอง

17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21416 ด.ญ.พิมพ์มาดา มาตาเดิม

18 เซนต์ยอแซฟยานนาวา21417 ด.ช.เทพทัต เเซ่เซียว

19 สารสาสน์เอกตรา21418 ด.ช.ชวรินทร์ เรืองปัญญาทิพย์

20 สารสาสน์พิทยา21419 ด.ช.อริยไชย เพ็ญประเสริฐสิทธิ์

21 สารสาสน์พิทยา21420 ด.ช.พชร พีระพัฒิกูล

22 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21421 ด.ช.ณัฐชนน ศรีเมธิยานนท์

23 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต21422 ด.ช.ภูสิทธิ องค์วิเศษไพบูลย์

24 รร.เต็มรักศึกษา21423 ด.ญ.อริสา สาคร

25 รร.การัญศึกษา21424 ด.ช.ภูรินทร์ เด่นสกุลประเสริฐ

26 โรงเรียนราชวินิต21425 ด.ช.อติชา ปราณีโชติรส

27 เผดิมศึกษา21426 ด.ช.มีรัชต์ ดาทอง

28 โรงเรียนวัดบางปะกอก21427 ด.ช.ธนกฤต คเชนทร์ชัยถาวร

29 พระแม่มารี สาทร21428 ด.ญ.ปุญญิสา  วงศ์สิทธิชัยกุล

30 กฤตศิลป์วิทยา21429 ด.ช.วงศธร เชื้อทอง

31 วัดประยุรวงศาวาส21430 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ตองอ่อน

32 โรงเรียนราชวินิต21431 ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีทอง

33 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21432 ด.ช.ปวริศร์ มนุอมร

34 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก21433 ด.ช.ปิยังกูร ตั้งสุภาพรรณ

35 โรงเรียนวัดบางปะกอก21434 ด.ช.พันธุ์เทพ ประสพสันติ์

36 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี21435 ด.ช.ภพกร เนียมทอง

37 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์21436 ด.ช.จิรโชติ ปราบศัตรู

38 พระแม่มารีพระโขนง21437 ด.ช.ภัทรพล จีนเพชร

39 อนุบาลวัดปรินายก21438 ด.ช.ภาสวุฒิ สุขสวัสดิ์

40 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี21439 ด.ช.ธนกร ช่อลำเจียก

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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โรงเรียนเทพศิรินทร์
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ห้องสอบที่
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 สีตบุตรบำรุง21440 ด.ช.ธันวา บัวหลง

2 รร.พระแม่มารี21441 ด.ช.พรชัย วิเชียรชาติ

3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา21442 ด.ช.อินทร์ทนน ศรีทรัพย์

4 โรงเรียนเอกชัย21443 ด.ช.ภูมิพัฒน์ มงคลตรีลักษณ์

5 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21444 ด.ช.ธนวัฒน์ จำปาทอง

6 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา21445 ด.ช.ณวัฒน์ นนทกิจไพศาล

7 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์21446 ด.ช.ปวีกรณ์ ศรีใส บลู

8 โรงเรียนราชวินิต21447 ด.ช.วรทย์ ผ่านภูวงษ์

9 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21448 ด.ช.สฐิพัจ แสนกล้า

10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา21449 ด.ญ.ญาณิศา พิมพันธ์

11 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21450 ด.ช.ชิติพัทธ์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์

12 โรงเรียนพันธะวัฒนา21451 ด.ช.ปฐวี ช่างวงศ์ทอง

13 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21452 ด.ช.นันทพันธ์ ภัคจิรันธนิน

14 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย21453 ด.ญ.เมธิสา ชัยนิธิกรรณ

15 ราชวินิต21454 ด.ช.ธีรพันธ์ ธนธรธีรพัชร์

16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21455 ด.ช.สุพัฒน์ กรรณิกา

17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21456 ด.ช.กิตติภัทธ์ ช้างน้อย

18 วัดเบญจมบพิตร21457 ด.ช.ธเนศพล ศิริสุริยเดช

19 อนุบาลวัดปรินายก21458 ด.ช.พีรวิชญ์ ลูกจันทร์สุก

20 โรงเรียนประยุรวงศาวาส21459 ด.ช.สุทธิพัฒน์  ตรีพลกุล มิกกี้

21 เทพกาญจนา21460 ด.ญ.ธมนวรรณ ชัยเวช

22 สีตบุตรบำรุง21461 ด.ช.ก้องภพ บุญทัน

23 อนุบาลสุธีธร21462 ด.ช.ธีร์ธวัช ทรัพย์ส่งเสริม

24 สารสาสน์พิทยา21463 ด.ช.เสฏฐวุฒิ จันลี

25 ปัญจทรัพย์21464 ด.ช.ภาคิน สังข์แก้ว

26 รร.มารีย์วิทยานนทบุรี21465 ด.ช.ศรุติ พันสิติ

27 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต21466 ด.ช.ธนธร ชำนาญเอื้อ

28 ขจรโรจน์วิทยา21467 ด.ช.ธีรชัย เนียงอาชา

29 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21468 ด.ช.ฐปนัชญ์ กีรติพรานนท์

30 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา21469 ด.ช.ภาสกร พีระยุทธ

31 กรพิทักษ์ศึกษา21470 ด.ช.ญานภัทธ เหมยรินทร์

32 นฤมลทิน ธนบุรี21471 ด.ญ.ขวัญฤทัย ยิ่งเกียรตินนท์

33 วัดเบญจมบพิตร21472 ด.ช.พิชิตพงษ์ สมศรี

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21473 ด.ช.ณวัฒน์ พรรณนา

35 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21474 ด.ช.พงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ

36 อันนาลัย21475 ด.ช.เอกชัย สังข์สวาท

37 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล21476 ด.ช.พิชยพล สูงสิงห์ทอง

38 รร.ตลาดบางคูลัด21477 ด.ญ.ปิยพัชร กิตติยศคณาพงษ์

39 เเสงอรุณ21478 ด.ช.ธนันชัย ชูกิจเจริญวัฒนา

40 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย21479 ด.ช.ธนวัชร จึงสมประสงค์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน
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โรงเรียนเทพศิรินทร์
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21480 ด.ช.ธัญหณธีร์ สุชาตานนท์

2 วัดอมรินทราราม21481 ด.ช.ปภินวิทย์ เช้าเจริญ

3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ21482 ด.ช.จิระภาคย์ จรูญพิริยกรณ์

4 อนุบาลนครปฐม21483 ด.ช.ปภังกร ขันแก้ว

5 อัสสัมชัญ แผนกประถม21484 ด.ช.ภีรพัฒน์ พุ่มศรีพักตร์

6 โรงเรียนวัดสุทัศน์21485 ด.ช.อัมรินทร์ ทองมา

7 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร21486 ด.ช.ชัชชัย บุนฑารักษ์

8 โรงเรียนราชวินิต21487 ด.ช.อิงครัต อินทรฤทธิ์

9 บำรุงวิทยาธนบุรี21488 ด.ช.สิทธินนท์ โพธิ์ขาว

10 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย21489 ด.ช.พีรพล พงษ์ศา

11 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม21490 ด.ช.จิรัฐณัฐ อัศวเดชกำพล

12 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา21491 ด.ญ.ชญาน์มญชุ์ ลีตระกูลวรรณา

13 โรงเรียนเพาะปัญญา21492 ด.ช.ธันยพัฒน์ พรมสีขาว

14 อัตตาภิวัฒน์21493 ด.ช.พรวรรธน์ ชะอุ่ม

15 มาเรียลัย21494 ด.ญ.กชกร ชนม์สูงเนิน

16 อัสสัมชัญธนบุรี21495 ด.ช.พิรพัฒน์ สุรเชษฐพงษ์

17 เพลินพัฒนา21496 ด.ช.จิรภัทร กาญจนกิจ

18 สารสาสน์เอกตรา21497 ด.ช.สรวัชร์ กิตติเธียร

19 โรงเรียนกุหลาบวิทยา21498 ด.ช.ปฐพี สถิตากูล

20 โรงเรียนวรรณสว่างจิต21499 ด.ช.มหาสมุทร ปัญจปภาวิน

21 โรงเรียนพิพัฒนา21500 ด.ช.พิทยาธร พงศ์วัฒนะเควิน

22 โรงเรียนสายน้ำทิพย์21501 ด.ช.พิชญุตม์ อัคคะเมธี

23 สาธิตละอออุทิศ21502 ด.ช.ภูรินท์ จูดคง

24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา21503 ด.ช.จิรภัทร เลิศสถิตธนกร

25 โรงเรียนบูรณะศึกษา21504 ด.ช.เอกภวิษย์ เสงี่ยมไพศาล

26 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี21505 ด.ช.ทักษะ พุฒซ้อน

27 กรพิทักษ์ศึกษา21506 ด.ช.ขจรยศ อัศวเกื้อกูล

28 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21507 ด.ช.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ ปิยะพรสกุล

29 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21508 ด.ช.ทชภณ ขันธวิสูตร

30 โรงเรียนสายน้ำทิพย์21509 ด.ช.วุฒิภัทร ศรีสอาด

31 ราชวินิตประถม21510 ด.ช.ปาราเมศ นามเมือง

32 ราชวินิตประถม21511 ด.ช.ทิตธวัช หนูโพธิ์

33 โรงเรียนภารตวิทยาลัย21512 ด.ช.ธนวันต์ คูหะเปรมะ

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21513 ด.ช.นที หอมแดง

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร21514 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีมา

36 โรงเรียนแสงอรุณ21515 ด.ช.ปัณณธร วิจารณ์ ปันปัน

37 บ้านใหม่วัฒนา21516 ด.ญ.จินพัฒน์ วรรณะ

38 ราชวินิต 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต21517 ด.ช.ปัญจพัฒน์ ลิ้มพานิชชนก

39 วัดประยุรวงศาวาส21518 ด.ช.รัตน ทองทา

40 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม21519 ด.ช.ฐิติบดี เลิศถาวรกิจ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:11



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 63 15 ธันวาคม 2562สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่
อาคาร/ตึกสอบ ภาณุรังษี

39 ชื่อห้องสอบ
สถานที่สอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

547

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม21520 ด.ญ.ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร

2 บีค้อนเฮ้าส์แย้มสอาด ลาดพร้าว21521 ด.ช.ปองภพ ทองสมจิตร

3 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก21522 ด.ช.สฐิพัจ บูรณกิจวิสูตร

4 โรงเรียนฐานปัญญา21523 ด.ช.ธาดา ขวดแก้ว

5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม21524 ด.ช.ภูมิภัทร คุณวันดี

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 5 คน

พิมพ์รายงานเมื่อ 14/12/2019 09:02:11


