
โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

1 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 1

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร10001 ด.ช.ภัทรดร ปิ่นพงษ์

2 โรงเรียนประสาทวุฒิ10002 ด.ช.ธณัฐชยุฒม์ ใจมั่น

3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10003 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชลเจริญ

4 เผดิมศึกษา10004 ด.ช.สิรภพ ปฐมกาลบุตร

5 ร.ร.ปัญญาศักดิ์10005 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เฮงพระพรหม

6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี10006 ด.ช.มนัสวิน เตชะอารีรัตน์

7 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10007 ด.ช.พีระพัฒน์ คงประเสริฐลาภ

8 ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา10008 ด.ช.บวรลักษณ์ สำเภาประเสริฐ

9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10009 ด.ช.ยศพันธุ์ พวงสุวรรณ

10 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง10010 ด.ช.พีรพัฒน์ วงษ์ศรี

11 ศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม10011 ด.ช.ดรัณ คงประเสริฐ

12 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์10012 ด.ช.สุกฤษฎิ์ วรจิตวรรณากุล

13 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10013 ด.ช.พรรษกฤช ดุลยอรุณทรัพย์

14 โรงเรียนปัญจทรัพย์ดินแดง10014 ด.ช.จิปกร บุญโต

15 อัสสัมชัญ แผนกประถม10015 ด.ช.ปิติ ธรรมโกวิท

16 โรงเรียน สมฤดีสมุทรสาคร10016 ด.ช.ฉันทพัฒน์ เด่นสกุลประเสริฐ

17 รร.ปัญจทรัพย์10017 ด.ช.ธนภัทร บุญลือ

18 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10018 ด.ช.ณฐนนท์ ศรีสัจจพล

19 เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี10019 ด.ช.ธานบุญ งามธุระ

20 โรงเรียนกงลี้จงซัน10020 ด.ช.ภคิน ลาภผลโอฬาร

21 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10021 ด.ช.ปภินวิช ชีวเลิศอนันต์

22 กงลี้จงซัน10022 ด.ช.ภูมิกร ศรีสุขสกุลวงศ์

23 ปัญจทรัพย์10023 ด.ช.ชิตวัน เฮงพัฒนา

24 โรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรี10024 ด.ช.สิตาภพ แสงศิริ

25 โรงเรียนเอกชัย10025 ด.ช.กันตินันท์ หุ่นงาม

26 รร.แสงอรุณ10026 ด.ช.กวินภพ ค้าเกษตร

27 โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา10027 ด.ช.ณัฏฐ์ แร่เงิน

28 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10028 ด.ช.อนาคิน บุญสิน

29 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา10029 ด.ช.ปรีติ วงศ์ฝั้น



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

1 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 1

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 บีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด ลาดพร้าว10030 ด.ช.ปองภพ ทองสมจิตร

31 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10031 ด.ช.ภูมิพัฒน์ วัฒนเลี้ยงใจ

32 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10032 ด.ช.ณปภัช หาญวงศ์ไพบูลย์

33 โรงเรียนศุภวรรณ10033 ด.ช.กฤชฆเนศ จินดารัตน์

34 รร.อัสสัมชัญ แผนกประถม10034 ด.ช.กฤตเมธ ขจรชัยกุล

35 สากลศึกษาบางบัวทอง10035 ด.ช.กฤษฎากร แก้วเทศ

36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหางิทยาลัยเกษตรศาสตร์10036 ด.ช.สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต

37 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10037 ด.ช.พชรพล บุญชัยศรี

38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร10038 ด.ช.วราพงศ์ สวนมาลี

39 รร.พระหฤทัยคอนแวนต์10039 ด.ช.การัณยภาส ร่มเย็น

40 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10040 ด.ช.ภาณุณ์พล ฤทธิ์กวินนันท์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

2 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 2

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10041 ด.ช.บัณฑิต ไชยสิทธิ์

2 โรงเรียนสุคนธีรวิช10042 ด.ช.คุณานนท์ มีครุฑ

3 กรพิทักษ์ศึกษา10043 ด.ช.พิชยะ นิ่มอ่อน

4 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี10044 ด.ช.อลัน สวัสดิ์ปรีชา

5 โรงเรียนพันธะวัฒนา10045 ด.ช.กิตติภพ โศจิศรีสกุล

6 โรงเรียนพันธะวัฒนา10046 ด.ช.ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง

7 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี10047 ด.ช.ธัชพงศ์ ทิพยรักษ์

8 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10048 ด.ช.ณชพล แทนพระเดช

9 โรงเรียนบูรณะศึกษา10049 ด.ช.ธีวัฒ ภมรานนท์

10 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10050 ด.ญ.ณัฐนรี ชาตรูปรัชดากร

11 วลีรัตน์วิทยา10051 ด.ช.ธนวิชญ์ ฉันท์ศิริเดชา

12 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์10052 ด.ช.พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน

13 โรงเรียนเผดิมศึกษา10053 ด.ช.ณัฐภณ สีนวน

14 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์10054 ด.ญ.บุญยาพร แซ่เฮ้ง

15 รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์10055 ด.ช.ตณุภัทร ศักดิ์จินดารัศมี

16 รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์10056 ด.ช.คุณภัทร รัตน์นนท์

17 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10057 ด.ช.ชิษณุพงศ์ กิจจาสกุล

18 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10058 ด.ช.ชีวธันต์ กิ่งแก้ว

19 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา10059 ด.ช.รวิภู โชติกุลพิศาล

20 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10060 ด.ช.ธนวัฒน์ เดชทวี

21 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา10061 ด.ช.เจตน์สฤษฏิ์ หาญปัญญาพิชิต

22 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา10062 ด.ช.ปุณณ์ อิ่มจิตร

23 บูรณวิทย์10063 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สกุลแก้ว

24 โรงเรียนวิภารัตน์10064 ด.ช.ชยพัทธ์ ไตรวิวัธน์

25 บูรณวิทย์10065 ด.ช.ปัณณธร โอภาเจริญ

26 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ10066 ด.ช.กันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์

27 โรงเรียนพิชญ์ชนก10067 ด.ช.ภาสวี ศรีฉ่ำพันธ์

28 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10068 ด.ช.ฐิติพล เกิดสุภาพ

29 โรงเรียน พระยาประเสิรฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)10069 ด.ช.กันต์ อภิธรรมนิธิ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

2 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 2

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา10070 ด.ช.ติณณภัสร์ ธนาเดชไชยสิทธิ์

31 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10071 ด.ช.กชเมธ อาภรณ์ศิริพงษ์

32 รร.กงลี้จงซัน10072 ด.ช.ธีภพ วงค์มูล

33 โรงเรียนปัญญาศักดิื10073 ด.ช.สิรดนัย เลิศปัญญานุช

34 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ10074 ด.ช.กิตินัทธ์ ฉัตรบูรภานันท์

35 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก10075 ด.ช.จิรภัทร จิรายุส

36 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง10076 ด.ช.กษม วุฒิพิพัฒนพงศ์

37 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10077 ด.ช.ภูตะวัน เถาทอง

38 กรุงเทพคริสเตียน10078 ด.ช.พงษ์พิชญ์ พัฒน์ชัยวุฒิกุล

39 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10079 ด.ช.อธิชนม์ มะลิ

40 สฤษดิเดช10080 ด.ช.ชนาเมษ บึงกระเสริม

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

3 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 3

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์10081 ด.ช.ณิชคุณ อานแก้ว

2 โรงเรียนนราทร10082 ด.ช.บุณยกร การโมกข์

3 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10083 ด.ช.พสิษฐ์ เตตะยานนท์

4 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10084 ด.ช.ภาวี พิลึก

5 รร. ชาญรัตนวิทยา10085 ด.ช.ธนพล มีเจริญ

6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10086 ด.ช.วรโชติ เลิศอุดมสุข

7 กุหลาบวิทยา10087 ด.ช.ตฤณ ธีรกรรัชต์

8 โรงเรียนกงลี้จงซัน10088 ด.ญ.พิมพ์ชนก จิราพงษ์โสพล

9 โรงเรียนราชวินิต10089 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุรีงาม

10 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ10090 ด.ช.ธนภพ สุสถาพร

11 โรงเรียนสาธิตมร.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา10091 ด.ช.พรชลิต กนิษฐสุต

12 ร.ร.เอกชัย10092 ด.ช.พชร ฤกษ์งาม

13 โรงเรียนดรุณพัฒน์10093 ด.ช.ชวณัฐ เตรียมวัฒนา

14 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10094 ด.ช.ณัฏฐ์ บุญอนันตบุตร

15 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10095 ด.ช.ณัฏฐพล คชาสกุล

16 บางขุนเทียนศึกษา10096 ด.ช.เตณ์ชินทร์ เนินงาม

17 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10097 ด.ช.อติวิชญ์ สุขเหมือน

18 โรงเรียนดวงวิภา10098 ด.ช.ณัฎฐชัย อนันต์พลังใจ

19 โรงเรียนดวงวิภา10099 ด.ช.ณภัทร ลัญจกร

20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10100 ด.ช.ธิติภพ บุญเรือง

21 โรงเรียนวีรสุนทร10101 ด.ญ.เบญจวรรณ มีฉิม

22 ประเสริฐธรรมวิทยา10102 ด.ช.ธรรมรัตน์ คล้ายสุวรรณ

23 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10103 ด.ช.เปรมอนันต์ เอี่ยมทองคำ

24 ประเสริฐธรรม10104 ด.ช.ชาญณรงค์ จริวรรณ

25 โรงเรียนดวงวิภา10105 ด.ช.สุรจักษ์ ศรีสหการกิจ

26 ประเสริฐธรรมวิทยา10106 ด.ช.ณฐภณ แซ่เฮ้ง

27 เซนต์คาเบรียล10107 ด.ช.กรณ์ อัครานุพรพงษ์

28 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10108 ด.ช.สรรวัชญ์ สุวรรณะ

29 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร10109 ด.ช.ธีระเดช ศีลบุตร



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

3 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 3

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10110 ด.ช.อนันทวีป ล้อมคำดี

31 เซนต์หลุยส์ศึกษา10111 ด.ช.ศุภกฤษ์ ทินวุฒิณัชสิริ

32 โรงเรียนวัดบางปะกอก10112 ด.ช.พันธุ์เทพ ประสพสันติ์

33 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย10113 ด.ญ.กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์

34 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ10114 ด.ช.ศุภวัชช์ อรัญนารถ

35 โรงเรียนโกศลวิทยา10115 ด.ช.นนท์ตะวัน อภิลาภกุลชัย

36 โรงเรียนธรรมภิรักษ์10116 ด.ช.สรวิชญ์  หิรัณยานุรักษ์

37 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10117 ด.ช.กิตติ์ดนัย เครือวิเสน

38 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10118 ด.ช.ปัณณธร กาญจนาพงศาเวช

39 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10119 ด.ช.ศุภกฤต ชัยนราพิพัฒน์

40 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา10120 ด.ช.ธนวินท์ มะฮะหมัด

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

4 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 4

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี10121 ด.ช.พสิษฐ์ ชุณหรัต

2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10122 ด.ช.ธนอรรถ สุขวงค์

3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10123 ด.ช.อภิยุทธ อ่อนบุญเอื้อ

4 กงลี้จงซัน10124 ด.ช.อัจฉริยะ นิมิตชัยกิจกุล

5 โรงเรียนมณีวิทยา10125 ด.ช.พิทักษ์ นเรศสิน

6 รร.วัดสุวรรณ10126 ด.ช.ศรวัส ม่วงหมี

7 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี10127 ด.ช.กันธกร อุตสาหะ

8 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10128 ด.ช.นัฐพงษ์ สิลาคต

9 โรงเรียนวัดอมรินทราราม10129 ด.ช.สรวิชญ์ ตีไม้ลาด

10 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10130 ด.ช.ธีรพัฒน์ จันทร์เผ่าแสง

11 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์10131 ด.ช.ทนุธรรม สิริกัญญาภควัต

12 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10132 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานันท์

13 โรงเรียนราชวินิต10133 ด.ช.จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์

14 โรงเรียนราชวินิต10134 ด.ช.อนพัชร เพ็งยอด

15 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง10135 ด.ช.ธีรโชติ ยงวานิชจิต

16 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10136 ด.ช.นัธทวัฒน์ เกาะกลาง

17 ราชวินิต10137 ด.ช.ปุณพุฒิ อยู่แสนสุช

18 โรงเรียนวรรณสว่างจิต10138 ด.ช.ณัฐวัฒน์ อัครทวีธนะวุฒิ

19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10139 ด.ช.วีรวิชญ์ เอาทารย์สกุล

20 โรเรียนกุหลาบวิทยา10140 ด.ช.นพวิชญ์ น้อยวัฒน์

21 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์10141 ด.ช.เมธาสิทธิ์ สุดเฉลียว

22 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10142 ด.ช.โรม ตั้งวิริยะ

23 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10143 ด.ญ.ภัสพร ตั้งอมร

24 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10144 ด.ช.รณกร เรืองวริศธนิกุล

25 โรงเรียนราชวินิต10145 ด.ช.ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์

26 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10146 ด.ช.ศรัณย์กร บุบผา

27 อนุบาลสมุทรสาคร10147 ด.ช.ภาคิน กุลวิวัฒน์

28 โรงเรียนบูรณะศึกษา10148 ด.ช.ญานภัทร สร้อยงาม

29 โรงเรียนประชานิเวศน์10149 ด.ช.ชยพล จิระประยุต



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

4 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 4

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รร.อัสสัมชัญ แผนกประถม10150 ด.ช.นนทพัทธ์ เงาเบญจกุล

31 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส10151 ด.ช.พิชาภพ พูลช่วย

32 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10152 ด.ช.ตฤณกร วชิรภัทรสิริ

33 โรงเรียนวัดบางปะกอก10153 ด.ช.คิมหันต์ สุดสายใจ

34 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน10154 ด.ช.ปวีณ์กร ฉิมแป้น

35 โรงเรียนเผดิมศึกษา10155 ด.ช.แทนคุณ งามเลิศนภาภรณ์

36 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน10156 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เชื่อมสุข

37 โรงเรียนคลองเตยวิทยา10157 ด.ช.อริญชย์ ล้อมผล

38 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10158 ด.ช.จิตติพัฒน์ แสงไกรรุ่งโรจน์

39 ไผทอุดมศึกษา10159 ด.ช.หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์

40 รร.อัญสัมชัญ แผนกประถม10160 ด.ช.ปวริศ วรรณละเอียด

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

5 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 5

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนศุภวรรณ10161 ด.ช.กฤตยชญ์ พงศ์ภิญโญภาพ

2 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10162 ด.ช.ปุริมพัฒน์ ธนโชคศิริวงศ์

3 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์10163 ด.ช.อชรายุ เฉลิมพรขัย

4 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย10164 ด.ช.อชิรวัตติ์ วาปีฝ้าย

5 ธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา10165 ด.ช.ดุจเทพ โอภาสวัฒนกุล

6 สาธิตละอออุทิศ10166 ด.ช.ภูสกร ธนาภากรวิศาล

7 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10167 ด.ช.วีระพงษ์ เนตนิยม

8 โรงเรียนบูรณะศึกษา10168 ด.ช.สุวพิชญ์ เอี่ยมพิกุลทรัพย์

9 โรงเรียนพิชญ์ชนก10169 ด.ช.เมฆพัตร อนุดิตย์

10 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10170 ด.ช.พิชญุตม์ พึ่งพิง

11 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10171 ด.ช.บัณทัต เดชสุภา

12 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10172 ด.ช.ชรัญยุทธ ทรัพย์สอน

13 ราชวินิต ประถม10173 ด.ช.ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์

14 โรงเรียนวัดพระเงิน10174 ด.ญ.อุดมพร ปาลคำ

15 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10175 ด.ช.พลภัทร มะลิซ้อน

16  รร.จารุวัฒนานุกูล10176 ด.ช.ศิระ ธนูวงษ์

17 ซานตาครูซ์ ศึกษา10177 ด.ช.อภิธร กริยานนท์

18 แสงโสม10178 ด.ช.คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ

19 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10179 ด.ช.ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์

20 โรงเรียนราชวินิต10180 ด.ช.ฐปนนท์ชยะ ถนิมพัสตร์

21 โรงเรียนราชวินิต10181 ด.ช.ธรรศ พรมศิริ

22 โรงเรียนราชวินิต10182 ด.ช.ภาคิน วานันท์สุข

23 โรงเรียนราชวินิต10183 ด.ช.ภิรกฤต เชาว์ภัทรเดชา

24 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์10184 ด.ช.สรวิชญ์ ณ พัทลุง

25 ผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม10185 ด.ช.ภพประพัทธ์ มาโนษยวงศ์

26 โรงเรียนกงลี้จงซัน10186 ด.ช.บวรวิทย์ ทวีรัตนเจริญกุล

27 โรงเรียนวรมงคล10187 ด.ช.รัชตะ ปัญญาวัฒนาพร

28 โรงเรียนเผดิมศึกษา10188 ด.ช.วรภัทร ผงสุวรรณกุล

29 ซางตาครู้สศึกษา10189 ด.ช.ณฐกร โตสกุลวงศ์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

5 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 5

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 ซางตาครู้สศึกษา10190 ด.ช.ณภวัต โตสกุลวงศ์

31 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10191 ด.ช.ธนศักดิ์ ขุมนาค

32 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10192 ด.ช.นฏกร เกตุผาสุข

33 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10193 ด.ช.ปิติพัฒน์ สหวัชรเศรษฐ์

34 โรงเรียนประถมพฤกษา10194 ด.ญ.สรัลชนาญา ลุนไธสง

35 ปัญญาศักดิ์10195 ด.ช.ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด

36 สากลศึกษาบางบัวทอง10196 ด.ช.กฤตยชญ์ สวนอ้อย

37 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10197 ด.ช.ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน์

38 โรงเรียนบูรณะศึกษา10198 ด.ช.จิรพัฒน์ เกียรติอมรชัย

39 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา10199 ด.ช.แทนรัก จันทภูมิ

40 โรงเรียนแสงโสม10200 ด.ช.ปวริศร กาญจนมุสิก

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

6 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 6

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 บูรณะศึกษา10201 ด.ช.ธีรโรจน์ รองทอง

2 โรงเรียนโสมภา (นวมินทร์)10202 ด.ช.จารุต วงศ์ษา

3 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10203 ด.ช.ณัชพล จารุยานนท์

4 ไผทอุดมศึกษา10204 ด.ช.ชาวิช นิรัติศยางกูร

5 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10205 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ธนสุวรรณธาร

6 โรงเรียนพิชญ์ชนก10206 ด.ช.ศุภณัฐ อุดมสุข

7 โรงเรียนมหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ10207 ด.ช.รักษ์น้ำ วงศ์พันธุ์

8 โรงเรียนราชินี10208 ด.ช.กันต์ กอรปศรีเศรษฐ์

9 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทศ10209 ด.ช.ทีปรกร ธนปัญญาตระกูล

10 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10210 ด.ช.ปุณณพัฒน์ ทุมสท้าน

11 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10211 ด.ช.อาทินันท์ เจริญโสภา

12 โรงเรียนแสงอรุณ10212 ด.ช.กฤติชาติ ปานขำ

13 ร.ร.กงลี้จงซัน10213 ด.ช.ธชาดล ลลิตอัครกุล

14 สาธิตสวนสุนันทา10214 ด.ช.พีรวิชญ์ บัวคลี่ใบ

15 เผดิมศึกษา10215 ด.ช.ณัชพล โชติตระกูล

16 ร.ร.กงลี้จงซัน10216 ด.ช.กิตติ จรูงจิตรอารี

17 โรงเรียนโชคชัยรังสิต10217 ด.ช.ภูริช ทองเจียว

18 โรงเรียนราชวินิต10218 ด.ช.ศุภณัฐ แสงสาตรา

19 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10219 ด.ช.ธนภพ เตชธีระภาพ

20 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10220 ด.ช.นพวัฒน์ สิริวัจนานนท์

21 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส10221 ด.ช.ภูมิภัทร วาธิคุณ

22 โรงเรียนบูรณะศึกษา10222 ด.ช.ณัชพล ภคพงศ์พันธุ์

23 รร.สารสาสน์พิทยา10223 ด.ช.ธรรศ ตั้งจิตอนุรักษ์

24 โรงเรียนเผดิมศึกษา10224 ด.ช.ธีรเมธ ดวงเสมอ

25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10225 ด.ช.กันตินันท์ กาญจนศรีวงศ์

26 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10226 ด.ช.ธีร์ เลิศหัสดีรัตน์

27 โรงเรียนบูรณะศึกษา10227 ด.ช.ฐิรวัฒน์ ประภาพรวรกุล

28 โรงเรียนบูรณะศึกษา10228 ด.ช.รวินท์ เมฆไหว

29 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10229 ด.ช.อรรถพันธ์ รัฐฐานนท์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

6 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 6

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนอนุบาลชุมพร10230 ด.ญ.ธนาวดี เต่าทอง

31 โรงเรียน เทศบาล อ.บ.ต เทพารักษ์10231 ด.ญ.ณกัญญา พรหมเต็ม

32 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา10232 ด.ญ.ณัฐรดา พัดโท

33 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10233 ด.ช.พชร กลย์ธรพงษ์

34 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา10234 ด.ญ.ปาณิศา พัดโท

35 โรงเรียนธีรศาสตร์10235 ด.ช.สุวรุจ กำเหนิดดี

36 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี10236 ด.ช.ณัฐเศรษฐ นทีวีระกิจ

37 อัสสัมชัญแผนกประถม10237 ด.ช.นิตย์ดล จินดารัชตนิตย์

38 ปัญญาศักดิ์10238 ด.ญ.ชาคริยา สงครามศรี

39 โรงเรียนพญาไท10239 ด.ช.กานต์ศรัณย์ สอนอิ่มสาตร์

40 โรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรี10240 ด.ช.ศตคุณ แสงเอม

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

7 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 7

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรี10241 ด.ช.พีรพงษ์ สัตย์แสง

2 วรรัตน์ศึกษาตลิ่งชัน10242 ด.ช.ธนวัฒน์ พินธุทอง

3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ10243 ด.ช.ธนิตศักดิ์ ธนาพงศ์ภิรักษ์

4 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์10244 ด.ช. วสุ ชัยขันธ์

5 รร.สาธิตราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10245 ด.ช.จริวัฒน์ ติ๊ดอี่พันธุ์

6 โรงเรียนเอกดรุณ10246 ด.ช.อนาคิน โอสถพรหมมา

7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา10247 ด.ช.ศิรภณ พรหมมี

8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ10248 ด.ช.พงศ์พันธุ์กุล วงศ์สง่า

9 โรงเรียนกงลี้จงซัน10249 ด.ช.ณัฏฐวีร์ ลิ้มรุ่งสิน

10 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10250 ด.ช.สิรภัทร ดิษฐบรรจง

11 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์10251 ด.ช.กฤติน ธงสุวรรณ

12 สารสาสน์วิเทศบางบอน10252 ด.ญ.ณฤชล เกิดผล

13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10253 ด.ช.อินทนนท์ วิจิตรหทัยปรีดา

14 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10254 ด.ช.สุพลฤกษณ์ โชติภาภรณ์

15 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล10255 ด.ช.พลปวีร์ จินตจิรพันธ์

16 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10256 ด.ช.หัสวิชญ์ หลิน

17 อัสสัมชัญประถม10257 ด.ช.ธีรชัย รุ่งภักดีสวัสดิ์

18 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10258 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล

19 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10259 ด.ช.ณัฐพงษ์ พรประภากร

20 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10260 ด.ญ.ชมพูนิกข์ แว่วเสียงสังข์

21 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10261 ด.ญ.ชุติมณฑน์ แว่วเสียงสังข์

22 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา10262 ด.ช.ปรัชญากร จันทร์พาณิชย์

23 โรงเรียนดรุณา ราชบุรี วิเทศศึกษา10263 ด.ช.ภัทรพล นพศิริกุล

24 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10264 ด.ช.อัศม์กร สารีบุตร

25 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ (ประถม)10265 ด.ช.ปารุส ป้อมเรือง

26 โรงเรียนราชวินิต10266 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แตงรอด

27 โรงเรียนกงลี้จงซัน10267 ด.ช.ภัทรพงศ์ มากมี

28 โรงเรียน มณีวัฒนา10268 ด.ช.ธนกฤต ไพบูลย์วัฒนชัย

29 ราชวินิต10269 ด.ช.ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

7 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 7

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก10270 ด.ช.ชลกฤษ รังสินธุ์

31 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต10271 ด.ช.พัชรพล แจ้งจั่น

32 วัดพลับพลาชัย10272 ด.ช.นาคิน อินต๊ะยศ

33 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก(แผนกประถม)10273 ด.ช.ชญพล ศศะรมย์

34 อนุบาลสมุทรสาคร10274 ด.ช.ชยุต วงค์วรรณ

35 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10275 ด.ช.ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล

36 อนุบาลสมุทรสาคร10276 ด.ช.เสฏฐวุฒิ มรรคเจริญ

37 อนุบาลสมุทรสาคร10277 ด.ญ.นีรชา อาชาสุวรรณ

38 อนุบาลสมุทรสาคร10278 ด.ช.ธนกฤต สำราญ

39 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ10279 ด.ช.ปิยะวรินทร์ ธ เชียงทอง

40 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10280 ด.ช.อัศม์เดช คุณเจริญทรัพย์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

8 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 8

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา10281 ด.ช.อริยะคุณ ศรีเชียง

2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา10282 ด.ช.นิพพิทา สามะศิริ

3 อนุบาลสมุทรสาคร10283 ด.ช.สรรพัชญ์สรณ์ ชวลิตพร

4 อัสสัมชันธนบุรี10284 ด.ช.ชยุตม์ กัญจนวงศ์วัฒน์

5 Chulalongkorn University Demonstration School10285 ด.ช.ธรณ์ เล็กสุขุม

6 โรงเรียนสวัสดีวิทยา10286 ด.ช.อนาวิล ปานนอก

7 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10287 ด.ช.ปุญญะ ชินวิกรานต์

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10288 ด.ช.ปัณณธร จารีรัตน์ชัยกุล

9 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี10289 ด.ช.ชญานนท์ วิชชุประภา

10 โรงเรียนวัดไทรใหญ่10290 ด.ญ.วินนตา บุญยวง

11 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10291 ด.ช.ปิติ นิ่มปิติวัน

12 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม10292 ด.ช.รัชเดช นิลเปล่งแสง

13 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม10293 ด.ช.คุณกร นิลเปล่งแสง

14 ซอยแอนเนทซ์(กาญจนาภิเษก2)10294 ด.ช.ปัณณทัต นาคเอี่ยม

15 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10295 ด.ช.กฤชณัท นุกิจ

16 สาธิตละอออุทิศ10296 ด.ช.พงศภัค จิตติวรรณ

17 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10297 ด.ช.พีระวิชย์ ขุนทอง

18 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10298 ด.ช.ภูวนิสภ์ จันทราทอง

19 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต10299 ด.ช.ไชยภัทร สันติอมรทัต

20 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก10300 ด.ช.กันต์ศักดิ์ สินะสนธิ

21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน10301 ด.ช.ธีรนาถ งามเจริญ

22 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10302 ด.ช.ธนกรณ์ สิงห์โต

23 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10303 ด.ช.ชวินธรณ์ สีหาบุญลี

24 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา10304 ด.ช.ภรัณยู เจิ้ง

25 ราชวินิต10305 ด.ญ.ณัฏฐกมล โชติภูมิเจริญกาล

26 รร.แสงโสม10306 ด.ช.ภีม ปัทวันวิเวก

27 โรงเรียนราชวินิต10307 ด.ช.ธีภพ เทิดนามวงศ์

28 โรงเรียนกรพทักษ์ศึกษา10308 ด.ช.ภูมิธนากร เจริญพรประสิทธ์

29 ร.ร.บูรณวิทย์10309 ด.ช.นิปุณ อ้นตระการ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

8 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 8

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 Bangkok bilinguals school10310 ด.ช.วรกฤต กฤษณสุวรรณ

31 สารสาสน์วิเทศหนองแขม10311 ด.ช.ศรัณย์กร สุขไกร

32 ธรรมภิรักษ์10312 ด.ช.อาชวิน ดิษยาภูดินัล

33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10313 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สาริกา

34 มณีวัฒนา10314 ด.ช.คชาทัช สุริยะเรืองรัศมี

35 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์10315 ด.ช.อินทัช แสงประเสริฐ

36 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10316 ด.ช.วรเมธ ตันติวุฒิพงศ์

37 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10317 ด.ช.วรัญชญช์ วัฒนา

38 โรงเรียนดวงวิภา10318 ด.ช.นนน สุขสมปอง

39 รร. จารุวัฒนานุกูล10319 ด.ช.กวินภพ แซ่ก๊วย

40 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา10320 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ภู่โรจสวัสดิ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

9 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 9

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนราชวินิต10321 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์พันธ์งาม

2 โรงเรียนบูรณะศึกษา10322 ด.ช.ธนิตศักดิ์ โชติรพีภิรมย์

3 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10323 ด.ช.ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม

4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10324 ด.ช.ธรรศ ผดุงศักดิ์เดชา

5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10325 ด.ช.จักรภัทร เอี่ยมธนากุล

6 โรงเรียนภารตวิทยา10326 ด.ช.สนิทัศน์ อัศวินนิวัต

7 โรงเรียนพร้อม10327 ด.ช.เดวิด มิคเคลเซ่น

8 รร.อัมสัญชัญ (แผนกประถม)10328 ด.ช.ชูเดช ชิงช่วงชัย

9 พลับพลาชัย10329 ด.ช.นราเศรษฐ์ นรัจฉริยางกูร

10 โรงเรียนสาธิตพัฒนา10330 ด.ช.ฟูเฟื่อง พันธ์อุไร

11 โรงเรียนสตรีจุลนาค10331 ด.ช.วสุ ภู่สวสัดิ์

12 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10332 ด.ช.เกษม แซ่อึ้ง

13 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก10333 ด.ช.จิรัฏฐ์ สี่พยัคฆ์

14 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10334 ด.ช.แทนไท ทิพเนตร

15 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา10335 ด.ช.อิทธิพันธ์ นิสภัครกุล

16 ราชวินิต10336 ด.ช.ธนกร แดงแต้

17 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร10337 ด.ช.ปุญญพัฒน์ โคกเทียน

18 บูรณะศึกษา10338 ด.ช.ภวัต ฤทธิผลิน

19 โรงเรียนราชวินิต10339 ด.ช.รนกร ปรีชาพณิชยกุล

20 เซนต์คาเบรียล10340 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

21 โรงเรียนอนุบาลสามเสน10341 ด.ช.กิจนที ธนารัชพิชิต

22 โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา10342 ด.ญ.ชญานิษฐ์ พูลชุม

23 โรงเรียนสถาพรศึกษา10343 ด.ช.เตชิต กลัดกลีบ

24 โรงเรียนประชานิเวศน์10344 ด.ช.ธีรพุทธิ์ โฆษิตวรรณรัตน์

25 โรงเรียนแม่พระฟาติมา10345 ด.ช.วิชยุตม์ สมพฤกษ์

26 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)10346 ด.ช.อนันฑเมศย์ เหลืองรัตนารักษ์

27 โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูประถัมภ์10347 ด.ช.อชิรวิชช์ เหลืองรัตนารักษ์

28 อัสสัมชัญแผนกประถม10348 ด.ช.วชิรวิทย์ ขจรวิถีจิตต์

29 เอกชัย10349 ด.ช.ศุภกฤต แซ่กอ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

9 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 9

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 ขจรโรจน์วิทยาคม10350 ด.ช.พัฒนธรรม ธีระกุลชัย

31 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา10351 ด.ญ.วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา

32 วรรณสว่างจิต10352 ด.ช.ธนานพ วงเวียน

33 โรงเรียนศุภวรรณ10353 ด.ช.ธนทัต โชคบุญเสริม

34 โรงเรียนบูรณะศึกษา10354 ด.ช.เปรมปุริน คำละมูล

35 รร.วัดพลับพลาชัย10355 ด.ช.กิตติธัช สาแหรกทอง

36 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา10356 ด.ช.ศิรวิชช์ แสงศรีจันทร์

37 โรงเรียนแสงอรุณ10357 ด.ช.สรุจ พวงมณี

38 พระหฤทัยคอนแวนต์10358 ด.ช.บุญบุณย์ วัดอิ่ม

39 วัดทองเพลง10359 ด.ช.สมิทธิ์ ศิริหิรัญ

40 รร.เซนต์คาเบรียล10360 ด.ช.ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

10 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 10

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนวิทยานนท์10361 ด.ญ.กัญญาวีร์ นวฉัตร

2 โรงเรียนสารสน์วิเทศสมุทรสาคร10362 ด.ช.ธนกฤต อาจารสุทธิ์

3 เผดิมศึกษา10363 ด.ช.นนท์ณธี ทีปต์จิรพงษ์

4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10364 ด.ช.ภาณุพล ว่องประภากร

5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10365 ด.ช.ภูกิจ ธันยาธำรงกุล

6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10366 ด.ช.พีรวิชญ์ โปณะทอง

7 โรงเรียนศุภลักษณ์10367 ด.ช.ณัฏฐพล พงศ์อัฐทวี

8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10368 ด.ญ.ทิพย์เพตา อ่วมสุข

9 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา10369 ด.ช.กรินทร์ นพวิชัย

10 รร.อนุบาลวัดปรินายก10370 ด.ช.พาทิศ จิตตานนท์

11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10371 ด.ช.รุจิภาส ชัยมงคล

12 รร.กว่างเจ้า10372 ด.ช.ดนตรี แซ่เบ๊

13 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10373 ด.ช.พศวีร์ สุภาสนันท์

14 สาูธิตละอออุทิศ10374 ด.ช.กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ

15 อนุบาลพิบูลเวศม์10375 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยประกิจ

16 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา10376 ด.ช.ธนินท์ธร ทิพย์สวัสดิ์

17 กรุงเทพคริสเตียน10377 ด.ช.อิงคะวัต รงศ์เหลืองอร่าม

18 อัสสัมชัญ10378 ด.ช.ณัฏฐ์ลภณ เธียรธนู

19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล10379 ด.ช.ณวรรษ คงเพชรสุทิน

20 โรงเรียนวรรัตรศึกษา10380 ด.ช.ธัญชนก ไทยนุกูล

21 รร.มาเรียลัย10381 ด.ช.นาซีม นิรันดร์ อัฏทาร์

22 รร. มาเรียลัย10382 ด.ช.ฟารีส กล้าหาญ อัฏทาร์

23 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10383 ด.ช.พีรพัฒน์ ฮวดศรี

24 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10384 ด.ช.สรวิชญ์ ธาราอิสระ

25 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา10385 ด.ช.ณัฎฐ์ธนณณ วุฒิกรกมลโรจน์

26 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10386 ด.ช.วุฒิภัทร ธรรมศิลา

27 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์10387 ด.ช.อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ

28 อนุบาลราชบุรี10388 ด.ช.จิรวัฒน์ ศิริสุขชัยวุฒิ

29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10389 ด.ช.พฤกษ์ สุกก่ำ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

10 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 10

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10390 ด.ช.ธัญญปัญญา ธรรมปัญญา

31 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค10391 ด.ช.ปรมีฐ์ ธรรมมา

32 โรงเรียนกงลี้จงซัน10392 ด.ช.ปรัชญา เมธีปกรณ์ชัย

33 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10393 ด.ช.ปุญญพัฒน์ นิลแสง

34 อัตตาภิวัฒณ์10394 ด.ช.ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร

35 ร.ร.พลับพลาชัย10395 ด.ช.อินทัช ภู่พูล

36 ศุภลักษณ์10396 ด.ช.วิศวโรจน์ ฤกษ์สง่า

37 สถาพรศึกษา10397 ด.ช.ณพล นิ่มเจริญ

38 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์10398 ด.ช.กรวิชญ์ สุนทรา

39 โรงเรียนวรรณสว่างจิต10399 ด.ช.ธัญวุฒิ จิตต์เกษม

40 โรงเรียนเผดิมศึกษา10400 ด.ช.กันตพัฒน์ เอื้ออังกูรวงศ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

11 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 11

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเผดิมศึกษา10401 ด.ช.ปิยะวัฒน์ เครือน้อย

2 กงลี้จงซัน10402 ด.ช.กิตติธัช ศรีรัตนพิบูล

3 อัสสัมชันแผนกประถม10403 ด.ช.ณัฐภัทร วังพงศ์ไพบูลย์

4 รร.กรุงเทพคริสเตียน10404 ด.ช.ปัณณพัฒน์ สรรค์เสถียร

5 ปัญจทรัพย์10405 ด.ช.อภิชาติ ชัยสาร

6 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์10406 ด.ช.วชิรวิทย์ คำบาง

7 โรงเรียนบูรณะศึกษา10407 ด.ช.ปภังกร ตันวัฒนเสรี

8 โรงเรียนราชวินิต10408 ด.ช.พีรวิชญ์ เขียวสนั่น

9 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา10409 ด.ช.ภาคภูมิ ทองอร่าม

10 ร.ร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์10410 ด.ช.จุลจักร ไชยลิน

11 โรงเรียนพญาไท10411 ด.ช.ธนวัฒน์ จันทร์เที่ยง

12 โรงเรียนวัดช่องลมเปี่ยมวิทยา10412 ด.ญ.วิมลมณี อินกลับ

13 โรงเรียนราชวินิต10413 ด.ช.บารมี กลับทับลังค์

14 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง10414 ด.ช.กษพล กรกมลวนิช

15 วัดอมรินทราราม10415 ด.ช.วิริยะ องค์ยา

16 อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)10416 ด.ช.ภาคินยฐิ์ แก้วสงคราม

17 โรงเรียนกุศลศึกษา10417 ด.ช.เตชินท์ ทองจำเริญ

18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน10418 ด.ช.ศรัณย์กร พิชัยรัตน์

19 โรงเรียนราชวินิต10419 ด.ช.ธนิสร ธรรมาวุฒิชัย

20 โรงเรียรอยู่เย็นวิทยา10420 ด.ช.ปีติสิทธิ สกลรักษ์

21 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10421 ด.ช.อนันต์ยศ เจนรัตนพลชัย

22 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์10422 ด.ช.วิชญะ คชฤกษ์

23 โรงเรียนสวัสดีวิทยา10423 ด.ช.อลงกรณ์ ฉิวรัมย์

24 วัดปากบ่อ10424 ด.ช.ฌณาธิป โชติวรกานต์

25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10425 ด.ช.ศุภณัฐ ปัณดิษฐโต

26 ดลวิทยา10426 ด.ช.ปัณณทัต จันดี

27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10427 ด.ช.สุวิจักขณ์ อ่อนน้อม

28 อัสสัมชัญ แผนกประถม10428 ด.ช.ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา

29 ดลวิทยา10429 ด.ช.ปิติภัทร จันดี



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

11 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 11

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนราชวินิต10430 ด.ช.สุกฤษฎิ์ รุจิระกำธรชัย

31 โรงเรียนเทพกาญจนา10431 ด.ช.ชนวีร์ พีระพิทยมงคล

32 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10432 ด.ช.ปริพัฒน์ เดชะมาก

33 โรงเรียนราชวินิต10433 ด.ช.อินทัช ฉั่วสกุล

34 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร10434 ด.ช.กรณ์ไพศาล ปัญญาวรทิพย์

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10435 ด.ช.ชวัลวิทย์ เงินชั่ง

36 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา10436 ด.ช.กันตวัฒน์ เจริญโสภา

37 โรงเรียนสตรีวรนาถ10437 ด.ช.ตรัยคุณ ลมสาลี

38 วัดพิกุลเงิน10438 ด.ญ.ชลัลดา จันทร์บัว

39 โรงเรียนแสงโสม10439 ด.ช.สรธร รัตนสุภา

40 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก10440 ด.ช.ชิติสรรค์ สุบรรณประเสริฐ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

12 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 12

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 อัสสัมชัญธนบุรี10441 ด.ช.ธิติสรณ์ อาภรณ์พัฒนสิริ

2 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10442 ด.ช.ชนน ด้วงประภัศร์

3 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10443 ด.ช.พชรดนัย เจริญเพิ่มพูนสกุล

4 ธรรมภิรักษ์10444 ด.ช.ศิวกร เชยนาม

5 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ10445 ด.ช.ธิติย ฉันทกุล

6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์10446 ด.ช.เจษฎา ดะใน

7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ10447 ด.ช.ภาสวิชญ์ สนสายันต์

8 รร สมาคมสตรีไทย10448 ด.ช.กมนทรรศน์ แซ่โง้ว

9 อัสสัมชัญแผนกประถม10449 ด.ช.สธรรดร อัศวพรหมธาดา

10 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10450 ด.ช.ชนะพล กิจการเจริญสิน

11 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10451 ด.ช.ชยพล เพชรวิเศษกุล

12 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10452 ด.ช.ปิติภัทร ชัยหนองบัว

13 โรงเรียนเผดิมศึกษา10453 ด.ช.ปกรณ์พงษ์ โสนายะ

14 สายน้ำทิพย์10454 ด.ช.ศุภณัฐ วัดทอง

15 สายน้ำทิพย์10455 ด.ช.ศุภพล วัดทอง

16 โรงเรียนกสิณธรวิทยา10456 ด.ช.ธนภัทร แก้วคำหอม

17 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10457 ด.ช.ธนภูมิ ตั้งปกาศิต

18 พระแม่มารี10458 ด.ช.บดินทร์วิชญ์ เชิงไกรยัง

19 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10459 ด.ช.ชาลีนนท์ แก้วทอง

20 กุหลาบวิทยา10460 ด.ช.ธนภัทร ดอกไม้เงิน

21 สารสาทร์พิทยา10461 ด.ช.บุรินทร์ เอกมงคลชัย

22 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10462 ด.ช.ชวัลวิทย์ ตามกาล

23 เปรมประชาวัฒนา10463 ด.ช.ธนบดี วีระโยธิน

24 ซางตาครู้สศึกษา10464 ด.ช.ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย

25 โรงเรียนพญาไท10465 ด.ช.กนกภัทร อัญชันบุตร

26 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10466 ด.ช.กาณฑ์ จิตติอาภรณ์

27 โรงเรียนวัดอมรินทราม10467 ด.ช.วชิรยุตม์ ลอยถาดทอง

28 โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)10468 ด.ญ.อชิรญา พิกุลหอม

29 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10469 ด.ช.ธีทัต วิชญะวิลาส



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

12 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 12

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 ผดุงกิจวิทยา10470 ด.ช.ธนวรรธน์ ตันประเสริฐ

31 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ10471 ด.ช.ณัฐภัทร วงค์ตะวัน

32 รร.มีนประสาทวิทยา10472 ด.ช. วุฒิพงศ์ สุทธิประภา

33 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10473 ด.ช.คุณธรรม พิทักษ์อุดมชัย

34 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10474 ด.ช.ณัฐพล ขันโอฬาร

35 โรงเรียนพันธะวัฒนา10475 ด.ช.ทิวากร จุลศรีไกรวรรณ์

36 โรงเรียน วัดพลับพลาชัย10476 ด.ช.จิรเมธ บุญทรัพย์

37 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10477 ด.ช.ปีติพล เพชรโต

38 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10478 ด.ช.ณัฏฐพล ทองพูน

39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10479 ด.ญ.ปิญชาน์ นิมิตรชัย

40 ราชวินิต10480 ด.ช.ไรวินวินท์ แซ่โค้ว

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

13 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 13

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนพญาไท10481 ด.ช.นรภัทร วงศ์ปถัมภ์

2 โรงเรียนพญาไท10482 ด.ช.ธีรเพชร พรมลือ

3 โรงเรียน พระหฤทัย คอนแวนต์10483 ด.ช.ภัทรกร วงษ์ศศิวมล

4 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร10484 ด.ช.ภูมิ ยอดมิ่ง

5 โรงเรียนศุภวรรณ10485 ด.ช.กฤษณ์ดนัย ฉิมพลีมหาเถโร

6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์10486 ด.ช.สกลเกษ ฮุงหวน

7 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10487 ด.ช.ปพน รื่นภาค

8 โรงเรียนกสิณธรวิทยา10488 ด.ช.เมธพัฒน์ น้ำกรด

9 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา10489 ด.ช.ปัณณวิชย์ ปรวีร์รัชกุล

10 โรงเรียนพันธะวัฒนา10490 ด.ช.วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา

11 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10491 ด.ช.กฤตเมธ สิงหประเสริฐ

12 รร.ขุมทองวิทยา10492 ด.ช.เชี่ยวชาญ สารมาศ

13 ยินดีวิทย์10493 ด.ญ.เบญสิร์ยา ถิ่นโสภา

14 อัสสัมชัญธนบุรี10494 ด.ช.จิรภาส กิจจาธิป

15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา10495 ด.ช.จักรรินทร์ ว่องกิตติกูล

16 โรงเรียนสยามสามไตร10496 ด.ช.ณัฐประภัสร์ ธีรบวรรัตน์

17 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10497 ด.ช.พุทธิภัทร คล่องสุดใจ

18 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10498 ด.ช.ปัณณทัต บุญทรัพย์

19 ไผทอุดมศึกษา10499 ด.ช.ธีรัตน์ธรรม ยิ้มแต้

20 สมาคมสตตรีไทย10500 ด.ช.ธีรเมธ อักษรกูล

21 จารุวัฒนานุกูล10501 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทองปาน

22 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา10502 ด.ช.ธัญญ์เทพ นามวงค์

23 โรงเรียนโกศลวิทยา10503 ด.ช.คึกฤทธิ์ นิจศรีวงศ์

24 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10504 ด.ช.ณฐภัทร คงบรรณ

25 โรงเรียนสฤษดิเดช10505 ด.ช.ชนะภัสร์ อภัย

26 โรงเรียนราชวินิต10506 ด.ช.ศิวกร วันลือชา

27 โรงเรียนราชวินิต10507 ด.ช.จิรพัฒน์ เวทการ

28 โรงเรียนราชวินิต10508 ด.ช.พีรณัฐ เกณฑ์ทา

29 โรงเรียนราชวินิต10509 ด.ช.ปภาวิน ใจวงค์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

13 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 13

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 ราชวินิต10510 ด.ช.มโนทยา ชนะไพ

31 โรงเรียนราชวินิต10511 ด.ช.ชีระวิทย์ จันทร์โชติิ

32 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส10512 ด.ช.มาลิก สังข์ยิ้มพันธ์ุ

33 โรงเรียนพญาไท10513 ด.ช.อธิชาติ ผลชีวิน

34 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10514 ด.ช.กุลเชษฐ์ ยังสนอง

35 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ10515 ด.ช.อภิภัสร์ ทองระย้า

36 โรงเรียนกงลี้จงซัน10516 ด.ช.ชยางกูร ยอดบุตร

37 โรงเรีน เปรมฤทัย (ลำลูกกา)10517 ด.ช.เสริมสกุล ผกายทองสุก

38 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม10518 ด.ช.ชยพล กัญมาศ

39 อัสสัมชัญธนบุรี10519 ด.ช.เศรษฐ์สิริ เล้าธิพงศ์

40 อัสสัมชัญธนบุรี10520 ด.ช.ศุภชัย หัตถ์กุมทรัพย์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

14 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 14

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 รร. สารสาสน์เอกตรา10521 ด.ช.คภัสดี สุขสมบูรณ์

2 โรงเรียนราชวินิต10522 ด.ช.กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา10523 ด.ช.ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น

4 โรงเรียนบูรณะศึกษา10524 ด.ช.เตภัทร สร้อยงาม

5 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี10525 ด.ช.พิรุณเทพ หิรัญประสิทธิกุล

6 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10526 ด.ช.สุทธิวัฒน์ ขันแข็ง

7 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง10527 ด.ช.ธาวิน เกษมวงศ์ราช

8 โรงเรียนวัดปทุมวนารามวร ในพระราชูปถัมภ์10528 ด.ช.วรพรต คูศุภรเจริญ

9 สยามสามไตร10529 ด.ช.พศิน บุญเอกรัตน์

10 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10530 ด.ช.นรวิชญ์ เลิศศิริรัตนกุล

11 รร.เปรมประชาวัฒนา10531 ด.ช.ยศธณนท์ เก็บ เงิน

12 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10532 ด.ช.ธิติศักดิ์ อารีสินพิทักษ์

13 รร วัดพลับพลาไชย10533 ด.ช.ธนเทพ พรมกลิ่น

14 ซางตาครู้สศึกษา10534 ด.ช.อชิระ ผัสดี

15 ประเสริฐธรรมวิทยา10535 ด.ช.สรวิชญ์ สิริพงศ์เลิศ

16 โรงเรียนเพลินพัฒนา10536 ด.ช.ศุภธัช อัศววงศ์พรหม

17 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)10537 ด.ช.ปฐวี ธนานันทกิจ

18 กรพิทักษ์ศึกษา10538 ด.ช.พิตรพิบูล ตันติเมฆิน

19 รร.ผไทอุดมศึกษา10539 ด.ช.วีระวงศ์ ศิริเศรฐวัชร์

20 โรงเรียน โกศลวิทยา10540 ด.ช.วรพรต ภู่โต๊ะยา

21 โรงเรียนพร้อม10541 ด.ช.ชนาพัทธ์ ชำนาญหัตถ์

22 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10542 ด.ช.อัฑฒ์นนท์ แซ่ลิ้ม

23 อัสสัมชัญแผนกประถม10543 ด.ช.เชาวน์ หิรัญมาลย์

24 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10544 ด.ช.วิษณุสรรค์ จุรุพันธุ์

25 โรงเรียนมณีวัฒนา10545 ด.ช.วัชรพล กาญจนภูผา

26 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป10546 ด.ช.กิตติพัทธ์ ไกรกลาง

27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม10547 ด.ช.ศรัณยพงศ์ จาตุกรณีย์

28 จารุวัฒนานุกูล10548 ด.ญ.ศิตา รอดรังณ์นก

29 โรงเรียนคลองสำโรง10549 ด.ช.มาฆภัทร ชัยคำภา



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

14 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 14

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10550 ด.ช.นวิน ไวทยบุญ

31 ลาซาล10551 ด.ช.ปัณณ์พล กุลสวัสดิ์

32 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10552 ด.ช.ชยุต หลกภิชาติ

33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10553 ด.ช.ภัทรดิษ เจริญวิวัฒนกุล

34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต10554 ด.ช.ชัยชนะ บุญจารุเนตร

35 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10555 ด.ช.พัทธดนย์ น้ำผึ้ง

36 อนุบาลนครนายก10556 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วานิชกมลนันท์

37 อัสสัมชัญประถม10557 ด.ช.วชิรวิทย์ คุรุชัยยะพาณิชย์

38 โรงเรียนเอกชัย10558 ด.ช.กันตพัฒน์ ชมบุญ

39 อัสสัมชัญ10559 ด.ช.ณัฐพงศ์ แย้มอุทัย

40 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10560 ด.ญ.เดือนมีนา วิศาลชัย

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

15 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 15

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 Chulalongkorn University Demonstration School10561 ด.ช.ธรณ์ เล็กสุขุม

2 ราชวินิตประถม10562 ด.ช.เอกภพ เกตุวัน

3 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร10563 ด.ช.ธเนศพล ยุทธธนชัย

4 รร.มารีย์วิทยานนทบุรี10564 ด.ญ.อัญชลีพร คุ้มนาน

5  โรงเรียนสันติวัน10565 ด.ช. อภิชา แสนคำหมื่น

6 อัสสัมชัญแผนกประถม10566 ด.ช.พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์

7 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10567 ด.ช.อัครชัย แก้วกลม

8 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10568 ด.ช.ปณชัย พัฒนพิสุทธิ์

9 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10569 ด.ช.ณดล มณีรัตน์

10 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10570 ด.ช.ธนภูมิ วงค์แก้ว

11 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์10571 ด.ญ.ปณพร ชลประเสริฐ

12 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา10572 ด.ช.ชลิต น้อยเภา

13 เซนต์คาเบรียล10573 ด.ช.รวิพล สูงสิงห์ทอง

14 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์10574 ด.ช.สิริเดช ทรายมูล

15 รร.พันธะวัฒนา10575 ด.ช.ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์

16 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ10576 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ พลวงษ์ศรี

17 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา10577 ด.ช.นราธิป ไมตรีจิต

18 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10578 ด.ญ.กุลภัสสร์ พรอ่อน

19 โรงเรียนกงลี้จงซัน10579 ด.ช.ฑีรธร พุฒศิริ

20 ปัญญาศักดิ์10580 ด.ช.เตชินท์ เตชกีรติ

21 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10581 ด.ช.พีรภัทร กวมทรัพย์

22 โรงเรียนพันธะวัฒนา10582 ด.ญ.กันตพัฒน์ วรรณโส

23 โรงเรียนวัดบึงบัว10583 ด.ญ.สุปรียา ฟักทองอ่อน

24 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก10584 ด.ช.เพชรน้ำหนึ่ง วัฒนะศรีอักษร

25 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10585 ด.ช.เตชาพนธ์ ชัยชมภู

26 โรงเรียนกงลี้จงซัน10586 ด.ช.คณิสร ศรีนวล

27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10587 ด.ช.ธนพัฒน์ หิรัญเดชา

28 อยู่เย็นวิทยา10588 ด.ช.อริย์ธัช มอนเตเนโกรมาร์ติน

29 รร.พระแม่สกลสงเคราะห์บางบัวทอง10589 ด.ญ.สุจินันท์ สุขจันทรา



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

15 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 15

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10590 ด.ช.ดนัยณัฐ กาลนิล

31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10591 ด.ช.วศินภัทร์ พงศ์เธียรพร

32 โรงเรียนพร้อม10592 ด.ช.ฐากูร ศรีไพบูลย์ผลิน

33 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10593 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ทองเงิน

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10594 ด.ช.ธนสรัญญ์ อินทร์เขียว

35 โรงเรียนราชวินิต10595 ด.ช.ปวริศ อารีราษฎร์

36 โรงเรียน ราชวินิต10596 ด.ช.ธนบดี เมฆทับ

37 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล10597 ด.ช.กฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์

38 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10598 ด.ช.ชัยภัทร ณรงศ์ศักดิ์

39 ดวงวิภา10599 ด.ช.วสันต์พรรษ บุญญะวิตร์

40 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10600 ด.ช.เมธวัต ว่องไวไพโรจน์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

16 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 16

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 บูรณะศึกษา10601 ด.ช.ภูวเนศวร์ สุขเกษม

2 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10602 ด.ช.พิภู ว่องไวไพโรจน์

3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์10603 ด.ช.พีรธัช พัฒนวศิน

4 โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)10604 ด.ญ.ลาภิสรา รอดย้อย

5 โรงเรียนแม่พระฟาติมา10605 ด.ช.ทัศภูมิ จรัสตระกูล

6 รร.บูรณะศึกษา10606 ด.ช.คีตภัทร เกษมพรมณี

7 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10607 ด.ช.พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์

8 อัสสัมชันธนบุรี10608 ด.ช.ศิวกรณ์ อภิปัญญาโสภณ

9 โรงเรียน เซ็นต์ดอมินิก10609 ด.ช.พีรณัฐ ทองใบปราสาท

10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน10610 ด.ช.ณธีพัฒน์ โรจนพสุโชค

11 อนุบาลนนทบุรี10611 ด.ญ.เพียงบุญ เขื่อนสุวรรณ

12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา10612 ด.ช.บุรวิตต์ สุดใจ

13 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา10613 ด.ช.กานต์นิธิ ศกุนตนาค

14 โรงเรียนวัดพระยาปลา10614 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วงค์พิลา

15 ซางตาครู้สศึกษา10615 ด.ช.ปัญจพล ทศพรทวีทรัพย์

16 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10616 ด.ช.จิณณเดช ซุ้มกอทอง

17 ซางตาครู้สศึกษา10617 ด.ช.วัชรพล ทศพรทวีทรัพย์

18 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา10618 ด.ช.ศุภณัฐ จิรธนานนท์

19 โรงเรียนวัดอมรินทราราม10619 ด.ช.อมรเทพ สรรพกิจชาญชัย

20 โรงเรียนนฤมลธิน ธนบุรี10620 ด.ช.ชัยกร นิพัทธสุข

21 สารสาสน์สุขสวัสดิ์10621 ด.ช.พลัฏฐ์ สมจิตต์

22 ซางตาครู้สศึกษา10622 ด.ช.พัลลภ แย้มอำพันธ์

23 โรงเรียนเอกชัย10623 ด.ช.ธนภัทร ภัทรเวโรจน์

24 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์10624 ด.ช.สิรวัฒน์ ทองผาสุข

25 ซางตาครู้สศึกษา10625 ด.ช.ณัฐอนันต์ พัลลภเจริญกิจ

26 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10626 ด.ช.พสิษฐ์ พาณิชย์ภคกุล

27 โรงเรียน บูรณะศึกษา10627 ด.ช.ศรุต คุ้มเมือง

28 ศรีวิทยาปากน้ำ10628 ด.ช.ธนรัชฏิ์ ศุภวุฒิ

29 ศรีวิทยาปากน้ำ10629 ด.ช.กันติพงษ์ บึงไพศาลสมบูรณ์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

16 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 16

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร10630 ด.ช.ธนวินท์ โพธิ์นฤมิต

31 โรงเรียนราชวินิต10631 ด.ช.ธนเดช สุวรรณพงศ์

32 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10632 ด.ช.พงศพัศ รัตนอุดมพงษ์

33 โรงเรียนสุขเจริญผล10633 ด.ช.วิศรุต ศิริสวัสดิ์

34 โรงเรียนสาสสาสน์วิเทศบางบอน10634 ด.ช.กันตพัฒน์ มณีพันธ์

35 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10635 ด.ช.ณิชคุณ โชติกวินสกุลชัย

36 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์10636 ด.ช.ภัทรดิษ กนกพงศ์ไพบูลย์

37 สาธิตประถมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10637 ด.ช.กัณฑ์อเนก อภินันท์

38 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา10638 ด.ช.ศุภกฤษ สุขเทศ

39 จินดาศึกษา10639 ด.ช.ณัฐเศรษฐ พงษ์ธารัก

40 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10640 ด.ช.ธนัท กะนีทะ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

17 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 17

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเซนต์แมรี่10641 ด.ช.ณัฐพัชร์ อินทะเสย์

2 โรงเรียนศุภวรรณ10642 ด.ญ.ณัฐณิชา มีสง่า

3 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10643 ด.ช.อนาวิล นิ่มเจริญ

4 โรงเรียนจิตรลดา10644 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลีลาภรณ์

5 อนุบาลบ้านหมี่10645 ด.ญ.ขวัญจิรา คุณอาสา

6 โรงเรียนวัดหัวลำโพง10646 ด.ช.ณัฐพร พรมมา

7 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ (รุ่งประชา)10647 ด.ช.ณัฏวัฒน์ สถิตย์วรธรรม

8 โรงเรียนราชวินิต10648 ด.ช.พีระพัฒน์ ดวงมณี

9 รร ซางตาครู้สศึกษา10649 ด.ช.ณัฐชนน ธีรเชิดชู

10 ศรีวิทยาปากน้ำ10650 ด.ช.ศิวกร แพศักดิ์

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10651 ด.ช.กันติทัต สมใจ

12 ร.ร.ศุภกรณ์วิทยา10652 ด.ญ.มนัสนันท์ โภคา

13 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา10653 ด.ช.ปุณยวิชญ์ เตชะวัชราภัยกุล

14 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา10654 ด.ช.ศุภกฤต เตชะวัชราภัยกุล

15 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร10655 ด.ช.นันทิพัฒน์ สัมฤทธิ์พาณิชย์

16 โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา10656 ด.ช.ปรัชญ์ เจริญบุตร

17 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10657 ด.ช.ภูวนัตถ์ ศิลปสุวรรณ

18 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย10658 ด.ช.ธนะโรจน์ รัตน์ชัยวงศ์

19 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์10659 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แย้มมณีชัย

20 โรงเรียนราชวินิต10660 ด.ช.ชโนทัย สายะศิริ

21 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พหุภาษา10661 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ว่องพัฒนากูล

22 โรงเรียนสายน้ำทิพย์10662 ด.ช.คิรากร ซาคิริ

23 ร.รอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)10663 ด.ญ.ณัฏฐินี เซี่ยงเห็น

24 โรงเรียนธรรมภิรักษ์10664 ด.ช.เตชินท์ โรจน์นันทกิจ

25 โรงเรียนธรรมภิรักษ์10665 ด.ช.เตวิช โรจน์นันทกิจ

26 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์10666 ด.ช.กิตติภพ เอกปัญญาสกุล

27 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10667 ด.ช.ธรรศ จังคณิภากุล

28 ซางตาครู้สศึกษา10668 ด.ช.ชยานันท์ รุ่งศรีเจริญชัย

29 โรงเรียนมณีวัฒนา10669 ด.ช.แทนภูมิ คำใบ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

17 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 17

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 อัสสัมชัญแผนกประถม10670 ด.ช.สิทธา ปานสุคนธ์

31 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10671 ด.ช.คีเกน โกมลวานิช

32 โรงเรียนวิชัยวิทยา10672 ด.ช.ธนัท อริยชัยสกุล

33 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา10673 ด.ช.ธันวา พิพัฒน์

34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง10674 ด.ญ.ขวัญมุก อยู่อ้น

35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ10675 ด.ญ.เบญญาภา บิณฑสูตร

36 โรงเรียนภารตวิทยาลัย10676 ด.ช.วรพงศ์ สุรางแสงมีบุญ

37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ร่มเกล้า10677 ด.ช.ภูวพัชร์ ปัญญาวงศ์เจริญ

38 เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี10678 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ทองช้าง

39 รร มณีวัฒนา10679 ด.ช.สุษิระ รัศมีอมรรัตน์

40 จันทรวิทยา10680 ด.ช.จีรภัทร บุญเที่ยง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

18 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 18

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก10681 ด.ช.โชคบัญชา ขวัญนนท์เดิม

2 โรงเรียนมณีวิทยา10682 ด.ช.อิงคยุทธ เติมงาม

3 รร.มณีวัฒนา10683 ด.ช.อิทธิพัทธ์ เรืองสอน

4 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา10684 ด.ช.กฤษฎ์ บุญญาวัฒน์

5 สัมมาชีวศิลป10685 ด.ช.ธนกฤต สิริวัฒนบวร

6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ10686 ด.ช.จิรัฏฐ์ เจริญวาสนุตร์

7 สารสาสน์เอกตรา10687 ด.ช.สิปปวิชญ์ เลขา

8 กุหลาบวิทยา10688 ด.ช.ธนนท์ พึ่งเพียร

9 รร.มณีวัฒนา10689 ด.ช.ภาวัต ดีสมบูรณ์สุข

10 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10690 ด.ช.กิตติธัช เต็มเจริญทรัพย์

11 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10691 ด.ช.ศิวัช บัวซ้อน

12 โรงเรียนกสิณธรวิทยา10692 ด.ช.อัฐวีร์ จันทศรี

13 อิสลามสันติชน10693 ด.ญ.พิมพ์พิศาช์ ต่วนศิริ

14 ซางตาครู้สศึกษา10694 ด.ช.ธนพร ศรีกุญชร

15 โรงเรียนวัดบึงบัว10695 ด.ญ.ภควดี ระโหฐาน

16 รร.เทพกาญจนา10696 ด.ช.เมธา หอมประเสริฐ

17 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา10697 ด.ช.ปกรณ์กิตติ์ ไกรประเสริฐโชค

18 โรงเรียนพร้อมพรรณ10698 ด.ช.พีรพรรฒ มังคะรัตน์

19 เผดิมศึกษา10699 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวินะกุล

20 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10700 ด.ช.สิรภพ ทองเขียว

21 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10701 ด.ช.ณัฐรินท์ ทรัพย์เปี่ยม

22 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม10702 ด.ช.พชร สุริยวงศ์

23 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10703 ด.ช.พชร ปิติพัฒน์

24 สาธิตละอออุทิศ10704 ด.ช.ธรรมปพน เปล่งสร้อย

25 โรงเรียนยอดดวงใจ10705 ด.ญ.ธิษณามตี ช่วงฉ่ำ

26 โรงเรียนเผดิมศึกษา10706 ด.ช.ตรัยรัตน์ พิชยามารินทร์

27 โรงเรียนเผดิมศึกษา10707 ด.ช.ภาณุ วัฒนศรีสาโรช

28 โรงเรียนเผยอิง10708 ด.ช.ปัณณธร เจริญธินิบุญญา

29 ดรุณวิทย์วิทยา10709 ด.ช.ปริรม พิทักษ์ชาติภิญโญ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

18 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 18

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 พระตำหนักสวนกุหลาบ10710 ด.ช.ฤชุวิญญ์ บุญไพจิตร์

31 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา10711 ด.ช.อิทธิพัทธ์ พันธุ์สะอาด

32 โรงเรียนเผยอิง10712 ด.ช.ภานุวิทย์ บุตรราศรี

33 โรงเรียน ภารตวิทยาลัย10713 ด.ช.ธนกฤต ก้องกิตติวณิชย์

34 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10714 ด.ช.จิรายุ จูฑะลิขิตวงศ์

35 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค10715 ด.ช.ภูรินทร์ พันธ์บูรณานนท์

36 โรงเรียนพญาไท10716 ด.ช.นาวี รุ่งทวีชัย

37 โรงเรียนกงลี้จงซัน10717 ด.ช.ทัพพ์เทพ เเซ่เซียว

38 โรงเรียนกงลี้จงซัน10718 ด.ช.ศุภกฤต ถาวรโกวิทกุล

39 ราชวินิต10719 ด.ช.เอกภพ วีรโกวิท

40 กรพิทักษ์ศึกษา10720 ด.ช.ภัทรกร วิชิตชาญ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

19 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 19

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10721 ด.ช.ชนาธิป พริ้งรักษา

2 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร10722 ด.ช.อัครวัตน์ สมบูรณ์เรศ

3 อนุบาลสามเสน10723 ด.ช.อรรถ ภูมิจิตร

4 โรงเรียน บูรณะศึกษา10724 ด.ช.ปณตกร ปิยะกมลนิรันดร์

5 อัสสัมชัญ แผนกประถม10725 ด.ช.ธันยพงศ์ แสงอาทิตย์

6 โรงเรียนราชวินิต10726 ด.ช.ทักษะกรณ์ ศิริไพบูลย์

7 โรงเรียนวัดชำผักแพว10727 ด.ญ.ณิชาภัทร แดงเพลิง

8 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช10728 ด.ญ.พิมพ์วรีย์ พาวังราด

9 อัสสัมชัญ แผนกประถม10729 ด.ช.ภูเทพ ดิลกวัฒนะคูณ

10 รร.กงลี้จงซัน10730 ด.ช.อชิตะ เจียมจันทร์คุปต์

11 โรงเรียนอัสสัชัญแผนกประถม10731 ด.ช.หัฏฐณัชย์ วรรธสุภัทร

12 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10732 ด.ช.จักรีพัฒน์ พึ่งหลักชัย

13 กงลี้จงซัน10733 ด.ช.ณพชร สุรินทร์พรวัฒนา

14 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น10734 ด.ช.สุรวุฒิ ราชสมบัติ

15 โรงเรียนกงลี้จงซัน10735 ด.ช.จีรวัฒน์ ทองสุข

16 โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี10736 ด.ช.วรภพ จงสฤษดิ์หวัง

17 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา10737 ด.ช.กรภัทร์ รัตนสาครชัย

18 โรงเรียน ปัญญาศักดิ์10738 ด.ช.รชต จิตตรีเกษม

19 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม10739 ด.ช.ศิรวิชณ์ ยิ่งบัณฑิตพงศ์

20 โรงเรียนมณีวิทยา10740 ด.ช.บวรทัต ยิ้มเจริญ

21 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10741 ด.ช.ก้องเกียรติ เกษเจริญคุณ

22 โรงเรียนสายน้ำทิพย์10742 ด.ช.อินทัช พรหมคง

23 เปรมประชาวัฒนา10743 ด.ช.ภูมิ ด่านจิรกุล

24 โรงเรียนราชวินิต10744 ด.ช.ธนิก จันทรังษี

25 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10745 ด.ช.ธฤตภณ ดุจประทีป

26 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10746 ด.ช.ติณณ์ณพล วสุวงศ์วทัญญู

27 มหาวีรานุวัตร์10747 ด.ช.วรากร เชื่อมาก

28 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10748 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จิตรอรุณไสว

29 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10749 ด.ช.ธนกร ศรีแก้วน้ำใส



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่
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ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง10750 ด.ช.สุภัค พรกิติพงษ์

31 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก10751 ด.ช.นาราภัทร ธรรมหงษา

32 เผยอิง10752 ด.ช.เกียรติพงศ์ นิธิธรรมรัตน์

33 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา10753 ด.ช.วรภัทร บุญมา

34 โรงเรียนดวงวิภา10754 ด.ช.ปัถย์ ปัญญาสาธิตกิจ

35 โรงเรียนยอดดวงใจ10755 ด.ช.อนันตกานต์ เครือนาค

36 โรงเรียนพิชญ์ชนก10756 ด.ช.วรเมธ เพ็ชรปัญญา

37 โรงเรียนเพลินพัฒนา10757 ด.ช.กันต์ภวัต พุ่มพวง

38 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์10758 ด.ช.เดชาธร กัลยาวศิน

39 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10759 ด.ช.นราวิชญ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

40 โรงเรียนกงลี้จงซัน10760 ด.ช.พชรพล อุบลแสน

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

20 ชื่อห้องสอบ
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ออนไลน์ 20

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา10761 ด.ช.กรพัฒน์ ช่อลำใย

2  วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี10762 ด.ช.ณฐพล เย็นสุวรรณ

3 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10763 ด.ช.ธนิสร ศิริโต

4 รร  ตลาดบางคูลัด10764 ด.ญ.ธัญชนก อยู่รักษ์

5 โรงเรียนปัญญาศักดิ์10765 ด.ช.กฤตนัย แสงดี

6 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช10766 ด.ญ.ปราณปริยา ชมภูวิเศษ

7 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น10767 ด.ญ.วันวิสา รังคะรัศมี

8 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ (รุ่งประชา)10768 ด.ช.อธิคุณ ชลเขตต์

9 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา10769 ด.ญ.ณัฐธิดา พูลสวัสดิ์

10 โรงเรียนดวงวิภา10770 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ภูษณชาคร

11 บูรณะศึกษา10771 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เมืองแดง

12 ร.ร.มารีวิทย์สัตหีบ10772 ด.ช.ชัชภณ มหามงคล

13 อนุบาลขอนแก่น10773 ด.ช.ปัญญกาญจณ์ วิจิตรเอกฉันท์

14 โรงเรียนทุ่งมหามฆ10774 ด.ช.กิตติศักดิ์ เข็มทอง

15 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10775 ด.ช.วริศ มหาจันทร์

16 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา(จารุวัฒนานุกูล10776 ด.ช.นันทิวัชร เผียงสูงเนิน

17 ธรรมภิรักษ์10777 ด.ช.ภูริ วัฒนรัฐสกุล

18 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10778 ด.ช.กรณ์ฐพงศ์ จงศิริเลิศ

19 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา10779 ด.ช.ปริญญ์ อุ้ยนิรันดรกุล

20 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม10780 ด.ช.ชวัลวิทย์ สุรอด

21 โรงเรียนราชวินิต10781 ด.ช.ณฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์

22 ราชวินิตประถม10782 ด.ช.สิรวิชญ์ ศราคนี

23 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง10783 ด.ญ.ณัฐนันท์ ไพรวรรณ์

24 โรงเรียนราชวินิต10784 ด.ช.ฐานรบ ฉ่ำเฉื่อย

25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10785 ด.ช.ชัยปทิต ขุนทอง

26 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร10786 ด.ช.พยุลาภ เอี่ยมศรีเมฆ

27 ศุภกรณ์วิทยา10787 ด.ญ.เข่งเหมยเอ ไม่มีนามสกุล

28 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ10788 ด.ช.ธัชธรรม กอณีนัย

29 โรงเรียนบ้านพลอย10789 ด.ช.ธนกฤติ สะตะ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
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30 โรงเรียนสายประสิทธิวิทยา10790 ด.ช.นิธิกร แย้มเวช

31 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา10791 ด.ช.จิรกร พูนกุลวัต

32 นิธิปริญญา10792 ด.ญ.สรัลชนา ใจเย็น

33 โรงเรียนเผดิมศึกษา10793 ด.ช.ชัชชน ครุเสนีย์

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10794 ด.ช.ธราเทพ ธนาพิชัย

35 ซางตาครู้สศึกษา10795 ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญชมศุภชัย

36 ซางตาครู้สคอนแวนท์10796 ด.ช.พงศ์ชยนต์ พิริยะพรสันติ

37 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10797 ด.ช.ภัทรดนัย ศิริกานนท์

38 โรงเรียนเทพกาญจนา10798 ด.ช.บดินทร์ คำรินทร์

39 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา10799 ด.ช.ณัชธนวิชญ์ กาลจักร

40 โรงเรียนสมฤดี10800 ด.ช.สิทธิไพศาล พาณิชย์พิศาล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

21 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 21

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ10801 ด.ช.ณรัฐพล มิ่งมณี

2 โรงเรียนวัดตะวันเรือง10802 ด.ช.นิธิทัศน์ โดยศรีเอี่ยม

3 รร.การัญศึกษา10803 ด.ช.นัธทวัฒน์ ดาษพร

4 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์10804 ด.ช.คุณานนต์ ทองสวัสดิ์ขจร

5 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10805 ด.ช.กลวัชร กันติยางกูร

6 โรงเรียนบูรณวิทย์10806 ด.ช.กันตณรรฐ สิมมา

7 โรงเรียนเทพพิทักษ์10807 ด.ช.สิรภัทร เทพธานี

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10808 ด.ช.ธีรัตนม์ อัครกุลพรรณ

9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10809 ด.ช.นราวิชญ์ เตจะมา

10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10810 ด.ช.กฤตภาส อินทุมาร

11 โรงเรียนอัตตาภิวิฒน์10811 ด.ช.กฤติน แซ่ลี้

12 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10812 ด.ช.ภาสวุฒิ อนันตเจริญ

13 โรงเรียนมาเรียลัย10813 ด.ช.พรพบ นิมมานนรดี

14 พระหฤทัยคอนแวนต์10814 ด.ช.อคิน โอคาโมโต้

15 โรงเรียนแสงอรุณ10815 ด.ช.อิทธิพล ขำเกตุ

16  โรงเรียนราชวินิต10816 ด.ช. มงคลธร เปี่ยมภุมมาลา

17 โรงเรียนลาซาล10817 ด.ญ.วนิศรา ภุชงค์ประเวศ

18 โรงเรียนบูรณะศึกษา10818 ด.ช.จรรยวรรธน์ สุวรรณรัตน์

19 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ10819 ด.ช.ทรรศน์เทพ ศิลปานันทกุล

20 โรงเรียนเทศบาลวัดตีกมหาชยาราม10820 ด.ช.วิรันธิ์พล พวงร้อย

21 วรรัตน์นนทบุรี10821 ด.ญ.เบญญาภา เจตศักดิ์รุ่งโรจน์

22 โรงเรียนมณีวัฒนา10822 ด.ช.ภาณุพงศ์ อุษณะอำไพพงษ์

23 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา10823 ด.ช.อนาวิล รุ่งสว่าง

24 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา10824 ด.ช.พนธกร พรมแสง

25 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์10825 ด.ช.ปวีย์กร ศรีจุไร

26 รร.กรพิทักษ์ศึกษา10826 ด.ช.กฤษดา คงสงค์

27 โรงเรียนบางคูลัด10827 ด.ช.ธันวา เเสนยาเกียรติคุณ

28 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา10828 ด.ญ.ชิชนก ภักดีผล

29 โรงเรียนวัดสิตาราม10829 ด.ช.พงษ์พันธ์ รัตนทวีผ่อง



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

21 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 21

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 แย้มสอาด รังสิต10830 ด.ช.มาวิน กล่อมวิทย์

31 ศิรินุสรณ์วิทยา10831 ด.ช.ชลันธร ริ้วลาวัณย์

32 สารสาสน์พิทยา10832 ด.ช.พศวีร์ พีระพัฒิกูล

33 โรงเรียนกานดา10834 ด.ช.ธนคุณ พงษ์เกษม

34 โรงเรียนแสงอรุณ10835 ด.ช.ธัชพงศ์ กิตติกุลสุโรจน์

35 โรงเรียนแสงอรุณ10836 ด.ช.ภูเบศ พึ่งเพียร

36 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10837 ด.ช.ปฏิพล พวงไพโรจน์

37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า10838 ด.ญ.กัลยกร ทองทิพย์

38 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร10839 ด.ญ.ปพิชญา ฤทธิชัยอภิชน

39 โรงเรียนราชวินิต10840 ด.ญ.ชญานิศ สัตยชัยวรรณ

40 เซนต์คาเบรียล10841 ด.ช.อิทธิกร งามนิตยาหงส์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

22 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 22

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 สีตบุตรบำรุง10842 ด.ช.ได ศิริกุลชยานนท์

2 โรงเรียนธัญวิทย์10843 ด.ช.วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ

3 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น10844 ด.ญ.กุมภา เกีย

4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ10845 ด.ช.ธนกฤต เลิศประเสริฐทวี

5 โรงเรียนสุนีพิทยา10846 ด.ช.ณิชคุณ ธุรินไธสงค์

6 โรงเรียนพันธะศึกษา10847 ด.ช.ชวภณ พฤทธ์ปภาวิน

7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท สระบุรี10848 ด.ช.เกียรติคุณ ผลแก้ว

8 โรงเรียนดวงวิภา10849 ด.ช.เภา ภัควิริยากร

9 โรงเรียนกสิณธรวิทยา10850 ด.ช.กฤษฏ์ มีมาก

10 โรงเรียนดวงวิภา10851 ด.ช.ภู ภัควิริยากร

11 โรงเรียนพันธะวัฒนา10852 ด.ช.ธัญวริทธิ์ ดอนประสิทธิ์

12 ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค10853 ด.ช.สุทธิพจน์ ปัทมจิตร

13 ซางตาครู้สศึกษา10854 ด.ช.อัณณพ ชาติชนะ

14 โรงเรียนจินดาศึกษา10855 ด.ช.ศุภฤกษ์ มลิซ้อน

15 โรงเรียนมาเรียลัย10856 ด.ช.ภัทรพงษ์ สิงห์สิทธิ์

16 โรงเรียนธรรมภิรักษ์10857 ด.ช.ภัทธวรรธน์ สถิตอยู่คู่ไทย

17 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว10858 ด.ญ.ธารไท ศุภประดิษฐ์

18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10859 ด.ช.สหรัฐ ปิ่นประเสริฐ

19 โรงเรียนพิชญ์ชนก10860 ด.ช.นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา

20 โรงเรียนสยามสามไตร10861 ด.ช.พลวรรธน์ บัณทิตประภัสสร

21 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย10862 ด.ช.ก่อศักดิ์ บุรพัฒน์

22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10863 ด.ช.สิปปกร นิลศรี

23 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง10864 ด.ช.บุญฑณภพ แก้วเบญจนุกุล

24 วัดบำรุงรื่น10865 ด.ญ.สุธีรา เหล่าใหญ่

25 โรงเรียนสยามสามไตร10866 ด.ช.ภวิศ ตันติพิวัฒนสกุล

26 รร.พระแม่มารีสาทร10867 ด.ช.ภูมิวิทย์ พิทักษ์ไชยวงศ์

27 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์10868 ด.ช.ปิติภัทร มีจำรัส

28 ราชินีบน10869 ด.ญ.ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

29 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ10870 ด.ช.รชภรรค สุรัจศิริ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

22 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 22

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รุ่งอรุณ10871 ด.ช.สิรภพ ชาญยุทธกร

31 ราชวินิต10872 ด.ช.กวิน บุณยทรรพ

32 โรงเรียนราชวินิต10873 ด.ช.กนกศร แก่นเชื้อชัย

33 ราชวินิตประถม10874 ด.ช.รัชกรณ์ หวังประดิษฐ์

34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร10875 ด.ช.ศิระพงศ์ พานิชเจริญ

35 โรงเรียนแม่พระฟาติมา10876 ด.ช.กฤตเมธ อุ่นอินทรีย์

36 โรงเรียนโสมาภานวมินทร์10877 ด.ช.พิชฌวัฒน์ พิริยะอนนท์

37 รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี10878 ด.ญ.วรรณพร วิเศษสิงห์

38 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์10879 ด.ช.อภิสิทธิ์ พลายสุขแสง

39 สารสาสน์พัฒนา10880 ด.ช.ภาคิน จับไวดี

40 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี10881 ด.ช.ฉัตรสุพล เทียนสุวรรณ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

23 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 23

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก10882 ด.ช.นักรบ นนธิสอน

2 กว่างเจ้า10883 ด.ช.กฤตฑรรศ โอทาตะ

3 โรงเรียนราชวินิต10884 ด.ช.คณุตม์ ชุ่มทอง

4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ(มหามงคล)10885 ด.ช.ศุภณัฐฬ์ ศิริไพบูลย์

5 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม10886 ด.ช.นันทพร ขำขุน

6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (มหามงคล)10887 ด.ญ.ฐฎาณิณต์ ศิริไพบูลย์

7 โรงเรียนเลิศหล้า10888 ด.ช.ภูวิศ กาญจนรุจี

8 กุหลาบวิทยา10889 ด.ช.วสุพล วรเวทย์ธนิต

9 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา10890 ด.ญ.ภัทรวรรณ เพ็ชรกุล

10 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง10891 ด.ช.ภูริ ธนะกุลเสถียร

11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน10892 ด.ช.ธัธชา รัตนเลิศรทา

12 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10893 ด.ช.ชนาเมธ ลี้สธนกุล

13 สารสาส์นวิเทศร่มเกล้า10894 ด.ช.ธีร์ฟ้า พรมมารักษ์

14 สารสาส์นวิเทศร่มเกล้า10895 ด.ช.ฐิติวุฒิ อ่อนน่วม

15 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ10896 ด.ช.สรวิศ ชวนประสงค์

16 โรงเรียนเอกชัย10897 ด.ช.ทัชชกร แซ่ลิ้ม

17 การัญศึกษา10898 ด.ช.อครพงศ์ หม่อมดา

18 มณีวัฒนา10899 ด.ญ.สริตา บุญเติม

19 อนุบาลนนทบุรี10900 ด.ญ.นันทัชพร กำเลิศทอง

20 การัญศึกษา10901 ด.ญ.อารยา หม่อมดา

21 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล10902 ด.ช.ณัฐพันธ์ แสงสุวรรณนุกุล

22 สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)10903 ด.ช.นวพล พูลสวัสดิ์

23 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม10904 ด.ช.ชยกร จารุชัยบวร

24 รร.เซนต์ดอมินิก10905 ด.ช.ปิติภัทร์ รัตนวงศ์สวัสดิ์

25 โรงเรียนเซนต์แมรี่10906 ด.ญ.ชุติมณฑน์ ชุติธนาคมเลิศ

26 กงลี้จงซัน10907 ด.ช.บารมี มาลีรักษ์

27 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์10908 ด.ช.อัคนี เชาวลิต

28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10909 ด.ช.สิงหา พันธ์โพธิ์ทอง

29 โรงเรียนผดุงวิทย์10910 ด.ช.คุณพิสิทธิ์ อัศวสิทธิกิจ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

23 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 23

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนพิชญ์ชนก10911 ด.ช.สุทธินันท์ ลุยจันทร์

31 โรงเรียนกงลี้จงซัน10912 ด.ช.ฐิติวัชร พรบุญ

32 โรงเรียนโกศลวิทยา10913 ด.ช.กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์

33 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม10914 ด.ช.ธนกร ตั้งเจตน์

34 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร10915 ด.ช.นภนณัท สายคำวงษ์

35 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา10916 ด.ช.พสธนัตถ์ นฤดีสมบัติ

36 โรงเรียนอาษาวิทยา10917 ด.ช.ภูวิศ จงนบกลาง

37 เชิดเจิมสิลป์10918 ด.ช.ยศวีร์ วรรณสันทัด

38 เชิดเจิมศิลป์10919 ด.ญ.ปรีย์วรา วรรณสันทัด

39 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา10920 ด.ช.ทีปกร สุวรรณวัฒนากุล

40 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส10921 ด.ช.พฤทธิ์นรินทร์ กันพินัย

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 ทั่วไป 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

24 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 24

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์10922 ด.ญ.ชาครียา ทับสูงเนิน

2 รร.ไผทอุดมศึกษา10923 ด.ช.อริยะ ชุ่มดี

3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10924 ด.ช.มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์

4 ซางตาครู้สศึกษา10925 ด.ญ.ณัชชา โตสกุลวงศ์

5 ราชวินิต(ประถม)10926 ด.ช.ภาคิน ภมรสุวรรณ

6 โรงเรียนกุหลาบวิทยา10927 ด.ช.วรภพ จงอติเรกลาภ

7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ10928 ด.ช.ธนรัตน์ ชัชวาลย์

8 รุ่งอรุณ10929 ด.ช.วัชร์ชัยนันท์ แจ่มรัศมี

9 รร. ศึกษาบัณฑิต10930 ด.ช.ณัฐปภัสร์ พิลาวัลย์

10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา10931 ด.ช.ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์

11 โรงเรียนจิตรลดา10932 ด.ญ.ณิชชา รัชตะทรัพย์

12 จันทร์ทองเอี่ยม10933 ด.ญ.กมลชนก แซ่อิ้ว

13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง10934 ด.ช.พศิน สำลีว่อง

14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา10935 ด.ช.โสภณ เรืองสวัสดิ์ไพศาล

15 โรงเรียนพระแม่มารี สาทร10936 ด.ช.ณัฐนันท์ ตั้งจิตทรงถาวร

16 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย10937 ด.ช.อนาวิล สุริยาภิวัฒน์

17 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี10938 ด.ช.รชต สายชมภู

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 17 คน


