
โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

1 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 1

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนประสาทวุฒิ20001 ด.ช.ธณัฐชยุฒม์ ใจมั่น

2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20002 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชลเจริญ

3 ร.ร.ปัญญาศักดิ์20003 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เฮงพระพรหม

4 โรงเรียนเอกชัย20004 ด.ช.นวพล ยิ้มทะโชติ

5 บางขุนเทียนศึกษา20005 ด.ช.เตณ์ชินทร์ เนินงาม

6 ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา20006 ด.ช.บวรลักษณ์ สำเภาประเสริฐ

7 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20007 ด.ช.เปรมอนันต์ เอี่ยมทองคำ

8 อัสสัมชัญ แผนกประถม20008 ด.ช.ปิติ ธรรมโกวิท

9 โรงเรียน สมฤดีสมุทรสาคร20009 ด.ช.ฉันทพัฒน์ เด่นสกุลประเสริฐ

10 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20010 ด.ช.ณฤต ศานติวัฒน์

11 อัสสัมชัญแผนกประถม20011 ด.ช.อนพัช แว่นแก้ว

12 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20012 ด.ช.ณฐนนท์ ศรีสัจจพล

13 โรงเรียนกงลี้จงซัน20013 ด.ช.ภคิน ลาภผลโอฬาร

14 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20014 ด.ช.ปภินวิช ชีวเลิศอนันต์

15 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก20015 ด.ช.กิตติกร ดอนพรไพร

16 โรงเรียนมณีวัฒนา20016 ด.ช.เหมะรุจณ์ โรจน์วัฒนวานิช

17 โรงเรียนปัญจทรัพย์20017 ด.ช.ชิตวัน เฮงพัฒนา

18 โรงเรียนปัญจททรัพย์ มีนบุรี20018 ด.ช.นัฎฐ์เดชา ถาวร

19 สาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20019 ด.ช.กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา

20 โรงเรยนอนุราชประสิทธิ์20020 ด.ช.ธนวินท์ ภารา

21 บีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด ลาดพร้าว20021 ด.ช.ปองภพ ทองสมจิตร

22 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20022 ด.ช.อนาคิน บุญสิน

23 โรงเรียนเทพกาญจนา20023 ด.ช.ธิติวุฒิ บรรเทิงจิตร

24 โรงเรียนศุภวรรณ20024 ด.ช.กฤชฆเนศ จินดารัตน์

25 เซนต์คาเบรียล20025 ด.ช.ภาวิช พิลาทอง

26 รร.อัสสัมชัญ แผนกประถม20026 ด.ช.กฤตเมธ ขจรชัยกุล

27 รร อัสสัมชัญ แผนกประถม20027 ด.ช.กฤชวริทธิ์ งามเลิศประเสริฐ

28 ร. ร. เซนต์แมรี่20028 ด.ช.กฤษณ์ ผามอญ

29 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20029 ด.ช.สิริเยี่ยม ตั้งปกาศิต



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

1 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 1

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20030 ด.ช.พชรพล บุญชัยศรี

31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20031 ด.ช.วราพงศ์ สวนมาลี

32 รร.พระหฤทัยคอนแวนต์20032 ด.ช.การัณยภาส ร่มเย็น

33 กรพิทักษ์ศึกษา20033 ด.ญ.ชวิศา เอี่ยมวนานนทชัย

34 กรพิทักษ์ศึกษา20034 ด.ช.พิชยะ นิ่มอ่อน

35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์20035 ด.ช.คุณานนท์ มีครุฑ

36 โรงเรียนพันธะวัฒนา20036 ด.ช.กิตติภพ โศจิศรีสกุล

37 โรงเรียนพันธะวัฒนา20037 ด.ช.ธนวิชญ์ ศักดิ์แสง

38 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20038 ด.ญ.ณัฐนรี ชาตรูปรัชดากร

39 โรงเรียนบูรณะศึกษา20039 ด.ช.ธีวัฒ ภมรานนท์

40 วลีรัตน์วิทยา20040 ด.ช.ธนวิชญ์ ฉันท์ศิริเดชา

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

2 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 2

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 สารสาสน์เอกตรา20041 ด.ช.รพีพงศ์ เลิศปัญญาอาวุธ

2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์20042 ด.ช.พิสิฐพงศ์ ธีรสิริยั่งยืน

3 สารสาสน์พิทยา20043 ด.ช.ไชยอนันต์ แก้วชัยรักษ์

4 รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20044 ด.ช.ตณุภัทร ศักดิ์จินดารัศมี

5 รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20045 ด.ช.คุณภัทร รัตน์นนท์

6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20046 ด.ช.ชิษณุพงศ์ กิจจาสกุล

7 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา20047 ด.ช.รวิภู โชติกุลพิศาล

8 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20048 ด.ช.ธนวัฒน์ เดชทวี

9 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม20049 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ดิลกวรโชติ

10 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา20050 ด.ช.ปุณณ์ อิ่มจิตร

11 โรงเรียนวรรณสว่างจิต20051 ด.ช.ธัญวุฒิ จิตต์เกษม

12 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20052 ด.ช.ธนภัทร จงวัฒนาเกษม

13 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20053 ด.ช.ฐิติพล เกิดสุภาพ

14 โรงเรียน พระยาประเสิรฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)20054 ด.ช.กันต์ อภิธรรมนิธิ

15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน20055 ด.ช.พรรณาวัฒน์ จวบศิริจินดา

16 อนุบาลสุธีธร20056 ด.ช.ธีรธร คงเขษม

17 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20057 ด.ช.กรวิชญ์ ฤทธานุกูล

18 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20058 ด.ช.ณัฐพัฒน์ แขกวัด

19 อนุบาลสุพรรณบุรี20059 ด.ช.เอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์

20 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย20060 ด.ช.กวิน สุงสุวรรณ คนชุม

21 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20061 ด.ช.พิชญุตม์ ฉัตรบูรณยนต์

22 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20062 ด.ช.วรโชติ เลิศอุดมสุข

23 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก20063 ด.ช.จิรภัทร จิรายุส

24 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20064 ด.ช.ณัฏฐพล คชาสกุล

25 โรงเรียนปัญญาศักดิ์20065 ด.ช.ณฐกร บริบูรณ์

26 สฤษดิเดช20066 ด.ช.ชนาเมษ บึงกระเสริม

27 โรงเรียนนราทร20067 ด.ช.บุณยกร การโมกข์

28 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20068 ด.ช.พสิษฐ์ เตตะยานนท์

29 โรงเรียนราชวินิต20069 ด.ช.ณัฐไผท ถาวรนันท์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
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ห้องสอบที่
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2 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 2

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 กุหลาบวิทยา20070 ด.ช.ตฤณ ธีรกรรัชต์

31 โรงเรียนดรุณพัฒน์20071 ด.ช.ชวณัฐ เตรียมวัฒนา

32 ร.ร.เอกชัย20072 ด.ช.พชร ฤกษ์งาม

33 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20073 ด.ช.พาคุณ เจาประเสริฐ

34 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี20074 ด.ญ.พิมพ์มาดา เจริญคุณ

35 โรงเรียนดวงวิภา20075 ด.ช.ณัฎฐชัย อนันต์พลังใจ

36 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20076 ด.ช.ธิติภพ บุญเรือง

37 โรงเรียนดวงวิภา20077 ด.ช.ณภัทร ลัญจกร

38 อัสสัมชัญแผนกประถม20078 ด.ช.พีรดนย์ เกษา

39 โรงเรียนดวงวิภา20079 ด.ช.สุรจักษ์ ศรีสหการกิจ

40 เซนต์คาเบรียล20080 ด.ช.กรณ์ อัครานุพรพงษ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
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1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย20081 ด.ญ.กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์

2 โรงเรียนวัดบางปะกอก20082 ด.ช.พันธุ์เทพ ประสพสันติ์

3 โรงเรียนดวงวิภา20083 ด.ช.ปัญญาวัฒน์ สินกรประสงค์

4 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ20084 ด.ช.ศุภวัชช์ อรัญนารถ

5 โรงเรียนพันธะวัฒนา20085 ด.ช.กฤษฎาง บุญตรีคุณ

6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20086 ด.ญ.มรกต โตแจ้ง

7 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20087 ด.ช.กิตติ์ดนัย เครือวิเสน

8 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20088 ด.ช.กฤชณัท นุกิจ

9 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี20089 ด.ช.พสิษฐ์ ชุณหรัต

10 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20090 ด.ช.ปวริศ สมฤกษ์ผล

11 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20091 ด.ช.ธนอรรถ สุขวงค์

12 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง20092 ด.ช.อภิยุทธ อ่อนบุญเอื้อ

13 โรงเรียนมณีวิทยา20093 ด.ช.พิทักษ์ นเรศสิน

14 โรงเรียนอัสสัมชันหลักสูตรภาษาอังกฤษ20094 ด.ญ.วิรัลพัชร์ อริยมหาเจริญคุณ

15 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20095 ด.ช.เตชิต ศรีเลิศ

16 โรงเรียนวัดบางปะกอก20096 ด.ช.ชยพล วาณิชธนสาร

17 โรงเรียนปัญญาศักดิ์20097 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานันท์

18 โรงเรียนราชวินิต20098 ด.ช.จิรัฎฐ์ ณัชกิตติพลฤทธิ์

19 ร.ร.ราชวินิต20099 ด.ญ.ทักษพร จันทร์หุน

20  วัดพลมานีย์20100 ด.ญ.ภคณัฐ อ่อนคล้าย

21 โรงเรียนนิรมลชุมพร20101 ด.ช.สิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์

22 โรงเรียนวรรณสว่างจิต20102 ด.ช.ณัฐวัฒน์ อัครทวีธนะวุฒิ

23 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20103 ด.ช.วีชวิชญ์ เอาทารย์สกุล

24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร20104 ด.ญ.บุณยพร ทรจักร์

25 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20105 ด.ช.วรัญญ์ จิระวัฒนโสภณ

26 โรงเรียนวิชากร20106 ด.ช.ก้องภพ สระบุรินทร์

27 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20107 ด.ช.โรม ตั้งวิริยะ

28 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20108 ด.ช.รณกร เรืองวริศธนิกุล

29 กรพิทักษ์ศึกษา20109 ด.ช.ปัณณวัชญ์ พีรสกุลลักษณ์
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30 สารสาสน์วิเทศสายไหม20110 ด.ช.ธนธัส ครรชิตวรกุล

31 โรงเรียนราชวินิต20111 ด.ช.ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์

32 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20112 ด.ช.ศรัณย์กร บุบผา

33 อนุบาลสามเสน20113 ด.ช.สุริยอักษร สาราษฏร์

34 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20114 ด.ช.ตฤณกร วชิรภัทรสิริ

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20115 ด.ช.บัณฑิต ไชยสิทธิ์

36 สาธิเกษตร20116 ด.ช.อริยะ ลีฬหาสกุล

37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน20117 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เชื่อมสุข

38 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา20118 ด.ช.ชีวธันต์ กิ่งแก้ว

39 ไผทอุดมศึกษา20119 ด.ช.หฤษฎ์วัศ กานต์วินิจนันท์

40 อัสสัมชัญแผนกประถม20120 ด.ช.นพรุจ เหล่าธนาสิน

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

4 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 4

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์20121 ด.ช.อชรายุ เฉลิมพรชัย

2 ธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา20122 ด.ช.ดุจเทพ โอภาสวัฒนกุล

3 สาธิตละอออุทิศ20123 ด.ช.ภูสกร ธนาภากรวิศาล

4 โรงเรียนสมฤดี สมุทรสาคร20124 ด.ช.สุรชัช มณีวงศ์ทรัพย์

5 โรงเรียนราชวินิต20125 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุรีงาม

6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20126 ด.ช.วุฒิภัทร ธรรมศิลา

7 ราชวินิต ประถม20127 ด.ช.ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์

8 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20128 ด.ช.ป้องปก ศุภสกุลชัย

9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า     12420129 ด.ช.พงศกร ปริยพาณิช

10 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20130 ด.ช.ปูรณ์คณัส โอมอารักษ์

11 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์20131 ด.ญ.กัญชพร วิลัย

12 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20132 ด.ช.เตชินท์ พงศ์ศิริศาสตร์

13 โรงเรียนเซนต์โยเชฟเมืองเอก20133 ด.ช.ต่อตระกูล มะเกลี้ยง

14 รร.จารุวัฒนานุกูล20134 ด.ช.ศิระ ธนูวงษ์

15 แสงโสม20135 ด.ช.คุณานนต์ วงศ์น้ำคำ

16 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20136 ด.ช.ธีราทร รัตนาวิวัฒน์พงศ์

17 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20137 ด.ช.กุลวัสส์ สินธพพันธุ์

18 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา20138 ด.ช.พชรกฤต อ่วมอิ่ม

19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20139 ด.ช.สหัสธร เศวตเสน

20 บูรณะศึกษา20140 ด.ช.ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์

21 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี20141 ด.ช.พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา

22 ประสาทวิทยานนทบุรี20142 ด.ญ.วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน

23 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20143 ด.ช.เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์

24 ปัญญาศักดิ์20144 ด.ช.ทีฆณัฏฐ์ แตงตาด

25 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20145 ด.ช.นฏกร เกตุผาสุข

26 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง20146 ด.ช.ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน์

27 โรงเรียนแสงโสม20147 ด.ช.ปวริศร กาญจนมุสิก

28 บูรณะศึกษา20148 ด.ช.ธีรโรจน์ รองทอง

29 ร.รศุภวรรณ20149 ด.ช.ศิวกร ทองจันทร์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

4 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 4

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20150 ด.ช.ณัชพล จารุยานนท์

31 เทศบาลตำบลเทพารักษ์120151 ด.ญ.ธัญญา โคปราบ

32 มหาวิทยลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20152 ด.ช.รักษ์น้ำ วงศ์พันธ

33 อนุบาลสุรินทร์20153 ด.ช.ดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง

34 อนุบาลสุรินทร์20154 ด.ช.ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

35 ซางตาครู้สศึกษา20155 ด.ช.พิทยุตม์ พานหาญ

36 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา20156 ด.ช.อาทินันท์ เจริญโสภา

37 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา20157 ด.ช.ฉัตรพิศุทธิ์ พูนพนิช

38 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20158 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ธนสุวรรณธาร

39 เผดิมศึกษา20159 ด.ช.ณัชพล โชติตระกูล

40 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา20160 ด.ช.ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

5 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 5

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20161 ด.ช.ธีรพงศ์ หวังมานะเสถียร

2 เซนต์ดอมินิก20162 ด.ช.กสิณ ศรีขจรลาภ

3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20163 ด.ช.นพวัฒน์ สิริวัจนานนท์

4 โรงเรียนรุ่งอรุณ20164 ด.ช.ธนัชชา จุไรพงศ์

5 ราชวินิตประถมบางแค20165 ด.ช.ตรง พิบูลย์วัชรสกุล

6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20166 ด.ช.มงคลฤกษ์ บุญเจริญไพศาล

7 โรงเรียนประชานิเวศน์20167 ด.ช.ชวินธร เจริญราษฎร์

8 โรงเรียนเผดิมศึกษา20168 ด.ช.ธีรเมธ ดวงเสมอ

9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20169 ด.ช.กันตินันท์ กาญจนศรีวงศ์

10 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20170 ด.ช.ธีร์ เลิศหัสดีรัตน์

11 โรงเรียนบูรณะศึกษา20171 ด.ช.ฐิรวัฒน์ ประภาพรวรกุล

12 โรงเรียนบูรณะศึกษา20172 ด.ช.รวินท์ เมฆไหว

13 รร.อนุบาลสมุทรสาคร20173 ด.ช.ธนกฤต สำราญ

14 รร.อนุบาลสมุทรสาคร20174 ด.ช.ชยุต วงค์วรรณ

15 รร.อนุบาลสมุทรสาคร20175 ด.ช.สรรพัชญ์สรณ์ ชวลิตพร

16 อนุบาลสมุทรสาคร20176 ด.ช.เสฏฐวุฒิ มรรคเจริญ

17 รร.อนุบาลสมุทรสาคร20177 ด.ญ.นีรชา อาชาสุวรรณ

18 โรงเรียนอนุบาลชุมพร20178 ด.ญ.ธนาวดี เต่าทอง

19 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20179 ด.ช.ธีรพงศ์ รักษ์ถาวรวงศ์

20 โรงเรียนราชวินิต20180 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ จุลละบุษปะ

21 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20181 ด.ช.พชร กลย์ธรพงษ์

22 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20182 ด.ช.พีระพัฒน์ นิลถาวรกุล

23 อนุบาลวัดนางนอง20183 ด.ช.พากเพียร เสวตครุธมัตร

24 อัสสัมชัญแผนกประถม20184 ด.ช.วรัญญู วีระจิตรเสริมชัย

25 เผดิมศึกษา20185 ด.ช.แทนคุณ งามเลิศนภาภรณ์

26 โรงเรียนอรรถมิตร20186 ด.ช.ธฤษณุ เฮงประสาทพร

27 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20187 ด.ช.ภูมิพัฒน์ วัฒนเลี้ยงใจ

28 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม20188 ด.ช.พรหมพิริยะ จันทพันธ์

29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา20189 ด.ช.ศิรภณ พรหมมี



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

5 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 5

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 ร.รพระแม่มารีสาทร20190 ด.ช.สุฐปนรรฆ์ อาศิระวิชัย

31 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20191 ด.ช.ศรัญย์พัฒน์ ใช้เอกปัญญา

32 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20192 ด.ช.พศวีร์ สุภาสนันท์

33 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20193 ด.ช.พลปวีร์ จินตจิรพันธ์

34 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20194 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล

35 โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิเทศศึกษา20195 ด.ช.ภัทรพล นพศิริกุล

36 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์20196 ด.ช.ภัทรพล แท่นศิลา

37 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20197 ด.ช.อัศม์กร สารีบุตร

38 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ (ประถม)20198 ด.ช.ปารุส ป้อมเรือง

39 สารสาสน์วิเทศรังสิต20199 ด.ช.ธนกฤต แสงภัทรเนตร

40 เซนต์คาเบรียล20200 ด.ช.พุทธมนต์ วิมลภัตรานนท์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

6 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 6

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 ราชวินิต20201 ด.ช.กนิษฐ์ ศรานุชิต

2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20202 ด.ช.อัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์

3 โรงเรียนราชวินิต20203 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แตงรอด

4 โรงเรียน มณีวัฒนา20204 ด.ช.ธนกฤต ไพบูลย์วัฒนชัย

5 โรงเรียนอัตตาภิวัฒณ์20205 ด.ช.ฐาปกรณ์ สร้อยเพ็ชร

6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา20206 ด.ญ.พรรษา สุดจิตพร

7 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี20207 ด.ช.ฉันท์ชนก ทรงศิลป์

8 ราชวินิต20208 ด.ช.ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน

9 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20209 ด.ช.ชลกฤษ รังสินธุ์

10 รร.พระแม่มารีสาทร20210 ด.ช.ภูฏาน บุญญา

11 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20211 ด.ช.นาคิน อินต๊ะยศ

12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20212 ด.ช.ณชยศนันม์ แสงทองศรีกมล

13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์20213 ด.ช.ภากร เวชไชโย

14 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี20214 ด.ช.เจตนิพัทธ์ องค์คุณารักษ์

15 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20215 ด.ช.ชนกชนม์ หรรษาวงค์

16 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา20216 ด.ช.นิพพิทา สามะศิริ

17 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20217 ด.ช.ศุภกร โนนกอง

18 โรงเรียนกว่างเจ้า20218 ด.ช.จาฏุพัจน์ รัตนชาติณรงค์

19 อัสสัมชันธนบุรี20219 ด.ช.ชยุตม์ กัญจนวงศ์วัฒน์

20 โรงเรียนสวัสดีวิทยา20220 ด.ช.อนาวิล ปานนอก

21 อุดมศึกษา20221 ด.ช.ศุภกร กิตติโสภา

22 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20222 ด.ช.ปิยบุตร โมกขะเวส

23 การัญศึกษา20223 ด.ช.วีรชิต มหาเมธเวคินท์

24 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา20224 ด.ช.กุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร

25 สาธิตละอออุทิศ20225 ด.ช.พงศภัค จิตติวรรณ

26 โรงเรียนบางคูลัด20226 ด.ญ.โยษิตา ปิ่นมรกต

27 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20227 ด.ช.ธนกรณ์ สิงห์โต

28 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา20228 ด.ช.โพธิเศรษฐ์ ชนะกิตติภักดี

29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต20229 ด.ช.ธนกฤต แสงสว่าง



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

6 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 6

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา20230 ด.ช.กฤตานนท์ เจริญสุข

31 ร.ร ขจรโรจน์วิทยา20231 ด.ช.พัฒนธรรม ธีระกุลชัย

32 โรงเรียนกงลี้จงซัน20232 ด.ช.ณชพัฒน์ จริยะเอี่ยมอุดม

33 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา20233 ด.ช.ศิรวิทย์ พิมพ์อ่อน

34 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20234 ด.ช.ภูมิธนากร เจริญพรประสิทธิ์

35 BANGKOK BILLINGUAL SCHOOL20235 ด.ช.วรกฤต กฤษณสุวรรณ

36 นฤมลทินธนบุรี20236 ด.ช.ณัฐชนน กล้าเด็ด

37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20237 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สาริกา

38 โรงเรียนดวงวิภา20238 ด.ช.ฐานัส เทศทอง

39 รร.เซนต์คาเบรียล20239 ด.ช.ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว

40 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20240 ด.ช.ภูรินท์ ปรียงค์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

7 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 7

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา(เคลือคาทอลิก)20241 ด.ช.อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา

2 กรพิทักษ์ศึกษา20242 ด.ญ.วรัทยา รื่นนุสาร

3 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา20243 ด.ช.ชัชะภูมิ เลิศลักขณากุล

4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20244 ด.ช.พรมนัส พึ่งพระรัตนตรัย

5 อัสสัมชันธนบุรี20245 ด.ช.ศิวกรณ์ อภิปัญญาโสภณ

6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20246 ด.ช.วรัญชญช์ วัฒนา

7 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  89 ม.10 ซอยวัดพระเงิน20247 ด.ช.ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา

8 รร. จารุวัฒนานุกูล20248 ด.ช.กวินภพ แซ่ก๊วย

9 โรงเรียนบูรณะศึกษา20249 ด.ช.ธนิตศักดิ์ โชติรพีภิรมย์

10 โรงเรียนราชวินิต20250 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์พันธ์งาม

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา20251 ด.ช.จักรภัทร เอี่ยมธนากุล

12 พลับพลาชัย20252 ด.ช.นราเศรษฐ์ นรัจฉริยางกูร

13 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20253 ด.ช.ปรินทร์ ปัทมสังกาศ

14 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา20254 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ภู่โรจสวัสดิ์

15 โรงเรียนสตรีจุลนาค20255 ด.ช.วสุ ภู่สวัสดิ์

16 ราชวินิต20256 ด.ช.ธนกร แดงแต้

17 เซนต์คาเบรียล20257 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

18 สถาพรศึกษา20258 ด.ช.เตชิต กลัดกลีบ

19 รร.อนุราชประสิทธิ์20259 ด.ช.สหรัฐ สวาสุ

20 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20260 ด.ช.ธนกฤต จำนงค์

21 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก20261 ด.ช.ภูบดี ทองวิลัย

22 ขจรเกียรติพัฒนา20262 ด.ช.อิทธิพันธ์ นิสภัครกุล

23 โรงเรียนธรรมภิรักษ์20263 ด.ช.ภัทรพล ลักษณิยานนท์

24 พระหฤทัยคอนแวนต์20264 ด.ช.บุญบุณย์ วัดอิ่ม

25 อัสสัมชัญแผนกประถม20265 ด.ช.ณภพ เพ็งผล

26 วัดทองเพลง20266 ด.ช.สมิทธิ์ ศิริหิรัญ

27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20267 ด.ช.ศุภเชฎฐ์ ธนะสกุลทอง

28 เผดิมศึกษา20268 ด.ช.นนท์ณธี ทีปต์จิรพงษ์

29 รร.ดรุณวิทย์ศึกษา20269 ด.ช.ณัชพล ว่องศิริพร



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

7 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 7

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รร.อนุบาลวัดปรินายก20270 ด.ช.พาทิศ จิตตานนท์

31 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา20271 ด.ช.กรินทร์ นพวิชัย

32 รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20272 ด.ญ.ณิชญาดา สมสถาน

33 การัญศึกษา20273 ด.ญ.จิดาภา นววิจิตรกุล

34 โรงเรียนกว่างเจ้า20274 ด.ช.ดนตรี แซ่เบ๊

35 อัสสัมชัญธนบุรี20275 ด.ช.ปองคุณ โรจนนิรันดร์กิจ

36 สาธิตละอออุทิศ20276 ด.ช.กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ

37 อัสสัมชัญธนบุรี20277 ด.ช.กันตภณ ปึงปิยะกุล

38 รร.มาเรียลัย20278 ด.ช.นาซีม นิรันดร์ อัฏทาร์

39 รร.มาเรียลัย20279 ด.ช.ฟารีส กล้าหาญ อัฏทาร์

40 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์20280 ด.ช.ธนภัทร กันทรพงศ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

8 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 8

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร20281 ด.ญ.คุณัชญา พูลศิลป์

2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20282 ด.ช.บุญธนิน เจนจวบจิตร

3 รร.อัญสัมชัญธนบุรี20283 ด.ช.ครวัฐ รอดบุญ

4 กรพิทักษ์ศึกษา20284 ด.ช.อนันต์ดา แดงชอบกิจ

5 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์20285 ด.ช.อภิญญวัฒน์ ศรีีรัตนวุฑฒิ

6 อนุบาลราชบุรี20286 ด.ช.จิรวัฒน์ ศิริสุขชัยวุฒิ

7 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20287 ด.ช.ดนัยณัฐ ลิ้มพันธ์ศรี

8 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20288 ด.ช.ปวริศ พิบูลย์ศิริ

9 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20289 ด.ช.จิรภัทร บุญสิทธิผล

10 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์20290 ด.ช.กรวิชญ์ สุนทรา

11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี20291 ด.ช.ณอินทนนท์ จอมเกตุ

12 เผดิมศึกษา20292 ด.ช.ปิยะวัฒน์ ้เครือน้อย

13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20293 ด.ช.อัครพล ขนุนทอง

14 โรงเรียนวัดอัมรินทราราม20294 ด.ช.อภิวิชญ์ พงษ์ทอง

15 ยอแซฟอุปถัมภ์20295 ด.ช.ศิรดนัย อุนานุยา

16 รร.กรุงเทพคริสเตียน20296 ด.ช.ปัณณพัฒน์ สรรค์เสถียร

17 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20297 ด.ช.ภคภัทร วีระวัฒน์

18 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20298 ด.ช.ภูกิจ ธันยาธำรงกุล

19 โรงเรียนบูรณะศึกษา20299 ด.ช.ปภังกร ตันวัฒนเสรี

20 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20300 ด.ญ.ธนัชพร ภู่เนติ

21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20301 ด.ญ.ทิพย์เพตา อ่วมสุข

22 โรงเรียนวัดช่องลมเปี่ยมวิทยา20302 ด.ญ.วิมลมณี อินกลับ

23 วรรณสว่างจิต20303 ด.ช.ปุญธนพ วิสุทธาธรรม

24 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20304 ด.ช.วรเมธ เลาวเลิศ

25 อัสสัมชัญแผนกประถม20305 ด.ช.ปรัตถกร โอวาทินันท์

26 โรงเรียนสารวิเทศบางบอน20306 ด.ช.ศรัณย์กร พิชัยรัตน์

27 รร.วรรัตน์ศึกษา20307 ด.ช.คณิศร คงสมกาย

28 อัสสัมชัญแผนกประถม20308 ด.ช.ณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

29 วัดปากบ่อ20309 ด.ช.ฌณาธิป โชติวรกานต์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

8 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 8

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนสมฤดี20310 ด.ญ.ภัคค์ธีมา จิราพัฒนพงศ์

31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20311 ด.ช.สุวิจักขณ์ อ่อนน้อม

32 อัสสัมชัญ แผนกประถม20312 ด.ช.ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา

33 โรงเรียนภารตวิทยาลัย20313 ด.ช.ปริพัฒน์ เดชะมาก

34 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร20314 ด.ช. กรณ์ไพศาล ปัญญาวรทิพย์

35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20315 ด.ช.ชวัลวิทย์ เงินชั่ง

36 โรงเรียนเพลินพัฒนา20316 ด.ช.ณัทกฤช โพธิ์พึ่ง

37 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา20317 ด.ช.กันตวัฒน์ เจริญโสภา

38 โรงเรียนราชวินิต20318 ด.ช.นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน

39 สารสาสน์วิเทศบางบอน20319 ด.ช.กฤติน มานะวิทยาการ

40 โรงเรียนแสงโสม20320 ด.ช.สรธร รัตนสุภา

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

9 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 9

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20321 ด.ช.เจษฎา ดะใน

2 อัสสัมชัญแผนกประถม20322 ด.ช.เชาวน์ หิรัญมาลย์

3 โรงเรียนปัญญาศักดิ์20323 ด.ช.ปฐวี ปล่ำภากรณ์

4 โรงเรียนวัดอัมรินทราราม20324 ด.ช.อภิวิชญ์ พงษ์ทอง

5 ธรมมภิรักษ์20325 ด.ช.ศิวกร เชยนาม

6 สายน้ำทิพย์20326 ด.ช.ศุภณัฐ วัดทอง

7 สายน้ำทิพย์20327 ด.ช.ศุภพล วัดทอง

8 โรงเรียนกสิณธรวิทยา20328 ด.ช.ธนภัทร แก้วคำหอม

9 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20329 ด.ช.ธนภูมิ ตั้งปกาศิต

10 กุหลาบวิทยา20330 ด.ช.ธนภัทร ดอกไม้เงิน

11 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง20331 ด.ช.พากเพียร เสวตครุธมัตร

12 ซางตาครู้สศึกษา20332 ด.ช.ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย

13 โรงเรียนมีนปราสาทวิทยา20333 ด.ช.ธนกฤต ศรีพนมวรรณ

14 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20334 ด.ช.กาณฑ์ จิตติอาภรณ์

15 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20335 ด.ช.ธีทัต วิชญะวิลาส

16 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์20336 ด.ช.สุกฤษฎิ์ วรจิตวรรณากุล

17 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ20337 ด.ช.ณัฐภัทร วงค์ตะวัน

18 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย-20338 ด.ช.ศุภรุจ ฉัตรสกุลชัย

19 บูรณะศึกษา20339 ด.ช.พิพิธธน กรนุ่ม

20 มาเรียลัย20340 ด.ช.สุพศิณ พิมานแพง

21 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20341 ด.ช.ปีติพล เพชรโต

22 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์20342 ด.ช.สกลเกษ ฮุงหวน

23 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20343 ด.ช.รัตนปฏิมากร ตั้งกิตติวงศ์กุล

24 โรงเรียนราชวินิต20344 ด.ช.ธนิสร ธรรมาวุฒิชัย

25 รร.อัสสัมชัญธนบุรี20345 ด.ช.โชคนวัช เสริมสวัสดิ์

26 ลาซาล กทม20346 ด.ญ.ธัญชนก จันทน์มาลา

27 โรงเรียนดรุณพัฒน์20347 ด.ช.รามิล เฉลิมวณิชย์

28 โรงเรียนโสมภา 220348 ด.ช.จารุต วงศ์ษา

29 ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม20349 ด.ช.ดรัณ คงประเสริฐ



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

9 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 9

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20350 ด.ช.ณัฏฐพล ทองพูน

31 โรงเรียนอัสสัมชัญเเผนกประถม20351 ด.ช.กวินภพ ดวงธีรปรีชา

32 อัสสัมชัญธนบุรี20352 ด.ช.จิรภาส กิจจาธิป

33 สารสาสน์เอกตรา20353 ด.ช.จิรํสย์ ชาญวิทย์พัฒนกุล

34 โรงเรียน โชกาญจน์20354 ด.ช.คทา เรืองประชานุกุล

35 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20355 ด.ช.ปัณณทัต บุญทรัพย์

36 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20356 ด.ช.อธิธัช ดวงงาม

37 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา20357 ด.ญ.ชัญญานุช น่วมแหวว

38 โรงเรียนเเม่พระฟาติมา20358 ด.ช.ธนวุฒิ พโรดม

39 โรงเรียนสฤษดิเดช20359 ด.ช.ชนะภัสร์ อภัย

40 โรงเรียนราชวินิต20360 ด.ช.พุฒิพงศ์ นภาพิศุทธิ์พร

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

10 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 10

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนราชวินิต20361 ด.ช.ศิวกร วันลือชา

2 โรงเรียนราชวินิต20362 ด.ช.จิรพัฒน์ เวทการ

3 โรงเรียนราชวินิต20363 ด.ช.พีรณัฐ เกณฑ์ทา

4 โรงเรียนราชวินิต20364 ด.ช.ปภาวิน ใจวงค์

5 รร.อนุบาลสมุทรสาคร20365 ด.ช.วรพุทธ ยังหอม

6 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20366 ด.ช.กุลเชษฐ์ ยังสนอง

7 โรงเรียนกงลี้จงซัน20367 ด.ช.ชยางกูร ยอดบุตร

8 โรงเรียนกว่างเจ้า20368 ด.ช.กิตติภูมิ วิเศษสุวรรณภูมิ

9 รร. สารสาสน์เอกตรา20369 ด.ช.คภัสดี สุขสมบูรณ์

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา20370 ด.ช.ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น

11 โรงเรียนราชวินิต20371 ด.ช.ชวดล ศรีสันติสุข

12 โรงเรียนปัญญาศักดิ์20372 ด.ช.สุทธิวัฒน์ ขันแข็ง

13 โรงเรียนวัดปทุมวราราม ในพระราชูปถัมภ์20373 ด.ช.วรพรต คูศุภรเจริญ

14 สยามสามไตร20374 ด.ช.พศิน บุญเอกรัตน์

15 โรงเรียนสวนลุมพินี20375 ด.ช.น่านฟ้า ขุนเสนาะ

16 โรงเรียนแสงอรุณ20376 ด.ช.ศุภวิชญ์ อัศวเดชวุฒิกุล

17 โรงเรียนแสงอรุณ20377 ด.ช.ปภาวิชญ์ ชนะชัย

18 โรงเรียนเพลินพัฒนา20378 ด.ช.ศุภธัซ อัศววงศ์พรหม

19 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)20379 ด.ช.ปฐวี ธนานันทกิจ

20 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร20380 ด.ช.พชรวัฒน์ โตงาม

21 กรพิทักษ์ศึกษา20381 ด.ช.พิตรพิบูล ตันติเมฆิน

22 ปัญญาศักดิ์20382 ด.ช.ศุภณัฐ แสงวณิช

23 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20383 ด.ช.ภูภณ นาคะวนิชเวชสิทธิ์

24 โรงเรียนพร้อม20384 ด.ช.ชนาพัทธ์ ชำนาญหัตถ์

25 ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี20385 ด.ช.กฤตภาส กาวาลา

26 รร.อัญสัมชัญ แผนกประถม20386 ด.ช.พชรภัทร อริยสินสุวงศ์

27 กรพิทักษ์ศึกษา20387 ด.ช.ปิยังกูร ทองพิชัย

28 โรงเรียนมณีวัฒนา20388 ด.ช.ณัฐวสพล เลิศเพชรคุณ

29 โรงเรียนพิชญ์ชนก20389 ด.ช.พสิษฐ์ ก่ำบุตร



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

10 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 10

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20390 ด.ช.นวิน ไวทยบุญ

31 พระแม่มารีพระโขนง20391 ด.ช.กานต์กวินท์ ลี้สัจจะกูล

32 อนุบาลราชบุรี20392 ด.ช.กิตติศักดิ์ วุฒิเนตรเนติรักษ์

33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20393 ด.ช.ภัทรดิษ เจริญวิวัฒนกุล

34 กรพิทักษ์ศึกษา20394 ด.ช.อิทธิพัทธ์ อินทนุพัฒน์

35 สารสาสน์วิเทศบางบอน20395 ด.ช.ศตคุณ เพ็ชรประกอบ

36 สตรีวรนาถ20396 ด.ช.วิษณุ สุขสอาด

37 อัสสัมชัญ20397 ด.ช.ณัฐพงศ์ แย้มอุทัย

38 โรงเรียนสหวิทย์20398 ด.ช.ชนาธิป เครือหอม

39 โรงเรียนสหวิทย์20399 ด.ญ.ปรียาวดี บุญมาเจริญวงษ์

40 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20400 ด.ช.อธิเมศวริย์ ธรรมนภาวงษ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

11 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 11

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 อัสสัมชัญ แผนกประถม20401 ด.ช.วิริยภัทท์ ฉันทวุฒิเศรษฐี

2 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์20402 ด.ญ.โยษิตา เจริญสุข

3 สารสาสน์วิเทศศึกษา20403 ด.ช.ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์

4 ไผทอุดมศึกษา20404 ด.ช.นณัฏฐ์ จิตร์พรหม

5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20405 ด.ช.อัศม์เดช คุณเจริญทรัพย์

6 อัสสัมชัญแผนกประถม20406 ด.ช.พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์

7 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20407 ด.ช.อัครวินท์ ปัญญาภรณี

8 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา20408 ด.ช.อัครวินท์ ล้อมกุลไพศาล

9 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20409 ด.ช.ณดล มณีรัตน์

10 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา20410 ด.ช.ชลิต น้อยเภา

11 เซนต์คาเบรียล20411 ด.ช.รวิพล สูงสิงห์ทอง

12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20412 ด.ช.ณัฐพงศ์ ดำดง

13 รร.พันธะวัฒนา20413 ด.ช.ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์

14 สารสาสน์สุขสวัสดิ์20414 ด.ช.พลัฏฐ์ สมจิตต์

15 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20415 ด.ช.ฐิติวัชร์ กิจศิริไพบูลย์

16 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20416 ด.ช.ณัฐสลิล วันทรงกลด

17 อัสสัมชันแผนกประถม20417 ด.ช.ชยณัฐ เทพาอภิรักษ์

18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20418 ด.ช.พศิน เจริญคุปต์

19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์20419 ด.ญ.ลลิตา วงษ์นิ่ม

20 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา20420 ด.ช.นราธิป ไมตรีจิต

21 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี20421 ด.ช.นชสิษฎ์ เพิ่มพิบูลย์

22 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20422 ด.ช.พีรภัทร กวมทรัพย์

23 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20423 ด.ช.วัชรธร ฐิตะฐาน

24 โรงเรียนกสิณธรวิทยา20424 ด.ช.คชธร นกใหญ่

25 โรงเรียน ราชวินิต20425 ด.ช.ธนบดี เมฆทับ

26 โรงเรียน ราชวินิต20426 ด.ช.ปวริศ อารีราษฎร์

27 รร.สารสาาน์ วิเทศบางบอน20427 ด.ช.รุ่งนที วลัยนนทนันท์

28 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย20428 ด.ช.เมธวัต ว่องไวไพโรจน์

29 วรรณสว่างจิต20429 ด.ช.ธภัทร ชุติพันธ์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

11 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 11

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20430 ด.ช.กัญจน์ แกล้วปรีชาชาญ

31 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ20431 ด.ญ.ญาณิศา สุขเจริญ

32 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน20432 ด.ช.ณธีพัฒน์ โรจนพสุโชค

33 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20433 ด.ช.อัครกร อธิคมชัยวงศ์

34 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา20434 ด.ช.ศุภณัฐ จิรธนานนท์

35 อัสสัมชัญแผนกประถม20435 ด.ช.ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา

36 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน20436 ด.ช.ภัทรพล มโนโชคกวินสกุล

37 เซนต์คาเบรียล20437 ด.ช.ชัชชัย วีระวงศ์

38 โรงเรียนโกศลวิทยา20438 ด.ช.กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์

39 โรงเรียนเอกชัย20439 ด.ช.ธนภัทร ภัทรเวโรจน์

40 ซางตาครู้สศึกษา20440 ด.ช.ณัฐอนันต์ พัลลภเจริญกิจ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

12 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 12

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์20441 ด.ช.ภูริณัฐ พงษ์โพธิ์

2 รร.สารสาร์ทวิเทศน์บางบอน20442 ด.ช.ธนดล พรหมจรรย์

3 โรงเรียนราชวินิต20443 ด.ช.ธนเดช สุวรรณพงศ์

4 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20444 ด.ช.ภัทราชัช อักษรโลหะกุล

5 โรงเรียนกว่างเจ้า 525 ซอย 9 ถนนสีลม20445 ด.ช.ภวิต พฤกษาเกษมสุข

6 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์20446 ด.ช.ภัทรดิษ กนกพงศ์ไพบูลย์

7 อนุราชประสิทธิ์20447 ด.ช.วุฒิธร คำสุยะ

8 สาธิตประถมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20448 ด.ช.กัณฑ์อเนก อภินันท์

9 โรงเรียนเซนต์แมรี่20449 ด.ช.ณัฐพัชร์ อินทะเสย์

10 โรงเรียนศุภวรรณ20450 ด.ญ.ณัฐณิชา มีสง่า

11 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน20451 ด.ช.เอื้ออังกูร อินตรา

12 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี20452 ด.ช.รชต สายชมภู

13 โรงเรียนแสงอรุณ20453 ด.ช.เดชาวัต บุญช่วย

14 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20454 ด.ช.ภััทร พงษ์เลาหพันธุ์

15 เอกบูรพาวิเทศศึกษา20455 ด.ช.พุทธ ธนสิทธิบูรณ์

16 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา20456 ด.ญ.เพหญิง เตียว

17 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20457 ด.ช.กัณตพัฒน์ พัฒนกุลเกียรติ

18 รร.มารีวิทย์พัทยา20458 ด.ช.ธนกฤต เกิดมี

19 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พหุภาษา20459 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ว่องพัฒนากูล

20 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี20460 ด.ช.ณภัทร น้ำทิพย์

21 โรงเรียนมณีวัฒนา20461 ด.ช.แทนภูมิ คำใบ

22 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา20462 ด.ช.คีเกน โกมลวานิช

23 ราชวินิต20463 ด.ช.เตชินท์ กันนะเรศ

24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20464 ด.ช.จิตบุณย์ พีระณรงค์

25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20465 ด.ช.ปฐมธร จริงจิตร

26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี20466 ด.ช.กฤตกร คำมหา

27 มณีวัฒนา20467 ด.ช.ศักย์ชาย ใยมณี

28 รร.มณีวัฒนา20468 ด.ช.อิทธิพัทธ์ เรืองสอน

29 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20469 ด.ช.กันตวัจน์ นิยมกิจสัมฤทธิ์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

12 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 12

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รร.มณีวัฒนา20470 ด.ช.ภาวัต ดีสมบูรณ์สุข

31 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก20471 ด.ช.กิตติธัช เต็มเจริญทรัพย์

32 อนุบาลสมุทรสาคร20472 ด.ญ.ณัฏฐิรา รื่นเริง

33 โรงเรียน เทพกาญจนา20473 ด.ช.ณัฐกรณ์ ไผ่เรืองทอง

34 รร.วัดพลับพลาชัย20474 ด.ช.ภาคิน เฟื่องฟู

35 รร.อัสสัมชัญแผนกประถม20475 ด.ช.ธนวินท์ โค้วเจริญ

36 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์20476 ด.ช.กันตพัฒน์ เฮ้งเจริญสุข

37 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง20477 ด.ช.สิรภพ ทองเขียว

38 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม20478 ด.ช.พชร สุริยวงศ์

39 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล20479 ด.ช.ณัฐรินท์ ทรัพย์เปี่ยม

40 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)20480 ด.ช.พราน พรสิทธิสุวรรณ

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

13 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 13

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20481 ด.ช.สิรวิชญ์ วงศ์สง่า

2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์20482 ด.ญ.สุพิชญา อำนาจประเสริฐสุข

3 โรงเรียนบูรณะศึกษา20483 ด.ช.สิรภพ พันธุ์เสือ

4 ราชวินิต20484 ด.ช.พิชญุตม์ สังข์ลาวัณย์

5 อัสสัมชัญธนบุรี20485 ด.ช.ธิติสรณ์ อาภรณ์พัฒนสิริ

6 โรงเรียนสัจจพิทยา20486 ด.ช.นรวุฒิ เลาหปราสาท

7 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร20487 ด.ช.ธีระเดช ศีลบุตร

8 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา20488 ด.ช.ธยศ คงเพชร

9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20489 ด.ช.พสิษฐ์ อังกูรภาสวิชญ์

10 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา20490 ด.ช.วรัญญู ผัดดี

11 วลีรัตน์วิทยา20491 ด.ญ.แพรพิไล จอกแก้ว

12 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20492 ด.ช.สุทธิพจน์ วิวัฒนโรจมงคล

13 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช20493 ด.ญ.พิมพ์วรีย์ พาวังราด

14 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น20494 ด.ญ.เบญญาภา ธะโพนชัย

15 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง20495 ด.ช.สุกฤษฎิ์ สิริตระการกิจ

16 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20496 ด.ช.หัฏฐณัชย์ วรรธสุภัทร

17 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์20497 ด.ช.นวภูมิ อินทรรุจิกุล

18 โรงเรียนบูรณะศึกษา20498 ด.ช.ภูมิภัช วารินทร์สวัสดิ์

19 ปัญญาศักดิ์20499 ด.ช.กันตณัฐ วรรณปกะ

20 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา20500 ด.ช.พลัฎฐ์ เพชรประพันธ์

21 รร.ชาญรัตน์วิทยา20501 ด.ช.ธนบดินทร์ ละอองทอง

22 โรงเรียนสายน้ำทิพย์20502 ด.ช.อินทัช พรหมคง

23 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล20503 ด.ช.ศิวัชญ์ ศักดิ์ศรี

24 โรงเรียนราชวินิต20504 ด.ช.ธนิก จันทรังษี

25 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร20505 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จิตรอรุณไสว

26 รร.เซนต์ดอมินิก20506 ด.ช.เมธาภูมิ ดวงดีเด่น

27 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง20507 ด.ช.สุภัค พรกิติพงษ์

28 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา20508 ด.ช.ณชกร เลิศพิทักษ์กิจ

29 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20509 ด.ช.รวิณด์ งามเดโช



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

13 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 13

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 โรงเรียนดวงวิภา20510 ด.ช.ปัถย์ ปัญญาสาธิตกิจ

31 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม20511 ด.ญ.สิรภัค หนังสือ

32 สาธิตละอออุทิศ20512 ด.ช.ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ

33 ปิยวัฒนศาสตร์20513 ด.ช.ศุภกิตติ์ ปัณฑรนนทกะ

34 โรงเรียนอนุบาลระยอง20514 ด.ช.ธนกฤต ขาวสนิท

35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20515 ด.ช.วิชยวินท์ เหลืองวรกุลชัย

36 โรงเรียนปัญญาศักดิ์20516 ด.ช.กฤตนัย แสงดี

37 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช20517 ด.ญ.ปราณปริยา ชมภูวิเศษ

38 สารสาสวิเทศนิมิตรใหม่20518 ด.ญ.ประริศญา เรืองฤทธิ์

39 โรงเรียน วัดบำรุงรื่น20519 ด.ช.พงษกร กาวิน

40 ร.ร.มารีวิทย์สัตหีบ20520 ด.ช.ชัชภณ มหามงคล

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

14 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 14

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนดวงวิภา20521 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ภูษณชาคร

2 ธรรมภิรักษ์รุ่งประชา20522 ด.ช.จิรัฏฐ์ ธนศิโรตม์

3 อนุบาลขอนแก่น20523 ด.ญ.ปัญญกาญจณ์ วิจิตรเอกฉันท์

4 อนุบาลนครปฐม20524 ด.ช.ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์

5 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล20525 ด.ช.นันทิวัชร เผียงสูงเนิน

6 รร.อนุบาลนครปฐม20526 ด.ช.ณศรัณย์ เจริญฐิติธรรม

7 ราชวินิต20527 ด.ช.เฉลิมชัย พิศิษฐ์จริง

8 ยอแซฟอุปถัมภ์20528 ด.ช.ธนดล ตันเตชะสา

9 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง20529 ด.ญ.ณัฐนันท์ ไพรวรรณ์

10 สาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา20530 ด.ช.ก้องกัลป กลิ่นทอง

11 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา20531 ด.ญ.สุภาวิดา ชมตะคุ

12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน่มเกล้า20532 ด.ช.กฤตภาส อินทุมาร

13 ปัญญาศักดิ์20533 ด.ช.กันตณัฐ วรรณปกะ

14 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม20534 ด.ช.ปุณณัตถ์ ณัฐวราภัทร

15 โรงเรียนราชวินิต20535 ด.ช.พีรากร ตรีสุวรรณ

16 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา20536 ด.ช.อภิธร กริยานนท์

17 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์20537 ด.ช.วรเมธ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

18 โรงเรียนราชินีบน20538 ด.ญ.ชฎาพรรณ อุดม

19 จารุวัฒนานุกูล20539 ด.ช.ศุภวัฒน์ ไชยผา

20 โรงเรียนผดุงวิทย์20540 ด.ช.คุณพิสิทธิ์ อัศวสิทธิกิจ

21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร20541 ด.ช.ศุภณัฐ ปัณดิษฐโต

22 บูรณะศึกษา20542 ด.ช.ธีรัตม์ จิตต์อาษา

23 เทพอักษร20543 ด.ญ.รภัทร เรวัตธราธร

24 ซางตาครู้สศึกษา20544 ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญชมศุภชัย

25 โรงเรียนศุภวรรณ20545 ด.ช.พัทธดนย์ จิตหาญ

26 โรงเรียนสุนีย์พิทยา20546 ด.ช.ทรงชัย ใสนวนคำ

27 โรงเรียนธรรมภิรักษ์20547 ด.ช.ปฐวี จันทร์ดา

28 บางพลีพัฒนศึกษาลัย20548 ด.ช.อริยเดช คฤหเสรีธร

29 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา20549 ด.ญ.ปัญชลิกา ธะนีวรรณ์



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

14 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 14

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รร.เทพกาญจนา20550 ด.ช.เมธา หอมประเสริฐ

31 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์20551 ด.ช.กฤติน แซ่ลี้

32 โรงเรียนสัจจพิทยา20552 ด.ช.พฤกษ์ กาญจนสีลม

33 โรงเรียนสัจจพิทยา20553 ด.ช.ภู กาญจนสีลม

34 โรงเรียนแสงอรุณ20554 ด.ช.อิทธิพล ขำเกตุ

35 โรงเรียนบูรณะศึกษา20555 ด.ช.จรรยวรรธน์ สุวรรณรัตน์

36 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ20556 ด.ช.ทรรศน์เทพ ศิลปานันทกุล

37 มารีย์วิทยา นนทบุรี20557 ด.ช.วีรภัทร ชูนัตน์

38 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา20558 ด.ช.อนาวิล รุ่งสว่าง

39 รร.กรพิทักษ์ศึกษา20559 ด.ช.กฤษดา คงสงค์

40 รร.วัดพลับพลาชัย20560 ด.ช.กิตติธัช สาแหรกทอง

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

15 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 15

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา20561 ด.ช.ภคิน ศรีเงิน

2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20562 ด.ช.ณัฐนนท์ โกศลวัฒนสมบัติ

3 สารสาสน์พิทยา20564 ด.ช.พศวีร์ พีระพัฒิกูล

4 อนุบาลนนทบุรี20565 ด.ช.ปองคุณ เรือนแก้ว

5 เลิศหล้าเพชรเกษม20566 ด.ช.ณภพ สุภัคเจริญ

6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า20567 ด.ญ.กัลยกร ทองทิพย์

7 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก20568 ด.ช.วิศวะ เพ็งเหมือน

8 โรงเรียนกุหลาบวิทยา20569 ด.ช.กฤตภาส ลิมปตานนท์

9 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ20570 ด.ช.อินทัช ชินหัวดง

10 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น20571 ด.ญ.ธัญชนก ถิ่นสุข

11 โรงเรียนธัญวิทย์20572 ด.ช.วัชรวีร์ เก่งการุณกิจ

12 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา20573 ด.ช.วรภพ แสงมี

13 โรงเรียนกสิณธรวิทยา20574 ด.ช.กฤษฏ์ มีมาก

14 อัสสัมชัญศึกษา20575 ด.ญ.กัญญาณัฐ ตระกูลกาญจน์

15 โรงเรียนจินดาศึกษา20576 ด.ช.ศุภฤกษ์ มลิซ้อน

16 โรงเรียนมาเรียลัย20577 ด.ช.ภัทรพงษ์ สิงห์สิทธิ์

17 กงลี้จงซัน20578 ด.ช.คณิสร ศรีนวล

18 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก20579 ด.ญ.กวินธิดา จั่นถลา

19 สารสาสน์วิเทศน์มีนบุรี20580 ด.ช.ถิรชา จินาพงษ์

20 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ20581 ด.ช.รชภรรค สุรัจศิริ

21 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ20582 ด.ช.รชภรรค สุรัจศิริ

22 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท20583 ด.ญ.พีรภาว์ คำทับทิม

23 โรงเรียนสาธิตบางนา20584 ด.ญ.รภัสสา ครองสติ

24 ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง20585 ด.ช.ฆฤณ ศรีจันทร์

25 อัสสัมชัญธนบุรี20586 ด.ช.ต้นตนัย สีมารัตน์

26 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา20587 ด.ช.กิจจา เลิศรังสิวัฒน์

27 โรงเรียนเผดิมศึกษา20588 ด.ช.บารมี สิชฌวัฒน์

28 ราชินีบน20589 ด.ญ.ศรุดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

29 พันธะวัฒนา20590 ด.ช.ณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

15 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 15

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

30 รุ่งอรุณ20591 ด.ช.สิรภพ ชาญยุทธกร

31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา20592 ด.ช.ธนกฤต เลิศประเสริฐทวี

32 โรงเรียนเลิศหล้า20593 ด.ช.ภูวิศ กาญจนรุจี

33 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา20594 ด.ช.ปิยภัทร พงศ์อัมพรโฆษิต

34 โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา20595 ด.ช.อริญชย์ กมลพันธ์

35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20596 ด.ช.ภูวนนท์ มีวอน

36 อนุบาลนนทบุรี20597 ด.ญ.นันทัชพร กำเลิศทอง

37 มณีวัฒนา20598 ด.ญ.สริตา บุญเติม

38 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์20599 ด.ช.ภัทรดนัย ศิริกานนท์

39 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล20600 ด.ช.ภัทรพล ธาระวานิช

40 อัสสัมชัญธนบุรี20601 ด.ช.ณภัทร ภูศรีฤทธิ์

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 40 คน



โรงเรียนเทพศิรินทร์
DS PRE-TEST 65 พิเศษ 23 มกราคม 2565สอบวันที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ห้องสอบที่

อาคาร/ตึกสอบ ออนไลน์

16 ชื่อห้องสอบ

สถานที่สอบ ออนไลน์

ออนไลน์ 16

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานศึกษา

1 ราชินีบน20602 ด.ญ.อิสรีย์ นาวีระ

2 โรงเรียน ธิดานุเคราะห์20603 ด.ญ.ณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล

3 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา20604 ด.ช.ธีร์ธฤษณัช มีไมตรีจิตต์

4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม20605 ด.ช.ธนกร ตั้งเจตน์

5 รร.เซนต์ดอมินิก20606 ด.ช.กิตติภพ บุญโทม

6 โรงเรียนวรรณสว่างจิต20607 ด.ช.เปี่ยมศิลป์ พวงขุนเทียน

7 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์20608 ด.ญ.ชาครียา ทับสูงเนิน

8 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย20609 ด.ช.มนัสวินทร์ สิงหวิบูลย์

9 โรงเรียนเผดิมศึกษา20610 ด.ช.ปวีณ์กร รัตนสมบัติ

10 รุ่งอรุณ20611 ด.ช.วัชร์ชัยนันท์ แจ่มรัศมี

11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20612 ด.ช.ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย

12 โรงเรียนจิตรลดา20613 ด.ญ.ณิชชา รัชตะทรัพย์

13 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค20614 ด.ช.ปุณยวีร์ วัชรัตน์พงศ์

14 อัสสัมชัญแผนกประถม20615 ด.ช.ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล

15 โรงเรียนดรุณพัฒน์20616 ด.ญ.ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร

16 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา20617 ด.ช.ธนภูมิ บูรณะวัฒนาศิลป์

17 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา20618 ด.ช.ศักยพล พัฒนสิน

18 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์20619 ด.ช.คุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์

19 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว20620 ด.ญ.ธารไท ศุภประดิษฐ์

20 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม20621 ด.ช.วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร

21 เซนต์คาเบรียล20622 ด.ช.ณฐพงศ์ จิรวิศาลภัสร์

22 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา20623 ด.ช.กัณฐณัฏฐ์ แสงเอี่ยม

รวมผู้มีสิทธิ์สอบ 22 คน


