
20001 ด.ช.ชนกันต์  เจริญกิตติธัช 20002 ด.ช.ชยพล คงเมือง

20003 ด.ช.คุณากร ภัทรอัครกุล 20004 ด.ช.ธีรภพ  บูรณะภักดี

20005 ด.ช.เปมณัชม์ ตั้งศิริวัฒนกุล 20006 ด.ช.ธีร์ธวัช ทิพยประเสริฐกุล

20007 ด.ช.ชยุต หาญชาญเลิศ 20008 ด.ช.ชญานน เปรมศิริ

20009 ด.ช.ประมณฑ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล 20010 ด.ช.ยศวัฒน์ ตรุณีธีรกุล

20011 ด.ช.สรธร แสงหิรัญ 20012 ด.ช.ธิติวัฒน์ พรรณทวีโรจน์

20013 ด.ญ.นพรดา ผดุงศักดิ์เดชา 20014 ด.ช.ภากร นีรพัฒนกุล

20015 20016 ด.ช.พออานนท์ เรืองสุขศรีวงศ์

20017 ด.ช.ปรัชญา ม่วงกร 20018 ด.ช.ชนกานต์ กาญจนทวีลาภ

20019 ด.ช.ปรมัตถ์ จันทร์ทอง 20020 ด.ญ.สุธิดา เพ็งบูลย์

20021 ด.ช.กมลสิทธิ์ ปึงประวัติ 20022 ด.ช.กันต์กวี บำรุงราษฎร์

20023 ด.ช.ธนกฤต ดวนใหญ่ 20024 ด.ช.เตชภณ อุดมเสรีเลิศ

20025 ด.ช.เธียรวิชญ์ จันทร์หอม 20026 ด.ช.วุฒิภัทร อาปณกะพันธ์

20027 ด.ช.ณฐนนท จันทร์ทรง 20028 ด.ช.ธนกฤต แดงแต้

20029 ด.ช.วิธาร สนธิธรรม 20030 ด.ช.เปรม นวลรัตนตระกูล

20031 ด.ช.จิณธิษณ์ จันพินิจ 20032 ด.ช.ศุภกร ชัยวิวัฒน์วรกุล

20033 ด.ช.ณัฐดนัย  ชมภูศรี 20034 ด.ช.สิปปนันธ์ พูลสวัสดิ์

20035 ด.ช.พันวิทย์ กิติศรีปัญญา 20036 ด.ช.กันตพัฒน์ เหล่าสิริเวช

20037 ด.ช.ศิวกร จิตอุดมธรรม 20038 ด.ช.ธีรเสฏฐ์ สุริยฉัตรกุล

20039 ด.ช.บุญฤทธิ์ วลัญไชย 20040 ด.ช.เมธัส ปิ่นตัน
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20041 ด.ช.ปวเรศ สุขตระกูล 20042 ด.ช.สุพิจักขณ์ ศิริสุวรรณ

20043 ด.ช.สุนิธิ วราศรัย 20044 ด.ช.สรวิศ คุรุเสถียรกิจ

20045 ด.ช.สุทานะ ไชยหลาก 20046 ด.ช.ทินภัทร รัตนวิจิตร

20047 ด.ช.นพเกียรติ กิจนพเกียรติ 20048 ด.ช.ศิวกร น้อยพิชัย

20049 ด.ช.ชัยวัฒน์ วิทยประสพชัย 20050 ด.ช.สรยุทธ อัศวมานะกุล

20051 ด.ช.ณฐพัฒน์ ปิ่นสุข 20052 ด.ช.ภูริพัฒน์ ถัมภ์บรรฑุ

20053 ด.ช.พิสิษฐ์ กนกมณีรัตน์ 20054 ด.ช.รวีโรจน์  เหมรุ่งพิมล

20055 ด.ช.นพกร เก้าวงศ์วาลย์ 20056 ด.ญ.ณภาภัช พละศึก

20057 ด.ญ.ชญารินทร์ วิวัฒน์วิกัย 20058 ด.ช.กัญจนภูมิ มาคำสาย

20059 ด.ช.รณกร ลิลิตการตกุล 20060 ด.ช.พรหมภพ เพชรสุวรรณ

20061 ด.ช.เมธาสิทธิ์ เพ็ชรรัตน์ 20062 ด.ช.ศุภกรณ ขาพลา

20063 ด.ช.ณัฐพงษ์ พรหมกร 20064 ด.ช.กล้าก้าว ศิริสมบัติ

20065 ด.ช.วชิรวิทย์ หาญประเสริฐ 20066 ด.ช.ศุภชัย ดิบขุนทด

20067 ด.ช.พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ 20068 ด.ช.ยศกร เม็งไธสง

20069 ด.ช.อภิชัย อภิรติชน 20070 ด.ช.ปุลวัชร อินทโฉม

20071 ด.ช.หฤษฎี กุลธรรมโยธิน 20072 ด.ช.กฤษฎ์ ดีถนอม

20073 ด.ช.ศิรเชษฐ์ ศิรปัญญาวงศ์ 20074 ด.ช.นพณัฐ นามโคตร

20075 ด.ช.วรินทร มิสุนา 20076 ด.ช.พฤฒินันท์ ต้อนรับ

20077 ด.ช.พีระณัฐ อนุวงศ์วณิชย์ 20078 ด.ช.ณฐกร ภัทรกุลพงษ์

20079 ด.ช.ณปกร น้อยนาง 20080 ด.ญ.เหมหงส์ เล่าวัฒนะยิ่งยง
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20081 ด.ญ.ธมลวรรณ แซ่เตียว 20082 ด.ญ.อรุณทิพย์ ชัยชาญ

20083 ด.ช.สิรภพ ขอมเดช 20084 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญยกิตานนท์

20085 ด.ช.ด.ช.เจริญรัตน์ กาญจนพรหม 20086 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ผ่องศรี

20087 ด.ช.จักริน เรียงใบ 20088 ด.ช.ฐิติวัสส์ กุลแสงเจริญ

20089 ด.ช.พงศ์ภัทร ทองอินทร์ 20090 ด.ช.ปัณณทัต ตาทิคุณ

20091 ด.ช.สุวรรณภูมิ ใหญ่วงศ์ 20092 ด.ช.ณัทธภัทร เงินบุญส่ง

20093 ด.ช.ทินภัทร ศรีศักดา 20094 ด.ช.ฐิติพงศ์ ชื่นอารมณ์

20095 ด.ช.วิศวะ จันทร์พิพัฒน์ผล 20096 ด.ช.ณฐกร ผ่องฉวี

20097 ด.ช.พชร พีระพัฒิกูล 20098 ด.ช.ชญานิน ปรีชาพานิช

20099 ด.ช.ณภัทร แสงเอม 20100 ด.ญ.วรัทยา หัสวรชัย

20101 ด.ช.กฤศณัท คูณโคตร 20102 ด.ช.กฤดากร ประชากูล

20103 ด.ช.รัชพล รอดรังณ์นก 20104 ด.ช.ธนัท ทองแจ่ม

20105 ด.ช.อรรถพล ฐานิสระ 20106 ด.ช.ธนัชย์ ชัยปลัด

20107 ด.ญ.อริศรา โพธินิล 20108 ด.ช.ปฏิภาณ แสงสกุล

20109 ด.ช.รติวรรธน์ หงส์พนัส 20110 ด.ช.ชัยธัช วรรณแสง

20111 ด.ช.ศุภรพงศ์ ศุภรวิจิตรพงศ์ 20112 ด.ช.ศรัณยพงศ์ คีรีนิล

20113 ด.ช.รติ มหามงคล 20114 ด.ช.ศรัณย์วิทย์ ฮะสุน

20115 ด.ช.พุทธิพงษ์ ศรีกุลอนันต์เลิศ 20116 ด.ช.สุพศิน บวกไธสง

20117 ด.ช.ณัฐธพงษ์ จาง 20118 ด.ญ.นงนภัส คุณากรวงศ์

20119 ด.ช.ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ 20120 ด.ช.ปณิธาณ ปิวาวัฒนพานิช
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20121 ด.ช.ธัญ หอมทอง 20122 ด.ช.ธีรวัจน์  รัศมีวิกัย

20123 ด.ช.ศุภโชค แก้วแจ่ม 20124 ด.ช.เอกณัฎฐ์ เธียรธัญญ์

20125 ด.ช.คชสาร เต็งเธียรชัยกุล 20126 ด.ช.จตุรภุช ดวงแก้ว

20127 ด.ช.อรรถพล  เปี๊ยะขายคล่อง 20128 ด.ช.จิรัฏฐ์ จิราสุคนธ์

20129 ด.ช.วรภัทร วงษ์พันธ์ 20130 ด.ช.พีรภัทร โรจน์อัมพร

20131 ด.ช.นันทสิทธิ์ อุระวัตร 20132 ด.ช.วรเมธ ธรรมตรีรัตน์

20133 ด.ช.ภีม วัฒนะ 20134 ด.ช.วรภพ วัฒนมะโน

20135 ด.ช.เดชนิน พยัคฆะ 20136 ด.ช.พฤฒิพงศ์ จิตต์เสาวลักษณ์

20137 ด.ช.ณัฐกิตติ์ อภิธนวิทย์ 20138 ด.ช.สิริเจษฏ หุ่นพยนต์

20139 ด.ช.มนุเชษฐ์ บุญพิทักษ์ 20140 ด.ญ.ทัชชกร พึ่งชื่น

20141 ด.ช.ชญานน ไชยภัทรสุทธิกุล 20142 ด.ช.นิธิรุจน์ เหมือนสิงห์

20143 ด.ช.วีระชัย เฉิน 20144 ด.ช.ธนัช ชัชวาลย์

20145 ด.ช.อารินทร์ อติวีโร 20146 ด.ช.นพรุจ เฉิน

20147 ด.ช.เทพวัต วงษ์ทองดี 20148 ด.ช.นราวิชญ์ สะอุ

20149 ด.ช.ณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย 20150 ด.ช.ธนิสร ปรีชาธีรศาสตร์

20151 ด.ช.ราฟาเอล มาซารุ ซูกิโมโตะ 20152 ด.ช.ธนกร บัญญัติ

20153 ด.ช.ศุภกร รัตนไทย 20154 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ถาวรพัฒบริบูรณ์

20155 ด.ช.สรรพพัญญู สุขียามานนท์ 20156 ด.ช.รัชพล คำแรต

20157 ด.ช.ภูมิพัฒน์ นิ่มนุช 20158 ด.ช.ปฐพี นิลจำรัส

20159 ด.ช.วชิรวิชญ์ สินธพพันธุ์ 20160 ด.ช.ธีรธรรศ โกมลวรรธนะ
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20161 ด.ช.พุฒิพงศ์ ทองกลม 20162 ด.ช.ฟ้าคราม แสงเจริญสุขเลิศ

20163 ด.ช.ชินกฤช ธนกรณ์กุล 20164 ด.ช.สรวุฒิ วุธะศรี

20165 ด.ช.จักริน วิจิตรหทัยปรีดา 20166 ด.ช.พศิน กุลสุวรรณ

20167 ด.ญ.งามพันธ์ พินิจลาภประเสริฐ 20168 ด.ช.ณภัทร จารจิตต์กุล

20169 ด.ช.สถาพร สุขร่วม 20170 ด.ช.ชาติวัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล

20171 ด.ช.ปุญญวัฒน์ จิตรทอง 20172 ด.ช.ณปภัช เชี่ยนมั่น

20173 ด.ช.พีรวัส โกมลวิศิษฎ์ 20174 ด.ช.วิริทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ

20175 ด.ช.ศุภวิชญ์ ของเมืองพรวน 20176 ด.ช.พสิษฐ์ ขาวทอง

20177 ด.ญ.สริตาภรณ์ แสงเพชร 20178 ด.ญ.กวิตา แย้มขยาย

20179 ด.ช.ธรรมาธิป ลี้ขาวทอง 20180 ด.ช.วรากร ตันประสิทธิ์

20181 ด.ช.นรภัทร พลีคาม 20182 ด.ช.ณภัทร เก็จกรแก้ว

20183 ด.ช.พิริยพงศ์ สหพงศ์ 20184 ด.ช.คุณานนต์ โชคมงคลเสถียร

20185 ด.ช.ชวิธน์ รุ่งโรจน์รังสรร 20186 ด.ช.กษิดิศ ช้างชูแก้ว

20187 ด.ช.ชินาธิป กล้าเด็ด 20188 ด.ช.จงรัก เสาทอง

20189 ด.ช.สิปปภาส ตรียะประสริฐ 20190 ด.ญ.ลันตา จักราพงษ์

20191 ด.ช.ภูริทัต สุขมาลี 20192 ด.ช.วรเมธ โกมลประเสริฐ

20193 ด.ช.ธนบดี รัตตัญญู 20194 ด.ญ.ชิตาพร กัลยาจิตร์โกศล

20195 ด.ช.ธราภัทร ธนาพิชัย 20196 ด.ช.ธรรศ ศรีเจริญชัยกุล

20197 ด.ช.ภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์ 20198 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ธนบูลย์นันทกุล

20199 ด.ช.ภูวนัตถ์ สร้อยน้อย 20200 ด.ช.ภัคพล ขนอม
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20201 ด.ช.นราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ 20202 ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี

20203 ด.ช.พีรศุษม์ ธีระรังสฤษดิ์ 20204 ด.ช.ธนิสร อมรชัยโรจน์กุล

20205 ด.ช.กวิศพงศ์ โบสุวรรณ 20206 ด.ช.ภูริณัฐ รัตนโรจน์พงศ์

20207 ด.ช.พงศ์ธนา เขมะพันธุ์มนัส 20208 ด.ช.นิธาน โรจกุลวุฒิ

20209 ด.ช.ธนกร พงศกรนฤวงษ์ 20210 ด.ช.ภูดินันท์ มิ่งวงษ์

20211 ด.ญ.ปัทมพร พรมเลิศ 20212 ด.ช.ภูมิภัทร อภัย

20213 ด.ช.จตุรวิทย์ อรุณรุ่งรัตน์ 20214 ด.ช.โชติวิทย์ โกศลเมธากุล

20215 ด.ญ.ปิยมัณฑน์ สวัสดิ์ถาวร 20216 ด.ช.ติณณ์ ตั้งวิทูวนิช

20217 ด.ช.ก้องภพ วัฒนาวิโส 20218 ด.ช.ธนานันท์ เสลานนท์

20219 ด.ช.พชร เสมอภาค 20220 ด.ช.พิชยุตม์ เจียวพงษ์พิพัฒน์

20221 ด.ช.กิตติณัฐ ชูรังสฤษฎิ์ 20222 ด.ช.ธนากร ขุนพิทักษ์

20223 ด.ช.ณัฐศักดิ์ ศรีมณฑา 20224 ด.ช.ภพธรรม วัฒนสาธิตอาภา

20225 ด.ช.กิติระพี โออนันต์ 20226 ด.ช.จิตติพัฒน์ มูลศรี

20227 ด.ช.ธนาธิป พรหมมา 20228 ด.ช.ฐิติพัฒน์ ชินราช

20229 ด.ช.บุญวิชญ์ บุญกูล 20230 ด.ช.ก้องภพ เจิดพัฒนะนันท์

20231 ด.ช.ภูผา ใจสงเคราะห์ 20232 ด.ช.อชิรวิชญ์ กองสุข

20233 ด.ช.หิรัญกฤษฎิ์ กันปัจจามิตร 20234 ด.ช.วอลโว่ ฤทธิพล ม้าลายทอง

20235 ด.ช.ธนภพ ยิ่งรัตนวิทย์ 20236 ด.ช.วรวุฒิ แซ่ลิ้ม

20237 ด.ช.ชลันธร วงศ์มิ่ง 20238 ด.ช.นภสินธุ์ หงษ์สมุทร

20239 ด.ช.รักกุศล สารารักษ์ 20240 ด.ช.วชิราวุธ อมรเกียรติขจร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 26

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 1

ชื่อห้องสอบ : 317

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20241 ด.ช.สุภวัช เจือนาค 20242 ด.ช.สรวิชญ์ เตชะไพโรจน์

20243 ด.ญ.พัสกร สินธุสาร 20244 ด.ช.ภัคพล งั้นเจริญ

20245 ด.ช.ฉัตรชนก ภู่เกิด 20246 ด.ช.พีรัชชัย คงลอย

20247 ด.ญ.บุญนิสา มากเจริญชัย 20248 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เรือนสังข์

20249 ด.ช.อัครวินท์ ขจิตพรพันธ์ 20250 ด.ช.ศิรภัทร สัจจะวัฒนะ

20251 ด.ช.ชนากร โพธิจักร 20252 ด.ช.ชยพล ภูทะวัง

20253 ด.ช.พัสกร อินทนงค์ 20254 ด.ช.ตะวันฉาย กาสีชา

20255 ด.ช.ธราเทพ ชุติมาปัญญา 20256 ด.ญ.เบญจณัฐฏ์ กวีกิจมณี

20257 ด.ช.ชัยวัฒน์  ทองเอม 20258 ด.ช.จตุรภัทร แย้มไตรกุล

20259 ด.ช.ณภัทร มยุรนาคิน 20260 ด.ช.สรัล อิงคสุวรรณศิริ

20261 ด.ช.ปฏิรูป รัตนโชติประดิษฐ์ 20262 ด.ช.ธราวัฒน์ กุลธิรัตน์โกศล

20263 ด.ช.ณัฐพล ภู่ไพจิตร์กุล 20264 ด.ช.พีรวิชญ์ จรัสจารุมนต์

20265 ด.ญ.กรชนก กิจกล้า 20266 ด.ญ.บุณยาวีร์ บุเงิน

20267 ด.ช.ภวัต พรหมสุคนธ์ 20268 ด.ช.ภีรภัส ทับเอี่ยม

20269 ด.ช.วรเมธ ทับทองดี 20270 ด.ช.ธีรภัทร์ หลังพันธ์

20271 ด.ช.ปรินทร์ วรานิชสกุล 20272 ด.ช.ปภากร เอี่ยมชู

20273 ด.ช.วรกฤช กริตโยธิน 20274 ด.ช.ณัฐชนน ตั้งวรกุลชัย

20275 ด.ช.ชนวิท พรมมาดา 20276 ด.ช.ภาสกร ลาภปกรณ์กุล

20277 ด.ช.เจตนิพัทธ์ หาญปัญญาพิชิต 20278 ด.ญ.หงส์นภัส ช่วยสวัสดิ์

20279 ด.ช.ดำรงศักดิ์ วงค์นพคุณ 20280 ด.ช.ศรัณย์ จำปาโชค

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 27

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 2

ชื่อห้องสอบ : 322

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20281 ด.ช.เข้อ-เส้า แซ่วู 20282 ด.ช.ณฐกร คุรุมณีตระกูล

20283 ด.ช.บวรนันท์ แนงแหยม 20284 ด.ช.ศุภณัฐ ฤทธิมนตรี

20285 ด.ช.สิปปวิชญ์                                     

       สิปปวิชญ์ พิทักษา

20286 ด.ช.รัฐภาคย์ วรกิจไพบูลย์

20287 ด.ช.ชิษณุชา ธรณีพิศาล 20288 ด.ช.ยศวันต์ พิพัฒนบรรณกิจ

20289 ด.ช.ธนวินท์ เฉลิมพันธ์ 20290 ด.ช.พลาธิป โพต่น

20291 ด.ช.มหาสมุทร พิรุณห์กิจจา 20292 ด.ช.อภิชา แช่มช้อย

20293 ด.ช.ปูรณ์ ปูกระโทก 20294 ด.ช.จักรธร วงศ์ทวีทอง

20295 ด.ช.ภคิน พรทวีโรจน์ 20296 ด.ญ.อาภัสรา ธนปภาธำรง

20297 ด.ช.นิธิกันต์ ยอดฉุน 20298 ด.ช.ภาคิน อำพรัตน์

20299 ด.ช.วริทธิ์ธร ศักดิ์สัจจา 20300 ด.ช.จิรายุ มโนโชคกวินสกุล

20301 ด.ญ.พิชญา ทองบุญส่ง 20302 ด.ช.รณกร เสนาอุดร

20303 ด.ช.นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ 20304 ด.ช.รวิศ แก้วกล่ำ

20305 ด.ช.ชิติพัทธ์ โจว 20306 ด.ช.พงศ์ไกรณ์ หิรัญพันธุ์ทิพย์

20307 ด.ญ.ธวัลรัตน์ เกิดมณี 20308 ด.ช.กนต์ธร  สุภัณวงษ์

20309 ด.ช.ชัยกร ประพันธ์พงพินิจ 20310 ด.ญ.อมรวรรณ เชียงทอง

20311 ด.ช.สิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก 20312 ด.ช.ปัณณทัต สุวรรณเภรี

20313 ด.ช.รหัท เกลื่อนวัน 20314 ด.ช.ชยพัทธ์ วิชญมาศ

20315 ด.ช.ติณณภพ นวจิตไพบูลย์ 20316 ด.ช.ทิวัตถ์ แพงสาร

20317 ด.ช.อนพัทย์ เจนวิริยะกุล 20318 ด.ช.ดิศฎา ปิ่นประภากร

20319 ด.ช.ชญานนท์ สุขสมบูรณ์ 20320 ด.ญ.สิริราชย์ บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 28

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 2

ชื่อห้องสอบ : 323

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20321 ด.ช.ภูวรินทร์ วัฒนาชัยยงกุล 20322 ด.ช.อานัส สถานทุง

20323 ด.ช.ฑีฆทัศน์  ผาสุก 20324 ด.ช.พัทธวิศว์ รวีวัฒนาพัฒน์

20325 ด.ช.เสฏฐวุฒิ เภาแพง 20326 ด.ช.ชูโชค  วุฒิกนกธำรง

20327 ด.ช.สุภวัฒก์ ฉันทวิริยวัฒน์ 20328 ด.ช.ภูริต  ยิ้มศรวล

20329 ด.ช.กวิน ลออธนะพาณิชย์ 20330 ด.ช.ตฤณ ตั้งพุ่มพวง

20331 ด.ช.พีรณัฐ ศฤงคารภาษิต 20332 ด.ช.ธนวิทย์ ดุษฎีวณิชยา

20333 ด.ช.ชาญภา เสมอมา 20334 ด.ญ.ปาณิสรา รักแพง

20335 ด.ช.ภัคภูมิ จันทวงค์ 20336 ด.ช.ชวกร วิริยแสงธรรม

20337 ด.ช.กฤษตเมธ มีไพศาล 20338 ด.ช.สรวิชญ์ สอนศรี

20339 ด.ช.ปัณณทัต สุขปราการ 20340 ด.ช.สุธรศิลป์ ศรีสหการกิจ

20341 ด.ญ.ธัญสินี แกะพลอย 20342 ด.ญ.ภัคมณ โพธิ์ทักษิณ

20343 ด.ช.ปองธรรม โชติชัย 20344 ด.ช.นัฐชานนท์ ยงค์พีระกุล

20345 ด.ช.ชนาธิป โอภาสานนท์ 20346 ด.ช.ดนุเดช เดชวงค์

20347 ด.ช.ธีรภัทร ไตรรงค์ 20348 ด.ญ.ธฐิกา อาจปาสา

20349 ด.ช.ไตรเนตร  จำปา 20350 ด.ช.นฐนิษฐ์ บุญถนอมวงศ์

20351 ด.ช.ปิยะวัฒน์  ไตรสทธิ์ 20352 ด.ช.กิตติพิชย์ ศลกิจวาณิชย์กุล

20353 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ เตชะสุเมธ 20354 ด.ช.พชร ถุงน้ำอ่าง

20355 ด.ญ.กาญจน์ณัฏฐา เจริญชนม์ 20356 ด.ช.ปีติธัช จารุวร

20357 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุตฌาย์ 20358 ด.ช.วรรณ์ชัย ไชยสง่าศิลป์

20359 ด.ช.พลัฏฐ์ อุยะธำรงสิทธิ์ 20360 ด.ช.ศานติกร วงศ์ผกาทิพย์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 29

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 2

ชื่อห้องสอบ : 325

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20361 ด.ช.ฐีีรชัย พรสุริยะศักดิ์ 20362 ด.ช.พศพงษ์ หนุนภักดี

20363 ด.ช.พิรัช จันทร์มณี 20364 ด.ช.รพีพงศ์ คอร์คมาซ

20365 ด.ช.ศุภนัฐ พลายแก้ว 20366 ด.ช.ธนัท ถนอมกิจชัย

20367 ด.ช.นาวิน ซิงห์ 20368 ด.ช.ธนพิพัฒน์ โชควิวัฒนวนิช

20369 ด.ช.สุชาครีย์ ทวีศรี 20370 ด.ช.ชนกันต์ เลิศอำไพ

20371 ด.ช.เพชรนนท์ จันทะสอน 20372 ด.ช.ราวิน ซิงห์

20373 ด.ช.คุณาธิป กิติโสภากูล 20374 ด.ช.สิรวิชญ์ กิจสัมฤทธิ์เสรี

20375 ด.ช.กรสิริ ทีปะนาถ 20376 ด.ช.กฤษฏิ์พจน์ มัณยานนท์

20377 ด.ช.จิรภัทร สง่าทรัพย์ 20378 ด.ญ.ภารดี สุทธิโพธิ์

20379 ด.ช.สิทธิกร ประกอบบุญ 20380 ด.ช.วริทธิ์ธร  พิราจเนนชัย

20381 ด.ช.อนุวัฒน์ บุญจริง 20382 ด.ญ.สุปรียา ดอกแย้ม

20383 ด.ช.สิรภพ คงถาวร 20384 ด.ช.อโณทัย กิมเล่งจิว

20385 ด.ช.ชวโรจน์ ธัญธาดา 20386 ด.ช.อัสนี นันทกิจวัฒนโชติ

20387 ด.ญ.พิมพ์กมน ธนทรัพย์วรากร 20388 ด.ช.ศุภวิชญ์ เกื้อเม่ง

20389 ด.ช.ชยภัทร ว่องวาจานนท์ 20390 ด.ญ.พิชชามญธุ์ พฤกษพานิช

20391 ด.ช.นิติธร สารักษ์ 20392 ด.ช.ภคพล วงษ์จ้อย

20393 ด.ช.คุณานนต์ เกริกชวลิตกุล 20394 ด.ช.ธีรดลย์ เจตน์จำนงจิต

20395 ด.ช.ธเนศพล ทนันชัย 20396 ด.ช.พชร ตติไตรสกุล

20397 ด.ญ.อรยา สัจจาเฟื่องกิจการ 20398 ด.ช.วณภูมิ บุตรวรรณ์

20399 ด.ช.นภัสกร เฮงมูล 20400 ด.ช.ภูริทรรษ บุญเกิ่ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 30

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 2

ชื่อห้องสอบ : 326

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20401 ด.ช.มงคลศักดิ์ สาสนอ่ำ 20402 ด.ช.ชวิน ไชยสงคราม

20403 ด.ญ.พิมพ์มาดา กิตติโศภณศักดิ์ 20404 ด.ช.ณัฐพงษ์ เสรีวิวัฒนา

20405 ด.ญ.ชนากานต์ รุ่งฉายา 20406 ด.ช.ศุภวิชญ์ เบญจวงศ์เสถียร

20407 ด.ช.รัฐนันท์ กลิ่นหอม 20408 ด.ช.ณภัทร พลายมนต์

20409 ด.ช.ปิยวัฒน์ งามพลพิพัฒน์ 20410 ด.ช.ณทักษกร ผัดดี

20411 ด.ช.กิตติพิชญ์ อนุดวง 20412 ด.ช.ดนุภัทร วงษ์จันทร์

20413 ด.ช.อภิวิชญ์  ทองจุไร 20414 ด.ช.นาธาน เจมส์ เทน

20415 ด.ช.คณิน ศิริพละ 20416 ด.ช.ปณิธิ ศิริสันติสกุล

20417 ด.ช.กันตพงษ์ ไทรทอง 20418 ด.ช. ภูมิรพี ศรีพัฒนพร

20419 ด.ญ.พฤทธิดา เสมมา 20420 ด.ช.นพัต สรรพวิชุ

20421 ด.ช.สิทธิ์ทัศน์ ศิลปอักษรสิทธิ์ 20422 ด.ช.อธิภัทร โจมฤทธิ์

20423 ด.ช.พีรณัฐ คงเดช 20424 ด.ช.ธันวิน อรรถเสรีพงศ์

20425 ด.ช.ชวิน ศิลมั่น 20426 ด.ช.ธีรภาส เจริญจิตสวัสดิ์

20427 ด.ช.ศุภกร นนทกานันท์ 20428 ด.ญ.ปวริศา จีนกระจ่าง

20429 ด.ช.ภีมวัชช์ ทิพยรักษ์ 20430 ด.ช.พรรษ สันตนิรันดร์

20431 ด.ช.พีรวัส วีระวิริยะพิทักษ์ 20432 ด.ช.ปณิทัศน์ แซ่เจียม

20433 ด.ช.กฤตนัย พิพัฒน์วสุธากุล 20434 ด.ช.ธนกฤต สีสันต์

20435 ด.ช.ณัฐพัชร์ เตชัสนิธินันท์ 20436 ด.ช.พรภวิษย์ โตรื่น

20437 ด.ช.คณาชิต ชาวประสงค์ 20438 ด.ช.วุฒิกร พรมดี

20439 ด.ช.พงศ์ภูมิ จิตรานุกิจ 20440 ด.ช.ธเนศ เก็จกรแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 31

อาคารสอบ : แม้นศึกษาสถาน ชั้น 2

ชื่อห้องสอบ : 327

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20441 ด.ช.ภูดิท ภูริชธนภัทร์ 20442 ด.ช.ธนพัฒน์ ภักดีสุจริตเจริญ

20443 ด.ช.ภูวเดช ประยุรธเนศ 20444 ด.ช.ทองธัชย์ อัศวฐิติรัตน์

20445 ด.ญ.ณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล 20446 ด.ช.ปราชญ์  สุ่มทอง

20447 ด.ช.มติมนต์ มิเอม 20448 ด.ช.รัฐธีร์ รุ่งสินภูวพันธ์

20449 ด.ช.ธนวัฒน์ ธนิษฐ์นันท์ 20450 ด.ช.ปวเรศ วิไลแก้ว

20451 ด.ช.มงคล อรุณพิทักษ์ศักดิ์ 20452 ด.ช.ปัณณภัทร์ ทองนิ่ม

20453 ด.ช.สพลเชษฐ์  พลเยี่ยม 20454 ด.ช.สิรวิชญ์ กระจายศรี

20455 ด.ญ.มนัสนันท์ ลอยลาวัลย์ 20456 ด.ช.เอกณัฎฐ์ เชี่ยวชาญกิจยิ่ง

20457 ด.ช.ทนุวัชร อุณหนันทน์ 20458 ด.ช.ศุภณัฐ คงช่วย

20459 ด.ช.สิรวิชญ์ คงช่วย 20460 ด.ช.วรวรรธน์ ศตพรพสิษฐ์

20461 ด.ช.มิ่งมงคล นาฏกระสูตร 20462 ด.ช.ธัญยธรณ์ สันติเฟื่องกุล

20463 ด.ช.พุทธินันท์ สันติเฟื่องกุล 20464 ด.ช.บุญยวัฒน์ พันธัย

20465 ด.ช.พัทธนันท์ ศิริเวช 20466 ด.ช.ศรัณวิชญ์ อังศุเกียรติถาวร

20467 ด.ช.ปภังกร ชินเจริญทรัพย์ 20468 ด.ช.จิรวัฒน์ เถื่อนเจริญ

20469 ด.ช.ดิษย์โดม แสนสวัสดิ์ 20470 ด.ช.ชินดนัย ไทยลา

20471 ด.ญ.คริษฐา เนตรวิจิตร์ 20472 ด.ญ.นภัสสร เนตรวิจิตร์

20473 ด.ญ.ธัญชนก สุริยะสิงห์ 20474 ด.ช.ชวัลวิทส์ ชาวใต้

20475 ด.ช.ภีมภัทร์ วิไลสาระนันท์ 20476 ด.ช.พชรดนัย โอภาพ

20477 ด.ช.ภูวิศ ไตรยราช 20478 ด.ช.จารุภัทร ปีตินทรางกูร

20479 ด.ช.กร ภูธนาสุรีรักษ์ 20480 ด.ช.จิรพัฒน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 32

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 1

ชื่อห้องสอบ : 511

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20481 ด.ญ.เขมิสรา ยอดนารี 20482 ด.ช.ธีรภัทร ภิญโญภาพ

20483 ด.ช.ธัชพล อมรพรภิรมย์ 20484 ด.ช.ธีรภัทร หาญมุ่งปณิธาน

20485 ด.ช.ณธรรศ อ่อนละออ 20486 ด.ช.ศุภสิน ไชยรัตน์

20487 ด.ญ.กันติชญา วานิชประเสริฐพร 20488 ด.ช.พิพิธชัย  ปิยะเจริญวัฒนา

20489 ด.ช.ตนุวร มะลิซ้อน 20490 ด.ช.ธนธัช จิรธนานนท์

20491 ด.ช.ณัฐพัฒน์ อริยะอรุโณทัย 20492 ด.ช.สารัช มหาชีวสกุล

20493 ด.ช.ฌาน องค์คุณารักษ์ 20494 ด.ช.ชยางภาษณ์ โคตรชนะ

20495 ด.ช.กนกพล ฉัตรสง่า 20496 ด.ญ.พัฒน์นรี สุทธินวรัตน์

20497 ด.ช.ภูริวัจน์ เลิศพลับพลาไชย 20498 ด.ช.ธีระพัทธ์  กิจทวีรุ่งเรือง

20499 ด.ช.กุศล โศจิพิทักษ์พงษ์ 20500 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลธรรม

20501 ด.ช.ศิรวิชญ์ ศศิวิมลตระกูล 20502 ด.ช.รัฐกร ทองแตง

20503 ด.ช.ศุภธัช จุลละครินทร์ 20504 ด.ช.ณัฐวิโรจน์ ปรีดาภัทรพงษ์

20505 ด.ช.นบพสิทธิ์ พจน์ด้วง 20506 ด.ช.พุฒิพงค์ จันหล่ำผล

20507 ด.ญ.ชัญญานันต์ พรผลกุลพัฒน์ 20508 ด.ช.พงษ์ประภัสร์ วาศภูติ

20509 ด.ช.ณัฐพนธ์ พลภักดี 20510 ด.ช.ณฐนนท์ มีสี

20511 ด.ช.กันต์ระพี จันทร์โชติ 20512 ด.ช.สุวพิชญ์ สงวนตัด

20513 ด.ญ.ภิญญลักษณ์ อรุณพิพัฒนสกุล 20514 ด.ช.ภาณุพัฒน์ นพไธสง

20515 ด.ช.สิริโชค สวดมาลัย 20516 ด.ช.โพธิกร วงศ์แก้ว

20517 ด.ช.พลเขตร์ เตชะวิริยะวงศ์ 20518 ด.ช.จิตติพัฒน์ นุชารัมย์

20519 ด.ช.ศุภกร ยาโฉม 20520 ด.ช.ศุภฤกษ์ ปัญญาเอกะวิทู

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 33

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 1

ชื่อห้องสอบ : 513

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20521 ด.ช.นภัสกร สันติปรีชาจิตต์ 20522 ด.ช.ธัญชนิต เจตกิตติโชค

20523 ด.ช.นันธิกรณ์ นวินณธญานันทน์ 20524 ด.ช.ธนกฤต โมฬีชาติ

20525 ด.ช.อิทธิกร ล้วนประจักษ์แจ้ง 20526 ด.ช.ณัฐชนน ศรีเมธิยานนท์

20527 ด.ช.นราธิป ณิวัชราภรณ์ 20528 ด.ช.นนทพัทธ์ ทองศรีจันทร์

20529 ด.ช.กันตพิชญ์ ธัญนารา 20530 ด.ญ.โศจิรัตน์ ตั้งกัลยานนท์

20531 ด.ช.ธีร์จุฑา จันทะดวง 20532 ด.ช.ธีธัช แก้วพิทักษ์

20533 ด.ช.พัฒรพงษ์  สุวงศ์ 20534 ด.ช.นราวิชญ์ เหมประสาทพร

20535 ด.ช.สิริเชษฐ์ อัครเมธีนนท์ 20536 ด.ช.วริศ แก้วพวง

20537 ด.ญ.ภัทรภร ปิยะประภาพันธ์ 20538 ด.ช.พงศ์สุระ อัศวตั้งตระกูลดี

20539 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์ 20540 ด.ช.กรวุฒิ ตันติยาภินันท์

20541 ด.ช.วรัท คงสุวรรณสกุล 20542 ด.ช.ณัฏฐปพน พรรณพงาพันธุ์

20543 ด.ช.วิศวา มกรากรณ์ 20544 ด.ช.ภูมิผไท ศรีประเสริฐ

20545 ด.ช.จิราวัฒน์ อภิโชติชวาลกิตติ์ 20546 ด.ญ.พรรณธร สหบรรเทิงศิลป์

20547 ด.ช.ชยากร กตารัตน์ 20548 ด.ช.พิภัช พงศ์คำ

20549 ด.ช.นภัทร พงศ์คำ 20550 ด.ช.ศุภกร แซ่เตียว

20551 ด.ช.พชร เกตุสุริยงค์ 20552 ด.ช.นิติรัฐ ศรีสุวรรณ์

20553 ด.ช.ภรัณยู ชัยทัศน์ 20554 ด.ช.อนาวิล จำจงดำรงกิจ

20555 ด.ช.ฐปนกร จิตต์วิบูลย์โสภณ 20556 ด.ช.นครินทร์ พ่วงความสุข

20557 ด.ช.ภูมิภักดิ์ ธนูผาย 20558 ด.ช.กิตติธร โชคช่วยภิรมย์

20559 ด.ช.พิรวิชญ์ ภควัฒนะ 20560 ด.ช.ธนวัต ว่องคงคากุล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 34

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 3

ชื่อห้องสอบ : 531

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20561 ด.ช.ชิษณุพงศ์ กอร่ม 20562 ด.ญ.อภิญญา ชาวนา

20563 ด.ช.หาญชัย เต่าทอง 20564 ด.ช.ภูดิศ บาลมงคล

20565 ด.ช.พีธัส แสงพารา 20566 ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์

20567 ด.ช.เวชบดี อาษาพันธุ์ 20568 ด.ช.ธนกร ช่อลำเจียก

20569 ด.ช.ธนัทกุล กุลวโรภาส 20570 ด.ช.ศุภเนตร ทันบุญ

20571 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ปิยะพันธ์ 20572 ด.ช.ชนวีร์ ปัญญามาก

20573 ด.ช.ณัฐพัชญ์ ธนทรัพย์วรากร 20574 ด.ช.ศรายุทธ สิริสิทธินันท์

20575 ด.ช.นภธร โดมพนานคร 20576 ด.ช.สิรภพ พุ่มกุมาร

20577 ด.ช.ถิรวุฒิ ซู่ 20578 ด.ช.ศศธร อังศุพรวิภา

20579 ด.ช.ชนันชัย จันทร์มล 20580 ด.ช.ณธเมศฐ์ ประสงค์มณีนิล

20581 ด.ช.ปุณณสิน มีตา 20582 ด.ช.กานต์ชนิต สงสะนะ

20583 ด.ช.บุริศร์ ปัญญาคำ 20584 ด.ช.พงศ์ปณต วงศ์วัชรานนท์

20585 ด.ช.เธียรทรรศน์ วงกตวรินทร์ 20586 ด.ช.ธราเทพ เลาหวิโรจน์

20587 ด.ช.พาทิศ ชีพอุทิศพาณิชย์ 20588 ด.ช.ปวินท์ จรรยาพรวาณิชย์

20589 ด.ช.คณพศ สมพงษ์ 20590 ด.ช.วัฒนพงษ์ บัวดำ

20591 ด.ช.ปภังกร แทนประสาน 20592 ด.ช.ณัฐพัฒน์ สุนันทรัตน์

20593 ด.ช.ธนภัทร จีระสุขเวทย์ 20594 ด.ช.อิทธิพัทธ์ อภิวัฒน์เสรี

20595 ด.ช.ยศวัจน์ ภระกูลสุขสถิตย์ 20596 ด.ช.ชยพล เปินสมุทร

20597 ด.ช.วรุตม์ ยิ่งวิวัฒนพงษ์ 20598 ด.ช.ทศพล ปลื้มสวาสดิ์

20599 ด.ช.ศรัณย๋ คลีมานะกิจ 20600 ด.ช.จิตวัฒน์ อรุณมณี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 35

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 3

ชื่อห้องสอบ : 532

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20601 ด.ช.ณปภณ ขำนิพัทธ์ 20602 ด.ช.เดชาวิชญ์ อินเพ็ญ

20603 ด.ช.ปราชญ์วิชญ์ เกิดส่ง 20604 ด.ช.จิตประภัสสร์ เจริญเวชธนกิจ

20605 ด.ช.อิทธิพัทธ์ ตันโยประการ 20606 ด.ช.จักรภัทร ทิน้อย

20607 ด.ช.พชร นารินทร์ 20608 ด.ช.ณธีพัฒน์ วาทย์ชีรานนท์

20609 ด.ญ.มนัสวี วรากุลปกรณ์ศิริ 20610 ด.ช.พริษฐ์ภณ นุชนารถ

20611 ด.ช.กิตติภัค เหล่าสุวรรณพงษ์ 20612 ด.ช.ธนธัช สายแสง

20613 ด.ช.ธีธัช โง้วศิริมณี 20614 ด.ญ.ศิรัชนันท์ รุจโอฬาร

20615 ด.ญ.ศุภนันท์ รุจโอฬาร 20616 ด.ช.ปริญญา ยะวร

20617 ด.ช.รัฐโรจน์ เรืองเพ็ชร์ 20618 ด.ช.อินทัช ถาวรพันธ์

20619 ด.ช.นิติธร เรืองอ่อน 20620 ด.ช.ธิปเดช ศีลบุตร

20621 ด.ญ.ญาณภัทร เล็กอุทัย 20622 ด.ช.ธีระพงศ์ สุปัญญาโชติสกุล

20623 ด.ช.นิธิศ พวงแก้ว 20624 ด.ช.ชาญวิชญ์ แซ่ลิ้ม

20625 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตั้งนที 20626 ด.ช.ปภังกร ยิ่งพรภัสสร

20627 ด.ช.จิรภาส จัมปานันท์ 20628 ด.ช.ถิรภัทร กิจวีรกุล

20629 ด.ช.อภิวัฒน์ ชื่นชูจิตร 20630 ด.ช.วรรณธัช รัตนเอม

20631 ด.ช.ณัฐนันท์ จารุกิจพิทยากุล 20632 ด.ญ.ชลาลัย คุปติพิเชียร

20633 ด.ช.ภาคิน ภควัตศิตานนท์ 20634 ด.ช.ธนาธิป ทรัพย์สถาผล

20635 ด.ช.นิติธรรมา หมั่นมานะสุข 20636 ด.ช.ภัคนนท์ กาลยืนยง

20637 ด.ช.ณัณทภพ เพชรกลาง 20638 ด.ช.ธีรวัฒน์ ศรีคำภา

20639 ด.ช.ศิริยุทธ มะโนรัตน์ 20640 ด.ช.ภูริณัฐ สุขแสง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 36

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 3

ชื่อห้องสอบ : 533

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20641 ด.ช.ปัญณธร จ่าแสน 20642 ด.ช.ณฐพงศ์ ชูชัยพฤฒิพงศ์

20643 ด.ช.จิรพิพรรธ ประจักษ์ 20644 ด.ช.ศุภกฤต พินยงค์

20645 ด.ช.สิรวิชญ์  รัตนวนิช 20646 ด.ญ.สุนิชา นวมชม

20647 ด.ช.รัชพล ภูมิภาค 20648 ด.ช.สรวิศ บุญยิ้ม

20649 ด.ช.รัฐชัย โชติกสถิตย์ 20650 ด.ช.ธนกร เลิศจันทรางกูร

20651 ด.ช.ศิศิร์นพัช น่วมสวัสดิ์ 20652 ด.ช.อนุศิษฎ์ ผดุงกิจนิรันดร์

20653 ด.ช.กรชัย ไตรวรเดขา 20654 ด.ช.มกรธวัช เจริญครบุรี

20655 ด.ช.ศิวกร คงคล้าย 20656 ด.ช.ณฐวัฒน์ ถิรวัฒนกุล

20657 ด.ช.วรพิสิษฐ์ สุวรรณมาตร์ 20658 ด.ช.คริษเชษฐ์ รัตนกุลชัยวัฒนา

20659 ด.ช.พนธกร ยุกติชาติ 20660 ด.ช.ธนวัฒน์ สิริวัฒนพรพงศ์

20661 ด.ช.พิสิษฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 20662 ด.ช.ณัฐกร ผู้ล้ำเลิศ

20663 ด.ช.สินธู แซ่เบ๊ 20664 ด.ญ.จิดาภา มาประดิษฐ์

20665 ด.ช.ปุณยวีร์ ประสิทธิ์วรนันท์ 20666 ด.ช.คณพศ อุบลรัตน์

20667 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พงศ์เวธัสลัย 20668 ด.ช.ณฐนนท จันทาวงศ์

20669 ด.ช.ธนภัทร นวลงาม 20670 ด.ช.เขมนันท์ โรหิตเสถียร

20671 ด.ช.กฤษฎ์ วิไลเลิศ 20672 ด.ช.นิธิศ ร่มโพธิ์

20673 ด.ช.ณฐกร พัชรศักดาธร 20674 ด.ช.อนัดดา ชนะผลประดิษฐ์

20675 ด.ช.เตชิค เรืองธุระกิจ 20676 ด.ช.สุวิจักขณ์ แถมดอน

20677 ด.ช.กิตติคุณ มหาเจริญสิริ 20678 ด.ช.ชญตว์ เข็มวงศ์ทอง

20679 ด.ช.พุทธิภูมิ ยีรัมย์ 20680 ด.ช.โชติพงศ์ เเก้วพิพบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 37

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 4

ชื่อห้องสอบ : 543

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20681 ด.ช.สภูริ สกุล 20682 ด.ช.ภคณัฐ เพียรพัฒน์

20683 ด.ญ.ชญาดา วงษ์พิธวัส 20684 ด.ช.กันต์สรรค์ ชุตินธราทิพย์

20685 ด.ช.ภาคย์ มุกดาอุดม 20686 ด.ช.ศิวกร รวมลาภ

20687 ด.ช.จิรเมธ ปิยะกุล 20688 ด.ช.ธิติวัฒน์ จิรธรรมวศิน

20689 ด.ช.ชยาวีร์ ถาวรประชา 20690 ด.ช.ภัทรกร บาลมงคล

20691 ด.ช.ณฐนนท์ เอี่ยมสอาด 20692 ด.ช.พิพิธชัย อินเมืองแก้ว

20693 ด.ช.พิทวัส เจียรอุดมทรัพย์ 20694 ด.ญ.เมธาพร เถกิงสุขวัฒนา

20695 ด.ช.สิทธินนท์ กิตติวิริยะการ 20696 ด.ช.วรภัทร ธนาชัยแสง

20697 ด.ช.ธเนศพล ละไมลิขสิทธิ์ 20698 ด.ช.สรรพวรรธน์ โสดา

20699 ด.ช.ธนาธารณ์ โพธิ์สุข 20700 ด.ช.ฐนภัทร เตชะธัญญกุล

20701 ด.ช.รัชพล คล้ายอ่ำ 20702 ด.ช.จิรพัฒน์ พุ่มเปี่ยม

20703 ด.ช.รณกร ระเบียบดี 20704 ด.ช.ศุภกฤต ดีเจริญ

20705 ด.ช.ชัยปกร สอนโคตร 20706 ด.ช.วศวินทร์ อิงคเวทย์

20707 ด.ช.นเรศ แพ่งศิริ 20708 ด.ช.นครินทร์ แพ่งศิริ

20709 ด.ช.จักริน ไผ่สุวัฒน์ 20710 ด.ช.ธนัช จิตรธิรา

20711 ด.ช.ณพวุฒิ สมปอง 20712 ด.ช.ภาคภูมิ ง้าวกาเขียว

20713 ด.ช.ชาคริต โอดสำโรง 20714 ด.ช.นทีพัฒน์ ปิ่นเจริญ

20715 ด.ช.นภันต์ ทวีวัฒนโสภณ 20716 ด.ช.ศิลปกร แสนชัยชนะ

20717 ด.ช.อิศรานุวัฒน์ บุญกัน 20718 ด.ช.ญาณาธร สัตถาวร

20719 ด.ช.กฤษกรรณ โล่ห์สุวรรณ 20720 ด.ช.ณัชพล วงศรีปราการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 38

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 4

ชื่อห้องสอบ : 544

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20721 ด.ญ.พิมพ์พิศา คล้ายเมืองปัก 20722 ด.ช.พสิษฐ์ ชาญชัยศิลป์

20723 ด.ช.ณปวร ทองแสง 20724 ด.ช.ธีรภัทร ธรรมิภักดิ์

20725 ด.ญ.วรรณนภัส คุ้มจอหอ 20726 ด.ช.ปวี บัวทอง

20727 ด.ช.ณัฐกรณ์ ผ้าแดง 20728 ด.ช.เกริกขจร หนูอินทร์

20729 ด.ญ.รัญชิดา ขยันสการ 20730 ด.ช.ปัณณวัฒน์ เดชประสิทธิ์

20731 ด.ช.ถิรพัฒน์ หมีอินทร์ 20732 ด.ญ.รินรดา ขยันสการ

20733 ด.ช.สิทธิปราการ ตวงสิทธิสมบัติ 20734 ด.ช.รักชริน ดิษยาวรโชติ

20735 ด.ช.ธนกร ไชยพิณ 20736 ด.ช.เอกอนันต์ จินตนา

20737 ด.ช.ศุภาณิจ เอกอรุณเดช 20738 ด.ช.ศิรสิชญ์ ละสามา

20739 ด.ช.นรภัทร ฐานธรรม 20740 ด.ช.นวิช สุดสายใจ

20741 ด.ช.ชวณัฐ กิจวาสน์ 20742 ด.ช.เมธัส ชัยนิธิกรรณ

20743 ด.ช.จิรพิพรรธ ก้านเพ็ชร 20744 ด.ช.ชนัชญ์กรณ์ ดีดา

20745 ด.ญ.มิญชมาลย์ ปงรังษี 20746 ด.ช.ปณวัฒน์ ทองสุทธิ

20747 ด.ช.ชยกร ศุภอัครโยธิน 20748 ด.ช.สิรวิชญ์ นกเทศ

20749 ด.ช.ธนิสร คำแฝง 20750 ด.ช.พลวัฒน์ สุวรรณขจิต

20751 ด.ช.ศศิศ พิพัฒน์โชติธรรม 20752 ด.ช.สิรวิชญ์ ทวีทรัพย์

20753 ด.ช.วรวิชญ์ ชื่นชม 20754 ด.ช.ปุณยวีร์ เลิศจรรยาพันธ์

20755 ด.ช.ปรมัตถ์ ประกาศรี 20756 ด.ช.กรกฤต แก้วกลม

20757 ด.ช.คชภพ นาคน้อย 20758 ด.ช.กสิพัฒน์ ศรีภูวณิชยกุล

20759 ด.ช.วีรศักดิ์ ทวีวรเกียรติ 20760 ด.ช.สิทธาร์ถ กุมาร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 39

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 4

ชื่อห้องสอบ : 547

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20761 ด.ช.นรวิชญ์ ไชยสมบัติ 20762 ด.ช.ชีวานนท์ รัตนุลชัยวัฒนา

20763 ด.ญ.ณัชชา รัตนุลชัยวัฒนา 20764 ด.ช.วิวิศน์ ธเนศมณีกุล

20765 ด.ช.ณฐกร มีสี 20766 ด.ช.คณเดช เที่ยงบุญ

20767 ด.ช.นิทัศน์ แซฉั่ว 20768 ด.ญ.พิชญ์สินี ไพศาลทรัพย์

20769 ด.ช.วรัญญู เฟื่องผล 20770 ด.ช.ภูมิรพี จิระอธิกุล

20771 ด.ช.พิตรพิบูล เจริญนิเวศนุกูล 20772 ด.ญ.จิราภัค หวังซอ

20773 ด.ญ.พรลภัส สระทองเพชร 20774 ด.ช.จิรัสย์ อภิธนไชยนันท์

20775 ด.ช.พชร รอดงาม 20776 ด.ช.พีรเกียรติ ไพรศักดาสกุล

20777 ด.ช.ธนภัทร ฉิมบรรเทิง 20778 ด.ช.ปัญญกร ชัยรัฐขจรกุล

20779 ด.ช.นัทธวัฒน์ จันสุกศรี 20780 ด.ช.ฐณณ ขุนพรหม

20781 ด.ญ.คีตวาทิตา แซ่เจี่ย 20782 ด.ช.ศิรสิทธิ์ ไพชยนต์ฤทธา

20783 ด.ช.ปารมี ศิริบูรณ์ 20784 ด.ญ.รุจิดา จันทราภาษ

20785 ด.ช.คมภิญญ์ ยิ้มฤทธิ์ 20786 ด.ช.ธรรมชาติ โจมเสนาะ

20787 ด.ญ.มนปภัสสร์ โจมเสนาะ 20788 ด.ช.วัชรพงศ์ เธียรสุขสันต์

20789 ด.ช.นภัทร์ เรืองเดช 20790 ด.ญ.ณัฐชา เจิดศิริ

20791 ด.ช.พลวรรธน์ ม่วงไหม 20792 ด.ช.ณัฏฐ์รเนศ อารยาบุญวรุตม์

20793 ด.ช.พีรวัส เอกบูรณะวัฒน์ 20794 ด.ช.รัชน์พล โนนตาล

20795 ด.ช.ปัณณธร เสาธง 20796 ด.ช.ณัฐพัชร์ เพิ่มอารีย์

20797 ด.ช.ปภพ รื่นภาค 20798 ด.ช.เมธาสิทธิ์ มิ่งมิตรมี

20799 ด.ช.สิรวิชญ์ พันธ์จินดาทรัพย์ 20800 ด.ช.ศุภกรภ์ หอสกุล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 40

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 4

ชื่อห้องสอบ : 548

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20801 ด.ช.ปกสกนธ์ รุณจักร 20802 ด.ช.ณัฏฐพล ทรัพย์ไพบูลย์

20803 ด.ช.กษิดิศ ขจรชัยกุล 20804 ด.ช.พอเพียง สมาธยานนท์

20805 ด.ช.ภูดิศ รัชต์ชฎานนท์ 20806 ด.ช.ราเมศวร์ เฟื่องฟุ้ง

20807 ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช 20808 ด.ช.ภูมิพัฒน์ เรืองรัฐธนสิน

20809 ด.ช.ณฐกร สิงห์ชัย 20810 ด.ช.ภาณุพงศ์ สุริยะเมศิล

20811 ด.ช.ศุภาพิชญ์ จันทร์พัฒนะ 20812 ด.ช.ธรรมรักษ์ จันทร์พัฒนะ

20813 ด.ช.สรวิชญ์ มูลจินดา 20814 ด.ช.ปสุตทชัย ใจเที่ยง

20815 ด.ช.ทีเจ เต็มไพบูลย์กุล 20816 ด.ช.พิชญุตม์ พงศ์เบญจกุลกิจ

20817 ด.ช.อชิตะ ธนทัตทิวัตถ์ 20818 ด.ช.เจตน์สฤษฏิ์ วัฒนาพิพัฒนกุล

20819 ด.ช.ธีรเมธ ทัตธนสมบัติ 20820 ด.ช.ณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล

20821 ด.ญ.ปฏิมากรณ์ ไหล่ขาม 20822 ด.ช.ศุภวิชญ์ อรรถานุกูล

20823 ด.ช.ศรัณยพงศ์ วณิชวัชระกุล 20824 ด.ช.หัฏฐะภัฏ กสิวงศ์

20825 ด.ช.นาวิน จรัสแสงสมบูรณ์ 20826 ด.ช.ศุภวิชญ์ นาชัยรัตน์

20827 ด.ช.ศิรศักดิ์ ธิติชัชวาลกุล 20828 ด.ช.ปุณณคุณ สังฆะมณี

20829 ด.ช.ฌาณพัฒน์ ทองก้าย 20830 ด.ญ.ชารี ชื่นอารมณ์

20831 ด.ช.ฌณชนม์ วุฒิธนากุล 20832 ด.ช.กฤตยชญ์ มูลตา

20833 ด.ช.ชาครินทร์ ภู่ทอง 20834 ด.ช.พิภู เวชยันต์ศฤงคาร

20835 ด.ช.จิรายุทธ สุขหนองบึง 20836 ด.ช.ชินวุฒิ ศักดิ์สันเทียะ

20837 ด.ญ.ปวริศา รนที 20838 ด.ช.ภพธรรม ประทุมมัง

20839 ด.ช.อิทธิพัทธ์ อนุรัตน์พานิช 20840 ด.ช.ธาดาพงศ์ ป่านแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 41

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 5

ชื่อห้องสอบ : 551

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20841 ด.ช.มังกรกุน หวู 20842 ด.ช.ธีร์กานต์ โกมลสิงห์

20843 ด.ช.ธนา สัมพันธ์ 20844 ด.ช.ภัทรพล แสงรุ่งเรือง

20845 ด.ช.ณฎฐพล โพธิรัชต์ 20846 ด.ช.ตรัยคุณ เอี่ยมท้วม

20847 ด.ญ.ปิยรมย์ งามมุข 20848 ด.ช.อรุชา โฆสิตวันสกุล

20849 ด.ญ.ปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร 20850 ด.ช.ฤทธิกร เดชพิชัย

20851 ด.ช.ธีรภัทร สีดา 20852 ด.ช.รัชพล รัศมีปลั่ง

20853 ด.ช.ปัญจพล เหมทานนท์ 20854 ด.ช.ธีรภัทร วิชา

20855 ด.ช.ธนภูมิ เพ็ญเชื้อ 20856 ด.ช.ตรัยต์คุณ ฉันทดารา 

20857 ด.ช.อมเรศ ทองเหม 20858 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ศรีปรัชญะประภา

20859 ด.ช.พีรพล พงษ์เกษ 20860 ด.ช.ศิริวิศ ชวศิริกุลฑล

20861 ด.ช.ศุกลวัฒน์ อุตมรัตน์ 20862 ด.ช.ณัฐพล แดงมุกดา

20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ 20864 ด.ช.กัณฑ์อเนก ธรรมศรีสกุล

20865 ด.ช.ปิยะพงศ์ สินอนันต์เลิศ 20866 ด.ช.พรหมพจน์ สุขศรีบูรณ์อำไพ

20867 ด.ช.พิชชากร ธิราศักดิ์ 20868 ด.ช.ภวัต รุ่งรัศมี

20869 ด.ช.ภาดล อุ่นพิกุล 20870 ด.ญ.ศศิวารี กลั่นวารี

20871 ด.ช.มิ่งเมืองแมน ศุภธีรธรรม 20872 ด.ช.ศตายุ สุขรองแพ่ง

20873 ด.ช.ธนกฤตย์ ลำภูเงิน 20874 ด.ช.พรพิเชษฐ ธนูวงษ์ 

20875 ด.ช.จิราวิทย์ หมื่นชาญ 20876 ด.ช.จิรภัทร พันธุ์วินากูล

20877 ด.ช.จักรกฤษณ์   โชติพนมวิวัฒน์ 20878 ด.ช.พัสกร จงใจรักษ์

20879 ด.ช.ฐิตินันท์ เอมประพันธ์ 20880 ด.ช.ศิวกร แพรกปาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 42

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 5

ชื่อห้องสอบ : 553

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20881 ด.ช.ธนทัต รัตนาสิทธิคุณ 20882 ด.ช.กิตติศักดิ์ สีเมฆ

20883 ด.ช.วรพล เดชดนู 20884 ด.ช.ยศภัทร เล็กดำรงสถิต

20885 ด.ช.ภูผา ศาสนวิบูลย์ 20886 ด.ช.เมฆา ศาสนวิบูลย์

20887 ด.ช.ตะวัน ศาสนวิบูลย์ 20888 ด.ช.นันทกร วิชากรกุล

20889 ด.ช.พศวีร์ กาญจนัส 20890 ด.ช.ชนะพล คงนาค

20891 ด.ช.ปัญญพัฒน์์ พิพัฒน์สารพันธ์ 20892 ด.ช.สุรพล วชิรชัยไพศาล

20893 ด.ช.วิชยุตม์  ศิมาลัย 20894 ด.ช.ปวริศร์ ฉวานนท์

20895 ด.ช.ธนวัฒน์   สุกเหลือง 20896 ด.ช.ณรงค์กฤษฏิ์ เลิศเดชเดชา

20897 ด.ช.พัณณกร แป้นแก้ว 20898 ด.ช.เมธา บัวประดับ

20899 ด.ช.เจษฏา  เกิดผล 20900 ด.ญ.อนัญญา แก้วนุกูล

20901 ด.ช.ญาณภัทร พูลผล 20902 ด.ช.สุเมศว์มงคล ธีรวงศ์วศิน

20903 ด.ช.ธนภัทร  วรรณเจริญศรี 20904 ด.ช.ธีร์กวิน ชัยบุตร

20905 ด.ญ.สมิหลา สังข์แก้ว 20906 ด.ช.นพวิทย์ สุวรรณธนาพนธ์

20907 ด.ช.ภูริ จันทร์ขาว 20908 ด.ช.ณฐกร คงเจริญ

20909 ด.ช.ภูวิพัฒน์  ธีรโรจนสิทธิ์ 20910 ด.ช.บริพัตร เกิดศรี

20911 ด.ช.ณรงคฉัตร ภักดี 20912 ด.ช.ทรงพล อ่อนนอก

20913 ด.ช.ปรวัฒน์ รุ่งระวี 20914 ด.ช.ศักดิ์รินทร์  เมืองอินทร์

20915 ด.ช.จิรายุ เทศอนุกูล 20916 ด.ช.ศุภากร สมสุวรรณากร

20917 ด.ญ.ธันยพร ขนานแก้ว 20918 ด.ญ.กุลจิรา วงศ์เลอศักดิ์

20919 ด.ช.พชร นามนาค 20920 ด.ญ.ณัฎฐณิชา แย้มคร้าม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 43

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 5

ชื่อห้องสอบ : 554

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20921 ด.ช.ธนวัฒน์ ศิริหัตถ์ 20922 ด.ช.กิตติธัช โยหาเคน

20923 ด.ช.พีรภัทร ชัยปราบ 20924 ด.ช.ชวณัฐ โซวพิทักษ์วัฒนา

20925 ด.ช.ธรรศ ฟ้องเสียง 20926 ด.ญ.วรินสินี เพ็ญพิบูลย์

20927 ด.ช.ผลิตโชค รอดรัตน์ 20928 ด.ช.ธีรภพ หงษาชัย

20929 ด.ช.ธนโชติ ชีวพิทักษ์ผล 20930 ด.ช.ธราเทพ วงษ์ธัญกรณ์

20931 ด.ช.อนุชา พาวงค์ 20932 ด.ช.จักรภัทร ศรจิตติวรรณ

20933 ด.ช.ณกร ชูเกษมรัตน์ 20934 ด.ช.สุรกิจ พิพัฒน์จินดา

20935 ด.ช.กษิดิ์เดช คำแคว่น 20936 ด.ช.กิตติภัทร ทองสุขศรี

20937 ด.ช.นภัทร เดชธนโชติกูล 20938 ด.ญ.วีรอร วงศาไฮ

20939 ด.ช.รัชรัฐ ยศหนัก 20940 ด.ญ.กานต์รวี สมสาย

20941 ด.ญ.วาซิตา  รุ่งเรือง 20942 ด.ญ.มณินทร  ปุ๋ยน้อย

20943 ด.ช.ธฤษณุ มะมม 20944 ด.ญ.ลีลาวดี สนธิโรจน์

20945 ด.ช.ณัฏฐวี พิมเสน 20946 ด.ช.สักก์สีห์ ชุตาภา

20947 ด.ญ.อโนชา เจียมเด่นงาม 20948 ด.ช.อภิรัตน์ เอื้อโภศิณธ์

20949 ด.ช.ธนพัฒน์ อุทัยโชติรัตน์ 20950 ด.ญ.ฐิตารีย์ หวังซอ

20951 ด.ช.ปิยพัทธ์ โอปิลันธน์ 20952 ด.ญ.ณัฐรดี ศศิธรฉาย

20953 ด.ช.นาธาร คุณสาร 20954 ด.ช.ธนเสฎฐ์ พัฒนพงษ์กวิน

20955 ด.ช.พงษ์ชัยวัฒนะ เดชะขจรปัญญา 20956 ด.ช.ปภังกร โชติหิรัญไพศาล

20957 ด.ช.ภพธรรม ปฏิรพ 20958 ด.ช.จิรเมศร์ เลิศธาตรีรัตน์

20959 ด.ช.ธนัญกรณ์ ลีลฐิติวงศ์ 20960 ด.ช.สิรเสกข์ กิตติสิริเจริญ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 44

อาคารสอบ : ภาณุรังษี ชั้น 5

ชื่อห้องสอบ : 558

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561



20961 ด.ช.ชัยภัทร วุฒิเกรียงไกรผล 20962 ด.ช.ธัญหณธีร์  สุชาตานนท์

20963 ด.ช.กันติทัต  สมบูรณ์ 20964 ด.ช.กานต์พงศ์ ศีลตระกูล

20965 ด.ช.ณัฐรัชต์ แกล้วกล้า 20966 ด.ช.ธีรพล ปิ่นทอง

20967 ด.ช.ธีรดนย์ จารุยานนท์ 20968 ด.ช.ธีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ์

20969 ด.ญ.อิสรีย์ ทรัพย์สมสกุล 20970 ด.ช.จิตติพัฒน์ ยะประดิษฐ์

20971 ด.ช.จิรายุส์ เชียงเจริญ 20972 ด.ช.พัฒรพล นฤภัย

20973 ด.ช.กลางวิสุทธิ์ วันละ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (สำหรับติดที่นั่งสอบ)

ห้องสอบที่ : 

อาคารสอบ : 

ชื่อห้องสอบ : 

สอบวันที่ : 16 ธันวาคม 2561


