
ห้องสอบท่ี  1

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ
1 20001 ด.ช.ธาวิน อุตะเดช ดวงวิภา
2 20002 ด.ช.ธนวินท์ แซ่ฮู่ ผดุงกิจวิทยา
3 20003 ด.ช.กันต์ แก้วรุ่ง วัดอมรินทราราม
4 20004 ด.ช.รัฐศาสตร์ จันทกาญจน์ มหาชัยคริสเตียนวิทยา
5 20005 ด.ช.วชิรวิชญ์ อภิชาติไตรสรณ์ ราชวินิต
6 20006 ด.ช.ชวัลวิทย์ อาคมศิลป์ กงล้ีจงซัน
7 20007 ด.ช.วชิรวิทย์ แซ่ฮู่ ผดุงกิจวิทยา
8 20008 ด.ช.จิรพัฒน์ เกียรติอมรชัย บูรณะศึกษา
9 20009 ด.ญ.สุชญาดา แซ่จิว วัดพลับพลาชัย
10 20010 ด.ช.ธนทร จักษุกิจ พระแม่มารีสาทร
11 20011 ด.ช.บุณยกร ลีชยากิตติกร อนุบาลสมุทรสาคร
12 20012 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ เลิศฤทธ์ิสัมพันธ์ ราชวินิต
13 20013 ด.ช.กษิดิศ แซ่โค้ว ซางตาครู้สศึกษา
14 20014 ด.ช.กิตติภพ ภาษารุณ กรพิทักษ์ศึกษา
15 20015 ด.ช.ปพนพัทธ์ สิริรวมทรัพย์ ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
16 20016 ด.ช.นนน สุขสมปอง ดวงวิภา
17 20017 ด.ช.นนทพัทธ์ิ อุดานนท์ ศิรินุสรณ์วิทยา
18 20018 ด.ญ.นัฐฌนนท์ รอดเเทน อนุบาลสมุทรสาคร
19 20019 ด.ช.เสฎฐวุฒิ ต้ังพิชิตพานิช สารสาสน์เอกตรา
20 20020 ด.ช.ปุณยวัจน์  วัฒนะพยุงกุล กรพิทักษ์ศึกษา
21 20021 ด.ช.พีรวิชญ์ ธนะสุขเสถียร กรพิทักษ์ศึกษา
22 20022 ด.ช.วิริยะ น่ิมอ่อน กรพิทักษ์ศึกษา
23 20023 ด.ช.ปุญภากร โพธินาลัน เซนต์หลุยศึกษา
24 20024 ด.ช.กตัญญู แสงโชติ เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
25 20025 ด.ช.นิธิพัฒน์ สิทธิวงศ์ พระต าหนักสวนกุหลาบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20026 ด.ช.อนาวินน์ วิจิตสกุลชัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

2 20027 ด.ช.นภัทร พจน์ชพรกุล สารสาสน์วิเทศบางบอน
3 20028 ด.ญ.ธารัณดา ชุมแวงวาปี ราชินีบน
4 20029 ด.ช.ธนศักด์ิ ขุมนาค วัดพลับพลาชัย
5 20030 ด.ช.กรินทร์  นพวิชัย อนุบาลนครราชสีมา
6 20031 ด.ช.ศุภวัชช์ อรัญนารถ อนุบาลสามเสน
7 20032 ด.ช.ภัทรพงศ์ มากมี กงล้ีจงซัน
8 20033 ด.ช.ธนกฤต บุญส่งธนารักษ์ ราชวินิต ประถม
9 20034 ด.ช.ธนกร สังฆะมณี กุหลาบวิทยา
10 20035 ด.ช.ณฐ วินิจฉัยกุล กรพิทักษ์ศึกษา
11 20036 ด.ช.ปัณณ์พัฒน์ ฉัตรศิริรัตน์ เซนต์ดอมินิก
12 20037 ด.ช.ธนวัฒน์ แสงวงศ์ทอง จารุวัฒนานุกูล
13 20038 ด.ช.ชลนที ไชยสาร ซางตาครู้สศึกษา
14 20039 ด.ช.คชสาร เต็งเธียรชัยกุล พระหฤทัยคอนแวนต์
15 20040 ด.ช.ชัยชนะ อนุราช ภารตวิทยาลัย
16 20041 ด.ช.แทนคุณ ชัยมงคล สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
17 20042 ด.ช.ปุริมพัฒน์ ธนโชคศิริวงศ์ อนุบาลวัดปรินายก
18 20043 ด.ช.ชลาธิป ไทยอ่อน สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
19 20044 ด.ช.ปราชญ์ วัฒนสุทธิพงศ์ แสงโสม
20 20045 ด.ช.ธณัฐชยุฒม์ ใจม่ัน ประสาทวุฒิ
21 20046 ด.ช.อภิวิชญ์ สืบบุญ พระแม่มารีสาทร
22 20047 ด.ช.วิชญ์พล หิรัญว่านสุวรรณ สารสาสน์พิทยา
23 20048 ด.ช.จิรัฎฐ์ หะรินเดช สารสาสน์ธนบุรี
24 20049 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีมา อนุบาลสมุทรสาคร
25 20050 ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยแก้ว ปัญญาศักด์ิ
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20051 ด.ช.ทนุธรรม สิริกัญญาภควัต วัดสัมพันธวงศ์
2 20052 ด.ช.กรณ์ ต้ังภักดี เซนต์ดอมินิก
3 20053 ด.ช.อภิปราชญ์ ภะวัง ตันติวัตร
4 20054 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เฮงพระพรหม ปัญญาศักด์ิ
5 20055 ด.ช.ธนภัทร สุรมณี อนุราชประสิทธ์ิ
6 20056 ด.ญ.ธิติรัตน์ สุรมณี อนุราชประสิทธ์ิ
7 20057 ด.ช.ศริณ อ่ าปรีดา สารสาสน์พัฒนา
8 20058 ด.ช.ฐานัส เทศทอง ดวงวิภา
9 20059 ด.ช.นพณัช จงฤกษ์งาม กุหลาบวิทยา
10 20060 ด.ช.พบพุทธ ชัยพงษ์นเรศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
11 20061 ด.ช.สุรจักษ์ ศรีสหการกิจ ดวงวิภา
12 20062 ด.ช.ศุภวิชญ์ ชวนบุญ วรรณสว่างจิต
13 20063 ด.ช.ณภัทร ลัญจกร ดวงวิภา
14 20064 ด.ช.นัฐพงษ์ สิลาคต สมาคมสตรีไทย
15 20065 ด.ช.ไอศูรย์ รัตนคงวิพุธ อัสสัมชัญ แผนกประถม
16 20066 ด.ช. ภคิน  บุญวงษ์ อนุบาลสมุทรสาคร
17 20067 ด.ช.อนวรรษ อินทุภูติ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
18 20068 ด.ช.พชรพล บุญชัยศรี อนุบาลสมุทรสาคร
19 20069 ด.ช.กิตต์ิพัฒน์ พูลบุญ อัตตาภิวัฒน์
20 20070 ด.ช.ธนวินท์ แสงพงษ์พิทยา อัสสัมชัญระยอง
21 20071 ด.ช.ณัฎฐชัย อนันต์พลังใจ ดวงวิภา

22 20072 ด.ช.สิรภพ ตันมณี
สาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา(ประถม)

23 20073 ด.ช.กฤชวริทธ์ิ งามเลิศประเสริฐ อัสสัมชัญแผนกประถม
24 20074 ด.ญ.ภาวนา กลมไธสง เปรมประชาวัฒนา
25 20075 ด.ช.ภูมิปัญญา แพไธสง เชิดเจิมศิลป์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
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1 20076 ด.ช.จิรวัฒน์ เกตุทิม สมฤดีสมุทรสาคร
2 20077 ด.ช.ปรีติ วงศ์ฝ้ัน สารสาสน์เอกตรา
3 20078 ด.ช.อัครินทร์ รวีโรจนดิษฐ์ พระแม่มารีสาทร
4 20079 ด.ช.พัฒนธรรม ธีระกุลชัย ขจรโรจน์
5 20080 ด.ช.อภิภู ประสงค์ทัน ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
6 20081 ด.ช.รัชกฤต วุฒิชาศิริ แม่พระประจักษ์
7 20082 ด.ช.ศุภจักร ศักด์ิอัศววงศ์ แม่พระประจักษ์
8 20083 ด.ช.กฤตภาส ตันติอัครพงศ์ แม่พระประจักษ์
9 20084 ด.ช.ธนกร อานุภาพบุญ เผดิมศึกษา
10 20085 ด.ช.นพพล มอน แม่พระประจักษ์
11 20086 ด.ช.ชนวีร์ แสนนา สารสาสน์วิเทศสายไหม
12 20087 ด.ช.กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์  โกศลวิทยา
13 20088 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ พนาสุวรรณ พลับพลาชัย
14 20089 ด.ช.ศตคุณ เจริญโฉม กว่างเจ้า
15 20090 ด.ช.ศรัณยพงศ์ จาตุกรณีย์ สารสาสน์วิเทศสายไหม
16 20091 ด.ช.ไอศูรณ์ อภิรมย์วรการ แม่พระฟาติมา
17 20092 ด.ช.ภูมิพัฒน์ วัฒนเล้ียงใจ อัสสัมชัญ แผนกประถม
18 20093 ด.ช.ชนวีร์ พีระพิทยมงคล เทพกาญจนา
19 20094 ด.ช.รชต ไกยะลึก พระต าหนักสวนกุหลาบ
20 20095 ด.ช.ธีรพัฒน์ จันทร์เผ่าแสง กรุงเทพคริสเตียน
21 20096 ด.ช.อัครธนัช จรลี วัดพลับพลาชัย
22 20097 ด.ญ.ชัญญา นิลนามะ วัดพลับพลาชัย
23 20098 ด.ช.ธีรเมธ นุชถนอม ราชวินิตประถมบางแค
24 20099 ด.ช.ธีรภัทร บัณฑิตวงศ์รัตน์ วัดพลับพลาชัย
25 20100 ด.ช.ปารวิฐ บุญเรือง กงล้ีจงซัน
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1 20101 ด.ช.ดลมนัส พลเอกพันธ์ุ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
2 20102 ด.ช.พงศธร เผือกสุภา วัดพลับพลาชัย
3 20103 ด.ช.ธนพงษ์ โพธิเพียรทอง สุคนธีรวิทย์
4 20104 ด.ช. วุฒิกร ดาบสันเทียะ วัดพลับพลาชัย
5 20105 ด.ช.จิรพงศ์ ภิระบรรณ์ วัดพลับพลาชัย
6 20106 ด.ช.ลภัส ค าพูล เผดิมศึกษา
7 20107 ด.ช.ทิตษวัฏ ทัศศรี ราชวินิต
8 20108 ด.ช.ธนกร หอมจันทร์ ยอแซฟ กรุงเทพฯ(เปรมฤดีศึกษา)
9 20109 ด.ช.ธนพงษ์ เจริญอุตสาหกิจ สถาพรศึกษา
10 20110 ด.ช.ชนะพล พลับพรึก อนุบาลสมุทรสาคร
11 20111 ด.ช.ดุจเทพ โอภาสวัฒนกุล ธรรมภิรักษ์
12 20112 ด.ช.กันตินันท์ สุภารี อัสสัมชัญธนบุรี

13 20113 ด.ช.ธิษณศิษฏก์ งามสินทวี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฝ่ายประถม)

14 20114 ด.ช.ภาษิต ฤกษ์สิริเดช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15 20115 ด.ช.เขมวริษฐ์ ยุทธนา ปัญญาศักด์ิ
16 20116 ด.ช.ชานน สิริพณิชพงศธร อัสสัมชัญแผนกประถม
17 20117 ด.ช.อรรถธรรม ต้ังปริมณฑล ธรรมภิรักษ์
18 20118 ด.ช.กวิน ลาภเจริญจริง ไทยคริสเตียน
19 20119 ด.ช.ณัฐพงศ์ เงินเล้ียง วัดพลับพลาชัย
20 20120 ด.ญ.พิณธิดา ค้ามีผล สมฤดีสมุทรสาคร
21 20121 ด.ช.ธีระเดช ศีลบุตร วัดเบญจมบพิตร
22 20122 ด.ช.ศิรวิชญ์ สุวรรณปัญญา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
23 20123 ด.ช.คมธง สุวรรณไพรัตน์ ธรรมภิรักษ์

24 20124 ด.ช.นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 20125 ด.ช.จิรายุ ศรีบุญเอก พระแม่มารี
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1 20126 ด.ช.คีตกานท์ บุณยะยุตกูล ดาราสมุทรอรัญประเทศ
2 20127 ด.ช.ปิติภัทร รอดคลองตัน อนุบาลสมุทรสาคร
3 20128 ด.ช.เสฎฐพันธ์ ทรงชัยสิริโชติ สมาคมสตรีไทย
4 20129 ด.ช.ธภัทร ชุติพันธ์ วรรณสว่างจิต
5 20130 ด.ช.ธนกร ธัญธรวรกิจ อัสสัมชัญแผนกประถม
6 20131 ด.ช.รชานนท์ สอนมีทอง ราชวินิต
7 20132 ด.ช.วันฉลอง อภิวัฒนธงชัย สารสาสน์พัฒนา
8 20133 ด.ช.ทัพพ์จรัส ทัฬหวิริยกุล แม่พระฟาติมา
9 20134 ด.ช.ภัทระ ติระบริสุทธ์ิ อัสสัมชัญ แผนกประถม
10 20135 ด.ช.วัชรากร ทองเหลือง วัดพลับพลาชัย

11 20136 ด.ช.กัญจน์ แกล้วปรีชาชาญ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ประถม)

12 20137 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ม่วงสาลี มณีวัฒนา
13 20138 ด.ช.นิธิกันต์ ยอดฉุน กรพิทักษ์ศึกษา
14 20139 ด.ช.บารมี ภู่ภิรมย์ มหาชัยคริสเตียนวิทยา
15 20140 ด.ช.ชนาธิป จันทร์ประชุม นฤมลทินธนบุรี
16 20141 ด.ช.ชนสิษฎ์ จินดาเจริญรัชต์ อัสสัมชัญแผนกประถม

17 20142 ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

18 20143 ด.ช.ชยภพ ลีลานภาพรรณ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

19 20144 ด.ช.สุตนันท์ อาภารุ่งสุวรรณ อนุบาลสมุทรสาคร
20 20145 ด.ญ.ภัทรจิดา อ านวยโชติทวี ปัญญาศักด์ิ สุขสวัสด์ิ 33
21 20146 ด.ช.สรวิศ สัสสะหิตกร บูรณะศึกษา
22 20147 ด.ญ.นภลภัส ฟักสุบัน บูรณะศึกษา
23 20148 ด.ช.ศุภกฤต วิจิตรสุนทร บูรณะศึกษา
24 20149 ด.ช.สองนครวรรษ สถิตม่ันคงสกุล บูรณะศึกษา
25 20150 ด.ช.ฐิรวัฒน์ ประภาพรวรกุล บูรณะศึกษา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20151 ด.ช.รวินท์ เมฆไหว บูรณะศึกษา
2 20152 ด.ช.ฐาณุพัชช์ บุญส่งกุศลศิล บูรณะศึกษา
3 20153 ด.ช.อิคลิล ไชยศักด์ิ บูรณะศึกษา
4 20154 ด.ช.อคิล ไชยศักด์ิ บูรณะศึกษา
5 20155 ด.ช.ณัทธภัทร เงินบุญส่ง กุหลาบวิทยา
6 20156 ด.ช.นพรุจ ศรีตะพัสโส ยอแซฟอุปถัมภ์
7 20157 ด.ช.ชนุดม ตินตะโมระ เปรมประชาวัฒนา
8 20158 ด.ญ.ภัทราพร ตินตะโมระ เปรมประชาวัฒนา
9 20159 ด.ช.จิรเมธ บุญทรัพย์ วัดพลับพลาชัย
10 20160 ด.ช.ศุภกฤต เฮ้งชูชีพ มหาชัยคริสเตียนวิทยา
11 20161 ด.ช.ณัฐกร อัครวิทยาภูมิ ปัญญาศักด์ิ
12 20162 ด.ช.พัชรพร ก้าวสัมพันธ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
13 20163 ด.ช.วัชระวิชญ์ เล็กสุวรรณกุล สีตบุตรบ ารุง
14 20164 ด.ช.นนทกร บ าเรอราช กุหลาบวิทยา
15 20165 ด.ช.ธรรมภณ มโนอณุรักษ์ กุหลาบวิทยา
16 20166 ด.ช.ปุณณเมธ สันติปิตานนท์ เปรมประชาวัฒนา
17 20167 ด.ช.ธนากร เสพสุข ราชวินิต
18 20168 ด.ช.พีรดนย์ เจริญกิจวศิน มณีวัฒนา
19 20169 ด.ญ.สรัลชนา ใจเย็น นิธิปริญญา
20 20170 ด.ช.ปวิช ประสานกุลกิจ สารสาสน์วิเทศศึกษา
21 20171 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ศิริกิตติศัพท์ อรรถมิตร
22 20172 ด.ช.ธนกรณ์ สิงห์โต กรพิทักษ์ศึกษา
23 20173 ด.ช.ธัญวุฒิ จิตต์เกษม วรรณสว่างจิต
24 20174 ด.ช.ภูสกร ฉัตรวิชัย สาธิตสวนสุนันทา
25 20175 ด.ช.ศิรวิชณ์ ย่ิงบัณฑิตพงศ์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20176 ด.ญ.อนัญญา ผิวงาม สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
2 20177 ด.ช.ภควัต พิทักษ์วงศ์สกุล ราชวินิต
3 20178 ด.ช.ณัฏฐ์ฐพล วงษ์เชิดขวัญ กรพิทักษ์ศึกษา
4 20179 ด.ช.ศักดา ธีรอนุปัญ กงล้ีจงซัน
5 20180 ด.ช.พงศกร อยู่เมฆะ สวนลุมพินี
6 20181 ด.ช.อัครนันท์ กวินสุรเศรษฐ์ แสงอรุณ
7 20182 ด.ช.แทนรัก จันทภูมิ เปรมประชาวัฒนา
8 20183 ด.ช.นิรัช สังขรัตน์ อัสสัมชัญแผนกประถม
9 20184 ด.ช.ทินภัทร ฤทธ์ิพรม สมฤดีสมุทรสาคร
10 20185 ด.ช.ณัฏฐ์นนท์ ศิวะสกุลราช เผดิมศึกษา
11 20186 ด.ช.อภิภัสร์ ทองระย้า พระต าหนักสวนกุหลาบ
12 20187 ด.ช.อนุนาท อินอ าพร แสงโสม
13 20188 ด.ช.พุทธินันท์ ลือประเสริฐ เอกชัย
14 20189 ด.ช.ชยพัทธ์ ไตรวิวัธน์ วิภารัตน์
15 20190 ด.ช.พีรวิชญ์ น้อยวัฒน์ มารีวิทย์ สัตหีบ
16 20191 ด.ช.นพวิชญ์ น้อยวัฒน์ กุหลาบวิทยา
17 20192 ด.ช.พลภัทร เปรมศิลป์ ราชวินิต
18 20193 ด.ญ.สุวิชาดา พวงเพชร อนุบาลสมุทรสาคร
19 20194 ด.ช.พิทักษ์ นเรศสิน มณีวิทยา
20 20195 ด.ช.สุวิศิษฏ์ิ สุวรรณมาตร์ ปัญญาศักด์ิ (สุขสวัสด์ิ 33)
21 20196 ด.ช.จักรภัทร วีระประเสริฐสกุล สมฤดีสมุทรสาคร
22 20197 ด.ช.ติณณ์ วงศ์กระจ่าง สีตบุตรบ ารุง
23 20198 ด.ช.ภูรินท์ ปรียงค์ เซนต์คาเบรียล
24 20199 ด.ช.พีรวิชญ์ พรนิยมวศิน ทานตะวันไตรภาษา
25 20200 ด.ช.พีรวิชญ์ ด าริพาณิชย์ เซนต์ดอมินิก
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20201 ด.ญ.ภัทรธิดา พุ่งดี บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
2 20202 ด.ช.ตฤณ ธีรกรรัชต์ กุหลาบวิทยา
3 20203 ด.ช.ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์ พญาไท
4 20204 ด.ช.ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์ พญาไท
5 20205 ด.ช.วัชรพงษ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา พันธะวัฒนา
6 20206 ด.ช.ธรรศธรรม เดชะทรงเดช รุ่งอรุณ
7 20207 ด.ช.อัครนันท์ จีนค า พระแม่มารีสาทร
8 20208 ด.ช.ดุลยพัฒน์ วิไลจารุวรรณ อัสสัมชัญแผนกประถม
9 20209 ด.ช.ณัฐชนน เอ่ียมโภคลาภ กว่างเจ้า
10 20210 ด.ช.ณฐพลชัย ไชยสง่าศิลป์ อัสสัมชัญแผนกประถม
11 20211 ด.ญ.ณัฐนันท์ วรรณกสิกรรม ศิริมงคลศึกษา
12 20212 ด.ช.นพรุจ อ้ึงพิพัฒนพงศ์ อัสสัมชัญ ( แผนกประถม)
13 20213 ด.ญ.กุลพนิต พวงไพโรจน์ อนุบาลสมุทรสาคร
14 20214 ด.ช.ปิยวัฒน์ ดวงค า กงล้ีจงซัน
15 20215 ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ชนะปทิน มาเรียลัย
16 20216 ด.ช.วิภูษิต จริงจิตร กรุงเทพคริสเตียน
17 20217 ด.ช.จิรกร สร้อยเรืองศรี ขจรโรจน์วิทยา
18 20218 ด.ช.ภูมิประภัศร์ เอียงสวาท ศิรินุสรณ์วิทยา
19 20219 ด.ช.พรรณาวัฒน์ จวบศิริจินดา สารสาสน์วิเทศบางบอน
20 20220 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร กรพิทักษ์ศึกษา
21 20221 ด.ช.กิตติธัช เจ้ินสว่าง อนุบาลสมุทรสาคร
22 20222 ด.ญ.จินต์จุฑา เจ้ินสว่าง อนุบาลสมุทรสาคร
23 20223 ด.ช.กฤติพงศ์  เจ้ินสว่าง อนุบาลสมุทรสาคร
24 20224 ด.ช.ปภินวิช ค าแก้ว อมาตยกุล
25 20225 ด.ช.พุฒิพงศ์ มณีโชติ วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20226 ด.ช.จงพุฒิ มโนประกิจ เลิศหล้า
2 20227 ด.ช.ชยพล ลาภถาวรเกียรติ ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
3 20228 ด.ช.ศุภณัฏ อยู่ยืน อนุบาลวัดปรินายก
4 20229 ด.ช.เอกวีร์ จิตรราชา กรพิทักษ์ศึกษา
5 20230 ด.ช.อธิเมศวริย์ ธรรมนภาวงษ์ กรพิทักษ์ศึกษา
6 20231 ด.ช.อุกฤษฎ์ เล้ียงฤทัย อนุบาลสมุทรสาคร
7 20232 ด.ช.ธิติวุฒิ บรรเทิงจิตร เทพกาญจนา
8 20233 ด.ช.ก้องภพ แสนทวีสุข เซนต์ดอมินิก
9 20234 ด.ช.ปรัชญา เมธีปกรณ์ชัย กงล้ีจงซัน
10 20235 ด.ช.ณววิญช์ นาคมณี วัดมกุฎกษัตริยาราม
11 20236 ด.ญ.มนัสนันท์ ศรีสุธรรมพร อนุบาลสมุทรสาคร
12 20237 ด.ญ.นิษฐา วัฒนชัย เซ็นโยเซพคอนเวน
13 20238 ด.ช.สิทธา เกิดสนอง สมฤดี
14 20239 ด.ช.ภูสิทธิ แก้วบัวขาว สมุทรมณีรัตน์
15 20240 ด.ช.ธนกร อภิจรรยาธรรม อัสสัมชัญ
16 20241 ด.ช.ศุภสิน พลสวัสด์ิ เชิดเจิมศิลป์
17 20242 ด.ช.คุณานนท์ พ่ึงกลาง ซางตาครู้สศึกษา
18 20243 ด.ช.ชโลธร ขนาน มารีย์วิทยา นนทบุรี
19 20244 ด.ช.อลงกรณ์ ฉิวรัมย์ สวัสดีวิทยา
20 20245 ด.ช.สุพลฤกษณ์ โชติภาภรณ์ วัดพลับพลาชัย
21 20246 ด.ช.หัสวิชญ์ หลิน วัดพลับพลาชัย
22 20247 ด.ช.ปัญญาวัฒน์ แย้มบริบูรณ์ เอกชัย
23 20248 ด.ช.ภคิน ลาภผลโอฬาร กงล้ีจงซัน
24 20249 ด.ช.ธนโชติ พัฒนศิลป์ วัด พลับพลาชัย
25 20250 ด.ช.ศุภสวัสด์ิ สวัสดิพงษ์ อนุบาลสมุทรสาคร
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ
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รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20251 ด.ญ.สุรดา นวลประสงค์ เปรมประชาวัฒนา
2 20252 ด.ช.พุฒิเมธ วิจิตรเมฆทอง จารุวัฒนานุกูล
3 20253 ด.ช.วงศธร หลักดี เซนต์ดอมินิก
4 20254 ด.ช.พชร วิจิตรเมฆทอง วัดบางปะกอก
5 20255 ด.ช.ชวินบุตร บุรผากา ยอแซพอุปภัมป์สามพราน

6 20256 ด.ช.นนทบท  ศาทศิลป์
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา(จารุ
วัฒนานุกลูท่าพระ)

7 20257 ด.ช.พณิชพล นกอักษร กรพิทักษ์ศึกษา
8 20258 ด.ญ.สุภาพร การีโรจน์ เอกชัย
9 20259 ด.ช.อัครธีร์ กวินสุรเศรษฐ์ แสงอรุณ
10 20260 ด.ช.ชัชรินทร์ เผียงสูงเนิน สารสาสน์พิทยา
11 20261 ด.ช.สรธร ภวกุล เซนต์แม่ร่ี
12 20262 ด.ช.พีรพัฒน์ เพ็ชรสุก บูรณะศึกษา
13 20263 ด.ช.กมนทรรศน์ แซ่โง้ว สมาคมสตรีไทย
14 20264 ด.ญ.ณัฐฎา  รักแจ้ง เปรมประชาวัฒนา
15 20265 ด.ช.อาชวิน วรฐิติอนันต์ เป่ียมสุวรรณวิทยา
16 20266 ด.ช.เกริกเกียรติ จงเกริกเกียรติ แม่พระประจักษ์
17 20267 ด.ช.อิสรญาณ เดชตระกูลวงศ์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
18 20268 ด.ช.ชาญณรงค์ จริวรรณ ประเสริฐธรรมวิทยา
19 20269 ด.ช.ธรรมรัตน์ คล้ายสุวรรณ ประเสริฐ ธรรมวิทยา 
20 20270 ด.ช.ณฐภณ แซ่เฮ้ง ประเสริฐธรรมวิทยา
21 20271 ด.ช.ปฏิญญา ผาดไธสง ไผทอุดมศึกษา
22 20272 ด.ช.ศรัณยพงค์ กาญจนาบุศยชาติ กุหลาบวิทยา
23 20273 ด.ช.จิรภัทร ปองมงคล พระแม่มารีสาทร
24 20274 ด.ช.ปุญวิช งามเกตุวิรุฬห์ พระแม่มารี
25 20275 ด.ช.ภวัต มูลป้อม ราชวินิต
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1 20276 ด.ช.ศุภกร มูลป้อม ราชวินิต
2 20277 ด.ช.อนพัช เสถียรวราภรณ์ สารสาสน์เอกตรา
3 20278 ด.ช.พีรวัศ  แสงระวี สารสาสน์วิเทศบางบอน
4 20279 ด.ช.พีรวิชญ์ แสงระวี สารสาสน์วิเทศบางบอน
5 20280 ด.ช.ปิติ ธรรมโกวิท อัสสัมชัญ แผนกประถม
6 20281 ด.ช.ณตะวัน หม่ืนกล้า อนุบาลวัดนางนอง
7 20282 ด.ช.ฐานวัฒน์ คล่ีฉายา โรงแรียนวัดเบญจมบพิตร
8 20283 ด.ช.กิตติภพ โศจิศรีสกุล พันธะวัฒนา
9 20284 ด.ช.ปภังกร ตันตระเศรษฐี สารสาสน์พิทยา
10 20285 ด.ช.ธนวิชญ์ ศักด์ิแสง พันธะวัฒนา
11 20286 ด.ญ.กิตติญา ประเสริฐสังข์ อนุบาลสมุทรสาคร
12 20287 ด.ช.ธีรวิชญ์ ทองโสม พิมลวิทย์
13 20288 ด.ช.กรวิชญ์ สุนทรา กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
14 20289 ด.ช.อริสร์ เตชะวิริยะวงศ์ ซางตาครู้สศึกษา
15 20290 ด.ช.นนน ลิปตวัฒนกุล  กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
16 20291 ด.ช.ณัฏฐพล ถิรสัจจะสิน พระแม่มารีสาทร
17 20292 ด.ช.พชรพล เศวตจามร ราชวินิต (ประถม)
18 20293 ด.ช.ณัฐพัชร์ สร้อยเพ็ชร์  อัตตาภิวัฒน์
19 20294 ด.ช.ธเนศพล ทนันชัย เซนต์ดอมินิก
20 20295 ด.ช.ธนวรรธน์ จันทร์เคารพคุณ จารุวัฒนานุกูล
21 20296 ด.ช.สรัล เก้ือหนุน เซนต์ดอ มินิก 
22 20297 ด.ช.กฤตภาส เตชนิมิตวัช ซางตาครู้สศึกษา
23 20298 ด.ช.ธิติพัทธ์ ร่ืนเรืองฤทธ์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์
24 20299 ด.ช.กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล กสิณธรเซนต์ปิเตอร์
25 20300 ด.ช.นัธทวัฒน์ เกาะกลาง พระแม่มารีสาทร
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1 20301 ด.ช.นัฐวุฒิ โชคอนันต์พงศ์ จันทรวิทยา
2 20302 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกษมสมใจ พระแม่มารีสาทร
3 20303 ด.ช.ณัฏฐพัชร ตระกูลจินดารัตน์ สาธิตละอออุทิศ
4 20304 ด.ช.อชิตะ อาลาฐิติวงศ์ สารสาสน์เอกตรา
5 20305 ด.ช.พัฒนชัย พัฒนวิจิตร สตรีวรนาถ
6 20306 ด.ช.อัคชินช์ เตียงเกตุ อัสสัมชัญแผนกประถม
7 20307 ด.ช.ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา เซนต์ดอมินิก
8 20308 ด.ญ.วงศ์ฤทัย พวงไพโรจน์ อนุบาลสมุทรสาคร
9 20309 ด.ช.ปัณณวัชญ์ พีรสกุลลักษณ์ กรพิทักษ์ศึกษา
10 20310 ด.ช.ภูมิช ย่ีสารพัฒน์ สาธิตละอออุทิศ
11 20311 ด.ญ.วิชญาพร พาดกลาง วัดอมรินทราราม
12 20312 ด.ญ.ปัณณรัตน์ เช้าเจริญ วัดอมรินทราราม
13 20313 ด.ช.พิพัชร์ภณ สุขสวัสด์ิวงษ์ อัสสัมชัญแผนกประถม
14 20314 ด.ช.กิตติกร  ยอดบุญ สารสาสน์วิเทศหนองแขม
15 20315 ด.ช.สุรัติกร วัฒนา ขจรโรจน์วิทยา
16 20316 ด.ช.อินทัช เลอวิวัฒน์ถาวร พญาไท
17 20317 ด.ช.วริทธ์ินันท์ โชคอนันต์คุณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
18 20318 ด.ช.ปานวิทย์ ดาวกระจาย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
19 20319 ด.ช.ศุภเชฏฐ์ จันทร์มงคล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
20 20320 ด.ช.จีรภัทร บุญเท่ียง จันทรวิทยา
21 20321 ด.ช.ปฐวี ปล่ าภากรณ์ ปัญญาศักด์ิ
22 20322 ด.ช.ถิระวิท อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ ราชวินิต
23 20323 ด.ช.จิราภัทร ป่ินทอง วัดมหรรณพารามในพระชูปถัมภ์
24 20324 ด.ช.วชิรวิชญ์ ภู่แสง อนุบาลสมุทรสาคร
25 20325 ด.ช.ปุณณภัฏฐ์  วิรุฬห์เพชร อ านวยศิลป์
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1 20326 ด.ช.ยศะปัญญ์ ปล่ังศรีเจริญสุข เซนต์ดอมินิก
2 20327 ด.ช.อัษฎางค์ ย่ิงเจริญธนา สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
3 20328 ด.ช.พชร จิรนันทศักด์ิ อนุบาลสมุทรสาคร
4 20329 ด.ช.สงกรานต์ หวังล้อมกลาง สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
5 20330 ด.ช.ปกรณ์ ช่อเรืองศักด์ิ พลับพลาชัย
6 20331 ด.ช.รัชนาท วิมลโสภณ จารุวัฒนานุกูล
7 20332 ด.ช.วิภู อุปถัมพันธ์ุ ไทยคริสเตียน
8 20333 ด.ช.กันต์จิรัชย์ จันทร์รัสมี วรรณสว่างจิต
9 20334 ด.ญ.วรัทยา เจ๊ะฮูเซน พระแม่มารีสาทร
10 20335 ด.ช.ราเมศ จงฤกษ์งาม เพลินพัฒนา
11 20336 ด.ช.จุลจักร เตชะนิรุทธ์ สาธิตละอออุทิต
12 20337 ด.ช.ปยุต ภัทรกนกศิริ พิชญ์ชนก
13 20338 ด.ช.ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง สาธิตละอออุทิศ
14 20339 ด.ช.กิตติวรรณ ลาภอุดมเลิศ สารสาสน์พิทยา
15 20340 ด.ช.กมลภู พูนพิพัฒน์กิจ เซนต์ดอมินิก
16 20341 ด.ช.รัชน์พล โนนตาล เอกชัย
17 20342 ด.ช.ปภาวิน โห้วงษ์ พระหฤทัย คอนแวนต์
18 20343 ด.ช.จิรัฏฐ์  ล้ิมสมบุญชัย ราชินี

19 20344 ด.ช.ณ ปราช ย้ิมเท่ียง
อนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นคร 
อุทิศ)

20 20345 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เตชะพรหมพิริยะ อนุบาลสมุทรสาคร
21 20346 ด.ญ.พรสวรรค์ ทูธง ราชินี
22 20347 ด.ช.ฉันทวัฒน์ เพชรปานกัน พระหฤทัยคอนแวนต์
23 20348 ด.ญ.ฉัตรพร เพชรปานกัน พระหฤทัยคอนแวนต์
24 20349 ด.ช.ปุณณ์ อ่ิมจิตร สารสาสน์พิทยา
25 20350 ด.ช.ปภังกร สุริยาอาภรณ์ เผดิมศึกษา
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1 20351 ด.ญ.กนกวรรณ  โลหิตศิริ พระแม่มารีสาทร
2 20352 ด.ช.วริศ มหาจันทร์ วัดพลับพลาชัย
3 20353 ด.ช.ศุภกร เครือหงษ์ เปรมประชาวัฒนา
4 20354 ด.ช.ธนภัทร ไหวพริบ วัดหัวล าโพง
5 20355 ด.ช.รวิภู โชติกุลพิศาล ปราโมทย์วิทยารามอินทรา
6 20356 ด.ช.เจษฎากร กมลวิมุตศานต์ กรพิทักษ์ศึกษา
7 20357 ด.ช.ธนสันต์ิ รุ่งโรจน์สกุลพร สารสาสน์พิทยา
8 20358 ด.ช.ธีปกรณ์ บุญพูล อัตตาภิวัฒน์
9 20359 ด.ช.ณัฐพัฒน์ แขกวัด กรพิทักษ์ศึกษา
10 20360 ด.ช.วรวิทย์ การะเกษ จันทรวิทยา
11 20361 ด.ช.ฐานุพงศ์ ธนจิรภาส กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
12 20362 ด.ช.ธันยพัฒน์  สุจีรโยธิน เซนต์คาเบรียล
13 20363 ด.ช.ธุวานนท์ วงศ์ทรัพย์อืน สุนีพิทยา
14 20364 ด.ช.กิตติธัช สาแหรกทอง วัดพลับพลาชัย
15 20365 ด.ช.ธัญเทพ อิงบารมี อนุบาลสมุทรสาคร
16 20366 ด.ญ.นภาดา สงบพันธ์ พันธะวัฒนา
17 20367 ด.ช.ภาวัต หลงพงษ์ ชาญรัตน์วิทยา
18 20368 ด.ช.ธนกร ด้วงประภัศร์ สมาคมสตรีไทย
19 20369 ด.ช.ชยางกูร ยอดบุตร กงล้ีจงซัน
20 20370 ด.ช.ชนน ด้วงประภัศร์ สมาคมสตรีไทย
21 20371 ด.ช.ณพัฐกรณ์ คงชยุตรานนท์ อัสสัมชัญแผนกประถม
22 20372 ด.ช.พงศ์พิสุทธ์ิ ปิยะขาม กงล้ีจงซัน
23 20373 ด.ช.ชิติพัทธ์ เคร่งครัด ซางตาครู้สศึกษา
24 20374 ด.ช.กรวุฒิ แซ่ล้ี อัสสัมชัญแผนกประถม
25 20375 ด.ช.ปิยเทพ แพร่สิริ อัสสัมชัญแผนกประถม
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1 20376 ด.ช.พชรพล โชติเธียรชัย กุหลาบวิทยา
2 20377 ด.ช.ณัฏฐวัสส์ เนียมถนอม อยู่เย็นวิทยา

3 20378 ด.ช.ปฐวี จันด า
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4 20379 ด.ช.วรภัทร ผงสุวรรณกุล เผดิมศึกษา
5 20380 ด.ช.ธนบดี เมฆทับ ราชวินิต
6 20381 ด.ช.ปวริศ อารีราษฎร์ ราชวินิต
7 20382 ด.ช.คุณัชญ์ ลีตระกูลพาณิชย์ อนุบาลวัดนางนอง
8 20383 ด.ช.ศุภากร นรมาตย์ แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
9 20384 ด.ช.กัณตพัฒน์ พัฒนกุลเกียรติ เซนต์คาเบรียล
10 20385 ด.ช.ณพกฤตย์ พิริยะสงวนพงศ์ เซนต์คาเบรียล
11 20386 ด.ช.ชิษณุพงศ์ รัตนรังษิวัฒน์ ต้ังพิรุฬห์ธรรม

12 20387 ด.ช.ธัชชัย เดชขจร
พระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
ศาลายา

13 20388 ด.ญ.อมลรดา แสงดาว เปรมประชาวัฒนา
14 20389 ด.ช.ปัณณ์ ค าบอล เซนค์คราเบรียล
15 20390 ด.ช.ณัฐกฤต วิงเวียน วัดอมรินทราราม
16 20391 ด.ช.ภูมิกร ศรีสุขสกุลวงศ์  กงล้ีจงซัน
17 20392 ด.ช.อัฑฒกร มาเพชร อยู่เย็นวิทยา
18 20393 ด.ช.วายุ สุขบุตร แม่พระประจักษ์
19 20394 ด.ช.วรัท ล้ิมทองค า วัดเขีบนเขต
20 20395 ด.ช.รัชชานนท์ ช่วงตุ่น อนุบาลสมุทรสาคร
21 20396 ด.ช.ดีไซน์ รักษา สารสาร์นวิเทศ บางบัวทอง
22 20397 ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี เซนต์ดอมินิก
23 20398 ด.ช.กันตวัฒน์ เจริญวงศ์ เซนต์ดอมินิก
24 20399 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ธันวิมา กุศลศึกษา
25 20400 ด.ช.รัฐนันท์ สิทธิรุจินันท์ กรพิทักษ์ศึกษา



ห้องสอบท่ี  17

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20401 ด.ช.ธีร์ เลิศหัสดีรัตน์ กรพิทักษ์ศึกษา
2 20402 ด.ช.กันณพงศ์ เลิศฤทธ์ิภูวดล ราชวินิต
3 20403 ด.ญ.เมธาพร อินทนากรวิวัฒน์ อนุบาลสมุทรสาคร
4 20404 ด.ช.รัฐพล องค์รุ่งโรจน์ เผยอิง
5 20405 ด.ช.นิรุจน์ ใจดีเจริญ สมฤดีสมุทรสาคร
6 20406 ด.ช.กันตณัฐ วรรณปกะ ปัญญาศักด์ิ
7 20407 ด.ช.เปรม ปานกลาง เซนต์คาเบรียล
8 20408 ด.ช.อัครวิทย์ ชมแก้ว ปาณยา พัฒนาการ
9 20409 ด.ช.ชโนทัย สายะศิริ ราชวินิต
10 20410 ด.ช.วรพล ช่วยบ ารุง พระมารดานิจจานุเคราะห์
11 20411 ด.ช.ธีรัตม์ ย่ิงจ าเริญศาสตร์ สารสาสน์พิทยา
12 20412 ด.ช.ธัชพงศ์ ทิพยรักษ์ สาธิตกรุงเทพธนบุรี
13 20413 ด.ช.พุฒิเมธ มัณฑนาจารุ สารสาสน์พิทยา
14 20414 ด.ช.สิรวิชญ์ ภาสุรพงศ์ สารสาสน์วิเทศหนองแขม
15 20415 ด.ช.กฤษณพิชท์ งามน้อย ธรรมภิรักษ์
16 20416 ด.ช.วรกันต์ เรือนขวัญ ทุ่งมหาเมฆ
17 20417 ด.ช.ธีระกาญจน์ วิวัฒน์วิชา อัสสัมชัญแผนก ประถม 
18 20418 ด.ช.ญาณาธิป บัวเจริญ นฤมลทิน ธนบุรี
19 20419 ด.ช.ธนดล เชยกล่ิน อัสสัมชัญแผนกประถม
20 20420 ด.ช.อธิปไตย มาลาวาลย์ แม่พระฟาติมา
21 20421 ด.ช.ญาณภัทร บ ารุงสิน ธรรมภิรักษ์
22 20422 ด.ช.ธนยศ เล่าลือเกียรต์ิ บูรณะศึกษา
23 20423 ด.ช.ปัณณธร โอภาเจริญ บูรณะวิทย์
24 20424 ด.ช.จิรัฏฐ์ ส่ีพยัคฆ์ เซนต์ดอมินิก
25 20425 ด.ช.ภูริทัต โพธิยะ พรพิมพ์พระราม2



ห้องสอบท่ี  18

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20426 ด.ช.จิรายุ เทศสนธ์ิ อยู่เย็นวิทยา
2 20427 ด.ญ.อรชพร ลีลาเชิดชุ กรพิทักษ์ศึกษา
3 20428 ด.ช.ณฐกรณ์ ไม้ไหว เปรมประชาวัฒนา
4 20429 ด.ญ.ฉัตรฤดี จันทร์เดช ชุมชนวัดบางโค
5 20430 ด.ช.ณดล มณีรัตน์ จารุวัฒนานุกูล
6 20431 ด.ช.ธณล รุ่งแสงจันทร์ ศิรินุสรณ์วิทยา
7 20432 ด.ช.ศุภเดช วานิชธ ารงกุล พิชญ์ชนก
8 20433 ด.ญ.อริสา วงศ์ก าแหงหาญ เปรมประชาวัฒนา
9 20434 ด.ญ.ฐานิดา  ฑีฆะเสถียร กรพิทักษ์ศึกษา
10 20435 ด.ญ.ณิศวรา กุลธนปรีดา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
11 20436 ด.ช.ธีรดา ปวีณขจรเดช เผยอิง
12 20437 ด.ช.พสิษฐ์ ก่ าบุตร พิชญ์ชนก
13 20438 ด.ช.ธนพล สมศรี อนุบาลสมุทรสาคร
14 20439 ด.ช.กิตติภพ นพศิริ กสิณธรวิทยา
15 20440 ด.ช.ธีรธรรม มานพ ยอแซฟอุปถัมภ์
16 20441 ด.ช.ณัฏฐนันท์ จันทราศรี ราชวินิต
17 20442 ด.ช.อาชวิน หม่ืนศรี กุหลาบวิทยา
18 20443 ด.ช.ชวัลวิทย์ ศรีเสริม กุหลาบวิทยา
19 20444 ด.ญ.ธรรมธิดา สวัสดิกุล ถนอมพิศวิทยา
20 20445 ด.ช.ภูปกรณ์ จันทร์ไพบูลย์ เลิศหล้า ถนนกาญจนา ภิเษก
21 20446 ด.ช.ธนกร จุฑาวนิชกุล อนุบาลวัดนางนอง

22 20447 ด.ญ.ลภัสรดา บุตรวงศ์
โฮมสคูล การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวบุตรวงศ์

23 20448 ด.ญ.อชิรญา บุตรวงศ์
โฮมสคูล การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวบุตรวงศ์

24 20449 ด.ช.ทูลเกล้า พงษ์วุฒิธรรม สายน้ าทิพย์
25 20450 ด.ช.กิตต์ิดนัย เครือวิเสน กุหลาบวิทยา



ห้องสอบท่ี  19

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20451 ด.ช.ณัฐนนท์ ทองจันทร์ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
2 20452 ด.ช.จารุพัฒน์ อรุณเรือง เซนต์ดอมินิก
3 20453 ด.ช.ปริพัฒน์ รอดหยู่ อัสสัมชัญแผนกประถม
4 20454 ด.ช.พรหมโชติ พรหมโชติวรกุล กรพิทักษ์ศึกษา
5 20455 ด.ช.กันตภณ สมัครกิจ ขจรโรจน์วิทยา
6 20456 ด.ช.ปริพัฒน์ บางย่ีขัน ธรรมภิรักษ์

7 20457 ด.ช.กอบุญ อริยพล สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประถม

8 20458 ด.ช.ณยศ นุชฉัยยา อนุบาลสุธีธร
9 20459 ด.ช.ณภัทร ชัยสาคร อนุบาลสมุทรสาคร
10 20460 ด.ช.ปริพันธ์ุ ศรีนอก ราชวินิตประถมบางแค
11 20461 ด.ช.ปิยังกูร แดงเอียด ดวงวิภา
12 20462 ด.ช.ปวริศวร์ ปรเมษฐเนติกุล อนุบาลวัดนางหนอง
13 20463 ด.ช.ภูวเดช ชัยพัฒนาการ พระหฤทัยคอนแวนต์
14 20464 ด.ช.ศรัณย์ภัทร กฤษดาธานนท์ kasintornsaintpeter
15 20465 ด.ช.ชนกันต์ ปราโมทย์สิริ อนุบาลสมุทรสาคร
16 20466 ด.ช.ศิวกร ปราโมทย์สิริ อนุบาลสมุทรสาคร
17 20467 ด.ช.วรากร อธิคมสกุล สารสาสน์พิทยา
18 20468 ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
19 20469 ด.ช.ตรัย กิวานนท์ สาธิตละอออุทิศ
20 20470 ด.ญ.พัชรินทร์ โยธะพันธ์ เปรมประชาวัฒนา
21 20471 ด.ช.ศุภากร ฤกษ์ด าริห์ พระแม่มารีสาทร
22 20472 ด.ช.เมธินทร์ อะมะตะ ปลูกจิต
23 20473 ด.ช.อาชวิน วทัญญูตระกูล อัสสัมชัญ ธนบุรี
24 20474 ด.ช.ณัฐวุฒิ แซ่เจ่ีย อนุสรณ์ศุภมาศ
25 20475 ด.ช.ธีร์ ย่ิงวิวัฒนพงษ์ ราชวินิต



ห้องสอบท่ี  20

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20476 ด.ช.ศุภกิตต์ บุดดีค า มารีย์วิทยา
2 20477 ด.ช.เบญจมินทร์ อัลเทนราท สารสาสน์ธนบุรี
3 20478 ด.ช.ศรรจ์ ทรัพย์ประดิษฐ จารุวัฒนานุกูล
4 20479 ด.ญ.สุภัทรา สุกรเมือง สารสาสน์วิเทศคลองหลวง
5 20480 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชลเจริญ พระหฤทัยคอนแวนต์
6 20481 ด.ช.พีรวิชญ์ ธรรมมณีโชติ อัสสัมชัญธนบุรี
7 20482 ด.ช.วชิรวิทย์ แสงงาม อัสสัมชัญ แผนกประถม
8 20483 ด.ช.รติกร พิทักษ์พานิช พระแม่มารีสาทร
9 20484 ด.ช.อดิเทพ แสนศรี โกวิทธ ารง
10 20485 ด.ช.วรเมธ ปัญจวุฒิวงศ์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
11 20486 ด.ญ.รุจิรัตน์ จรูญย่ิงยง กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
12 20487 ด.ช.ศตคุณ กิตติรัตนาภินันท์ อัสสัมชัญ
13 20488 ด.ช.วีระนันท์ จันทร์เผ่าแสง ราชวินิต
14 20489 ด.ช.ฐิติวัสส์ บวรพิพัฒน์กุล ดวงวิภา
15 20490 ด.ช.ภัคพล แพะขุนทด ราชวินิต
16 20491 ด.ช.ปุณยวีร์ เหล่ียมสกุล ราชวินิต

17 20492 ด.ช.ธีรพัฒน์ เพ่ิมพูลโชคคณา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม

18 20493 ด.ช.พลาธิป เหมะสถล เซนต์คาเบรียล
19 20494 ด.ช.พัสกร ภิยโยพนากุล บูรณะศึกษา
20 20495 ด.ช.อชิระ โสวิรัชน์ บูรณะศึกษา
21 20496 ด.ช.ศานติกร วงศ์ผกาทิพย์ บูรณะศึกษา
22 20497 ด.ช.อาณาจัก จันทรัตทัต สวนลุมพินี
23 20498 ด.ช.ธรรมนันท์ หล่อเทียนชัย อ านวยวิทย์
24 20499 ด.ช.ทินภัทร ภัทรพิมลพงศ์ บูรณะศึกษา
25 20500 ด.ช.ทิวัตถ์ แสงชัยทวีรักษ์ สาธิตละอออุทิศ



ห้องสอบท่ี  21

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20501 ด.ช.กันตพัฒน์ ต้ังจิตวิไลกุล มณีวัฒนา
2 20502 ด.ช.ปัณณ์ พานุรัตน์ วรมงคล
3 20503 ด.ช.ปัณณทัต กิจเจริญลาภ  รุ่งอรุณ
4 20504 ด.ช.ปราชญา อิทธิสรการ ไผทอุดมศึกษา
5 20505 ด.ช.ชนาธิป มูลเหลา ราชวินิตปฐมศึกษา
6 20506 ด.ช.เอกภาวี พรพิทยากุล บูรณะศึกษา
7 20507 ด.ช.ชวกร เรืองเจริญ สมฤดีสมุทรสาคร
8 20508 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เช่ือมสุข สารสาสน์วิเทศน์บางบอน
9 20509 ด.ช.รวินท์ พานธุวงค์ อัตตาภิวัฒน์
10 20510 ด.ช.ชัชชัย นาคะเกษียร พระหฤทัยคอนแวนต์
11 20511 ด.ช.ภัทรเทพ พวงภู่ สารสาสน์วิเทศน์สายไหม
12 20512 ด.ช.ชุติเดช สุวรรณชลากร วรรัตน์ศึกษานนทบุรี
13 20513 ด.ช.รภัทร สุธานุภาพวุฒิ อนุบาลสุธีธร
14 20514 ด.ช.คณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา วัดดอนไก่เต้ีย
15 20515 ด.ช.ณาศิส พรหมฝาย เซนต์คาเบรียล
16 20516 ด.ช.ภูวเมศฐ์ ป่ินพงศ์รัตน์ สารสาส์นพิทยา
17 20517 ด.ช.เดชธน ขวัญบัว รุ่งอรุณ
18 20518 ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญช้าง สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
19 20519 ด.ช.เด่นภูมิ มะณีเนตร กุหลาบวิทยา
20 20520 ด.ช.ภูมิรพี แสงอาทิตย์ อโศกวิทย์อ่อนนุช
21 20521 ด.ช.วชิรเดช แร่ศรีจันทร์ ราชวินิต
22 20522 ด.ญ.อิศริยา ลีลานราภรณ์ นิธิปริญญา
23 20523 ด.ช.วรรณชนะ บุญสมบัติ เเสงอรุณ
24 20524 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานันท์ ปัญญาศักด์ิ
25 20525 ด.ช.พัชรพงศ์ พุ่มเจริญ เผดิมศึกษา



ห้องสอบท่ี  22

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20526 ด.ช.พชร วรพิพัฒน์ อนุบาลสามเสนฯ
2 20527 ด.ช.ชุติพัฒน์  หมีอินทร์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
3 20528 ด.ช.พีรดนย์ สิริธีรพจน์ ซางตาครู้สศึกษา
4 20529 ด.ช.อภิสิทธ์ิ เอกอัครไพศาล บูรณะศึกษา
5 20530 ด.ช.ธนกฤต แสงนคร สากลศึกษา บางบัวทอง
6 20531 ด.ช.ณัชพล วัฒนกิตานนท์ ราชวินิต
7 20532 ด.ช.กฤตชญา ศาสตร์นอก กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
8 20533 ด.ช.กิตติศักด์ิ เข็มทอง ทุ่งมหาเมฆ
9 20534 ด.ญ.พราวนภัส ค าลือ อนุบาลสมุทรสาคร
10 20535 ด.ช.สรวีย์ จารวีไพบูรณ์ อนุบาลสมุทรสาคร
11 20536 ด.ช.กันตภณ ธิติพงศ์กร อนุบาลสมุทรสาคร
12 20537 ด.ช.เอกณัฏฐ์ เจียส าราญ อนุบาลสมุทรสาคร
13 20538 ด.ช.กฤตภาส โพธ์ิทอง อนุบาลสมุทรสาคร
14 20539 ด.ช.ปรินทร เอกบุตร อนุบาลสมุทรสาคร
15 20540 ด.ญ.ชมพูนุท ปัญญาธรรม อนุบาลสมุทรสาคร
16 20541 ด.ญ.ศิริประภา ช่ืนประดิษฐ์ อนุบาลสมุทรสาคร
17 20542 ด.ญ.จิดาภา เตชะรุจิรา อนุบาลสมุทรสาคร
18 20543 ด.ช.กัณทร์ สถิรปัญญา เซนต์คาเบรียล
19 20544 ด.ช.ภาคิน จตุรพลกุล อัสสัมชัญแผนกประถม
20 20545 ด.ญ.โกลัญยา รุ่มจิตร อรรถมิตร
21 20546 ด.ช.ศุภกร บูรณศรี สารสาสน์วิเทศน์สายไหม
22 20547 ด.ช.เอกก์ภพ ทรงประกอบ พระต าหนักสวนกุหลาย
23 20548 ด.ช.ธนากร ต้ังวรชัย สีตบุตรบ ารุง
24 20549 ด.ช.พิชญุตม์ บุญรอดน้อย เอกชัย
25 20550 ด.ช.พีรธัช ลีประเสริฐ เอกชัย



ห้องสอบท่ี  23

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20551 ด.ช.ณ ฐกฤต วารีกุล บูรณะศึกษา
2 20552 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ จุลละบุษปะ ราชวินิต
3 20553 ด.ช.อนพัทย์ กลึงพงษ์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
4 20554 ด.ช. ิอิทธิพัทธ์  ิอินทนุพัฒน์ กรพิทักษ์ศึกษา
5 20555 ด.ช.ยศกร แก้วคุณเมือง วัดมกุฏกษัตริยาราม
6 20556 ด.ช. ณ ภพ ศาตะโยธิน สาธิตละอออุทิศ
7 20557 ด.ช.วรภัฐ สันติธนากุล อัสสัมชัญแผนกประถม
8 20558 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ดาศรี บางคูลัด
9 20559 ด.ช.กิตติธัช ติยะพรัญชัย อนุบาลสมุทรสงคราม
10 20560 ด.ช.สุพีรณัฐ ทึงข า ดุสิตวิทยา
11 20561 ด.ช.เขมณัฐ์ ศรีศิริศักด์ิ อยู่เย็นวิทยา
12 20562 ด.ญ.อุษามณี กุซัว ผ่องสุวรรณวิทยา
13 20563 ด.ช.ฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ วัดดอนทอง
14 20564 ด.ช.ภูมินทร์ เจริญสุข เปรมประชาวัฒนา
15 20565 ด.ช.สุวพิชญ์ ทองร้กษ์ ทุ่งมหาเมฆ
16 20566 ด.ช.ภูริณัฐ บุญประสงค์ทัน ราชวินิต
17 20567 ด.ช.ภูวิน วิทยานุกรณ์ ซางตาครู้สศึกษา
18 20568 ด.ช.สรวิชญ์ แก้วล้อมทรัพย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
19 20569 ด.ช.ชลัช สุนทรวรรณ อัสสัมชัญ ธนบุรี
20 20570 ด.ช.ณภัทร ล้ีตระกูล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21 20571 ด.ช.ณฐกร ศรีปรางค์ เซนต์คาเบรียล
22 20572 ด.ช.รัฐธีร์ อรุณพัฒน์เมธี เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
23 20573 ด.ช.ชนกันต์ อังสุเชษฐานนท์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
24 20574 ด.ช.ณฐพัชร์ สุขชัย เอกชัย
25 20575 ด.ช.ภูสิทธิ องค์วิเศษไพบูลย์ สาธิตละอออุทิศ



ห้องสอบท่ี  24

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20576 ด.ช.ชยุต วงค์วรรณ อนุบาลสมุทรสาคร
2 20577 ด.ช.สรรพัชญ์สรณ์ ชวลิตพร อนุบาลสมุทรสาคร
3 20578 ด.ช.ธนกฤต ส าราญ อนุบาลสมุทรสาคร
4 20579 ด.ช.ปณชัย บุญหลวง สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
5 20580 ด.ช.ปฐมพัฒน์ ไชยชนะ อนุบาลสมุทรสาคร
6 20581 ด.ช.ศุภธัช เกิดมงคล บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
7 20582 ด.ญ.นีรชา อาชาสุวรรณ อนุบาลสมุทรสาคร
8 20583 ด.ญ.ธมนวรรณ ชัยเวช เทพกาญจนา
9 20584 ด.ช.ปฏิภาณ มานะรุ่งวิทย์ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
10 20585 ด.ช.รัชพล นันทารัมภ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม
11 20586 ด.ช.อภิญญวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ อัตตาภิวัฒน์
12 20587 ด.ช.ปัณณพงศ์ หงษ์โรจน์วิวัฒน์ ราชวินิต
13 20588 ด.ช.รธี สมหาญวงค์ ศิริมงคลศึกษา
14 20589 ด.ช.ริเวอร์ อชิรวัตต์ิ เบนเนทท์ เซ็นต์ปีเตอร์ ธนบุรี
15 20590 ด.ช.กฤตภัค เทวฤทธ์ิ สารสาสน์วิเทศบางบอน
16 20591 ด.ช.ศิวกรณ์ อภิปัญญาโสภณ อัสสัมชัญธนบุรี

17 20592 ด.ช.พิพัฒน์ รอดประชา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 20593 ด.ช.ปณัย หนูแก้ว พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
19 20594 ด.ช.ปวรรุจ ค ามาเร็วธนา สายน้ าทิพย์
20 20595 ด.ช.ภูรีณัฐ อันตรเสน อัสสัมชัญ ธนบุรี
21 20596 ด.ช.ม่ิงเมืองแมน ศุภธีรธรรม เซนต์คาเบรียล
22 20597 ด.ช.บารมี มาลีรักษ์ กงล้ีจงซัน
23 20598 ด.ช.ฐปนนท์ชยะ ถนิมพัสตร์ ราชวินิต
24 20599 ด.ญ.ฐิติพร ส าราญ อนุบาลสมุทรสาคร
25 20600 ด.ญ.วริศรา โหมดพลาย อนุบาลสมุทรสาคร



ห้องสอบท่ี  25

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20601 ด.ญ.ศศิภา เหมมันตา อนุบาลสมุทรสาคร
2 20602 ด.ช.ถิรคุณ ขันธ์เครือ พระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล
3 20603 ด.ช.ธีภพ เทิดนามวงศ์ ราชวินิต
4 20604 ด.ช.ธนกฤต ฤาชา ศุภวรรณ
5 20605 ด.ญ.ปาณิสรา นิลก าแหง แย้มสอาด ลาดพร้าว
6 20606 ด.ช.ณัฏฐ์ แก้วงาม พญาไท
7 20607 ด.ญ.ชนิดาภา ศักด์ิสองเมือง สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
8 20608 ด.ช.ภูบดินทร์ ขวัญสุด อนุบาลวัดปรินายก
9 20609 ด.ช.อัครวัฒน์ บุญประจักษ์ กรพิทักษ์ศึกษา
10 20610 ด.ช.ปภังกร จันทร์อ่ า แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
11 20611 ด.ช.ณัฐชนนท์ เล่ียมวัฒนสุธา อัสสัมชัญแผนกประถม
12 20612 ด.ช.ปุณวิช วัชรวรธรรม ซางตาครู้สศึกษา
13 20613 ด.ช.ปัณณพัฒน์ สรรค์เสถียร กรุงเทพคริสเตียน
14 20614 ด.ช.อรรถพันธ์ บุญสมัครเพียร ภารตวิทยาลัย
15 20615 ด.ช.สิทธิกร ฤทธิคชสาร มณีวิทยา
16 20616 ด.ช.ภพธร จันทิมาคม ซางตาครู้สศึกษา
17 20617 ด.ญ.วริศรา โหมดพลาย อนุบาลสมุทรสาคร
18 20618 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุจินตศิลป์ พระต าหนักสวนกุหลาบ
19 20619 ด.ช.ธนวัฒน์ เอกวุธ ราชวินิต
20 20620 ด.ช.อาชวินทร์ แสงพลสา หลักเมืองมหาสารคาม
21 20621 ด.ช.ปัณณทัต จักรแก้ว ราชินี
22 20622 ด.ช.กษิเดช ซุ้มกอทอง อัสสัมชัญ แผนกประถม
23 20623 ด.ช.วรภัทร์ แสงอรุณ บูรณะศึกษา
24 20624 ด.ช.อชิตะ เจียมจันทร์คุปต์ กงล้ีจงซัน
25 20625 ด.ช.พลาธิป เหมือนแท้ แสงอรุณ



ห้องสอบท่ี  26

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20626 ด.ช.อิสยศ อ่ิมสมบูรณ์ ซางตาครู้สศึกษา
2 20627 ด.ช.ชัชชนน หุ่นทรง สารสาสน์พิทยา
3 20628 ด.ช.ปัณณทัต  บุญทรัพย์ ซางตาครู้สศึกษา
4 20629 ด.ช.แทนคุณ ศิริเรือง มหาชัยคริสเตียน
5 20630 ด.ช.ศุภวิชญ์ บัติทิม มหาชัยคริสเตียน
6 20631 ด.ช.วรภัชร บัวดิศ เป่ียมสุวรรณวิทยา
7 20632 ด.ช.รัชพล ศิริวงศ์ ณ อยุธยา อรรถมิตร
8 20633 ด.ช.จิรายุ ลีลาสุวัฒน์ สารสาสน์วิเทศบางบอน

9 20634 ด.ญ.รณิดา อ่ิมเจริญ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

10 20635 ด.ญ.สุมิตรา ประทุมมา อุดมวิทยา
11 20636 ด.ช.จักรรินทร์ ว่องกิตติกูล ดวงมณี
12 20637 ด.ช.บัลลังก์ จิระเกียรติ เซนต์คาเบรียล
13 20638 ด.ช.ธฤษณุธัช กร่ิมใจ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี
14 20639 ด.ช.ธีระพัทธ์ กิจพิทยาฤทธ์ิ จินดาศึกษา
15 20640 ด.ช.อนล สิงหะผลิน สารสาสน์วิเทศมีนบุรี
16 20641 ด.ช.จิรกร ธรรมะ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี
17 20642 ด.ช.สรวิชญ์ ชนะชาญชัย สารสาสน์วิเทศบางบอน
18 20643 ด.ช.กฤตพจน์ กิตติภูมิวงศ์ จารุวัฒนานุกูล
19 20644 ด.ญ.พิชญาภัค ผากา กรุงเทพพิทยา
20 20645 ด.ญ.วรกานต์ ปล้ืมกมล สีตบุตรบ ารุง
21 20646 ด.ช.โมคคัลลานะ คุ้มเจริญ เซนต์คาเบรียล
22 20647 ด.ญ.ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ สารสาสน์วิเทศศึกษา
23 20648 ด.ช.รัฐสรณ์ จันท์พิสิฐ กุหลาบวิทยา
24 20649 ด.ช.ธนวัฒน์ ลาภพูนผล สารสาสน์พิทยา
25 20650 ด.ช.ศุภณัฐชัย ส่งงามสุข สารสาสน์พิทยา



ห้องสอบท่ี  27

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20651 ด.ช.ธนากร พลอยพณิช สารสาสน์พิทยา
2 20652 ด.ช.ณัฏฐพล สุริโย พรหมพิกุลทอง
3 20653 ด.ช.กันตินันท์ ก าลังผล ประยุรวงศาวาส
4 20654 ด.ช.ธีรโรจน์ รองทอง บูรณะศึกษา
5 20655 ด.ญ.ศรัณรัตน์ น้อยดี วัดพลับพลาชัย
6 20656 ด.ช.ณัฐดนัย  น้อยเงิน ราชวินิต
7 20657 ด.ช.ภูวเนศวร์ กันทอง สารสาสน์วิเทศสายไหม
8 20658 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีทอง วัดมกุฏกษัตริยาราม
9 20659 ด.ช.กรณ์ กาญจน์วีระโยธิน ไทยคริสเตียน
10 20660 ด.ช.ภูวนนท์ มีวอน สาธิตมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11 20661 ด.ช.วีรวุฒิ เตือนอารีย์ เซนต์คาเบรียล
12 20662 ด.ช.ธนภพ สุสถาพร สาธิตละอออุทิศ
13 20663 ด.ช.อภิสิทธ์ิ ชัยเรืองศิลป์ เปรมประชาวัฒนา

14 20664 ด.ช.ปัณณทัต ใจมา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา(ประถม)

15 20665 ด.ช.อรุพันธ์ เรืองสุข ดวงวิภา
16 20666 ด.ช.จิรัชญ์ มานะกิจภิญโญ เผยอิง
17 20667 ด.ช.กันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์ ทุ่งมหาเมฆ
18 20668 ด.ช.นพพล ศรีสุวรรณ ทุ่งมหาเมฆ
19 20669 ด.ช.เปรมพิพัฒน์ งามวิทยศิริ เเสงอรุน
20 20670 ด.ช.ธนชาต รุ่งระวิ พระหฤทัยคอนแวนต์
21 20671 ด.ช.ปริญ เจริญวงศา สารสาสน์วิเทศบางบอน
22 20672 ด.ช.เนติวุฒิ วังสันต์ อนุบาลวัดปรินายก
23 20673 ด.ช.พิสิษฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์ สาธิตละอออุทิศ
24 20674 ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร กรพิทักษ์ศึกษา
25 20675 ด.ช.ปุญญพัฒน์ จิตรทอง วรรณสว่างจิต



ห้องสอบท่ี  28

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20676 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ กรพิทักษ์ศึกษา
2 20677 ด.ช.ธรรมรัตน จิตรุ่งอนันต์ ดวงวิภา
3 20678 ด.ช.กิตติกวิน เดชาภิวุฒิ สาธิตละอออุทิศ
4 20679 ด.ช.กฤษณ์มงคล ม่วงปาน  กสิณธรอาคาเดม่ี
5 20680 ด.ช.ปรัศญาพล ม่วงปาน  กสิณธรอาคาเดม่ี
6 20681 ด.ช.วิญญู ชูชีพ กงล้ีจงซัน
7 20682 ด.ช.ณัฐภูมิ ป๊อกบุญเรือง วัดประยุรวงศาวาส
8 20683 ด.ช.ณภัทร เต็มวุฒิกุล กรพิทักษ์ศึกษา
9 20684 ด.ช.แทนธรรม สารกล่ิน ราชวินิต
10 20685 ด.ช.นรานนท์ เลิศหัตถพงศ์ กรพิทักษ์ศึกษา
11 20686 ด.ช.ศราวิน อนุกูลสวัสด์ิ เซนต์ดอมินิก
12 20687 ด.ช.ณชพล การสันทัด ราชินี
13 20688 ด.ช.รัชเมศฐ์ อภิเมธีธนานันท์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
14 20689 ด.ช.ไกรวิชญ์ ดิษฐราชา อนุบาลสมุทรสาคร
15 20690 ด.ช.บุรินทร์ เอกมงคลชัย สารสาสน์พิทยา
16 20691 ด.ช.สิทธิพงษ์ ปิตฝ่าย ศิริมงคลศึกษา
17 20692 ด.ช.วรวรรธ ปักกาเล ราชวินิต
18 20693 ด.ช.ปวิชญา เณรยอด เซนต์ฟรังค์ซีสซาเวียร์
19 20694 ด.ช.ศุภกร บูรณ์เจริญ พระมารดานิจจานุเคราะห์
20 20695 ด.ช.วงศธร ดอนวิเศษ ศิริมงคลศึกษา
21 20696 ด.ช.ณพิชญ์ โตสวัสด์ิ อรรถมิตร
22 20697 ด.ญ.นันทภัค นิยมเทศ อุดมศึกษา
23 20698 ด.ช.ธิปพล นิยมเทศ ธรรมภิรักษ์
24 20699 ด.ช.ณัฐธพล พานิชย่ิง อนุบาลนครราชสีมา
25 20700 ด.ช.คุณภัทร รัตน์นนท์ พยามนธาตุราชศรีพิจิตร์



ห้องสอบท่ี  29

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20701 ด.ช.ธวัชชัย ทองอิน  ธรรมภิรักษ์
2 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ เอ่ียมเอกมณี ศุภวรรณ
3 20703 ด.ช.พรธันย์ ธนัทกุลพิพัฒน์ วรมงคล
4 20704 ด.ช.วงศกร จงอ้อมกลาง กสิณธรวิทยา
5 20705 ด.ช.กาจพน เชาว์ดี สถาพรศึกษา
6 20706 ด.ช.พิพัฒน์ ศักด์ิศรีสุวรรณ จารุวัฒนานุกูล
7 20707 ด.ช.ภัทร พงศ์แสงลึก นฤมลทิน ธนบุรี
8 20708 ด.ช.อัครณัฏฐ์ ภูตะลา กว่างเจ้า
9 20709 ด.ช.บรรณสรณ์ ทาสี เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
10 20710 ด.ช.พสิษฐ์ นารัตน์ อนุบาลนนทบุรี
11 20711 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เจนบดินทร์ ราชวินิต
12 20712 ด.ช.กรณ์ บุญขวัญ  เซนต์คาเบรียล
13 20713 ด.ช.อริญชัย วงษ์พระจันทร์ กองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์
14 20714 ด.ช.เจษฎา ดะใน พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
15 20715 ด.ญ.ปรียาภัทร แย้มบริบูรณ์ โกวิทธ ารง
16 20716 ด.ช.ณัฐวรรธน์ อ านาจคงพลัง แม่พระประจักษ์
17 20717 ด.ช.เจิมวิชญ์ ศรีคงแก้ว อนุบาลสมุทรสาคร
18 20718 ด.ช.จิรา ปุรินทราภิบาล อนุบาลสมุทรสาคร
19 20719 ด.ช.สุขภัทร์ จิรพัฒนากุล กรพิทักษ์ศึกษา
20 20720 ด.ญ.สุภัสสรา มินออน  อนุบาลสมุทรสาคร

21 20721 ด.ช.ปารุส ป้อมเรือง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา-ประถม

22 20722 ด.ช.ธีรพงศ์ จิระสินสมบัติ อนุบาลสมุทรสาคร
23 20723 ด.ช.ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ไผทอุดมศึกษา
24 20724 ด.ช.กฤติพงศ์ พวงมาลัย ชลประทานวิทยา (EP)
25 20725 ด.ช.สิรภพ ปฐมกาลบุตร เผดิมศึกษา



ห้องสอบท่ี  30

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20726 ด.ช.ศุภณัฐ กลัดสอาด อนุบาลสิงห์บุรี
2 20727 ด.ช.จิรภัทร สง่าทรัพย์ กุหลาบวิทยา
3 20728 ด.ช.ศุภชัย พิทย์เลิศพิทักษ์ เซนต์แมร่ี
4 20729 ด.ญ.ธวัลรัตน์ เชิญผ้ึง พระแม่สกลสงเคราะห์
5 20730 ด.ช.จักรภัทร เอ่ียมธนากุล สาธิตสวนสุนันทา
6 20731 ด.ช.อัศวิน ม่ิงขวัญ อยู่เย็นวิทยา
7 20732 ด.ช.รชานนท์ กรรณิดา กรพิทักษ์ศึกษา
8 20733 ด.ช.เป็นธรรม ภู่ทอง เทพกาญจนา
9 20734 ด.ช.พศิน สัมมาเลิศ ภารตวิทยาลัย
10 20735 ด.ช.ชยพล เลิศจารุภัทร มณีวัฒนา
11 20736 ด.ช.ธัชพิสิษฐ์ ไตรสัจจะ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
12 20737 ด.ช.สุวัฒน์ บุญกู้สกุล สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
13 20738 ด.ช.ฐิติพันธ์ ห้วยอ าพัน สารสาสน์วิเทศศึกษา
14 20739 ด.ช.อธิษฐ์ จารุทัศนีย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15 20740 ด.ช.รวิชญ์ ดิษฐเทศ สมฤดีสมุทรสาคร
16 20741 ด.ช.แทนคุณ แทนนิกร มณีวัฒนา
17 20742 ด.ช.ธนวินท์ หงษ์เวียงจันทร์ พระหฤทัย นนทบุรี
18 20743 ด.ช.วรวัฒน์ วงษ์ตระหง่าน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
19 20744 ด.ช.วสุธร โง้วรุ่งเรือง เอกชัย
20 20745 ด.ช.ปัณณพรรษ์ สิริชัยธรณ์ ราชวินิต
21 20746 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญหลี ราชวินิต
22 20747 ด.ช.จารุกิตต์ิ ณ ล าพูน ประเสริฐธรรมวิทยา
23 20748 ด.ช.พรภวิษย์ เทศดี กรพิทักษ์ศึกษา
24 20749 ด.ช.ภัคศรัณย์ สุวรรณเสวก สาธิตพัฒนา
25 20750 ด.ช.คุณานนต์ วงศ์น้ าค า แสงโสม



ห้องสอบท่ี  31

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20751 ด.ช.วชิรเมธี  สอนพิมพ์ พระหฤทัยคอนแวนต์
2 20752 ด.ช.ฏฬธิเบศ คงบุญ ศิริวิทยา
3 20753 ด.ช.ภูกิจ ธันยาธ ารงกุล พระหฤทัยคอนแวนต์
4 20754 ด.ช.พีรวิชญ์   โปณะทอง พระหฤทัยคอนแวนต์
5 20755 ด.ช.ภาณุพล ว่องประภากร พระหฤทัยคอนแวนต์
6 20756 ด.ช.นฤดล  ภูฆัง อนุบาลสมุทรสาคร
7 20757 ด.ช.ภูมิ จันทร์พิทักษ์ ยอแซฟกรุงเทพ
8 20758 ด.ช.ปณชัย แซ่ล้ี ทานตะวันไตรภาษา
9 20759 ด.ช.พสิษฐ์ เองสุขสิริสกุล ธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา
10 20760 ด.ช.ศิรดนัย อุนานุยา ยอแซฟอุปถัมภ์
11 20761 ด.ช.วุฒิญาณ วงศ์ชนะภัย เซนต์คาเบรียล
12 20762 ด.ช.ศรุต กิจกังวล พระหฤทัยคอนแวนต์
13 20763 ด.ช.ยศวัฒน์ หิรัญเลิศชยังกูร กรพิทักษ์ศึกษา
14 20764 ด.ช.กรวุฒิ นาคสีทอง เอกบูรพาวิเทศศึกษา
15 20765 ด.ช.อัศม์กร สารีบุตร อัสสัมชัญ แผนกประถม
16 20766 ด.ช.สิรวิชญ์ หนุนภักดี ราชวินิต
17 20767 ด.ช.ศุภฤกษ์ มลิซ้อน จินดาศึกษา
18 20768 ด.ช.บดินทร์ นวเศรษฐวงศ์ จารุวัฒนานุกูล
19 20769 ด.ช.ภัทรพล สุขเจริญ พิชญศึกษา
20 20770 ด.ช.ปริพัฒน์ ศักด์ิพิชัยสกุล เป่ียมสุวรรณวิทยา
21 20771 ด.ช.ธีรธรรม รัตนธิวัติ แสงอรุณ
22 20772 ด.ช.เสฏฐีรัต องอาจ พระต าหนักสวนกุหลาบ
23 20773 ด.ช.จิรายุ สมจิตร์ สมาคมสตรีไทย
24 20774 ด.ช.พศุตม์ เมืองถ้ า ทุ่งมหาเมฆ
25 20775 ด.ช.กิตติพัศ ตณาวิกุล เผดิมศึกษา



ห้องสอบท่ี  32

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20776 ด.ช.กันต์ธัช เทพอ านวยสกุล ธรรมภิรักษ์
2 20777 ด.ช.วิศวโรจน์ ฤกษ์สง่า ศุภลักษณ์
3 20778 ด.ช.ชยุตพล แก้วสุริยะกุล อนุบาลวัดนางนอง
4 20779 ด.ญ.กรวรรณ สดศรี พิชญ์ชนก
5 20780 ด.ช.สิทธิกร โกไศยกานนท์ วัดเบญจมบพิตร
6 20781 ด.ช.สรวิชญ์ สิริพงศ์เลิศ ประเสริฐธรรมวิทยา
7 20782 ด.ช.ชวัช อนันตพงศ์ วชิราวุธวิทยาลัย
8 20783 ด.ช.ปัณณวิชญ์ แก้ววิจิตร ราชวินิต
9 20784 ด.ช.ศรุต แหสกุล สาธิตละอออุทิศ
10 20785 ด.ช.พอเพียง สีบานเย็น พิชญ์ชนก
11 20786 ด.ช.กฤษณพงศ์ สุนทรมณี โฆสิตสโมสร
12 20787 ด.ช.ศุภกร ล้ิมชุณหนุกูล อัสสัมชัญธนบุรี
13 20788 ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ พันเพ็ชร์ เทศบาลนาดี
14 20789 ด.ช.ปองคุณ อุทยาภมรวัฒน์ สารสาสน์วิเทศบางบอน
15 20790 ด.ช.แทนคุณ งามเลิศนภาภรณ์ เผดิมศึกษา
16 20791 ด.ช.ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติก าจร ลาซาล
17 20792 ด.ญ.ณัฐนรี พร้อมลาภ สุขเจริญผล
18 20793 ด.ช.กฤตภาส วงศ์นิมิตรกุล อัสสัมชัญแผนกประถม
19 20794 ด.ช.จิรภัทร เกิดพ่ึงพระธรรม ดวงวิภา
20 20795 ด.ช.กันตินันท์ เกล็ดกฤช มณีวัฒนา
21 20796 ด.ช.พงศ์พัฒน์ ธนัทแก้วเจริญ สารสาสน์พิทยา
22 20797 ด.ช.ราเชน นาคแกมทอง สารสาสน์พิทยา
23 20798 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ท้าวปราบภัย ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
24 20799 ด.ช.ภคพัฒน์ เปาวนา สารสาสน์พิทยา
25 20800 ด.ช.ธีธัช ศรีวิภาสถิตย์ เซนต์เเมร่ี



ห้องสอบท่ี  33

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20801 ด.ญ.พรกนก สันธิศิริ ประสาทวุฒิ

2 20802 ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

3 20803 ด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าย
ประถม

4 20804 ด.ญ.ปรียานุช ปฐมเอม กรพิทักษ์ศึกษา
5 20805 ด.ญ.บัณฑิตา ชูรัตน์ ล าพะอง(ราษฎร์จ าเริญบ ารุง)
6 20806 ด.ช.จิรทีปต์ ปรากฏหาญ พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
7 20807 ด.ช.โชติวัฒน์ รักตรง พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
8 20808 ด.ช.กรโชต พรมโสภา มารีย์วิทยา เซนต์แมร่ี
9 20809 ด.ช.กิตติเชษฐ์ ปัญญาพรมมณี ปัญญาศักด์ิ

10 20810 ด.ช.นน ศรีพลกรัง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

11 20811 ด.ช.ภาวัช จิรนิรามัย อัสสัมชัญธนบุรี
12 20812 ด.ช.ภูเบศ พ่ึงเพียร แสงอรุณ
13 20813 ด.ช.เสฏฐวุฒิ อภิสิทธ์ิบวรกิจ พันธะวัฒนา
14 20814 ด.ช.สิรภพ บ้านตุ่น สีตบุตรบ ารุง
15 20815 ด.ช.ณัฐภณ สีนวน เผดิมศึกษา
16 20816 ด.ช.วิรติ จันทร์มูล เผดิมศึกษา
17 20817 ด.ช.พีรดนย์ สีนวน เผดิมศึกษา
18 20818 ด.ช.พีรัชชัย เพ็งเจริญ เผดิมศึกษา
19 20819 ด.ช.ศุภณัฐ เรืองด า สารสาสน์วิเทศน์หนองแขม
20 20820 ด.ช.ศรัณยกร พูลเพ่ิมทรัพย์ เผดิมศึกษา
21 20821 ด.ช.ธีรพัฒน์ พงษ์เกษ เผดิมศึกษา
22 20822 ด.ช.ธันว์ธวัช มิศกะเสวตร์ โชคชัย
23 20823 ด.ช.พิชยพล สูงสิงห์ทอง เซนต์คาเบรียล
24 20824 ด.ช.อภิคุณ มาลัยเลิศ เซนต์คาเบรียล
25 20825 ด.ช.หฤษฎ์ ลี สารสาสน์เอกตรา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20826 ด.ช.กันตณัฐ เล้ียงเจริญทรัพย์ สารสาสน์วิเทศศึกษา
2 20827 ด.ช.ศุภกร ดุลยปภัสสร เอกบูรพา วิเทศศึกษา
3 20828 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตรีทิเพศกุล อัสสัมชัญแผนกประถม
4 20829 ด.ช.ธัชพงศ์ กิตติกุลสุโรจน์ แสงอรุณ
5 20830 ด.ช.วรท จันทน์ล้ าเลิศ เซนต์ดอมินิก
6 20831 ด.ช.ชยากร กล่ินเอ่ียม แสงอรุณ
7 20832 ด.ช.สุภัค ชาญชัยพาณิชย์ แสงอรุณ
8 20833 ด.ช.ณัฐภัทร เครือมาก แสงอรุณ
9 20834 ด.ช.ศุภกร ปัทมโกวิท ราชวินิต
10 20835 ด.ช.พงษ์นภัทร น่ิมนวล ประเสริฐธรรมวิทยา
11 20836 ด.ช.วิชญะ คชฤกษ์ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
12 20837 ด.ช.ยศจรัส นาถปรียา กุหลาบวิทยา
13 20838 ด.ช.ปุณธวัช เสนะวัต อัสสัมชัญแผนกประถม
14 20839 ด.ช.กฤติน แซ่ล้ี อัตตาภิวัฒน์
15 20840 ด.ช.สกลเกษ ฮุงหวน พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
16 20841 ด.ช.พิตรพิบูล ตันติเมฆิน กรพิทักษ์ศึกษา

17 20842 ด.ช.ธนวัตน์ ธนดีจิรโรจน์
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

18 20843 ด.ช.ดรัณภพ รุ่งโรจน์ แสงอรุณ
19 20844 ด.ช.ณัฐพัชร์ อินทะเสย์ เซนต์แมร่ี
20 20845 ด.ช.ชิษณุพงศ์ สกุลแก้ว บูรณวิทย์
21 20846 ด.ช.ธนกฤต ฐาเศรษฐ์ วัดประยุรวงศาวาส
22 20847 ด.ช.เปรมอนันต์ เอ่ียมทองค า วัดพลับพลาชัย
23 20848 ด.ช.พรรษกฤช ดุลยอรุณทรัพย์ ประเสริฐธรรมวิทยา
24 20849 ด.ช.นฤชิต พิบูลย์พรสวัสด์ิ ราชวินิต
25 20850 ด.ช.ธนวัชร จึงสมประสงค์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20851 ด.ช.ติณณ์ณพล วสุวงศ์วทัญญู พระแม่มารีสาทร
2 20852 ด.ช.ธฤตภณ ดุจประทีป พระแม่มารีสาทร
3 20853 ด.ช.พลอยสุวรรณ เพ็ชรรักษ์ กุหลาบวิยา
4 20854 ด.ช.ศุภวิชญ์ จันทคูณ กุหลาบวิทยา
5 20855 ด.ช.ภูทับฟ้า อุปถัมภ์ ราชวินิต
6 20856 ด.ช.อัครวัฒน์ โชคธัญญ์นิธิ ราชวินิต
7 20857 ด.ช.ปฐพี เช้ืออินทร์ ประชานิเวศน์
8 20858 ด.ช.ธนธร ช านาญเอ้ือ สาธิตละอออุทิศ
9 20859 ด.ช.ธงชัย สิทธิไชย อัสสัมชัญธนบุรี
10 20860 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ศรีภูวณิชยกุล ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง
11 20861 ด.ช.ชนะพล กิจการเจริญสิน สมาคมสตรีไทย
12 20862 ด.ญ.กัญจน์ชญา วิชัยวงษ์ สมฤดี
13 20863 ด.ช.ชวภัฏ ศรีปริญโญทัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 20864 ด.ช.พัทธนันท์ ศิริเวช วัดสุบรรณนิมิตร
15 20865 ด.ช.ธิติวุฒิ สายหยุด กงล้ีจงซัน
16 20866 ด.ช.อัณณพ ชาติชนะ ซางตาครู้สศึกษา
17 20867 ด.ช.จิรภัทร บุญส่ง แสงอรุณ
18 20868 ด.ญ.นันท์นภัส ช่ืนจิตร มาเรียลัย
19 20869 ด.ญ.จิราภา อาอิดะ โบคเนอร์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
20 20870 ด.ช.กวิน แฮร์แบท  โบคเนอร์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
21 20871 ด.ช.นวิน ไวทยบุญ กรุงเทพคริสเตียน
22 20872 ด.ช.มีรัชต์ ดาทอง เผดิมศึกษา
23 20873 ด.ช.นิธิกร ศรัณยนิพัทธ์ พระหฤทัยคอนแวนต์
24 20874 ด.ญ.อนงค์ภัทร์  ทวีวงศ์ แสงอรุณ
25 20875 ด.ช.พิสิษฐ์ ศุภกฤตรัตนวัชร์ ไผทอุดมศึกษา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20876 ด.ช.พีรวัส พุทธวงศ์ มาเรียลัย
2 20877 ด.ญ.ณิชกุล พรวราภา จันทรวิทยา
3 20878 ด.ช.พงศ์ธัญ พิทักษ์วาปี ซางตาครู้สศึกษา
4 20879 ด.ช.ปวินท์ อู่ภัคธร ซางตาครู้สศึกษา
5 20880 ด.ช.ชวัลรัตน์ ช่ืนพัก อนุบาลวัดปรินายก
6 20881 ด.ช.ฉัตรดนัย อาดัมอาลี แสงอรุณศึกษา
7 20882 ด.ช.คุณานนท์ มีครุฑ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
8 20883 ด.ช.พีรเดช รักขธรรมวงศ์ อัตตาภิวัฒน์
9 20884 ด.ช.พัทธดลย์ หงษ์ไทย บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
10 20885 ด.ช.ยูริ คิม กรพิทักษ์ศึกษา
11 20886 ด.ช.รพีพงศ์ โรจนกมลสันต์ อัสสัมชัญธนบุรี
12 20887 ด.ช.เตชินท์ เล็กวิไล อัตตาภิวัฒน์
13 20888 ด.ช.ศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
14 20889 ด.ช.ณชพล ภักดีโต บีคอนเฮาส์แย้มสอาด ลาดพร้าว
15 20890 ด.ช.ปรชัช ศรีประทุม ราชวินิต
16 20891 ด.ช.อมรเทพ ก่ิงแก้ว แสงอรุณ
17 20892 ด.ช.ตรัยคุณ วิจักษณบดี สารสาสน์วิเทศหนองแขม
18 20893 ด.ญ.สรัลพร พรหมสี ประเสริฐธรรมวิทยา
19 20894 ด.ช.กฤษณพน พัวตระกูล พระเเม่มารีสาทร
20 20895 ด.ช.วุฒิภัทร ศรีสอาด สายน้ าทิพย์
21 20896 ด.ช.ศุภเดช วานิชธ ารงกุล พิชญ์ชนก
22 20897 ด.ช.พัทธนันท์ บุญยะพงศ์ไชย สารสาสน์วิเทศศึกษา
23 20898 ด.ช.สิริวัฒน์ ผลประสูตร พระหฤทัยคอนแวนต์
24 20899 ด.ญ.วุฒิกา สว่างอารมย์ ประสาทวุฒิ
25 20900 ด.ช.ศุภวิชญ์ จางบัว ประชานิเวศน์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20901 ด.ช.พีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธ์ิ อัสสัมชัญแผนกประถม
2 20902 ด.ช.วรชิต   สุวรรรณนภดล เซนต์คาเบียล
3 20903 ด.ช.วฤนท์ชัย สุวรรณนภดล เซนต์คาเบียล
4 20904 ด.ช.จารุกิตต์ิ จิตรีขันธ์ พระแม่มารีสาประดิษฐ์
5 20905 ด.ช.วชิรวิทย์ ศรีนวล กสิณธรซ็นปีเตอร์
6 20906 ด.ช.พีรพงศ์ ญาณกาย อันนาลัย
7 20907 ด.ช.พลภัทร พัชนี อัสสัมชัญธนบุรี
8 20908 ด.ช.กิตต์ิกวิน ศรีสง่าชัยพร เผดิมศึกษา
9 20909 ด.ช.ธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์ ศุภลักษณ์
10 20910 ด.ช.ชีระวิทย์ ชาวกะมุต วัดโสมนัส
11 20911 ด.ช.พัฒนศักด์ิ พรหมรักษ์ สีตบุตร
12 20912 ด.ช.สุรเชษฐ์ วงษ์หาญ วัดประยุรวงศ์
13 20913 ด.ช.ธิติพัทธ์ ภาคภูมิ ราชวินิต
14 20914 ด.ช.ณธรรศ ปราบพาล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15 20915 ด.ช.พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ พระแม่มารีสาทร
16 20916 ด.ช.ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์ ราชวินิต
17 20917 ด.ช.ธนพัฒน์ สวนเศรษฐ วัดยานนาวา
18 20918 ด.ญ. ณัฐนิชา แก้วม่วง วัดยานนาวา
19 20919 ด.ช.วิชาธร นิรมลไพสิฐ Kasinthorn st.peter
20 20920 ด.ช.จิรัฏฐ์ เวชรัชต์พิมล บูรณะศึกษา
21 20921 ด.ช.อธิษฐ์ ภูพงษ์วรารักษ์ บูรณะศึกษา
22 20922 ด.ช.บุณยกร คงต้ังจิตต์ พระหฤทัยนนทบุรี
23 20923 ด.ญ.มารีย์ ต้ังใจ แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
24 20924 ด.ช.ปานโชค ชาติมนตรี มหาวีรานุวัตร
25 20925 ด.ช.ฑีนธรม์   ชีพเช่ียวชาญชัย  เซนต์คาเบรียล



ห้องสอบท่ี  38

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20926 ด.ช.จีรานุวัฒน์ พันธ์ุศรี ศุภลักษณ์
2 20927 ด.ญ.ณัฐวลัญญ์ พันธ์ุศรี ศุภลักษณ์
3 20928 ด.ช.สุวพิชญ์ เอ่ียมพิกุลทรัพย์ บูรณะศึกษา
4 20929 ด.ช.กันตธร แซ่เจ่ีย ซางตาครู้สศึกษา
5 20930 ด.ช.ธนกฤต กาญจนกิจ  เพลินพัฒนา
6 20931 ด.ช.สุกฤษ์ฏ์ิพล สังขกนิษฐ์ ราชวินิต
7 20932 ด.ช.นัทธวัฒน์ สิงห์เรือง ยอแซฟอุปถัมภ์
8 20933 ด.ช.ศุภณัฐ อัศวมีคุณ ประเสริฐธรรมวิทยา
9 20934 ด.ช.ณฐกร เหมพรรณไพเราะ เซนต์คาเบรียล
10 20935 ด.ช.ธาม วิรามเวศย์ อัสสัมชัญแผนกประถม
11 20936 ด.ช.ดบัสวิน ถาวรพร้อม สารสาสน์วิเทศบางบอน
12 20937 ด.ช.ภณพิสิษฐ์ ต้ังวานิชกพงษ์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
13 20938 ด.ช.คีตภัทร เกษมพรมณี บูรณะศึกษา
14 20939 ด.ญ.ฑิตยา สายโสม สายน้ าทิพย์
15 20940 ด.ช.พสิษฐ์ พาณิชย์ภคกุล กรพิทักษ์ศึกษา
16 20941 ด.ช.กีรติ ศุภรสิริ วัดปรินายก
17 20942 ด.ช.ณัฐชนน สุดใจ อัสสัมชัญธนบุรี
18 20943 ด.ช.ณัฐพงศ์ คล้ าจีน วัดประยูรวงศ์
19 20944 ด.ช.กันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว พญาไท
20 20945 ด.ช.ธนปพน สุขประเสริฐศิลป์ ราชวินิต
21 20946 ด.ช.พีรภาส อรุณพิทูร ราชวินิต
22 20947 ด.ช.กฤตเมธ สิงหประเสริฐ สมาคมสตรีไทย
23 20948 ด.ช.ปัฐวีณ์กร พิริยโยธากุล พิพัฒนา
24 20949 ด.ช.นฤเบศวร์ หิรัญเพ่ิมพูน ราชวินิต
25 20950 ด.ช.เจษฎา วัชระสุขโพธ์ิ เซนต์คาเบรียล



ห้องสอบท่ี  39

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20951 ด.ช.ปัญญวัต จรัสแสงสมบูรณ์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
2 20952 ด.ช.ธนวิชญ์ ฉันท์ศิริเดชา วลีรัตน์วิทยา
3 20953 ด.ช.วัณณุวรรชน์ โยธิคาร์ สถาพรศึกษา
4 20954 ด.ช.พีระพัฒน์ โสภณวิเศษ ปัญญาศักด์ิ
5 20955 ด.ช.จีระพัฒน์ โสภณวิเศษ ปัญญาศักด์ิ
6 20956 ด.ช.เอกกวิน โรจนวลี พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
7 20957 ด.ช.ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย ซางตาครู้สศึกษา
8 20958 ด.ช.คณพศ เอกตระกูลเกษม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

9 20959 ด.ช.วุฒธิชัย  เทิดทูลกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10 20960 ด.ช.รพีภัทร แดงขันตรี วัดบางปะกอก
11 20961 ด.ญ.สาริศา ประทุมนนท์ เขมะสิริอนุสรณ์
12 20962 ด.ช.เสาเอก ช้อนสวัสด์ิ เผดิมศึกษา
13 20963 ด.ช.จุลวัฒน์ ไข่แดง มณีวัฒนา
14 20964 ด.ช.พุฒิพงศ์ นภาพิศุทธ์ิพร ราชวินิต
15 20965 ด.ช.จิรพัฒน์   เวทการ ราชวินิต
16 20966 ด.ช.พีรณัฐ เกณฑ์ทา ราชวินิต
17 20967 ด.ช.นิลพัทธ์ รุกขชาติ วัดประยุรวงศ์
18 20968 ด.ช.ปภาวิน ใจวงค์ ราชวินิต
19 20969 ด.ช.มโนทยา ชนะไพ ราชวินิต
20 20970 ด.ช.สรสิส วีระอาชากุล อัสสัมชัญธนบุรี
21 20971 ด.ญ.ญาณิศา ดิษฐปาน พิชญ์ชนก
22 20972 ด.ช.ปฏิภาณ ดารานุวัฒน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23 20973 ด.ช.สิริเชษฐ์ ดารามาศ ราชวินิต
24 20974 ด.ช.ธนันชัย โชติชมภู สารสาสน์วิเทศหนองแขม
25 20975 ด.ช.ตรัยคุณ ลมสาลี สตรีวรนาถ เทเวศร์



ห้องสอบท่ี  40

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 20976 ด.ช.พชรวินท์ พ ผลพิบูลย์ ฐานปัญญา
2 20977 ด.ช.อารยัน สุกุลา ทานตะวันไตรภาษา
3 20978 ด.ช.กฤตภาส ด ารงอนันต์กุล อ านวยศิลป์ธนบุรี
4 20979 ด.ช.ปุริม มีอัศวเป็นมงคล พระแม่มารีสาทร
5 20980 ด.ญ.จิรัชญา หลุ่งหม่าน ราชินีบน
6 20981 ด.ช.ปุญญพัตน์ แพรสมบูรณ์ วัดยางสุทธาราม

7 20982 ด.ช.วัฒธนากรณ์ ลายประดิษฐ
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุประตูชัยธยา

8 20983 ด.ช.ธนกฤต อาจารสุทธ์ิ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
9 20984 ด.ช.โรม ต้ังวิริยะ ซางตาครู้สศึกษา
10 20985 ด.ช.ทิศกรณ์ วิเชียรศรี สารสาสน์พิทยา
11 20986 ด.ช.กฤตภาส รัตนณรงค์ ไทยคริสเตียน
12 20987 ด.ช.ชิตวัน เฮงพัฒนา ปัญจทรัพย์
13 20988 ด.ช.ปภังกร รักษิตชยะกูร ราชวินิตประถม
14 20989 ด.ช.สรรพัชญ์ ศิริศิลป์ บ ารุงรวิวรรณวิทยา
15 20990 ด.ช.วรโชติ เลิศอุดมสุข อัสสัมชัญแผนกประถม
16 20991 ด.ช.ทินกฤต เจริญสิน อัสสัมชัญแผนกประถม
17 20992 ด.ช.วรวุฒิ แตงนนท์ แม่พระฟาติมา
18 20993 ด.ช.ปุญณพัฒน์ เกิดเทศ แสงอรุณ
19 20994 ด.ช.กรณพภณ วิจักขณังกูร อัสสัมชัญแผนกประถม
20 20995 ด.ช.อัครวินท์ ปัญญาภรณี ประเสริฐธรรมวิทยา
21 20996 ด.ช.อัครวินท์ ล้อมกุลไพศาล ประเสริฐธรรมวิทยา
22 20997 ด.ช.กฤตธน ช่ืนชูศรี ปราโมทย์รามอินทรา
23 20998 ด.ช.ธนกร เอกศุภมาศ กงล้ีจงซัน
24 20999 ด.ญ.พิรดา เนียมหอม ปัญญาศักด์ิ
25 21000 ด.ช.ปรวุฒิ ทองหวาน สตรีวรนาถ



ห้องสอบท่ี  41

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21001 ด.ช.รัชต วงษ์ศิริ สถาพรศึกษา
2 21002 ด.ช.ณภพ เพ็งผล อัสัมชัญแผนกประถม
3 21003 ด.ญ.กษิรา แก้วสังข์ บูรณะศึกษา
4 21004 ด.ช.ธาวิน พันธ์ุทอง ทรงวิทยา (แบร่ิง)
5 21005 ด.ช.พิพัฒน์ มีไพฑูรย์ วัดเบญจมบพิตร
6 21006 ด.ช.อลงกรณ์ จันทัย วัดราษฎร์ ศรัทธาราม
7 21007 ด.ช.กฤติน สุขส าราญ วัดเบญจมบพิตร
8 21008 ด.ช.สุทิวัส จิตรโภคา บ้านหนองเงินฮ้อย
9 21009 ด.ช.ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล จินดามณี
10 21010 ด.ช.อัศวเมฆินทร์ อินทรสงเคราะห์ อัสสัมชัญ แผนกประถาม
11 21011 ด.ช.ธีภพ เอกศุภมาศ กงล้ีจงซัน
12 21012 ด.ช.คณิสร ศรีนวล กงล้ีจงซัน
13 21013 ด.ช.วัฒนพงษ์ บัวด า กงล้ีจงซัน
14 21014 ด.ช.พรชัย วิเชียรชาติ พระแม่มารี
15 21015 ด.ช.ณเอก แจงจิรวัฒน์ ฐานปัญญา
16 21016 ด.ช.นนทวัฒน์ ไชยคชบาล ราชวินิต
17 21017 ด.ช.ณัฐชนน ปานจันทร์ ลาซาล
18 21018 ด.ช.ธราเทพ ธนาพิชัย อนุบาลสมุทรสาคร
19 21019 ด.ช.ปองภพ ทองสมจิตร บีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด ลาดพร้าว
20 21020 ด.ช.ชีวธันย์ ก่ิงแก้ว อยู่เย็นวิทยา
21 21021 ด.ช.ภัคณัฏฐ์ อธินฤดีกัญญ์ นฤมลทิน ธนบรี
22 21022 ด.ช.กินตพิชญ์ ศรีประพฤทธ์ิชัย เซนต์คาเบรียล
23 21023 ด.ช.นนทพัทธ์ พิทักษ์ชาติภิญโญ กงล้ีจงซัน
24 21024 ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชติฐิติคุณ อนุบาลจันทบุรี
25 21025 ด.ช.ทรงพล เทมิตร์ สว่างรัตน์พิฉายศึกษา



ห้องสอบท่ี  42

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21026 ด.ช.สุทธิวัฒน์ ขันแข็ง ปัญญาศักด์ิ
2 21027 ด.ช.ณัฐพัชญ์ ธนทรัพย์วรากร บูรณวิทย์
3 21028 ด.ช.อริย์ธัช ยาค า กรพิทักษ์ศึกษา
4 21029 ด.ช.รชต ธัญญศรีสังข์ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
5 21030 ด.ช.วุฒิกร นรดี ราชวินิตประถมบางแค
6 21031 ด.ช.ปณภูมิ ลายมะนะตา พระต าหนักสวนกุหลาบ
7 21032 ด.ช.พศิน เชียรเตชากุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
8 21033 ด.ญ.ลภัสรดา ตันก าเนิด ราชินีบน
9 21034 ด.ญ.ปรียานุช ปฐมเอม กรพิทักษ์ศึกษา
10 21035 ด.ช.ราเมศวร์ เฟ่ืองฟุ้ง เซนต์แมร่ี SM
11 21036 ด.ช.ธีรวัฒน์ รัตนประทุม ชาญรัตน์วิทยา
12 21037 ด.ช.รฐนนท์ สวัสด์ิวงษ์สกุล จินดามณี
13 21038 ด.ช.ธนภณ สงวนจีน แสงทองวิทยา นครชัยศรี
14 21039 ด.ช.นบธรรม นพเก้า เซนต์แมร่ี
15 21040 ด.ช.กิตติธัช ตรงศิริวัฒน์ ศุภวรรณ

16 21041 ด.ช.มีนกร มีเจริญ
ราชประชาสมาสัยฝ่ายประถมในพระ
บรมราชูปถัมภ์

17 21042 ด.ช. ้้ภูตะวันคริสเตียโน่ โนนกลาง ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
18 21043 ด.ช.ภูมิพัชร เพ็ชร์กิจ วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
19 21044 ด.ช.จิรัฏฐ์ ศรีสุนาครัว จารุวัฒนานุกูล
20 21045 ด.ช.ศุภกร กาญจนแสนส่ง อนุบาลราชบุรี
21 21046 ด.ช.อ าพัน ทาฟุ่น ดรุณวิทย์ศึกษา
22 21047 ด.ช.กานต์กิตติ ถวิลวิสาร เทพกาญจนา
23 21048 ด.ช.พชร ฤกษ์งาม เอกชัย
24 21049 ด.ช.ดนัยวิช จุเฉย ราชวินิต
25 21050 ด.ช.กานต์ ประหยัดทรัพย์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21051 ด.ช.พงศธร ยศวันต์ อัสสัมชัญแผนกประถม
2 21052 ด.ช.อับบาส วิริยสกุล เซนต์หลุยส์ศึกษา
3 21053 ด.ช.กฤตวัฒน์ ภู่เเสง มหาชัยคริสเตียนวิทยา
4 21054 ด.ช.พัสกร สกุนะสิงห์ เซนต์คาเบรียล
5 21055 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์พันธ์งาม ราชวินิต
6 21056 ด.ช.ชยพล ตันติวัชรีกุล วัดบางปะกอก
7 21057 ด.ช.ปณิธาน บุญไชย ทุ่งมหาเมฆ
8 21058 ด.ช.ศุภนัฐ พลายแก้ว นันทนวรวิทย์
9 21059 ด.ช.อริยเดช คฤหเสรีธร บางพลีพัฒนศึกษาลัย
10 21060 ด.ช.นิธิศ สมานวิบูลย์ เซนต์หลุยส์ศึกษา
11 21061 ด.ช.พงศธร วชิระมาลี เซ็นต์ปีเตอร์ ธนบุรี

12 21062 ด.ญ.วรภร ด าสี
สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

13 21063 ด.ช.ตรวจสอบ ถูกต้อง พลับพลาชัย
14 21064 ด.ช.พสุธันส์ ศิริพรเลิศ อรุณประดิษฐ์
15 21065 ด.ช.บรรณรต นิเจริญ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
16 21066 ด.ช.อัศวิจักขณ์ ศิริวิลาศ พระแม่มารีสาทร
17 21067 ด.ช.สิริวัชร ศรีทองทราย ซางตาครู้สศึกษา
18 21068 ด.ช.นพณัฐ คงเนียม กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
19 21069 ด.ช.เวชพิสิฐ เรียงเครือ ประสาทวิทยานนทบุรี
20 21070 ด.ช.สุทธิพงษ์ แก่นพรม ยอแซฟอุปถัมภ์
21 21071 ด.ช.คุณากร นาคงาม พร้านีลวัชระ
22 21072 ด.ช.ภีรพัฒน์ ไตรตรองธรรม บูรณะศึกษา
23 21073 ด.ญ.ณัฐกัลยกร พัธนาวิน กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
24 21074 ด.ช.พรภวิษย์ แปงเครือ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
25 21075 ด.ช.ปัณณทัต จักรแก้ว ราชินี
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21076 ด.ช.ศุภณัฐ แสงสาตรา ราชวินิต
2 21077 ด.ญ.ภัชชญา  แซ่โท้ว บางพลีพัฒนศึกษาลัย
3 21078 ด.ช.ชีวธันย์ ส าราญสินธ์ุ พระหฤทัยคอนแวนต์
4 21079 ด.ช.ณภัทร นวะมะรัตน ราชวินิตประถมบางแค
5 21080 ด.ช.ณธนพล บุรารัตนวงศ์ สารสาสน์ธนบุรี
6 21081 ด.ช.เขม แทนมาก ชลประทานวิทยา
7 21082 ด.ช.ธัชพล พันธ์ุไพโรจน์ เซนต์คาเบรียล
8 21083 ด.ช.วชิรัศวิน มหันตพลานนท์ พระหฤทัยคอนแวนต์
9 21084 ด.ญ.พัชราพร สุขสมนาค มาเรียลัย
10 21085 ด.ช.ธรรมรัตน์ ธรรมพิทักษ์ สวนลุมพินี

11 21086 ด.ช.นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

12 21087 ด.ญ.อรสา ป้อสันเทียะ วัดโพธ์ิ(ราษฎร์ผดุงผล)
13 21088 ด.ช.พันธนนท์ โพธ์ิขาว เผดิมศึกษา
14 21089 ด.ช.กิตติธัช ขจรพันธ์ สาธิตละอออุทิศ
15 21090 ด.ช.ภูษกุล ธนาภากรวิศาล เซนต์ดอมินิก
16 21091 ด.ช.ภูวดล กอเกียรติธ ารงค์ สารสาสน์พิทยา
17 21092 ด.ช.ภูบดี ศรีชะอุ่ม พรพิมพ์ พระราม2
18 21093 ด.ช.ชนวัชย์  จิระอัศวโภคิน กุหลาบวิทยา
19 21094 ด.ช.สุรนันทน์  บรรเทิงจิต วัดลาดปลาดุก
20 21095 ด.ช.ศุภทิน โอฬา เซนต์คาเบรียล
21 21096 ด.ช.สุรวิทย์ สรณ์สิริพงศ์ พระแม่มารีสาทร
22 21097 ด.ช.จีรพัฒน์ ทบศรี อัตตาภิวัฒน์
23 21098 ด.ช.ภัทรกร บุญญาภานุกูล สารสาสน์ร่มเกล้าอินเตอร์
24 21099 ด.ช.อัฐกฤต เจนทะเล เอกชัย
25 21100 ด.ช.ภูริทัต สุขเจริญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21101 ด.ช.จิรัฎฐ์ หะรินเดช สารสาสน์

2 21102 ด.ช.ชนชน วงษ์เจริญ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ประถม)

3 21103 ด.ช.นาคิน อินต๊ะยศ วัดพลับพลาชัย
4 21104 ด.ช.โชติยาวัฒน์ ยอดเงิน ศึกษาบัณฑิต
5 21105 ด.ช.พีรัช ชวนเชย เกตุพิชัยวิทยา
6 21106 ด.ช.อภิภู ท่ัวถวิล วัดโขด
7 21107 ด.ช.ธีรเดช แสงสกุล มณีวัฒนา
8 21108 ด.ญ.วิชชญาภรณ์ สารพิษ อนุบาลบางกรวย วัดศรีประวัติ
9 21109 ด.ช.วุฒิกร งดงาม บ้านทุ่งหยีเพ็ง
10 21110 ด.ช.ภาคิน รัตน์โมราห์ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
11 21111 ด.ช.สิริเย่ียม ต้ังปกาศิต สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 21112 ด.ช.พงศ์ภรณ์ เมืองม่ัน สมฤดีสมุทรสาคร
13 21113 ด.ช.ธนบดี ทองจารึก สารสาทน์วิเทศบางบอน
14 21114 ด.ช.เพชรนที ทองชอุ่ม ขุมทองวิทยา
15 21115 ด.ช.ณัฐภัทร รัตนตรัยรักษา บูรณศึกษา
16 21116 ด.ช.ทัศน์พล แววบรรฑิต นฤมลทิน ธนบุรี
17 21117 ด.ช.ชนม์ณภัทร์ วงศ์สมศรี ซางตาครู้สศึกษา
18 21118 ด.ช.วรวิทย์ งามเกษมสุข ประสานวิทย์วัฒนา
19 21119 ด.ช.ฉันทพัฒน์ เด่นสกุลประเสริฐ สมฤดีสมุทรสาคร
20 21120 ด.ช.ธนภูมิ ต้ังปกาศิต วัดพลับพลาชัย
21 21121 ด.ช.ธรรมเชษฐ์ เชาว์วิศวชัย วัดพลับพลาชัย
22 21122 ด.ช.ภัทรชัย เชาว์วิศวชัย วัดพลับพลาชัย
23 21123 ด.ช.น้ าเหนือ โนวา จันทร์สว่าง อุมดมวิทยา
24 21124 ด.ช.กฤติณ รอดธานี วันทามารีอา
25 21125 ด.ช.จรรยวรรธน์  สุวรรณรัตน์ บูรณะศึกษา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21126 ด.ญ.กฤติกา บุญสินธ์ วัดคลองตาสูตรสามัคคี
2 21127 ด.ญ.เพ็ญรพี เทพอาษา ตลาดบางบางคูลัด
3 21128 ด.ช.สิปปกร บุรีแก้ว กรพิทักษ์ศึกษา
4 21129 ด.ช.เสฏฐพงศ์ สัญจร อนุบาลวัดปรินายก
5 21130 ด.ช.กฤษฏ์ิพล หอมเกตุ พระแม่มารี พระโขนง
6 21131 ด.ช.ปุณณวิศว์ อัศวาภิรมย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
7 21132 ด.ช.ภูริคุณ โห้สุวรรณ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
8 21133 ด.ช.ณรุธ เฮงนิรันดร์ สีตบุตรบ ารุง
9 21134 ด.ช.ภาสพงศ์  ชาสกร สารสาสน์หนองแขม
10 21135 ด.ช.ทัตพงศ์ ทัตพรเศวต กว่างเจ้า
11 21136 ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิอ าพรพรรณ พระหฤทัยคอนแวนต์
12 21137 ด.ญ.อภิสรา เขียนศรี เอกชัย
13 21138 ด.ช.ณัฐวีรพจน์ คุณานนทกร อนุบาลพิบูลเวศม์
14 21139 ด.ช.กฤตยชญ์ เหลืองศรีสุข ราชวินิต
15 21140 ด.ช.ธนกฤต จิรวงศ์ธนากร อัสสัมชัญแผนกประถม
16 21141 ด.ช.ณัชศกรญ์ เลิศวงศ์หัตถกุล สายอักษร
17 21142 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ จันทะขาว เชิดเจิมศิลป์
18 21143 ด.ช.สิทธินนท์ อัศวธัญญาสกุล กุหลาบวิทยา
19 21144 ด.ช.พันธนัตถ์ สนธิขันธ์ ปัญญาศักด์ิ
20 21145 ด.ช.นิธิรัชฐ์ ชัยประกายวีรกุล กรุงเทพคริสเตียน
21 21146 ด.ช.ธนภูมิ ควรวินิจ พญาไท
22 21147 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ ทาลาศรี กฤตศิลป์วิทยา
23 21148 ด.ญ.ชุดาณัฐ ยอดจรัส เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
24 21149 ด.ช.นพคุณ สร่ายทอง อัสสัมชัญธนบุรี
25 21150 ด.ช.กรภัทร์ รัตนสาครชัย มหาชัยคริสเตียน
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21151 ด.ช.กฤษฏ์ รงคปราณี ราชินี
2 21152 ด.ช. ีพิตตินันท์ อ่างแก้ว กุหลาบวิทยา
3 21153 ด.ช.ณธีพัฒน์ โรจนพสุโชค ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
4 21154 ด.ช.ปัณณ์ วิชญาพร อัสสัมชัญ แผนกประถม
5 21155 ด.ช.ภูริณัฐ บัวสีสวัด สามชัยวิเทศน์ศึกษา
6 21156 ด.ช.ออมพณ เต็มอนุภาพกุล เซนต์ดอมินิก
7 21157 ด.ญ.สุชานรี สืบศักด์ิ พระแม่สกลสงเคราะห์
8 21158 ด.ญ.ทอฝัน มีนิลดี พร้อม
9 21159 ด.ช.พีรวิชญ์ แจ้งจ่ัน วัดใหม่ผดุงเขต
10 21160 ด.ช.ชยางกูร อ่อนน้อม ภารตวิทยาลัย
11 21161 ด.ช.จิรายุ ชัยปรีชา กรพิทักษ์ศึกษา
12 21162 ด.ช.ภฤศ กิจพยัคฆ์ มณีวัฒนา
13 21163 ด.ช.สิรภัทร ดิษฐบรรจง ปัญญาศักด์ิ
14 21164 ด.ช.คณธัช รัตนพิภพ มารีวิทย์ สัตหีบ
15 21165 ด.ช.ธีทัต มีแต้ม เซนต์คาเบรียล
16 21166 ด.ช.กรกวิน จันทรสิงหาญ ราชวินิต
17 21167 ด.ช.ภูเบศวร์ บุตตะวงศ์ อ านวยวิทย์
18 21168 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ภู่โรจสวัสด์ิ สารสาสน์เอกตรา
19 21169 ด.ช.ดนัยณัฐ จ าปาศักด์ิ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
20 21170 ด.ช.พรรษธร อานุภาพบรรเจิด มาเรียลัย
21 21171 ด.ช.ณัฐภัทร จอมสังข์ มณีวัฒนา
22 21172 ด.ช.รัชชานนท์ สุขเกษม อ านวยวิทย์
23 21173 ด.ช.พรภวิษย์ ประยูรรัตน์ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
24 21174 ด.ช.กรวิชญ์ เจตชวลิต เผดิมศึกษา

25 21175 ด.ช.อินทนนท์ วิจิตรหทัยปรีดา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา



ห้องสอบท่ี  48

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21176 ด.ช.นิติพัฒน์ วิมลทรง เพาะปัญญา
2 21177 ด.ช.วิชยุตม์ สมพฤกษ์ แม่พระฟาติมา
3 21178 ด.ช.สิรภพ บุญเลิศ เอกชัย
4 21179 ด.ช.พุฒิพัฒน์ พุฒิวีรศักด์ิ วิชากร
5 21180 ด.ช.มกรธวัช วังพงศ์ไพบูลย์ อัสสัมชัญ แผนกประถม
6 21181 ด.ช.ณัฐภัทร  วังพงศ์ไพบูลย์ อัสสัมชันแผนกประถม
7 21182 ด.ช.ธรณ์ธันย์ สุพิทักษ์ จารุวัฒนานุกูล
8 21183 ด.ช.ชยานนท์ เกิดผล กงล้ีจงซัน
9 21184 ด.ช.ภาสกร รัตนาจารย์ ราชวินิต
10 21185 ด.ช.นพสิทธ์ิ โชติสุริยสินสุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
11 21186 ด.ช.ชยพล ธรรมมงคล โสมาภานุสรณ์
12 21187 ด.ช.ชยพล จันทระโยธา อัสสัมชัน แผนกประถมศึกษา
13 21188 ด.ช.ณัฏฐ์พล วงษ์ทองตระกูล กุหลาบวิทยา
14 21189 ด.ช.ปยุต มีดาบสมเด็จ วิชากร
15 21190 ด.ญ.ศุภากร พงษ์ผาตินันท์ พระมหาไถ่ศึกษา
16 21191 ด.ช.ณัฑพงษ์ พงษ์ผาตินันท์ พระมหาไถ่ศึกษา
17 21192 ด.ช.ณัฐพงศ์ แยัมอุทัย อัสสัมชัญ แผนกประถม
18 21193 ด.ช.เตชพัฒน์ ทองเจริญ ธัญญสิทธิศิลป์
19 21194 ด.ช.ชาญทอง ทองล้อม ราชวินิต
20 21195 ด.ช.พงศกร  พงศณ วัดอมรินทราราม
21 21196 ด.ช.เตณ์ชินทร์ เนินงาม บางขุนเทียนศึกษา
22 21197 ด.ช.ภูษิต โชคเสาะแสวง บางขุนเทียนศึกษา
23 21198 ด.ญ.ธนัญญา กาบจันทร์ มารีย์วิทยา นนทบุรี
24 21199 ด.ช.ธณนน จงชนะวิชัยชาญ พระมหาไถ่ศึกษา
25 21200 ด.ช.สรวิช รินทรวิฑูรย์ รัตนศึกษา



ห้องสอบท่ี  49

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21201 ด.ช.ธีรภัทร เทพเทียน
สาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา(ประถม)

2 21202 ด.ช.คเชนทร์ เกตุรามฤทธ์ิ บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ)
3 21203 ด.ช.พาคินทร์ เกียรติกุลานุสรณ์ พญาไท
4 21204 ด.ช.อิงคยุทธ แสนแก้วทอง สารสาสน์วิเทศหนองแขม
5 21205 ด.ช.พีรภัทร มารมณ์พันธ์ุ วัดตะกล่ า
6 21206 ด.ช.กีรติ รัชเกล้าพรพรหม จันทรวิทยา
7 21207 ด.ช.จิรภัทร ภมร อนุบาลสมุทรสาคร
8 21208 ด.ช.กิตติธัช เต็มเจริญทรัพย์ อนุบาลวัดปรินายก
9 21209 ด.ช.จิราเจต แซ่อ้ึง เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
10 21210 ด.ช.ศิวัช แตงอ่อน เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
11 21211 ด.ช.กิตติกวิน อินทร์มณี มารีย์วิทยา นนทบุรี
12 21212 ด.ช.การัณยภาส ร่มเย็น พระหฤทัยคอนแวนต์
13 21213 ด.ญ.วิรันดา น้อยอ่ิม อนุบาลสมุทรสาคร
14 21214 ด.ญ.นวรัตน์ ป่าไม้ทอง อนุบาลสมุทรสาคร
15 21215 ด.ญ.นิศรา อ าไพ อนุบาลสมุทรสาคร
16 21216 ด.ญ.ญาณิศา ขาวสังข์ บางบัวทองราษฎร์บ ารุง
17 21217 ด.ช.นราวิชญ์ โยธาวุธ สารสาสน์พัฒนา
18 21218 ด.ช.ณ ฎฐ์ชนน จิตม่ันคงธรรม อัสสัมชันธนบุรี
19 21219 ด.ช.อติเทพ อมรไกรสร อัสสัมชัญแผนกประถม
20 21220 ด.ช.อภิเดช ผละพล จารุวัฒนานุกูล
21 21221 ด.ช.รฐนนท์ ศรีอ านวยไชย ประสาทวุฒิ
22 21222 ด.ช.ธนาพล ลักษมีคุณากร รุจิเสรีวิทยา
23 21223 ด.ช.ปัณยกร สิงห์ดวง วรรณสว่างจิต
24 21224 ด.ช.ธนัญนัชญ์ พจปภัสร์วพร วัดชัยชนะสงคราม
25 21225 ด.ช.ปรัตถกร วรานุธินนท์ มณีวัฒนา



ห้องสอบท่ี  50

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21226 ด.ญ.สิริน มีแก้ว สาธิตละออุทิศ
2 21227 ด.ช.รัชพล สุธีพิเชฐภัณฑ์ เซนดอมินิก
3 21228 ด.ช.ปิยะวรินทร์ ธ เชียงทอง สาธิตละอออุทิศ
4 21229 ด.ช.นราเศรษฐ์ นรัจฉริยางกูร วัดพลับพลาชัย
5 21230 ด.ช.ตฤณ เสตียวัน อันนาลัย
6 21231 ด.ช.รชต อุดมวัจนศักด์ิ อัสสัมชัญ แผนกประถม
7 21232 ด.ช.ตรัยคุณ ฤทธิเดช ยอดดวงใจ
8 21233 ด.ช.สุทธิศักด์ิ วงศ์มณี วรรัตน์ศึกษา
9 21234 ด.ช.อัฐวีร์ จันทศรี กสิณธรวิทยา
10 21235 ด.ช.อัครวิทย์ น้อยส าราญ สาธิตละอออุทิศ
11 21236 ด.ช.ปวริศร์ โพธิศิริ ราชวินิตประถมบางแค
12 21237 ด.ช.สหชาติ อินฒะสอน พระต าหนักสวนกุหลาบ
13 21238 ด.ญ.ชัญญานุช นุชประเสริฐ อนุบาลสมุทรสาคร
14 21239 ด.ช.คุณานนต์ สุรเจริญเวชกุล สารสาสน์วิเทศน์สมุทรปราการ
15 21240 ด.ช.กฤษฏิกร โสภาวศิน พญาไท
16 21241 ด.ช.ธีรเมธ อักษรกูล สมาคมสตรีไทย
17 21242 ด.ช.ภรัณยู ย้ิมฉอด ราชวินิต
18 21243 ด.ช.ณภัทร แย้มโพธ์ิ สิริวุฒิวิทยา
19 21244 ด.ช.พิชญุตม์ อัคคะเมธี สายน้ าทิพย์
20 21245 ด.ช.ปวริศร์ คงวาณิชยะพงษ์ บูรณะศึกษา
21 21246 ด.ช.กรวิชญ์ เย้ืองเจริญ แสงอรุณ
22 21247 ด.ช.ธนพล ฐิตสิริ ซางตาครู้สศึกษา
23 21248 ด.ช.กันตชาติ ศรีเพ็ชร อัสสัมชัญแผนกประถม
24 21249 ด.ช.รัชพล เตาะเจริญสุข สุพรรณภูมิ
25 21250 ด.ช.วงศธร อยู่ประเสริฐ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ



ห้องสอบท่ี  51

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21251 ด.ช.รัตฐวุฒิ รัศมิทัต ซางตาครู้สศึกษา
2 21252 ด.ช.กรณ์ ไชยจิตต์ เซนต์คาเบรียล
3 21253 ด.ช.อริญชย์  ล้อมผล คลองเตยวิทยา
4 21254 ด.ช.ปฐวี เสียงใส ประถมนนทรี
5 21255 ด.ช.ณภัทร สินทอง สายน้ าทิพย์
6 21256 ด.ญ.สโรชิณี ภูท านอง โชคชัยรังสิต
7 21257 ด.ช.เตชิต ปรียวุฒิเวช ราชวินิต
8 21258 ด.ญ.เนตรชนนี หอมจันทร์ วัดปลูกศรัทธา
9 21259 ด.ช.จิรกฤต พ่ึงหลักชัย กรพิทักษ์ศึกษา
10 21260 ด.ช.กันตยศ ศุภดิลกลักษณ์ กรพิทักษ์ศึกษา
11 21261 ด.ช.พีรวิชญ์ ชลศิริพงษ์ สุขเจริญผล
12 21262 ด.ญ.ธนัญชนก เวโรจน์บรรจง พระต าหนักสวนกุหลาบ
13 21263 ด.ช.ทินภัทร เหมือนโป๋ พร้านีลวัชระ
14 21264 ด.ช.ฐิติวัฒน์ ประดิษฐสกุลชัย สารสาสน์พิทยา
15 21265 ด.ช.พีรวิชญ์ ชาญชัยสัมฤทธ์ิ เเสงอรุณ
16 21266 ด.ญ.ณภัทร เครือคล้าย เลิศหล้า เกษตรนวมินทร์
17 21267 ด.ช.ณฐภัทร ธัญญารักษ์ ราชวินิต
18 21268 ด.ช.ศิวากร อรุณไพศาลกิจ วรรัตน์ศึกษานนทบุรี
19 21269 ด.ช.ปภังกร ขันแก้ว อนุบาลนครปฐม
20 21270 ด.ช.ปพน นภาวิวัฒนากุล ซางตาครู้สศึกษา
21 21271 ด.ช.ปรัชญ์นนท์ ศิริพันธ์ุ กสิณธรวิทยา
22 21272 ด.ช.พลพงศพัศ สหมิตรมงคล อนุบาลสมุทรสาคร
23 21273 ด.ช.ชัยวุฒิ อภิสิทธิรัตนากร จันทรวิทยา
24 21274 ด.ช.ชยุตม์ กัญจนวงศ์วัฒน์ อัสสัมชันธนบุรี
25 21275 ด.ช.ภูกวิน บุญชอบ เจนอยุธยา
26 21276 ด.ช.กตัญญภูมิ ยศหนัก ราชวินิต



ห้องสอบท่ี  52

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21277 ด.ช.สกล มีสกุล สวัสดีวิทยา
2 21278 ด.ช.ธัญเทพ ภิรมย์ธรรม กรุงเทพคริสเตียน
3 21279 ด.ช.ธราเทพ เบ้าพูนทอง อัสสัมชัญธนบุรี
4 21280 ด.ช.ธนกร ศรีแก้วน า้ใส อยู่เย็นวิทยา
5 21281 ด.ช.บุญกร ทรงเชิดชูวงศ์ หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
6 21282 ด.ช.ธนวรรธน์ ภู่ระหงษ์ อันนาลัย
7 21283 ด.ญ.นันทพร บุญเศรษฐ ชุมชนวัดบางไผ่
8 21284 ด.ช.พชรพล เครือยศ อนุบาลสมุทรสาคร
9 21285 ด.ญ.เพชรรัตน์  ทองเท่ียงตรง กฤตศิลป์วิทยา
10 21286 ด.ช.เตชินท์ ปัญญาพิทักษ์ชัย สารสาสน์วิเทศธนบุรี
11 21287 ด.ช.ธนกฤต รุ่งไพโรจน์ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
12 21288 ด.ช.ตรีวิทย์ สุกัลย์ชานนท์ พันธะวัฒนา
13 21289 ด.ช.วราชฤทธ์ิ ขันตรี สวนลุมพินี
14 21290 ด.ช.ภัทรพล ธนพลชาญกิจ เพลินพัฒนา
15 21291 ด.ญ.โชติกา เติมวัฒน์ สาธิตละอออุทิศ
16 21292 ด.ช.ธีทัต สุขเกษม โสมาภาพัฒนา
17 21293 ด.ช.ณัฐกฤต วิโรจน์ สกุลศึกษา
18 21294 ด.ช.ภัควัฒน์  ต้ังนที สารสาสน์เอกตรา
19 21295 ด.ช.ปฐมกร บรรเลง กรพิทักษ์ศึกษา
20 21296 ด.ช.เดชาวิชญ์ อินเพ็ญ สายน้ าทิพย์
21 21297 ด.ช.พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
22 21298 ด.ญ.ธนพร ฤดีเมธากุล วัดลานบุญ
23 21299 ด.ช.อนันดา จารุพันธ์ อักษรเจริญ
24 21300 ด.ช.ภาวินท์ ศิริมงคลภาวงศ์ ซางตาครู้สศึกษา
25 21301 ด.ช.สังวาลย์ พร้ิงเพราะ สัมมาชีวศิลป
26 21302 ด.ช.ไกรวิชญ์ หลอ ประสาทวุฒิ



ห้องสอบท่ี  53

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21303 ด.ช.มาวิน สหะเดช สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
2 21304 ด.ช.วรภัทร บุญมา ผดุงกิจศึกษา
3 21305 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ กันตีฟอง ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
4 21306 ด.ช.ธาวิน โตทิม สุนีพิทยา

5 21307 ด.ช.ปรุฬห์ อัครพิเชษฐ
เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิกา
ราม

6 21308 ด.ช.ปิยังกูร คืนดี อัสสัมชัญแผนกประถม
7 21309 ด.ญ.ณัฐชยาน์ วงค์ชะนะ ศุภกรณ์วิทยา
8 21310 ด.ช.ธิติพันธ์ พิสุทธิวาณิชกุล สารสาสน์พิทยา
9 21311 ด.ช.สกรรจ์ ต้ังศิริสกุล สหวิทย์
10 21312 ด.ช.ณัฐพัชร์ แก่นแก้ว เซนต์คาเบรียล
11 21313 ด.ช.ญาณพัฒน์ ภักดีรักษ์พงศ์ ซางตาครู้สศึกษา
12 21314 ด.ช.ธนกฤต ต้ังเจริญกิจ เซนต์ดอมินิก
13 21315 ด.ช.ชวิศ จันทร์เปล่ง กรพิทักษ์ศึกษา
14 21316 ด.ช.จิรพงศ์ ป่านแก้ว พลับพลาชัย
15 21317 ด.ช.ปวริศ อังสุมาลี อยู่เย็นวิทยา

16 21318 ด.ช.ธีรชาติ เดชานันทศิลป์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
ประถม)

17 21319 ด.ช.จิรวัฒน์ สรรเสริญความดี จันทรวิทยา
18 21320 ด.ช.อชิรวิชญ์ สิริพัชรานนท์ เซนต์หลุยส์ศึกษา
19 21321 ด.ช.สรวิชญ์ ติรภาส เพ็ญสมิทธ์
20 21322 ด.ช.อนพัช เอ้ือศรีวัฒนากุล เซนต์คาเบรียล
21 21323 ด.ช.สุกฤษฎ์ กรังพานิช สารสาสน์วิเทศ สมุทรสาคร
22 21324 ด.ญ.ฐิตาพร บัวเปรม พระแม่มารีพระโขนง
23 21325 ด.ช.วรินทร พุ่มเเพร มณีวัฒนา
24 21326 ด.ญ.พรสิริ อร่ามรุ่ง เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

25 21327 ด.ญ.พิมพกานต์ ประทุมรัตน์
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

26 21328 ด.ช.นรินทร แผนศรี สุขเจริญผล เทพารักษ์



ห้องสอบท่ี  54

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21329 ด.ช.สิทธา เฟ่ืองฟู ซางตาครู้สศึกษา
2 21330 ด.ช.พีรวิชญ์ ขนอนเวช เซนต์ดอมินิก
3 21331 ด.ช.จิรพัฒน์ สรรค์เสถียร ซางตาครู้สศึกษา
4 21332 ด.ช.ศุภกร ตีระวนิชพงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 21333 ด.ช.ภีรพัฒน์ พุ่มศรีพักตร์ อัสสัมชัญแผนกประถม
6 21334 ด.ช.ปภังกร โยทาธร ปัญญาศักด์ิ
7 21335 ด.ช.นรภัทร บรรณโศภิษฐ์ สาธิตละอออุทิศ
8 21336 ด.ช.กัญจน์ทองกานต์ ล้ีสัจจะกูล พระแม่มารีพระโขนง
9 21337 ด.ญ.นฤมล ดาวเรือง กฤตศิลป์วิทยา
10 21338 ด.ช.ปวริศร์ เลิศสุวรรณศรี แสงอรุณ
11 21339 ด.ช.ฉัตรสุพล เทียนสุวรรณ อัสสัมชัญธนบุรี
12 21340 ด.ช.ธนภูมิ พานิชเจริญ อยู่เย็นวิทยา
13 21341 ด.ช.รัชพล อริยอังกูร พระหฤทัยคอนแวนต์
14 21342 ด.ช.สิปปสิชญญ์ ป่ินชุมพลแสง ซางตาครู้สศึกษา
15 21343 ด.ช.ชัยภัฏ ตระการกิจ กรพิทักษ์ศึกษา
16 21344 ด.ช.ชีวิน ปรีชาพานิช เซนต์ดอมินิค
17 21345 ด.ช.ภูมิ ยอดม่ิง สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร
18 21346 ด.ญ.ณัฐกานต์ ทองธรรมชาติ เพ็ญสมิทธ์ิ
19 21347 ด.ญ.ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
20 21348 ด.ญ.ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
21 21349 ด.ช.ภัทรพล พรหมฤทธิเดชา พระหฤทัยคอนแวนต์
22 21350 ด.ช.พชร เพียรการดี วัดพลับพลาชัย
23 21351 ด.ช.ภูรินทร์ ตรีกาลวัฒนากุล สารสาสน์วิเทศบางบอน
24 21352 ด.ช.เอกภณ จันทร์เมฆา อนุบาลสมุทรสาคร
25 21353 ด.ช.พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์ เซนต์ดอมินิก
26 21354 ด.ญ.จันทกานต์ แสนเพ็ชร์ อนุบาลเพชรบุรี



ห้องสอบท่ี  55

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21355 ด.ช.กันตพัฒน์ เอ้ืออังกูรวงศ์ เผดิมศึกษา
2 21356 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จิตรอรุณไสว พระแม่มารีสาทร
3 21357 ด.ช.ธนวัฒน์ หินหาด ประสาทวุฒิ
4 21358 ด.ช.ปุณณวัฒน์ เมธานิติกุล อัสสัมชัญ แผนกประถม
5 21359 ด.ช.พันธ์ุเทพ ประสพสันต์ิ วัดบางปะกอก
6 21360 ด.ญ.ดังฝัน มุตตามระ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7 21361 ด.ช.ณธรรศ วงศ์วารี ดรุณานุกูล
8 21362 ด.ช.อนุวิท ไสหยาด สห วิทย์ 
9 21363 ด.ช.ธีรพงศ์ องคุลีชัยกุล บูรณะศึกษา
10 21364 ด.ช.ปัณณวิชญ์ นาคปลัด ราชวินิต
11 21365 ด.ช.ฉัตรชนก เสือนาค อนุบาลวัดปรินายก
12 21366 ด.ช.เปรม รูปขจร กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
13 21367 ด.ช.ภูริภัทริย์ ภาวศุทธิวงศ์ เซนต์คาเบรียล
14 21368 ด.ช.สิรวิชญ์  เชียร์ อัสสัมชัญแผนกประถม
15 21369 ด.ญ.ศิริญญา เวชกามา วัดพิกุลเงิน
16 21370 ด.ช.วรกฤต กฤษณสุวรรณ บางกอกทวิวิทย์
17 21371 ด.ช.สรัชพงษ์ พุทธเจริญ เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
18 21372 ด.ช.ภวิชช์ สาระกรณ์ จารุวัฒนานุกูล
19 21373 ด.ช.นภัทร ปียาชัยประภา กว่างเจ้า
20 21374 ด.ช.ธนพล ทาลุมพุก ประสาทวุฒิ
21 21375 ด.ช.ธันวา บัวหลง สีตบุตรบ ารุง
22 21376 ด.ช.ศิรศักด์ิ ธิติชัชวาลกุล บูรณะศึกษา
23 21377 ด.ช.ธนวิชญ์ โคตรมิตร กุหลาบวิทยา
24 21378 ด.ญ.พัลลภา แย้มอ าพันธ์ ซางตาครู้สศึกษา
25 21379 ด.ช.วิฐิวัฒน์ แซ่เจียม แสนสนุกไตรทักษะ บางมด
26 21380 ด.ช.พีรพงษ์ อยู่เณร สากลศึกษาบางบัวทอง



ห้องสอบท่ี  56

ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล สถำนศึกษำ ลงช่ือผู้เข้ำสอบ

                 โรงเรียนเทพศิรินทร์     
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงกำรทดสอบศักยภำพเพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (DS Pre-test'64)

วันท่ีสอบ 28 กุมภำพันธ์ 2564

1 21381 ด.ช.ฆเนเนตร ปัญญานุพัฒน์ ฐานปัญญา
2 21382 ด.ช.วชิรวิทย์ ศิริปทุมานันท์ กรพิทักษ์ศึกษา
3 21383 ด.ช.ศุภณัฐ รัศมีฉาย ภารตวิทยาลัย
4 21384 ด.ช.ทีปกร สุวรรณวัฒนากุล ประเสริฐธรรมวิทยา
5 21385 ด.ช.ธนบดี เพชรบุตร วัดชัยชนะสงคราม
6 21386 ด.ช.ภัทธวรรธน์ สถิตอยู่คู่ไทย ธรรมภิรักษ์
7 21387 ด.ญ.ณัฐนิชา  ค าแสนพันธ์ คลองกลันตัน
8 21388 ด.ช.นฤพนธ์ิ แก้วค าลา สัจจพิทยา
9 21389 ด.ช.พัสกร สิทธิกรศักด์ิ กรพิทักษ์ศึกษา
10 21390 ด.ช.จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ ถนอมบุตร
11 21391 ด.ช.ธนดล โพธ์ิทอง อนุราชประสิทธ์ิ
12 21392 ด.ช.เปรมปุริน ค าละมูล บูรณะศึกษา
13 21393 ด.ช.มาวิน กล่อมวิทย์ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
14 21394 ด.ช.ธีรธร คงเขษม อนุบาลสุธีธร
15 21395 ด.ช.ศิวัช ราชวงษ์ มูลนิธิวัดปากบ่อ

16 21396 ด.ช.ธัญพิสิฎศ์ จุลลนันท์
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

17 21397 ด.ช.ชวณัฐ ปานโทน อัสสัมชัญ แผนกประถม
18 21398 ด.ช.ณฐกร บริบูรณ์ ปัญญาศักด์ิ
19 21399 ด.ญ.บุญญารักษ์ บุญสาร ประสาทวุฒิ
20 21400 ด.ช.อานนท์ แดงมุกดา วัดบางกระด่ี
21 21401 ด.ช.พยุลาภ เอ่ียมศรีเมฆ พระแม่มารีสาทร
22 21402 ด.ช.นาราชา ยศไธสง สารสาสน์พัฒนา
23 21403 ด.ช.ภคิน พานเงิน เอกดรุณ
24 21404 ด.ช.ปัณณธร เอ่ียมศริยารักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
25 21405 ด.ช.ยินว่าทิตร์   เผ่ือนปฐม พระต าหนักสวนกุหลาบ
26 21406 ด.ช.วรพล นาทมนตร๊ มณีวัฒนา


