
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
(Intensive English Program : IEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 1) อาคาร 1 ช้ัน 2 หมายเลขห้องสอบ 1204 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11001 เด็กชาย ตรัยคุณ แสงศิลป์     
2 11002 เด็กหญิง อภิกษณา มุ่งเจริญ     
3 11003 เด็กหญิง ศศินันท์ วังอุดม     
4 11004 เด็กหญิง ณัฐกฤตา   แก้วอุดม     
5 11005 เด็กหญิง พอฤทัย ประรินรัมย์     
6 11006 เด็กชาย ธงรบ มิ่งขวัญ     
7 11007 เด็กหญิง ธัชชา วุฒวรรณ     
8 11008 เด็กหญิง พิชชาภา ปัณรานุวงศ์     
9 11009 เด็กชาย กวิน นาวินประกาศิต     
10 11010 เด็กชาย เตชิต นิลมณี     
11 11011 เด็กชาย จิรายุ งามบุญสืบ     
12 11012 เด็กหญิง เมธปรียา สะตะ     
13 11013 เด็กหญิง ภัทรวลัญช ์ จิณณวาโส     
14 11014 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ น้อยไม้     
15 11015 เด็กหญิง เป็นบุญ คมสัน     
16 11016 เด็กชาย กษิดิส ขวัญทอง     
17 11017 เด็กชาย อชิตพล ลั้วสมบูรณ์     
18 11018 เด็กหญิง เปมิกา  เกิดสมบูรณ์     
19 11019 เด็กหญิง อลิสา แฟม     
20 11020 เด็กหญิง กมลชนก สุริยโสภาพันธุ ์     

 
 

 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 2) อาคาร 1 ช้ัน 2 หมายเลขห้องสอบ 1205 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11021 เด็กหญิง ชณัญธิกานต์ พงศาสนองกุล     
2 11022 เด็กหญิง ศิรตา ทับทิมเทศ     
3 11023 เด็กหญิง ณิชกานต์ ศรีสุวรรณ     
4 11024 เด็กชาย วันบิน นพรัตน์     
5 11025 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ตติยวงศ์วิวัฒน์     
6 11026 เด็กชาย เขฒบุญ เกตุถาวร     
7 11027 เด็กหญิง ฐิตารีย์   พรชัยพิมลพันธ์     
8 11028 เด็กชาย พันธุ์ธัช ศักดิ์พิชชานนท์     
9 11029 เด็กชาย กันตเมศฐ์ วิฑูรธราพงศ์     
10 11030 เด็กหญิง สุภการ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ     
11 11031 เด็กหญิง กัญญลักษณ์ ปิ่นทองค า     
12 11032 เด็กชาย จิรันตน์วิชญ์ ประคองเก็บ     
13 11033 เด็กหญิง อภิญญา อภิวรรณรัตน์     
14 11034 เด็กชาย ลินภัทร ปิดป้อง     
15 11035 เด็กหญิง ภัทรณชา อินตรา     
16 11036 เด็กชาย จุตติธัมม์ โฆษิตากาศ     
17 11037 เด็กหญิง พาขวัญ อินทร์สะอาด     
18 11038 เด็กหญิง ปุณิกา จันทร์ใบเล็ก     
19 11039 เด็กหญิง มิ่งกมล บริบูรณ์     
20 11040 เด็กหญิง ปวิชญา โมธรรม     

 
 

 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 3) อาคาร 4 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 4203 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11041 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พรหมถาวร     
2 11042 เด็กหญิง ปิยาพัชร ศรีหิรัญ     
3 11043 เด็กชาย กฤตานน หงษ์ทอง     
4 11044 เด็กหญิง วชิรญาณ์ วาระสิทธิ์     
5 11045 เด็กหญิง อันธิกา บุญเเท้     
6 11046 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เจริญนพคุณ     
7 11047 เด็กหญิง อัฐมาภรณ์ ศรีโรจน์     
8 11048 เด็กชาย สิทธิพงษ์ คงการุณ     
9 11049 เด็กหญิง ภัชธมน ธนเดชชัยมงคล     
10 11050 เด็กหญิง ธนพร บุญส่ง     
11 11051 เด็กหญิง พรับพราภรณ์ เพชรพลอย     
12 11052 เด็กหญิง อภิชญา เมฆมูสิก     
13 11053 เด็กชาย พชรดนัย เหมราช     
14 11054 เด็กชาย ตนุภัทร วิระวัฒน์     
15 11055 เด็กหญิง กวินลดา  สุขดี     
16 11056 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ กรัสสินใจ     
17 11057 เด็กหญิง สุรดา โชคธรวัฒน ์     
18 11058 เด็กชาย พงษ์เทพ  คุ้มราศรี     
19 11059 เด็กหญิง ภัทราศิณีย์ มีมะแม     
20 11060 เด็กหญิง ฐานภา สินธุ์จิรา     

 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 4) อาคาร 4 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 4202 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11061 เด็กหญิง ฐานิกา อาการส     
2 11062 เด็กหญิง ชนัดดา ศรีวิเชียร     
3 11063 เด็กชาย ธนเดช ศรีวิเชียร     
4 11064 เด็กชาย ชยกร ณ ล าปาง     
5 11065 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ใจกว้าง     
6 11066 เด็กหญิง กรนัน มีศรี     
7 11067 เด็กหญิง วรัชญา อักษร     
8 11068 เด็กหญิง เบนยาภา สุขเอ่ียม     
9 11069 เด็กชาย ณพัฒน์ เจตนา     
10 11070 เด็กหญิง ธนภร เย็นวัฒนา     
11 11071 เด็กชาย เมธิส ติ่งนาพัน     
12 11072 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ใจบุญ     
13 11073 เด็กหญิง ศศิวิมล มาศิริ     
14 11074 เด็กชาย พศิน รั้วมั่น     
15 11075 เด็กหญิง พรนพิน ประทีป     
16 11076 เด็กชาย ภูดิส  คือพันดุง     
17 11077 เด็กหญิง ชลธิชา ชื่นรุ่งโรจน ์     
18 11078 เด็กหญิง ชลทิพย์ เเมนสถิตย์     
19 11079 เด็กหญิง ลลดา พิณโรจน์     
20 11080 เด็กหญิง ชนิสรา  ธิบดี     

 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 5) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4301 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11081 เด็กชาย ลักษณ์สรัล ทองสันติ    
2 11082 เด็กหญิง นัชชา จาดบุญนาค    
3 11083 เด็กชาย นภสินธุ ์ เจริญสุข    
4 11084 เด็กหญิง ปวริศา เชตวรรณ์    
5 11085 เด็กหญิง ชนกนาถ พันธุ์ทวี    
6 11086 เด็กชาย กณิกนันต์ เจียวก๊ก    
7 11087 เด็กหญิง กันติชา บรรเทาแท้    
8 11088 เด็กหญิง ธัญญธร ประชันกาญจนา    
9 11089 เด็กหญิง จิรชยา แหยมพราหมณ์    
10 11090 เด็กหญิง กมลชนก แก้ววันนา    
11 11091 เด็กหญิง ไพจิตร สิงห์พริ้ง    
12 11092 เด็กหญิง ชัญญรัชต์ ทองปิยรุจวัชร์    
13 11093 เด็กหญิง นันท์นลิน กุลชนะพิพัฒน์    
14 11094 เด็กหญิง ณัฏฐ์วนันท์ โนวังหาร    
15 11095 เด็กชาย ทินพงษ์ อ่ิมเจริญ    
16 11096 เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีวิชา    
17 11097 เด็กหญิง ปุญญิศา พิมพ์รอด    
18 11098 เด็กหญิง พลอยปภัสร์ หล าเทียน    
19 11099 เด็กหญิง ณัฏฐารีย์ สันธิศิริ    
20 11100 เด็กชาย นนทพัทธ์ จิตตั้งไมตรีรัตน์    

 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 6) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4302 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11101 เด็กชาย กรวิชญ์ ท้วมเสงี่ยม    
2 11102 เด็กหญิง พิมพ์มณี กุลแก้ว    
3 11103 เด็กชาย ศิวกร ปรีชาสุนทร    
4 11104 เด็กหญิง เบญจพร มีบัณฑิต    
5 11105 เด็กชาย วนัสนนท์ สว่างเนตร    
6 11106 เด็กชาย กฤตชญา แซ่หยี่    
7 11107 เด็กหญิง สิริกร ภู่ดอก    
8 11108 เด็กหญิง รุ่งไพลิน  ไพโรจน์    
9 11109 เด็กหญิง ชมณิชา ชมชื่นจิตร์    
10 11110 เด็กชาย ปัณณทัต ตั้งมนัสตรง    
11 11111 เด็กหญิง พิชชาภา อิฏฐสุภัค    
12 11112 เด็กชาย พงศ์พัลลภ พุทธวงศ์    
13 11113 เด็กหญิง พัณณิตา   ปองไป    
14 11114 เด็กชาย หัสวีร์ภพ สิทธิสันต์    
15 11115 เด็กชาย ภัทรพล ชมบุหงา    
16 11116 เด็กหญิง ปพิชญา ไหมภู่    
17 11117 เด็กชาย อภิวิชญ์ นิ่มกร    
18 11118 เด็กหญิง พชรพร ฉิมพาลี    
19 11119 เด็กหญิง พลอยไพลนิ บรรจงเสนา ณ อยธุยา    
20 11120 เด็กชาย ณัชทัต ปวพจน์    

 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 7) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4303 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11121 เด็กชาย ฤทธิมงคล จินตนานนท์    
2 11122 เด็กชาย ภูริศลย์ ภูมิชัยวิวัฒน ์    
3 11123 เด็กชาย ธีทัต สวรรคทัต    
4 11124 เด็กหญิง ปริยากร แผลงสูงเนิน    
5 11125 เด็กชาย ธนธรณ์ ช่วยประคอง    
6 11126 เด็กหญิง สิริกัญญษ โฉมอัมฤทธิ์    
7 11127 เด็กชาย พงศ์วิสิฐ สุธรรมวงศ์    
8 11128 เด็กหญิง ปริยากร ใจแสน    
9 11129 เด็กชาย ภูดิศ   ชูสืบสาย    
10 11130 เด็กหญิง สกุลรฎา สิทธิสา    
11 11131 เด็กหญิง อาชาภา ทองสุข    
12 11132 เด็กหญิง ปวนัพสัตร์ แสนทรัพย์    
13 11133 เด็กชาย ปวริศ แก้วด ารงค์ฤทธิ์    
14 11134 เด็กหญิง มติมนต์  เหมือนนรุท    
15 11135 เด็กชาย ปริยวิศว์ โพธิ์ศรี    
16 11136 เด็กชาย ภีมากร  ศรีชวนะ    
17 11137 เด็กชาย ธนัท ศรีตุลานนท์    
18 11138 เด็กชาย สุทโชค อุปการดี    
19 11139 เด็กชาย ณฐรัช แม้นสุขมณี    
20 11140 เด็กหญิง กันยาวีร์ ประสมสัตย์    

 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 8) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4304 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 11141 เด็กหญิง ภัณฑิลา ค านุ    
2 11142 เด็กหญิง ปาณิสรา มุนีรักษา    
3 11143 เด็กหญิง ธันยกานต์ จงบูรณนันท์    
4 11144 เด็กชาย พีรดนย์ ไชยานนท์    
5 11145 เด็กหญิง กัญญ์วรา ปั้นทอง    
6 11146 เด็กหญิง ณัชชา มีบุญบรรจง    
7 11147 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ซาลิมี    
8 11148 เด็กหญิง ภีรดา วงษ์สุทิน    
9 11149 เด็กหญิง ยิ่งกมล เดชอุดม    
10 11150 เด็กชาย พิชญ์พงษ์ ตันอารีย์    
11 11151 เด็กหญิง ธนพร อัครเศรณี    
12 11152 เด็กหญิง ญาตานุช เพชรพราว    
13 11153 เด็กหญิง นภัสสรนาเดีย  มุสิเกต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
(Intensive Program : IP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 9) อาคาร 4 ชั้น 4 หมายเลขห้องสอบ 4401 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12001 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์  ลิมป์กิตติเจริญ    
2 12002 เด็กหญิง พลอยระรินทร์ โสมย์ไพศาลศิลป์    
3 12003 เด็กหญิง ธิดาวัลย ์ ภูมิธนาวิวัฒน ์    
4 12004 เด็กหญิง มนต์ณรัญชน์ โกวิทวงศา    
5 12005 เด็กชาย พศวีร์ โอแสงธรรมนนท์    
6 12006 เด็กชาย เสกสรร ที่สมัค    
7 12007 เด็กหญิง กชพร โบศรี    
8 12008 เด็กหญิง พัชชาวัลย์ ศศะสมิต    
9 12009 เด็กหญิง ธันยพัฒน์ เจ็ดวรรณะ    
10 12010 เด็กชาย ปพนธีร์ เทียนทอง    
11 12011 เด็กหญิง สาริศา สิริบุญเลิศ    
12 12012 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ เชื้อเขา    
13 12013 เด็กชาย กันตภณ แสงทนต์    
14 12014 เด็กชาย ราชภูม ิ อาจจินดา    
15 12015 เด็กชาย ธนบดี  รัตนหน    
16 12016 เด็กหญิง เกวลิน  อานประยูร    
17 12017 เด็กชาย สุกฤษฎ์ ไชยปรีดา    
18 12018 เด็กหญิง ธนัสภา  เจริญศักดิ์    
19 12019 เด็กชาย ปพน ฮวยขันธ์    
20 12020 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ จิรชัยธร    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 10) อาคาร 4 ชั้น 4 หมายเลขห้องสอบ 4402 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12021 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีกนก    
2 12022 เด็กชาย พัฒน์ศกร ชะดี    
3 12023 เด็กหญิง รัญรญา ภาคบุตร    
4 12024 เด็กชาย กิตติกานต์ ขุมทอง    
5 12025 เด็กหญิง ธัญชนก ดอกบัว    
6 12026 เด็กหญิง นริศรา อัฒจักร    
7 12027 เด็กหญิง โชติกา บุญธวนันท์    
8 12028 เด็กชาย ธนพงษ์ ดีจานเหนือ    
9 12029 เด็กชาย รัฐกิตติ ์ ธนะกรวรเศรษฐ์    
10 12030 เด็กชาย กันตภณ   วิไลวรรณ    
11 12031 เด็กหญิง สาธิดา เจริญรุ่งฤทธิ์    
12 12032 เด็กชาย สรวิศ กระทุ่ม    
13 12033 เด็กชาย พีรณัฐ รอดเริญ    
14 12034 เด็กชาย วัฒนภณ แสนกว้าง    
15 12035 เด็กหญิง กัญญลักษณ์ ปิ่นทองค า    
16 12036 เด็กชาย ชนพัฒน์ ไกรณรงค์    
17 12037 เด็กหญิง กฤตภัค ธีรกุลธนานันต์    
18 12038 เด็กชาย กรณ์ วัณณรถ    
19 12039 เด็กชาย พีรวิชญ์ ธีระธนากร    
20 12040 เด็กชาย พิทักษ์พงศ์ ปัญญาวงศ์    

 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 11) อาคาร 4 ชั้น 4 หมายเลขห้องสอบ 4403 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12041 เด็กชาย อติโรจน์ เตชะวณิช    
2 12042 เด็กหญิง เทวิกา มนุญศาสตรสาทร    
3 12043 เด็กชาย ธนภัทร เธียรจินดากุล    
4 12044 เด็กชาย กุศล พินิจสถิล    
5 12045 เด็กชาย วีรวิชญ์  โชตภิรมย์รักษ์    
6 12046 เด็กหญิง ขวัญข้าว อ่ าอ่อน    
7 12047 เด็กชาย พีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง    
8 12048 เด็กหญิง สุชาดา ท้ายรอด    
9 12049 เด็กชาย ภูดิศ  นิรารักษ์     
10 12050 เด็กชาย ณัฐภาคย ์ วงศ์ศิริธร    
11 12051 เด็กหญิง ศุภิสรา ธรรมดี    
12 12052 เด็กชาย ภาคิน จันทรัตน์    
13 12053 เด็กหญิง สวิชญา ลิ่มอรุณ    
14 12054 เด็กชาย อภิชญวิชญ์  พรพาณิชพันธุ์    
15 12055 เด็กหญิง รัฐนันท์ พอควร    
16 12056 เด็กหญิง พรสวรรค์ แทรกสุข    
17 12057 เด็กหญิง เมธาวี  สุทธวัฒน ์    
18 12058 เด็กหญิง พลอยนภัส สินธุมาลย์    
19 12059 เด็กชาย โชติวุฒ ิ โสระสิงห์    
20 12060 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ แสงสุวรรณ    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 12) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4501 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12061 เด็กชาย ชยางกูร เทพสิทธิ์    
2 12062 เด็กชาย วสิษฐ์พล วาณิชวโรตม์    
3 12063 เด็กชาย ขจรรัฐ ชาญชัย    
4 12064 เด็กหญิง บุญยอร ทิพเนตร    
5 12065 เด็กหญิง ญดา วรกิจเจือมณี    
6 12066 เด็กหญิง กัญญาวีฐ์ เจริญธนาวงศ์    
7 12067 เด็กชาย ภูมิศกร ปุจฉากาญจน์    
8 12068 เด็กหญิง ชนิดาภา รักชีพ    
9 12069 เด็กหญิง สุธีมนต์ หนูเมือง    
10 12070 เด็กชาย ภวัต  วุฒิภาพ    
11 12071 เด็กหญิง สิทธิดารัตน์ เกิดแย้ม    
12 12072 เด็กหญิง รสริน อินทรัตน์    
13 12073 เด็กชาย สิริรุ่งโรจน ์ เชื้อรุ่งโรจน์    
14 12074 เด็กชาย วส ุ ศรีวิลัย    
15 12075 เด็กชาย ธีรเดช สิงห์ชัย    
16 12076 เด็กหญิง พิชญาภัค บุญมี    
17 12077 เด็กหญิง กานต์ระวี ทิพม้อม    
18 12078 เด็กหญิง อริสรา ชัยศร    
19 12079 เด็กหญิง ศุภมาศ จารุพักตร์โชติ    
20 12080 เด็กชาย ไอยรา อรรถธรรมสุนทร    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 13) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4502 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12081 เด็กหญิง พรรัมภา อินขุน    
2 12082 เด็กชาย อภัสพงษ์ ชื่นแขก    
3 12083 เด็กชาย รัฐธีร ์ วีระศักดาวิทย์    
4 12084 เด็กหญิง นภัคมน  รติชนิตพงศ์    
5 12085 เด็กชาย สุทธิลักษณ์ นิลบรรจง    
6 12086 เด็กหญิง พิมชญา ศิริธนพิพัฒน์    
7 12087 เด็กชาย พรหมพิทักษ์ ค ารัตน์    
8 12088 เด็กชาย ปองคุณ   กล้าผจญ    
9 12089 เด็กหญิง ชยากร  เพมบริดจ์    
10 12090 เด็กหญิง อภิชญา ขันถม    
11 12091 เด็กชาย ธนัน อารยางกูร    
12 12092 เด็กหญิง คณิศร งามกาละ    
13 12093 เด็กชาย บรรณสรณ์ เลิศศรี    
14 12094 เด็กหญิง สุกัญญา เลือกนอก    
15 12095 เด็กชาย เดชาโชติ   บาริศรี    
16 12096 เด็กชาย การัณยภาส แก้วตะวัน    
17 12097 เด็กหญิง ปารมี ตันเสียงสม    
18 12098 เด็กชาย ณัช สุรคัมภีรานนท์    
19 12099 เด็กหญิง ธัญรดา คามบุศย์    
20 12100 เด็กหญิง ปริญวีณ ์ เจริญธนัญพงศ์    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 14) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4503 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12101 เด็กหญิง หนึ่งขวัญเงิน เซพงษ์    
2 12102 เด็กหญิง ณัฐภัสสร เพชรรุ่ง    
3 12103 เด็กหญิง อลิสา แฟม    
4 12104 เด็กชาย ฐิติ เจริญสุขวานิช    
5 12105 เด็กหญิง ปภาวริณ สาครพันธ์    
6 12106 เด็กชาย ณบัญชร ธนเดชภักดีบวร    
7 12107 เด็กหญิง ธัญพิชชา สุทธิประเสริฐ    
8 12108 เด็กชาย ชยพล แจ่มรัตน์    
9 12109 เด็กหญิง ภริตา เม่นสาย    
10 12110 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วรรณชากร    
11 12111 เด็กชาย ธนวัฒน ์ อัศวบุญญา    
12 12112 เด็กหญิง ลัลลลิล นุตรทัต    
13 12113 เด็กชาย ภูมภัสส ์ ฉัตรเจริญพิมล    
14 12114 เด็กหญิง วรกานต์ ธรรมนาม    
15 12115 เด็กชาย บุรินทร์ ค าจันทร์ดี    
16 12116 เด็กหญิง กิตติมา สุขขวัญ    
17 12117 เด็กหญิง นัทธญพัชร ยอดม่วง    
18 12118 เด็กชาย นนท์ปวิธ ยาละ    
19 12119 เด็กหญิง ชิษณุชา ทองค า    
20 12120 เด็กชาย ภัทรนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 15) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4504 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12121 เด็กชาย สรวีย ์ วิเชียรเดชากิตติ์    
2 12122 เด็กหญิง ปัทมพร อุปเนตร    
3 12123 เด็กหญิง ปภาภ์ ศุภภ์ณภาษิษฒ์    
4 12124 เด็กหญิง ญัฐธยาน์ บรรลือเสียง    
5 12125 เด็กหญิง เบญญาพร พลจันทร์    
6 12126 เด็กชาย ภพธรรม  เขมสุข    
7 12127 เด็กหญิง พิมชนก ศรีจันทร์นิล    
8 12128 เด็กหญิง รมศ์รวิณภ์ วงศ์ตลาดขวัญ    
9 12129 เด็กหญิง อภิชญา จ าปา    
10 12130 เด็กชาย อภิวิชญ์ จ าปา    
11 12131 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ กรัสสินใจ    
12 12132 เด็กหญิง วรกานต์ โพธิ์คาย    
13 12133 เด็กชาย วนัสนนท์ สว่างเนตร    
14 12134 เด็กหญิง ปนัดนันท์  จิรศิรินุพันธ์    
15 12135 เด็กหญิง ภัณฑิรา รอดพวง    
16 12136 เด็กชาย ปฎิภาณ ภาเชียงคุณ    
17 12137 เด็กหญิง ชาลิสา วันสาสืบ    
18 12138 เด็กชาย เมธีวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ    
19 12139 เด็กหญิง ปาลิดา ศิวบวรวัฒนา    
20 12140 เด็กหญิง ศุภสุตา จูงจิตรด ารงค์    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 16) อาคาร 1 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 1605 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12141 เด็กหญิง ปัณณรัตน์ อนันตภักดีพงศ์    
2 12142 เด็กชาย กลวัศ หริรักษ์    
3 12143 เด็กชาย พิชฌพัฒน์ วงศ์จันทร์    
4 12144 เด็กหญิง ศศิพร จรบ ารุง    
5 12145 เด็กชาย ธีรุตม์ หนุนภักด ี    
6 12146 เด็กชาย จิรวัฒน ์ อภิญญาเมธากุล    
7 12147 เด็กหญิง ปวริศา ไม้อุดม    
8 12148 เด็กหญิง กวินทรา  คุ้มวงษ์    
9 12149 เด็กหญิง ณัฐวศา ธันยชัยวงศ์    
10 12150 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส มีแสงจันทร์    
11 12151 เด็กหญิง ชยาภัสร ์ สุมาลี    
12 12152 เด็กชาย พัณภัช สุนทรพฤกษ์    
13 12153 เด็กหญิง ชลธิชา ค าอ่อนสา     
14 12154 เด็กชาย รัฏฐ์สิทธ ิ เพ็ชรตระกูล    
15 12155 เด็กหญิง วิภวาณี ซ่อนกลิ่น    
16 12156 เด็กหญิง วิวิศนา กาญจนรัตน์    
17 12157 เด็กชาย เมธัส รุนไพรัตน์    
18 12158 เด็กหญิง ปาณิสรา ช่างจัด    
19 12159 เด็กหญิง ณภัทร บุญล้อม    
20 12160 เด็กหญิง ปิยธิดา เปียทอง    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 17) อาคาร 1 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 1604 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12161 เด็กชาย อชิตพล หอมจรรยา    
2 12162 เด็กชาย ณัฏฐพล วนาประเสริฐศักดิ์    
3 12163 เด็กชาย นฤบดี ผ่องโอภาส    
4 12164 เด็กชาย ณัฐดนัย นาคค า    
5 12165 เด็กหญิง สโรชา เรืองสุวรรณ    
6 12166 เด็กหญิง ยุคิมิ  โทคิตะ    
7 12167 เด็กหญิง ฉัตรพรรษา เอ่ียมสี    
8 12168 เด็กหญิง ปาลิดา พรวนต้นไทร    
9 12169 เด็กหญิง ปริยากร รู้แผน    
10 12170 เด็กหญิง ปิยธิดา จันทร์ทอง    
11 12171 เด็กหญิง กัญธรสเกตสุริยงค์ สุขเสงี่ยม    
12 12172 เด็กหญิง ปพิชญา ไหมภู่    
13 12173 เด็กหญิง กัญธรส  เกตสรุิยงค ์ สุขเสง่ียม    
14 12174 เด็กหญิง สุธีวรางค์ พิรุฬหพัสต์    
15 12175 เด็กหญิง ศรุดา สุกใส    
16 12176 เด็กชาย นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิต    
17 12177 เด็กหญิง วศภรณ์  ไชยมี    
18 12178 เด็กชาย ธงไท รัตนวิชา    
19 12179 เด็กชาย ภวินท์ ลายภูค า    
20 12180 เด็กหญิง ธัชษอร สิงห์วงษ์    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 18) อาคาร 4 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 4601 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12181 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ พุ่มชุมพล    
2 12182 เด็กหญิง นันทิกานต์ มุสิกสาร    
3 12183 เด็กหญิง กันยรัตน์ แก้วมุงคุณ    
4 12184 เด็กหญิง จุฑาธิป ไม้เรือนงาม    
5 12185 เด็กหญิง ณัฐภัทร ศรีชาติ    
6 12186 เด็กหญิง นันท์นภัส กาญจนอ าพล    
7 12187 เด็กชาย ภูริณัฐ พนัสบดี    
8 12188 เด็กหญิง อันนากร จันทราภิรมย์    
9 12189 เด็กชาย ถัทรดนัย ธนนุพันธ์    
10 12190 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกิดสิน    
11 12191 เด็กหญิง นัฐชญาดา หน่อสร้อยทอง    
12 12192 เด็กชาย ธีร์ธเนส แสงพุ่ม    
13 12193 เด็กชาย ก้องกิตติ์ ภู่ผึ้ง    
14 12194 เด็กหญิง ปาริฉัตร  ปุสสปัญโญ    
15 12195 เด็กชาย ยศวีร์ เปี่ยมวิวัตติกุล    
16 12196 เด็กชาย จักรระวี   บุสวงศ์    
17 12197 เด็กหญิง ปริชญาภา  วงษ์สัมพันธ์    
18 12198 เด็กชาย ภัทรธาดา บุราคร    
19 12199 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มีเชาว์    
20 12200 เด็กหญิง มิณฑิตา เพ่ิมทวี    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 19) อาคาร 4 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 4602 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12201 เด็กหญิง อริสรา จงเทพ    
2 12202 เด็กหญิง พิรญาณ์  วันมานะนาค    
3 12203 เด็กชาย ธนกร สุขสุคนธ์    
4 12204 เด็กหญิง เธียรดา วงษ์เงิน    
5 12205 เด็กหญิง พรรนวรท เขาทอง    
6 12206 เด็กชาย ธีรดนย์  รุ่งเรือง    
7 12207 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ บรรลือทรัพย์    
8 12208 เด็กหญิง กนกทิพย์  ประเสริฐศรี    
9 12209 เด็กหญิง ปวริศา เผื่อนจวง    
10 12210 เด็กชาย ศุภากร ไชยนาเคนทร์    
11 12211 เด็กหญิง ศตพร เจริญลาภ    
12 12212 เด็กชาย สิริพงศ์  พุ่มวิเศษ    
13 12213 เด็กชาย บุญฤทธิ์  พันธ์มณีรัตน์    
14 12214 เด็กชาย ศุภชัย ภูพันเว่อ    
15 12215 เด็กชาย ณัฐกฤษฎิ์ นพวงศ์    
16 12216 เด็กหญิง ฐิติวรดา กิตติญาณ    
17 12217 เด็กชาย ปัณณ์ แก้วทอง    
18 12218 เด็กหญิง ธนัชพร กอบก า    
19 12219 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บรรลือเสียง    
20 12220 เด็กชาย ธราเทพ สมสุข    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 20) อาคาร 4 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 4603 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12221 เด็กหญิง พิชากานต์ เทวารักษ์    
2 12222 เด็กหญิง นลิศา ภิญโญศรี    
3 12223 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทองชัย    
4 12224 เด็กชาย เขมชาติ พลรัฐ    
5 12225 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เจริญฉิม    
6 12226 เด็กหญิง ทรัพย์รุ่ง แก้วพิลึก    
7 12227 เด็กชาย ภิรายุ แก้วอบเชย    
8 12228 เด็กชาย นัฎฎ์ชนก ค าจันทร์    
9 12229 เด็กชาย แอโรล์ จอฟฟรี่ย์ เฟลเนอรี่    
10 12230 เด็กหญิง วีรภัทรา พูลพักตร์    
11 12231 เด็กชาย พศวีร์ โอแสงธรรมนนท์    
12 12232 เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วพรหม    
13 12233 เด็กชาย ชินสิร ิ ศรีกุลวงศ์    
14 12234 เด็กชาย ปริชญ์ แก้วเพ็ชร์    
15 12235 เด็กชาย จิรวัฒน ์ ลาภยิ่ง    
16 12236 เด็กหญิง วริศรา  นิลดี    
17 12237 เด็กชาย นราวิชญ์  ข าเลิศ    
18 12238 เด็กชาย ภาคิน คุ้มเกตุ    
19 12239 เด็กหญิง นันท์นภัส ยังสุข    
20 12240 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปัญญะเวศย์    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 21) อาคาร 4 ชั้น 6 หมายเลขห้องสอบ 4604 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12241 เด็กชาย วรวิชญ ์ เขียวยันต์    
2 12242 เด็กหญิง พัฒน์นรี ภานุมาศ    
3 12243 เด็กชาย อิทธิพัทธ์  หะสิตะพงษ์    
4 12244 เด็กชาย พณพล หงษ์จันทร์    
5 12245 เด็กชาย คุณัฏฐ์ ค ามงคล    
6 12246 เด็กหญิง ดานา ภาสบุตร    
7 12247 เด็กหญิง ชนิดาภา ปิตตาระเต    
8 12248 เด็กหญิง ณัฐชา  วัดพรหม    
9 12249 เด็กชาย ชนุตม์ ชนะศิลศรีโยธิน    
10 12250 เด็กหญิง ศุภกานต์ ขจรเดชะศักดิ์    
11 12251 เด็กหญิง สรารัตน์ ฤทธิ์เดช    
12 12252 เด็กหญิง ดารารัตน์ ชื่นรุ่งโรจน ์    
13 12253 เด็กชาย คณิศร พุฒพินิจ    
14 12254 เด็กชาย กวิศ สินธุรัตน์    
15 12255 เด็กหญิง ณิญารินทร์ เจริญธนัญพงศ์    
16 12256 เด็กชาย กรหริศ แสงน้อย    
17 12257 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ แต้สุวรรณ    
18 12258 เด็กชาย นภธีร ์ กึ่งสอาด    
19 12259 เด็กหญิง ศุภนิดา ดิษฐสุ่ม    
20 12260 เด็กชาย นัฐพล โพธิ์ขาว    

 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 22) อาคาร 1 ชั้น 7 หมายเลขห้องสอบ 1706 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 12261 เด็กหญิง พิชชา นุตาลัย    
2 12262 เด็กหญิง ธนัญญา ไพบูลย์ธนศาล    
3 12263 เด็กชาย ณัฏฐ์ณภัทร รัตพินิจ    
4 12264 เด็กหญิง ศศิฑปภรณ์ สุวรรณหงษ์    
5 12265 เด็กหญิง ศศิณภรณ์ สุวรรณหงษ์    
6 12266 เด็กหญิง ลาภิสรา  จรัสปุณยไพศาล    
7 12267 เด็กหญิง รมิดา   ก้อนใส    
8 12268 เด็กชาย กฤษณะ  อินทเดช    
9 12269 เด็กชาย ณัฏฐ์พีรยช วิริยะ    
10 12270 เด็กหญิง ปุณิกา  ธนาพัทธ์จิรา    
11 12271 เด็กชาย ทีปกร ปนะวงศ์    
12 12272 เด็กหญิง อนันต์ยา พรมมา   
13 12273 เด็กหญิง ธนพร ศิริประทุมมาศ   
14 12274 เด็กหญิง ปิยวดี พวงผล   
15 12275 เด็กชาย สิปปภาส เอกฉัตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเตรียมทหารและแพทย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านด้านเตรียมทหารและแพทย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 23) อาคาร 1 ชั้น 7 หมายเลขห้องสอบ 1705 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 13001 เด็กชาย ภรภัทร ร่างเล็ก    
2 13002 เด็กชาย ภคินธร สินธบัณฑิต    
3 13003 เด็กชาย ณัฐดนัย แสนสุรินทร์    
4 13004 เด็กชาย ธีร์ กุลนานันท์    
5 13005 เด็กชาย จิรัชย์ ศรีสุขวงษ์    
6 13006 เด็กชาย ณัฐนันท ์ ส่งเสริมสกุลสุข    
7 13007 เด็กชาย ภักด ี ทองสมบูรณ์    
8 13008 เด็กชาย ณัฐนันท ์ ส่งเสริมสกุลสุข    
9 13009 เด็กชาย ธนบดี อัคนิต    
10 13010 เด็กชาย วริศ สุพรัตน์    
11 13011 เด็กชาย ภูวเนศวร ์ อุ่นศรี    
12 13012 เด็กชาย ญาณภัทร์ พันธ์ดารา    
13 13013 เด็กชาย ธนาพล จงดีพานิช    
14 13014 เด็กชาย วุฒิภัทร บุญรัตน์    
15 13015 เด็กชาย จิรัฐ ม่วงอินทร์    
16 13016 เด็กชาย ภูผา สัณหสกุล    
17 13017 เด็กชาย กันณพงศ์ แสงแก้ว    
18 13018 เด็กชาย ศุภสิน สวัสด ี    
19 13019 เด็กชาย ปณิธาน เกิดมงคลการ    
20 13020 เด็กชาย ภาดล  เพ็ชรดี    

 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านด้านเตรียมทหารและแพทย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสอบที่ 23) อาคาร 1 ชั้น 7 หมายเลขห้องสอบ 1705 

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 11.40 น. 
 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 13021 เด็กชาย บรายดเ์ดน เอดควอราโด บัวทอง    
2 13022 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ    
3 13023 เด็กชาย ฤทธ์ ศรีโคตรมี    
4 13024 เด็กชาย สิริวัฒน ์ ชาววัง    
5 13025 เด็กชาย กฤติน   วงศ์ละคร    
6 13026 เด็กชาย ภูริณท ์ บุญสาลี    
7 13027 เด็กชาย นคร ศิริสาคร    
8 13028 เด็กชาย ชาญชญานนท์  มามาตร์    
9 13029 เด็กชาย กันตพิชญ์ จันทร์แป้น    
 


