
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 1) อาคาร 1 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 1204 

สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 11001 เด็กหญิง นราวด ี ชัยภูมิพิทักษ ์     
2 11002 เด็กชาย นรบดี กระบิลสิงห์ 

 
  

3 11003 เด็กชาย ณัทภัค หงษ์วิวัฒน์     
4 11004 เด็กหญิง ปัณณิกา โพธิรชัต ์     
5 11005 เด็กหญิง ศิรตา ทับทิมเทศ     
6 11006 เด็กหญิง ฐานิกา อาการส     
7 11007 เด็กหญิง นโม อภิเจริญผล     
8 11008 เด็กหญิง เจียลี ่ อุย     
9 11009 เด็กหญิง พิมพ์วรีย ์ อนันทภัณท์     
10 11010 เด็กชาย ณัชทัต ปวพจน์     
11 11011 เด็กชาย ธีทัต สวรรคทัต     
12 11012 เด็กชาย ณดณญ ์ บุญเจริญ     
13 11013 เด็กหญิง ณัชนิชา คมคาย     
14 11014 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ปานพ่วงศรี แก่งสันเทียะ     
15 11015 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีโยธ ี     
16 11016 เดก็ชาย ภูมภัสส์ ฉัตรเจริญพิมล     
17 11017 เด็กหญิง รัญชนา รัตนประกอบ     
18 11018 เด็กหญิง อมลรตา  เติมเจิม     
19 11019 เด็กชาย ภีม พัวพงศกร     
20 11020 เด็กหญิง สิรีณ สุนทราภัย     
21 11021 เด็กชาย รนกร สายอินทร ์   
22 11022 เด็กหญิง พิชญมน การสมใจ   
23 11023 เด็กชาย ณธีพันธ ์ ชื่นพันธุ ์   
24 11024 เด็กหญิง ประณยา เจติโคตร   
25 11025 เด็กหญิง ดวงพร เสือเพ็ชร์   

 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 2) อาคาร 1 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 1205 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 11026 เด็กหญิง ภัค ไชยภัฏ     
2 11027 เด็กหญิง ญาณิดา ศรีวิเศษ     
3 11028 เด็กหญิง เอวิกา  โตพังเทียม     
4 11029 เด็กหญิง อนุธิษา เหมวิจิตร     
5 11030 เด็กหญิง บุญรักษา สังขะจันทร์     
6 11031 เด็กหญิง ไอรดา เนขุนทด     
7 11032 เด็กหญิง ธัญสิริน ค าผาง     
8 11033 เด็กชาย สรวิชญ ์ สุขกาย     
9 11034 เด็กหญิง นภาพชร พันธ์โยธ ี     
10 11035 เด็กหญิง ปัญจทรัพย ์ เย็นวิจิตร ์     
11 11036 เด็กชาย นนทพัทธ ์ จ าใจ     
12 11037 เด็กชาย วิรุฬห์พัฒน ์ ดาวหาง     
13 11038 เด็กหญิง ไอรญา ธีระชีพ     
14 11039 เด็กชาย ณฐรัช แม้นสุขมณี     
15 11040 เด็กหญิง ณิชาภา บุญเป่ียม     
16 11041 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วีระศักดาวทิย ์     
17 11042 เด็กหญิง ดุษลดา จิตเนียม     
18 11043 เด็กชาย คุณานนท์ วันอุ่น     
19 11044 เด็กหญิง อัญญมณี รัศม ี     
20 11045 เด็กชาย พีรกร จันบุตร     
21 11046 เด็กชาย ณธรรศ ลิ้มธนสาร   
22 11047 เด็กชาย กันตพิชญ ์ ด ามาก   
23 11048 เด็กชาย ชยางกูร มาศฤด ี   
24 11049 เด็กหญิง ณธิดา ฤทธิบูรณ์   
25 11050 เด็กหญิง วิชญาพร โสภณกุล   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 3) อาคาร 4 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 4202 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 11051 เด็กหญิง ฐิติวรดา อนันตสิริวงษ ์     
2 11052 เด็กชาย ภูริภพ  ทองน่วม     
3 11053 เด็กหญิง ภคพร ด ารงค์ภกัดิ ์     
4 11054 เด็กชาย พชรดณัย โกมลสิงห์     
5 11055 เด็กหญิง นภัสสร นาเดีย มุสิเกต     
6 11056 เด็กหญิง ณัชชา มั่นศิลป์     
7 11057 เด็กหญิง กัญพัชญ์  เชื้อเย็น     
8 11058 เด็กชาย อติเทพ  ภักดีชน     
9 11059 เด็กชาย ชินาธิป โมขศักดิ์     
10 11060 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชนะสิทธิ ์     
11 11061 เด็กชาย ก้องภพ วิริยะศิรพิจน ์     
12 11062 เด็กชาย พลวัต เกลื่อนการ     
13 11063 เด็กหญิง ณัฐจิตตพัฒน ์ น้อยเจริญ     
14 11064 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ คุ้มตระกูล     
15 11065 เด็กชาย ธนัน อารยางกูร     
16 11066 เด็กชาย ชัชนันท์ สุขสิงห์     
17 11067 เด็กชาย ภูดิศ พรตชรัสมิ ์     
18 11068 เด็กชาย กันตินันท ์ ศศิอัศวโภคิน     
19 11069 เด็กชาย จิรเมธ  ซิมทิม     
20 11070 เด็กชาย รัฐนันท ์ มากด ี     
21 11071 เด็กหญิง สลาลิลณ ์ ลิ้มไพบูลย์   
22 11072 เด็กชาย ชยกร ณ ล าปาง   
23 11073 เด็กหญิง ชนัดดา ศรีวิเชียร   
24 11074 เด็กชาย อชิตะ วิริยางกูร   
25 11075 เด็กชาย ภัทรพล ชมบุหงา   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 4) อาคาร 4 ชั้น 2 หมายเลขห้องสอบ 4203 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 11076 เด็กหญิง ไอยวริญท ์ ร้านกันทา     
2 11077 เด็กชาย น้ าเหนือ เจริญสุข     
3 11078 เด็กหญิง วรพชิชา เจริญธนาสิรกิุล     
4 11079 เด็กหญิง พิชญาภัค บุญมี     
5 11080 เด็กชาย พีรดนย ์ พิพัฒน์ขจรชัย     
6 11081 เด็กหญิง พรธชิา สมิทธินันท์     
7 11082 เด็กหญิง ปาณิสรา  ศรีวิริยะ     
8 11083 เด็กหญิง กมลทิพย ์ ภู่ระหงษ์     
9 11084 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุนทรธนานุกูล     
10 11085 เด็กชาย ธนบดี  ศรีสมนึก     
11 11086 เด็กหญิง ธีรนุช วิเลศตระกูล     
12 11087 เด็กชาย วศินภัทร ์ กุลเศรษฐสมบัติ     
13 11088 เด็กหญิง สิว์กานต ์ จันทนิยมานนท์     
14 11089 เด็กชาย กันตภณ ใยบัว     
15 11090 เด็กหญิง ปาณิสรา ค าน้อย     
16 11091 เด็กหญิง ธัญกาญจน ์ ยืนบุญ     
17 11092 เด็กหญิง ภัทรประภา ปฏิมาประกร     
18 11093 เด็กหญิง นพสร ทนพลกรัง     
19 11094 เด็กหญิง ยศวด ี บุญเพ็ชร์     
20 11095 เด็กหญิง นันนัฐดา นวลละออ     
21 11096 เด็กชาย ธนากร อารีวุฒ ิ   
22 11097 เด็กหญิง พัชราภา พึ่งมา   
23 11098 เด็กหญิง ชญากานท ์ พากเพียร   
24 11099 เด็กชาย พชร ธรรมพิพัฒน ์   
25 11100 เด็กชาย กฤตภาส ธีระธนานนท ์   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 5) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4301 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 11101 เด็กชาย ปรเมศวร ์ เกดุก     
2 11102 เด็กหญิง ปุณณภา หัตถสวน     
3 11103 เด็กชาย ชัชวิน ศรีนาค     
4 11104 เด็กหญิง ณฤชล สุนทรภักด ี     
5 11105 เด็กชาย หฤษฎ์ สุวรรณทอง     
6 11106 เด็กหญิง ณัฐริกา สิทธินามสุวรรณ     
7 11107 เด็กหญิง ธนสร วรมุสิก     
8 11108 เด็กหญิง ภัทราพร สอนสังข์     
9 11109 เด็กหญิง มนัสนันท์ ธนวัฒน์บ ารุง     
10 11110 เด็กชาย จิรภัทร อยูเปรม     
11 11111 เด็กชาย ศิรพัทธ ์ นพรัตน ์     
12 11112 เด็กหญิง แทนขวัญ พันธุ์ออน     
13 11113 เด็กชาย ปุณวิทย์ แก้วทานัง     
14 11114 เด็กหญิง บุญญาพร  ติยานันท ิ     
15 11115 เด็กชาย เอ็ดเวอร์ด บัวเต็ง     
16 11116 เด็กชาย ธนภัทร  ธนารตันไชย     
17 11117 เด็กหญิง กานต์พชิชา ภูมิธนาศิตชัย     
18 11118 เด็กชาย หฤทธิ์ ทานะเวช     
19 11119 เด็กหญิง สุธีมนต ์ ชูพรหมไพสิฐ     
20 11120 เด็กหญิง พิชญ์สิณ ี ตพรตัน ์     
21 11121 เด็กหญิง สุวรินทรพ์ิชญ ์ ลาภชุ่มศร ี   
22 11122 เด็กหญิง ฉลองขวัญ ธ ารงสทุธิพันธ์   
23 11123 เด็กชาย ปรัตถกร รื่นพล   
24 11124 เดก็ชาย รพ ี อินแสง   
25 11125 เด็กชาย กิตติณน   ค าเรือง   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 6) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4302 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 11126 เด็กชาย รัชฏะ ทนุพันธ ์     
2 11127 เด็กหญิง สตาลิน อัครรตันดิลก     
3 11128 เด็กหญิง อมิณตา ซีเซ่ เหมือนแก้ว     
4 11129 เด็กหญิง เพ็ญรดา สุพรรณ     
5 11130 เด็กชาย พอเพียง เพ็ชรพวั     
6 11131 เด็กหญิง ธนวรรณ ทองอนันต์     
7 11132 เด็กชาย ธนกฤต สุทธิกาญจน์     
8 11133 เด็กหญิง พรเทวา ผกาแก้ว     
9 11134 เด็กชาย วชิรนนท ์ หอมรูป     
10 11135 เด็กหญิง ประภาดา จ ารัสรักษ ์     
11 11136 เด็กชาย ศุภกร มงคลเป่ียม     
12 11137 เด็กหญิง ผาณิตา  นวลนิ่ม     
13 11138 เด็กหญิง รมิดา จึงสถาปัตย์ชัย     
14 11139 เด็กหญิง กมลวนันท์ สังขกร     
15 11140 เด็กหญิง พิสศิร ิ รัชฎา     
16 11141 เด็กหญิง พฐิสิตา พุกพุ่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(Intensive Program : IP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 7) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4303 

สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 12001 เด็กหญิง บวรลักษณ ์ ทองลักษณะวงศ ์     
2 12002 เด็กหญิง ปริยากร ส าราญใจ     
3 12003 เด็กหญิง กรรว ี เพ็ญสุภา     
4 12004 เด็กหญิง ณภัชชา  โพธิ์นิล     
5 12005 เด็กหญิง ปิยธิดา เปียทอง     
6 12006 เด็กชาย จิระวัฒน ์ สุขรัตนวงศ ์     
7 12007 เด็กชาย พศวีร ์ สายวาริน     
8 12008 เด็กหญิง อัญมณี เพ็ชรไทย     
9 12009 เด็กหญิง ชนกนาถ  พันธุ์ทว ี     
10 12010 เด็กชาย กณิกนันต ์ เจียวก๊ก     
11 12011 เด็กชาย จักรวรรดิวตัร ถาวรโชติสกุล     
12 12012 เด็กชาย ธัชกร โตโคกสูง     
13 12013 เด็กหญิง ลฎาภา สีแข่นไตร     
14 12014 เด็กชาย ฤทธิมงคล จินตนานนท ์     
15 12015 เด็กหญิง กัลยกร เกิดวงศ์อุไร     
16 12016 เด็กชาย คุณานนท์  รอดงาม     
17 12017 เด็กหญิง ปภัสรา ขันติกาโร     
18 12018 เด็กหญิง ณิชมน เย็นมี     
19 12019 เด็กชาย กรดนย ์ ฐานะกิจขจร     
20 12020 เด็กหญิง ณัฐนันท์  หนูอินทร์     
21 12021 เด็กหญิง นัยน์ปพร จุลานุพันธ ์   
22 12022 เด็กชาย ธนน  เลิศวณิช   
23 12023 เด็กหญิง ณัฐฌา จักรปราณีตตา   
24 12024 เด็กชาย พศวีร ์ แก้วอุดม   
25 12025 เด็กชาย กันตภณ แสงทนต์   

 
 
 
 



 
การทดลองสอบ (Pre-Exam) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 8) อาคาร 4 ชั้น 3 หมายเลขห้องสอบ 4304 

สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 12026 เด็กหญิง สุรดา โชคธรวัฒน์     
2 12027 เด็กชาย ธีร์ธวัช พลธาน ี     
3 12028 เด็กหญิง ศิรดา ทองเหลือง     
4 12029 เด็กชาย ชรัญพัทธ ์ แสงวราชัยลักษณ ์     
5 12030 เด็กหญิง วริษา ค าใส     
6 12031 เด็กหญิง สิรินันทพร วิริยะภาพ     
7 12032 เด็กชาย ณัฐชนน  แสนหาญ     
8 12033 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ตันติถาวรวัฒน ์     
9 12034 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ โชติรุ่งเรืองศรี     
10 12035 เด็กหญิง ณัฏฐ์พิไล เสือทรงงาม     
11 12036 เด็กหญิง ปิยกร สกุลรัตน ์     
12 12037 เด็กชาย เจษฎา ก าจาย     
13 12038 เด็กหญิง อัยยลัลน์ คามีศักดิ ์     
14 12039 เด็กหญิง มนต์ณภัทร   ศรไชย     
15 12040 เด็กหญิง นลิน วงศ์ไพบูลย์     
16 12041 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ โรจนะ     
17 12042 เด็กหญิง ปันปรีดา ทองเฟื่อง     
18 12043 เด็กหญิง เบญญาภา สงเคราะห์ราษฎร ์     
19 12044 ย้ายแผนการสอบเป็น ม.4 IP     
20 12045 เด็กชาย นติรัตน ์ พุฒตรง     
21 12046 เด็กหญิง ศรัณยวรัต นิธวัฒนาอ าภา   
22 12047 เด็กชาย จิรวัฒน ์ อภิญญาเมธากุล   
23 12048 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ วงศ์วุฒิอนันต ์   
24 12049 เด็กชาย ศุภน ุ ทัศนสุวรรณ   
25 12050 เด็กหญิง ลภัสรดา สุขปิติกุล   

 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 9) อาคาร 4 ชั้น 4 หมายเลขห้องสอบ 4401 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12051 เด็กหญิง ศิรดา อดออม     
2 12052 เด็กหญิง นิรุสชาพร แต่งเกลี้ยง     
3 12053 เด็กหญิง พราวฉัตร มาแฮ     
4 12054 เด็กชาย กุลพัทธ ์ เดชาละมัย     
5 12055 เด็กชาย ณัชพล พรพว่ง     
6 12056 เด็กชาย ปภังกร ลีฬหาเวช     
7 12057 เด็กหญิง สุธิมนต ์ ยศปัญญา     
8 12058 เด็กหญิง พลอยนภัส ค าขาว     
9 12059 เด็กชาย กันตณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์     
10 12060 เด็กหญิง ปรินดา   เหมจารี     
11 12061 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงสัมฤทธิ ์     
12 12062 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์   พงษ์พิสิษฐ     
13 12063 เด็กหญิง แพรวพิชา เกิงฝาก     
14 12064 เด็กหญิง บุญฐิตา เชตวรรณ ์     
15 12065 เด็กหญิง เบญญาภา  เกิดประกอบ     
16 12066 เด็กชาย นนทพัทธ์   จิตตั้งไมตรีรตัน ์     
17 12067 เด็กชาย พีณพัฒณ ์ ภู่น้อย     
18 12068 เด็กหญิง มนัสนันท์   ทองพุ่ม      
19 12069 เด็กชาย อัครเดช เย่ียมสวัสดิ์     
20 12070 เด็กชาย เด็กชายยศวัฒน ์ มาลี     
21 12071 เด็กหญิง นวินดา ปิ่นแก้ว   
22 12072 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์  จิรายพุัฒนา   
23 12073 เด็กชาย ภุมรินทร ์ เกียรติดอนเมือง   
24 12074 เด็กชาย ณัฏฐ์สหัส วีระบุรพกร   
25 12075 เด็กหญิง อริสรา จงเทพ   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 10) อาคาร 4 ชั้น 4 หมายเลขห้องสอบ 4402 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12076 เด็กชาย เตชิต ลีลาธนาพิพัฒน ์     
2 12077 เด็กหญิง ปริยาภัทร ศรียุคุณธร     
3 12078 เด็กหญิง ศุภิสรา ใบม่วง     
4 12079 เด็กหญิง พรประภา เหมือนทอง     
5 12080 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ วิชญคุปต ์     
6 12081 เด็กหญิง อิงวี่ บวรชัย     
7 12082 เด็กชาย ภาดล เพ็ชรด ี     
8 12083 เด็กหญิง ณภัทร คุณารักษ ์     
9 12084 เด็กหญิง ชิดชนก มณีรัตน ์     
10 12085 เด็กหญิง ปวริศา เชตวรรณ ์     
11 12086 เด็กชาย กิตติภูม ิ ภูมิธีรเลิศรักษ ์     
12 12087 เด็กหญิง สายรุ้ง เกิดพิพัฒน ์     
13 12088 เด็กชาย พลลภัตม ์ เหลืองอร่ามจิตร     
14 12089 เด็กหญิง สุภัศศร อิ่มใจ     
15 12090 เด็กหญิง ญนันทพร   สุพรรณพงค ์     
16 12091 เด็กชาย ธนกฤต  รัตนจันท     
17 12092 เด็กชาย ภาคิน  ศิริอังกุล     
18 12093 เด็กหญิง บุญธิดา  หอมไชยแก้ว     
19 12094 เด็กชาย ธนเดช ศรีวิเชียร     
20 12095 เด็กหญิง นันท์นภัส สาตรา     
21 12096 เด็กชาย ชีพชนก บุญเสนอ   
22 12097 เด็กหญิง นนทรี ทองสมบูรณ์   
23 12098 เด็กชาย ธฤษณุภัทร พงศาสนองกุล   
24 12099 เด็กชาย ณดล หอมเย็น   
25 12100 เด็กหญิง ณัฐฐารินทร์   เจดีย์พราหมณ์   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 11) อาคาร 4 ชัน้ 4 หมายเลขห้องสอบ 4403 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12101 เด็กชาย เตชินท์ ธนัตโชติเกษม     
2 12102 เด็กชาย กชพันธ ์ ต่ายทอง     
3 12103 เด็กหญิง สุณัฏฐา กะการด ี     
4 12104 เด็กชาย กิติพัฒน ์ ศุพญะ     
5 12105 เด็กชาย ตฤณจร พลท ั     
6 12106 เด็กหญิง ศิรดา  จันทร์สวา่ง     
7 12107 เด็กชาย พรพพิัฒน ์ บัวการ     
8 12108 เด็กหญิง สุดารตัน ์ หลึ ่     
9 12109 เด็กหญิง ชัญญานุช ยาละ     
10 12110 เด็กหญิง วรินทรท์ิพย ์ ศิลป์ธนภรณ์     
11 12111 เด็กชาย รณกฤต ทองเกลี้ยง     
12 12112 เด็กหญิง ธนิสตา เครือศร ี     
13 12113 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยาไทย     
14 12114 เด็กชาย รักษ์พล โพธิ์ทองค า     
15 12115 เด็กหญิง ปรียา หมอนพังเทียม     
16 12116 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ โรจนาปิยาวงศ ์     
17 12117 เด็กหญิง ออมพลอย บุญน า     
18 12118 เด็กชาย ภูดิศ รอดศร ี     
19 12119 เด็กหญิง ญดา ทิพย์เสวต     
20 12120 เด็กหญิง อรินท์พร อภิบาลพลธรรม     
21 12121 เด็กหญิง พัทธวรรณ นาเงิน   
22 12122 เด็กชาย เศรษฐพัฒน ์ วงษ์อินทร ์   
23 12123 สมัครสอบพรีหอวังนนท ์   
24 12124 เด็กชาย พัทรธ์ิวัชร ์ ธณีสรรณ ์   
25 12125 เด็กหญิง ธนัสสรณ ์ พรชัยพิมลพันธ์   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 12) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4501 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12126 เด็กหญิง ธีร์จุฑา จันทนวล     
2 12127 เด็กชาย ปรินทร ทะเนจร     
3 12128 เด็กหญิง ชนากานต ์ สุขพระหันต์     
4 12129 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองกัญชร     
5 12130 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย ์ สารพทุธ ิ     
6 12131 เด็กชาย ปัณณ์  แก้วทอง     
7 12132 เด็กหญิง ปุญญิศา ไชยนุวงศ์     
8 12133 เด็กชาย รุ่งโรจน ์ บุญทาวงษา     
9 12134 เด็กหญิง กัลยาภัสร ์ จอมทรักษ ์     
10 12135 เด็กหญิง ชุติณัสภรณ ์ จิรกิจสวัสดิ ์     
11 12136 เด็กหญิง ปานวาด เจริญภักดีวงศ ์     
12 12137 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ เกียรติชัยอิสระ     
13 12138 เด็กหญิง อรณิดา เชื้อวงศ์พรม     
14 12139 เด็กชาย ภัทรเดช พัฒนานุพงษ ์     
15 12140 เด็กหญิง ฏมิษา ไทยกล้า     
16 12141 เด็กชาย ปัณณธร ภัสสรศิร ิ     
17 12142 เด็กหญิง ธณิศรา บรรยงวรพินิจ     
18 12143 เด็กหญิง ณัฏฐกัญภัค ดาสุข     
19 12144 เด็กหญิง นวคุณ ศรีจันทร ์     
20 12145 เด็กหญิง ณัฐธิดา แสสลับ     
21 12146 เด็กชาย ทัชชภณ ขยันการนาว ี   
22 12147 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ เกิดสิน   
23 12148 เด็กชาย ภคนันท ์ ฉลวย   
24 12149 เด็กหญิง รชยา ศรีสนิท   
25 12150 เด็กหญิง สุรัชณา วัชรารัตนกลุ   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 13) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4502 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12151 เด็กหญิง นิชนันท ์ บูรณะกุล     
2 12152 เด็กหญิง อัญชิษฐา เติมเจิม     
3 12153 เด็กหญิง สุภาพร  ศรีสามแคว     
4 12154 เด็กชาย อาศิส ม่วงนิล     
5 12155 เด็กชาย รัชชานนท ์  โรจนศิร ิ     
6 12156 เด็กชาย ก่อบุญ อธิจิระสิงห ์     
7 12157 เด็กชาย อนุภัทร พลายชมภ ู     
8 12158 เด็กหญิง มินทร์ธิษา พุฒิกรเรืองหิรัญ     
9 12159 เด็กหญิง วรรณกร เทวกุล ณ อยธุยา     
10 12160 เด็กหญิง กัญจน์ชญา พัฒนพนิชธ ารงค ์     
11 12161 เด็กชาย ธนทัต วิโรฒวธัญญ ู     
12 12162 เด็กชาย กิติภพ ศาสตร์สาระ     
13 12163 เด็กหญิง พิมพภากร  อุทยาพนาล ี     
14 12164 เด็กหญิง ญาณิศา ปั้นทอง     
15 12165 เด็กชาย พงศ์พล  ศรีมงคลชับ     
16 12166 เด็กชาย ธนวัฒน ์ พะท าโล     
17 12167 เด็กหญิง ฐานิตา มาประเสริฐ     
18 12168 เด็กชาย ศุภกร เซิงสมหวัง     
19 12169 เด็กหญิง ณัฏฐิยานันท์  อินทุทรัพย ์     
20 12170 เด็กหญิง เพียงณดา ดีเลิศ     
21 12171 เด็กหญิง อภิษฎา ศิลธรา   
22 12172 เด็กชาย นัธทวัฒน ์ พันธุ์พูนทวีกิจ   
23 12173 เด็กชาย ศุภธัช ศรีสุขวัฒนชัย   
24 12174 เด็กหญิง นันท์นภัส ยังสุข   
25 12175 เด็กชาย ศิฐะกร ช่วยดร   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 14) อาคาร 4 ชัน้ 5 หมายเลขห้องสอบ 4503 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12176 เด็กชาย จิราย ุ  ร่วมค า     
2 12177 เด็กหญิง รมย์นลิน ไวยเมฆ     
3 12178 เด็กชาย วัชรปัฐน ์ อินทรีย ์     
4 12179 เดก็ชาย ภูมิภากร ทองทา     
5 12180 เด็กชาย วรภพ ประสงค์     
6 12181 เด็กชาย ภูริณัฐ นุชเหลือบ     
7 12182 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วิพุธพงศ ์     
8 12183 ย้ายแผนการสอบเป็น ม.4 IP     
9 12184 เด็กชาย ณัฐนิติ  นกน้อย     
10 12185 เด็กหญิง นันทธพร เก่งไพศาล     
11 12186 เด็กหญิง ฉัตรทิพย ์ เพ็งเลีย     
12 12187 เด็กหญิง สุพิชฌาย ์ กิตตวิรกุล     
13 12188 เด็กหญิง ธัญกมล ธิติเสร ี     
14 12189 เด็กชาย เป็นคุณ คมสัน     
15 12190 เด็กหญิง ณิชกานต ์ โพธิ์ศร ี     
16 12191 เด็กหญิง ธนัชพร  พานิช     
17 12192 เด็กชาย นฤบดี ผ่องโอภาส     
18 12193 เด็กชาย รพีพงศ ์ จอดขจรเกียรต ิ     
19 12194 เด็กชาย พชรกร เฉลิมชัย     
20 12195 เด็กหญิง ณธมน หวังชัย     
21 12196 เด็กหญิง นานามิ โทคิตะ   
22 12197 เด็กหญิง เด็กหญิงฮารุกะ โอคุโบ   
23 12198 เด็กหญิง ตรีทพิยณิภา เกื้ออิศราภรณ ์   
24 12199 เดก็หญิง วลีพัฐศรณ ์ พิมพ์ไส   
25 12200 เด็กชาย ธีร์ธเนส แสงพุ่ม   

 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 15) อาคาร 4 ชั้น 5 หมายเลขห้องสอบ 4504 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 12201 เด็กชาย เทพธรรมพิชญ ์ ลาภชุ่มศร ี     
2 12202 เด็กหญิง กัณฐ์ษฎาร พงษ์ศรานนท ์     
3 12203 เด็กหญิง เจตสุภา วงศ์ศิร ิ     
4 12204 เด็กชาย ภูริณัฐ สุขส าราญ     
5 12205 เด็กหญิง พลอยนภัส เกษมกมลพงศ ์     
6 12206 เด็กชาย รณกร เข่ือนค า     
7 12207 เด็กชาย ธนกฤต แสนต๊ะวงค์     
8 12208 เด็กหญิง ปาริฉัตร ปุสสปัญโญ     
9 12209 เด็กชาย นัธทวัฒน ์ นิลเขต     
10 12210 เด็กหญิง กมลพร วารุลัง     
11 12211 เด็กหญิง พราวพัชชา ลามอ     
12 12212 เด็กหญิง ชิณิสรา สีดาเดช     
13 12213 เด็กชาย พิชญะ  ผจงธนสฤษฏ์     
14 12214 เด็กหญิง กวิสรา นาคเจริญ     
15 12215 เด็กหญิง กัญชลิกา สิงห์เรือง     
16 12216 เด็กชาย ปวีณ ศรีสรา้งทอง     
17 12217 เด็กหญิง ธีรกานต ์ สาระพงษ ์     
18 12218 เด็กชาย ธนกฤต พรเสกสรรค ์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าทดลองสอบ Pre – Exam 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เตรียมทหารและแพทย์ 

(Intensive Program : IP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การทดลองสอบ (Pre-Exam) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องสอบที่ 16) อาคาร ๑ ชั้น ๖ หมายเลขห้องสอบ 1605 
สอบวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ล าดับที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 13001 เด็กชาย ชัยวุฒิ แนวประยงค์     
2 13002 เด็กชาย วีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร     
3 13003 เด็กชาย ณัฐกิตติ์  อาษา     
4 13004 เด็กชาย พิจักษณ ์ นิยมจันทร์     
5 13005 เด็กชาย อาชวิน แสงสุข     
6 13006 เด็กชาย ธฤต โมขศักดิ ์     
7 13007 เด็กชาย นพศิลป ์ สนใจ     
8 13008 เด็กชาย ชิติพัฒน ์ วิวัฒน์ธีรเมธ     
9 13009 เด็กชาย พิภัช ปานประเสริฐ     
10 13010 เด็กชาย วชิรเดข สมบัติมาก     
11 13011 เด็กชาย พงศพัศ ทองเงา     
12 13012 เด็กชาย สิรวิชญ์ กลิ่นระคนธ์     
13 13013 เด็กชาย ณัฏฐพล  เพ็ชร์รัตน์     
14 13014 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ แก้วอบเชย     
15 13015 เด็กชาย ปัญญา จินดาวงศ ์     
16 13016 เด็กชาย จรุงเกียรติ์ แก้วก่า     
17 13017 เด็กชาย กันณพงศ์ แสงแก้ว     
18 13018 เด็กชาย ณัฐธีร์ วีระกุลธนวัชร์     
19 13019 เด็กชาย รัชวุฒิ ขาวนุ่น     
20 13020 เด็กชาย อภิวิชญ์  ค าดี     
21 13021 เด็กชาย อติรุจน์    บุญขวัญ   
22 13022 เด็กชาย ณัฐนนท์ จันทร์ศร ี   
23 13023 เด็กชาย สราวุฒิ ฝอยฝน   
24 13024 เด็กชาย เตกุลอภิวัฒน์  สุวรรณพงค์   
25 13025 เด็กชาย เดชาธร   ปิกเกษม   
26 13026 เด็กชาย ธนภูมิ แดงเอียด   
27 13027 เด็กชาย ณัฐชนน ดวงงาม   

 


