
เลขท่ี เลขประ จําตัว ลงช่ือ

1 11230001 เด็กชาย ภูว เดช ผล ผดุงเจ ริญ

2 11230003 เด็กหญิงสุวภัทร ผังรักษ

3 11230004 เด็กหญิงกัลยรัตน โนน ศิลา

4 11230005 เด็กชาย เอก พัชร เทียบแกว

5 11230006 เด็กหญิงเวโร นิ กา ฟูลเลอ ร

6 11230007 เด็กชาย เต ชินท ศรี พุุม

7 11230008 เด็กชาย ธเดช เอ่ียมโชติ

8 11230009 เด็กหญิงนัชชา มหิ นทรา ภรณ

9 11230010 เด็กหญิงลัดดาว รรณ เจริญเนา ว

10 11230011 เด็กชาย รวี โรจ น สินธุวานนท

11 11230012 เด็กหญิงเจ ริญ สังกร ม

12 11230013 เด็กหญิงกันยากร แกว ประสิ ทธ์ิ

13 11230014 เด็กหญิงวรินทร อําพรสวัส ด์ิ

14 11230015 เด็กชาย วีรภัทร ไกร นอก

15 11230016 เด็กชาย เม ธัส เสนา นุช

16 11230017 เด็กชาย ฐนกร เกตุ จิตร

17 11230018 เด็กชาย ปุ ญญพัฒน ทําบุญ

18 11230019 เด็กชาย ณัฐภัทร อัษฎาเชาว โรจ น

19 11230020 เด็กหญิงปัญญาพร ปัญญางาม

โรงเรียนวชิรธรรมสา ธิต

ใบ ราย ช่ือผู้เข้าสอบประเภท  ห้องเรียนปก ติ  นอกเขตพ้ืนท่ีบริการุประจําปีการ ศึกษา 2564

ห้อง สอบ ท่ี 1 (341) จํานวนท่ีน่ัง สอบ  20ุท่ีน่ัง ุมีผู้ เข้าสอบ จํานวนุ 19ุคน

เวลา ท่ีใช้ในการ สอบ  7. 00 - 13. 30ุน. 

พิมพ์ : 3ุพฤษภาคม 2564ุเวลา  : 10:39

ช่ือ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประ จําตัว ลงช่ือ

1 11230021 เด็กหญิงพุธิตา -

2 11230022 เด็กชาย ธนภู มิ สิริยศโสภ ณ

3 11230023 เด็กชาย ธนกร ดําเน้ือดี

4 11230024 เด็กหญิงสุ พัชชา ปลอง ใหม

5 11230025 เด็กหญิงสุ ทธิ ดา ผล ใหม

6 11230026 เด็กชาย ภาณุพง ค แกว วัน

7 11230027 เด็กหญิงชญานิศ วงคไฉไล

8 11230028 เด็กชาย เทพ ฤทธ์ิ วิ รุ ฬอนันต โชติ

9 11230029 เด็กหญิงสิรกาน ต ย่ิงชนะ วงคกรุ ง

10 11230030 เด็กชาย ชน ภัทร วิบูลย ศิลป

11 11230031 เด็กหญิงญาณภัทร วุูชัยภู มิ

12 11230032 เด็กชาย เดชา ธร คําเงิน

13 11230033 เด็กชาย ธนวัฒน กล่ันงาม

14 11230034 เด็กหญิงพัฒน นรี ฉวีจันทร

15 11230035 เด็กหญิงอภัสรา มีนอก

16 11230036 เด็กชาย เล้ียงใส -

17 11230037 เด็กชาย ศุภกฤต จีนสมุ ทร

18 11230039 เด็กชาย ณัฐวัตร ศรี ชา แอน

19 11230040 เด็กชาย ธนวัต น นา ธงสัตย

โรงเรียนวชิรธรรม สา ธิต

ใบ ราย ช่ือผู้เข้าสอบประเภท  ห้องเรียนปก ติ  นอกเขตพ้ืนท่ีบริการุประจําปีการ ศึกษา 2564

ห้อง สอบ ท่ี 2 (342) จํานวนท่ีน่ัง สอบ  20ุท่ีน่ัง ุมีผู้ เข้าสอบ จํานวนุ 19ุคน

เวลา ท่ีใช้ในการ สอบ  7. 00 - 13. 30ุน. 

พิมพ์ : 3ุพฤษภาคม 2564ุเวลา  : 10:39

ช่ือ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประ จําตัว ลงช่ือ

1 11230041 เด็กชาย รัชพล จําเริญ

2 11230042 เด็กชาย วุฒิ ชัย ลุ ผล

3 11230043 เด็กหญิงนารี รัตน สาร แสน

4 11230044 เด็กชาย ชวิศ วัยวัฒน

5 11230045 เด็กหญิงคีตะกาน ต โพธิ เที ยน ุ์

6 11230046 เด็กหญิงสโรช า แกว คันโท

7 11230047 เด็กชาย สุ รพล จิ ณรักษ

8 11230048 เด็กหญิงวิ ภาพร โยธานนท

9 11230049 เด็กหญิงจิ ดา ภา อุทัศน

10 11230050 เด็กชาย วรก มล ศรี ทอง คง

11 11230053 เด็กชาย วีรภัทร วี ระคํา

12 11230054 เด็กชาย ธนกฤต ธัญญาคุณาธร

13 11230055 เด็กหญิงจัสมิน ฮอง

14 11230056 เด็กชาย ศุภกฤต กิจดี

15 11230057 เด็กชาย ธนโชติ สุทธานนท

16 11230058 เด็กหญิงปิย พร อุุน โคตร

17 11230059 เด็กหญิงนนท ธิชา แกว จิตงามกุศ

18 11230060 เด็กชา ยกฤษกร เรืองสุข

โรงเรียนวชิรธรรม สา ธิต

ใบ ราย ช่ือผู้เข้าสอบประเภท  ห้องเรียนปก ติ  นอกเขตพ้ืนท่ีบริการุประจําปีการ ศึกษา 2564

ห้อง สอบ ท่ี 3 (343) จํานวนท่ีน่ัง สอบ  20ุท่ีน่ัง ุมีผู้ เข้าสอบ จํานวนุ 18ุคน

เวลา ท่ีใช้ในการ สอบ  7. 00 - 13. 30ุน. 

พิมพ์ : 3ุพฤษภาคม 2564ุเวลา  : 10:39

ช่ือ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประ จําตัว ลงช่ือ

1 11230061 เด็กชาย ปุ ณณวิช บุญกอบ

2 11230063 เด็กหญิงรวิ วรรณ ศุภวิ เศษ

3 11230064 เด็กหญิงณิชา พัชร ศิลปเจ ริญ

4 11230065 เด็กชาย จตุรพร ชอผกา

5 11230066 เด็กหญิงวิ ชญาพร คําเจียก

6 11230067 เด็กชาย ปรวิ ชญ สี หาคม

7 11230068 เด็กหญิงชญาดา จิตใส

8 11230069 เด็กหญิงสิ ริกร ไชย เสน า

9 11230070 เด็กชาย วัช ริ นทร พนัส

10 11230071 เด็กชา ยกษิดิ ธรรม บัว ชา

11 11230072 เด็กชาย รชต เหลืองตระ กูล

12 11230073 เด็กหญิงณัฐชา สันทอง

13 11230074 เด็กหญิงปนัด ดา วงศนอย

14 11230075 เด็กหญิงพีรญา โหกลัด

15 11230076 เด็กหญิงปวี ณธิดา นิ ถากร ณ

16 11230077 เด็กชาย ณัฐศร ยุ โซบ

17 11230078 เด็กหญิงภา สิ นี สง วนทรัพย์

โรงเรียนวชิรธรรม สา ธิต

ใบ ราย ช่ือผู้เข้าสอบประเภท  ห้องเรียนปก ติ  นอกเขตพ้ืนท่ีบริการุประจําปีการ ศึกษา 2564

ห้อง สอบ ท่ี 4 (344) จํานวนท่ีน่ัง สอบ  20ุท่ีน่ัง ุมีผู้ เข้าสอบ จํานวนุ 17ุคน

เวลา ท่ีใช้ในการ สอบ  7. 00 - 13. 30ุน. 

พิมพ์ : 3ุพฤษภาคม 2564ุเวลา  : 10:39

ช่ือ - นามสกุล



เลขท่ี เลขประ จําตัว ลงช่ือ

1 11230079 เด็กชาย กิตติศักด์ิ โพธิ จันทร

2 11230080 เด็กหญิงเพ ทาย บุตร สงา

3 11230081 เด็กหญิงกิตติญา อภิ เดช

4 11230082 เด็กหญิงกมล วรรณ ภักดี

5 11230083 เด็กหญิงวัน ดี ใจ ปวน

6 11230084 เด็กชาย พง ศพล แกน จันทร

7 11230086 เด็กหญิงจุฬา ลักษณ แกลว กสิ กรร ม

8 11230087 เด็กชาย สรัอัฐ ศรี โอภาส

9 11230089 เด็กหญิงชัญญานุช ตา จอ

10 11230091 เด็กชา ยอารักษ แสงสวาง

11 11230092 เด็กหญิงพัชรา ภรณ สิงหนา รถ

12 11230093 เด็กหญิงวรน าถ ชุมพง ศ

13 11230094 เด็กชาย ชุติพน ธ แสงตอย

โรงเรียนวชิรธรรม สา ธิต

ใบ ราย ช่ือผู้เข้าสอบประเภท  ห้องเรียนปก ติ  นอกเขตพ้ืนท่ีบริการุประจําปีการ ศึกษา 2564

ห้อง สอบ ท่ี 5 (346) จํานวนท่ีน่ัง สอบ  20ุท่ีน่ัง ุมีผู้ เข้าสอบ จํานวนุ 13ุคน

เวลา ท่ีใช้ในการ สอบ  7. 00 - 13. 30ุน. 

พิมพ์ : 3ุพฤษภาคม 2564ุเวลา  : 10:39

ช่ือ - นามสกุล


