
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
เรือ่ง ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 และ 4  

ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ ประจำปกีารศกึษา 2566 
----------------------------------------------------------------- 

 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อย
แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังกล่าว ประกาศเรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อ  
แนบท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และ
ห้องสอบให้เร ียบร้อย พร้อมนำบัตรประจำตัวผู ้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดง 
ต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบและปฏิบัติตามมาตรการของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อเข้าสอบ 
ตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หากไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์   

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
 

                             ประกาศ ณ วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
                                                  (นายสนัติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธติ 
 



ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ผู้เข้ำสอบ

ช่ือโรงเรียนเดิม
สมัครเข้ำศึกษำ
ต่อประเภท

หมำยเหตุ

1 11001 เด็กหญิง ลฎำภำ ใช้ประทุม นรำทร  ICT/AI
2 11002 เด็กชำย รชตะ เนำว์กลำง วัดวชิร ธรรม สำ ธ ิิต  ICT/AI
3 11003 เด็กชำย จิรัฏฐ์ นิลชิต สมำหำรศึกษำ  ICT/AI
4 11004 เด็กชำย โชติวัฒน์ ประสำนพงษ์ วัดวชิรธรรมสำธิต  ICT/AI
5 11005 เด็กชำย สรวิชญ์ เจนมำนะชัยกุล อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
6 11006 เด็กชำย สงกรำนต์ ศรีไทย จินดำพงศ์  ICT/AI
7 11007 เด็กหญิง สุมณทิพย์ ค ำเภำ วัดวชิรธรรมสำธิต  ICT/AI
8 11008 เด็กหญิง ภวรัญชน์ พีรศักด์ิโสภณ อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
9 11009 เด็กหญิง ปิยวรรณ สุทธิกมล สำรสำสน์วิเทศสมุทรปรำกำร  ICT/AI
10 11010 เด็กชำย สุพีรณัฐ จิรจินดำเลิศ พระหฤทัยคอนแวนต์  ICT/AI
11 11011 เด็กชำย เตชินท์ ธำนี อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
12 11012 เด็กชำย นิปุณ วิศปำแพ้ว ดอนบอสโกวิทยำ  ICT/AI
13 11013 เด็กหญิง อัสมำ บำบำ นรำทร  ICT/AI
14 11014 เด็กชำย ธำรำวรรษ จิตวิริยะวศิน นรำทร  ICT/AI
15 11015 เด็กชำย ปภำวินท์ จิตวิริยะวศิน นรำทร  ICT/AI
16 11016 เด็กชำย กฤษณะ โซ่เงิน อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
17 11017 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ็งพรม นรำทร  ICT/AI
18 11018 เด็กหญิง ณัฐฉริยำ สงวนไพบูลย์ นรำทร  ICT/AI
19 11019 เด็กชำย อัครวินท์ ทรัพย์ทองค ำ นรำทร  ICT/AI
20 11020 เด็กชำย รัฎฐวิชญ์ พิสิษฐ์บรรณกร จินดำพงศ์  ICT/AI
21 11021 เด็กชำย ธัญกร ตรงศูนย์ดี นรำทร  ICT/AI
22 11022 เด็กชำย เจอรำสต์ แยฟ อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
23 11023 เด็กหญิง ณัฐธันยำ วงทอง วัฒนศิลป์วิทยำลัย  ICT/AI
24 11024 เด็กชำย ปวรุตม์ จันทร์สุด จินดำพงค์  ICT/AI
25 11025 เด็กหญิง อสมำ วิบูลย์พันธ์ุ นรำทร  ICT/AI
26 11026 เด็กหญิง วรรณิษำ ไกรเภทชำนแพล จินดำพงศ์  ICT/AI
27 11027 เด็กหญิง ปวีณ์รัศม์ิชำ ซอเซวี วัดปำกบ่อ  ICT/AI
28 11028 เด็กชำย ปภำวิชญ มงคลเสริม พิพัฒนำ  ICT/AI
29 11029 เด็กชำย วิษณัฐ ตรีกูล ลำซำล  ICT/AI
30 11030 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ เรียนศิลป์ นรำทร  ICT/AI

โรงเรียนิวชิรธรรมสำธิต

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ีิ1 ปีกำรศึกษำิ2566

ห้องสอบท่ีิ1 ICT/AI (741) สอบวันท่ีิ4 มีนำคมิ2566

ช่ือผู้เข้ำสอบ



ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ผู้เข้ำสอบ

ช่ือโรงเรียนเดิม
สมัครเข้ำศึกษำ

ต่อประเภท
หมำยเหตุ

1 11032 เด็กชำย จตุรพิธ แซงจันดำ วัดวชิรธรรม สำธิต  ICT/AI
2 11033 เด็กหญิง ณัฐนิชำ ส ำรำญจิตต์ จินดำพงศ์  ICT/AI
3 11034 เด็กชำย กวินวัชร์ โกศลวรเศรษฐ์ ปำณยำ พัฒนำกำร  ICT/AI
4 11035 เด็กชำย ฟิสิกส์ บินมุกดำ กฤตศิลป์วิทยำ  ICT/AI
5 11036 เด็กชำย ภัทรดนัย ศรีวิไล จินดำพงศ์  ICT/AI
6 11037 เด็กชำย โกฎล เท่ียงสันเท่ียะ อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
7 11038 เด็กหญิง กัญณัฎฐ์ หิรัญธนพัฒน์ จินดำพงศ์  ICT/AI
8 11039 เด็กชำย ณัฐดนัย เจียรศรีเสถียร จินดำพงศ์  ICT/AI
9 11040 เด็กชำย กรวิชญ์ สุขอร่ำม จินดำพงศ์  ICT/AI
10 11041 เด็กชำย กิตติศักด์ิ วัฒนำนนท์สกุล พิพัฒนำ  ICT/AI
11 11042 เด็กชำย นิรวิทธ์ิ จำรุเวทตระกูล อโศกวิทย์อ่อนนุช  ICT/AI
12 11043 เด็กหญิง นลพรรณ พูลช่วย ศรีเอ่ีอมนุสรณ์  ICT/AI
13 11044 เด็กหญิง นศิรธรณ์ จีรเดชทวีวัฒน์ วัดวชิรธรรมสำธิต  ICT/AI
14 11045 เด็กชำย ณัฐกร ดันสูงเนิน บ้ำนค ำภูทอง  ICT/AI
16 11047 เด็กชำย นรธีร์ กุลถำวรำกร สมหำรศึกษำ  ICT/AI
17 11048 เด็กชำย ธีรเทพ วงษ์พรม จินดำพงศ์  ICT/AI
18 11049 เด็กหญิง พิรญำณ์ ศิรเนำวรัตน์ ปิยะจิตวิทยำ  ICT/AI
19 11050 เด็กชำย ภูรินท์ หงษ์ทอง วัดวชิรธรรมสำธิต  ICT/AI
20 11051 เด็กหญิง กัญญ์วรำ โสตรโชค บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต  ICT/AI
21 11052 เด็กชำย กันต์ธีร์ พวงสุวรรณ สุวืทย์เสรีอนุสรณ์  ICT/AI
22 11053 เด็กชำย ศุภวิทย์ ตรีเนตร นรำทร  ICT/AI
23 11054 เด็กหญิง พีรดำ หนูน้อย กฤษณำทวีวิทย์  ICT/AI
24 11056 เด็กชำย ทินภัทร ต้ังกิตติพันธ์ อนุบำลพิบูลเวศม์  ICT/AI
25 11057 เด็กหญิง ริญญ์นภัส พิริยวิภำพงษ์ จินดำพงศ์  ICT/AI
26 11058 เด็กหญิง มำตำ ปริปุณณะ วัดวชิรธรรมสำธิต  ICT/AI
27 11059 เด็กชำย ธนวัฒน์ ปำลวัฒน์ อนุบำลพิบูลเวศม์  ICT/AI

โรงเรียน วชิรธรรมสำธิต

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

ห้องสอบท่ี 2 ICT/AI (742) สอบวันท่ี 4 มีนำคม 2566

ช่ือผู้เข้ำสอบ



ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ผู้เข้ำสอบ

ช่ือโรงเรียนเดิม
สมัครเข้ำศึกษำ

ต่อประเภท
หมำยเหตุ

1 12001 เด็กหญิง พลอยอันดำ พิสิฐปัญญำพร เซนต์โยเซฟบำงนำ IEP
2 12002 เด็กหญิง กำนต์พิชยำ ฮำยำชิ อโศกวิทย์อ่อนนุช IEP
3 12003 เด็กชำย กฤตัชณพ เกิดนิยม วัดตะกล่ ำ IEP
4 12004 เด็กชำย ชำนนท์ อ่อนศรี สำยน  ำทิพย์ IEP
5 12005 เด็กหญิง เบญญำภำ บุบผำสุวรรณ อโศกวิทย์อ่อนนุช IEP
6 12006 เด็กหญิง ณัชชำ แซ่ลิ ม วัฒนะโชติ IEP
7 12007 เด็กชำย ชิตณเมธัส ทรัพย์ทวีเจริญ ปำณยำ พัฒนำกำร IEP
8 12008 เด็กหญิง อริสำ พรมลี จินดำพงศ์ IEP
9 12009 เด็กหญิง กันยำกร ดีพำ นวลวรรณศึกษำ IEP
10 12010 เด็กหญิง บัณฑิตำ เพลินพร้อม อโศกวิทย์อ่อนนุช IEP
11 12011 เด็กชำย คุณำไท พุทธิชัยธัมม์ อนุบำลสำมเสน IEP
12 12012 เด็กหญิง ฐิริญำอะกิ ยำทำไก จินดำพงศ์ IEP
13 12013 เด็กชำย ศำสนปกรณ์ วรรณสว่ำง วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
14 12014 เด็กชำย กฤตัชญ์ เกิดสุข วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
15 12015 เด็กชำย ภูวรำ แก้วนวล อโศกวิทย์อ่อนนุช IEP
16 12016 เด็กชำย วรำกร จอมอำจ อโศกวิทย์ อ่อนนุช IEP
17 12018 เด็กชำย ภูรินท์ จงเจริญ จินดำพงศ์ IEP
18 12019 เด็กชำย นวพล แซ่โง้ว เซนต์นิโกลำส IEP
19 12020 เด็กหญิง ณิชำภัทร บุญสร้อย จินดำพงศ์ IEP
20 12026 เด็กหญิง กัญญำภัค ขำวผ่อง นวลวรรณศึกษำ IEP
21 12027 เด็กชำย ภักด์ิพรหม อนันต์ อนุบำลตรำด IEP
22 12028 เด็กหญิง วันวิสำ ฟุ้งเสถียร วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
23 12021 เด็กหญิง ญำนิศำ วงษ์สนิท เซนโยเซฟบำงนำ IEP
24 12022 เด็กชำย อภิวิชญ์ นำมโบรำณ จินดำพงศ์ IEP
25 12023 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ กฤตยำภิรมย์ วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
26 12024 เด็กหญิง กุลณิชำ สนนุช วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
27 12025 เด็กชำย ปีเตอร์ นุตจรัส วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
28 12029 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ นิจจตุรคุณ วัดวชิรธรรมสำธิต IEP
29 12030 เด็กหญิง นงนภัส หมำยดี จินดำพงศ์ IEP
30 12031 เด็กชำย วิชญะ มำลยำภรณ์ ศรีเอ่ียมอนุสรณ์ IEP

โรงเรียน วชิรธรรมสำธิต

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

ห้องสอบท่ี 5 IEP (745) สอบวันท่ี 4 มีนำคม 2566

ช่ือผู้เข้ำสอบ



ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ผู้เข้ำสอบ

ช่ือโรงเรียนเดิม
สมัครเข้ำศึกษำ

ต่อประเภท
หมำยเหตุ

1 12032 เด็กชำย วัดวชิรธรรมสำธิต IEP

2 12033 เด็กหญิง ณัฏฐนิชำ จีนสร้ำง นรำทร IEP

3 12034 เด็กชำย ธีรเมธ แสงทอง สมำหำรศึกษำ IEP

โรงเรียน วชิรธรรมสำธิต

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

ห้องสอบท่ี 5 IEP (745) สอบวันท่ี 4 มีนำคม 2566

ช่ือผู้เข้ำสอบ

ทักเกอร์โจเซฟ โฟร์เนียร์



ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ผู้เข้ำสอบ

ช่ือโรงเรียนเดิม
สมัครเข้ำศึกษำ

ต่อประเภท
หมำยเหตุ

1 21001 นำย พีรวิชญ์ น ำชวนชัย วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

2 21002 นำงสำว กันยำรัตน์ ห้องขวำง มัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ ICT/AI

3 21003 นำย อัศวิน เเสนพ้อง เลยอนุกูลวิทยำ ICT/AI

4 21004 เด็กชำย ธเนศ พรมงำม พระแม่มำรีพระโขนง ICT/AI

5 21005 นำย ปำณัทพงษ์ แสนเดช วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

6 21006 นำย ศักด์ิณัณท์ ทิตยำนุรักษ์ วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

7 21007 นำย สิริวัฒน์ ประภำ รำชด ำริ ICT/AI

8 21008 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ครุฑด ำ วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

9 21009 นำย จิรเมธ คงเอียด วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

10 21010 เด็กหญิง มำลัยทอง กมลวรำพิทักษ์ วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

11 21011 เด็กชำย ฤธัต องอำจ วชิรธรรมสำธิต ICT/AI

12 21012 เด็กหญิง กันตี วงศ์จินดำพรรณ วชิรธรรมสำธิต ICT/AI
13 21013 นำย ปภำวิน แก้วศรีเกตุ ลำซำล ICT/AI
14 21014 นำย พงศกร วรพงศ์กิติพันธ์ สำธิตประสำนมิตร ICT/AI

โรงเรียน วชิรธรรมสำธิต

รำยช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566

 ห้องสอบท่ี 1 ICT/AI (741) สอบวันท่ี 5 มีนำคม 2566

ช่ือผู้เข้ำสอบ


