
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210001 เด็กชำย ธบดี ฟักเขียว

2 6210002 เด็กชำย จิระภทัร ส่องแสงเจริญ

3 6210003 เด็กชำย จักริน เสนำกจิ

4 6210004 เด็กชำย จิตติพัฒน์ วงษโ์สภำ

5 6210005 เด็กหญิง ฐิตำภรณ์ หวำนฉ่ ำ

6 6210006 เด็กหญิง พัชยำ วงษก์ลัด

7 6210007 เด็กชำย ศุภกร ร ำมะนำ

8 6210008 เด็กหญิง ณัฐยมล ฤทธิโชติ

9 6210009 เด็กหญิง จิรภญิำ หมืน่ทัน

10 6210010 เด็กชำย ธนภมูิ ไทรสุข

11 6210011 เด็กชำย กรกรร ข ำพึ่งสน

12 6210012 เด็กชำย จักรภทัร ประดับ

13 6210013 เด็กหญิง ปญัพิชำ อภยัรัตน์

14 6210014 เด็กหญิง ณัฏฐ์เณรี ปลุกรณ์ิชญำนนท์

15 6210015 เด็กหญิง พิชชำภำ บญุเลิศรัตน์

16 6210016 เด็กชำย กนัตพงศ์ ไพศำสตร์

17 6210017 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ พ่วงมงคล

18 6210018 เด็กชำย ปฐมฤกษ์ ส่องแสงเจริญ

19 6210019 เด็กชำย วชิรวิชญ์ เมฆำ

20 6210020 เด็กชำย ภทัร พันธุ์วิชำติกลุ

21 6210021 เด็กชำย รัชพล เล็กบ ำรุง

22 6210022 เด็กหญิง ภทัรำนษิฐ์ เหมอืนวงค์

23 6210023 เด็กหญิง ปณิุกำ ธำดำจันทน์

24 6210024 เด็กหญิง ปริยำกร หงษป์ำน

25 6210025 เด็กหญิง ฟำรีญำ จิหมวด

26 6210026 เด็กชำย อทิธิกร ช่วยเชียร

27 6210027 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ คงยืน

28 6210028 เด็กชำย อติวิชญ์ กลำงมณี

29 6210029 เด็กหญิง อติวรรณ กลำงมณี

30 6210030 เด็กหญิง ณัฎฐณิชญ์ เสนห่น์กุลู

31 6210031 เด็กหญิง ชมพูนทุ บวัเผ่ือน

32 6210032 เด็กหญิง ธัญภำ กณุะ

33 6210033 เด็กหญิง ธนภร พิมพ์ทวด

34 6210034 เด็กหญิง วริศรำ โพธิสินธุ์

35 6210035 เด็กชำย มฆวัน ชูเชิด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....1....  ห้องสอบหมำยเลข.....1305..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210001 - 6210035......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210036 เด็กหญิง นพสร ขวัญเรียง

2 6210037 เด็กหญิง ตักตวงทอง ทองค ำยำน

3 6210038 เด็กหญิง ศริญรัชต์ มณีนพรัตน์

4 6210039 เด็กหญิง ปวริศำ เหมอืนจันทร์

5 6210040 เด็กหญิง นนัท์ลินี จิรัตนก์รณ์

6 6210041 เด็กชำย กรวิชญ์ กนัทะเจ้ำ

7 6210042 เด็กหญิง กชพรรณ มว่งพรม

8 6210043 เด็กหญิง สุปรียำ จิตรสนอง

9 6210044 เด็กหญิง เขมจิตตำ จรูญรัตกลุ

10 6210045 เด็กชำย ภำคภมูิ เกยีรติวนชิวิไล

11 6210046 เด็กชำย หรรษจรณ์ องิคโรจนฤ์ทธิ์

12 6210047 เด็กชำย ธัญวิสิฏฐ์ กติติสิทโธ

13 6210048 เด็กชำย พีร์พัทธ์ โพธิ์ถำวร

14 6210049 เด็กหญิง นำวีญำ เวชชะนำริน

15 6210050 เด็กหญิง วิภำวี วิทยตันติกลุ

16 6210051 เด็กหญิง อำรดำ เพชรรัตน์

17 6210052 เด็กหญิง สุณัฏฐำ ติณสิริสุข

18 6210053 เด็กหญิง ปำณิสรำ เวียนวัฒนะ

19 6210054 เด็กหญิง วรัทยำ รอดวัฒนกลุ

20 6210055 เด็กชำย ณัฐฏฐวัฒน์ มลูละ

21 6210056 เด็กชำย ปยิณัฐ เผือกนอ้ย

22 6210057 เด็กชำย ปยิำกร เผือกนอ้ย

23 6210058 เด็กหญิง ดวงตะวัน สุวรรณโณ

24 6210059 เด็กหญิง พิมพ์พิชชำ เฮ่อ

25 6210060 เด็กชำย พิชชำนนัท์ เฮ่อ

26 6210061 เด็กหญิง ดำหวัน หำญชำญเลิศ

27 6210062 เด็กหญิง นภสัษร อนวุงศ์นวรัตน์

28 6210063 เด็กหญิง ภผูำ คงจริตงำม

29 6210064 เด็กหญิง บญุญำภำ ชนนิทรำสิทธิ์

30 6210065 เด็กหญิง พิมพ์ตรัยรัตน์ เกตุกำร

31 6210066 เด็กหญิง ธนฃัพร อำจวิชัย

32 6210067 เด็กหญิง อภชิญำ พงษไ์พบลูย์

33 6210068 เด็กชำย นณัวธรญ์ ศุภอมัพลวิชญ์

34 6210069 เด็กหญิง พิฐชญำณ์ พิชิตยศวัฒน์

35 6210070 เด็กชำย วสวรรฑน์ วิทยประภำรัตน์

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....2....  ห้องสอบหมำยเลข.....1306..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210036 - 6210070......

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210071 เด็กชำย นำรำภทัร จ ำปพีันธ์

2 6210072 เด็กหญิง จันทกำนต์ เจนอดุมทรัพย์

3 6210073 เด็กชำย พงศภคั โคระทัต

4 6210074 เด็กชำย ศักรนนัทน์ ทองอนิทร์

5 6210075 เด็กชำย ภมูนินัท์ รัตนสุวรรณ

6 6210076 เด็กชำย กลัปพฤกษ์ วิเชียรรัตน์

7 6210077 เด็กชำย ปญัณธร แกว้วงตำ

8 6210078 เด็กชำย ฐกร เจริญรัตน์

9 6210079 เด็กชำย ทรงกลด เกดิทุ้ย

10 6210080 เด็กหญิง นนัท์นภสั รุ่งเรืองธนวิชญ์

11 6210081 เด็กหญิง วชิรญำณ์ รัตนยัง

12 6210082 เด็กหญิง ภทัรลภำ สุวรรณรินทร์

13 6210083 เด็กหญิง ปณุยพร บขุุนทด

14 6210084 เด็กหญิง ณัจฉริยำ พัฒนศิริสรวง

15 6210085 เด็กชำย อนิทรำดล บญุขันธ์

16 6210086 เด็กชำย ไวกณูฐ์นำถ จริยสุธรรกลุ

17 6210087 เด็กหญิง มำริโกะ อำรีรัตน์

18 6210088 เด็กหญิง พำชวัญ สมนัเพำะ

19 6210089 เด็กหญิง ณิชชำ กำญจนบรูพิภพ

20 6210090 เด็กชำย พุฒิพงศ์ สุริยะ

21 6210091 เด็กชำย กณัฑ์เอนก คมพัฒนสมบติั

22 6210092 เด็กชำย พสิษฐ์ โภชนส์ม

23 6210093 เด็กชำย ณัฐพัชร์ ไชยรวมกลู

24 6210094 เด็กหญิง นลินทิพย์ โชคโชยมำ

25 6210095 เด็กชำย ปณัณ์กญัจน์ จันทร์ธำดำรัตน์

26 6210096 เด็กชำย สรสิทธิ์ ทรงศิลป์

27 6210097 เด็กชำย อนำวิน ทรงศิลป์

28 6210098 เด็กหญิง ซำวีญ่ำ มะลิซ้อน

29 6210099 เด็กหญิง รมณัยำ ฤทธิไกร

30 6210100 เด็กหญิง กลุพรภสัร์ ธรรมโิกมนิทร์

31 6210101 เด็กหญิง ญำณิศำ แกว้เพ็ชร

32 6210102 เด็กชำย ภตูะวัน เชำว์ดี

33 6210103 เด็กชำย ณัฐพล โสภำธรรม

34 6210104 เด็กชำย จีรภทัร แกน่จันทร์

35 6210105 เด็กหญิง พิมพ์ไพลิน แพรสำยทอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....3....  ห้องสอบหมำยเลข.....1307..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210071 - 6210105......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210106 เด็กหญิง อรณัชชำ วิทยำกรฤกษ์

2 6210107 เด็กชำย ชิษณุพงศ์ สังข์คต

3 6210108 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ยมมลู

4 6210109 เด็กชำย พีรวิชญ์ อำรีพิทักษ์

5 6210110 เด็กชำย ชูชำติ รักถนอม

6 6210111 เด็กหญิง ชนญัชิดำ จันทร์แจ้ง

7 6210112 เด็กชำย เขตอดุมพร นิม่ประเสริฐ

8 6210113 เด็กชำย นำดิม กริิยำ

9 6210114 เด็กชำย ณัฐพงษ์ นำคสวัสด์ิ

10 6210115 เด็กหญิง ณิชมน อดุมลำภสกลุ

11 6210116 เด็กหญิง พิชญำภำ นิม่นวล

12 6210117 เด็กหญิง เพชรวรีย์ จันทร์ประดิษฐ์

13 6210118 เด็กหญิง มลัลิกำ สมบตุร

14 6210119 เด็กหญิง ณัฐสิริ บวัเจริญ

15 6210120 เด็กชำย อฑัฒกร นวลแกว้

16 6210121 เด็กหญิง ธัญพร ขวดแกว้

17 6210122 เด็กหญิง ออมพลอย รำชบณัฑิตย์

18 6210123 เด็กหญิง จณิสตำ อูว่งศ์

19 6210124 เด็กหญิง สำธิดำ โต๊ะแสงธรรม

20 6210125 เด็กชำย กฤศณัฏฐ์ ช่วยรัมย์ด ำรง

21 6210126 เด็กหญิง วิชญำดำ สุวรรณมโหสถ

22 6210127 เด็กชำย นวมนิทร์ องัศิริกลุธ ำรง

23 6210128 เด็กหญิง ธันย์ชนก นิม่นอ้ย

24 6210129 เด็กหญิง ภชิญำดำ เหมอืนหมำย

25 6210130 เด็กหญิง ภคพร ฤกษส์กณีุ

26 6210131 เด็กชำย รัฐชนนท์ วรเจริญศรี

27 6210132 เด็กหญิง สิรภทัร บำลทิพย์

28 6210133 เด็กชำย บรรณำกำร วจนะภกัดีด ำรงค์

29 6210134 เด็กหญิง พชรพร ศรีถะภมูิ

30 6210135 เด็กหญิง สุวพิชญ์ สุวรรณเพ็ชร

31 6210136 เด็กชำย ภเูบศ ตู้ประกำย

32 6210137 เด็กชำย กรินทร์ ไชยสงเมอืง

33 6210138 เด็กชำย พุฒิเมธ กติิวรรณวนชิ

34 6210139 เด็กชำย ชนญัธิดำ เมฆทันต์

35 6210140 เด็กชำย วงศพัทธ์ ศรีศิริ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....4....  ห้องสอบหมำยเลข.....1308..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210106 - 6210140......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210141 เด็กชำย ภดิูฐวัธน์ หอมจันทร์

2 6210142 เด็กหญิง สรำรินทร์ ตันชะโล

3 6210143 เด็กชำย นรัิชพล กล่ินขจร

4 6210144 เด็กชำย พศวีร์ อูม่ัน่

5 6210145 เด็กชำย กวินท์ธีร์ มทีอง

6 6210146 เด็กชำย พีรณัฐ พุฒิทวีพัฒน์

7 6210147 เด็กชำย สรวิศ จันทร์นฤเบศ

8 6210148 เด็กชำย คณธัช ศิริบรรณำกลุ

9 6210149 เด็กหญิง สุภทัศร ปทัมะ

10 6210150 เด็กหญิง พิชญำดำ เมธีกสิพิพัฒน์

11 6210151 เด็กชำย ภผูำ สุนทรประเวส

12 6210152 เด็กชำย ณัฐกติต์ิ สุนทวำรีฤทธิ์

13 6210153 เด็กหญิง ศศิภำ ทิพย์สิงห์

14 6210154 เด็กชำย ฐำนพัฒน์ ศรีวรวิทย์

15 6210155 เด็กชำย ภริูนท์ เมอืงพูล

16 6210156 เด็กชำย เปรม ทศำนนท์ภำกร

17 6210157 เด็กชำย ธีปกร ออ่นแกว้

18 6210158 เด็กหญิง ศิริอำรีย์ ชูวัฒนำ

19 6210159 เด็กชำย กฤตภคั จำรุวงศ์ภคั

20 6210160 เด็กชำย ศุภวิชญ์ สมบญุ

21 6210161 เด็กหญิง ชนมน วรศรี

22 6210162 เด็กชำย ณภทัร์ ศิวิไล

23 6210163 เด็กหญิง กมลชนก เพชรำ

24 6210164 เด็กหญิง อนันำ อจัจนำนนท์

25 6210165 เด็กหญิง ศุภกัษร เกำ้มณีโชติ

26 6210166 เด็กหญิง ณิชกมล ผำชืน่

27 6210167 เด็กหญิง วีรนนัท์ แสงวรำพิพัฒน์

28 6210168 เด็กหญิง วรัญญำ ประภำศิริ

29 6210169 เด็กหญิง ชวัลนชุ แหววรอด

30 6210170 เด็กชำย ศิวกร สมฤทธิ์

31 6210171 เด็กหญิง กชชกญั สมฤทธิ์

32 6210172 เด็กชำย กนัตภณ ธุวำนนท์

33 6210173 เด็กชำย พงศ์ภรณ์ ชำรี

34 6210174 เด็กชำย ชยำกร แซ่ล้ิม

35 6210175 เด็กชำย ภำคย์ ลำยประเสริฐ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....5....  ห้องสอบหมำยเลข.....1309..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210141 - 6210175......

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210176 เด็กหญิง ดรันต์นตัน ์ ยิง่ยงค์

2 6210177 เด็กหญิง ปภำวดี เรืองช่วย

3 6210178 เด็กหญิง ชำลินี แวหะยี

4 6210179 เด็กชำย ปภงักร ออ่นฤทธิ์

5 6210180 เด็กหญิง ภำสิณี ธนบตัรชัย

6 6210181 เด็กหญิง เบญญำภำ วงษป์ระกำร

7 6210182 เด็กหญิง พิณทิพย์ หรือโอภำส

8 6210183 เด็กหญิง ชิณษำภฎั เติมนวโสภณ

9 6210184 เด็กชำย ณัฏฐ์กฤศ พุฒิวณิชย์

10 6210185 เด็กชำย ศิวกร แย้มแบน

11 6210186 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ ช่อทองดี

12 6210187 เด็กหญิง สุพิชญำกำนต์ พงษรั์กษ์

13 6210188 เด็กชำย ณัฐวุฒิ โพธิ์จำด

14 6210189 เด็กชำย ศิวกร ผิวนวล

15 6210190 เด็กหญิง รัฐนนัท์ พิทักษพ์ัฒนกจิ

16 6210191 เด็กหญิง ศำณิญำ เหลืองจุฑำมำศ

17 6210192 เด็กหญิง ปวริศำ บญุซ้อน

18 6210193 เด็กชำย ธรรณธรรม พลอยเจริญวงศ์

19 6210194 เด็กหญิง โมชำดำ ศรีนำค

20 6210195 เด็กชำย ภวูภทัร กำญจนะรัตน์

21 6210196 เด็กชำย นพกร ทองศรี

22 6210197 เด็กชำย ณภทัร วีระกติติ

23 6210198 เด็กชำย นำ่นฟ้ำ หอ้งส ำเริง

24 6210199 เด็กหญิง วรัชญำ ศิรินำค

25 6210200 เด็กหญิง กญัจนรั์ชต์ อนนัตวรำนนท์

26 6210201 เด็กชำย ชำนนท์ ลุยจันทร์

27 6210202 เด็กชำย ภทัรพล เกตุพิบลูย์

28 6210203 เด็กชำย ธิติพัทธ์ แสงทอง

29 6210204 เด็กชำย ยศพล โพธิ์ใย

30 6210205 เด็กชำย ณัทธนเดช เลิศอมรไพศำล

31 6210206 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริคุณำโสภณ

32 6210207 เด็กชำย พันธวัสส์ เฟื่องฟู

33 6210208 เด็กชำย นำวิน พิลึก

34 6210209 เด็กหญิง บณัฑิตำ พรหมสิทธิ์

35 6210210 เด็กหญิง อชิรญำ มลูงำม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....6....  ห้องสอบหมำยเลข.....1310..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210176 - 6210210......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210211 เด็กหญิง ภญิญดำ นวลสกลุกฤป

2 6210212 เด็กหญิง ปำณิสรำ บญุเลิศ

3 6210213 เด็กชำย โอมภทัร์ หวังยงกลุวัฒนำ

4 6210214 เด็กหญิง จำรุวรรณ มัน่จิต

5 6210215 เด็กชำย กติติศักด์ิ เพิ่มเพียร

6 6210216 เด็กชำย วรินทร เจียรพำณิชย์พงศ์

7 6210217 เด็กชำย ฐนวัฒน์ อนนัตวรำนนท์

8 6210218 เด็กชำย กฤติพงษ์ โศจิรัตน์

9 6210219 เด็กหญิง ธันยำภทัร์ พิมำพันธุ์ศรี

10 6210220 เด็กหญิง ภทัรียำ คูบรัุตน์

11 6210221 เด็กชำย เทพทัต ชววิทยำกลุ

12 6210222 เด็กชำย สิริภทัร ปรุะวัฒน์

13 6210223 เด็กชำย วชิรวิชญ์ มณีุ

14 6210224 เด็กหญิง วรวลัญช์ สุวัตถิกลุ

15 6210225 เด็กชำย นพิพิชฌน์ เปำ้ด่ำน

16 6210226 เด็กหญิง ศิริเพ็ญ วิวัฒนบ์วรวงษ์

17 6210227 เด็กชำย วชิรวิทย์ แกล้มกระโทก

18 6210228 เด็กหญิง เนตรชนก ศิริรัตน์

19 6210229 เด็กหญิง จินดำรัตน์ ศิริรัตน์

20 6210230 เด็กหญิง ธัญศญำ สำนวุิตร

21 6210231 เด็กหญิง นนัท์นภสั ฮดค ำ

22 6210232 เด็กชำย ธนกนัต์ สำยจันทร์

23 6210233 เด็กหญิง พนติพิชฌำย์ ร่ำงนอ้ย

24 6210234 เด็กหญิง สุชญำ เจริญนพกจิ

25 6210235 เด็กหญิง ณัฐนรี เกยีรติวำรินทร์

26 6210236 เด็กหญิง ฉันท์ชนก อธิวรินทร์

27 6210237 เด็กหญิง วิรันดำ มะแอ

28 6210238 เด็กหญิง สิริตะวัน เศรษฐ์ปรีชำกลุ

29 6210239 เด็กชำย ภสิูทธิ์ จิตตำอำรี

30 6210240 เด็กชำย พิชำภพ ขำวเมอืงนอ้ย

31 6210241 เด็กหญิง พิชญำภรณ์ สุวิเศษศักด์ิ

32 6210242 เด็กหญิง ณิชำกร นำ่บญัฑิตย์

33 6210243 เด็กหญิง สิริกร เที่ยงธรรม

34 6210244 เด็กชำย กนกณัฐ สำคร

35 6210245 เด็กหญิง ญำนศิำ จันทร์เจริญ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....7....  ห้องสอบหมำยเลข.....1311..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210211 - 6210245......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210246 เด็กชำย อภภิทัร สงศิลำวัต

2 6210247 เด็กหญิง มณินทร เปำ้ด่ำน

3 6210248 เด็กหญิง อำลิตำ ไทพิทักษ์

4 6210249 เด็กหญิง ร้อยรัตน์ รัตนวงศ์นรำ

5 6210250 เด็กหญิง ชนกนนัท์ ค ำใบ

6 6210251 เด็กหญิง ธมนวรรณ สำยจันทร์

7 6210252 เด็กหญิง กรวรรณ จันทร์สุขเจริญจินดำ

8 6210253 เด็กหญิง ปริชมน เชยชิด

9 6210254 เด็กหญิง ชนกภทัร์ มนตรีธิติ

10 6210255 เด็กหญิง ฐิติกำนต์ มำกสง

11 6210256 เด็กชำย พีรติ กำวิหก

12 6210257 เด็กหญิง รสิกำ ช้ำงแกว้

13 6210258 เด็กชำย สุทธินนัท์ ทิยำว

14 6210259 เด็กหญิง รุจิรดำ คทำยุทธ

15 6210260 เด็กหญิง พิชญำดำ สุพรรณ์

16 6210261 เด็กหญิง ศุกร์ศิริ ค ำพุด

17 6210262 เด็กหญิง สุพิชำ หวังยงกลุวัฒนำ

18 6210263 เด็กชำย สรธร ดวงรัตน์

19 6210264 เด็กหญิง กญัวรำ วโรดมสถำน

20 6210265 เด็กชำย ว.วรฌต รักษำรำช

21 6210266 เด็กหญิง นฤมล กำญจนประดิษฐ์

22 6210267 เด็กหญิง ณัชชำ โซ๊ะประสิทธิ์

23 6210268 เด็กหญิง กลัยทรรศน์ แสนหำญ

24 6210269 เด็กชำย ซียภทัร์ มะดีเยำะ

25 6210270 เด็กชำย จิรัฎฐ์ องักลมเกลียว

26 6210271 เด็กหญิง จำรุกญัญ์ ดิษยศรีโรจน์

27 6210272 เด็กหญิง พิมรพัตธำ รุโจปกำร

28 6210273 เด็กหญิง ปรูดำ สิทธิชัย

29 6210274 เด็กหญิง นภกมล สิกนนท์

30 6210275 เด็กหญิง อรชพร สวัสดี

31 6210276 เด็กชำย ปญัญวิชญ์ ชัยยะ

32 6210277 เด็กหญิง ณฐิฏำ เนมยี์

33 6210278 เด็กหญิง อศิรำวรรณ มงคลกจิธนวีร์

34 6210279 เด็กหญิง มลัลิกำ โพธิ์ปำน

35 6210280 เด็กหญิง อนญัญำ แกว้นกุลุ

ห้องสอบที่  ....8....  ห้องสอบหมำยเลข.....1312..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210246 - 6210280......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210281 เด็กชำย พิชญ์พงศ์ ประทีปทองค ำ

2 6210282 เด็กชำย กฤตภทัร ศิรรัตน์

3 6210283 เด็กชำย โชยดิษฐ์ มณีโชติ

4 6210284 เด็กหญิง พิชญำภคั ปรีดำชิณภทัร

5 6210285 เด็กหญิง นชุรี ตรีศูลรัตน์

6 6210286 เด็กชำย ชินภทัร์ ธำรำวิวิต

7 6210287 เด็กชำย ธนเดช ทรงรอด

8 6210288 เด็กชำย ภควัฒน์ ชีช้ำง

9 6210289 เด็กชำย พีรพัทร์ พงศ์พรรณธร

10 6210290 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เหลือด ำรงกจิ

11 6210291 เด็กชำย ณัฐพัชญ์ ด ำรงชัยวิวัฒน์

12 6210292 เด็กชำย กอ่หลวง ดีเทียน

13 6210293 เด็กหญิง วรำงคณำ กิง่สุวรรณพงษ์

14 6210294 เด็กหญิง สุจิตรำ ศิริมณฑล

15 6210295 เด็กหญิง รัตนรัตน์ แสงแกว้

16 6210296 เด็กหญิง พชรพัชร์ แสงแกว้

17 6210297 เด็กชำย ธีรวิชญ์ วรเดช

18 6210298 เด็กชำย ชำนนท์ จำรุรังษพีัฒนกลุ

19 6210299 เด็กหญิง ทัพษร ศิริมณฑล

20 6210300 เด็กชำย กฤษสัณห์ ธนพัฒกลุ

21 6210301 เด็กชำย ณฐนน รุ่งเช้ำ

22 6210302 เด็กหญิง ณัชร์กมล นมิศรีสุขกลุ

23 6210303 เด็กหญิง บณุรดำ คำยสูงเนนิ

24 6210304 เด็กหญิง ชนญัชิดำ สวัสดิพันธ์

25 6210305 เด็กชำย เจตนน์พิัทธ์ มณฑำทิพย์

26 6210306 เด็กหญิง โชติกำ ขวัญอยู่

27 6210307 เด็กหญิง ชัญญำนชุ พูนสุข

28 6210308 เด็กหญิง พันพรรษศำ บญุภำ

29 6210309 เด็กหญิง นฐักำญจน์ วงษศ์รีทำ

30 6210310 เด็กหญิง กวินธิดำ เกดิแกว้

31 6210311 เด็กชำย เอกศิษฎิ์ อทิธิพงศ์ศรี

32 6210312 เด็กชำย วชิรวิทย์ ปจัฉิมวรกติต์ิ

33 6210313 เด็กหญิง ธัญชนก แกว้สุวรรณ

34 6210314 เด็กหญิง ปพิชญำ กลุสำทร

35 6210315 เด็กหญิง อญัชิสำ ยอมนิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....9....  ห้องสอบหมำยเลข.....1313..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210281 - 6210315......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210316 เด็กชำย กติติธัช ยิม้กลัด

2 6210317 เด็กหญิง อริญย์ ปำลกะวงษ ์ณ อยุธยำ

3 6210318 เด็กหญิง อรัสฐมล หรัิญญำวิทย์

4 6210319 เด็กชำย ภทัรชนน ภญัโญสุวรรณ

5 6210320 เด็กหญิง จิรวรรณ จันทศร

6 6210321 เด็กชำย ศุกลวัฒน์ มว่งศรี

7 6210322 เด็กหญิง สวิตตำ จินตวุฒิพงศ์

8 6210323 เด็กชำย กฤตพล รุจิเสถียร

9 6210324 เด็กชำย ณัฎฐ์ คหวัฒนธ์รำงกรู

10 6210325 เด็กหญิง วินศัยำ เหมอืนเกยีรติ

11 6210326 เด็กชำย จิรัฏฐ์ รุ่งวรโศภติ

12 6210327 เด็กหญิง ชนกนนัท์ สุภำสร

13 6210328 เด็กหญิง กมลลักษณ์ คันธำ

14 6210329 เด็กหญิง วิริศรำ อศัวดำรำ

15 6210330 เด็กชำย เดชำธร พัฒนำโสภณ

16 6210331 เด็กหญิง อภชิญำ มสุตอฟำกลุ

17 6210332 เด็กชำย ศุภชัย พรมพิลำ

18 6210333 เด็กชำย พิธิวิชญ์ นอ้ยพิชัย

19 6210334 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทองเจือ

20 6210335 เด็กหญิง ภท้ธิรำ เสริฐลือชำ

21 6210336 เด็กหญิง ปลำยฟ้ำ ศิลำพันธ์

22 6210337 เด็กหญิง น้ ำฝน ศิลำพันธ์

23 6210338 เด็กชำย กอ้งภพ ฮำซำไน

24 6210339 เด็กหญิง ชนกนนัท์ ชยำงกรู

25 6210340 เด็กชำย ชโรธินทร์ เกษำรัตน์

26 6210341 เด็กหญิง พรชนก สกลุนำ

27 6210342 เด็กชำย ปณัณพัฒน์ ทิพย์บญุศรี

28 6210343 เด็กชำย กนกโชติ แกว้ชูโชติ

29 6210344 เด็กชำย ธนกฤต แกว้โมลี

30 6210345 เด็กชำย ธีหตั ลักษวุธ

31 6210346 เด็กหญิง ปรำรีย์ วงษห์ำญ

32 6210347 เด็กชำย กมลสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ

33 6210348 เด็กชำย จิรภทัร นำมวงศ์

34 6210349 เด็กหญิง พจนกร สุบรรณ

35 6210350 เด็กหญิง พลอยชนก อมรกลุเสฏฐ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....10....  ห้องสอบหมำยเลข.....1402..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210316 - 6210350......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210351 เด็กหญิง เขมจิรำ ล้ ำสมบติั

2 6210352 เด็กชำย กษดิิส ทศดำรำ

3 6210353 เด็กชำย วิภพ จันทร์เรือง

4 6210354 เด็กชำย พณวิศว์ บญุญกฤติ

5 6210355 เด็กหญิง พิชญธิดำ ซ้ึงสุนทร

6 6210356 เด็กชำย จตุรภทัร อำจอนงค์

7 6210357 เด็กหญิง ปญัฑำรีย์ จงประเสริฐพร

8 6210358 เด็กชำย ณัฐภมูนิท์ แหนมเชย

9 6210359 เด็กหญิง พัณณ์ชิตำ ดียิง่

10 6210360 เด็กหญิง กนัย์สินี ละอองทอง

11 6210361 เด็กชำย ภปูกรณ์ เมำ่ทอง

12 6210362 เด็กชำย ชัยภทัร มงคลสวัสด์ิ

13 6210363 เด็กหญิง จันทรัสย์ รวมชมรัตน์

14 6210364 เด็กหญิง พัทธมน ภำคอนิทรีย์

15 6210365 เด็กหญิง นรรยำ เสธำ

16 6210366 เด็กหญิง นนัท์นภสั ศรีจันทร์

17 6210367 เด็กหญิง ณัฐวรำ พลโยธำ

18 6210368 เด็กชำย กรวิชญ์ ศิริเยำว์วรรณ

19 6210369 เด็กชำย ปริพัฒน์ ปีท่อง

20 6210370 เด็กหญิง อมรวรรณ เซียงทอง

21 6210371 เด็กชำย ฐปนทั กจิหตัถพร

22 6210372 เด็กหญิง ปทัมนนัท์ แกล้วกล้ำ

23 6210373 เด็กหญิง กตัญญู ตันตระกลู

24 6210374 เด็กชำย พัฒ ธัญญะชำติ

25 6210375 เด็กหญิง วรัญญำ พะลังเดช

26 6210376 เด็กหญิง อรปรียำ ยมโดย

27 6210377 เด็กหญิง ทักษพร นนทะโชติ

28 6210378 เด็กหญิง ปทุมรัตน์ จงพิตะ

29 6210379 เด็กหญิง วิปำนสิรำลักษณ์ ชอบท ำกจิ

30 6210380 เด็กชำย คุณำธิป สุทธิประภำ

31 6210381 เด็กชำย ศุภกฤติ ลีลำนชุภญัโญ

32 6210382 เด็กหญิง รัณตี บนุนำค

33 6210383 เด็กหญิง ณัฐพร หมกทอง

34 6210384 เด็กชำย ธิติวัฒน์ ต้ังเรืองไพศำล

35 6210385 เด็กหญิง สุละสิตำ อตัรวิชำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....11...  ห้องสอบหมำยเลข.....1405..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210351- 6210385......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210386 เด็กชำย เตชินท์ ขวัญกจิสกลุวีระ

2 6210387 เด็กหญิง นนัณภชัสรณ์ ธรรมำภวิันท์

3 6210388 เด็กชำย ณัฐภมูิ ต้ังกติิกลุ

4 6210389 เด็กชำย กรวัฒน์ ปญัญำนะ

5 6210390 เด็กหญิง รุฬิชำ มนตรีวัต

6 6210391 เด็กหญิง ทิทยุ นติินทรำงกรู

7 6210392 เด็กชำย สิทธำ สุขเจริญ

8 6210393 เด็กหญิง รำชพฤกษ์ ศรีวัลลภ

9 6210394 เด็กชำย ภทรกร บญุธรรม

10 6210395 เด็กหญิง พนชักร ขำวกมล

11 6210396 เด็กชำย อนิทนนท์ สิงหน์นัท์

12 6210397 เด็กหญิง ปำริฉัตร ผลโพธิ์

13 6210398 เด็กชำย อศัวิน พันธ์ประเสริฐ

14 6210399 เด็กชำย ธนกฤต จันทร์ประเทศ

15 6210400 เด็กชำย ณฐกร ดัชนี

16 6210401 เด็กหญิง ปยิมน มนต์แกว้

17 6210402 เด็กชำย เมฆำ เกดิสุข

18 6210403 เด็กชำย ธีรภทัร อนรัุกษ์

19 6210404 เด็กหญิง กญัญำพัชร์ แซ่ล่ิม

20 6210405 เด็กหญิง ปยิำอร วิริยกสิกร

21 6210406 เด็กหญิง ฐิติชญำ พึงสมบญุ

22 6210407 เด็กหญิง เพียงฟ้ำ ปยิวรนนท์

23 6210408 เด็กหญิง ณัฐภทัร ตันธนำภนินัท์

24 6210409 เด็กชำย สิรภพ ลอยเมฆ

25 6210410 เด็กชำย นภ จรรีบรัตน์

26 6210411 เด็กหญิง จิณหน์ภิำ เหมอืนนำค

27 6210412 เด็กชำย กฤตภำส สยำมภพูงศ์

28 6210413 เด็กหญิง ณภสัสรณ์ แกว้ดี

29 6210414 เด็กชำย นภที เครือวนชิกรกลุ

30 6210415 เด็กหญิง จริดำ จิระเกษมนกุรู

31 6210416 เด็กหญิง ปรำณปรียำ โชติมโนธรรม

32 6210417 เด็กหญิง ลลิตำ สุจริตพำนชิ

33 6210418 เด็กชำย กวีวัธน์ เงินอ ำนวยผล

34 6210419 เด็กชำย กริชญ์ นนทโชติ

35 6210420 เด็กหญิง ชญำภำ ต้ังพิริยทิพย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....12...  ห้องสอบหมำยเลข.....1406..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210386- 6210420......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210421 เด็กชำย คุณำวุฒิ แซ่โต๊ะ

2 6210422 เด็กชำย วรินทร กลุชำติ

3 6210423 เด็กชำย ธนวัฒน์ เผือดจันทึก

4 6210424 เด็กชำย กนัตภณ สุภทัโธ

5 6210425 เด็กหญิง สุนธิี ประภำวรำงศักด์ิ

6 6210426 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ กล่ินหอ่ม

7 6210427 เด็กชำย กติติศักด์ิ จันทร์ชุมรักษ์

8 6210428 เด็กชำย จิรภทัร พันธ์บดุดี

9 6210429 เด็กชำย สุษริะ เทพอนิ

10 6210430 เด็กชำย พรรษสุ์ขมยั พุทธสุภะ

11 6210431 เด็กชำย ธนดล ปญัญำโชคอนนัท์

12 6210432 เด็กหญิง อภชิญำ พงษเ์ทศ

13 6210433 เด็กหญิง ปนสัยำ เลิมบำรอฮิม

14 6210434 เด็กหญิง ณภทัร ทองเหีย่ง

15 6210435 เด็กชำย ชวโรจน์ เลิศประชำนนัท์

16 6210436 เด็กชำย กอ้งภพ ผลโพธิ์

17 6210437 เด็กหญิง ธีกำนต์ ใจมัน่

18 6210438 เด็กชำย ภทัรพล ไชยศิลป์

19 6210439 เด็กชำย ศุภกร ย้อยสร้อยสุด

20 6210440 เด็กชำย คณิศร เหรียญทอง

21 6210441 เด็กชำย ปวริศำ ธนกรพิศำล

22 6210442 เด็กชำย พชรพล รังษสีกรณ์

23 6210443 เด็กชำย ภวูิชัย วิทิตวรโชติ

24 6210444 เด็กชำย สุกฤษ เต็กล่ี

25 6210445 เด็กหญิง อดิกนัต์ หมวดทองออ่น

26 6210446 เด็กชำย ศุภำกร จันฤำไชย

27 6210447 เด็กชำย คหบดี มงัคูณ

28 6210448 เด็กชำย ถิรมหำจตน์ บญุภำ

29 6210449 เด็กชำย ทัศนพ์ล ต้นทนะเวชกลุ

30 6210450 เด็กชำย เดชำธร จำรุโมลีกลุ

31 6210451 เด็กชำย ภชูำเคณช์ รัตนถำวร

32 6210452 เด็กชำย พิชญะ ธนะบรรณ์

33 6210453 เด็กหญิง กลุปรียำ เพชรดี

34 6210454 เด็กชำย ณัฐกฤต จำมจุรี

35 6210455 เด็กหญิง องิธำร พันธจิตต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....13...  ห้องสอบหมำยเลข.....1407..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210421- 6210455......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210456 เด็กหญิง สิโรชินี กิง่จ ำปำ

2 6210457 เด็กหญิง ภวิตรำ สมออ่น

3 6210458 เด็กหญิง ยรดำ พุ่มพวง

4 6210459 เด็กหญิง กณัธิมำ คลองมดคัน

5 6210460 เด็กหญิง กฤษณพร สุทรำรชุน

6 6210461 เด็กชำย กติติคุณ กลจรัสเดช

7 6210462 เด็กชำย นนธนนัธ์ ฤทธิภกัดี

8 6210463 เด็กหญิง ปรำยฟ้ำ จันทร์พจน์

9 6210464 เด็กหญิง กลุพัชร โพล้งหรัิญ

10 6210465 เด็กหญิง กวินธิดำ ยะรังวงษ์

11 6210466 เด็กชำย กนัตินนัท์ ศิริรัตนฤ์กษ์

12 6210467 เด็กหญิง นชัชำ ธำนปีกรณ์

13 6210468 เด็กหญิง วณิชยำ เสนฤทธิ์

14 6210469 เด็กชำย กฤตพัฒน์ สัจจำนรัุกษ์

15 6210470 เด็กหญิง กญัญำณี เฉลำจินดำรัตน์

16 6210471 เด็กหญิง มนสันนัท์ ติรำวรัมย์

17 6210472 เด็กหญิง สุกฤตำ ทองสุข

18 6210473 เด็กชำย คณธัช ธงภกัด์ิ

19 6210474 เด็กหญิง กชพร เตชิตวัฒนะ

20 6210475 เด็กหญิง บญุญิสำ ขจรวีรพันธ์

21 6210476 เด็กชำย ธเนศณัฏฐ์ สิงหค์ำร

22 6210477 เด็กชำย สุทธิภทัร หุน้เหีย้ง

23 6210478 เด็กชำย เกำ้นภำ พำศรี

24 6210479 เด็กชำย วชวัชร์ สีหช์ูชำติวัตร

25 6210480 เด็กหญิง ณิชกำนต์ แซ่ล้ี

26 6210481 เด็กหญิง ชนำภทัร ยุทธยำสันติเมธี

27 6210482 เด็กหญิง พัชรฉัตร พงษศิ์ริวรกลุ

28 6210483 เด็กชำย อภชิัย คีตะพันธ์สังวรณ์

29 6210484 เด็กหญิง พิชญำภำ ลอยเมฆ

30 6210485 เด็กชำย ธัญพิสิษฐ์ ศิริเวชภณัฑ์

31 6210486 เด็กชำย ปณัณวิชญ์ จิรภติติสุนทร

32 6210487 เด็กชำย ณัฐพัฒน์ สุนนัทรัตน์

33 6210488 เด็กหญิง กชกร นนทะสินธ์

34 6210489 เด็กหญิง มนญัธกำนต์ กมุผัน

35 6210490 เด็กหญิง นชิำภำ จัมปำกะนนัท์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....14...  ห้องสอบหมำยเลข.....1408..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210456- 6210490......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210491 เด็กหญิง กญัญำณัฐ ตรัยธีรกลุ

2 6210492 เด็กหญิง ไอระวี ธนพัฒนธ์ำนนท์

3 6210493 เด็กชำย จีรภทัร สันเต๊ะ

4 6210494 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ ลังเดช

5 6210495 เด็กหญิง จิรญำ เหมอืนจินดำ

6 6210496 เด็กชำย ธนรัฐ เข็มทอง

7 6210497 เด็กชำย สุวพัชร บนัภำวัน

8 6210498 เด็กชำย ภวูิศ ชัยกงัวำฬ

9 6210499 เด็กหญิง ปภำวี หญ้ำปรัง

10 6210500 เด็กชำย จิรณัฏฐ์ จันทุรัตน์

11 6210501 เด็กหญิง ร้อยแกว้ เหล่ียมใส

12 6210502 เด็กหญิง ญำณิศำ สุริยเดชวงค์

13 6210503 เด็กชำย พงศพัศ ดีเสมอ

14 6210504 เด็กหญิง วชูพิตรำพร เดชชัง

15 6210505 เด็กหญิง อำจำรีย์ อ ำไพ

16 6210506 เด็กหญิง ณีรนชุ นนัทกำรณ์

17 6210507 เด็กชำย ธนบดี พลำมติร

18 6210508 เด็กหญิง ภคพร สุจิระพร

19 6210509 เด็กหญิง รวิภำ พ่อค้ำช้ำง

20 6210510 เด็กชำย ภำณุเมศวร์ บวัสุข

21 6210511 เด็กชำย ณภทัร ธนพงษโ์ภคิน

22 6210512 เด็กชำย กฤษฏปิณุ หุน้เอยีด

23 6210513 เด็กหญิง เมย์รำนี่ วิลสัน

24 6210514 เด็กชำย ณำศิล กณัฑำรัตน์

25 6210515 เด็กหญิง กฤษกะรัต แกว้นอ้ย

26 6210516 เด็กหญิง ขจรเทพ เทพจร

27 6210517 เด็กชำย กฤตเมธ ธนญูศักด์ิ

28 6210518 เด็กชำย ณัฐดนยั เพ็ญจันทร์

29 6210519 เด็กหญิง วิรำเมธ ชูเรืองสกลุ

30 6210520 เด็กชำย ธีภพ ดิสวัสด์ิ

31 6210521 เด็กชำย ภมูพิัฒน์ ศิริเฑียรทอง

32 6210522 เด็กหญิง พรรณพัชร เจริญพรรุ่งเรือง

33 6210523 เด็กหญิง ขวัญนติำ แกว้ศรีทำ

34 6210524 เด็กหญิง อญัชสำ ต้ังสกลุ

35 6210525 เด็กชำย ธัชพล เสรีวิวัฒนวงศ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....15...  ห้องสอบหมำยเลข.....1409..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210491- 6210525......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210526 เด็กชำย ศักย์ศรณ์ ศิริประกำยศิลป์

2 6210527 เด็กชำย กรวิชญ์ บรรเลงใจ

3 6210528 เด็กชำย ภมูภิทัร งำมลักษณ์

4 6210529 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ กรรณเทพ

5 6210530 เด็กหญิง ณัฐชญำ โจว

6 6210531 เด็กหญิง ณวรำ โสมณีกลุ

7 6210532 เด็กชำย นฏัฐกติต์ิ กลึงวิรัชต์

8 6210533 เด็กชำย รพีพัชร นุม่นวล

9 6210534 เด็กหญิง ภทัทิยำ เมอืงดี

10 6210535 เด็กหญิง ณัฏฐธิดำ ปยินนัท์สิทธิเดช

11 6210536 เด็กหญิง ธรรมสรณ์ เงำมขุ

12 6210537 เด็กชำย ปฏพิล หมำยพึ่ง

13 6210538 เด็กชำย ศุภณัฐ ชำติดี

14 6210539 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ คันษร

15 6210540 เด็กชำย ปณุยพัฒน์ เหล่ำมโนธรรม

16 6210541 เด็กชำย ธนวัฒน์ บญุเฟรือง

17 6210542 เด็กหญิง ฤทัยกำนต์ จันทร์สุข

18 6210543 เด็กชำย ชวนำกร หมืน่หนู

19 6210544 เด็กหญิง ปำณิสรำ อยุยำนกุลู

20 6210545 เด็กหญิง สุวภทัร จันทะพันธ์

21 6210546 เด็กชำย ไตรยุทธ รักชลธี

22 6210547 เด็กหญิง ชรัญชนำ กองเปง็

23 6210548 เด็กหญิง พิชชำพร สกลุคลำนวุัฒน์

24 6210549 เด็กชำย ชิษณุชำ กร่ิมใจ

25 6210550 เด็กหญิง ธฤดี หงษห์นิ

26 6210551 เด็กหญิง นนัท์นภสั บญุชม

27 6210552 เด็กหญิง ธัญพิมล ใยยะผลสุข

28 6210553 เด็กหญิง วรัญญำ รงค์ฤทธิ์ไชย

29 6210554 เด็กหญิง ทอฝัน แกว้ทรัพย์ศักด์ิ

30 6210555 เด็กชำย ณัฐพัชร์ ชมเชย

31 6210556 เด็กชำย วิษณุ นชุพุ่ม

32 6210557 เด็กชำย เดชบดี ชูมณี

33 6210558 เด็กหญิง พนชักร ผิวทองงำม

34 6210559 เด็กชำย ทำคูมิ จิบะ

35 6210560 เด็กหญิง ธนพร กงแกว้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....16...  ห้องสอบหมำยเลข.....1410..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210526- 6210560......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210561 เด็กชำย ยศพัทรธ์ ลัพกติโร

2 6210562 เด็กชำย พุฒิสรรค์ ด ำชุม

3 6210563 เด็กหญิง ปวีณำ สว่ำงรัตน์

4 6210564 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ วัฒนำถำวรพงศ์

5 6210565 เด็กชำย บญุยกร เกีย้วกลำง

6 6210566 เด็กชำย ธเนศ สุวรรณรัตน์

7 6210567 เด็กชำย สรณ์วรัชญ์ สุวรรณโกศัย

8 6210568 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั เลิศรัตนถำวร

9 6210569 เด็กหญิง กชพรรณ ไพโรจนก์รีติกลุ

10 6210570 เด็กหญิง ตวงทอง ปนัชัยสงค์

11 6210571 เด็กหญิง ณกมล ทิพย์สกลุ

12 6210572 เด็กหญิง จิณณำ ภูพ่รำยงำม

13 6210573 เด็กหญิง ณญำดำ ทิพย์สกลุ

14 6210574 เด็กหญิง ลิลภสั ไชยปนั

15 6210575 เด็กชำย บรรนกร ภนูะยำ

16 6210576 เด็กชำย นทัธพงศ์ สกลุนำมรัตน์

17 6210577 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จินตุลำ

18 6210578 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ต้ังศิวำนนท์

19 6210579 เด็กหญิง ชนำภำ พรหมธิดำ

20 6210580 เด็กชำย ปญัญำพล มณฑำทอง

21 6210581 เด็กหญิง ธัญชนติ สันเต๊ะ

22 6210582 เด็กหญิง ธนพร จรูญชำติ

23 6210583 เด็กชำย ปภงักร โสภณธรรมภำณ

24 6210584 เด็กชำย นภสักร เฉลิมวุฒิ

25 6210585 เด็กหญิง กสุุมำ สอนจันทร์

26 6210586 เด็กหญิง อรนลิน ชินส ำโรง

27 6210587 เด็กหญิง ญำณิศำ ตุ้นรัตน์

28 6210588 เด็กชำย ชลชำติ ปรีชำ

29 6210589 เด็กหญิง ปำลิตำ ไทยลำ

30 6210590 เด็กหญิง พิชญำภำ พัดเย็นชืน่

31 6210591 เด็กหญิง ปวรำ คะถำนะภำโล

32 6210592 เด็กหญิง ศุภสุตำ วรรณ์แกว้

33 6210593 เด็กหญิง วิมลภทัร ไชยคีรี

34 6210594 เด็กหญิง ศศิประภำ โพธิ์จันทร์ทอง

35 6210595 เด็กชำย ณกฤศ ลมลูพงษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....17...  ห้องสอบหมำยเลข.....1411..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210561- 6210595......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210596 เด็กหญิง สวรส ชูเล่ือน

2 6210597 เด็กหญิง พัทธนนัท์ คงกระพันธ์

3 6210598 เด็กหญิง สุพิชญำ ปำนสุนทร

4 6210599 เด็กหญิง ธนภรณ์ พูลถำวรสิน

5 6210600 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยำบำล

6 6210601 เด็กชำย ชนมช์นก ศรีสุพรรณ

7 6210602 เด็กหญิง ชนศิำ แกว้พำสวรรค์

8 6210603 เด็กหญิง ณิชชำรีย์ ไชยพุทธำ

9 6210604 เด็กหญิง ภทัรญำดำ คงบริรักษ์

10 6210605 เด็กชำย เพชรสวัสด์ิ รุ่งโรจนดุ์ษฎี

11 6210606 เด็กชำย ณฐภทัร พรหมเจียม

12 6210607 เด็กชำย ภมูพิริษฐ์ พรหมดนตรี

13 6210608 เด็กชำย ธรรศวัศณ์ สุวณะศิริ

14 6210609 เด็กชำย ณภทัร ชอบธรรม

15 6210610 เด็กชำย กฤตินศ์ จันทวงค์

16 6210611 เด็กหญิง ณัฐกมล เอีย่มคง

17 6210612 เด็กชำย ศิรวิชญ์ ศักด์ิสรรติสุข

18 6210613 เด็กหญิง อภสิรำ นลิณรงค์

19 6210614 เด็กหญิง ชัญญำนชุ เรืองจันทร์

20 6210615 เด็กชำย ปณัณธร ช่วงโชติ

21 6210616 เด็กหญิง ไอดิน ศรีสะอำด

22 6210617 เด็กชำย สรชัช นชุนำนนท์เทพ

23 6210618 เด็กหญิง อำรีฟะฮ์ หะสำเมำะ

24 6210619 เด็กชำย พชรพล แหวนทองค ำ

25 6210620 เด็กชำย จำรุพัฒน์ สุขเจริญ

26 6210621 เด็กชำย สุนธิิ เด่นดวงหทัย

27 6210622 เด็กชำย สรธร กจิทวีสุขส์

28 6210623 เด็กชำย กำรันยภำส ประทุมรุ่ง

29 6210624 เด็กชำย เมธัส ดือรำแม

30 6210625 เด็กชำย จิรำยุ ภูก่ล่ัน

31 6210626 เด็กหญิง กญัญำณัฐ บูห่ำด

32 6210627 เด็กหญิง อธิชำ นลิข ำ

33 6210628 เด็กชำย สุวิจักขณ์ บงัฆะฮำด

34 6210629 เด็กหญิง กณิศำ พิพัฒนธ์รรมพร

35 6210630 เด็กชำย ธิติพัทธ์ เอยีดแกว้

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....18...  ห้องสอบหมำยเลข.....1412..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210596- 6210630......

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210631 เด็กชำย กษด์ิิเดช แต่งศรี

2 6210632 เด็กชำย ภำคภมูิ สำธร

3 6210633 เด็กหญิง วรวลัญช์ เนือ่งศรี

4 6210634 เด็กหญิง ณภทัร ณรังษี

5 6210635 เด็กชำย อฬัษริม รินปำน

6 6210636 เด็กหญิง ณหทัย แจ้งสันต์

7 6210637 เด็กหญิง กติต์ินดัดำ กองสุข

8 6210638 เด็กหญิง วรพิชชำ สำรธรรม

9 6210639 เด็กชำย ณัฐนนัท์ เรืองเวทย์วัฒนำ

10 6210640 เด็กชำย ปรำนนท์ ยิง่ค ำนงึ

11 6210641 เด็กชำย ภำวิน โคจรำนนท์

12 6210642 เด็กชำย พรหมจักร์ อรหตัมำนสั

13 6210643 เด็กชำย ณัฎฐ์ พงศ์สุวรรณ

14 6210644 เด็กชำย จักรภทัร พุ่มแกว้

15 6210645 เด็กหญิง กำนนภสั ฟ้ำเลิศ

16 6210646 เด็กหญิง รติมำ พระเนตร

17 6210647 เด็กหญิง เปมกิ จันทร์ทิน

18 6210648 เด็กหญิง จรรยพร ลิจ้วน

19 6210649 เด็กหญิง วรณัน หมดัโนต๊

20 6210650 เด็กชำย ณัฏฐวัฒน์ เจริญศิริพงศ์

21 6210651 เด็กหญิง ศศิพิมล คุ้มสุด

22 6210652 เด็กหญิง บญุรักษำ ทรัพย์กองกลุ

23 6210653 เด็กชำย ธัชพงศ์ สิงหเดช

24 6210654 เด็กหญิง พศิกำ เจียมสกลุ

25 6210655 เด็กหญิง วลัยพรรณ พยอมหอม

26 6210656 เด็กหญิง ธัญภคั ชำติยิม้

27 6210657 เด็กหญิง ภทัรมล ศรีรัฒนำ

28 6210658 เด็กหญิง กฤตยำ กติติพิทยำกลุ

29 6210659 เด็กชำย กฤตภำส กติติพิทยำกลุ

30 6210660 เด็กชำย รุจิภำส สอิง้ทอง

31 6210661 เด็กชำย ประวีร์ ทุ่มแกว้

32 6210662 เด็กหญิง พิชชำภำ ชุมชำติ

33 6210663 เด็กหญิง วรัญญำ ศักด์ิธิติอนนัต์

34 6210664 เด็กชำย เอกรัฐ หมืน่ศรีภมูิ

35 6210665 เด็กชำย ณัฐพล โอยกระโทก

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....19....  ห้องสอบหมำยเลข.....1413..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210631 - 6210665......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210666 เด็กชำย สัณหณัฐ จวง

2 6210667 เด็กชำย ชยพล นนัตสุวรรณ

3 6210668 เด็กหญิง พิชญำภำ เบญ็จกลุ

4 6210669 เด็กหญิง อญัธิชำ จินดำรุ่งเรืองกลุ

5 6210670 เด็กชำย ถำปตัย์ แสงจันทร์

6 6210671 เด็กหญิง ญำติกำ อำนภุำพ

7 6210672 เด็กหญิง นยันณ์ภคั สำลีจันทร์

8 6210673 เด็กหญิง บณัฑิตำ ข ำทวี

9 6210674 เด็กชำย รชต นำคเงินทอง

10 6210675 เด็กหญิง ธัญชนก เรืองจินดำ

11 6210676 เด็กชำย พัชร์พล มะรังษี

12 6210677 เด็กชำย ปรำนต์ ปูค้ ำแดง

13 6210678 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ จำรุวิทยำกลุ

14 6210679 เด็กหญิง ขวัญพิชชำ ทัดหอม

15 6210680 เด็กชำย อนล สิงหะผลิน

16 6210681 เด็กชำย อนำคิน สิงหะผลิน

17 6210682 เด็กชำย โอม ประดับสุข

18 6210683 เด็กชำย ตฤณ จันทร์สว่ำง

19 6210684 เด็กหญิง ชรินรัตน์ แซ่หลี

20 6210685 เด็กหญิง ปณุยวีร์ แกว้สำธร

21 6210686 เด็กชำย ศิรภสัสร ใจมัน่

22 6210687 เด็กชำย กอ้งภพ เมฆสุทัศน์

23 6210688 เด็กชำย เนกษ์ ทองสงค์

24 6210689 เด็กชำย พัฒนน์รี เฉยสะอำด

25 6210690 เด็กหญิง ศิรินทร์ติยำ พิมพ์ศรี

26 6210691 เด็กชำย รัฐพล ด่ืมขุนทด

27 6210692 เด็กหญิง ภชัรภรณ์ อิม่ทองใบ

28 6210693 เด็กชำย ศตพร แซ่อึง่

29 6210694 เด็กชำย อภจิิตต์ ดิษฐสัตย์ธรรม

30 6210695 เด็กหญิง พรประภำ ค ำถำ

31 6210696 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ปรีชำอนวุงศ์

32 6210697 เด็กหญิง กนัยำวีร์ เลำหเ์จริญบณัฑิต

33 6210698 เด็กหญิง กญัญำวีร์ รัสมี

34 6210699 เด็กหญิง กญัญำณัฐ บนุนำค

35 6210700 เด็กชำย ชุณภคินทร์ สว่ำงแจ้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …20....  ห้องสอบหมำยเลข.....1414..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210666 - 6210700......

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 62100701 เด็กหญิง กลุจิรำ กำญจนพำสน์

2 62100702 เด็กหญิง กวิสรำ กำญจนพำสน์

3 62100703 เด็กหญิง พลอยนภสั วิมลรังครัตน์

4 62100704 เด็กชำย ปรำชญ์พงษ์ พันธ์เมอืง

5 62100705 เด็กชำย ธนภทัร มำบญุ

6 62100706 เด็กหญิง มนสันนัท์ ทองเสนอ

7 62100707 เด็กหญิง วีรินท์ รักเสรี

8 62100708 เด็กหญิง บญุธิชำ มณีรัตน์

9 62100709 เด็กชำย รพีพัฒน์ ลงสุวรรณ์

10 62100710 เด็กหญิง รวิสรำ เข้มศรี

11 62100711 เด็กชำย สิรภพ รอดโหมง้

12 62100712 เด็กหญิง อสิรีย์ สมคิด

13 62100713 เด็กหญิง ฐิตำพร พรหมพันใจ

14 62100714 เด็กชำย พีรพัฒน์ วนำรมย์วิวัฒน์

15 62100715 เด็กชำย ณภทัร แกว้อ ำไพ

16 62100716 เด็กชำย ชวโรจน์ ธัญธำดำ

17 62100717 เด็กชำย ไกรวิชญ์ แกว้ถำวร

18 62100718 เด็กหญิง นลินรัตน์ สวนประเสริฐ

19 62100719 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ ชุติกลุวรนนัท์

20 62100720 เด็กหญิง พิมพ์รตำ จันทร์ปำน

21 62100721 เด็กชำย ศิวดล ดิษฐ์นอ้ย

22 62100722 เด็กหญิง ณัฐฐำพร รสร่ืน

23 62100723 เด็กชำย นพิิฐพนธ์ โสอนิทร์

24 62100724 เด็กชำย พรรวินท์ ตติยบณัฑิตสกลุ

25 62100725 เด็กหญิง ปภำดำ มำลีพันธ์

26 62100726 เด็กหญิง สำริศำ กนกวิริยำกร

27 62100727 เด็กหญิง พิชญ์สิณี สุวรรณสวัสด์ิ

28 62100728 เด็กชำย ภริูภทัร กูก่อ้งสกลุ

29 62100729 เด็กชำย ณัฏฐชัย ใจดี

30 62100730 เด็กชำย จิธวัฒน์ ดรนำมกลุ

31 62100731 เด็กหญิง ปณุยำพร แกว้เขียว

32 62100732 เด็กหญิง เขมกิำ เดชำสัง

33 62100733 เด็กชำย ธีรเทพ เขตคง

34 62100734 เด็กหญิง ฤกษฟ์้ำครำม พงศ์เพชรดิถ

35 62100735 เด็กชำย พัทธพล ศักด์ิเสริมเกยีรติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …21....  ห้องสอบหมำยเลข.....1415..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210701 - 6210735.....

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210736 เด็กหญิง แพรวำ ศรีบรุะ

2 6210737 เด็กหญิง กรชยำ ไชยสมบติั

3 6210738 เด็กหญิง พรพรรษำ เตชะวณิชย์

4 6210739 เด็กหญิง เพียงฤดี ณัฐนนัไพบลูย์กจิ

5 6210740 เด็กหญิง ภทัรมน รัตนนรำ

6 6210741 เด็กหญิง กชพรรณ สำระบตุร

7 6210742 เด็กหญิง ชำลิสำ บญุประเสริฐ

8 6210743 เด็กหญิง เฟ้นพิชญ์ จีระ

9 6210744 เด็กชำย ภวูนตัถ์ กลุสอน

10 6210745 เด็กหญิง ณัฐณิชำ โคตรสงครำม

11 6210746 เด็กชำย แทนคุณ กัน้กำงกลู

12 6210747 เด็กหญิง ณัฐภสัสรี วัชรพงศ์

13 6210748 เด็กชำย กฤศกร พันธ์ครุฑ

14 6210749 เด็กชำย พริษฐ์ ขันทีท้ำว

15 6210750 เด็กชำย ธนภทัร โพธิ์ดี

16 6210751 เด็กชำย สุทธินนัท์ คันธี

17 6210752 เด็กชำย คุณำกร แปน้พยอม

18 6210753 เด็กหญิง ศุภจิตรำ สะอำดเอีย่ม

19 6210754 เด็กชำย ชยุตรำ ปำนเสน

20 6210755 เด็กชำย นวพฤกษ์ สืบเผ่ำดี

21 6210756 เด็กหญิง อำทิสษำ รักษำทัพ

22 6210757 เด็กหญิง กญัญวรำ สุรำษฎร์

23 6210758 เด็กชำย ฮำฟีสต์ แยนำ

24 6210759 เด็กชำย ธรรศพล เดชะรัตนำงกรู

25 6210760 เด็กหญิง ทิพวัลย์ บญุพำ

26 6210761 เด็กหญิง จันทมณี โรมพันธ์

27 6210762 เด็กชำย สิรวิชญ์ จันทร์โฮม

28 6210763 เด็กหญิง นนัท์นภสั จันทสร

29 6210764 เด็กชำย ธันวำวิชญ์ อษุำ

30 6210765 เด็กหญิง ณัฐชำนนัท์ ลิมปศรีตระกลู

31 6210766 เด็กชำย ปวริศ หำญวิโรจนก์ลุ

32 6210767 เด็กหญิง จิรัชญำ ค ำสะอำด

33 6210768 เด็กชำย ภทัรดนยั คงวัฒนำนนท์

34 6210769 เด็กหญิง วรินทร์ทิพย์ บวัทิพย์

35 6210770 เด็กชำย กติต์ิธนตัถ์ บวัทิพย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …22....  ห้องสอบหมำยเลข.....1416..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210736 - 6210770......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210771 เด็กชำย ณัฎฐกรณ์ ขอนศักด์ิ

2 6210772 เด็กชำย กอ้งกดิำกร ภธูรำรักษ์

3 6210773 เด็กหญิง ธนดิำ ดำค ำแสง

4 6210774 เด็กชำย ธนพงษ์ สีดำมำตย์

5 6210775 เด็กชำย ธีร์ ด่ำนสุวรรณ

6 6210776 เด็กหญิง เบญญำภำ นปุระดิษฐ

7 6210777 เด็กหญิง ปริชญำ วอนเผ่ือน

8 6210778 เด็กชำย ภษูติำ สิงหป์ี

9 6210779 เด็กหญิง นฤภร ใจเที่ยง

10 6210780 เด็กชำย ศิปปพัณญ์ แกว้คละเหรียญ

11 6210781 เด็กหญิง วริศรำ เหมแกว้

12 6210782 เด็กชำย วรชน นำควะรี

13 6210783 เด็กชำย พีรวัส หมอสมบรูณ์

14 6210784 เด็กชำย ณัฐชนน ล้ิมจิระวัฒนำ

15 6210785 เด็กชำย สิรภพ กำญจนสมบรูณ์

16 6210786 เด็กหญิง กชญ นำคสีทอง

17 6210787 เด็กหญิง กมลวรรณ รัตนสินธุ์

18 6210788 เด็กชำย นปิณุ บญุสะอำด

19 6210789 เด็กชำย คุณพัทธ์ ว่องสกลุพำณิชย์

20 6210790 เด็กชำย รัฐนนัท์ หมดิทองค ำ

21 6210791 เด็กหญิง กญัญำณัฐ ผิวข ำ

22 6210792 เด็กชำย พีระณัฐ รักษพ์ิชิตเจริญ

23 6210793 เด็กชำย อธิวัฒน์ ปฐมวัฒนำนรัุกษ์

24 6210794 เด็กชำย ภเูมธ เรวัตธรำธร

25 6210795 เด็กชำย ธีรพรรด์ิ อำรยะสุขวัฒน์

26 6210796 เด็กหญิง ธิดำรักษ์ บญุรักษำ

27 6210797 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ขุนอกัษร

28 6210798 เด็กหญิง พุทธิรัตน์ ฉิมไทย

29 6210799 เด็กหญิง ศศิประภำ ค ำทะเสือ

30 6210800 เด็กหญิง สุทธิรัก จันไทย

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …23....  ห้องสอบหมำยเลข.....1505..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210771 - 6210800......

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210801 เด็กหญิง พฤกษำ จันทร์นวล

2 6210802 เด็กชำย ธนดร แกว้ศรีงำม

3 6210803 เด็กหญิง วนชัพร ทองเที่ยงดี

4 6210804 เด็กชำย ธนดล พักรอด

5 6210805 เด็กหญิง นวพรรณ ไชยค ำวงษ์

6 6210806 เด็กชำย ธนกฤติ กองเปีย้

7 6210807 เด็กหญิง ภทัรศยำ นวลส ำลี

8 6210808 เด็กหญิง ชโนทัย นำคแดง

9 6210809 เด็กชำย ปณัณวัฒน์ ดำทอง

10 6210810 เด็กชำย ชยกฤต ชนะสุข

11 6210811 เด็กชำย เมธัส วงษเ์จริญ

12 6210812 เด็กชำย ปวริศ ฉัว่วิเชียร

13 6210813 เด็กชำย พงศ์วิพัฒน์ นนทโคตร์

14 6210814 เด็กหญิง วิชญำพร นำคมสิุก

15 6210815 เด็กหญิง ปทัมำพร วรวุธ

16 6210816 เด็กหญิง ชญำดำ กลุชนะภำกร

17 6210817 เด็กหญิง ณิชกำนต์ คุณดิลกรัถยำ

18 6210818 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ คุณดิลกรัถยำ

19 6210819 เด็กหญิง ขวัญข้ำว พรหมกสิกร

20 6210820 เด็กหญิง นสุรำ วงษก์ำรีม

21 6210821 เด็กชำย ภคัพล ไกรสิทธิศิริกลุ

22 6210822 เด็กชำย สิทธิศักด์ิ พิมพำชำติ

23 6210823 เด็กชำย อชิรวิทย์ ศรีมำลำ

24 6210824 เด็กชำย อำชิตะ พิมทอง

25 6210825 เด็กชำย พลำธิป สิงหช์ู

26 6210826 เด็กหญิง ณิชชำ แซ่จัง

27 6210827 เด็กชำย ชวัลวิทย์ เลิศวรวงศ์

28 6210828 เด็กชำย สุริยำวิชญ์ พัฒนะวิริยะศิริกลุ

29 6210829 เด็กชำย ธรณ์ธันย์ แสงแกว้

30 6210830 เด็กหญิง พบทองสรวง แกว้วิเชียร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …24....  ห้องสอบหมำยเลข.....1506..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210801 - 6210830......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210831 เด็กชำย จิรเมธ รังสีปญัญำ

2 6210832 เด็กชำย ธีรเทพ รังสีปญัญำ

3 6210833 เด็กหญิง ปริยำกร ดวงค ำนอ้ย

4 6210834 เด็กหญิง พรปวีณ์ กำนต์กลัปพฤกษ์

5 6210835 เด็กหญิง ณภทัร สิงหลักษณ์

6 6210836 เด็กหญิง สิริรัตน ปริญญำนนท์

7 6210837 เด็กชำย พิสิษฐ์ อติสุธำโภชน์

8 6210838 เด็กหญิง ณิชำภำ ภริมย์ยิง่

9 6210839 เด็กหญิง ชลธิชำ เฉลิมปกติตินนัท์

10 6210840 เด็กหญิง ญำณิศำ ด่ำนโพธิวัฒน์

11 6210841 เด็กชำย ปยิังกนู ครุอ ำโพธิ์

12 6210842 เด็กหญิง ณัฐญำดำ วรรณสุข

13 6210843 เด็กชำย บญัญวัต อทินโณ

14 6210844 เด็กหญิง ปพิชญำ ศรีรอด

15 6210845 เด็กหญิง ศุภสัรำ โชติสุวรรณ์

16 6210846 เด็กหญิง ภวิษย์พร ธิติรัตนสุ์นทร

17 6210847 เด็กชำย ยุทธนำ พลวิชัย

18 6210848 เด็กชำย อนพัช ดำวรุ่งโรจน์

19 6210849 เด็กชำย นนทวัฒน์ วงษห์วังจันทร์

20 6210850 เด็กชำย กญัจน์ กรอบแปน้

21 6210851 เด็กหญิง กวิสรำ สุจริตธุระกำร

22 6210852 เด็กหญิง ชญำนน์นัท์ ตังควณิชย์

23 6210853 เด็กหญิง สิตำนนัท์ เจริญสมยั

24 6210854 เด็กชำย ณัฐวุฒิ คุณบวัลำ

25 6210855 เด็กชำย ณัฎฐำกร แกว้ประดับ

26 6210856 เด็กหญิง สวันนยี์ ปำนมำ

27 6210857 เด็กหญิง ณภทัร รักษแ์กว้

28 6210858 เด็กชำย ณัฐชนน สุขสวัสด์ิ

29 6210859 เด็กหญิง รดำณัฐ เสวตวิหำรี

30 6210860 เด็กชำย นรภทัร ภคัปติิวัฒนำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …25....  ห้องสอบหมำยเลข.....1507..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210831 - 6210860......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลงลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210861 เด็กชำย นบัเพชร หวำนแกว้

2 6210862 เด็กชำย ณัฐกติต์ิ เพิ่มผล

3 6210863 เด็กหญิง ปำริชำต ทองศรี

4 6210864 เด็กชำย วิรัลพัชร มงคลทิพย์

5 6210865 เด็กหญิง ภทัรำนษิฐ์ กติิเกยีรติโสภณ

6 6210866 เด็กหญิง นนัท์นภสั จิตสวัสด์ิ

7 6210867 เด็กชำย ศรัณย์ จันทร์บญุเจือ

8 6210868 เด็กหญิง ภษูติำ คำรวำนนท์

9 6210869 เด็กหญิง ปำณิสรำ เขียวหมอก

10 6210870 เด็กชำย ภำวัต จันทะเวช

11 6210871 เด็กหญิง สุนสิำ จ ำเริญทิศ

12 6210872 เด็กหญิง บญุญำกำนต์ ยำคล้ำย

13 6210873 เด็กชำย ปฐัวิกร แกว้นลิ

14 6210874 เด็กหญิง จิง่ขวำ โฮ

15 6210875 เด็กหญิง นวพรรษวรรณ วรรณลุน

16 6210876 เด็กชำย ศุภกร นติยำสมบติั

17 6210877 เด็กชำย อษัฎำยุธ กล่ินศรีสุข

18 6210878 เด็กหญิง ณภทัร รักพ่วง

19 6210879 เด็กชำย อทิธิกร สุวรรณชำติ

20 6210880 เด็กชำย นวพรรษ ต้ังเคียงศิริสิน

21 6210881 เด็กหญิง นนัทนณิ์ชำ อตุค ำ

22 6210882 เด็กหญิง สุรภำ สุริยกลุ ณ อยุธยำ

23 6210883 เด็กชำย ชำนน ค ำดี

24 6210884 เด็กชำย อริย์ธัช เพชรดี

25 6210885 เด็กหญิง ลัลลำ อสิสระชัย

26 6210886 เด็กชำย ชยุต แสงประธีป

27 6210887 เด็กหญิง รัตนเ์กตุ เกตุรัตน์

28 6210888 เด็กชำย ธีรนยั ธรรมเพชร

29 6210889 เด็กชำย ธัญเทพ สุนทรวรคุณ

30 6210890 เด็กหญิง พรประภสั สีอไุรย์

31 6210891 เด็กหญิง จิรัชญำ ด ำรงค์สุขนวิัฒน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบควำมรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  …26....  ห้องสอบหมำยเลข.....1508..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210861 - 6210891......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการ คนที ่1 .................................. กรรมการ คนที ่2 .................................


