
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220001 เด็กชำย อลงกรณ์  ธรรมรักษำ

2 6220002 เด็กหญิง อสิรีย์ เนือ่งจ ำนงค์

3 6220003 เด็กหญิง ชลดำ รอดเจริญพันธ์

4 6220004 เด็กชำย พชรพล อภโิกมลกร

5 6220005 เด็กหญิง จริภญิำ หมืน่ทัน

6 6220006 เด็กหญิง ปญันชิำ อภยัรัตน์

7 6220007 เด็กหญิง ณัฏฐ์เณร์ บลุภรณ์ชญำนนท์

8 6220008 เด็กชำย กนัตพงศ์ ไพศำสตร์

9 6220009 เด็กชำย ภริูณัฐ ศรีวิทยำรักษ์

10 6220010 เด็กหญิง ภทัรีดำ ศรีวิทยำรักษ์

11 6220011 เด็กชำย อทิธิกร ช่วยเชียร

12 6220012 เด็กหญิง ชมพูนทุ บวัเผ่ือน

13 6220013 เด็กหญิง ปณิุกำ ธำดำจันทน์

14 6220014 เด็กหญิง ฟำรีญำ จิหมวด

15 6220015 เด็กชำย ภำวัต ภำคพิเศษ

16 6220016 เด็กหญิง ณัฐนภสัสร์ อศัวโกศลปภำ

17 6220017 เด็กหญิง ศริญรัชต์ มณีนพรัตน์

18 6220018 เด็กชำย มฆวัน ชูเกดิ

19 6220019 เด็กหญิง ธนภร พิมพ์ทวด

20 6220020 เด็กชำย อติวิชญ์ กลำงมณี

21 6220021 เด็กหญิง อติวรรณ กลำงมณี

22 6220022 เด็กหญิง นนัท์ลินี จิรัตนก์รณ์

23 6220023 เด็กหญิง เขมจิตตำ จรูญรัตนกลุ

24 6220024 เด็กชำย เกยีรติภมูิ สินธวำนนท์

25 6220025 เด็กชำย เกยีรติคุณ สินธวำนนท์

26 6220026 เด็กชำย ภำคภมูิ เกยีรติวนชิวิไล

27 6220027 เด็กชำย หรรษจรณ์ องิคโรจนฤ์ทธิ์

28 6220028 เด็กหญิง ธนพร วรดิษฐ์พัฒนะ

29 6220029 เด็กหญิง นำรีญำ เวชระนำวิน

30 6220030 เด็กชำย พีร์พัทธิ์ โพธิ์ถำวร

31 6220031 เด็กชำย พงศ์พิชำ ด ำข่ำน

32 6220032 เด็กหญิง มนญัญำ ศรีบตุรโคตร

33 6220033 เด็กชำย วีรินทร์ พรำหมณพันธุ์

34 6220034 เด็กชำย พิชชำนนัท์ เฮ่อ

35 6220035 เด็กหญิง พิมพ์พิชชำ เฮ่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....1....  ห้องสอบหมำยเลข.....1305..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220001 - 6220035......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220036 เด็กหญิง ธนชัพร อำจวิชัย

2 6220037 เด็กหญิง อภชิญำ พงษไ์พบลูย์

3 6220038 เด็กหญิง พิมพ์ตริยำรัตน์ เกตุศร

4 6220039 เด็กหญิง พิฐชญำณ์ พิชัยยศวัฒน์

5 6220040 เด็กชำย ศุภวิชญ์ แกล้วเดชศรี

6 6220041 เด็กหญิง พิพรรษพร แกน่ทะนุ

7 6220042 เด็กหญิง วิรัลพัชร จบศรี

8 6220043 เด็กชำย พันธกำนต์ สุขวรรณ

9 6220044 เด็กหญิง ปณิษตำ ตันติเสรี

10 6220045 เด็กชำย ทินภทัร วงศ์สำยตำ

11 6220046 เด็กหญิง วรวลัญช์ หริเลิศรัฐ

12 6220047 เด็กชำย เมธำพัฒน์ กนัแกว้

13 6220048 เด็กหญิง อภสิรำ พำฬอนรัุกษ์

14 6220049 เด็กชำย คงพิพัฒน์ ชำตรี

15 6220050 เด็กชำย สหรัฐ เหนิหำว

16 6220051 เด็กหญิง เบญญำภำ สนทิปู่

17 6220052 เด็กชำย สิรวิชญ์ พรธิอัว้

18 6220053 เด็กชำย ปญัณธร แกว้วงตำ

19 6220054 เด็กหญิง ภทัรลภำ สุวรรณรินทร์

20 6220055 เด็กหญิง ปณุยพร บขุุนทด

21 6220056 เด็กหญิง พำขวัญ สมนัเลำะ

22 6220057 เด็กชำย อรรถกมล บญุขันธ์

23 6220058 เด็กหญิง ณิชชำ กำญจนบรูพิภพ

24 6220059 เด็กชำย พุฒิพงศ์ สุริยะ

25 6220060 เด็กชำย พสิษฐ์ โภชนโ์สม

26 6220061 เด็กหญิง รมณัยำ ฤทธิไกร

27 6220062 เด็กหญิง กลุพรภสัร์ ธรรมมโิกมนิทร์

28 6220063 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธยำน์ สุขอมัพร

29 6220064 เด็กชำย อภภิทัร ทองพันธ์

30 6220065 เด็กชำย ภทัรพล ทองพันธ์

31 6220066 เด็กชำย ณัฐพล โสดำธรรม

32 6220067 เด็กชำย จีรภทัร แกน่จันทร์

33 6220068 เด็กหญิง วรัญญำ ประภำศิริ

34 6220069 เด็กชำย พีรวิชญ์ อำรีพิทักษ์

35 6220070 เด็กชำย อทัฒกร นวลแกว้

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....2....  ห้องสอบหมำยเลข.....1306..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220036 - 6220070......

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220071 เด็กหญิง สิรภทัร บำลทิพย์

2 6220072 เด็กชำย ปณัณรุจน์ ชัยศรีศำสตร์

3 6220073 เด็กชำย ดนยกฤตย์ ภทัรธนะวัตน์

4 6220074 เด็กหญิง อริสำ ธรฤทธิ์

5 6220075 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สัมพันธ์

6 6220076 เด็กชำย ปรมตัล์ เรืองเวช

7 6220077 เด็กหญิง ณัชสำกช ลีฬหคุณำกร

8 6220078 เด็กชำย ณัฐพล โกมลวำสี

9 6220079 เด็กชำย พีรณัฐ พุฒิทวีพัฒน์

10 6220080 เด็กชำย คณธัช ศิริบรรณำกลุ

11 6220081 เด็กหญิง จินต์จุฑำ เข็มทรัพย์

12 6220082 เด็กชำย ธำวิน ถำวรล้ ำเลิศ

13 6220083 เด็กชำย ธนชิต พำยัพวัฒนวงษ์

14 6220084 เด็กชำย ภผูำ สุนทรประเวส

15 6220085 เด็กหญิง ศศิภำ ทิพย์สิงห์

16 6220086 เด็กหญิง ศิริอำรีย์ ชูวัฒนำ

17 6220087 เด็กชำย กฤตภคั จำรุวงศ์ภคั

18 6220088 เด็กหญิง อนันำ อจัจนำนนท์

19 6220089 เด็กชำย แทนเทพ อดุมศรี

20 6220090 เด็กชำย กนัตภณ ธุวำนนท์

21 6220091 เด็กชำย ปภงักร ออ่นฤทธิ์

22 6220092 เด็กหญิง พิมพ์รดำ กมลเดชเดชำ

23 6220093 เด็กหญิง ชิณษำภฎั เติมนวโสภณ

24 6220094 เด็กชำย วิชญะ เดชชนนิทร์

25 6220095 เด็กหญิง สุพิชญำกำนต์ พงษรั์กษ์

26 6220096 เด็กชำย ณัฐวุฒิ โพธิ์จำด

27 6220097 เด็กหญิง พิมกมลวำรี ศุภธีระนนท์

28 6220098 เด็กหญิง ปวริศำ บญุซ้อน

29 6220099 เด็กชำย ธรรณธรรม พลอยเจริญวงศ์

30 6220100 เด็กหญิง ศำณิญำ เหลืองจุฑำมำศ

31 6220101 เด็กหญิง พิชญำ หลิน

32 6220102 เด็กชำย นำ่นฟ้ำ หอ้งส ำเริง

33 6220103 เด็กหญิง วรัชญำ ศิรินำค

34 6220104 เด็กหญิง กญัจนรั์ชต์ อนนิตวรำนนท์

35 6220105 เด็กหญิง อภชิญำ พัฒนค์ง

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....3....  ห้องสอบหมำยเลข.....1307..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220071 - 6220105......

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220106 เด็กชำย ยำณกร นอ้ยเพิ่ม

2 6220107 เด็กชำย นำวิน พิลึก

3 6220108 เด็กชำย ยศพล โพธิ์ใย

4 6220109 เด็กหญิง ณัทรนเดช เลิศพรไพศำล

5 6220110 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศิริคุณำโสภณ

6 6220111 เด็กชำย กติติพงศ์ แกว้สี

7 6220112 เด็กหญิง ภญิญดำ นวลสกลุกฤป

8 6220113 เด็กชำย โอมภทัร์ หวังยงกลุวัฒนำ

9 6220114 เด็กหญิง สุรีย์ญำ อำภำวิภำต

10 6220115 เด็กชำย ภทัรกร ศรีสมำน

11 6220116 เด็กหญิง ชญำดำ ชำญสูงเนนิ

12 6220117 เด็กหญิง บณัฑิตำ พรหมสิทธิ์

13 6220118 เด็กชำย กติติศักด์ิ เพิ่งเพียร

14 6220119 เด็กชำย ฐณวัฒน์ อนนัตวรำนนท์

15 6220120 เด็กชำย ปญุญวัฒน์ บญุโสดำ

16 6220121 เด็กหญิง ธันยำภทัร์ พิมำพันธุ์ศรี

17 6220122 เด็กชำย สิรภทัร ปรุะวัฒน์

18 6220123 เด็กหญิง ชนษิติำ บ ำรุงจิตต์

19 6220124 เด็กหญิง พิชญำภร ศรีวงศ์พนำเวศ

20 6220125 เด็กชำย ปณัณ์ เรืองเดช

21 6220126 เด็กหญิง ชนกนนัท์ ค ำใบ

22 6220127 เด็กหญิง ร้อยรัตน์ รัตนวงศ์นรำ

23 6220128 เด็กหญิง เรเชล  จนสิตำ ดรัมมอนด์

24 6220129 เด็กหญิง สุชญำ เจริญนพกจิ

25 6220130 เด็กหญิง ฉันท์ชนก อธิวรินทร์

26 6220131 เด็กชำย พิชำภพ ขำวเมอืงนอ้ย

27 6220132 เด็กหญิง พิชำมญชุ์ เทพมงคล

28 6220133 เด็กชำย พฤกษ์ ว่องเจริญไพศำล

29 6220134 เด็กชำย ชนม สิทธิเลิศ

30 6220135 เด็กหญิง ธมนวรรณ สำยจันทร์

31 6220136 เด็กหญิง ปริชมน เชยชิด

32 6220137 เด็กหญิง พัณณิตำ คงนอง

33 6220138 เด็กหญิง นพัตสรณ์ จ ำปำทอง

34 6220139 เด็กหญิง ฐิติปภำ วงศ์บวรศำศวัต

35 6220140 เด็กหญิง อชิรญำณ์ ศิลมฐั

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....4....  ห้องสอบหมำยเลข.....1308..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220106 - 6220140......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220141 เด็กหญิง สุพิชำ หวังยงกลุวัฒนำ

2 6220142 เด็กชำย ชินกฤษฎิ์ มนีุน่

3 6220143 เด็กหญิง รสิกำ ช้ำงแกว้

4 6220144 เด็กหญิง ณัฐวศำ ศิริสิน

5 6220145 เด็กหญิง รุจิรดำ คทำยุทธ

6 6220146 เด็กหญิง จินตพำ ไพศำลสำรกจิ

7 6220147 เด็กชำย ว.วรฌต รักษำรำช

8 6220148 เด็กหญิง ณัชชำ โซ๊ะประสิทธิ์

9 6220149 เด็กหญิง กลัยทรรศน์ แสนหำญ

10 6220150 เด็กชำย ซียภทัร์ มะดีเยำะ

11 6220151 เด็กชำย อนพันธ์ สุขประเสริฐ

12 6220152 เด็กชำย สุรศักด์ิ มติรนอ้ย

13 6220153 เด็กหญิง ปรูดำ สิทธิชัย

14 6220154 เด็กหญิง นภกมล สิกนนท์

15 6220155 เด็กชำย เมธวัจน์ พงศ์เจริญโสภณ

16 6220156 เด็กหญิง อรชพร สวัสดี

17 6220157 เด็กหญิง อศิรำวรรณ มงคลกจิธนวีร์

18 6220158 เด็กหญิง มนสัวรรณ เอือ้งเรืองโรจน์

19 6220159 เด็กหญิง วิรันดำ มะแอ

20 6220160 เด็กหญิง สโรชำ คงสมพงษ์

21 6220161 เด็กหญิง ปยิำกร แกว้เปยี

22 6220162 เด็กหญิง ศริยำ ภทัรเอกวนชิ

23 6220163 เด็กหญิง ชนดิำภำ ศักด์ิสองเมอืง

24 6220164 เด็กชำย จิรภทัร แซ่ตัน

25 6220165 เด็กหญิง ปภำภทัร ธนะจินดำวงษ์

26 6220166 เด็กหญิง วฤณภำ พ่วงพูล

27 6220167 เด็กหญิง พิชญำภคั ปรีดำชิณภทัร

28 6220168 เด็กหญิง นชุรี ตรีศูลรัตน์

29 6220169 เด็กชำย ชินภทัร์ ธำรำวิวิต

30 6220170 เด็กชำย ศิรสิทธิ์ ทับทิมไสย

31 6220171 เด็กหญิง พรำว สุขส่งเจริญ

32 6220172 เด็กหญิง พรธนำวดี จำรุวิทยำศิริกลุ

33 6220173 เด็กหญิง ณภทัร หนสุูด

34 6220174 เด็กชำย ณัฐภทัร อศัวจินดำ

35 6220175 เด็กชำย ณฐนน รุ่งเช้ำ

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....5....  ห้องสอบหมำยเลข.....1309..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220141 - 6220175......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220176 เด็กหญิง โศจยำ ผำสุข

2 6220177 เด็กหญิง ทัพษร ศิริมณฑล

3 6220178 เด็กชำย ชำนนท์ จำรุรังษพีัฒนกลุ

4 6220179 เด็กหญิง ชนญัชิดำ จันทร์แจ้ง

5 6220180 เด็กหญิง พิชญำภำ นิม่นวล

6 6220181 เด็กหญิง กฤษดำพร บญุแย้ม

7 6220182 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั พิมพำ

8 6220183 เด็กหญิง ฐิตำรีย์ อธิษฐ์วงศธร

9 6220184 เด็กหญิง พรีมฬฎำ รชตฤณ

10 6220185 เด็กชำย เตชินท์ บ ำรุงแคว้น

11 6220186 เด็กชำย รัตนดล ยิม้ประเสริฐ

12 6220187 เด็กชำย ณัฐนนท์ แดงบวั

13 6220188 เด็กชำย ยุทธนำ พลพิชัย

14 6220189 เด็กชำย พันธุ์กร เธียรวิวัฒน์

15 6220190 เด็กหญิง กรพันธุ์ เธียรวิวัฒน์

16 6220191 เด็กหญิง ปพิชญำ กลุสำทร

17 6220192 เด็กหญิง อรัสฐมล หรัิญญำวิทย์

18 6220193 เด็กหญิง อริญชย์ ปำลกะวงษ ์ณ อยุธยำ

19 6220194 เด็กชำย ชนำภทัร นำบญุพัฒนำ

20 6220195 เด็กชำย เดชำธร พัฒนำโสภณ

21 6220196 เด็กชำย นตัชคินทร์ อมัโร

22 6220197 เด็กชำย พิธิวิชญ์ นอ้ยพิชัย

23 6220198 เด็กหญิง นชัชำ พรมกติติยำนนท์

24 6220199 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ตันติเมธำนนท์

25 6220200 เด็กหญิง อภสิรำ อะนำ

26 6220201 เด็กหญิง น้ ำฝน ศิลำพันธ์

27 6220202 เด็กหญิง ปลำยฟ้ำ ศิลำพันธ์

28 6220203 เด็กชำย โบ อรรถกวีวรรณ

29 6220204 เด็กหญิง ชนกนนัท์ ชยำงกลู

30 6220205 เด็กชำย ธีทัต รัตนว์งศ์ไพศำล

31 6220206 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ รัตนว์งศ์ไพศำล

32 6220207 เด็กชำย ชโลธินทร์ เกษำรัตน์

33 6220208 เด็กหญิง พรชนก สกลุนำ

34 6220209 เด็กชำย ธีทัต ลักษวุธ

35 6220210 เด็กชำย กนกโชติ แกว้ชูโชติ

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....6....  ห้องสอบหมำยเลข.....1310..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220176 - 6220210......

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220211 เด็กหญิง อสมำ สุพตำนนท์

2 6220212 เด็กหญิง อำณดำ สุพตำนนท์

3 6220213 เด็กหญิง วรันทร หำญเจนลักษณ์

4 6220214 เด็กหญิง ณิชำภทัร ลิมปสิวัสด์ิ

5 6220215 เด็กหญิง ปภำดำ กำญจนะ

6 6220216 เด็กหญิง ธรำ ธรรมกจิวัฒน์

7 6220217 เด็กหญิง เขมจิรำ ล้ ำสมบติั

8 6220218 เด็กชำย ธีรเดช หมวกเมอืง

9 6220219 เด็กหญิง มณฑำทิพย์ บญุคุ้ม

10 6220220 เด็กชำย ณัฐพัชร พรหมเพชร

11 6220221 เด็กหญิง จินต์จุฑำ ปำนชืน่

12 6220222 เด็กหญิง พัทธหทัย แกว้มำ

13 6220223 เด็กหญิง พัทธนนัท์ แกว้มำ

14 6220224 เด็กชำย พณวิศว์ บญุญกฤติ

15 6220225 เด็กหญิง ภทัรวดี แย้มสรวล

16 6220226 เด็กหญิง สรัสจันทร วิจำรณ์วงศ์

17 6220227 เด็กชำย พีรดนย์ ต้ังนพิัทร์จินดำ

18 6220228 เด็กชำย ภปูกรณ์ เมำ่ทอง

19 6220229 เด็กชำย ชัยภทัร มงคลสวัสด์ิ

20 6220230 เด็กหญิง จันทรัสม์ รวมชมรัตน์

21 6220231 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แหยมทอง

22 6220232 เด็กหญิง ชมพูเนกข์ จำรุแพทย์

23 6220233 เด็กชำย กรวิชญ์ ศิริเยำว์วรรณ

24 6220234 เด็กชำย พงศ์ปณต ดุกสุขแกว้

25 6220235 เด็กชำย สัณหภำส ภกัด์ิวิไลเกยีรติ

26 6220236 เด็กหญิง อมรวรรณ เชียงทอง

27 6220237 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กจิหตัถพร

28 6220238 เด็กชำย วรธนทั ธัญญะชำติ

29 6220239 เด็กชำย พัฒ ธัญญะชำติ

30 6220240 เด็กหญิง อรปรียำ ยมโดย

31 6220241 เด็กหญิง ปณุยนชุ ศำลำกจิ

32 6220242 เด็กหญิง อภชิญำ ยศเจริญกจิ

33 6220243 เด็กหญิง กรสุมำ วิจิตรพรกลุ

34 6220244 เด็กหญิง รุฬิชำ มนตรีวัต

35 6220245 เด็กชำย สิทธำ สุขเจริญ

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....7....  ห้องสอบหมำยเลข.....1311..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220211 - 6220245......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220246 เด็กหญิง พรรณปพร มำลัยลักษณ์

2 6220247 เด็กชำย อนิทนนท์ สิงหน์นัท์

3 6220248 เด็กหญิง ปยิมน มนต์แกว้

4 6220249 เด็กหญิง พิรดำ สมบติัมำก

5 6220250 เด็กหญิง จิณหน์ภิำ เหมอืนนำค

6 6220251 เด็กหญิง รชตวรรณ พันธ์ภงูำ

7 6220252 เด็กหญิง กำนต์นภสั มลิินกลุนษิฐ์

8 6220253 เด็กหญิง นนัณภชัสรณ์ ธรรมำภวิันท์

9 6220254 เด็กหญิง ลลิตำ สุจริตพำนชิ

10 6220255 เด็กชำย กวีวัชน์ เงินอ ำนวยผล

11 6220256 เด็กชำย จิรภทัร พันธ์บดุดี

12 6220257 เด็กหญิง ฟ้ำใส นำ่นโพธิ์ศรี

13 6220258 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ กล่ินหอม

14 6220259 เด็กชำย ปณัณทัต ดิษำภริมย์

15 6220260 เด็กหญิง สุนธิี ประภำวรำงศักด์ิ

16 6220261 เด็กหญิง บณัฑิตำ กลุวงศ์

17 6220262 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ พุ่มเพ็ชร

18 6220263 เด็กชำย ณัฐพงษ์ จงศิริวรพงศ์

19 6220264 เด็กหญิง วิลำวรรณ ผำนธุิ

20 6220265 เด็กหญิง ปวริศำ บญุเรือง

21 6220266 เด็กหญิง พิมพ์ภทัรำ วัฒนชัยสุวรรณ

22 6220267 เด็กหญิง ธนพร ต้ังพงษ์

23 6220268 เด็กชำย สิรภพ งำมธนโชติ

24 6220269 เด็กชำย สุกฤษ เต๊กล่ี

25 6220270 เด็กชำย ปยิณัฐ เผือกนอ้ย

26 6220271 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ วรนำรถ

27 6220272 เด็กหญิง ศศิธร สะเตโช

28 6220273 เด็กชำย วิชชกรณ์ ยิง่ภกัดี

29 6220274 เด็กหญิง นภษัอร คณะเจริญ

30 6220275 เด็กชำย กล้ำ วำนชิสุขสมบติั

31 6220276 เด็กชำย เสฏฐพันธ์ โถว

32 6220277 เด็กชำย พิรชัช สุวงศ์วำร

33 6220278 เด็กหญิง กลุปรียำ เพชรดี

34 6220279 เด็กหญิง ชรินทิพย์ ทองภู

35 6220280 เด็กหญิง องิธำร พันธจิตต์

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....8....  ห้องสอบหมำยเลข.....1312..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220246 - 6220280......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220281 เด็กชำย อนิทัช อนัทะแสง

2 6220282 เด็กหญิง สโรชินี กิง่จ ำปำ

3 6220283 เด็กหญิง ภวิตรำ สมออ่น

4 6220284 เด็กหญิง เขมสิรำ พงษท์องเจริญ

5 6220285 เด็กหญิง ลิลลดำ เทพหสัดิน ณ อยุธยำ

6 6220286 เด็กชำย กนัตินนัท์ ศิริรัตนฤ์กษ์

7 6220287 เด็กหญิง ปรำยฟ้ำ จันทร์พจน์

8 6220288 เด็กชำย กติติทัศน์ ดังสนทิ

9 6220289 เด็กหญิง สุภทัรำ เวสเตอร์ลุนด์

10 6220290 เด็กหญิง นชัชำ ธำนปีกรณ์

11 6220291 เด็กหญิง กญัญำณี เฉลำจินดำรัตน์

12 6220292 เด็กชำย กอ้งภพ เมฆสุทัศน์

13 6220293 เด็กชำย ภณ ยกชู

14 6220294 เด็กชำย เกำ้นภำ พำศรี

15 6220295 เด็กหญิง ขวัญทิชำ ดงแสนสุขฬ์

16 6220296 เด็กชำย พัชรพฤกษ์ กลุชนะไพจิตร

17 6220297 เด็กชำย ณัฐกติต์ เพิ่มผล

18 6220298 เด็กหญิง ชนำภทัร ยุทธนำสันติเมธี

19 6220299 เด็กชำย อภชิัย คีตะพันธ์สังวรณ์

20 6220300 เด็กหญิง พัชรฉัตร พงษศิ์ริวรกลุ

21 6220301 เด็กหญิง พิชญำภำ ลอยเมฆ

22 6220302 เด็กหญิง นลินพร ปนิะเก

23 6220303 เด็กหญิง ภษูณิศำ มณีเย็น

24 6220304 เด็กหญิง วิมพ์วิภำ วรจรรยำวงศ์

25 6220305 เด็กหญิง อำทิตยำ แสงหวัช้ำง

26 6220306 เด็กชำย สุวพัชร บบัภำวัน

27 6220307 เด็กชำย วชิรวิทย์ ยำงสูง

28 6220308 เด็กชำย ณฤกร ขวัญทอง

29 6220309 เด็กชำย กนัตภณ ณ สงขลำ

30 6220310 เด็กชำย รุจิรำพร สงสัย

31 6220311 เด็กหญิง พริมำ มงคลธนติ

32 6220312 เด็กชำย ธีร์ธวัช สุทธิประภำ

33 6220313 เด็กชำย ณัฏภช์ำศักด์ิ อภชิัย

34 6220314 เด็กหญิง สุฐิตำ สิงหสั์ตย์

35 6220315 เด็กหญิง อำจำรีย์ อ ำไพ

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....9....  ห้องสอบหมำยเลข.....1313..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220280 - 6220315......

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220316 เด็กหญิง ณีรนชุ นนัทกำรณ์

2 6220317 เด็กชำย ธนบดี พลำมติร

3 6220318 เด็กหญิง ภคพร ศุจิระพร

4 6220319 เด็กชำย ณภทัร ธนพงษโ์ภคิน

5 6220320 เด็กหญิง กฤศชดำภทัร์ วีรธรรมพูลสวัสด์ิ

6 6220321 เด็กชำย ณำคิส กณัฑำรัตน์

7 6220322 เด็กชำย ปณวัตร โมคศิริ

8 6220323 เด็กหญิง กฤษกะรัต แกว้นอ้ย

9 6220324 เด็กชำย กฤตเมธ ธนญูศักด์ิ

10 6220325 เด็กชำย ขจรเทพ เทพจร

11 6220326 เด็กชำย ณัฐดนยั เพ็ญจันทร์

12 6220327 เด็กหญิง วิรัลพัชร ลิมปธ์นวงค์

13 6220328 เด็กชำย กรวิชญ์ บรรเลงใจ

14 6220329 เด็กหญิง ณฐพร ศรีจันทร์

15 6220330 เด็กหญิง จิรัฎฐปภำว์ อปุฐำก

16 6220331 เด็กหญิง พัณณ์ชิตำ พิพัฒนกลุชัย

17 6220332 เด็กชำย อำณกร ทรงเสถียร

18 6220333 เด็กหญิง ปำณิสรำ สงวนพร้อม

19 6220334 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ กรรณเทพ

20 6220335 เด็กชำย รวิกร สุดรักษ์

21 6220336 เด็กหญิง ธำรำญำ จิรำสิต

22 6220337 เด็กชำย รพีพัชร นุม่นวล

23 6220338 เด็กชำย นฏัฐกติต์ กลึงวิรัชต์

24 6220339 เด็กชำย ปณัณวัฒน์ สุทธิอ ำนวยกลุ

25 6220340 เด็กหญิง ธรรมสรณ์ เงำมขุ

26 6220341 เด็กชำย ศุภณัฐ ชำติดี

27 6220342 เด็กหญิง ญำณดำกำรย์ ไววิ่งรบ

28 6220343 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ คันษร

29 6220344 เด็กชำย ปนุยพัฒน์ เหล่ำมโนธรรม

30 6220345 เด็กหญิง นฐันนัท์ ธ ำรงวินจิฉัย

31 6220346 เด็กหญิง ปำณิสรำ อยุยำนกุลุ

32 6220347 เด็กหญิง มนต์ชญำ หอมส่งกล่ิน

33 6220348 เด็กชำย ปลำยพันแสง วสันตทัศน์

34 6220349 เด็กหญิง รัฐนนัท์ ศรีเทพ

35 6220350 เด็กหญิง ธฤดี หงษห์นิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....10....  ห้องสอบหมำยเลข.....1402..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220316 - 6220350......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220351 เด็กหญิง ธัญพิมล ใยยะผลสุข

2 6220352 เด็กหญิง นนัท์นภสั บญุชม

3 6220353 เด็กชำย เดชบดี ชูมณี

4 6220354 เด็กหญิง พนชักร ผิวทองงำม

5 6220355 เด็กชำย ภำม หวังประโยชน์

6 6220356 เด็กชำย อจัฉริยะ โชคบ ำรุงศิลป์

7 6220357 เด็กหญิง มณณิกำ มนสัถำวร

8 6220358 เด็กชำย พุฒิสวรรค์ ด ำชุม

9 6220359 เด็กชำย บญุยพร เกีย้วกลำง

10 6220360 เด็กชำย จักริน ไชยพรรค

11 6220361 เด็กชำย จิรเดช ประกริะเค

12 6220362 เด็กชำย พิชญตม์ อนิทร์สังข์

13 6220363 เด็กหญิง ณัฐกำนต์ อนัธพันธ์

14 6220364 เด็กหญิง ณัฐธิดำ สุขใส

15 6220365 เด็กชำย นภสัรกร เฉลิมวุฒิ

16 6220366 เด็กชำย จุลพงษ์ มะนะโส

17 6220367 เด็กหญิง พลอยฝัน ทองรักษ์

18 6220368 เด็กชำย ศรัณย์พัทธ์ ไชยอนนัต์

19 6220369 เด็กชำย นทัธพงศ์ สกลุนำมรัตน์

20 6220370 เด็กหญิง ศรุตำ ศรุติสุต

21 6220371 เด็กชำย ปภงักร โสภณธรรมภำณ

22 6220372 เด็กหญิง บณุณดำ วิจิตร

23 6220373 เด็กหญิง ธัญญำดำ กล่ินหอม

24 6220374 เด็กชำย ชนมช์นก ศรีสุพรรณ

25 6220375 เด็กหญิง สเตซ่ี ตำน

26 6220376 เด็กหญิง เฌอปรำงค์ คมคันสร

27 6220377 เด็กหญิง ภทัรญำดำ คงบริรักษ์

28 6220378 เด็กชำย เตชินท์ นำมแปง

29 6220379 เด็กชำย ภมูพิริษฐ์ พรหมดนตรี

30 6220380 เด็กชำย ณฐภทัร พรหมเทียม

31 6220381 เด็กชำย รชต ตำเจริญเมอืง

32 6220382 เด็กชำย กษดิิศย์ อศิรำงกรู ณ อยุธยำ

33 6220383 เด็กหญิง ธันยชนก ศรีบวับำน

34 6220384 เด็กชำย กฤตินศ์ จันทวงศ์

35 6220385 เด็กหญิง นติย์รดี ยงบรรทม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....11....  ห้องสอบหมำยเลข.....1405..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6220351 - 6220385......

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220386 เด็กหญิง ณัฐกมล เอีย่มคง

2 6220387 เด็กหญิง รัตศุภำ ปทัธิสำมะ

3 6220388 เด็กชำย ปณัณธร ช่วงโชติ

4 6220389 เด็กชำย บญุญำ หำญจำงสิทธิ์

5 6220390 เด็กหญิง พิชชำ สันประเสริฐ

6 6220391 เด็กหญิง อำรีฟะฮ์ หะสำเมำะ

7 6220392 เด็กชำย ภำสวุฒิ ดีพรม

8 6220393 เด็กหญิง นพธิญำณี คงเนยีม

9 6220394 เด็กชำย พชรพล แหวนทองค ำ

10 6220395 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เปีย่มแพร

11 6220396 เด็กชำย ธีธัช ดือรำแม

12 6220397 เด็กหญิง กญัญำณัฐ บูห่ำด

13 6220398 เด็กหญิง นทัชพร ฟักชืน่

14 6220399 เด็กหญิง ปยิธิดำ บญุมำวงษ์

15 6220400 เด็กหญิง ปณัฑิฌำ ดอนสกลุ

16 6220401 เด็กชำย ณฐกร มโนศรี

17 6220402 เด็กชำย ณัฐนนัท์ เรืองเวทย์วัฒนำ

18 6220403 เด็กชำย ชยำกร เซ่ียงเหน็

19 6220404 เด็กหญิง จิดำภำ มัน่คง

20 6220405 เด็กชำย แววปรำชญ์ เนยีนพำทย์

21 6220406 เด็กหญิง นภสร บวรภญิโญ

22 6220407 เด็กชำย ณัฏฐ์ พงศ์สุวรรณ

23 6220408 เด็กหญิง กำนต์ศศิน สูญย์ขันธ์

24 6220409 เด็กหญิง เปมกิำ จันทร์ทิน

25 6220410 เด็กหญิง วรญำ วงศ์วิชัย

26 6220411 เด็กชำย ชำนล รัตนธนำสิริ

27 6220412 เด็กหญิง ธัญภคั ชำติยิม้

28 6220413 เด็กหญิง วลัยพรรณ พยอมหอม

29 6220414 เด็กหญิง บญุรักษำ ทรัพย์กองกลุ

30 6220415 เด็กหญิง นภสัวรรณ สุวรรณสิงห์

31 6220416 เด็กชำย กฤตภำส กติติพิทยำกลุ

32 6220417 เด็กหญิง กฤตยำ กติติพิทยำกลุ

33 6220418 เด็กชำย ชวโรจน์ บวัสุวรรณ์

34 6220419 เด็กชำย รุจิภำส สอิง้ทอง

35 6220420 เด็กชำย ประวีร์ ทุ่มแกว้

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220421 เด็กหญิง วรัญญำ ศักด์ิธิติอนนัต์

2 6220422 เด็กชำย จิรัฎฐ์ เกยีรติยศ

3 6220423 เด็กชำย กติติพัทธน์ อจัฉริยกลุ

4 6220424 เด็กชำย ชยพล นนัตสุวรรณ

5 6220425 เด็กชำย จำรพัฒน์ พงษพ์ำณิชย์

6 6220426 เด็กหญิง พิชญำภำ เบญ็จกลุ

7 6220427 เด็กหญิง ณัฐณิชำ อดิเรกเกยีรติ

8 6220428 เด็กหญิง ปทัวรรณ ทองเกำ่

9 6220429 เด็กหญิง ธิดำกำนต์ อึง้รัศมี

10 6220430 เด็กหญิง ณิชำรีย์ ทองมำโนชญ์

11 6220431 เด็กหญิง ธัญชนก เรืองจินดำ

12 6220432 เด็กชำย อนำคิน สิงหะผลิน

13 6220433 เด็กหญิง ณัฐธิวำ ศรีประยูรณกลู

14 6220434 เด็กหญิง ชรินรัตน์ แซ่หลี

15 6220435 เด็กหญิง พัฒนน์รี เฉยสะอำด

16 6220436 เด็กชำย กษดิิศ เรืองศิริ

17 6220437 เด็กชำย เตชพัฒน์ พนมเริงศักด์ิ

18 6220438 เด็กหญิง ศิรินทร์ติยำ พิมพ์ศรี

19 6220439 เด็กหญิง ศตพร แซ่อึง่

20 6220440 เด็กชำย วรกนัต์ เขียวแกว้

21 6220441 เด็กชำย ธนภทัร มำนะสม

22 6220442 เด็กหญิง ณัฐชยำ กลับดี

23 6220443 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ วิสูตรธนำวิทย์

24 6220444 เด็กหญิง กญัญำณัฐ สุวิทยะศิริ

25 6220445 เด็กหญิง ฉัตรณิชำ ศิลปสอน

26 6220446 เด็กชำย เกยีรติภมูิ ทองยิม้

27 6220447 เด็กหญิง กนัยำวีร์ เลำหเ์จริญบณัฑิต

28 6220448 เด็กหญิง กลุจิรำ กำญจนพำสน์

29 6220449 เด็กหญิง กวิสรำ กำญจนพำสน์

30 6220450 เด็กหญิง พรรณพัชร เวชพร

31 6220451 เด็กชำย ปรำชญ์พงษ์ พันธ์เมอืง

32 6220452 เด็กหญิง อซิำเบลล่ำ ปยิธิดำ เบอร์เนตต์

33 6220453 เด็กชำย พิชญะ รัตนบณุฑริก

34 6220454 เด็กชำย พชร เขียวบ ำรุง

35 6220455 เด็กชำย ชัยพิบลู ชมมภ์นูอ้ย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6220456 เด็กชำย ธนภทัร มำบญุ

2 6220457 เด็กหญิง ชนกคมลย์ เจนทรัพย์สิน

3 6220458 เด็กหญิง สุชญำ ลิมปำจำรี

4 6220459 เด็กชำย พงศ์สิน รุ่งรุจอมรพัฒน์

5 6220460 เด็กหญิง มนสันนัท์ ทองเสนอ

6 6220461 เด็กหญิง ออกสัตินท์ สุขิตำนนท์

7 6220462 เด็กหญิง ชลิฐำ กอ้นทอง

8 6220463 เด็กชำย สิรภพ รอดโหมง้

9 6220464 เด็กหญิง เบญญำภำ อนิทร์รุ่ง

10 6220465 เด็กชำย อสิรีย์ สมคิด

11 6220466 เด็กหญิง กลัยำกร สุจริต

12 6220467 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ คนงึศักด์ิ

13 6220468 เด็กหญิง ปวริศำ รักษำวงศ์

14 6220469 เด็กชำย เตโชธรรม สุขินี

15 6220470 เด็กชำย ชวโรจน์ ธัญธำดำ

16 6220471 เด็กชำย ไกรวิชญ์ แกว้ถำวร

17 6220472 เด็กหญิง นลินรัตน์ สวนประเสริฐ

18 6220473 เด็กชำย ศิวดล ดิษฐ์นอ้ย

19 6220474 เด็กหญิง ณัฐฐำพร รสร่ืน

20 6220475 เด็กชำย เจตนพิัทธ์ วิทยะเกริกไกร

21 6220476 เด็กชำย นพิิฐพนธ์ โสอนิทร์

22 6220477 เด็กชำย ณภทัร ปฎเิวธ

23 6220478 เด็กชำย ณัฎฐชัย ใจดี

24 6220479 เด็กหญิง ปณุยำพร แกว้เขียว

25 6220480 เด็กชำย ลัทธพล อยุถำวรยิง่

26 6220481 เด็กชำย ฤกษฟ์้ำครำม พงศ์เพชรดิด

27 6220482 เด็กชำย พัทธพล ศักด์ิเสริมเกยีรติ

28 6220483 เด็กหญิง วรินร ำไพ ใจซ่ือ

29 6220484 เด็กชำย กติต์ิธเนศ โชติธนะวรำพงศ์

30 6220485 เด็กชำย ชวนำกร ศรีชำหลวง

31 6220486 เด็กหญิง เพียงฤดี ณัฐนนัไพบลูย์กจิ

32 6220487 เด็กชำย พิชัยยุทธ ธัญธรรมรัตน์

33 6220488 เด็กหญิง ชำลิสำ บญุประเสริฐ

34 6220489 เด็กหญิง เฟ้นพิชญ์ จีระ

35 6220490 เด็กหญิง ณัฐณิชำ โคตรสงครำม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

ชื่อ - ชื่อสกุล 

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210491 เด็กชำย แทนคุณ กัน้กำงกลู

2 6210492 เด็กชำย กฤศกร พันธ์ครุฑ

3 6210493 เด็กหญิง ปริยำกร องัคณำวิศัลย์

4 6210494 เด็กหญิง นสัรียำ อมิำมี

5 6210495 เด็กชำย กรมษิฐ์ โตวิจักษณ์ชัยกลุ

6 6210496 เด็กชำย พริษฐ์ ขันทีท้ำว

7 6210497 เด็กชำย ธนภทัร โพธิ์ดี

8 6210498 เด็กชำย ชีระวิทย์ ดินขุนทด

9 6210499 เด็กหญิง สิตฐิรัตน์ ทองนวล

10 6210500 เด็กชำย คุณำกร แปน้พยอม

11 6210501 เด็กชำย ธรรศพล เดชุรัตนำงกรู

12 6210502 เด็กชำย ยศพนธ์ โกพัฒนำ

13 6210503 เด็กชำย ทักษด์นยั จรรยำกรณ์

14 6210504 เด็กชำย ธีรโชติ ปำนพูน

15 6210505 เด็กชำย สิรวิชญ์ จันทร์โฮม

16 6210506 เด็กหญิง พิชญธิดำ ซ้ึงสุนทร

17 6210507 เด็กชำย เอเซ มำซุดะ

18 6210508 เด็กชำย ณัฏฐกรณ์ ขอนศักด์ิ

19 6210509 เด็กหญิง เดนำ่ มหำบญุ

20 6210510 เด็กหญิง ณภำภชั เอือ้มงคลกำร

21 6210511 เด็กหญิง ปริชญำ วอนเผ่ือน

22 6210512 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ สูงเฟีย

23 6210513 เด็กชำย ศรัณย์พัทธ์ วิเศษฤทธิ์

24 6210514 เด็กหญิง กชญ นำคสีทอง

25 6210515 เด็กหญิง นซันนี ชูลิกำญจน์

26 6210516 เด็กหญิง ณภทัรฐิตำ พุ่มนุม่

27 6210517 เด็กหญิง ณจันทร์ ศิริพฤษนนัท์

28 6210518 เด็กชำย กฤษณ์ตนยั อภยัรัตน์

29 6210519 เด็กชำย นปิณุ บญุสะอำด

30 6210520 เด็กชำย พีระณัฐ รักษพ์ิชิตเจริญ

31 6210521 เด็กชำย อธิวัฒน์ ปฐมวัฒนำนรัุกษ์

32 6210522 เด็กหญิง สุณัฐชนนั คเชนทร์ไพศำล

33 6210523 เด็กชำย ภเูมธ เรวัตธรำธร

34 6210524 เด็กชำย ธีรพรรด์ิ อำรยะสุขวัฒน์

35 6210525 เด็กหญิง ธิดำรักษ์ บญุรักษำ 

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210526 เด็กหญิง ลีลำวดี สนธิโรจน์

2 6210527 เด็กชำย ณัฐนนท์ ชนำนศิุริ

3 6210528 เด็กชำย ธนกฤติ กองเบีย้

4 6210529 เด็กชำย พีรพงษ์ โพธิ์นมิติร์

5 6210530 เด็กชำย อรรฆวิชญ์ ซ่ือสัตย์สกลุชัย

6 6210531 เด็กชำย ปวริศำ ฉัว่วิเชียร

7 6210532 เด็กชำย วชิรวัฒน์ จรูญพรพงศ์

8 6210533 เด็กหญิง กรกมลวรรณ ชำติอคัรพันธ์

9 6210534 เด็กชำย ภคัพล ไกลสิทธิศิริกลุ

10 6210535 เด็กหญิง จิรภทัร คงสมยั

11 6210536 เด็กชำย พงศ์วิพัฒน์ นนทโคตร์

12 6210537 เด็กหญิง สิรญำกร ไทยเจริญ

13 6210538 เด็กชำย ธนดล บญุชำติ

14 6210539 เด็กหญิง อญัญำดำ ค ำจันทร์

15 6210540 เด็กชำย จักรภทัร คงวุธ

16 6210541 เด็กชำย ธีธัช แกว้ประเสริฐ

17 6210542 เด็กหญิง มณัสนนัท์ สุวรรณหงษ์

18 6210543 เด็กชำย ทักษด์นยั คุณำสถิตยกลุ

19 6210544 เด็กหญิง บญุสิตำ เจริญเกยีรติกลุ

20 6210545 เด็กชำย อชิรวิทย์ ศรีมำลำ

21 6210546 เด็กหญิง ฟ้ำใส มำนนอ้ย

22 6210547 เด็กหญิง ปลำยฝน โพธิ์ค ำฉำย

23 6210548 เด็กหญิง ศุภสัรำ โชติสุวรรณ์

24 6210549 เด็กหญิง ณิชชำ แซ่จัง

25 6210550 เด็กชำย ทินกฤต เกษสมเกยีรติ

26 6210551 เด็กชำย สุริยำวิชญ์ พัฒนะวิริยะศิริกลุ

27 6210552 เด็กหญิง พิชญ์นรี วรรำษฏร์

28 6210553 เด็กชำย ชิษณุพงศ์ ก ำศร

29 6210554 เด็กหญิง พมทองสรวง แกว้วิเชียร

30 6210555 เด็กหญิง ณพิช โอสถำพงษก์ำญจน์

31 6210556 เด็กหญิง ไปรยำ รัตนเศรษฐ์ยุทธ

32 6210557 เด็กหญิง ณรำลี เกำทัณฑ์ทอง

33 6210558 เด็กหญิง ณัฐยำน์ สกลูนวิัติ

34 6210559 เด็กหญิง ญำณิศำ ด่ำนโพธิวัฒน์

35 6210560 เด็กหญิง พอเพียง วิบลูเจริญสุข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

ชื่อ - ชื่อสกุล 

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210561 เด็กชำย ปธำนนิ บญุยังด ำรง

2 6210562 เด็กหญิง ภคมน อำภำชนำวัฒน์

3 6210563 เด็กชำย อนพัช ดำวรุ่งโรจน์

4 6210564 เด็กหญิง สุทินำ มณีฉำย

5 6210565 เด็กชำย รักต์กนัท์ เพชรทอง

6 6210566 เด็กชำย ธนกร บนิซำเล็ม

7 6210567 เด็กหญิง รณิดำ จีพ่ิมำย

8 6210568 เด็กชำย ภรภทัร ปัน้วิเศษ

9 6210569 เด็กชำย กติติภพ วิบลูย์ธนภณัฑ์

10 6210570 เด็กหญิง ณัฐชยำ โชติวิทย์

11 6210571 เด็กหญิง พร้อมพิชชำ สนทิวงศ์ ณ อยุธยำ

12 6210572 เด็กหญิง ปยิลักษณ์ สูนย์สำทร

13 6210573 เด็กชำย พชร วงษเ์รือง

14 6210574 เด็กหญิง พัทธนนัท์ ชมเชย

15 6210575 เด็กชำย ธนภทัร สำยสงวน

16 6210576 เด็กหญิง รดำณัฐ เสวตวิหำรี

17 6210577 เด็กชำย นซิีมดุดีน สะอิ

18 6210578 เด็กชำย กฤตภำส ชลนยั

19 6210579 เด็กชำย วิรัลพัชร มงคลทิพย์

20 6210580 เด็กหญิง ธูปหอม รัตนจำตุรนต์

21 6210581 เด็กหญิง ปรรณภร ภวูนนัท์

22 6210582 เด็กหญิง วีรำทร โชติช่วง

23 6210583 เด็กหญิง นภสัชล สมณกจิ

24 6210584 เด็กหญิง ณัฐณิชำษ์ นยิมญำติ

25 6210585 เด็กหญิง ภษูติำ คำรวำนนท์

26 6210586 เด็กหญิง สุชำชฎำกร กิง่กนกยุรำกำน

27 6210587 เด็กชำย สุรภำคย์ เพ็งพันธ์

28 6210588 เด็กชำย พีระพล งำมเฉลียว

29 6210589 เด็กหญิง ณัฐนชิ วัฒนำไพศำล

30 6210590 เด็กหญิง บญุญำกำนต์ ยำคล้ำย

31 6210591 เด็กหญิง จิง่ขวำ โฮ

32 6210592 เด็กหญิง สุรภำ สุริยกลุ ณ อยุธยำ

33 6210593 เด็กหญิง นนัทนณิ์ชำ อตุค ำ

34 6210594 เด็กชำย อติกนัต์ เหมะ

35 6210595 เด็กหญิง วรรณ์ชนก เรืองไตรรัตน ์

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

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

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ

1 6210596 เด็กชำย อทิธิพัทธ์ พัฒนประสิทธิ์

2 6210597 เด็กชำย ธนกฤติ นนัทวิจิตรำภรณ์

3 6210598 เด็กหญิง รัตนเ์กตุ เกตุรัตน์

4 6210599 เด็กหญิง เกณฏฑิำ สำรภี

5 6210600 เด็กหญิง อรัชมน ลำภดิลกกลุ

ชื่อ - ชื่อสกุล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ

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

ห้องเรียนพิเศษ English Program  ปีกำรศึกษำ  2562

ห้องสอบที่  ....18....  ห้องสอบหมำยเลข.....1412..... เลขประจ ำตัวสอบที่…..6210596 - 6210600......

กรรมการคนที ่1 ................................. กรรมการคนที ่2 ..................................


