
เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

1 01001 เด็กหญิง กชพร เพชรทอง
2 01002 เด็กหญิง กนกกร ชุติจิระกุล
3 01003 เด็กหญิง กนกนันท์ธดิา ณะเสน
4 01004 เด็กหญิง กนกวรรณ จตุรทิพประดับ
5 01005 เด็กหญิง กนกวรรณ ประสารทอง
6 01006 เด็กหญิง กนกอร พัฒราช
7 01007 เด็กหญิง กนิฏพัฒน์ จันทรังษี
8 01008 เด็กหญิง กนิษฐา รอดเจริญ
9 01009 เด็กหญิง กมลา ทองสินธุ์
10 01010 เด็กชาย กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักด์ิ
11 01011 เด็กชาย กรดล มณีโชติ
12 01012 เด็กหญิง กรธยิา พูลผล
13 01013 เด็กหญิง กรรณิกา จันท า
14 01014 เด็กหญิง กรระวี ร่มเมือง
15 01015 เด็กชาย กรวชิญ์ ทิพย์ประชา
16 01016 เด็กชาย กรวชิญ์ กุมภกาญจน์
17 01017 เด็กชาย กรวร์ี จันทวงส์
18 01018 เด็กหญิง กฤชณพัชร์ สุนทร
19 01019 เด็กชาย กฤชณัท ศรีเทพ
20 01020 เด็กชาย กฤชัท จีนหมิก
21 01021 เด็กชาย กฤตชณัฐพงศ์ สุนทร
22 01022 เด็กชาย กฤตธรรม มีบ ารุง
23 01023 เด็กชาย กฤตภคั ณ พัทลุง
24 01024 เด็กชาย กฤตยชญ์ อินนวล
25 01025 เด็กหญิง กฤตาภรณ์ วาทีเส้ง
26 01026 เด็กชาย กฤติพงศ์ โชคชัยปัถมาพร
27 01027 เด็กชาย กฤษฎา เจริญวฒิุ
28 01028 เด็กชาย กฤษฎา ประสิทธพิร
29 01029 เด็กหญิง กฤษฎาพรณ์ หิรัญจารุ
30 01030 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ร่ืนฤทัย
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31 02031 เด็กชาย กวณิ สุรัตนะพราหมณ์
32 02032 เด็กหญิง กวนิตรา สมวงศ์
33 02033 เด็กหญิง กวนิทิพย์ ใจสบาย
34 02034 เด็กหญิง กวนิทิพย์ เดชะ
35 02035 เด็กหญิง กวนิธดิา แก้วกาศ
36 02036 เด็กหญิง กษิรา ลาขุมเหล็ก
37 02037 เด็กชญาย ก้องภพ สุวรรณศรี
38 02038 เด็กชาย ก้องภพ  รักษาทรัพย์
39 02039 เด็กหญิง กอบแก้ว เอียดสิทธรัิกษ์
40 02040 เด็กหญิง ก่อศักด์ิ คงศักด์ิ
41 02041 เด็กหญิง กัญชพร วงศ์สุบรรณ
42 02042 เด็กหญิง กัญญณัท อินทคง
43 02043 เด็กหญิง กัญญลินทร์ ด านิล
44 02044 เด็กหญิง กัญญ์วรา เกษมวฒิุ
45 02045 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนูขาว
46 02046 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์
47 02047 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ณ นคร
48 02048 เด็กหญิง กัญญาวร์ี สัตยาคม
49 02049 เด็กชาย กันต์กวี ราชจินดา
50 02050 เด็กชาย กันต์ธร์ี ธรรมนิยม
51 02051 เด็กชาย กันตพัฒน์ ไชยเมธานันท์

52 02052 เด็กชาย กันตภณ สุวรรณคง
53 02053 เด็กชญาย กันตวชิญ์ ชูแก้ว
54 02054 เด็กหญิง กันตา ปราบกรี
55 02055 เด็กชาย กันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
56 02056 เด็กหญิง กันธชิา เพชรสถิตย์
57 02057 เด็กหญิง กันยกร เกษมกิจโภคิน
58 02058 เด็กชญาย กัปตัน ค  าจันทร์
59 02059 เด็กหญิง กัลยกร โมควงศ์
60 02060 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์
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61 03061 เด็กชาย กานต์  บุษปวรรธนะ
62 03062 เด็กหญิง กานต์ธดิา งานดี
63 03063 เด็กหญิง กานต์ปภสัร์ แซ่เจีย
64 03064 เด็กชาย กานตพงศ์ คชรักษ์
65 03065 เด็กหญิง กานต์พิชชา เพชรสถิตย์
66 03066 เด็กหญิง กานต์พิชชา ขาวบ้านนา
67 03067 เด็กหญิง กานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล
68 03068 เด็กหญิง กานต์สิรี รุ่งแก้ว
69 03069 เด็กหญิง กานติมา ไชยกาญจน์
70 03070 เด็กชาย กิตติกวนิ เรืองสุวรรณ
71 03071 เด็กหญิง กิตติธชั ทิพย์มณฑา
72 03072 เด็กชาย กิตติพล แซ่ลิ ง
73 03073 เด็กชาย กิตติภณ แสวงกาญจน์
74 03074 เด็กชาย กิตติศักด์ิ พรหมณ์ชูเอม
75 03075 เด็กหญิง กีรัตยา เทพศิริ
76 03076 เด็กหญิง กุลฉัตร พรหมอักษร
77 03077 เด็กหญิง กุลนันท์ สังข์เพชร
78 03078 เด็กหญิง กุลนาถ ทิพยชิต
79 03079 เด็กหญิง กุลนาถ สุดจิตร
80 03080 เด็กหญิง กุลิสรา สันเพชร
81 03081 เด็กหญิง เกวลิน ชลธารสฤษฏ์
82 03082 เด็กหญิง เกศสุดา รอดภยั
83 03083 เด็กชาย ขจรศักด์ิ สักกะณรงค์
84 03084 เด็กหญิง ขวญัชนก วเิศษแก้ว
85 03085 เด็กหญิง ขวญัเพ็ญ ฤทธภิู่
86 03086 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ
87 03087 เด็กชาย เขมพัชร์  พชรากรต่อสกุล
88 03088 เด็กชาย เขมฤทธิ์ โอฐค า
89 03089 เด็กชาย เขมวฒัน์ กุลสถาพร
90 03090 เด็กหญิง เขมิกา สังข์ประคอง
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91 04091 เด็กหญิง เขมินทรา ขาวนิ่ม
92 04092 เด็กหญิง เขมิสรา ช่วงชุ่ม
93 04093 เด็กชญาย คณัสนันท์ อินทรประเสริฐ
94 04094 เด็กชาย คณิศ คงแก้ว
95 04095 เด็กหญิง คิรภสัสร คุ้มทอง
96 04096 เด็กชาย คุณกร พรหมจันทร์
97 04097 เด็กชญาย คุณัชญ์ เกิดก่อ
98 04098 เด็กหญิง คุณัญญา คุ้มภยั
99 04099 เด็กชาย คุณากร ประมวลชัยกุล
100 04100 เด็กชาย คุณานนต์ จงประเสริฐ
101 04101 เด็กหญิง จณัฐสิญา บวรพัฒนภสัสร
102 04102 เด็กหญิง จริยาวดี เพชรศรี
103 04103 เด็กชาย จักรชัย อ่อนค าบัง
104 04104 เด็กหญิง จารวี แป้นจันทร์
105 04105 เด็กหญิง จารุวรรณ พิริเยศยางกูร
106 04106 เด็กหญิง จารุวรรณ  คชเถือ่น
107 04107 เด็กหญิง จิณณพัต นิลทัพ
108 04108 เด็กหญิง จิดาภา ลาขุมเหล็ก
109 04109 เด็กหญิง จิดาภา โชคชัยกวนิ
110 04110 เด็กหญิง จิดาภา แป้นทอง
111 04111 เด็กชาย จิตตบุญ จิตนุ่ม
112 04112 เด็กหญิง จิตตินันท์ อุดมวทิยาไกร
113 04113 เด็กหญิง จิตติพัฒน์ พิกุลทอง
114 04114 เด็กหญิง จิรชยา จิตราภริมย์
115 04115 เด็กชาย จิรภทัร เกตุแก้ว
116 04116 เด็กชาย จิรภทัร บัวชุม
117 04117 เด็กหญิง จิรัชยา สิงหภาณุพงศ์
118 04118 เด็กหญิง จิรัฎฐ์ ด่านชนะ
119 04119 เด็กหญิง จิราวรรณ อุตล้อม
120 04120 เด็กหญิง จิราวรรณ ดีรอด
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121 05121 เด็กหญิง จิลลาภทัร ถิน่หัวเตย
122 05122 เด็กหญิง จุฑามณี วเิชียร
123 05123 เด็กหญิง จุฑามาศ คงค า
124 05124 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เกื อด้วง
125 05125 เด็กชาย เจตน์สกฤษฎิ์ สุวรรณพัฒน์
126 05126 เด็กชาย ฉัตรพิศุทธิ์ บัวแก้ว
127 05127 เด็กชาย ฉันทพัฒน์ ทองเรือง
128 05128 เด็กชาย ชญพัฒน์  ชนาชน

129 05129 เด็กชาย ชญาณ์ภทัร์ แก้วกิ ม
130 05130 เด็กชาย ชญานน ภริูปัญญานนท์
131 05131 เด็กหญิง ชญานิศ พัฒเสน
132 05132 เด็กหญิง ชญานิศ สะโรจน์
133 05133 เด็กหญิง ชญานิศ เกื อสกุล

134 05134 เด็กหญิง ชญานี แก้วทองด้วง
135 05135 เด็กหญิง ชญานี ข าคม
136 05136 เด็กหญิง ชณิสรา วริิยากุลภทัร
137 05137 เด็กชาย ชนกดนัย พ้นภยั
138 05138 เด็กหญิง ชนกนันท์ กาญจนพานิช
139 05139 เด็กหญิง ชนกนาถ พูลผล
140 05140 เด็กชาย ชนกรตถ์ เพชรอาวธุ
141 05141 เด็กหญิง ชนมน พิทักษ์วงศ์
142 05142 เด็กหญิง ชนม์นิภา ชูนวลศรี
143 05143 เด็กหญิง ชนัญชิดา จันทร์แจ่มหล้า
144 05144 เด็กหญิง ชนัญชิตา แพนาค
145 05145 เด็กหญิง ชนัญชิตา มาศพิทักษ์
146 05146 เด็กหญิง ชนากานต์ ธรรมปรีชา
147 05147 เด็กชญาย ชนาธปิ กองกุล
148 05148 เด็กชาย ชนาธปิ สบู่ม่วง
149 05149 เด็กหญิง ชนิกา เพ็งทอง
150 05150 เด็กหญิง ชนิดาภา กิตติพลจักร
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151 06151 เด็กหญิง ชนิสรา เพชรศรี
152 06152 เด็กหญิง ชมพูนุท ขวญักวนิ
153 06153 เด็กหญิง ชมพูนุท บวรศรีสุข
154 06154 เด็กหญิง ชมพูเนกข์ ปลอดภยั
155 06155 เด็กชาย ชยกร แก้วบ ารุง
156 06156 เด็กชญาย ชยธร กุลจิตติส าราญ
157 06157 เด็กหญิง ชยิศา บุญมา
158 06158 เด็กหญิง ชยิสรา อ าไพเมือง
159 06159 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ จรารัตน์
160 06160 เด็กชาย ชลธาร ลวนานนท์
161 06161 เด็กชาย ชลธาร  ลวนานนท์
162 06162 เด็กหญิง ชลพรรษ มากศรี
163 06163 เด็กหญิง ชลรดา รัตนเกล้า
164 06164 เด็กชาย ชวภณ สาครพานิช
165 06165 เด็กชาย ชวนิบุตร  พันธค์รุฑ
166 06166 เด็กชาย ชวศิ จันทร์ดี
167 06167 เด็กชาย ชัชพล วชิรานันตวฒัน์
168 06168 เด็กหญิง ชัญญานุช พรหมสะอาด
169 06169 เด็กชาย ชาญชัย โจมฤทธิ์
170 06170 เด็กหญิง ชาญาดา ซิ มเจริญ
171 06171 เด็กหญิง ชาลิสา ผิวแก้ว
172 06172 เด็กหญิง ชาลิสา ฉิมชูทอง
173 06173 เด็กหญิง ชาลิสา วชิรานันตวฒัน์
174 06174 เด็กหญิง ชิดชนก เฉลิมวงศ์
175 06175 เด็กหญิง ชิโนรส เพชรอาวธุ
176 06176 เด็กชญาย ชิษณุพงศ์ แร่ทอง
177 06177 เด็กหญิง ชื่นชยาภรณ์ ทองศรี
178 06178 เด็กหญิง ชุติกมณฑน์ หนูอินทร์
179 06179 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  ศรีเฮง
180 06180 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ระแบบเลิศ

ห้องสอบที่ 6  ชั้น 2 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 

วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2562   ระหว่ำงเวลำ 07.50 น.-12.10 น.

ณ  อำคำรดวงหทัย  โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ (ฝ่ังมธัยมศึกษำ)
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เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

181 07181 เด็กชาย เชิดชูเกียรติ พิมเสน
182 07182 เด็กหญิง โชติกา เพชรเกิด เพชรเกิด

183 07183 เด็กหญิง โชติรส เพชรอาวธุ
184 07184 เด็กหญิง โชษิตา ทองจีบ
185 07185 เด็กหญิง ซีรีน อินอาม
186 07186 เด็กหญิง ญพิภา ศรีสุวรรณ
187 07187 เด็กชาย ญาณกร จันทร์แสง
188 07188 เด็กหญิง ญาณิศา เสวกวงั
189 07189 เด็กหญิง ญาณิศา  ทองปาน

190 07190 เด็กหญิง ญาดา จันทร์แดง
191 07191 เด็กชาย ฐปณต ลอยวรัิตน์
192 07192 เด็กหญิง ฐาณิตา พัฒนพงษ์
193 07193 เด็กหญิง ฐานิตา ศรีทอง
194 07194 เด็กหญิง ฐิตารีย์ บุญมา
195 07195 เด็กหญิง ณชนก เทพจิตต์
196 07196 เด็กหญิง ณฐพร งามข า
197 07197 เด็กชญาย ณฐพล นกเทศ
198 07198 เด็กชาย ณฐภทัร กุลอ่อน
199 07199 เด็กหญิง ณฐมณฑ์ ศีลประชาวงศ์

200 07200 เด็กหญิง ณฐรดี ร่มโพธิท์อง
201 07201 เด็กหญิง ณพัฒน์ วชัรินทร์พร
202 07202 เด็กชาย ณพัทกรณ์ ชัยณรงค์
203 07203 เด็กหญิง ณภคัมน ณ อุบล
204 07204 เด็กหญิง ณภทัร กังวานธรรม
205 07205 เด็กหญิง ณฤลดา ทองยวน
206 07206 เด็กหญิง ณัชชนม์ มุสิกฆมัพร
207 07207 เด็กหญิง ณัชชา วเิศษคณากุล
208 07208 เด็กหญิง ณัชชา บุญจันทร์
209 07209 เด็กหญิง ณัชชา  กังวานธรรม
210 07210 เด็กหญิง ณัชชา  เจริญ 

ห้องสอบที่ 7 ชั้น 2 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 
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เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

211 08211 เด็กหญิง ณัชวดี ปรัชญานุพัทธ์

212 08212 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ส าลี
213 08213 เด็กหญิง ณัฎฐ์วรีย์ โปอินทร์

214 08214 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ ประกอบวณิชกุล

215 08215 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา เอี่ยมยี
216 08216 เด็กชาย ณัฏฐ์ณยศ พัฒนเชียร
217 08217 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เอกปฐมศักด์ิ
218 08218 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา วฒันพร
219 08219 เด็กหญิง ณัฏฐา สุชาติพงค์
220 08220 เด็กหญิง ณัฏฐากร รักสวสัด์ิ
221 08221 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เรืองทอง
222 08222 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์
223 08223 เด็กชาย ณัฐชนน มีศรี
224 08224 เด็กหญิง ณัฐชยา รัตนพันธ์
225 08225 เด็กหญิง ณัฐณิชา มีเพียร
226 08226 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทร์ทรัพย์
227 08227 เด็กหญิง ณัฐณิชา หนักแก้ว
228 08228 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ
229 08229 เด็กหญิง ณัฐทิชา คงคาช่วย
230 08230 เด็กหญิง ณัฐธดิาภสัส์ ยอดสมุทร
231 08231 เด็กหญิง ณัฐนรี เพ็ชรพลอย
232 08232 เด็กหญิง ณัฐนรี มานะพัฒนพงศ์
233 08233 เด็กชาย ณัฐนันท์ ชูศร
234 08234 เด็กชาย ณัฐพล เครือแต้
235 08235 เด็กหญิง ณัฐพิชชา นภสินธวุงศ์
236 08236 เด็กหญิง ณัฐรดี ทองศักด์ิ
237 08237 เด็กหญิง ณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์
238 08238 เด็กหญิง ณัฐวดี  ทองดี
239 08239 เด็กหญิง ณัฐวรา เกื อสกุล
240 08240 เด็กชญาย ณัฐวฏัร เมืองพรหม

ชื่อ-สกุล 

วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2562   ระหว่ำงเวลำ 07.50 น.-12.10 น.
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ห้องสอบที่ 8 ชั้น 3 อำคำรดวงหทัย



เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

241 09241 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เกลี ยงตะพงค์
242 09242 เด็กหญิง ณิชชา เซ่งแก่น
243 09243 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทะโร
244 09244 เด็กหญิง ณิชากร  แซ่แจ้ง

245 09245 เด็กหญิง ณิชาภา คูประดิษฐานนท์
246 09246 เด็กหญิง ณิชารีย์ โสตยิ ม
247 09247 เด็กหญิง ณิชารีย์ ใจงาม
248 09248 เด็กหญิง ดนชิดา วราคมธรีา
249 09249 เด็กหญิง ดาร์มอน โมเดอร์
250 09250 เด็กชาย เตชทัต ณ พัทลุง
251 09251 เด็กชาย ทยาวร์ี รัตนพันธ์
252 09252 เด็กชาย ทักษกร พัฒนเดช
253 09253 เด็กหญิง ทักษรัตน์ คมขาว
254 09254 เด็กหญิง ทักษอร เนตรน้อย
255 09255 เด็กหญิง ทาณิชา ข าขาล
256 09256 เด็กหญิง ทิชา กระต่ายจันทร์
257 09257 เด็กชาย ทีปณัฐ ชูแจ่ม
258 09258 เด็กชาย แทนคุณ ภริมย์สมบัติ
259 09259 เด็กชาย แทนคุณ นวลนิรันดร์
260 09260 เด็กหญิง แทนย่า พรมพากล

261 09261 เด็กชญาย แทนวฒิุ เครือรัตน์
262 09262 เด็กชาย ไทเกอร์ หวง
263 09263 เด็กชาย ธนกร ตันธนกุล

264 09264 เด็กชญาย ธนกฤต จุย้รอด
265 09265 เด็กหญิง ธนกฤต คงทรัพย์
266 09266 เด็กชาย ธนกฤต วงศ์วานิช
267 09267 เด็กชาย ธนชาติ ศรีสวสัด์ิ
268 09268 เด็กชาย ธนดนัย ดาวเรือง
269 09269 เด็กชาย ธนดล ดาวเรือง
270 09270 เด็กชาย ธนทร สังข์ทอง

ห้องสอบที่ 9  ชั้น 3 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิส์อบโครงกำร Thidamaepra Pre-Test 2019

วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2562   ระหว่ำงเวลำ 07.50 น.-12.10 น.

ณ  อำคำรดวงหทัย  โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ (ฝ่ังมธัยมศึกษำ)



เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

271 10271 เด็กหญิง ธนพร นูนน้อย
272 10272 เด็กหญิง ธนพร แก้วขาว
273 10273 เด็กหญิง ธนภทัร มัคโช
274 10274 เด็กชาย ธนวนิท์ ศิริโภคพัฒน์
275 10275 เด็กชาย ธนวนิท์  บุญวฒัน์หิรัญกุล

276 10276 เด็กชาย ธนัช พัฒนเจริญ
277 10277 เด็กชาย ธนัท ปลอดภยั
278 10278 เด็กชาย ธนากร เริงวทิย์
279 10279 เด็กหญิง ธนิตา วสิิทธไ์พบูลย์
280 10280 เด็กชาย ธนิสร สิกขวฒัน์
281 10281 เด็กหญิง ธมน กาญจนรัตน์
282 10282 เด็กหญิง ธมนวรรณ จันทร์อินทร์
283 10283 เด็กหญิง ธมลวรรณ มีพร้อม
284 10284 เด็กชาย ธรรมนาถ ศรีภกัดี
285 10285 เด็กชญาย ธรรศ ปาลคเชนทร์
286 10286 เด็กชาย ธราเทพ สกุลพันธุ์
287 10287 เด็กหญิง ธริศรา รัตนเดชากร
288 10288 เด็กชาย ธฤษณุ ธรรมเรียง
289 10289 เด็กหญิง ธฤษวรรณ บุญศิริชัย
290 10290 เด็กหญิง ธวลัพร โฉมทอง
291 10291 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ พัฒสังวาล
292 10292 เด็กชาย ธชัชัย พินิจอักษร
293 10293 เด็กหญิง ธญักร ประกอบวณิชกุล

294 10294 เด็กหญิง ธญัชนก ปานดี
295 10295 เด็กหญิง ธญัชนก เบญจพรกุลนิจ
296 10296 เด็กหญิง ธญัชนก เกลี ยงกลม
297 10297 เด็กหญิง ธญัชนก เพชรทอง
298 10298 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ โสภา
299 10299 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ สุรวฒิุสกุล
300 10300 เด็กหญิง ธญัยกันต์ นาคกุล

ห้องสอบที่ 10 ชั้น 3 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 
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เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

301 11301 เด็กหญิง ธญัรดา จรารัตน์
302 11302 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ บุญแก้ว
303 11303 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ หลิมทอง
304 11304 เด็กหญิง ธญัสินี สะอาดแก้ว
305 11305 เด็กหญิง ธนัวาพร ศรีรุ่งเรือง
306 11306 เด็กหญิง ธาดารัตน์ ทับทิมทอง
307 11307 เด็กชาย ธาร วงศ์ปิยะบวร
308 11308 เด็กหญิง ธารใส สิริสรรค์บัญชา
309 11309 เด็กหญิง ธดิารัตน์ วเิชียรวงศ์
310 11310 เด็กหญิง ธติิสุดา นิตยา
311 11311 เด็กหญิง ธนิิดา เพชรวงศ์
312 11312 เด็กหญิง ธจี์ริศราก์ ไพฑูรย์
313 11313 เด็กชาย ธทีัต ไพบูลย์
314 11314 เด็กชาย ธรีเทพ เทพนิมิตร
315 11315 เด็กหญิง ธรีนาฏ เวชสุนทร
316 11316 เด็กชาย ธร์ีปพน ทองสม
317 11317 เด็กชาย ธรีพล นิ่มนวล

318 11318 เด็กชญาย ธรีภทัร ปานเกิด
319 11319 เด็กชาย ธรีภทัร สงมาก
320 11320 เด็กหญิง นงนภสั บุญญานุวตัร
321 11321 เด็กหญิง นฎกร มาทอง
322 11322 เด็กชาย นพรุจ พรหมนุช
323 11323 เด็กชาย นพรุจ กิตธรรมรัตน์
324 11324 เด็กชาย นพัตธร ทิพย์ประชาบาล
325 11325 เด็กหญิง นภสร จันทโร
326 11326 เด็กหญิง นภชัธชิา รักชาติ
327 11327 เด็กชาย นภสัดล ลวณะสกล
328 11328 เด็กหญิง นภสัวรรณ ขวญัเพชร
329 11329 เด็กหญิง นภสัสร ทองปลอด
330 11330 เด็กชาย นรภทัร ใจเสมอ

ห้องสอบที่ 11 ชั้น 3 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 
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เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

331 12331 เด็กชาย นฤชาบดี แก้วอ าไพ
332 12332 เด็กหญิง นฤมล โรยนรินทร์
333 12333 เด็กหญิง นฤมล ทองประสม
334 12334 เด็กหญิง นลิน เกลี ยงเกลา
335 12335 เด็กหญิง นัทธมน วอ่งสกุล
336 12336 เด็กชาย นัทธวฒัน์ เสือดาว
337 12337 เด็กหญิง นันท์นภสั บุญแพ
338 12338 เด็กหญิง นันท์นลิน จิปริก
339 12339 เด็กชาย นันทภพ รุ่งเรือง
340 12340 เด็กหญิง นันทภคั วอ่งสกุล
341 12341 เด็กหญิง นันทิตา พรหมคุ้ม

342 12342 เด็กชญาย นันทิพัฒน์ เมืองชู
343 12343 เด็กหญิง นัรจิสชา หมัดชา
344 12344 เด็กหญิง นาถนภา สังข์ทองจีน

345 12345 เด็กหญิง น  าเพชร อัครปฐมกุล
346 12346 เด็กชาย นิติธร แก้วขาว
347 12347 เด็กชญาย นิติพัฒน์ คุ้มพงษ์
348 12348 เด็กหญิง นิริชญา มีชัย
349 12349 เด็กหญิง นิสิตา วฒันพันธ์
350 12350 เด็กชาย บวรลักษณ์ นวลคล้าย
351 12351 เด็กหญิง บัณฑิตา ศุภศิลป์
352 12352 เด็กหญิง บุญญาภา ใจห้าว
353 12353 เด็กหญิง บุญรักษา ศรีเกษ
354 12354 เด็กหญิง บุษรารัตน์ รัตนรักษ์
355 12355 เด็กหญิง เบญญภา ทองยวน
356 12356 เด็กหญิง เบญญาภา พันธุเ์ล่ง
357 12357 เด็กหญิง เบญญาภา ปราบราย
358 12358 เด็กชาย ปกรณ์วศิว์ แก้วสะอาด
359 12359 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ สงเกิด
360 12360 เด็กหญิง ปณิชา พรหมจันทร์
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361 13361 เด็กหญิง ปพิชญา  คลิ งเคล้า

362 13362 เด็กหญิง ปพิชญากร พัฒน์แช่ม

363 13363 เด็กชาย ปภงักร พัฒนรังสรรค์
364 13364 เด็กหญิง ปภาดา ดวงจิโน
365 13365 เด็กหญิง ปภาดา นวมสิริ
366 13366 เด็กหญิง ปภาภทัร จิตมั่น
367 13367 เด็กหญิง ปภาวดี สังข์เทพ

368 13368 เด็กหญิง ปภาวี ศักดา
369 13369 เด็กชาย ปรมัตถ์ ศักด์ิแก้ว
370 13370 เด็กหญิง ปรมา พรมจันทร์
371 13371 เด็กชาย ปรัตถกร กาญจนเพ็ญ
372 13372 เด็กหญิง ปรางค์ จีนด้วง
373 13373 เด็กหญิง ปราณฉัตร สุขศรี
374 13374 เด็กหญิง ปราย กลับสติ
375 13375 เด็กหญิง ปริฉัตร ช้องทอง
376 13376 เด็กหญิง ปริชมน สุวรรณเทียบ
377 13377 เด็กหญิง ปริญญา แดงนาวา
378 13378 เด็กหญิง ปริณดา หงสวนิิตกุล
379 13379 เด็กหญิง ปริยากร ดวงจันทร์
380 13380 เด็กหญิง ปรีชญาภา ดิษฐ์บุตร
381 13381 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ พืชผล
382 13382 เด็กชาย ปวริศ เลิศแก้ว
383 13383 เด็กหญิง ปวริศา สระโพธิท์อง
384 13384 เด็กหญิง ปวริศา นาคเลี ยว
385 13385 เด็กหญิง ปวติรา บุญมา
386 13386 เด็กชาย ปองคุณ  ศรีสมทรัพย์
387 13387 เด็กชาย ป้องภพ พิมศักด์ิ
388 13388 เด็กชาย ป้องภพ พิมศักด์ิ
389 13389 เด็กหญิง ปัญชิกา นนทกัป
390 13390 เด็กหญิง ปัญฑิตา มาสังข์
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391 14391 เด็กชาย ปัณณธร แย้มสกุล
392 14392 เด็กชาย ปัณณธร ละม้าย
393 14393 เด็กหญิง ปาณิสรา ปรียากร
394 14394 เด็กหญิง ปาณิสรา เช่นพรหม
395 14395 เด็กหญิง ปาณิสรา ระวงัภยั
396 14396 เด็กหญิง ปาณิสรา ทองแท้
397 14397 เด็กชาย ปารณ ชุมข า
398 14398 เด็กหญิง ปิยธดิา ชูแสงศรี
399 14399 เด็กหญิง ปิยนันท์ เดโช
400 14400 เด็กหญิง ปิยนุช ลิ มสุขสมบูรณ์
401 14401 เด็กหญิง ปิยาพัชร หนูพาสุข

402 14402 เด็กหญิง ปิยาภทัร์ ทิพย์บ ารุง
403 14403 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ เพชรพงศ์พันธ์
404 14404 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อยูป่ระสิทธิ์

405 14405 เด็กหญิง ปุญญิศา แก้วเจริญ
406 14406 เด็กหญิง ปุญญิศา ทองชิต
407 14407 เด็กหญิง ปุญญิสา รอดอุนา
408 14408 เด็กชาย ปุณณัตถ์  ประพัฒน์

409 14409 เด็กหญิง ปุณยพัฒน์ สมุทรผ่อง
410 14410 เด็กหญิง ปุณยวร์ี อรุณพันธุ์
411 14411 เด็กหญิง ปุณยาพร สมพมิตร
412 14412 เด็กหญิง ปุณยาพร ช่วยทอง

413 14413 เด็กชาย เปมพัต การโชติ
414 14414 เด็กหญิง เปมิกา ทองสง่า
415 14415 เด็กหญิง เปรมญุตา ทองปลอด
416 14416 เด็กหญิง เปรมพระพร ศรีมุข
417 14417 เด็กหญิง ฝนทอง บุญฟัก
418 14418 เด็กชญาย พงศ์ปณต ทองมาก
419 14419 เด็กชาย พงศพัศ การอรชัย
420 14420 เด็กชญาย พงศ์วรงค์ เรืองช่วย

ห้องสอบที่ 14 ชั้น 3 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิส์อบโครงกำร Thidamaepra Pre-Test 2019

วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2562   ระหว่ำงเวลำ 07.50 น.-12.10 น.

ณ  อำคำรดวงหทัย  โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ (ฝ่ังมธัยมศึกษำ)



เลขที่ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ

421 15421 เด็กชญาย พงศ์สุวชัร มิตรพัฒน์
422 15422 เด็กชญาย พชธกร เรืองจันทร์
423 15423 เด็กหญิง พชร รัชโภคาภริมย์

424 15424 เด็กชาย พชรพล คุ้มครอง

425 15425 เด็กชาย พนธกร สุนทรปิยะพันธ์
426 15426 เด็กชาย พนัชกร แซ่ลี 
427 15427 เด็กหญิง พนิตตา วฒิุพงศ์
428 15428 เด็กหญิง พนิตนันท์ เอมโอษฐ์
429 15429 เด็กหญิง พนิตพร ดวงศิริ
430 15430 เด็กหญิง พมลพร คล้ายพิกุล
431 15431 เด็กหญิง พรกนก รักบรรจง

432 15432 เด็กหญิง พรธบิุญญา อ่อนค า
433 15433 เด็กหญิง พรธรีา ไทยเสน
434 15434 เด็กหญิง พรนภสั วงศ์อินทร์
435 15435 เด็กหญิง พรนัชชา แดงกลับ
436 15436 เด็กชาย พรปรีณัน สระแก้ว
437 15437 เด็กหญิง พรปวณ์ี ชัยเชื อ
438 15438 เด็กหญิง พรพิมล ผ่านคุ้ม
439 15439 เด็กหญิง พรรณงาม   งามข า

440 15440 เด็กหญิง พรรณวษา เพชรพรหม
441 15441 เด็กหญิง พรรษชล ชูศรี
442 15442 เด็กหญิง พริมา รูปต่ า
443 15443 เด็กชาย พศวตั บุญทิพย์
444 15444 เด็กชาย พศวตั ลิ มพัฒนสิริ
445 15445 เด็กชาย พศวร์ี ประชุมรัตน์

446 15446 เด็กหญิง พศิกาญจน์ เคารพรัตน์
447 15447 เด็กชาย พศุตม์ ครุฑสุวรรณ
448 15448 เด็กหญิง พัชรพร แดงดา

449 15449 เด็กชาย พัชรพล สุวรรณโชติ
450 15450 เด็กหญิง พัชรมัย แดงดา
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451 16451 เด็กหญิง พัชราภา พูลผล
452 16452 เด็กหญิง พัทธธ์รีา ปฤษฎางค์กูล
453 16453 เด็กหญิง พัทธนันท์ พงศ์ธติิเมธี
454 16454 เด็กหญิง พัทธนันท์ ราชัย
455 16455 เด็กหญิง พัทธนันท์ บุญคง
456 16456 เด็กหญิง พัทธสุ์วร์ี โถวรุ่งเรือง
457 16457 เด็กชาย พันธวศิ เลี ยงสุวรรณ
458 16458 เด็กหญิง พัสรา ชูทรัพย์
459 16459 เด็กหญิง พาขวญั ดวงอรุณ
460 16460 เด็กชาย พิจักษณ์ เรืองรัตนพงศ์
461 16461 เด็กหญิง พิชชานันท์ โอมณี
462 16462 เด็กหญิง พิชชานันท์ อินต๊ะโน
463 16463 เด็กหญิง พิชชาภา นพคุณ
464 16464 เด็กหญิง พิชชาภา ปลื มใจ
465 16465 เด็กหญิง พิชชาอร แพพัฒโนทัย
466 16466 เด็กชาย พิชญดลย์ แซ่ต่ัน
467 16467 เด็กหญิง พิชญธดิา พินิจ
468 16468 เด็กหญิง พิชญธดิา ฤทธิธ์าทร
469 16469 เด็กหญิง พิชญ์สินี โชติกุญชร
470 16470 เด็กหญิง พิชญา ทองแหลม
471 16471 เด็กหญิง พิชญา รักษ์สาคร
472 16472 เด็กหญิง พิชญาภคั บุญทิพย์
473 16473 เด็กหญิง พิชญาภา ทองน้อย
474 16474 เด็กหญิง พิชาทา ชูแก้ว
475 16475 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พัฒนกุล
476 16476 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล
477 16477 เด็กหญิง พิชามญชุ์ บุญสิน
478 16478 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เพ็ญจันทร์
479 16479 เด็กชญาย พิทวสั หนูบุญ
480 16480 เด็กหญิง พิมญาดา อภยัสวสัด์ิ
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481 17481 เด็กหญิง พิมดาว ชลวศิิษฎ์
482 17482 เด็กหญิง พิมพ์ชญามน ศรีอาภานนท์
483 17483 เด็กหญิง พิมพ์ณดา ทรัพย์เจริญ
484 17484 เด็กหญิง พิมพ์ดาว พิมพ์แปร
485 17485 เด็กหญิง พิมพ์มาดา จันทร์ส่องแสง
486 17486 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ เพ็ชรกูล
487 17487 เด็กหญิง พิมพ์วลี เทียมประทีป
488 17488 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ ศรีสุพรรณ
489 17489 เด็กหญิง พิมพิศา ทองสาย
490 17490 เด็กหญิง พิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์
491 17491 เด็กชาย พิรชัช เจนกิจวฒันาเลิศ
492 17492 เด็กหญิง พิรญาณ์ กองประดิษฐ
493 17493 เด็กชาย พิศวฒั สุขอุ่น
494 17494 เด็กหญิง พีรดา รัตนะ
495 17495 เด็กหญิง พีรดา เจตนา
496 17496 เด็กหญิง พุฒิสรรค์ โชติพันธวานนท์
497 17497 เด็กชาย พุทธพิงศ์ อุดมวทิยาไกร
498 17498 เด็กหญิง เพชรกะรัต โมทนา
499 17499 เด็กหญิง เพชรนรี เพิ่มพูล

500 17500 เด็กหญิง เพชรภญิญา อ่อนค า
501 17501 เด็กชาย เพทาย พัฒนเดช
502 17502 เด็กหญิง เพิชญ์สินี เธยีรโชติ
503 17503 เด็กหญิง เพียงฟ้า ไวภศูรี
504 17504 เด็กหญิง แพรวพิชชา พุธสุข
505 17505 เด็กชาย โพธวิจัน์ ศรีพรหมแดง
506 17506 เด็กหญิง ฟ้าใส สงเจิม
507 17507 เด็กหญิง ภรณ์ชนก  ช่วยสงค์
508 17508 เด็กหญิง ภรสรัญ ภมูิทวปีัญญา
509 17509 เด็กชาย ภฤศ ถิระรุ่งเรือง
510 17510 เด็กชาย ภวศิร์พงษ์  เกิดพงษ์พันธ์
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511 18511 เด็กหญิง ภคัจิรา จิวจีรชยา
512 18512 เด็กหญิง ภคัธมีา ภเูขาทอง
513 18513 เด็กหญิง ภณัฑิลา นิลพงศ์
514 18514 เด็กชาย ภทัร์ชนน สุทธรัิกษ์
515 18515 เด็กหญิง ภทัรดา ชูพันธ์
516 18516 เด็กหญิง ภทัร์นรินท์ กุลจิตติส าราญ
517 18517 เด็กหญิง ภทัรนันท์ ศรีรักษา
518 18518 เด็กหญิง ภทัรนันท์ หมอปาน
519 18519 เด็กหญิง ภทัรวดี อินทชาติ
520 18520 เด็กหญิง ภทัรวดี ธปิัตย์
521 18521 เด็กหญิง ภทัรวดี อินทร์นอก
522 18522 เด็กหญิง ภทัราพร แดงมา
523 18523 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แง้เจริญกุล
524 18524 เด็กชาย ภาณุภทัร ดวงมุสิท
525 18525 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ ตั งสิริพันธกุล
526 18526 เด็กหญิง ภาวดี  รัตน์ 

527 18527 เด็กหญิง ภรัิญญา โมณี
528 18528 เด็กชาย ภชูิสส์ เพชรรัตน์
529 18529 เด็กชาย ภดิูทกร เสถียรพงศ์ประภา

530 18530 เด็กชญาย ภมูิรพี อินคชสาร
531 18531 เด็กหญิง ภริูชญา ปานเกิด
532 18532 เด็กชญาย ภริูณัฐ กิง่ทอง
533 18533 เด็กชาย ภริูณัฐ ศักด์ิสวสัด์ิ
534 18534 เด็กชาย ภวูเดช สัมพันธ์
535 18535 เด็กชาย ภวูเดช ลิ มพัฒนสิริ
536 18536 เด็กหญิง ภษูิตา แก้วไทย
537 18537 เด็กหญิง มนต์นภา สมเศรษฐี
538 18538 เด็กหญิง มาศมาตา  ศุภกรชูวงศ์

539 18539 เด็กหญิง มิ่งกมล พิศภกัตร์
540 18540 เด็กหญิง มิตรา กัมพูศิริพันธุ์
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541 19541 เด็กหญิง มุกระวี คงปาน
542 19542 เด็กชาย เมธวจัน์ สุรไพศาลนนท์
543 19543 เด็กชาย เมธสั ชื่นวเิศษ
544 19544 เด็กชาย เมธสั ใจเพียร
545 19545 เด็กชาย เมธสั  ทวโีภควฒันกุล

546 19546 เด็กหญิง เมพิชชา ชื่นฤกษ์
547 19547 เด็กหญิง เมลดา พัฒนประดิษฐ์
548 19548 เด็กชญาย ยศกร นวเลิศปัญญา
549 19549 เด็กชญาย ยศกร ช่วยมณี
550 19550 เด็กหญิง โยษิตา เพชรมีศรี
551 19551 เด็กหญิง โยษิตา พาหุมันโต
552 19552 เด็กชาย รชต ธนอดิโรจน์
553 19553 เด็กชาย รตินนท์ อัฒจักร
554 19554 เด็กหญิง รธดิา จงควนิิต
555 19555 เด็กหญิง รวงข้าว พัฒราช
556 19556 เด็กหญิง รวพิร แซ่เซียว
557 19557 เด็กหญิง รวสิรา ชูคง
558 19558 เด็กหญิง รวสิรา   คงปลอด

559 19559 เด็กชาย รวโีรจน์ โถวรุ่งเรือง
560 19560 เด็กหญิง รักต์กันท์ เสนทอง
561 19561 เด็กชาย รัชกฤช ธนฐานสกุล
562 19562 เด็กชญาย รัชชานนท์ แซ่โอ้ว
563 19563 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่ด่าน
564 19564 เด็กหญิง รัชดาพร สุริยะ
565 19565 เด็กชญาย รามาพงศ์ รามรงค์
566 19566 เด็กหญิง รุ่งนภา เพชรน้อย
567 19567 เด็กหญิง ลภสัสินี ทองค า
568 19568 เด็กหญิง ลักษิกา อาวธุ
569 19569 เด็กชาย วงศพันธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล
570 19570 เด็กชาย วชิรวทิย์ พวงงาม
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571 20571 เด็กชาย วชิรวทิย์ อดิเทพสถิต
572 20572 เด็กชาย วชิระ เพ็ชรานันท์
573 20573 เด็กหญิง วนิตา ทองสร้าง
574 20574 เด็กชาย วรชิต พันธุว์ชิาติกุล
575 20575 เด็กหญิง วรนิษฐา ธนฐานสกุล
576 20576 เด็กชญาย วรรณกร ผิวงาม
577 20577 เด็กหญิง วรรณธดิา จันทร์คง
578 20578 เด็กหญิง วรรณรดา   เรียงพัฒน์

579 20579 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปานเพชร
580 20580 เด็กหญิง วรวลัญช์ ปานเพชร

581 20581 เด็กหญิง วรัชยา มณีวรรณ
582 20582 เด็กหญิง วรัญชลี เกษร
583 20583 เด็กหญิง วรัทยา สุรวฒิุสกุล
584 20584 เด็กหญิง วราคณา   พลายจันทร์

585 20585 เด็กชาย วริทธิน์ันท์ วสิาละ
586 20586 เด็กหญิง วริศรา ทองหมัน
587 20587 เด็กหญิง วริศรา ภารากุล
588 20588 เด็กหญิง วริศรา เสนโพนงาม
589 20589 เด็กหญิง วริศรา   คงปลอด

590 20590 เด็กหญิง วริษฎา สันติวริิยไพบูลย์
591 20591 เด็กหญิง วริสา โชติกศุภเศรณี
592 20592 เด็กหญิง วนัทิตา เตโชดมสิริ
593 20593 เด็กหญิง วนัวสิา ณ บ ารุง
594 20594 เด็กหญิง วาเศรษฐี ไกรสินธุ์
595 20595 เด็กหญิง วชิญาดา ระวงัวงศ์
596 20596 เด็กหญิง วชิญาดา  ปริกรรมศิลป

597 20597 เด็กชาย วทิธกิร ช่วยยิ ม
598 20598 เด็กหญิง วภิาดา ศักด์ิอ านวย
599 20599 เด็กหญิง วภิาพร คงมั่น
600 20600 เด็กหญิง วริมน หทัยวสีวงศ์
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601 21601 เด็กหญิง วรัิญญา เพชรน  า
602 21602 เด็กชญาย วศิรุต หีตหมื่น
603 21603 เด็กหญิง วศิรุตา ศิริพันธ์
604 21604 เด็กหญิง วรีภทัรา วฒิุกรวาที
605 21605 เด็กชาย วฒิุศักด์ิ ขุนรินพรหม

606 21606 เด็กชญาย เวชพิสิฐ วงศ์เวชสวสัด์ิ
607 21607 เด็กหญิง ศกลรัตน์ แก้วพรสวรรค์
608 21608 เด็กชาย ศตคุณ กิ มเส้ง
609 21609 เด็กชาย ศราวฒิุ มุสิกโรจน์
610 21610 เด็กหญิง ศริยา เพชรเรียง
611 21611 เด็กหญิง ศรุตา สวนพลอย

612 21612 เด็กชาย ศวาวทิย์ หวงัวศิวาวทิย์
613 21613 เด็กหญิง ศศิธร เหรียญวทิยากุล
614 21614 เด็กหญิง ศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์
615 21615 เด็กหญิง ศศิรัศมิ์ เพ็ชรรัตน์
616 21616 เด็กหญิง ศศิวมิล นิจจันทร์พันศรี
617 21617 เด็กชาย ศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์
618 21618 เด็กชญาย ศักรนันทน์ พรหมเมือง
619 21619 เด็กหญิง ศิร์ณภสั ปานเพชร
620 21620 เด็กหญิง ศิรดา สุนทรปิยะพันธ์
621 21621 เด็กหญิง ศิรดา เบญพาด

622 21622 เด็กหญิง ศิรนันท์ ตรีเมต
623 21623 เด็กหญิง ศิรภสัสร เพชรดุก
624 21624 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทองเฝือ
625 21625 เด็กหญิง ศิวปรียา จันทวงค์
626 21626 เด็กหญิง ศุกร์ฤดี ปราบภยั
627 21627 เด็กหญิง ศุณิสา ขมัน
628 21628 เด็กหญิง ศุทธนิี บัวชุม
629 21629 เด็กชาย ศุภกร ก าเนิดรักษ์
630 21630 เด็กชาย ศุภกร แซ่ลิ ม
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631 22631 เด็กชาย ศุภกานต์  รัตนราช

632 22632 เด็กชาย ศุภชัย  เฮนะเกษตร

633 22633 เด็กชญาย ศุภณัฐ ณ นคร
634 22634 เด็กชาย ศุภณัฐ ไชยสกุล
635 22635 เด็กชาย ศุภวชิชญ์ รัตนราช

636 22636 เด็กชาย ศุภวชิญ์ มีเพียร
637 22637 เด็กชญาย ศุภสัณห์ ห้วยนุ้ย
638 22638 เด็กชาย ศุภเสกข์ ห้วยนุ้ย
639 22639 เด็กหญิง ศุภาพัทธ์ พรหมประดิษฐ์
640 22640 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แสงเพ็ชร

641 22641 เด็กหญิง ศุภศิรา อเนกศุภพล
642 22642 เด็กหญิง ศุภสิรา สมเขาใหญ่
643 22643 เด็กหญิง ศุภสิรา สนสุทธิ
644 22644 เด็กหญิง ศุภสิรา อ าพินธุ์
645 22645 เด็กหญิง สขิตา อภวินัท์

646 22646 เด็กชาย สมาร์ท ทองเขาล้าน
647 22647 เด็กหญิง สรณ์สิริ บุญชัย

648 22648 เด็กหญิง สวภทัร ดรดีเลิศ
649 22649 เด็กหญิง สสิกมล บุญเชิด
650 22650 เด็กชาย สัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข
651 22651 เด็กชาย สัณหณัฐ ด าสุวรรณ
652 22652 เด็กชาย สัตตบุษย์ ธรรมบริวตัน์
653 22653 เด็กชาย สันติศักด์ิ ศรีชฎา
654 22654 เด็กหญิง สาธติา สันตานนท์
655 22655 เด็กหญิง สาลิณี รัตนไพบูลย์
656 22656 เด็กหญิง สิดาพร มณีโชติ
657 22657 เด็กชาย สิทธพิงษ์ รัตนชัย
658 22658 เด็กชญาย สิรธร์ี คลล  า
659 22659 เด็กหญิง สิรภทัร ทองสง
660 22660 เด็กชญาย สิรวฒิุ จันทวงค์
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661 23661 เด็กหญิง สิริกร โอวรารินท์
662 23662 เด็กหญิง สิรินญา บุญเพ็ชร์
663 23663 เด็กหญิง สิรินัดดา เพชรแท้
664 23664 เด็กหญิง สิริพิชชา ค าชุมภู
665 23665 เด็กหญิง สุกฤตา นาคแกมทอง
666 23666 เด็กหญิง สุชัญญา คงพยัคฆ์
667 23667 เด็กหญิง สุชานันท์ หีตหนู
668 23668 เด็กหญิง สุณัฏฐา จินตบุตร
669 23669 เด็กหญิง สุณิสา เพชรฤทธิ์
670 23670 เด็กชญาย สุทธภิทัร สุทธพิงค์
671 23671 เด็กหญิง สุนทรี งามนาท
672 23672 เด็กหญิง สุพิชชา ชูเชื อ

673 23673 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ อินนุพัฒน์
674 23674 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ดอนกิจภยั
675 23675 เด็กหญิง สุพิชญา ทองเสริม
676 23676 เด็กหญิง สุภาวดี อุ่นเจริญ
677 23677 เด็กชาย สุรศักด์ิ เสือสวี
678 23678 เด็กชาย สุวชัช จันทร์สุขศรี
679 23679 เด็กหญิง สุวภทัร บุญมา
680 23680 เด็กหญิง สุวภทัร ฤทธเิดช
681 23681 เด็กหญิง สุวจิักขณ์ โพธิเ์พชร
682 23682 เด็กหญิง สุวชิาดา อยูเ่ย็น
683 23683 เด็กชาย สุวชิาน ชูศรี
684 23684 เด็กชาย สุวศิิษฏ ์ พุ่มอินทร์
685 23685 เด็กหญิง สู่ขวญั รัตนวชิา
686 23686 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีสัวสด์ิ
687 23687 เด็กหญิง โสมสิริ พาหุมันโต
688 23688 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ ม่วงพฤกษ์
689 23689 เด็กหญิง หยาดพิรุณ อู้สกุลวฒันา
690 23690 เด็กหญิง หัทยา  เดชมณี
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691 24691 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ ทิพย์รัตน์
692 24692 เด็กชาย อชิตะ คงมณี
693 24693 เด็กชาย อติวชิญ์ ทองยอด
694 24694 เด็กหญิง อธชิา ใจเปี่ยม
695 24695 เด็กหญิง อนงค์นาถ เสาพรม
696 24696 เด็กหญิง อนงค์นาถ มณีวรรณ
697 24697 เด็กชญาย อนนทพร ใจงาม
698 24698 เด็กชาย อนันดา สุภาวทิย์
699 24699 เด็กหญิง อภชิญา สังหอ
700 24700 เด็กหญิง อภชิญากร  คงชื่น
701 24701 เด็กหญิง อภชิาดา เนียมน้อย
702 24702 เด็กชญาย อภรัิกษ์ ขุนทองแก้ว
703 24703 เด็กหญิง อรยา ยอดขยัน
704 24704 เด็กชาย อรรถโกวทิย์  เพชรรัตน์
705 24705 เด็กหญิง อรัญนิซ่ี ณ รังสี
706 24706 เด็กหญิง อรินธฟิ้า วลัลิสุต
707 24707 เด็กหญิง อลินลดา ทองมาก
708 24708 เด็กหญิง อลิสา โตะหะ
709 24709 เด็กหญิง อลิสา กันลือนาม
710 24710 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์
711 24711 เด็กชาย อะฟันดี เหร็นเส็บ
712 24712 เด็กหญิง อัญชิษา ขุนพรหม
713 24713 เด็กหญิง อัญชิสา นิลวชัรมณี
714 24714 เด็กหญิง อัญชิสา ปลอดภยั
715 24715 เด็กหญิง อัณรัตน์ ศรียาภยั
716 24716 เด็กชาย อัฟฟาน นันตสินธุ์
717 24717 เด็กหญิง อัยพัชร โรจนสารัมภกิจ
718 24718 เด็กหญิง อาทิตยา ชูเชิด
719 24719 เด็กหญิง อาภากรณ์ โชติธนรักษ์
720 24720 เด็กชาย อารากันท์ เจะหม้าหลี
721 24721 เด็กหญิง อิษฏาศา โชติกศุภเศรณี
722 24722 เด็กชาย อิสยาห์ อริยประกาย
723 24723 เด็กชาย เอกธนิน เกตุแก้ว
724 24724 เด็กหญิง เอมสุข สุดใหม่

ห้องสอบที่ 24 ชั้น 4 อำคำรดวงหทัย

ชื่อ-สกุล 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิส์อบโครงกำร Thidamaepra  Pre-Test 2019

วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2562   ระหว่ำงเวลำ 07.50 น.-12.10 น.

ณ  อำคำรดวงหทัย  โรงเรยีนธิดำแมพ่ระ (ฝ่ังมธัยมศึกษำ)



          *** นักเรียนสวมชดุนักเรียนของโรงเรียนเขำ้สอบ **

          ***  สิ่งทีนั่กเรียนจะตอ้งเตรียมมำในกำรสอบ****

1.       บัตรประชาชน    2.ดินสอ 2B และปากกาสีน  าเงิน     3.ยางลบดินสอ

ณ อำคำรดวงหทัย  โรงเรียนธดิำแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษำ)

   เวลำ       08.10 – 08.30 น.      เขำ้ห้องสอบ

   เวลำ       08.30 – 10.00 น.      สอบวิชำคณติศำสตร์

   เวลำ      10.00 – 11.10 น.       สอบวิชำวิทยำศำสตร์

   เวลำ       07.50 – 08.10 น.      รำยงำนตวัหน้ำเวที อำคำรดวงหทัย

   เวลำ      11.10 – 12.10 น.       สอบวิชำภำษำอังกฤษ

ก ำหนดกำรสอบ

วันอำทิตย์ที ่8 ธนัวำคม พ.ศ.2562 เวลำ 07.50 น.-12.10 น. 


