
เวลา 07.50-08.10 น. รายงานตัวหน้าเวที อาคารดวงหทัย

เวลา 08.10-08.30 น. เข้าห้องสอบ

เวลา 08.30-10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

เวลา 10.10-11.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 11.10-12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

** นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเข้าสอบ**

*** ส่ิงท่ีนักเรียนจะต้องเตรียมมาในการสอบ***

1. บัตรประจ าตัวประชาชน         2. ดินสอ 2B ข้ึนไป และปากกาสีน้ าเงิน       3.ยางลบ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.00 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ก าหนดการสอบ



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
1 01001 เด็กหญิง กชพร เพชรทอง
2 01002 เด็กหญิง กนิกนันต์ แจ้งใจ
3 01003 เด็กชาย กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักด์ิ
4 01004 เด็กหญิง กรวรรณ   จันทมะลิ
5 01005 เด็กชาย กรวีร์ จันทวงศ์
6 01006 เด็กชาย กฤช เบ้าทอง
7 01007 เด็กหญิง กฤชณพัชร์ สุนทร
8 01008 เด็กชาย กฤชณัท รักเกียรติเผ่า
9 01009 เด็กชาย กฤตชณัฐพงศ์ สุนทร
10 01010 เด็กชาย กฤตภัค เทพศิริ
11 01011 เด็กชาย กฤตภัค วิชัยดิษฐ
12 01012 เด็กชาย กฤติเดช    พิชญานุพงศ์
13 01013 เด็กชาย กฤติธี ทรัพย์ยืนนาน
14 01014 เด็กชาย กฤติน สุทธิจุฑามณี
15 01015 เด็กชาย กฤติพงษ์    ฉิมกล่อม
16 01016 เด็กหญิง กฤติมา คงทน
17 01017 เด็กชาย กฤษกร     สายศิลป์
18 01018 เด็กชาย กฤษฎา ทอธราเมธา
19 01019 เด็กชาย กฤษฎา  เจริญวุฒิ
20 01020 เด็กชาย กฤษฎิภัคยก์ บัวแก้ว
21 01021 เด็กชาย กฤษฎิวัศก์ บัวแก้ว
22 01022 เด็กชาย กฤษณพงศ์ กรีน
23 01023 เด็กหญิง กวินตรา สมวงศ์
24 01024 เด็กหญิง กวินธิดา ช่วยเหล่ือม
25 01025 เด็กหญิง กวิษรา กุมภกาญจน์
26 01026 เด็กหญิง กวิสรา สงเกิด
27 01027 เด็กชาย กษิด์ิคณิน ไตรเดชา
28 01028 เด็กชาย กษิดิศ     ไกรนุกูล
29 01029 เด็กชาย กษิต แก้วเสน
30 01030 เด็กหญิง กอบแก้ว เอียดสิทธิรักษ์
31 01031 เด็กชาย ก่อศักด์ิ คงศักด์ิ
32 01032 เด็กหญิง กัญชพร วงศ์สุบรรณ
33 01033 เด็กหญิง กัญญ์ชิสา ปทุมวารี
34 01034 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา    เกตุแก้ว
35 01035 เด็กหญิง กัญญณัท อินทคง
36 01036 เด็กหญิง กัญญลินทร์ ด านิล
37 01037 เด็กหญิง กัญญาณัฐ    รักเมือง
38 01038 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์
39 01039 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พูลสิน
40 01040 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ล้ิมสุวรรณ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 1 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
41 01041 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนูขาว
42 01042 เด็กหญิง กัญญาวีร์     นาคเล้ียว
43 01043 เด็กชาย กันตพงศ์ ไสยรินทร์
44 01044 เด็กชาย กันตภณ    สุวรรณคง
45 01045 เด็กหญิง กันยกร    อู่ฉาย
46 01046 เด็กหญิง กันยกร เกษมกิจโภคิน
47 01047 เด็กชาย กัปตัน ถ้ าจันทร์
48 01048 เด็กชาย กัมปนาท ฤทธ์ิชารี
49 01049 เด็กหญิง กัลยาภัสร์     ทองสง่า
50 01050 เด็กหญิง กานต์พิชชา เพชรสถิตย์
51 01051 เด็กหญิง กานต์มณี ศิริอนันตภัทร์
52 01052 เด็กชาย กิตติกานต์   สุทธิรักษ์
53 01053 เด็กชาย กิตติพล แซ่ล้ิง
54 01054 เด็กชาย กิตติพศ      อินคชสาร
55 01055 เด็กหญิง กิติพิชญา    จินดาเรือง
56 01056 เด็กหญิง กีรัตยา เทพศิริ
57 01057 เด็กหญิง กุลจิรา     ใจเพชร
58 01058 เด็กหญิง กุลฉัตร พรหมอักษร
59 01059 เด็กหญิง กุลนาถ ทิพยชิต
60 01060 เด็กหญิง กุลิสรา สันเพชร
61 01061 เด็กหญิง เกวลิน  ชลธารสฤษฏ์
62 01062 เด็กหญิง ขวัญชนก วิเศษแก้ว
63 01063 เด็กหญิง เขมณัฐน์ พัฒน์มาศ
64 01064 เด็กหญิง เขมวารี     แดงอาจ
65 01065 เด็กหญิง เขมิกา สังข์ประคอง
66 01066 เด็กหญิง เขมินทรา ขาวน่ิม
67 01067 เด็กชาย คณพัชญ์    ศรีคุ้มวงศ์
68 01068 เด็กชาย คณัสนันท์ อินทรประเสริฐ
69 01069 เด็กชาย คณิศ คงแก้ว
70 01070 เด็กหญิง ครองขวัญ จินดาวรรณ์
71 01071 เด็กชาย ครองภพ เจริญสุข
72 01072 เด็กหญิง ควีนญา โกวิทานุพงศ์
73 01073 เด็กชาย คุณกร พรหมจันทร์
74 01074 เด็กหญิง งพิชญาภา    หาญด ารงค์กูล
75 01075 เด็กหญิง จณัฐสิญา    บวรพัฒนภัสสร
76 01076 เด็กหญิง จันทิมา    ย้ิมพิทักษ์กุล
77 01077 เด็กหญิง จารวี     สายัณห์
78 01078 เด็กหญิง จิดาภา ใจกว้าง
79 01079 เด็กหญิง จิดาภา โชคชัยกวิน
80 01080 เด็กหญิง จิดาภา แป้นทอง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 2 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
81 01081 เด็กหญิง จิดาภา ลาขุมเหล็ก
82 01082 เด็กชาย จิตตบุญ    จิตนุ่ม
83 01083 เด็กหญิง จิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร
84 01084 เด็กหญิง จิรชยา    จิตราภิรมย์
85 01085 เด็กหญิง จิรญา ชูจิตต์
86 01086 เด็กชาย จิรภัทร เกตุแก้ว
87 01087 เด็กหญิง จิรัชยา สิงหภาณุพงศ์
88 01088 เด็กหญิง จิราภา     เมฆบุตร
89 01089 เด็กหญิง จิราวรรณ    อุตล้อม
90 01090 เด็กหญิง จิลลาภัทร    ถ่ินหัวเตย
91 01091 เด็กหญิง จุติภัทร์ เจริญสุข
92 01092 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เติมเกียรติไพศาล
93 01093 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ สุวรรณพัฒน์
94 01094 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เพ็งศรี
95 01095 เด็กหญิง ฉวีวรรณ หีบทอง
96 01096 เด็กหญิง ชญาณ์นินท์    เพชรศรี
97 01097 เด็กชาย ชญานน ภูริปัญญานนท์
98 01098 เด็กหญิง ชญานิศ ค าแผ้ว
99 01099 เด็กหญิง ชญานิศ พุกเฉ่ือย
100 01100 เด็กหญิง ชญานิศ สะโรจน์
101 01101 เด็กหญิง ชญานุช ภูมิไชยา
102 01102 เด็กหญิง ชณิสรา วิริยากุลภัทร
103 01103 เด็กหญิง ชนกนันท์    กาญจนพานิช
104 01104 เด็กหญิง ชนกนันท์ อู่เงิน
105 01105 เด็กหญิง ชนม์พิชา แช่ม
106 01106 เด็กหญิง ชนสรณ์ ทับแทน
107 01107 เด็กหญิง ชนัญชิตา แพนาค
108 01108 เด็กหญิง ชนัญชิตา สกุลพันธ์ุ
109 01109 เด็กหญิง ชนันธร พงศ์เดชาภัค
110 01110 เด็กหญิง ชนากานต์ ธรรมปรีชา
111 01111 เด็กหญิง ชนาภา     คงม่ัน
112 01112 เด็กหญิง ชนิดาภา    แก้วอ าดี
113 01113 เด็กหญิง ชนิสรา จิตรพิไล
114 01114 เด็กหญิง ชมพูนุช จันทร์ชูกล่ิน
115 01115 เด็กหญิง ชมพูนุท ขวัญกวิน
116 01116 เด็กชาย ชยธร กุลจิตติส าราญ
117 01117 เด็กชาย ชยพล    โชคชัยกวิน
118 01118 เด็กชาย ชยิน กังวานธรรม
119 01119 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ อัครธนสุนทร
120 01120 เด็กหญิง ชลิดา กังวานธรรม

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
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ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 3 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
121 01121 เด็กหญิง ช่อลัดดา เทียนโชติ
122 01122 เด็กหญิง ชัชชญา    บุญจันทร์
123 01123 เด็กหญิง ชัชนันท์ พันธวัฒน์
124 01124 เด็กชาย ชัชพล วชิรานันตวัฒน์
125 01125 เด็กหญิง ชัญญานุช    พรหมสะอาด
126 01126 เด็กชาย ชัยนิตฐ์ หนูทับ
127 01127 เด็กหญิง ชาลิสา     ปรีชาหาญ
128 01128 เด็กหญิง ชาลิสา ฉิมชูทอง
129 01129 เด็กหญิง ชาลิสา ผิวแก้ว
130 01130 เด็กหญิง ชิโนรส เพชรอาวุธ
131 01131 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แร่ทอง
132 01132 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คงชาตรี
133 01133 เด็กหญิง ชุติกานต์ สุวรรณชาตรี
134 01134 เด็กชาย ชุติพนธ์ เผือกภูมิ
135 01135 เด็กชาย เชิดชูเกียรติ พิมเสน
136 01136 เด็กหญิง โชติรส เพชรอาวุธ
137 01137 เด็กหญิง โชษิตา ทองจีบ
138 01138 เด็กชาย ไชยา จันทร์ทอง
139 01139 เด็กหญิง ซีรีน     อินอาม
140 01140 เด็กหญิง ญาณพัทธ์     แดงทอง
141 01141 เด็กหญิง ญาณิดา ทองสร้าง
142 01142 เด็กหญิง ญาณิน อัครชูวงศ์
143 01143 เด็กหญิง ญาณิศา    เย็นสบาย
144 01144 เด็กชาย ฐปณต ลอยวิรัตน์
145 01145 เด็กหญิง ฐาณิตา พัฒนพงษ์
146 01146 เด็กหญิง ฐานิกา ชาติวุฒิ
147 01147 เด็กหญิง ฐานิกา หวัดสนิท
148 01148 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์    กล่ินสัมผัส
149 01149 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แก้วนิรมิตร์
150 01150 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แซ่โค้ว
151 01151 เด็กหญิง ฐิติวรดา     ทับเมือง
152 01152 เด็กหญิง ฐิติวรดา ประดับ
153 01153 เด็กชาย ณฐกร      ไม้ทิพย์
154 01154 เด็กชาย ณฐกร    ชูแก้ว
155 01155 เด็กชาย ณฐกร เมฆเมือง
156 01156 เด็กชาย ณฐชัย ชูเกียรติเถกิง
157 01157 เด็กหญิง ณฐพร งามข า
158 01158 เด็กหญิง ณฐพร รัตนรัตน์
159 01159 เด็กชาย ณฐพล เทพเล่ือน
160 01160 เด็กชาย ณฐพล นกเทศ

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)
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ห้องสอบท่ี 4 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
161 01161 เด็กหญิง ณฐรดี ร่มโพธ์ิทอง
162 01162 เด็กหญิง ณพัชญาพร ศิริพฤฒิกุล
163 01163 เด็กชาย ณพิชญ์     เพชรรัตน์
164 01164 เด็กชาย ณภัทร จ านงค์ทอง
165 01165 เด็กชาย ณวัสน์ จันทร์สีนิติ
166 01166 เด็กหญิง ณัชณิชา     แก้วมณี
167 01167 เด็กหญิง ณัชปภา   ชินทัตโสภณ
168 01168 เด็กชาย ณัชพล    บัวผิน
169 01169 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ    ต้ังเจริญลาภ
170 01170 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา แตะกระโทก
171 01171 เด็กชาย ณัฏฐ์ณยศ   พัฒนเชียร
172 01172 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เรืองทอง
173 01173 เด็กหญิง ณัฐณิชา    จงอริยะกุล
174 01174 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถาวรสิน
175 01175 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญเชิด
176 01176 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฤทธิวงศ์
177 01177 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ
178 01178 เด็กชาย ณัฐดนัย ด าเกล้ียง
179 01179 เด็กหญิง ณัฐธยาน์     วิเศษแสง
180 01180 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ โสมจันทร์
181 01181 เด็กหญิง ณัฐธิดาภัสส์ ยอดสมุทร
182 01182 เด็กชาย ณัฐนภันต์ ภู่วัฒนา
183 01183 เด็กหญิง ณัฐนรี คงศรี
184 01184 เด็กหญิง ณัฐนรี อินทจันทร์
185 01185 เด็กหญิง ณัฐนันท์    จันทร์คล่ี
186 01186 เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุญมี
187 01187 เด็กชาย ณัฐนันท์ ปลีโรย
188 01188 เด็กหญิง ณัฐนิชา แพรด า
189 01189 เด็กหญิง ณัฐพิชชา นภสินธุวงศ์
190 01190 เด็กหญิง ณัฐมน คงค า
191 01191 เด็กหญิง ณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์
192 01192 เด็กหญิง ณัฐวรา ซุ่นสกุล
193 01193 เด็กชาย ณัฐวัฏร เมืองพรหม
194 01194 เด็กหญิง ณัฐศรณ์ อินทรนาค
195 01195 เด็กหญิง ณิชกมล     ป่ินทองศรี
196 01196 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทะโร
197 01197 เด็กหญิง ณิชา โตวิชยธ ารง
198 01198 เด็กหญิง ณิชารีย์ โสตย้ิม
199 01199 เด็กหญิง ณิศชนา    เสือแก้ว
200 01200 เด็กหญิง ดนชิดา วราคมธีรา

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 5 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
201 01201 เด็กหญิง ดุจฟ้าใส ธานีรัตน์
202 01202 เด็กชาย ติณณ์ แซ่เล้ียว
203 01203 เด็กหญิง ตีรณา พานทอง
204 01204 เด็กชาย เตชทัต ณ พัทลุง
205 01205 เด็กชาย เตชน ราตรี
206 01206 เด็กชาย เตชินท์    วงศ์สุวรรณ
207 01207 เด็กชาย เตชินท์  ทองต าลึง
208 01208 เด็กชาย เตชินท์ คงค า
209 01209 เด็กชาย ทรรพตะวัน    โมทนา
210 01210 เด็กหญิง ทัชชกร เก้ือสกุล
211 01211 เด็กชาย แทนคุณ    ภิรมย์สมบัติ
212 01212 เด็กชาย แทนคุณ    ศรีไชย
213 01213 เด็กชาย แทนคุณ นวลนิรันดร์
214 01214 เด็กชาย แทนทวี ขจรบุญ
215 01215 เด็กชาย แทนวุฒิ เครือรัตน์
216 01216 เด็กชาย ธนกร  บุญเก้ือ
217 01217 เด็กชาย ธนกร สังข์ทอง
218 01218 เด็กชาย ธนกฤต    เชนรัตน์
219 01219 เด็กชาย ธนกฤต จุ้ยรอด
220 01220 เด็กชาย ธนกฤต โต๊ะแอ
221 01221 เด็กชาย ธนดนัย ดาวเรือง
222 01222 เด็กชาย ธนดล ดาวเรือง
223 01223 เด็กชาย ธนทัศน์ จันทร์โกมุท
224 01224 เด็กหญิง ธนพร     โถลายทอง
225 01225 เด็กหญิง ธนพร นูนน้อย
226 01226 เด็กหญิง ธนภรณ์      สิทธิโอน
227 01227 เด็กชาย ธนภัทร  พัฒน์คล้าย
228 01228 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพชรรัตน์
229 01229 เด็กชาย ธนัชนันท์ เมืองแมน
230 01230 เด็กชาย ธนัญกรณ์     กายทอง
231 01231 เด็กหญิง ธนัญญา    วารีวานิช
232 01232 เด็กชาย ธนัตถ์       ซังธาดา
233 01233 เด็กหญิง ธนัท     เกิดสมบัติ
234 01234 เด็กชาย ธนัทเทพ โถลายทอง
235 01235 เด็กชาย ธนากร เริงวิทย์
236 01236 เด็กหญิง ธนิษฐา    จ้งคีรี
237 01237 เด็กชาย ธรรศ ปาลคเชนทร์
238 01238 เด็กหญิง ธริศรา รัตนเดชากร
239 01239 เด็กชาย ธฤษณุ     ธรรมเรียง
240 01240 เด็กหญิง ธัญชญานันท์ คงวารินทร์

วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.
ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 6 ช้ัน 2 อาคารดวงหทัย
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เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
241 01241 เด็กหญิง ธัญชนก นวลสุทธ์ิ
242 01242 เด็กหญิง ธัญชนก ปานดี
243 01243 เด็กหญิง ธัญชนิต จิรวรรณพันธ์ุ
244 01244 เด็กหญิง ธัญญ์พิชชา โพธ์ิถาวร
245 01245 เด็กหญิง ธัญพิมล กุยสาย
246 01246 เด็กหญิง ธัญมน     ถ่ินหัวเตย
247 01247 เด็กหญิง ธัญยกันต์ นาคกุล
248 01248 เด็กหญิง ธัญลักษณ์    น้อยเกษม
249 01249 เด็กหญิง ธันชนก ภูมิรินทร์
250 01250 เด็กชาย ธาร วงศ์ปิยะบวร
251 01251 เด็กชาย ธิติวุฒิ     เมืองจันทบุรี
252 01252 เด็กหญิง ธิติสุดา นิตยา
253 01253 เด็กชาย ธิษณ์รุจน์    แมนเมือง
254 01254 เด็กชาย ธีมา อิรัสคาน
255 01255 เด็กชาย ธีร์ธวัช     ฤทธิขาบ
256 01256 เด็กชาย ธีร์ธวัช ลมุล
257 01257 เด็กชาย ธีร์ธวัช หิรัญเรือง
258 01258 เด็กหญิง ธีรนาฏ ราชรักษ์
259 01259 เด็กชาย ธีรเมศ        ศรีนิล
260 01260 เด็กหญิง ธีวัลย์นัฐ แก้วพิชัย
261 01261 เด็กชาย เธียรกานต์ ธรรมโชติ
262 01262 เด็กหญิง นงนภัส ขวัญเรือน
263 01263 เด็กชาย นพัตธร ทิพย์ประชาบาล
264 01264 เด็กหญิง นภสร เพ็ชรสังข์
265 01265 เด็กหญิง นภัคมณ สมเสถียร
266 01266 เด็กหญิง นภัชธิชา รักชาติ
267 01267 เด็กชาย นภัสดล ลวณะสกล
268 01268 เด็กหญิง นภิชสรา อาภรณ์
269 01269 เด็กหญิง นฤมล ทองประสม
270 01270 เด็กหญิง นฤมล โรยนรินทร์
271 01271 เด็กหญิง นลินญาภัสร์ พิริเยศยางกูร
272 01272 เด็กหญิง นววรรณ     เพทายประกายเพชร
273 01273 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน พัฒนศักด์ิ
274 01274 เด็กชาย นัทธพงศ์ สิงหะ
275 01275 เด็กชาย นัธทวัฒน์  คงทรัพย์
276 01276 เด็กหญิง นันท์นภัส     แก้วมณี
277 01277 เด็กหญิง นันท์นภัส     ไชยวรรณ
278 01278 เด็กหญิง นันท์นภัส   ช่ืนชม
279 01279 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์ฤทธ์ิ
280 01280 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขธร

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 7 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย
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เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
281 01281 เด็กชาย นันทภพ รุ่งเรือง
282 01282 เด็กชาย นันทภัทร โภชนา
283 01283 เด็กหญิง นันทิพัฒน์    เด่นสุนทร
284 01284 เด็กชาย นันทิพัฒน์ เมืองชู
285 01285 เด็กหญิง นัรจิสชา หมัดชา
286 01286 เด็กหญิง นาฎนรี     ศรีตะกุก
287 01287 เด็กชาย น่านฟ้า        รักษภักดี
288 01288 เด็กหญิง นิชธาวัลย์ หนูปาน
289 01289 เด็กหญิง นิธิชญา มีชัย
290 01290 เด็กหญิง นิธิตา วิชัยดิษฐ
291 01291 เด็กหญิง เนียล่ีตา โกดินร์
292 01292 เด็กชาย บวรลักษณ์ นวลคล้าย
293 01293 เด็กหญิง บัวญาดา พานิชชาติ
294 01294 เด็กหญิง บุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์
295 01295 เด็กหญิง เบญญาภา    ทองพิทักษ์
296 01296 เด็กชาย ปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด
297 01297 เด็กชาย ปญานนท์   ต้อยสุวรรณ์
298 01298 เด็กหญิง ปณิชา  ป่ินทองพันธ์
299 01299 เด็กหญิง ปณิตา เพชรช้าง
300 01300 เด็กหญิง ปทิตตา พืชผล
301 01301 เด็กชาย ปภังกร     พรหมทองแก้ว
302 01302 เด็กหญิง ปภาดา     สุวรรณปากแพรก
303 01303 เด็กหญิง ปภาดา วงศ์รัตนะ
304 01304 เด็กหญิง ปภาภัทร จิตม่ัน
305 01305 เด็กหญิง ปภาวี ศักดา
306 01306 เด็กชาย ปภินวิช     ใบกว้าง
307 01307 เด็กหญิง ปรางค์ จีนด้วง
308 01308 เด็กหญิง ปราย กลับสติ
309 01309 เด็กหญิง ปรายฟ้า แซ่โก๊ย
310 01310 เด็กหญิง ปรายฟ้า ส าลี
311 01311 เด็กหญิง ปริชมน สุวรรณเทียบ
312 01312 เด็กหญิง ปริญญดา    อ าลอย
313 01313 เด็กหญิง ปริณดา    พ้นภัย
314 01314 เด็กหญิง ปริณดา หงสวินิตกุล
315 01315 เด็กหญิง ปริยากร ดวงจันทร์
316 01316 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ พืชผล
317 01317 เด็กชาย ปวริศ        ค าธร
318 01318 เด็กชาย ปวริศ       วันสอง
319 01319 เด็กชาย ปวริศ ทิมาบุตร
320 01320 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ ทองปาน

ห้องสอบท่ี 8 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย
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ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
321 01321 เด็กหญิง ปวิชญา วงศ์หิรัญ
322 01322 เด็กหญิง ปวิตรา บุญมา
323 01323 เด็กหญิง ปัญญกัญญ์ ทองจีน
324 01324 เด็กชาย ปัญณกร แผ่นศิลา
325 01325 เด็กชาย ปัญนพัทร    ชัยทอง
326 01326 เด็กหญิง ปัณฑิตา แสงศรี
327 01327 เด็กหญิง ปาณิสรา    ไชยกิจ
328 01328 เด็กหญิง ปาณิสรา ปรียากร
329 01329 เด็กหญิง ปานชนก สิงขรัตน์
330 01330 เด็กหญิง ปาริมา โกยสมบัติโอฬาร
331 01331 เด็กหญิง ปาลิตา นิลชาติ
332 01332 เด็กหญิง ปิยธิดา     หาญจริยากูล
333 01333 เด็กหญิง ปิยมณ พ้นภัย
334 01334 เด็กหญิง ปิยาภัทร์ ทิพย์บ ารุง
335 01335 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ข าปาน
336 01336 เด็กหญิง ปุญญิศา ทองชิต
337 01337 เด็กหญิง ปุญญิสา รอดอุนา
338 01338 เด็กหญิง ปุญนรี     มลิวัลย์
339 01339 เด็กชาย ปุณณวิช        อรุณศิริวัฒนา
340 01340 เด็กหญิง ปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์
341 01341 เด็กหญิง ปุณิกา     อักษรภักดี
342 01342 เด็กชาย เปมทัต การโชติ
343 01343 เด็กหญิง เปรมพระพร ศรีมุข
344 01344 เด็กหญิง เป่ียมสุข     เจริญสิน
345 01345 เด็กหญิง ผกากรอง พรหมฉิม
346 01346 เด็กหญิง พ.พิชชา สมัครกิจ
347 01347 เด็กชาย พงศกร ยอดมณี
348 01348 เด็กชาย พงศ์คุณากรณ์    ยอดสมุทร
349 01349 เด็กชาย พงศ์ธนภัทร พรหมอุบล
350 01350 เด็กชาย พงศ์ปณต ทองมาก
351 01351 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ เลิศวีรวงศ์
352 01352 เด็กหญิง พชรพร     วรอาจ
353 01353 เด็กชาย พชรพล คุ้มครอง
354 01354 เด็กหญิง พนิตตา วุฒิพงศ์
355 01355 เด็กหญิง พนิตนันท์    เอมโอษฐ์
356 01356 เด็กหญิง พนิตพร ดวงศิริ
357 01357 เด็กหญิง พรกนก รักบรรจง
358 01358 เด็กหญิง พรกมน แพเพชรทอง
359 01359 เด็กหญิง พรธีรา ไทยเสน
360 01360 เด็กหญิง พรนภัส วงศ์อินทร์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 9 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
361 01361 เด็กหญิง พรนัชชา แดงกลับ
362 01362 เด็กหญิง พรรษชล ชูศรี
363 01363 เด็กหญิง พราวไพลิน  พรมจันทร์
364 01364 เด็กชาย พลพิพัฒน์ กุลฉัตรานนท์
365 01365 เด็กหญิง พลอยรัตน์    แซ่เต้ือง
366 01366 เด็กชาย พศุตม์ ครุฑสุวรรณ
367 01367 เด็กชาย พัชรพล แสงจันทร์ศิริ
368 01368 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปฤษฎางค์กูล
369 01369 เด็กหญิง พัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี
370 01370 เด็กหญิง พัทธนันท์ อินทร์สมบัติ
371 01371 เด็กชาย พัศนรพนธ์    พฤฒิศาสตร์
372 01372 เด็กหญิง พิชชาภา นพคุณ
373 01373 เด็กหญิง พิชชาภา ปล้ืมใจ
374 01374 เด็กหญิง พิชชาอร แพพัฒโนทัย
375 01375 เด็กหญิง พิชฌนิดา หีตเทศ
376 01376 เด็กชาย พิชญดลย์ แซ่ต่ัน
377 01377 เด็กหญิง พิชญา ปัจฉิม
378 01378 เด็กชาย พิชญุตม์ วัฒนา
379 01379 เด็กหญิง พิชามญช์ุ ค าอุปละ
380 01380 เด็กหญิง พิชามญช์ุ บุญสิน
381 01381 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พรัมรัตนพงศ์
382 01382 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พัฒนกุล
383 01383 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พิชญะอนันต์กุล
384 01384 เด็กหญิง พิชามญช์ุ เพ็ญจันทร์
385 01385 เด็กชาย พิเชฐชญณ์  แซ่ภู่
386 01386 เด็กชาย พิทวัส หนูบุญ
387 01387 เด็กหญิง พิมนพัชร โรจนจิรางกูร
388 01388 เด็กหญิง พิมพ์มาดา จันทร์ส่องแสง
389 01389 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ เพ็ชรกูล
390 01390 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ ศรีสุพรรณ
391 01391 เด็กหญิง พิมพาภรณ์    โพธ์ิพิชญกุล
392 01392 เด็กหญิง พิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์
393 01393 เด็กชาย พิศวัฒ สุขอุ่น
394 01394 เด็กชาย พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักด์ิ
395 01395 เด็กชาย พิสิษฐ์ชน    จอมทรักษ์
396 01396 เด็กชาย พีรณัฐ ถ่ินพิชัย
397 01397 เด็กชาย พีรณัฐ นิลสาย
398 01398 เด็กหญิง พีรดา รัตนะ
399 01399 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทองต าลึง
400 01400 เด็กหญิง พีรรัชต์      ชูขันธ์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 10 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
401 01401 เด็กชาย พุฒิพงศ์     ไชยสงคราม
402 01402 เด็กชาย พุฒิสรรค์ โชติพันธวานนท์
403 01403 เด็กชาย พูลศิลป์ เพ่ิมพารารักษ์
404 01404 เด็กหญิง เพชรกะรัต โมทนา
405 01405 เด็กหญิง เพชรภิญญา อ่อนค า
406 01406 เด็กหญิง แพรวพิชชา พุธสุข
407 01407 เด็กชาย โพธิพัฒน์     ทองแก้ว
408 01408 เด็กหญิง ภคพร วิธีธรรม
409 01409 เด็กหญิง ภรสริญ ภูมิทวีปัญญา
410 01410 เด็กชาย ภฤศ ถิระรุ่งเรือง
411 01411 เด็กหญิง ภวิกา เสมียนเพชร
412 01412 เด็กชาย ภวินท์     บุญเหมือน
413 01413 เด็กชาย ภวิศร์พงษ์  เกิดพงษ์พันธ์
414 01414 เด็กหญิง ภัคธีมา ภูเขาทอง
415 01415 เด็กหญิง ภัณฑิรา ทองสินธ์ุ
416 01416 เด็กหญิง ภัทธิราช์ อิสริยาฐากูร
417 01417 เด็กชาย ภัทร์ชนน สุทธิรักษ์
418 01418 เด็กชาย ภัทรธร พัฒนรักษ์
419 01419 เด็กหญิง ภัทรนรินทร์ กุลจิตติส าราญ
420 01420 เด็กหญิง ภัทรวดี อินทชาติ
421 01421 เด็กชาย ภัทรินทร์ คงชาตรี
422 01422 เด็กหญิง ภาขวัญ     ปานศิริ
423 01423 เด็กหญิง ภาวิดา     แซ่เอ๊ียบ
424 01424 เด็กหญิง ภาวิตรา ปุรินทราภิบาล
425 01425 เด็กชาย ภีมพล     ครุฑสุวรรณ
426 01426 เด็กชาย ภูชิสส์ เพชรรัตน์
427 01427 เด็กชาย ภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา
428 01428 เด็กชาย ภูดิศ     กองประดิษฐ
429 01429 เด็กชาย ภูมิไผท กุญชรศิริมงคล
430 01430 เด็กชาย ภูมิภัทร     ทองผล
431 01431 เด็กชาย ภูมิรพี อินคชสาร
432 01432 เด็กชาย ภูริช ใสรินทร์
433 01433 เด็กชาย ภูริณัฐ ก่ิงทอง
434 01434 เด็กชาย ภูริณัฐ ศักด์ิสวัสด์ิ
435 01435 เด็กชาย ภูริภพ รัศมีวิชัย
436 01436 เด็กชาย มณินทร    คงทรัพย์
437 01437 เด็กหญิง มนัสนันท์   กฤษฏ์ิติพัฒน์
438 01438 เด็กหญิง มนัสนันท์   ขวัญกุล
439 01439 เด็กหญิง มิรันดา กาญจนกิจ
440 01440 เด็กชาย เมธวิน อินแพง

วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.
ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 11 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
441 01441 เด็กหญิง เมธาพร    คล้ายเจริญ
442 01442 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ปานเดช
443 01443 เด็กหญิง เมพิชชา ช่ืนฤกษ์
444 01444 เด็กหญิง เมลดา พัฒนประดิษฐ์
445 01445 เด็กชาย ยศกร นวเลิศปัญญา
446 01446 เด็กชาย ยศสรัล    เกิดอุดม
447 01447 เด็กชาย โยตการณ์   พราหมณ์สุดสงคราม
448 01448 เด็กชาย รชต ธนอดิโรจน์
449 01449 เด็กชาย รตินนท์ อัฒจักร
450 01450 เด็กหญิง รภัสกร เกิดแก้ว
451 01451 เด็กหญิง รมลกร จันทร์ส่อง
452 01452 เด็กหญิง รสริน ช่วยอยู่
453 01453 เด็กหญิง รักต์กันท์ เสนทอง
454 01454 เด็กหญิง รักษณาลี วิชญวิศิษฏ์ชล
455 01455 เด็กชาย รังสิมันต์ มีขวด
456 01456 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่โอ้ว
457 01457 เด็กชาย รัชพล    ไชยราช
458 01458 เด็กหญิง รัตธิกาญจน์ ข้อโนนแดง
459 01459 เด็กชาย รามาพงศ์ รามรงค์
460 01460 เด็กหญิง รุจิราพร พุทธิรักษ์
461 01461 เด็กหญิง ลภัสรดา     เพชรทอง
462 01462 เด็กหญิง ลภัสรดา ธรรมจิตราภรณ์
463 01463 เด็กหญิง ลภัสรดา บุญไธสง
464 01464 เด็กหญิง ลภัสสินี ทองค า
465 01465 เด็กหญิง ลักษิกา    เศรษฐเช้ือ
466 01466 เด็กชาย วงธนา กาเล่ียง
467 01467 เด็กชาย วงศธร โพธิครูประเสริฐ
468 01468 เด็กชาย วงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล
469 01469 เด็กหญิง วชิรญา บุญชิต
470 01470 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เรืองฤทธ์ิ
471 01471 เด็กชาย วชิรวิทย์ พวงงาม
472 01472 เด็กชาย วชิรวิทย์ อดิเทพสถิต
473 01473 เด็กชาย วณิชวัชร วิกาล
474 01474 เด็กชาย วรกวี วรรณเต็ม
475 01475 เด็กชาย วรกิตต์ิ สิงห์แก้ว
476 01476 เด็กชาย วรชิต พันธ์ุวิชาติกุล
477 01477 เด็กหญิง วรนิษฐา ธนฐานสกุล
478 01478 เด็กหญิง วรปรัชญ์ ลาวัลย์กุล
479 01479 เด็กหญิง วรรณธิดา จันทร์คง
480 01480 เด็กหญิง วรัชยา    อนันทขาล

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 12 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
481 01481 เด็กหญิง วรัชยา คงเสน่ห์
482 01482 เด็กหญิง วรัทยา สุรวุฒิสกุล
483 01483 เด็กชาย วรากร เก้ือกูล
484 01484 เด็กหญิง วรารัตน์ เกียรติอนันต์
485 01485 เด็กชาย วราเสฎฐ์    เหล่านาค
486 01486 เด็กหญิง วริศรา ทองหมัน
487 01487 เด็กหญิง วริษฎา สันติวิริยไพบูลย์
488 01488 เด็กหญิง วรุชา     สุขสม
489 01489 เด็กหญิง วัชราภรณ์ พาหะมาก
490 01490 เด็กหญิง วันทิตา เตโชดมสิริ
491 01491 เด็กหญิง วันวิสา ณ บ ารุง
492 01492 เด็กหญิง วาสิตา เรียงรุ่งโรจน์
493 01493 เด็กหญิง วิชญา วิศิษฏธัญญากุล
494 01494 เด็กหญิง วิชญาดา วงศ์สุวรรณ
495 01495 เด็กชาย วิทย์สรัช    รามรงค์
496 01496 เด็กหญิง วิภาพร คงม่ัน
497 01497 เด็กหญิง วิภาวี นพรัตน์
498 01498 เด็กหญิง วิมลิน มุสิกะ
499 01499 เด็กหญิง วิรัญชนา    อุทา
500 01500 เด็กหญิง วิรัฏชญาย์ สถาพรจิตรกุล
501 01501 เด็กชาย วิศรุต หีตหม่ืน
502 01502 เด็กหญิง วิศรุตา ศิริพันธ์
503 01503 เด็กชาย วีรวิชญ์     สมบูรณ์ลักขณา
504 01504 เด็กหญิง วีร์สุดา      บุญประคองพันธ์
505 01505 เด็กชาย เวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสด์ิ
506 01506 เด็กชาย ศรรวริศ ขนานสุข
507 01507 เด็กหญิง ศรศิลป์    เพ่ิมพารารักษ์
508 01508 เด็กหญิง ศรัญญา  กาหยี
509 01509 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์     นาคพล
510 01510 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ทิพย์เพชร
511 01511 เด็กหญิง ศวิตา หม่ืนศรี
512 01512 เด็กหญิง ศศิณิชา โชคคณาพิทักษ์
513 01513 เด็กหญิง ศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์
514 01514 เด็กหญิง ศศิรัศม์ิ เพ็ชรรัตน์
515 01515 เด็กหญิง ศศิวิมล โชคคณาพิทักษ์
516 01516 เด็กชาย ศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์
517 01517 เด็กชาย ศักรนันทน์ พรหมเมือง
518 01518 เด็กหญิง ศิร์ณภัส ปานเพชร
519 01519 เด็กหญิง ศิรภัสสร ถึงเจริญ
520 01520 เด็กหญิง ศิรภัสสร เพชรดุก

ห้องสอบท่ี 13 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
521 01521 เด็กหญิง ศิรัณรัศม์ิ เอียดหมุน
522 01522 เด็กหญิง ศิริพิชญา    เพ็ชรรัตน์
523 01523 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทองเฝือ
524 01524 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ประชุมรัตน์
525 01525 เด็กหญิง ศิวปรียา จันทวงศ์
526 01526 เด็กหญิง ศุณิสา ขมัน
527 01527 เด็กหญิง ศุทธินี บัวชุม
528 01528 เด็กชาย ศุภกร ก าเนิดรักษ์
529 01529 เด็กชาย ศุภณัฐ ณ นคร
530 01530 เด็กชาย ศุภสัณห์ ห้วยนุ้ย
531 01531 เด็กหญิง ศุภสุตา อินทร์แก้ว
532 01532 เด็กชาย ศุภเสกข์ ห้วยนุ้ย
533 01533 เด็กหญิง ศุภิสรา ตรีสิริเกษม
534 01534 เด็กหญิง ศุภิสรา สมเขาใหญ่
535 01535 เด็กหญิง ส.สพิชญา ทิพยธรรม
536 01536 เด็กชาย สงกรานต์    โกละกะ
537 01537 เด็กชาย สมาร์ท ทองเขาล้าน
538 01538 เด็กชาย สรวิศ พ้นภัย
539 01539 เด็กชาย สัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข
540 01540 เด็กหญิง สันต์ฤทัย ขนานทอง
541 01541 เด็กหญิง สันตฤทัย เรืองศรี
542 01542 เด็กชาย สิรภพ     พินิจอักษร
543 01543 เด็กหญิง สิรภัทร    ศรีรุ่งเรือง
544 01544 เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์คง
545 01545 เด็กหญิง สิริกร      เรืองทอง
546 01546 เด็กหญิง สิรินญา   บุญเพ็ชร์
547 01547 เด็กหญิง สิริพิชชา    ค าชุมภู
548 01548 เด็กหญิง สิริโมฬี     บุณยทัต
549 01549 เด็กหญิง สิริรัตน์     โภชนาธาร
550 01550 เด็กหญิง สิริวัฒนา    อินคชสาร
551 01551 เด็กหญิง สุกัญญา ด่านสุวรรณ์
552 01552 เด็กหญิง สุชัญญา  รุ่งคลัง
553 01553 เด็กหญิง สุชัญญา คงพยัคฆ์
554 01554 เด็กหญิง สุชัณญา    ศรีพิทักษ์
555 01555 เด็กหญิง สุชาครีย์ ปานแป้น
556 01556 เด็กหญิง สุณัฏฐา จินตบุตร
557 01557 เด็กชาย สุทธิภัทร สุทธิพงค์
558 01558 เด็กหญิง สุธาสินี ชูเสน่ห์
559 01559 เด็กหญิง สุภิชชา วัตรากรณ์
560 01560 เด็กหญิง สุริภัทร     นากูล
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เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
561 01561 เด็กหญิง สุวภัทร คงศรี
562 01562 เด็กหญิง สุวภัทร บุญมา
563 01563 เด็กชาย สุวัฒนา อุไรวรรณ
564 01564 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ทองบัวบาน
565 01565 เด็กชาย สุวิจักขณ์ แสงเก้ือหนุน
566 01566 เด็กหญิง สุวิชาดา อยู่เย็น
567 01567 เด็กหญิง แสงหน่ึง เช้ือเอ่ียม
568 01568 เด็กชาย โสภณวิชญ์ เพชรรัตน์
569 01569 เด็กหญิง โสภิดา     ปานด า
570 01570 เด็กหญิง โสรชา แซ่หลิม
571 01571 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ ม่วงพฤกษ์
572 01572 เด็กหญิง หทัยชนก เรืองศรี
573 01573 เด็กหญิง เหนือฟ้า    ไชยอร่าม
574 01574 เด็กหญิง อคิริญชย์ หนูข า
575 01575 เด็กหญิง อชิรญา ตันติวชิรฐากูร
576 01576 เด็กหญิง อธิชนันท์    เพชรรัตน์
577 01577 เด็กชาย อธิบดี       รักษ์สาคร
578 01578 เด็กชาย อนนทพร ใจงาม
579 01579 เด็กชาย อนันดา สุภาวิทย์
580 01580 เด็กหญิง อภิชญา    ทัพภะ
581 01581 เด็กหญิง อภิชญา คหะวงษ์
582 01582 เด็กหญิง อภิชญา โสมมาก
583 01583 เด็กชาย อภิรักษ์ ขุนทองแก้ว
584 01584 เด็กหญิง อภิษฎา    ชูเชิด
585 01585 เด็กหญิง อมรสิริ ชุมทอง
586 01586 เด็กหญิง อรยา ยอดขยัน
587 01587 เด็กหญิง อรินธิฬา   วัลลิสุต
588 01588 เด็กหญิง อริสรา     ผันเฉย
589 01589 เด็กหญิง อริสรา แย้มยินดี
590 01590 เด็กหญิง อลิสา โตะหะ
591 01591 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์
592 01592 เด็กชาย อัคคพล    ทิมสวัสด์ิ
593 01593 เด็กหญิง อัจฉรียา    รักษานุ่น
594 01594 เด็กหญิง อัญชิษฐา    ศรีรักษ์
595 01595 เด็กหญิง อัญชิสา นิลวัชรมณี
596 01596 เด็กหญิง อัมพิกา พงษ์ไทย
597 01597 เด็กหญิง อัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ
598 01598 เด็กชาย อัษฎา บุรพัฒน์
599 01599 เด็กชาย อาชวิน ทับทิมทอง
600 01600 เด็กหญิง อาทิตยา ชูเชิด

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการ Thidamaepra  Pre-Test 2020
วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 07.50-12.10 น.

ณ  อาคารดวงหทัย  โรงเรียนธิดาแม่พระ (ฝ่ังมัธยมศึกษา)

ห้องสอบท่ี 15 ช้ัน 3 อาคารดวงหทัย



เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล
601 01601 เด็กหญิง อาทิตยา รักช่วย
602 01602 เด็กชาย อารากันท์ เจะหม้าหลี
603 01603 เด็กหญิง อารียา รัตนประพันธ์
604 01604 เด็กชาย อิทธิกร    แก้วเช้ือ
605 01605 เด็กชาย อิทธิศักด์ิ จงไกรจักร
606 01606 เด็กชาย อีต้ัน        เชน
607 01607 เด็กหญิง อุษณา     รักหวาน
608 01608 เด็กชาย เอกชนก ขาวนุช
609 01609 เด็กชาย เอกธนิน เกตุแก้ว
610 01610 เด็กหญิง เอมสุข สุดใหม่
611 01611 เด็กหญิง ไอลินดา สาเมือง
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