
ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 1   
เลขท่ีน่ังสอบ  14001-14018 , 15061   จ านวน 19 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 14001 เด็กหญิง ศิรินภา พาเขียน
2 14002 เด็กหญิง สาริศา สงวนสัตย์
3 14003 เด็กหญิง พรกมล พิมพารัตน์
4 14004 เด็กหญิง ฐิตารีย์ พรย่ิงเจริญ
5 14005 เด็กหญิง มนัสนันท์ จอมทาน
6 14006 เด็กหญิง นันท์นภัส รัตนบ้านกรวย
7 14007 เด็กหญิง อโรชา ลมัยกุล
8 14008 เด็กหญิง เบญญาภา แพงสอน
9 14009 เด็กหญิง ภัครัศมี วงษ์สุทโธ
10 14010 เด็กหญิง ณชนก แสงจันทร์
11 14011 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ บุญธรรม
12 14012 เด็กชาย ศรุตาวิชญ์ อ าพิน
13 14013 เด็กชาย ศิรศักด์ิ ยอดสา
14 14014 เด็กชาย รังสิต จันท า
15 14015 เด็กหญิง เวทิดา ศาลาลอย
16 14016 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไพรทอง
17 14017 เด็กชาย นราธิป เรืองศรี
18 14018 เด็กหญิง ธนิสร ดาวอุษาสุข
19 15061 เด็กหญิง ณัฏฐกมล อาจหาญ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ช่ือ-สกุล

วันท่ีสอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 2
เลขท่ีน่ังสอบ  15001-15020    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 15001 เด็กหญิง หทัยภัทร บุญเป่ียม
2 15002 เด็กหญิง ปทิตตา วัฒวงศ์
3 15003 เด็กชาย พิชยุตม์ สียะกาศ
4 15004 เด็กชาย ณัฐดนัย สุมานัส
5 15005 เด็กชาย นครินทร์ ทองศิริ
6 15006 เด็กชาย เจนวิทย์ คุ้มวงษ์
7 15007 เด็กชาย ธนัตถ์ภัทร์ อภิสิฏฐาภรณ์
8 15008 เด็กหญิง วรัทยา กันเกตุ
9 15009 เด็กหญิง ธัญมน ยานรักษา
10 15010 เด็กชาย วรภัทร เช้ือกรุง
11 15011 เด็กชาย กุญช์ภัสส์ รัศมีอมรธัญ
12 15012 เด็กหญิง ภัษอร เขียวชะอุ่ม
13 15013 เด็กหญิง ธัญรดา ศรีแก้ว
14 15014 เด็กชาย ณนนท์ เตโชชะ
15 15015 เด็กชาย ปาณัสม์ บุญสรณะ
16 15016 เด็กหญิง ธนัญชนก ก้ันกลาง
17 15017 เด็กชาย ปัทวิช ปัทมะสนธิ
18 15018 เด็กชาย พิชญะ จันทะเขต
19 15019 เด็กหญิง ลภัสสุจีร์ กรรโณ
20 15020 เด็กชาย นภัสดล รอดแก้ว

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

วันท่ีสอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 3     
เลขท่ีน่ังสอบ  15021-1540    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 15021 เด็กหญิง ประภาวัลย์ พันธ์ศรีชนะ
2 15022 เด็กหญิง สุธาสินี อุ่นผาง
3 15023 เด็กชาย ภูวิศ ทรัพย์ทอง
4 15024 เด็กหญิง รัฐรดา สุริยภักด์ิ
5 15025 เด็กหญิง ชนิสรา ด่านเจริญผล
6 15026 เด็กหญิง ศวิตา สังข์ทอง
7 15027 เด็กชาย ภัทรชนน สุวัตถ์ิ
8 15028 เด็กหญิง มาริเนท โรดิล
9 15029 เด็กหญิง นัฐภัสสร ตรีรัตวรากร
10 15030 เด็กหญิง อภัชญา สิงห์ใหญ่
11 15031 เด็กหญิง พิชาภรณ์ อาสว่าง
12 15032 เด็กหญิง นรินทร์พร ทรัพย์แสนชัยกุล
13 15033 เด็กหญิง พิชญากร กัลยานุกิจ
14 15034 เด็กชาย ธีรภัทร เสมอใจ
15 15035 เด็กชาย ณัฐรพี ช่างกลึง
16 15036 เด็กชาย ก้องวิชญ์ พิกุลทอง
17 15037 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศรีสุโน
18 15038 เด็กชาย จตุพร วงศ์สุทธิรัตน์
19 15039 เด็กหญิง รุจิษยา ภักดี
20 15040 เด็กชาย กิตติกวิน ทองสม

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

ช่ือ-สกุล

วันท่ีสอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 4   
เลขท่ีน่ังสอบ  15041-15060   จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 15041 เด็กหญิง ศศิกัลยา นาศรี
2 15042 เด็กหญิง สุภจิรา มาลาธรรม
3 15043 เด็กหญิง ภานิศา เล้าสุทธิพงษ์
4 15044 เด็กชาย สุวิจักขณ์ อ่อนรักษา
5 15045 เด็กชาย เทพอรุณ สุจารี
6 15046 เด็กชาย ปารณัท กันอุปัทว์
7 15047 เด็กชาย จิราภัทร แปะซิว
8 15048 เด็กชาย ภัทรพล แสงสวย
9 15049 เด็กชาย อรุษ ทรัพย์สิน
10 15050 เด็กชาย จิรายุ กิจบัญชา
11 15051 เด็กหญิง ธนกชพร พละกาบ
12 15052 เด็กหญิง นัตยา นุ้ยจุ้ย
13 15053 เด็กหญิง กันฑารัตน์ แซ่โง้ว
14 15054 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา หวังศุภสวัสด์ิ
15 15055 เด็กหญิง ปภาดา ปทุมยา
16 15056 เด็กชาย นนทพันธ์ ค ามงคุณ
17 15057 เด็กชาย กันชัย สุขเกษม
18 15058 เด็กหญิง นภัทร สุภัทรอาภากูล
19 15059 เด็กหญิง พิชานันต์ ทวีสินภานุรัตน์
20 15060 เด็กหญิง โยษิตา สิงห์ค า

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

ช่ือ-สกุล

วันท่ีสอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1


