
ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 1   
เลขท่ีน่ังสอบ  47001-47020    จ านวน 20 คน
ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ

1 47001 เด็กชาย อัครพล โต๊ะอาด

2 47002 นางสาว ณัฐธิดา กกสันเทียะ

3 47003 เด็กชาย นนทพัทธ์ ค ากอง

4 47004 เด็กชาย สิทธิชัย มนต์แข็ง

5 47005 นาย ภัทรพล ทองเชิญ

6 47006 นาย อิงครัต สมบุญอิน

7 47007 เด็กชาย ธนนันท์ นิมมานนันท์

8 47008 นาย รัฐพงษ์ ขาวม่ันคง

9 47009 นาย ภัทรพล บุตรโคตร

10 47010 นางสาว ศศิภา ออมสมสวย

11 47011 นาย ศิรศักด์ิ ชัยศิริ

12 47012 นาย ธีรภัทร ค าแดง

13 47013 เด็กชาย ณัฐนนท์ พรประเสริฐ

14 47014 นาย ออมสิน ดวงศรี

15 47015 นาย นครินทร์ อรรถวิเชียร

16 47016 นาย ติณณภพ เทือกม่ัน

17 47017 นาย ศจกร ธงสกุลวงศ์

18 47018 นางสาว วราภรณ์ วรรณสุทธิ

19 47019 นาย วัชรากร พลอาสา

20 47020 เด็กชาย วัชรพงษ์ โพธ์ิทอง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 2   

เลขท่ีน่ังสอบ  47021-47030    จ านวน 10 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 47021 นาย ชินกฤต สุขทรัพย์

2 47022 นาย นิพพิชฌน์ โกศัลยวัตร

3 47023 นาย เจษฎากร คงเคน

4 47024 นาย สรวิชญ์ หล้าสิงห์

5 47025 เด็กชาย เจษฎาพงศ์ ทาเศรษฐ

6 47026 เด็กชาย กัณฑ์ณวัฒน์ จันทร์ประทุม

7 47027 นางสาว ฐิติพร พุมโกมล

8 47028 นางสาว สลิลทิพย์ ค าตา

9 47029 นาย อิทธิพล รัตนภิรมย์

10 47030 นาย ชนกันต์ กุญชโร

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี



วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 3   
เลขท่ีน่ังสอบ  48001-48020    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 48001 เด็กหญิง กัญญาพัชร เชียทอง
2 48002 นางสาว ญาณิศา พันธ์ุแน่น
3 48003 เด็กหญิง ณุภัทรณีย์ ตุลา
4 48004 นางสาว จิรัชญา นนทมาตย์
5 48005 นางสาว ธนัญญา วณิกกิตติคุณ
6 48006 เด็กหญิง วรารักษ์ พันธ์ุทรัพย์
7 48007 นางสาว วรินธร จรรยาขาม
8 48008 เด็กหญิง สุพัชญา ดิษจังหรีด
9 48009 นาย รัฐวิชญ์ เจริญรุจิศิรโชติ
10 48010 นาย ภูมิพัฒน์ บุญเกิด
11 48011 เด็กหญิง ปริชญา เสวก
12 48012 เด็กหญิง พิมมาดา จันทร์ผะกา
13 48013 เด็กหญิง ปัณฑิตา เพชรพราว
14 48014 เด็กหญิง ลัลนา พงษ์หิรัญ
15 48015 นางสาว นิตยา พ่ึงทอง
16 48016 นางสาว กัญญาณัฐ อินทรประสิทธ์ิ
17 48017 เด็กหญิง พิชาภรณ์ คุ้มทรัพย์
18 48018 เด็กหญิง พิชามญช์ุ พ่วงประสงค์
19 48019 นางสาว ปุณยวีย์ ขุนทุม
20 48020 นางสาว ภูชิดา อุดมธนากรกุล

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

ช่ือ-สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 4   
เลขท่ีน่ังสอบ  48021-48040    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 48021 เด็กชาย ภควัฒน์ บัวผัด
2 48022 นางสาว นภัสสร ข้อจักร์
3 48023 นางสาว กิตติมา วงค์วันดี
4 48024 เด็กหญิง พิยาพร กล่ินเทียน
5 48025 นาย ชุติพนธ์ แซ่จิว
6 48026 เด็กชาย มรุเชษฐ์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ
7 48027 เด็กหญิง สิริภัสสร สุวรรณโท
8 48028 นาย นล แสงจันทร์
9 48029 นาย ภูมิรพี บุญสนิท
10 48030 นางสาว ภารตี สุขสมทรัพย์
11 48031 นาย ญาณพัฒน์ เรืองญาณวัฒน์
12 48032 เด็กหญิง อารีรัตน์ ฟักสุวรรณ
13 48033 นางสาว สุณิสา บุญปัน
14 48034 นางสาว พิมพ์มาดา พิมพ์จันทร์
15 48035 นาย ภูลังกา แก้วพุ่ม
16 48036 เด็กชาย คณิศร ทรงสถิตย์
17 48037 นางสาว พัทนรินทร์ ยันต์วิเศษ
18 48038 นาย ศิวกร สิงห์แช่ม
19 48039 นางสาว เบญจนภา ศรีแก้วอินทร์
20 48040 เด็กชาย ธนวัฒน์ ภูวดลไพศาล

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 5   
เลขท่ีน่ังสอบ  48041-48054   ,49041 จ านวน 15 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 48041 เด็กชาย ณฐพล สวนใหญ่
2 48042 นางสาว ธิรดา วัฒนพรจิรา
3 48043 นาย ชิษณุชา ทองประเสริฐ
4 48044 นางสาว ศรัณย์พร นภาปทุม
5 48045 นาย ณัฐนนท์ เนตรกล่ิน
6 48046 นาย กฤษกร เก้ือแก้ว
7 48047 นางสาว ชนกวนันท์ สุขรมย์
8 48048 นางสาว ณัฐธยาน์ กิตติจารุวัตร
9 48049 เด็กหญิง ศิรินภา ย้ิมด้วง
10 48050 เด็กหญิง สิริการย์ กรีโส
11 48051 นางสาว เพ็ญสิริ เจียระพงษ์
12 48052 นางสาว ศวิตา วัฒนาวิโรจน์
13 48053 นาย พีรวุฒิ เพียลุ้ย
14 48054 เด็กหญิง วันวิสา เศรษฐวงศ์สิน
15 49041 เด็กหญิง ภัคจิรา หนูเจริญ

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 6   
เลขท่ีน่ังสอบ  49001-49020    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 49001 นาย อริย์ธัช จันทร์เงิน
2 49002 เด็กหญิง จิราวรรณ จารุกิตติวงศ์
3 49003 นางสาว ธีนิดา วรชัยภัคกุล
4 49004 นาย เศรษฐพงศ์ ค าเรือง
5 49005 นางสาว ชัญญา โคตุราช
6 49006 เด็กชาย ศุภกร สุทโท
7 49007 เด็กชาย ปรมินทร์ หนูเกตุ
8 49008 เด็กชาย ทรงกลด จักรา
9 49009 เด็กชาย ปงศ์ปณต หริตกุล
10 49010 เด็กหญิง ปพิชญา อนุดิตย์
11 49011 เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ ขุนทองแก้ว
12 49012 เด็กชาย ลิกอร์ ชายวงศ์
13 49013 นาย อติพร พูลสวัสด์ิ
14 49014 นาย รัชติภูมิ ปิติภูมิวิเศษ
15 49015 เด็กหญิง ปัณนรัตน์ กล่ินเกษร
16 49016 นาย จักรินทร์ ปาละกูล
17 49017 นางสาว ปริยาภัทร ปิงอุด
18 49018 นาย ศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล
19 49019 นางสาว ณัชวดี เปียแดง
20 49020 นางสาว ฐิติภา สกุลไทย

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล



ตึก/อาคาร   หอประชุม ช้ัน     2                         ห้องสอบ      แถวท่ี 7   

เลขท่ีน่ังสอบ  49021-49040    จ านวน 20 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ลงช่ือ หมายเหตุ
1 49021 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีจินดา
2 49022 เด็กหญิง จริญญา ค าหอม
3 49023 เด็กหญิง นันท์นภัส มณีขาว
4 49024 เด็กชาย นิธินนท์ อินเขียว
5 49025 นาย ถิรพุทธ์ิ เจริญพานทอง
6 49026 นาย ทัชชานนท์ วรรณะเครือ
7 49027 เด็กหญิง ปาณิสรา พรหมนทีทอง
8 49028 นาย ศิรศักด์ิ เพ่ิมทรัพย์
9 49029 เด็กชาย ณภัทร เอ่ียมสอาด
10 49030 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไม้จัตุรัส
11 49031 นางสาว ฐิติยา สืบสาม
12 49032 เด็กหญิง ศรีลีณา ค าภูมี
13 49033 เด็กชาย ภรัณยู หนูเจริญ
14 49034 เด็กชาย สิรภพ ไหมทอง
15 49035 นางสาว พรประภา อุดมทรัพย์
16 49036 นางสาว ปุณณมาส ดรุณพันธ์ุ
17 49037 เด็กหญิง ชนิสร วรเกียรต์ิกิติกร
18 49038 นาย พสธร ยะรินทร์
19 49039 เด็กชาย ปุญญวัฒน์ ขันธ์สุวรรณ
20 49040 นางสาว วริศรา เทือกค าซาว

รายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี

วันท่ีสอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ-สกุล


