
รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1403
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

1 10001 ด.ญ. พัทธนันท์  จิรพัสภักดีกุล
2 10002 ด.ญ. ชนัฐปภา  ด่านอรัญ
3 10003 ด.ช. ณฤทธ์ิ  แจ้งเสม
4 10004 ด.ช. พัฒนภัทร  ไพบูลย์พิทยา
5 10005 ด.ญ. ธัญภัค  เมฆด า
6 10006 ด.ญ. คีตภัทร  นามวงษ์
7 10007 ด.ญ. กชพรรณ  แสนเกตุ
8 10008 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ  จันทราวิสุทธ์ิ
9 10009 ด.ช. กันติทัต  น่านวรจิรกุล
10 10010 ด.ช. สิริวิชญ์  ไกรงาม
11 10011 ด.ญ. บวรลักษณ์  ศรีสวัสด์ิ
12 10012 ด.ญ. รุจาภา  ต่ายจันทร์
13 10013 ด.ญ. แพรพิชชา  ผุยพงษ์
14 10014 ด.ญ. พรรษ์กชธนณ์  เรืองฤทธ์ิ
15 10015 ด.ช. บริวัฒน์  โพร้งโพธ์ิเต้ีย
16 10016 ด.ช. วัชระวัฒน์  ธารณะ
17 10017 ด.ช. จิราวัฒน์  ปินตาพวง
18 10018 ด.ช. นนทพัทธ์  ยุทธนาภูมิ
19 10019 ด.ช. ชนนน  เตชะพนาลัย
20 10020 ด.ช. พิชัยไพสิฐ  ร่มร่ืน
21 10021 ด.ช. สรณ์ธนัตถ์  แสงเพชรใส
22 10022 ด.ช. เตชิต  ภากรธนสาร
23 10023 ด.ช. ปภาณ  ธนวิบูลย์
24 10024 ด.ญ. โสภิดา  สงวนบรรพ์
25 10025 ด.ช. รัฐธรรมนูญ  คล้อยตามวงศ์
26 10026 ด.ช. ธนกฤต  ทองไพรวรรณ
27 10027 ด.ช. นพฤทธ์ิ  อัมฤดี
28 10028 ด.ญ. ปรีย์วรา  สิริเลิศวรการ
29 10029 ด.ญ. วรางค์ณภา  ชุมศรี
30 10030 ด.ช. ยศพล  เสียงกล่อม
31 10031 ด.ญ. ธัญญ์วรัตน์  คะรานรัมย์
32 10032 ด.ช. ปิติ  พิสุทธ์ิไพศาล
33 10033 ด.ญ. พรทิตา  วิชัยดิษฐ
34 10034 ด.ช. ธนกร  เต็มสุขอนันต์
35 10035 ด.ช. มณินทร  รุ่งเรือง

ท่ี หมายเหตุช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

36 10036 ด.ญ. จิราลักษณ์  อินทร์ปรางค์
37 10037 ด.ช. กันตพัฒน์  สาล า
38 10038 ด.ช. ภณณัฐ  ศรีปิติวิทยานันท์
39 10039 ด.ญ. ธัญรัตน์  ช้างทอง
40 10040 ด.ญ. กัลยกร  แก้ววารี
41 10041 ด.ญ. กาญจนี  ลานทอง
42 10042 ด.ญ. สพิชญา  สังขรัตน์
43 10043 ด.ช. บรรณสิทธ์ิ  ปรีชาวุฒิพงศ์
44 10044 ด.ญ. ศิรประภา  สุดสวาท
45 10045 ด.ช. ชลสิทธ์ิ  แสงดิษฐ์
46 10046 ด.ช. ปราโมทย์  นิกรวัฒน์
47 10047 ด.ญ. อังควิภา  ภิรมย์เจียว
48 10048 ด.ญ. ชนิดาภา  บัวแก้ว
49 10049 ด.ช. พีรวิชญ์  พรหมอารี
50 10050 ด.ช. เกียรติกร  ย้ิมสกุล
51 10051 ด.ญ. กานต์สินี  ลานทอง
52 10052 ด.ญ. ณิชกานต์  กุลสูตร
53 10053 ด.ช. ธัชกร  ตันติดลธเนศ
54 10054 ด.ช. รัชสิทธ์ิ  วรรธนะศิรินทร์
55 10055 ด.ช. พีรวิชญ์  ปรือทอง
56 10056 ด.ช. สิรวิชญ์  โตจันทร์
57 10057 ด.ช. ปฏิภาณ  สรรค์โอฬาร
58 10058 ด.ช. ภัทรพล  นพทอง
59 10059 ด.ช. พิตตินันท์  สุทธิอาคาร
60 10060 ด.ช. ปิยะ  ท่ังโต
61 10061 ด.ญ. ศิริพรรณ  กันตรี
62 10062 ด.ช. ปัญญพัฒน์  พรมโนรี
63 10063 ด.ญ. คริตชา  สุริยเลิศ
64 10064 ด.ญ. บุญญาภา  พราหมหันต์
65 10065 ด.ช. ศุภธัช  คงถนอมธรรม
66 10066 ด.ช. รวิวัฒน์  จันทนานนท์
67 10067 ด.ช. ปิยะพัชร  วิริยะวัฒนะ
68 10068 ด.ญ. นัทธมน  โตยะวณิช
69 10069 ด.ญ. ณัฐกานต์  คุ้มกุมาร
70 10070 ด.ญ. ญาณิศา  ทองดีนอก

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

71 10071 ด.ช. ภูริวัจน์  ฉัตรธีระอรุณพร
72 10072 ด.ญ. ธนัตดา  สุวรรณานนท์
73 10073 ด.ญ. ธนารีย์  สุวรรณานนท์
74 10074 ด.ช. ชีวารัตน์  ลักษณะ
75 10075 ด.ญ. ชัญญาภัค  ศักด์ิวัฒนกุล
76 10076 ด.ญ. ภัทวรินทร์  มงคลประสิทธ์ิ
77 10077 ด.ญ. อัญสุมาริน  คชาทิพยากร
78 10078 ด.ช. ณภัทร  การเพียร
79 10079 ด.ญ. อุรัษยา  ข่มไพรี
80 10080 ด.ญ. พลอยแพรวพราว  จิรศกุลชัยศีล
81 10081 ด.ญ. รวิสรา  ศิริรัตน์
82 10082 ด.ช. ปัณณทัต  จันทร์เช้ือแถว
83 10083 ด.ญ. ปทิตตา  นาสิงคาร
84 10084 ด.ญ. ณัฐฐานันท์  รัตนปัญญา
85 10085 ด.ญ. เขมขนิษฐ์  ปิติคุณเลิศภากรณ์
86 10086 ด.ญ. ชุติมา  น่ิมรักษา
87 10087 ด.ช. กฤตภาส  พันธ์วริศ
88 10088 ด.ช. ธนภัทร  ฉัตรรัตนภักดี
89 10089 ด.ญ. ศศิรัตน์  จันทร์สว่าง
90 10090 ด.ญ. กันยรัตน์  นัดสูงวงษ์
91 10091 ด.ช. ปฐวี  บุญเรือง
92 10092 ด.ช. ณัฐภัทร  หาสูงเนิน
93 10093 ด.ญ. สุพิชญา  ขาวโต
94 10094 ด.ช. ธีรภัทร  ช่วงศรี
95 10095 ด.ช. ณัฐพงษ์  กินก่ิง
96 10096 ด.ช. ชลกฤต  สีทอง
97 10097 ด.ช. พงษ์ศุภณัฐ  เดชเกิด
98 10098 ด.ช. นนทกร  บุญสนิท
99 10099 ด.ช. ธีทัต  เลิศสวัสด์ิวัฒนา
100 10100 ด.ญ. ชิษณุชา  จินดาเจริญโต
101 10101 ด.ช. บารเมษฐ์  ลิมป์วิริยะกุล
102 10102 ด.ช. สิรวิชญ์  ป้านภูมิ
103 10103 ด.ญ. พัฒน์รวี  เบญจมงคลวารี
104 10104 ด.ช. กิตตินันท์  คงประจักษ์
105 10105 ด.ญ. ณัฐวรา  พิทักษ์

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

106 10106 ด.ญ. กฤตพร  บุตรธรรมมา
107 10107 ด.ช. กิตติกรณ์  รุ่งกิตติศักด์ิ
108 10108 ด.ญ. ณชนก  มนต์ชนก
109 10109 ด.ญ. ปณตพร  เกตุแก้ว
110 10110 ด.ญ. กวิสรา  บุญแดนไพร
111 10111 ด.ช. อภิรภัทร  ศิริพรรณาภรณ์
112 10112 ด.ญ. ณิชาภา  สีโสภา
113 10113 ด.ช. ฐาปกรณ์  บุญมีฤทธ์ิ
114 10114 ด.ช. ลานปรีด์ิ  ศรีนาค
115 10115 ด.ญ. มนัสนันท์  โหมดเอ่ียม
116 10116 ด.ช. ปณัท  หอมกล่ิน
117 10117 ด.ช. ศุภกร  ไชยเลิศ
118 10118 ด.ช. วชิรวิทย์  มันอาษา
119 10119 ด.ญ. ภาวี  มงคลธนกุล
120 10120 ด.ช. วรเมศ  เถียรทวี
121 10121 ด.ญ. ณฐพร  ภิรมย์ชุน
122 10122 ด.ญ. ธนัฎฐา  ฤกษ์เจริญชัย
123 10123 ด.ญ. ภัทธิรา  อ่ิมเอิบรัตน์
124 10124 ด.ญ. ศุภากร  เลิศวรญาณ
125 10125 ด.ช. พงศพิพัฒน์  ศรีประพัติ
126 10126 ด.ช. วสุ  วงษ์ทองทิว
127 10127 ด.ญ. พิชญา  รัตนคูณชัย
128 10128 ด.ญ. ลักษิกา  มาลัยแก้ว
129 10129 ด.ช. ชนะกันต์  สายหงษ์
130 10130 ด.ช. จิตติพัฒน์  เจริญสุข
131 10131 ด.ช. ภาณุสร  แช่มประชา
132 10132 ด.ญ. ปาริกา  จานทอง
133 10133 ด.ช. สรวิชญ์  ส าราญจิตร์
134 10134 ด.ญ. เนตรชนก  บุญโญปกรณ์
135 10135 ด.ช. นิรัช  ธีรกุลเจริญ
136 10136 ด.ช. วรากร  พรศิริกาญ จน์
137 10137 ด.ช. ณธีพัฒน์  โรจนพสุโชค
138 10138 ด.ญ. ณัฎฐ์ชญาพร  แก้วงาม
139 10139 ด.ช. ธัญเทพ  ทัฬหภิญโญภาพ
140 10140 ด.ช. อภิวิชญ์  ข่ายค า

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

141 10141 ด.ญ. พิชญาภา  คมแก้ว
142 10142 ด.ญ. ธมน  สุคนธสิงห์
143 10143 ด.ญ. ปุณณัตต์  สุริยันต์
144 10144 ด.ช. บุญฤทธ์ิ  ลักษณาทรัพย์
145 10145 ด.ช. สุประวีณ์  ชูประพันธุ์
146 10146 ด.ญ. นันท์นภัส  ปิยะราช
147 10147 ด.ช. พชร  ศรีเอ่ียมจันทร์
148 10148 ด.ญ. ธัญญาภรณ์  หนูน้อย
149 10149 ด.ญ. วรรณวิสา  กิจเจริญ
150 10150 ด.ญ. ณชิตา  เมธาพัทธดล
151 10151 ด.ช. ชัชวาล  สวัสด์ิดวง
152 10152 ด.ช. ปกรณ์  บรรชรรัตน์
153 10153 ด.ญ. เพชรลดา  มีแสงเงิน
154 10154 ด.ญ. กัญญภัสสร์  ปุญเศรษฐกาญจน์
155 10155 ด.ญ. สุุุพรรณิการ์  หินแก้ว
156 10156 ด.ช. คชภัค  ช้างบุญมี
157 10157 ด.ญ. พิชยาภรณ์  เหล่าโภคทรัพย์
158 10158 ด.ช. ธนภัทร  ยุวศิลปิน
159 10159 ด.ญ. ดาวิกา  ศรีทองสุข
160 10160 ด.ช. อินทัช  เป้ียกาวี
161 10161 ด.ช. อภิสิทธ์ิ  ตรีกาญจนานันท์
162 10162 ด.ช. อภิวิชญ์  พิศรูป
163 10163 ด.ญ. นิมมิตา  แสงพรมมา
164 10164 ด.ญ. ศศินิภา  หว่ันเส้ง
165 10165 ด.ญ. นรินทร์สินี  อภิสิริพุทธิชา
166 10166 ด.ช. ภูมิพัฒน์  ต้ังรัตคณะ
167 10167 ด.ญ. ชนิกานต์  แก้วใสดี
168 10168 ด.ญ. ธัญญรัตน์  แก้วอนุ
169 10169 ด.ญ. ขวัญชนก  รัตนาธิวัฒ
170 10170 ด.ช. อิทธิพัทธ์  ธาราชมภู
171 10171 ด.ช. พิพัฒน์  ผิวชะอุ่ม
172 10172 ด.ญ. ณิชา  เจริญวัย
173 10173 ด.ช. ธนกร  สนธิเมือง
174 10174 ด.ช. นพวิชญ์  ชูสุข
175 10175 ด.ญ. ศรัณช์รัตน์  ธนพงศธร
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

176 10176 ด.ช. ธนพัฒน์  ศรีผ้ึง
177 10177 ด.ช. ภัทรพงศ์  แย้มเกษร
178 10178 ด.ช. นราวิชญ์  ชูสุข
179 10179 ด.ช. เมธัส  ฝ้ันไชย์
180 10180 ด.ญ. ขวัญข้าว  ผายวงศ์ษา
181 10181 ด.ญ. พิชญาภา  เลวัน
182 10182 ด.ช. พิสิษฐ์  เนียมนิล
183 10183 ด.ช. ธนวิชญ์  จงก้องเกียรติ
184 10184 ด.ญ. กรรณภัทร  มนฑามณี
185 10185 ด.ช. พชร  พลอยเเสง
186 10186 ด.ช. ธนาพิพัฒน์  จงเจริญถาวรกุล
187 10187 ด.ญ. สุพิชชา  เขาแก้ว
188 10188 ด.ญ. ภวรัญชน์  พรมณี
189 10189 ด.ช. กิตติคุณ  วราชัย
190 10190 ด.ช. อภิรัฐ  พิญกิจ
191 10191 ด.ญ. กานต์สินี  จ้อยสองศรี
192 10192 ด.ญ. ปภาดา  เฮงสิริพัฒน
193 10193 ด.ช. อิทธิเชษฐ์  จุฑานาราพร
194 10194 ด.ญ. ธนพร  ชนประเสริฐ
195 10195 ด.ช. ชุติวัต  ธาวงศ์
196 10196 ด.ญ. วรรณกร  เทวกุล ณ อยุธยา
197 10197 ด.ช. ภีมธนพัฒน์  แสงศิริ
198 10198 ด.ญ. กัญญาณัฐ  ศูนย์คุ้ม
199 10199 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์  ใฝ่สันติกุล
200 10200 ด.ญ. พัชญ์ชิสา  ทองชัยสมบูรณ์
201 10201 ด.ญ. ณัฐมน  จาตุรพันธ์
202 10202 ด.ญ. จารุชา  ศรีจักรโคตร
203 10203 ด.ช. ธนกฤต  สกุลอัครโภคิน
204 10204 ด.ช. สุวิจักขณ์  วรนุช
205 10205 ด.ช. ธนกฤต  จันทร์วิเชียร
206 10206 ด.ช. ธนนันท์  ศรีอนันต์
207 10207 ด.ช. ทศพล  มงคลแสงสุรีย์
208 10208 ด.ช. สิริณัฏฐ์  นาคช้ืน
209 10209 ด.ช. สิริวัชร์  บุญสุวรรณ์
210 10210 ด.ญ. พัฒน์นรี  ธุวะค า

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1409
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

211 10211 ด.ช. กฤศณัฏฐ์  เเสงอรุณ
212 10212 ด.ญ. กฤติญา  ดวงเวียง
213 10213 ด.ญ. ธฤษนัน  สุขศรี
214 10214 ด.ญ. ศศิวิมล  ชัยศรี
215 10215 ด.ช. เตโชดม  เทพหวัง
216 10216 ด.ช. ทัศนะ  เจริญงาน
217 10217 ด.ช. ณภัทรกันต์  กังสดาลมณีชัย
218 10218 ด.ช. จาตุพัฒน์  ล้ีส าราญ
219 10219 ด.ญ. รักษิตา  กาญจนจักร์
220 10220 ด.ช. กฤตภาส  บุญเพ่ิม
221 10221 ด.ญ. มิถุนา  พุทธคุณ
222 10222 ด.ช. ศรัณญาวิณณ์  ภักดีประกาศ
223 10223 ด.ช. ภูริช  โชครุ่ง
224 10224 ด.ช. ณกรณ์  ใหญ่แก่นทราย
225 10225 ด.ช. ภควุฒิ  จิตตคาม
226 10226 ด.ญ. กานต์พิชชา  อิทธิโอภาสกุล
227 10227 ด.ช. วรายุทธ  จันทร์ทอง
228 10228 ด.ญ. กานต์ธิดา  อิทธิโอภาสกุล
229 10229 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  ค าประสาร
230 10230 ด.ญ. สุฐิตา  หม่ืนเทพ
231 10231 ด.ญ. เขมจิรา  ช่วยบุญชู
232 10232 ด.ญ. เบญญาภา  สุคตินาถ
233 10233 ด.ญ. อัญชิชฐาณ์  พิบูลธนาวนิช
234 10234 ด.ญ. นันท์นพิน  จ าเนียร
235 10235 ด.ช. พงศ์เดช  วิจิตรชนะชัย
236 10236 ด.ญ. อัญปรียา  ชาลีนิวัฒน์
237 10237 ด.ช. กฤติศักด์ิ  พวงพี
238 10238 ด.ญ. คีตกัลยา  กล่ินถือศีล
239 10239 ด.ช. ธนากร  โรจน์ณรงค์
240 10240 ด.ญ. ศศิวิมล  สะสิงห์
241 10241 ด.ญ. พิชชาภา  เท่ียงบุญ
242 10242 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์  หนูสอน
243 10243 ด.ญ. นลัทพร  ค าปาน
244 10244 ด.ญ. ศรัณฐ์พร  จ่ันเพ็ชร์
245 10245 ด.ช. ณัฏฐพล  วนาประเสริฐศักด์ิ

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1504
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

246 10246 ด.ช. พีรพงศ์  พิจารณ์จิตร
247 10247 ด.ญ. ธัญลักษณ์  รังสีวิจิตรประภา
248 10248 ด.ช. ธุวพัสส์  สนสุบุญวัฒน์
249 10249 ด.ช. ณฐวัฒน์  สนสุบุญวัฒน์
250 10250 ด.ญ. ธนาภา  ภู่ยอดย่ิง
251 10251 ด.ช. นะโม  จันทรทัต
252 10252 ด.ช. ปัณณวัฒน์  มธุรส
253 10253 ด.ญ. พิชญาภา  ค าสม
254 10254 ด.ญ. ณัชชา  บุญเย็น
255 10255 ด.ญ. พริศา  เฟ่ืองสมบูรณ์
256 10256 ด.ช. ณิชกรกุล  ศรีอุดร
257 10257 ด.ญ. ชนากานต์  เกียตาด
258 10258 ด.ช. มาโปรด  คงคารัตน์
259 10259 ด.ญ. ภรภัทร  รอดเทศ
260 10260 ด.ช. ภูมิพัฒน์  โมรา
261 10261 ด.ช. จตุรภัทร  แก้วพันธ์
262 10262 ด.ญ. ยศยา  ขามโชคชัย
263 10263 ด.ช. ชยพล  อินทร
264 10264 ด.ญ. ชนิตนันทร์  ใจบุญ
265 10265 ด.ญ. วราลักษณ์  โยศรีคุณ
266 10266 ด.ญ. ปริยารัตน์  ทองเอ่ียม
267 10267 ด.ญ. ภัทรวดี  เพชรสังฆาต
268 10268 ด.ญ. ภัทรลภา  แจ่มกระจ่าง
269 10269 ด.ช. ภูดิส  บุญขจาย
270 10270 ด.ช. ภุชิสส์  บุญขจาย
271 10271 ด.ช. อานันดา  ยุทธโอภาส
272 10272 ด.ญ. อนัญญา  ชอบใจ
273 10273 ด.ญ. มณฑ์ศรัณย์  วาจนวินิต
274 10274 ด.ช. พลวรรธน์  สุนทรกุล ณ ชลบุรี
275 10275 ด.ช. กรวิชญ์  จงเลิศธนา
276 10276 ด.ช. ด.ช.สิ รวิช ญ ์  เล็กชอุ่ม 
277 10277 ด.ช. พีรวิชญ์  ศิริศักด์ิธนูชัย
278 10278 ด.ช. ธนัยนันท์  อินตัน
279 10279 ด.ช. คริษฐ์  เตชะศรีวรกุล
280 10280 ด.ช. คณิศร  ธีรพงษ์ราชสีมา
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รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1505
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

281 10281 ด.ญ. ทิพรดา  เกตุเหมือน
282 10282 ด.ช. บรรณวิชญ์  ไทยกูล
283 10283 ด.ช. ทักษ์ดนัย  จีนสงวน
284 10284 ด.ญ. ฐิติรัตน์  แก่นลออ
285 10285 ด.ช. เนติธร  นพรัตน์
286 10286 ด.ช. สิทธินันต์  บุญมาก
287 10287 ด.ช. พลัฏฐ์  ล้ิมปิยินทรากูล
288 10288 ด.ญ. สิริยากร  วศินโยธิน
289 10289 ด.ช. วรรณกร  ชอบใจ
290 10290 ด.ญ. นวพร  น่ิมนวล
291 10291 ด.ญ. กมลชนก  เนตรจันทร์
292 10292 ด.ช. ยศพนธ์  พาชีครีพาพล
293 10293 ด.ช. พัทธดนย์  พุ่มรินทร์
294 10294 ด.ญ. มนพัทธ์  ภักดี
295 10295 ด.ช. ชญานิน  ไชยา
296 10296 ด.ช. จักรพงศ์  บุญประคอง
297 10297 ด.ญ. อานาเซีย  รอดปรีชา
298 10298 ด.ช. แทนคุณ  หงษ์ลอย
299 10299 ด.ช. ปุณณพัฒน์  บิลทะศรี
300 10300 ด.ญ. ธัญชนก  ศรีพิลาศ
301 10301 ด.ช. ปุณณสิทธ์ิ  อ่อนแสง
302 10302 ด.ช. ทศา  เวียงสงค์
303 10303 ด.ช. ธนกฤต  ชาวโพธ์ิสระ
304 10304 ด.ญ. เขมจิรา  คีรีมา
305 10305 ด.ญ. ศิริกมล  นารุ่งเรือง
306 10306 ด.ช. ศุภกฤต  คันทะชมภู
307 10307 ด.ญ. พัชรพร  วิริยะชาญชัย
308 10308 ด.ญ. กัญญ์ฐญาญ์  เลิศวัฒนนนท์
309 10309 ด.ญ. เขมิกา  ปราศจากอริ
310 10310 ด.ช. สุรจักษ์  พรสุทธิชัยพงศ์
311 10311 ด.ญ. ธีรดา  มารุ่งเรือง
312 10312 ด.ช. ทิวตะวัน  วงศ์แก้ว
313 10313 ด.ญ. ดวงกมล  อินทะไชย
314 10314 ด.ญ. กนกพร  ประดุจชนม์
315 10315 ด.ช. ปฐกฤช  ปัญจบุตร
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รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1506
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

316 10316 ด.ญ. กัลยรัตน์  จันทร์ศรี
317 10317 ด.ญ. วัฒนาภา  ปุญญะศรี
318 10318 ด.ญ. จันทัปปภา  พิมพ์พิจิตต์
319 10319 ด.ช. ภูสิทธิ  คงดี
320 10320 ด.ญ. ชลธีรา  ขวัญซ้าย
321 10321 ด.ญ. ญาณิศา  เลาศรีรัตนชัย
322 10322 ด.ช. อติวิชญ์  อินทร์พิทักษ์
323 10323 ด.ญ. บุณยวีร์  เจริญสุข
324 10324 ด.ญ. ปัญจพร  พลชัย
325 10325 ด.ช. กษิดิศ  แดงอุบล
326 10326 ด.ญ. ณุดี  ใยมุง
327 10327 ด.ญ. กัญญาดา  ตุ้มวารี
328 10328 ด.ช. อภิวิชญ์  กุลุพงษ์
329 10329 ด.ช. ศิวกร  ม่วงงาม
330 10330 ด.ญ. ณัตชาลีย์  อัจฉริย ปัญญา
331 10331 ด.ช. วิชชากร  มีผลพูน
332 10332 ด.ช. ชนายุส  ค าหอม
333 10333 ด.ช. ธปณัฐ  สุขแสวง
334 10334 ด.ญ. นาจาอิสเบลลา  เอคลิปเซ
335 10335 ด.ญ. ณัฐณิชา  กองจอม
336 10336 ด.ญ. พัชริดา  ดุลยภัคกฤษกร
337 10337 ด.ญ. วชิรวรรณ  เชยชิด
338 10338 ด.ญ. ระวิภา  ชูทอง
339 10339 ด.ญ. พีรณา  พรมจีน
340 10340 ด.ญ. วรณัน  ข าดี
341 10341 ด.ญ. ณพิชญา  กันกล่ิน
342 10342 ด.ช. กรธัช  เลิศธ ารงกุล
343 10343 ด.ช. จิตติพัฒน์  สืบมาก
344 10344 ด.ญ. กัญญาพัชร  พุกสุริย์วงศ์
345 10345 ด.ญ. ศิตา  ทูลธรรม
346 10346 ด.ช. ปัณณพัฒน์  จันทร์กล่ัน
347 10347 ด.ญ. ชญานิศา  ประพันธ์
348 10348 ด.ช. วีร์ณพล  พ่ึงพงษ์รัตน
349 10349 ด.ช. ปภังกร  วงศ์วัชรพร
350 10350 ด.ช. ปภาวิน  ธัญญวรญาณ
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รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1508
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

351 10351 ด.ช. ภูภณภัทร  ป่ินทองค า
352 10352 ด.ช. ศุภกฤต  กนิษฐสังกาศ
353 10353 ด.ช. วรรณกร  สงกา
354 10354 ด.ช. ปวริศร์  โพสาวัง
355 10355 ด.ญ. ฐิชารัศม์  ธีวราพิวัชร์
356 10356 ด.ญ. ฐิติวรดา  สุขเสริม
357 10357 ด.ญ. ธนาภา  มีศิริ
358 10358 ด.ญ. ไอลดา  ชนะฤทธ์ิ
359 10359 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร  บุญสุระ
360 10360 ด.ญ. ญาณิศา  กาวาฮารา
361 10361 ด.ญ. ณัฏฐกฤตา  สวนคุ้ม
362 10362 ด.ญ. พิมพ์ธารา  ทองค าใส
363 10363 ด.ช. ธันวา  ธนาธนกาญจน์
364 10364 ด.ญ. ธิญาดา  ฤทธิศักด์ิ
365 10365 ด.ช. ภัคพล  เจกวงษ์
366 10366 ด.ญ. ลลิตภัทร  สกุลบรรจง
367 10367 ด.ญ. กันต์กมล  ใจแก้ว
368 10368 ด.ญ. เชษฐ์ธิดา  ขินทอง
369 10369 ด.ญ. พรพรหม  เกตุพลอย
370 10370 ด.ช. ณัฐวัฒน์  ภูวา
371 10371 ด.ช. ปภาวิชญ์  วงศ์ดวงจร
372 10372 ด.ช. ณัฏฐ์เดช  เหลืองรังษี
373 10373 ด.ช. ณัฐธีร์  ดิศพัฒนพันธ์ุ
374 10374 นางสาว กุลจิรา  โพธ์ิเผือก
375 10375 ด.ช. ด.ช.จิรวัฒน์  เหลืองรัศมิกูร
376 10376 ด.ญ. ภคมน  ผลวัฒนะ
377 10377 ด.ช. ภควินทร์  ภู่ระหงษ์
378 10378 ด.ช. นะโม  เวชวิทย์
379 10379 ด.ช. ณภัทรสพล  กีรติชัยพันธ์
380 10380 ด.ญ. พิมพ์วิภากานต์  ช่อไม้ทอง
381 10381 ด.ช. หัฏฐกร  พรพระแก้ว
382 10382 ด.ญ. พิชชาภา  สังวร
383 10383 ด.ญ. ญาณิศา  นุชประสิทธ์ิ
384 10384 ด.ญ. หงส์  พิมพ์ดี
385 10385 ด.ญ. สุพีชญ์ชนันท์  เพ่ิมพูล
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

386 10386 ด.ญ. ชุติกาญจน์  ลู่พรธนพัฒน์
387 10387 ด.ญ. ภาวิตา  รัมภารัตน์
388 10388 ด.ญ. ศญานันท์   วานมณี
389 10389 ด.ช. ธีรภัทร  เจตนะเสน
390 10390 ด.ญ. วรินทร  ทองเอม
391 10391 ด.ช. จิณณะ  สวัสดินาม
392 10392 ด.ช. อภินันท์  งามข า
393 10393 ด.ญ. สุชญา  ต้ังจิตพินิจกุล
394 10394 ด.ญ. เนตรชนก  สมมาตย์
395 10395 ด.ช. พอเพียง  ศิริผ่องแผ้ว
396 10396 ด.ญ. ณภัทร  ด่ังดาวดึงส์
397 10397 ด.ญ. ปุณิกา  สังหิตกุล
398 10398 ด.ญ. ณัฐธิญาน์  สุภาคารม
399 10399 ด.ญ. ทิสยากร  บุญจริง
400 10400 ด.ช. ณัฏฐวรรษ  แก้วค ามุข
401 10401 ด.ช. ชนัต  ภรารัตนวัฒน์
402 10402 ด.ญ. เปรมยุดา  แสงศรีด า
403 10403 ด.ช. วิสิทธิภัศ  ไกรพานนท์
404 10404 ด.ช. ติณณ์  ศาลินพิพิธพงศ์
405 10405 ด.ญ. กชกมล  บรรลือ
406 10406 ด.ช. ธีร์ธวัช  พุดจีบ
407 10407 ด.ช. เสฏฐวุฒิ  โฉมศรี
408 10408 ด.ญ. เพียงฟ้า  กองชัย
409 10409 ด.ช. ภคพล  พงษ์ธานี
410 10410 ด.ช. ภูวเดช  พงษ์ธานี
411 10411 ด.ญ. ภูรินภา  ปรินดาศรุตศิริ
412 10412 ด.ช. จิรายุ  ทองคุ้ม
413 10413 ด.ญ. ณฤดี  อภัยพงศ์
414 10414 ด.ช. พัทธดนย์  ค าวันดี
415 10415 ด.ช. นิติธร  ศรีทอง
416 10416 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  วรรณพุฒ
417 10417 ด.ช. ฐิติวุฒน์  เหล่ียวเจริญ6
418 10418 ด.ช. ปรีติ  เหลือล้น
419 10419 ด.ญ. กัลยรัตน์  แก้วขาว
420 10420 ด.ช. กวิน  จิวหลง

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1510
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

421 10421 ด.ช. ศุภฤกษ์  เอียดตรง
422 10422 ด.ญ. ปาณิสรา  ชูรักษ์
423 10423 ด.ญ. คีตนฎา  วีระพันธ์ุ
424 10424 ด.ช. ภัทรภณ  สรรเพชร์นิยม
425 10425 ด.ญ. สวรส  วชิรากร
426 10426 ด.ญ. ณัฎฐ์สุมณ  ปรินดาศรุตศิริ
427 10427 ด.ญ. สุปวีณ์  พูลกิจวัฒนา
428 10428 ด.ญ. ณิชชาอร  สุขช่วย
429 10429 ด.ช. ทาวัต  การะพิมพ์
430 10430 ด.ช. วัชรากร  ผลาพงษ์
431 10431 ด.ช. วงศพัทธ์  ภมรพล
432 10432 ด.ช. กฤตเมธ  ศิริภูธร
433 10433 ด.ช. ศศกร  เรืองฤทธ์ิ
434 10434 ด.ช. กฤษณภัชร  เพชรรุณ
435 10435 ด.ช. นันทวัตร  เพชรรุณ
436 10436 ด.ช. เศรษฐ์สพล  เพชรหยอย
437 10437 ด.ญ. ณัฐกร  นครังสุ
438 10438 ด.ญ. กัลยกร  เอมน้อย
439 10439 ด.ญ. กัลยภรณ์  เอมน้อย
440 10440 ด.ช. แสนภูมิ  ประเสริฐ
441 10441 ด.ญ. บงกชกรานต์  ประเสริฐ
442 10442 ด.ญ. รุตาพร   ราชแพทยาคม
443 10443 ด.ญ. ต้นข้าว  สุขสวัสด์ิ
444 10444 ด.ญ. กุลนิษฐ์  อาสากิจ
445 10445 ด.ญ. ภัคจิรา  สุวรรณพิบูลย์
446 10446 ด.ญ. กณณวรรณ  วัฒนศริ
447 10447 ด.ญ. ภคพร  หวังเจริญ
448 10448 ด.ช. ชลพลช  ยรรยงสวัสด์ิ
449 10449 ด.ช. ปกป้อง  เถ่ือนถนอม
450 10450 ด.ช. อริญชย์  ภัทรอานนท์
451 10451 ด.ญ. ไอศิกา  หอมแช่ม5
452 10452 ด.ช. ภูริบุตร  อับดุลเลาะห์
453 10453 ด.ช. สิงหนาท  โอฬาร์เวส
454 10454 ด.ญ. ปาริชาติ  สารวงษ์
455 10455 ด.ช. สุนิธิ  เข้มแก้ว

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง1511
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

456 10456 ด.ช. วีระภาพ  เขียวค ารพ
457 10457 ด.ช. ศิรวัฒน์  ทองนายแก้ว
458 10458 ด.ช. นเรนทร  สมัถนาค
459 10459 ด.ช. สิษฐ์ชกานต์  ชลันบุรีธรรม
460 10460 ด.ช. พิชญ์  อัครบรรพตเอ้ือ
461 10461 ด.ญ. ศิรวีร์  ฉัตร์ธนาเจริญกุล
462 10462 ด.ช. ภาคภูมิ  ยกสงวน
463 10463 ด.ช. สุรัตน์  ดวงแก้ว
464 10464 ด.ช. พัฒเศรษฐ์  เตชะไพฑูรย์
465 10465 ด.ช. จิรสิน  บุญวิเศษ
466 10466 ด.ช. ธนกฤต  ชนะสิทธ์ิ
467 10467 ด.ช. ปัณณวิชญ์  เตชะไพฑูรย์
468 10468 ด.ญ. ปุณยาพร  ป้องภัย
469 10469 ด.ญ. มุกไพลิน  สมพงศ์
470 10470 ด.ญ. กันต์ญารินทร์  เขียวน้อย
471 10471 ด.ช. พิชา  สายลังกา
472 10472 ด.ญ. ศาตนันนท์  รณศิริ
473 10473 ด.ญ. ภัทรมัย  จันทรหอม
474 10474 ด.ญ. ปพิชญา  จ าเดิม
475 10475 ด.ช. ต้นหนาว  กมลสัลย์
476 10476 ด.ช. บุณยวรรษ  ช านาญ
477 10477 ด.ญ. ธนนันท์  ภูพันนา
478 10478 ด.ช. ภัคพงศ์  วิสัชนาม
479 10479 ด.ช. ศุภกร  ชอบธรรม
480 10480 ด.ญ. ปียาพ้ชร  พลพวก
481 10481 ด.ญ. ปนิตา  โตรู้ม่ัน
482 10482 ด.ช. พชรพล  กอก็ศรี
483 10483 ด.ญ. กัลยุตา  แก้วแมน
484 10484 ด.ญ. ปานชีวา  ช านาญหมอ
485 10485 ด.ช. อธิภัทร  สายศิริ
486 10486 ด.ญ. ณัฎฐณิชา  แสงตะคล้อ
487 10487 ด.ช. พะริศฐ์  วารีเพชร
488 10488 ด.ญ. วรันธร  เกตุกลัดอยู่
489 10489 ด.ญ. ญาณุมาศ  อนุกูล
490 10490 ด.ช. ญาณานนท์  อนุกูล

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง 1513
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

491 10491 ด.ญ. นิจสิรี  บุญประสพ
492 10492 ด.ช. กฤติธัช  ยมวชิราสิน
493 10493 ด.ช. พิหเคนทร์  ตรีวิเศษปิยพร
494 10494 ด.ช. กิตติวัฒน์  หลอ
495 10495 ด.ช. ปานบุญ  ป่ินทอง
496 10496 ด.ญ. นลินทิพย์  นามวิเศษ
497 10497 ด.ช. ภัทรพล  ทองจารุนันท์
498 10498 ด.ช. พีระวัฒน์  กล้าวิจารณ์
499 10499 ด.ญ. ธัญยพร  ว่องถาวรสิริ
500 10500 ด.ญ. รัฐยา  องค์ศิริกุล
501 10501 ด.ช. สุกิตติ  จีนสมบูรณ์
502 10502 ด.ญ. พัชรีรัชต์  แซ่ใช้
503 10503 ด.ญ. พัชริสา  แซ่ใช้
504 10504 ด.ญ. สิรินดา  หงษา
505 10505 ด.ช. ณัฐวรา  สิงห์ชัยเดช
506 10506 ด.ญ. กานติมา  สุทธิประภา
507 10507 ด.ญ. เจตรดา  บินมุสตอฟา
508 10508 ด.ญ. กมลรัตน์  ผาสุวรรณ
509 10509 ด.ญ. ณปภัทร  กาญจนสมุทร
510 10510 ด.ญ. นันท์นภัส  สิงห์เรือง
511 10511 ด.ญ. รมิตา  อัศววงศ์อารยะ
512 10512 ด.ช. วัชรสรณ์  อนุพิชัยรุจน์
513 10513 ด.ช. พศิน  พุ่มจีน
514 10514 ด.ช. ณัฐพสิษฐ์  อัครวรดรกุล
515 10515 ด.ญ. ภูริชญา  พลายด้วง
516 10516 ด.ญ. วริษฐา  ตุ้ยแม้น
517 10517 ด.ญ. ณัฐณิชา  อินทรักษ์
518 10518 ด.ญ. จณิสตา  คูณขาว
519 10519 ด.ช. ตฤณฤณ  บางท่าไม้
520 10520 ด.ญ. ณัฐชานันท์  ฉิมพลีปักษ์
521 10521 ด.ญ. แพรวชญาน์  เลิศสิรวิชญ์
522 10522 ด.ญ. นริญญา  เย็นย้ิม
523 10523 ด.ญ. พิมพ์มาดา  วิวัฒน์รัตนะ
524 10524 ด.ช. วรภพ  สว่างแสง
525 10525 ด.ช. กรวีร์  เอียดมาก

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ห้อง1514
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

526 10526 ด.ช. รัชชานนท์  ดอนภิรมย์
527 10527 ด.ญ. ณิชา  บุตรวัฒน์
528 10528 ด.ช. ธนกฤต  สุรางแสงมีบุญ
529 10529 ด.ช. ภควัฒน์  พูนสวัสด์ิ
530 10530 ด.ช. ณฐภัทร  ยมพมาศ
531 10531 ด.ช. นิธิพัฒน์  รักขุมแก้ว
532 10532 ด.ช. ภูฬิศ  แก้วเจริญ
533 10533 ด.ช. ญาณทัศน์  ฤกษ์พรพิพัฒน์
534 10534 ด.ญ. พลอยนภัส  ทิพย์ประชาบาล
535 10535 ด.ญ. ณภัทร  ธรรมโชติ
536 10536 ด.ช. วรเดช  เติมพิทยาไพสิฐ
537 10537 ด.ญ. ณิชกมล  ไชยรัตน์
538 10538 ด.ญ. จิรประภา  สรรพโภชน์
539 10539 ด.ญ. สิริรัชนี  จันทะบัติ
540 10540 ด.ช. พศุตม์  สยามพล
541 10541 ด.ช. อภิวัฒน์  โพนชัด
542 10542 ด.ญ. อสมาภรณ์  ไทยเจริญ
543 10543 ด.ญ. วิศัลย์ศยา  หอมทอง
544 10544 ด.ช. ธนาวิน  พูลสวัสด์ิ
545 10545 ด.ช. วริศ  ป่ินแก้ว
546 10546 ด.ญ. ณัฐนันท์  ป่ินแก้ว
547 10547 ด.ญ. มิตราภรณ์  จันทร์หอม
548 10548 ด.ช. พิชญากร  ทองถนอม
549 10549 ด.ญ. หทัยชนก  รอดขวัญ
550 10550 ด.ญ. ธมนธรณ์  ธรรมพิมลฤทธ์ิ
551 10551 ด.ญ. ธนภรณ์  ชูลี
552 10552 ด.ญ. พัณณ์ภัสร์  บัวบังศึก
553 10553 ด.ญ. อักษรา  กิจสุขกาย
554 10554 ด.ช. ปนธร  พฤกษาพัฒนา
555 10555 ด.ญ. พัฒนภัสร์  เท่ียงพูนวงศ์
556 10556 ด.ญ. ธัญชนก  ขมสูงเนิน
557 10557 ด.ช. นับพันพร  เงินทิม
558 10558 ด.ช. ภวิล  พลเสน
559 10559 ด.ญ. พัณณิตา  ปานเกษม
560 10560 ด.ช. ภวัช  พลเสน

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประชุม 1
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

561 10561 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  พาขุนทด
562 10562 ด.ช. วัจน์กร  เพชรชู
563 10563 ด.ช. ณัฏฐกฤศ  อยู่สุข
564 10564 ด.ญ. อัยรดา  ชัยวงษ์
565 10565 ด.ช. นรพิชญ์  พรามณ์ประเสริฐ
566 10566 ด.ช. พลาภูม์ิ  เบญญาพีพันธ์ุ
567 10567 ด.ช. ณัฐวัฒน์  ผจงสาลีปัญญา
568 10568 ด.ญ. ปพิชญา  วรรณนาค
569 10569 ด.ช. พริษฐ์  เตชะกฤตเมธีนันท์
570 10570 ด.ช. ฐาปวิชญ์  ขุนศรียา
571 10571 ด.ญ. กุลิสรา  ชนะสิทธ์ิ
572 10572 ด.ญ. ชาลิสา  พรหมทอง
573 10573 ด.ญ. ปุญณดา  วงษ์เพิก
574 10574 ด.ช. ธัชวินทร์  จันทิมา
575 10575 ด.ญ. นภศร  อ าไพศรี
576 10576 ด.ช. กัณฑ์อเนก  เป่ียมสมุทร
577 10577 ด.ช. ธราธร  ธีรานุวัฒน์
578 10578 ด.ช. ปฐมไท  เลิศไกร
579 10579 ด.ช. นวิณ  นาคเพ็ชรพูล
580 10580 ด.ญ. อทิตยา  ขวัญเรือน
581 10581 ด.ญ. ชนัญชิดา  จันทรดี
582 10582 ด.ช. ธนกฤต  แสงทวีวัชณ์
583 10583 ด.ช. ภูผา  เปล่ียนสี
584 10584 ด.ญ. เนตรนรินทร์  สหัสเมธี
585 10585 ด.ญ. ณัฐนรี  ทองสวัสด์ิ
586 10586 ด.ญ. ภณษร  ธนาไกรพร
587 10587 ด.ญ. ประภาพร  วิวัตรสติ
588 10588 ด.ช. กฤษิกร  ราชภักดี
589 10589 ด.ช. ชวดล  ราชภักดี
590 10590 ด.ญ. กัญญาภัค  พันธ์ุบุญ
591 10591 ด.ญ. ณัฐชนันท์  นิลภา
592 10592 ด.ญ. ภาวิดา  ฟง
593 10593 ด.ญ. มนัสนันท์  เจริญเลิศยศ
594 10594 ด.ญ. พิมพ์ณดา  กีรติอมรรัศม์
595 10595 ด.ช. โสภณวิชญ์  จันขัน

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประชุม 2
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

596 10596 ด.ช. กีรติ  ชุ่มนิกาย
597 10597 ด.ญ. ชวัลณุช  ภู่บัว
598 10598 ด.ญ. ชยิสรา  ภู่บัว
599 10599 ด.ช. นัธทวัฒน์  กรมศิลป์
600 10600 ด.ช. พีรวิชญ์  สว่างศรี
601 10601 ด.ญ. วรินชุดา  ทรัพย์เอนก
602 10602 ด.ช. ฉลองรัตน์  กนกวงศ์เสถียร
603 10603 ด.ช. กิตติกวิน  รุ่วเรือง
604 10604 ด.ช. ฑีฆารักษ์  อกนิษฐ์
605 10605 ด.ช. พุทธคุณ  สุวพงศ์พัฒน์
606 10606 ด.ญ. มัทริษา  ยูโซะ
607 10607 ด.ช. กตัญญู  ห้วยเรไร
608 10608 ด.ช. ปัญณวัฒน์  สะสมทรัพย์
609 10609 ด.ช. กันตวัฒน์  กูลกิจ
610 10610 ด.ญ. นลินนิภา  ยานกูลวงศ์
611 10611 ด.ญ. ฌริตา  กล่ าฉวี
612 10612 ด.ช. ธนกฤต  บุญฤทธ์ิ
613 10613 ด.ช. ณัฏฐพัชร์  อาทิมายศอนันต์
614 10614 ด.ช. ชิตภัทร  ปัญญาชัยเตชกุล
615 10615 ด.ญ. ภูริชา  หวังสิทธิเดช
616 10616 ด.ช. อาชวิต  สมบูรณ์ผล
617 10617 ด.ช. กล้าผจญ  พลวัฒน์
618 10618 ด.ช. ศุภกร  มหารัตนวงศ์
619 10619 ด.ช. ภูบดินทร์  กระสินธ์ุ
620 10620 ด.ญ. ณัชชา  ค าแก้ว
621 10621 ด.ช. วีรศรุต  ชูละเอียด
622 10622 ด.ช. วิรเมศร์  เอ่ียมเผ่าจีน
623 10623 ด.ช. จารุพัฒน์  สุวรรณสุขส าราญ
624 10624 ด.ช. นนทพัทธ์  มหาพงษ์
625 10625 ด.ช. สพลดนัย  อู่เงิน
626 10626 ด.ญ. ษิรภา  อังคุตรานนท์
627 10627 ด.ญ. ญาณภัทร  สุวรรณสุขส าราญ
628 10628 ด.ช. สมาธิ  สิงห์แก้ว
629 10629 ด.ญ. ธนษร  ยวงทอง
630 10630 ด.ช. ปภัชเดช  ย้ิมฟุ้งเฟ่ือง

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประชุม 3
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

631 10631 ด.ช. กิตนพงษ์  พานทองแท่ง
632 10632 ด.ช. ภินิชคุณ  สาริยา
633 10633 ด.ญ. กัลยพัชร  เพ็ชรสัจจะ
634 10634 ด.ญ. ภัควลัชญ์  สาริยา
635 10635 ด.ญ. ธนบูรณ์สินี  เจียงสถาพร
636 10636 ด.ญ. ชนกานต์  ฤกษ์สง่า
637 10637 ด.ญ. บัวบูชา  สีนุ้ย
638 10638 ด.ช. ภัทรวิษณ์  กิตติธรรมาภรณ์
639 10639 ด.ญ. กัญจน์รัชต์  จ๋ิวรุ่งเรือง
640 10640 ด.ญ. สุภัสสรา  บัวปลี
641 10641 ด.ช. ธนาวุฒิ  คณะวาปี
642 10642 ด.ช. ธฤต  มาย้ิม
643 10643 ด.ญ. ปภาวรินท์  สุทธิพัฒนางกูร
644 10644 ด.ญ. ณิศรา  น่ิมประเสริฐ
645 10645 ด.ช. ธนวิชญ์  โชติกุลจิรา
646 10646 ด.ช. ณัฐกรณ์  โพธ์ิราศรี
647 10647 ด.ญ. ณัทมาดี  กุศลผลบุญ
648 10648 ด.ช. อิทธิฤทธ์ิ  พันธ์จินดา
649 10649 ด.ญ. กัญญาวีร์  ชมมณี
650 10650 ด.ญ. ปรียาภัทร  เอมเสม
651 10651 ด.ญ. ณัฐพร  ปณตธนภัทร์
652 10652 ด.ช. เกียรติศักด์ิ  วัฒนเฉลิม
653 10653 ด.ช. พศวีร์  เลาหพันธ์ุสวัสด์ิ
654 10654 ด.ช. กัลย์วัจน์  พรมดี
655 10655 ด.ช. จักรรัตน์  ด่านเจริญกิจ
656 10656 ด.ช. ภูสิทธ์ิ  วงษ์ถนอม
657 10657 ด.ช. จิรายุ  ผาสุข
658 10658 ด.ญ. อัญชิษฐา  อ านวยศิลป์
659 10659 ด.ญ. เปมนีย์  ช่างทองดี
660 10660 ด.ญ. พาขวัญ  ช านาญดี
661 10661 ด.ญ. ภัทรภร  พบศิลา
662 10662 ด.ช. อาชวิน  กองก่ิง
663 10663 ด.ช. ภัทรพัฒน์  ตรงไตรรัตน์
664 10664 ด.ญ. ณัฏฐวรา  ผิวผ่อง
665 10665 ด.ช. ภูมิพัฒน์  เศวตมาลย์ชยากร

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566



รหัสสนามสอบ  1073022003  สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประชุม 4
เวลา 09.00-12.30  น.

เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

666 10666 ด.ช. ชนาพัทร  เพชรแท้
667 10667 ด.ญ. อนันตญา  จวบแจ้ง
668 10668 ด.ช. ศุภกร  ศรีฤกษ์
669 10669 ด.ช. ธนัชญกร  ทิมเพชร
670 10670 ด.ช. อนรรฆ  ศิริสัมพันธ์
671 10671 ด.ช. จิณณทัต  ก๋าค า
672 10672 ด.ช. พชรวัฒน์  คุ้มเรือง
673 10673 ด.ญ. วลัยพรรณ  มีถาวร
674 10674 ด.ญ. ภควดี  วุ่นนะ
675 10675 ด.ญ. รชตวรรณ  ศรีโยธา
676 10676 ด.ช. แทนคุณ  ประทุมชาติ
677 10677 ด.ญ. อุรัสยา  ศรีปัตติวงศ์
678 10678 ด.ญ. ณัฏฐนันท์  เรืองอร่าม
679 10679 ด.ช. ธันวา  ทิพย์มณฑา
680 10680 ด.ญ. ไอยรีน  อัครนิติ
681 10681 ด.ญ. ไอลดา  เป่ียมรอด
682 10682 ด.ช. อันดามัน  ม่ังพิมาย
683 10683 ด.ช. เตชัส  ธีระวิทย์
684 10684 ด.ช. ธนัช  พิชัยวัฒนพร
685 10685 ด.ช. ปรเมษฐ์  สกลหหล้า
686 10686 ด.ญ. ปลายฝน  ไปปะ
687 10687 ด.ช. กรภูกฤษ  สันพิมาย
688 10688 ด.ช. ธรรศ  จันทร์แก้ว
689 10689 ด.ช. ศุภวัฒน์  ธุจิกาญจน์
690 10690 ด.ญ. วิช์ปิยา  เบญญาพีพันธ์ุ
691 10691 ด.ญ. กนกพร  พรอนันต์ตระกูล
692 10692 ด.ช. วชิรญาณ์  จัยสิน
693 10693 ด.ช. ชวัลวิทย์  กันกง
694 10694 ด.ช. รัตนชาติ  ศรีสุทธิวรกุล
695 10695 ด.ช. ศุภณัฏฐ์  นัดสูงวงศ์
696 10696 ด.ญ. อชิรญา  หิรัญชาติ
697 10697 ด.ญ. เลียอาน่า เจมม่ี  แคนโทส
698 10698 ด.ญ. รังสิมา  ภูมูล
699 10699 ด.ญ. อริสรา  สว่างศรี
700 10700 ด.ช. กิติภูมิ  ทองจิตร์

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566
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เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ

701 10701 ด.ช. กิตติภัค  ทองจิตร์
702 10702 ด.ช. พัฒวิทย์  นันทะแพทย์
703 10703 ด.ช. ภาณุภัทร  เลิศเกยงค์
704 10704 ด.ญ. พิมพ์ประภัทร  เลิศเกยงค์
705 10705 ด.ช. ภคิน  พรหมมาศ
706 10706 ด.ญ. อัยย์ญดา  เอ่ียมจ ารัส
707 10707 ด.ญ. ชุติมันต์  เสรีกุลวิเวทย์
708 10708 ด.ช. ภัทรด  จารุวัณ
709 10709 ด.ญ. ญาณิน  อินทรเมือง
710 10710 ด.ญ. พลอยนารี  ขวนขวาย

รายช่ือผู้เข้าสอบ Pre-test

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566


