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รายชื่อสนามสอบจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ล าดบั โรงเรียน ประเภท สถานะ 

1 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

2 กรพิทกัษ์ศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

4 กสิณธรอาคาเดมี่ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

5 กานดา ลาดพรา้ว  รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

6 กหุลาบวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

7 เกษมพิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

8 เขมะสิริอนสุสรณ ์(ประถม) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

9 โฆสิตสโมสร รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

10 จารุวรรณ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

11 จารุวฒันานกุลู รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

12 จินดาพงศ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

13 จินดาศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

14 ชินวร รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

15 โชคชยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

16 โชคชยัหทยัราษฎร ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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17 ซางตาครูส้คอนเเวนท ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

18 ซางตาครูส้ ศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

19 เซนตค์าเบรียล ฝ่ายประถม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

20 เซนตด์อมินิก รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

21 เซนตฟ์รงัซิสซาเวียร ์คอนแวนต ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

22 เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

23 ณ ดรุณ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

24 ณฏัฐวฒุิวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

25 
ดรุณสิกขาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรุี 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

26 ดวงวิภา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

27 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

28 เตรียมอดุม ศึกษาพฒันาการสวุรรณภมูิ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

29 ถนอมพิศวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

30 ทุ่งมหาเมฆ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

31 เทพศิรินทรร์ม่เกลา้ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

32 ไทยคริสเตียน รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

33 ไทยนิยมสงเคราะห ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

34 นฤมลทิน ธนบรุี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

35 นวพฒันว์ิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 



ส ำนักงำนโครงกำรสอบวัดทักษะวิชำกำรระดับชำติ (สวช.)                                                         Office of National Academic Test Program 
สถำบันอีซ่ีลชิประเทศไทย (ส ำนักงำนใหญ่)                               EASYLISH Thailand (Headquarter)   
1 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต ้                                                                                    1 Empire Tower, 47 Fl., Unit 4703, South Sathorn 

Road, 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                                          Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand 
02-119-5186, 081-978-5969                                                                                                                                                                    02-119-5186, 081-978-

5969  
easylishthailand@outlook.com                                      www.easylish.com/natprogram                          easylishthailand@outlook.com 

 

 

 
 

36 บางกอกทวิวิทย ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

37 บีคอนเฮาส ์แยม้สอาด ลาดพรา้ว รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

38 บรูณะศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

39 ประชานิเวศน ์ประถม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

40 ประชาอทุิศ (จนัทาบอนสุรณ)์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

41 ประภามนตรี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

42 ปรชัชาธร รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

43 ปราโมชวิทยารามอินทรา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

44 ปัญญาศกัดิ์ สขุสวสัดิ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

45 ปาณยา พฒันาการ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

46 ปิยะจิตวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

47 ผ่องสวุรรณวิทยา สายไหม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

48 ผะดงุศิษยพ์ิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

49 พญาไท รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

50 พระมารดานิจจานเุคราะห ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

51 พระยาประเสริฐสนุทราศรยั (กระจ่าง สิงหเสนี) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

52 พระราม9 กาญจนาภิเษก รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

53 พิบลูประชาสรรค ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

54 พิบลูอปุถมัภ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

55 ภารตวิทยาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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56 มธัยมปัญญารตัน ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

57 มธัยมวดัหนองแขม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

58 แม่พระฟาติมา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

59 ราชวินิตประถมบางเเค รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

60 ราชินี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

61 ราชินีบน รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

62 รุง่อรุณ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

63 ฤทธิยะวรรณาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

64 ลาซาล รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

65 เลิศหลา้ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

66 เลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

67 เลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

68 วลีรตันว์ิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

69 วฒันาวิทยาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

70 วดัประยรุวงศาวาส รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

71 วดัแป้นทอง (สามวาวิทยา) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

72 วดัพลบัพลาชยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

73 วดัอมรินทราราม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

74 ศรีพฤฒา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

75 ศิรินสุรณว์ิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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76 ศึกษานารี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

77 สมิทธิพงษ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

78 สวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

79 สนัติสขุวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

80 สาธิตกรุงเทพธนรุี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

81 สาธิตพฒันา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

82 สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าเเหง(ฝ่ายประถม) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

83 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

84 สารสาสนว์ิเทศบางบอน รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

85 สารสาสนเ์อกตรา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

86 แสงโสม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

87 โสมาภา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

88 โสมาภานสุสรณ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

89 อนนัตา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

90 อนบุาลพิบลูเวศม ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

91 อนบุาลวดันางนอง รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

92 อนบุาลวดัปรินายก รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

93 
อนบุาลสามเสน(ส านกังานสลากกินเเบ่งรฐับาล
อปุถมัภ)์ 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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94 อรรถวิทย ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

95 อสัสมัชญั แผนกประถม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

96 อสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

97 อสัสมัชญัธนบรุี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

98 อ านวยศิลป์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

99 อดุมศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

100 เขมะสิริอนสุสรณ ์(มธัยม) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

101 ซางตาครูส้คอนแวนต ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

102 ซางตาครูส้ศึกษา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

103 เซนตค์าเบรียล ฝ่ายมัธยม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

104 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง (EP) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

105 เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกลา้ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

106 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

107 ทวีธาภิเศก รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

108 เทพศิรินทร ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

109 นวมินทราชินทูิศ บดนิทรเดชา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

110 นวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา 2 รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

111 นวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

112 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

113 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 2 รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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114 บางกะปิ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

115 บางปะกอกวิทยาคม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

116 บรูณวิทย ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

117 พระโขนงพิทยาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

118 พิบลูประชาสรรค ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

119 พิบลูอปุถมัภ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

120 มธัยมประชานิเวศน ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

121 มธัยมวดัสิงห ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

122 โยธินบรูณะ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

123 รตันโกสินทรส์มโภชบางขนุเทียน รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

124 ราชวินิต มธัยม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

125 ราชวินิตบางเขน รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

126 วดัราชบพิธ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

127 วดัราชโอรส รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

129 วดัราชาธิวาส รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

130 วดัสทุธิวราราม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

131 ศรีพฤฒา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

132 
ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ ์สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ 
เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

133 ศึกษานารีวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 
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134 สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปูถมัภ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

135 สตรีวิทยา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

136 
สตรีวิทยา 2 ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

137 สตรีศรีศรีสรุิโยทยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

138 สาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

139 
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
(มธัยม) 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

140 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) 

รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

141 สามเสนวิทยาลยั รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

142 สายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

143 สายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

144 สรุศกัดิ์มนตรี รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

145 สวุรรณารามวิทยาคม รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

146 โสมาภาพฒันา รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

147 อรรถวิทย ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

148 อสัสมัชญัคอนแวนต ์ รอการยืนยนั รอการยืนยนั 

 


