
ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6312296 ด.ช. กฤษกร สอนมัวมืด ประทุมอนุสรณ์ .
2 6312234 ด.ญ. ธนีิดา จนัทร์ตรี ราชวนิิตประถมบางแค .
3 6312041 ด.ญ. พันทิพา เรืองปิ่น วลีรัตน์วทิยา .
4 6313143 ด.ญ. ศศิกาญจน์ คงมา วดัอินทาราม'"โกวทิอินทราทน" .
5 6312034 ด.ช. ปิติพงษ์ สายดอน วดันิมมานรดี .
6 6312220 ด.ช. จริสิน ปิ่นแก้ว สากลศึกษา บางแค .
7 6313139 ด.ช. สิริณัฏฐ์ วงษ์มั่น สารสาสน์วเิทศบางบอน .
8 6313062 ด.ญ. สุนิสา ขวญัเสน่ห์ วดัเกาะ .
9 6313022 ด.ช. ศาสตรา โคตรวงศ์ บ ารุงวทิยาธนบุรี .
10 6313137 ด.ญ. วรัทยา ถนอมวริิยะพัฒน์ กงล้ีจงซัน .
11 6312134 ด.ช. พีรพัฒน์ เส็งมา บางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์ .
12 6312223 ด.ช. วสุธร สู่เสน บางเเค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
13 6312031 ด.ญ. ชลธชิา ภูเนานิล เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
14 6312049 ด.ช. ชุติศรณ์ บุญยัง วดันาคปรก .
15 6312256 ด.ญ. อชิรญา เอี่ยมสอาด เนียฮอร์สเตอร์ราชวนิิตประถมบางแค .
16 6313011 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ยิ้มพูลทรัพย์ กงล้ีจงซัน .
17 6312285 ด.ช. จกัรินทร์ อินทรชนบท มณีวฒันา .
18 6313066 ด.ญ. ร่งฤดี สุวรรณวงค์ วดัก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกุล) .
19 6312078 ด.ช. ณัฐนันท์ สาสุวรรณ์ วดับุณยประดิษฐ์ .
20 6313151 ด.ญ. ปพิชญา ไข่แดง ชุมชนบ้านโคกสวาย .
21 6312176 ด.ช. ศุภวตัร อ่อนน้อม สุธรรมศึกษา .
22 6313092 ด.ช. ต้นน้ า จา่บาล วดับุคคโล .
23 6312182 ด.ช. นรวฒัน์ สุขษาสุณี ฐานปัญญา .
24 6313034 ด.ช. ภูผา จอกลอย วดัทองศาลางาม .
25 6312320 ด.ช. รุ่งโรจน์ มีบุญ ประทุมอนุสรณ์ .
26 6312279 ด.ญ. ปัทมน บุญนาค สายประสิทธิว์ทิยา .
27 6313035 ด.ช. ปฐพี จอกลอย วดัทองศาลางาม
28 6312108 ด.ญ. รวงข้าว กันสวสัด์ิ วดับุญยประดิษฐ์
29 6312087 ด.ญ. กานต์พิชชา ชาดาพันธ์ วดันิมมานรดี
30 6313175 ด.ช. ธรีพงศ์ มังโส อนุบาลวดันางนอง
31 6313176 ด.ญ. ปาริฉัตต์ วาทิตตาคม วดับุญยประดิษฐ์
32 6313178 ด.ช. ณัฏฐกร หอมสุคนธ์ ปัญญาวทิยา
33 6312334 ด.ช. บุณญฤทธิ์ อมรรัตน์กศล สายประสิทธิว์ทิยา
34 6313180 ด.ช. ทิวตัถ์ ศุภวาที ฐานปัญญา
35 6313185 ด.ช. กฤษฎา มากแจง้ ปัญญาวทิยา
36 6313095 ด.ช. ธนวนิท์ ไชยโคตร์ กันตทาราม

แบบลงชื่อรำยงำนตัวผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรียนปกติ  หลักสูตรส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬำ (ม.1/1)



ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6313078 ด.ช. วรภพ เพชรชูพงศ์ กงล้ีจงซัน .
2 6313109 ด.ช. วรินทร สุขอร่าม สถาพรศึกษา .
3 6312286 ด.ญ. พิชชานันท์ พิมพ์เพ็ชร ราชวนิิตประถมบางแค .
4 6312086 ด.ญ. อ้อมขวญั จมูเเพง อภิจติอนุสรณ์ .
5 6312118 ด.ญ. ลักษิกา ศักด์ิอิ่มจติต์ วดันิมมานรดี .
6 6312053 ด.ญ. จรัิชญา เดชทัน ด าเนินวทิยา .
7 6313007 ด.ญ. กันต์ฤทัย ข าบุญมั่น วดักระจบัพินิจ .
8 6312047 ด.ญ. พรนภัส แซ่ล้ี มณีวฒันา .
9 6313083 ด.ช. บุญชนะ ขจรพันธ์ วดันาคปรก .
10 6312002 ด.ญ. ชนม์นิภา ศรีใส ราชวนิิตประถมบางแค .
11 6313031 ด.ช. นัทธกานต์ กีรติขจร กงล้ีจงซัน .
12 6312128 ด.ช. สิรดนัย อินทรพิทักษ์ ราวนิิตประถมบางแค .
13 6312232 ด.ญ. ภัคธมีา ธรีประยูร สากลศึกษา บางแค .
14 6312319 ด.ช. ณัฐวฒัน์ จนัทร์เจริญวฒันา สากลศึกษาบางแค .
15 6313140 ด.ช. พรรวษา ล่ิมสุวรรณ วดัะตล่อม .
16 6313020 ด.ช. ธาราธร จนัทร์งาม ศิรินุสรณ์วทิยา .
17 6313016 ด.ช. สรัล เจยีรนนท์ กงล้ีจงซัน .
18 6313063 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วรสิทธกิร กงล้ีจงซัน .
19 6312310 ด.ช. พิชญนันท์ ต้นส้ัน พิชญช์นก .
20 6312068 ด.ญ. กัณฑิภา จนัจณะเสนี คลองหนองใหญ่ .
21 6312171 ด.ช. ณฐนนท์ เรืองแก้ว พิชญช์นก .
22 6312114 ด.ช. ทนุธรรม พัฒนศิลป์ เทศบาล๔  มหาราช
23 6313103 ด.ญ. ณัฐวรรณ วงกะโซ่ บ้านแคน
24 6312057 ด.ช. ไกรวชิญ์ ภูมิกาล ราชวนิิตประถมบางแค
25 6312169 ด.ช. โสภณวชิญ์ ประสานศรี เปี่ยมสุวรรณวทิยา
26 6313171 ด.ญ. ปภาวี ทิพยทัศน์ สารสาสน์วทิเทศบางบอน
27 6313173 ด.ญ. เบญจมาส  ทิพยจติุพร กรพิทักษ์ศึกษา
28 6313136 ด.ช. อธศิ สรรพกิจจานนท์ เอกดรุณ
29 6313174 ด.ช. ยศ กาญจนกูล วดัสุวรรณ
30 6313177 ด.ช. ณัฐพล พิมพา วดับางประทุนนอก
31 6313187 ด.ช. กรวชิญ์ กล่ินถาวร วดัราษฎร์บ ารุง(งามศิริวทิยาคาร)
32 6313183 ด.ช. ทักษดลย์ ค าจนัทร์ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
33 6313182 ด.ช. วทันย์ เจยีรพรรณี กรพิทักษ์ศึกษา
34 6313184 ด.ช. จริวฒัน์ ทองหนัก เยาวลักษณ์วทิยาธนบุรี

แบบลงชื่อรำยงำนตัวผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรียนปกติ  หลักสูตรภำษำจีน - ภำษำญีปุ่่น (ม.1/2)



ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6313144 ด.ญ. นลินนิภา ปิยะกุลวรศักด์ิ ซางตาครู้สคอนแวนท์ .
2 6312075 ด.ช. รัฐชานนท์ นิลานุช วดัท่าพระ .
3 6313156 ด.ช. กฤติพนธ์ ศรีอาจ เปี่ยมสุวรรณ วทิยา .
4 6312077 ด.ญ. ภัทรธดิา จนัทนา ราชวนิิตประถมบางแค .
5 6312149 ด.ช. คณิศร สุวรรณบัตร ราชวนิิตรประถมบางแค .
6 6312321 ด.ญ. ปพิชญา ศรศิลป์ บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
7 6313111 ด.ช. วฒิุพงษ์ ลิตธสิิงห์ ราชวนิิตประถมบางแค .
8 6312058 ด.ช. ศราวนิท์ กลางแก้ว เผดิมศึกษา .
9 6312269 ด.ช. อัครพล ศรีค า วดัประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) .
10 6312164 ด.ช. เพชรภูมิ คงบริบูรณ์ สากลศึกษา บางแค .
11 6312094 ด.ญ. ทิพวานี แก้วอุ่น ราชวนิิตประถมบางแค .
12 6313126 ด.ช. กฤตพล วรรณภิระ วดัท่าพระ .
13 6312010 ด.ช. กิติภูมิ อินมะณี เปี่ยมสุวรรณวิิทยา .
14 6312291 ด.ช. เสฏฐพงศ์ อินรัตน์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
15 6312247 ด.ญ. กมลชนก วงษ์ประเสริฐ บางแคเหนือ (ชั้นจ านงค์ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) .
16 6312129 ด.ช. ธนกร นิลาศภัย วดันิมมานรดี .
17 6312133 ด.ญ. วราภรณ์ แซ่หวู่ บางแคเหนือ .
18 6312283 ด.ช. พงศกร วนัดี ราชวนิิตประถมบางแค .
19 6312009 ด.ช. ณภัทร บุญปก สถาพรศึกษา .
20 6312079 ด.ช. ชุติเดช สมออร วดัอ่างแก้ว (จบีปานข า) .
21 6312096 ด.ช. เอกฤทธิ์ ศุภอ าพันวงษ์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
22 6312185 ด.ญ. ศริตา สอนสิงห์ วดัราชสิทธาราม .
23 6312236 ด.ช. ธรรมธตั แสงหิรัญ เปี่ยมสุวรรณ .
24 6312198 ด.ช. รุ่งอนัน ธรรมสุภา วดัอ่างแก้ว (จบี ปานข า) .
25 6312281 ด.ช. รณรณก ดอนสุวรรณ ประทุมอนุสรณ์ .
26 6312327 ด.ช. ปรินทอง กั้นห้องกลาง ธนบุรีศึกษา .
27 6312157 ด.ช. อัครพล กระจายแก้ว เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
28 6312025 ด.ช. ชยุตพงศ์ ลาดค า ปทุมอนุสรณ์ .
29 6312159 ด.ช. องค์อาจ จติร์วภิาค พิชญช์นก .
30 6313122 ด.ช. ธชัพล บุญเจยีง กงล้ีจงซัน .
31 6312130 ด.ญ. สุภัทท์ กลางไชย วดันิมมานรดี .
32 6312180 ด.ญ. นัชชา โพธวิฒัน์ วดัท่าพระ .
33 6313101 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชูธงชัย สายประสิทธิว์ทิยา .
34 6312205 ด.ช. ปิยวฒัน์ ขวญัทอง ประทุมอนุสรณ์ .
35 6312284 ด.ช. อภิรักษ์ เเซ่อึ้ง กงล้ีจงซัน .
36 6312092 ด.ช. ธราธาร ลิขิตาภรณ์ สถาพรศึกษา .
37 6313056 ด.ช. วราภพ ราชภักดี วดัประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) .
38 6312156 ด.ช. ภูมิพัฒณ์ หนูทองรักษ์ ราชวนิิตประถมบางแค .
39 6312165 ด.ช. ทัชชัช ฉิมมาลี อ านวยศิษย์ศึกษา .
40 6312022 ด.ญ. ทิพรัตน์ ดวงมณี ราชวนิิตประถามบางแค .
41 6312013 ด.ช. กฤษฎากร สระแก้ว สุจณิณ์วดี .
42 6312280 ด.ช. นิรพล กิ่งแก้ว ราชวนิิตประถมบางแค .
43 6313015 ด.ช. สุทธลัิกษณ์ แจม่วมิล วดัปากน้ าพิบูรณ์สงคราม .
44 6312290 ด.ช. ธรรมรักษ์ อรุณมณี เผดิมศึกษา
45 6313166 ด.ช. สุทธวิฒัน์ พิทักษ์กมลพร ภาษานุสรณ์บางแค

ประเภทห้องเรียนปกติ  หลักสูตรทั่วไป (ม.1/3)
แบบลงชื่อรำยงำนตัวผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6312254 ด.ช. สหรัตน์ ปีตศิริพันธ์ ราชวนิิตประถมบางแค .
2 6312298 ด.ญ. อินทุกร เทพทิตย์ วดัอ่างแก้ว(จบีปานข า) .
3 6312152 ด.ญ. ปภาวรินทร์ จนัทร์ศรี สากลศึกษา บางแค .
4 6312061 ด.ช. เจริญฤทธิ์ มาศประสิทธิ์ บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
5 6312017 ด.ช. วรเมธ พันธเ์กาะเริง เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
6 6312124 ด.ช. ภูวสัิย บุณณะจนัทร์ วดัวจิติรการนิมิตร .
7 6312021 ด.ช. ปิติภัทร พรหมโสภี ราชวนิิตประถมบางเเค .
8 6312228 ด.ช. คณิศร ศรีภูมิ อภิจติอนุสรณ์ .
9 6312301 ด.ญ. กรกช ปั้นทอง วดัโตนด .
10 6312003 ด.ญ. เปรมวดี ศรีจนัทร์ ราชวนิิตประถมบางแค .
11 6312235 ด.ญ. จณิตา จั่นหรุ่น ราชวนิิตประถมบางแค .
12 6312274 ด.ช. ศิรวฒิุ อ่อนช้อย สากลศึกษา บางแค .
13 6312202 ด.ช. พีรพัฒน์ น้อยพันธ์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
14 6312015 ด.ช. ภูริณัฐ เหล่ามีผล วดัพิชัยญาติ .
15 6312194 ด.ช. ชยานันต์ มนกลาง พิชญช์นก .
16 6313070 ด.ญ. ฐิติพร วงษาบุตร ราชวนิิตประถมบางเเค .
17 6312204 ด.ช. ธนพร สุวรรณศรี วดัอ่างแก้ว (จบี ปานข า) .
18 6312070 ด.ญ. อาภากร บุญชุบ เผดิมศึกษา .
19 6312088 ด.ช. รัชชานนท์ อวยบางมด ราชวนิิตประถมบางเเค .
20 6312051 ด.ช. วงศกร ทองเขียว ราชวนิิตประถมบางแค .
21 6312016 ด.ช. ณัฏฐภัทร์ นวลเกษม สถาพรศึกษา .
22 6312201 ด.ช. วรินทร์ แกมณี ราชวนิิคประถมบางแค .
23 6312184 ด.ช. ภูวธิทัร์ ค าเอก เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
24 6312242 ด.ช. วรินทร สมสกุลดี สุธรรมศึกษา .
25 6312330 ด.ญ. ณัฎฑกมล คุณาสิริไพศาล พิชญช์นก .
26 6312316 ด.ญ. จดิาวรรณ สุขสวสัด์ิ ราชวนิิตประถมบางแค .
27 6312305 ด.ช. ณัชณิชิณ โพธิสี์ดา วดัราชคฤห์ .
28 6312309 ด.ญ. บุษกร บุญเพ็ง พิชญช์นก .
29 6312037 ด.ช. รัตนชัย ศรีแสง เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
30 6312040 ด.ช. สิริวชิญ์ วรสวาสด์ิ วดันิมมานรดี .
31 6312074 ด.ช. วรีภัทร อินเมฆ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
32 6312225 ด.ญ. รวกิานต์ หม่า คลองหนองใหญ ่(ทองค า ปานข าอนุสรณ์) .
33 6312089 ด.ญ. นริศา เมืองเกษม วดัอ่างแก้ว (จบี ปานข า) .
34 6312028 ด.ญ. ศิริพร ศังขวณิช เผดิมศึกษา .
35 6312243 ด.ช. สุรศักด์ิ สุขน้อย เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
36 6312136 ด.ช. จรัิฏฐ์ ภูติจนิดานันท์ เผดิมศึกษา .
37 6312307 ด.ช. ศิวกร อัศวเรืองโรจน์ สุภาคมศึกษา .
38 6312245 ด.ช. ณรงค์ศักด์ิ สีทองหลาง เผดิมศึกษา .
39 6312098 ด.ช. ธนกฤต อยู่พิทักษ์ วดันิมมานรดี .
40 6312066 ด.ญ. มาฆมาศ ธนะส าเริง วดัทองศาลางาม .
41 6312064 ด.ช. วริน ทวศีรี เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
42 6313119 ด.ญ. ธนพร ศรีค า กงล้ีจงซัน .
43 6312123 ด.ช. ธราเทพ สมบูรณ์ บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
44 6313169 ด.ญ. นลิน วริิยะมานนท์ วดัท่าข้าม
45 6313172 ด.ญ. อามรรัตน์ สมิติรักษ์ สารสาสน์สุขสวสัด์ิ
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ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6313098 ด.ช. อภิชาติ ทองสาย สถาพรศึกษา .
2 6312112 ด.ญ. ศีตลา กองแก้ว วดัโพธิ(์ราษฎร์ผดุงผล) .
3 6312299 ด.ช. รัชชานนท์ เรืองขจร บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
4 6312103 ด.ญ. แพรวา แสงสุด วดันิมมานรดี .
5 6312178 ด.ช. ด.ช.วรวสั สุขเมธติ สากลศึกษาบางเเค .
6 6312288 ด.ช. ภูมิพัทธ์ โสภาชัย กันตทาราราม .
7 6312093 ด.ช. ธนกฤต กล่ินหอม วดันาคปรก .
8 6312117 ด.ช. กรกฤช อ่อนนิ่ม สุภาคมศึกษา .
9 6312241 ด.ช. พีระพง วงศ์แก้ว ราชวนิิตประถมบางแค .
10 6312209 ด.ญ. ทิพวรรณ แซ่ต้ัง สากลศึกษา บางแค .
11 6313133 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศิริชู ชัยพิทยพัฒน์ .
12 6312071 ด.ช. สุรเชษฐ์ มั่นถาวรวงศ์ สากลศึกษา บางเเค .
13 6312132 ด.ช. ธนกร เศรษฐีธร เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
14 6312258 ด.ช. ชนาธปิ เขียนถนอม เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
15 6313077 ด.ญ. ปรียา เทียนจนัทร์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
16 6313004 ด.ช. ธรีเดช มิ่งศร วดัประดู่บางจากพ่วงอุทิศ .
17 6313068 ด.ช. กอบชัย ราชคม บูรณวทิย์ .
18 6312154 ด.ญ. อณัญญา พิมพ์สารี ราชวนิิตประถมบางเเค .
19 6312073 ด.ญ. จรัิชยา จนีเมฆ พิชญช์นก .
20 6312056 ด.ญ. สุพรรณษา ศิษย์ประเสริฐ บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
21 6313107 ด.ช. ศรัณยพงษ์ เจริญพูนทรัพย์ อยู่เย็นวทิยา .
22 6312229 ด.ญ. สุธติา สันต์ธนะวาณิช สุภาคมศึกษา .
23 6312109 ด.ญ. ศศิรดา ล้ิมนิรมล ราชวนิิตประถมบางแค .
24 6313112 ด.ช. พุฒิเมธ ชูรัตน์ มัธยมวดัไทรราษฎร์อุปถัมภ์ .
25 6313084 ด.ช. ธนวฒัน์ ศิริกันตยะวฒัน์ วดัลาดกระบัง .
26 6313052 ด.ญ. ปัญญศิา บุนนาค ภาษานุสรณ์ .
27 6312273 ด.ญ. ปาลิตา โสนางรอง วดัประดู่ฉิมพลี .
28 6312308 ด.ช. พชรดนัย โชติชยภิญโญ วดัราษฎร์บ ารุง (งามศิริวทิยาคาร) .
29 6312048 ด.ช. ทินกร เปี่ยมสุข วดัก าเเพง .
30 6312007 ด.ช. กิตติภัค นาคเกี้ยว วดัจนัทร์ประดิษฐาราม .
31 6312148 ด.ช. ณัฐวฒัน์ จนัทนามศรี วดันาคปรก .
32 6312145 ด.ช. พีรมิตร สุโพธิ์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
33 6312076 ด.ญ. ณัฎฐณิชา จนีเมฆ คลองหนองใหญ่ .
34 6313106 ด.ช. ธรีภัทร์ งามแพง สถาพรศึกษา .
35 6312135 ด.ช. ชนันธรณ์ ภู่นิ่ม วดัวจิติรการนิมิตร .
36 6313148 ด.ช. พรตาร นิตรใหม่ วดัมหาพฤฒาราม .
37 6313102 ด.ช. วชิญพงศ์ พจนา ผดุงกิจวทิยา .
38 6313032 ด.ช. ภูริภัทร สาเกทอง ประทุมอนุสรณ์ .
39 6313161 ด.ช. เลิศชนกานต์ กันหนู สายประสิทธิว์ทิยา .
40 6312033 ด.ช. ศิวะพร สงวนพันธ์ วดันิมมานรดี .
41 6313019 ด.ช. เจตพัฒน์ ฟุ้งกล่ินส่ง กงล้ีจงซัน .
42 6312297 ด.ช. ปราบดา ตุลารัตนพงษ์ สายประสิทธิว์ทิยา .
43 6312322 ด.ช. อภิชัย งามเสมอ แสงมณี
44 6313179 ด.ญ. จนิต์จฑุา ปิ่นเมือง ราชวนิิตประถมบางแค
45 6313186 ด.ช. ภัทรพล หากระสัง อนุบาลวงัน้ าเย็นมิตรภาพที1่79
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ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6312191 ด.ช. สุเมธ แก้วเกตุชฎาพร บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
2 6312263 ด.ช. กิจนันท์ นกสามเมือง บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
3 6312100 ด.ญ. ลักษณ์เจริญ เขม้นงาน วดันิมมานรดี .
4 6312140 ด.ญ. พิมนิภา ธรรมนาม แสงมณี .
5 6312111 ด.ช. รพีภัทร อังสุมาลี วดันาคปรก .
6 6312090 ด.ช. ณัฐดนัย บานหอมกล่ิน พรประสาทวทิยา .
7 6313154 ด.ญ. ณภัทร ณ ระนอง มณีวฒันา .
8 6312042 ด.ช. สิรภัทร ดีกุดคุ้ม ราชวนิิตประถมบางแค .
9 6312264 ด.ช. ธรีวฒัน์ ขุมทอง สุธรรมศึกษา .
10 6312055 ด.ช. วายุ แตงสาขา วดันิมมานรดี .
11 6312018 ด.ช. ปิยราช จนัทะพล เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
12 6312175 ด.ช. กวนิภพ ถาวรผล บางเเค(เนื่องสังวาลย์อนสรณ์) .
13 6312172 ด.ช. นฤมินทร์ ตันจนิดารัตน์ สากลศึกษา บางแค .
14 6312332 ด.ญ. อภัชญา จนัทะบุรม คลองหนองใหญ่ .
15 6313072 ด.ช. ชยางกรู ศรีสนิท มณีวทิยา .
16 6312119 ด.ญ. พิมพกานต์ เจริญศิริ วดัประดู่ฉิมพลี .
17 6312008 ด.ช. จตุรเทพ โสชัย คลองหนองใหญ(่ทองค า ปานข าอนุสรณ์) .
18 6312255 ด.ช. พีระพัฒน์ ภูศรี ภาษานุสรณ์บางแค .
19 6312043 ด.ช. ชนากูล เขจรรักษ์ สถาพรศึกษา .
20 6312238 ด.ญ. พชรพร เตชะวณิช วดัเจา้มุล .
21 6312141 ด.ช. ศิลา กังหันทอง สถาพรศึกษา .
22 6312302 ด.ช. ธรีะ ศิริบ าเพ็ญ เผดิมศึกษา .
23 6312261 ด.ญ. ปาริชาติ ทองพานิช วดัประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) .
24 6312062 ด.ญ. กมลพัชร อยู่ศิริ ราชวนิิตประถมบางแค .
25 6312276 ด.ช. นนทกร ห้องแซง สุภาคมศึกษา .
26 6312127 ด.ช. โชคอนันต์ ดีอันกอง วดัวจิติรการนิมิตร .
27 6312314 ด.ช. วรรณชัย น้อยรักษา วดันิมมานรดี .
28 6313064 ด.ญ. อาภากร วคัคีย์พรหม วดัสังข์กระจาย .
29 6313132 ด.ช. วรีวชิณ์ ชาญชัยประเสรีฐ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
30 6312271 ด.ช. ภัทรพงษ์ ก้อนทอง สถาพรศึกษา .
31 6312189 ด.ช. อมรเทพ แซ่ซ้ิม กันตทาราราม .
32 6312311 ด.ญ. ปานตา ศิริโภคกุล วดัท่าพระ .
33 6313026 ด.ญ. นิรชา หมื่นเจริญ วดัเจา้มูล .
34 6312306 ด.ช. พิชิตชัย สู่บุญ เผดิมศึกษา .
35 6312166 ด.ช. บุญยวร์ี จริโรจน์ วดัอ่างแก้ว .
36 6312174 ด.ช. ร่มฉัตร พุฒวนัดี วดัเจา้มูล .
37 6312289 ด.ญ. ธนาภา สมคะเน พิชญช์นก .
38 6312167 ด.ญ. ลลิตา เฉลิมแก้ว ประทุมอนุสรณ์ .
39 6312012 ด.ช. ภูวดล นุ่มละมูล ราชวนิิตประถมบางเเค .
40 6312060 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ปาลสุทธิ์ สากลศึกษาบางแค .
41 6313094 ด.ช. นภัสกร เปรมปรุงวทิย์ วดับุญยประดิษฐ์ .
42 6312331 ด.ช. สมโชค นรัจฉริยางกูร เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
43 6312131 ด.ช. ชยานันท์ มิตรร าพึง เผดิมศึกษา .
44 6313129 ด.ช. อชิรวตัต์ิ เเดงอรุณ ภาษานุสรณ์บางเเค
45 6313188 ด.ช. กฤติพงศ์ สุขเกษม กงล้ีจงซัน
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ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6313158 ด.ญ. รุ้งลาวณัย์ ผ่องแผ้ว บ้านหนองมะสัง .
2 6312029 ด.ญ. ฐาปนี บุญชาติ วดัประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) .
3 6313021 ด.ช. ธนพงษ์ อัศวพนากิจ วดันาคปรก .
4 6312102 ด.ญ. ชุตินันท์ จนัทรสาขา ฐานปัญญา .
5 6312323 ด.ญ. ธยานี ค าพุต วดัอ่างแก้ว(จบี ปานข า) .
6 6313079 ด.ญ. พิชญาภา ไกรศรี ฐานปัญญา .
7 6312038 ด.ญ. ศิรภัสสร จติตคราม ราชวนิิตประถมบางแค .
8 6312227 ด.ช. กรวริศวร์ สีมา ภาษานุสรณ์บางแค .
9 6312215 ด.ช. นคเรศ พยัคฆพันธ์ ราชวนิิตประถมบางแค .
10 6312030 ด.ญ. เมธาวดี สาลีทอง วดัประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)  .
11 6312177 ด.ช. เหมันต์ ส ารองพันธ์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
12 6312230 ด.ญ. นภสร ทองกะไลย สุภาคมศึกษา .
13 6313093 ด.ญ. จนิดาพร เงินงาม เอกดรุณ .
14 6312063 ด.ช. รชต เจริญธนาวงศ์ ประทุมอนุสรณ์ .
15 6312181 ด.ช. วฒิุกร ปริวฒันานนท์ สถาพรศึกษา .
16 6312187 ด.ช. นิรุตต์ิ พึ่งน้อย วดัทองศาลางาม .
17 6312244 ด.ญ. ศรสวรรค์ ศิริมงคล มณีวฒันา .
18 6313041 ด.ช. ชยกร มั่นสัมฤทธิ์ ปัญจพรพิทยา .
19 6312039 ด.ช. ปิยวฒัน์ จนัทร์งาม สถาพรศึกษา .
20 6313024 ด.ช. รัฐพล มีสมบูรณ์ วดันิมมานรดี .
21 6313006 ด.ช. ชวภณ เพชรด่านเหนือ อภิจติอนุสรณ์ .
22 6312142 ด.ช. ธรีศักด์ิ ด้วงจนัทร์ สุธรรมศึกษา .
23 6312239 ด.ช. ชยพล บุตรอินทร์ ชัยพิทยพัฒน(์ ุจารุวฒันานุกูล)ท่าพระ .
24 6313008 ด.ญ. ภทรพรรณ เตชะวณิช วดัเจา้มุล .
25 6313080 ด.ช. ธร์ีดนัย อ่อนนาน ราชวนิิตประถมบางแค .
26 6313128 ด.ช. ปฏิภาณ ทัพน้อย วดัประดู่ฉิมพลี .
27 6313060 ด.ช. ธนกฤต นพธญัญะ วดันิมมานรดี .
28 6312125 ด.ช. สุรศักด์ิ เพชรหงษ์ วดัวจิติรการนิมิตร .
29 6312139 ด.ช. ปวเรศ พันธ์ิภาไพ พิชญช์นก .
30 6312195 ด.ญ. พรทิพย์ จกัรเครือ วดัประดู่ฉิมพลี .
31 6312257 ด.ช. ธรีภัทร รุ่งอรุณ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
32 6313163 ด.ช. สิทธโิชค ศิริกิจพาณิช์กูล พระยามนธาตุราชศรีพิจติร์ .
33 6312190 ด.ช. ณภัทร อุตตมะรูป วดันาคปรก .
34 6313046 ด.ญ. ชนกวนันท์ สุขประสานกุล ผดุงกิจวทิยา .
35 6312277 ด.ช. นิติกร นวลแก้ว วดัประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) .
36 6312050 ด.ช. ณฐพล แสวงนิล ราชวนิิตประถมบางแค .
37 6312006 ด.ช. ปฏิภาณ เชาวฉ์ลาด เผดิมศึกษา .
38 6312231 ด.ช. กิตติธชั ศิริสาขา สถาพรศึกษา .
39 6312240 ด.ช. ธรรมธร สุระโส ราชวนิิตประถมบางแค .
40 6312045 ด.ญ. เพชรธดิา ยาคล้าย วดัประดู่ฉิมพลี .
41 6312192 ด.ช. ธรรณยวฒัน์ บ าเพ็ญกุล สุภาคมศึกษา .
42 6312275 ด.ญ. ศุภนิดา ปัดสุวรรณ วดัทองศาลางาม .
43 6312300 ด.ช. ธนากร จนัทดาโคตร พิชญช์นก .
44 6313047 ด.ญ. วรัทยา แก้วจนัทร์ ผดุงกิจวทิยา
45 6313131 ด.ญ. ชนัทฎา ตรีตรง ราชวนิิตประถมบางแค
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ล ำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อรำยงำนตัว
1 6312084 ด.ช. อัครชัย สวา่งอารมณ์ ประทุมอนุสรณ์ .
2 6312004 ด.ญ. ณัฐนันท์ ใจกล้า ประทุมอนุสรณ์ .
3 6312266 ด.ญ. สุพิชญา ศรีส าอางค์ วดันิมมานรดี .
4 6312272 ด.ช. ธนทัต สุดเสนาะ วดัท่าพระ .
5 6313010 ด.ญ. อรจริา กองแก้ว บางแคเหนือ (ชั้นจ านงค์ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) .
6 6312210 ด.ญ. สาธนิี ก้อนแพร สากลศึกษา บางแค .
7 6312193 ด.ช. วฒิุภัทร โกศล เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
8 6313040 ด.ช. จริายุทธิ์ บุญเกิด วดัโตนด .
9 6313121 ด.ญ. ธารใจ พลชัยยา บางแคเหนือ(ชั้น -จ านงค์ ฉ่องสวนอ้อย)[ .
10 6312126 ด.ช. ณัฐนันท์ จรัินธนินธชักุล สากลศึกษา .
11 6312036 ด.ช. ปาณัสม์ ประยูรโภคี ภาษานุสรณ์บางแค .
12 6312027 ด.ช. ชนะพล อินสูงเนิน วดันาคปรก .
13 6312179 ด.ช. กมลภพ ไพรอุดมเลิศ สถาพรศึกษา .
14 6312221 ด.ช. ศิฬะพัฒน์ ทาพล มณีวฒันา .
15 6313135 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ตองอ่อน วดัประยุรวงศาวาส .
16 6312026 ด.ญ. สุพรรษา บุญหวาน วดันิมมานรดี .
17 6312011 ด.ช. สิทธพิิพัฒน์ ภาภักดี สุจณิณ์วดี .
18 6312317 ด.ช. ธนวตั แจบกระโทก สุภาคมศึกษา .
19 6312214 ด.ญ. มลธติา ดอกแก้ว บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) .
20 6312294 ด.ช. ภาคิณ จรูญชาติรักษ์ ดวงวภิา .
21 6312237 ด.ช. คมสรรค์ พุฒหล่า สถาพรศึกษา .
22 6313108 ด.ญ. มุกรินท์ โกศลสมบูรณ์ วดัจนัทร์ประดิษฐาราม .
23 6312162 ด.ช. ฐากูร แสงไข่ วดัทองศาลางาม .
24 6312023 ด.ช. รัชพล ยิ้มแย้ม สถาพรศึกษา .
25 6312032 ด.ช. ณภัทร ชูรัตน์ พิชญช์นก .
26 6312259 ด.ช. ณฐพัฒน์ สืบสุขพาประเสริฐ วดันิมมานรดี .
27 6312163 ด.ญ. ขวญัชนก คงถาวร เผดิมศึกษา .
28 6312226 ด.ญ. กัญญารัตน์ สุนทรเล่ม สายประสิทธิว์ทิยา .
29 6312246 ด.ช. ธนกฤต ชูเกล้ียง ราชวนิิตประถมบางแค .
30 6312265 ด.ช. เอกรินทร์ ใยมงคล วดัท่าพระ .
31 6312019 ด.ช. ธรรมรัตน์ บ ารุงรัตน์ กงล้ีจงซัน .
32 6312065 ด.ช. พชรพล ใจชนะ ประทุมอนุสรณ์ .
33 6312203 ด.ช. กษิด์ิเดช ทีปไทสงค์ บางแค เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์ .
34 6312005 ด.ญ. ศิริลักษณา ทับทิมทอง ราชวนิิตประถมบางแค .
35 6312173 ด.ช. วสุิทธพิงษ์ แก้วศรี ราชวนิิตประถมบางแค .
36 6312143 ด.ช. ปวริศ เจดีย์ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
37 6312106 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ โอนทวดั ราชวนิิตประถมบางแค .
38 6313110 ด.ช. ปิยะวฒัน์ เทียบโพธิ์ สถาพรศึกษา .
39 6313104 ด.ช. ธนพัฒิ รุจพิืช กงล้ีจงซัน .
40 6312161 ด.ช. รัฐชานนท์ เถระสวสัด์ิ วดันิมมานรดี .
41 6312054 ด.ญ. นิชา ช้างเดช วดัทองศาลางาม .
42 6312315 ด.ช. ฉัตรชัย เพชรวงษ์ สถาพรศึกษา .
43 6312160 ด.ช. สุภากร สมประเสริฐ เปี่ยมสุวรรณวทิยา .
44 6313163 ด.ช. ทศพร หิรัญโอภาสวงศ์ วดัก าแพง
45 6313181 ด.ช. ฐิติวฒัน์ เสือใจ พิชญช์นก .
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