
ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345136 เด็กหญิง กชกร แพงไธสง วดันวลนรดิศ
2 6345090 เด็กชาย ปณัฐ ประสงค์ดี วดันวลนรดิศ
3 6345111 นาย ธนวนัต์ ไกรพธารากลุ วดันวลนรดิศ
4 6345137 เด็กหญิง ณัฐพร ลยางกรู วดันวลนรดิศ
5 6345112 เด็กชาย ศุภกฤต พอ่ค้า วดันวลนรดิศ
6 6347112 นางสาว นันธพิร สวนเพลง วดันิมมานรดี
7 6345269 เด็กชาย อภวิชิญ์ พศิาลอคัรเลิศกลุ วดันวลนรดิศ
8 6347134 นางสาว ณัฐกานต์ แซ่ล้ิม วดัอดุมรังสี
9 6347194 เด็กหญิง กญัญาณัฐ พรประมวล สารสาสน์วเิทศธนบุรี
10 6345248 เด็กชาย อรรถพล อมรทัต วดันวลนรดิศ
11 6347057 นางสาว ธญัญพร ม่วงปัน่ ปัญญาวรคุณ
12 6345098 นาย รัชพล ไกรภมูิ วดันวลนรดิศ
13 6345100 นาย วรชัย ไกรภมูิ วดันวลนรดิศ
14 6347246 เด็กชาย ณัธพล บุญโย วดันวลนรดิศ
15 6345114 นาย ธนกฤต มังคลากร วดันวลนรดิส
16 6345349 เด็กชาย ปรัชญา แซกรัมย์ วดันวลนรดิศ
17 6347219 นาย ศิลป์ศรุต ปานนอก วดันวลนรดิศ
18 6347084 นาย ศิวกร พลิาธร วดัอดุมรังสี
19 6345272 นาย พลภมร อากรพฒันกลุ วดันวลนรดิศ
20 6347042 นาย วศิน แผนสมบูรณ์ เทพศิรินทร์
21 6345125 เด็กชาย อภวิชิญ์ เตียวตระกลู วดันวลนรดิศ
22 6347213 เด็กชาย ธรีวฒัน์ ผลถาวร วดันวลนรดิศ
23 6347236 เด็กหญิง พรีดา พฒันะ มัธยมน้้าตาลอนุสรณ์
24 6347172 นาย พงษ์นเรศ นิธพิฒัน์ธรากลุ แม่พระประจกัษ์
25 6345298 เด็กหญิง พตัรพมิล คะโน วดันวลนรดิศ
26 6345255 เด็กชาย วรีภทัร สมานทอง วดันวลนรดิศ
27 6347064 เด็กหญิง ดารุณี แกน่กล้า วดัทองศาลางาม
28 6345115 นาย ศุภกร ใจเพช็ร วดันวลนรดิศ
29 6347169 นางสาว กานต์พชิชา พนัธุ์สีดา สารสาสน์ธนบุรี
30 6345154 นางสาว ศิริวลัย์ พาแพง วดันวลนรดิศ
31 6345311 เด็กชาย ณภทัร ณ บางช้าง วดันวลนรดิศ
32 6347183 นางสาว นารีรัตน์ พนัแสน สารสาสน์ธนบุรี
33 6347218 นาย ภนูฬาดล ยนืเครือ ราชวนิิตบางแคปานข้า .
34 6345147 นางสาว กนกพร ภเูฮืองแกว้ วนันวลนรดิศ
35 6345226 เด็กชาย กนัตินันท์ เหหาสุข วดันวลนรดิศ
36 6347232 นาย ศิวกร วงษ์หนู นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พทุธมณฑล .
37 6345211 นาย พงศภคั คงเจริญ วดันวลนรดิศ
38 6347221 นาย รพภีทัร เดชะนากลุ จนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม .
39 6345281 นางสาว ภทัรธดิา บุญทศ วดันวลนรดิศ
40 6345143 นางสาว ลลิดา เมธาลิขติ วดันวลนรดิศ
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ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6347243 นาย ภควตั มาลากรอง วดันวลนรดิศ
2 6345140 นางสาว สุนิษา โพธิ์เพชร วดันวลนรดิศ
3 6347205 นาย อภรัิกษ์ ปัน่ปอ วดันวลนรดิศ
4 6345266 นางสาว ศิริพร ค้าภู วดันวลนรดิศ
5 6347034 นางสาว นภสัสร แสวงศรี สตรีศรีสุริโยทัย
6 6345113 นาย ธนากร ยนิดี วดันวลนรดิศ
7 6345213 นาย ณัฐชนน การะเกตุ วดันวลนรดิศ
8 6345096 เด็กชาย วรินทร หละกะเต็ม วดันวลนรดิศ
9 6345107 นาย ชัชวจั ไชยคีรี วดันวลนรดิศ
10 6345161 นางสาว ฐิตาพร เพช็รแอ วดันวลนรดิศ
11 6345242 เด็กชาย ฉตัริน ฟองไววฒิุ วดันวลนรดิศ
12 6345276 นาย ภรภทัร ธรีะวฒันศิริ วดันวลนรดิศ
13 6345239 นาย ปฏภิาณ จั่นฤทธิ์ วดันวลนรดิศ
14 6345089 นาย จณิวฒั ประมายะ วดันวลนรดิศ
15 6345268 เด็กชาย วสิิษฐ์ แซ่เจง็ วดันวลนรดิศ
16 6347041 นาย วราวธุ วเิศษภกัดี วดัอดุมรังสี
17 6345148 เด็กหญิง วริดา แซ่ซ้ิม วดันวลนรดิศ
18 6345142 นางสาว อรวรรณ ดาวเรือง วดันวลนรดิศ
19 6345173 เด็กหญิง พนิดา บุญมาพล วดันวลนรดิศ
20 6345021 เด็กหญิง อรัญญา ศิริมงคล วดันวลนรดิศ
21 6345235 เด็กหญิง กมลชนก ทววีเิวก วดันวลนรดิศ
22 6345102 เด็กหญิง ธนพร ศรีจนัทร์ วดันวลนรดิศ
23 6345079 เด็กหญิง สุดารัตน์ เตโชสกลดี วดันวลนรดิศ
24 6345283 เด็กหญิง กนกกร แนวจ้าปา วดันวลนรดิศ
25 6347176 นาย อริย วชิิตา วดันวลนรดิศ
26 6347226 นาย มานะ ชัยวรรณ์ วดันิมมานรดี
27 6345171 นาย ณัฎฐพล ศรีทน วดันวลนรดิศ
28 6345160 นางสาว สุนิตา กอ้นทอง วดันวลนรดิศ
29 6345158 นางสาว สุธดิา มากลุวนิชยน์ันท์ วดันวลนรดิศ
30 6347040 นางสาว ณัฐรัตน์ ปานตระกลู วดัอดุมรังสี
31 6345237 เด็กหญิง มนสิชา บุญธรรมสวสัด์ิ วดันวลนรดิศ
32 6345194 นาย ยศพทัธ์ รัตนะชัยมีแรง วดันวลนรดิศ
33 6347192 เด็กหญิง วจิติรา ธนะจนิดาวงษ์ ศึกษานารี
34 6347048 เด็กหญิง ปิยมณฑ์ สุโขศักด์ิศิริ วดัอนิทาราม
35 6345174 นางสาว จดิาภา เจอืจนัทร์ วดันวลนรดิศ
36 6347094 เด็กชาย ธร์ีมลภทัร วชิัยศรี เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
37 6347212 เด็กชาย จารุวฒัน์ ปัณณะสุริยาภรณ์ ผดุงกจิวทิยา
38 6347137 นางสาว อภญิญา โมกไธสง บ้านมะโบ่
39 6347027 นางสาว อนิทิรา พนัสุวอ วดัรางบัว
40 6347214 น.ส. เลิศลักษณา เกดิสมบุญ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
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ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6347021 นาย สราวฒิุ นือขนุทด ภาษานุสรณ์บางแค
2 6347199 เด็กหญิง พชัราภรณ์ ราชนิยม วดันวลนรดิศ
3 6345073 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขแยม้ศรี วดันวลนรดิศ
4 6347070 นางสาว ศิริลักษณ์ ลาทา คลองหนองใหญ่
5 6347167 นาย ปฏพิล แสงสุวรรณ วดันิมมานรดี
6 6345013 เด็กชาย ภวูนาท ตันหยงทอง วดันวลนรดิศ
7 6347168 นาย นครินทร์ จริเกยีรติสุนทร วดันิมมานรดี
8 6345304 เด็กหญิง มณฑกานต์ แซ่ฉั่ว วดันวลนรดิศ
9 6347244 นางสาว สุวมิล เทียนทอง ฤทธณิรงค์รอน
10 6347059 นาย สิทธศัิกด์ิ ศรีประยรู วดัอดุมรังสี
11 6347166 นาย ฐนพล สงวนจนิต์ วดันวลนรดิศ
12 6347174 นาย ธนบัตร สมุทรวานิชย์ วดันวลนรดิศ
13 6347077 นางสาว ภทัรพมิล แกว้ม่วง เหล่างามพทิยาคม
14 6347217 เด็กหญิง ทรัพยป์รียา โพธิ์งาม วดัรางบัว
15 6347161 เด็กหญิง บุญทิวา ค้าสาริกา วดัรางบัว
16 6347181 นางสาว ณัฐริดา จนัทร์คง วดันวลนรดิศ
17 6347133 นางสาว เพชรรัตน์ อุ่นแกว้ วดัพทุธบูขา
18 6345129 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อมาตยกลุ วดันวลนรดิศ
19 6345048 นาย ชานนท์ มวนทนะ วดันวลนรดิศ
20 6347073 เด็กชาย กฤษฎากรณ์ สุเชาวอ์นิทร์ ปัญญาวรคุณ
21 6347100 นางสาว พรรณิภา ด้ามภเูขยีว เบญจลักษ์พทิยา
22 6347234 นางสาว พรรษชล ถวายสินธุ์ วดัอา่งแกว้ (จบี ปานข้า) .
23 6345031 เด็กชาย สหรัฐ แดงนกขุ้ม วดันวลนรดิศ
24 6347108 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ แซ่ล้ิม วดัอดุมรังสี
25 6347024 เด็กหญิง เขมมิกา นิยมเยาว์ วดัโคนอน
26 6347184 นาย ศาสตรา คูณสุข วดันวลนรดิศ
27 6347092 นาย ธรีเทพ ธรรมขนัติวริิยะ แม่พระประจกัษ์
28 6345005 นางสาว ปัณฑิตา ทีปะลา วดันวลนรดิศ
29 6345064 นางสาว กนกพชัร ล้อมสุข วดันวลนรดิศ
30 6347178 เด็กชาย ณัฐวฒิุ โพธิ์เงิน วดันวลนรดิศ
31 6347163 นางสาว ระตินันท์ ชีวโชติกาญจน์ ราชวนิิตบางแคปานข้า .
32 6347101 เด็กหญิง รัชดา ทาค้าวงษ์ วดัรางบัว
33 6347091 เด็กชาย ศุภกร  เกาะม่วง หมู่  วดัอดุมรังสี
34 6347025 เด็กชาย ธนกฤต แปะเง้าสุข ภาษานุสรณ์บางแค
35 6347191 เด็กชาย ชยกร เกยีรติรุจิ ผดุงกจิวทิยา
36 6347074 นางสาว ภทัรพร วงษ์กรณ์ วดัดอนแสลบ
37 6347201 เด็กหญิง ธานีจนัทร์ วนัทุมมา ฤทธณิรงค์รอน
38 6347075 นางสาว อารยา บุญค้า วดัทองศาลางาม
39 6347028 เด็กหญิง สุมิตรา สมหวงั สารสาสน์ธนบุรี
40 6347177 นาย พงษกร เเสงรุ่ง พนมไพรวทิยาคาร
41 6347238 นาย เสนีย์ ศรีตะวนั วดันวลนรดิศ
42 6347053 นาย สถาปัต ไพรัตน์ พระต้าหนักสวนกหุลาบ
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43 6347257 น.ส. พชิญา ล้ิมนุกลู ศึกษานารี
44 6347175 น.ส. บุณทริกา เมฆแจง้ มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
45 6347260 น.ส. อณุภา ลิขติจติกะ ศึกษานารี



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345191 นาย นรภทัร ฌานะจารี วดันวลนรดิศ
2 6347080 เด็กหญิง พริิยา เกยีรติกลุ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
3 6345291 เด็กหญิง ศิรภสัสร เลิศทหาร วดันวลนรดิศ
4 6345119 นางสาว ศิรวชิญ์ภร เลิศนันทนายศ วดันวลนรดิศ
5 6345076 เด็กชาย กติติวนิท์ แวน่ถนิ วดันวลนรดิศ
6 6345065 นาย ปธสันัณท์ กจิโกศลธนรัตน์ วดันวลนรดิศ
7 6345212 นาย ภทัร์ทัศน์ จริธรรมานุวตัร วดันวลนรดิศ
8 6345293 เด็กชาย จรณะ สุขโรจน์ วดันวลนรดิศ
9 6345150 เด็กชาย ทินภทัร ตาคะนานันท์ วดันวลนรดิศ
10 6345120 นาย ธนกร จนัทรประสม วดันวลนรดิศ
11 6345215 เด็กชาย ธนภมูิ อรุณฉาย วดันวลนรดิศ
12 6345030 เด็กหญิง พฒัน์นรี พรสุขสวสัด์ิ วดันวลนรดิส
13 6345259 เด็กชาย ธนวรรณ เลขนะมงคล วดันวลนรดิศ
14 6345219 นาย รัชพล นวลงาม วดันวลนรดิศ
15 6345331 เด็กชาย กมล คณนาวฒิุ วดันวลนรดิศ
16 6347020 เด็กชาย ทิวากร จ้านงศาสตร์ ทวธีาภเิศก
17 6347002 นางสาว สุพรรษา วงษาชัย สตรีวดัระฆงั
18 6345062 เด็กชาย ณัฎฐรัชต์ ธนกจิรุ่งไพศาล วดันวลนรดิศ
19 6345258 เด็กชาย ณัฐภทัร เพง็พศิ วดันวลนรดิศ
20 6345231 เด็กชาย สงกรานต์ แซ่โซว วดันวลนรดิศ
21 6345149 นางสาว หฤทัย พลศักด์ิ วดันวลนรดิศ
22 6345299 นาย กติติภทัร์ รูโปบล วดันวลนรดิศ
23 6345094 เด็กชาย ดนัย ศรีสุดดี วดันวลนรดิศ
24 6345056 เด็กชาย ชนุดม ภานุคงประเสริฐ วดันวลนรดิศ
25 6347018 นางสาว อารียา บุญเรือง ภาษานุสรณ์ บางเเค
26 6345036 นางสาว ฉตัรติมา ทรงประกอบ วดันวลนรดิศ
27 6345057 เด็กชาย อภชิัย ปัญญานันทประทีปวดันวลนรดิศ
28 6347019 นางสาว นิธวิดี ค้าหอม ภาษานุสรณ์บางแค
29 6347026 เด็กหญิง สุรัสวดี พรพพิฒัน์ ภาษานุสรณ์บางแค
30 6345292 นาย ธราธร อตุราภริมยสุ์ข วดันวลนรดิศ
31 6345015 นาย คมกฤช สรรพคุณ วดันวลนรดิศ
32 6345159 นาย ธนกร ชินพฒันชัย วดันวลนรดิศ
33 6347010 นางสาว ปิยนุช พยบัยพุาพงศ์ สารสาสน์วเิทศธนบุรี
34 6345011 นาย ธนารักษ์ เหลานาค้า วดันวลนรดิศ
35 6347252 นาย พฒิุพงศ์ อนิต๊ะวงค์ วรีสุนทร
36 6347050 นาย สุรเดช ผลาผล วดันวลนรดิศ
37 6347245 น.ส. เยาวเรศ จติมุง่ ศึกษานารี

แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งวทิยำศำสตร ์ - คณิตศำสตร ์ และคอมพิวเตอร ์(ม.4/4)



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6347179 นาย ติณณภพ อุ่นเสรี วดันวลนรดิศ
2 6345294 นาย อภวิฒิุ โพธิ์ทอง วดันวลนรดิศ
3 6347141 นาย ศิริโรจน์ หาญสูงเนิน วดันวลนรดิศ
4 6345334 นางสาว ธญัณิชา แซ่ไล่ วดันวลนรดิศ
5 6345278 นาย ปวริศ ทัศนะพงษ์ วดันวลนรดิศ
6 6345034 นาย กนุนที แจม่กระจา่ง วดันวลนรดิศ
7 6345222 นาย ภู วงษ์ขนัธ์ วดันวลนรดิศ
8 6345195 นาย ณัฐนนท์ เมืองแกว้ วดันวลนรดิศ
9 6347087 นางสาว สวรส ศรีวเิศษ วดันิมมานรดี
10 6347054 นาย ทรงพล โคตรนาม ภาษานุสรณ์บางแค
11 6345172 เด็กชาย อาณัติ สุขสวสัด์ิ วดันวลนรดิศ
12 6347228 เด็กชาย พชรพล จงหาน วดันวลนรดิศ
13 6345240 นาย ณัฐภทัร นิพนธเ์จริญศรี วดันวลนรดิศ
14 6345138 นาย ปิยวฒัน์ เวลุวรรณใน วดันวลนรดิศ
15 6345039 นาย สิงหา อทุธาโกสม วดันวลนรดิศ
16 6345081 เด็กชาย ญาณวฒัน์ แช่มช้อย วดันวลนรดิศ
17 6345007 เด็กหญิง รสริน อษัฏมงคลเลิศ วดันวลนรดิศ
18 6345145 เด็กชาย ศุภกฤต เล่ือมประพางกลู วดันวลนรดิศ
19 6347109 เด็กหญิง ศราวลัย์ เฉลิมมงคลเพชร สีตบุตรบ้ารุง
20 6345305 เด็กชาย เทพมงคล อนิทรชนบท วดันวลนรดิศ
21 6345330 นาย ธนธรณ์ เพยีรกจิ วดันวลนรดิศ
22 6345196 เด็กชาย ธรีะพล คลังทรัพย์ วดันวลนรดิศ
23 6345037 นางสาว อรวรา ช่อกระทุม่ วดันวลนรดิศ
24 6345216 นาย ศรัณย์ ต้ังอคัรถากลุ วดันวลนรดิศ
25 6345181 นางสาว สวรรยา ม่วงไหมทอง วดันวลนรดิศ
26 6345121 นางสาว ภทัรชนก หสัสระครบุรี วดันวลนรดิศ
27 6345122 เด็กหญิง พทุธพร อนิธริาช วดันวลนรดิศ
28 6345256 เด็กหญิง ต้นขา้ว สุนทร วดันวลนรดิศ
29 6345139 นางสาว ญาณิศา ทองแท้ วดันวลนรดิศ
30 6345166 นางสาว นิตยร์ดี ยางธสิาร วดันวลนรดิศ
31 6345247 นาย ธติิสรรศ์ ไชยกรณ์ วดันวลนรดิศ
32 6345022 เด็กชาย ณัฐดนัย แร่นาค วดันวลนรดิศ
33 6347159 นาย ธลั ตุ้ยหล้า วดันวลนรดิศ
34 6345208 นาย ณัฐนันท์ พรหมอนิทร์ วดันวลนรดิศ
35 6345024 นางสาว ธนาภา แพบรรยง วดันวลนรดิศ
36 6347182 เด็กชาย สุรพศ สวนฟกั วดันวลนรดิศ
37 6345075 นาย ณวฒัน์ หมืน่หนู วดันวลนรดิศ
38 6345009 นาย กฤตเมธ จนัทร์แสงรัตน์ วดันวลนรดิศ
39 6345163 นาย ธติิสรณ์ ไชยกรณ์ วดันวลนรดิศ
40 6345193 นาย ธนกร สายใจไทย วดันวลนรดิศ
41 6345190 นาย พงศธร โคษา วดันวลนรดิศ
42 6345097 เด็กชาย ณัชพล บูรณกติติโสภณ วดันวลนรดิศ

ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร ์(ม.4/5)
แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 



43 6345164 นางสาว สุธาวลัย์ ช่วยชู วดันวลนรดิศ
44 6347033 เด็กชาย ธนกร เอี่ยมเจริญ ภาษานุสรณ์บางแค
45 6347239 เด็กหญิง ธนาภร ปราบศัตรู ปทุมเทพวทิยาคาร



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345135 เด็กหญิง เพชรชมพู ตรีศาสตร์ วดันวลนรดิศ
2 6345103 นางสาว พรหมพร แตงสุวรรณ วดันวลนรดิศ
3 6345332 นาย รัชชานนท์ วาสุกรี วดันวลนรดิศ
4 6345175 นาย ภทัรกร ใจสมัคร วดันวลนรดิศ
5 6345020 นาย บวรวทิย์ ลาภทวี วดันวรนรดิศ
6 6345348 นาย สิทธชิัย วงศร วดันวลนรดิศ
7 6347138 นางสาว อโนชา ชายทวปี ออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์ .
8 6347240 เด็กชาย มงคล ชัชวาลยพ์นัธ์ วดันวลนรดิศ
9 6345313 นาย อภนิันท์ เครือวลัย์ วดันวลนรดิศ
10 6345165 นาย ศดานันท์ เกษบึงกาฬ วดันวลนรดิศ
11 6345273 เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีสุดดี วดันวลนรดิศ
12 6345070 นางสาว จฑุาภรณ์ สวา่งอารมณ์ วดันวลนรดิศ
13 6345046 นาย พนูพพิฒัน์ กองจนัทร์ วดันวลนรดิศ
14 6347079 นางสาว อนัญญา แสงจนัทร์ วดัทองศาลางาม
15 6345003 นางสาว อมัพร ทิพยท์ัศน์ วดันวลนรดิศ
16 6345040 นางสาว ปิยวรรณ นกพรม วดันวลนรดิศ
17 6347051 นาย อคัรวนิท์ สนชัย วดันิมมานรดี
18 6347208 นางสาว อารี ฟา้ขาว วดันวลนรดิศ
19 6347083 นางสาว ธนาวดี สุโพธิ์ วดัอา่งแกว้ (จบี ปานข้า) .
20 6347068 นาย ธนภมูิ วธิานกรกลุ เซนต์ ยอหน์บอสโก
21 6347105 นางสาว สุภญิญา ข้าพกุ วดัอนิทาราม
22 6347132 นางสาว เพชรน้้าหนึง่ บรรเทาทุกข์ คลองหนองใหญ่ (ทองค้า ปานข้า อนุสรณ์) .
23 6345155 เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีแกว้ วดันวลนรดิศ
24 6347078 นาย กจิภมูิ ฉตัรเจริญวฒัน์ วดันวลนรดิศ
25 6345133 นางสาว ศิริญญา โตสมตน วดันวลนรดิศ
26 6345167 นางสาว สุธดิา ช่วยชู วดันวลนรดิศ
27 6345082 เด็กชาย รชต สันต์ธนะวาณิช วดันวลนรดิส
28 6347253 เด็กชาย กรดนัย พงศาภาสิริทัต วดันวลนรดิศ
29 6347102 เด็กชาย ขนิษศร ยอดแกว้ ผดุงกจิวทิยา
30 6347106 นางสาว ผกามาส ศรีบุญเรือง วดัอนิทาราม
31 6345177 นางสาว ชญาดา บุตรดี วดันวลนรดิศ
32 6347056 นางสาว วริศรา สิทธิ์น้อย ผดุงกจิวทิยา
33 6345198 นาย เมธี อรุณศรี วดันวลนรดิศ
34 6345060 นาย วสวศั อภญิญาสกลุ วดันวลนรดิศ
35 6347229 เด็กชาย อภวิฒัน์ จลุมนัส ทวธีาภเิศก
36 6347251 เด็กหญิง สุชาดา ศรีเจริญ วดันวลนรดิศ
37 6347248 นาย นนท์  ช้างเขยีว วดัรางบัว
38 6347099 นาย ธนภมูิ นวลส้าลี วดัทองศาลางาม
39 6347128 เด็กชาย ชิติพทัธ์ ชูสังข์ โพธสิารพทิยากร
40 6347162 เด็กชาย ชาญธนัญ โพธิ์นาค วดัรางบัว
41 6347165 นาย สันติภาพ โสดา กศน. วดัรางบัว
42 6347062 เด็กชาย วสุรัตน์ มีแกว้ วดันวลนรดิศ

แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร ์(ม.4/6)



43 6347198 นาย วรวฒิุ ล้ิมนิรมล วดันวลนรดิศ
44 6345317 เด็กชาย กอ้งภพ สุทธสุิวรรณ วดันวลนรดิศ
45 6347247 นาย จรีนัย สุขขาว วดันวลนรดิศ



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345209 เด็กชาย นวพล เจริญทรัพย์ วดันวลนรดิศ 
2 6345054 นาย วรชาติ พกัโพธิ์เยน็ วดันวลนรดิศ
3 6347044 เด็กหญิง กรกช อุ่นเสรี จนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม.
4 6345354 นางสาว ปาลิน พนัธุ์สอาง วดันวลนรดิศ
5 6345310 เด็กชาย ทัตชนะ สงวนสัตย์ วนันวลนรดิศ
6 6345178 เด็กหญิง ดลพร ท้วมพบิูลย์ วดันวลนรดิศ
7 6345085 เด็กชาย ภานุวฒัน์ พทุธานุ วดันวลนรดิศ
8 6347215 เด็กชาย ธนากร คณากรกติติ วดันวลนรดิศ
9 6347029 เด็กหญิง จรีาภร ค้าวงั ฤทธณิรงค์รอน
10 6347006 นาย ชนะชัย กติติด้ารงค์ภมูิ สารสาสน์ธนบุรี
11 6347071 นาย เอกวฒัน์ สุวรรณพรม วดัอดุมรังสี
12 6347085 นาย จริวฒัน์ หอมฉวี วดัอา่งเเกว้ (จบี ปานข้า) .
13 6347231 นาย สุทธพิงศ์ นนท์ค้าวงค์ วดันวลนรดิศ
14 6345335 นาย ศรัณยว์ชั ชื่นใจมิตร วดันวลนรดิศ
15 6347233 นาย ศิวะวงศ์ จวูรรณะ วดันวลนรดิศ
16 6345192 นาย ณัฐสิทธิ์ สมดอก วดันวลนรดิศ
17 6345333 นาย สรวศิ สุวรรณกฏู วดันวลนรดิศ
18 6347036 นางสาว ณัฐกานต์ โยธี วดัราษฎร์บ้ารุง (งามศิริวทิยาคาร) .
19 6347063 นาย ศุภกร แกว้กระจา่ง วดันวลนรดิศ
20 6347045 เด็กชาย กษิด์ิเดช ภศูรี ภาษานุสรณ์บางแค
21 6347152 นาย ขวญัชัย ทวสิีน วดันวลนรดิศ
22 6347043 นาย พลภทัร พึง่เกษม วดันวลนรดิศ
23 6345185 เด็กหญิง แพรไหม มีทอง วดันวลนรดิศ
24 6347058 นางสาว วนิดา เจกะบุตร วดันวลนรดิศ
25 6347023 นางสาว ศิริลักษณ์ ขนุสวสัด์ิ คลองหนองใหญ่
26 6347031 นางสาว จนิดารัตน์ แจม่ศรี ฤทธณิรงค์รอน
27 6347186 นาย อนุกานต์ มรกฏก้าจาย วดันวลนรดิศ
28 6347223 นาย ธนายตุ ทรงปัญญา วดันวลนรดิศ
29 6345087 นาย สรยทุธ ดวงมณี วดันวลนรดิศ
30 6347262 นาย อศิรา รอดสมัย พระยามนธาตุราชศรีพจิติร์
31 6347261 นาย วริทธิ์ธร พลอยมีรัศมิ์ โพธสิารพทิยากร

แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งสง่เสรมิศิลปะ ดนตร ีกีฬำ (ม.4/7)



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ หมำยเหตุ
1 6347067 นาย มหาสมุทร กล่ินขจร พบิูลประชาสรรค์
2 6347016 นางสาว ปัญญาวลัย์ ทรัพยม์ัน่ ราชวนิิตบางแคปานข้า.
3 6345217 นางสาว ศศิญา เชาวรากลู วดันวลนรดิศ
4 6345302 นาย ศรวสัย์ แซ่เจยีม วดันวลนรดิศ
5 6345084 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ธรรมอ้านวยสุข วดันวลนรดิศ
6 6345202 นางสาว อรณิชา กาวลิาวรรณ์ วนันวลนรดิศ
7 6345058 นางสาว พมิไพลิน ภทัรเรืองจรัส วดันวลนรดิศ
8 6345026 เด็กหญิง สุภาภรณ์ เจริญราช วดันวลนรดิศ
9 6345197 นางสาว แพรวา ทองเลิศ วดันวลนรดิศ
10 6347200 นางสาว ณัฐวดี บุตรศิริ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
11 6347035 เด็กหญิง ภทัรวดี ไชยอาด ผดุงกจิวทิยา
12 6345210 นาย จนิดา ชูช่วย วดันวลนรดิศ
13 6345170 นางสาว เพชรลดา สาลี วดันวลนรดิศ
14 6347004 นางสาว วณิดา ไปแดน บางเเคเหนือ
15 6345130 นางสาว เอมิกา ไพทยะทัต วลันวลนรดิศ
16 6347015 เด็กหญิง เบญญาดา ปทิตตานารา สารสาสน์ธนบุรี
17 6347139 นางสาว จริะประภา วะยะลุน ออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์ .
18 6345126 นางสาว วรัญญา สร้อยเกษร วดันวลนรดิศ
19 6345357 เด็กชาย ศิวกร มรรคเจริญ วดันวลนรดิศ
20 6347170 นางสาว องัติมา ฉตัรสกลุวงษ์ สารสาสน์วเิทศธนบุรี
21 6345104 เด็กชาย พณดิศักด์ิ วงศ์กติิพรชัย วดันวลนรดิศ
22 6345297 นางสาว ศิริพร ศาลาทอง วดันวลนรดิศ
23 6345180 เด็กหญิง จนิดาหรา แสงสิทธิ์ วดันวลนรดิศ
24 6345041 เด็กหญิง ณัฐวดี เชียงรัมย์ วดันวลนรดิศ
25 6345285 เด็กชาย อนาธปิต์ จนัทาดี วดันวลนรดิศ
26 6347093 นางสาว ญาณิภา จนัทรา มัธยมวดัหนองแขม
27 6347095 เด็กหญิง อรณิชา เเสงเพช็ร วดัอนิทาราม
28 6345189 นางสาว กญัญาลักษ์ หนองแคน วดันวลนรดิศ
29 6345162 นางสาว กรรณิการ์ วงันวล วดันวลนรดิศ
30 6347032 เด็กหญิง อรปรียา ศรีบุญยะ ผดุงกจิวทิยา
31 6345105 นางสาว ปารวี นทีมาศ วดันวลนรดิศ
32 6345078 นางสาว เปรมิกา สุขเกลอ วดันวลนรดิศ
33 6347065 นาย กลุนันท์ นวลนก วดันวลนรดิศ
34 6345044 นาย รัฐพงษ์ อิ่มอยู่ วดันวลนรดิศ
35 6347119 เด็กชาย วรีภทัร ศรีนวลประเสริฐ ยอแซฟอปุถมัภ์
36 6345206 นางสาว ชรัญดา เนียมคง วดันวลนรดิศ
37 6345307 เด็กชาย สรชัช หนูน้อย วดันวลนรดิศ
38 6345038 นางสาว วนิดา พึง่รุ่ง วดันวลนรดิศ
39 6345282 นางสาว ปิยาพชัร ดงรีรัมย์ วดันวลนรดิศ
40 6345207 เด็กหญิง อาริยา เผือกผ่อง วดันวลนรดิศ
41 6345051 นาย วรุจน์ วรเวชพพิฒัน์ วดันวลนรดิศ
42 6347017 เด็กชาย ธนัช โคตรรักษ์ค้า สารสาสน์ธนบุรี

ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน (ม.4/8)
แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 



43 6345218 นาย อภษิฎา กล่ินจนัทร์ วดันวลนรดิศ
44 6345236 นางสาว รุ่งตะวนั จนัทร์เปรียง วดันวลนรดิศ
45 6347256 น.ส. กญัญณัฐ นิธวิฒิุธร ซางตาครู้สคอนแวนท์



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345063 นาย ศรัณย์ หมีล้าพอง วดันวลนรดิศ
2 6347185 เด็กชาย สหรัถ เอนกธรรมกลุ วดันวลนรดิศ
3 6345179 นางสาว อนันตญา ศรีชัยทัศน์ วดันวลนรดิศ
4 6347117 เด็กหญิง วริาวลัย์ ชนะกลุชัย สตรีวดัอปัสรสวรรค์
5 6345284 เด็กชาย นราเศรษฐ์ นรเศรษฐีกลุ วดันวลนรดิศ
6 6347222 นาย ชนะชัย ฉตัรสูงเนิน วดันวลนรดิศ
7 6347012 เด็กหญิง ณัฏฐินันท์ จรัีงกลุ เบญญาพฒัน์
8 6347005 นาย ภกัดี เศรษฐกด่ัุน สารสาสน์ธนบุรี
9 6345027 นางสาว ประภสัสร มงคลอตัตะสาร วนันวลนรดิศ
10 6345288 นาย นันทพงษ์ ดอกบัวตูม วดันวลนรดิศ
11 6347126 นางสาว ปาณิสรา หารคุโน วดัอดุมรังสี
12 6345251 เด็กชาย กรีติ องัสุมาลี วดันวลนรดิศ
13 6345049 นาย พงศภคั วชิาชัย วดันวลนรดิศ
14 6345306 นาย ศุภณัฐ โบศรี วดันวลนรดิศ
15 6345250 นางสาว กนัติชา บุญส่ง วดันวลนรดิศ
16 6345353 เด็กหญิง สุดารัตน์ เมืองจนัทร์ วดันวลนรดิศ
17 6347082 เด็กหญิง ปรายรดา จั่นแกว้ วดันวลนรดิศ
18 6345069 เด็กหญิง อริสา พรมมินทร์ วดันวลนรดิศ
19 6345033 นาย นรบดี น้อยผล วดันวลนรดิศ
20 6345205 นางสาว นุชรี คงสวสัด์ิ วดันวลนรดิศ
21 6345014 เด็กหญิง เกศริน ศรีส้าอางค์ วดันวลนรดิศ
22 6345265 เด็กชาย ธติิสรร เพด็นอก วดันวลนรดิศ
23 6345323 นาย นราธปิ รอดอยู่ วดันวลนรดิศ
24 6345184 นางสาว พรรณมณี สุทธอิาจ วดันวลนรดิศ
25 6345336 นาย ศรุต วนัเทียร วดันวลนรดิศ
26 6345342 นาย ศิรวทิย์ อษุณะอ้าไพพรรณวดันวลนรดิศ
27 6345289 นาย ชนะชัย แสงจนัทร์ วดันวลนรดิศ
28 6345099 นาย นัฎฐวฒัน์ อุ่นเรือน วดันวลนรดิศ
29 6345228 นาย ธนรัฐ เตชะอมรกลุ วดันวลนรดิศ
30 6345286 นางสาว สุภญิญา ประสมพลอย วดันวลนรดิศ
31 6345127 นางสาว ณัชชา สิริภคัรเสฏฐากร วดันวลนรดิศ
32 6345347 นาย สิทธพิงษ์ ค้าชมภู วดันวลนรดิศ
33 6345059 เด็กชาย ดนัย ศรีบัวหลวง วดันวลนรดิศ
34 6345300 นาย พนัธวร์ี สันต์ธนะวาณิช วดันวลนรดิศ
35 6345032 นาย พทิักษ์ โพธิ์ค้า วดันวลนรดิศ
36 6345045 นาย ปิยะวฒัน์ จลุกจิสุวรรณ วดันวลนรดิศ
37 6345287 เด็กชาย อนุภทัร ไพวลัย์ วดันวลนรดิศ
38 6345043 นาย ศิระพทัธ์ โรจน์ธ้ารงค์ วดันวลนรดิศ
39 6347254 นาย อภมิุข วงศ์เกษม วนันวลนรดิศ
40 6345017 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ใจอารีย์ วดันวลนรดิศ
41 6345128 เด็กหญิง ทัศนันท์ พรหมทวทีรัพย์ วดันวลนรดิศ
42 6345221 นาย วศิิษฏ์ อนิทร์โพธิ์ วดันวลนรดิศ

แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน (ม.4/9)



43 6345322 นาย ทัศนเทพ เทพศิริ วดันวลนรดิศ
44 6345029 นางสาว ลลิตา เซ่ียงฉี่ วดันวลนรดิศ
45 6347258 นาย ธนกร สอนราษฎร์ โพธสิารพทิยากร



ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชือ่ สกุล โรงเรยีนเดมิ ลงชือ่รำยงำนตวั
1 6345253 นางสาว กมลชนก ฉลาดกจิ วดันวลนรดิศ
2 6345257 เด็กชาย พชร ผารึพล วดันวลนรดิศ
3 6345151 เด็กชาย ปฐวร์ี พดัเปล่ียนสี วดันวลนรดิศ
4 6345279 นางสาว เบญจมาภรณ์ นิวาส วดันวลนรดิศ
5 6345238 นางสาว สุภสัสร แสงเทียน วดันวลนรดิศ
6 6345245 นาย ติณณภพ เชาวแ์กว้ วดันวลนรดิศ
7 6345229 นาย กฤติน ทิมสุนทร วดันวลนรดิศ
8 6345004 นาย นิติภมูิ เหมวนั วดันวลนรดิศ
9 6345086 นาย วรวฒิุ ฟกันิกรณ์ วนันวลนรดิศ
10 6345225 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ เวชเดช วดันวลนรดิศ
11 6345201 นาย นพสิทธิ์ วบิูลยน์ันทกจิ วดันวลนรดิศ
12 6345220 เด็กชาย ปล้ืม แกว้ทรัพย์ วดันวลนรดิศ 
13 6345092 นาย นันทวฒิุ สุระสิงห์ วดัรวลนรดิศ
14 6345118 นางสาว สุทธดิา อิ๋วสกลุ วดันวลนรดิศ
15 6345176 นาย ศราวธุ เยน็สุขใจ วดันวลนรดิศ
16 6345301 นาย พศิิษฏ์ องค์คุณารักษ์ วดันวลนรดิศ
17 6345296 เด็กชาย ศิวพล ทองน้อย วดันวลนรดิศ
18 6345093 เด็กชาย อดิศร จนัทร์หวัโทน วดันวลนรดิศ
19 6345254 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ศรีบุรมย์ วดันวลนรดิศ
20 6345146 เด็กชาย อธนิันท์ แพทยสิ์ทธิ์ วดันวลนรดิศ
21 6345006 เด็กชาย พพิฒัน์ กติติวรกลุ วดันวลนรดิส
22 6345232 เด็กหญิง ปนัดดา คงโอภาส วดันวลนรดิศ
23 6345280 เด็กชาย ณฐวฒัน์ กรีติขจร วดันวลนรดิศ
24 6345028 นาย เตชินท์ ค้าหอมกลุ วดันวลนรดิศ
25 6345188 นาย ทักษิณ เทศสิงห์ วดันวลนรดิศ
26 6345249 เด็กชาย พงศกร ยอดสวสัด์ิ วดันวลนรดิศ
27 6345260 นาย ภคัรพงษ์ ทุมวงศ์ วดันวลนรดิศ
28 6345183 นาย ฉตัรมงคล มาลัย วดันวลนรดิศ
29 6345016 เด็กชาย นัธทวฒัน์ ท้าวดี วดันวลนรดิศ
30 6345233 นาย ปวณิ ของกิ่ง วดันวลนรดิศ
31 6345153 นาย กรปณต ถาวรกจิเจริญ วดันวลนรดิศ
32 6345067 นาย จตุพร องักาบ วดันวลนรดิศ
33 6345186 เด็กชาย ภทัรพงศ์ จนัทร์เหลือง วดันวลนรดิศ
34 6345319 เด็กชาย เจษฎาพร ประสิทธธิรรม วดันวล นรดิศ
35 6345337 นาย ธเิบท องัค์สุวรรณ วดันวลนรดิศ
36 6345275 เด็กชาย ธภีทัธนันท์ พทุธาชีพานนต์ วดันวลนรดิศ
37 6345168 เด็กชาย ณัฐสุต ฤทธิ์มีชัย วดันวลนรดิศ
38 6345262 นาย อริญชัย จคู้านึง วดันวลนรดิศ
39 6345340 นางสาว สุภาพร แซ่โง้ว วดันวลนรดิศ
40 6345264 นาย ธวชัชัย แซ่เล้า วดันวลนรดิศ
41 6345012 นาย วฒิุพงษ์ สิงหส์ร้อย วดันวลนรดิศ
42 6345328 นาย ภเูบศ เทีย่งตรง วดันวลนรดิศ

แบบลงชือ่รำยงำนตวัผู้มสีทิธิ์เขำ้ศึกษำตอ่ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ปกีำรศึกษำ 2563 
ประเภทห้องเรยีนปกต ิ โครงสรำ้งภำษำอังกฤษ - ภำษำญีปุ่น่ (ม.4/10)



43 6347007 นาย จกัรภทัร สุขศิริวณิชชา สารสาสน์ธนบุรี
44 6347259 น.ส. ศิริรัตน์ เหล็กสิงษ์ บางแคเหนือ
45 6347190 ด.ช. อนุกลู สุขพลู วดันิมมานรดี


