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รายชื่อนักเรยีนที่สมัครสอบ
DS - Pre - Test'59
 โรงเรยีนเทพศิรนิทร์

เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ นามสกุล โรงเรียน
10001 เด็กชายวรวิชญ์ ปญุหะกจิ สมฤดีสมุทรสาคร
10002 เด็กหญิงศิริวิมล อนิทร์ดวง เอกชัย
10003 เด็กชายชยพัทธ์ ชาวบา้นไร่ อนุบาลสมุทรสาคร
10004 เด็กชายคณิณณัฏฐ์ พวงละออ สารสาสน์เอกตรา
10005 เด็กชายพิสิษฐ์ พงษ์พจนธรรม กรพิทกัษ์ศึกษา
10006 เด็กชายภคพล พลมณี อนุบาลพิบลูเวศม์
10007 เด็กชายณัฐดนัย ทพิย์ลมัย วัดพลับพลาชัย
10008 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ เต็มทอง พระแม่มารีสาธุประดิษญ์
10009 เด็กชายเขษมศักด์ิ สงวนสิทธิอนันต์ วัดพลับพลาชัย
10010 เด็กชายวิรัตน์ ธีระอ านวยกลุ วัดพลับพลาชัย
10011 เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศพัฒน์พงศ์กลุ ยอดดวงใจ
10012 เด็กหญิงมัธยา เลิศพัฒน์พงศ์กลุ ยอดดวงใจ
10013 เด็กชายปาณภสัสร์ กฎุคีง บรูณะศึกษา
10014 เด็กชายวิชญ์พล เร่ืองมีสุข อสัสัมชัญแผนกประถม
10015 เด็กชายธวัลรัตน์ จงธรรมจินดา ราชวินิต
10016 เด็กชายธนภทัร เพชรสัมฤทธิ์ อนุบาลปรินายก
10017 เด็กชายรับนนท์ เมืองสง ศิรินุสรณ์วิทยา
10018 เด็กชายกฤตยชญ์ กาลัญํุตระกลู กหุลาบวิทยา
10019 เด็กชายธนชาติ วานิชผดุงธรรม ซางตาครู้สศึกษา
10020 เด็กชายปณุณริศร์ เอี๊ยวเจริญ ซางตาครู้สศึกษา
10021 เด็กชายวรเมธ ศิริวารินทร์ ซางตาครู้สศึกษา
10022 เด็กชายปกรณ์ มีซี สมฤดีสมุทรสาคร
10023 เด็กชายบารมี ชูชื่นกล่ิน ไผทอดุมศึกษา
10024 เด็กชายหลักชัย หลักเงินชัย อตัตาภวิัฒน์
10025 เด็กชายณฐพล ภวูธนารักษ์ เซนต์ดอมินิก
10026 เด็กชายทกัษ์ดนัย ยรรยงธรรม สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
10027 เด็กชายณัฐชสรณ์ ภู่จันทร์ ราชวินิต
10028 เด็กชายวณิกเกยีรต์ิ เดชสรรเสริญ นฤมลทนิ ธนบรีุ
10029 เด็กชายคามิน รัตนะหสัดิน ราชวินิต
10030 เด็กชายพชรพล ราชกจิ สีตบตุรบ ารุง
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10031 เด็กชายณภทัร ยอดพนาไพร ราชวินิต
10032 เด็กชายณัฎฐกติต์ิ กติติเมธีวุฒิกลุ เทพินทร์
10033 เด็กชายนันทน์ภสั คล้ าจีน อนุบาลสมุทรสาคร
10034 เด็กชายจิรวัฒน์ พวงเพชร อนุบาลสมุทรสาคร
10035 เด็กชายปฐมพงษ์ นัฐธนินต์รัฐ สมฤดีสมุทรสาคร
10036 เด็กชายพลเมือง ศรียะ อนุบาลสมุทรสาคร
10037 เด็กชายบณัฑิต กนัสุธา สมฤดีสมุทรสาคร
10038 เด็กชายสรวิชญ์ สงวนงาม มหาชัยคริสเตียนวิทยา
10039 เด็กชายวสวัตต์ิ ศิริโพธิส์กลุ อนุบาลสมุทรสาคร
10040 เด็กหญิงบญุชรัสมิ์ ศิริโพธิส์กลุ อนุบาลสมุทรสาคร
10041 เด็กชายพศิน ต้ังอรุณสันติ สมฤดีสมุทรสาคร
10042 เด็กชายธนธรณ์ ออ่นบญุธรรม สมฤดีสมุทรสาคร
10043 เด็กชายธนพัฒน์ ทองสมุทร เอกชัย
10044 เด็กชายณัฐวัฏ บญุสะอาด เอกชัย
10045 เด็กชายพัทธดนย์ เตียนะวันชัย อนุบาลสมุทรสาคร
10046 เด็กหญิงศิรภสัสร บญุเจริญ อนุบาลสมุทรสาคร
10047 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ธูปหอม กรพิทกัษ์ศึกษา
10048 เด็กชายกฤติน เอกจีน สารสาสน์พิทยา
10049 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีเมือง วัดเบญจมบพิตร
10050 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ศรีเมือง วัดเบญจมบพิตร
10051 เด็กชายเดชาวัต เชวงมหาปติิ เซนตคาเบรียล
10052 เด็กชายปกรณ์ กาญจนลักษณ์ พิชญ์ชนก
10053 เด็กชายพัทธดนย์ ทรัพย์สมสกลุ พิชญ์ชนก
10054 เด็กชายตะวัน คล่องกจิการค้า ประเสริฐธรรมวิทยา
10055 เด็กชายรัชพล พราหมณโชติ มณีวัฒนา
10056 เด็กหญิงกลัยกร เผือกมอญ พันธะวัฒนา
10057 เด็กชายวชิรวิทย์ หอยสังข์ นิธิปริญญา
10058 เด็กชายพงศ์พัทธ์ ตรีภกัดีเลิศ สารสาสน์เอกตรา
10059 เด็กชายภานุวัฒน์ พลอยประไพ กหุลาบวิทยา
10060 เด็กชายธนวัฒน์ อนิสุภา กหุลาบวิทยา
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10061 เด็กชายธัชกร ผาติกมลสกลุ ฐานปญ๎ญา
10062 เด็กหญิงภญิญาฎา เอี่ยมวิจิตร ฐานปญ๎ญา
10063 เด็กชายธีรพัฒน์ งามเตริญวงศ์ ฐานปญ๎ญา
10064 เด็กชายนวพล บวัสอน ฐานปญ๎ญา
10065 เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ดี ฐานปญ๎ญา
10066 เด็กชายนพดล บวัสอน พระแม่มารีสาธุประดิษญ์
10067 เด็กชายกวิน เวชสุริยะกลุ ฐานปญ๎ญา
10068 เด็กหญิงบณุยาพร เต็งศรีประเสริฐ ฐานปญ๎ญา
10069 เด็กชายศุภกจิ หรัิญจารุทศัน์ ฐานปญ๎ญา
10070 เด็กหญิงลภสั ดิลกเรืองชัย ฐานปญ๎ญา
10071 เด็กชายพีรวิชญ์ ฐานิกเกษตร ฐานปญ๎ญา
10072 เด็กชายปณุณวัจน์ คล้ าเนียน ฐานปญ๎ญา
10073 เด็กชายอดิสรรค์ เหลืองมีกลุ สารสาสน์เอกตรา
10074 เด็กชายพีรวิชญ์ สีตถาวร เลิศพัฒนาศึกษา
10075 เด็กชายปริวัฒน์ ศรีสมบรูณ์กมล พระหฤทยัคอนแวนต์
10076 เด็กชายไชยรัตน์ การุญกจิ อสัสัมชัญแผนกประถม
10077 เด็กชายวชิรวิทย์ เมืองประชา อสัสัมชัญแผนกประถม
10078 เด็กชายภู ภศูรี พระต าหนักสวนกหุลาบ
10079 เด็กชายพชร ใจปานน้ า อสัสัมชัญแผนกประถม
10080 เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีเจริญ อสัสัมชัญแผนกประถม
10081 เด็กชายธราเทพ ธัญยนพพร กรพิทกัษ์ศึกษา
10082 เด็กหญิงดมิสา สุขวานิชวิชัย สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
10083 เด็กชายธนพัฒน์ ข าฟุ้ง อนุบาลสมุทรสาคร
10084 เด็กหญิงปราณิสา ศรีชัย มหาชัยคริสเตียนวิทยา
10085 เด็กชายปรเมส ทบัทมิแดง สมฤดีสมุทรสาคร
10086 เด็กหญิงอลิสา สระทองยอด สมฤดีสมุทรสาคร
10087 เด็กชายธวิภาส แกว้อนิทร สมฤดีสมุทรสาคร
10088 เด็กชายธีรพัฒน์ อุ่นเรือนค า อนุบาลสมุทรสาคร
10089 เด็กชายสรยุทธ ไม้สังข์ อนุบาลสมุทรสาคร
10090 เด็กชายธัญเทพ สุขุมเจริญ เจริญศรีศึกษา
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10091 เด็กชายลักษณ์อธิป บณัฑิตอาภรณ์ เอกชัย
10092 เด็กชายนรเศรษฐ์ ประเวสไพรสนธิ์ เอกชัย
10093 เด็กชายสัจพงศ์ แซ่จิว ยุหมินพัฒนา
10094 เด็กพีรดา หวังเกษม สตรีจุลนาค
10095 เด็กชายธนภทัร เจริญจรัสกลุ กหุลาบวิทยา
10096 เด็กชายพงศพัศ เจริญจรัสกลุ กหุลาบวิทยา
10097 เด็กชายภเูมธ เฟื้องปญ๎ญา กสิณธร เซนปเีตอร์
10098 เด็กชายนรวิชญ์ สมนาม พระหฤทยัคอนแวนต์
10099 เด็กชายสิรภทัร พรหมฉ่ า พระหฤทยัคอนแวนต์
10100 เด็กชายศิวะ พรพิสุทธิ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10101 เด็กหญิงจิดาภา ปิ่นคุณากร ราชินี
10102 เด็กชายวงศกร อดิเรกกติต์ิคุณ ไทยคริสเตียน
10103 เด็กชายคริษฐ์ มีทรัพย์ อนุบาลสมุทรสาคร
10104 เด็กชายกญัจน์ มีทรัพย์ อนุบาลสมุทรสาคร
10105 เด็กชายณฐภทัร วิจิตรฐากรู อนุบาลสมุทรสาคร
10106 เด็กชายพุธิตา คุ้ยแคะ อนุบาลสมุทรสาคร
10107 เด็กชายคุณานนต์ เกตมาตย์ อนุบาลสมุทรสาคร
10108 เด็กชายชัยพัชร์ อารยาสุทพิงศ์ อนุบาลสมุทรสาคร
10109 เด็กชายชญานนท์ ตันตระการ อนุบาลสมุทรสาคร
10110 เด็กชายฐิติวัฒน์ ชาวใต้ อนุบาลสมุทรสาคร
10111 เด็กชายศิรวิชญ์ จิระชีวี อนุบาลสมุทรสาคร
10112 เด็กหญิงธันยพร นิ่มเนียม อนุบาลสมุทรสาคร
10113 เด็กชายบณุยวีร์ วุฒิกลุ อนุบาลสมุทรสาคร
10114 เด็กชายปยิวุฒิ สุขวรรณวิทย์ สาธิตละอออทุศิ
10115 เด็กชายนพรุจ ศรส่ง อนุบาลสมุทรสาคร
10116 เด็กชายภผูา ขาวสว่าง อนุบาลสมุทรสาคร
10117 เด็กชายฐิติชัย พรสุริยะศักด์ิ วรรัตน์ศึกษานนทบรีุ
10118 เด็กชายเจตณัฐ นพถาวร ประเสริฐธรรมวิทยา
10119 เด็กชายอดิศร พันธ์งาม สารสาสน์พิทยา
10120 เด็กชายธีรภทัร เลิศบทุธิกลุ ดวงมณี
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10121 เด็กชายธนภทัร กาญจนรุจิวุฒิ ราชวินิต
10122 เด็กชายอติพงษ์ เหลืองนิยมกลุ เปรมประชาวัฒนา
10123 เด็กชายปญ๎ญา ดวงใจ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10124 เด็กชายภมูิใจ ชัยสุรินทร์ สารสาสน์บางบอน
10125 เด็กชายพลัฏฐ์ เอี่ยมสมบติั โยนออฟอาร์ค
10126 เด็กชายดานุพล หวังเกษม สารสาสน์พิทยา
10127 เด็กชายวงศกร ยุชัยสิทธิกลุ อสัสัมชัญ ธนบรีุ
10128 เด็กชายธนกฤต ทวดพิทกัษ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา
10129 เด็กชายสัภยา โกกระบรูณ์ สัมพันธวงศ์
10130 เด็กชายธนพนธ์ องักสุ์วรรณศร พระต าหนักสวนกหุลาบ
10131 เด็กชายตนุภทัร รัชตวิทย วัดอมรินทราราม
10132 เด็กหญิงศุภชิา มัตติทานนท์ วัดอมรินทราราม
10133 เด็กชายชัยสิทธิ์ ขวัญวงษ์ทนิ สัวสดีวิทยา
10134 เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาสกรกานต์ วัดโสมนัส
10135 เด็กชายธีระภทัร แพรไพจิตรกลุ กหุลาบวิทยา
10136 เด็กชายเมธาภทัร แพรไพจิตรกลุ กหุลาบวิทยา
10137 เด็กชายณัฐภทัร ม่วงศรี พระแม่มารีสาทร
10138 เด็กชายภวิศ พลสมบติั สตรีวรนารถ
10139 เด็กชายนันทพิัฒน์ เศวตวรรณกลุ กหุลาบวิทยา
10140 เด็กชายนรวิชญ์ อาภาประเทอืง สุพรรณภมูิ
10141 เด็กหญิงหทยัภทัร เกษมสุขภมูิ กหุลาบวิทยา
10142 เด็กชายปญ๎ญา หรัิญพงศกานต์ กหุลาบวิทยา
10143 เด็กชายเมธัส ทองพาย ไทยประสิทธิศ์าสตร์
10144 เด็กชายวรพล อปุริพุทธิ กหุลาบวิทยา
10145 เด็กชายธีรภทัร เฝ่าเต็ม สุนีพิทยา
10146 เด็กชายปยิะ เจนุนวศักด์ิ พิชญืชนก
10147 เด็กชายรัญชศ์ ศรีประกฤติ พิพัฒนา
10148 เด็กชายภธูาธรรม จันทเสฏโฐ สุนีพิทยา
10149 เด็กชายภพธร ญาณอภมินตรี วัดอมรินทราราม
10150 เด็กชายศิวกร เลิศอศัวลักษณ์ กหุลาบวิทยา
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10151 เด็กชายภริูณัฐ ทรัพย์คงดี สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
10152 เด็กชายณภทัร สงวนต้ัง ราชวินิต
10153 เด็กชายชัยภทัร วงศ์เศวตมาลย์ พระหฤทยันนทบรีุ
10154 เด็กชายวงศ์พัทธ์ พหลทรัพย์ สวนบวั
10155 เด็กชายธีรไนย สุทธายุทธกลุ ซางตาครู้สศึกษา
10156 เด็กชายโภคิน ศูนย์รัมย์ สารสาสน์พัฒนา
10157 เด็กชายณภทัร จิตติพร อสััมชัญแผนกประถม
10158 เด็กชายกติติกร ออ่นแสน อนุบาลวัดปรินายก
10159 เด็กชายศุภวิชญ์ เจนบดินทร์ อนุบาลวัดปรินายก
10160 เด็กชายธนกร แซ่อึ้ง วัดพลับพลาชัย
10161 เด็กชายวัชรพล อาจองค์ สารสาสน์พิทยา
10162 เด็กชายอคัรชัย ปรัชญาธนกลุ เปรมประชาวัฒนา
10163 เด็กชายศักด์ิทตั สุวรรณ์ ประถมพฤกษา
10164 เด็กชายสิรวิชญ์ สร้อยเพ็ชร ราชวินิต
10165 เด็กชายกอบลาภ สวัสด์ิจิรพงศ์ กหุลาบวิทยา
10166 เด็กชายศราวุฒิ อกัษรเสือ สมานศึกษาวิทยา
10167 เด็กชายตุลธร ประเสริฐสมบรูณ์ สายน้ าทพิย์
10168 เด็กชายสิทธิโชค บญุมะณี สายน้ าทพิย์
10169 เด็กหญิงอยัยา ประเสริฐสมบรูณ์ สายน้ าทพิย์
10170 เด็กชายสุรเชษฐ์ หารโสภา ซางตาครู้สศึกษา
10171 เด็กชายวีรภทัร ไชยนคร ประสาทวุฒิ
10172 เด็กหญิงวรรณกานต์ ตันติเบญจธรรม พระหฤทยัคอนแวนต์
10173 เด็กชายศุภกร นิรันครางกลู อนุบาลวัดนางนอง
10174 เด็กชายพุฒิพงศ์ ชาวดร ประสาทวุฒิ
10175 เด็กหญิงณัฐณิชา ทนิกร ณ อยุธยา ประสาทวุฒิ
10176 เด็กชายจักรรินทร์ เตชศิริกลุชัย ประสาทวุฒิ
10177 เด็กชายกฤตภาส เชน ประสาทวุฒิ
10178 เด็กชายพลาธิป ฐิตวัฒนกลุ ประสาทวุฒิ
10179 เด็กชายธนาตย์ วีรคุณธรรม ประสาทวุฒิ
10180 เด็กชายวีรภทัร วงศ์สกลุเกษม ประสาทวุฒิ
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10181 เด็กชายทนิภทัร พรศรีฤทยั ประสาทวุฒิ
10182 เด็กชายเตชิต เถาว์ชาลี ประสาทวุฒิ
10183 เด็กชายอนิรุมน์ วงศ์สกลุเกษม คลองต้นไทร
10184 เด็กหญิงศศธร กาญจนนิมมานนท์ ประสาทวุฒิ
10185 เด็กชายศรายุทธ รักษะวรรณาพันธ์ ราชบพิธ
10186 เด็กชายณัฐวิพล บญุแสงชัยชวัฒน์ วลีรัตน์วิทยา
10187 เด็กชายธนากร ประดิษฐ์กนก โยนออฟอาร์ค
10188 เด็กหญิงนงนภสั กองทพิย์ สาธิตมหาวิยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยุธยา
10189 เด็กชายดรัสวัต เทยีนสวัสด์ิ อ านวยวิทยา
10190 เด็กชายคีตบดินทร์ เกษมพรหมณี บรูณะศึกษา
10191 เด็กชายปรัชญะ ปญ๎จชูวงษ์ สมาคมสตรีไทย
10192 เด็กชายปพน องค์เจริญวุฒิ ศิรินุสรณ์วิทยา
10193 เด็กชายภริูภทัร ลิมปผิล ทวิไผ่งาม
10194 เด็กชายอฐัฐ์ อชัชะ ทวิไผ่งาม
10195 เด็กชายฤทธากร เลิศปติีธรรม พระแม่มารี สาธร
10196 เด็กชายธนธรรศน์ กมลสัมฤทธิชัย กหุลาบวิทยา
10197 เด็กชายพรรษา ดาวขุนทด กหุลาบวิทยา
10198 เด็กชายพลวัฒน์ กลุสรรค์ศุภกจิ กหุลาบวิทยา
10199 เด็กชายธนกร เตชพลังรักษ์ กหุลาบวิทยา
10200 เด็กหญิงโสพิชา เหลืองธีรภาพ กหุลาบวิทยา
10201 เด็กชายธีรศักด์ิ จันทโรวาส กหุลาบวิทยา
10202 เด็กชายปราชเปร่ือง ศิวะโรจน์กลุ วัดพลับพลาชัย
10203 เด็กชายธนบดี หรัิญเมธากจิ กหุลาบวิทยา
10204 เด็กชายตรีเทพ พัฒนาวีระนันท์ ซางตาครู้สศึกษา
10205 เด็กชายเอกณัฐ โฉมบตุร ซางตาครู้สศึกษา
10206 เด็กชายพศิน ชนาพรรณ อสัสัมชัญแผนกประถม
10207 เด็กชายพศทรรศน์ จารุชิตโสภณ กหุลาบวิทยา
10208 เด็กชายติณณภทัร สดแสงสุก กรพิทกัษ์ศึกษา
10209 เด็กชายณัฐกร โสจิพิทกัษ์พงษ์ เผยองิ
10210 เด็กชายณพรรษ พิพัฒน์โชติธรรม สารสาสน์พิทยา
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10211 เด็กชายสุทธิพจน์ เนื่องทองนิ่ม สัจจพิทยา
10212 เด็กชายภราดร มาศมาลัย วัดโสมนัส
10213 เด็กชายเอกอมาตย์ อมาตยกลุ ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
10214 เด็กชายเมธัส กา้บบวั วัดโสมนัส
10215 เด็กชายเขมกร เพ็ชรธรรมชาติ พญาไท
10216 เด็กชายศรุต เด้ดดวง ไผทอดุมศึกษา
10217 เด็กชายปยิะภทัร สิงหเดช ภารตวิทยา
10218 เด็กหญิงณัฐปยิะ สิงหเดช ภารตวิทยา
10219 เด็กชายพงศกร นามนาเมือง กหุลาบวิทยา
10220 เด็กชายนันทพัทธ์ เย็นใจมาก วรรัตน์ศึกษา
10221 เด็กชายชัชนันท์ ทองนาด จินดามณี
10222 เด็กชายภวูิต อนิทรพรอดุม โชคชัย
10223 เด็กชายอฑัฒ์ ไทยเจริญ วัดพลับพลาชัย
10224 เด็กชายชนกนันท์ ลีเลิศไพศาล อยู่เย็นวิทยา
10225 เด็กชายชญานันท์ ลีเลิศไพศาล อยู่เย็นวิทยา
10226 เด็กชายชยางกรู ยอดหวาย สุนีพิทยา
10227 เด็กหญิงธวัลหทยั เทยีมทอง ราชวินิต
10228 เด็กหญิงปณ๎ณวีร์ นามวงษา ราชวินิต
10229 เด็กชายณัฐกติต์ิ เข็มปญ๎ญา วัดอมรินทราราม
10230 เด็กชายกนัตพงศ์ อ่ าประชา ราชวินิต
10231 เด็กชายพิจิกษณ์ เปา้สกลุ กงล้ีจงซัน
10232 เด็กชายณัฐพงศ์ อสัววิชัยโรจน์ ทวิไผ่งาม
10233 เด็กชายชิษณุพงศ์ พรหมมาศ วัดเบญจมบพิตร
10234 เด็กชายรณกฤต เสนารินทรางกลุ วัดเบญจมบพิตร
10235 เด็กชายณัฐพงษ์ สุทธิกลู สุนีพิทยา
10236 เด็กชายธณัท เปี่ยมสกลุ สุนีพิทยา
10237 เด็กชายชยพล อดุมไพบลูย์ลาภ พระแม่มารี
10238 เด็กชายศุภวิชญ์ วิษณุ ราชวินิต
10239 เด็กหญิงพิชชากรณ์ วิษณุ ราชวินิต
10240 เด็กหญิงจิณณกานต์ รักธรรมชาติ ราชวินิต
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10241 เด็กชายวีรวิชญ์ ปิ่นสิริณัฎฐ์ อสัสัมชัญแผนกประถม
10242 เด็กชายอริยไชย องัคภากร อสัสัมชัญแผนกประถม
10243 เด็กชายธรัช รังษีสุทธิพร อสัสัมชัญแผนกประถม
10244 เด็กชายธนวินท์ พิศิษฐ์จริง อสัสัมชัญแผนกประถม
10245 เด็กชายกติิภฎั เงินสยาม อสัสัมชัญแผนกประถม
10246 เด็กชายณท พนาศุริยสมบติั อสัสัมชัญแผนกประถม
10247 เด็กชายณัฐภทัร ภทัรเศรษฐี อสัสัมชัญแผนกประถม
10248 เด็กชายณภทัร อดุมชัยพร อสัสัมชัญแผนกประถม
10249 เด็กชายโสภณัฐ สังข์แกว้ อสัสัมชัญแผนกประถม
10250 เด็กชายภคิน อริยะวทญัํู อสัสัมชัญแผนกประถม
10251 เด็กชานคณธัช รุ่งโรจน์รังสิมา อสัสัมชัญแผนกประถม
10252 เด็กชายพีรกติต์ิ เจียมจิรอนันต์ สาธิตละอออทุศิ
10253 เด็กชายบญุญวัฒน์ ข ามีศักด์ิ ราชวินิต
10254 เด็กชายธนวัฒน์ เฉิน กหุลาบวิทยา
10255 เด็กชายวรรฒวุฒิ งามวุฒิชัย ประเสริฐธรรมวิทยา
10256 เด็กชายไกรวิทย์ เนตรจันทร์เรือง ปญ๎จทรัพย์
10257 เด็กชายณัฐวุฒิ นิลพราว พระหฤทยัคอนแวนต์
10258 เด็กชายศุภสิทธิ์ ปโิยพีระพงศ์ ราชินี
10259 เด็กชายกติติภมูิ ฐิตานภอรรธ ราชวินิต
10260 เด็กชายชยพล ศรีสาโพธิ์ อสัสัมชัญแผนกประถม
10261 เด็กชายวีรภทัร เดชานุวัฒนา ราชวินิต
10262 เด็กชายชนาเทพ ทองปาน กหุลาบวิทยา
10263 เด็กชายธนายุต ล้อศรีเมือง สีตบตุรบ ารุง
10264 เด็กชายมัธยะ ผาสุขภกัด์ิ เปี่ยมสุวรรณวิทยา
10265 เด็กชายปาฏหิาริย์ ทมุผา วัดวชิรธรรมสาธิต
10266 เด็กหญิงปยิภรณ์ ศิริภกัด์ิชัยกลุ เซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
10267 เด็กชายกติติชาติ จุฑามาตย์ แสงอรุณ
10268 เด็กชายบรรวิชญ์ ต้ังอทุยัสุง ราชวินิต
10269 เด็กชายกนัตภณ ชวลิตนิธิกลุ สตรีวรนารถ
10270 เด็กหญิงน้ าฝน คงกระพันธ์ สวัสดีวิทยา
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10271 เด็กชายพัชรพล สุกปล่ัง พระหฤทยันนทบรีุ
10272 เด็กชายพฤฒินันท์ จรัสจารุมนต์ อสัสัมชัญแผนกประถม
10273 เด็กชายจุลดิส เดชเฟื่อง พระแม่มารี
10274 เด็กชายสิทธิโชค แข็งขัน พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10275 เด็กชายภเูบศ สินธุพุฒิกลุ สาธิตละอออทุศิ
10276 เด็กชายติณณ์ สาครพานิช สาธิตละอออทุศิ
10277 เด็กชายรพีพงศ์ จ าปา โชคชัย
10278 เด็กชายสิรภพ วิชัยอรุุโรจน์ วรรณสว่างจิต
10279 เด็กชายธนกฤต ต้ังธีรวรรณ วรรณสว่างจิต
10280 เด็กชายภทัรพงศ์ สายวิวัฒน์ วรรณสว่างจิต
10281 เด็กชายวโรปกรณ์ องค์มณีโชติ สตรีวรนารถ
10282 เด็กหญิงกฤติยา พิตพีรฆ สตรีวรนารถ
10283 เด็กหญิงบญุยวีร์ น าบญุแสง วรรณสว่างจิต
10284 เด็กชายกติติพิชญ์ เสริมสินสิริ วรรณสว่างจิต
10285 เด็กชายยศพงศ์ เตชวงศ์ภวิัฒน์ วัดพลับพลาชัย
10286 เด็กชายภาคิน จ าปาค า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
10287 เด็กชายสิรดนัย แสงสุข ซางตาครู้สศึกษา
10288 เด็กชายชนาธิป โตชาญฉลาด วรรณสว่างจิต
10289 เด็กชายณภทัร เนตรรัตนะ วรรณสว่างจิต
10290 เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์อนิทร์ วรรณสว่างจิต
10291 เด็กชายณัฐพัชร์ วงศ์อนิทร์ วรรณสว่างจิต
10292 เด็กชายคุณานันท์ สัวสด์ิมูล วรรณสว่างจิต
10293 เด็กชายปรีดากร กฤตอภสิิทธิ์ วรรณสว่างจิต
10294 เด็กชายประณต จารุตานนท์ กรพิทกัษ์ศึกษา
10295 เด็กชายณภทัรสัณท์ จันทร์หอม เซต์แมร่ี
10296 เด็กชายกรวิชญ์ ปานอทุยั วรรณสว่างจิต
10297 เด็กชายกวินวิชญ์ จ านง วรรณสว่างจิต
10298 เด็กชายภมูิเรศ ปวรธนเวช ปญ๎ญาศักด์ิ (สุขสวัสด์ิ)
10299 เด็กชายภมูิพัฒน์ สันติชวลิตสกลุ บรูณะศึกษา
10300 เด็กชายณุสมัช วาณิชจรรยา อมาตยกลุ
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10301 เด็กชายชนุตพงษ์ รสหอม สารสาสน์วิเทศศึกษา
10302 เด็กชายกติติธัช ทวีผลสมเกยีรติ แสงอรุณ
10303 เด็กชายกติติพัศ พรมเสน สวนบวั
10304 เด็กชายศุภทนิ ประเสริฐพานิช สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
10305 เด็กชายอนิทรา วงษ์สินธุว์ิเสส ผะดุงศิษฐ์พิทยา
10306 เด็กชายณัฐดนัย วิภาคศิลปนิ สารสาสน์วิเทศธนบรีุ
10307 เด็กชายสิทธิเดช จิตติธนกร อสัสัมชัญแผนกประถม
10308 เด็กชายเทพนิมิตร กาเยนนท์ ราชวินิต
10309 เด็กชายญาณากร ใบยูซบ ภารตวิทยาลัย
10310 เด็กชายภบูดี เมธาธรรม พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10311 เด็กชายธนวัฒน์ แสนบตุร พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10312 เด็กชายบรุเศรษฐ์ เล้ียงชีพด ารงสุข พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10313 เด็กชายภวูฤทธิ์ เมธาธรรม พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10314 เด็กชายประภณิวิทย์ บญุบริบรูณ์โชค ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ
10315 เด็กชายจารุภทัร ต้ังพรสมาน ราชวินิต
10316 เด็กชายธนกฤต พรมออ๊ด อนุบางวัดปรินายก
10317 เด็กชายปยิวัฒน์ แซ่แต้ อนุบาลวัดปรินายก
10318 เด็กชายธิตินันท์ จันเพ็ชร์ วัดบวัลอย
10319 เด็กชายภเูบศ ผิวออ่น พญาไท
10320 เด็กชายปยิะรัตน์ บรุพัฒน์ วัดพลับพลาชัย
10321 เด็กชายธีภพ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ กหุลาบวิทยา
10322 เด็กหญิงนภสร พิบลูปฏภิาณ กหุลาบวิทยา
10323 เด็กชายธีรัช เล้าพรพิชยานุวัฒน์ กหุลาบวิทยา
10324 เด็กชายจิรกติต์ิ อธิลาภ ศิริมงคลศึกษา
10325 เด็กชายภรัณ งามเจริญ อสัสัมชัญธนบรีุ
10326 เด็กหญิงเวธนี จิระมหาโภคา ประเสริฐธรรมวิทยา
10327 เด็กชายรัชพล คงสวัสด์ิวรกลุ อสัสัมชัญธนบรีุ
10328 เด็กชายปณ๎ณธร เอี่ยมเย็น อสัสัมชัญธนบรีุ
10329 เด็กชายธนกร มีภปิราย ภารตวิทยาลัย
10330 เด็กชายขัตติยะ พลายเดช ภารตวิทยาลัย
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10331 เด็กชายธนาธิป กนัธิมา ภารตวิทยาลัย
10332 เด็กชายวริทธิพ์ล วงศ์อรรฆยากร ภารตวิทยาลัย
10333 เด็กชายอาทติย์ ซิงค์ ภารตวิทยาลัย
10334 เด็กชายภวูดล เอี่ยมสะอาด ภารตวิทยาลัย
10335 เด็กชายธเนศ แสงนคร ภารตวิทยาลัย
10336 เด็กชายนราวิชญ์ สิทธิเยธากลุ ภารตวิทยาลัย
10337 เด็กชายเมธัส มีแกว้ ภารตวิทยาลัย
10338 เด็กชายวรฤทธิ์ จันทะแสง ภารตวิทยาลัย
10339 เด็กชายยุทธศาสตร์ ธารีผาบ ภารตวิทยาลัย
10340 เด็กชายอนุเทพ นวิสมบติัสกลุ ภารตวิทยาลัย
10341 เด็กหญิงคีตราสุภา ศุภวุฒิชัยกลุ ภารตวิทยาลัย
10342 เด็กชายธนกฤต ภคัภสิูทธิ์ ภารตวิทยาลัย
10343 เด็กหญิงพิชญา พูลเพียร ภารตวิทยาลัย
10344 เด็กชายนัฐธนัย สัมพันธวงศ์ พระแม่มารี
10345 เด็กชายธนธัชพงศ์ อคัรพิบลูพัตร เผดิมศึกษา
10346 เด็กชายธนภวินท์ วาทติตพันธ์ ราชวินิต
10347 เด็กชายภเูบศ ต่อศรีเจริญ มหาวีรานุวัตร
10348 เด็กชายอนวัช วิบลูยืสุรกาญจน์ อนุบาลวัดปรินายก
10349 เด็กชายอทิธิพันธ์ สุวรรณสุข สตรีวรนารถ
10350 เด็กชายคีณกฤต คิดชนะ ประเสริฐธรรมวิทยา
10351 เด็กชายธนวินท์ จินภลิขิตดี พระมหาไถ่ศึกษา
10352 เด็กชายภคิน ปราชญ์กติติกลุ วัดปทมุวนาราม
10353 เด็กชายสุธาศัย สมน้อย ประเสริฐธรรมวิทยา
10354 เด็กชายธนัชชา สมน้อย ประเสริฐธรรมวิทยา
10355 เด็กชายวัฒนะพงษ์ ศรีวัฒนะชัย สตรีวรนารถ
10356 เด็กชายชัยวัฒน์ สิวสฤษด์ิ ไผทอดุมศึกษา
10357 เด็กชายจงจรัส ชาติพุก ราชวินิต
10358 เด็กชายธนภทัร ศิริประภาสุข พระแม่มารี
10359 เด็กชายพัชรภทัร์ เกาไศยรังสรรค์ ดวงวิภา
10360 เด็กชายพัชรพงษ์ เกาไศยรังสรรค์ ดวงวิภา
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10361 เด็กชายกรวิชญ์ นมรักษ์ กสิณธรเวยต์ปเีตอร์
10362 เด็กชายนิติวัฒน์ คิดขุนทด สวัสดีวิทยา
10363 เด็กชายกษิดิศ สิงหท์อง พญาไท
10364 เด็กชายกชพล เตชะมรกต อสัสัมชัญแผนกประถม
10365 เด็กชายกติติเดช แกว้บปุผา อสัสัมชัญแผนกประถม
10366 เด็กชายวรพัฒน์ ธาดาวศิน อสัสัมชัญแผนกประถม
10367 เด็กชายณัฐนนท์ พงศ์บญุชู อสัสัมชัญสมุทรปราการ
10368 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แซ่แต้ กหุลาบวิทยา
10369 เด็กชายนันทวัฒน์ สุขโหมด อสัสัมชัญธนบรีุ
10370 เด็กชายกติติพงศ์ ทองประศรี อสัสัมชัญธนบรีุ
10371 เด็กชายศุภกร มาละวรรณโณ อนุบาลวัดปรินายก
10372 เด็กชายผ่านฟ้า สุวรรณบตุร อนุบาลวัดปรินายก
10373 เด็กหญิงน้ าทพิย์ ชัยอทิธิเวช วัดพลับพลาชัย
10374 เด็กชายธงทอง ทองภริมยื จารุวัฒนานุกลู
10375 เด็กหญิงสุพรรณี พัตรา วัดพลับพลาชัย
10376 เด็กหญิงสุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์ วัดเขียนเขต
10377 เด็กชายภริูต หง์ปาน ไผทอดุมศึกษา
10378 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ กาญจนเรืองโรจน์ โชคชัย
10379 เด็กชายภวูนันท์ อภปิญ๎ญาโสภณ สารสาสน์วิเทศบางบอน
10380 เด็กหญิงจิดาภา เฉลยพจน์ เพาะปญ๎ญา
10381 เด็กชายสรสิฑฐ์ รัตนพงษานนท์ วรรณสว่างจิต
10382 เด็กชายกฤตนัย ฐานบญุยกร เผดิมศึกษา
10383 เด็กหญิงพัทธนันท์ เอกสกลุไพบลูย์ พระแม่สากลสงเคราะห์
10384 เด็กชายวชิรวิทย์ ลิมปาภากรณ์ อนุบาลนนทบรีุ
10385 เด็กชายธีรภทัร์ ศรีวรรณทนะ จารุวัฒนานุกลู
10386 เด็กชายกติติพงษ์ ทองย้อย จารุวัฒนานุกลู
10387 เด็กหญิงสุพิชญา เจริญเวศน์นุกลู มารีอปุถัมภ์
10388 เด็กชายนาธาน เอมออ่ง สารสาสน์ราชพฤกษ์
10389 เด็กชายณัฐนันทร์ คัมภริานนท์ สารสาสน์ราชพฤกษ์
10390 เด็กชายพสิษฐ์ ถาวรเกยีรติคุณ ยอแซฟอปุถัมภ์
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10391 เด็กชายภชูิต ถาวรเกยีรติคุณ ยอแซฟอปุถัมภ์
10392 เด็กชายฐปนต อ านวยวุฒิโรจน์ พิทกัณา
10393 เด็กชายภทัรภณ วิชัยศรี อยู่เย็นวิทยา
10394 เด็กชายภสิูทธิ ปรีชา พญาไท
10395 เด็กชายสุพพัต การสมใจ บรูณะศึกษา
10396 เด็กหญิงสลิลพร แช่มช้อย ชัยพิทยพัฒน์
10397 เด็กหญิงวศินี เชื้อจ๋าย ชาญรัตน์วิทยา
10398 เด็กชายณัฐชนน สีแดง แสงอรุณ
10399 เด็กชายอนุรักษ์ โกศลโชติธรรม ประสาทวุฒิ
10400 เด็กหญิงชญาดา เหล่าสุบญุ ประสาทวุฒิ
10401 เด็กหญิงณฤดี กติติสุขมงคล อสัสัมชัญธนบรีุ
10402 เด็กชายนรากร ธนาพรภกัดี กว่างเจ้า
10403 เด็กชายฌานิทธิ์ พิทกัษืวงษ์ บรูณะศึกษา
10404 เด็กชายนันทวัน ไกลถิ่น วัดประยุรวงศาวาส
10405 เด็กชายเฉลิมชัย พลแสน วัดประยุรวงศาวาส
10406 เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันทธ์นา เจี้นหวั
10407 เด็กชายพรไพศาล สร้อยสิริสุนทร สวัสดีวิทยา
10408 เด็กชายพงศกร เหล่าบวรพงษ์ กงล้ีจงซัน
10409 เด็กชายปณุณัตถ์ วงศ์สิทธิชัยกลุ พระแม่มารีสาทร
10410 เด็กหญิงยมลภทัร วงศ์สิทธิชัยกลุ พระแม่มารีสาทร
10411 เด็กหญิงแพรวไพลิน หรัิญลิขิตสกลุ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10412 เด็กหญิงวิชญาดา แหง่สมบรูณ์กลุ พระแม่มารีสาทร
10413 เด็กหญิงรินรดา กติติฤดีกลุ ประสาทวุฒิ
10414 เด็กชายการุณา แซ่เบ๊ ประสาทวุฒิ
10415 เด็กชายณัฏฐากร ชานาตา ประสาทวุฒิ
10416 เด็กชายปานเทพ ไกรอาบ สมาคมสตรีไทย
10417 เด็กชายธเนตร ทองเจริญ ประสาทวุฒิ
10418 เด็กชายสรวิชญ์ โชติวณิชย์ ประสาทวุฒิ
10419 เด็กชายธีรโชค ฐิตกลุรักษ์ สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
10420 เด็กชายจิรายุ ดงไม้น้ า ประชานิเวศม์
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10421 เด็กชายกฤตภาส หมูท่อง เทพกาญจนา
10422 เด็กชายทนิกร ริวงศ์ เทพกาญจนา
10423 เด็กหญิงปานวาด ชันหนองจอก เทพกาญจนา
10424 เด็กหญิงไหมแกว้ พอดี เทพกาญจนา
10425 เด็กชายปวริศ วงศ์กจิพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
10426 เด็กชายเอกณัฐ โกไศยกานนท์ กสิณธรวิทยา
10427 เด็กชายพศวัต ประสิทธิมี กรพิทกัษ์ศึกษา
10428 เด็กชายทองเอก เพ็ชรมีค่า กหุลาบวิทยา
10429 เด็กชายภาวัช เจือจรุงใจ กหุลาบวิทยา
10430 เด็กหญิงลาภศิรา บญุศรี เลิศหล้า ถ.เกษตรนวมินทร์
10431 เด็กชายคุณานนท์ ชัยกลุประเสริฐ ยอแซฟอปุถัมภ์
10432 เด็กชายรังสิมันต์ จีรบรรเจิดชัย กหุลาบวิทยา
10433 เด็กชายณัฐพัชร ปลอดโปร่ง พระหฤทยัคอนแวนต์
10434 เด็กชายธนภทัร อรรคฮาตสี ราชวินิต
10435 เด็กชายพิชญะ สีดา ราชวินิต
10436 เด็กชายปรัษกรณ์ กติติชฎาพงศ์ ซางตาครู้สศึกษา
10437 เด็กหญิงเกณิกา ศิวะยิ่งสุวรรณ พระแม่มารีสาทร
10438 เด็กชายจาฏพัจน์ โรจนสโรช ประถมทวีธาภเิษก
10439 เด็กชายธนาวัฒน์ วัฒนาศรมศิริ พิมลวิทย์
10440 เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริรัตนพันธ์ วัดพลับพลาชัย
10441 เด็กหญิงณัฐพร ลาภวิรุฬห์ ประสาทวุฒิ
10442 เด็กชายภาคิน จะแรมรัมย์ ประสาทวุฒิ
10443 เด็กชายพงศธร ชบา วัดพลับพลาชัย
10444 เด็กชายวิช สถาพรพิชญ์ วัดพลับพลาชัย
10445 เด็กชายเตชิต ฉายไสว วัดพลับพลาชัย
10446 เด็กชายพรเทพ ทบัทอง วัดพลับพลาชัย
10447 เด็กชายปธิกร เหลืองไพบลูย์ศรี วัดพลับพลาชัย
10448 เด็กชายวิทศัน์ โอวาทจรูญโรจน์ วัดพลับพลาชัย
10449 เด็กชายอคัคนิรุทธิ์ ปานเดช อสัสัมชัญแผนกประถม
10450 เด็กชายอภชิา เฉลิมบญุชัยกลุ สารสาสน์วิเทศบางบอน
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10451 เด็กชายฐิติภทัร์ ถาวรพัฒนกลุ สารสาสน์เอกตรา
10452 เด็กชายกริวุฒิ เฉลิมกจิไพศาล สารสาสน์พิทยา
10453 เด็กหญิงรินรดา หอมสุวรรณ สาธิตละอออทุศิ
10454 เด็กหญิงวิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์ สาธิตละอออทุศิ
10455 เด็กชายพิชชาภา รัตนบ ารุง สาธิตละอออทุศิ
10456 เด็กชายวชิรญาณ์ พรมศิริ สาธิตละอออทุศิ
10457 เด็กชายโชกนุ ภกัดี วัดพลับพลาชัย
10458 เด็กชายธนกฤต เหล่าทวีคุณ พญาไท
10459 เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพกจิชาญชัย ชาญรัตน์วิทยา
10460 เด็กชายปณ๎ณพัฒน์ ศิริพงษ์ชนะ สัมมาชีวศิลป
10461 เด็กชายอฟันัน กาเดร์ อนุบาลวัดปรินายก
10462 เด็กหญิงศันศนีย์ อรุณพิทรู ซางตาครู้สศึกษา
10463 เด็กหญิงสิทธิดา ศรีธนกฤตาธิการ วัดพลับพลาชัย
10464 เด็กชายพิรชัช นรกจิวิชาการ อสัสัมชัญแผนกประถม
10465 เด็กชายจิรพัฒน์ ศินิมาน วัดประยุรวงศาวาส
10466 เด็กชายพงศภคั จงเลิศธรรม กหุลาบวิทยา
10467 เด็กชายตรีธวัฒน์ โกปาราเมศไตรสิน กหุลาบวิทยา
10468 เด็กชายณัฐภทัร สินสืบเชื้อ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10469 เด็กหญิงธมลวรรณ วงศ์ภกัดี ธรรมาภรัิกษ์
10470 เด็กชายวรปรัชญ์ ตุ้มทอง ธรรมาภรัิกษ์
10471 เด็กชายจารุกติต์ิ แสงสุกใส อนุบาลวัดปรินายก
10472 เด็กชายดุลภทัร เลิศวิริยจิตต์ บคีอนเฮ้าส์แย้มสะอาดรังสิต
10473 เด็กชายศุภเศรษฐ์ ชูสุข อสัสัมชัญธนบรีุ
10474 เด็กหญิงกนกภรณ์ แสงเงิน สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
10475 เด็กชายภฤศ โพธิศ์รี อนุบาลพิบลูย์เวศม์
10476 เด็กชายธนพัฒน์ ค้าพลอยดี โกศลวิทยา
10477 เด็กชายภวัต เลิศตระกลูชัย ศิริมงคลศึกษา
10478 เด็กชายธเนศ สมัครไทย เอกชัย
10479 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ สูงหา มหาชัยคริสเตียนวิทยา
10480 เด็กชายคุณานนท์ ล้ิมวัฒนาภรณ์ เอกชัย
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10481 เด็กหญิงลภสัพร คงขวัญวัฒนกลุ มหาชัยคริสเตียนวิทยา
10482 เด้กชายเกยีรติศักด์ิ เรืองวิเศษ สมฤดีสมุทรสาคร
10483 เด็กชายนภทัร ศรีภู่ทอง วัดคณิกาผล
10484 เด็กชายสัจจา ศิริบญุญา วัดสุทธาโภชน์
10485 เด็กชายปรเมษฐ์ เปรมทรัพย์ ศิริมงคลศึกษา
10486 เด็กชายเวชพิสิฐ ศิริอารีรัตน์ พระหฤทยัคอนแวนต์
10487 เด็กชายภริูพันธ์ อริยกมลพัฒน์ ทวิไผ่งาม
10488 เด็กชายสรวิชญ์ หอมพฤติภาพ เผยองิ
10489 เด็กชายอริย์ธัช อสิระธานันท์ สารสาสน์เอกตรา
10490 เด็กชายผลพันธุท์อง ไตรปยิานนท์ พญาไท
10491 เด็กชายวสุวัชร์ เมฆรักเสรี สตรีจุลนาค
10492 เด็กชายไกรวิชญ์ นิพัทธพิมพ์ใจ พระแม่มารี
10493 เด็กชายพงศธร จันตาด า สวัสดีวิทยา
10494 เด็กชายนฤษฎ์ อชัฌาวนิชย์ เวนต์ดอมินิค
10495 เด็กชายธนายุต มีมา วัดพลับพลาชัย
10496 เด็กชายพชรกร แม่นหมาย ปญ๎ญาศักด์ิ (สุขสวัสด์ิ)
10497 เด็กชายธนายุต คชประดิษฐ์ เผยองิ
10498 เด็กชายสิวะภทัร์ สมานตระกลูชัย สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
10499 เด็กชายกมล นรปโิยวาท ราชบพิธ
10500 เด็กชายปวกรณ์ ด าริหผ์ล สารสาสน์วิเทศบางบอน
10501 เด็กชายชยธร นามค า เผยองิ
10502 เด็กชายธนกร เที่ยงบญุ ราชวินิต
10503 เด็กชายฐาปกรณ์ รากะสง พิชญ์ชนก
10504 เด็กชายปรัชญา เจียรักสุวรรณ ล้มแบรต์พิชญาลัย
10505 เด็กชายจิรายุ การสามารถ อนิทรวิหาร
10506 เด็กหญิงธีรพร กรพิเศษศักด์ิกลุ จันทรวิหาร
10507 เด็กชายชัยรัช แกว้ปยิะทรัพย์ เทศบาลวัดละหาร
10508 เด็กชายราคิส ปทมุรัตน์โชติ กหุลาบวิทยา
10509 เด็กชายธนวัฒน์ ลีลาธนโชติ ซางตาครู้สศึกษา
10510 เด็กชายพสรัสว์ รุ่งถาวร สารสาสน์วิเทศบางบอน
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10511 เด็กชายกฤชประพัตธ์ เลิสประเสริฐภากร เซนต์ดอมินิค
10512 เด็กชายวิสาข์ อยู่ยืน อนุบาลวัดปรินายก
10513 เด็กหญิงภาวิดา บญุศรัทธา อยู่เย็นวิทยา
10514 เด็กชายอนันตเดช สอดสี อยู่เย็นวิทยา
10515 เด็กชายกษิด์ิเดช ภู่ไพจิตร์กลุ เซนต์ดอมินิค
10516 เด็ดชายธรา ตางาม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
10517 เด็กชายธนกฤต เจริญอมฤตโชค วัดพลับพลาชัย
10518 เด็กชายกมลภพ แสงกล้า เปรมประชาวัฒนา
10519 เด็กชายเจษฏากร แกว้พิมล ราชวินิต
10520 เด็กชายอรุณรุ่ง ศิริวณิชสุนทร ภารตวิทยาลัย
10521 เด็กชายปยิบตุร ดงกนัจ่า กหุลาบวิทยา
10522 เด็กชายชัยวุฒิ บญุเต็ม สารสาสน์พัฒนา
10523 เด็กชายกฤษดา แกว้เกดิ สารสาสน์พัฒนา
10524 เด็กชายปรมัตถ์ ใจอิ่ม วัดโสมนัส
10525 เด็กชายเบส จิตต์ธรรมเลิศ นักบยุเปรโตร
10526 เด็กหญิงภทัรสุดา กงัวานสกลุทอง วัดสระบวั
10527 เด็กชายปารณัท ทองศรีพิทกัษ์ กสิรณธรเซนต์ปเีตอร์
10528 เด็ดหญิงณัฏฐ์ฐา เจตนานุศาสตร์ ประสาทวิทยานนทบรีุ
10529 เด็กชายชัชพงษ์ บตุรทองดี ประสาทวิทยานนทบรีุ
10530 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ โกมินทร์ เขมะสิริอนุสรณ์
10531 เด็กชายสิรดนัย มาลาเวช นวลวรรณศึกษา
10532 เด็กชายอรรถรัตน์ คล่องทกัษิณ นวลวรรณศึกษา
10533 เด็กชายตฤณภทั นาคเจริญ นวลวรรณศึกษา
10534 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ออ่นจันทร์ นวลวรรณศึกษา
10535 เด็กหญิงชนิตา ไผ่วงษ์ นวลวรรณศึกษา
10536 เด็กหญิงนฤวรรณ ดีเจริญ นวลวรรณศึกษา
10537 เด็กชายเศรษฐภคั ชัยสินทรากลุ สมาคมสตรีไทย
10538 เด็กชายณัฐสวัสด์ิ อมรตานนท์ บรูณะศึกษา
10539 เด็กชายธเนศพล เจนจบธุรกจิ โยนออฟอาร์ค
10540 เด็กชายยศวริส โขมะนาม อนุบาลวัดปรินายก
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10541 เด็กชายหฏัฐกร สุขเจริญคณา จันทรวิทยา
10542 เด็กชายจิรวัฒน์ สัตยธรรมรังษี สายน้ าทพิย์
10543 เด็กชายธนทตั ชีวรัตนกลุ พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
10544 เด็กชายภริูวัจน์ อศัวชวโรจน์ อสัสัมชัญแผนกประถม
10545 เด็กหญิงสุชานันท์ จิดิลกกลุ อนุบาลลวัดนางนอง
10546 เด็ดชายอนพัช สุทธิประภา ภาษานุสรณ์
10547 เด็กชายณฐนันท์ เอี่ยมอร่ามศรี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10548 เด็กหญิงชลิสา เปรมใจชื่น วรรณสว่างจิตร
10549 เด็กหญิงธนัญญา สมิทธิวิโรจน์ วรรณสว่างจิตร
10550 เด็กชายกรธวัช อรัญยา สตรีจุลนาค
10551 เด็กชายชุติธัช จันทฤทธิ์ มหาวีรนุวัตร
10552 เด็กชายธีระเมศ ภมูิคง อสัสัมชัญแผนกประถม
10553 เด็กชายจักรพงศ์ อศัววิรุฬหวงศ์ วัดพลับพลาชัย
10554 เด็กชายชัชธรรม เกยีรติปฐมชัย สารสาสน์วิเทศศึกษา
10555 เด็กชายปณุณพัฒน์ ค าอาจ อหุมินพัฒนา
10556 เด็กชายศุภกร สอนสระคู วัดพลับพลาชัย
10557 เด็กชายวรวุฒิ คาถาพันธ์ วัดนางนอง
10558 เด็กชายชยานันท์ ใช้เทยีมวงษ์ ดลวิทยา
10559 เด้กชายพุฒินันท์ สกลุการะเวก โยนออฟอาร์ค
10560 เด็กชายอนุภาพ คงแกว้ วัดพลับพลาชัย
10561 เด็กชายศิรชัช ชลเขต อสัสัมชัญแผนกประถม
10562 เด็กชายธนกฤต สายค า วัดพลับพลาชัย
10563 เด็กหญิงพัณณ์ชยา พรธนาจิรบลูย์ เผยองิ
10564 เด็กชายเจตณัฐ เสน่หานุกลู ราชวินิต
10565 เด็กชายฌานินท์ สุขพาณิชกลุ ราชวินิต
10566 เด้กชายวิภู ภู่ผะกา เพลินพัฒนา
10567 เด็กชายเลอทตั กาญจนกลุ อสัสัมชัญแผนกประถม
10568 เด็กชายพงศ์ภรณ์ หมีพลัด ซางตาครู้สศึกษา
10569 เด็กชายภมูิพัฒน์ สงวนพัฒน์ สารสาสน์พิทยา
10570 เด็กชายวิษณุพร พรหมสิรินิมิต พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ นามสกุล โรงเรียน
10571 เด็กชายศุภกฤต รัตนเกษตร นฤมลทนิ
10572 เด็กชายสิทธิพล บรรเทงิใจ ยอดดวงใจ
10573 เด็กชายปยิังกรู ทองปรุง ดวงวิภา
10574 เด็กหญิงนันทน์ภสั วงแกว้เจริญ สาธิตละอออทุศิ
10575 เด็กชายชัชชัย สังข์มาลัย สตรีจุลนาค
10576 เด็กชายโชคชัย อริยะบญุสกลุ ปญ๎ญาศักด์ิ
10577 เด็กชายอสัชิ เทศกร ภารตวิทยาลัย
10578 เด็กชายเทพทตั ศิริวัฒน์ เซนต์ดอมินิค
10579 เด็กชายปณ๎ณทร อยุานุกลู พระต าหนักสวนกหุลาบ
10580 เด็กชายอภวิิชญ์ ศรีเจริญ พระต าหนักสวนกหุลาบ
10581 เด็กชายภกูรรณ์ เดือนฉาย พระต าหนักสวนกหุลาบ
10582 เด็กชายณภทัร จินดาเมธี สารสาสน์เอกตรา
10583 เด้กชายกติิกานต์ พัฒนอ าพันธ์ วัดปรุณาวาส
10584 เด็กชายกติิวัฒน์ พัฒนอ าพันธ์ วัดปรุณาวาส
10585 เด็กชายภชูิต วงศืชมภู่ สิริเทพ
10586 เด็กชายสิลา แกว้วารี ราชวินิต
10587 เด็กชายอทิธิกร ราชสีห์ ราชวินิต
10588 เด้กหญิงฐานิตา ขุนทรัพย์ ไผทอดุมศึกษา
10589 เด็กหญิงตรีทพิย์ หล่อวัฒนศิริกลุ กหุลาบวิทยา
10590 เด็กชายเตชิต พนาพฤกษกลุ กรพิทกัษ์ศึกษา
10591 เด็กชายธีรยุทธ เจริญอดุมชัย จารุวัฒนานุกลู
10592 เด็กหญิงกลุธิดา ทพิานวกลุ สตรีวรนาถ
10593 เด็กหญิงสุรัสวดี ปล้ืมชัย สิวลี


