
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน
20001 ด.ช.อุ้มบุญ  ปัญญารัตนชัย กุหลาบวิทยา
20003 ด.ญ.เจณณิษฐา  มิตระวิจารณ์ แม่พระฟาติมา
20004 ด.ช.ธิติพันธ์  ศุภสิทธิก์มล สารสาสน์เอกตรา
20005 ด.ช.วัชระ  วรรณมิตร ราชวินิต
20006 ด.ช.แทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย อนุบาลระยอง
20007 ด.ญ.สานฝัน  ปัทมมงคลชัย อนุบาลระยอง
20008 ด.ช.วิชญ์ภาส  จินดาวิมลเลิศ อัสสัมชัญแผนกประถม
20009 ด.ช.รุจดนัย  วิวัฒนเจริญชัย ซางตาครู้สศึกษา
20010 ด.ช.พงศ์พล  สีม่วง ยอแซฟกรุงเทพ
20011 ด.ช.ณฐพร  ลักษณ์ศิริ สาธิตละอออุทิศ
20012 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ลักษณ์ศิริ สาธิตละอออุทิศ
20013 ด.ช.ภวัต  กุลฤทธิ์ ประเสริฐธรรมวิทยา
20014 ด.ช.ภวัต  ประกายทิพย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20015 ด.ช.ธนัท  สมบัติไหมไทย อนุบาลสุรินทร์
20016 ด.ช.วีรศักด์ิ  ชัยเวช เทพกาญจนา
20017 ด.ช.สิทธิกร  ลิขิตวิเศษกุล ราชวินิต
20018 ด.ช.นิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
20019 ด.ช.ปรานต์  เจริญทรัพย์สกุล อัยยสิริ
20020 ด.ช.วงศธร  สงแสงทอง นฤมลทินธนบุรี
20021 ด.ช.พีรวิชญ์    ประเคนรี สารสาส์นวิเทศธนบุรี
20022 ด.ช.ฑัตพล  พูลคล้าย บูรณะศึกษา
20023 ด.ช.ศุภโชค  ดวงศรี กรพิทักษ์ศึกษา
20024 ด.ช.ภูดิศ  เจษฎาธรรมสถิต สาธิต มศว.ประสานมิตร
20025 ด.ญ.พัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์ วัดพลับพลาชัย
20026 ด.ช.พิชิต  ศรีสุข สวัสดี
20027 ด.ญ.กฤติมา  จันแพทย์รักษ์ วัฒนะพฤกษา
20028 ด.ช.รามิล  รัตนจันทร์ พระหฤทัยคอนแวนต์
20029 ด.ช.กรพลกฤต  วีระอาชากุล ไผทอุดมศึกษา
20030 ด.ช.วิริทธิพ์ล  ไทรทอง อนุบาลสมุทรสาคร
20031 ด.ช.ธีระวัชร์  จันทร์เผ่าแสง กรุงเทพคริสเตียน
20032 ด.ช.สัญเพชฬ  ธนกุลไชยสิทธิ์ เปรมประชาวัฒนา
20033 ด.ช.พงศภัค  ชัยเจริญไมตรี ราชวินิต
20034 ด.ช.นพวิชญ์  ต้ังต่อเกียรติ อยู่เย็นวิทยา
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20035 ด.ช.ธนวัฒน์  สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ สตรีมารดาพิทักษ์
20036 ด.ช.นภพันธ์  สมิตานนท์ ราชวินิต
20037 ด.ญ.พัสสิรัศมิ์  อัศวรัตน์ วัฒนาวิทยาลัย
20038 ด.ช.ธีรภัทร์  เทียมสุข ซางตาครู้สศึกษา
20039 ด.ช.พิชญุตม์  วงศ์พันธุ์ ศิริมงคลศึกษา
20040 ด.ช.ณัฐนนท์  เทีย่งคืน อัสสัมชัญธนบุรี
20041 ด.ช.กันตพล  บิณฑวิหค สารสาสน์เอกตรา
20042 ด.ช.พรรษณัฐ  เทพพรหม อัสสัมชัญแผนกประถม
20043 ด.ช.วีรภัทร  โสภณปทุมวงศ์ ศิริมงคลศึกษา
20044 ด.ญ.ดวงพร  ยะภักดี ศิริมงคลศึกษา
20045 ด.ช.อัษฎากรณ์  ชูทิพย์ ศิริมงคลศึกษา
20046 ด.ช.ศศวิษาณ  ปิน่วนิช พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
20047 ด.ช.พงษ์ภิพัฒน์  กวีวงศ์โสภณ อัสสัมชัญธนบุรี
20048 ด.ญ.พิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต วัดดอนไก่เต้ีย
20049 ด.ช.พชร  โพธิพิทักษ์ ราชวินิต
20050 ด.ช.ภูริณัฐ  บัญชาวุฒิ อัสสัมชัญแผนกประถม
20051 ด.ช.จารุภัทร  ศักด์ิพิชัยสกุล กุหลาบวิทยา
20052 ด.ช.ภูเบศ  หมัดมอญ ราชวินิต
20053 ด.ช.ภากร  สหพัฒนา ราชวินิต
20054 ด.ช.ยศวรรธน์  จรลีชาญชัย สารสาสน์วิเทศสายไหม
20055 ด.ช.ธนภัทร  อุดมธนกิจ สาธิตประถม สวนสุนันทา
20056 ด.ญ.ศิรประภา  ชอบธรรม ประเสริฐธรรมวิทยา
20057 ด.ช.ชาคริต  ธีรนันทน์ เซนต์ดอมินิก
20058 ด.ช.เปรมพล  พิมลเวชกุล เซนต์ดอมินิก
20059 ด.ช.ธนธัช  บุนนาค ราชวินิต
20060 ด.ช.ปกป้อง  สุวรรณมานะศิลป์ วรรณสว่างจิต
20061 ด.ช.ณัฐกมล  โชติพิบูลย์ทรัพย์ เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
20062 ด.ช.ภูมิ  พลอยมี โรงเรีบนราชวินิต
20063 ด.ญ.ณฤฎา  หวังวโรดม โสมาภาพัฒนา
20064 ด.ช.นพวิชญ์   ศิริวัชรกุล กุหลาบวิทยา

20065 ด.ช.ธนพล  ใหปะโท
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20066 ด.ช.ชิษณุพงศ์  สุนทราทรพิพัฒน์ อัสสัมชัญธนบุรี
20067 ด.ช.ชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์ อัสสัมชัญธนบุรี
20068 ด.ช.รวิชภาส  พักตร์อ าพน บูรณะศึกษา
20069 ด.ช.ปุณณวิชญ์   สัมฤทธิ์ ฤทธิยะวรรณาลัย



20070 ด.ช.ธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ อัสสัมชัญเเผนกประถม
20071 ด.ญ.จิรชญา  รุ่งนนทรัตน์ ดวงวิภา
20072 ด.ญ.ชวิศา  เกษตรศิลป์ชัย อัสสัมชัญธนบุรี
20073 ด.ช.ธนกร  พ่วงพร้อม พระแม่สกลสงเคราะห์
20074 ด.ช.เลิศพิสิษฐ์  วิสัชนาม พรประสาทวิทยา
20075 ด.ช.ธรรมเชษฐ์  วิสัชนาม พรประสาทวิทยา
20076 ด.ช.ด.ช.พิสิฐพงศ์  ประสานวงศ์วุฒิ ปัญญาศักด์ิ
20077 ด.ช.ชุติพนธ์  อดิศัยไพบูลย์ บูรณะศึกษา
20078 ด.ช.พิตรพิบูล  ศุภเฉลิมโรจน์ บูรณะศึกษา
20079 ด.ช.ศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล วรรณสว่างจิต
20080 ด.ช.วชิรวิทย์  อมรเกียรติขจร กรพิทักษ์ศึกษา
20081 ด.ช.ธนภูมิ  อังกูรไพศาล นฤมลทิน ธนบุรี
20082 ด.ช.เทพทัต  ทรัพย์ทิม ประเสริฐธรรมวิทยา
20083 ด.ช.สรวิชญ์  คิดประดิษฐ์ทิพย์ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
20084 ด.ช.สิทธินนท์  เมฆไพบูลย์วัฒนา อนุบาลวัดปรินายก
20085 ด.ญ.ภิญญาดา  ภัทรอัครกุล ราชวินิต(ประถม)
20086 ด.ช.ศิวกร  สายยืด อนุบาลวัดปรินายก
20087 ด.ช.นนทพล  อรุณกิจ พระหฤหัยคอนแวนต์
20088 ด.ช.ฐากร  รามสูตร แย้มสอาด
20089 ด.ช.ภูดิศ  อ่อนจันทร์ เซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
20090 ด.ช.อรรถเศรษฐ์  พัฒนพงศกุล ราชวินิต
20091 ด.ช.ภูดิส  คู่ตระกูล ราชวินิต
20092 ด.ช.ปภาวิชญ์  ประสิทธิป์ระสาท นฤมลทิน ธนบุรี
20093 ด.ช.ประกฤษฏิ ์ อรุณกิจเจริญ พรประสาทวิทยา
20094 ด.ช.ณัฐดนัย  สังข์โพธิ์ พิชญ์ชนก
20095 ด.ช.ประสพโชค  วรรักษา เผดิมศึกษา
20096 ด.ช.พีระ  โชติกไกร มีนบุรี
20097 ด.ช.ปรีดิยาธร  สัมฤทธิ์ ฤทธิยะวรรณาลัย
20098 ด.ญ.ธัญชนก  สนธิสวัสด์ิ เขมะสิริอนุสสรณ์
20099 ด.ช.ภฤศณพล  อดุลนิรัตน์ สารสาสน์พิทยา
20100 ด.ญ.ญาณาธิป  จันทร์เรือง ราชวินิต
20101 ด.ช.ศุภกร  เอี่ยมแสง  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ
20102 ด.ช.กฤษเมศร์  ด ามาก ปัญญาศักด์ิ
20103 ด.ช.ณฐภัทร  เปล่งแสงศรี ปัญญาศักด์ิ

20104 ด.ญ.วรรณอนงค์  พรพลานามัย
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา



20105 ด.ช.ศรศักย์  ทยานิพันธ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20106 ด.ช.จิรภัทร  วุฒิเลิศเดชา สารสาสน์วิเทศบางงบอน
20107 ด.ช.ปาณัสม์  สุรภัฎร์ อัสสัมชัญสมุทปราการ
20108 ด.ช.สัญวัฒน์  ดีเบา ราชวินิต
20109 ด.ช.กันตพงศ์  จิรดี ประถมทวีธาภิเษก
20110 ด.ช.สรธร  ตระการกูล อนุบาลระยอง
20111 ด.ช.สุวภัทร  อาจารสุทธิ์ อนุบาลจังหวัดสมุทรสาคร
20112 ด.ช.กฤษฎา   เกิดศรีเล็ก ราชวินิต
20113 ด.ช.เจษฎากร  ชูเรือง ดวงวิภา
20114 ด.ช.กฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน
20115 ด.ญ.ชวัลญา  บุญน า สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
20116 ด.ญ.จิรญา  บุญน า สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
20117 ด.ญ.พิมพ์สุภา  จันทร์วิเมลือง อัสสัมชัญธนบุรี
20118 ด.ช.ธีร์ธวัช  กสิพันธ์ุ อัสสัมชัญธนบุรี
20119 ด.ช.ชุติพงษ์  ไตรยะสิทธิ์ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
20120 ด.ช.พชรพล  แสงสุกแสง เปีย่มสุวรรณวิทยา
20121 ด.ช.ชัยวุฒิ  เตียงเกตุ  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20122 ด.ช.สุทธิพงษ์   พรมปราการ พรประสาทวิทยา
20123 ด.ช.สมัครพงศ์  กมลจรัสพรรณ พรประสาทวิทยา
20124 ด.ช.ธนกร  ตันมณี สารสาสน์พิทยา
20125 ด.ช.ฉันทวัฒน์  รัตนาธรรมวัฒน์ รักษ์วิทยา
20126 ด.ช.กันทรากร  ธนังพรลิขิต วัดประยุรวงศาวาส
20127 ด.ช.ชวินธร  ชื่นชม สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
20128 ด.ญ.ศุภิสรา  เตชะเกษมบัณฑิตย์ วัดพลับพลาชัย
20129 ด.ช.ธีรเทพ  แก้วบุตร ราชวินิต
20130 ด.ช.อัศรี  ผลเกิดสุข ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
20131 ด.ช.วชิรวิชญ์  ปิยะประภาพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี
20132 ด.ช.พัทธพล  ขันธะสุวรรณ สารสารสน์วิเทศบางบัวทอง
20133 ด.ช.โสรฬ  เก่งระดมกิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
20134 ด.ช.กฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โชคชัยลาดพร้าว
20135 ด.ช.กนิษฐ์พงษ์  โตข า ราชวินิต
20136 ด.ช.อรรถพันธ์  นิวัฒน์ปิติคุณ เผดิมศึกษา
20137 ด.ช.ธีร์  มโนรถกุล เพลินพัฒนา
20138 ด.ช.ภาสพงศ์  วงศ์ศิริเนตร พรประสาทวิทยา
20139 ด.ช.เจตณัฐ  วงศ์ศิริเนตร พรประสาทวิทยา
20140 ด.ช.พฤตินันท์  กิจแก้ว ทิวไผ่งาม



20141 ด.ช.จักรธร  สอวิเศษ สมฤดีสมุทรสาคร
20142 ด.ช.นันทพงศ์  ชนเสนีย์ พรพิมพ์ พระราม2
20143 ด.ช.ปธานิน  โอภาเจริญ ราชวินิต
20144 ด.ช.พิชยพล  พุม่เทียน สาธิตละอออุทิศ
20145 ด.ช.สิรวิชญ์  อมรชัยโรจน์กุล นฤมลทิน ธนบุรี
20146 ด.ช.พิชญุตม์  จิ้วบุญสร้าง เทพอักษร
20147 ด.ช.กิตติธัช  จัดประจง วัดไก่เต้ีย
20148 ด.ช.วรชิต  ต้ังวรกิจถาวร อัสสัมชัญธนบุรี
20149 ด.ช.ศิรศักด์ิ  แสงแก้วสุข สมาคมสตรีไทย
20150 ด.ช.ภัทรพล  พันธ์เลิศระพี พิมลวิทย์
20151 ด.ญ.ชลิดา  อินทับทิม การัญศึกษา
20152 ด.ช.กีรติเฉลิม  สิงหา พระหฤทัยคอนแวนต์
20153 ด.ช.พรชัย  สังข์แก้ว สารสาสน์พิทยา
20154 ด.ช.ณภัทร  พิชิตพรรณ สารสาสน์วิเทศบางบอน
20155 ด.ช.ธนาวุฒิ  จิโรจวรนาถ เอกชัย
20156 ด.ช.ชยพล  ขันภูเขียว อนุบาลวัดปรินายก
20157 ด.ช.บุณยพันธน์  อรุณโรจน์ สารสาสน์วิเทศศึกษา
20158 ด.ญ.กนกพร  พรจตุรินทร์ ราชวินิต
20159 ด.ญ.ณัฐปภัสร  อ่อนสอาด พิชญศึกษา
20160 ด.ช.ณกรวีร์  อ่อนสอาด พิชญศึกษา
20161 ด.ช.วรทย์  ตติยตฤษณา สารสาสน์เอกตรา

20162 ด.ช.กมลภพ  บรรดิษจีน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20163 ด.ช.ภูมิรพี  เจริญศักด์ิ เอกชัย
20164 ด.ช.ธีรธัญ  จันทร์เฉลิม นฤมลทิน ธนบุรี
20165 ด.ช.นนธนัช  เตปันวงศ์ ราชวินิต
20166 ด.ช.ธนวัฒน์  นาวัน บ้านคลองหลวง

20167 ด.ช.จิรทีปต์  อรุณรุ่งกชกร
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20168 ด.ช.เมธาสิทธิ ์ ปานอุทัย อนุบาลสามเสนฯ
20169 ด.ช.ปัณณวัชร์  สิทธิวิเศษพันธุ์ พันธะวัฒนา
20170 ด.ช.วิชญณัฐ  ภุชงค์เจริญ ราชวินิต
20171 ด.ช.คณุตม์  ทองเรไร สารสาสน์พิทยา
20172 ด.ช.จิรเมธ  โชติธรรม อ านวยวิทย์
20173 ด.ช.นวริศร์  ถิระผะลิกะ อ านวยวิทย์
20174 ด.ช.พีรณัฐ  ตระการสัตยนุกุล อัสสัมชัญแผนกประถม



20175 ด.ช.ณัม  เทีย่งธีระธรรม วรรณสว่างจิต
20176 ด.ญ.พิชญากาญจน์  สุธรรมพร กุหลาบวิทยา
20177 ด.ช.นรุตม์  พูนพลังใจ กอบวิทยา
20178 ด.ช.ชยพล  เหล่าทอง อ านวยวิทย์
20179 ด.ช.กัมปนาท  รุ่งฐานีย อนุบาลสามเสนฯ
20180 ด.ช.รัชพล  รัตนมณี ไผทอุดมศึกษา
20181 ด.ช.รภัสสิทธิ ์ ยังคง ราชวินิตประถม
20182 ด.ช.นภนต์  ค าแรต พระหฤทัยคอนแวนต์
20183 ด.ช.ธนกฤต  ส าราญพิศ สวนลุมพินี
20184 ด.ช.พนา  มหาชัยราชัน ราชวินิต
20185 ด.ช.รุจิพงษ์  แพเสือ ราชวินิต
20186 ด.ช.กิตติธัช  บุษยวิไลมาศ เผดิมศึกษา
20187 ด.ช.รวีภัทร์  พรนราดล วัดประยุรวงศาวาส
20188 ด.ช.เนติธรณ์  เชาวน์วีระโชติ อัสสัมชัญแผนกประถม
20189 ด.ช.ศุภกฤต  ยุกตะนันทน์ สารสาสน์วิเทศศึกษา
20190 ด.ช.จักรภพ  ภาลุน อัสสัมชัญ แผนกประถม

20191 ด.ช.วรินทร  มงคลเจริญลาภ
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัชบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20192 ด.ช.นพอนันต์  หล้าใจ จันทศิริวิทยา
20193 ด.ช.จิรพนธ์  เส็งหนองแบน กรพิทักษศึกษา
20194 ด.ช.ปุณณวิช  ดรรชนีกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20195 ด.ญ.ญาโณทัย  นรกานต์กร พิชญศึกษา
20196 ด.ช.ภูริพัฒน์  ชีโวนรินทร์ จารุวัฒนานุกุล
20197 ด.ช.นภสินธุ ์ ตรีรยาภิวัฒน์ สาธิตละอออุทิศ
20198 ด.ช.เจตนิพัทธ์  พานทอง สาธิตละอออุทิศ
20199 ด.ช.ชนพัฒน์  ก้านทอง พร้อมพรรณวิทยา
20200 ด.ช.เพียรวัตร  อุชชิน เปีย่มสุวรรณวิทยา
20201 ด.ช.ศิริมงคล  สะริยานนท์พินิจ อัสสัมชัญธนบุรี
20202 ด.ช.ภานุวิชญ์  อาชาวงศ์ นฤมลทินธนบุรี
20203 ด.ช.อัษฎาวุธ  จันทราชู ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
20204 ด.ช.สิทธานต์  เสนาะจิตต์ ปัญญาศักด์ิ
20205 ด.ช.ตะวัน  ตันเจริญ เผดิมศึกษา
20206 ด.ช.ปฏิภาณ   สระธรรม ซางตาครู้สศึกษา
20207 ด.ช.กมลภพ  พูลสวัสด์ิ ราชวินิต
20208 ด.ช.กิตติพศ  กิตติสารยางกูร อัสสัมชัญธนบุรี
20209 ด.ช.ธนดล  แก้วสวัสด์ิ พระหฤทัยคอนแวนต์



20210 ด.ช.ณชพล  จึงส าราญ ราชวินิต
20211 ด.ช.ธัชชัย  รัตนคงวิพุธ แม่พระประจักษ์
20212 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ศรีรอต อัสสัมชัญธนบุรี
20213 ด.ช.ยศภัทร์  ศุภรานนท์รัตน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20214 ด.ช.ปัณณธร  นิจผล วรรณสว่างจิต
20215 ด.ช.ธัญวิชญ์  เนตรสาน กุหลาบวิทยา
20216 ด.ช.วันชาติ  สุภวิรี อัสสัมชัญธนบุรี
20217 ด.ช.กิตติธัช  หวลบุตตา สุพรรณภูมิ
20218 ด.ช.กรวินท์  กมลงาม สาสาสน์วิเทศศึกษา
20219 ด.ช.โอบนิธิ  ซินโซ พระแม่มารีสาทร
20220 ด.ช.พีรวิชญ์  เลาห์เกริกเกียรติ อัสสัมชัญแผนกประถม
20221 ด.ช.ศุภสิน  มงคลวุฒิวงษ์ จารุวัฒนานุกูล
20222 ด.ช.ธรรณธร  ทองสุข อัสสัมชัญสมุทรปราการ
20223 ด.ช.ปราณนต์  มงคลโสภณรัตน์ อรรถมิตร
20224 ด.ช.สิทธิณัฐ  วรรณทวี อัสสัมชัญธนบุรี
20225 ด.ญ.ดวงแก้ว  ฤกษ์มงคลวิทย์ สารสาสน์วิเทศบางบอน
20226 ด.ช.วีรสิทธิ ์ สุขประเสริฐ สารสาสน์วิเทศบางบอน
20227 ด.ช.คณวัฒน์  ลีลาเทพินทร์ สวนบัว
20228 ด.ช.สหรัฐ  นีรนาทธารา  นฤมลทินธนบุรี
20229 ด.ช.สหชัย  นีรนาทธารา  นฤมลทินธนบุรี
20230 ด.ช.นินนาท  แววอาราม ราชวินิต
20231 ด.ช.มกุฎพัฒน์  ไกรวัฒนา เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
20232 ด.ญ.สิริกานต์  สงวนทรัพย์ สารสาสน์วิเทศรังสิต
20233 ด.ญ.วณัฏฐา  จตุรรัตน์ วรรณสว่างจิต
20234 ด.ช.อภิพล  พุฒซ้อน อัสสัมชัญแผนกประถม
20235 ด.ช.ภูริณัฐ  ภูมี ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
20236 ด.ช.กันตภณ  จิวะตุวินันท์ อยู่เย็นวิทยา
20237 ด.ช.พลกฤต  สาตสิน เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
20238 ด.ช.อัมมาร์  พรสิริสันติ สารสาสน์วิเทศศึกษา
20239 ด.ช.ธัชพล  รามัญศรี บางประกอก
20240 ด.ช.พีรพล  ยศพล สาธิตคริสเตียนวิทยา
20241 ด.ช.ถิรวัฒน์  ไตรยศ ฐานปัญญา
20242 ด.ช.ธนวินท์  สวนอ่วม สมาคมสตรีไทย
20243 ด.ช.พุทธ  อินทรสืบวงค์ เพลินพัฒนา
20244 ด.ช.วิธิสรรค์  สรรค์ธีรภาพ สารสาสน์เอกตรา
20245 ด.ช.ปรัชญ์ธนัชชัย  ธเนศวณิชย์ เซนต์หลุยส์ศึกษา



20246 ด.ช.ไชยวัฒน์  จารัตน์ มณีวิยา
20247 ด.ช.กนกพล  สิมธาราแก้ว ไผทอุดมศึกษา
20248 ด.ช.ชยกร  เรืองรัตนตรัย วัดพลับพลาชัย
20249 ด.ช.เฉลิมพล  เอี่ยมเลิศวงศ์ โรงเรีนเผยอิง
20250 ด.ช.นนทพัทธ์  อรรถวิมลพร สารสาส์นวิเทศธนบุรี
20251 ด.ช.จิรวัฒน์  ภูริเมธี วรรณสว่างจิต
20252 ด.ช.ปัญญ  ตระกูลเงินทอง อัสสัมชัญ
20253 ด.ญ.จินต์จุฑา  เก่งโฆษิต วัดมหรรณพารามฯ
20254 ด.ช.อาลาวี ่ บินกาซัน สตรีจุลนาค
20255 ด.ช.จิรทีปต์  ค าแก้ว ราชวินิต
20256 ด.ช.พงศ์กฤตษ์  อุบลธรรม ราชวินิตประถม
20257 ด.ช.ทักษ์ดนัย  พันธดี กรพิทักษ์ศึกษา
20258 ด.ช.โสภณัฐ  แสนสว่าง นฤมลทินธนบุรี
20259 ด.ช.ณธีพงศ์  ภิรมย์ธีรวนิช เผยอิง
20260 ด.ช.พิชาพล  เถาทับนุ่ม สีตบุตรบ ารุง
20261 ด.ช.ณัฐวรรธน์  เพิม่วณิชกุล โชคชัยรังสิต
20262 ด.ช.วชิรวิทย์  ยศพล สาธิตคริสเตียนวิทยา
20263 ด.ช.เบนจามิน  แบสคินส์ ราชวินิต
20264 ด.ช.แซมเมียว  แบสคินส์ ราชวินิต
20265 ด.ช.ณัฐวุฒิ  เจริญโชควิทยา สารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง
20266 ด.ญ.ชัญญา  ลิมาวงษ์ปราณี เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
20267 ด.ช.สุทธิกานต์  ปิยะเมธาง วัดบางปะกอก
20268 ด.ช.ณัฐชนน  เจริญเสริมสิริ ราชวินิต
20269 ด.ช.พัชชานันท์  ศรีค า ราชวินิต
20270 ด.ช.ชนชน  ผู้ทรงธรรม ราชวินิต
20271 ด.ช.ธนโชติ  ทับทองดี เอกชัย
20272 ด.ช.วิชญ์พล  เยี่ยมแลงามกูล เซนต์ดอมินิก
20273 ด.ช.ธิติ  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ เปรมประชาวัฒนา
20274 ด.ช.กันตธีร์  แสงสุริยา อัสสัมชัญ ธนบุรี
20275 ด.ช.ศิวศิลป์  ปิน่ศิริ อัสสัมชัญธนบุรี
20276 ด.ช.ปาณพัฒน์  ปานวิเชียร ราชวินิต
20277 ด.ช.นฤชิต  ภัทรทิพยกร ปัญญาศักด์ิ สุขสวัสด์ิ 33
20278 ด.ช.สิรภพ  สงวนความดี แสงอรุณ
20279 ด.ช.พัชรพล  เจริญธรรมรักษา ศุภลักษณ์
20280 ด.ช.วชิรวิทย์  เจริญธรรมรักษา ศุภลักษณ์
20281 ด.ช.ภาสกร  เทพสนิท มารีย์วิทยา นนทบุรี



20282 ด.ช.วัชรุจ  บัณฑิตกุล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ
20283 ด.ช.ชิศณุพงศ์  สุขสมศักด์ิ อรรถมิตร
20284 ด.ช.เปรมชัย  ประยูรผลผดุง อัสสัมชัญธนบุรี
20285 ด.ช.วรวิชญ์  อิทธิธานันท์ ประชานิเวศน์
20286 ด.ช.พรหมินทร์  กิตติวิทยากุล ยอแซฟกรุงเทพ
20287 ด.ช.ธีรภัทร  ศรีวิเชียร ศิริมงคลศึกษา
20288 ด.ช.ภาสวิชญ์  เหลืองหิรัญวุฒิ เซนตร์ฟรังซีสเซเวียร์
20289 ด.ช.ชัชวาล  ปานแก้ว ซางตาครู้สศึกษา
20290 ด.ช.วรฤทธิ ์ วีระพงษ์ สารสาสน์ธนบุรี
20291 ด.ช.กษิด์ิเดช  รัตนสุวรรณ โชคชัย ลาดพร้าว
20292 ด.ช.อชิรวิชญ์  กล้าหาญ พิชญ์ชนก
20293 ด.ช.ศิวกร  เทศเกตุ นฤมลทิน ธนบุรี
20294 ด.ช.อินทัช  โชติทรัพย์สกุล สาธิตละอออุทิศ
20295 ด.ช.ภัทร์วิศว์  ต้ังสะสม สาธิตละอออุทิศ
20296 ด.ช.พต  ธ ารงรัตนศิลป์ สาธิตละอออุทิศ
20297 ด.ญ.แพรว  ธ ารงรัตนศิลป์ สาธิตละอออุทิศ
20298 ด.ช.ศิวสิทธิ ์ พันธ์ล้วน กสิณธรวิทยา
20299 ด.ช.ธนัท  เกียรติกวินวงศ์ อยู่เย็นวิทยา
20300 ด.ช.ศุภกร  คุณานพรัตน์ สยามสามไตร
20301 ด.ญ.พลอยชมพู  สังฆมาศ โชคชัยลาดพร้าว
20302 ด.ช.พงศธร  จันทร์ปน ซางตาครู้สศึกษา
20303 ด.ช.วสุพล  บุญเชิด อัสสัมชัญธนบุรี
20304 ด.ช.บารมี  วรนิตธนากูล พระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์
20305 ด.ช.ภัทรวิทย์  วิศิษฎิสม ปัญญาศักด์ิ
20306 ด.ช.พชร  วราสินธ์ สารสาสน์ธนบุรี
20307 ด.ช.ณัฐภัทร  พงศ์อภิรักษกุล สารสาสน์เอกตรา
20308 ด.ช.ภูริพัทย์  นุชนารถ อัสสัมชัญ ธนบุรี
20309 ด.ช.นนทพัทธ์  สัญชาติ เพชรผดุงเวียงไชย
20310 ด.ช.กรชลัฐ  ชต๊อลท์ โสมาภานุสรณ์
20311 ด.ช.สิรภพ  บรรทัดฐาน ราชินี
20312 ด.ช.พิรุฬห์รัฐ  วงศ์รัฐปัญญา พิชญ์ชนก
20313 ด.ช.คมสรร  เหลืองวรวิจิตร ปัญญาศ กด์ิ
20314 ด.ช.นนทพัทธ์  ค าสอน สารสาสน์พิทยา
20315 ด.ช.รวินทร์  ชมมิ่ง ราชวินิต
20316 ด.ช.วรพัทธ์  พรมทา ผ่องสุวรรณวิทยา
20317 ด.ช.ชยุตพล  กวีไตรภพ ประถมสาธิตละอออุทิศ



20318 ด.ช.สิรวิชญ์  นนทรีย์ เด็กสากล
20319 ด.ช.จักริน  สังวรธรรม พระหฤทัยคอนแวนต์
20320 ด.ช.ธนภัทร  ก่อทรัพย์ทวี รุ่งอรุณ
20321 ด.ช.วีรภัทร  แสงพุทธเงินธานะ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
20322 ด.ญ.ลักษณาวดี  สนั่นก้อง สามชัยวิเทศศึกษา
20323 ด.ญ.สุพิชญา  ดีรัศมี สาธิตคริสเตียน
20324 ด.ช.กิติกมล  ตรีมิ่งมิตร สมาคมสตรีไทย
20325 ด.ช.ภูมิยศ  เลิศวรวนิช โยนออฟอาร์ต
20326 ด.ช.พฤกษ์พิพัฒน์  ชูรัตน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20327 ด.ช.ภคพล  ชมภูนิตย์ สตรีวรนารถ
20328 ด.ช.กรพัส  ธนกฤตนภันต์ อรรถมิตร
20329 ด.ช.นนทกร  ฉัตรทรงเจริญ ธรรมภิรักษ์
20330 ด.ช.ศิระพัทธ์  โรจน์ธ ารงค์ วลีรัตน์วิทยา
20331 ด.ช.ธราดล  วัฒนสิริ พันธะวัฒนา
20332 ด.ช.ศุภณัฐ  หวังศิริเจริญ สาลสาสน์วิเทศบางบอน
20333 ด.ช.สรวิชญ์  อนุรักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี
20334 ด.ช.รวีโรจน์  จิรดิลก กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20335 ด.ญ.กัลยรักษ์  ริมธีระกุล สากลศึกษา
20336 ด.ช.ธนภัสร์  แผ่วัฒนโรจน์ อัสสัมชัญธนบุรี
20337 ด.ญ.อริยา  พูลคล้าย พิบูลประชาสรรค์
20338 ด.ช.กษิดิศ  กุลเอก โชคชัยรังสิต
20339 ด.ช.ภาสวร  แซ่โค้ว สารสาสน์วิเทศธนบุรี
20340 ด.ช.ณัฐดนัย  นิธิตรีรัตน์ นฤมลทิน ธนบุรี
20341 ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร สาธิตฯรามค าแหง(ฝ่ายประถม)
20342 ด.ช.ภูริวัชร์  ฉัตรปัญญาพร แสงอรุณ
20343 ด.ช.ณัฐวิชช์  จิรพิมพ์สกุล สารสาสน์บางบัวทอง
20344 ด.ช.ชยธร    เจียรศิริกุล ราชวินิต
20345 ด.ช.รชต  เพ็ชรเลิศ กสิณธร เซนต์ปีเตอร์
20346 ด.ช.รัชพล  กีรติประทีป อักษรเจริญ
20347 ด.ช.ปฏิภาณ  กีรติประทีป อักษรเจริญ
20348 ด.ช.ธนกฤต  เหมือนเดิม พญาไท
20349 ด.ญ.ภูสิตา  ภูป่ระเสริฐ เซ็นฟรังซีสซาเวีย คอนแวนต์
20350 ด.ช.ภูมิรพี  สมทรัพย์ ประภามนตรี
20351 ด.ช.พีรภูมิ  เอี่ยมระหง ราชวินิต ประถม
20352 ด.ช.ปวริศ  แขตสันเทียะ สิริเทพ
20353 ด.ช.อัยรัชต์  บุญศรีอุดมสุข สุคนธีรวิทย์



20354 ด.ช.ชัญญะ  พันธยุโส้ะ ดรุณวิทย์ศึกษา
20355 ด.ช.กฤตนัย  นิธิวุฒิธร อัสสัมชัญ แผนกประถม
20356 ด.ช.ชัยโรจน์  ธีรวัฒนสกุล ซางตาครู้สศึกษา
20357 ด.ช.กฤติภาส  สุวรรณภัฏ วัดอมรินทราราม
20358 ด.ญ.จิณณพัต  ฟองลมุล วรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
20359 ด.ญ.ลลิลดา  ชมเพ็ญ วลีรัตน์วิทยา
20360 ด.ช.จิรัฏฐ์  พยงค์ศรี สารสาสน์เอกตรา
20361 ด.ช.นนทพัทธ์  ปัตตพงศ์ เปรมประชาวัฒนา
20362 ด.ญ.ชนากานต์  สิทธิการิยกุล พระแม่สกลสงเคราะห์
20363 ด.ช.รัชชานนท์  วรกิจไพบูลย์ แสงอรุณ
20364 ด.ช.ศุุภณัฐ  วงศ์ถนอม อนุบาลวัดปรินายก
20365 ด.ญ.ชมพูเนกข์  โภชนสมบูรณ์ ไทยคริสเตียน
20366 ด.ช.ปัณณธร  ประทีปนพรัตน์ แสงอรุณ
20367 ด.ช.คุณัชญ์  เหมือนแสง อนุบาลสระบุรี
20368 ด.ญ.กุลนิดา  พิสิฐด ารง วลีรัตน์วิทยา
20369 ด.ช.ณภัทร  เสียงไพเราะ สมฤดี สมุทรสาคร
20370 ด.ช.ณรงค์ชัย  หอมจันทร์ ยอแซฟ กรุงเทพฯ
20371 ด.ช.นันทเศรษฐ์  สุขวาทยานนท์ สวัสดีวิทยา
20372 ด.ช.ภูสิทธิ ์ วิริยอัจฉรา เผดิมศึกษา
20373 ด.ช.อิทธิโชติ  ศรีบาง อนุบาลวัดปรินายก
20374 ด.ช.อภิวิชญ์  เล็งวิลาส กุหลาบวิทยา
20375 ด.ช.จิรธนัตถ์  ร่าหมาน ปัญญาศักด์ิ
20376 ด.ช.สิริภัทร  ทรงพระนาม สวัสดีวิทยา
20377 ด.ช.ภัทรชนน  กอแก้ว พญาไท
20378 ด.ช.ธรรมสรณ์  ทองเพ็ชร พญาไท
20379 ด.ช.จิระเมธ  เกียรติสูงส่ง เปรมประชาวัฒนา
20380 ด.ช.ภควัตร  สันติปิตานนท์ เปรมประชาวัฒนา
20381 ด.ช.สุริยะ  โกตวัตร สายน้ าทิพย์
20382 ด.ช.ณรงค์ชาญ  เจิมสิทธิประเสริฐ อ านวยวิทย์
20383 ด.ช.กิตติธัช  โอฬารตระกูล ราชวินิต
20384 ด.ช.ภูมิภัทร  สุวรรณสุภา ซางตาครู้สศึกษา
20385 ด.ช.ธาม  เสริมศิริมงคล สาธิตละอออุทิศ
20386 ด.ช.ดนัยพัชร  คันธารส เผดิมศึกษา
20387 ด.ญ.ธนกมล  ชุบไธสง วลีรัตน์วิทยา
20388 ด.ช.ปวิช  ศักด์ิศิริสัมพันธ์ เซนต์ดอมินิก
20389 ด.ช.อัครพล  พุฒมาก วลีรัตน์วิทยา



20390 ด.ญ.ภัทรพร  ภูผาเงิน เปีย่มสุวรรณวิทยา
20391 ด.ช.รวีวัฒณ์  เอี่ยมสอาด อยู่เย็นวิทยา
20392 ด.ช.ธนพงศ์  โตเจริญบดี อัสสัมชัญธนบุรี
20393 ด.ช.ธนดล  ก่องดวง อัสสัมชัญธนบุรี
20394 ด.ช.ปรวัฒน์  อุดมพรวศิน ราชนิวิต
20395 ด.ช.คมกฤต  เดชธนโชติกูล กรพิทักษ์ศึกษา
20396 ด.ช.จักรภัทร  สมบัติเจริญเมือง พันธะวัฒนา
20397 ด.ช.วรทรัพย์  วุฒิฐากูร ปัญญาศักด์ิ
20398 ด.ญ.พัณณิตา  ม้าทอง วัฒนาวิทยาลัย
20399 ด.ช.รัชชานนท์  รอดชาติ สตรีจุลนาค
20400 ด.ญ.อธิชา  เม็งเขียว วัดประยุรวงศาวาส
20401 ด.ช.เบญจมินทร์  เหมือนเพ็ชร เทพกาญจนา
20402 ด.ช.รชต  ฐิศุภกร วัดประยุรวงศาวาส
20403 ด.ช.วีรวิชญ์  เสียงหวาน พระมหาไถ่ศึกษา
20404 ด.ช.อนรรฆ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไผทอุดมศึกษา
20405 ด.ช.ศุภกิตต์ิ  ไชยรัตน์ ราชวินิต
20406 ด.ช.เภครา  เกียรติกาญจนกุล เลิศหล้า

20407 ด.ช.อนิก  อาชวคุณ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่าย
ประถม

20408 ด.ช.ขิติพัทธ์  โฉมยา นฤมลทินธนบุรี
20409 ด.ช.วิธวินท์  ชลดารัตน์ สาธิตเกษตร โครงการพหุภาษา
20410 ด.ช.ฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์ ราชวินิต
20411 ด.ญ.ปุณยวีร์  ปีท่อง ทับทอง
20412 ด.ช.เจษฎากร  สวนอุดม ปัญญาศักด์ิ
20413 ด.ช.ชยพล  ประเสริฐเสรีสกุล บูรณะศึกษา
20414 ด.ช.ศุภกร  ตัณฑกิจวัฒนะ ซางตาครู้สศึกษา
20415 ด.ช.ปณิธิ  ไทยวุฒินุกุล TRINITY INTERNATIONAL SCHOOL
20416 ด.ช.อาชว์  อาชวเมธีกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20417 ด.ช.รวิชญ์  เดชอาคม พญาไท
20418 ด.ช.นวคุณ  บัณฑิตกิตติสกุล ปัญญาศักด์ิ
20419 ด.ช.กฤตย์  ชนะภัย อัสสัมชัญแผนกประถม
20420 ด.ช.กฤตบุญ  หาญทวีทอง ราชวินิต
20421 ด.ช.พัทธนันท์  ไพศาล ราชวินิตประถม
20422 ด.ช.กันตพงศ์  ธรณี สมาคมสตรีไทย
20423 ด.ญ.ปภาวรินทร์  พันธุเ์พ็ง สตรีวรนาถ
20424 ด.ช.สุทธิชัย  ปิยรมย์ เผยอิง



20425 ด.ช.ฐาปณะ  เล่ียมทองขาว ปัญญาศักด์ิ
20426 ด.ช.ทีฆทัศน์  สุวรรณ วัดกระจับพินิจ
20427 ด.ช.ภาณุกัญจน์  สุขียามานนท์ เทพกาญจนา
20428 ด.ช.ธัญพจน์  ค่ายอุดม สารสาสน์วิเทศศึกษา
20429 ด.ช.จีรภัทร  ขุนเงิน บูรณะศึกษา
20430 ด.ช.ทัพ  ทัพธานี วัดนิมมานรดี
20431 ด.ช.จีราวัฒน์  ศิรยศลักษณ์ ยอแซฟกรุงเทพฯ
20432 ด.ญ.ทิพย์ลดา  วิภาตะพันธุ์ วลีรัตน์วิทยา
20433 ด.ช.ณภัทร  ภควัฒนะ อัสสัมชัญธนบุรี
20434 ด.ญ.ปรีญาณัฐ  ศรีทอง ซางตาครู้สศึกษา
20435 ด.ช.ศุภณัฐ  ทองโพธิ์ ไผทอุดมศึกษา
20436 ด.ช.ภาคภูมิ  มูลเดช ประถมสาธิตบ้านสมเด็จ
20437 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  ศิริสุวรรณ ลาซาล
20438 ด.ช.ภูมิรพี  บูรณะสมทบ สยามสามไตร
20439 ด.ญ.บุญญิสา  นาโค ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
20440 ด.ญ.ปณยา  กิตติก้อง วรรณสว่างจิต
20441 ด.ช.ปธานิน  สุขศรีดา สาธิต
20442 ด.ช.ปัณณวิชญ์  ประสิทธิว์รนันท์ ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
20443 ด.ช.สรวิศ  พัฒนพรพงศ์ วัดพิกุลเงิน
20444 ด.ช.เพชร  คงสวัสด์ิศรีสุข พระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล นครปฐม
20445 ด.ช.ธีรภัทร  ระดับแก้ว กงล้ีจงซัน
20446 ด.ช.ปรุฬห์  วงค์ศรีชา สารสาสน์พิทยา
20447 ด.ช.กษิด์ิเดช  บุญเลิศ โชคชัยรังสิต
20448 ด.ญ.มีณฑิศิญากร  ศุภประภากร ปาณยา พัฒนาการ
20449 ด.ช.ธนกร  ลิมป์ธนรักษ์ สารสาสน์
20450 ด.ช.วิศิษฎ์  ไชยวราสินธ์ กรพิทักษ์ศึกษา
20451 ด.ช.ปวริศ  ขุนศรี สารสาสน์เอกตรา
20452 ด.ญ.พิมพ์ภัทรา  อัครธรรมมากุล สตรีวรนาถ เทเวศ
20453 ด.ช.ปวีร์  อินทุลักษณ์ สมฤดีสมุรทรสาคร
20454 ด.ช.กิตติภพ  ผินจิรพงศ์ เกตุพิชัยวิทยา
20455 ด.ช.สิรภพ  ผินจิรพงศ์ เกตุพิชัยวิทยา
20456 ด.ช.ภูริช  สรรพคุณ ราชวินิต
20457 ด.ญ.รุ่งนภา  อาทิตย์แสงทอง ขจรโรจน์วิทยา
20458 ด.ช.ปวิช  งามเจริญรุจี อัสสัมชัญธนบุรี
20459 ด.ช.เฉลิมเกียรติ  บรรลือทรัพย์ ศุภกรณ์วิทยา
20460 ด.ญ.อริศรา  รอดสวัสด์ิ อัสสัมชัญศึกษา



20461 ด.ช.อชิระ  วนิชพิสิฐพันธ์ อัสสัมชัญ
20462 ด.ช.พิชญพล  สันต์ฤทัยชยะกูร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20463 ด.ญ.พิมพ์ชนก  โตประทีป ประถมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20464 ด.ช.ศศิมณฑล  วรรณงามส่งผล กรพิทักษ์ศึกษา
20465 ด.ช.ธัญน์  ธัญญโนทัย กรพิทักษ์ศึกษา
20466 ด.ช.ปวรุตม์  แก้วยอด ราชวินิต
20467 ด.ช.นาวีฟ  ผลเกิดสุข เทพกาญจนา
20468 ด.ช.ภูริวัจน์  ต้ังฐิติสันต์ิ บูรณะศึกษา
20469 ด.ช.ณภัทร  เปร้ียวประสิทธิ์ อนุบาลนนทบุรี
20470 ด.ญ.ธนพร  ฉันท์ศิริเดชา วลีรัตน์วิทยา
20471 ด.ช.สิตาพัทธ์  เปีย่มจิตร อัสสัมชัญธนบุรี
20472 ด.ช.รัฐธนินท์  จรรยาประเสริฐ จารุวัฒนานุกูล
20473 ด.ช.ชาคริต  พรหมเพ็ญ ราชวินิตประถม บางแค
20474 ด.ช.พิริยกร  วีรศุทธากร วนิษา
20475 ด.ช.กฤติน  นาลิวงศ์ โชคชัย
20476 ด.ช.ธิติ  เถลิงบุญสิริ โชคชัย
20477 ด.ช.เอกสิทธิ ์ ภวสัจจานันท์ อัสสัมชัญธนบุรี
20478 ด.ช.ณัฐกร  พิรุฬห์การกิจ วัดมหรรณพาราม
20479 ด.ช.วัณณุวรรธน์  รัตนเอม สายน้ าทิพย์
20480 ด.ช.กันต์ดนัย  สุหงษา ดรุณรัตน์
20481 ด.ช.ชญานิน  กล่ันการนา โชคชัยรังสิต
20482 ด.ช.กษภพ  นันทภัควงษ์ เซ็นต์หลุยศึกษา
20483 ด.ช.เสฎฐนันท์  คล้ายคลึง ไทยคริสต์เตียนสะพานเหลือง
20484 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  ศรีดอนเมือง กสิณธรเซนปีเตอร์
20485 ด.ช.แทนคุณ  เหลืองชัยชาญ อัสสัมชัญธนบุรี
20486 ด.ช.ธนวัฒน์  คฤหัส สารสาสน์วิเทศบางงบอน
20487 ด.ญ.รวิษฎา  ต้ังศรีไพโรจน์ อนุบาลระยอง
20488 ด.ญ.ณัฐนรี  สาธร พระแม่สกลสงเคราะห์
20489 ด.ช.กิตติธร  สุวรรณกิจ สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม
20490 ด.ช.สหคุณ  มณีสุริยงค์ สารสาสน์วิเทศบางบอน
20491 ด.ช.ชนุตร์  ตะโกจีน สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
20492 ด.ช.อัครพล  หวังพิมล บูรณะศึกษา
20493 ด.ช.ทินภัทร  บุญเชิด สตรีวรนาถ
20494 ด.ช.พีระพัฒน์  โควหกุล สายน้ าทิพย์
20495 ด.ช.พุทธพล  ปุนนา สารสาสน์เอกตรา
20496 ด.ช.ปิยะ  จิตต์วิมลกุล กงล้ีจงซัน



20497 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ขัติยะวรา พิชญศึกษา
20498 ด.ช.ปอร์เช่  ทัตนพ รุจีธนโชติ ธรรมภิรักษ์
20499 ด.ช.สัณหณัฐทวี  ธนรัช ประสาทวิทย์
20500 ด.ช.สมภพ   หลอ กสิธรเซนต์ปีเตอร์
20501 ด.ญ.พัชราภรณ์  สุทธิแพทย์ วลีรัตน์วิทยา
20502 ด.ช.วรนาถ  กีรติปัถวี กรุงเทพคริสเตียน
20503 ด.ช.ชลธร  คุณแก้ว อนุบาลสามเสน
20504 ด.ช.นว  สิทธิไชยนันท์ เลิศหล้า ถนนเกษตรนวมินทร์
20505 ด.ช.ชยพล  คุ้มรักษา เซ็นดอมินิก
20506 ด.ญ.วชิราภรณ์  นฤวรวงศ์ มาเรียลัย
20507 ด.ช.จิรัฏฐ์  จูหุน่ ราชวินิต
20508 ด.ช.วโรดม  ผ้ึงน้อย ภารตวิทยา
20509 ด.ช.กันตพัฒน์  สุริยะสา มาเรียลัย
20510 ด.ช.ภูริภัทร์  ไม้สุวรรณกุล ซางตาครู้สศึกษา
20511 ด.ช.กษิดิษฐ์  รังสีวิจิตรประภา อัสสัมชัญ

20512 ด.ญ.รุจีพัชร  รัตนตันหยง
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20513 ด.ช.จิรายุ  ภูท่อง อนุบาลสมุทรสาคร
20514 ด.ช.ปณวัตร  เตียเจริญ อนุบาลสุธีธร
20515 ด.ช.ภูมิ  วัฒนศักด์ิพิศาล สารสาสน์วิเทศบางบอน
20516 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ  วิริยกิจจา พระแม่มารี
20517 ด.ญ.ณภัทร  พิรโรจน์ วรรณสว่างจิต
20518 ด.ญ.พันธิตรา  อังค์สุธาสาวิทย์ ราชวินิต
20519 ด.ช.ณัฐกร  พูลสิน ไทยนิยมสงเคราะห์
20520 ด.ช.เกรียงอนันต์  แซ่เล้า วัดประยุรวงศาวาส
20521 ด.ช.วีรวัฒน์  สายแวว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
20522 ด.ญ.นันท์นภัส  เลียะเครือ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
20523 ด.ช.นันทกร  เลียะเครือ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
20524 ด.ช.ภฤศ  ศศินุกูล เผยอิง
20525 ด.ช.วิทยากร  จันโยธี ยอดดวงใจ
20526 ด.ญ.ปพิชญา  ผมเพชร ยอดดวงใจ
20527 ด.ช.เบญจภาคี  นาวีวิตรผดุง โชคชัยรังสิต
20528 ด.ช.ฐาปกรณ์  ทองมูล โยนออฟอาร์ค
20529 ด.ช.ธนพงษ์  ธีรสิรานนท์ เซนต์ดอมินิก
20530 ด.ช.เมธัส  น้ ากรด อัสสัมชันธนบุรี
20531 ด.ช.ณดล  ทองอะไพพงษ์ ซางตาครู้สศึกษา



20532 ด.ช.ณัฏฐ์  เหลืองทอง
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20533 ด.ช.รพีพงศ์  วงค์จันทร์ สายน้ าทิพย์
20534 ด.ญ.เส่ียวหลาน  เช็ง ยอแซฟอุปถัมภ์
20535 ด.ช.กฤตยชญ์  เขมรัตน์อ าพร ปัญญาศักด์ิ
20536 ด.ญ.ขวัญจิราภรณ์  อัฑฒ์ภาโภคิน วัดประยุรวงศาวาส
20537 ด.ญ.ธัญธร  จาตุรพิทักษ์กุล บูรณะศึกษา
20538 ด.ญ.ญาณิศา  ปามิ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
20539 ด.ช.ปฐมทรรศ  ค าเกล้ียง ซางตาครุ๊สศึกษา
20540 ด.ช.ภูริวัจน์  สิริชวัลพงศ์ สาธิตเกษตรฯ โครงการพหุภาษาฯ
20541 ด.ช.วงศพันธ์  อนันตวงศ์ พิชญศึกษา
20542 ด.ช.เตวิช  แซ่เบ้ กสิธรเซนต์ปีเตอร์
20543 ด.ช.ศุภกร  เดชะขจรปัญญา อัสสัมชัญ แผนกประถม
20544 ด.ญ.ภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์ อัสสัมชัญธนบุรี
20545 ด.ช.ธราดล  ผิวนิ่ม ชาญรัตน์วิทยา
20546 ด.ช.ชนะพันธ์  ค าหอม แสงอรุณ
20547 ด.ช.กิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์ จารุวัฒนานุกูล
20548 ด.ช.ศุภณัฐ  สุริโยดร สาธิตจุฬาลงกรณ์
20549 ด.ญ.เมทิกา  ไทยแหลมทอง ธรรมภิรักษ์
20550 ด.ช.พงศธร  ภัทรวุฒิวงศ์ อ านวยศิลป์ธนบุรี
20551 ด.ช.สรวิชญ์  ยิ้มสาระ วัดนิมมานรดี
20552 ด.ช.กิตติพศ  พรทวีโรจน์ เปรมประชาวัฒนา
20553 ด.ช.ณฐกร  ศักด์ิสมบูรณ์ กสิณธรเซ็นต์ปีเตอร์
20554 ด.ช.พีระพัส  อัครศรีประไพ พระหฤทัยคอนแวนต์
20555 ด.ช.พงศพัส  อัครศรีประไพ พระหฤทัยคอนแวนต์

20556 ด.ช.ธนวิชญ์  พลช านิ
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา

20557 ด.ช.เดโชดม  สมพงษ์ ชาญรัตน์วิทยา
20558 ด.ช.ณกัญจน์  คงพูลเพิม่ บูรณะศึกษา
20559 ด.ช.นรวิชญ์  นวสิริพงศ์ สาธิตละอออุทิศ
20560 ด.ญ.ปุณณดา  เขจรนิตย์ สารสาสน์ธนบุรี
20561 ด.ญ.ทักษิณา   พลบูรณ์ ยอดดวงใจ
20562 ด.ญ.วรินธร  แซ่จึง ยอดดวงใจ
20563 ด.ช.ณัฐภัทร  กิติศุภวัฒนา อัสสัมชัญ
20564 ด.ช.ชมธวัช  มานิชพงษ์ อนุบาลวัดปรินายก
20565 ด.ช.จิรายุ  เมืองแสน รัตนบัณฑิตวิทยา



20566 ด.ช.ปารยะ  แจ่มแสง อนุบาลวัดปรินายก
20567 ด.ช.กฤษณพจน์  กนกสินสมบูรณ์ กุหลาบวิทยา
20568 ด.ช.ปุญญพัฒน์  สู่พานิช อนุบาลวัดปรินายก
20569 ด.ช.สวัสดิวัฒน์  อธิวัฒนานนท์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
20570 ด.ช.สรวิชญ์  ธีรสถาพร ราชวินิต
20571 ด.ช.ชลธิศ  ธรรมชัยพิเนต สันติวัน

20572 ด.ช.เศรษฐภูมิ  หอมขจร
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20573 ด.ช.สุทธิพงศ์  วรแสงศรีจ าเริญ ยอแซฟกรุงเทพฯ
20574 ด.ช.ภาคภูมิ  สิริอุดมศักด์ิ ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
20575 ด.ช.นิธิศภณ  อ้นสว่าง อัสสัมชัญธนบุรี
20576 ด.ช.ณัฐวุฒิ  โกศลธนศังกร พระต าหนักสวนกุหลาบ
20577 ด.ญ.ประภัสสร  โกศลธนศังกร พระต าหนักสวนกุหลาบ
20578 ด.ช.ฐปนต  ชินะโรจน์ พระต าหนักสวนกุหลาบ
20579 ด.ช.เอกรินทร์  สกุลศุภเศรษฐ์ สุวิทย์เสรีอนุสรณ์
20580 ด.ช.อัฏฐพล  คงคล้าย สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
20581 ด.ช.วิธวินท์  นิกรมาลากุล สารสาสน์เอกตรา
20582 ด.ช.ธนพรรษ   จันทร์หงษ์ แสงอรุณ
20583 ด.ญ.รุจิษยา  นาควรสุข อนุบาลชุมชนบางบ่อ
20584 ด.ช.กันตพงศ์  พลมณี ซางตาครู้สศึกษา
20585 ด.ช.วันก้าว  โพธิถ์าวร ชลประทานวิทยา
20586 ด.ญ.จิรปรียา  ลาภากุลชัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
20587 ด.ช.ธนภัทร  สวนฐิตะปัญญา สาธิตละอออุทิศ
20588 ด.ช.ศิรรัฐ  จองดี เปีย่มสุวรรณวิทยา
20589 ด.ช.ณภัทร  เตชะกุลวงศ์ ประเสริฐธรรมวิทยา
20590 ด.ช.เดชาวัต  แก้วถา สุขเจริญผล
20591 ด.ญ.บัณฑิตา  แก้วถา สุขเจริญผล
20592 ด.ญ.จุตินันทน์  ธรรมดา ราชวินิต
20593 ด.ญ.วรัญญา  ฤกษ์งามชัย โยนออฟอาร์ค
20594 ด.ญ.ชุติกาญจน์  คงมุต ราชวินิต
20595 ด.ช.จิราวัฒน์  เตชัษณาวุธ เซ็นต์หลุยส์ศึกษา
20596 ด.ช.พชรพล  บุณยโชติมา พญาไท
20597 ด.ช.สหวัสส์  จิรประภาพร กุหลาบวิทยา
20598 ด.ช.ปุณยวัฒน์  ติระยะพานิชกุล ชาตศึกษา
20599 ด.ช.ณัฐพัชร์  สัมจารินทร์ อัสสัมชัญธนบุรี
20600 ด.ช.เจตนิพัทธ์  ศรีวัฒโณ สารสาสน์เอกตรา



20601 ด.ช.กฤติน  อินทิแสง กรพิทักษ์ศึกษา
20602 ด.ช.สุวภัทร  วิริยางกูร เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
20603 ด.ช.ธนัท  เทพนิมิตร ราชวินิต
20604 ด.ช.ธนภัทร  เทพนิมิตร ราชวินิต
20605 ด.ช.ภูมิรพี  เดชศิริ ซางตาครุ้สศึกษา
20606 ด.ช.มนุเชษฐ  คุ้มเกตุ ภารตวิทยาลัย
20607 ด.ช.ธนภัทร   เปรมชูเกียรติ อัมพรไพศาล
20608 ด.ช.นฤชล  ศรีสุทธิกุล อนุบาลวัดปรินายก
20609 ด.ช.อธิราช    ศรีสุทธิกุล อนุบาลวัดปรินายก
20610 ด.ญ.ณัชชา  แก้วสังข์ บูรณะศึกษา
20611 ด.ช.วรดร  กิตติวศิน ซางตาครุุุูสศึกษา
20612 ด.ช.ก้องภพ  เติมวรคุณ กรพิทักษ์ศึกษา
20613 ด.ช.หัสเฐียร  โชดกวณิชย์ ธรรมภิรักษ์
20614 ด.ช.ภาณุพงษ์  พัฒนพันธ์ชัย อัสสัมชัญธนบุรี
20615 ด.ช.ภูริภัทร  ชินรักษา พิมลวิทย์
20616 ด.ญ.ศวิตา  จ าปาน พญาไท
20617 ด.ช.กันตวัฒน์  หนองบัว กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
20618 ด.ช.ชลพรรธน์  ดิษยสิริบูลย์ วัดบางปะกอก
20619 ด.ช.ปรานต์กฤษฎิ ์ สิริพิชิตศุภผล วัดดอนทอง
20620 ด.ช.คณิติน  เล่ียงโรคาพาธ ราชวินิต
20621 ด.ญ.คุณิตา  เล่ียงโรคาพาธ ราชวินิต
20622 ด.ช.พงศกร  ร่มโพธิ์ อนุบาลวัดปรินายก
20623 ด.ช.ศุภฤกษ์  กอธงชัย ราชวินิต
20624 ด.ญ.ปาลิตา  ภาคหงษ์ สายประสิทธิว์ิทยา
20625 ด.ช.ศิวกร  ศรีอินทร์ จารุวัฒนานุกูล
20626 ด.ช.ภาคิณ  ลิขิตอัมพร จารุวัฒนานุกูล
20627 ด.ช.อภิศิษย์  จิระเวช จารุวัฒนานุกูล
20628 ด.ญ.กัญญ์ดา  ยินดีรส ไผทอุดมศึกษา
20629 ด.ญ.อิศริยาธร  บุญราศรี เอกดรุณ
20630 ด.ช.ธนกฤต  ภูริชธนภัทร์ พระแม่มารี
20631 ด.ญ.ทรรศิกา  สถิตพรบรรพต ทับทอง
20632 ด.ญ.แจสซมิน  ฮอล์แลนด์ อนุบาลวัดปรินายก
20633 ด.ช.ภัทรพล  ไชยปัญญา สุขเจริญผล
20634 ด.ช.อธิษฐ์  หิริถาวร ศิรินุสร
20635 ด.ช.ณธเดช  ดลเฉลิมพรรค ราชวินิตประถม
20636 ด.ช.กวี  อนุทรงศักด์ิ บูรณวิทย์



20637 ด.ช.รชต  นวลเป็นใย  บูรณวิทย์
20638 ด.ช.ศึกษิต  สุขนิมิตร พระมารดานิจจานุเคราะห์
20639 ด.ช.วริทธิ ์ ไพโรจน์สรกิจ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
20640 ด.ช.ธีรภพ  ตันตระกูล ราชวินิต
20641 ด.ช.ธนภัทร  ขยันเพียรภาระกิจ อัสสัมชัญแผนกประถม
20642 ด.ช.ณัฐศักด์ิ  ฤทธิไ์ธสงค์ พญาไท
20643 ด.ช.ธนกร  บุญโอภาส บูรณะศึกษา
20644 ด.ญ.เกสร  พิมพ์สมาน สาธิตเกษตร
20645 ด.ช.ไชยสรรค์  พิมพ์สมาน สาธิตเกษตร
20646 ด.ช.ปฏิภาณ  อาภรณ์ ราชวินิตประถมบางแค
20647 ด.ญ.ชลรัศมิ์  ปานอาภรณ์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
20648 ด.ญ.กนกอร  แสงหิรัญ วัดท่าไชย(ประชานุกลู)
20649 ด.ช.พรพินิต  อุปถัมภ์ เซนต์คาเบรียล
20650 ด.ช.เมธัส  นาคเจริญ อัสสัมชัญประถม
20651 ด.ญ.มนสิชา  รุ่งทรัพย์สิน ประเสริฐธรรม
20652 ด.ช.ชัยสิทธิ ์ ขวัญเจริญยิ่ง พิชญ์ชนกหนองแขม
20653 ด.ญ.ณิศชากร  ดวงสุนทร กรพิทักษ์
20654 ด.ช.ทยาวัต  ปัญญกาญจน์กุล พระหฤทัยคอนแวนต์
20655 ด.ช.ณัฐจักร  เฉลิมกุล ทานตะวันไตรภาษา
20656 ด.ญ.กัญญาวีร์  จันทร์สาร สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
20657 ด.ช.บุญยวีร์  พุทธิกุลวุฒิ สายอักษร
20658 ด.ช.จารุกิตต์ิ  เจียรธนะกานนท์ เพลินพัฒนา
20659 ด.ช.พีรวัส  เจียรธนะกานนท์ เพลินพัฒนา
20660 ด.ญ.รินรดา  มีแก้ว พญาไท
20661 ด.ช.นภัสรพี  ปัญญาสวัสด์ิ กรพิทักษ์ศึกษา
20662 ด.ช.ธาวิน  ทรัพย์มหาอุดม ธรรมภิรักษ์
20663 ด.ช.ชีวิน  กีรสิทธิเ์สริฐ กรพิทักษ์ศึกษา
20664 ด.ช.ปัณณพัทธ์  มากพันธ์ผล อนุบาลวัดปรินายก
20665 ด.ญ.นันท์นภัส  รุ่งทรัพย์สิน ประเสริฐธรรม
20666 ด.ญ.นวพรรษ  แก้วพวง ราชวินิต
20667 ด.ญ.นิชาภัทร  แซ่เจีย กรพิทักษ์ศึกษา
20668 ด.ช.เสทฐวุฒิ  ส่งเเสนสุข จารุวัฒนานุกูล

20669 ด.ช.ณภัทร  สุทธิพรทรัพย์
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

20670 ด.ช.วงศ์วริศ  วิริยะธนการ กรพิทักษ์ศึกษา
20671 ด.ช.ชลัช  สาระพุทธรัตน์ ซางตาครู้สศึกษา



20672 ด.ช.กันตพงศ์  จันทรพิกุล กสิณธร
20673 ด.ช.สุธิพงศ์  แสงภู่ โยนออฟอาร์ค
20674 ด.ญ.เรือนกาญจน์  หาญประจันทร์ ราชวินิต
20675 ด.ช.ศุภวิชญ์  ตันนิติไพศาล อมาตยกุล
20676 ด.ญ.ชุติกาญจน์  อุ่นสุดคลอง วรรัตน์ศึกษา
20677 ด.ช.ชนน  บุญศักด์ิ พิชญศึกษา
20678 ด.ญ.ณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ เปรมประชาวัฒนา
20679 ด.ช.ภวัต  นาคเกิด  วันจันทร์ประดิษฐาราม
20680 ด.ญ.พิชญดา   เตียวเจริญ ซางตาครู้สคอนแวนท์
20681 ด.ญ.พิชญ์สิณี  ชาญชัย ราชินี
20682 ด.ญ.ศรินรัตน์  พงศ์ภานุสิทธ์ อนุบาลสมุทรสาคร
20683 ด.ช.ธัชพล  นภาเวช มหาชัยคริสเตียน
20684 ด.ช.พลธาดา  แถมพันธ์ สรรพาวุธวิทยา
20685 ด.ญ.อรญา  เเก้วเข้ม เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเเวนต์
20686 ด.ช.กรวิชญ์  ฉันทวิไลยิ่ง ซางตาครู้สศึกษา
20687 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย อัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม
20688 ด.ช.ปัญจพล  ศรีวิเศษ กสิณธร เซนต์ปีเตอร์
20689 ด.ญ.อภัสรา  มีดอนรวก ราชวินิต
20690 ด.ช.ธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล อนุบาล สามเสน
20691 ด.ช.นภันต์  นภสินธุ์ วัดนิมมานรดี
20692 ด.ญ.วนัสนันท์  จรัลวรวงศ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
20693 ด.ช.ทัพไทย   พวงพี่ ยอดดวงใจ
20694 ด.ช.ปญญวรรธน์  พิทยาปรีชานนท์ เซนดอมิกนิค
20695 ด.ช.ชาลี อีธาน  เบเกอร์ ปัญญาศักด์ิ
20696 ด.ญ.ณิชากร  พุทธศรี ยอดดวงใจ
20697 ด.ช.ปัณณธร  ชูโชติ กรพิทักษ์ศึกษา
20698 ด.ญ.เพชรเจียระไน  ย้อยนวล ซางตาครู้สคอนแวนท์
20699 ด.ช.ณภัทร  ฉันทะวิบูลย์ ราชวินิต
20700 ด.ญ.ศศิรประภา   พิบูลย์สวัสด์ิ สตรีบูรณวิทย์
20701 ด.ช.ปรีณัน  ฉายากุล สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)
20702 ด.ช.ชาคริต  ไทยะจิตต์วณิชย์ ไทยคริตเตียนสะพานเหลือง
20703 ด.ช.นนทชา  โดมพนานคร อัสสัมชัญธนบุรี
20704 ด.ช.กฤติน  ยโสธร ทิวไผ่งาม
20705 ด.ช.ธนภัทร  บุญถาวร บูรณวิทย์
20706 ด.ช.พิสิษฐ์  พรบุญบานเย็น พญาไท
20707 ด.ช.สุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น พญาไท



20708 ด.ช.เจตพัฒน์  โรจน์อนุสรณ์ กรพิทักษ์ศึกษา
20709 ด.ช.ณัฐนนท์  ทวีเติมสกุล ประสาทวุฒิ
20710 ด.ช.ชนกานต์  เครือหงษ์ เปรมประชา
20711 ด.ช.ภูริวัชร์  ชูแสงศรี ราชวินิต
20712 ด.ช.ผืนป่า  จ าปาศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20713 ด.ช.วิริยะ  หวันวิเศษ พระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล
20714 ด.ช.สหพล  ศรีสดใส สารสาสน์ธนบุรี
20715 ด.ญ.สรัลพร  ศรีสดใส สารสาสน์ธนบุรี
20716 ด.ช.รัตนพล  แก้วเอี่ยม อนุบาลวัดนางนอง
20717 ด.ช.ธัญเทพ  กุลภัทร์แสงทอง ราชวินิต
20718 ด.ช.อิทธิพัทธ  กิจไพศาลศักด์ิ อัสสัมชัญสมุทรหราการ
20719 ด.ช.ปิต่ิเขต  ภสมมา ซางตาครู้สศึกษา
20720 ด.ช.ชยณัฐ  สุกใส พัฒนวิทย์
20721 ด.ช.ณัฏฐสิทธิ ์ มัตสยะวนิชกูล นฤมลทินธนบุรี
20722 ด.ช.อิสรา  ธีมะสถิตย์ อนุบาลวัดนางนอง
20723 ด.ช.วรวิช  ตันติเหมันต์ ราชวินิต
20724 ด.ช.พุฒิพงศ์  เจ้าพิทักษ์วงศ์ สารสาสน์เอกตรา
20725 ด.ช.ชัชพล  ปินตา ราชวินิต
20726 ด.ญ.สุพิชฌาย์  ภูหมั่นกอง มณีวัฒนา
20727 ด.ญ.พรพิชชา  จามิกรณ์ ราชวินิต
20728 ด.ช.ศิวกร  ชมสินทรัพย์ วรมงคล
20729 ด.ช.ภาสพงศ์    เม็นไธสง สาธิตละอออุทิศ
20730 ด.ช.ตนุภัทร  ธาระฤกษ์ พัฒนวิทย์
20731 ด.ญ.อโณมา  หม่องปลี ศึกษาบัณฑิต
20732 ด.ญ.จิรัชยา  เล็กด ารงสถิต เผยอิง
20733 ด.ช.ศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์ บ้านหองเพรางาย
20734 ด.ช.พชรพล   สุรบัณฑิตทิพย์ อนุบาลพิบูลเวศม์
20735 ด.ช.สุประวีณ์  ตัญญาสิทธิ์  ไผทอุดมศึกษา
20736 ด.ญ.ธนนันท์  จตุพรชัยทิพย์ พัฒนวิทย์


