
ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0001 เด็กชายชนิตพล   พ่ึงศรี ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

2 0002 เด็กหญิงชยาอร   แจ้งกิจ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

3 0003 เด็กหญิงอิศริญา   มงคลหมู่ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0004 เด็กชายธนิเทพ   ประนัดโต อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

5 0005 เด็กชายกิตติกวิน   ธิดา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

6 0006 เด็กชายธีรวงศ์   ปวิชพงศ์กุล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

7 0007 เด็กหญิงสุภนิด   โตมาชา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

8 0008 เด็กชายกิตติพัฒน์   พิจารณ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

9 0009 เด็กหญิงรัศมี   บุญอาภา ป้วยฮั ว ป.5

10 0010 เด็กหญิงศิวพร   บุญอาภา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

11 0011 เด็กหญิงณัฐนรี   อินดี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

12 0012 เด็กหญิงเบญจรัตน์   ศิริเวช อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

13 0013 เด็กชายตันติกร   ตันเจริญ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

14 0014 เด็กหญิงเนตรณรินทร์   หวังในธรรม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

15 0015 เด็กหญิงฉัตรวดี   เรืองบ้ารุง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

16 0016 เด็กชายเศรษฐพงศ์   จิตจ้า อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

17 0017 เด็กชายสิขริณญ์   ขนิษฐ์น้อย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

18 0018 เด็กหญิงสิริยากร   โนนศรี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

19 0019 เด็กชายธนวัตน์   มโนสวัสด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

20 0020 เด็กหญิงจิณณพัต   สุวรรณดี สุขเจริญผล ป.6

21 0021 เด็กหญิงเกตุนภา   หอมช่ืน เซนต์ราฟาแอล ป.6

22 0022 เด็กชายเอกวีณ์   จันทร์ไพจิตร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

23 0023 เด็กชายภูบดินทร์   ทองอ้ม สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

24 0024 เด็กหญิงธนัญญา   พรมเกษ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

25 0025 เด็กชายปุญญพัฒน์   กุศลส่ง อ้านวยวิทย์ ป.5

26 0026 เด็กชายภูริภาคย์   นารถบุญ สุมานัน ป.6

27 0027 เด็กชายภูริวัฒน์   นารถบุญ สุมานัน ป.6

28 0028 เด็กชายอริย์ธัช   สุริยพัฒนพงศ์ สุมานัน ป.6

29 0029 เด็กชายญาณพัฒน์   อิทธิปัญญา สุมานัน ป.6

30 0030 เด็กชายทีฆวัฒน์   สุธรรม สุมานัน ป.6

31 0031 เด็กชายธิติกร   สมประโยชน์ สุมานัน ป.6

32 0032 เด็กชายสรวิชญ์   ใบเงิน สุมานัน ป.6

33 0033 เด็กชายณัฐวุฒิ   รอดมา สุมานัน ป.6

34 0034 เด็กชายณัฐวัฒน์   วิชาญศิริสกุล สุมานัน ป.6

35 0035 เด็กชายนภัสรพี   ศุขโภคา สุมานัน ป.6
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1 0036 เด็กชายธนากร   ทองจอก สุมานัน ป.6

2 0037 เด็กชายทิวากร   ราชวงค์ สุมานัน ป.6

3 0038 เด็กชายพศวีร์  ตูปซอง สุมานัน ป.6

4 0039 เด็กชายธีระทร   ลิขิตวิเศษกุล สุมานัน ป.6

5 0040 เด็กหญิงนันท์ชนก   จันทศร สุมานัน ป.6

6 0041 เด็กหญิงปภัสรา   แดงหน่าย สุมานัน ป.6

7 0042 เด็กหญิงเพียงพลอย   สมบัติหอม สุมานัน ป.6

8 0043 เด็กหญิงพิมพ์นิภา   เวียงสงค์ สุมานัน ป.6

9 0044 เด็กหญิงพิมพ์ราภา   เวียงสงค์ สุมานัน ป.6

10 0045 เด็กหญิงนลินทิพย์   วิชาญศิริสกุล สุมานัน ป.5

11 0046 เด็กหญิงศุภิสรา   วณิกกุล เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

12 0047 เด็กหญิงฐานิกา   ชูจันทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

13 0048 เด็กหญิงปุณณดา   มาศสุวรรณ เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

14 0049 เด็กหญิงศศิกานต์   ทับแปลง ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

15 0050 เด็กหญิงปัณชญา   อุทัยเลิศ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

16 0051 เด็กหญิงธนพร   ขอดเมชัย เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

17 0052 เด็กชายชนาธิป   ช่ืนกล่ิน สุขเจริญผลเทพารักษ์ ป.6

18 0053 เด็กหญิงภคพร   เกยแก้ว ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

19 0054 เด็กชายสิทธิโชค   ไชยรัง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

20 0055 เด็กหญิงสัจจานันน์   แท่นมะณี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

21 0056 เด็กชายบุณยกร   เกษมกุจวัฒนา อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

22 0057 เด็กชายธนัท   โพธิรัชต์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

23 0058 เด็กหญิงปรียาภรณ์   บรรเจิดฤทธ์ิ ป้วยฮั ว ป.6

24 0059 เด็กชายอาณัติ   เจริญสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

25 0060 เด็กหญิงจินต์จิรา   คงกะพันธ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

26 0061 เด็กหญิงเกวลิน   สังฆ์คง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

27 0062 เด็กหญิงสุพิชชา   ทวีปรักษา ป้วยฮั ว ป.6

28 0063 เด็กชายพีรวิชญ์   กันยาสุด สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

29 0064 เด็กหญิงลลิตา   วนาวงรัศมี ป้วยฮั ว ป.6

30 0065 เด็กชายมุขมังกร   วงศ์อภิวัฒนะกุล ลาซาล ป.6

31 0066 เด็กหญิงกานท์กวี   อานประยูร ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

32 0067 เด็กหญิงชญาภา   แสนฤทธ์ิ นพคุณวิทยา ป.6

33 0068 เด็กชายพิสิฏพล   ลิ มเลิศประภากร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

34 0069 เด็กชายอนุศิษฏ์   เดชาสุนทร เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ป.6

35 0070 เด็กชายเอกภพ   สว่างวัน ลาซาล ป.6
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1 0071 เด็กหญิงปริยากร   เปรมปรีดา เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

2 0072 เด็กชายอภิวัฒน์   ตึกปากเกล็ด นาคดีอนุสรณ์ ป.6

3 0073 เด็กชายสิรภพ   ยอดพรม ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0074 เด็กชายการัณยภาส   ยะข้า ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

5 0075 เด็กหญิงวรนัตภ์ฐา   พงศ์พิรานนท์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

6 0076 เด็กหญิงเขมจิรา   บุญทัน ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

7 0077 เด็กชายภาณุพงศ์   ทักษิณ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

8 0078 เด็กชายปรัชญา   ภูโสดนิล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

9 0079 เด็กชายศราวุธ   จอนสวัสด์ิ ลาซาล ป.5

10 0080 เด็กชายธนากร   พิกุลแก้ว ภรวิชญ์ ป.6

11 0081 เด็กหญิงชัญญานุช   วิพัฒน์โสภากร สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

12 0082 เด็กชายวีรวิชญ์   ศรีสัมฤทธ์ิ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

13 0083 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เสนาธรรม สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

14 0084 เด็กหญิงพิชชาพร   จิตตคาม สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

15 0085 เด็กหญิงนงนภัส   สุมนานนท์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

16 0086 เด็กหญิงฉันท์หทัย   เชื อหมอ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

17 0087 เด็กหญิงนภัสสร   สวัสด์ิกิจ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

18 0088 เด็กหญิงพิชญาพัทร   ชุ่มชาติ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

19 0089 เด็กชายกฤษกร   ขันสิงห์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

20 0090 เด็กหญิงสุพิชชา   ปัญญาชัยเสนะ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

21 0091 เด็กชายนราวิชญ์   ชาญอุไร สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

22 0092 เด็กชายปัณณทัต   งามใส สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

23 0093 เด็กชายภาชวิน   เกตุสกุลวงศ์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

24 0094 เด็กชายวิชยุตม์   สุดสวาท สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

25 0095 เด็กชายปัณณทัต   นิลประภา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

26 0096 เด็กหญิงโชษิตา   สมบัติโพธิอุดม ป้วยฮั ว ป.6

27 0097 เด็กหญิงพัชชิรดา   วิศเวศวร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

28 0098 เด็กหญิงทักษพร   ช้าปฏิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

29 0099 เด็กหญิงนันท์นภัส   บัวบูชา ศรีวิทยาปากน ้า ป.5  

30 0100 เด็กชายรวีโรจน์   ศิริเลิศพรรณา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

31 0101 เด็กหญิงคีตนรี   ค้าปน แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

32 0102 เด็กชายอภิชาติ   มาตา แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

33 0103 เด็กหญิงพีรดา   สมศรี แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

34 0104 เด็กหญิงธัญชนก   ศิริบ้ารุง วัดบางโปรง ป.6

35 0105 เด็กชายคณกร   ไทยประโคน เซนต์แมร่ี ป.6
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1 0106 เด็กชายปรินทร   อัตนวานิช อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

2 0107 เด็กหญิงกฤษณาพร   อัตนวานิช อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

3 0108 เด็กชายธนินโชตน์   ธัญกุลเลิศวงศ์ วัดคลองเก้า ป.6

4 0109 เด็กชายวริทธ์ินันท์   เจริญวงษา พร้านีลวัชระ ป.6

5 0110 เด็กหญิงศิริธาดา   เวียงนนท์ สุขเจริญผล ป.6

6 0111 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   แสงกระจ่าง บุรารักษ์ ป.5

7 0112 เด็กหญิงปัณฑารีย์   หมายเจริญ บุรารักษ์ ป.5

8 0113 เด็กหญิงวรินทร   ยศศรียา ศึกษาสรรค์ ป.6

9 0114 เด็กหญิงธิดารัตน์   กล้่าแสง ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

10 0115 เด็กชายศุภกฤต   ไชยรัตน์ สิริวุฒิวิทยา ป.6

11 0116 เด็กหญิงปริชมน   เวียงแก้ว ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

12 0117 เด็กหญิงพลอยผกามาศ   ชอบธรรม ดรุณรัตน์ ป.6

13 0118 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ลานดอกไม้ ไพรีขยาด ป.6

14 0119 เด็กชายวศพล   ศรีลาบัง สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

15 0120 เด็กชายธนภัทร   แสนสุวรรณ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

16 0121 เด็กชายศรราม   แต้ตี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

17 0122 เด็กชายพงษภัทร์   วรรณภาผล เซนต์ราฟาแอล ป.5

18 0123 เด็กชายนนทนพงศ์   เงินชัยโรจน์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

19 0124 เด็กชายพลกฤต   บัวประเสริฐ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

20 0125 เด็กชายธนากร   เทพวิเชียร เอ่ียมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.6

21 0126 เด็กหญิงชานิศา   พรมจันทร์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

22 0127 เด็กชายศุภณัฐ   อั นกิจ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

23 0128 เด็กชายรังษี   สุทธิสาร ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

24 0129 เด็กชายจิรวัฒน์   เจนศิริวาณิชย์ สุขเจริญผล (เทพารักษ์) ป.6

25 0130 เด็กชายภานุพล   ไกรสร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

26 0131 เด็กชายพัชรกฤษฎ์ิ   อุปจันทร์ ประภามนตรี 2 ป.5

27 0132 เด็กหญิงชาลิสา   วิไลกุล วัดด่านส้าโรง ป.5

28 0133 เด็กชายปวริศ   มีศิลป์ วัดด่านส้าโรง ป.5

29 0134 เด็กหญิงกุลธิดา   จ้าพงค์สังข์ ดรุณรัตน์ ป.6

30 0135 เด็กหญิงลลิตา   ตงคุณานนท์ ป้วยฮั ว ป.6

31 0136 เด็กชายอิสรีย์   นิมิตแสงเทียน ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 0137 เด็กหญิงวรัษมนฑ์   กุลแก้ว สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

33 0138 เด็กหญิงณัฐนันท์   คงกระพันธ์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

34 0139 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร   บุญสิงห์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

35 0140 เด็กหญิงมนัสชนก   วันแก้ว ศรีวิทยาปากน ้า ป.5
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1 0141 เด็กชายชนิตว์นันท์   งามข้า ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

2 0142 เด็กชายพิชัยภัทร์   หมวดทิพย์ ป้วยฮั ว ป.6

3 0143 เด็กหญิงศุภัสรา   ส้มเขียวหวาน วัดห้วยสุวรรณวนาราม ป.6

4 0144 เด็กหญิงปวีณ์ลดา   มีบ้ารุง ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

5 0145 เด็กชายสุรนันทน์   คงบุญวาส วัดโยธินประดิษฐ์ ป.6

6 0146 เด็กหญิงปาลิตา   คืนดี เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

7 0147 เด็กหญิงสุจิรา   อนันทพรชัยกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

8 0148 เด็กหญิงณัฎฐิกา   ภูริกุลทอง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

9 0149 เด็กหญิงกานต์พิชชา   สาขะสิงห์ พร้านีลวัชระ ป.5

10 0150 เด็กหญิงภณิตา   หอมจันทึก ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

11 0151 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ประเสริฐ ป้วยฮั ว ป.6

12 0152 เด็กหญิงสิรภัทร   แหหิรัญรุจี สุขเจริญผล ป.5

13 0153 เด็กหญิงอนงค์นาถ   ประอินทร์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

14 0154 เด็กชายปณิธาน   น่วมไข่ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5

15 0155 เด็กชายวริทธ์ิ   มหุวรรณ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

16 0156 เด็กชายรามิล   เตสุกุล สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

17 0157 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ   ทับเจริญ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

18 0158 เด็กชายวงศ์วริศ   ธนกิจจารุวัฒน์ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

19 0159 เด็กหญิงปนิตา   วัดอ่อน สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

20 0160 เด็กชายณฎฐพล   อยู่ดี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

21 0161 เด็กหญิงวาทกาญจน์   ย่ิงดอน ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

22 0162 เด็กหญิงวรากร   ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

23 0163 เด็กชายจตุรวิชญ์   อยู่ดี ดิษดี ป.6

24 0164 เด็กชายอรุษ   อุตมะมุณี ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

25 0165 เด็กหญิงศศิภา   เกยานนท์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6  

26 0166 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   มะโนศิลป์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

27 0167 เด็กหญิงภัทรภา   อินทรโสภา ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

28 0168 เด็กหญิงณัฐณิชา   เจริญ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

29 0169 เด็กหญิงอัญชิษฐา   ค้าสวัสด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

30 0170 เด็กหญิงบัณฑิตา   ย่ังยืน ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0171 เด็กชายภัทรพล   บุญเย็น ลาซาล ป.6

32 0172 เด็กหญิงขวัญชนก   ทศานนท์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

33 0173 เด็กหญิงจารุกัญญ์   ใจเท่ียงธรรม เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

34 0174 เด็กหญิงเพียงขวัญ   หาญณรงค์ สุขเจริญผล ป.6

35 0175 เด็กหญิงชุติรดา   เศรษฐวงศ์ชัย เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6
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1 0176 เด็กหญิงณัฐชา   ก้าลังศรี ราชประชาสมาสัยฯ ป.6

2 0177 เด็กชายสรวิศ   ผ่ึงมา ป้วยฮั ว ป.6

3 0178 เด็กหญิงณฐอร   บุญโท ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

4 0179 เด็กชายศุภณัฐ   มีแดนไผ่ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

5 0180 เด็กชายกฤษฎา   ประทุมมา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

6 0181 เด็กชายอัครเดช   อินส้าเภา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

7 0182 เด็กชายชยภัทร   ตลึงจิตร ป้วยฮั ว ป.5

8 0183 เด็กชายภูริสรณ์   ตลึงจิตร ป้วยฮั ว ป.6

9 0184 เด็กชายอัคเรศ   รุจิโมระ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

10 0185 เด็กหญิงวรัสกรณ์   สีแสง อัสสัมชัญศึกษา ป.6

11 0186 เด็กหญิงกัญญ์วรา   ประคองเกื อ สุขเจริญผลเทพารักษ์ ป.6

12 0187 เด็กชายปัณณทัต   ก่ิงสวัสด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

13 0188 เด็กหญิงณัฐิดา   ผาสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

14 0189 เด็กหญิงพิชญาภา   ผาสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

15 0190 เด็กชายธัญเทพ   สุรงค์ปรีชา ประภามนตรี 2 ป.6

16 0191 เด็กหญิงครองขวัญ   ดอนปานไพร ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

17 0192 เด็กหญิงภัณฑิรา   ค้าศรี ศึกษาสรรค์ ป.6

18 0193 เด็กชายภูริณัฐ   เพ็งลาภ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

19 0194 เด็กชายธีรภัทร์   ม่วงน้อย ทรงวิทยา ป.6

20 0195 เด็กหญิงชาลิสา   เต่ียวรักษา ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

21 0196 เด็กชายชินดนัย   กรวิภาสเรือง สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

22 0197 เด็กหญิงเกวลิน   ประไกรวัน สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

23 0198 เด็กหญิงณัฐกานต์   รัตนเจริญกุล เซนต์ราฟาแอล ป.6

24 0199 เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ย่ีวิริยะกุล ทรงวิทยา ป.6

25 0200 เด็กชายศิวกานต์   ดาวเรือง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6  

26 0201 เด็กชายสุวิจักขณ์   บังฆะฮาด ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

27 0202 เด็กหญิงธัญพร   บุญยา คลองบางป้ิง ป.6

28 0203 เด็กหญิงธิติยา   มาประเสริฐ คลองบางป้ิง ป.6

29 0204 เด็กหญิงหน่ึงธิดา   จันทะพันธ์ คลองบางป้ิง ป.6

30 0205 เด็กหญิงศศิวิมล   เดชมา คลองบางป้ิง ป.6

31 0206 เด็กหญิงวันวิสา   เรืองศรี คลองบางป้ิง ป.6

32 0207 เด็กหญิงนันท์นภัส   ศรีสุวรรณ คลองบางป้ิง ป.6

33 0208 เด็กหญิงจาณิตา   เฮ่ประโคน คลองบางป้ิง ป.6

34 0209 เด็กหญิงศศิวิมล   สุคันธวณิช คลองบางป้ิง ป.6

35 0210 เด็กหญิงสุชาดา   ขันป้อง คลองบางป้ิง ป.6
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1 0211 เด็กหญิงชุดา   สุทโธ คลองบางป้ิง ป.6

2 0212 เด็กหญิงนิชาวัลย์   เณรพงษ์ คลองบางป้ิง ป.6

3 0213 เด็กหญิงณัฎฑ์ฏาพร   ฉันทมังคลากาล คลองบางป้ิง ป.6

4 0214 เด็กชายบัญชา   เชื อบุญมี คลองบางป้ิง ป.6

5 0215 เด็กชายวิสันต์   ทองเจริญ คลองบางป้ิง ป.6

6 0216 เด็กชายจักรภัทร   พันหล่อมโส คลองบางป้ิง ป.6

7 0217 เด็กชายปิยวัฒน์   สมดวงศรี คลองบางป้ิง ป.6

8 0218 เด็กชายรัฐภูมิ   ธนาธิติวุฒิ คลองบางป้ิง ป.6

9 0219 เด็กหญิงณัฐวรรณ   มาฆะสวัสด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

10 0220 เด็กหญิงกรวรรณ   ศิริพัธรางกูล เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

11 0221 เด็กหญิงพรจิดาภา   เลิศศรี เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

12 0222 เด็กหญิงโชติดา   ชุมภูกาวิน สิริวุฒิวิทยา ป.6

13 0223 เด็กหญิงอังสุมาลิน   มนูรัตนศิลป์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

14 0224 เด็กหญิงเวธนี   ภควัตมงคล ป้วยฮั ว ป.5

15 0225 เด็กหญิงพรรษชล   เทวินพงษ์เวท แพรกษาวิเทศก์ศึกษา ป.6

16 0226 เด็กชายอิทธิเบศ   สุดสวาท อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

17 0227 เด็กหญิงกนกวรรณ   นามมิสา ทรางวิทยาเทพารักษ์ ป.5

18 0228 เด็กหญิงฉัตรไหมทอง   มาประเสริฐ บุรารักษ์ ป.6

19 0229 เด็กหญิงกานต์มณี   เปร่ืองนนท์ สุขเจริญผล (เทพารักษ์) ป.5

20 0230 เด็กหญิงอภิณห์พร   เรืองอินทร์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

21 0231 เด็กหญิงณัฐณิชา   เลิศวิริยะไพศาล เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

22 0232 เด็กหญิงปัณณธร   หลอดภักดี ประภามนตรี 2 ป.6

23 0233 เด็กหญิงศรินรัตน์   ศศิเมธาพัฒน์ ประภามนตรี 2 ป.6

24 0234 เด็กหญิงณัฐกมล   ชมกุล เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

25 0235 เด็กชายฟ้าไทย  ขันธศิริ พร้านีลวัชระ ป.5  

26 0236 เด็กหญิงทิฆัมพร   โคบุตร บุรารักษ์ ป.5

27 0237 เด็กหญิงวรรณวิสาข์   บุรารักษ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

28 0238 เด็กหญิงวาสิตา   เตียสกุล อ.บ.ต.เทพารักษ์ ป.6

29 0239 เด็กชายวรภาส   พ่ึงยิ ม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

30 0240 เด็กชายสหกฤษณ์   เกลี ยงซอปาน อุ่นอารีวิทยา ป.6

31 0241 เด็กชายพีรพัฒน์   อัมภรัตน์ พร้านีลวัชระ ป.6

32 0242 เด็กหญิงศุภิสรา   สุขสังข์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

33 0243 เด็กหญิงณัจฉรียากร   วานะรุ่งเรือง เอ่ียมสุรีย์ ป.6

34 0244 เด็กชายถิโรดม   ภักดีรัตนมิตร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

35 0245 เด็กชายธนกฤต   ทองลิ ม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6
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1 0246 เด็กชายปรัตถกร   วันทะมาตย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

2 0247 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   เพชรพิรุณ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

3 0248 เด็กชายยศพัฒน์   กองมณี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

4 0249 เด็กชายรชานนท์   รุ่งโรจน์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

5 0250 เด็กชายศุภวัฒน์   ทิพยกิตต์ิสุข อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

6 0251 เด็กหญิงณัฐนันท์   ซังปาน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

7 0252 เด็กหญิงภัทราพร   เติมศิริเกียรติ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

8 0253 เด็กชายวุฒิภัทร   ชัยสนาม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

9 0254 เด็กหญิงจิดาภา   โตจ้าสี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

10 0255 เด็กชายณัฐภัทร   พิชยานนท์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

11 0256 เด็กหญิงกัญญาณี   จิรภัทรเมธี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

12 0257 เด็กหญิงเพชรแพรว   ซาวัล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

13 0258 เด็กหญิงกรวรรณ   ทองสิมา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

14 0259 เด็กหญิงฟ้าทอฝัน   มนตรี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

15 0260 เด็กชายสุคตา   ลิ มน ้าค้า อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

16 0261 เด็กชายภูมิพลัง   อายุศะนิล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

17 0262 เด็กหญิงภัสสมนต์   ตรีพรพูลโสภณ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

18 0263 เด็กชายยศพัทธ์   พิพัฒน์ภิญโญภาพ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

19 0264 เด็กหญิงกานต์นรี   ศรีสัมมานุสรณ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

20 0265 เด็กหญิงกษิรา   ละมัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

21 0266 เด็กหญิงสิริพชร   เสือเนตร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

22 0267 เด็กหญิงพชรอร   สีเสม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

23 0268 เด็กหญิงชัญญานุช   อัตวัน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

24 0269 เด็กหญิงไอรดา   อยู่เจริญ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

25 0270 เด็กหญิงเกสรา   แผ่นผา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5  

26 0271 เด็กหญิงนลพรรณ   ราชส้าเภา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

27 0272 เด็กหญิงจิรัฐฐา   มณีวรรณ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

28 0273 เด็กหญิงรตนพร   สีเสม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

29 0274 เด็กชายกษิดิส   ค้าสิงห์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

30 0275 เด็กชายปฏิพัทธ์   อู่เจริญ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

31 0276 เด็กหญิงชวัลรัตน์   ชูช่วย เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

32 0277 เด็กหญิงพรรณปพร   บุญประภาร เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

33 0278 เด็กหญิงปุณยาพร   กรองมะเริง แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

34 0279 เด็กหญิงอรโณทัย   เพียนอก ดรุณรัตน์ ป.6

35 0280 เด็กหญิงภัทรศยา   วันทอง สุขเจริญผลแพรกษา ป.5
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1 0281 เด็กหญิงพรกรัณต์   วงศ์ศิริ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

2 0282 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   เอ่ียมหร่าย ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

3 0283 เด็กหญิงวรวลัญช์   วราโชติ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0284 เด็กชายจิรัฎฐ์   ใจหาญ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

5 0285 เด็กหญิงจังคนิภา   เฟ่ืองวุฒิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

6 0286 เด็กหญิงอริสา   ทรงวิทยาธรรม ศรีวิทยาธรรม ป.5

7 0287 เด็กชายแทนไท   มหัทธนะรัตน์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

8 0288 เด็กชายพชรมงคล   ทองปลิว ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

9 0289 เด็กหญิงกนกพร   แสงแก้ว ชุมชนวัดราษฎร์บ้ารุง ป.6

10 0290 เด็กหญิงสุชาดา   วงศ์ทองทิว ดรุณรัตน์ ป.6

11 0291 เด็กชายปิติพจน์   สุขะ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5

12 0292 เด็กหญิงณิชาพร   จิรเศรษฐสิริ ป้วยฮั ว ป.5

13 0293 เด็กชายณัฐชนน   ทับทิมศรี ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

14 0294 เด็กหญิงหยาดเพชร   แย้มวิไล อ.บ.ต. เทพารักษ์ ป.6

15 0295 เด็กหญิงกิตติยา   ค้าภิระ เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

16 0296 เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีศศิธร สุขเจริญผล ป.6

17 0297 เด็กหญิงพิชามญช์ุ   สร้อยศรีลา ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6  

18 0298 เด็กหญิงจิราลักษณ์   หมงประเสริฐ ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

19 0299 เด็กชายณัฏฐกรณ์   สิมสิงห์ ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

20 0300 เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุขเกษม ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

21 0301 เด็กหญิงอรณิชา   บัวแก้ว ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

22 0302 เด็กชายธีรเดช   ใจตรง ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

23 0303 เด็กชายนรภัทร   พันธ์ุแร่ ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

24 0304 เด็กชายธนา   ม่ิงบุญ ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

25 0305 เด็กชายสรศักด์ิ   ด่านโพธิวัฒน์ ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6  

26 0306 เด็กหญิงชลิฎาภา   ฤทธ์ิวิชัย ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

27 0307 เด็กชายภานุวัฒน์   ภามาตร ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

28 0308 เด็กชายพลกฤต   ช่อสูงเนิน ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ ป.6

29 0309 เด็กชายธีธัช   ชยสดมภ์ เซนต์ราฟาแอล ป.5

30 0310 เด็กชายอัษฎาวุธ   ศิริมงคล เฉลิมไฉไลวิทยา ป.5

31 0311 เด็กชายทรงพล   เอมโอด ลาซาล ป.5

32 0312 เด็กชายพีระพล   ฮิกมอตต์ ประภามนตรี 2 ป.6

33 0313 เด็กชายพืชมงคล   อัคเกตุ เทศบาล 1 ป.6

34 0314 เด็กหญิงจิรนาฏ   กุมผัน สุมานัน ป.5

35 0315 เด็กชายยศพล   คงขวัญ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6
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1 0316 เด็กหญิงภัทรินทร์   พันธุรัตน์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

2 0317 เด็กชายศิลากร   เจริญสิงห์ พร้านีลวัชระ ป.5

3 0318 เด็กชายศุภกร   มะดาศรี นาคดีอนุสรณ์ ป.6

4 0319 เด็กชายญาณภัทร   แสงวิเชียร อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

5 0320 เด็กชายชนาธิป   ตันโกศล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

6 0321 เด็กชายลัทพล   อาสาเสนีย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

7 0322 เด็กชายกิตติโชติ   พิมพ์แก้ว ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

8 0323 เด็กหญิงพิมพ์ลดา   รัฐวีพัฒนากุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

9 0324 เด็กชายธนพัต   ทองห่อ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

10 0325 เด็กชายฐิตินันท์   ประทุมพันธ์ แอนลูดี ป.5

11 0326 เด็กชายภูมิพัฒน์   ทองเหล่ียม แอนลูดี ป.5

12 0327 เด็กชายพีรวัส   มุ่งมี แอนลูดี ป.5

13 0328 เด็กหญิงเบญจภา   สันติกรถาวร แอนลูดี ป.5

14 0329 เด็กชายธนธร   พัฒนศุภกิจ แอนลูดี ป.5

15 0330 เด็กหญิงอนัญญา   รุ่งเรืองธัช แอนลูดี ป.5

16 0331 เด็กหญิงวรพรรณ   เครือกนก เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

17 0332 เด็กชายกิตตินันท์   มงคลสุนทร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

18 0333 เด็กชายวิรวัทท์พน   ประเสริฐแก้ว ป้วยฮั ว ป.6

19 0334 เด็กหญิงมณิสร   ศรีทะ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

20 0335 เด็กหญิงรุจิรา   อิ งเพชร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

21 0336 เด็กหญิงปุณณพัฒน์   ไม้ดี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

22 0337 เด็กชายณภัทร   เขมวัชรเลิศ ลาซาล ป.6

23 0338 เด็กหญิงปุณยนุช   สังข์แก้ว สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

24 0339 เด็กชายวิชาวัฒน์   กชสุวรรณ พร้านีลวัชระ ป.6

25 0340 เด็กหญิงณัชชา   ไหลงาม เซนต์ราฟาแอล ป.6  

26 0341 เด็กหญิงชญาดา   ศิริวรรยา  เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

27 0342 เด็กหญิงน ้าผึ ง   ผาโพธ์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

28 0343 เด็กหญิงมนัสนันท์   นันทประดิษฐ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

29 0344 เด็กหญิงไปรยา   คงเทพ สุขเจริญผล ป.5

30 0345 เด็กชายศุภเสกข์   เหมือนเดช ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0346 เด็กหญิงปัญญกัญญ์   ปานะศุทธะ เซนต์ราฟาแอล ป.6

32 0347 เด็กหญิงลลิตา   โพธ์ิประพันธ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

33 0348 เด็กหญิงปรางขวัญ   เมฆษา นพคุณวิทยา ป.6

34 0349 เด็กชายกิตติศักด์ิ   แสงสว่าง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

35 0350 เด็กหญิงวทันยา   ถานกุมมา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

รำยช่ือนักเรียนทดสอบควำมรู้โครงสร้ำง SSP Pre-Entrance 2561 M.1 

ห้องสอบท่ี 10 (ห้อง 521)



ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0351 เด็กชายจิรเดช   สอนซ่ือ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

2 0352 เด็กชายสิทธิพงศ์   แตงอ่อน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

3 0353 เด็กชายวาคิม   ทับมีชัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

4 0354 เด็กหญิงชญาฎา   วิเชียรกุล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

5 0355 เด็กหญิงพรปวีณ์   เพ่ิมพูนสวัสด์ิ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

6 0356 เด็กชายณัฏฐ์   แก้วสีม่วง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

7 0357 เด็กหญิงกัญญารัตน์   ผ่องแผ้ว อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

8 0358 เด็กหญิงฌาริษา   แช่มปรีดา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

9 0359 เด็กชายชนินท์   บุญอยู่ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

10 0360 เด็กชายธรรมภณ   เฉลิมรัมย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

11 0361 เด็กหญิงธนัชชา   เชื อบุญมี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

12 0362 เด็กชายณัฐธีร์   ธงชัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

13 0363 เด็กชายอาคิรา   ผลไพบูลย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

14 0364 เด็กหญิงพรธิมา   บ่อรุณรัตน์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

15 0365 เด็กชายธนพัฒน์   ศรีเมือง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

16 0366 เด็กหญิงภัสธารีย์   จ้ารัสเยินทร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

17 0367 เด็กหญิงสรัญญา   ขาภูเขียว อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

18 0368 เด็กชายธนัต   มะลิแย้ม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

19 0369 เด็กหญิงญาณิศา   พิกุลทอง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

20 0370 เด็กหญิงณัฐฏ์กฤตา   สุวรรณรักษา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

21 0371 เด็กชายณัฎฐ์   แสนสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

22 0372 เด็กชายธีรภัทร   กาแก้ว สุขเจริญผล ป.6

23 0373 เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ทรัพย์เข่ือนขันธ์ ดรุณรัตน์ ป.6

24 0374 เด็กหญิงอชิรญาณ์   คูจิระประเสริฐ ป้วยฮั ว ป.6

25 0375 เด็กหญิงณัฐธิดา   คงจ้าปี ศรีวิทยาปากน ้า ป.5  

26 0376 เด็กหญิงพรพรรษา   กรศุภอานนท์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

27 0377 เด็กหญิงสิริวัลยา   ศรีพระยา เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ป.5

28 0378 เด็กหญิงพิชาพร   ค้าสุข อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

29 0379 เด็กชายชยพล   เหมพันธ์ ทรงวิทยา ป.5

30 0380 เด็กชายพีรวิชญ์   ริยะนิจ ทรงวิทยาแบร่ิง ป.5

31 0381 เด็กชายโชติชยุตม์   วณิชยธร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 0382 เด็กหญิงธนาภรณ์   กะตะศิลา ประภามนตรี 2 ป.6

33 0383 เด็กหญิงพชรมน   กลัดพรหม สิริวุฒิวิทยา ป.5

34 0384 เด็กชายนราวิชญ์   อินทนา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

35 0385 เด็กหญิงปลายฝน   ปัณฑิต สุขเจริญผลแพรกษา ป.6
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1 0386 เด็กหญิงอนินทิตา   จิตร์กสิกร สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

2 0387 เด็กชายปภากร   เพชรประดับ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

3 0388 เด็กชายปรเมษฐ์   ฤทธ์ิผลไพศาล สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

4 0389 เด็กหญิงภัณฑิลา   กันหาชาติ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

5 0390 เด็กหญิงพิมพ์นิภา   โพธิศักด์ิ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

6 0391 เด็กหญิงเบญญาภา   จันตระ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

7 0392 เด็กหญิงกัณวีย์   นุขุนทด สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

8 0393 เด็กหญิงภักชนก   ชยภัคมหิทธิ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

9 0394 เด็กหญิงอารีรัตน์   เลี ยงประเสริฐ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

10 0395 เด็กหญิงนิลุบล   เหิกขุนทด สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

11 0396 เด็กหญิงกุลปรียา   พันโสภา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

12 0397 เด็กชายสรณัฐ   สายสัมพันธ์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

13 0398 เด็กหญิงอชิรญา   โกมลฐิติ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

14 0399 เด็กหญิงวนัสนันท์   มนตรีพิริยาภรณ์ ป้วยฮั ว ป.6

15 0400 เด็กหญิงศตพร   โพธ์ิดง เซนต์ราฟาแอล ป.6

16 0401 เด็กชายวรุตม์   บุญประดิษฐ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

17 0402 เด็กชายศรัญ   เกลียวสัมพันธ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

18 0403 เด็กหญิงณิชาภา   ไชยธนรัฐ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

19 0404 เด็กชายวุฒิภัทร   ธัญญเจริญ บุรารักษ์ ป.6

20 0405 เด็กหญิงวรรณชนก   นันทรังษี เซนต์ราฟาแอล ป.6

21 0406 เด็กหญิงกุศริน   สามเรืองทอง ป้วยฮั ว ป.6

22 0407 เด็กชายนพพล   ศรีแก้ว อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

23 0408 เด็กชายสิรวิชญ์   แซ่หวู่ สุขเจริญผล ป.5

24 0409 เด็กหญิงอชิรญาณ์   สุทธิรักษ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

25 0410 เด็กหญิงธัญชนก   สวัสดิภาพ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6  

26 0411 เด็กหญิงปริญดา   แตรศิริพงศ์ ศิริวิทยา ป.5

27 0412 เด็กหญิงวรรณกร   สุมาลา สวนแพรกษาจงสิน ป.6

28 0413 เด็กหญิงอังศุชาดา   รัตนทิพย์ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

29 0414 เด็กหญิงณัฐชา   ข้าเผือก สวนแพรกษาจงสิน ป.6

30 0415 เด็กชายธันยพงศ์   วงศ์เรือง สวนแพรกษาจงสิน ป.6

31 0416 เด็กชายอนันทชัย   อยู่คง สวนแพรกษาจงสิน ป.6

32 0417 เด็กชายชยณัฐ   โคษา สวนแพรกษาจงสิน ป.6

33 0418 เด็กหญิงชนาภา   พันสมบัติ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

34 0419 เด็กหญิงกนกพร   พันภักดี สวนแพรกษาจงสิน ป.6

35 0420 เด็กหญิงธนพร   ศรีบุญ สวนแพรกษาจงสิน ป.6
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1 0421 เด็กหญิงธวัลรัตน์   เปล่ียนสีทอง สวนแพรกษาจงสิน ป.6

2 0422 เด็กชายปารเมษฐ์   สิงสา สวนแพรกษาจงสิน ป.6

3 0423 เด็กชายอนาวิล   ยอดเย่ียม สวนแพรกษาจงสิน ป.6

4 0424 เด็กหญิงพัทธนันท์   ลีนะไตรสรณ์ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

5 0425 เด็กหญิงณัฐชา   โพธ์ิศรี สวนแพรกษาจงสิน ป.5

6 0426 เด็กหญิงสิริญาภรณ์   เอกสันติ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

7 0427 เด็กหญิงจริยาพร   วิชัยโย สวนแพรกษาจงสิน ป.5

8 0428 เด็กหญิงขวัญชนก   นิลรัตน์ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

9 0429 เด็กหญิงกุลนันทน์   พิมเจริญ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

10 0430 เด็กหญิงพิชญาดา   แดงไผ่ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

11 0431 เด็กหญิงพิรานันท์   อุปพงษ์ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

12 0432 เด็กหญิงสมฤดี   เมืองกุดเรือ สวนแพรกษาจงสิน ป.5

13 0433 เด็กชายปรวีร์   สุดเนตร สวนแพรกษาจงสิน ป.5

14 0434 เด็กชายภูมิกร   ปล่ังธรณีพงษ์ ป้วยฮั ว ป.6

15 0435 เด็กชายพงษ์นรินทร์   โคตรวงษ์ทองลาซาล ป.6

16 0436 เด็กชายสิทธิเดช   เหรียญทอง สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

17 0437 เด็กชายธิติพงศ์   ค้าศรี สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

18 0438 เด็กหญิงพัชรพร   รุ่งเรือง อู่ทิพย์ ป.5

19 0439 เด็กหญิงอัจฉริยา   ประสานสิน อู่ทิพย์ ป.6

20 0440 เด็กชายกรกฤตชัย   ช่ืนชมคุณ อู่ทิพย์ ป.6

21 0441 เด็กชายชุษณะ   ทศพรพงษ์ อู่ทิพย์ ป.5

22 0442 เด็กหญิงอุมาพร   มณีรอด อู่ทิพย์ ป.6

23 0443 เด็กหญิงพัชราภรณ์   จิตตระกูล อู่ทิพย์ ป.5

24 0444 เด็กหญิงกณิกนันท์   ค้าไพ อู่ทิพย์ ป.6

25 0445 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร์   วิริยะ อู่ทิพย์ ป.5  

26 0446 เด็กหญิงศิรภัสสร   สุขประเสริฐ อู่ทิพย์ ป.6

27 0447 เด็กหญิงภัทรอร   ศุขโภคา อู่ทิพย์ ป.5

28 0448 เด็กชายนิพิฐพนธ์   จีนอินทร์ อู่ทิพย์ ป.6

29 0449 เด็กหญิงธนวรรณ   อันไชยบุญ อู่ทิพย์ ป.5

30 0450 เด็กชายภานุพงศ์   ประทุมไทย อู่ทิพย์ ป.6

31 0451 เด็กชายประเสริฐศักด์ิ   แสงกาญจนวนิชอู่ทิพย์ ป.6

32 0452 เด็กชายกฤตพล   กะตากูล อู่ทิพย์ ป.5

33 0453 เด็กชายเจษฎากร   เสียงใส อู่ทิพย์ ป.6

34 0454 เด็กหญิงชนัญชิดา   พิศนอก อู่ทิพย์ ป.5

35 0455 เด็กชายธนบดี   ทองนวล อู่ทิพย์ ป.6
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1 0456 เด็กหญิงสิรินธิยา    เรืองรัศมี อู่ทิพย์ ป.5

2 0457 เด็กชายปุญชรัศม์ิ   พรชัยพิมลพันธ์ อู่ทิพย์ ป.5

3 0458 เด็กชายวิชยุตย์   จรัสกุล อู่ทิพย์ ป.6

4 0459 เด็กหญิงณัฏฐนิช   ถาวรอธิวาสน์ อู่ทิพย์ ป.5

5 0460 เด็กหญิงปนัดดา   โพธ์ิงาม อู่ทิพย์ ป.6

6 0461 เด็กหญิงกวิสรา   ชูส้าโรง อู่ทิพย์ ป.5

7 0462 เด็กหญิงพนิดา   ไวยพัฒน์ อู่ทิพย์ ป.6

8 0463 เด็กชายสิรภัช   มีสัตย์ อู่ทิพย์ ป.5

9 0464 เด็กชายวิรภัทร   กัญวรรณะ อู่ทิพย์ ป.6

10 0465 เด็กชายภูวิศ   ติยะบุตร อู่ทิพย์ ป.5

11 0466 เด็กชายธีรภัทร   ทองค้า อู่ทิพย์ ป.6

12 0467 เด็กชายสรยุทธ์   ไชยนิตย์ อู่ทิพย์ ป.6

13 0468 เด็กชายทีปกรณ์   สายนาค อู่ทิพย์ ป.6

14 0469 เด็กชายรัชชานนท์   วงษ์แก้ว อู่ทิพย์ ป.6

15 0470 เด็กหญิงจิดาภา   จันทร์ธานี อู่ทิพย์ ป.6

16 0471 เด็กชายภูริพัฒน์   เปล่ียนเพ็ง อู่ทิพย์ ป.6

17 0472 เด็กหญิงพิชญา   บุญก้าเนิด อู่ทิพย์ ป.6

18 0473 เด็กชายณัฐยศ   พรมดาษ อู่ทิพย์ ป.6

19 0474 เด็กชายวุฒิภัทร   ปันพวง อู่ทิพย์ ป.6

20 0475 เด็กชายภูริพัฒน์   พรหมดนตรี อู่ทิพย์ ป.6

21 0476 เด็กชายกิตติภณ   สิงห์ศร อู่ทิพย์ ป.6

22 0477 เด็กหญิงปวริศา   อิทธิปิยะนิธิ อู่ทิพย์ ป.6

23 0478 เด็กหญิงณัฐรดา   เวฬุนัส อู่ทิพย์ ป.6

24 0479 เด็กชายวายุ   เอ่ียมสุวรรณ อู่ทิพย์ ป.6

25 0480 เด็กชายกัญฑสิทธ์ิ   เรืองรัศมี อู่ทิพย์ ป.6  

26 0481 เด็กหญิงกานต์พิชา   วันอยู่ อู่ทิพย์ ป.6

27 0482 เด็กหญิงภัสรา   พินิจ อู่ทิพย์ ป.5

28 0483 เด็กชายเจษฎาภรณ์   หอมนวน อู่ทิพย์ ป.6

29 0484 เด็กหญิงพิชญาภา   บุษฉัยยา อู่ทิพย์ ป.6

30 0485 เด็กหญิงปัญญาพร   หังสาจะระ อู่ทิพย์ ป.6

31 0486 เด็กหญิงชนกานต์ิ   พิมพ์รัตน์ อู่ทิพย์ ป.6

32 0487 เด็กชายฐิติภูมิ   แน่นสันเทียะ อู่ทิพย์ ป.6

33 0488 เด็กชายวีระพงษ์   ครูรุ่งโรจน์รัตน์ อู่ทิพย์ ป.6

34 0489 เด็กหญิงศุภากร   นิลาโพธ์ิ อู่ทิพย์ ป.6

35 0490 เด็กชายอธิป   ติยะบุตร อู่ทิพย์ ป.6
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1 0491 เด็กชายธีมากร   สีออน อู่ทิพย์ ป.6

2 0492 เด็กชายณัฐภูมินทร์   ส้าเร็จ อู่ทิพย์ ป.6

3 0493 เด็กหญิงสุทธิดา   จีนปรุ อู่ทิพย์ ป.6

4 0494 เด็กชายอาติยะ   เฉลยสาร อู่ทิพย์ ป.6

5 0495 เด็กชายนนท์ธวัฒน์   พัตรสระน้อย อู่ทิพย์ ป.6

6 0496 เด็กหญิงกฤตภัค   พรชัยพิมลพันธ์ อู่ทิพย์ ป.6

7 0497 เด็กชายพีรวิชญ์   อินผ่อง อู่ทิพย์ ป.6

8 0498 เด็กชายพงศธร   พรหมสุขันธ์ อู่ทิพย์ ป.6

9 0499 เด็กชายนิติภูมิ   มงคลพานิช อู่ทิพย์ ป.6

10 0500 เด็กชายวัทธิกร   ทักคุ้ม อู่ทิพย์ ป.6

11 0501 เด็กชายพีรดนย์   ใจบาล อู่ทิพย์ ป.6

12 0502 เด็กหญิงปานอินทร์   อนันต์ภคพิสิฐ อู่ทิพย์ ป.5

13 0503 เด็กชายวชิรวิชญ์   พิศนอก อู่ทิพย์ ป.6

14 0504 เด็กหญิงวทัญญา   ขาวสอาด อู่ทิพย์ ป.6

15 0505 เด็กชายชนาธิป   แก้ววิเศษ อู่ทิพย์ ป.6

16 0506 เด็กหญิงณัฐณิชา   ก่ัวพานิช อู่ทิพย์ ป.6

17 0507 เด็กชายณิชคุณ   น้อยช่างเหล็ก อู่ทิพย์ ป.6

18 0508 เด็กชายชลวพีร์   นนทะภา อู่ทิพย์ ป.6

19 0509 เด็กหญิงอลินดา   ขุนศรีรอด อู่ทิพย์ ป.6

20 0510 เด็กชายอชิระ   โยวะพุย อู่ทิพย์ ป.6

21 0511 เด็กชายณภัทร   โอริศ อู่ทิพย์ ป.6

22 0512 เด็กหญิงสุพิชฌาย์   อุ่นเกิด อู่ทิพย์ ป.6

23 0513 เด็กชายธีรวัฒน์   พรมสวัสด์ิ อู่ทิพย์ ป.6

24 0514 เด็กหญิงอลิเซีย   โนตฮอฟเฟอร์ อู่ทิพย์ ป.6

25 0515 เด็กชายนนทภัทร   ยิ มนุ้ย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6  

26 0516 เด็กหญิงพศิกา   วันเส้ง เซนต์ราฟาแอล ป.6

27 0517 เด็กหญิงปลายรุ้ง   อนันเต่า เซนต์ราฟาแอล ป.6

28 0518 เด็กหญิงณิชนันทน์   แก้วเนตร สุขเจริญผล ป.6

29 0519 เด็กชายศักยศิลป์   จัดตุราเพศ สุขเจริญผล ป.6

30 0520 เด็กหญิงภัทราพร   สุทธิประภา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0521 เด็กหญิงสิรินดา   อยู่เมฆ บูรณะศึกษา ป.6

32 0522 เด็กหญิงปริยากร   ภูมลี เฉลิมไฉไลวิทยา ป.5

33 0523 เด็กหญิงสิริธัญญ์   สาค้า สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

34 0524 เด็กหญิงพัฒน์นรี   ธวัชไพบูลย์ สว่างบริบูรณ์วิทยา ป.6

35 0525 เด็กหญิงณิชาภัทร   สิงห์โตทอง ลาซาล ป.6
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1 0526 เด็กชายพฤกษ์   พัฒนกรด วัดบางนางเกรง ป.6

2 0527 เด็กหญิงสุพรรษา   สายทอง สรรพาวุธวิทยา ป.6

3 0528 เด็กหญิงณัชชา   พวงมาลา สุขเจริญผล ป.6

4 0529 เด็กชายอรรถพล   นะทิศสี บุรารักษ์ ป.6

5 0530 เด็กชายณฐกร   สอนแตง ลาซาล ป.6

6 0531 เด็กชายภาคิน   เจนช่างกล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6

7 0532 เด็กชายฐิติพัฒน์   กุมารกาศ ผ่องพลอยอนุสรณ์ ป.6

8 0533 เด็กชายธีรศักด์ิ   สังค้าพันธ์ สรรพวุธวิทยา ป.6

9 0534 เด็กชายณัฐพล   แสนโยธา วัดสวนส้ม ป.6

10 0535 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นันต๊ะ สุขเจริญผล ป.6

11 0536 เด็กหญิงนันท์นภัส   มาลัย ลาซาล ป.6

12 0537 เด็กชายเมธิชัย   จารึกรัตนพร ลาซาล ป.6

13 0538 เด็กหญิงณัชชารีย์   ฐิติพัฒนาธนโชติ สุขเจริญผล ป.6

14 0539 เด็กหญิงฐิตาภา   บุญเลิศ สุขเจริญผล ป.6

15 0540 เด็กชายปัณณวัฒน์   สอนสมฤทธ์ิ เพี ยนพินอนุสรณ์ ป.6

16 0541 เด็กชายณัฐพล   ชาติโย ดรุณรัตน์ ป.6

17 0542 เด็กชายชญานิน   พนาสุวรรณกุล ลาซาล ป.5

18 0543 เด็กหญิงธนัญชนก   เนื อน่ิม พร้านีลวัชระ ป.6

19 0544 เด็กหญิงณัฐนันท์   ประชุมพันธ์ สรรพวุธวิทยา ป.6

20 0545 เด็กหญิงนริศรา   คุณแขวน ลาซาล ป.6

21 0546 เด็กชายฐิติพัฒน์   กุมารมาศ ผ่องพลอยอนุสรณ์ ป.6

22 0547 เด็กชายรัชชานนท์   แป้นจันทร์ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

23 0548 เด็กหญิงอุบลรัตน์   จ้าปา สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.5

24 0549 เด็กชายธนชัย   ผลเจริญ ทรงวิทยา ป.6

25 0550 เด็กชายณัฐวรรธน์   สร้อยสมุทร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6  

26 0551 เด็กชายสุวิจักขณ์   ศรีใจวงศ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

27 0552 เด็กชายนเรศร   สาทอง อุ่นอารีวิทยา ป.5

28 0553 เด็กหญิงป่ินสุดา   สุวรรณศรี สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

29 0554 เด็กชายสิรภัทร   พริ งพร้อม ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

30 0555 เด็กชายเอเซีย   นิติรักษ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0556 เด็กชายอาคเนย์   นิติรักษ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 0557 เด็กชายภูมิพร   เกตุด้วง อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5

33 0558 เด็กหญิงณัฐนิชา   เทศนีย์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

34 0559 เด็กหญิงกาญจนธัช   ค้าหงษา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

35 0560 เด็กชายอาทิตย์   แผ่พร สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0561 เด็กหญิงอธิชา   นิลข้า สุเหร่าซีรอ ป.6

2 0562 เด็กหญิงบุษกล   สุขจิตต์ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.5

3 0563 เด็กหญิงชิดชนด   ต่อสันเทียะ พร้านีลวัชระ ป.5

4 0564 เด็กชายติณห์   ศรีรัตนเพียร เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

5 0565 เด็กหญิงนฏกร   อุ้ยสั ว ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

6 0566 เด็กชายธนกร   ปล้องมาก พร้านีลวัชระ ป.5

7 0567 เด็กชายธีรพงศ์   ศะศิงาม เซนต์ราฟาแอล ป.6

8 0568 เด็กชายธีรพัฒน์   ธีรเนตร เอ่ียมสุรีย์ ป.6

9 0569 เด็กชายอารยะ   สินสุพรรณ เซนต์ราฟาแอล ป.6

10 0570 เด็กหญิงวนิศวรรณ   กิติวนารัตน์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

11 0571 เด็กหญิงกมลชนก   สักด้า พร้านีลวัชระ ป.6

12 0572 เด็กชายณัฐชาติ   ธงชัย ป้วยฮั ว ป.6

13 0573 เด็กหญิงนับทอง   สุกสุต พร้านีลวัชระ ป.6

14 0574 เด็กชายภูวิศ   อินทรพิทักษ์ พร้านีลวัชระ ป.6

15 0575 เด็กชายธีธัธธ์   มากขึ น พร้านีลวัชระ ป.6

16 0576 เด็กชายภคินท์   อุดมนิภัทร์ สิริวุฒิวิทยา ป.6

17 0577 เด็กหญิงเนติมา   ชูสุวรรณ เซนต์ราฟาแอล ป.6

18 0578 เด็กชายปฐพี   ตัมพันธ์สกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

19 0579 เด็กหญิงวรฤทัย   พรเลิศ สุขเจริญผล ป.5

20 0580 เด็กชายศรายุทธ   ไตรยวงค์ เทศบาลเมืองปากน ้า สมุทรปราการ ป.6

21 0581 เด็กหญิงสุภาภรณ์   ขันดี เซนต์ราฟาแอล ป.6

22 0582 เด็กชายรัชพล   สถาปิตานนท์ ดรุณรัตน์ ป.6

23 0583 เด็กหญิงธัญรัศม์   ครองมณีรัตน์ ป้วยฮั ว ป.6

24 0584 เด็กหญิงขวัญชนก   ลิ มนราภรณ์ ป้วยฮั ว ป.6

25 0585 เด็กหญิงธมนวรรณ   พรพินิตนุรักษ์ ปราณีเนาวบุตร ป.5  

26 0586 เด็กชายปริญญา   นิมนรดี บ้านคลองหลวง ป.6

27 0587 เด็กหญิงนันท์ชญาณ์   วัชรธนเศรษฐ์ เซนต์โยเซฟบางนา ป.5

28 0588 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ธนชัยมีสุข เซนต์โยเซฟบางนา ป.5

29 0589 เด็กหญิงอนันตญา   เปล่ียนบางช้าง ทรงสรรพวิทย์ ป.6

30 0590 เด็กชายคัมภีร์   ค้ามูลนา สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5

31 0591 เด็กหญิงกุลภรณ์   คล้ายแก้ว ป้วยฮั ว ป.6

32 0592 เด็กหญิงเปรมิกา   จิรสุวรรณการ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

33 0593 เด็กหญิงกัญญาวีร์   โพธิชาติ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

34 0594 เด็กหญิงบุญญาพร   พวงระย้า เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

35 0595 เด็กหญิงแพรวแพรวา   พันธ์รัตน์ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6
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1 0596 เด็กหญิงวิยดา   โมฆรัตน์ สุดใจวิทยา ป.5

2 0597 เด็กหญิงณิชาพร   พันธ์แก้ว สุดใจวิทยา ป.5

3 0598 เด็กหญิงณัฐกมล   กิมยงค์ สุดใจวิทยา ป.5

4 0599 เด็กชายภูวนัตถ์   สายทอง สุดใจวิทยา ป.5

5 0600 เด็กชายรัตนยุทธ   คงสุริยะภิญโญ สุดใจวิทยา ป.5

6 0601 เด็กชายปราชญ์ญา   คูจิระประเสริฐ สุดใจวิทยา ป.5

7 0602 เด็กหญิงภัทรวดี   ปรางค์ทอง สุดใจวิทยา ป.5

8 0603 เด็กหญิงเฌอฟ้า   ส้าอางค์เอม สุดใจวิทยา ป.5

9 0604 เด็กหญิงภิชญา   ภู่หลง สุดใจวิทยา ป.5

10 0605 เด็กหญิงดวงกมล   กิมง่วนสง สุดใจวิทยา ป.5

11 0606 เด็กหญิงนุชจรี   ไกรโสภณ สุดใจวิทยา ป.5

12 0607 เด็กหญิงนันท์นภัส   กิมยงค์ สุดใจวิทยา ป.5

13 0608 เด็กหญิงมีนา   ช่ืนพลี สุดใจวิทยา ป.5

14 0609 เด็กหญิงฑิภาวดี   ชมพิกุล สุดใจวิทยา ป.6

15 0610 เด็กชายชวนาภรณ์   เมฆงาม สุดใจวิทยา ป.6

16 0611 เด็กชายชัยพร   จันทร์เกษม สุดใจวิทยา ป.6

17 0612 เด็กชายญาณาธิป   กิมยงค์ สุดใจวิทยา ป.6

18 0613 เด็กหญิงกมลพร   ฐาปนาเดโชพล สุดใจวิทยา ป.6

19 0614 เด็กชายชยพล   พิพัฒน์ชัยสิทธ์ิ สุดใจวิทยา ป.6

20 0615 เด็กหญิงสุภิสรา   เกิดบัว สุดใจวิทยา ป.6

21 0616 เด็กหญิงศิริกร   สุวรรณ์ สุดใจวิทยา ป.6

22 0617 เด็กหญิงรัตนภิญญา   คงสุริยะภิญโญ สุดใจวิทยา ป.6

23 0618 เด็กหญิงจิดาภา   พลปราบ สุดใจวิทยา ป.6

24 0619 เด็กหญิงประภาสิริ   ภู่หลง สุดใจวิทยา ป.6

25 0620 เด็กหญิงอชิรญาณ์   ป่ินสุวรรณ สุดใจวิทยา ป.6  

26 0621 เด็กหญิงพัชราพร   เศรษฐเดช ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

27 0622 เด็กชายชนกันต์   ขันทะจ้านงค์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

28 0623 เด็กหญิงบุญญรัตน์   สุวรรณประภา ดิษลี ป.6

29 0624 เด็กหญิงม่ิงขวัญ   รอบคอบ ประภามนตรี 2 ป.5

30 0625 เด็กชายจตุภัทร   บัวเมือง สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

31 0626 เด็กหญิงนานา   ค้าเสน คลองบางแก้ว ป.6

32 0627 เด็กชายนิติภูมิ   ค้าเสน คลองใหม่ ป.6

33 0628 เด็กชายณัฐวรรธน์  ประสานเสียง อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

34 0629 เด็กหญิงปริยกร   แพทยานนท์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

35 0630 เด็กหญิงวรินธรณ์   ธนพงศ์เจริญกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0631 เด็กหญิงวรวลัญช์   ธนพงศ์เจริญกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

2 0632 เด็กหญิงพิริยาภรณ์   พับบรรจง ศิริวิทยา ป.6

3 0633 เด็กหญิงนิษฐา   สว่างท่ัว เซนต์ราฟาแอล ป.6

4 0634 เด็กหญิงสุนันทา   สุวรรณพงค์ คลองมหาวงค์ ป.6

5 0635 เด็กชายพีรศุภ   สังข์เครือ คลองมหาวงค์ ป.6

6 0636 เด็กหญิงนิชานันท์   คอทอง วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

7 0637 เด็กหญิงศยมลรัตน์   ปุณประเสริฐ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

8 0638 เด็กหญิงพิชชาพร   ศรีวารี พร้านีลวัชระ ป.5

9 0639 เด็กชายเจตนิพัทธ์   บุญน้า ลาซาล ป.6

10 0640 เด็กชายยศนันท์   ภาคสมบูรณ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5

11 0641 เด็กหญิงปรียาภรณ์   อักษรคง ดรุณรัตน์ ป.6

12 0642 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา   เฟ่ืองฟู วัดแพรกษา ป.6

13 0643 เด็กชายธรรมรัตน์   ส้าแดงเดช วัดแพรกษา ป.6

14 0644 เด็กหญิงธมลวรรณ   ไผ่งาม วัดแพรกษา ป.6

15 0645 เด็กหญิงธัญพิชชา   ธรรมวิชัย วัดแพรกษา ป.6

16 0646 เด็กหญิงณัฐธิดา   ชอบธรรม วัดแพรกษา ป.6

17 0647 เด็กหญิงณัฐธิชา   หมอนไหม วัดแพรกษา ป.6

18 0648 เด็กหญิงกฤษกมล   นิลสุข วัดแพรกษา ป.6

19 0649 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มีสมบัติ วัดแพรกษา ป.6

20 0650 เด็กหญิงปัณฑิตา   รอดอ่อม วัดแพรกษา ป.6

21 0651 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภู่ชาวนา วัดแพรกษา ป.6

22 0652 เด็กหญิงธนิดา   พันธ์งอก วัดแพรกษา ป.6

23 0653 เด็กหญิงจีรนันทร์   เทียนโฉม วัดแพรกษา ป.6

24 0654 เด็กหญิงวิลาสินี   นกสว่าง วัดแพรกษา ป.6

25 0655 เด็กหญิงณัชชา   เลาหภารากร วัดแพรกษา ป.6  

26 0656 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชะเอม วัดแพรกษา ป.6

27 0657 เด็กหญิงวิมพ์วิภา   มินศรี วัดแพรกษา ป.6

28 0658 เด็กหญิงเกตุสิณี   วงษา วัดแพรกษา ป.6

29 0659 เด็กหญิงกัลยกร   ศรีปัตเนตร วัดแพรกษา ป.6

30 0660 เด็กหญิงปาริฉัตร   นิติกรณ์ วัดแพรกษา ป.6

31 0661 เด็กหญิงรุจิรา   ชมภูน้อย วัดแพรกษา ป.6

32 0662 เด็กชายธนพัฒน์   ปทุมชัย วัดแพรกษา ป.6

33 0663 เด็กหญิงปนัดดา   ทองเขียว วัดแพรกษา ป.6

34 0664 เด็กหญิงวรกมล   คงแก้ว วัดแพรกษา ป.6

35 0665 เด็กหญิงลักษมี   ศรีระกิจ วัดแพรกษา ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0666 เด็กชายนัธทวัฒน์   พละเดช วัดแพรกษา ป.6

2 0667 เด็กหญิงศศิกานต์   สุกใส วัดแพรกษา ป.6

3 0668 เด็กหญิงณัฐณิชา   ชมจุมจัง วัดแพรกษา ป.6

4 0669 เด็กหญิงรัชดา   สงวนพงษ์ วัดแพรกษา ป.6

5 0670 เด็กหญิงพรหมพร   แก้วสี วัดแพรกษา ป.6

6 0671 เด็กหญิงถิรดา   พรมไตร วัดแพรกษา ป.6

7 0672 เด็กหญิงกัลยา   ศุภนัส วัดแพรกษา ป.6

8 0673 เด็กหญิงณัฐรินีย์   เทียนยิ ม วัดแพรกษา ป.6

9 0674 เด็กหญิงอรอนงค์   อินโน วัดแพรกษา ป.6

10 0675 เด็กหญิงสุภาวิดา   ปาสานัง วัดแพรกษา ป.6

11 0676 เด็กชายพิสุทธ์ิศักด์ิ   น ้าผึ ง วัดแพรกษา ป.6

12 0677 เด็กหญิงอนัญญา   อู่วิเชียร วัดแพรกษา ป.6

13 0678 เด็กหญิงจิรัชญา   อ๋องเอื อ วัดแพรกษา ป.6

14 0679 เด็กชายวรินทร   จิตสน วัดแพรกษา ป.6

15 0680 เด็กชายปฏิภาณ   เงินสัจจา วัดแพรกษา ป.6

16 0681 เด็กหญิงกชกร   เรียงนนท์ วัดแพรกษา ป.6

17 0682 เด็กหญิงตรีชฎา   โพธ์ิเงิน วัดแพรกษา ป.6

18 0683 เด็กชายธีรภัทร   น ้าซุ้ม วัดแพรกษา ป.6

19 0684 เด็กชายกฤษกร   หวังจีนกลาง วัดแพรกษา ป.6

20 0685 เด็กหญิงปนัดดา   สุขดิษฐ์ วัดแพรกษา ป.6

21 0686 เด็กชายสาธิต   ปรีชาสุชาติ วัดแพรกษา ป.6

22 0687 เด็กชายอะคิทัต   บุตะเคียน วัดแพรกษา ป.6

23 0688 เด็กชายชวกร   ยุวะบุตร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

24 0689 เด็กชายทรงโปรด   สืบเพ็ง บุรารักษ์ ป.6

25 0690 เด็กชายพีรยุทธ   ศรีอ่วม เซนต์ราฟาแอล ป.6  

26 0691 เด็กชายภัทรพล   สมช่ือ ลาซาล ป.6

27 0692 เด็กชายฐิเดช   กีรณาธนากุล ดรุณรัตน์ ป.6

28 0693 เด็กหญิงไปรยาพร   สุดสุวรรณ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

29 0694 เด็กหญิงณฐมน   แก่นสวาท เซนต์ราฟาแอล ป.6

30 0695 เด็กชายกิตติกวิน   ภู่แดง เซนต์ราฟาแอล ป.6

31 0696 เด็กหญิงธมลวรรณ   วัฒนชัยวรรณ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

32 0697 เด็กชายภูริภัทธ์ิ   แก้วมณี เซนต์ราฟาแอล ป.6

33 0698 เด็กหญิงณัฐมล   สังข์ทอง ศิริจันทร์ศึกษา ป.6

34 0699 เด็กหญิงอรพินท์   สกุลรักษ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

35 0700 เด็กหญิงนคพร   ผาอินดี ประภามนตรี 2 ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0701 เด็กหญิงสาธิตา   ใจปานน ้า สรรพาวุธวิทยา ป.5

2 0702 เด็กชายณัฐชนนท์   เหมือนเดช สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

3 0703 เด็กชายเจตน์จรัส   บ้ารุงสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0704 เด็กชายวรายุทธ   โสวะภาส ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

5 0705 เด็กชายกิตตินันท์   พรหมเสนา สุขเจริญผล ป.6

6 0706 เด็กชายกิตติพันธ์ุ   พรหมเสนา สุขเจริญผล ป.6

7 0707 เด็กหญิงกรมิษฐ์   ปานใยสมบูรณ์ สุขเจริญผล ป.5

8 0708 เด็กชายธนภูมิ   จันค้า สุขเจริญผล ป.5

9 0709 เด็กหญิงเขมอักสร   เรียงเงิน สุขเจริญผล ป.6

10 0710 เด็กชายธนาธิป   พันสาย สุขเจริญผล ป.5

11 0711 เด็กหญิงกวิสรา   จรูญผลฐิติ สุขเจริญผล ป.5

12 0712 เด็กชายวชิรวิทย์   ชินวงศ์ สุขเจริญผล ป.5

13 0713 เด็กหญิงจิดาภา   ชนะการีย์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

14 0714 เด็กชายตรัยคุณ   พุฒผา เซนต์ราฟาแอล ป.6

15 0715 เด็กชายพลัฏฐ์   จงวัชรสถิตย์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

16 0716 เด็กชายจิรภัทร   ด่านทอง เซนต์ราฟาแอล ป.6

17 0717 เด็กชายศุภภอัสม์   นิลข้า สุขเจริญผล ป.6

18 0718 เด็กชายนราธิป   ชุมนาราช สุขเจริญผล ป.6

19 0719 เด็กหญิงภัทรศรี   ศรีสง่า ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

20 0720 เด็กหญิงณัฐณิชา   เอ่ียมอ้่า ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

21 0721 เด็กหญิงอาทิติยา   ทองดีนอก วัดแพรกษา ป.6

22 0722 เด็กหญิงพชรพร   ปลอดโปร่ง ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

23 0723 เด็กหญิงทักษพร   ชวลิตอ้านวย ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

24 0724 เด็กหญิงชญาภา   พุทธธนศิริ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

25 0725 เด็กหญิงอัญกัญญ์   ช่ืนชมบุญ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6  

26 0726 เด็กชายศุภวิชญ์   สิงใส ศึกษาสรรค์ ป.6

27 0727 เด็กชายสิรภพ   แก้วคง แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

28 0728 เด็กหญิงชลนา   ศิริวัธนนุกูล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

29 0729 เด็กชายณัฏฐนันท์   มันนาภินันท์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

30 0730 เด็กหญิงพัทธนันท์   ช่ืนกมล ป้วยฮั ว ป.6

31 0731 เด็กหญิงวนัญญา   กงทอง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

32 0732 เด็กชายวณุพงษ์   กงทอง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

33 0733 เด็กหญิงพิมรดา   ศรีรักษา สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

34 0734 เด็กหญิงชนาภา   พรายงาม ป้วยฮั ว ป.6

35 0735 เด็กชายยศกร   ประหาญภาพ เซนต์ราฟาแอล ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 0736 เด็กหญิงนัสราวรรณ   พิจิตบรรจง เซนต์ราฟาแอล ป.6

2 0737 เด็กชายชินกฤต   ธรรมเนียม สุขเจริญผล ป.6

3 0738 เด็กหญิงบุณยวีร์   วงษ์เงิน สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

4 0739 เด็กหญิงอมรรัตน์   คลังเนียม ป้วยฮั ว ป.6

5 0740 เด็กหญิงรมิตา   เพาะปลูก เซนต์ราฟาแอล ป.6

6 0741 เด็กชายธนาธิป   สุขแปดริ ว เซนแมร่ี สมุทรปราการ ป.5

7 0742 เด็กชายกวี   สันติประสิทธ์ิชัย เซนแมร่ี สมุทรปราการ ป.5

8 0743 เด็กชายณัฐพงษ์   เลียบวัฒนะ เซนแมร่ี สมุทรปราการ ป.5

9 0744 เด็กชายพีรพัฒน์   เกษปลื ม เซนแมร่ี สมุทรปราการ ป.5

10 0745 เด็กหญิงภัทธิรา   อุตรัตน์ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

11 0746 เด็กชายศิวกร   จิตร์สนอง สุขเจริญผล ป.6

12 0747 เด็กหญิงนันท์นภัส   ซุ่นกลาง ศึกษาสรรค์ ป.5

13 0748 เด็กชายปกรณ์เกียรติ   พานจันทร์ ศึกษาสรรค์ ป.5

14 0749 เด็กหญิงปฐรภร   สลางสิงห์ ศึกษาสรรค์ ป.5

15 0750 เด็กหญิงวรางคณา   ตุ่นยอด เซนต์ราฟาแอล ป.6

16 0751 เด็กหญิงสุชาดา   ค้าสา เซนต์ราฟาแอล ป.6

17 0752 เด็กหญิงชมพูนิกข์   วิสูจน์สวัสด์ิ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

18 0753 เด็กหญิงโยษิตา   ทรัพย์ทวีพงศ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

19 0754 เด็กหญิงพัชราภา   ชูเสน เซนต์ราฟาแอล ป.6

20 0755 เด็กชายกิตติทัศน์   ชัยพรธนาวัฒน์ เอ่ียมสุรีย์ ป.6

21 0756 เด็กหญิงนวินดา   พันธ์สงวน วัดแพรกษา ป.6

22 0757 เด็กชายศักย์ศรณ์   พัวพัน เซนต์ราฟาแอล ป.6

23 0758 เด็กชายเตวิช   บุญเร่ิม เซนต์ราฟาแอล ป.6

24 0759 เด็กชายจักรพงศ์   จุลพันธ์ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

25 0760 เด็กหญิงสิรภร   สมานชัย ทอรัก ป.6  

26 0761 เด็กชายสิรภัศฐ์   ธงชัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

27 0762 เด็กหญิงสุธีมนต์   สมบัติปราโมทย์ เซนต์ราฟาแอล ป.5

28 0763 เด็กหญิงอินทิรา   สายอินทร์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

29 0764 เด็กชายตฤณ   วงศ์อภัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

30 0765 เด็กชายพลากร   คงสุข ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

31 0766 เด็กชายศุภกิตต์ิ   ศรีเกิด ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 0767 เด็กหญิงสรินทร์ดา   โชคสีหะวัตร์ ป้วยฮั ว ป.6

33 0768 เด็กชายกนกพล   ค้าโย สรรพาวุธวิทยา ป.5

34 0769 เด็กหญิงศศินันท์   คุณาศยัน เอ่ียมสุรีย์ ป.5

35 0770 เด็กหญิงชลลดา   หฤทย์ภาวศุทธิ เอ่ียมสุรีย์ ป.5
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1 0771 เด็กหญิงวันเพ็ญ   อ่ิมผล เอ่ียมสุรีย์ ป.5

2 0772 เด็กหญิงนามไพลิน   สุลินทาบูรณ์ พร้านีลวัชระ ป.5

3 0773 เด็กหญิงฐิติมา   เงินก้าไร พร้านีลวัชระ ป.5

4 0774 เด็กหญิงพิชชาพร   ชูกุศล พร้านีลวัชระ ป.5

5 0775 เด็กหญิงพิมสิริ   บ้ารุงสูงเนิน บุรารักษ์ ป.5

6 0776 เด็กหญิงอิสรีย์   พัชรัตน์ พร้านีลวัชระ ป.5

7 0777 เด็กชายรภิภาส   แสงอุทัย ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

8 0778 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ศรีน้อย พร้านีลวัชระ ป.5

9 0779 เด็กชายกรณพัฒน์   ดอกไม้ทอง พร้านีลวัชระ ป.5

10 0780 เด็กหญิงพลอยนภัส   ชัยกรเตโชพัฒน์ พร้านีลวัชระ ป.5

11 0781 เด็กหญิงณัชชา   นาคทิม พร้านีลวัชระ ป.5

12 0782 เด็กหญิงนชภัช   ธิรานุสนธ์ิ พร้านีลวัชระ ป.5

13 0783 เด็กหญิงวัฏพร   น้อยบุญสุข พร้านีลวัชระ ป.5

14 0784 เด็กหญิงนิชาภา   จานเข่ือง พร้านีลวัชระ ป.5

15 0785 เด็กหญิงถนอมจิตร   มากสาย พร้านีลวัชระ ป.6

16 0786 เด็กหญิงธัญชนก   สงตะคุ พร้านีลวัชระ ป.6

17 0787 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา   ทองสม พร้านีลวัชระ ป.6

18 0788 เด็กหญิงสุธีมนต์   เข็มมา เฉลิมไฉไลวิทยา ป.5

19 0789 เด็กชายสิรวิชญ์   สิทธิเกษร เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

20 0790 เด็กชายวีระพัฒน์   นุชนิล เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

21 0791 เด็กหญิงวีรดา   กิจเกษม ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

22 0792 เด็กหญิงมัณฑิรายา   สิงห์หล่อ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

23 0793 เด็กชายพชรดลย์   หม่ืนถลา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

24 0794 เด็กชายภานุวิชญ์   มัทกิจ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

25 0795 เด็กหญิงณีรนุช   ยอดจิตร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6  

26 0796 เด็กหญิงพิชชาภา   เดชน้อย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

27 0797 เด็กชายนตภณ   ศิลปชัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

28 0798 เด็กชายจิรภัทร   ลิ มเลิศประภากร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

29 0799 เด็กชายนภัส   มีศักดา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

30 0800 เด็กหญิงธิตา   ผ่องพัน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

31 0801 เด็กชายอนุพงษ์   สมดวงศรี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

32 0802 เด็กชายภาณุพงศ์   รอมาลี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

33 0803 เด็กชายธีรภัทร   อายุเจริญกูล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

34 0804 เด็กหญิงกนกกร   วงค์ถาวร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

35 0805 เด็กชายเพ่ิมเกียรติชนก   สืบกล่ัน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6
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1 0806 เด็กชายภูเบศ   ธีรเศรษฐ์สวัสด์ิ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

2 0807 เด็กหญิงสุวรรณวรี   จันทร์หอม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

3 0808 เด็กหญิงสุรภา   โชติสุนันท์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

4 0809 เด็กหญิงบัวบูชา   ขาวงาม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

5 0810 เด็กหญิงชนิตา   เสนาขันธ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

6 0811 เด็กหญิงกฤติมา   เจริญนาวี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

7 0812 เด็กชายชัชวาล   เต่าทอง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

8 0813 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ชาวดอน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

9 0814 เด็กหญิงณัฐริกา   ฤทธ์ิเดช อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

10 0815 เด็กหญิงเวธณี   สุขสมผล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

11 0816 เด็กชายอชิรวิชย์   ธรรมนาวรรณ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

12 0817 เด็กหญิงอารยา   เศษสินธ์ุ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

13 0818 เด็กหญิงธัญมน   ค้าทา วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

14 0819 เด็กชายอติวิชญ์   บุญโญ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

15 0820 เด็กชายธัญเทพ   คีตะนิธินันท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

16 0821 เด็กหญิงจิรัชยา   คงสมบัติ รุ่งเรืองวิทยา ป.6

17 0822 เด็กหญิงธีราดา   เหล่ารอด อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

18 0823 เด็กหญิงสุตาภัทร   เพ็ญทอง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

19 0824 เด็กหญิงพิริยากร   อยู่บ้ารุง ป้วยฮั ว ป.6

20 0825 เด็กชายวีรวิชญ์   วงค์ษาสิงห์ สุขเจริญผล ป.6

21 0826 เด็กหญิงอรจิรา   หมายแม้น อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

22 0827 เด็กหญิงเตชินี   นาคละมัย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

23 0828 เด็กหญิงทิพยาภา   ข้าศรี สุขเจริญผล ป.6

24 0829 เด็กชายภูรินทร์   บุญทวี นาคดีอนุสรณ์ ป.6

25 0830 เด็กหญิงนิศาชล   นีอ้ามาตย์ ป้วยฮั ว ป.6  

26 0831 เด็กชายกภาสกร   หอมขจร แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

27 0832 เด็กชายธีรวัฒน์   เกษกุล พร้านีลวัชระ ป.6

28 0833 เด็กชายอติชา  บุญกุศล พร้านีลวัชระ ป.6

29 0834 เด็กชายรติ   แก้วค้า พร้านีลวัชระ ป.6

30 0835 เด็กชายพสิษฐ์   แช่ม พร้านีลวัชระ ป.6

31 0836 เด็กชายปิยังกูร   เหมาะโสม สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

32 0837 เด็กชายนวมงคล   มาธุระ ลาซาลบางนา ป.6

33 0838 เด็กชายภัทรดนัย   แพน้อย ลาซาล ป.6

34 0839 เด็กหญิงประภา   สงนวน เอ่ียมสุรีย์ ป.5

35 0840 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ปาสูน พร้านีลวัชระ ป.6
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1 0841 เด็กหญิงปลณา   วิมุทาฏิกร ประภามนตรี 2 ป.6

2 0842 เด็กชายสิรภัทร   บัวเผ่า บุรารักษ์ ป.6

3 0843 เด็กหญิงวรกมล   แทนข้า ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0844 เด็กชายรัฐชัย   พลซา ทรงวิทยา ป.6

5 0845 เด็กหญิงพิมพ์ลดา   วิชชุไชยพัฒน์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

6 0846 เด็กหญิงชยุตรา   บุญสมเคราะห์ เซนต์แมร่ี ป.6

7 0847 เด็กชายรักษิต   ดวนด่วน ศิริจันทร์ศึกษา ป.6

8 0848 เด็กหญิงภาสินี   เรืองสูงเนิน ป้วยฮั ว ป.6

9 0849 เด็กชายปฐมพร   ลี พันธ์ ป้วยฮั ว ป.6

10 0850 เด็กชายวชิรเมธี   วณิชยาภรณ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

11 0851 เด็กหญิงศศิกานต์   ขันทะศิลา ศึกษาสวรรค์ ป.5

12 0852 เด็กชายธีริทธ์ิ   วังวรรณรัตน์ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

13 0853 เด็กหญิงมินตรา   เหล่ารัตนอุ่นจิต วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

14 0854 เด็กชายวิศวะวิทย์   ยอดรัก วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

15 0855 เด็กชายกฤษติธี   เจริญสุข วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

16 0856 เด็กชายอภิวิชญ์   ภูพวก วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

17 0857 เด็กชายภีม   บุญญะโรจน์ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

18 0858 เด็กชายสรวิชญ์   เปรมชาติ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

19 0859 เด็กชายณัชนน   เทพรัตน์ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

20 0860 เด็กชายเฟ่ืองวิชญ์   ชูภิรมย์ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

21 0861 เด็กชายศศิกิจ   พุ่มพันธ์สุวรรณ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

22 0862 เด็กหญิงปัณณิกา   เอ่ียมละออ วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

23 0863 เด็กหญิงพอเพียง   พิศอ่อน วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

24 0864 เด็กหญิงเพียงพอ   พิศอ่อน วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

25 0865 เด็กชายธนเดช   ไชยสงคราม วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6  

26 0866 เด็กหญิงธนวรรณ   ทองศรีมะดัน วัดแพรกษา ป.6

27 0867 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ส่งแสง เอ่ียมสุรีย์ ป.5

28 0868 เด็กหญิงสุชัญญา   รัตนศรี เอ่ียมสุรีย์ ป.5

29 0869 เด็กชายพชรพล   สินชะละ สุขเจริญผล ป.6

30 0870 เด็กหญิงปณิดา   เช่ือมทอง บุรารักษ์ ป.6

31 0871 เด็กชายศรุต   ยังอยู่เจริญ ป้วยฮั ว ป.6

32 0872 เด็กชายกฤตภาส   ไพรสาลี ป้วยฮั ว ป.6

33 0873 เด็กชายศุภกร   คะเณวัน ปราณีเนาวบุตร ป.5

34 0874 เด็กชายเทพธ้ารง   ทองรอด พร้านีลวัชระ ป.6

35 0875 เด็กชายธนาคิม   ดอกพิกุล พร้านีลวัชระ ป.6
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1 0876 เด็กหญิงธนัญชนก   สมหารวงค์ บุรารักษ์ ป.6

2 0877 เด็กชายธิวานนท์   อ่อนช้อย พร้านีลวัชระ ป.6

3 0878 เด็กหญิงจิรัชยา   ศรีโคตร ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 0879 เด็กชายธนกร   แพศักด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

5 0880 เด็กชายพรพิพัฒน์   เหลาจินดาวัฒน์ สุขเจริญผล ป.6

6 0881 เด็กชายนนธวัช   จีรัง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

7 0882 เด็กหญิงฐาณิญา   ลาภกิจเจริญ เซนต์โยเซฟบางนา ป.5

8 0883 เด็กชายบุญยวีร์   เกตุแก้ว ป้วยฮั ว ป.6

9 0884 เด็กชายณัชธ้ารง   อิสสระ ป้วยฮั ว ป.6

10 0885 เด็กหญิงสุชัญญา   จ้องจรัสแสง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

11 0886 เด็กหญิงอมรรัตน์   เจริญวัฒนา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

12 0887 เด็กชายนันทกร   หร่ังเจริญ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

13 0888 เด็กชายชัยภณ   หนูอ้น ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

14 0889 เด็กหญิงปนรรฐพร   ชยวัศชุติพงศ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

15 0890 เด็กหญิงจันทร์จิรา   ไชยวัฒนสกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

16 0891 เด็กหญิงลลิตภัทร   เหลืองอ่อน ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

17 0892 เด็กหญิงพชรพร   อัสรางชัย ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

18 0893 เด็กหญิงรัทเกล้า   แสงรังสี ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

19 0894 เด็กหญิงบุญสิตา   กิจโอภาส ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

20 0895 เด็กชายปิยวัฑฒน์   แช่มช่ืน ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

21 0896 เด็กหญิงคีตาญชลี   คุ้มกล้่า ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

22 0897 เด็กหญิงฐานิตา   เรืองทิพย์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

23 0898 เด็กชายวิธวินท์   วรีฤทธ์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

24 0899 เด็กหญิงศิริประภา   โชติกันตะ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

25 0900 เด็กหญิงอรจีรา   น้อยแดง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6  

26 0901 เด็กหญิงวรพิชชา   อัครส ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

27 0902 เด็กชายภัศษยุส์   ขันธนันต์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

28 0903 เด็กหญิงวรัญญา   วารินทร์ประสิทธ์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

29 0904 เด็กหญิงแสงปลายฟ้า   กล่ินน้อย ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

30 0905 เด็กหญิงรสริน   ชุนหกรณ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0906 เด็กหญิงณภัทร   ทองศรีจันทร์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 0907 เด็กชายรชต   แสงวณิชวัฒนา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

33 0908 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทปรีชาพงศ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

34 0909 เด็กหญิงวิภาภรณ์   กล้่าทอง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

35 0910 เด็กหญิงภรภัทร   อุ่นประดิษฐ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6
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1 0911 เด็กหญิงรวิพร   เสง่ียมครัว ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

2 0912 เด็กหญิงธันยรัศม์ิ   ธรรมวงษ์ผล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

3 0913 เด็กชายกฤษฎา   สุขสวัสด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

4 0914 เด็กหญิงอันติมา   ปัดถาวะโร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

5 0915 เด็กชายณภัทร   ในพิมาย ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

6 0916 เด็กหญิงชยุตรา   อ่อนระฮุ่ง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

7 0917 เด็กหญิงสรชา   ทรงสกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

8 0918 เด็กหญิงวลัญรัตน์   ทองศรีโชติ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

9 0919 เด็กหญิงสรชา   วงศสุวรรณ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

10 0920 เด็กชายธีรโชติ   พุฒิวร ป้วยฮั ว ป.6

11 0921 เด็กชายศรวัสย์   สิทธิโสภาชัยกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

12 0922 เด็กหญิงอันยา   หนูอ้น ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

13 0923 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ใจอาสา ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

14 0924 เด็กชายสิทธินนท์   เกยานนท์ ป้วยฮั ว ป.5

15 0925 เด็กหญิงแพรวา   สัมมา เสง่ียมพิทยานุกูล ป.6

16 0926 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  อินทรัมพรรย์ เซนต์ราฟาแอล ป.5

17 0927 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ดอกไม้ ป้วยฮั ว ป.5

18 0928 เด็กหญิงญดา   โกศลสิริวัฒน เซนต์ราฟาแอล ป.6

19 0929 เด็กหญิงภูริชญา   แสงศิริ เซนต์ราฟาแอล ป.5

20 0930 เด็กหญิงปณิชา   ศรีบุญเรือง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

21 0931 เด็กหญิงธัญรัศม์   ล ้าเลิศกุลวัฒน์ นพคุณวิทยา ป.6

22 0932 เด็กชายปญญพัฒน์   นิลเต็ม ทอรัก ป.6

23 0933 เด็กชายณภัทร   สิงหรา ณ อยุธยา พร้านีลวัชระ ป.6

24 0934 เด็กหญิงนภัสวรรณ   เสาสูง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

25 0935 เด็กหญิงณิชกมล   มีแท้ วัดแพรกษา ป.6  

26 0936 เด็กหญิงณัฐกมล   สีเขียว ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

27 0937 เด็กหญิงชนิชา   พลเย่ียม บุรารักษ์ ป.6

28 0938 เด็กหญิงพัชราพร   พลพวก พร้านีลวัชระ ป.6

29 0939 เด็กหญิงลักษิกา   พานแก้ว พร้านีลวัชระ ป.6

30 0940 เด็กหญิงปรางค์ปรีญา   ใหญ่โต ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

31 0941 เด็กหญิงสุธาสินี   เกตุใหม่ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

32 0942 เด็กชายธัชชัย   ยังคง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

33 0943 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช   เตียงงา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

34 0944 เด็กชายพานุ   อ้่าสวัสด์ิ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

35 0945 เด็กชายณัฐเมศร์   พิมลสิงห์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6
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1 0946 เด็กหญิงสวิตตา   อุ่นอาจ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

2 0947 เด็กหญิงณัชชา   เชาว์มาก อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

3 0948 เด็กชายสุรวิช   สามสี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

4 0949 เด็กชายจิรภัทร   สุดดี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

5 0950 เด็กหญิงสิริประภา   กลัดกล่ิน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

6 0951 เด็กหญิงพิชชานันท์   ถ่ินชีลอง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

7 0952 เด็กหญิงปรัญรัชต์   ตรีสีห์ภัคดี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

8 0953 เด็กหญิงรัภัสสา   ธรากุลกีรติ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

9 0954 เด็กชายรัตนทัต   งามศิริ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

10 0955 เด็กหญิงพรรณปตร   พรมชู อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

11 0956 เด็กหญิงธนกร   อนันต์ธนโชค อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

12 0957 เด็กชายศุภกร   อินทพงษ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

13 0958 เด็กหญิงเจรญา   วัชรธรรม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

14 0959 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์   เวชแพทย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

15 0960 เด็กชายกฤษดากร   สัสนาม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

16 0961 เด็กหญิงหทัยชนก   สัตยศักด์ิ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

17 0962 เด็กชายฐนกร   เบนอารีย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

18 0963 เด็กชายธนยศ   สาลีกุล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

19 0964 เด็กชายธนวัฒน์   แสงศร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

20 0965 เด็กชายสิรภัสร์   เกตุอ่อน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

21 0966 เด็กชายอภิวัฒน์   กล่อมเกลี ยง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

22 0967 เด็กชายนันทพัทธ์   วานิชเฟ่ืองฟู อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

23 0968 เด็กหญิงณัฐนันท์   พูลเพ่ิมคล้าย ป้วยฮั ว ป.6

24 0969 เด็กหญิงวริษา   ชินบุรารัตน์ ป้วยฮั ว ป.6  

25 0970 เด็กชายพีระพัฒน์   บุญวิจิตร ป้วยฮั ว ป.6  

26 0971 เด็กหญิงอัญชิสา   พรหมวโร ป้วยฮั ว ป.6

27 0972 เด็กหญิงชลิตา   วจีวรสิทธ์ิ ป้วยฮั ว ป.6

28 0973 เด็กหญิงพลอย ป้วยฮั ว ป.6

29 0974 เด็กหญิงวรินทร์   แพรสี เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6  

30 0975 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์   ม่ันทอง สันต์เสริมวิทย์ ป.6

31 0976 เด็กชายศิวกร   แสงกาญจนวนิช เซนต์ราฟาแอล ป.5

32 0977 เด็กชายพร้อมพบสุข   พนาพฤก ทอรัก ป.5

33 0978 เด็กหญิงภัทรภร   นิลเพ็ชร์ ทอรัก ป.5

34 0979 เด็กหญิงฐิติชญาน์   ง่วนจร ทอรัก ป.5

35 0980 เด็กชายอาคิรา   รักษาชล ทอรัก ป.5
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1 0981 เด็กหญิงอารยา   รักษาชล ทอรัก ป.5

2 0982 เด็กหญิงจิณณ์ธิชา   ฉัตรเฉลิมชัย ทอรัก ป.5

3 0983 เด็กหญิงอรจิรา   เครือค้าวัง ทอรัก ป.5

4 0984 เด็กหญิงอภิณห์พร   ตรรกนันท์ ทอรัก ป.5

5 0985 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   ม่ันศรีจันทร์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

6 0986 เด็กหญิงเขมรัสน์   พัชระผิวไชย เซนต์ราฟาแอล ป.6

7 0987 เด็กหญิงพิชญ์สินี   ศรีรักษา เซนต์ราฟาแอล ป.6

8 0988 เด็กหญิงกัลยกร   บรรจงเลิศ ประภามนตรี 2 ป.6

9 0989 เด็กชายกฤติเดช   เตชะส้าราญ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

10 0990 เด็กชายจารุพัฒน์   สมสร้าง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

11 0991 เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา   อาสาสนา ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

12 0992 เด็กหญิงชนัดดา   หังสาจะระ ป้วยฮั ว ป.6

13 0993 เด็กชายธนภัทร   สุขนอก ป้วยฮั ว ป.6

14 0994 เด็กหญิงชลชนก   ตั งต่อต้าน ทรงวิทยา ป.6

15 0995 เด็กชายนันทวัฒน์   พรหมหล้า ลาซาล ป.6

16 0996 เด็กหญิงศศิประภา   ยินเสียง วัดแพรกษา ป.6

17 0997 เด็กหญิงปลายฝน   ขุมทอง ภรวิชญ์ ป.6

18 0998 เด็กหญิงลักษิกา   จาวงศ์ ภรวิชญ์ ป.6

19 0999 เด็กหญิงวนัญญุตา   เอ่ียมส้าอางค์ อ้านวยวิทย์ ป.6

20 1000 เด็กหญิงมัณฑิตา   เทียนบูชา เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

21 1001 เด็กหญิงม่ิงขวัญ   อุดมสุข พร้านีลวัชระ ป.6

22 1002 เด็กชายประวีณธรรม   อยู่คงพันธ์ุ ปัญจนะวิทย์ ป.6

23 1003 เด็กหญิงวชิรญาณ์   หลีน้อย สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6

24 1004 เด็กหญิงณัฐจภรณ์   วิจิตรพลเกณฑ์ สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6

25 1005 เด็กหญิงพชรกมล   ไชยกิตติวุฒิ สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6  

26 1006 เด็กชายชโนทัย   ตรีชัยชญาการ สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6

27 1007 เด็กหญิงกรรณิกา   ยงยืน สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6

28 1008 เด็กหญิงธัญธิตา   คันทวี สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.6

29 1009 เด็กหญิงวนัชพร   โตเปล่ียน สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ป.5

30 1010 เด็กชายกันติทัต   สินธนพิสุทธ์ิ ทรงสรรพวิทย์ ป.5

31 1011 เด็กชายธนวิน   เพ็ชรแดง ลาซาล ป.6

32 1012 เด็กชายอริย์ธัช   วัฒนพงศ์วรกุล ทอรัก ป.5

33 1013 เด็กหญิงแก้วตา   อนุญาหงษ์ ป้วยฮั ว ป.6

34 1014 เด็กหญิงเขมภัส   เหลือกาฬ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

35 1015 เด็กหญิงวนกร   พงษมณี แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

รำยช่ือนักเรียนทดสอบควำมรู้โครงสร้ำง SSP Pre-Entrance 2561 M.1 

ห้องสอบท่ี 29 (ห้อง 422)



ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1016 เด็กหญิงณิชากร   พวงทอง เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

2 1017 เด็กหญิงหาญวดี   ศรีวิชา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

3 1018 เด็กชายณัฐปวีณ์   การด วัดวชิรธรรมสาธิต ป.6

4 1019 เด็กชายนันทภพ   แสงดาว วัดวชิรธรรมสาธิต ป.6

5 1020 เด็กชายภวัต   นาสมบูรณ์ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

6 1021 เด็กชายดลวิชช์   จันทรัตนะ ยินดีวิทย์ ป.5

7 1022 เด็กหญิงมุกนภา   โยธวงษ์ ดิษลี ป.6

8 1023 เด็กชายปัญญากร   วราภักด์ิ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6

9 1024 เด็กหญิงปิยะฉัตร   จันทร์คงสุวรรณ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

10 1025 เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ช้างสาร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

11 1026 เด็กหญิงปัญจมา   เพ็งจันทร์ ทอรัก ป.6

12 1027 เด็กหญิงธนัชพร   ใจเงิน เซ็นราฟาแอล ป.6

13 1028 เด็กหญิงสุพิชาฌ   พรพัฒนามงคล เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

14 1029 เด็กชายศุภกฤต   พินยงค์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

15 1030 เด็กชายกิตติพิชญ์   แก้วพลงาม ทรงวิทยา ป.5

16 1031 เด็กหญิงบุณณดา   เบญจชัยกุล ดรุณรัตน์ ป.6

17 1032 เด็กหญิงภวิกา   อภัยศรี บุรารักษ์ ป.6

18 1033 เด็กชายณัฐนนท์   อินทรโฉม ป้วยฮั ว ป.5

19 1034 เด็กชายคณิศร   ฟุ้งนภากาศ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

20 1035 เด็กหญิงจิรนันท์   มุ่งรวมกลาง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

21 1036 เด็กหญิงอารยา   เสิบกล่ิน เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

22 1037 เด็กชายภควัต   พิทักษ์มวลชน ประภามนตรี 2 ป.6

23 1038 เด็กหญิงณัฐรุจา   เพียรผักแว่น นาคดีอนุสรณ์ ป.5

24 1039 เด็กหญิงบุศยรินทร์   พงษ์รุจปรีชา ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

25 1040 เด็กชายนิติพัฒน์   พงษ์รุจปรีชา ศรีวิทยาปากน ้า ป.5  

26 1041 เด็กชายกษิด์ิเดช   โชนอนุ แพรกษานิเทศศึกษา ป.6

27 1042 เด็กชายศุข   สุขุมาศวิน อู่ทิพย์ ป.5

28 1043 เด็กชายชลชาย   บุญวัฒนาศาสตร์ สุขเจริญผล ป.6

29 1044 เด็กชายชยธร   ชาลีศรี พร้านีลวัชระ ป.6

30 1045 เด็กชายชวกร   ชาลีศรี พร้านีลวัชระ ป.6

31 1046 เด็กชายภูวเนศวร์   โชนอนุ แพรกษานิเทศศึกษา ป.5

32 1047 เด็กหญิงศศีมาพร   โพธิโสภณ พร้านีลวัชระ ป.6

33 1048 เด็กชายจิรพล   บุญช่วยชู ดิษลี ป.6

34 1049 เด็กชายพัทธนันท์   ค้าอุ่น ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

35 1050 เด็กหญิงสุวสา   วรศาสตร์ บูรณะศึกษา ป.5
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1051 เด็กชายพลกฤต   ธะนะภาชน์ ทอรัก ป.5

2 1052 เด็กหญิงจิราพร   สุดชะเนย์ นาคดีอนุสรณ์ ป.6

3 1053 เด็กหญิงสุธิมา   เพ่ิมเพ็ชร ภรวิชญ์ ป.6

4 1054 เด็กหญิงจิตรวีธ์   อัศวาภิรมย์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

5 1055 เด็กหญิงณัฐณิชา   ตามปัญญา ป้วยฮั ว ป.6

6 1056 เด็กชายพรรษวุฒิ   สุวรรณปาล สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5

7 1057 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พฤฒิพฤกษ์ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6

8 1058 เด็กชายธนทัต   กล้่าสกุล พร้านีลวัชระ ป.6

9 1059 เด็กหญิงนันท์นภัส   เกษมธีระสมบูรณ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

10 1060 เด็กหญิงสรัญญา   ศรีเกษร ป้วยฮั ว ป.6

11 1061 เด็กชายภานุวัฒน์   ลิ มประยูร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

12 1062 เด็กหญิงปริยาภัทร   แจ้งสุข ลาซาล ป.6

13 1063 เด็กชายจิรภัทร   ลีลาวรรณ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

14 1064 เด็กชายอภิชา   ทรัพย์พรพิศาล ป้วยฮั ว ป.5

15 1065 เด็กชายปุณยาพร   สิทธ์ิโสภณ พร้านีลวัชระ ป.6

16 1066 เด็กหญิงปาลิดา   ไข่มุก เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

17 1067 เด็กหญิงอัฐกร   อ้าไพศรี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

18 1068 เด็กหญิงสัฏฐณิชา   จันทร์โท สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

19 1069 เด็กหญิงพิชญาดา   กิมิฬาร์ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

20 1070 เด็กชายอภิภู   โพธ์ิอรุณ ศึกษาสรรศ์ ป.6

21 1071 เด็กชายภัทรดนัย   ใจวงศ์ค้า ศึกษาสรรศ์ ป.6

22 1072 เด็กหญิงปาณิตา   พินเสนาะ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

23 1073 เด็กหญิงธวัลรัตน์   กล่ินแย้ม อ้านวยวิทย์ ป.6

24 1074 เด็กชายนิธิชัย   จรรยา คลองส้าโรง ป.6

25 1075 เด็กหญิงทัศนีย์พร   เข่ือนจักร์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6  

26 1076 เด็กหญิงณัชชา   เปล่ียนบางช้าง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

27 1077 เด็กหญิงจรรยพร   บ้ารุงวัตร บุรารักษ์ ป.6

28 1078 เด็กชายวรพงศ์   นุสติ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

29 1079 เด็กชายภูมินทร์   สว่างผล ดิษลี ป.6

30 1080 เด็กชายกิตติธัช   วงษ์ศรี ดิษลี ป.6

31 1081 เด็กชายธีรภัทร   ปานวิเศษ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

32 1082 เด็กหญิงจิระพินยา   นันทพล ศึกษาสรรศ์ ป.5

33 1083 เด็กชายนนธกร   ร่ืนอุรา ภรวิชญ์ ป.6

34 1084 เด็กชายภคนพ   วงพิมล ทอรัก ป.6

35 1085 เด็กหญิงสุพัตรา   ณ วาโย สรรพวุธวิทยา ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1086 เด็กหญิงภัสสรา   บุญเขตต์ สุขเจริญผล ป.5

2 1087 เด็กหญิงพรรณราย   ดีมา ป้วยฮั ว ป.6

3 1088 เด็กชายกนก   ปัญญาดี บ้านคลองหลวง ป.5

4 1089 เด็กหญิงณัฏฐา   บัวบุตร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

5 1090 เด็กหญิงสิริกัญญา   แว่นศิลา ป้วยฮั ว ป.6

6 1091 เด็กหญิงสุพิชญาทิพย์   ใยทา ป้วยฮั ว ป.6

7 1092 เด็กหญิงณัฐริกา   ศรีไสย ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

8 1093 เด็กชายธนเดช   เวียงใน แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

9 1094 เด็กหญิงชไมพร   นาเจริญ เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

10 1095 เด็กชายพันธิญญ์   นาคหงษ์สุวรรณ เซนต์ราฟาแอล ป.6

11 1096 เด็กหญิงวราภรณ์   มาฆะโว อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

12 1097 เด็กหญิงกันยาวีฐ์   จิรวัฒน์วงศ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

13 1098 เด็กชายอินทัศน์   ส่องแสง สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

14 1099 เด็กชายธนภัทร   แก้วทอง ป้วยฮั ว ป.6

15 1100 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชิงถ้วยทอง ป้วยฮั ว ป.6

16 1101 เด็กหญิงปิณิดา  ฮวาแซน ฮอง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

17 1102 เด็กหญิงณีรนุช   ใจสุข เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

18 1103 เด็กหญิงลภัส   ผลพระรักษา เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

19 1104 เด็กหญิงกวินธิดา   น่ิมทอง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

20 1105 เด็กหญิงชาลิสา   เจริญ เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

21 1106 เด็กหญิงย่ิงศิกานต์   พัฒน์ทวีสิน เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

22 1107 เด็กหญิงย่ิงทิพย์   พัฒน์ทวีสิน เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

23 1108 เด็กหญิงนิศารัตน์   โภคินมณัสนันท์ ดิษลี ป.6

24 1109 เด็กหญิงอลิสรา   โทสุวรรณ์ ดิษลี ป.6

25 1110 เด็กหญิงดวงกมล   ใจอารีย์ ดิษลี ป.6  

26 1111 เด็กหญิงปณาลี   ทองรอง ดิษลี ป.6

27 1112 เด็กชายธนภัทร   มนัสพลสกุล ศิริจันทร์ศึกษา ป.6

28 1113 เด็กหญิงศศิธร   พิมพิศ เซนต์ราฟาแอล ป.5

29 1114 เด็กหญิงวิภาพร   คุ้มสูงเนิน เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

30 1115 เด็กหญิงกุศลิน   แซ่เอี ยว เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

31 1116 เด็กชายจิรภัทร   ดาษดา ป้วยฮั ว ป.6

32 1117 เด็กหญิงณัชชา   เงาสมพรเจริญ ทรงวิทยา ป.6

33 1118 เด็กหญิงวรรณิษา   ศรีเจิม เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

34 1119 เด็กหญิงพุทธธิดา   ศรีเกตุสุข อนุบาล อ.บ.ต.เทพารักษ์ ป.6

35 1120 เด็กหญิงเมลินี   ทรัพย์สิน นาคดีอนุสรณ์ ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1121 เด็กหญิงรินรดา   ดามะนาว ทรงสรรพวิทย์ ป.6

2 1122 เด็กหญิงจิราภรณ์   ทองประทุม สิริวุฒิวิทยา ป.6

3 1123 เด็กหญิงเอมิกา   ทองก้อน เซนต์ราฟาแอล ป.5

4 1124 เด็กหญิงพิชชาภา   ชะอุ้ม เซนต์ราฟาแอล ป.5

5 1125 เด็กหญิงชมพูนุช   งามฉวี นาคดีอนุสรณ์ ป.5

6 1126 เด็กหญิงสิรินดา   แซ่จาง ป้วยฮั ว ป.6

7 1127 เด็กชายศุภชาต   จิตรแจ้ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5

8 1128 เด็กหญิงจิราดา   ค้าเสน นาคดีอนุสรณ์ ป.5

9 1129 เด็กหญิงสิริลดา   ศักด์ิขจรชัย วัดแพรกษา ป.6

10 1130 เด็กชายชินวัตร   เขียวสวัสด์ิ เซนต์ราฟาแอล ป.6

11 1131 เด็กหญิงธัญชนก   วันแจ้ง สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

12 1132 เด็กหญิงบุษปกร   ภู่เพ็ชร์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

13 1133 เด็กชายสวัตต์   ชันพงศ์วิศิษฎ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

14 1134 เด็กชายปีติภัทร   พุ่งไสว ป้วยฮั ว ป.6

15 1135 เด็กชายวรรณวีร์   ประกอบผล ศิริวิทยา ป.6

16 1136 เด็กชายสุภัคพงศ์   อุดมสินธ์ุสาคร สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

17 1137 เด็กหญิงสุกัญญา   เหมม่ัน ปราณีเนาวบุตร ป.6

18 1138 เด็กหญิงปิยธิดา   พลอยประดับ ปราณีเนาวบุตร ป.6

19 1139 เด็กชายภาสุพล   ยอดสุข ปราณีเนาวบุตร ป.6

20 1140 เด็กชายเรืองวุฒิ   เรืองศรี เซนต์ราฟาแอล ป.5

21 1141 เด็กหญิงชาคริยา   เปรมเกิด ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

22 1142 เด็กหญิงอินทุกร   เผ่าผาง ศึกษาสรรค์ ป.6

23 1143 เด็กหญิงชนากร   วงษ์จินดา พร้านีลวัชระ ป.6

24 1144 เด็กหญิงอพิมยาพร   ชอนรัมย์ วัดบางกระด่ี ป.6

25 1145 เด็กหญิงฐิตาภา   อ่อนละมูล บุรารักษ์ ป.6  

26 1146 เด็กชายนรบดี   ไชยเชษฐ์  ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

27 1147 เด็กหญิงฉัตราพร   เจริญพุทธิพันธ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

28 1148 เด็กหญิงพิรัลพัชร   เสาวคนธ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

29 1149 เด็กชายณัฐวุฒิ   วิเชียรโชติ เฉลิมวิทยา ป.6

30 1150 เด็กชายภัทธดนย์   นันท์วลิน เฉลิมวิทยา ป.6

31 1151 เด็กหญิงนัชชา   บรรจงดวง เฉลิมวิทยา ป.6

32 1152 เด็กหญิงกมลทิพย์   พันธ์ผาสุข เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

33 1153 เด็กชายรชดา   จุลดิลก ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

34 1154 เด็กหญิงพิชญา   แก้วเจริญ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

35 1155 เด็กหญิงสุวรรณีย์   ลิ มช่วยเจริญ เซนต์ราฟาแอล ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1156 เด็กชายธนดล   แก้วถ่ินดง เอ่ียมสุรีย์ ป.6

2 1157 เด็กหญิงพีรดา   รักษาสิทธ์ิ ทรงวิทยา ป.6

3 1158 เด็กหญิงปัณฑารีย์   เกียรติวิมล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

4 1159 เด็กหญิงอริญญา   พันธ์ุกาง เซนต์ราฟาแอล ป.6

5 1160 เด็กหญิงนฤมณย์   สุขใจวาว พร้านีลวัชระ ป.6

6 1161 เด็กหญิงกชวรรณ   เจริญสุขสนิท แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

7 1162 เด็กหญิงอริสรา   อาจวาที แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

8 1163 เด็กหญิงบัณฑิตา   ทิพย์นุช ป้วยฮั ว ป.6

9 1164 เด็กชายชัยวัฒน์   เจ่ียไพบูลย์ สวนแพรกษาจงสิน ป.6

10 1165 เด็กหญิงอัฐชัญญา   รัตนภักดี ศิริวิทยา ป.6

11 1166 เด็กหญิงปริยากร   ก้านลมาศ ลาซาล ป.6

12 1167 เด็กหญิงณฐิกา   ทองสมบัติ นาคดีอนุสรณ์ ป.5

13 1168 เด็กหญิงณฐิชา   ทองสมบัติ นาคดีอนุสรณ์ ป.5

14 1169 เด็กหญิงชนานินทร์   ทองเอม เซนต์ราฟาแอล ป.6

15 1170 เด็กหญิงอชิรญาณ์   เสวิสิทธ์ิ เซนต์ราฟาแอล ป.5

16 1171 เด็กหญิงสายลม   บางปู - ป.6

17 1172 เด็กชายกันตภณ   เอ่ียมสอาด สุขเจริญผล ป.6

18 1173 เด็กหญิงธัญสิริ   สุขเจริญ สุขเจริญผล ป.6

19 1174 เด็กหญิงญาณิศา   สุขจิตต์ สุขเจริญผล ป.6

20 1175 เด็กชายธนกร   หาญมานบ สุขเจริญผล ป.6

21 1176 เด็กหญิงพงศ์ลดา   ศรีวิชัย สุขเจริญผล ป.6

22 1177 เด็กหญิงชนกกมล   บุษบา สุขเจริญผล ป.6

23 1178 เด็กหญิงณัฏฐนันท์   จันทะมี สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

24 1179 เด็กชายศุภวิชญ์   บัวรอด สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

25 1180 เด็กหญิงรตนพร   มาฉิมมี สุขเจริญผลแพรกษา ป.5  

26 1181 เด็กหญิงชนม์นิภา   หวังชัยพิทักษ์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

27 1182 เด็กหญิงณัฐจิราพัชร   ห้วยศรีจันทร์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

28 1183 เด็กหญิงอภิชญา   ตั งสุทธิกุล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

29 1184 เด็กชายเตชิต   เกิดช้าง อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

30 1185 เด็กหญิงกวิสรา   อรุณวัฒน์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

31 1186 เด็กชายอัสกรณ์   รัตนโสภาจิรสิน ทอรัก ป.5

32 1187 เด็กหญิงปุณณภา   ทัศนภาพ ไพรีขยาด ป.6

33 1188 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์   กาญจนชีวะ ทรงวิทยา ป.6

34 1189 เด็กหญิงเบญญสิริ   กาญจนชีวะ ทรงวิทยา ป.6

35 1190 เด็กหญิงพิชญา   พุ่มโพธ์ิทอง ทรงสรรพวิทย์ ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1191 เด็กชายธนดล   แก้วถ่ินดง เอ่ียมสุรีย์ ป.6

2 1192 เด็กหญิงธนภรณ์   เกียรติมนูทรัพย์ เซนต์โยเซฟทิพยวัล ป.6

3 1193 เด็กหญิงทักษพร   แสงสุริยะ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

4 1194 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ยีรัมย์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

5 1195 เด็กชายสิปปกร   หม่ันกิจ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

6 1196 เด็กชายชานนท์   สวัสด์ิ ป้วยฮั ว ป.6

7 1197 เด็กชายธีรพัฒน์   สวัสด์ิ เฉลิมวิทยา ป.6

8 1198 เด็กหญิงกุลจิรา   เต็มส้ม เซนต์โยเซฟทิพยวัล ป.6

9 1199 เด็กชายณฐภัทร   เต็งธนกิจ ป้วยฮั ว ป.6

10 1200 เด็กหญิงณัฐนันท์   ศรีจันทร์สุข ทอรัก ป.5

11 1201 เด็กชายวทัญญู   แย้มพราย ประภามนตรี 2 ป.6

12 1202 เด็กชายอชิระ   มลินิล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

13 1203 เด็กหญิงพรนภัส   จิณารักษ์ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

14 1204 เด็กหญิงภัสสร   รังสิกุล พิพัฒนา ป.6

15 1205 เด็กชายปุณณวัฒน์   ทองศรี สินเสริมวิทย์ ป.6

16 1206 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สรรพวุธ ป้วยฮั ว ป.6

17 1207 เด็กชายสรวิชญ์   จันทร์ประดิษฐ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

18 1208 เด็กชายสุทธิพงษ์   วงษ์เอก เฉลิมไฉไล ป.6

19 1209 เด็กหญิงสิริวรรณ   วงค์อ่อง ศึกษาสรรค์ ป.6

20 1210 เด็กหญิงเอกธิดา   พ่ึงสุข สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

21 1211 เด็กหญิงภรณ์จิรา   เชื อปรางค์ ประภามนตรี 2 ป.6

22 1212 เด็กหญิงชัญญากาญจน์   เสริมวุฒิวิทยา เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

23 1213 เด็กหญิงสิริสินี   ทองเรือง ศึกษาสรรค์ ป.6

24 1214 เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ไวยสุนีย์ พร้านีลวัชระ ป.6

25 1215 เด็กหญิงชมพูเนกข์   ตั งวิชิตฤกษ์ ป้วยฮั ว ป.6  

26 1216 เด็กหญิงวรินทร์ธร   ล ้าเลิศอภินันท์ ศึกษาสรรค์ ป.6

27 1217 เด็กชายภูริธันย์   โรจนวิทยานันท์ คลองใหม่ ป.6

28 1218 เด็กหญิงปภาวรินท์   แซ่เหงา เซนต์ราฟาแอล ป.5

29 1219 เด็กชายอิสระ   ดีมารยาตร์ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

30 1220 เด็กชายทยากร   อินทร์แปลง ป.6

31 1221 เด็กหญิงศิริประภา   ทองค้ายาน สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

32 1222 เด็กชายพัชรพล   เลิศพิทยาคุณ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

33 1223 เด็กชายกฤษณะ   มาสนอก สิริวุฒิวิทยา ป.6

34 1224 เด็กหญิงธันยาภัทร์   ศรีภิรมย์ ทรงสรรพวิทย์ ป.6

35 1225 เด็กชายนราธิป   นิตยประภา เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1226 เด็กชายฐิติวัฒน์   ประสงค์สิน เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

2 1227 เด็กชายธนกร   ศรีส้าราญ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

3 1228 เด็กชายกิตติพงศ์   จันทร์สีชัง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

4 1229 เด็กชายธนพนธ์   นวนใส เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

5 1230 เด็กชายกฤษณพงษ์   ศรีค้ามวล เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

6 1231 เด็กชายนวพรรษ   บุญเช ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

7 1232 เด็กหญิงมัณฑิตา   ธงหาร เซนต์ราฟาแอล ป.6

8 1233 เด็กชายธนกร   ฟ้องค้าสิงห์ ดิษลี ป.6

9 1234 เด็กชายกวีพงศ์   แพงพันธ์ุ ป้วยฮั ว ป.6

10 1235 เด็กชายปุณณภพ   แสงโสม สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

11 1236 เด็กชายจิรวัฒน์   ธนาสิริสมบูรณ์ สุนีพิทยา ป.5

12 1237 เด็กหญิงพรจิรา   สิขเรศ  เซนต์ราฟาแอล ป.5

13 1238 เด็กหญิงวนัสนันท์   โฉลกดี ดิษลี ป.6

14 1239 เด็กหญิงปวริศา   ค้าอยู่ ดิษลี ป.6

15 1240 เด็กหญิงชนิกานต์   จันทรเนตร ดิษลี ป.6

16 1241 เด็กหญิงชนิดา   พัวประเสริฐ ดิษลี ป.6

17 1242 เด็กชายวชิรวิชญ์   นิยมบุญ ดิษลี ป.6

18 1243 เด็กชายรชต   พิมพ์วัง ดิษลี ป.6

19 1244 เด็กชายภูริวัชร์   ทรัพย์ถาวร ดิษลี ป.6

20 1245 เด็กชายณัฐดนัย   กุลที ดิษลี ป.6

21 1246 เด็กชายกฤตยศ   ภวภูตานนท์ ดิษลี ป.6

22 1247 เด็กหญิงปายปรีญา   ทองลาภ ดิษลี ป.6

23 1248 เด็กหญิงพิชญธิดา   ค้าม่ัน ดิษลี ป.6

24 1249 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สว่างประทับใจ ดิษลี ป.6

25 1250 เด็กหญิงอธิชา   ค้าภีระ ดิษลี ป.6  

26 1251 เด็กหญิงชลลดา   เฉลิมวงษ์ ดิษลี ป.6

27 1252 เด็กหญิงปัทมาภรณ์   แซ่ลี ดิษลี ป.6

28 1253 เด็กหญิงวรัชญาภา   จิตรณรงศ์ ดิษลี ป.6

29 1254 เด็กชายสุรวัชร   อ่อนไพรี ดิษลี ป.6

30 1255 เด็กชายพีรพัฒน์   กล่องเนียม ดิษลี ป.6

31 1256 เด็กชายวชิรชาญพงศ์   ศรสิทธ์ิ ดิษลี ป.6

32 1257 เด็กหญิงจิรัชญา   จันทร์ทัต ดิษลี ป.6

33 1258 เด็กชายปราการ   แซ่เม้า ดิษลี ป.6

34 1259 เด็กชายธนาพล   มีดินด้า ดิษลี ป.6

35 1260 เด็กชายอนุชา   โภทะจันทร ดิษลี ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1261 เด็กชายออมสิน   สิงหเดช ดิษลี ป.6

2 1262 เด็กหญิงดวงกมล   จันทโรทัย ดิษลี ป.6

3 1263 เด็กหญิงธัญธดา   ชีพช่ืนหรรษา ดิษลี ป.6

4 1264 เด็กชายธิติ   สังฆะคาม ดิษลี ป.6

5 1265 เด็กหญิงอินทิยา   สะอาดเอ่ียม สิริวุฒิวิทยา ป.6

6 1266 เด็กหญิงธัญญลักษณ์   แย้มใย เซนต์ราฟาแอล ป.6

7 1267 เด็กหญิงศุภิสรา   มณีจุรัส สาธิต ม.ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ ป.5

8 1268 เด็กหญิงชญานี   ปัญญาอุทัย พร้านีลวัชระ ป.5

9 1269 เด็กหญิงนพรัตน์   จงมีสุข พร้านีลวัชระ ป.6

10 1270 เด็กหญิงสิริภัสสร   เล่าชู ดรุณรัตน์ ป.6

11 1271 เด็กชายจิรภัทร   ทองโพธ์ิ ดรุณรัตน์ ป.6

12 1272 เด็กชายกิตติศักด์ิ   เกตุจันทร์ พร้านีลวัชระ ป.6

13 1273 เด็กหญิงเนรัญชรา   อบเชย อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

14 1274 เด็กชายณฤพร   นวลพงษ์ ทรงวิทยา ป.5

15 1275 เด็กหญิงกมลพรรณ   เกตุวิบูลย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

16 1276 เด็กหญิงประภัสสร   สกุลเดช สุขเจริญผล ป.6

17 1277 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ   ศักด์ิธนาวัฒน์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5

18 1278 เด็กหญิงจันทราทิพย์   เสง่ียมงาม สุขเจริญผล ป.6

19 1279 เด็กชายณัฐกรณ์   ดอกเคน ศึกษาสรรค์ ป.5

20 1280 เด็กหญิงกัญญ์วรา   เปรมส้าราญ บุรารักษ์ ป.6

21 1281 เด็กหญิงบัณฑิตา   เฉียบแหลม บุรารักษ์ ป.6

22 1282 เด็กหญิงนภัทร   เชื ออ่อน บุรารักษ์ ป.6

23 1283 เด็กชายณัฐกัญญา   ใจดี บุรารักษ์ ป.6

24 1284 เด็กชายณพวัทย์   เหล่ามีผล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

25 1285 เด็กหญิงมติมนต์   ยังมาก ศรีวิทยาปากน ้า ป.5  

26 1286 เด็กหญิงดลยา   จีนดอน เซนต์ราฟาแอล ป.6

27 1287 เด็กหญิงฐิติวรดา   มณีรัตน์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

28 1288 เด็กหญิงธีรนาฎ   ลอยเมฆ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

29 1289 เด็กชายณัฐภัทร   ลิสิงห์ ภรวิชญ์ ป.6

30 1290 เด็กหญิงธณกร   ผาดไชสง เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

31 1291 เด็กหญิงนภสร  เป้ารัตน์ ศึกษาสรรค์ ป.6

32 1292 เด็กหญิงอมลรดา   นนทรีย์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

33 1293 เด็กหญิงปริยาภัทร์   อนุวรรณพงศ์ ดิษลี ป.6

34 1294 เด็กหญิงเบญญาภา   ผลาชิต นาคดีอนุสรณ์ ป.6

35 1295 เด็กหญิงฉันทชา   ชมบุญ บุรารักษ์ ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1296 เด็กหญิงรัชนีกร   ก้านชัยภูมิ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

2 1297 เด็กหญิงกิตติยา   มิตรภาพ ป้วยฮั ว ป.6

3 1298 เด็กหญิงสรัลพร   ขันดี นิลรัตน์อนุสรณ์ ป.5

4 1299 เด็กชายกรณ์ธนพล   เป่ียมพรเมธากุล เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

5 1300 เด็กหญิงสิริวิมล   อยู่หอม เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

6 1301 เด็กหญิงพินิตยนันท์   สุทธิกาโมทย์ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

7 1302 เด็กหญิงวรัฐภรณ์   ธนศักด์ิบุณยพร      เซนต์ราฟาแอล ป.6

8 1303 เด็กชายณฐกร   ทับทิมแดง สารสาสน์เวเทศสุวรรณภูมิ ป.6

9 1304 เด็กหญิงนันธมน   กิจสมัคคี เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

10 1305 เด็กหญิงธัญทิพย์   นาคนิคาม ประภามนตรี 3 ป.6

11 1306 เด็กหญิงนันท์ลินี   ภูธนกิจไพศาล พิบูลประชาบาล ป.5

12 1307 เด็กชายกันต์ธนาวัฒ   ยูซูฟี แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

13 1308 เด็กชายภูฏาน   ทัศนิยม ศึกษาสรรค์ ป.6

14 1309 เด็กหญิงรุจาภา   เย่ียมรัมย์ วัดต้าหรุ มิตรภาพท่ี 65 ป.6

15 1310 เด็กหญิงปาณิสรา   แยบสูงเนิน พร้านีลวัชระ ป.6

16 1311 เด็กชายสิรวิชญ์   ศรีค้าเมือง ภรวิชญ์ ป.5

17 1312 เด็กหญิงอภิรดา   แตงอ่อน นพคุณวิทยา ป.6

18 1313 เด็กหญิงณัฐธิดา   อ่อนจันทร์ สันต์เสริมวิทย์ ป.6

19 1314 เด็กหญิงกัญภร   ใจกุย สันต์เสริมวิทย์ ป.6

20 1315 เด็กชายศิวกร   อินจัน ทอรัก ป.6

21 1316 เด็กชายปัณณวัฒน์   เมืองจันทร์ สรรพวุธวิทยา ป.6

22 1317 เด็กหญิงโชษิตา   ทองผล ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

23 1318 เด็กหญิงพิชญาภา   ควรนิคม ป้วยฮั ว ป.6

24 1319 เด็กหญิงมนัสนันท์   กลันทกสุวรรณ เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

25 1320 เด็กหญิงณัฐนรี   ปานทอง เซนต์ราฟาแอล ป.6  

26 1321 เด็กหญิงกรพินธ์ุ   สระแก้ว บุรารักษ์ ป.6

27 1322 เด็กหญิงอดิศรา   หอมนิยม เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

28 1323 เด็กชายธราเทพ   พ่อค้าไพ บุรารักษ์ ป.6

29 1324 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   บุญเลิศล้น สรรพวุธวิทยา ป.6

30 1325 เด็กหญิงปณิชา   พลัดภิญโญ เซนต์ราฟาแอล ป.5

31 1326 เด็กหญิงปณิฎฐา   ปานแสง เซนต์แมร่ี ป.6

32 1327 เด็กหญิงธมลวรรณ   ภูลสวัสด์ิ วัดบางโปรง ป.6

33 1328 เด็กชายปธานิน   สงวนดี ปัญจนวิทย์ ป.6

34 1329 เด็กชายกษิตินาถ   พิสมัย พร้านีลวัชระ ป.6

35 1330 เด็กหญิงพิชาภรณ์   วังหิน บุรารักษ์ ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1331 เด็กหญิงชญาภรณ์   จ้าใบรัก บุรารักษ์ ป.6

2 1332 เด็กหญิงพรพัชรศร   สกลเดชา บุรารักษ์ ป.6

3 1333 เด็กชายชลเทพ   บัตรศิริมงคล บุรารักษ์ ป.6

4 1334 เด็กหญิงเพียรวรรณ   เงาศรี เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

5 1335 เด็กชายนราวิชญ์   ฤทธิเลิศ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

6 1336 เด็กชายนิวัฒน์   แสงปาก เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

7 1337 เด็กชายปิยะทัศน์   อารีย์ พร้านีลวัชระ ป.6

8 1338 เด็กชายจตุรพร   พรรณนา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

9 1339 เด็กหญิงอนัญพร   เหลืองสวัสดิพร ปราณีเนาวบุตร ป.6

10 1340 เด็กชายภูดิศ   บุญศรี เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

11 1341 เด็กชายสุทธิรักษ์   จันทรจิโรจน์กุล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม −

12 1342 เด็กหญิงกนกวรรณ   ห้วยหงษ์ทอง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

13 1343 เด็กหญิงกัญฐิกา   อยู่คง ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

14 1344 เด็กหญิงธัณลักษณ์   หอมอ่อน สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

15 1345 เด็กหญิงเอมิตตา   สุกดิษฐ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

16 1346 เด็กหญิงโมริยาห์   ไชยณรงค์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

17 1347 เด็กหญิงแพรพลอย   สารรักษ์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

18 1348 เด็กหญิงปาวีญ์   ภาษี สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

19 1349 เด็กหญิงปพิชญา   ชัยประเสริฐ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

20 1350 เด็กหญิงพรกมล   แสงกล้า บุรารักษ์ ป.6

21 1351 เด็กชายสิปปกรณ์   สองศรี พระแม่มารีพระโขนง ป.6

22 1352 เด็กชายนิติภูมิ   อั งจุดพันธ์ คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ป.6

23 1353 เด็กหญิงพลอยใจ   ก้อนค้า บุรารักษ์ ป.6

24 1354 เด็กชายพลาธิป   ประเสริฐศรี สิริวุฒิวิทยา ป.5

25 1355 เด็กชายณัฐรวี   เกษตรบริบูรณ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6  

26 1356 เด็กชายปัณณฑัต   ปานฉิม ประภามนตรี 2 ป.5

27 1357 เด็กชายธนภัทร   คลังกลาง สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

28 1358 เด็กชายพชรดนัย   คล้ายสุวรรณ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

29 1359 เด็กชายวรพงศ์   ร่มโพธ์ิภักด์ิ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

30 1360 เด็กชายปาราเมศ   มงคลรัตน์ อุ่นอารีวิทยา ป.6

31 1361 เด็กหญิงณภัค   สิรคณาสร ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

32 1362 เด็กชายทรัพย์สิริ   ทองนุ คลองใหม่ ป.6

33 1363 เด็กชายอานันท์ทร   ทรงงาม ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

34 1364 เด็กชายณัฐวัฒน์   รุจิโรจน์ธนดล สุมานัน ป.5

35 1365 เด็กหญิงกวิสรา   สุละวงศ์ พร้านีลวัชระ ป.6
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1 1366 เด็กชายเลิศศักด์ิ   บุญโสภาส เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

2 1367 เด็กชายกฤษณะ   บุญย่ิง ศึกษาสรรค์ ป.5

3 1368 เด็กชายกริชทอง   สมใจ พร้านีลวัชระ ป.6

4 1369 เด็กหญิงปพิชญา   อมะลัษเฐียร เซนต์โยเซฟบางนา ป.6  

5 1370 เด็กชายเนรัญชลา   สมเกียรติมงคล เซนต์ราฟาแอล ป.6

6 1371 เด็กหญิงทักษพร   ใช้โฉมยง นพคุณวิทยา ป.5

7 1372 เด็กหญิงกัญญาภัค   ปานมณี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

8 1373 เด็กชายปรีดิยาภรณ์   หนูวงศ์ ภรวิชญ์ ป.6

9 1374 เด็กชายชัชพิสิฐ   วันแสน ภรวิชญ์ ป.6

10 1375 เด็กชายสุวรรณภูมิ   สุขแสง ดิษลี ป.6

11 1376 เด็กชายวชิรวิชญ์   ไชยสุข อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

12 1377 เด็กชายศิระ   ศรีวิลัย ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

13 1378 เด็กชายกานต์กวิน   ไตรสุชา อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

14 1379 เด็กหญิงณัฐนิชา   โยลัย เซนต์ราฟาแอล ป.6

15 1380 เด็กชายคงคา   บุตรจินดา อู่ทิพย์ ป.5

16 1381 เด็กชายอัครวัฒน์   พรเมธิพัฒน์ พร้านีลวัชระ ป.5

17 1382 เด็กชายวุฒิภัทร   ชาติประสพ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

18 1383 เด็กชายจิรสิน   เหมาะตัว ป้วยฮั ว ป.6

19 1384 เด็กหญิงกิติมา   ย่ิงเฮง ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

20 1385 เด็กหญิงปทิตตา   วรคันธ์ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

21 1386 เด็กชายภากร   สมตน เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

22 1387 เด็กหญิงสิริปรียา   เกากลางดอน ป้วยฮั ว ป.5  

23 1388 เด็กหญิงกาญจนา   ศรีวงค์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

24 1389 เด็กชายปุณณภัท   พรมาลี เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

25 1390 เด็กหญิงนภัสสร   บุญกล้่า เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6  

26 1391 เด็กหญิงกมลวรรณ   วีระค้า เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

27 1392 เด็กหญิงทอฝัน   โชติบูรณ์ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

28 1393 เด็กหญิงวรนิษฐา   สังข์กลมเกลี ยง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

29 1394 เด็กหญิงณัชริณ   พรมด้วง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

30 1395 เด็กหญิงกฤตยา   พันธะมัง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

31 1396 เด็กชายธนโชติ   แก้วสิงห์ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

32 1397 เด็กชายปฏิภาณ   พะบ้ารุงษ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

33 1398 เด็กหญิงอุษาคเนย์   พรหมราช เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

34 1399 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ธัญญกรรม เอ่ียมสุรีย์ ป.5

35 1400 เด็กหญิงขวัญชนก   มะลิฉ้่า พร้านีลวัชระ ป.5
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1401 เด็กหญิงอลินทิตา   ศรีโฉมงาม อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6

2 1402 เด็กหญิงพรรษา   ประภาวีกร อนุบาล อ.บ.ต.เทพารักษ์ ป.6

3 1403 เด็กหญิงพรชนิฎา   ดีพรม ทอรัก ป.6

4 1404 เด็กหญิงนภกมล   แย้มบุญชุม บุรารักษ์ ป.6

5 1405 เด็กชายณัฏฐชัย   เกิดสกุล แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

6 1406 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา   นิธิกวินพงศ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

7 1407 เด็กหญิงธัญชนก   เต็มสมบูรณ์สิน เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6

8 1408 เด็กชายเจ้าพระยา   ขาวผ่อง เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

9 1409 เด็กชายณฐศักด์ิ   จารย์โพธ์ิ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

10 1410 เด็กหญิงสิรภัทร   ห่ามกระโทก เอ่ียมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ป.5

11 1411 เด็กหญิงดลณพร   ดวงมณี ปราณีเนาวบุตร ป.5

12 1412 เด็กหญิงศศิปรียา   อ่ิมแล้ว ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

13 1413 เด็กชายศราวุฒิ   ก้านขาว เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

14 1414 เด็กชายอนุชิต   อุปรี สุขเจริญผลเทพารักษ ป.6

15 1415 เด็กหญิงก้องกิดาการ   ธีระยุทธ อู่ทิพย์ ป.5

16 1416 เด็กชายธนวัฒน์   แก้วดี อู่ทิพย์ ป.5

17 1417 เด็กหญิงสุรภา   หงษ์สวัสด์ิ สุขเจริญผล ป.5

18 1418 เด็กหญิงณัฐวรา   ทรงความเจริญ อนุบาลเอ่ียมสุรีย์ ป.5

19 1419 เด็กชายศุภกฤษณ์   ปาตะบุตร สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

20 1420 เด็กหญิงกมลชนก   เจริญชันษา ป้วยฮั ว ป.5

21 1421 เด็กหญิงพิชยา   เกยานนท์ ลาซาล ป.6

22 1422 เด็กชายพลาธิป   สติ เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

23 1423 เด็กหญิงพรชนัน   จันทร์เกลี ยง เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

24 1424 เด็กหญิงปุณฑริกา   รุ่งวัฒนภักด์ิ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5

25 1425 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   เลิศวณิชโรจน์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6  

26 1426 เด็กหญิงอาภัสรา   กาศเกษม สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6

27 1427 เด็กหญิงเอมมิกา   วงษ์แสงแก้ว วัดบางพลีใหญ่ใน ป.6

28 1428 เด็กหญิงกรภัทร   จงอวยพร เซนต์แมร่ี ป.6

29 1429 เด็กหญิงณัฐชนน   ชูสงค์ ศึกษาสรรค์ ป.5

30 1430 เด็กชายภูริพัชร   ภิรมย์พานิช อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

31 1431 เด็กหญิงสิริกร   นนทจิตร ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

32 1432 เด็กชายอชิร   อันมหาพงษ์ ป้วยฮั ว ป.6

33 1433 เด็กชายชนกานต์   พิภพภิญโญ พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ป.6

34 1434 เด็กหญิงอนัญญา   พิภพภิญโญ พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ป.5

35 1435 เด็กหญิงณัชชา   ต่ายสุวรรณ สวัสดีวิทยา ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1436 เด็กหญิงนิวาริน   พรมศรี วัดบางนาใน (ร่ืนศยามานนท์) ป.5

2 1437 เด็กชายภูบดินทร์   ดอกสบา สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

3 1438 เด็กชายปณชัย   ข่วงทิพย์ ทอรัก ป.6

4 1439 เด็กหญิงเกวลิน   วัฒนา ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

5 1440 เด็กหญิงพุทธิมา   จันทเลิศ เซนต์ราฟาแอล ป.6

6 1441 เด็กหญิงศุภณัฐชยา   พุทธธนศิริ เซนต์ราฟาแอล ป.5

7 1442 เด็กหญิงสิรยากร   หม่ันทองกลาง เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.5

8 1443 เด็กหญิงชญาดา   จุมพล ดิษลี ป.6

9 1444 เด็กชายธนวัฒน์   คงสมปราชญ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6  

10 1445 เด็กชายธนวัฒน์   คงสมปราชญ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

11 1446 เด็กชายอจลวิชญ์   ชุมชัยโย อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

12 1447 เด็กชายธนดล   พิพัฒน์ภิญโญยศ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

13 1448 เด็กชายวรโชติ   อยู่สมุทร อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

14 1449 เด็กชายอธิพงค์   ยิ มเฉลย อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6

15 1450 เด็กหญิงวรางคณา   จินดาศรี บุรารักษ์ ป.6

16 1451 เด็กหญิงณัฐนิช   บุญเต็ม สุขเจริญผล ป.6

17 1452 เด็กหญิงภูมิตา   ยนต์นิยม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

18 1453 เด็กหญิงพิชญาดา   ด้าคง แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

19 1454 เด็กหญิงพิชชา   หน่อแก้ว สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5

20 1455 เด็กชายคงตระกูล   บุญคง เซนต์ราฟาแอล ป.6

21 1456 เด็กหญิงไคริกา   กานจันทร์ ศึกษาสรรค์ ป.5

22 1457 เด็กหญิงไข่มุก   อ้านวยพรพิทักษ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

23 1458 เด็กหญิงกชพร   รองศักด์ิ ทรงสรรพวิทย์ ป.6

24 1459 เด็กหญิงณัฐวิภา   โสรี ป้วยฮั ว ป.6

25 1460 เด็กหญิงปาณิสรา   การะเกต เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6  

26 1461 เด็กหญิงชัญญานุช   แสงสาคร ป้วยฮั ว ป.5

27 1462 เด็กหญิงปวริศา   อุษาเสถียร เฉลิมวิทยา ป.5

28 1463 เด็กหญิงนภัสวรรณ   เกิดแก้ว ลาซาลกรุงเทพ ป.6

29 1464 เด็กชายชาญณรงค์เดช   วงศ์ยศ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

30 1465 เด็กชายพัลลภ   เสนอุดม คลองส้าโรง ป.5

31 1466 เด็กหญิงวรัญญา   เสนอุดม คลองส้าโรง ป.6

32 1467 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วิเชียร พร้านีลวัชระ ป.6

33 1468 เด็กหญิงวริศรา   อ้าค้า เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามค้าแหง) ป.6

34 1469 เด็กชายรัฐภูมิ   เต้นปักษ์ เอ่ียมสุรีย์ ป.6

35 1470 เด็กหญิงณัชชา   ม่ันปาน ป้วยฮั ว ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1471 เด็กหญิงทัศนีวรรณ   เจริญสุข ป้วยฮั ว ป.6

2 1472 เด็กหญิงพรรษา   อุ้ยเพ็ชร ป้วยฮั ว ป.6

3 1473 เด็กหญิงลภัสรดา   สิงห์ขุนทด ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

4 1474 เด็กหญิงกัญญาภัคร์   สอรักษา บุรารักษ์ ป.6

5 1475 เด็กหญิงปนัดดา   แจ้งสว่าง ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

6 1476 เด็กหญิงปาลิกา   ฤกษ์มหา ทอรัก ป.5

7 1477 เด็กหญิงเขมมิสรา   บุญแต้ม แพรกษาวิเทศศึกษา ป.5

8 1478 เด็กชายปพน   สินสถิตพร ทอรัก ป.5

9 1479 เด็กหญิงเนตรชนก   ฉิมพลี ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6  

10 1480 เด็กชายปราชญ์   โภคินสถิตพงศ์ ทอรัก ป.5

11 1481 เด็กหญิงอภิสรา   หงษ์เหิน สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

12 1482 เด็กหญิงพัณณิตา   ขันมี ทอรัก ป.5

13 1483 เด็กชายธนวัฒน์   นาวาเอกรัตน์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

14 1484 เด็กหญิงเบญญทิพย์   มหิพันธ์ เซนต์ราฟาแอล ป.6

15 1485 เด็กหญิงวรินทร   จรูญศักด์ิสิริ ยินดีวิทย์ ป.6

16 1486 เด็กหญิงไอยรา   สีทอนสุด ประภามนตรี 2 ป.6

17 1487 เด็กหญิงนัทธมน   ออฤดี แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

18 1488 เด็กหญิงนลพรรณ   เสมอเชื อ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

19 1489 เด็กหญิงปัทมพร   พรหมจิตร์ ปัญจนะวิทย์ ป.6

20 1490 เด็กหญิงปณาลี   ศรีม่วงพันธ์ บุรารักษ์ ป.6

21 1491 เด็กชายวริทธ์ิ   นิลฉวี ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

22 1492 เด็กชายกวิน   มิตรมานะ ดิษลี ป.6

23 1493 เด็กหญิงสุกัญญา   ถานะ ศึกษาสรรค์ ป.6

24 1494 เด็กหญิงปัญญาณัฏฐ์   สังข์นวล ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

25 1495 เด็กชายสรณ์กฤษณ์   อรรถาพันธ์ุ แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6  

26 1496 เด็กหญิงพรไพลิน   จาดเปรม สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

27 1497 เด็กชายอภิรักษ์   บุญเสมเสน สุขเจริญผลแพรกษา ป.6

28 1498 เด็กชายอรุษ   อ่อนเอ่ียม พิพัฒนา ป.5

29 1499 เด็กหญิงณฐมน   เหล่ามงคลนิมิต เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

30 1500 เด็กหญิงแทนขวัญ   เพียรโคตร ทอรัก ป.6

31 1501 เด็กหญิงศศินา   มุขเชิด ยินดีวิทย์ ป.6

32 1502 เด็กชายธนกร   เรืองจันทร์ พร้านีลวัชระ ป.5

33 1503 เด็กหญิงศศินิภา   ทองค้า อนุบาล อ.บ.ต.เทพารักษ์ ป.6

34 1504 เด็กหญิงกัญญาวีร์   วันทา อนุบาล อ.บ.ต.เทพารักษ์ ป.6

35 1505 เด็กชายปฏิภาณ   องศ์ศิริศิลป์ สุขเจริญผลแพรกษา ป.6
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1 1506 เด็กหญิงศิรินาฎ   ศักด์ิศิลาเพชร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

2 1507 เด็กหญิงนภสร   แก้วไทรฮุ่น เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

3 1508 เด็กหญิงบุณฑริกา   ชัยสว่าง พร้านีลวัชระ ป.5

4 1509 เด็กหญิงขวัญข้าว   บุญมา คลองส้าโรง ป.5

5 1510 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สีสังวาลย์ ยินดีวิทย์ ป.6

6 1511 เด็กชายมลชัย   โยหาเคน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

7 1512 เด็กชายปภังกร   คงกระพันธ์ ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

8 1513 เด็กหญิงธันยาภรณ์   ทวีอริยพณิชกุล เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5

9 1514 เด็กหญิงสุพิชญา   ศิริจินดาพันธ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5  

10 1515 เด็กหญิงภคพร   ปราณี ประภามนตรี 2 ป.6

11 1516 เด็กหญิงพิชญาภัค   ค้าห่อ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

12 1517 เด็กหญิงสิริลักษณ์   ฤทธ์ิเดช วัดไตรสามัคคี ป.5

13 1518 เด็กหญิงวิภาพร   นิลเหลือง สายน ้าทิพย์ ป.6

14 1519 เด็กหญิงญาณิศา   กุลธ้ารง ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

15 1520 เด็กชายพุฒิพงศ์   เสาง่อ ป้วยฮั ว ป.6

16 1521 เด็กหญิงอัยยาวีร์   ศรีพานิช อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6

17 1522 เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชิดกล่ิน วัดบางโปรง ป.5

18 1523 เด็กชายรัชชานนท์   มีโพธ์ิสม สุขเจริญผล ป.6

19 1524 เด็กชายพลพล   ชาญวิทย์ บ้านคลองหลวง ป.6

20 1525 เด็กหญิงจิรภัทร์   พาแก้ว บ้านคลองหลวง ป.6

21 1526 เด็กหญิงสุกัญญา   สีโลหะเลิศ ป้วยฮั ว ป.6

22 1527 เด็กชายธีรภัทร   ทับสวัสด์ิ ป้วยฮั ว ป.6

23 1528 เด็กชายพิชญะ   จันทร์อุ่น คลองบางแก้ว ป.6

24 1529 เด็กชายวรัท   ยนต์วิทัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6

25 1530 เด็กชายสหภาพ   แซ่ปิง บ้านคลองหลวง ป.6  

26 1531 เด็กชายพสุเทพ   คงนุ่น ป้วยฮั ว ป.6

27 1532 เด็กหญิงวราลี   ทองอร่าม สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6

28 1533 เด็กชายวิชยุตม์   จโนภาส อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5

29 1534 เด็กหญิงภูริชญา   ทองภูเบศร์ ทอรัก ป.6

30 1535 เด็กหญิงปุญญิศา   แผ้วฉ้่า พร้านีลวัชระ ป.6

31 1536 เด็กหญิงกุลจิรา   ทุงฤทธ์ิ พร้านีลวัชระ ป.6

32 1537 เด็กหญิงจิรนันท์   วงษ์สมุทร พร้านีลวัชระ ป.6

33 1538 เด็กหญิงกัลย์สุดา   ทองทาม พร้านีลวัชระ ป.6

34 1539 เด็กชายจักรกฤษณ์   สร้อยมะโน ประภามนตรี 2 ป.6

35 1540 เด็กหญิงกุณห์จอมกาน   เดโชรัฐธนันท์ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6
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ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ลำยมือช่ือ

1 1541 เด็กชายณฐกร   ค้าภาพ พิพัฒนา ป.6

2 1542 เด็กชายณัฎฐภูมิ   สอนจิตร ปัญจนะวิทย์ ป.6

3 1543 เด็กหญิงฐิตวิรดา   ธนิกกุล ป้วยฮั ว ป.6

4 1544 เด็กหญิงปนัดดา   ปโลรส เฉลิมไฉไลวิทยา ป.6

5 1545 เด็กหญิงณัฐนันท์   ลิขิตทรัพย์ เซนต์โยเซฟบางนา ป.5

6 1546 เด็กชายณัฐพล   ปัญจมาตย์ นพคุณวิทยา ป.6

7 1547 เด็กชายนัฐชานนท์   ยงค์พีระกุล ลาซาล ป.6

8 1548 เด็กชายสุพิชชา   ชาติมนตรี ศรีวิทยาปากน ้า ป.5

9 1549 เด็กชายศรัณยพงศ์   เนียงไธสง ทรงวิทยา (แบร่ิง) ป.6  

10 1550 เด็กหญิงดนุลดา   ศิริเวช ทรงสรรพวิทย์ ป.6

11 1551 เด็กหญิงณัฐรินีย์   เจริญวณิชชากร อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5

12 1552 เด็กหญิงสุรัชนา   วิชชุประภาพร ศรีวิทยาปากน ้า ป.6

13 1553 เด็กชายธนธรณ์   ประวาลพัทมี ศรีเอ่ียมอนุสรณ์ ป.6

14 1554 เด็กชายอัษฎาวุธ   เกิดกล้า อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

15 1555 เด็กหญิงปุณญพัฒน์   ทองหล่อ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6

16 1556 เด็กหญิงชนิษฐา   คงน ้า ทรงสรรพวิทย์ ป.6

17 1557 เด็กหญิงตรัยรัตน์   ยนต์ศิริ สุดใจวิทยา ป.5

18 1558 เด็กหญิงธันวาพร   ทาท้านุก ทอรัก ป.5

19 1559 เด็กหญิงมัชฌิมา   นาควงษ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6

20 1560 เด็กหญิงมาริษา   รอดกร ทอรัก ป.6

21 1561 เด็กชายณชพล   ยิ มสุข ทอรัก ป.6

22 1562 เด็กชายนนทกร   ล้นเหลือง ทอรัก ป.6

23 1563 เด็กชายนรภัทร   เรืองวิริยะ ทอรัก ป.6

24 1564 เด็กชายปลื ม   พลไพศาล ทอรัก ป.6

25 1565 เด็กชายธีรภัทร   ช้านาญธรรม พร้านีลวัชระ ป.6  

26 1566 เด็กชายวนัสนันท์   สุขขาว ทอรัก ป.6

27 1567 เด็กชายปฏิพันธ์   แซ่ซื อ นพคุณวิทยา ป.6

28 1568 เด็กชายธีวสุ   สิงห์เมือง แพรกษาวิเทศศึกษา ป.6

29 1569 เด็กหญิงชญาณิชย์   จอมหงษ์ เซนต์โยเซฟบางนา ป.6

30 1570 เด็กหญิงสุพิธชยา   ทองสุข ป้วยฮั ว ป.6

31 1571 เด็กหญิงสุทธิจิตต์   วงษ์จันทร์เพ็ญ สุขเจริญผลแพรกษา ป.5

32 1572 เด็กชายณิชกุล   ศิกษมัต ศรีวิทยาปากน ้า ป.6
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