
 

รายช่ือโรงเรียนสอบเขา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของชั้นอนุบาล 3/1      

                   1.เดก็ชายรชฏ          หล่มสิงห์       น้องอนัดา 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

           

                 2.เดก็ชายณพคุณ      ศรีบุญช่วย 

                น้องเจ้าคุน 

 
โรงเรียนพชิญศึกษา ( MLP ) 

 

             3. เดก็ชายจุลจกัร       กววีรากร 
             น้องสีฝุ่น 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 
         4.เดก็ชายวรวฒัน์  ชาญเชาว์ 

                น้องกกึก้อง 
 

โรงเรียนอรรถมติร 
 

            5.เดก็ชายจริภทัร    ไชยมงคล 
                น้องของขวญั 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

                
             6.เดก็ชายพศิลย์     เหมาะเจริญ 

           น้องโยวา 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ( EP ) 

          

                  7.เดก็ชายวชัรนนท์    ธรรมภิักดิ์    
            น้องขุนเขา                

 
โรงเรียนอรรถมติร 
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                         8.เดก็ชายพชรณฏัฐ์  กลุละวณิชย์     
                                 น้องจุดหน่ึง 

 
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ( EP ) 

 
                      9.เดก็ชายพรจกัภตัณ์    จนัทร์หนู 
                                 น้องวนิเนอร์ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ 

            

                        10.เดก็ชายกฤติพงศ์     แซ่หวง 
      น้องพงศ์ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

                   

N                   11.เด็กชายธันยพธัน์  ชาญเจริญกิจ 
       น้องดลย์ 

 
โรงเรียนดรุณพฒัน์  

        

                   12.เดก็ชายภาสกร       เนตรไสว              
น้องว่าน 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( EP ) 

 

                  13.เดก็ชายชณสัปกรณ์     ยกยอน        น้องซันซัน 
 

โรงเรียนประชานิเวศน์ ( BP ) 
                         
                   14.เดก็ชายกฤษกร   จนัทร์สวาท 
                                    น้องคมิหันต์ 

 
โรงเรียนเลก็โกเมศอนุสรณ์ 
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                   15.เดก็ชายปองคุณ    วุฒชิากรณ์ 
                   น้องลกูคุณ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 

             16.เดก็ชายปภาวนิ    อนิโอภาษ 
             น้องไมตี ้

 
โรงเรียนอรรถมติร 

         

                   17.เดก็หญงิคตีา   เดชโชติกลุเวช 
               น้องเซนซ์ 

 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศ ราชพฤกษ์ ( BP ) 

            

                       18.เด็กหญิงพรรวินท์    กิตติธีรนันท์ 
                                    น้องเจนน่ี 

 
โรงเรียนราชินีบน 

                

                     19.เด็กหญิงณชิารัศม์  พิชญาปิยะศักดิ์ 

                น้องใบบุญ 

 
โรงเรียนนวพฒัน์วทิยา 

       

                     20.เดก็หญงิมนิทติา    ถาวรพรชัย 
          น้องจนี 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ( BP ) 

 

              1    21.เด็กหญิงธัมมิกสุนี   อัสดรทพิย์กลุ 
          น้องธัมมี ่

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 
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                 22 เด็กหญิงพุทธิสินี   อัสดรทิพย์กลุ 

                   น้องพุตตี้ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 

 

 

                       23.เด็กหญิงแพรพิชญ์ชา    อิสสวาณชิย์ 

                                  น้องแพรไหม 

 
โรงเรียนดรุณพฒัน์  

 

                     24.เด็กหญิงอชิรญาณ์    กู้สุวรรณวิจิตร 
              น้องอัญญา  

 
โรงเรียนราชวนิิต ( MEP) 

 

                      25.เดก็หญงิทฤฒมน     พานิชการ 
          น้องของขวญั 

 
โรงเรียนชลประทานวทิยา ( EP ) 

 
                  26.เด็กหญิงปุณณภา   มาไทยปีติภัทร 
                                         น้องใบเงิน 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์( EP ) 

25.       
              27.เดก็หญงิปัณณ์ณชั    นาคบาง 

น้องฟ้าใส 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 
           28.เด็กหญิงณพัชร์ธิดา     ทับทิม 

น้องแพน 

 
โรงเรียนราชวนิิต ( MEP) 
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  1      1.เดก็ชายจรัิสย์    ขาวสนิท 

              น้องเก้า 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 
              2.เดก็ชายธัชนนท์  จนัโอทาน 

                น้องโฟโต้ 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP) 

         
               3.เดก็ชายปรินทร ชูวาณชิย์ 

               น้องคนิ 

 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 
            4.เดก็ชายพนัวา   สอนจันทร์ 

                   น้องฟัยซอล 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์(MEP) 

  
       5.   5.เดก็ชายสิรภพ    ศุภจตุัรัส  

           น้องภพ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 
               6.เด็กชายปัณณพัฒน์    ช านาญเวช

 น้องณพฒัน์ 

 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 
                   7.เดก็ชายอภวิชิญ์     เพช็รจรูญ

 น้องปลื้ม 

 
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี (EP) 
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                8.เดก็ชายณฐัพชัร์    สรรพศรี

      น้องน่านน า้ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ (MEP) 

               
                  9.เดก็ชายณภทัร   วุฒพินัธไชย   

           น้องซัน   

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP) 

              
             10.เดก็ชายกนัตินันท์  อ้นทอง

 น้องบุ๊ค 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

 
                  11.เด็กชายอินทัช พพิัฒน์พงษ์เลิศ

 น้องออก้า 
                                                                   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 

 
                12.เดก็ชายติณณาณฏัฐ์    ภู่ดี

 น้องออสการ์ 

 
โรงเรียนเทพวทิยา 

 
               13.เดก็ชายเดชณฤทธ์ิ  จนัทร์หล้า

 น้องนะโม 

 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ 

               
              14.เดก็ชายวสุพล     พละศักดิ์

 น้องตังค์ตังค์ 

 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ (EP) 
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             15.เดก็หญงิณชัชา  องัคทรัพย์

      น้องหลนิหลนิ 

 
โรงเรียนนวพฒัน์วทิยา 

                 
                16.เด็กหญิงกวินทิพย์ พัฒนเสรีชัย   

                 น้องพาเพลนิ     

 
โรงเรียนอรรถมติร 

 
                   17.เด็กหญิงนลพรรณ สกลุอสิริยาภรณ์ 

 น้องอาย 

 
โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

               
              18.เดก็หญงิพมิพ์พศิา   คงกล่อม

 น้องเอวา 

 
โรงเรียนเซ็นฟรังต์ซิสเซเวยีร์ 

              
             19.เดก็หญงิกานต์ปภา  สายเช้ือ 

 น้องมาตา 

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

พระนคร 
 

                 
               20.เดก็หญงิณชินันทน์ เล่ือนแป้น

 น้องจันญ่า 

 
โรงเรียนอมัพรไพศาล 

                    
             21.เด็กหญงิวรินทร์ลดา   จิตตอิุดมพงศ์

  น้องน ้าขิง 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ (EP) 
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                 22.เดก็หญงิปุญญาดา ทรัพยอาจณิ
 น้องเอญ่า 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                  
               23.เด็กหญิงณฐัธญานัน  วงษ์สุวรรณ

 น้องโบนัส 

 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร  

                   
             24.เดก็หญงิศิริกร    ชุ่มใจ  

              น้องเอแคลร์ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

                
                  25.เดก็หญงิเพยีงขวญั มูลศาสตร์ 

         น้องเฮฮา         

 
โรงเรียนไผทอดุมศึกษา 

           
                  26.เด็กหญิงปุณพิชา  จตุราบัณฑิต              
                           น้องหนูดี 

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

พระนคร 
 

                    
                  27.เด็กหญิงธัญญรัตน์  ควรปราโมทย์

 น้องเบลล์ 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

               
                28.เด็กหญิงปวีณ์รัชชา โพธ์ินางรอง

 น้องพรีมโรส 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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                  1.เดก็ชายศรันย์ภทัร พลูสวสัดิ์ 
                                     น้องธาม 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

                  
                  2.เดก็ชายณฏัฐวรรษ  ก้านทอง    
                                     น้องณฐ           

                                                               
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 
                   

                   3.เดก็ชายชัชรัณ  เตชะปณติ 
                                    น้องแซม              

 

 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

                
                  4.เดก็ชายวทัธิกร  มวยด ี                

              น้องกปัตัน 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

           
                  5.เดก็ชายพทุธากร  ธนสมบัติ 
                                   น้องภูม ิ

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 

                    
                    6.เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทรวรัญญู 

                                   น้องเอเธนส์                 

                                                                    
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 
               

                     7.เด็กชายบูรณ์พิภพ   โมจนะกลุ 

                                        น้องนาวา               

 
โรงเรียนชลประทานวทิยา ( EP ) 
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                  8.เดก็ชายกฤติธิ  แสงอร่าม 
                                      น้องเก้า 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

                  
                  9. เดก็ชายจารุพฒัน์  ตามสกลุ    
                                      น้องแต้งกิว้          

 
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี (gifted) 

                   
                  10.เดก็ชายอาฎมั  ปทุมานนท์             

                  น้องอาดมั 

beekman hill international school,NY 
USA 

                
                  11.เดก็ชายอภภิู รัตนเศรษฐ์                  

                น้องดเีทล 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 

           
                  12.เดก็ชายพณัณกร นิยมพนัธ์ุ 
                                  น้องซันเซียน 

                                                              
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 
                    

                    13.เด็กชายปัณณวรรธ  โรจนวิภาต   

                                       น้องไอฟิล              

 
โรงเรียนประสาทวทิยา 

               

                     14.เดก็ชายธนาธิป  ก าป่ันทอง      
                                   น้องอนัดา            

 
โรงเรียนสาธิตคริสเตียน 
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                  15.เดก็หญงิปภสัสร  แซ่หลวิ 
                                  น้องอนัโกะ 

 
โรงเรียนเจนอยุธยา  (Igen) 

                  
                  16.เดก็หญงิณชัชา    ศิลาค า                

             น้องไบร์ท 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 

                   
                  17.เด็กหญิงณฏัฐณชิชา  เจริญวานิช              

              น้องการ์ตูน 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

                
                  18.เดก็หญงิพชิามญช์ุ  โลมรัตน์                   

              น้องของขวญั 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

           
                  19.เดก็หญงิไอริณ   หลิมตระกูล    
                                 น้องอองฟอง  

 
โรงเรียนพระหฤทยั (เชียงใหม่) 

                    
                     20.เด็กหญิงธนภรณ์  แสงอร่าม  

                                  น้องแก้มใส                  

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ 

               
                    21.เด็กหญิงสุภาวิดา  วงษ์รอด    

                                      น้องมะล ิ         

 
โรงเรียนพญาไท ( MEP ) 
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                  22.เดก็หญงิศศิ อึง้วศิิษฎ์วงศ์ 
                                 น้องพระจนัทร์ 

 
โรงเรียนชลประทานวทิยา  
แผนการเรียน gifted english 

                  
                  23.เด็กหญงิพิมพ์ชนก   ชุมสาย ณ อยุธยา  

                                       น้องออมสิน               

 
โรงเรียนราชินีบน 

                   
                     24.เด็กหญิงพิชญ์พิชาร์    วงษ์สกลุ 

             น้องเฌอ 

 
โรงเรียนไผทอดุมศึกษา 

                
                   25.เด็กหญิงรัญชน์ธรณ์  เทียนเหลือง                

           น้องแอร์บอร์น 

 
โรงเรียนไผทอดุมศึกษา 
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                   1.เดก็ชายอาณกร บรรเจดิทวีพร 

             น้องโฮป 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 

                  
                   2.เดก็ชายปพน ดวงใจ          

               น้องอัง่เปา 
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                      3.เดก็ชายนวศัพล    พดด้วง 

             น้องนน 

 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

                
                   4.เดก็ชายชมาญดล  เรืองศิริเดชา 

            น้องดล 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

           
                      5.เด็กชายบรรณสรณ์    โสดาบรรลุ์ 

                                    น้องต้น 

                                                             
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

พระนคร 
                    

                     6. เด็กชายเมธา     เมธเศรษฐ                  
          น้องภูเล 

 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

               

                     7. เดก็ชายรณกร    ชัยพมิลผลนิ               
              น้องอัง่เปา 

 
โรงเรียนอรรถมติร 
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                  8.เดก็ชายธีร์ธวชั สรรพจติ 
                                      น้องคนี 

 
โรงเรียนแสงโสม 

                  
                  9.เดก็ชายวชิญ์นวนิ   อยู่ส าราญ 
                                      น้องนีโอ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์( MEP ) 

                   
                     10.เดก็ชายพบสุข  ศุภกจิเจริญ 

                  น้องเซนต์ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ MEP 

                
                   11.เดก็ชายพชิญ์ฌภทัร  ขุนทอง 

                  น้องจัม๊พ์ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

           
                  12.เดก็ชายสรวชิญ์  ปาระวนิชย์  
                                    น้องปลาวาฬ                          

 
โรงเรียนอรรถมติร 

                    
                       13. เด็กชายพัณณกร   จันทร์วิเมลือง

                   น้องลูกคดิ 

 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

               
 14.เด็กชายอัษฎิณร์   ศิวะเพ็ชรานาถ 

                                        น้องแผ่นดนิ                  

Thai-Chinese International School 
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                  15.เดก็ชายจรัิฎฐ์  สนเขม็ 
                                   น้องวนิวิน 

                                                                 
โรงเรียนสาธิตประถมมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนคร 

                  
                  16.เดก็ชายอาชาวนิ   พาณยง 

            น้องชวนิ 

 
โรงเรียนดรุณพฒัน์ 

                   
                     17.เด็กหญิงมณสัวีร์    รัตนรังษิวัฒน์ 

            น้องมายด์ 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ MEP 

                
                   18.เด็กหญิงเกวลิณ ลีเลิศสุมานนท์ 

          น้องสเกล 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวยีร์คอนแวนต์ 

           
                     19.เด็กหญงินันท์มนัส   จารุธรรมวฒัน์ 

                                             น้องนีน่า 

 
โรงเรียนชาลสีมุทร 

                    
 20.เด็กหญิงกรวรรณ    รัฐการวงศ์

                    น้องมนิิ 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

               
 21.เด็กหญงิกฤตญิาภรณ์    แก่นทอง

                  น้องอลซิ 

 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน MEP 
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                  22.เด็กหญงิศุภศิรา   เกษมศรี ณ อยธุยา 
                                              น้องลาเบลล์ 

 
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ 

                  
                  23.เดก็หญงิเกตน์นิภา วชิรจริากร 
                                   น้องเกล้า 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ EP 

                   
                     24.เดก็หญงิปัณณ์  เรืองดษิฐ์ 

             น้องปัณณ์ 

                                                               
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา 

                
                   25.เดก็หญงิศรัญญา  ศรีนคร 

      น้องคนี 

 
โรงเรียนอรรถมติร 

           
                  26.เดก็หญงินิชาภทัร เก้าเอีย้น 
                                   น้องตันหยง 

 
โรงเรียนประชาอปุถมัภ์ ( MEP ) 

 

                    
 27.เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะเสนา
                   น้องยีห่ว่า 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์ 

               
                  

 



 


