
ล าดบัที่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล วนัมอบตวัและส่งเอกสาร

1 เด็กชาย ปิยากร ยทุธชนะ นักเรียน ล าดบัที่ 1-25

2 เด็กหญิง กญัญาพชัร ศรีวิจารณ์  ส่งเอกสารและมอบตวัในวนัที่ 8 มิถุนายน 2563 

3 เด็กชาย วศัพล ดวงโกสุม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.

4 เด็กชาย ธนกฤต ฐาโคตรจนัทร์ *นกัเรียนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน ผูป้กครองแต่งกายชุดสุภาพ
5 เด็กหญิง พิชญา สุทธานะมยั *นกัเรียนตอ้งมีผูป้กครองมามอบตวัและส่งเอกสาร
6 เด็กหญิง กวินธิดา ตาตะสุต *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิเพ่ือคดักรอง
7 เด็กหญิง ณัฐกฤตา มุกขนุทด *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัหรือ
8 เด็กหญิง กนัตก์นิษฐ์ เจริญจิตร์ หน้ากากผา้เขา้มาในบริเวณโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด
9 เด็กชาย ภูวิทย์ แสงวงศ์ *นกัเรียนท่ีมีอาการป่วยมีไขใ้นวนัท่ีก าหนดสามารถ

10 เด็กหญิง สุดารัตน์ ผมน้อย เล่ือนวนัมอบตวัโดยแจง้อาการป่วยผ่าน LINE ท่ีติดต่อส่ือสารกนั
11 เด็กหญิง กชกร วิเชียรชาติ *ผูป้กครองเตรียมเอกสารมาให้ครบและใชป้ากกาของตนเอง
12 เด็กชาย นนัทน์ภสั โพธ์ิเกตุ ( ไม่มีการสอบคดัเลือกและไม่เสียค่าเทอม )
13 เด็กหญิง พิชญาภา จนัทรสมยั เอกสารท่ีตอ้งเตรียมในวนัมอบตวั
14 เด็กชาย ปิยะวุฒิ ทองเอ่ียม 1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 3 ชุด
15 เด็กชาย รัตนากร แสงทอง 2. ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 3 ชุด
16 เด็กหญิง ศิรินรัตน์ เกษียร 3. ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน (ในเขตกทม.) 3 ชุด
17 เด็กชาย ปิยวฒัณ์ การอรุณ 4. ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา 3 ชุด
18 เด็กชาย สิริศกัด์ิ ทองล่ิม 5. ส าเนาบตัรทะเบียนบา้น บิดา มารดา 3 ชุด
19 เด็กหญิง พนัธตรา กล่ินจนัทร์ 6. กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดา (6.1-6.2)
20 เด็กชาย สรชชั ประเสริฐสิต    6.1ส าเนาบตัรประชาชนผูป้กครอง 3 ชุด
21 เด็กหญิง ปลายฟ้า จนัทะคูณ    6.2 ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง 3 ชุด
22 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กาวรรณ์ 7. ส าเนา ปพ.1 (ใบแจง้ผลการจบการศึกษา) 3 ชุด
23 เด็กชาย ภาณุพงศ์ จะรอนรัมย์ 8. รูปถ่ายชุดนกัเรียน 3 รูป 
24 เด็กชาย สุรชาติ พลอยนิล 9. เอกสารส าคญัอ่ืนๆ(ถา้มี)
25 เด็กหญิง ฐิติวลัค์ ฐิตะวิริโย 10. กรณีนกัเรียนเรียนร่วม (ใบรับรองแพทย ์1 ชุด)

รายช่ือนกัเรียนมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล วนัมอบตวัและส่งเอกสาร

26 เด็กหญิง ปาณิสรา ช่วยมีทรัพย์ นักเรียน ล าดบัที่ 26-50

27 เด็กหญิง ชลธิชา ช่วยรักษา  ส่งเอกสารและมอบตวัในวนัที่ 8 มิถุนายน 2563 

28 เด็กหญิง ณัฐนนัทน์ มีธรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.

29 เด็กชาย อติวิชญ์ ชมภูเทพ *นกัเรียนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน ผูป้กครองแต่งกายชุดสุภาพ
30 เด็กชาย พีรธชั แซ่โงว้ *นกัเรียนตอ้งมีผูป้กครองมามอบตวัและส่งเอกสาร
31 เด็กชาย จิรวรรธ จนัทิ *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิเพ่ือคดักรอง
32 เด็กชาย สุทธิพงษ์ ย ัว่ยวน *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัหรือ
33 เด็กชาย ธนกร สูงศรี หน้ากากผา้เขา้มาในบริเวณโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด
34 เด็กชาย นพรัตน์ ควรชม *นกัเรียนท่ีมีอาการป่วยมีไขใ้นวนัท่ีก าหนดสามารถ
35 เด็กหญิง บุญญิสา มีหิรัญ เล่ือนวนัมอบตวัโดยแจง้อาการป่วยผ่าน LINE ท่ีติดต่อส่ือสารกนั
36 เด็กชาย พีรชยั สุริยมาตร์ *ผูป้กครองเตรียมเอกสารมาให้ครบและใชป้ากกาของตนเอง
37 เด็กชาย ชนะพงษ์ กลบันุ่ม ( ไม่มีการสอบคดัเลือกและไม่เสียค่าเทอม )
38 เด็กหญิง ธนิดา นะคะจดั เอกสารที่ต้องเตรียมในวนัมอบตวั

39 เด็กชาย แวฮารง เจ๊ะโซ๊ะ 1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 3 ชุด
40 เด็กชาย ธนรัตน์ มาปรีดา 2. ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 3 ชุด
41 เด็กหญิง พิยดา สากระจาย 3. ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน (ในเขตกทม.) 3 ชุด
42 เด็กชาย โกวิท สนรัมย์ 4. ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา 3 ชุด
43 เด็กหญิง ฐิติยา นามวิชา 5. ส าเนาบตัรทะเบียนบา้น บิดา มารดา 3 ชุด
44 เด็กหญิง สุวมน ผะอบเพช็ร 6. กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดา (6.1-6.2)
45 เด็กชาย ธนา ทองสุข    6.1ส าเนาบตัรประชาชนผูป้กครอง 3 ชุด
46 เด็กชาย เทพทตั รักษา    6.2 ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง 3 ชุด
47 เด็กชาย พงศกร มุมกลาง 7. ส าเนา ปพ.1 (ใบแจง้ผลการจบการศึกษา) 3 ชุด
48 เด็กหญิง จุฬาลกัษณ์ สุขศรี 8. รูปถ่ายชุดนกัเรียน 3 รูป 
49 เด็กชาย ภากร ม่ิงเหล็ก 9. เอกสารส าคญัอ่ืนๆ(ถา้มี)
50 เด็กหญิง อุมาพร นารินทร์รักษ์ 10. กรณีนกัเรียนเรียนร่วม (ใบรับรองแพทย ์1 ชุด)

รายช่ือนกัเรียนมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล วนัมอบตวัและส่งเอกสาร

51 เด็กชาย เนธิพสัฐ์ ยิง่ธนารักษ์ นักเรียน ล าดบัที่ 51 - 75

52 เด็กชาย นวมินทร์ ครุธสุวรรณ  ส่งเอกสารและมอบตวัในวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 

53 เด็กหญิง อรณิการ์ แกว้กาหลง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.

54 เด็กชาย วีรยทุธ กองฮามสี *นกัเรียนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน ผูป้กครองแต่งกายชุดสุภาพ
55 เด็กชาย ยศภทัร วิเชียรเลิศ *นกัเรียนตอ้งมีผูป้กครองมามอบตวัและส่งเอกสาร
56 เด็กหญิง อมรรัตน์ รุ่งเรือง *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิเพ่ือคดักรอง
57 เด็กชาย ชยัชนก โล่ห์สถาพรพิพิธ *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัหรือ
58 เด็กหญิง ชาลิสา เนียมศิริ หน้ากากผา้เขา้มาในบริเวณโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด
59 เด็กหญิง ณัฐตชา คมชม *นกัเรียนท่ีมีอาการป่วยมีไขใ้นวนัท่ีก าหนดสามารถ
60 เด็กชาย พชร วิวฒัน์ธนาธิกุล เล่ือนวนัมอบตวัโดยแจง้อาการป่วยผ่าน LINE ท่ีติดต่อส่ือสารกนั
61 เด็กชาย ศกัด์ิสิทธ์ิ ตนดี *ผูป้กครองเตรียมเอกสารมาให้ครบและใชป้ากกาของตนเอง
62 เด็กชาย นิติรัฐ กุมชาด ( ไม่มีการสอบคดัเลือกและไม่เสียค่าเทอม )
63 เด็กชาย ไชยพศ ล่ิมลงัการณ์ เอกสารท่ีตอ้งเตรียมในวนัมอบตวั
64 เด็กหญิง ฟ้าใส วงกาศ 1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 3 ชุด
65 เด็กชาย อภิธาร ค าเบา้เมือง 2. ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 3 ชุด
66 เด็กหญิง ศศิธร เสาสมภพ 3. ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน (ในเขตกทม.) 3 ชุด
67 เด็กหญิง พิมพช์นก บุนนาค 4. ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา 3 ชุด
68 เด็กชาย วรายทุธ ศิริบุญญานุภาพ 5. ส าเนาบตัรทะเบียนบา้น บิดา มารดา 3 ชุด
69 เด็กหญิง ธนนัดา บุตรมาน 6. กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดา (6.1-6.2)
70 เด็กชาย สุชยั ทองศิลา    6.1ส าเนาบตัรประชาชนผูป้กครอง 3 ชุด
71 เด็กหญิง กนัติยา ตรวจนอก    6.2 ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง 3 ชุด
72 เด็กชาย พลาธิป เพ่ิมสุข 7. ส าเนา ปพ.1 (ใบแจง้ผลการจบการศึกษา) 3 ชุด
73 เด็กหญิง ภาพิมล มณีใส 8. รูปถ่ายชุดนกัเรียน 3 รูป 
74 เด็กหญิง ดวงพร บุดศรี 9. เอกสารส าคญัอ่ืนๆ(ถา้มี)
75 เด็กชาย สิรภทัร ชยัฤทธินาถ 10. กรณีนกัเรียนเรียนร่วม (ใบรับรองแพทย ์1 ชุด)

รายช่ือนกัเรียนมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563



ล าดบัที่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล วนัมอบตวัและส่งเอกสาร
76 เด็กชาย พทัธดนย์ กุลวสุสวสัด์ิ นักเรียน ล าดบัที่ 76 - ล าดบัสุดท้าย
77 เด็กหญิง อติกานต์ ฉายาลกัษณ์  ส่งเอกสารและมอบตวัในวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 
78 เด็กชาย ธนพล บุญค ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.
79 เด็กหญิง รุ้งนภา พ่ึงบุญ *นกัเรียนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน ผูป้กครองแต่งกายชุดสุภาพ
80 เด็กชาย ญาณันธร ป่ินสุวรรณ *นกัเรียนตอ้งมีผูป้กครองมามอบตวัและส่งเอกสาร
81 เด็กหญิง สุภสิตา กาลอ้ม *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิเพ่ือคดักรอง
82 เด็กชาย พิพฒัน์ ค  าสกล *ผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัหรือ
83 เด็กชาย พฒันินท์ ค  าลีมา หน้ากากผา้เขา้มาในบริเวณโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด
84 เด็กหญิง นิติยา บุญสม *นกัเรียนท่ีมีอาการป่วยมีไขใ้นวนัท่ีก าหนดสามารถ
85 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุขใส เล่ือนวนัมอบตวัโดยแจง้อาการป่วยผ่าน LINE ท่ีติดต่อส่ือสารกนั
86 เด็กชาย ยศภทัร วิเชียรเลิศ *ผูป้กครองเตรียมเอกสารมาให้ครบและใชป้ากกาของตนเอง
87 เด็กชาย ณัฐภูมิกฤษณ์ วรรณทวีมงคล ( ไม่มีการสอบคดัเลือกและไม่เสียค่าเทอม )
88 เด็กชาย วงศกร บุญค ้า เอกสารท่ีตอ้งเตรียมในวนัมอบตวั
89 เด็กหญิง ปวริสา แจ่มจนัทร์ 1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 3 ชุด
90 เด็กชาย จิรพฒัน์ มชัฌิมา 2. ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 3 ชุด
91 เด็กชาย ชญานิน ลิมบุรีธรรม 3. ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน (ในเขตกทม.) 3 ชุด
92 เด็กหญิง สุดารัตน์ หลงหมี 4. ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา 3 ชุด
93 เด็กชาย กนัตพฒัน์ รอดบรรจบ 5. ส าเนาบตัรทะเบียนบา้น บิดา มารดา 3 ชุด
94 เด็กหญิง สิริชญาจนัทร์ วนพนัธุ์ชา 6. กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดา (6.1-6.2)
95 เด็กชาย ภิรภทัร พีระภิญโญกุล    6.1ส าเนาบตัรประชาชนผูป้กครอง 3 ชุด
96 เด็กชาย ธนดล ซึมกลาง    6.2 ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง 3 ชุด
97 เด็กหญิง แกว้สิริ ตลบัค  า 7. ส าเนา ปพ.1 (ใบแจง้ผลการจบการศึกษา) 3 ชุด
98 เด็กหญิง ปณิตา บุษบงกช 8. รูปถ่ายชุดนกัเรียน 3 รูป 
99 เด็กหญิง อริษา ตรีนิตย์ 9. เอกสารส าคญัอ่ืนๆ(ถา้มี)
100 เด็กชาย ณัฎฐกิตต์ิ สุขวงศ์ 10. กรณีนกัเรียนเรียนร่วม (ใบรับรองแพทย ์1 ชุด)
101 เด็กหญิง นิชดา แกว้โพธ์ิ
102 เด็กหญิง พรรณญาภรณ์ พิจิตตไพรวนั
103 เด็กชาย กิตติพงษ์ เอ่ียมปาน
104 เด็กชาย ธีรภทัร์ สงัขป่์า
105 เด็กหญิง ณัฐพร  ฉิมมจัฉา

รายช่ือนกัเรียนมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563


