
ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /6 (ห้อง P)

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15351 ด.ช. รัชพล ภูมิสถาน 26 15495 ด.ญ. ณัฐพชัร์ สงขกุล

2 15352 ด.ช. อนันต์วิวัศ ชัยวัฒน์ 27 15498 ด.ญ. พมิพช์นก ดิษผล

3 15370 ด.ช. อธิวัฒน์ พรานนก 28 15499 ด.ญ. จุฑามาส พทิักษก์าญจนกุล

4 15393 ด.ช. ณฐกร ตันเจริญ 29 15504 ด.ญ. วิรชา โพระดก

5 15395 ด.ช. ปัณณทัต จันทร์นพรัตน์ 30 15533 ด.ญ. ปนิตา ธรรมกุลางกูร

6 15429 ด.ช. กีรติ จงสถาวร 31 15538 ด.ญ. ณัฐนันท์ บุญยวง

7 15471 ด.ช. สิริสกุล นวชลธารทอง 32 15542 ด.ญ. จุฑามาศ ทองมาก

8 15477 ด.ช. ชิตประจักษ์ สวัสดิโสภา 33 15543 ด.ญ. มุนินทร์กานต์ ธรรมะ

9 15511 ด.ช. อภิวิชญ์ พุม่ทอง 34 15577 ด.ญ. ณัฐินีญา วงศ์สุทธิเนตร

10 15515 ด.ช. พฒิุพงศ์ จีนาภักด์ิ 35 15579 ด.ญ. นภสร พชืมงคล

11 15550 ด.ช. ฐิติปรัชญ์ ไทยเจริญ 36 15580 ด.ญ. ศศิภา นิม่เดช

12 15552 ด.ช. กันตินันท์ ประยูรมหศิร 37 15586 ด.ญ. อัญญาดา บุษราคัมกุล

13 15553 ด.ช. คนัช อิศรภักดี 38 15588 ด.ญ. อภิญภร ชิดไทย

14 15554 ด.ช. ชลพรรษ ปิน่แก้ว 39 15611 ด.ญ. ปัญฑารีย์ ชัยประเสริฐ

15 15571 ด.ช. ภัทรพล วิศิษฏ์ธรรมศรี 40 15613 ด.ญ. พทัธนันท์ มินวงษ์

16 15596 ด.ช. นิธาน ช่วงไชยกิจ 41 15618 ด.ญ. เปมิกา ประเสริฐ

17 15599 ด.ช. กฤษฎ์ิ พว่งนิล 42 15626 ด.ญ. อริสา สังข์กล่ินหอม

18 16484 ด.ช. บรรณวัฒน์ พฒันวิบูลย์ 43 15651 ด.ญ. ณชิชา วัฒนสุขชัย

19 17680 ด.ช. ณัฐศร คุ้มวิเชียร 44 15974 ด.ญ. รริน เขียวชะอุม่

20 15417 ด.ญ. กันย์สินี ล้ิมแก้วสุวรรณ 45 15977 ด.ญ. ศุภิสรา สามนปาล

21 15419 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ จันทร์งาม 46 15978 ด.ญ. จิราพชัร โพธินันทวงศ์

22 15426 ด.ญ. รินรดา มีสมิง 47 16367 ด.ญ. ฑิฆัมพร บรรเทาทุกข์

23 15452 ด.ญ. สิรีรัศมิ์ มาลาหอม 48 16373 ด.ญ. ศิริวิภา พรหมหอ้ง

24 15465 ด.ญ. เพชรน้า้หนึง่ เกษมวรคณี 49 16489 ด.ญ. ญาดา เวชโพธ์ิกลาง

25 15491 ด.ญ. โสภิษฐ์นภา พลูยม 50 16492 ด.ญ. กรกมล สมจิตต์



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /5 (ห้อง E)

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15358 ด.ช. เมธาวินทร์ ธีรพพิฒัน์ธาดา 24 15976 ด.ช. สุวิจักขณ์ สมบูรณ์ทวี

2 15364 ด.ช. จิตบุณย์ คงก้าเหนิด 25 16485 ด.ช. ทยาทร เปียชาติ

3 15390 ด.ช. มหาสมุทร ไทเลอร์มิลเลอร์ 26 17681 ด.ช. ญาณพฒัน์ จิราภัทรไพศาล

4 15396 ด.ช. ทยาทร เทศัชบุตร 27 15374 ด.ญ. เจติยา เรืองพยุงศักด์ิ

5 15397 ด.ช. ปวรปรัชญ์ เทียมสว่าง 28 15379 ด.ญ. ปุณยาพร แผ่อัฐ

6 15432 ด.ช. ธนอิทธิกรณ์ เล่ียนเครือ 29 15411 ด.ญ. วทิตยา ผลวิริยะกุล

7 15450 ด.ช. ธนดล เสือบางพระ 30 15451 ด.ญ. พะพลอย ค้าเอีย่ม

8 15470 ด.ช. อรรถกร กาทอง 31 15453 ด.ญ. จิรฐา เล้าเจริญ

9 15485 ด.ช. ทักษกร อินทะมัง 32 15462 ด.ญ. เพญ็พชิชา ใคร่ครวญ

10 15486 ด.ช. จิรกร ดาวเจริญพร 33 15494 ด.ญ. ธนัชญา ขวัญเกือ้

11 15487 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ ทองนุม่ 34 15496 ด.ญ. ณัฐกฤตา ดอกล้าเจียก

12 15488 ด.ช. สรวิชญ์ ไคลมี 35 15497 ด.ญ. พลอยปภัส กิตติวีระพาณิชย์

13 15510 ด.ช. สิรดนัย ปันณะ 36 15507 ด.ญ. นรปรียา แป้นทองค้า

14 15512 ด.ช. สารศักย์ ชัชวาลย์ 37 15532 ด.ญ. นภัสสร อายุยงค์

15 15522 ด.ช. พลูณภัทร พลูศิริ 38 15546 ด.ญ. กชกาญ จา้เนียรพล

16 15530 ด.ช. ปวีณวัจ ถิน่กาญจน์วัฒนา 39 15572 ด.ญ. พนัอักษร สุภาพ

17 15549 ด.ช. อธิภัทร เลิศพรกุลรัตน์ 40 15573 ด.ญ. พณัณิตา ชัยโชตกิจ

18 15561 ด.ช. วีรภัทร พุม่เพช็ร 41 15575 ด.ญ. ปุณยวีย์ สดใส

19 15569 ด.ช. ตระการ คันฉ่อง 42 15581 ด.ญ. ภัคธีมา แสวงทรัพย์

20 15595 ด.ช. ศุภณัฐ วีระสุนทร 43 15585 ด.ญ. ณัฐธิดา กันล้อม

21 15607 ด.ช. ศิวกานต์ รักราษฎร์ 44 16375 ด.ญ. โศภิษฐานารา ดวงดี

22 15637 ด.ช. ณภัทร เขียวสอาด 45 16877 ด.ญ. ธีรนาฎ สมจิต

23 15649 ด.ช. แทซึง ริว



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /4 (ห้อง I)

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15355 ด.ช. ปภาวิน แจ่มศรีงาม 22 16370 ด.ช. ศุภวิชญ์ สามนปาล

2 15362 ด.ช. ศุภฤกษ์ ครุธสภา 23 16737 ด.ช. ชยพล ประทีป

3 15392 ด.ช. ฆนวันต์ นาคเสนสิน 24 15375 ด.ญ. นิชาภา อารีย์ชน

4 15399 ด.ช. คุณานนต์ รอดภัย 25 15386 ด.ญ. สุภาวิตา ครุธสภา

5 15404 ด.ช. ภัทรโชค ประเสริฐลาภ 26 15387 ด.ญ. ลภัสรดา อวยพร

6 15430 ด.ช. พพิฒัน์ เลิศอัจฉริยกุล 27 15416 ด.ญ. พมิพช์นก ยอดวิมล

7 15433 ด.ช. ณัฏฐ์สิทธ์ิ บริสุทธ์ิ 28 15428 ด.ญ. กัญญาภัค จินดาเย็น

8 15445 ด.ช. กฤษณรัตน์ จิตเมต 29 15464 ด.ญ. จันทัปปภา มากมาย

9 15446 ด.ช. พรปวีณ์ ลมพดั 30 15468 ด.ญ. ฐิติญากรณ์ คูประสิทธ์ิรัตน์

10 15469 ด.ช. ธนภัสชญ์ วรรณวงษ์ 31 15492 ด.ญ. กุลปรียา นพมาฒ

11 15479 ด.ช. ภูวดล ภัทรสิริวรกุล 32 15531 ด.ญ. ณัฐรวีกาญจน์ ย่ิงภิญโญ

12 15481 ด.ช. กันตพชิญ์ กล่ันบุศย์ 33 15539 ด.ญ. ภาวรินทร์ ย่ังยืนยง

13 15555 ด.ช. กฤติพงศ์ แย้มกล่ิน 34 15547 ด.ญ. โสวิชญา ต้ังไตรธรรม

14 15560 ด.ช. เจษฎากรณ์ กาญจนธัญลักษณ์ 35 15576 ด.ญ. พทุธิชา คงใจ

15 15564 ด.ช. ณัฏฐชัย สาธุพนัธ์ 36 15964 ด.ญ. ชุติมน แสวงศรี

16 15591 ด.ช. กันตพล รุ่งรัตนพร 37 15975 ด.ญ. กมลชนก บัวบาน

17 15602 ด.ช. ทัตชน จารุพงษ์ 38 16365 ด.ญ. ชยิสรา ชัยพฤติตานนท์

18 15606 ด.ช. พชร กล่ินประทุม 39 16371 ด.ญ. ศศิวิมล ค้าปุย้

19 15973 ด.ช. พรมนัส มูลประวัติ 40 16491 ด.ญ. ฐิตาพร สุขขี

20 16038 ด.ช. กันตวิชช์ มโนภาส 41 18105 ด.ญ.ปาณิสรา พรพศิ

21 16368 ด.ช. อัษฎายุทธ โชติกะพกุกณะ



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /3

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15354 ด.ช. จิณณะ ปานสอาด 28 15382 ด.ญ. ธนกานต์ คชสิทธ์ิ

2 15359 ด.ช. สุวิศิษย์ ศิลา 29 15388 ด.ญ. ธัญชนก ช่วงชัย

3 15371 ด.ช. กันต์กวี ช่วงชัย 30 15412 ด.ญ. กานต์พชิชา กาญจนสุธา

4 15406 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ทองอินทร์ 31 15415 ด.ญ. จิรัชยา บุษกร

5 15407 ด.ช. ธนานนท์ ล้ีสมบูรณ์ 32 15422 ด.ญ. พทัยา มาลาพงษ์

6 15437 ด.ช. ปุณญวัฒน์ อ่วมมี 33 15424 ด.ญ. อชิรญา ยาทิพย์

7 15472 ด.ช. ธนกฤต ขันคง 34 15461 ด.ญ. กวิสรา โอฬารประเสริฐเลิศ

8 15475 ด.ช. วชิรวิชญ์ กลีบสัตบุตร 35 15466 ด.ญ. ณัฐริกา สมประสงค์

9 15478 ด.ช. ธัชชัย ศรีคล้้า 36 15508 ด.ญ. วริศรา นกเล็ก

10 15514 ด.ช. ธนกร เจีย่เจริญ 37 15534 ด.ญ. ณัฏฐ์จิดา สิทธิวิไล

11 15517 ด.ช. กันตพชิญ์ โชคเกษตรชัย 38 15535 ด.ญ. สาริศา เล้าเจริญ

12 15526 ด.ช. ชนะสิบทิศ วงสวาท 39 15536 ด.ญ. ลักษมีกานต์ ภักดีกุล

13 15527 ด.ช. อรรถนนท์ คุ้มอยู่ 40 15540 ด.ญ. ณิชาภา กล่ินนิม่

14 15558 ด.ช. ปิยวัฒน์ อินทศร 41 15541 ด.ญ. ญาณิศา จิตต์หาญ

15 15566 ด.ช. พรีวัส เซ่ียงฉิน 42 15548 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แดงอุทัย

16 15570 ด.ช. ภาคย์โภไคย อินทรวัฒนา 43 15574 ด.ญ. ญาณิสา บุญถนอม

17 15590 ด.ช. อดิศักด์ิ ตระกูลชมดง 44 15578 ด.ญ. ชญานันธ์ สุขสม

18 15593 ด.ช. ธีร์วิส สุตะโคตร 45 15582 ด.ญ. นิภาวรรณ พวงอินทร์

19 15600 ด.ช. ธาราเทพ สุวรรณศร 46 15584 ด.ญ. ธัญชนก วันเจริญ

20 15610 ด.ช. จิรวัฒน์ พลูเดช 47 15612 ด.ญ. ปวริศา ฉุนโต

21 15969 ด.ช. อ่าวไทย รัตนโกสิน 48 15617 ด.ญ. วรัทยา บุญน้า

22 16377 ด.ช. สุกนต์ธี เต็งย่ี 49 15620 ด.ญ. นัทธ์ธยาน์ เปรมปรีด์ิ

23 16488 ด.ช. พงศธร คุณพนิิจ 50 15624 ด.ญ. นภเกตน์ กาญจนศูนย์

24 16738 ด.ช. นรพนธ์ แก้วนาคแนว 51 15627 ด.ญ. อรณัชชา ว่องไว

25 16873 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ วันเย็น 52 16876 ด.ญ. ปาริตา สนใจย่ิง

26 17679 ด.ช. ธีรภัทร แซ่เจีย่ 53 16878 ด.ญ. พรลภัส ศรีสุขจร

27 15372 ด.ญ. ธัญชนก รัตนา 54 17683 ด.ญ. สิริวิมล ต้ังภูมิ



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /2

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15353 ด.ช. ณัฐภูมิ สุวานิช 28 17254 ด.ช. สหษัสวรรษ มาเจริญรุ่งเรือง

2 15357 ด.ช. ตรัยภพ พึง่สุ 29 17255 ด.ช. ตันติกร จันอินทร์

3 15398 ด.ช. ณัฐรัช อรชร 30 15373 ด.ญ. ภัทธิรา เจริญกุล

4 15400 ด.ช. ธีรพฒัน์ หมืน่นาค 31 15376 ด.ญ. เงินตรา เทพทอง

5 15408 ด.ช. จิรวงศ์ แปลงกิริยา 32 15377 ด.ญ. ศศิชา ยาทิพย์

6 15409 ด.ช. คีริน บางเชย 33 15381 ด.ญ. เบญจวรรณ จิวประสาท

7 15410 ด.ช. ภูมิพงษพ์ฒัน์ สุขสุเมฆ 34 15383 ด.ญ. พลิาพรรณ ลอยแก้ว

8 15439 ด.ช. อดิเทพ เชยโต 35 15384 ด.ญ. ทักษพร ทองอินทร์

9 15441 ด.ช. วิศรุจ ซังเจริญ 36 15385 ด.ญ. ญาดา พดัไสว

10 15443 ด.ช. วีรภาพ จรเจริญ 37 15389 ด.ญ. นติกรณ์ สมสกิจ

11 15449 ด.ช. พงศ์วริญชย์ พลอยมุกดา 38 15420 ด.ญ. จิรัชญา นิระมิตร

12 15476 ด.ช. สรวิชญ์ สถาวรสมิต 39 15421 ด.ญ. ณัฐพร สีเขียวแดง

13 15483 ด.ช. ชนกันต์ ใจกว้าง 40 15423 ด.ญ. วรฤทัย นางแย้ม

14 15484 ด.ช. สิทธิชัย ทัด 41 15459 ด.ญ. นันท์นภัส คชรัตน์

15 15490 ด.ช. ปุณณัตถ์ ไพศาลย์ 42 15460 ด.ญ. อริสา เกษรเงิน

16 15513 ด.ช. เจติพฒัน์ วิทยายนต์ 43 15467 ด.ญ. ดลนภา จันทร์เพญ็สถาพร

17 15518 ด.ช. อนวัช แพงป้อง 44 15493 ด.ญ. ฐิติญารัตน์ เซ่ียงม้า

18 15521 ด.ช. ภัทรดนัย ลิมปโกมล 45 15500 ด.ญ. ฐิตาพร ศูนย์พลอย

19 15525 ด.ช. นทีธร พกัไพโรจน์ 46 15502 ด.ญ. รินรดา สมคิด

20 15557 ด.ช. วรวุฒิ จิตนิยม 47 15503 ด.ญ. สุพชิญา ช่างเหลา

21 15565 ด.ช. ธนินธร กาญจนกังวาฬกุล 48 15505 ด.ญ. ภัทรา จังธนสมบัติ

22 15594 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ชูดี 49 15545 ด.ญ. โยษติา โพธิบุตร

23 15597 ด.ช. พงศพศั ภู่ระหงษ์ 50 15623 ด.ญ. ภัทรธิดา นาควิมล

24 16364 ด.ช. ธนาวุฒิ พนูขวัญ 51 15628 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวียนเทียน

25 16372 ด.ช. อิสระ อภิพงศ์วัฒนกุล 52 16493 ด.ญ. กมลวรรณ เกีย้วเพง็

26 16486 ด.ช. จิรวัฒน์ วีรภัทรพนัธุกร 53 17256 ด.ญ. ชญานิศ ปิยวิไลวรรณ

27 16874 ด.ช. ก้องภพ ขาวจุย้ 54 17682 ด.ญ. พฐา นิติชัยจงวัตร



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 /1

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15218 ด.ช. ศรัณยพงศ์ สีลาค้า 26 15568 ด.ช. คณพศ ปิน่ทอง

2 15360 ด.ช. ภูริทัต คมขา้ 27 15589 ด.ช. วรธกฤตย์ วงษจ์ู

3 15365 ด.ช. ธีรภัทร์ จัน่สร้อย 28 15592 ด.ช. ศิวัช นิลพวง

4 15366 ด.ช. วีระ เดช ภักดีศุภผล 29 15598 ด.ช. เจษฎา นาระกันทา

5 15368 ด.ช. ธนชาติ คชสิทธ์ิ 30 15601 ด.ช. สิริเทพ ต้ังวินิจกุล

6 15391 ด.ช. วีรภัทร อินทรักษา 31 15603 ด.ช. พรีพล ฉุยเนย

7 15401 ด.ช. สิรดนัย ชืน่เจริญ 32 15605 ด.ช. ธีร์ธวัช คงเปีย่ม

8 15402 ด.ช. เสฏฐวุฒิ จงวัฒนาไพศาล 33 15608 ด.ช. วีรภูมิ เหน็สว่าง

9 15431 ด.ช. พายุ เกิดก้าธร 34 15609 ด.ช. วัฒนา ปานพรมมา

10 15438 ด.ช. ธีรพล เกตุแดง 35 16366 ด.ช. อณาคิณ วรปภาวินวงศ์

11 15440 ด.ช. มัทธพงษ์ สิริทรัพย์พนูผล 36 16376 ด.ช. พรพพิฒัน์ แต่แดงเพชร

12 15442 ด.ช. สิรภัทร ภิญโญรัตนโยธี 37 16875 ด.ช. เก่งกาจ กาญจนศิลป์

13 15444 ด.ช. ฐิติพนัธ์ุ พชุงค์เจริญ 38 15380 ด.ญ. รัตน์รวี ชัยกิจตระกูล

14 15448 ด.ช. ศุภณัฐฏ์ เพรียวพานิช 39 15425 ด.ญ. ภัทรกันย์ คล้ายบุญนาน

15 15473 ด.ช. อภิชัย บุญวระ 40 15457 ด.ญ. ธนพร แหว้เพช็ร

16 15482 ด.ช. นรากร จินดากุลย์ 41 15458 ด.ญ. ณัฐนิชา ปลาทิพย์ตานนท์

17 15489 ด.ช. ศุภณัฐ จิรพชิยากุล 42 15501 ด.ญ. ปิยวรรณ มะโนรมย์

18 15509 ด.ช. ภคพล มณีศรี 43 15506 ด.ญ. ชนัญชิดา ศรีทับทิม

19 15519 ด.ช. ธนภัทร พงษศั์กด์ิขจร 44 15537 ด.ญ. ชญานิษฐ์ นามีผล

20 15520 ด.ช. ฐิติกร ภัทรสิริรัชต์ 45 15587 ด.ญ. สุธิดา จิตต์นิยม

21 15523 ด.ช. ธีรภัทร แดงคล้ายกาญจน์ 46 15614 ด.ญ. ชนิสรา พว่งแพ

22 15551 ด.ช. กฤตเมธ มัน่แพ 47 15619 ด.ญ. อติกานต์ แก้วสารพดันึก

23 15556 ด.ช. ก้องภพ ล้ิมประเสริฐ 48 15621 ด.ญ. ปาณิสรา ค้ิววิลัย

24 15563 ด.ช. ยศพล หวังดี 49 16369 ด.ญ. ชัญพชั ศรีทับทิม

25 15567 ด.ช. พฒิุสรรค์ หนูขาว 50 17684 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ อยู่สุข


