
ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /6 (ห้อง P)

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 14971 ด.ช. ชาญชนม์ ไคลมี 27 14997 ด.ญ. เขมจิรา ประทุมสูตร

2 14982 ด.ช. ไกรวี หรัิญกุล 28 15006 ด.ญ. ขวัญพฒัน์ กาญจนภิญพงศ์

3 15010 ด.ช. ปัณณวัชร์ สุพฒัน์รัตนสุข 29 15043 ด.ญ. ณามิกา รัตนานนท์เสถียร

4 15018 ด.ช. กนกพล ศิลลา 30 15072 ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาสหโชติ

5 15026 ด.ช. ศุภณัฐ ตรีวงษ์ 31 15108 ด.ญ. กิติพยิดา สัตยกาญจน์

6 15053 ด.ช. ชลากร ศรีวงษศิ์ริวัฒน์ 32 15110 ด.ญ. สิริกร พฤฑฒิกุล

7 15057 ด.ช. กันติชา อินมา 33 15118 ด.ญ. ขนิษฐา เฮงเส็ง

8 15064 ด.ช. สาธุ ญาณะณิสสร 34 15120 ด.ญ. จิราพชัร แสนสุข

9 15097 ด.ช. ปิยวัฒน์ เอีย่มเจริญ 35 15149 ด.ญ. รุจิรดา ถาวรวงษ์

10 15104 ด.ช. สิงหราช สิงหแ์จ่ม 36 15151 ด.ญ. นันท์นลิน จ าปาแถม

11 15129 ด.ช. ศิวกร สว่างศรี 37 15159 ด.ญ. บุญสิตา วงษธั์ญญะ

12 15133 ด.ช. พชิญุตม์ มลสวัสด์ิ 38 15160 ด.ญ. ณัฐนันท์ ลีวัฒนา

13 15135 ด.ช. ภัทรพงศ์ จีนาภักด์ิ 39 15161 ด.ญ. พมิพช์นก กิจธรรมกูลนิจ

14 15140 ด.ช. อภิวิชญ์ ใจอารีย์ 40 15162 ด.ญ. จิรกานต์ ตันติวัฒนสิทธ์ิ

15 15172 ด.ช. การัณยภาส ปิน่ทองดี 41 15164 ด.ญ. กษมา เกษมโสตร

16 15173 ด.ช. ธีรภัทร เลิศศิริ 42 15167 ด.ญ. ญาณินท์ บ่อบัวทอง

17 15177 ด.ช. ภัทรพล จันทร์เทพ 43 15192 ด.ญ. ณิชาภัทร ผ่องใส

18 15183 ด.ช. วรภพ หอไตรรงค์ 44 15195 ด.ญ. ชลัสสวดี ตันเจริญ

19 15186 ด.ช. จิรัฎฐ์ สุนทรวงศกร 45 15198 ด.ญ. นัทธมน จิณแพทย์

20 15226 ด.ช. ภรภัทร เสือดาว 46 15200 ด.ญ. นิชาภา กาญจนการัณย์

21 15709 ด.ช. กฤตภัทท์ ทองโคตร 47 15228 ด.ญ. กัญญารัตน์ ตันติวัฒนสิทธ์ิ

22 15710 ด.ช. รวิพล พลกรรณ์ 48 15231 ด.ญ. ภัทรนันท์ รอดคล  า

23 16088 ด.ช. ต่อตระกูล ทองเจริญ 49 15237 ด.ญ. ปรียาพร ขาวข า

24 16402 ด.ช. อติวิชญ์ ส ารองกนก 50 15348 ด.ญ. ปทิตตา จรัสโอฬาร

25 14993 ด.ญ. ธิตินนท์ ยุวานนท์ 51 16870 ด.ญ. เบญญาภา ดอกแก้ว

26 14994 ด.ญ. ฐิตินันท์ พลูสวัสด์ิ 52 16893 ด.ญ. ภัคสณาง ใยนิรัตน์



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /5 (ห้อง E)

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 14968 ด.ช. ธนภัทร บุญประสพ 26 15219 ด.ช. กิตติภูมิ ภัคพาณิชย์

2 14970 ด.ช. เตชิต ธนาวรรณโอภาส 27 15344 ด.ช. สิรวิชญ์ ตันติสวัสด์ิวงศ์

3 14984 ด.ช. หสัดิน จอมวัน 28 15629 ด.ช. พลลภัตม์ ณ  ป้อมเพช็ร์

4 14990 ด.ช. เตชินท์ วุฒิวโรดม 29 15708 ด.ช. อภินัทธ์ เกษมวิริยนนท์

5 15014 ด.ช. พรีพฒัน์ เนตรน้อย 30 16085 ด.ช. อัครฑูต โคกิ เกิดอยู่

6 15019 ด.ช. ธนัชพงศ์ จินดาเย็น 31 15002 ด.ญ. มนัสนันท์ สุรวงค์

7 15021 ด.ช. ธนพฒัน์ ถาวรวงษ์ 32 15047 ด.ญ. นวพร ช าพาลี

8 15024 ด.ช. ณฐกร ชัยทวีทรัพย์ 33 15071 ด.ญ. นิธินาฎ สมบูรณ์วัฒนา

9 15028 ด.ช. ภูมิพฒัน์ พมิพพ์งษ์ 34 15074 ด.ญ. ศิรประภา อ านวย

10 15030 ด.ช. บุญยกร เทียมเมฆา 35 15082 ด.ญ. ภัทรธิดา ไกรเพชร

11 15054 ด.ช. ชยานนท์ เพิม่นาม 36 15086 ด.ญ. ฐิตารีย์ หงส์ไชยกุล

12 15055 ด.ช. ณัฐชนน ก าไร 37 15114 ด.ญ. พาฝัน ลี เกษร

13 15088 ด.ช. อชิรวิทย์ รัชนีลัดดาจิต 38 15125 ด.ญ. ลักษณิา แตงค า

14 15089 ด.ช. ภาวิต ทองนุม่ 39 15127 ด.ญ. สิมิลัน เลาหชัยนันท์

15 15093 ด.ช. ธีรภัทร์ รุ่งมณี 40 15150 ด.ญ. ปพชิญา ตั งไตรธรรม

16 15094 ด.ช. วีรชัย จันทร์เกตุ 41 15189 ด.ญ. มีนา วิบูลย์ศักด์ิ

17 15096 ด.ช. พสุิทธิ สุตตันติปิฎก 42 15191 ด.ญ. กวิสรา ศรีสมบูรณ์

18 15128 ด.ช. มาฆบุรณ เกตมณี 43 15197 ด.ญ. กนกวรรณ สิมมาโคตร

19 15131 ด.ช. พงศ์พทัธ์ นนทสุต 44 15205 ด.ญ. ณิชกมล สุภาพ

20 15134 ด.ช. การัณยภาส ศรีจันทร์ 45 15232 ด.ญ. พชิญ์ภัสสร ทิพยาลัย

21 15168 ด.ช. ธีรศักด์ิ ชัมพาลี 46 15235 ด.ญ. จิราลักษณ์ ตั งศักด์ิเจริญสุข

22 15175 ด.ช. วิวัฒฐนไชย สมบูรณ์ 47 15346 ด.ญ. นภสร พนูขวัญ

23 15176 ด.ช. ธนธรณ์ จันทราภาขจี 48 15633 ด.ญ. พชัรีพร รักเพยีร

24 15216 ด.ช. ศรัณย์ ฉายะเจริญ 49 16091 ด.ญ. อัจฉรียา ไชยกาญจนวัฒน์

25 15217 ด.ช. พทัธดนย์ อุทยานวรรธนะ



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /4

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 14978 ด.ช. จิรภัทร สุขสม 25 16479 ด.ช. ณภัทร ตันธนะชัย

2 14979 ด.ช. ภัทรดนัย ใจดีสกุณี 26 16868 ด.ช. พงศ์ภรณ์ คงบางพระ

3 14985 ด.ช. ณัชนนท์ เศษดา 27 17247 ด.ช. มโนชญ์ธัมม์ ศรีนิล

4 15011 ด.ช. วรภัทร เยรัมย์ 28 17248 ด.ช. ศรัณย์ บวบทอง

5 15016 ด.ช. ธนวัต ตุมรสุนทร 29 18080 ด.ช. พงษป์ภัสร์ ธนธรรมศักด์ิ

6 15020 ด.ช. พลัชพงศ์ สืบหรัิญ 30 14995 ด.ญ. วัศยา สวนส าราญ

7 15023 ด.ช. ปณัยกร บุญกอ 31 14998 ด.ญ. รุ่งไพลิน เข็มเงิน

8 15050 ด.ช. พงษภูมิ พลอยมุกดา 32 15036 ด.ญ. ภัทรพร วรอาภรณ์

9 15056 ด.ช. อนันต์ ดาปาน 33 15037 ด.ญ. สมิตา ภาถีย์

10 15059 ด.ช. นนทรัตน์ คุ้มอยู่ 34 15040 ด.ญ. ญาณภัท บัวกล่ิน

11 15061 ด.ช. กานต์ แก้วศรีศุภวงศ์ 35 15044 ด.ญ. เพยีงพอดี เจิงสอง

12 15067 ด.ช. ศรัณญ์ ศิริชุมแสง 36 15069 ด.ญ. โกลัญญา อมรเสาวภาคย์

13 15091 ด.ช. อภิภู สายอร่าม 37 15073 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพรียวพานิช

14 15130 ด.ช. กิตตินันท์ พทุธิเสาวภาคย์ 38 15078 ด.ญ. สมิตา เอีย่มสอาด

15 15138 ด.ช. ก้องภพ ไพศาล 39 15113 ด.ญ. ปุณิกา บูรณธนานุกิจ

16 15179 ด.ช. กันตภณ ทองแท้ 40 15123 ด.ญ. ณิชชา ปิน่ประชานันท์

17 15187 ด.ช. ภูมิรพี เหล่ียมจงกล 41 15152 ด.ญ. นวภัทร โพธินันทวงศ์

18 15225 ด.ช. กอราช เกื อกอบ 42 15153 ด.ญ. พรกัลธิชา วงษค์งค า

19 15258 ด.ช. กฤติน พนัธ์ุภักดี 43 15154 ด.ญ. ไอรินทร์ ศุภพริิยกรรังษี

20 15349 ด.ช. ณัฐภัทร อริยรัตนธรรม 44 15202 ด.ญ. สุมิตรา เขมะนุเชษฐ์

21 15941 ด.ช. ชัชพล สมบูรณ์ 45 15241 ด.ญ. อนันญพร อินทรไพบูลย์

22 15971 ด.ช. วีระเดช สมทบ 46 15246 ด.ญ. ปัณฑิตา ทวีระวงษ์

23 16082 ด.ช. ภาสกร อ่อนโพธ์ิแก้ว 47 16483 ด.ญ. รินรดา ไล้ฉิม

24 16083 ด.ช. ศิวากร มาลาพงษ์ 48 16750 ด.ญ. พชิามญชุ์ พวงพี่



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /3

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 14975 ด.ช. ชัยชนะ ดวงสวัสด์ิ 24 15076 ด.ญ. สุพชิฌาย์ ใจดี

2 14981 ด.ช. จักรธิกร เพิม่พลู 25 15077 ด.ญ. โศภิษฐ์ กาทอง

3 15058 ด.ช. สุขเดช ครุฑศรีคง 26 15079 ด.ญ. โชติกา กระหวาย

4 15060 ด.ช. ศิวัช อารีย์ชน 27 15080 ด.ญ. อักษราภัค ลอยแก้ว

5 15068 ด.ช. ศุภกิตต์ิ คุ้นเคย 28 15083 ด.ญ. พรีนุช เดือนกลาง

6 15099 ด.ช. ธรณ์เทพ ชลประเสริฐ 29 15084 ด.ญ. พรวิศาข์ สมทัศนกุล

7 15106 ด.ช. กรกฤต เอีย่มอาจ 30 15112 ด.ญ. ณัฐธยาน์ แก้วพทิักษ์

8 15139 ด.ช. ธีรภัทร วุฒิเอก 31 15115 ด.ญ. สรัลรัตน์ ประมา

9 15147 ด.ช. กันต์ดนัย อุณหะ 32 15116 ด.ญ. ณัฏฐ์วดี ไพศาลย์

10 15174 ด.ช. วชิรวิทย์ เจริญพร 33 15155 ด.ญ. มัชฌิมา วงศ์ประภา

11 15180 ด.ช. ธนาวุฒิ อิม่ลา 34 15157 ด.ญ. สุเนตรตา คล้ายจันทร์พงษ์

12 15182 ด.ช. ปิยวัฒน์ เกียรติดิลกรัฐ 35 15166 ด.ญ. สุพชิฌา พฒันมาศ

13 15214 ด.ช. ณภัทร บุญเชิด 36 15233 ด.ญ. ชลธิชา ฉุยเนย

14 16087 ด.ช. ธนกฤต กล้วยแดง 37 15234 ด.ญ. นลินรัตน์ พงษวิ์ทยภานุ

15 16400 ด.ช. คีตะณัฏฐ์ สุทธิสนธ์ิ 38 15236 ด.ญ. จิรชิญา ธัญญศรีรัตน์

16 17648 ด.ช. ชยางกูร เกศธนากร 39 15240 ด.ญ. นุตประวีณ์ เกตุแก้ว

17 17676 ด.ช. อเนชา เซ็นเครือ 40 15245 ด.ญ. ธันยรัตน์ เวียนเทียน

18 14999 ด.ญ. พนิตตา เสถียรุจิกานนท์ 41 16089 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์เปีย่มทรัพย์

19 15003 ด.ญ. ณัฐนันท์ มามี 42 16090 ด.ญ. อรุณรัศมิ์ ค าพว่ง

20 15007 ด.ญ. กานต์พชิชา ชมจันทร์ 43 16095 ด.ญ. ญาณิศา สีดาเหลา

21 15033 ด.ญ. นันนวพรรษ ภาวะกุล 44 17252 ด.ญ. ปรียาภรณ์ หอมหวล

22 15042 ด.ญ. พชิญาวี ยันตะพานิช 45 17253 ด.ญ. สโรชา แซ่เจ็ง

23 15046 ด.ญ. พชิญาภา อุน่จิตติ 46 17678 ด.ญ. ปณาลี วงษดี์



ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /2

ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 15008 ด.ช. คณิติน แสงพรหมมา 24 17677 ด.ช. นครกานต์ จันทเสฏโฐ

2 15012 ด.ช. ธนพล เทพทับทิม 25 14996 ด.ญ. พชัรีพร ทองสุทธา

3 15015 ด.ช. ศิววงศ์ วิจิตรศิริโชติ 26 15000 ด.ญ. ฑิฆัมพร สุนทรศิริ

4 15049 ด.ช. วิธวินท์ ชมรัตน์ 27 15001 ด.ญ. ประภาพร สนใจ

5 15063 ด.ช. ณฐกร สัมมาทิตฐิ 28 15004 ด.ญ. ฑิตฐิตา พึง่แพง

6 15066 ด.ช. ธัญเทพ นิลทวงษ์ 29 15039 ด.ญ. กฤติมา งามพศิ

7 15101 ด.ช. สิรภัทร สุวรรณเสริม 30 15121 ด.ญ. นิชธาวัลย์ คชรินทร์

8 15103 ด.ช. วชิรวิทย์ เอีย่มสุพรรณ 31 15158 ด.ญ. สุรางค์พมิล อังควนิช

9 15143 ด.ช. จักริน สินทรัพย์ 32 15163 ด.ญ. โยษติา อาจราชกิจ

10 15171 ด.ช. ณภัทร ศิริประภากรณ์ 33 15201 ด.ญ. อารยา ศรีอนันต์

11 15178 ด.ช. กษด์ิิเดช อุย้ทรัพย์ 34 15206 ด.ญ. ญาณิศา ย่ังยืน

12 15185 ด.ช. พรีวิชญ์ แสวงศักด์ิ 35 15230 ด.ญ. พทัธ์ธีรา จ านงค์ผล

13 15208 ด.ช. ทัศน์พล แผนกุล 36 15238 ด.ญ. ชนกพร สุธาไทยารักษ์

14 15209 ด.ช. จีรยุทธ พริ งพงษ์ 37 15244 ด.ญ. ภัทรวดี วัยวัฒนะ

15 15213 ด.ช. วันชนะ สดใส 38 15247 ด.ญ. มนัสนันท์ ทองคง

16 15215 ด.ช. ภาคภูมิ หมูม่่วง 39 15260 ด.ญ. ณัฎฐธิดา วันทอง

17 15221 ด.ช. ธนภัทร เหมือนรุ่ง 40 15648 ด.ญ. ชนนิกานต์ สาสุข

18 15345 ด.ช. ณัฏฐพล ปรีชาวิทยาพละ 41 15970 ด.ญ. พชิญาภา มากแก้ว

19 15647 ด.ช. มหาสมุทร ปิน่ทอง 42 15972 ด.ญ. ณัฐกมล หลีหล่อง

20 16086 ด.ช. พชิญุตม์ มัน่ใจ 43 16096 ด.ญ. ศริญญา รัตนบ ารุง

21 16478 ด.ช. สีรุ้ง หตุะนาวิน 44 16740 ด.ญ. ดิษยารินทร์ รัฐกรอนันต์เดช

22 16869 ด.ช. ภวัต สามลปาน 45 16872 ด.ญ. นิมิดา เมฆประยูร

23 17249 ด.ช. อัครวินท์ รักดี



ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล ที่ รหสั ช่ือ - นามสกุล

1 14969 ด.ช. พชร พรนิธิสกุล 22 15045 ด.ญ. พรนภัส เหลืองสอาด

2 14972 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจจริง 23 15085 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ตั งเหรียญทอง

3 14973 ด.ช. ภาคภูมิ อ่อนไธสง 24 15109 ด.ญ. อิสรีย์ จันทรวัฒน์

4 14987 ด.ช. ทีรพล ประจงไสย 25 15111 ด.ญ. ชัญภรณ์ บัวหลวง

5 14988 ด.ช. สุวิกรม สาสุข 26 15119 ด.ญ. ไปริญา พราหมโพธ์ิ

6 15009 ด.ช. ธีรชานนท์ วงษเ์อีย่ม 27 15122 ด.ญ. ศศิชา เสือใจ

7 15017 ด.ช. อดิวิศว์ จิตนิยม 28 15126 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ราชวงษ์

8 15048 ด.ช. นันท์มนัส ค าภาพกั 29 15156 ด.ญ. กัลย์สุดา ปิน่ทอง

9 15062 ด.ช. ศิวา อินทร์ปัญญา 30 15165 ด.ญ. ศิรดา แสงทอง

10 15092 ด.ช. ภูวดล บัวบาน 31 15193 ด.ญ. กชพรรณ อินปิน่

11 15136 ด.ช. ธเนศ เมือบสน 32 15203 ด.ญ. สิริวดี แอนโทนี่

12 15145 ด.ช. พรภวิษย์ กาญจนลาวัณย์ 33 15204 ด.ญ. ปองขวัญ หอมสง่า

13 15146 ด.ช. พรพพิฒัน์ กาญจนลาวัณย์ 34 15207 ด.ญ. กัญญาณัฐ ฐิติเหม

14 15170 ด.ช. คมน์คณิน กุสุนทร 35 15239 ด.ญ. จิรารัตน์ คงพรม

15 15222 ด.ช. เตโชดม พลายละหาร 36 15243 ด.ญ. ไอลดา ภาคภูมิ

16 15224 ด.ช. อนุชิต หว่านพชื 37 15631 ด.ญ. นิรชา เวชยชัย

17 16401 ด.ช. ปรเมศวร์ ทรัพย์ปานา 38 16092 ด.ญ. จารุกัญญ์ ประเสริฐตันติกุล

18 16480 ด.ช. วชากร ผิวเหลือง 39 16093 ด.ญ. อารยา ผ่องใส

19 17250 ด.ช. วชิรวิทย์ วิทยาบ ารุง 40 16094 ด.ญ. ลภัสรดา แก้วทอง

20 15034 ด.ญ. อัญชิสา แก้วมีมาก 41 16871 ด.ญ. ญาดา แก้วคง

21 15035 ด.ญ. ฐิติญา เนตรน้อยสกุล

ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 /1




