
เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15779 เด็กชาย ปิยะมงคล จิตต์วิมลกุล
2 15785 เด็กชาย พงศภัค เนติพัฒน์
3 15815 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วงค์กระโซ่
4 15818 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ธนัชย์ชัยมงคล
5 15820 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ รื�นเริง
6 15828 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ จิณณ์ธนวัฒน์
7 15830 เด็กชาย นิติพัฒน์ ศรีภูมาตร
8 15835 เด็กชาย ภูตะวัน พรมกสิกร
9 16098 เด็กชาย ณัฐดนัย หาญอาษา
10 16244 เด็กชาย กฤตยชญ์ พรหมมี
11 16430 เด็กชาย ธนภูมิ แตงทรัพย์
12 16436 เด็กชาย ธนกร นามโยธา
13 16453 เด็กชาย ธรรศ ขําหาญ
14 16457 เด็กชาย ตฤณกร วรภัคกิติกร
15 16458 เด็กชาย ณัชฐปกรณ์ ศรีชัยศักดิ�
16 16462 เด็กชาย นนทพัทธ์ นพจรูญ
17 16486 เด็กชาย จิรภูวิชญ์ รัตนวรจินดา
18 16487 เด็กชาย สัณหณัฐ จารุพรโกศล
19 15793 เด็กหญิง อนุตตรีย์ สุทธิ
20 15795 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จิรสวัสดิ�กุล
21 15802 เด็กหญิง ศศินิภา รัชตขจรกิจ
22 15810 เด็กหญิง พิมพ์นารา เริ�มฤดี

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูบรรจง  หลาวเงิน

ชื�อ-นามสกุล

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูบรรจง  หลาวเงิน



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16246 เด็กหญิง ชาลิสา สังข์ศรี
24 16374 เด็กหญิง พรไพลิน พุทธา
25 16424 เด็กหญิง กัญญ์วราภรณสุวรรณาทิพย์
26 16427 เด็กหญิง รัชวินทร์ พิศแข
27 16443 เด็กหญิง ธนัชชา มณีโชติสวัสดิ�
28 16451 เด็กหญิง วรดา คงอนุรักษ์กุล
29 16456 เด็กหญิง ไอยวริญ พรมโต
30 16460 เด็กหญิง กัตติกา ปรีชาวนิชย์
31 16464 เด็กหญิง วิระดา วิริยะ
32 16468 เด็กหญิง ปุณยาพร อัตตพลากร
33 16474 เด็กหญิง วรารัตน์ ทศพรทวีทรัพย์
34 16483 เด็กหญิง วริษา ภิรมย์สินธุ์
35 16502 เด็กหญิง แพรวพิชชา ทัศนา

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15791 เด็กชาย ณัชพล อัศวมานะกุล
2 15796 เด็กชาย คามิน อยู่คํา
3 15797 เด็กชาย ธน เอี�ยมวัฒน์
4 15800 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ ปานสมัย
5 15813 เด็กชาย ปกรณ์ เจริญศิลป์
6 15816 เด็กชาย คณิศร สุภาพวรรณ
7 15823 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ศรกาญจนอัมพร
8 15868 เด็กชาย อลงกรณ์ แก้ววิเชียร
9 16240 เด็กชาย กิตติกร เพียรสกลนิยุต
10 16426 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ คชาสัมฤทธิ�
11 16428 เด็กชาย เกียรติกมล โตใจ
12 16429 เด็กชาย พิริยภูษิต วงษ์เพ็ง
13 16440 เด็กชาย กัณฑ์ พณิชย์รุ่งโรจน์
14 16446 เด็กชาย วริศ สิงขร
15 16448 เด็กชาย ศิวกร โกติรัตน์
16 16455 เด็กชาย กวิน พานทอง
17 16476 เด็กชาย อนุสวัสดิ� พุ่งแสงธรรม
18 16477 เด็กชาย ภัทรดนัย โรจน์เจริญชัย
19 16565 เด็กชาย ธานน โชคนรนิธิ
20 15780 เด็กหญิง สุชัญญา โรจยารุณ
21 15789 เด็กหญิง กวินธิดา โคตระ
22 15819 เด็กหญิง นัทริน ธนัชกาญจน์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูวรรณทนา  หล่อเลิศประดิษฐ์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูวรรณทนา  หล่อเลิศประดิษฐ์

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15834 เด็กหญิง นภัค กิจมาตรสุวรรณ
24 15855 เด็กหญิง โชฬิตา สกิจขวา
25 16020 เด็กหญิง ฑิตยา ธรรมสโรช
26 16421 เด็กหญิง ชญาน์ทิพย์ อุ่นสุดคลอง
27 16432 เด็กหญิง วรวลัญช์ กุลบุญเกิด
28 16434 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สารถีวิทย์
29 16435 เด็กหญิง ธัญนันทน์ สารถีวิทย์
30 16447 เด็กหญิง อารยา พงษ์สุภา
31 16459 เด็กหญิง ชนินาถ พวงจันทร์
32 16480 เด็กหญิง วิรัลยุพา ขวัญอยู่
33 16482 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สามิภัค
34 16485 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ศรีทองกุล
35 16488 เด็กหญิง นิปูต ูรุจยา สุเมอร์ต้า
36 16489 เด็กหญิง ภริมา โอภาสมงคลชัย

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15787 เด็กชาย รัฐภัทร ช้างสว่าง
2 15801 เด็กชาย ธีรเมท กาญจนวรานนท์
3 15805 เด็กชาย ฐิติวุฒิ มณีวัณณ์
4 15821 เด็กชาย พิชญ ทองพฤกษาลัย
5 15824 เด็กชาย ปฏิภาณ คําขํา
6 15827 เด็กชาย ศตคุณ ศรีสุวรรณ์
7 16014 เด็กชาย กัญจน์นาวา บุญเดช
8 16018 เด็กชาย ภคพิเชต รุ่งโรจน์นวกุล
9 16099 เด็กชาย พัชรพล มาลาคํา
10 16241 เด็กชาย จารุภัทร์ เคร่งครัด
11 16243 เด็กชาย ชายริช ศรีโกลัม
12 16245 เด็กชาย ธนศักดิ� ศิริเลิศวรกุล
13 16362 เด็กชาย ณัชชา พิทักษ์วรรัตน์
14 16425 เด็กชาย พัทธดนย์ บุญสิริเกียรติ
15 16433 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อารีย์
16 16454 เด็กชาย ธนชาติ วิริยปกรณ์กุล
17 16467 เด็กชาย ทีปกร พุ่มสวย
18 16472 เด็กชาย ภัทรพล รัตนไพบูลย์
19 16473 เด็กชาย กฤติเดช ทิมเรืองเวช
20 16478 เด็กชาย ภูริภัทร สุขไสย
21 15578 เด็กหญิง พรประภา แจ่มประเสริฐ
22 15781 เด็กหญิง ณวินดา พรหมโสภา

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูพัชรินทร ์ คําฤาชัย

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูพัชรินทร ์ คําฤาชัย

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15812 เด็กหญิง ชนัญญา ลําเนาตระกูล
24 15814 เด็กหญิง ปานชนก แก้วคํา
25 15822 เด็กหญิง พรปวีณ์ เหล่าวัฒนาเจริญ
26 16015 เด็กหญิง สุพิชญา มะลิลา
27 16019 เด็กหญิง กมลชนก สุวาณิช
28 16423 เด็กหญิง นฤมล ธรรมนนทิกุล
29 16437 เด็กหญิง อัจจิมา บุษเกตุ
30 16441 เด็กหญิง ลานีญา ลวะวิบูลย์
31 16442 เด็กหญิง อัณณ์ชญาน์ เวชจิรปกรณ์
32 16444 เด็กหญิง ชิโลห ์ดี โอคุเดริ
33 16449 เด็กหญิง นภณัฐ นพรัตน์วรากร
34 16469 เด็กหญิง กัลยกร รูปเชิด
35 16475 เด็กหญิง พิชชาพิมพ์ จิรวุฒาภรณ์
36 16484 เด็กหญิง ประภากร ชูชาติไทย

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15782 เด็กชาย ธนกร สิงห์คํา
2 15799 เด็กชาย วรปรัชญ์ สัตตรัตนามัย
3 15806 เด็กชาย ธันฐกรณ์ อุ่นเอมใจ
4 15807 เด็กชาย เมธัส แซ่หลี
5 15808 เด็กชาย กันตวัฒน์ ชุติมามาลย์
6 15817 เด็กชาย ธนิสร ชูใจ
7 15825 เด็กชาย เดชฉัตร วาสิกนานนท์
8 15826 เด็กชาย กรชวัล เจิมแจ่มแสง
9 15833 เด็กชาย ธนภัทร รัศมิดํารงกิจ
10 15837 เด็กชาย วงศกร ตั�งวราธร
11 16010 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ณฤทธิ�
12 16242 เด็กชาย ปวีน ลางคุลเสน
13 16420 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ช้างภิรมย์
14 16422 เด็กชาย ฐปนวัชร ภูชิตธนธรณ์
15 16431 เด็กชาย เตชภณย์ สูญทุกข์
16 16450 เด็กชาย อชิตะ ชมพิพัทธ์
17 16463 เด็กชาย ปฏิญญา นวไตรลาภ
18 16465 เด็กชาย ธาวิน โคมารัมย์
19 16466 เด็กชาย นิติพัฒน์ ฐาปนาพิบูลสุข
20 16479 เด็กชาย พุฒิภัทร เบ้าบุญ
21 16481 เด็กชาย ภูมิภัช คุณวัฒน์
22 15619 เด็กหญิง วีนัส คํามี

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูพัฒนา  โปร่งมะณี

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูพัฒนา  โปร่งมะณี

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15784 เด็กหญิง ฉัตรชญา ชโลธร
24 15798 เด็กหญิง กิตติยา อมรดิษฐ์
25 15829 เด็กหญิง วรัชนันท์ ประชายะกา
26 15832 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
27 15836 เด็กหญิง ศุภานัน เกตุรัตน์
28 16017 เด็กหญิง รวีกานต์ ยูพานิช
29 16438 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ธีระศักดาพงษ์
30 16439 เด็กหญิง ติณณา สิงหฬ
31 16445 เด็กหญิง ภาวิยา วีณิน
32 16452 เด็กหญิง สิราธร กริยานนท์
33 16461 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ คงศิลา
34 16470 เด็กหญิง เบญญาภา ลือพงศ์ไพจิตร
35 16471 เด็กหญิง สุชานันท์ ธรรมสังวาลย์

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15330 เด็กชาย พุทธิพร ตรึงจิตวิลาส
2 15525 เด็กชาย ณัฏฐ์วัฒน์ อัครธนินทร
3 15532 เด็กชาย เมธวัจน์ พรรณพิริยะชาติ
4 15537 เด็กชาย ฮิโรยะ ยามาชิตะ
5 15547 เด็กชาย เจษฎาพร ชาวสวนเจริญ
6 15562 เด็กชาย ทวีคุณ สงวนรัตน์
7 15566 เด็กชาย กฤศณัฏฐ์ กาญจนภักดีศิริ
8 15571 เด็กชาย ปวริศ สุวิมลวรรณ
9 15602 เด็กชาย ปิยะภัทร สระธรรม
10 15775 เด็กชาย ชยธร บุญฉาย
11 15866 เด็กชาย ปภาวิน เรืองศรี
12 16084 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ กฤตกตเวที
13 16149 เด็กชาย พลลภัตม์ กุลบุญเกิด
14 16155 เด็กชาย ธีทัต ศิริดํารงสุข
15 16175 เด็กชาย คุณานนต์ ลีลาธนพงศ์
16 16189 เด็กชาย สิทธิพันธ์ เอื�อวรวุฒิ
17 16208 เด็กชาย ภาคิณ เสรีกุลวิเวทย์
18 16210 เด็กชาย ณัฏฐ์ อังศธรรมรัตน์
19 16212 เด็กชาย สิรวิชญ์ เสริมพรปัญญา
20 16214 เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์เติม
21 16334 เด็กชาย นภัทร เทียนมงคล
22 16373 เด็กชาย ธนวิชญ์ จุดาศรี

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูปรารถนา  กรานแก้ว

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูปรารถนา  กรานแก้ว

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15337 เด็กหญิง เกวลี พึ�งหิรัญกุล
24 15535 เด็กหญิง นันท์นภัส วิธูรัตน์
25 15542 เด็กหญิง ธนิดา ธํารงค์ธนกิจ
26 15553 เด็กหญิง ฌริตา เหล่าสิริเวช
27 15560 เด็กหญิง ศุภิสรา นาถวาณิชยกุล
28 15776 เด็กหญิง เตชินี ประทีปเงิน
29 16151 เด็กหญิง ภัทรสุนีย์ เลอวงษา
30 16170 เด็กหญิง ปปิญญา ตั�งธรรม
31 16173 เด็กหญิง ธวัลพร เพ็ญเชื�อ
32 16201 เด็กหญิง คณัสวรรณ อุดมสถาพรชัย
33 16209 เด็กหญิง บุญญารัศมิ� บุญธัญญธนโชติ
34 16217 เด็กหญิง พิชยา มั�นใจ
35 16224 เด็กหญิง ภุริดา แก้ววิลัย

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15338 เด็กชาย สิริชานนท์ เสริมกิจ
2 15529 เด็กชาย วรัฐโชค สุนทร
3 15543 เด็กชาย ณัฐดนัย รื�นเริง
4 15544 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ เชี�ยวเมตตา
5 15545 เด็กชาย ธนเดช โพธิ�ศรี
6 15549 เด็กชาย วชิรวิทย์ ปานกอง
7 15557 เด็กชาย กัณฑ์กฤช โชติช่วง
8 15559 เด็กชาย มันดีปซิงห์ โซ่ศรีสกุล
9 15561 เด็กชาย ชินกฤต มูลมิรัตน์
10 15565 เด็กชาย กฤติกร คล้อยเขษม
11 15839 เด็กชาย ณภัทร เลิศจริยะกุล
12 15872 เด็กชาย ณิชคุณ สุทธิสาคร
13 16008 เด็กชาย วิชิตพงษ์ แผ่สกุลชัยกิจ
14 16174 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีทองกุล
15 16184 เด็กชาย ฤกษ์มงคล บุรินทรวานิช
16 16185 เด็กชาย อภิวิชญ์ รื�นนาม
17 16192 เด็กชาย พิจักษณ์ กุลไกรจักร
18 16199 เด็กชาย พีรวิชญ์ โฉลกคงถาวร
19 16200 เด็กชาย พชรวิชย์ อรุณภู่
20 16207 เด็กชาย ภูผา นาถโคษา
21 16215 เด็กชาย สุพัทธดนย์ บุญนิธิเกรียงไกร
22 16219 เด็กชาย เชิงศร ฉัตรธีรภาพ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูวิลาสิน ี สุดคนึง

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูวิลาสิน ี สุดคนึง

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15563 เด็กหญิง พิมนภักดิ� รุ่งเรือง
24 15573 เด็กหญิง วิมลภัทร การอินทร์
25 15777 เด็กหญิง ศิวพร ลิ�มจิตสมบูรณ์
26 15778 เด็กหญิง ณัฐสินี มัตตะวรรณรุจน์
27 16154 เด็กหญิง ณุตรา มหาสิงห์
28 16160 เด็กหญิง อันนา ศรีสวาสดิ�
29 16165 เด็กหญิง เพชรรดา สุรสังข์
30 16169 เด็กหญิง ธนพร พีรอมร
31 16172 เด็กหญิง อรณัญช์ เอี�ยมสิริโสภณ
32 16177 เด็กหญิง วิรัลพัชร ธรรมอํานวยพร
33 16220 เด็กหญิง ญาณิดา เหลี�ยมมุกดา
34 16221 เด็กหญิง ชวิศา วิทธวัช
35 16223 เด็กหญิง ธนภรณ์ ฉันวงษ์งาม
36 16225 เด็กหญิง กนกอร พิมพ์แพง

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15526 เด็กชาย พิชญะ ปั�นสันเทียะ
2 15528 เด็กชาย อภิภู ศรีสุนทรเดชา
3 15558 เด็กชาย พัทธวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
4 15568 เด็กชาย ทีปกา ซุ้มบัณฑิต
5 15574 เด็กชาย ศุภกร ชิตชัยมงคล
6 16076 เด็กชาย พิสุทธิศักดิ� เบญญากุศล
7 16152 เด็กชาย ภาวัช ยูวะนิยม
8 16158 เด็กชาย เธียรวิชญ์ อัมรานนท์
9 16159 เด็กชาย วารุต ควรเชิดชู
10 16163 เด็กชาย ชยพล ทับทิม
11 16171 เด็กชาย โชติวรุชช์ เลิศปัจฉิมนันท์
12 16176 เด็กชาย แทนสมุทร วิเศษโมรา
13 16179 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ สถิตยงสุกานต์
14 16181 เด็กชาย ฐิตติพัทธ์ สิทธิสิริวรกุล
15 16191 เด็กชาย ฐิรัฐ โพธิสาร
16 16194 เด็กชาย เตชสิทธิ� เหงี�ยมจง
17 16197 เด็กชาย ศักดิพัฒน์ นิยมเจริญเพียร
18 16202 เด็กชาย วรกาญจน์ นาทอง
19 16203 เด็กชาย ปิยะภูมิ ลายนอก
20 16211 เด็กชาย อิทธินพ กิติพิเชฐวงศ์
21 16216 เด็กชาย รัชพล พละชัย
22 16218 เด็กชาย อิทธิกร คุณากรกอบสิน

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูณุศภัฒค์ชญา  โกมารพิมพ์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูณุศภัฒค์ชญา  โกมารพิมพ์

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16367 เด็กชาย วริทธิ�นันท์ รุ่งเรืองเวท
24 16379 เด็กชาย ปกป้อง ขวัญยืน
25 15551 เด็กหญิง ศศิมา จันเสรีกร
26 15552 เด็กหญิง จิดาภา อุลลา
27 15596 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ เลิศกิตติโกศล
28 16153 เด็กหญิง ภัณฑิรา แซ่จิง
29 16161 เด็กหญิง ชนิดาภา มณีโชติสวัสดิ�
30 16168 เด็กหญิง จิตสิริ มัตกิจ
31 16180 เด็กหญิง พรรณปพร เนติวิญ�ู
32 16204 เด็กหญิง ชนากานต์ จันทร์ลาด
33 16239 เด็กหญิง ไอรดา ทรัพย์อักษร
34 16380 เด็กหญิง ปริญา ขาวปลื�ม
35 16419 เด็กหญิง พิมมารีน งานแข็ง

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15533 เด็กชาย อรรถพล เชื�อชาย
2 15534 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญกูล
3 15538 เด็กชาย ชัชชยากร ชาติปรีดี
4 15541 เด็กชาย ธนัท แสงรุ่งเรืองกิจ
5 15546 เด็กชาย ภูมิ แย้มสรวล
6 15548 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ สุขวัฒนานุกิจ
7 15575 เด็กชาย ปกรณ์เกียรตคิําเส็ดสัก
8 15627 เด็กชาย พงษ์รัตน์ ทองเพียรพงษ์
9 15773 เด็กชาย ปรเวศ ลุนบง
10 16156 เด็กชาย ก้องภพ อมรเดชาวัฒน์
11 16157 เด็กชาย ณพรรฒ ฤาชา
12 16162 เด็กชาย อธิวิชญ์ ใจเย็น
13 16166 เด็กชาย อชิตะ จันทร์แก้ว
14 16178 เด็กชาย ณัฐภัทร รื�นสุคนธ์
15 16186 เด็กชาย โฆสน สลายแผ้ว
16 16190 เด็กชาย กฤษกร หอมชื�น
17 16198 เด็กชาย ปุริม สุนทรโอวาท
18 16205 เด็กชาย ชนะ หึกขุนทด
19 16206 เด็กชาย ธนภัทร ใสสด
20 16213 เด็กชาย กฤชณัท ตนะทิพย์
21 16227 เด็กชาย อินทัช กุลชรินทร์
22 16369 เด็กชาย จิตติพัฒน์ พนมไทย

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูณัชชา  หนูสีแก้ว

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูณัชชา  หนูสีแก้ว

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16376 เด็กชาย ภัทรชนน อินทะวงษ์
24 16415 เด็กชาย ฮันเท จุง
25 15531 เด็กหญิง ธัญพิชชา ขูดแก้ว
26 15556 เด็กหญิง นพรดา สอิ�งทอง
27 15564 เด็กหญิง เมธาพร เตชะวิริยะวงศ์
28 15572 เด็กหญิง พัชรณัฏฐ์ อิงคถาวรวงศ์
29 16009 เด็กหญิง เกวลิน ดิสสร
30 16164 เด็กหญิง รริณทร์ภัฏ คลังมณี
31 16167 เด็กหญิง ลภัสรดา สายบุตร
32 16188 เด็กหญิง ภัทรมน พรหมนิตย์
33 16195 เด็กหญิง กวินธิดา คํามา
34 16196 เด็กหญิง รมิดา อ่อนเกตุพล
35 16222 เด็กหญิง ภิชญาพร บัวบังศร

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15266 เด็กชาย พรพินิต อุทัยทักษิณ
2 15275 เด็กชาย กันตพงศ์ มณีวัณณ์
3 15287 เด็กชาย ธันวา พิพัฒน์
4 15522 เด็กชาย ธันวา กรเสาวภาคย์
5 15852 เด็กชาย ศรีวิเศษ วีระเสรีวัฒนะ
6 15871 เด็กชาย พัทธนันท์ แซ่ภู่
7 15933 เด็กชาย แพ็คเกียว ผายพิมพ์
8 15939 เด็กชาย คริษฐ์ เอี�ยมจิตกุศล
9 15943 เด็กชาย วีรวิชญ์ ชิดสิน
10 15946 เด็กชาย สุชน แซ่ลิ�ม
11 15947 เด็กชาย สิปปสิชญญ์ ปิ�นชุมพลแสง
12 15949 เด็กชาย กันต์นภัทร อาษาสนา
13 15960 เด็กชาย รัชชานนท์ สุวานิช
14 15963 เด็กชาย ธีร์วราธาดา ศรีชัยศักดิ�
15 15971 เด็กชาย ภัทรพล ม่วงสอน
16 15972 เด็กชาย เตชิต กิตติไกรศักดิ�
17 15980 เด็กชาย กันตณัฐ โรจน์ประสิทธิ�พร
18 15983 เด็กชาย ศรัณยพัชร์ พิริยะกูลธร
19 15991 เด็กชาย นิติพัฒน์ คนซื�อ
20 15997 เด็กชาย วิศรุต วัฒนรุจิวงศ์
21 15999 เด็กชาย อัศวิน ไทรหาญ
22 16002 เด็กชาย วุฒิภัทร ปัญจอภิสิทธิ�

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูณัฐกุล  ทุ่งนา

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูณัฐกุล  ทุ่งนา

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16354 เด็กชาย ภัทรดนัย วัชโรทัย
24 16378 เด็กชาย ปริญ ขวัญยืน
25 14796 เด็กหญิง สุชญา พูลทรัพย์
26 15260 เด็กหญิง นัทญา ธนัชกาญจน์
27 15263 เด็กหญิง นฤภร แซ่หวั�ง
28 15284 เด็กหญิง เนตรนภา เจริญสุข
29 15286 เด็กหญิง สาริศา ปัญญสัจจพร
30 15294 เด็กหญิง สุภาวิดา ชีโพธิ�
31 15519 เด็กหญิง ธนพร ก๊กตระกูล
32 15768 เด็กหญิง ศรสวรรค์ บุญศรี
33 15934 เด็กหญิง วัชราพร ทานนํ�า
34 15941 เด็กหญิง ภณิดา ป้องกัน
35 15962 เด็กหญิง นภัสวรรณ ตะเพาพงษ์
36 16005 เด็กหญิง จณิสตา จารุศิริกุล
37 16146 เด็กหญิง มาลิซ่า ซิมฟ  ไซม่อน
38 16418 เด็กหญิง ภัทริน เพ็ชรศรี

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15064 เด็กชาย ปัณณทัต ราชบุตร
2 15267 เด็กชาย อาฒยา ไตรวรเดชา
3 15272 เด็กชาย ปุณณ์ พิชิตยุทธการ
4 15277 เด็กชาย พชรพล ธนาสมุทร
5 15285 เด็กชาย อินทัช สุทธิ
6 15288 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ต้นหิรัญมาศ
7 15295 เด็กชาย ทักษ์ดนัย รัตนสุวรรณ
8 15523 เด็กชาย ธนบดี รังบุบผา
9 15940 เด็กชาย พัลลภ แย้มอําพันธ์
10 15942 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เกตุลักษณ์
11 15945 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ปารคมน์
12 15950 เด็กชาย ศรบุณย์ สุภาเกตุ
13 15952 เด็กชาย ปิยะบุตร ลายนอก
14 15953 เด็กชาย พัชร หงส์ประภัศร
15 15955 เด็กชาย ปัณณทัต สังข์ชาวนา
16 15959 เด็กชาย สรวิชญ์ ขัตติยะสุวงศ์
17 15967 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตาตะนันท์
18 15970 เด็กชาย ปรัชญ์ เจริญบุตร
19 15973 เด็กชาย ณเดชน์ บุญทวีพร
20 15989 เด็กชาย นที คําแหงนาค
21 15992 เด็กชาย ศักรพงศ์ เกื�อกุลอุดมชัย
22 15993 เด็กชาย พัทธดนย์ ศัทรากูล

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูนิตยา  จินดาพันธ์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูนิตยา  จินดาพันธ์

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16006 เด็กชาย ธนภูมิ ธนานิมิตกิจ
24 16148 เด็กชาย วีระยุทธ คาดหมาย
25 15264 เด็กหญิง สุพิชญา เอี�ยมต้นเค้า
26 15265 เด็กหญิง อุรัชภรณ์ สีทอง
27 15271 เด็กหญิง พุทธิดา เล้าหะชัย
28 15282 เด็กหญิง ดลหทัย โพธิ�แดง
29 15307 เด็กหญิง พรนานา จิระประวัติตระกูล
30 15311 เด็กหญิง ไพลิน บ้งกาวงษ์
31 15764 เด็กหญิง ธัญสิริ ปิยะตระภูมิ
32 15769 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ จินดาธนศาล
33 15841 เด็กหญิง ภควดี ปานทอง
34 15851 เด็กหญิง รวินทร์นิภา จิตติเจริญวิทย์
35 15958 เด็กหญิง วิสาขา สุภาสาคร
36 15976 เด็กหญิง ชัญญานุช แสงสวัสดิ�
37 16007 เด็กหญิง ปราณปียา โกสุมพิทักษ์
38 16417 เด็กหญิง ลักษณพร ยงพานิชย์

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15067 เด็กชาย พรหมพัฒน์ นาสินสร้อย
2 15261 เด็กชาย พิทยุตม์ พานหาญ
3 15268 เด็กชาย พีรวิชญ์ ฉันทวิไลยิ�ง
4 15269 เด็กชาย โจเซฟ เลคส์
5 15279 เด็กชาย ณเดช เจริญศิลป์
6 15281 เด็กชาย ธีรเดช พรายพรรณ
7 15518 เด็กชาย นฤสรณ์ ทีฆะพงษ์
8 15765 เด็กชาย พัชรพล สุธีวรางค์กุล
9 15840 เด็กชาย ณฐวัฒน์ โวชัย
10 15936 เด็กชาย ยศสรัล รุ่งเรือง
11 15938 เด็กชาย สัญญพงศ์ เหมือนสมหวัง
12 15948 เด็กชาย พงศ์วิทย์ ก่อสวัสดิ�วรกุล
13 15951 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ไชยสิทธิ�
14 15954 เด็กชาย อนันตสิทธิ� ลีลานภากาศ
15 15957 เด็กชาย ศรวัสย์ ศิริพันธุ์
16 15977 เด็กชาย พลลภัตม์ จิตต์ชอบธรรม
17 15981 เด็กชาย ณภัทร พัควิลัย
18 15994 เด็กชาย อรรถพล บุญเจริญ
19 16001 เด็กชาย ชนันธร ศิลาธนานันท์
20 16096 เด็กชาย ณัฐคุณ เกษะประกร
21 16147 เด็กชาย ปภินวิช รติศานย์พงศ์
22 16416 เด็กชาย ปัณณทัต สุขสําราญ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูอรวรรณ  เพ่งพิศ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูอรวรรณ  เพ่งพิศ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16501 เด็กชาย จิรายุ พรหมหาญ
24 15293 เด็กหญิง ทิพญาฎา แปลงศัพย์
25 15324 เด็กหญิง ฐิตารัตน์ บุญญวีรานุวัฒน์
26 15766 เด็กหญิง ณัฐนรี โทชัย
27 15771 เด็กหญิง พรรณศิริ ลักขณาภิรมย์สุข
28 15932 เด็กหญิง ธัญวีรื สระแก้ว
29 15935 เด็กหญิง พีรญา ใจคํา
30 15937 เด็กหญิง ประภาพรรณบุญเลิศ
31 15961 เด็กหญิง ณันช์ญภัสร์ อิ�มใจ
32 15982 เด็กหญิง เมลิตา มานะดี
33 15988 เด็กหญิง กีรตยา จันทะกล
34 16144 เด็กหญิง ณัฏฐมนกาญสุคนธมาน
35 16145 เด็กหญิง ชนิดาภา โรจน์ประไพศรี
36 16333 เด็กหญิง ทิพกฤตา อ่อนลมูล
37 16412 เด็กหญิง เฮลลี� เดวิลล่า
38 16413 เด็กหญิง ธีริศรา วิวิธเรืองรอง

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15065 เด็กชาย ปัณณภัฏ จารุภูมมิก
2 15274 เด็กชาย พิชญะ บุญนํากิจวรกุล
3 15276 เด็กชาย ปุญพัฒน์ คล่องฝีมือ
4 15278 เด็กชาย จิรวิชญ์ ลุประสงค์จิตร์
5 15290 เด็กชาย อาณกร นีลวัชระ
6 15291 เด็กชาย ภัทรพล พึ�งประยูรพงศ์
7 15296 เด็กชาย ฉัตรวรมน์ แจ้งสันเทียะ
8 15297 เด็กชาย กิตติภพ รุ่งชวาลนนท์
9 15298 เด็กชาย กิตติพิชญ์ รุ่งชวาลนนท์
10 15299 เด็กชาย พสิษฐ์ ชลสุข
11 15304 เด็กชาย ณัฐอนันต์ พัลลภเจริญกิจ
12 15524 เด็กชาย ชยานันท์ รุ่งศรีเจริญชัย
13 15767 เด็กชาย กิตติธัช โชติภาภรณ์
14 15842 เด็กชาย ธนาธิป ซ่อมทอง
15 15843 เด็กชาย ธีทัต ศรีสุข
16 15964 เด็กชาย อริยะ ชนวัฒน์
17 15966 เด็กชาย โรม ตั�งวิริยะ
18 15968 เด็กชาย ฐิติพฤฒิ รุ่งโรจน์นวกุล
19 15985 เด็กชาย ศุภกฤต เตชะวัชราภัยกุล
20 15986 เด็กชาย จิตตกร แก้วอําไพ
21 15987 เด็กชาย รังสิมันต์ กิติวัชระเจริญ
22 15990 เด็กชาย วัชรพล ทศพรทวีทรัพย์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูอนงค์ภัทร ์ ทรัพย์มีชัย

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูอนงค์ภัทร ์ ทรัพย์มีชัย

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15995 เด็กชาย นวมินทร์ อัศวสุวรรณ
24 16003 เด็กชาย ธีรักษ์ คุณทิพย์
25 15273 เด็กหญิง ปลายฟ้า อภิชัยเสถียรโชติ
26 15280 เด็กหญิง วีรยา บุรุษเกิด
27 15300 เด็กหญิง กฤตมน อธิชารุจธร
28 15301 เด็กหญิง อิสซาเบลล่าลีโอเน็ตติ
29 15303 เด็กหญิง ภาริน จิราบัญชากุล
30 15312 เด็กหญิง ธนพร วาสนารุ่งเรืองสุข
31 15770 เด็กหญิง ชนิฉัตร วาสิกนานนท์
32 15956 เด็กหญิง ศิริกัญญ์ ปะมะโต
33 15965 เด็กหญิง ภัทรจินดา กวมทรัพย์
34 15969 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เมืองรอด
35 15984 เด็กหญิง วริศรา เรียบร้อย
36 15996 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คงทน
37 15998 เด็กหญิง ณิชารีย์ เปลี�ยนขํา
38 16000 เด็กหญิง ณัชชา โตสกุลวงศ์
39 16383 เด็กหญิง ดาลิตรา จําปาเทศ

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15001 เด็กชาย พิเชฐ เตชะอัศวพงษ์
2 15002 เด็กชาย เปรมอนันต์ คุณาวนากิจ
3 15006 เด็กชาย อัณณพ ชาติชนะ
4 15031 เด็กชาย นเรศ จันทร์เดชา
5 15043 เด็กชาย ธนชาติ พงษ์เสนา
6 15248 เด็กชาย พีรณัฐ โพธิ�ศรี
7 15250 เด็กชาย อภินัทธ์ รินเงิน
8 15257 เด็กชาย วรพล โสภณพงษ์
9 15510 เด็กชาย คีเกน โกมลวานิช
10 15513 เด็กชาย ณัฏฐพล เย็นสกุลสุข
11 15609 เด็กชาย สุภนล บรรจงชาติ
12 15686 เด็กชาย ถิรวัสส์ นาคทน
13 15687 เด็กชาย ธนิสร แซ่จิง
14 15690 เด็กชาย ขวัญชัย สุภาสาคร
15 15704 เด็กชาย ธนากร อนันตภัณฑ์
16 15708 เด็กชาย เอธัส เครือเทศ
17 15711 เด็กชาย ปัญจพล ทศพรทวีทรัพย์
18 15718 เด็กชาย รัฐนันท์ มาตรา
19 15724 เด็กชาย พลไพศาล อภิโชคนันท์
20 15726 เด็กชาย ณชพล แทนพระเดช
21 15736 เด็กชาย เจษฎา วงแก่นทอง
22 15744 เด็กชาย พัทธพล แซ่อื�อ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูยุวด ี ศรีสุระ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูยุวด ี ศรีสุระ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15760 เด็กชาย สหรัฐ ง้อนไธสง
24 15931 เด็กชาย ประดิพัทธ์ โชคเขมเศรษฐ์
25 15012 เด็กหญิง ณฐอร หมันสา
26 15016 เด็กหญิง อภิสร เปี�ยมบางแวก
27 15021 เด็กหญิง วริศรา สุขวัฒนานุกิจ
28 15022 เด็กหญิง ภูริตา ตันติรังสี
29 15592 เด็กหญิง กรชนก เถื�อนมูลแสน
30 15685 เด็กหญิง ณัฐนรี จารุศรีวัฒน์
31 15731 เด็กหญิง ธนภรณ์ แสงแก้วศรี
32 15748 เด็กหญิง ลิน ฮาโกล
33 15749 เด็กหญิง ชอน ฮาโกล
34 15757 เด็กหญิง ธัญธร ถนอมทุน
35 16079 เด็กหญิง ศุภัชญา ทับทิม
36 16410 เด็กหญิง พิมพกานต์ ทองมอญ

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15014 เด็กชาย พีรดนย์ สิริธีรพจน์
2 15018 เด็กชาย คณุตม์กฤษฎเิกตุดํา
3 15023 เด็กชาย อัญญา ไพบูลย์
4 15026 เด็กชาย กิตติ�นภัส เขมวลี
5 15253 เด็กชาย ซาคุยะ ยามาชิตะ
6 15317 เด็กชาย ปุริมพัฒน์ นุกูลเอื�ออํารุง
7 15506 เด็กชาย ภาสวิชญ์ สุขเกิด
8 15610 เด็กชาย ทินภัทร จันทร์สุข
9 15624 เด็กชาย พชร กิจมาตรสุวรรณ
10 15688 เด็กชาย อาชวิน แจ้งสุวรรณ์
11 15694 เด็กชาย ภรัณยู เจิ�ง
12 15700 เด็กชาย วศทรรศนช์ ตันตินีรนาท
13 15701 เด็กชาย พศธัญญณ์ ตันตินีรนาท
14 15702 เด็กชาย นิรันดร วาสิกนานนท์
15 15706 เด็กชาย กฤตพัสพงศ์ เวชปิยปกรณ์
16 15709 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เกตุศรี
17 15710 เด็กชาย กษิดิ�เดช สุภาพวรรณ
18 15719 เด็กชาย ญาณวุฒิ สุขเกษมไชย
19 15733 เด็กชาย ปัณณทัต บุญทรัพย์
20 15751 เด็กชาย จิรายุ แดงประพันธ์
21 15752 เด็กชาย สรวิศิษฏ์ สิทธิพงศากร
22 15758 เด็กชาย อัครพล ศรีรักษ์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูชัชชญา  ชายหงษ์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูชัชชญา  ชายหงษ์

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15759 เด็กชาย นพวิชญ์ กาฬภักดี
24 15762 เด็กชาย ณัฐธัญ ชิตอุดม
25 16142 เด็กชาย ณัฏฐ์วัฒน์ สุคนธมาน
26 14998 เด็กหญิง ภคพร อํานวยสุขพรชัย
27 15040 เด็กหญิง พชรพร บ้งกาวงษ์
28 15504 เด็กหญิง ชนิตา ตั�งจิตวิสุทธิ�
29 15505 เด็กหญิง ณัฐชยา ธนพรโกศล
30 15507 เด็กหญิง ฐิตารีย์ เกิดพิบูลย์
31 15512 เด็กหญิง ปณิตา พรมน้อย
32 15693 เด็กหญิง ภัทรวดี เจิ�ง
33 15741 เด็กหญิง กัญญ์ณณัฐ บัญญัติศิวะพจน์
34 15763 เด็กหญิง บุรัสกร สิงหฬ
35 15854 เด็กหญิง อภิชญา เธียรอนันต์สุข
36 16382 เด็กหญิง ดลตรา จําปาเทศ

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15013 เด็กชาย นฏกร เกตุผาสุข
2 15033 เด็กชาย ภัทรวุฒิ คงแก้ว
3 15034 เด็กชาย ธนพร ศรีกุญชร
4 15247 เด็กชาย ณัฏฐ์ ขําดี
5 15249 เด็กชาย อเล็กซ์ ซิงห์
6 15251 เด็กชาย วิคเตอร์ จําปี
7 15503 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ทองอินทร์
8 15511 เด็กชาย ณฐกร โตสกุลวงศ์
9 15626 เด็กชาย ธนันท์พงษ์ ทองเพียรพงษ์
10 15684 เด็กชาย กฤตเมธ มงคลพูนเกษม
11 15697 เด็กชาย อชิระ ผัสดี
12 15699 เด็กชาย ชยากร สีลาคํา
13 15703 เด็กชาย ทิวากร ใช้คําแช่ม
14 15707 เด็กชาย ธัญวิสิษฐ์ อธิคมกุลชัย
15 15712 เด็กชาย ณัฐรมย์ ตันรัตนพัฒนกุล
16 15713 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตันรัตนพัฒนกุล
17 15714 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ตันรัตนพัฒนกุล
18 15716 เด็กชาย ปวริศ สมฤกษ์ผล
19 15717 เด็กชาย ภูกัณช์ นะวะมี
20 15722 เด็กชาย ปัญจพงศ์ จิณณ์ธนวัฒน์
21 15723 เด็กชาย ปณชัย เซิ�ง
22 15725 เด็กชาย ชัยพัชร์ สารถีวิทย์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูธนพร  เปี�ยมอยู่

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูธนพร  เปี�ยมอยู่

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15728 เด็กชาย เบญจรงค์ อายุยืน
24 15729 เด็กชาย อภิธร กริยานนท์
25 14996 เด็กหญิง อัญชัญ พรเจริญ
26 15000 เด็กหญิง ณปภัช สุวาณิชย์กุล
27 15007 เด็กหญิง ปริยาภัทร เรืองเนตร
28 15009 เด็กหญิง พลอยปภัส จิตติปกรณ์รักษ์
29 15255 เด็กหญิง ภูริชญา นาถาบํารุง
30 15615 เด็กหญิง ประภาวดี ชุณหสุนทร
31 15692 เด็กหญิง ปรียวิชญา ระฤกธรรม
32 15730 เด็กหญิง กัณฐิกา ปรีชาวนิชย์
33 15747 เด็กหญิง เดือนมีนา สุทธิพงษ์
34 15755 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อาษากิจ
35 15850 เด็กหญิง นันท์นภัส นามเมือง
36 16143 เด็กหญิง ปาลิตา โรจน์ประไพศรี

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 15004 เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุญชมศุภชัย
2 15010 เด็กชาย สรวิชญ์ ธาราอิสระ
3 15019 เด็กชาย ศฎยุ ใจรื�น
4 15024 เด็กชาย รชต ใยนาคี
5 15508 เด็กชาย ชลภรรค บุญศรี
6 15509 เด็กชาย อติชาต เขียวแก้ว
7 15514 เด็กชาย ณฐนนท์ ศรีสัจจพล
8 15516 เด็กชาย ณภวัต โตสกุลวงศ์
9 15689 เด็กชาย ธนิตพงศ์ มัตตะวรรณรุจน์
10 15691 เด็กชาย ปรเมศวร์ บุญรุ่ง
11 15695 เด็กชาย อภิโชติ พลหาญ
12 15696 เด็กชาย ญาณพัฒน์ แก้วประสิทธิ�
13 15698 เด็กชาย พงษ์อนันต์ เพียรเลิศ
14 15721 เด็กชาย พงศ์ชยนต์ พิริยะพรสันติ
15 15732 เด็กชาย อินทัช วิบูลย์มงคลชัย
16 15734 เด็กชาย ปุณยวิชญ์ เตชะวัชราภัยกุล
17 15738 เด็กชาย วีรภัทร สิริโรจน์กุล
18 15742 เด็กชาย ณัฐชนน ธีรเชิดชู
19 15743 เด็กชาย ธนภัทร วิริยปกรณ์กุล
20 15745 เด็กชาย ธนเดช ดุษฎีวณิชสุข
21 15750 เด็กชาย ปิตินันท์ ขูดแก้ว
22 15756 เด็กชาย ปวริศร์ รักษ์ทอง

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูวันด ี พ่วงจาด

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูวันด ี พ่วงจาด

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16411 เด็กชาย ภวัต เตชวีรพงศ์
24 16414 เด็กชาย ภูมิรพี โอภาสมงคลชัย
25 15005 เด็กหญิง ณิชาพร แพนอุชชวัน
26 15256 เด็กหญิง ปินเหยียน เกาว์
27 15502 เด็กหญิง ไพลิน ชุมพงศ์
28 15593 เด็กหญิง สรชา สะอาดรัมย์
29 15720 เด็กหญิง จิรัชยา มาพึ�ง
30 15727 เด็กหญิง กนกพร นิลโหมด
31 15735 เด็กหญิง ชนิตา สิทธิสาตร์
32 15753 เด็กหญิง อรวี พงษ์สุภา
33 15754 เด็กหญิง อรกาญจน์ พงษ์สุภา
34 15761 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ แซ่ตั�ง
35 16141 เด็กหญิง เอมมิกา สลายแผ้ว
36 16355 เด็กหญิง ธนพร หุ่นทอง

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14715 เด็กชาย ภัทร ลําเนาตระกูล
2 14725 เด็กชาย อนุกูล รัศมีดํารงกิจ
3 14734 เด็กชาย นพณัฐ เนียมเปรม
4 14739 เด็กชาย ธนกร ภู่ระย้า
5 14980 เด็กชาย ศิรภัส ครองกิจเกษม
6 15063 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ อรพรตระกูล
7 15236 เด็กชาย ยศกร สกิจขวา
8 15420 เด็กชาย ศุภณัฐ นุชนารถ
9 15421 เด็กชาย สิริวัชร ศรีทองทราย
10 15427 เด็กชาย อิทธิกร พนาสิทธิ�สกุล
11 15429 เด็กชาย เจษฎา ศรีนิลทา
12 15439 เด็กชาย สันติ ไฉ่
13 15444 เด็กชาย สุวิจักษณ์ แต่งผล
14 15450 เด็กชาย ภูริภัทร คงกระพันธ์
15 15454 เด็กชาย ศุภวิชญ์ องค์สกุล
16 15453 เด็กชาย ศักดากร ศรีลูน
17 15459 เด็กชาย พงศนาถ มรกตสิริกุล
18 15471 เด็กชาย ธนกฤต ดุษฎีวณิชสุข
19 15473 เด็กชาย ปฏิภาณ สื�อเฉย
20 15489 เด็กชาย ธนพล ฐิตสิริ
21 15495 เด็กชาย บุญญวัฒน์ จันคนา
22 15588 เด็กชาย อะนีส แก้วสาขา

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูเรวด ี อุดมลาภ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  คุณครูเรวด ี อุดมลาภ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15682 เด็กชาย ทวีรัฐ กุลาติ
24 15847 เด็กชาย ฤติ มั�งเจริญ
25 16140 เด็กชาย ณัฐนันทน์ อิ�มอารมย์
26 16372 เด็กชาย วชิระ ชินธนทรัพย์
27 14721 เด็กหญิง พรธิชา เทียบคํา
28 14792 เด็กหญิง วิมุตติ จันทรสวาท
29 14793 เด็กหญิง อนัญพร โอษฐศิริยานนท์
30 14978 เด็กหญิง สุทัตตา หมวกพิมาย
31 15238 เด็กหญิง ณฐมน เริงอาจ
32 15245 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา หวานสนิท
33 15432 เด็กหญิง ณัชญา ลิมปรัตนชัย
34 15442 เด็กหญิง ติยาพร เตชะอรรถ
35 15447 เด็กหญิง ญาโณทัย บุรสินสง่า
36 15449 เด็กหญิง มายาวี สดใส
37 15460 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เถาเสถียร
38 15487 เด็กหญิง พัลลภา แย้มอําพันธ์
39 15497 เด็กหญิง ปิยธิดา ทองอยู่ยืด
40 15501 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ทองจิตร

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14711 เด็กชาย ชาตรี ลีลาสถาพรกูร
2 14716 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ก่อสวัสดิ�วรกุล
3 14717 เด็กชาย ณัฐคริษฐ รัตนบุตร
4 14727 เด็กชาย ปุณวิช วัชรวรธรรม
5 14747 เด็กชาย ฐปนรร พัฒนศิริ
6 14755 เด็กชาย จิระ จิราธิภิญโญ
7 14777 เด็กชาย ฟินท์ เลคส์
8 14982 เด็กชาย โชติวัฒน์ สิมานันท์
9 14993 เด็กชาย ณัฐดนัย สังสะเกตุ
10 15241 เด็กชาย ผดุงพงษ์ บุญยะวาสี
11 15414 เด็กชาย รชต รื�นเริง
12 15424 เด็กชาย กษิดิศ แซ่โค้ว
13 15431 เด็กชาย พัชรพลฐ์ ติ�งจันทร์
14 15437 เด็กชาย อภิวิชญ์ วัชระเรืองศรี
15 15441 เด็กชาย ธีรภัทร์ เอกนิพิฐสิริ
16 15455 เด็กชาย รัตฐวุฒิ รัศมิทัต
17 15457 เด็กชาย ณัชนนท์ บุญชู
18 15462 เด็กชาย ธนดล อรัญวาลัย
19 15463 เด็กชาย วรินทร ชัยศาสตรศิลป
20 15468 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เคร่งครัด
21 15476 เด็กชาย กิตติ กิตติธรานนท์
22 15500 เด็กชาย ชินท์ณภัทร เผ่าจินดา

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูเรณ ู ไตรวิทยากร

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูเรณ ู ไตรวิทยากร

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15589 เด็กชาย ธนกฤต กันตะเพ็ง
24 15590 เด็กชาย ชวัลวิทย์ กลิ�นหอม
25 15926 เด็กชาย สิทธา เฟื�องฟู
26 14742 เด็กหญิง สาริศา อุลลา
27 14743 เด็กหญิง กวิณตรา คงแก้ว
28 14984 เด็กหญิง กัลยาณิน ไชยนิตย์
29 14989 เด็กหญิง สุกฤตา ชุณหสุนทร
30 15417 เด็กหญิง สุนิสา พรหมมาน
31 15418 เด็กหญิง จารุภัทร จันตระกูล
32 15445 เด็กหญิง ฉันทิกา สุวิมลวรรณ
33 15446 เด็กหญิง ธัญญ์ชนก อิ�งขวัญ
34 15451 เด็กหญิง ชยานิศ รุ่งศรีเจริญชัย
35 15452 เด็กหญิง ปริณดา เจริญผล
36 15488 เด็กหญิง ชนิดา จิตต์ชอบธรรม
37 15499 เด็กหญิง อาทิตยา สายยศ
38 15683 เด็กหญิง อาภาภัทร ศรีขันธ์
39 15924 เด็กหญิง อรพรรณ แจ่มดวง
40 16409 เด็กหญิง ศศินันท์ ประสาทพร

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14712 เด็กชาย วัลลภ ลีลาสถาพรกูร
2 14726 เด็กชาย ชาคริต เกียรติพรพานิช
3 14728 เด็กชาย วชิรวิทย์ วิมลวัฒนพันธุ์
4 14738 เด็กชาย ธราเทพ เกษสาลี
5 14758 เด็กชาย นพเมศฐ์ พงศ์พลาญชัย
6 14759 เด็กชาย ฐิติเศรษฐ์ มณเฑียร
7 14979 เด็กชาย ภพธร จันทิมาคม
8 15058 เด็กชาย ฐานวัฒน์ ยะสะวุฒิ
9 15244 เด็กชาย บรม ธารสุวรรณวงศ์
10 15416 เด็กชาย ภูวิน วิทยานุกรณ์
11 15422 เด็กชาย นธกร วรภัคกิติกร
12 15425 เด็กชาย นพกฤษฏิ� ฉัตรมงคลชัย
13 15428 เด็กชาย ฐิติพงศ์ มาโกมล
14 15434 เด็กชาย ธนบดี ก้อนมณี
15 15448 เด็กชาย ชลนที ไชยสาร
16 15464 เด็กชาย พชรวัฒน์ เอี�ยมจิตกุศล
17 15465 เด็กชาย ปิติภพ แซ่ลิ�ม
18 15478 เด็กชาย ศิรพัฒ สุวรรณศิริ
19 15492 เด็กชาย อิสยศ อิ�มสมบูรณ์
20 15496 เด็กชาย กฤตภาส เตชนิมิตวัช
21 15601 เด็กชาย นัฐธภัทรญ์ พลีบัตร
22 15677 เด็กชาย ทอม ฮาโกล

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูนวลพรรณ  มะเมียทอง

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูนวลพรรณ  มะเมียทอง

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15681 เด็กชาย ธนโชค แซ่เซิ�น
24 15867 เด็กชาย พงศ์ธัญ พิทักษ์วาปี
25 16095 เด็กชาย เทพพิทักษ์ ออกรรัมย์
26 16408 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ คชาสัมฤทธิ�
27 14710 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีภูมาตร
28 14731 เด็กหญิง อัสรี� ช้างสว่าง
29 14732 เด็กหญิง สุประวีณ์ โพธิ�แดง
30 14733 เด็กหญิง อาวรณี เพ่งพิศ
31 15066 เด็กหญิง สรัลรัตน์ ศิระวงษ์ธรรม
32 15242 เด็กหญิง ปพิชญา แซ่หล่อ
33 15419 เด็กหญิง นภสร เหมาะตัว
34 15433 เด็กหญิง พชรพร มะลิลํา
35 15474 เด็กหญิง นันทนัช นาถวาณิชยกุล
36 15477 เด็กหญิง สมิตานันท์ บุนนาค
37 15484 เด็กหญิง วราลี จําปาขาว
38 15494 เด็กหญิง เปรมมิกา เปลี�ยนเจริญ
39 15678 เด็กหญิง วรางคณา คล้ากลาง
40 15925 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ เทศธรรม

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14527 เด็กชาย ภูริชญา อุลมาน
2 14718 เด็กชาย คุณานนท์ พึ�งกลาง
3 14719 เด็กชาย กันตธร แซ่เจี�ย
4 14720 เด็กชาย ปวินท์ อู่ภัคธร
5 14736 เด็กชาย ชิติพัทธ์ กรอบกระจก
6 14985 เด็กชาย ภูรินท์ รัตนวร
7 14986 เด็กชาย ญาณพัฒน์ ภักดีรักษ์พงศ์
8 14990 เด็กชาย อริสร์ เตชะวิริยะวงศ์
9 14992 เด็กชาย ศิวัฒน์ ลิ�มจิตสมบูรณ์
10 15240 เด็กชาย จิรพัฒน์ สรรค์เสถียร
11 15415 เด็กชาย รพีภัทร ครองเมือง
12 15423 เด็กชาย ปพน นภาวิวัฒนากุล
13 15426 เด็กชาย ยศพล ศิริมงคลภาวงศ์
14 15435 เด็กชาย ชนม์ณภัทร์ วงศ์สมศรี
15 15436 เด็กชาย นิพัทธ์ ศิริลาภอนันต์สุข
16 15440 เด็กชาย ธีธวัช จรรยาอังกูร
17 15443 เด็กชาย พัชรพล สังข์เสียงสูง
18 15461 เด็กชาย ธนบดี ปานทอง
19 15466 เด็กชาย พีรพล ใจซื�อ
20 15469 เด็กชาย กรวิชญ์ ฉันวงษ์งาม
21 15472 เด็กชาย รวิภัทร ภิบาลสิงห์
22 15498 เด็กชาย ยศวิน ยศนนท์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูแอมรา  วงค์คําขาว

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูแอมรา  วงค์คําขาว

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15607 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ธีรเนตร
24 15680 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ มะลิลา
25 15865 เด็กชาย พิริยพงศ์ เต็มธนทรัพย์
26 16094 เด็กชาย ชนุตม์ อินทร์ขุน
27 16139 เด็กชาย กฤชตฤณ โตวา
28 16332 เด็กชาย ภูริเชษฐ์ เฉลยปราชญ์
29 14740 เด็กหญิง ธัญพร บุญญาวรกุล
30 14744 เด็กหญิง ณัฐณิชา คูพฤกษาพันธ์
31 14754 เด็กหญิง ณัฐชา ศักดิ�ไทยสมบูรณ์
32 14983 เด็กหญิง อันนา อํามฤตโชติ
33 14991 เด็กหญิง ภัชริยา ชาติปรีดี
34 15243 เด็กหญิง วริทธินัน เจริญอํานวยชัย
35 15316 เด็กหญิง ช่อแก้ว เล็กสําราญ
36 15438 เด็กหญิง อัจฉฬิญา บุญรอด
37 15458 เด็กหญิง แพรวพราว สมิทธิเจริญผล
38 15479 เด็กหญิง เอื�อการย์ ศรีเกียรติศักดิ�
39 15483 เด็กหญิง แทนคุณ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธย
40 15485 เด็กหญิง ณัฐรี กรจิรัสโยธากุล
41 15493 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ กัญชนะ

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ

  ยา



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14317 เด็กชาย ต่อพงษ์ บุญเพชร
2 14491 เด็กชาย พัฒน์พิเชฐ ทองฤทธิ�
3 14492 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ขวัญกิจปัตติกุล
4 14511 เด็กชาย พชร เหล่าวัฒนาเจริญ
5 14533 เด็กชาย กันตพงศ์ เลิศกิตติโกศล
6 15148 เด็กชาย มงคล ดีภูงา
7 15155 เด็กชาย ศิวกร วัฒนาเลิศสกุล
8 15157 เด็กชาย นภัสกร ลายเครือวัลย์
9 15171 เด็กชาย ณัฐวินฐ์ เตชะวัชราภัยกุล
10 15179 เด็กชาย ปุณณภัทร เลิศปัจฉิมนันท์
11 15185 เด็กชาย ก้องภพ โชติดิลก
12 15194 เด็กชาย ภัทรดนัย น่วมปฐม
13 15198 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ลิ�มธงเจริญ
14 15211 เด็กชาย ภูริพัทธ์ สมหวัง
15 15214 เด็กชาย กฤษณกรณ์ มิสาโท
16 15216 เด็กชาย ธีรศานย์ เรืองประดิษฐ์
17 15220 เด็กชาย รวิภัทร แก้วโกต
18 15228 เด็กชาย พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ
19 15231 เด็กชาย สุวิจักษณ์ กิติวัชระเจริญ
20 15621 เด็กชาย พิสิษฐ์ เหรียญวิทยากุล
21 15917 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์ มีสมบูรณ์
22 15920 เด็กชาย ทักษดนัย ตระการจันทร์

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  ม. วัลลภ  แร่จั�น

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 1
ครูประจําชั�น  ม. วัลลภ  แร่จั�น

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16078 เด็กชาย ธนกร ทับทิม
24 16573 เด็กชาย ชัยธัช เลิศเจริญคุณชัย
25 14502 เด็กหญิง รุ้งอรุณรัตน์ อินทรารักษ์
26 14700 เด็กหญิง เพชรฎาภรณศ์รสูงเนิน
27 14791 เด็กหญิง เมธาพร โตสวัสดิ�
28 14974 เด็กหญิง พรวดี โวชัย
29 14977 เด็กหญิง จริยา พึ�งหิรัญกุล
30 15150 เด็กหญิง พรทิพย์ พันโท
31 15172 เด็กหญิง สิรภัทร อัมพรสิริรัตน์
32 15181 เด็กหญิง ปณิตา สีหาพงษ์
33 15229 เด็กหญิง สุภากาญจน์ ดีธรรมมะ
34 15230 เด็กหญิง นิชาภัทร ชวนจิตต์
35 15674 เด็กหญิง สิริกุล เลิศคุณชัย
36 15923 เด็กหญิง ธาราภรณ์ ยาวรัมย์

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14318 เด็กชาย หฤษฎี กุลธรรมโยธิน
2 14489 เด็กชาย นพเกียรติ กิจนพเกียรติ
3 14497 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ก่อสวัสดิ�วรกุล
4 14501 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนตรบรรเจิด
5 14510 เด็กชาย สรวิศ คุรุเสถียรกิจ
6 14512 เด็กชาย พิพัฒน์ เขมวลี
7 14521 เด็กชาย ธีรดนัย อนุรัตนพานิช
8 14783 เด็กชาย นภัทร์ พารารัตน์
9 14880 เด็กชาย วริทธิ�ธัญ เจริญพิมลกุล
10 15158 เด็กชาย ภควัต เรืองกรแก้ว
11 15162 เด็กชาย ดนุพล ผ่านไกล
12 15182 เด็กชาย รัชพล อัครเมธีพันธ์
13 15186 เด็กชาย ศรัณย์ พิทักษ์รณชัย
14 15189 เด็กชาย ธนธรณ์ วิริยปกรณ์กุล
15 15199 เด็กชาย ธนิสร จันทร์แก้ว
16 15201 เด็กชาย ธาวิน ชูศาสตร์
17 15205 เด็กชาย ปภิณวิช จินดาโชติ
18 15215 เด็กชาย ยศวิชญ์ เจียรยงจรัส
19 15225 เด็กชาย ธนกฤต น้อยเนาวรัตน์
20 15408 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ�มบุญเจือ
21 15622 เด็กชาย สุทานะ ไชยหลาก
22 15668 เด็กชาย จิรัฏฐ์ โรจยารุณ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูมณีรัตน ์ ชัยรัตนะ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 2
ครูประจําชั�น  คุณครูมณีรัตน ์ ชัยรัตนะ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15921 เด็กชาย ณรัฐนันทน์ ตะเพาพงษ์
24 14344 เด็กหญิง พัชรภา หริกุลรักษ์
25 14506 เด็กหญิง มณฑ์ปวีร์ สราวุธวินัย
26 14553 เด็กหญิง เบญญาภา บารมีสกุล
27 14701 เด็กหญิง สิริกัญญา เอี�ยมปัญญาสกุล
28 14967 เด็กหญิง นภัสสร บุตรกันหา
29 15153 เด็กหญิง อภิสรา ศิริมาศ
30 15161 เด็กหญิง ปริยกร แซ่หล่อ
31 15167 เด็กหญิง ญาณัจฉรา นามศักดิ�
32 15175 เด็กหญิง ปสุตา เธียรอนันต์สุข
33 15197 เด็กหญิง ศุภสุตา ผ่องประภา
34 15223 เด็กหญิง นิชา พรมศรี
35 15226 เด็กหญิง อริสรา เยินสูงเนิน
36 15613 เด็กหญิง กัญชัชชน อัครธนินทร

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14487 เด็กชาย รัฐนินทร์ วงศ์พนาไกร
2 14503 เด็กชาย เศรษฐ์ศรุต กตคุณไพศาล
3 14505 เด็กชาย ชัยวัฒน์ วิทยประสพชัย
4 14514 เด็กชาย ปัญญ์ เทศทอง
5 14760 เด็กชาย ภคภพ บุรณศิริ
6 14969 เด็กชาย ภูรินท์ พิบูลย์รัตนกิจ
7 14976 เด็กชาย กวินท์ ขจรเดชตระกูล
8 15056 เด็กชาย ธัญชนน พีระณรงค์
9 15163 เด็กชาย กรัณย์พล มาหาร
10 15165 เด็กชาย ชนกันต์ แซ่โง้ว
11 15176 เด็กชาย วรพล พุทธาพร
12 15188 เด็กชาย ธนพงศ์ โพธิ�ศรี
13 15191 เด็กชาย ปัณณทัต เอื�อสุขภักดี
14 15208 เด็กชาย ชนะชัย คําแสนโคตร
15 15212 เด็กชาย ณัฏฐ์พัชร์ สุขวัฒนกูล
16 15218 เด็กชาย วศิน บวรนิรมาณ
17 15221 เด็กชาย ธนวัฒน์ ภูสง่า
18 15233 เด็กชาย ธีรศานต์ พรายพรรณ
19 15235 เด็กชาย ศุภโชค พึ�งวรานนท์
20 15410 เด็กชาย ณัฐดิษฐ์ ฐิติชยานินท์
21 15412 เด็กชาย ณฐกร เปี�ยมวัฒนา
22 15669 เด็กชาย ธันวา ปิยะตระภูมิ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูประทุมทิพย ์ ศรีเผด็จ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 3
ครูประจําชั�น  คุณครูประทุมทิพย ์ ศรีเผด็จ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 15675 เด็กชาย ธนภูมิ ธนไพบูลย์รักษา
24 14488 เด็กหญิง วีรภัทรา ปรีสวัสดิ�
25 14496 เด็กหญิง พรรณพิไล ดงคําศรี
26 14968 เด็กหญิง ธัญรัตน์ ธนเลิศชัยกุล
27 14970 เด็กหญิง อภิสรา พรหมพัชรา
28 15154 เด็กหญิง ไอริสา วันทนาสิริ
29 15164 เด็กหญิง อรพรรณ สมิทธิเจริญผล
30 15168 เด็กหญิง พรรษชล สุวรรณ์
31 15180 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คํามูล
32 15204 เด็กหญิง อาภาพร เกียรติกมลวงศ์
33 15673 เด็กหญิง แพรวรุ่ง พินจันทร์
34 15846 เด็กหญิง พลอย ดํารงสิน
35 15869 เด็กหญิง ทิพัชญา ยุทธนากรชัย
36 15916 เด็กหญิง ปริตตา เจริญวรเกียรติ

ชื�อ-นามสกุล



หตุ



หตุ



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
1 14485 เด็กชาย รัตนชาติ วะโรรส
2 14507 เด็กชาย อินทัด ภุมรินทร์
3 14524 เด็กชาย สรยุทธ อัศวมานะกุล
4 14790 เด็กชาย ณภัทร ญาณสิทธิ�
5 15151 เด็กชาย ภูริช ยูวะนิยม
6 15152 เด็กชาย ปิยะนันท์ จิตพิทยาพร
7 15166 เด็กชาย กรชัย ไตรวรเดชา
8 15169 เด็กชาย พนธกร สุวรรณ์
9 15190 เด็กชาย อัครชัย ขวัญบุศบงศ์
10 15192 เด็กชาย สุทธิชัย วรรณราช
11 15196 เด็กชาย ปรัชญา เลิศเด่นธรรม
12 15200 เด็กชาย ทินภัทร รัตนวิจิตร
13 15207 เด็กชาย คณิศร พัดทอง
14 15210 เด็กชาย อนิก ศรีสวาสดิ�
15 15213 เด็กชาย พงศกร ยอดเงิน
16 15219 เด็กชาย ชวิน แสงทอง
17 15224 เด็กชาย ศิวกร น้อยพิชัย
18 15232 เด็กชาย ชาญมงคล จิระประวัติตระกูล
19 15234 เด็กชาย กริน จิราบัญชากุล
20 15310 เด็กชาย อักขราทร วาสนารุ่งเรืองสุข
21 15599 เด็กชาย กัญชร ธรรมปิติกุล
22 15670 เด็กชาย ธนบูลย์ ทรัพย์สุวรรณ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูจีรนันทร ์ เทียนประเสริฐ

รายชื�อนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ห้อง 4
ครูประจําชั�น  คุณครูจีรนันทร ์ เทียนประเสริฐ

ชื�อ-นามสกุล



เลขที�ลขประจําตั หมายเห
23 16361 เด็กชาย สถาปัตย์ ทองสง
24 14495 เด็กหญิง ลัลน์ลลิตา พิภพบูรณ์กุล
25 14705 เด็กหญิง สุชัญญา ฟาง
26 14966 เด็กหญิง กรกนก ธิติโรจนกุล
27 14971 เด็กหญิง วราภรณ์ สิมานันท์
28 15160 เด็กหญิง นิชาภา นาชัยเพิ�ม
29 15170 เด็กหญิง นันธนันท์ พัฒนะวัฒนวงศ์
30 15183 เด็กหญิง ปนัดดา ชาติมนตรี
31 15203 เด็กหญิง ธีร์จุฑา แสงจันทร์
32 15217 เด็กหญิง ปุณยภรณ์ สว่างกล้า
33 15671 เด็กหญิง ลักขณา แซ่หวง
34 15918 เด็กหญิง พิชญาภา อินทรโพธิ�
35 15919 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ อินทรโพธิ�
36 16138 เด็กหญิง ธมกร มงคลสกุลฤทธิ�

ชื�อ-นามสกุล
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