
เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15405 ด.ช. เตวิช   หงษง์าม 2 15723 ด.ช. พรีศักด์ิ   วงศ์หวุน

3 15725 ด.ช. ปวริศ   สกุลเวียงกาญจน์ 4 15745 ด.ช. กิตปกรณ์   โพธินันทวงศ์

5 15751 ด.ช. อธิป   โคกกระเทียม 6 15778 ด.ช. วัชรพงษ ์  ชอบท าดี

7 15779 ด.ช. แทนคุณ   ประทุมมา 8 15789 ด.ช. กีรติกร   แจ่มแจ้ง

9 15809 ด.ช. จิรภัทร   ประชาฉาย 10 15818 ด.ช. ศุภณัฐ   สิงหวิชัย

11 15821 ด.ช. ชัยพฤกษ ์  รัตนโกสิน 12 15850 ด.ช. สุทธิภัทร   หาญวิสุทธ์ิ

13 15853 ด.ช. ไอยเรศ   ชูสังกิจ 14 15879 ด.ช. กัณฐพทัธ์   ตันมงคลกาญจน์

15 15888 ด.ช. กลวัฒน์   แก่นแก้ว 16 15909 ด.ช. ชโยชา   ใจกล้า

17 15914 ด.ช. เพทาย   พว่งแพ 18 15915 ด.ช. นนท์ปวิช   กิจเกตุ

19 15921 ด.ช. คณิศร   คังคะสุวรรณ 20 15989 ด.ช. ศุภณัฐ   เจียวย่ี

21 16008 ด.ช. จิรภัทร   รัตนนีรพนัธ์ 22 16016 ด.ช. รัฐพล   วงษวั์ฒนา

23 16028 ด.ช. นนท์ปวิธ   ธนะฤกษ์ 24 18492 ด.ช. นนทกร   แสงประทุม

25 18493 ด.ช. ภูบดินทร์   ชืน่แสง 26 18850 ด.ช. เขตฐภูมิ ใจดี

27 15737 ด.ญ. สุภัทชรินทร์   คล้ายจันทร์พงษ์ 28 15740 ด.ญ. รวินท์นิภา   เจริญธรรม

29 15766 ด.ญ. ธันยพร   เพกิเฉย 30 15769 ด.ญ. กชพร   สวัสด์ิมี

31 15771 ด.ญ. ปาลิตา   พนัส าโรง 32 15805 ด.ญ. มัญชุสา   นวนเจริญ

33 15837 ด.ญ. ปาณิสรา   ง้ิวงาม 34 15870 ด.ญ. ญาณันธร   นิลบุตร

35 15892 ด.ญ. ปุณณภา   พฒุขาว 36 15900 ด.ญ. ณัฐชยา   สีสุกสาม

37 15903 ด.ญ. ปุณยาพร   น้อยฉาย 38 15904 ด.ญ. สุภาวดี   ไหมศรี

39 15931 ด.ญ. พนัธาทิพย์   เขียวสวัสด์ิ 40 15933 ด.ญ. กานญาดา   ค าสวาย

41 16006 ด.ญ. ธนพร   เมฆประยูร 42 16012 ด.ญ. นวพร   กาญจนสมศักด์ิ

43 16019 ด.ญ. ธนพร   ดอนพรายเพชร 44 16024 ด.ญ. ธาราทิพย์   คงยม

45 16025 ด.ญ. ชนัญชิดา   จันทร์เพช็ร 46 16027 ด.ญ. สิริกร   อารีย์ชน

47 16032 ด.ญ. ภัทรวดี   สุริยกานนท์ 48 16378 ด.ญ. สุปรียา   บุญพทิักษ์

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 / 1

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 /1  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6/ 1  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15713 ด.ช. สิรวิชญ์   แก่นแก้ว 2 15744 ด.ช. นิธิพฒัน์   เหมือนเขียว

3 15780 ด.ช. นิติพงษ ์  สุวรรณ 4 15784 ด.ช. เฒ่าท าภร   ภูส าราญวงษ์

5 15785 ด.ช. นิพฐิพนธ์   ศรีวลีรัตน์ 6 15851 ด.ช. ศิวกร   สุวรรณฉิม

7 15852 ด.ช. ชาคร   ขยันการ 8 15875 ด.ช. ฐานพทัธ์   เทพทับทิม

9 15876 ด.ช. ศุภกิตต์ิ   สังข์สอาด 10 15878 ด.ช. สุทธิชัย   เพชรศรี

11 15885 ด.ช. เธียรวิชญ์   พงษวิ์ทยภานุ 12 15887 ด.ช. นพวิชญ์   บัวซ้อน

13 15910 ด.ช. อภิวัฒน์   เลิศเมธา 14 15918 ด.ช. ภีมวัศ   ศรีกุศลานุกูล

15 15919 ด.ช. ชาญณรงค์   เสวกวาปี 16 15920 ด.ช. วัชรากร   พลูสวัสด์ิ

17 15979 ด.ช. ปัถย์   ศรีอนันต์ 18 16001 ด.ช. วุฒิปวีร์   เหลืองเอีย่ม

19 16030 ด.ช. จิรฉัตร   มากพนัธ์ุ 20 16035 ด.ช. วศิน   อรุณีนิรมาน

21 16881 ด.ช. นนทณัฐ   ช านาญวุธ 22 17685 ด.ช. ปฏิพทัธ์   นักจะเข้

23 15730 ด.ญ. ชีวาพฐั   คงกระพนัธ์ 24 15738 ด.ญ. จิดาภา   จิตสะอาด

25 15757 ด.ญ. กุลพชัร   ทองคง 26 15792 ด.ญ. นันทิชา   เทียมจันทร์

27 15801 ด.ญ. วรวลัญช์   เจียรนัย 28 15803 ด.ญ. ธัญญ์ฐิตา   ศุภพริิยกรรังษี

29 15829 ด.ญ. ทิชา   พรประการ 30 15831 ด.ญ. สุพชิญา   ขจรกล่ิน

31 15839 ด.ญ. กนกกร   เซ่ียงหลิว 32 15840 ด.ญ. ชุติกาญจน์   ค าด า

33 15867 ด.ญ. ธัญวรัตม์   วานิชศุภชัย 34 15872 ด.ญ. ปีย์รดา   แต่แดงเพชร

35 15873 ด.ญ. เมธาวี   ละอองศรี 36 15907 ด.ญ. อรพมิล   แก้วพจิิตร

37 15934 ด.ญ. อนัญญา   สิทธิวิไล 38 15991 ด.ญ. วิชญาพร   ส าเรืองเนตร์

39 16018 ด.ญ. ปุณชญาณัช   หงษท์อง 40 16026 ด.ญ. ปุญชรัสมิ ์  ธนะฤกษ์

41 16034 ด.ญ. พชัรดา   ศรีชัยนาท 42 16382 ด.ญ. จิรัชญา   ทองบุ

43 16384 ด.ญ. เปมิกา   ดีมี 44 16753 ด.ญ. ภัคคมณฐ์   ดอกสาคู

45 16754 ด.ญ. ศศิวิมล   เพิม่สุวรรณ์ 46 16761 ด.ญ. รุ้งแก้ว   นาคสุข

47 16892 ด.ญ. สู่ขวัญ   ไกรสิงห์ 48 17259 ด.ญ. พรรณปพร   วิทยาบ ารุง

49 17687 ด.ญ. ณิชานันทน์   หว้ยหงษท์อง 50 17688 ด.ญ. ธมลวรรณ   บูส่ามสาย

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 / 2

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 2  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 2  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15719 ด.ช. สุรพงศ์   บวบทอง 2 15722 ด.ช. สุธากร   คล้ายโพธ์ิทอง

3 15752 ด.ช. ธวัชชัย   คลังศิริ 4 15790 ด.ช. ณัชพล   ร่ืนบุตร์

5 15847 ด.ช. บุรธัต   โคกแก้ว 6 15848 ด.ช. ปิยะวัชร์   กะฐินทอง

7 15857 ด.ช. นธกฤต   จันทรัตน์ 8 15880 ด.ช. ภรันญู   งามข า

9 15881 ด.ช. ภาณุพงศ์   เศรษฐวิทยา 10 15988 ด.ช. เสฏฐพนัธ์   วุฑฒิธันยากร

11 16002 ด.ช. คชพงศ์   สมคิด 12 16037 ด.ช. ธีรภัทร   บัวบาน

13 16381 ด.ช. ธนพฒัน์   กิจประสงค์ 14 16759 ด.ช. ณฐวัฒน์   อะโน

15 17257 ด.ช. ชยากร   พลายชุมพล 16 15728 ด.ญ. อารดา   สายอร่าม

17 15733 ด.ญ. นารีรัตน์   มัน่คง 18 15735 ด.ญ. อภิชญา   ดวงจันทร์

19 15741 ด.ญ. กมลชนก   บุญเซ่ียม 20 15762 ด.ญ. พชิญาภา   เขียวชะอุม่

21 15764 ด.ญ. พมิพป์พชิญ์   พงษพ์วั 22 15768 ด.ญ. กีรดา   กาญจนสุทธิรักษ์

23 15774 ด.ญ. จุฑามาศ   นุชนุม่ 24 15798 ด.ญ. จันทกานต์   เสือใจ

25 15804 ด.ญ. ณัฐณิชา   ชืน้แสง 26 15806 ด.ญ. กฤษติยาภรณ์   สิงหจันทร์

27 15808 ด.ญ. กรรยานัทร์   แม้นทิม 28 15824 ด.ญ. ธัญญพทัธ์   พมิลสุขีเสวกุล

29 15834 ด.ญ. ณัฏฐณิชา   ถิน่กาญจน์ 30 15841 ด.ญ. กุลภัสสร์   สัมมาทิตฐิ

31 15859 ด.ญ. ธันยรัตน์   แสงยอด 32 15866 ด.ญ. ชนิกานต์   สิริอธิพร

33 15868 ด.ญ. ลัดดาวัลย์   วิสุทธิชัยยะกุล 34 15874 ด.ญ. วรรณชนก   ศรีโสภา

35 15898 ด.ญ. รุจิรดา   รุจิเจริญวงศ์ 36 15923 ด.ญ. ศิรัญญา   ขาวข า

37 15929 ด.ญ. แพรพไิล   ปลาทอง 38 15996 ด.ญ. สลิลลา   ช านาญกิจ

39 15997 ด.ญ. พลอยพชัชา   ว่องประเสริฐ 40 15999 ด.ญ. สุวภัทร   เยรัมย์

41 16004 ด.ญ. ธันยวดี   กอวงษ์ 42 16758 ด.ญ. ณวรารัตน์   จงเชิดชูแดน

43 16885 ด.ญ. พชัรพร   วาสนาทิพย์ 44 16888 ด.ญ. สุพชิญา   เหลืองไทย

45 17258 ด.ญ. อภิญญา   น าเจริญ 46 17686 ด.ญ. สิริยากร   พุม่เกษม

47 18107 ด.ญ. ปวรวรรณ   ศรีวลีรัตน์ 48 18108 ด.ญ. กมลลักษณ์   สุนทรศารทูล

49 18494 ด.ญ. พมิพฤกษา   เล้าพานิชวัฒนา 50 18495 ด.ญ. พจิิตรา   อาจน้อย

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 / 3

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6/3  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 /3  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15711 ด.ช. กิตติกวิน   อุดมผล 2 15715 ด.ช. ธีรากรณ์   ศิลางาม

3 15749 ด.ช. ธรรมวรรณ   เกิดแก้ว 4 15753 ด.ช. ณัฏฐพล   ประภากมล

5 15791 ด.ช. คุณานนท์   นาดี 6 15811 ด.ช. ธนา   เฉลิมธนะกิจโกศล

7 15815 ด.ช. กานต์หสัดิน   บุรันทร์สมบัติ 8 15817 ด.ช. ภานุพงศ์   เมฆพฒัน์

9 15819 ด.ช. อนพชั   เศษจันทึก 10 15843 ด.ช. ยศกร   จิตธรรม

11 15855 ด.ช. กิตติพชิญ์   กล่ันบุศย์ 12 15877 ด.ช. ณภัทร   น้ าใจสุข

13 15883 ด.ช. ปัณณวัฒน์   แสงพุม่ 14 15884 ด.ช. กฤตภาส   ตันเจริญ

15 15911 ด.ช. ภากร   รอดคล้ า 16 15916 ด.ช. วีรชาติ   จันทร์เกตุ

17 16021 ด.ช. ปธานิน   ปร่ิมปาน 18 16752 ด.ช. ภิรมย์   พกุทา

19 16756 ด.ช. อัคคภาคย์   ไชยกาญจนวัฒน์ 20 16762 ด.ช. ธนาพจน์   สมบูรณ์วัฒนา

21 18106 ด.ช. พงศ์ภิวัฒน์   มีพงษ์ 22 15726 ด.ญ. วิสสุตา   พนัธ์พฒุ

23 15727 ด.ญ. ปภาดา   น้อยพานิช 24 15731 ด.ญ. สิรารมย์   มัง่ค่ัง

25 15739 ด.ญ. พชัรดา   สว่างศรี 26 15763 ด.ญ. ทัศนวรรณ   เรืองศรี

27 15795 ด.ญ. เมธาพร   บริสุทธ์ิ 28 15802 ด.ญ. ศรัณย์พร   ชนประเสริฐ

29 15826 ด.ญ. ชาลิสา   วะเริงรัมย์ 30 15830 ด.ญ. ปาณิศา   วิบุลยารุณ

31 15835 ด.ญ. ณภัทร   จินดาอินทร์ 32 15838 ด.ญ. ภาวิดา   สร้อยศรีเกตุ

33 15861 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา   ฉุนโต 34 15865 ด.ญ. พรรณปพร   พกิุล

35 15871 ด.ญ. ชุติกาญจน์   มัง่อะนะ 36 15890 ด.ญ. พชิชา   ภัทราพรพสิิฐ

37 15891 ด.ญ. พทัธ์ธีรา   แสงนวล 38 15893 ด.ญ. ปุณยวีร์   พฒุขาว

39 15897 ด.ญ. ณัชชา   โพธ์ิมี 40 15925 ด.ญ. ณัฐณิชา   จานทอง

41 15936 ด.ญ. ชมพนูุช   ทิมทอง 42 15990 ด.ญ. สุพชิญา   แม้นทิม

43 15992 ด.ญ. ปิยวรรณ   พทิักษก์าญจนกุล 44 15998 ด.ญ. ธัญญลักษณ์   หงส์ไชยกุล

45 16005 ด.ญ. ณัฏฐกานดา   แม้นเดช 46 16010 ด.ญ. ณัชชา   ณรงค์อินทร์

47 16013 ด.ญ. ธนพร   บุญรอด 48 16020 ด.ญ. ลภัสรดา   มินจันทึก

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 / 4

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6/4  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6/4  (กลุม่ B)



เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15720 ด.ช. ปัญญากร   บ้วนอู๋ 2 15755 ด.ช. เกียรติภูมิ   สรวงท่าไม้

3 15782 ด.ช. พริชัช   หนูเกตุ 4 15787 ด.ช. กฤตภพ   ผิวเหลือง

5 15810 ด.ช. วริน   พลกุล 6 15813 ด.ช. กัสณะ   จงเจริญ

7 15814 ด.ช. จักรพนัธ์   เจิมทา 8 15842 ด.ช. พงษภัทร   สนทอง

9 15845 ด.ช. ณทัศน์   เกิดช้าง 10 15846 ด.ช. พรเทพ   ต้ังเต็มเกียรติ

11 15849 ด.ช. ศรัณย์กร   วศินนิติวงศ์ 12 15856 ด.ช. โสภณวิชญ์   พมิพศั์กด์ิ

13 15886 ด.ช. นันทวัฏ   พงษส์มบูรณ์ 14 15913 ด.ช. จิรายุทธ   พชืพนัธ์ุ

15 15980 ด.ช. ปิยังกูร   วิสารกาญจน 16 15981 ด.ช. อดิศร   โพธ์ิใบ

17 15994 ด.ช. อชิรัชน์   มีข า 18 16000 ด.ช. ฐากร   อ านวย

19 16007 ด.ช. ภูวิศ   มิง่เมือง 20 16009 ด.ช. ณัฐชัย   โฉมงาม

21 16014 ด.ช. กันตภัทร   เลิศพรกุลรัตน์ 22 16023 ด.ช. พพิฒัน์   พทุธิวิโรจน์วงศ์

23 16036 ด.ช. อภิวิชญ์   ศิริรุ่งวัฒนชัย 24 16757 ด.ช. ชัชพล   โพธ์ิทอง

25 15732 ด.ญ. สาริศา   ศรีประเสริฐอมร 26 15760 ด.ญ. บัลลังก์ขวัญ   แสงหรัิญ

27 15761 ด.ญ. ภัทรนิดา   สุขขุม 28 15765 ด.ญ. ณัฐกฤตา   แสงรุ่งเรือง

29 15770 ด.ญ. ลภัสรดา   บัวทอง 30 15793 ด.ญ. ณัฐณิชา   สันติสุข

31 15800 ด.ญ. วริศรา   ภิญโญ 32 15833 ด.ญ. ณัฐณิชา   รอดค า

33 15836 ด.ญ. กวิสรา   กล้วยแดง 34 15864 ด.ญ. ญาณิศา   วงศ์อัครานนท์

35 15895 ด.ญ. กนกพชิญ์   ฉายอรุณ 36 15906 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์   ปูชณียพนัธ์

37 15926 ด.ญ. กวินตรา   คงแก้ว 38 15928 ด.ญ. สวรส   โพธินันทวงศ์

39 15935 ด.ญ. ศรัณย์ทร   ภัคพาณิชย์ 40 15938 ด.ญ. ภพตะวัน   บัวบาน

41 15982 ด.ญ. พมิพล์ภัส   สิงหป์ระเสริฐ 42 15983 ด.ญ. บุรัสกร   นะวาระ

43 15984 ด.ญ. ถิรพร   ช านาญกิจ 44 15986 ด.ญ. ชัญญานุช   ผาสุข

45 16003 ด.ญ. ฉัตรชฎากร   เพลงปาน 46 16011 ด.ญ. ชนิศา   เบ็ญจกุล

47 16031 ด.ญ. ณิชา   ใจเอือ้ย 48 16760 ด.ญ. ธีมา   เหลืองทอง

49 16890 ด.ญ. พมิพณ์รา   จันทะ 50 18496 ด.ญ. นัชชา   รัมยประยูร

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6/5

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 /5  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 5  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

เลข
ที่

เลข
ประจ ำตัว

1 15714 ด.ช. ณัฐพล   อวยพรชัยรัตน์ 2 15717 ด.ช. ญาณกร   เอีย่มนวม

3 15718 ด.ช. ชิติพทัธ์   จินตศิริกูล 4 15721 ด.ช. อาชวิน   อุทัยกร

5 15743 ด.ช. สรวิชญ์   กองแก้ว 6 15746 ด.ช. ปวริศ   พนูขวัญ

7 15754 ด.ช. ธฤนห ์  อัศวินะกุล 8 15756 ด.ช. พรีทัต   กาญจนประกอบ

9 15776 ด.ช. คณิศร   บัวจันทร์ 10 15781 ด.ช. ภูริภัทร   ธวัชสุนทร

11 15783 ด.ช. นิพฐิพนธ์   ส าราญวงศ์ 12 15786 ด.ช. ปณุพงศ์   อิม่ลา

13 15812 ด.ช. กฤติภัทร   เจนกฤติยา 14 15816 ด.ช. ปภังกร   สรรพโกศล

15 15844 ด.ช. ธนโชติ   อภิวัฒน์ขจร 16 15854 ด.ช. กันตภณ   จันทร์ข า

17 15965 ด.ช. ณัฐพชัร์   ว่องจริงไว 18 15987 ด.ช. สิปปวิชญ์   ทองเปราะ

19 15993 ด.ช. กตัณณ์กิตติ   ด ารงค์กูล 20 16015 ด.ช. วีกิจ   อิศรภักดี

21 16022 ด.ช. พรีวิชญ์   พุม่ทอง 22 16880 ด.ช. กวิน   สุริยกานนท์

23 15729 ด.ญ. นิรัชญา   จันทร์ชนะ 24 15734 ด.ญ. ภาวิดา   หมืน่พหุ

25 15736 ด.ญ. วริศรา   กล้าแข็ง 26 15742 ด.ญ. อชิรญา   ศรีมุล

27 15772 ด.ญ. ภิญญดา   จีนโสภา 28 15773 ด.ญ. นภัสนันท์   สัตยกาญจน์

29 15796 ด.ญ. พรหมพณิทอง   ดีชมจันทร์ 30 15797 ด.ญ. จันทกานต์   สังข์คอน

31 15799 ด.ญ. ธมลวรรณ   สมจิต 32 15823 ด.ญ. วรรณรดา   มณเฑียรฑิราลัย

33 15825 ด.ญ. โยนภัทร   รุ่งเรืองย่ังยืน 34 15832 ด.ญ. เอือ้อังกูร   เกียรติดิลกรัฐ

35 15858 ด.ญ. กุลปรียา   พงษศั์กด์ิ 36 15860 ด.ญ. อภิชญา   จงอุดมสมบัติ

37 15863 ด.ญ. ญาณิน   อรุณเจริญ 38 15889 ด.ญ. พลอยภัสสร   โรจน์ไพศาลกิจ

39 15894 ด.ญ. ศุภสุตา   พนัอภัย 40 15901 ด.ญ. นฤภร   รุ่งเรือง

41 15924 ด.ญ. ทอขวัญ   เกือ้กอบ 42 15932 ด.ญ. ชิตาภา   ก าไร

43 15985 ด.ญ. วชิรญาณ์   วุฒิวโรดม 44 15995 ด.ญ. ฐิติภัทร   ล้อวงศ์รัตนากร

45 16017 ด.ญ. สรัญภร   เกิดสุข 46 16029 ด.ญ. ชนิดา   สุธาบัณฑิตพงศ์

47 16882 ด.ญ. ณัฐพร   มะกา 48 16883 ด.ญ. พรทิพย์พา   วงษสุ์วรรณ

49 16884 ด.ญ. พมิพช์นก   ถิรพรไพศาล 50 16886 ด.ญ. บุญยานุช   บุญวัน

51 16887 ด.ญ. จิณัฐตา   นุชนุม่ 52 16889 ด.ญ. ขวัญชนก   จ านงกุล

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 6  (กลุม่ A) ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 /6  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 / 6


