
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16106 ด.ช. ฐิรวัฒน์ พลอยสว่าง 26 16300 ด.ช. ธนวัฒน์ ฝักบัว

2 16111 ด.ช. ปัณณทัต ว่องจริงไว 27 16328 ด.ช. วรภัทร ขันภูเขียว

3 16114 ด.ช. ธนัฐพล ชาญเวชศาสตร์ 28 16335 ด.ช. วัณณุวรรธน์ เครือพนัธ์ศักด์ิ

4 16115 ด.ช. พรรณวัฒน์ มูลสาร 29 16337 ด.ช. กิจมนธน เขมะนุเชษฐ์

5 16117 ด.ช. จีรวัฒน์ สังข์ทอง 30 16413 ด.ช. ปุณณวิช เจริญธรรม

6 16146 ด.ช. พฤฒิพงศ์ หมืน่วิชิต 31 16764 ด.ช. วิทวัฒน์ บุตรทะยัก

7 16148 ด.ช. กันตพฒัน์ อัญชนีย์ 32 17143 ด.ช. วรเมท นราศรี

8 16177 ด.ช. อติเทพ ยามานนท์ 33 17146 ด.ช. สิริกาญจน์ เมฆประยูร

9 16181 ด.ช. วีรภัทร คงคาหลวง 34 18830 ด.ช. ธนกร สิงหเ์สวก

10 16185 ด.ช. ธัญเทพ คชสาร 35 18852 ด.ช. วชิรวิชญ์ เส็งเครือ

11 16187 ด.ช. พสิิษฐ์ ศิริโสภณ 36 16173 ด.ญ. วรัชยา ภาคภูมิ

12 16191 ด.ช. อภิชาติ เสือผู้ 37 16201 ด.ญ. มนัสนันท์ ปรีสุวรรณ

13 16215 ด.ช. ณัฐดนัย จานแก้ว 38 16209 ด.ญ. พสชนัน ภู่ระย้า

14 16223 ด.ช. ทวีพร เนตรสน 39 16234 ด.ญ. สาริสา ย่ีโถหุน่

15 16224 ด.ช. อัครชัย โมระกานต์ 40 16236 ด.ญ. สาวดี เกษมสุข

16 16225 ด.ช. สหเทพ แก้วเนิน 41 16246 ด.ญ. ญาณี ทองงาม

17 16249 ด.ช.  เทพทัต อยู่ยง 42 16265 ด.ญ. รุ่งไพลิน แป้นทอง

18 16257 ด.ช. กิตติศักด์ิ จันทรไพจิตร 43 16266 ด.ญ. จิญดา ศรีประเสริฐ

19 16259 ด.ช. ภูบดินทร์ เพนเทศ 44 16276 ด.ญ. พรีนันท์ เหน็สว่าง

20 16262 ด.ช. สุทธิพจน์ เนียมสมิง 45 16281 ด.ญ. อริสรา จ าปาค า

21 16283 ด.ช. พสิิฐพงศ์ เสวกวาปี 46 16302 ด.ญ. เมธาพร พรหมมา

22 16290 ด.ช. ปวริศ ล้ินจี่ 47 16310 ด.ญ. ปราณปรียา ชูตระกูลธรรม

23 16292 ด.ช. กิติภณ บุญโต 48 16346 ด.ญ. กันยาพร แก้วสารพดันึก

24 16293 ด.ช. ก้องภพ เนตรน้อย 49 16393 ด.ญ. พชิญาวี วีระนนท์

25 16296 ด.ช. กิตติพงศ์ รู้ทัน 50 16404 ด.ญ. สุกันยา ก าจรกิตติคุณ
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เลข

ประจ ำตัว
1 16113 ด.ช. ปิติภัทร คุ้นเคย 28 16159 ด.ญ. พมิพวิ์มล บุญตา
2 16151 ด.ช. พศวัต อัสโม 29 16166 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ขุนทอง
3 16153 ด.ช. เจษฎา วงศ์หวัง 30 16193 ด.ญ. วิภาวี สวดมาลัย
4 16154 ด.ช. ธนภัทร เซ่ียงเหน็ 31 16195 ด.ญ. วิยภาพร แซ่ตัน
5 16186 ด.ช. พงศ์พณิช เหลืองเสง่ียม 32 16202 ด.ญ. มนัสวี ปรีสุวรรณ
6 16190 ด.ช. พรีกร เปอร์ดี 33 16273 ด.ญ. ตีรณา โพธินันทวงศ์
7 16211 ด.ช. ภานุพงศ์ แสงทอง 34 16275 ด.ญ. บุณยวีร์ บางประเสริฐ
8 16255 ด.ช. พศิน เสลาลักษณ์ 35 16278 ด.ญ. กัณญาภัค นิลพชิญกุล
9 16256 ด.ช. ธนวัฒน์ ตนภู 36 16301 ด.ญ. ธัญพร คงใจ
10 16258 ด.ช. ธนกฤต บุตรน้ าเพชร 37 16306 ด.ญ. ไอศวรรยา จิตธรรม
11 16289 ด.ช. ปวเรศ ล้ินจี่ 38 16308 ด.ญ. ณัฏฐณิชา กาญจนกิจวิศาล
12 16291 ด.ช. สิรวิชญ์ พฤทธิสัญจัย 39 16311 ด.ญ. กมลลักษณ์ บัวสอน
13 16322 ด.ช. ธนธรณ์ อ่อนน้อย 40 16313 ด.ญ. สุชานันท์ จันทร์นิยม
14 16330 ด.ช. ภัทรพล ค้ าชู 41 16315 ด.ญ. วรัมพร ตะพงั
15 16418 ด.ช. ภคิน คุ้นเคย 42 16347 ด.ญ. พทัธ์ธีรา เอีย่มละออ
16 16769 ด.ช. อชิรวัตต์ เหน็ประเสริฐ 43 16351 ด.ญ. กานต์รวี จิตเพชร
17 16771 ด.ช. สิทธิพร สมงาม 44 16352 ด.ญ. ศิราภรณ์ กวางทอง
18 17690 ด.ช. ญาณพฒัน์ บุญคงมา 45 16406 ด.ญ. ปุญญพฒัน์ นิลบุตร
19 17691 ด.ช. เวชพสิิฐ จันทเสฏโฐ 46 16412 ด.ญ. กิตติกา ขันคง
20 18851 ด.ช. ภูวดล ใจอารีย์ 47 16414 ด.ญ. จิรัชยา แก่นสิน
21 19244 ด.ช. พฒันชัย สถาพร 48 16419 ด.ญ. ณัฐณิชา ชาตวัฒนานนท์
22 19245 ด.ช. ก้องภพ เกตุประทุม 49 16766 ด.ญ. สุภัทรธรา ดอกสาคู
23 16130 ด.ญ.พรนภัส สง่างาม 50 17273 ด.ญ. กุลภัสสร์ มาเจริญรุ่งเรือง
24 16132 ด.ญ. สุพชิชา ขิยะพฒัน์ 51 17274 ด.ญ. กัญญาภัค พรหมประพนัธ์
25 16136 ด.ญ.จันทราภา มากมาย 52 18112 ด.ญ. ชนัญชิดา ประสงค์สุข
26 16137 ด.ญ. ศิริประภา โสติพนัธ์ 53 18114 ด.ญ. พมิพกานต์ บริบูรณ์นางกูร
27 16158 ด.ญ.ณลินี ปลัดดินแดน

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 2    ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 16105 ด.ช. ณัฐ ชินณรงค์ 28 16126 ด.ญ. ณัฏฐา โยธาจักร
2 16109 ด.ช. นฤพล เจนดง 29 16169 ด.ญ. วริศรา นาคสวาท
3 16110 ด.ช. ภีมรพฒัน์ จีรกาญจน์กุล 30 16170 ด.ญ. พลอยปภัส คงควร
4 16138 ด.ช. เกรียงไกร กิมหลีเชียง 31 16200 ด.ญ. ธีรกานต์ ปีตวัฒนกุล
5 16141 ด.ช. พสักร กาญจนสุธา 32 16232 ด.ญ. ธัญลักษณ์ สงวนศักด์ิ
6 16150 ด.ช. ณัฎฐากร ศิลปี 33 16237 ด.ญ. ธัญพชิชารัตน์ จันทร์แย้ม
7 16213 ด.ช. กิตติชัย บุญชู 34 16238 ด.ญ. ขวัญข้าว พฒิุเอก
8 16216 ด.ช. อิษฏ์ กาญจนถวัลย์ 35 16239 ด.ญ. ณภัฐธิร์ยา เกณฑ์กลางดอน
9 16220 ด.ช. กาญจน์ภิพฒัน์ สังข์ทอง 36 16268 ด.ญ. สุชญา ใจเย็น
10 16221 ด.ช. พรีวัช พวงพนัธ์ 37 16270 ด.ญ. ภจิราพร ทองอิน
11 16228 ด.ช. ศุภวิชญ์ สมคิด 38 16272 ด.ญ. ปุณญาพร แม้นจิตร์
12 16254 ด.ช. ธีรธาดา สะอาดแก้ว 39 16274 ด.ญ.  พรธีรา ชมจันทร์
13 16263 ด.ช. วัชรกิติ อาจหาญ 40 16277 ด.ญ. ปิยะนันท์ เย็นวารีย์
14 16298 ด.ช. กฤตเมธ สุพรรณ์ 41 16305 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สินศิริวัฒนา
15 16324 ด.ช. พรีวิชญ์ เรือนอินทร์ 42 16314 ด.ญ. พรณัชชา ประภากมล
16 16327 ด.ช. ภีมวัจน์ หว่านพชื 43 16318 ด.ญ. ศุภัชญา จันทร์ฉาย
17 16332 ด.ช. ธนธรณ์ เซ่ียงหวอง 44 16339 ด.ญ. ณัฐธิดา ใจจัน
18 16385 ด.ช. กันต์ดนัย ดอนเจดีย์ 45 16343 ด.ญ. กันยาภัค จินตนา
19 16387 ด.ช. รัชพล บุญประสพ 46 16344 ด.ญ. โชติอร หอมชืน่
20 16395 ด.ช. ปภังกร ยะนิล 47 16420 ด.ญ. กัญญพชัร เคนชะลอย
21 16410 ด.ช. จิรายุ นะวะเย็น 48 16744 ด.ญ. นภัศรา ล่ิวเวหา
22 16763 ด.ช. ศิวัฒม์ เซ่ียงเจ้น 49 17268 ด.ญ. การณ์ฉัตร พาทัน
23 16772 ด.ช. พงศ์ณิภัช ศีลแดนจันทร์ 50 17270 ด.ญ. อิงตะวัน เมฆจันทร์ฉาย
24 17262 ด.ช. อชิรสิทธ์ิ มาเจริญรุ่งเรือง 51 17271 ด.ญ. ปภาดา กลีบทอง
25 17263 ด.ช. จีรัณกรณ์ ครูทอง 52 18111 ด.ญ. ศิริญาดา อินทร์บุญ
26 17264 ด.ช. ชิติพทัธ์ รูปสม 53 18113 ด.ญ. กิติยา บุญวิลัย
27 17689 ด.ช. อนาวิล เซ็นเครือ
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1 16118 ด.ช. ณัฐชานนท์ สมใจ 21 16333 ด.ช. ชญานนท์ โคเกเคล

2 16140 ด.ช. ภัทรพสิษฐ์ คงเกตุ 22 16390 ด.ช. ฤทธิเดช เจริญทรัพย์

3 16145 ด.ช. ณัฐวุฒิ โตงาม 23 16391 ด.ช. ภูพรัิฐ วงษจ์ู

4 16147 ด.ช. กิตติพชิญ์ จิตนิยม 24 16394 ด.ช. พชรพล สุกใส

5 16149 ด.ช. ธิฤทเดช สุขเปีย่ม 25 16409 ด.ช. อชิระ เทีย่งศรี

6 16176 ด.ช. กันตวิชญ์ พุม่ชุมพล 26 16119 ด.ญ. ไอศวรรย์ สินสถาพรพงศ์

7 16179 ด.ช. เขมากร ต้ังการุณจิต 27 16127 ด.ญ. อัจฉรา ยอดเพช็ร

8 16182 ด.ช. ธีรัตม์ พรหมศิริ 28 16131 ด.ญ. ลลิล เชิงหอม

9 16184 ด.ช. อัณณพ ภัทรศรีอนันต์ 29 16134 ด.ญ. ปวริศา บัวหา

10 16188 ด.ช. กันตภูมิ บิตุเรศ 30 16157 ด.ญ. ณภัทร พมิพพ์งษ์

11 16214 ด.ช. อชิรวัชร์ แสนสุข 31 16174 ด.ญ. ลภัสรดา วารีสถิตย์จิตร์

12 16227 ด.ช. ธรรศ ศิริเหลืองทอง 32 16199 ด.ญ. กรรณฑิตา เล่ียนเครือ

13 16248 ด.ช. อธิรักษ์ พรานนก 33 16208 ด.ญ. บัวพรรษา บ้านกล้วย

14 16252 ด.ช. พสักร เหรียญสู้ 34 16235 ด.ญ. อภิชญา เรืองขจร

15 16260 ด.ช. ศิวกร ธรรมะ 35 16342 ด.ญ. สุพชิญา อัตโสภณวัฒนา

16 16264 ด.ช. กฤษณะ อัตถ์ธนาภิวัฒน์ 36 16353 ด.ญ. ณิชาภัทร สุภาพ

17 16285 ด.ช. จิรสิน รอดคล้ า 37 16411 ด.ญ. พมิพล์ภัส สุขกรม

18 16321 ด.ช. ศรุต จันทร์เจริญ 38 16416 ด.ญ. ศิรดา ย่ังยืนยง

19 16323 ด.ช. พฒิุวัฒน์ แตงค า 39 16421 ด.ญ. พนิชชานันท์ จันทรภูม

20 16325 ด.ช. ศิวกร ก๋งจ้อย 40 18498 ด.ญ. เบญจมินทร์ เกือ้กูลบ ารุงสกุล

ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 / 4     ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16102 ด.ช. วรภาส สุขสมัย 24 16240 ด.ญ. สิรินดา นิลเขียว

2 16104 ด.ช. สุกิจจาณัฐ อุทาโย 25 16245 ด.ญ. ณิชาภัทร เกียรติไพบูลย์

3 16107 ด.ช. ณปุณย์ ปรีเปรม 26 16307 ด.ญ. ชณาภา ญาณศิลป์

4 16139 ด.ช. ณัฐพฒัน์ สนัน่นามธนานนท์ 27 16317 ด.ญ. กชพร พรมดี

5 16143 ด.ช. ปัณณวิชญ์ รอดคล้าย 28 16340 ด.ญ. วนิษา เดชาบูรพา

6 16180 ด.ช. จิรวัฒน์ วังกุม่ 29 16345 ด.ญ. ณิรยา ติเยาว์

7 16183 ด.ช. ศรุต ถิน่วัฒนากูล 30 16348 ด.ญ. ปวริศา ช้างนิม่

8 16189 ด.ช. ภิชญะ ทับทิมชัย 31 16349 ด.ญ. วรินทร ต้ังไทยขวัญ

9 16251 ด.ช. คณพนธ์ ศิลลา 32 16350 ด.ญ. กันต์กมล ประเสริฐตันติกุล

10 16261 ด.ช. ณัฐวุฒิ แดงสกุล 33 16362 ด.ญ. วริศราภรณ์ วงษส์กุล

11 16284 ด.ช. อนันดา วงค์ทอง 34 16363 ด.ญ. นุตประวีณ์ ปันณะ

12 16295 ด.ช. กษด์ิิเดช สดใส 35 16388 ด.ญ. นวกร เหลืองประมวล

13 16326 ด.ช. สรัณรัก สมบุญ 36 16396 ด.ญ. ดลนภา อินอุน่โชติ

14 17144 ด.ช. ฐานวัฒน์ ต้ังพฒันพนัธ์ุ 37 16407 ด.ญ. พมิพว์ลัญช์ ด้วงสุวรรณ

15 17147 ด.ช. กิตติพนัธ์ุ มะกา 38 16424 ด.ญ. ธนิษา สังข์ต้อง

16 17266 ด.ช. นรวิชญ์ แซ่จันทร์ 39 17141 ด.ญ. ณฤตา เจนเจริญ

17 16165 ด.ญ.พมิพช์นก จีรกาญจน์กุล 40 17148 ด.ญ. ยุพากร พลูศักด์ิ

18 16167 ด.ญ.ลภัสธร รอดภัย 41 17269 ด.ญ. กฤติญา แก้วทอง

19 16171 ด.ญ. ไอยวริญท์ เนียมตระกูล 42 17272 ด.ญ. ณัฐยาน์ เจริญศิริวรกุล

20 16194 ด.ญ.อรณิชชา บุญประสพ 43 17275 ด.ญ. วิมลสิริ ฐิติพงศ์ภาคิน

21 16205 ด.ญ. เกวลิน สิทธิวิไล 44 17692 ด.ญ. สกลสุภา ณหทัยโภคิน

22 16207 ด.ญ. ฐิติพรรณ ถาวรศักด์ิ 45 18110 ด.ญ. ปณันชนก พรพศิ

23 16233 ด.ญ.ขวัญข้าว พกิุลขาว 46 18497 ด.ญ. ณัฏฐ์วรินท์ สายทอง
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16101 ด.ช. อภิรักษ์ ไชยพาพมิพ์ 26 16135 ด.ญ. พลอยปภัส ทรัพย์รัตนกุล

2 16108 ด.ช. ณฐพงศ์ โพธ์ิทรัพย์ 27 16156 ด.ญ. กานต์ธีรา สระศรี

3 16112 ด.ช. สุภัททะ วิเศษสิงห์ 28 16160 ด.ญ. กวินทรา สอนใจ

4 16116 ด.ช. ภูผา วันเพญ็ 29 16164 ด.ญ. ธัญพร ชัยมงคล

5 16142 ด.ช. สิทธา ค าจันทร์ 30 16168 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญจีน

6 16144 ด.ช. ณัทกฤต ชัยโชตกิจ 31 16204 ด.ญ. พชิชาภา สุชาติพงศ์

7 16152 ด.ช. ปริชญ์ วิเศษสิงห์ 32 16206 ด.ญ. ณัฐพมิล พนูน าเภา

8 16178 ด.ช. ณชรต ศรีวงษศิ์ริวัฒน์ 33 16210 ด.ญ. ภัทรศยา อมรชัยยาพทิักษ์

9 16212 ด.ช. นพนันธ์ ไกรปราบ 34 16230 ด.ญ. ปุญญพฒัน์ กิจรักษา

10 16219 ด.ช. เตชินท์ เจริญศาสนกุล 35 16241 ด.ญ. พรนพรัตน์ วายุวรรธนะ

11 16226 ด.ช. ณัฐนันท์ สิทธิสังข์ 36 16271 ด.ญ. ชญานิศ เชียงทอง

12 16250 ด.ช. รวิกร ลีวัฒนา 37 16279 ด.ญ. ณภัทรศร จงสถาวร

13 16253 ด.ช. ธนยศ เมฆมังกร 38 16280 ด.ญ. กันตา เหมือนคล้าย

14 16286 ด.ช. ปภากร ฉิมฉลอง 39 16282 ด.ญ. จอมณภัทร ฉีดจันทร์

15 16287 ด.ช. จีรภัทร เหลืองสีดี 40 16309 ด.ญ. ชนัญชิตา รายะ

16 16288 ด.ช. วชิรวิชญ์ พพิฒัน์ทวีกุล 41 16341 ด.ญ. ณิชารีย์ จันทร์ไทย

17 16297 ด.ช. ณัฐชนน สอนใจ 42 16386 ด.ญ. ขนิษฐา จงสถาวร

18 16331 ด.ช. พากร ยุวานนท์ 43 16389 ด.ญ. ภานุฉัตร นักรู้

19 16334 ด.ช. อัครพร เซจิ เกิดอยู่ 44 16392 ด.ญ. จรรยา บุญชูเชิด

20 16405 ด.ช. สนธิ สุธาบัณฑิตพงศ์ 45 16408 ด.ญ. พลอยกัญญา เกษมวรคณี

21 16417 ด.ช. นพณัฐ์ ทองแท้ 46 16415 ด.ญ. อิสรีย์ ภัทราพรพสิิฐ

22 17261 ด.ช. ตรัยคุณ แสงปาก 47 16767 ด.ญ. ณัฐนรีดา คุ้มถนอม

23 16122 ด.ญ.ธนัญชนก ช่วงชัย 48 16768 ด.ญ. เมธปิยา กรกุม

24 16123 ด.ญ. สุมิตตรา คานเดววา 49 16770 ด.ญ. ธิติกาญจน์ อิม่บุญ

25 16125 ด.ญ. สุกัญชณาพร อุทาโย 50 17145 ด.ญ. กัญญาภัค ปิน่วน
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