
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32136 เด็กหญิง ธนัชพร จิรประยุกต์เลิศ ป.6 1

32144 เด็กหญิง กญัญำภัค กตำภินิหำร ป.6 1

32146 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ทรัพย์แสนดี ป.6 1

32147 เด็กหญิง อภิชญำ กำแกว้ ป.6 1

32160 เด็กหญิง ปริยำกร ส่งวัฒนำ ป.6 1

32168 เด็กหญิง ธัญชนก ดวงจันทรำศิริ ป.6 1

32176 เด็กหญิง นิชำภำ ม่วงศรี ป.6 1

32178 เด็กหญิง ศิรภัสสร สงวนพงษ์ ป.6 1

32179 เด็กหญิง พิชญธิดำ แป้งทำ ป.6 1

32185 เด็กหญิง พลอยปภัส รักษำทรัพย์ ป.6 1

32199 เด็กหญิง มิรันดำ หยุย ป.6 1

32204 เด็กหญิง พนัชกร ฉิมช้ัน ป.6 1

32207 เด็กหญิง ธัญชนก มำกคง ป.6 1

32209 เด็กหญิง ปำรมี เตวิชยำงกรู ป.6 1

32211 เด็กหญิง ขรินทร์ธัตรำ ขวัญเมือง ป.6 1

32213 เด็กหญิง พิศลยำร์ ไหลเวชพิทยำ ป.6 1

32214 เด็กหญิง มนสิชำ รอดจ่ัน ป.6 1

32227 เด็กหญิง อัมพรรณ์ คอร์คมำซ ป.6 1

32228 เด็กหญิง สำริศำ ประทุมนนท์ ป.6 1

32235 เด็กหญิง ณัฐรดำ พูลเจริญ ป.6 1

32245 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ ไชยศิวำมงคล ป.6 1

32251 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำพร ประเสริฐทรง ป.6 1

32254 เด็กหญิง ฉันทิกำ สกลุสำมำรถ ป.6 1

32492 เด็กหญิง ปริญสิริ รักษตุล ป.6 1

32506 เด็กหญิง วนัทชนก เที่ยงสำย ป.6 1

32580 เด็กหญิง ณภัศวรรณ อ่อนจันทร์ ป.6 1

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32954 เด็กหญิง เปรมำ ทองมโนกรู ป.6 1

33045 เด็กหญิง ภริษฐำ อนันตโชค ป.6 1

32122 เด็กหญิง พรปวีณ์ วงศ์เวทิศ ป.6 2

32123 เด็กหญิง อัสนิชำญ์ บูรณะประเสริฐสุข ป.6 2

32124 เด็กหญิง เณรีญำณ์ สุขสิทธิประสงค์ ป.6 2

32125 เด็กหญิง วิญดำ ศรีวิเศษ ป.6 2

32132 เด็กหญิง รติมำ สุวชูเพ็ชรน้อย ป.6 2

32141 เด็กหญิง ลภัสรดำ มนัสศิลำ ป.6 2

32154 เด็กหญิง ใบบุญ ขวัญวงกระจ่ำง ป.6 2

32171 เด็กหญิง ภิญญพัฒน์ เชำว์พินิจ ป.6 2

32184 เด็กหญิง จิรัชญำ จิตร์ธรรมจักร์ ป.6 2

32197 เด็กหญิง เขมจิรำ เกยีรติอุดมพันธ์ ป.6 2

32200 เด็กหญิง กนัยลักษณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ป.6 2

32217 เด็กหญิง จิตติวรรณ วังกรำนต์ ป.6 2

32219 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ ศักดิ์เสรีชัย ป.6 2

32229 เด็กหญิง จุไรรัตน์ ดิสดี ป.6 2

32230 เด็กหญิง พิรดำ คงหิรัญ ป.6 2

32231 เด็กหญิง ธนันพัชญ์ เกษี ป.6 2

32239 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ นนทกจิไพศำล ป.6 2

32242 เด็กหญิง ชัญญพัชร์ ลักษณะ ป.6 2

32247 เด็กหญิง อิศยำ วิรุฬห์พงศ์ ป.6 2

32279 เด็กหญิง ภิญญำพัชญ์ ศุภภมร ป.6 2

32951 เด็กหญิง น้ ำเพชร ใจภักดี ป.6 2

32961 เด็กหญิง พิมพ์พลอย ฉลวย ป.6 2

33004 เด็กหญิง ปุณยนุช เฉิน ป.6 2

33093 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ มหำบูรณะ ป.6 2

33130 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แสนธิ ป.6 2

33175 เด็กหญิง ชนกนำถ เจดีย์พรำหมณ์ ป.6 2

33181 เด็กหญิง กลัยพัชร์ จตุรพิพิธพรชัย ป.6 2



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32121 เด็กหญิง ศุภณัฐ คงอินทร์ ป.6 3

32126 เด็กหญิง ชนำกำนต์ พรเฉิดฉำย ป.6 3

32128 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ บุณยกะลิน ป.6 3

32139 เด็กหญิง ชนิตำ บูรณะกนก ป.6 3

32142 เด็กหญิง ธัญชนก สุวภำพกลุ ป.6 3

32155 เด็กหญิง รวิสรำ สุภำชัย ป.6 3

32166 เด็กหญิง ญำดำ พิพัฒนำนิมิตร ป.6 3

32167 เด็กหญิง กติติยำ หนูฉำยำ ป.6 3

32169 เด็กหญิง อมลวรรณ พรหมมำศ ป.6 3

32182 เด็กหญิง สุพิชญำ ยนตรำ ป.6 3

32194 เด็กหญิง สุพิชฌำย์ อินทรทัต ป.6 3

32196 เด็กหญิง วรวลัญช์ อนันตวิรุฬห์ ป.6 3

32198 เด็กหญิง พลอยปภัส ศรีจีรพัฒน์กลุ ป.6 3

32203 เด็กหญิง ภคฆนภำ ทองเชียง ป.6 3

32210 เด็กหญิง รตนชล เอ่ียมระหง ป.6 3

32220 เด็กหญิง อภิรดำ เขยีวเขม้ ป.6 3

32222 เด็กหญิง ชัญญำ ศุภวณิช ป.6 3

32223 เด็กหญิง ชฎำวัลย์ ว่องเจริญโรจน์ ป.6 3

32224 เด็กหญิง ฉันทนิษฐ์ สิรินทะสมบัติ ป.6 3

32234 เด็กหญิง วรรณวรินทร์ แกว้เอ่ียม ป.6 3

32250 เด็กหญิง ชัชฎำภรณ์ จุลโลบล ป.6 3

32352 เด็กหญิง ศุภกณัญำ อรรคฮำดสี ป.6 3

32406 เด็กหญิง กณัฑ์ณณัฐ ใจดี ป.6 3

32633 เด็กหญิง เอ็ทเทิลเฟลดำ ธีรัชยำ บรูส ป.6 3

32699 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ กระนันไธสง ป.6 3

32803 เด็กหญิง กญัจน์กนิษฐ์ แกว้วิเศษ ป.6 3

32992 เด็กหญิง อนุธิดำ ฉัตรมยูรวงศ์ ป.6 3

32129 เด็กหญิง สมิตำ เรืองศรีไชยะ ป.6 4

32130 เด็กหญิง พัชรลักษณ์ อัครธนำพนธ์ ป.6 4



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32148 เด็กหญิง ณปำภัช กนกโชติหิรัญ ป.6 4

32150 เด็กหญิง ศศิกญัญำ วชิรแพทย์ ป.6 4

32153 เด็กหญิง เบญญำภำ ศรีดี ป.6 4

32165 เด็กหญิง วิรัลพัชร ลันดำ ป.6 4

32172 เด็กหญิง อลิสำ หำญโอฬำรเลิศ ป.6 4

32173 เด็กหญิง กญัญำพัชร กล่ินภู่ ป.6 4

32174 เด็กหญิง จิรัชญำ เหมือนแดง ป.6 4

32175 เด็กหญิง นำรำภัทร พรหมมี ป.6 4

32181 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ เหมือนมำตย์ ป.6 4

32183 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ ตันนำรัตน์ ป.6 4

32188 เด็กหญิง กญัญำณัฐ ค ำพันธ์ ป.6 4

32189 เด็กหญิง อริสรำ เส็งหู้ ป.6 4

32206 เด็กหญิง อรกญัญำ แนมขนุทด ป.6 4

32221 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ โสภิตอำชำศักดิ์ ป.6 4

32238 เด็กหญิง อภิชญำ ท้ำวขนุรำชำ ป.6 4

32240 เด็กหญิง ชนจันทร์ จันตะนี ป.6 4

32241 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชัญญำ สถำพงศ์ภักดี ป.6 4

32248 เด็กหญิง อิศรำภรณ์ เผ่ำมหำนำคะ ป.6 4

32338 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี นกเพชร ป.6 4

32466 เด็กหญิง ภครมน ภู่ระหงษ์ ป.6 4

32563 เด็กหญิง ญำรินดำ ชิณธรรม ป.6 4

32791 เด็กหญิง ภูชิสสำ ช้ินแสงชัย ป.6 4

32857 เด็กหญิง กติติยำ กองทวี ป.6 4

33053 เด็กหญิง ปรำยรุ้ง อมรรตัยกลุ ป.6 4

33329 เด็กหญิง สุชำดำ พักโพธิ์เย็น ป.6 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


