
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 32363 เด็กหญิง ณัฐกมล เสง่ียมรักษ์ ป.6 1

2 32367 เด็กหญิง ชณาณา ยาสมุทร ป.6 1

3 32374 เด็กหญิง กิรกร อุ่ยกุมกร ป.6 1

4 32375 เด็กหญิง ปุณณญาดา แสงหล้า ป.6 1

5 32378 เด็กหญิง สิริณ สุขแสน ป.6 1

6 32382 เด็กหญิง ณัจสิยากรณ์ เพ็ชรจ ารัส ป.6 1

7 32383 เด็กหญิง บุญธิชา พ่อค้า ป.6 1

8 32389 เด็กหญิง ภูรียา คงชุม ป.6 1

9 32394 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประสิทธิชัยสิน ป.6 1

10 32396 เด็กหญิง บุญญิสา อินปัน ป.6 1

11 32398 เด็กหญิง อิงกมล ศรีประเสริฐ ป.6 1

12 32399 เด็กหญิง ปัญชลิดา มาจันทร์ ป.6 1

13 32402 เด็กหญิง ชญานิศ ยังวิเศษสุข ป.6 1

14 32405 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ เรืองธรรมสิงห์ ป.6 1

15 32407 เด็กหญิง สุทธิดา มาลารัตน์ ป.6 1

16 32408 เด็กหญิง ธีรนาฏ รักสันติวงศ์ ป.6 1

17 32411 เด็กหญิง ยูริดาพันธ์ ยูนิพันธ์ ป.6 1

18 32412 เด็กหญิง ไอศวรรย์ นิติพัฒนาภิรักษ์ ป.6 1

19 32415 เด็กหญิง ศมณียา กตะศิลา ป.6 1

20 32419 เด็กหญิง กชกร หลักหาญ ป.6 1

21 32424 เด็กหญิง วรสุดา จันทร ป.6 1

22 32425 เด็กหญิง กัลยกร กฤษณลีลา ป.6 1

23 32426 เด็กหญิง พลอยไพลิน จันทร์แปลง ป.6 1

24 32517 เด็กหญิง ปลิดา เต็งนิยม ป.6 1

25 32686 เด็กหญิง ภวรัญชน์ บุญช านาญ ป.6 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ป.6 ห้อง 1

ครูประจ ำช้ัน : ครูชลธิชำ หม่ันกำร , ครูอัมพำศรี คงอนุมัติ
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26 32695 เด็กหญิง กุลรดา แจ้งความดี ป.6 1

27 32731 เด็กหญิง ปริม ชัยจินดา ป.6 1

28 32813 เด็กหญิง เกวลิน ล้ีสมบูรณ์ ป.6 1

29 32829 เด็กหญิง ชาลิศา ขันตี ป.6 1

30 33144 เด็กหญิง ปภาดา กองเนตร ป.6 1

31 33222 เด็กหญิง ศศิมา ศิริสมบูรณ์ ป.6 1

32 33370 เด็กหญิง แก้วทิพย์ รักอาชีพ ป.6 1
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1 32359 เด็กหญิง ธัชชา ศรีวิวัฒนกุล ป.6 2

2 32361 เด็กหญิง ธนธิดา ทองเจริญ ป.6 2

3 32364 เด็กหญิง อภิชญา สีด้วง ป.6 2

4 32368 เด็กหญิง เตชิตา ศิริปภาโชติ ป.6 2

5 32370 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ เตชะนันท์ ป.6 2

6 32371 เด็กหญิง ธัญพร มะโน ป.6 2

7 32376 เด็กหญิง พิมพ์เพทาย ตันธรรมจาริก ป.6 2

8 32380 เด็กหญิง ญดาธร ศิริพรประสิทธ์ิ ป.6 2

9 32386 เด็กหญิง ประภาศรี อรุณศรี ป.6 2

10 32393 เด็กหญิง ณัฐวีร์ จิตพิไลเมธา ป.6 2

11 32409 เด็กหญิง อนามิกา ทวีอัครสถาพร ป.6 2

12 32410 เด็กหญิง มันตา พันธ์ุสุวรรณ ป.6 2

13 32417 เด็กหญิง สุธาสินี อัศวมงคลชัย ป.6 2

14 32422 เด็กหญิง กนกนิภา เหล่าจินดามณี ป.6 2

15 32429 เด็กหญิง ณัชชา ปัญญาสมบัติ ป.6 2

16 32433 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ข าล าภู ป.6 2

17 32558 เด็กหญิง พัชรินทร์ อ่ิมสุวรรณ์ ป.6 2

18 32613 เด็กหญิง มิรา สุนทรโชติ ป.6 2

19 32671 เด็กหญิง ปวริศา จงสมจิต ป.6 2

20 32732 เด็กหญิง แพรภัทร ดวงวัฒนชัย ป.6 2

21 32901 เด็กหญิง สุพิชญา พรหมรอด ป.6 2

22 32975 เด็กหญิง อรชลิดา ธัญกรวราโชติ ป.6 2

23 33000 เด็กหญิง รุ่งไพลิน เภาวิเศษ ป.6 2

24 33132 เด็กหญิง ณฐิตา หอมขจร ป.6 2

25 33158 เด็กหญิง พัทธนิตา โสดากุล ป.6 2
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26 33206 เด็กหญิง เปมิกา แก้วนิล ป.6 2

27 33266 เด็กหญิง ณิชาดา สุริวงค์ ป.6 2

28 33294 เด็กหญิง สิริกร เธียรอุกฤษฏ์ ป.6 2

29 33299 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ภู่งาม ป.6 2

30 33314 เด็กหญิง ปราณปรียา สิทธิกิตติสกุล ป.6 2

31 33319 เด็กหญิง ศศิกานต์ กิติพิศาลกุล ป.6 2

32 33372 เด็กหญิง บุญยทิพย์ ยืนตระกูล ป.6 2
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1 32360 เด็กหญิง ณภัทร อารยะด ารงเดช ป.6 3

2 32362 เด็กหญิง พิชญธิดา อาบสุวรรณ์ ป.6 3

3 32365 เด็กหญิง อภิชญา สังวาลย์เดช ป.6 3

4 32366 เด็กหญิง พลอยชมพู ธนวินท์ ป.6 3

5 32369 เด็กหญิง พิราวรรณ ทรงม้า ป.6 3

6 32373 เด็กหญิง ปิยธิดา เฉลิมสถาพร ป.6 3

7 32377 เด็กหญิง พรไพลิน ตันธรรมจาริก ป.6 3

8 32379 เด็กหญิง ภัทรภร เช้ือช่าง ป.6 3

9 32381 เด็กหญิง ภัคจิรา หาญสงคราม ป.6 3

10 32387 เด็กหญิง รวิสรา สวัสดิบุตร ป.6 3

11 32388 เด็กหญิง เรณุกา สุมะนังกุล ป.6 3

12 32390 เด็กหญิง พีรยา ปิยะบงการ ป.6 3

13 32391 เด็กหญิง วรรณกร งามวัฒน์ ป.6 3

14 32395 เด็กหญิง พัสวีพิชญ์ บัวแก้ว ป.6 3

15 32397 เด็กหญิง ญาณา ไชยพจน์พานิช ป.6 3

16 32400 เด็กหญิง อรปรียา พินเดช ป.6 3

17 32401 เด็กหญิง วริศรา ด้วงใจบุญ ป.6 3

18 32416 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ่ิมประเสริฐ ป.6 3

19 32420 เด็กหญิง พิชชาพร สมนึก ป.6 3

20 32423 เด็กหญิง กมลนัทธ์ เหล่าจินดามณี ป.6 3

21 32427 เด็กหญิง เพชรชุดา สองจันทึก ป.6 3

22 32431 เด็กหญิง ชญาดา ห่วงสุวรรณ ป.6 3

23 32432 เด็กหญิง กฤติกา ลายหงษ์ ป.6 3

24 32435 เด็กหญิง เพชรชฎา ตุ้มเพชร ป.6 3

25 32444 เด็กหญิง อริยกรณ์ คัทมาร ป.6 3
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26 32970 เด็กหญิง ณัฐธิดา เหล่าพิเดช ป.6 3

27 33094 เด็กหญิง ภัชราพร ถาวรศิริ ป.6 3

28 33098 เด็กหญิง ณัฐิพัส วิรสิริสิญจ์ ป.6 3

29 33173 เด็กหญิง ราชาวดี สร้อยสุวรรณ์ ป.6 3

30 33174 เด็กหญิง ณัฐชา นิยุบล ป.6 3

31 33231 เด็กหญิง ศุภชญา ร่ืนส าราญ ป.6 3

32 33286 เด็กหญิง กัญจน์กมล ชนะเลิศวงศ์ ป.6 3
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