
ประถมศึกษาปีที่ 6/1  (MEP) ครูสุกัญญา ไทรแก้ว
1 12306 ด.ช. ชัยธัช ผลิโกมล
2 12313 ด.ช. ปณต ลักขณาวราภรณ์
3 12324 ด.ช. วิชยุตม์ บุ้งทอง
4 12364 ด.ช. ปภังกร พรผล
5 12365 ด.ช. ธนภัทร แซ่ขู้
6 12403 ด.ช. ปองภพ ชัยศรี
7 12443 ด.ช. ก้องภพ ตันสกุล ย้ายออก กค.60
8 12473 ด.ช. ชวัลวิทย์ ทรัพย์เภาสมบัติ
9 12522 ด.ช. พีรวิชญ์ เดชอายุมนตรี
10 12560 ด.ช. ณธกร อ่อนอินทร์
11 12571 ด.ช. ศักดิ์พล บุญถวิล
12 13764 ด.ช. คณิศร จงคิด
13 13777 ด.ช. เมธี มณีศรี
14 14540 ด.ช. ทิฆัมกร ทองปาน
15 14541 ด.ช. ธนดล แพทย์ขิม
16 12325 ด.ญ. กรกนก สุวรรณ
17 12329 ด.ญ. ณัฐนิชา มณีศรี
18 12330 ด.ญ. ณัฐวลัย จงจิตร
19 12335 ด.ญ. เมธาวดี เอียดอ้น
20 12341 ด.ญ. อริสา ตันสกุล
21 12342 ด.ญ. บุษกล จารุสารสุทธิกุล
22 12343 ด.ญ. สุรภา พวงจิตร์
23 12380 ด.ญ. อนงค์พร อัศวภูมิ
24 12409 ด.ญ. เกิดฟ้า ชิดเช่ียว
25 12417 ด.ญ. พชรมณฑน์ สุพันธกิจ
26 12495 ด.ญ. ธัญวรัตม์ อินทรสุวรรณ
27 12497 ด.ญ. นภัสวรรณ วงจันทร์
28 12511 ด.ญ. ปิญชาน์ สิทธิฤทธ์ิ
29 12588 ด.ญ. รัตธิชา วิมาณ
30 13027 ด.ญ. เปมิกา สือสกุล
31 13057 ด.ญ. พิชญาดา พรหมมิ
32 13100 ด.ญ. ณชิกา วัลยะเพชร
33 14198 ด.ญ. นันท์นภัส พูลสวัสดิ์
34 14808 ด.ญ. อภิญญา ตันมณีประเสริฐ



ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ครูกัสมีนี ดุมลักษณ์
1 12304 ด.ช. ขวัญเกล้า หนักแน่น
2 12311 ด.ช. นัธทวัฒน์ บุญตันตราภิวัฒน์
3 12318 ด.ช. รฐนนท์ ค้ําชูชาติ
4 12349 ด.ช. นฤสรณ์ ปราบพล
5 12356 ด.ช. อภิวิชญ์ เลิศกมลรักษ์
6 12362 ด.ช. ปัณณธร ตรีอัญชุลีธาร
7 12387 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ชาลี
8 12391 ด.ช. ภัคพนธ์ หามะ
9 12397 ด.ช. อภิชาภัทร ทองตัน
10 12400 ด.ช. ภัทรกร สิงห์ฆาฬะ
11 12407 ด.ช. วรภพ จิรศานต์ชัย
12 12430 ด.ช. กฤต แซ่อึ้ง
13 12433 ด.ช. ชิติพัฒน์ โพธ์ิเงิน
14 12441 ด.ช. สิรวิชญ์ สมุทบาล
15 12446 ด.ช. ณัฐชาติ สิทธิผล
16 12478 ด.ช. พิชญพงศ์ มีอรุณ
17 12517 ด.ช. นภสินธ์ุ หะรารักษ์
18 12556 ด.ช. กันตภณ กีรติวิทยานนท์
19 12564 ด.ช. นราวิชญ์ พิกุลทอง
20 12565 ด.ช. ปัญญพัฒน์ เปรียบปาน
21 12700 ด.ช. อภิชา รัชตทวีโภคิน
22 14059 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ตรีเภรี
23 14199 ด.ช. คมกฤษฑ์ บุญปิติชาติ
24 12327 ด.ญ. ชอง  คิว  แฮ รอดสวัสด์ิ
25 12328 ด.ญ. ชิดชนก ตันติวิท
26 12332 ด.ญ. พิชามญช์ุ สุนธารักษ์
27 12334 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ โตนต
28 12376 ด.ญ. พิมพ์มาดา สวนแก้ว
29 12411 ด.ญ. ทิพกมน ขุ้ยย่อง
30 12422 ด.ญ. อตินุช เพ็ชร์มุข
31 12426 ด.ญ. ประสิตา เตชะวรรณโต
32 12453 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองสกุล
33 12460 ด.ญ. พาขวัญ พูลพุฒ
34 12461 ด.ญ. ฟารีดา สังวระ
35 12500 ด.ญ. พชรพร โกยแก้ว
36 12501 ด.ญ. ภัสสร์ศศิร์ แน่นดี
37 12508 ด.ญ. อนุธิดา ชุมดาวงษ์
38 12550 ด.ญ. ชนเนษฎ์ บุญฮก
39 12555 ด.ญ. ธารวิมล เพิ่มวิทย์
40 12583 ด.ญ. นันท์นภัส ปานดํา
41 12593 ด.ญ. รัมภ์รดา รอดเนียม
42 12596 ด.ญ. วรัชยา พูนทอง
43 13125 ด.ญ. ปัทมพร เปรื่องการงาน
44 13133 ด.ญ. อนัญญา อรรถสุทธิสิน
45 13134 ด.ญ. ณิชารีย์ สุทินวงศ์
46 13437 ด.ญ. ณัฐวรา ยวงใย
47 13482 ด.ญ. กานต์ธีรา ตังตกาญจนา
48 13819 ด.ญ. ณัฐพิชชา เพ็ชรรักษ์



ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ครูคณิตตา แช่มศรี
1 12305 ด.ช. ธชาวิช เมืองนิล
2 12312 ด.ช. นาอิฟ โชคเกื้อ
3 12346 ด.ช. ฐิติพัฒน์กิจ มนูสาร
4 12347 ด.ช. ธนภัทร วงศ์สวัสด์ิ
5 12348 ด.ช. ธนวัต เอกบุตร
6 12351 ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีปรางค์
7 12354 ด.ช. วรกร เรืองฤทธ์ิ
8 12359 ด.ช. เดชพนต์ จิมา
9 12360 ด.ช. อัษฎาวุธ สิทธิโชค
10 12361 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ วิริยานุกูลวงศ์
11 12394 ด.ช. วีรภัทร ปัญญาดี
12 12401 ด.ช. ปริญ วงศ์บุณยกร
13 12445 ด.ช. คุณานนต์ เริ่มดําริห์
14 12476 ด.ช. เทพศักด์ิ อุดม
15 12482 ด.ช. ศุภวุฒิ ขอกิตติไพบูลย์
16 12523 ด.ช. ชวิศ เรืองคงที่
17 12531 ด.ช. กฤษฎา ถิรตันติกุล
18 12533 ด.ช. กฤษกร สนิท
19 12557 ด.ช. กีรติ แสวงวิทย์
20 12718 ด.ช. ศัพทนา สายแก้ว
21 13435 ด.ช. สตวัฒน์ เพชรงาม
22 13820 ด.ช. พิชญา จันทรวิบูลกุล
23 12331 ด.ญ. นลินนิภา ก้านกนก
24 12333 ด.ญ. ภัคนันท์ หอมหวล
25 12366 ด.ญ. กัญญาภัค คชถิน
26 12367 ด.ญ. กัญญารัตน์ คงสีดํา
27 12371 ด.ญ. โชติรส แซ่อึ๋ง
28 12375 ด.ญ. พัชราภา ช่ืนบาน
29 12378 ด.ญ. สุกฤตา อาวัชนาการกูล
30 12381 ด.ญ. อภิวรรณ แสงทับทิม
31 12383 ด.ญ. อาทติญา ไชยมล
32 12408 ด.ญ. เกษทิวา ไพรพฤกษ์
33 12413 ด.ญ. ธัญณิชา ศรีชลธาร
34 12419 ด.ญ. รวิสรา ชูจันทร์
35 12423 ด.ญ. อัยยา พิพัฒน์สมบัติ
36 12458 ด.ญ. ปาณิสรา รอดสิน
37 12499 ด.ญ. ปิยะธิดา รักประทุม
38 12512 ด.ญ. อันญา หนูเชต
39 12537 ด.ญ. จัสมิน มุกดา
40 12541 ด.ญ. เดวิดา อักษรเพียร
41 12542 ด.ญ. ธัญวรัตม์ มีลาโพ
42 12579 ด.ญ. ณัฐภัสสร โลหะพงษ์ถาวร
43 12590 ด.ญ. วันวิสาข์ รักษ์นุ้ย
44 12679 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กาญจน์ชลไชย
45 12680 ด.ญ. ชญากร หาญศึก
46 13095 ด.ญ. ชาลิสา ศรีนวลชาติ
47 13131 ด.ญ. อภิชญา ชูภักด์ิ
48 14200 ด.ญ. ฐิติมา ตัณฑศรี



ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ครูภัทรธนน ชัมพูทนะ
1 12315 ด.ช. ภัทรินทร์ มาตรา
2 12350 ด.ช. บริพัตร ผ่องพันธ์
3 12355 ด.ช. องอาจ ไล่สุด
4 12363 ด.ช. ธีรพัฒน์ แก้วแสงอ่อน
5 12392 ด.ช. รัชชานนท์ ใจคํา
6 12399 ด.ช. อมรเทพ คงชู
7 12402 ด.ช. ณัชพล ครชาตรี
8 12404 ด.ช. รัชพล วรธงไชย
9 12434 ด.ช. ธนาภูมิ ชูภิรมย์
10 12439 ด.ช. ปรมะ ทั่วไตรภพ
11 12447 ด.ช. ปวีณวัช บญุทอย
12 12477 ด.ช. พชร โชคเกื้อ
13 12486 ด.ช. ปัณณวรรธ ลือใจ
14 12488 ด.ช. พีรภาส เอ่ียมดุษฎีบัณฑิต
15 12525 ด.ช. ศิวะ แก้วยะรัตน์
16 12562 ด.ช. ต้ังหลัก วอสุวรรณ
17 12563 ด.ช. ธีรภัท แก่นพิทักษ์
18 12572 ด.ช. ธนภัทร ศิริวัฒน์
19 12684 ด.ช. ปัณณธร สายเนตร
20 12956 ด.ช. ธาดา ล่ิมสกุล
21 13128 ด.ช. ธัญเทพ เพ็งสุทธ์ิ
22 14206 ด.ช. นรวีร์ สงสีจันทร์
23 14542 ด.ช. ชนาธิป อารีราษฎร์
24 12339 ด.ญ. สุทธาวินี ก้านกนก
25 12344 ด.ญ. พลอยชมพู ณ นคร
26 12370 ด.ญ. ชาคริญา บุตรน้อย
27 12377 ด.ญ. วิลาสินี ภริงคาร
28 12382 ด.ญ. อัฐภิญญา เหมนแก้ว
29 12420 ด.ญ. วิลาสินี คลังทิพรัตน์
30 12421 ด.ญ. สุพิชญา อัมพรจิตร
31 12424 ด.ญ. วรรณิดา บุญประสพ
32 12428 ด.ญ. ศศิญาพรรณ โคจริก
33 12451 ด.ญ. กุลณัฏฐา จิตตาศิรินุวัตร
34 12468 ด.ญ. สิริน ประสารการ
35 12498 ด.ญ. ปริยาภัทร นนทรีย์
36 12510 ด.ญ. กนกวรรณ แสงสุวรรณ
37 12513 ด.ญ. เกณิกา หิรัญคุปต์
38 12545 ด.ญ. พรรษชล พิศาลวานิช
39 12552 ด.ญ. นานา จิตรพัฒนากุล
40 12584 ด.ญ. เบญญาภา ดีประเสริฐทรัพย์
41 12585 ด.ญ. พัชราภา พงษ์มณี
42 12586 ด.ญ. จนิสตา สาลิกา
43 12589 ด.ญ. วรัญญา สาธุภาค
44 12595 ด.ญ. วรชนก สนิทปู่
45 12677 ด.ญ. ธนานภัส ณ  พัทลุง
46 12698 ด.ญ. พวงชมพู หงษ์บินโบก
47 12982 ด.ญ. น้ําหนึ่ง ชูเมือง
48 13124 ด.ญ. นลัททิพย์ ขุนสวัสด์ิ
49 13129 ด.ญ. นันท์พนิตา อินทร์ภูวา
50 13138 ด.ญ. ศลิษา เพชรงาม



ประถมศึกษาปีท่ี 6/5 ครูสุพรรนิภา ดาวเรือง
1 12308 ด.ช. ณภัทร ศานติธนสาร
2 12322 ด.ช. กฤษณพงศ์ ดํารงรัตนกุล
3 12323 ด.ช. นิธิทัต ตินตะชาติ
4 12357 ด.ช. พงศกร ยุคุณธร
5 12393 ด.ช. จิรภัทร ทัศนกมล
6 12405 ด.ช. วีรภัทร มูสิกะปาละ
7 12437 ด.ช. นะบีล พันธ์ุฉลาด
8 12440 ด.ช. รัตนโชติ ตรีถิ่น
9 12442 ด.ช. อรรถพล กาญจนมะหิงษ์
10 12449 ด.ช. ส่องพงศ์ บุษยา
11 12472 ด.ช. เจตนิพัทธ์ แกล้วกล้า
12 12474 ด.ช. ณัชพล ทวีรส
13 12483 ด.ช. อภินัทธ์ คุระจีน
14 12484 ด.ช. อารัส หวังชัย
15 12514 ด.ช. ธนพล ถาวรมาศ
16 12516 ด.ช. นพัตธร สมานมิตร
17 12518 ด.ช. ปฏิภูมิ ออนแก้ว
18 12521 ด.ช. พีรพัชร์ สุขจันทร์
19 12558 ด.ช. กษิ ศรีสุวรรณ
20 12678 ด.ช. พุทธคุณ สังข์แก้ว
21 12681 ด.ช. ธนกฤต เสนานอ้ย
22 13479 ด.ช. รัตนพล ปราชญ์นคร
23 12368 ด.ญ. เกศินี คําวอน
24 12369 ด.ญ. ชนิญธิญา สาธุภาค
25 12386 ด.ญ. พรนภัส สุทิน
26 12410 ด.ญ. ชวิศา มะลิแย้ม
27 12412 ด.ญ. ธนิฏฐา โชคเกื้อ
28 12418 ด.ญ. ภูษณิศา ดวงมาลา
29 12462 ด.ญ. ศศิวิมล คงแก้ว
30 12464 ด.ญ. อนุฤดี ชุมดาวงษ์
31 12467 ด.ญ. ฐิติรัตน์ วชิรสกุลวงศ์
32 12493 ด.ญ. ชนิกานต์ สุขทอง
33 12496 ด.ญ. นภวรรณ หนูช่วย
34 12506 ด.ญ. สลิลา เพชรขจี
35 12507 ด.ญ. สุดารัตน์ นพวงศ์
36 12509 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ถาวร
37 12546 ด.ญ. พิชชาอร ภูมิพงศ์
38 12551 ด.ญ. รินรดา คนรู้
39 12553 ด.ญ. อนัญพร มณีรัตน์
40 12587 ด.ญ. มินตรา แก้วประดิษฐ์
41 12647 ด.ญ. ฉายวันต์ รัตนประพันธ์
42 12683 ด.ญ. วรนิษฐา มัจฉาเวช
43 12955 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ชายเกล้ียง
44 13127 ด.ญ. วรณัฏฐ์ จันทรวัฒน์
45 13130 ด.ญ. กมลพรรณ จิรสิทธิกวิน
46 13136 ด.ญ. ศิขรินทรา คัลลาห์นะ
47 13768 ด.ญ. ณัฐณิชา บุษบงก์ไพฑูรย์
48 14113 ด.ญ. สุนทรีย์ มณีสุวรรณ



ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ครูจันทร์เพ็ญ คงบํารุง
1 12321 ด.ช. เอาฟา สมบูรณ์
2 12358 ด.ช. พิศุทธ์ิ หิรัญจรัสพิวัฒน์
3 12389 ด.ช. ปธานิน ประกับสิน
4 12432 ด.ช. ชนาธิป ฤาแรง
5 12435 ด.ช. ธีรภัทร กมลวิทย์
6 12436 ด.ช. นราวิชญ์ ศรีขาว
7 12448 ด.ช. ภัทรดนัย ชนะกุล
8 12480 ด.ช. ศิวกร ชนะกุล
9 12490 ด.ช. ฐปนรรฆ์ ศิวะคุณากร
10 12491 ด.ช. ภูมินทร์ สุวรรณรัตน์
11 12515 ด.ช. ธนพัฒน์ แสนดี
12 12520 ด.ช. พัทธนนท์ หนูพรม
13 12527 ด.ช. บุณยกฤต เกล้ียงจิตร
14 12528 ด.ช. ต่อพงศ์ หาญพานิช
15 12559 ด.ช. ชวกร ไชยมาศ
16 12569 ด.ช. ศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์
17 12570 ด.ช. อัครพนธ์ หงอประดิษฐ์
18 12682 ด.ช. คณพศ มุสิกรักษ์
19 12719 ด.ช. พรภวิษย์ นิลกิจ
20 13094 ด.ช. เบญจมีล ภักดีวานิช
21 13142 ด.ช. ธนากร เอียดผอม
22 13377 ด.ช. ภูดิส วรกิจ
23 13478 ด.ช. วชิรวิทย์ เพชรอย่างดี
24 12336 ด.ญ. รินรดา ไอยรา
25 12338 ด.ญ. ศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
26 12372 ด.ญ. ณัฐณริณ ดาวเรือง
27 12385 ด.ญ. ณัฏฐญา ทวีสิน
28 12416 ด.ญ. ปวรรณรัตน์ สนามพลี
29 12425 ด.ญ. ณัฏฐศศิ ท่อทิพย์
30 12463 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ รักษาทอง
31 12469 ด.ญ. ณัชชา พิชกรรม
32 12492 ด.ญ. เกวลิน ชลศิริ
33 12505 ด.ญ. โศภิษฐา จินดาพล
34 12539 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญเกิด
35 12544 ด.ญ. พชรพร เพ็งภัตรา
36 12548 ด.ญ. วรกมล แก้วแก่น
37 12554 ด.ญ. ตรีกาญจน์ มณีศรี
38 12581 ด.ญ. ตรีรัตน์ ทองคํา
39 12592 ด.ญ. สุธาสินี วิชาชาญ
40 12594 ด.ญ. ปัทมพร ถิ่นลิพอน
41 12720 ด.ญ. ภูรินทรา พุฒแก้ว
42 13101 ด.ญ. อภิชญา ดีก้องเสียง
43 13121 ด.ญ. ณัฐนันท์ มุกดา
44 13126 ด.ญ. รสินทรา สารธิยากุล
45 13137 ด.ญ. ชนัญชิดา ฟ้ารุ่งสาง
46 13483 ด.ญ. ปิยมาภรณ์ ศรีบุญ
47 14204 ด.ญ. ธมนันท ขําณรงค์
48 14553 ด.ญ. วสุธิดา บุญหล้า



ประถมศึกษาปีที่ 6/7 ครูบุบผา มุงคําภา
1 12303 ด.ช. กฤตพจน์ ชุมพงศ์
2 12307 ด.ช. ณพัฒน์ ฉินสถาพร
3 12309 ด.ช. ธนกฤต อักษรเกิด
4 12310 ด.ช. ธีรภัทร เสนป่ิน
5 12352 ด.ช. พุฒิพงศ์ เรืองอ่อน
6 12353 ด.ช. วรกิตต์ิ กําเกียรติ
7 12388 ด.ช. ธีร์ธวัช ล้ีสกุล
8 12390 ด.ช. ปัณณธร คําแหง
9 12431 ด.ช. กันตภณ พุฒหอม
10 12444 ด.ช. ณัฐดนัย ชูจันทร์
11 12475 ด.ช. เตชภณ วรเนติวงศ์
12 12524 ด.ช. วุฒิชัย จันทร์เดชะ
13 12532 ด.ช. ศุภเสกข์ ไชยเดช
14 12561 ด.ช. ณัฐภัทร ต้ังจิตต์
15 12567 ด.ช. รัชพล บุญประสานกิจ
16 12568 ด.ช. วรากร แซ่เฮ้า
17 12574 ด.ช. ธนชาต กลางอรัญ
18 12575 ด.ช. สุทธิภัทร ไชยทอง
19 12635 ด.ช. สิทธิพงศ์ พิพิธภัณฑ์
20 12706 ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองศรี
21 13090 ด.ช. ชินาธิป พงษ์เดชา
22 13139 ด.ช. ภูวนาถ ชูชาติ
23 13141 ด.ช. คณพัฒน์ สัทธาอธิคม
24 12326 ด.ญ. กรองกนก บุญแก้ว
25 12337 ด.ญ. วรนุช ฤทธิสมาน
26 12374 ด.ญ. ปรมาภรณ์ ธรรมสะโร
27 12379 ด.ญ. สุพิชชา พรหมชัยศรี
28 12384 ด.ญ. จิรัชญา ครุธทรง
29 12427 ด.ญ. พิชญา ณ พัทลุง
30 12454 ด.ญ. โซไรดา นันท์คณานนท์
31 12457 ด.ญ. เนติพร สุพันธ์
32 12459 ด.ญ. ปานุศิตา ชุมศรี
33 12470 ด.ญ. ปพิชญา สีม่วง
34 12494 ด.ญ. ธัญลักษณ์ คัทมาราศรี
35 12503 ด.ญ. วีรชาดา หนูดํา
36 12504 ด.ญ. ศิรประภา แก้วมา
37 12534 ด.ญ. กัญชลิกา ทองเสน
38 12536 ด.ญ. กานต์พิชชา คงแก้ว
39 12538 ด.ญ. ณัชชา ร่ืนจิตต์
40 12543 ด.ญ. นวรัตน์ พินทุ
41 12547 ด.ญ. วณิชยา แซ่พู่
42 12549 ด.ญ. สุพรรษา ทองล่ิม
43 12580 ด.ญ. ณิชชา เล่ียวสกุล
44 12582 ด.ญ. ธันยพร แซ่ล้อ
45 12591 ด.ญ. สรัสวดี เจริญศรี
46 13132 ด.ญ. ชวิษฐา สว่างจิต
47 13135 ด.ญ. ธัญวรัตน์ จุลพงศ์
48 13818 ด.ญ. อริสรา สาคร
49 14205 ด.ญ. อนัญญา เขียวคราม
50 14543 ด.ญ. วรยา ธาดากุล


