
ประถมศึกษาปีที ่4/1   (EP)    ครูคนึงนิจ ตะ๊ผัด

1 13149 ด.ช. กฤตภาส ปิติชาญชัย

2 13153 ด.ช. ธีร์จุฑา สุวรรณพฤกษ์

3 13156 ด.ช. พชรณุพงศ์ บัวทอง

4 13159 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ กาบเปง

5 13160 ด.ช. สุรเดช สังข์แก้ว

6 13161 ด.ช. อัษฎางค์ องค์ศรีตระกูล

7 13511 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชาญรส

8 14532 ด.ช. ชินภัทร ตันสุธากุล

9 13164 ด.ญ. จิดาภา เอกสถาพรสกุล

10 13165 ด.ญ. ชนิสรา ศรีงาม

11 13166 ด.ญ. ชาทินี จิรวิศิษฐาภรณ์

12 13169 ด.ญ. ณปภัช คงกาญจน์

13 13170 ด.ญ. ปธิตา ศิรธนาพรกุล

14 13172 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ก้อนแก้ว

15 13173 ด.ญ. พนัชกร แสงสีด า

16 13174 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เอื้อจิตตระกูล

17 13175 ด.ญ. สริตา ตันเพชรรัตน์

18 13176 ด.ญ. อันติกา พงศ์พรหม

19 13194 ด.ญ. ชาลิสา เพิม่พูล

20 13761 ด.ญ. วรรณศิริ ตันรัตนพิทักษ์

21 13779 ด.ญ. มนัสนันท์ พุฒิสันติกุล

22 13780 ด.ญ. มนัสนันท์ เหล่าวิเศษกุล



ประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์
1 13177 ด.ช. ชวัลวิทย์ เชาว์ปญัญา
2 13191 ด.ช. อริธัชย์ ตันสกลุ
3 13217 ด.ช. นภทัร ประชารักษ์
4 13224 ด.ช. สรวิชญ์ อนิพยม
5 13244 ด.ช. กติติภพ จริศานต์ชยั
6 13246 ด.ช. ชยพล ศรีดามา
7 13252 ด.ช. ธนสิริ เปรียบปาน
8 13276 ด.ช. กฤฏิ์ เนาวรัตน์
9 13277 ด.ช. กติติคุณ กก๊ศรี
10 13279 ด.ช. แดนไท พรหมจนิดา
11 13285 ด.ช. ภวิษย์ บญุเวช
12 13286 ด.ช. ภริูต อศัวธีระ
13 13311 ด.ช. ชอเช คอนเนอร์ ควอต้ี
14 13315 ด.ช. พฒิุพงศ์ พรหมณะ
15 13316 ด.ช. ภวูเดช ตันติสิทธิพร
16 13344 ด.ช. ชนกนัต์ ชโลธร
17 13353 ด.ช. พทัธ์ เดชเจริญ
18 13355 ด.ช. ศรัณยพงศ์ ด าทอง
19 13378 ด.ช. ปกรณ์ เชาวลิต
20 13388 ด.ช. สิรวิชญ์ ไชยพนัธ์
21 13396 ด.ช. วงศ์รพี เกดิสิน
22 13405 ด.ช. ชลากร คงวงค์
23 13417 ด.ช. กนัตินนัท์ ประโยชน์
24 13427 ด.ช. ภทัรพล รัตนกาย
25 13513 ด.ช. กฤษณรัตน์ คล่ีบ ารุง
26 13722 ด.ช. กฤตเมธ สมศักด์ิ
27 13765 ด.ช. สุวิจกัขณ์ ว่องเจริญวัฒนา
28 14180 ด.ช. ใต้หล้า ทองชะนะ
29 14184 ด.ช. กฤติพงศ์ แกว้สุข
30 14535 ด.ช. ธีภพ สกลุแพทย์
31 15099 ด.ช. พรีดลย์ เกาะยอ
32 13197 ด.ญ. ทรรณรต มณีสม
33 13202 ด.ญ. พรนชัชา ลีลากจิรุ่งเรือง
34 13206 ด.ญ. ศิรญาณ์ ภู่วรณ์
35 13238 ด.ญ. ภรัิญญา อยู่ส าราญ
36 13267 ด.ญ. นรัิมภา เกริกฤทธิ์
37 13303 ด.ญ. อบุลกาญจน์ ราษฎร์ธนารักษ์
38 13324 ด.ญ. กานตี เถาวัลย์
39 13327 ด.ญ. ชญาภา สุริยมณฑล
40 13336 ด.ญ. มณชนก จตุรภทัร์
41 13366 ด.ญ. ธนชัชา วงศ์สวัสด์ิ
42 13394 ด.ญ. ปญุญศิา แซ่อึ้ง
43 13402 ด.ญ. พทัธนนัท์ ทองแวว
44 13404 ด.ญ. จฑุารัตน์ เพช็รรัตน์
45 13410 ด.ญ. สัตตบษุย์ ชเูลิศ
46 13412 ด.ญ. พริิยกร ติค า
47 13421 ด.ญ. ปริยากร มาทกูามาเก
48 13790 ด.ญ. ธมลวรรณ คงเมฆี
49 13795 ด.ญ. องัค์ริสา ขรรค์วิไลกลุ
50 15100 ด.ญ. จริภญิญา จนิาภริมย์



ประถมศึกษาปทีี่ 4/3 ครวูรรณศิา สมจิตต์
1 13181 ด.ช. p สมใจ
2 13183 ด.ช. นพนนท์ รัศมีประสาธน์
3 13213 ด.ช. ณัฐชนนท์ เพิงรัตน์
4 13245 ด.ช. จตุพร สุขล่ี
5 13249 ด.ช. ณัฐเศรษฐ หาญพิพัฒน์พงศา
6 13250 ด.ช. ธนสิษฐ์ กจิเจริญพันธุ์
7 13283 ด.ช. บัณฑิต พวงดี
8 13313 ด.ช. ธีรเทพ แซ่ซุ่น
9 13314 ด.ช. ปราโมท แสงจนัทร์
10 13321 ด.ช. สิรวิชญ์ สมเพ็ชร
11 13322 ด.ช. อคิราภ์ จนัทรวัฒน์
12 13347 ด.ช. ธนวัฒน์ สงวนงาม
13 13381 ด.ช. สิรวิชญ์ ทองสร้าง
14 13391 ด.ช. ศิรวิชญ์ พวงมณี
15 13397 ด.ช. ญาณพัฒน์ เตรียมเชดิติวงศ์
16 13415 ด.ช. พชร จริาภวูดิลก
17 13416 ด.ช. อภวิิชญ์ งานว่อง
18 13425 ด.ช. ภาคิน จนัทร์เล่ือน
19 13426 ด.ช. ธนกร ดุมลักษณ์
20 13509 ด.ช. ปุญญพัฒน์ มากผล
21 14057 ด.ช. ชลันธร ทองตัน
22 14185 ด.ช. ธนธัส แขง่ขนั
23 13193 ด.ญ. ชนิสรา ฤทธิวงศ์
24 13200 ด.ญ. ปาริชาติ นินทศรี
25 13205 ด.ญ. ศรีสุดา นะแกว้
26 13207 ด.ญ. สายษร ทรงประจกัษ์กลุ
27 13209 ด.ญ. อนัดา ขอ้โนนแดง
28 13228 ด.ญ. ณัฐรินีย์ เที่ยงภาษา
29 13239 ด.ญ. อนันตญา เกาทัณฑ์
30 13241 ด.ญ. อภญิญา ไกรเทพ
31 13242 ด.ญ. อารยา ศิริเจริญไชย
32 13295 ด.ญ. ดวงหทัย อรุาพรรณอนันต์
33 13296 ด.ญ. ธัญชนก ขวัญแกว้
34 13297 ด.ญ. ธีรดา เรืองรอง
35 13304 ด.ญ. ลัลลา เดชะโชติ
36 13325 ด.ญ. เกวลิน รัตนรัตน์
37 13328 ด.ญ. ชลณิศา มากเมือง
38 13385 ด.ญ. ธีรตา เรืองรอง
39 13401 ด.ญ. ชนเนษฎ์ คงจนัทร์
40 13409 ด.ญ. ชนิสรา แสนพิทักษ์
41 13419 ด.ญ. ศุภสัรา พาหุบุตร
42 13512 ด.ญ. รินรดา สิทธิตัน
43 13763 ด.ญ. สาริศา วิมุตติสุข
44 13784 ด.ญ. พิชญาภคั บุบผะโพธิ์
45 13785 ด.ญ. พรรณปพร แสงมณี
46 14061 ด.ญ. เกวลิน กอ่งนอก
47 14534 ด.ญ. พัทธนันท์ ศุษิลวรณ์
48 14537 ด.ญ. ธัญทิพย์ บุญน า



ประถมศึกษาปทีี่ 4/4 ครนูวพร คงราช
1 13182 ด.ช. ธนพจน์ พินจติ
2 13184 ด.ช. นาวิน ทองจติต์
3 13243 ด.ช. กษิดิศ สุวรรณพาหุ
4 13280 ด.ช. ธนากร รัชตกลุ
5 13281 ด.ช. ธีรภทัร สอนดี
6 13287 ด.ช. วาริศ สถาพงศ์ภกัดี
7 13310 ด.ช. กานต์นิพิท โพธิท์อง
8 13320 ด.ช. สรณวรรธน์ วงศ์หนองเตย
9 13343 ด.ช. กฤติพงศ์ เรืองออ่น
10 13345 ด.ช. ชลกานต์ นนทรีย์
11 13356 ด.ช. สนธิ จนัสมุด
12 13379 ด.ช. เดชาธร จมิา
13 13382 ด.ช. ปัณณ์ ไม้แพ
14 13399 ด.ช. ปัณณทัต กายแกว้
15 13418 ด.ช. จริพิพรรธ พรายมี
16 13438 ด.ช. ฟาร์ฮาน อมุา
17 13772 ด.ช. อาลอามร์ ดาราศิต
18 13791 ด.ช. นัฒฤพงษ์ ตันสกลุ
19 13801 ด.ช. กติติกวิน นวะกะ
20 13803 ด.ช. กติติศักด์ิ ทองฤทธิ์
21 14551 ด.ช. สุวพัชร จนัทร์สุข
22 13168 ด.ญ. ณัฏฐวรรณ พลสมัคร
23 13195 ด.ญ. โชติกา ชยัชนะ
24 13199 ด.ญ. ปารนี เนียมนาค
25 13227 ด.ญ. ณัฐชยา ศิลปะ
26 13232 ด.ญ. ปรัชมน ชืน่จนัทร์
27 13263 ด.ญ. ฐิตารีย์ ตันโสวัฒน์
28 13270 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ด าสิโก
29 13271 ด.ญ. มนัสชนก ศิริทัศน์
30 13275 ด.ญ. อาทิตยา ปลาทอง
31 13292 ด.ญ. กลัยกร วงศ์อาศิระ
32 13299 ด.ญ. นิชนันท์ เร่ิมด าริห์
33 13308 ด.ญ. อมลวรรณ จนัทรวิบูลกลุ
34 13309 ด.ญ. อรณิชา ทองขาว
35 13326 ด.ญ. ขวัญขา้ว สืบศักด์ิ
36 13334 ด.ญ. พัชรพร คงหนู
37 13364 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สิทธินาม
38 13373 ด.ญ. ศุภานัน ขนัติพงษ์
39 13374 ด.ญ. สุธาสินี บุญชา้ง
40 13383 ด.ญ. ชลชนก แซ่ออ๋ง
41 13384 ด.ญ. ภคพร พิเชฐพงษานนท์
42 13400 ด.ญ. นภสัสร จริพัฒนโสภณ
43 13420 ด.ญ. ณัฐณิชา เหลาะเหม
44 14064 ด.ญ. ชดิชนก ศรีประพันธ์
45 14186 ด.ญ. ญาณิศา ละอองกลุ
46 14538 ด.ญ. วรกมล สุรภกัดี
47 14809 ด.ญ. อธิชนันท์ หีบทอง
48 15117 ด.ญ. ภษูณิศา ธนัทอนันตกลุ



ประถมศึกษาปีที่ 4/5 ครูกรรณิกา ววิรรธน์โภคิน
1 13186 ด.ช. บารเมศวร์ ฉายากุล
2 13212 ด.ช. จิรพัทธ์ เครือสนิท
3 13215 ด.ช. แทนคุณ วฒันสันต์ิ
4 13218 ด.ช. ประภัสสร ซุงสุวรรณ
5 13219 ด.ช. ปัณณวชิญ์ จัดสร้าง
6 13220 ด.ช. พนัชกร เจริญฤทธิ์
7 13221 ด.ช. พศิน สิริพรรุ่งโรจน์
8 13222 ด.ช. วรกฤต เพ็ชรเพ็ง
9 13251 ด.ช. ถิรายุส์ สาธภุาค
10 13291 ด.ช. อนันดา อ่อนด า
11 13352 ด.ช. ปรัชญาวฒิุ ศารทประภา
12 13354 ด.ช. พันธุ์ธชั เกตุแก้ว
13 13380 ด.ช. อาณัติ พุม่กอ
14 13387 ด.ช. ปรัชญา สุวรรณโณ
15 13398 ด.ช. ธนัชสินธุ์ ธนาชยุตพงศ์
16 13406 ด.ช. ทัศน์พล จิตรวรัิตน์
17 13424 ด.ช. ชยพล ถิ่นลิพอน
18 13786 ด.ช. ภูนรินทร์ บุญแต่ง
19 13793 ด.ช. นพพล นิสิตโยธากุล
20 13802 ด.ช. ชลาดล จ านงค์รักษ์
21 14536 ด.ช. ภาณุพัฒน์ ชูจิตร
22 15101 ด.ช. ภูสิน อัคสินธวงักูร
23 13192 ด.ญ. กวสิรา แสวงวทิย์
24 13201 ด.ญ. พชรพรพรรณ จิตรหลัง
25 13231 ด.ญ. นีรชา ชื่นจันทร์
26 13235 ด.ญ. ปุณยนุช เลิศสกุล
27 13236 ด.ญ. เปรมปิยา เพิงรัตน์
28 13260 ด.ญ. จิรัฐิติกาล แตงอ่อน
29 13261 ด.ญ. ชวลัลักษณ์ บุตรน้อย
30 13262 ด.ญ. ภัทรมน จันสุข
31 13265 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงศ์อาศิระ
32 13273 ด.ญ. สุพิชญา ทองด า
33 13274 ด.ญ. อรณิชา กิตติวงศากูล
34 13301 ด.ญ. ภคพร ปิน่ชัยศิริ
35 13302 ด.ญ. มณีทิพย์ ทองหนู
36 13306 ด.ญ. วฬัิญฌญา ชุมแก้ว
37 13339 ด.ญ. วรวรรณ ค าวเิศษ
38 13340 ด.ญ. ธญัดา แซ่โก๊ย
39 13341 ด.ญ. สุพิชญา ภุมรินทร์
40 13342 ด.ญ. อังคนา หลงกลาง
41 13360 ด.ญ. เกษริน จินดาวงศ์
42 13369 ด.ญ. นาราภัทร พาหน
43 13372 ด.ญ. ศิร์กานต์ สุทธกิาร
44 13375 ด.ญ. อัญชิษณิศา ณ นคร
45 13376 ด.ญ. กชพร ตันติวทิ
46 13403 ด.ญ. บุญนารี ขอศิริมงคล
47 13788 ด.ญ. ปมุติอร อินทะสอน
48 15102 ด.ญ. กัญญาณัฐ สินลาลับ



ประถมศึกษาปทีี่ 4/6 ครธูียาน์พร ขาวสะอาด
1 13178 ด.ช. ชนิภทัท์ กอ่กจิเจริญกลุ
2 13187 ด.ช. ไพซอน สันศาลา
3 13188 ด.ช. วริศ แซ่ตัน
4 13247 ด.ช. ณัชส์ฐภพ ทรัพยไ์พบูลย์
5 13254 ด.ช. ธีรัตม์ ศรีฟ้า
6 13257 ด.ช. วรัญญู อตุสาหะ
7 13278 ด.ช. กติตินันท์ ชา่งกล
8 13290 ด.ช. อดิเทพ พิรุณรุจพิร
9 13350 ด.ช. บวรวิชญ์ วิจติรจนิดา
10 13357 ด.ช. อติเทพ โสฬส
11 13389 ด.ช. นนทกาย กอ่ผล
12 13390 ด.ช. ธนพนธ์ รอบคิด
13 13408 ด.ช. ปภณิวิทย์ ขอถาวรทรัพย์
14 13413 ด.ช. กนัต์ธีภพ เค่ียมการ
15 13414 ด.ช. เมธพันธ์ บุญอบ
16 13782 ด.ช. พิเชษฐพงศ์ ศิริรังษี
17 13792 ด.ช. เศรษฐา ปราบเขต
18 13797 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ธรรมโชติกลุ
19 14058 ด.ช. วิริทธิพ์ล ชณุหชยัชนะ
20 14181 ด.ช. พศุตพ์ ชชูาติ
21 15103 ด.ช. ภรูนต์ แกว้ใส
22 15104 ด.ช. ธรรมปพน โตแสง
23 13198 ด.ญ. ประภากร นิลฉมิ
24 13204 ด.ญ. วริศรา แสงสุวรรณ
25 13225 ด.ญ. จารุจนัทร์ ตันติกาญจนานนท์
26 13233 ด.ญ. ปิยะนุช เทือกสุบรรณ
27 13234 ด.ญ. ปุณยนุช วิวัฒน์เสรีกลุ
28 13264 ด.ญ. ณชนก ตีสิงห์
29 13269 ด.ญ. พัณณ์ชติา เจยีวกก๊
30 13272 ด.ญ. กาญจน์สุดา หนูแกว้
31 13298 ด.ญ. นลินรัตน์ คุณภทัร
32 13305 ด.ญ. วรวลัญช์ คงคา
33 13330 ด.ญ. ชวุัยการ ปลูกไม้ดี
34 13335 ด.ญ. พิชชาอร รัตนะ
35 13338 ด.ญ. ปริญา กาญจนศุภโภคา
36 13361 ด.ญ. เขมจริา อุน่นุช
37 13362 ด.ญ. ชนาภา หล่อทองล้อม
38 13368 ด.ญ. นาซินีน คุ้มบ้าน
39 13392 ด.ญ. ศิรินทร์พร ไพรพฤกษ์
40 13395 ด.ญ. ญาณิศา บัวจนัทร์
41 13411 ด.ญ. ลักษมีกานต์ เพชรรัตน์
42 13430 ด.ญ. ทิพย์ ฝ้ายเพ็ชร์
43 13433 ด.ญ. วิปัศยา ทองใส
44 13514 ด.ญ. ณิชกานต์ ละงู
45 14118 ด.ญ. ปภาวรินทร์ หนูเชต
46 14119 ด.ญ. อญัชษิฐา ถนัดชา่ง
47 14182 ด.ญ. วรกานต์ นพฤทธิ์
48 15105 ด.ญ. ณิชชา ชานันโท



ประถมศึกษาปีที ่4/7 ครูกัญญาภัทร สายสวุรรณ์
1 13179 ด.ช. ณัฐภัทร ขวญัด า
2 13180 ด.ช. ตรีวทิย์ ผลกล่ า
3 13185 ด.ช. นิพิฐพนธ์ จันทร์แดง
4 13189 ด.ช. สิรวชั ไชยพิทักษ์
5 13190 ด.ช. สิรวชิญ์ คิดโปร่ง
6 13211 ด.ช. จิรบูรณ์ วานะติ
7 13223 ด.ช. ศิวะ ชิ้นพงศ์
8 13248 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุทธกิุล
9 13255 ด.ช. พงศ์พล ผดุงกิจ
10 13256 ด.ช. พีระพัฒน์ เนื้ออ่อน
11 13288 ด.ช. สรวชิญ์ รองแก้ว
12 13312 ด.ช. ธนภูมิ สินธท์อง
13 13346 ด.ช. ณภัทร เหลืองนุ้ย
14 13348 ด.ช. นพกร ยงยุทธ์
15 13349 ด.ช. นัธทวฒัน์ การะกรรม
16 13351 ด.ช. ปรวยี์ ทองเรน
17 13407 ด.ช. ธรีพงค์ ศักดาสาวติร
18 13423 ด.ช. พัสกร พาหุรัตน์
19 13723 ด.ช. อธริาช วลัยะเพ็ชร์
20 13787 ด.ช. ธภีพ ธษิณ์ธนัยา
21 15106 ด.ช. กฤตเมธ ศรีพล
22 15107 ด.ช. พิทวสั เอตทัคคะพันธุ์
23 13208 ด.ญ. อรณิชา เอ้งฉ้วน
24 13226 ด.ญ. จิรัชสรา ยุคุณธร
25 13230 ด.ญ. นลินา มานะสมบูรณ์พันธ์
26 13237 ด.ญ. พัชญ์หทัย นันต์นวกุล
27 13240 ด.ญ. อพิญญา วเิศษเกษม
28 13259 ด.ญ. จิญานันท์ โลกุตร
29 13266 ด.ญ. ณัฏฐา ตางาม
30 13293 ด.ญ. จันทราพร ชูสุวรรณ
31 13300 ด.ญ. นิษฐา สวสัด์ิรักษา
32 13307 ด.ญ. สุภัทรสรณ์ นุ่มพิจิตร
33 13329 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เพิม่มงคลกุล
34 13332 ด.ญ. ปวชิานัน เชื้อไทย
35 13333 ด.ญ. ปุณยวร์ี ชูสกุลวงศ์
36 13359 ด.ญ. กัญญลักษณ์ ปรางค์โอภาศวงษ์
37 13367 ด.ญ. ธญัวรัตม์ โก้สกุล
38 13370 ด.ญ. ปริตา ล้ิมรักษ์
39 13386 ด.ญ. ศวติา ตันสกุล
40 13422 ด.ญ. พฤกษา ธาดากุล
41 13431 ด.ญ. พิมพาพรรณ อินทวงศ์
42 13758 ด.ญ. ชนิกานต์ ทองเสมอ
43 13794 ด.ญ. วาณิชศรา วาณิชวรวงศ์
44 13796 ด.ญ. กชามาส จิตเสรี
45 13798 ด.ญ. ณัฐชยา จินดาพล
46 13800 ด.ญ. ปติยดาพัณ โคจริก
47 14539 ด.ญ. รมิตา ทองนุ่น


