
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1  ( EP ) ครูนวพร คงราช
1 14559 ด.ช. นรินทร มากผล
2 14561 ด.ช. ปิติ เชาวนันทกุล
3 14562 ด.ช. ปุณภณ ศิรธนาพรกุล
4 14563 ด.ช. ปุณภัท ศิรธนาพรกุล
5 14565 ด.ช. ภัทรกร บุญวรรโณ
6 15006 ด.ช. ภูริฉัตร ละไม 4
7 15391 ด.ช. เดชชาติ จันทะเสน
8 15392 ด.ช. ปรัชญา มหรรณพ
9 15892 ด.ช. นะโม ซ้ายเกล้ียง
10 15902 ด.ช. อังกูร ผลิโกมล
11 14566 ด.ญ. กวิสรา ต่อพงษ์
12 14567 ด.ญ. กัลยาสรณ์ คหจิรัฐิติกาล
13 14568 ด.ญ. จรสจันทร์ ว่องไวธมะสุข
14 14569 ด.ญ. จิราภัค เพ่ิมพูล
15 14571 ด.ญ. ณัฏฐณิกานต์ ไชยขันธ์ุ
16 14572 ด.ญ. ฟ้าใส ติรสถาพร
17 14573 ด.ญ. ศิริประภัส ไตรเลิศพิพัฒน์กุล
18 14574 ด.ญ. สิริกร ศรีมันตะ
19 14798 ด.ญ. ปัณฑาภัค เดชาติวัฒนา
20 15007 ด.ญ. อาณดา ชานันโท
21 15393 ด.ญ. ขวัญข้าว เสมาตระกูล
22 15394 ด.ญ. พิชญธิดา น าชัยวัฒนา
23 15395 ด.ญ. พิชาภัค เทิดชนะกุล
24 15396 ด.ญ. ภูชิฎา โรนะวัฒน์
25 15397 ด.ญ. ลภัชยา จิตวารินทร์
26 15398 ด.ญ. ศุทธินี สมนาม
27 15667 ด.ญ. พิชญลดา เพ็ญประชุม
28 15893 ด.ญ. อมลวรรณ ชัย



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 (วิทย์ - คณิต) ครูปฐวี กาลมิกาล
1 14586 ด.ช. นนทกร ศศิสนธ์ิ
2 14609 ด.ช. ณัฏฐากร เครือยศ
3 14613 ด.ช. นันทพงศ์ แท่งทอง
4 14615 ด.ช. นิชศรุตม์ สวัสดิรักษ์
5 14647 ด.ช. ภัตธนสันต์ เลอศักด์ิพงษา
6 14667 ด.ช. กรณ์พรหม  หะรารักษ์
7 14682 ด.ช. สิริดนย์ ปรางค์โอภาศวงษ์
8 14699 ด.ช. ธนภัทร พันธ์ุคง
9 14732 ด.ช. ณภัทร ทัศนกมล
10 14734 ด.ช. ณาราคร บัวแก้ว
11 14735 ด.ช. ถิรายุ ค าฉนวน
12 14739 ด.ช. พีรวิชญ์ ปริญญานิยม
13 14741 ด.ช. สรวิศ รักษาเขตร
14 14765 ด.ช. อภิวิชญ์ เลือดสงคราม
15 14766 ด.ช. ธณัฏฐ์ เซ่งหว่อง
16 14768 ด.ช. ณฐกร เจ้ียวเห้ง
17 14781 ด.ช. ชวนนท์ หนูนุ่ม
18 14794 ด.ช. ปวีณ นวกุลฤทธิไกร
19 14795 ด.ช. สิรภัทร ทองขาว
20 15008 ด.ช. ณัฐชนนท์ ลือพงศ์พันธ์ุ
21 15406 ด.ช. ธนดล โรจนะรัตน์
22 14601 ด.ญ. ธรรญกร สกุลแพทย์
23 14626 ด.ญ. ชัญญา บุญรักษ์
24 14633 ด.ญ. มุกดา สินสาย
25 14695 ด.ญ. วิรัญชนา แสงศรีรัตนกุล
26 14718 ด.ญ. ธัญจิรา ปานเพ็ง
27 14749 ด.ญ. ณิชาภัทร ฉัตรเกษมสกุล
28 14753 ด.ญ. ภธิญา อัศวธีระ
29 14770 ด.ญ. กัญญาภัค วงศาทิพย์
30 14783 ด.ญ. รัชชาภา ชนะศรี
31 14789 ด.ญ. ลิณี ครรชิตะวาณิช
32 15019 ด.ญ. ปพิชญา บุญขวัญ
33 15022 ด.ญ. พัชรพร ตันสกุล
34 15658 ด.ญ. ธัญญารินทร์ เดชบ ารุง
35 16298 ด.ญ. กมลพร บุตรครุธ
36 16299 ด.ญ. ทักษดา ขวัญนา



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 ครูโสภา ภัทรชุติกุล
1 14579 ด.ช. ชญานนท์ นางทอง
2 14584 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ขอสวัสด์ิ
3 14588 ด.ช. ฟิกรี เจะมิง
4 14591 ด.ช. มนัสนันท์ ลีลากิจรุ่งเรือง
5 14617 ด.ช. ภานุวัฒน์ เผ่าจ ารูญ
6 14638 ด.ช. ทรัพย์ทวี ช่ังเช้ือ
7 14642 ด.ช. บัณฑิต คงประสม
8 14643 ด.ช. ปฐวี ตัณฑโรภาส
9 14648 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เลิศบริพัฒน์
10 14672 ด.ช. ณฐวัฒน์ ตันติสันติกุล
11 14673 ด.ช. ณภัทร ตุกังหัน
12 14676 ด.ช. ภาคิน  พรหมชัยศรี
13 14704 ด.ช. บุตษกรณ์ ไชยเรนทร์
14 14729 ด.ช. จอมบัณฑิต ก่อเกียรติ
15 14759 ด.ช. ธนภัทร ไทยยัง
16 14760 ด.ช. นกร ไชยตะมาตย์
17 14767 ด.ช. ชนายุส เฟ่ืองฟูเกียรติคุณ
18 14775 ด.ช. นพรัตน์ ยอดขวัญ
19 15014 ด.ช. กฤตภาส เสียมเหล็ก
20 15015 ด.ช. ธนกฤต อินทร์ทอง
21 15115 ด.ช. พลกฤต สุทธิกุล
22 15978 ด.ช. สหรัฐ พันธมิตร
23 14575 ด.ญ. อภิสรา จิรวิศิษฐาภรณ์
24 14603 ด.ญ. นภัสสร ส าสู
25 14606 ด.ญ. อารยา เส็มสัน
26 14635 ด.ญ. สุภัสสรา ปฐมอรรฆย์กุล
27 14655 ด.ญ. ชรินทร อินทรเจริญ
28 14688 ด.ญ. ณิชานันท์ สุวรรณมณี
29 14696 ด.ญ. ศศิชา วิชาชาญ
30 14721 ด.ญ. พิชญ์ชนก เพ็ชรงาม
31 14748 ด.ญ. ซีเรีย โต๊ะเอ็ม
32 14751 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก
33 14769 ด.ญ. กรกนก ท้ายวัง
34 14777 ด.ญ. สัณห์สิริภ์ จันทร์หอม
35 14778 ด.ญ. ขวัญนภา ขวัญยืน
36 14796 ด.ญ. อิสรีย์ยา ภาคอารีย์
37 15017 ด.ญ. พรปวีณ์ นิติธรรมมานนท์
38 15177 ด.ญ. ยุภาวรรณ สุวรรณชาตรี
39 16312 ด.ญ. ธัญญรัตน์ บูชาบุญ



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4 ครูกรณัฐ สุจริตธรรม
1 14577 ด.ช. กันตพงศ์ อริยวัฒฑิกุล
2 14578 ด.ช. กัมปนาท พรหมมิ
3 14581 ด.ช. เทวกฤต ตัณฑัยย์
4 14587 ด.ช. พิชญภูมิ ศรีสุด
5 14610 ด.ช. ตุลยากร นาคด า
6 14611 ด.ช. ทัพพ์เทพ ชุมเช้ือ
7 14612 ด.ช. ธีรเมธ จันสุด
8 14639 ด.ช. ธนภัทร ต้นเตย
9 14644 ด.ช. ปภาวิน ลือพงศ์พันธ์ุ
10 14698 ด.ช. คณพศ พากเพียร
11 14700 ด.ช. ธนวันต์ สุวรรณพยัคฆ์
12 14708 ด.ช. รพีพัฒน์ พงษ์อรุณ
13 14728 ด.ช. คณาธิป โชคไพบูลย์
14 14736 ด.ช. นนทกร วรจิตตกุล
15 14779 ด.ช. พลกานต์ บ ารุงสวัสด์ิ
16 14786 ด.ช. ยศวริศ ศรีเทพ
17 15010 ด.ช. อนรรฆ เช้ือฉลาด
18 15399 ด.ช. กิตติคุณ กิจประเสริฐ
19 15400 ด.ช. อิทธิ ศรีนาค
20 15402 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ อสัมภินวัฒน์
21 15407 ด.ช. พลกฤษณ์ นวะกะ
22 16313 ด.ช. กันตโชค พลคชา
23 14597 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ไพโรจน์
24 14600 ด.ญ. ทันวารัตน์ พนังนุวงศ์
25 14628 ด.ญ. นราภัทร เทพอักษร
26 14631 ด.ญ. ปิญชาน์ สุขสมบูรณ์
27 14663 ด.ญ. ภูชิดามาศ ค าหล้าทราย
28 14687 ด.ญ. ณฐพร โถวรุ่งเรือง
29 14689 ด.ญ. ธีริศรา แจ้งเอ่ียม
30 14716 ด.ญ. กันติศา ฤทธ์ิต้ังตระกูล
31 14717 ด.ญ. กาญจนา โบราณบุบผา
32 14720 ด.ญ. นาราภัทร ศิวากรณ์จงจิต
33 14722 ด.ญ. พิมวรรษา แก้วนาง
34 14724 ด.ญ. วรฤทัย สมาธิ
35 14762 ด.ญ. จุฑาทิพย์ มากี
36 14776 ด.ญ. ดานา โชคเก้ือ
37 14792 ด.ญ. กัญญาพัชร ลิมมโนนุกูล
38 15403 ด.ญ. แพรวชญาน์ ยวนใจ
39 16314 ด.ญ. พัฒชริดา จวนก้ี



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ครูฐิกาญภัศ สันติกุล
1 14585 ด.ช. ปองพล ล่ิมหัน
2 14589 ด.ช. ภูชนะ ทวิสุวรรณ
3 14592 ด.ช. รุสลัน ศรีขวัญ
4 14608 ด.ช. ณฐวัฒน์ เหนือคลอง
5 14621 ด.ช. วีรพันธ์ แก้วเมือง
6 14652 ด.ช. ศรายุธ สุวรรณชาตรี
7 14670 ด.ช. จีรายุ นิรภัยกุล
8 14675 ด.ช. พัทธดนย์ อังคณานุชพงศ์
9 14697 ด.ช. กฤตภพ หนูเมียน
10 14701 ด.ช. ธัญเทพ จรุงเดช
11 14706 ด.ช. พสิษฐ์ ท าบุญ
12 14707 ด.ช. มนัสนันท์ เหมโก
13 14710 ด.ช. วีรเดช วิศูนย์
14 14737 ด.ช. ประดิทรรศณ์ ลีลาทิวานนท์
15 14772 ด.ช. ธีภพ เพชรอาวุธ
16 14782 ด.ช. ณัฐดนัย สาลิกา
17 14788 ด.ช. ธณเพชร แม้นประดิษฐ์
18 15408 ด.ช. พันพิไชย หนูรุ่น
19 15660 ด.ช. สุธะสิธม์ สกุลลาภไพศาล
20 15973 ด.ช. กันตพงศ์ ศรีพันธมาศ
21 16315 ด.ช. กฤศวรรธน์ เกียรติย่ิงอ าพร
22 16322 ด.ช. ธนชาต อินทรัตน์
23 14595 ด.ญ. กมลชนก สมรักษ์
24 14598 ด.ญ. ณัฐภัณฑิรา อุ่นนุช
25 14630 ด.ญ. นุชนาฏ บุญชัย
26 14632 ด.ญ. พัชรพรรณ คงหนู
27 14661 ด.ญ. พิชญสิตางค์ สุวรรณรัตน์
28 14664 ด.ญ. ลักษณา ขอศิริมงคล
29 14666 ด.ญ. ศิรประภา เพชรรัตน์
30 14686 ด.ญ. โชศิกานต์ จงใจ
31 14756 ด.ญ. ฮานา ด าสมุทร
32 14764 ด.ญ. อุษณิษา จิโนวัฒน์
33 14784 ด.ญ. รสกร โชติวรนานนท์
34 14790 ด.ญ. อนงค์นาฏ อินทนาม
35 15012 ด.ญ. ซีรีน โต๊ะเอ็ม
36 15657 ด.ญ. ภัควลัญชน์ เนติพงศ์พิสุทธ์ิ
37 15669 ด.ญ. ณัฐวดี มีผล
38 15976 ด.ญ. ม่ิงกมล สิงหะไชย
39 16316 ด.ญ. สิริน ชาญเขตการ



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/6 ครูกรชศา หนูเนตร
1 14607 ด.ช. คุณานนท์ ค าเมือง
2 14618 ด.ช. ภูวิศ ทองมีบัว
3 14619 ด.ช. รัชชานนท์ แวลานิง
4 14640 ด.ช. นัธทวัฒน์ อุตสาหะ
5 14645 ด.ช. ปรัชญคุณ มินสิน
6 14653 ด.ช. อนัตตา บุญเรือง
7 14677 ด.ช. ภีมินทร์ ศรีสวัสด์ิเพ็ญ
8 14678 ด.ช. ภูวนัตถ์ อินเจือ
9 14679 ด.ช. วรากร วัฒนกิจวิศาล
10 14680 ด.ช. วันธนา พงค์ชนะ
11 14681 ด.ช. สัณห์พิชญ์ ช านาญยนตร์
12 14703 ด.ช. นิธิกร หลักบ้าน
13 14712 ด.ช. สุรวิศ จันทร์เมธา
14 14713 ด.ช. หฤษฏ์ ช านาญฤทธ์ิ
15 14733 ด.ช. ณัฐพงศ์ คงทอง
16 14742 ด.ช. สุริยจักขณ์ แสงศรีรัตนกุล
17 14780 ด.ช. จิรณัฐ์ ปานทอง
18 15018 ด.ช. ธรรมดนย์ ตุลยกุล
19 15429 ด.ช. ธนกฤต เวียนวัตร
20 15974 ด.ช. บัณทัต ชัยยุทธ
21 15977 ด.ช. เป็นเอก พันธมิตร
22 16297 ด.ช. นภดล เอ่งฉ้วน
23 14596 ด.ญ. จิรัตน์ฌา ท้าวประสิทธ์ิ
24 14624 ด.ญ. เกวลิน เสง่ียม
25 14627 ด.ญ. ดานีน ยืนยง
26 14654 ด.ญ. กาญชนก เกตุประกอบ
27 14656 ด.ญ. ชาลิดา วงษ์จินะ
28 14660 ด.ญ. พราวพัชชา ชาญณรงค์
29 14665 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร จักราภิรักษ์
30 14755 ด.ญ. ลลิต ฝ้ายเพ็ชร
31 14761 ด.ญ. พิมพ์มาดา ชิดงาน
32 14763 ด.ญ. ปัณฑิตา สมโสภณ
33 14785 ด.ญ. ขวัญชนก มณีโชติ
34 15401 ด.ญ. วรรณรท แซ่ฮ้าน
35 15405 ด.ญ. ไอยวริญท์ รักชาติ
36 15975 ด.ญ. ธัญสิริ ทิพย์จ านงค์
37 15979 ด.ญ. ไอริณ ชินนูปถัมภ์
38 15985 ด.ญ. พิมพ์ณดา วิศาลจารุพัชร์
39 16317 ด.ญ. อภิสรา ทุ่งสง



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/7 ครูอัจฉราพา ทองอินทร์
1 14582 ด.ช. ธนวัฒน์ สุวรรณพยัคฆ์
2 14583 ด.ช. ธีมภัทร์ อุปลา
3 14590 ด.ช. ภูบดี หนูสิทธ์ิ
4 14593 ด.ช. ศุภวิช เกตุเจริญ
5 14614 ด.ช. นันทวัส โดยประกอบ
6 14641 ด.ช. นิพล จันทร์หอม
7 14646 ด.ช. เปรมวิศิษฏ์ ราชสงค์
8 14649 ด.ช. ภูริวัฒ หนูศรี
9 14650 ด.ช. รอมฎอน แวเดร์
10 14674 ด.ช. ธนกฤต จักรปาณิรักษ์
11 14702 ด.ช. ธีระศักด์ิ หล าสมหวัง
12 14705 ด.ช. พชรพล แก้วภูติสกุล
13 14709 ด.ช. วริทธนพงศ์ ใจม่ัน
14 14731 ด.ช. เจษฎา บัวประเสริฐ
15 14738 ด.ช. พศิน สมเช้ือ
16 14740 ด.ช. ภิธภัทร สิทธิบุตร
17 14744 ด.ช. อชิระ พุทธากูร
18 14773 ด.ช. อัคพนธ์ มาตรา
19 14793 ด.ช. ภาคิน พรหมเกตุ
20 15013 ด.ช. ปัณณกานต์ ชอบผล
21 15016 ด.ช. จิตติพัฒน์ เครือสนิท
22 14604 ด.ญ. ปัณณพร เกตุแก้ว
23 14636 ด.ญ. อารีน่า เช้ือสง่า
24 14657 ด.ญ. นันท์นภัส บุญตันตราภิวัฒน์
25 14684 ด.ญ. ขวัญจิรา สก๊อตต์
26 14693 ด.ญ. บุณยวีย์ พลค า
27 14714 ด.ญ. กัญญาพัชร ทองหอม
28 14725 ด.ญ. ศิขรินทร์ สมเขาใหญ่
29 14726 ด.ญ. สโรชา  พรศิริวงศ์
30 14747 ด.ญ. ชญานุศภัฒค์ ทนน้ า
31 14752 ด.ญ. ปัณชญา คล้ายเถาว์
32 14754 ด.ญ. ศุภนิดา ขุนเด่ือ
33 14771 ด.ญ. ธนพร ฉิมสกุล
34 14791 ด.ญ. นงนภัส นาคปลัด
35 14799 ด.ญ. กรกนก ชลศิริ
36 15011 ด.ญ. กัญญาภัค นาคนคร
37 15404 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เทพบุตร
38 16318 ด.ญ. ชญานิน โยแสฟ แวร์โดรน
39 16319 ด.ญ. ชญานิศ สังควังค์


