
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1   (EP) ครูอุษา แกล้วชิต

1 14211 ด.ช. นนธกร ทวีศิลป์
2 14212 ด.ช. พิเศษศักด์ิ จ ำปีพันธ์
3 14213 ด.ช. พีรวิชญ์ เอ้ือจิตตระกูล
4 14214 ด.ช. สุวิจักขณ์ เฉลิมเกียรติ
5 14455 ด.ช. ชินกฤต ตันสุธำกุล
6 14457 ด.ช. รุ่งคุณ มณเฑียร
7 14546 ด.ช. กรวิชญ์ ตันมณีประเสริฐ
8 15661 ด.ช. ชนำเมธ นุ่นปล้อง
9 15894 ด.ช. อคิน ชัย
10 16295 ด.ช. จิตต์ภัส ชูจิตต์
11 14216 ด.ญ. กชพรรณ เมืองงำม
12 14217 ด.ญ. กรองแก้ว เจริญงำน
13 14220 ด.ญ. ทิพย์ธำรำ ทองสกุล
14 14222 ด.ญ. ภวิกำพร โกยวิวัฒน์ตระกูล
15 14223 ด.ญ. ภัทรฤทัย จินดำพล
16 14245 ด.ญ. นภัสนันท์ งำนวงศ์พิทักษ์
17 14445 ด.ญ. เขมิกำ ศรีคงดวง
18 15024 ด.ญ. ญำณิศำ เดชอำยุมนตรี
19 15025 ด.ญ. ญำรินดำ จินำภิรมย์
20 15026 ด.ญ. ณิรดำ ทรัพย์กล้ำ
21 15027 ด.ญ. รมย์ธีรำ สุขสันต์ิเสรี
22 15028 ด.ญ. ภำพิชชนก แซ่ล้ิม
23 15029 ด.ญ. แพรดำว สนธิกุล
24 15070 ด.ญ. ศุภำวรรณ พิมำนพรหม
25 16296 ด.ญ. ชญำนิษฐ์ สำมห้วย
26 16307 ด.ญ. สรวรรณ ต้ังธีระสุนันท์



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 (วิทย์ - คณิต) ครูปวีณา เดชเอ่ียม
1 14227 ด.ช. ณภัทร มุกดำ
2 14231 ด.ช. ปภังกร ระฆังทอง
3 14234 ด.ช. ปุณณ์ รำตรีลัย
4 14238 ด.ช. สันต์ภพ โก้เรือน
5 14266 ด.ช. รัชชำนนท์ สำรโบก
6 14290 ด.ช. ปัณณทัต เกตุแก้ว
7 14293 ด.ช. รัชชำนันท์ สำรโบก
8 14339 ด.ช. ณฐภัทร ค ำมี
9 14352 ด.ช. อัษฎำวุธ บริสุทธ์ิ
10 14368 ด.ช. คำเมล ทองตรำ
11 14372 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ วิเชียรบรรณ
12 14377 ด.ช. ปัณณวิชญ์ รัตนศิริเนตร
13 14406 ด.ช. ณคุณ แก้วเสน
14 14456 ด.ช. ปรำบปรำม สินสำย
15 14548 ด.ช. เจตนิพัทธ์ กำรันต์
16 15038 ด.ช. พิสิษฐ์ บุ่ยทวีทรัพย์
17 15040 ด.ช. พันวำ เสียมเหล็ก
18 15055 ด.ช. ยศวโรดม เอียดชูทอง
19 15056 ด.ช. ณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล
20 15895 ด.ช. ปัณณพัฒน์ สุทธินวล
21 15896 ด.ช. ปุณณ์พงษ์ สุทธินวล
22 14241 ด.ญ. กัญชลิกำ พรมมะลิ
23 14273 ด.ญ. ปภำวี ชมบุญ
24 14353 ด.ญ. กัญพัชญ์ ทวีพันธุรัตน์
25 14365 ด.ญ. สุวพิชญ์ พุฒิสันติกุล
26 14388 ด.ญ. จันทกำนต์ อัดซ้ิน
27 14418 ด.ญ. ดำกำนดำ สมบัติมำก
28 14429 ด.ญ. เป่ียมสิริ รำชสงค์
29 14440 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เรืองจันทร์
30 15037 ด.ญ. เจม่ี แอน เธอะเซร่ำ
31 15062 ด.ญ. พิมพ์พิศำ พิมพ์หอม
32 15681 ด.ญ. กัณติชำ รำโอบ
33 15897 ด.ญ. ณิชำรีย์ ยินดีมำก



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 ครูอรอุมา ทับไทร
1 14226 ด.ช. จำรุวิทย์ บุญช่วย
2 14255 ด.ช. คณิศร กูมุดำ
3 14291 ด.ช. พลภัทร ชูช่วย
4 14310 ด.ช. บุรินพัฒน์ อภิธนำเกียรติ
5 14311 ด.ช. ชวัลวิชช์ หนูนุ่ม
6 14316 ด.ช. เตชิต ภิรมย์
7 14319 ด.ช. ปฏิธำน อ่ิมส ำรำญ
8 14338 ด.ช. คณินทร์ วำณิชวรวงศ์
9 14341 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จิตรวิสุทธิ
10 14342 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ คงนำม
11 14345 ด.ช. ธัญธรณ์ ห้ำวหำญ
12 14374 ด.ช. ธีทัต หิรัญวิกรม
13 14379 ด.ช. เศรษฐพัชร อินรัสมี
14 14407 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ตันติกิจกุล
15 14414 ด.ช. วัชรพัลลพ ธนำวุฒิ
16 14415 ด.ช. ไชยพัฒน์ เช้ือสมัน
17 14420 ด.ช. ภีมะภัทร์ แข่งขัน
18 15030 ด.ช. วิริยะ ปฏิพัทธ์พิทักษ์
19 15032 ด.ช. วรดร ฟูจิตร์
20 15048 ด.ช. ปวีร์ แท่นเส้ง
21 15120 ด.ช. รชต แสวงทรัพย์
22 15175 ด.ช. ศิวกรณ์ ปังหลีเส็น
23 14280 ด.ญ. อำทิชำ เฟ่ืองฟู
24 14297 ด.ญ. กนกดำรินทร์ ทนน้ ำ
25 14300 ด.ญ. กัญฐภำ พิมดี
26 14306 ด.ญ. พรนภัส รัตนะ
27 14308 ด.ญ. พิมพ์พำร์ดำ ย้ิมหัว
28 14327 ด.ญ. ณิชชำ คงระเร่ือย
29 14329 ด.ญ. ภัณฑิรำ บัวแก้ว
30 14334 ด.ญ. สิริกำนต์ ร่ีพล
31 14337 ด.ญ. อภิชญำ จิตรลดำภิรมย์
32 14362 ด.ญ. รัมภำภัสร์ รักษำแก้ว
33 14385 ด.ญ. กวินธิดำ จันทร์เจริญ
34 14390 ด.ญ. ณัฐกำนต์ อินทร์เอียด
35 14393 ด.ญ. ภัสสวรรณ คงทองค ำ
36 14411 ด.ญ. อชิรญำ เพสตำเนิส
37 14413 ด.ญ. วริศรำ แจ่มจันทร์
38 14442 ด.ญ. อมลวรรณ พู่พงศ์พิพัฒน์
39 14459 ด.ญ. ลลิตำ กิตติธรกุล
40 15044 ด.ญ. พิชญำภำ ศุภวิกรำนต์กุล
41 15057 ด.ญ. สิรินญำ อำรีรอบ
42 15065 ด.ญ. รัตนกร ขอมงคลธำรำกุล
43 15066 ด.ญ. ปองชนก สมำนมิตร



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 ครูอนุชิต หมอเล็ก
1 14225 ด.ช. คณพศ มนัสเสรี
2 14228 ด.ช. ณัฐภูมิ ลิพอนเขตต์
3 14232 ด.ช. ปัณณพงศ์ สมำธิ
4 14233 ด.ช. ปัณณวัตน์ แซ่ล่ิม
5 14240 ด.ช. กฤตติภัส สุขจันทร์
6 14256 ด.ช. จำรุกร อำจหำญ
7 14260 ด.ช. ธีรภัธร์ อ่อนเกล้ียง
8 14267 ด.ช. อัสลำม รอดประดิษฐ์
9 14296 ด.ช. อัครวินท์ หนูสวัสด์ิ
10 14312 ด.ช. ชินกฤต อรรถธรรม
11 14313 ด.ช. ณัฏฐ์ชนนท์ สิงหสิทธ์ิ
12 14349 ด.ช. วิฆเนศ ช้ินพงศ์
13 14383 ด.ช. อนำวินส์ คมกล้ำ
14 14409 ด.ช. อชิตพล มัจฉำเวช
15 14421 ด.ช. ไกรวิชญ์ สุวรรณ
16 14425 ด.ช. ณปภัช คงคล้ำย
17 15034 ด.ช. นันทกร คุ้มวงษ์
18 15047 ด.ช. ทองภิญโญ กิจด ำเนิน
19 15069 ด.ช. ธรำธร หนูภักดี
20 15114 ด.ช. กรวิชญ์ ฉ่ัวเจริญ
21 15980 ด.ช. พีรพัฒน์ สวัสด์ินที
22 14244 ด.ญ. ณภษร ธรรมรัตน์
23 14275 ด.ญ. ปวีณ์ธิดำ รำชค ำ
24 14278 ด.ญ. วรรณวลี แซ่ภู่
25 14299 ด.ญ. กรชนก แจ้งสว่ำง
26 14302 ด.ญ. ชัญญำสินี โอชะพนัง
27 14307 ด.ญ. พิชญำภำ ไกรยูรประสงค์
28 14309 ด.ญ. อลิน วัฒนะนหุต
29 14333 ด.ญ. ศุภสุตำ วิสุทธิ
30 14359 ด.ญ. มุกตำภำ รัตนวงศ์
31 14363 ด.ญ. วิชญำดำ พลอยมี
32 14366 ด.ญ. อนัญลักษณ์ เมืองย่ิง
33 14389 ด.ญ. ณดำ คลำยทุกข์
34 14391 ด.ญ. ทิพย์ธำรำ วงศ์ลักษณพันธ์
35 14430 ด.ญ. อติกำนต์ คงศัพย์
36 14438 ด.ญ. ภิญญำมำศ จงจิรมงคลชัย
37 14547 ด.ญ. พัฑฒิดำ ประทีป ณ ถลำง
38 15035 ด.ญ. เฟย์ดำ ชลเขตต์
39 15036 ด.ญ. พรำวภัสร์ฌำน์ จันทรำอุทัย
40 15041 ด.ญ. วรำงค์รัตน์ รัตนวิเชียร
41 15043 ด.ญ. ปริชมนรัตน์ ศิริธำนนท์
42 15058 ด.ญ. ฮัซม่ีย์ เพอสะและ
43 15071 ด.ญ. ภูริตำ ผลพุฒ



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ครูพวงเพ็ญ ประกิต
1 14229 ด.ช. ธนวิชญ์ จำมจุรีย์
2 14264 ด.ช. พรหมพิริยะ วรุดมสุธี
3 14283 ด.ช. คเณศวร์ จิตตรักษ์
4 14289 ด.ช. ปวรุตม์ ศรีทรัพย์
5 14320 ด.ช. ปุณต์ สุทธิสุขศรี
6 14325 ด.ช. อธิชนม์ ขันนุ้ย
7 14344 ด.ช. ธรรมธัช แซ่ผ่ัว
8 14348 ด.ช. วัชระ ชูจันทร์
9 14370 ด.ช. จิรภัทร ครุธทรง
10 14371 ด.ช. ณฐกร แซ่ว่อง
11 14373 ด.ช. ธรรมภัทร จีนศรีคง
12 14376 ด.ช. นนท์ ปัญญำบวรรัตน์
13 14384 ด.ช. อนำวิล หนูเชต
14 14408 ด.ช. ธนัช วิริยะรัมภ์
15 14444 ด.ช. โชติวัฒน์ งำนสถิล
16 14461 ด.ช. กิตติพัชญ์ ก่ิงทอง
17 15060 ด.ช. จิรภัทร ตันทนิส
18 15067 ด.ช. ภูวเนศวร์ สิทธิโชค
19 15113 ด.ช. อนทัช พัทธิกุล
20 15410 ด.ช. ภำณุวัฒน์ จุลมูล
21 16320 ด.ช. อัฑฒกร ทุ่งสง
22 14243 ด.ญ. จิรัจฌำ สิทธิศักด์ิ
23 14246 ด.ญ. พิชชำภำ นำควำนิช
24 14250 ด.ญ. วชิรญำณ์ อินทเรืองศร
25 14251 ด.ญ. หทัยชนก พรหมศร
26 14276 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ท้ิงไว
27 14298 ด.ญ. กรกนก อุตสำหะ
28 14304 ด.ญ. ปภำวรินทร์ เรืองศิริเดช
29 14326 ด.ญ. ฐปนัท ธนำกรสกุล
30 14357 ด.ญ. ธำรำวดี ณรงค์น้อย
31 14358 ด.ญ. พิชญำสินี ประดิษฐสกุลชัย
32 14361 ด.ญ. ยมลภัทร ชูแก้ว
33 14364 ด.ญ. ศุภำพิชญ์ สุขชุม
34 14392 ด.ญ. ฟำฮำน่ำ สำมำรถ
35 14417 ด.ญ. ฮัยฟำ โต๊ะหมำด
36 14423 ด.ญ. พิชำมญช์ุ ชุมดี
37 14469 ด.ญ. ญำณกร ทองส่ง
38 14800 ด.ญ. กวินธิดำ โสมกลำง
39 15049 ด.ญ. กัญญำพัชร ปิติสุข
40 15052 ด.ญ. นริศรำ ประทุมทอง
41 15053 ด.ญ. จิตติมำ จิตรว่องไว
42 15064 ด.ญ. ชำคริยำ อังศุภนิช



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ครูกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด
1 14239 ด.ช. สิรภพ กรเพ็ชร์
2 14262 ด.ช. ปัณณ์ธนัตถ์ เอ๋ียวศิริ
3 14263 ด.ช. พงศภัก ป่ินชัยศิริ
4 14294 ด.ช. สหรัถ ไม้สนธ์ิ
5 14295 ด.ช. อชิรวิชญ์ อิสลำม
6 14322 ด.ช. สงกรำนต์ เวทย์ประสิทธ์ิ
7 14340 ด.ช. ณัฐธัญ อนุรักษ์
8 14350 ด.ช. วินทกร สำลิกำ
9 14367 ด.ช. กฤต แสงองค์ตันติกุล
10 14380 ด.ช. สิรภพ ศิริทัศน์
11 14419 ด.ช. นำดิร ยำหลง
12 14422 ด.ช. ชนะทิพย์ เกิดทิพย์
13 14427 ด.ช. ชโนทัย น้อยทะเล
14 14432 ด.ช. คุณำกร พรหมภัฒน์
15 14433 ด.ช. ชนินทร์ พุ่มกอ
16 14435 ด.ช. ธนปพน ทองมำก
17 14465 ด.ช. ณัฐปนวัฒน์ ตรีเภรี
18 15033 ด.ช. กิตติศักด์ิ กำวีเขต
19 15039 ด.ช. กิตติทัต บุรีรัตน์
20 15046 ด.ช. กฤตภำส ข้องหลิม
21 15054 ด.ช. ยศกร วันจันทร์
22 14242 ด.ญ. เกสรำ เพชรเพ็ง
23 14247 ด.ญ. พิชชำอร สุพรรณจนำภพ
24 14249 ด.ญ. ภิญฎำ ธงสิบเจ็ด
25 14268 ด.ญ. กนกพร จงกิจ
26 14270 ด.ญ. ชญำนิศ จ ำนงค์รักษ์
27 14272 ด.ญ. ญำตำ เลิศชำญสิริ
28 14277 ด.ญ. ยลรดี ศรีเจริญ
29 14301 ด.ญ. ณัฐนิชำ สังวร
30 14330 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์ มีเพียร
31 14331 ด.ญ. ลีนำ วงศ์ตำนี
32 14335 ด.ญ. สิรินธรรัตน์ ภักดี
33 14355 ด.ญ. ณฐิตำ สนิทรักษ์
34 14394 ด.ญ. ภำพิมล สุนิวัชรำนุพงษ์
35 14395 ด.ญ. อัยรีน เอกประเมินทรัพย์
36 14428 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ อุดี
37 14443 ด.ญ. ปทิตตำ รัตติเลิศพงศ์
38 14468 ด.ญ. มำรีอำห์ อินทรัตน์
39 14558 ด.ญ. สิริรัตน์ ศรีมันตะ
40 15045 ด.ญ. อภิญญำดำ ภูมิณรงค์
41 15073 ด.ญ. เนตรชนก เรืองอร่ำม
42 15409 ด.ญ. ฐิติกำ เกตตะพันธ์
43 15986 ด.ญ. ธันยชนก อุดม



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/7 ครูบุบผา มุงค าภา
1 14230 ด.ช. นรวิชญ์ ชูจันทร์
2 14254 ด.ช. กำญจ์ธนภัส สนิท
3 14259 ด.ช. ธนกฤต กำรกล้ำ
4 14261 ด.ช. บุญณกำนต์ ทินบุตร
5 14265 ด.ช. พิภู อักษรเพียร
6 14284 ด.ช. คเณศวร หนูเกตุ
7 14285 ด.ช. ชำญภูมิ ท่ัวด้ำว
8 14288 ด.ช. ปกรณ์ รอบคิด
9 14317 ด.ช. ถิรวัฒน์ เกียรติทวี
10 14323 ด.ช. สรวิชญ์ ขุนรักษ์
11 14324 ด.ช. กีรวัช เจริญ
12 14347 ด.ช. วชิรวิชญ์ โสฬส
13 14351 ด.ช. สรชัช นิลจันทร์
14 14375 ด.ช. นที งำมเกล้ียง
15 14381 ด.ช. สิรวิชญ์ แก้วเหลือง
16 14426 ด.ช. จักรกฤทธ์ิ หน่อทิพย์
17 14434 ด.ช. กิตติภูมิ อุ่นเมือง
18 14462 ด.ช. ธีรภัทร หรีมหนก
19 14466 ด.ช. ปรำโมชช์ สีพลนอก
20 14802 ด.ช. ยศกร แสงทับ
21 15121 ด.ช. ติณณภพ บัวศรี
22 14248 ด.ญ. ภำสินี ชำญสมุทรวัฒนำ
23 14269 ด.ญ. กัญญำณัฐ แซ่หลี
24 14271 ด.ญ. ซันย่ำ ล้ินทอง
25 14305 ด.ญ. พชรพร จันทร์สุข
26 14332 ด.ญ. ศศินำ เฉลิมพักตร์
27 14336 ด.ญ. สุวิชำดำ ทองเจือ
28 14354 ด.ญ. ชนนเนษฏ์ อบแสงทอง
29 14356 ด.ญ. ณัฐณิชำ จำริกำร
30 14360 ด.ญ. เมทินี ชะเอม
31 14386 ด.ญ. กัญญพรรณ คงเนียม
32 14410 ด.ญ. ข้ำวขวัญ รัตนวิเชียร
33 14412 ด.ญ. อนุธิดำ ยงยุทธ์
34 14436 ด.ญ. สุภัคชญำ แซ่ฉ่ัว
35 14437 ด.ญ. ศริญญำ คหจิรัฐิติกำล
36 14439 ด.ญ. ชนัฐปภำ สิทธิอังกูร
37 14458 ด.ญ. พุทธิมำ แดงมีสี
38 14463 ด.ญ. กัณต์กมล แสงแก้ว
39 14464 ด.ญ. พรชนก สืบสิน
40 14467 ด.ญ. คณะพร อินทะสอน
41 14470 ด.ญ. รินทร์ลภัทร์ รณฤทธ์ิ
42 15042 ด.ญ. ดลนวพร ศรำวุธำนุศิตพงษ์
43 15050 ด.ญ. พชรกมล เขียวภักดี
44 15051 ด.ญ. ณัฐธิกำ นันทำ


