
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.อภิวัฒน์ ระวีวัฒน ์  1. ด.ญ.ภคพร ยิ้มส าราญ 
 2. ด.ช.อิทธิพล บาดาล  2. ด.ญ.อรณิชา จันทร์พิมพ ์
 3. ด.ช.นครินทร์ กุลวิมล  3. ด.ญ.คุณัญญา มีอาษา 
 4. ด.ช.ยุทธการ พุ่มขจร  4. ด.ญ.กัญญาพัชร งามบุญช่วย 
 5. ด.ช.ชนาธิป ปรางทอง  5. ด.ญ.ชมพูนุช กงแก้ว 
 6. ด.ช.อ าพล พึ่งโพธิ ์  6. ด.ญ.มัญฑิตา มีถม 
 7. ด.ช.ภัทรพงษ์ ภูมิเรศสุนทร  7. ด.ญ.วัชราภร จันวิเศษ 
 8. ด.ช.ญาณภัทร โคตระกูล  8. ด.ญ.ทิพวรรณ ศรีพระคุณ 
 9. ด.ช.ธนกฤต กิจสวัสด์ิ  9. ด.ญ.เบญสิร์ยา นาคถาวร 
10. ด.ช.นภณต์ ธรรมมา 10. ด.ญ.นันทิมา เงินม่วง 
11. ด.ช.บรม วงษาชัย 11. ด.ญ.อัญชลิกา แก่นจันทร ์
12. ด.ช.สติมา สรรพวุธ 12. ด.ญ.พิชชาภา ขออยู่กลาง 
13. ด.ช.ภรภัทร ป่ากว้าง 13. ด.ญ.ปัญญาภรณ์ ทอนไธสง 
14. ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ อุณหพันธ ์ 14. ด.ญ.จันทิมา  เขตคาม 
15. ด.ช.ชัยวัฒน์ อารมเพียร 15. ด.ญ.กนกวรรณ โชติมงคล 
16. ด.ช.ธีวสุ มิขุนทด 16. ด.ญ.กัญญ์ณัชชา พลับพลี 
17. ด.ช.ตรัยคุณ ก่อเกิด 17. ด.ญ.ปริศรา ตองติรัมย ์
18. ด.ช.ภาคิน พิมพา 18. ด.ญ.ลักษิกา มูลหลวง 
19. ด.ช.ธนวุฒิ ปาละวิวัธน์ 19. ด.ญ.กชกรณ์ ชัยภมรกิจเจริญ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางปราณี มิตรสงเคราะห์ 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.ณัฐภาส เกษชม  1. ด.ญ.นันทนัท ยศรุ่งเรือง 
 2. ด.ช.วรากร จันทะเดช  2. ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญมาเครือ 
 3. ด.ช.ชนม์ชนก โสมศร ี  3. ด.ญ.ปราจรีย์ มาดี 
 4. ด.ช.ธีระวัฒน์ บุระคร  4. ด.ญ.เปรมยุดา คุณม ี
 5. ด.ช.ศุภากร ยางสูง  5. ด.ญ.กัญญาภัทร แสงจันทร ์
 6. ด.ช.นวพล รัศม ี  6. ด.ญ.พรทิวา แป้นศร ี
 7. ด.ช.ภูริ เทือกสาย  7. ด.ญ.กัญญาณัฐ ประสิทธิสมบัติ 
 8. ด.ช.ศิรวิทย์ ทองยอดรักษ ์  8. ด.ญ.พัชรธิดา พวงไสว 
 9. ด.ช.รัตนกร บุญค าบัว  9. ด.ญ.ตรีชฎา อ่อนเพ็ง 
10. ด.ช.จอมพล หงษ์ทอง 10. ด.ญ.ฐิติกาญจน์ กิ่งเกตุ 
11. ด.ช.วรธน ภูมิรากูล 11. ด.ญ.วรรณษา สิทธ ิ
12. ด.ช.ธีรวัฒน์ กล่ินผักแว่น 12. ด.ญ.ชนัญชิดา นพฤทธิ ์
13. ด.ช.กล้าเกล้า วายทุกข์ 13. ด.ญ.สุธาสินี หาญศิร ิ
14. ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมรอด 14. ด.ญ.นภา ทักทิน 
15. ด.ช.รัตชัย ชมสุวรรณ 15. ด.ญ.ขวัญใจ เหง้าโอสา 
16. ด.ช.ธราเทพ ฮงซุย 16. ด.ญ.อังศุมาลิน หยุดรัมย ์
17. ด.ช.ภานุวัฒน์ เอ็นดู 17. ด.ญ.เมธาพร สกุลเผือก 
18. ด.ช.ปภาวิชญ์ พุฒสุวรรณ ์ 18. ด.ญ.สุภาภรณ์ นาบ ารุง 
19. ด.ช.คณิศร ประดับสุข 19. ด.ญ.ณัชญ์ธิตา หงษ์ทอง 
20. ด.ช.ธีฐวัจน์ ฉิวรัมย ์ 20. ด.ญ.น้ าเพชร โชติสวัสด์ิ 
21. ด.ช.อติกานต์ เรืองอุทัย  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสาวชุลีพร มีอาษา  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.วิทวัส เผือกพันธ์  1. ด.ญ.ปุณยาพร สุภาพ 
 2. ด.ช.พิพัฒน์ รัตนสาร  2. ด.ญ.บัณฑิตา กันประดับ 
 3. ด.ช.บูรพา วิเศษกุลพาณิชย ์  3. ด.ญ.พิชชาภา ส่ือสกุล 
 4. ด.ช.ชัชฌาวิน แพรสา  4. ด.ญ.หทัยภัทร เกิดทะโสม 
 5. ด.ช.นพณัฐ หลวงสนาม  5. ด.ญ.อินทิรา คงแสนค า 
 6. ด.ช.สุรศักด์ิ ศิริปิยะพร  6. ด.ญ.สุนิสา พิมพ์ผาพิน 
 7. ด.ช.ณัฐวุฒิ วงษ์ศิร ิ  7. ด.ญ.ชมพูเพชร รักษาชาติ 
 8. ด.ช.กริช ทองอม  8. ด.ญ.ธัญญาเรศ ศรีจันทร ์
 9. ด.ช.ศุภกฤต เงินสุด  9. ด.ญ.อธิชาดา บึงจันทร ์
10. ด.ช.ดวงเด่น หลวงจินดา 10. ด.ญ.ปัทมาวัลย์ โพยนอก 
11. ด.ช.ธนวิชญ์ บัวอาจ 11. ด.ญ.บัณฑิตา ประกอบผล 
12. ด.ช.ศิวกร  กิจสวัสด์ิ 12. ด.ญ.ชลดา ขลากระโทก 
13. ด.ช.ปพนธีร์ คงทน 13. ด.ญ.เมทินี พลจังหรีด 
14. ด.ช.กตัญญู ไพจิตร 14. ด.ญ.ณิชกานต์ ศรีสกุล 
15. ด.ช.สมาธิ โชครัตนคีร ี 15. ด.ญ.ไอรดา ทาจ ารัส 
16. ด.ช.เกียรติศักด์ิ ศรีไพล 16. ด.ญ.ทิพย์ชญานิน เทียมสงวน 
17. ด.ช.พรหมพิริยะ พรหมศร ี 17. ด.ญ.ปนัดดา เชื่อมกลาง 
18. ด.ช.วีรพล แจ้งถิ่นป่า 18. ด.ญ.พิมพ์ลภัส เกิดหนองสังข์ 
19. ด.ช.ภูริ ยิ่งยง 19. ด.ญ.ศศิภา พิมพ์ทอง 
20. ด.ช.เมธี โพวะร ี  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสุมาลี  แพนลา  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.วรากรณ์ ด าดี  1. ด.ญ.สุกัญญา หอมฉลูด 
 2. ด.ช.ภัทระ สาดนอก  2. ด.ญ.วิไลวรรณ มีอุดร 
 3. ด.ช.อนุสรณ์ ปักธงชัย  3. ด.ญ.ทักษพร แปลงกาย 
 4. ด.ช.ณัฐพล ชาภ ู  4. ด.ญ.มนัญชยา อรุณรัตน ์
 5. ด.ช.ณัฐพล เรืองฤทธิ ์  5. ด.ญ.กรรณิการ์ อิวชาวนา 
 6. ด.ช.วสุธร วายทุกข ์  6. ด.ญ.แพรวรุ่ง มาดายัง 
 7. ด.ช.ไชยฉกร ปะทะวัง  7. ด.ญ.กรชนก บุญแย้ม 
 8. ด.ช.ภูวิศ อิ่มอวบ  8. ด.ญ.กรรณิการ์ ไชยลม 
 9. ด.ช.พชร วงค์ไวยวิทย ์  9. ด.ญ.ภัทรวดี ศรีตะเวน 
10. ด.ช.ณภัทร บุญอุไร 10. ด.ญ.กษมา จินประสงค์ 
11. ด.ช.ธนพล ส ากลาง 11. ด.ญ.กมลวรรณ ทองกระโทก 
12. ด.ช.พุทธวัฒน์ บัวผดุง 12. ด.ญ.เปมิกา ค านวล 
13. ด.ช.ธนานพ ชาญพรมราช 13. ด.ญ.เบญญาภา ทิรายรัมย ์
14. ด.ช.ธนวัฒน์ ศรสุขดี 14. ด.ญ.วรรณพร เลิศสุวรรณ ์
15. ด.ช.อัครวิทย์ ประยงค์เพชร 15. ด.ญ.ฐานิตา อินทร์สละ 
16. ด.ช.สมประสงค์ ขุนสนิท 16. ด.ญ.กาญจนเกล้า เพ็ชรรัตน ์
17. ด.ช.อเล็กซ์ ฟาน เดิน อาเบลเล่อ 17. ด.ญ.ชนากานต์ แซ่ล้ี 
18. ด.ช.ธนพนธ์ พันหล่อมโส 18. ด.ญ.อิศรารัตน์ จันทโชต ิ
 19. ด.ญ.พิมพ์ลภัส สารสุข 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสาววิมลรัตน์  ฉายศิริ  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปาสกุล  1. ด.ญ.ศศิวิมล สุขโขใจ 
 2. ด.ช.วิษณุ สินศิร ิ  2. ด.ญ.ขวัญจิรา อาษาภักด์ิ 
 3. ด.ช.ธนาธิป ภูมิชัยโชติ  3. ด.ญ.อรัชพร อันสมบูรณ ์
 4. ด.ช.พชร พละกลาง  4. ด.ญ.ศิรภัสสร กอนแสน 
 5. ด.ช.พิชิตชัย ดวงอินทร ์  5. ด.ญ.สวิชญา สิริอรุณเดชา 
 6. ด.ช.วรเมธ ฉิมมา  6. ด.ญ.กนกกาญจน์ พานทอง 
 7. ด.ช.สิทธิกุล ศรีปดี  7. ด.ญ.ษษิตา เงินก าไร 
 8. ด.ช.อดิเทพ หวันทา  8. ด.ญ.กัญญาพัชร ดีบ้านพร้าว 
 9. ด.ช.ฐิติราช ปะเถตัง  9. ด.ญ.ภัทรวดี จ าปานวน 
10. ด.ช.ธีรพล เนียมมูล 10. ด.ญ.อาฑิตญา จันทร์กระเทาะ 
11. ด.ช.กริยา ฮิม 11. ด.ญ.นิจวรีย์ บุญจวง 
12. ด.ช.ปกรณ์ โอสดประสาท 12. ด.ญ.ณิชกุล ไผ่พงษ์ข า 
13. ด.ช.สิงหราช รัตนวาสวิจิตร 13. ด.ญ.รตนพรรณ วิบูลย์ชัย 
14. ด.ช.รชต แผ่นเงิน 14. ด.ญ.ณิชาพัชร์ เทียนแก้ว 
15. ด.ช.ปรมัตถ์ สร้อยสวรรค์ 15. ด.ญ.อริสา ไตรกิ่ง 
16. ด.ช.อัศวิน พิมสร้อย 16. ด.ญ.ณัฐวดี สระเก้า 
17. ด.ช.อภิวัฒน์ งามศร 17. ด.ญ.ไคริกา ประดุจพรม 
18. ด.ช.ศิรานุวัฒน์ พัดพรม 18. ด.ญ.สุภัทรา คงสนิท 
19. ด.ช.กิตติภพ มงคลวัฒนไพศาล 19. ด.ญ.พิชชากร โพธิ์สด 
20. ด.ช.นันทพัทธ์ ทะสุนทร 20. ด.ญ.อชิรญาณ์ สาพูนค า 
21. ด.ช.วัชรสิทธิ์ วรกิตต์ิสิทธิเดช  
22. ด.ช.ออมสิน กาญจนากร  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสุดารัตน์  เชยประเสริฐ  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.การัณยภาส น้อยสีมุม  1. ด.ญ.กนิษฐา เอี่ยมแจ ้
 2. ด.ช.พงศธร ขันขึง  2. ด.ญ.สิริขวัญ พัวพันธุ ์
 3. ด.ช.ณัฐธัญ น้อยพันธุ ์  3. ด.ญ.สุภานัน ศรีจันทร ์
 4. ด.ช.ธราเทพ กุลประกอบ  4. ด.ญ.ปาริฉัตร เพ็ชรชะ 
 5. ด.ช.ธีรเดช ไล่กระโทก  5. ด.ญ.ธนัญญา ศรีสร้อย 
 6. ด.ช.สรวิชญ์ ไชยศร  6. ด.ญ.ธัญญรัตน์ ดาราศร 
 7. ด.ช.อรรถพร ธิโสธร  7. ด.ญ.มธันญา อินทร์จันดา 
 8. ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วฝ่ายนอก  8. ด.ญ.วิภาวี อนาโน 
 9. ด.ช.เขตต์อรัญ พูลมา  9. ด.ญ.พลอยรุ้ง แม่นปืน 
10. ด.ช.วุฒิชัย เทียมวงศ์ 10. ด.ญ.สุชานาถ ม้ามไธสง 
11. ด.ช.พุฒิพงษ์ แสงศร ี 11. ด.ญ.ทัศนีย์ หันมา 
12. ด.ช.สหชาติ แก้วสุวรรณ์ 12. ด.ญ.อภิรนิช รู้ชอบ 
13. ด.ช.ศุภกันต์ สอนเจริญ 13. ด.ญ.กัญญาวีร์ ทองศร ี
14. ด.ช.อดิเทพ บ ารุงโลก 14. ด.ญ.ปวริศา ใจทหาร 
15. ด.ช.ธีรภัทร์ กกสันเทียะ 15. ด.ญ.สุภัสสรา กรสา 
16. ด.ช.ฐานวัฒน์ เกษมสุขไพศาล 16. ด.ญ.สรัสวดี สิงห์จันทร์ 
17. ด.ช.โชติวัฒน์ เกตุเพชร 17. ด.ญ.พัชริดา เยาวะศร ี
18. ด.ช.เทพอลงกรณ์ ปักโคนัง  
19. ด.ช.ปฐมพงษ์ เมทาค า  
20. ด.ช.อิทธิพล อินทร์พราหมณ ์  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสาวนาตยา  คล้ายคลึง  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.กันต์ ชาติอลงกรณ ์  1. ด.ญ.พิชชญา จันทร์ช ู
 2. ด.ช.ชาญชณัฏฐ์ เงินนาค  2. ด.ญ.กาญจน์เกล้า หนองยาง 
 3. ด.ช.คุณาเทพ โตสันเทียะ  3. ด.ญ.สายน้ าผ้ึง วงษ์งาม 
 4. ด.ช.อลงกรณ์ รุ่งเรือง  4. ด.ญ.ณัฐพัชร์ ทองมา 
 5. ด.ช.เจษฎา พิรางรัมย ์  5. ด.ญ.วิลาวัณย์ สนศิริ 
 6. ด.ช.สิรวัชญ์ ฉุนกระโทก  6. ด.ญ.เขมิกา งามศร 
 7. ด.ช.ศุภณัฐ เม้ามีศร ี  7. ด.ญ.วีรภัทรา เปล่งปล่ัง 
 8. ด.ช.ภูดิฐวัธน์ โพธิ์ทอง  8. ด.ญ.อรณิชา มีวงษ ์
 9. ด.ช.ธนวิน จักรกฤษณ ์  9. ด.ญ.ปทิตตา ศรีพันนา 
10. ด.ช.ปุณยวิชญ์ เปรมทว ี 10. ด.ญ.มุกตะวัน มิตรจังหรีด 
11. ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ศิร ิ 11. ด.ญ.ชนิดาภา อัปมะโท 
12. ด.ช.ตัง เต็กฮก 12. ด.ญ.พิมพ์บุญ ศรีเจริญ 
13. ด.ช.วิศวะ แสงกุดเรือ 13. ด.ญ.สุชาวดี โพสาวัง 
14. ด.ช.สุรศักด์ิ มาลาเล็ก 14. ด.ญ.กานต์พิชชา ศรแก้วดารา 
15. ด.ช.กิตติคุณ เพ็งบุญโสม 15. ด.ญ.อัยญาริน สิทธิพล 
16. ด.ช.พิชิต แก้วเกษม 16. ด.ญ.ปราณปรียา ดาศร ี
17. ด.ช.ธเนศพล พลเดช 17. ด.ญ.ณัทไพลิน อัศวภัชณ์ธณบดี 
18. ด.ช.วายุภักษ ์ทรงกิจชยัสิร ิ 18. นางสาวสุภาพร จะพู 
19. ด.ช.ธนวัฒน์ ปัตซา 19. ด.ญ.รัฎฐนันท์ การอุดหนุน 
20. ด.ช.ธนนันท์ งามนิล 20. ด.ญ.วรรณศิริ สุวรรณธาล 
21. ด.ช.วิชชาบูรณ์ คณิตบุญ  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางวลัญช์รัตน์  วงษ์รัตน์  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.เหวินซิณร์ อึง  1. ด.ญ.ศศิมา บุญเฮ็ง 
 2. ด.ช.อณุพงษ์ สุยะสา  2. ด.ญ.ปวริศา แพงแลนนนท์ 
 3. ด.ช.ธนวัฒน์ ประเสริฐแสน  3. ด.ญ.ภวิษย์พร ต้ังพัฒนานันท ์
 4. ด.ช.พิรัชต์ วิริยะอมรพันธุ ์  4. ด.ญ.หทัยรัตน์ ท าร้อน 
 5. ด.ช.ชนันสิริ สงวนสิทธิ์  5. ด.ญ.สุพิชญา สรเลขกิตติ 
 6. ด.ช.พัฒนพงษ์ นักธรรม  6. ด.ญ.สิริตา สุวรรณเครือ 
 7. ด.ช.มรรษกร นวลสกุล  7. ด.ญ.ธันยพร เพลินหัด 
 8. ด.ช.ธนพัฒน์ พงษ์สมร  8. ด.ญ.ธิตยา อาภรณ ์
 9. ด.ช.ณัฐพล แสงแก้ว  9. ด.ญ.พิมพ์ชนก งามแสง 
10. ด.ช.ธนภัทร บ ารุงจิตร 10. ด.ญ.ศิริรัตน์ นางาม 
11. ด.ช.สรศักด์ิ อิ่นแก้ว 11. ด.ญ.วิลาวัณย์ สุขสวัสด์ิ 
12. ด.ช.เดชาวัต อาจจุลฬา 12. ด.ญ.จิตราพร กันพูล 
13. ด.ช.ธนภัทร สิงห์สิทธิ์ 13. ด.ญ.วลัยภรณ์ โคตน 
14. ด.ช.พัฒน์ธนะพงษ์ พรมทิพย ์ 14. ด.ญ.ปทิตตา เงินอ่อน 
15. ด.ช.พีรพล เทินสะเกษ 15. ด.ญ.ธมลวรรณ แก้วค า 
16. ด.ช.ลภณ โชคสิริจินดารัตน 16. ด.ญ.ฐิติกานต์ ประทังค า 
17. ด.ช.อัครวินท์ แสงพิทักษ ์ 17. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ สรรพคุณ 
18. ด.ช.ณฐกร สุทธิมาลย ์ 18. ด.ญ.วรวรรณ แก้ววิรัช 
19. ด.ช.อิทธิพล แปลงกาย 19. ด.ญ.ฐิติรัตน์ สนิทสนม 
20. ด.ช.วีรภัทร พะมุลิลา  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางธัญรัตน์  เพลินหัด  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.เจตนิพัทธ์ เอี่ยมสะอาด  1. ด.ญ.วนิตา ฉุนกระโทก 
 2. ด.ช.เทพทัต พรรณา  2. ด.ญ.ดลพร ชาญส าโรง 
 3. ด.ช.ตรีทเศศ์ิ เบญจชีวินย์  3. ด.ญ.กนกกาญจน์ จิตรพล 
 4. ด.ช.ณัฐวุฒิ เนาวบุตร  4. ด.ญ.ไปรยา มาลาพันธ ์
 5. ด.ช.พีรพัฒน์ งามบุญช่วย  5. ด.ญ.ชาริกา จงหาญ 
 6. ด.ช.พุฒิเมธ เอื้อการณ ์  6. ด.ญ.อรกมล เทศดี 
 7. ด.ช.จตุรภัทร ทองอยู ่  7. ด.ญ.นลินรัตน์ ทันบุตร 
 8. ด.ช.นิติธร ใจตรง  8. ด.ญ.จินตพร ถายะเดช 
 9. ด.ช.เพชรชารักษ์ รักษาชาติ  9. ด.ญ.สุภาวดี ประเสริฐสังข์ 
10. ด.ช.อัฒทกร สุขสวัสด์ิ 10. ด.ญ.จุฑาทิพย์ ดอกบัว 
11. ด.ช.ธนภพ หงษ์เจริญ 11. ด.ญ.ธัญรดา ศรีสกุล 
12. ด.ช.พัชรพล โสภา 12. ด.ญ.นวลจันทร์ อิ่มเกษ 
13. ด.ช.อนุชา จันทรถา 13. ด.ญ.กุลณัฐ ไชยสุวรรณ ์
14. ด.ช.ธนวัฒน์ ปัจจัยคา 14. ด.ญ.ชญานิศ อ่อนพันธ ์
15. ด.ช.สกลวรรณ โคตพันธ ์ 15. ด.ญ.ภาวินี ภาคภูมิทอง 
16. ด.ช.ธนวร นามค า 16. ด.ญ.ธิดารัตน์ เน่ืองจ านงค์ 
17. ด.ช.ณัฐพล จ าแบบ 17. ด.ญ.พิณพร สัมพันธ ์
18. ด.ช.กิตติภพ มาเจริญ 18. ด.ญ.กัญญาภัค สมจิตร ์
19. ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ พาทอง 19. ด.ญ.จารุวรรณ ช านาญอักษร 
20. ด.ช.ณัฐวุฒิ แสงปัญหา 20. ด.ญ.วนิดา ณ เชียงใหม ่
21. ด.ช.ณัฐกิตต์ิ บัวขาว 21. ด.ญ.ปภัสสร อุทัยวัฒน ์
 22. ด.ญ.กิ่งเพชร มิ่งมาลี 
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางกมลเนตร  จิตร์พล  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.ทิวัตถ์ ภู่สอน  1. ด.ญ.สิริกานดา เงินกอง 
 2. ด.ช.ศุภกิจ จูกล่ิน  2. ด.ญ.ภัทรมนต์ ค าป้อง 
 3. ด.ช.วินกัว ตี  3. ด.ญ.นัทธมน พลโยธา 
 4. ด.ช.ธนกฤต ค าเวียงจันทร์  4. ด.ญ.ภาราดา ศาลางาม 
 5. ด.ช.ธันวา แตงนาค  5. ด.ญ.อัฐภิญญา พรสิงห ์
 6. ด.ช.ศิริศักด์ิ พนารินทร  6. ด.ญ.จิดาภา โม้แก้ว 
 7. ด.ช.เอกวิน ศรีวิไลย  7. ด.ญ.นภัทร เดชพร 
 8. ด.ช.โบนัส ล าน้ า  8. ด.ญ.น้ าเพชร เหาะเหิน 
 9. ด.ช.อภิวิชญ์ ขุนทอง  9. ด.ญ.จันทกานณ์ สายทอง 
10. ด.ช.ปฏิพล มุ่งดี 10. ด.ญ.วรรณิดา เลิศยะโส 
11. ด.ช.ธนากร พิมพสุทธิ ์ 11. ด.ญ.ประภาศิริ สันโดด 
12. ด.ช.ศรายุทธ ค าลัน 12. ด.ญ.ณัชตา บุตรพินธ ์
13. ด.ช.กฤตภาส จันทร์สงค์ 13. ด.ญ.ปภาดา ปราบนอก 
14. ด.ช.พิพัฒน์ สุดดา 14. ด.ญ.กิตติวรา ระพันธ ์
15. ด.ช.โยธิน อินทะศร ี 15. ด.ญ.อภิชญา พันธะคุ 
16. ด.ช.นิธินันท์ เล้วอน 16. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ค าย้าว 
17. ด.ช.จักรินทร์ แท่นทอง 17. ด.ญ.ณัฐณชา ขุนแก้ว 
18. ด.ช.อรุณวิชญ์ มั่งม ี 18. ด.ญ.ปุณยภา ภูม ี
19. ด.ช.กิตติศักด์ิ จันทา 19. ด.ญ.สุมนต์ธาทิพย์ อินทบาล 
20. ด.ช.วชิรศรณ์ มาน้อย 20. ด.ญ.พลอยปภัส ชนะภา 
21. ด.ช.กรวิชญ์ อู่อรุณ  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสาววราพร ธรรมประดิษฐ์  

 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

 1. ด.ช.ธนภัทร แกล้วกล้า  1. ด.ญ.พุทธิดา ค าสัตย์ 
 2. ด.ช.ธรณ์ธันย์ เหล่าหวายนอก  2. ด.ญ.สุวภัทร กริบกระโทก 
 3. ด.ช.ธีรเดช ออกเอก  3. ด.ญ.องศา ศรีสาคร 
 4. ด.ช.นพเกล้า ทันบุตร  4. ด.ญ.ณัฐณิชา กิจสวัสด์ิ 
 5. ด.ช.อโณทัย ทรัพย์มั่น  5. ด.ญ.ภัทราพร พวงธนะสาร 
 6. ด.ช.อภินัทธ์ จะพ ู  6. ด.ญ.พิมลรัตน์ รักษาริกิจ 
 7. ด.ช.ณภัทร หล่อโฮ ่  7. ด.ญ.ธนพร คมข า 
 8. ด.ช.ภูมินทร์ โคกเกษม  8. ด.ญ.ธณวรรณ เจือเพ็ชร 
 9. ด.ช.ธีรยุทธ เงินทรัพย ์  9. ด.ญ.สุชาดา เพ็ชรสุริยา 
10. ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ หินโทน 10. ด.ญ.พวงชมพู เนินบก 
11. ด.ช.นพดล ล้วนศิริภาพ 11. ด.ญ.ศุภานัน สงโท 
12. ด.ช.ชนุตม์พัฒน์ ศรีเทียม 12. ด.ญ.กวินตรา พรมศร ี
13. ด.ช.ศตคุณ บุญประจง 13. ด.ญ.กุลธิดา คนซื่อ 
14. ด.ช.จเด็จ แซ่ค ู 14. ด.ญ.ชลิดดา ลังสีคาน 
15. ด.ช.ณัฐพงค์ เมฆขาว 15. ด.ญ.จุฑามาส เชิงการ 
16. ด.ช.ณัฐพร มณีธรรม 16. ด.ญ.ปาริชาติ โมกุล 
17. ด.ช.ธนกร อันวิมล 17. ด.ญ.ธยานี พรรณรงค์ 
18. ด.ช.ฆนชนน โสมะเค็ง 18. ด.ญ.ณัฐธยาน์ นามภ ู
19. ด.ช.จิรันธนิน สีอูป 19. ด.ญ.อวัศยา บุพลับ 
20. ด.ช.สิงหรัตน์ โสรัตน์ถาวร 20. ด.ญ.นิชาดา บุญทรหาญ 
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้นนางสาวกนกวรรณ ชีด้วง  

 


