
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28160 เด็กชำยวรกฤศ ด้ำยมงคลพุทธำ ป.6/1

2 28161 เด็กชำยณฐนน โชคอุดมพงศำ ป.6/1

3 28165 เด็กหญิงปนัดดำ เกิดเชิดชู ป.6/1

4 28166 เด็กหญิงปุณยนุช เล้ำอรุณ ป.6/1

5 28167 เด็กหญิงภูษณิศำ เขมปัญญำนุรักษ์ ป.6/1

6 28173 เด็กชำยพีรพัฒน์ เกียรติทวีพงษ์ ป.6/1

7 28190 เด็กชำยวริทธ์ิ พนิตโภคธ ำรง ป.6/1

8 28247 เด็กหญิงพรหมพร ตำนี ป.6/1

9 28251 เด็กหญิงอภิชญำ บุญโต ป.6/1

10 28306 เด็กชำยพุทธำ แสนรัมย์ ป.6/1

11 28307 เด็กหญิงณัฐธภำ แสงตระกำร ป.6/1

12 28350 เด็กหญิงชนัญชิดำ ใจประสงค์ ป.6/1

13 28367 เด็กหญิงนิชำภำ พองพลำ ป.6/1

14 28416 เด็กชำยรมย์วริน ภัทรวริศวสุพล ป.6/1

15 28433 เด็กชำยทีฆทัศน์ โพธำ ป.6/1

16 28583 เด็กหญิงลักษิกำ ก่อพงศ์พนำ ป.6/1

17 28588 เด็กชำยพชรมงคล นรำปัญญำกุล ป.6/1

18 29090 เด็กหญิงอัยรดำ บุญนำค ป.6/1

19 29197 เด็กหญิงนินันยำภรณ์ พลชลี ป.6/1

20 29202 เด็กชำยธีรพงศ์ รักษ์ถำวรวงศ์ ป.6/1

21 29245 เด็กหญิงบุญญิศำ คงเมือง ป.6/1

22 29254 เด็กหญิงอภิษฎำ ภำคสุภำพ ป.6/1

23 29622 เด็กหญิงภิญญำพัชญ์ ใจยำยอง ฉัตรกุล ณ อยุธยำป.6/1

24 29650 เด็กชำยภัฒศธรฐ์ ฤทธ์ิมนตรี ป.6/1

25 30031 เด็กชำยพุทธิวัฒน์ ฉัตรจินตนำพร ป.6/1

26 30049 เด็กหญิงชนิดำภำ พูนแสงศิริ ป.6/1

27 30050 เด็กหญิงอัจฉรียำ จันทะวงษ์ ป.6/1

28 30124 เด็กชำยพัทธดนย์ แสงทองอร่ำม ป.6/1

29 30404 เด็กชำยพีรณัฐ จีนตุ้ม ป.6/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูกนิษฐา  อังผาดผล

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ศำสนำ หมำยเหตุ

1 28187 เด็กชำยธำวิน ก้ำมสันเทียะ ป.6/2

2 28194 เด็กชำยภวัต อัศวกุล ป.6/2

3 28196 เด็กชำยชยกร อังผำดผล ป.6/2

4 28202 เด็กชำยวิริทธ์ิพล พฤทธ์ธนำรักษ์ ป.6/2

5 28214 เด็กหญิงกนกพร ทองอร่ำม ป.6/2

6 28220 เด็กชำยวชิรวิทย์ ภูมิเกำะ ป.6/2

7 28221 เด็กหญิงพรไพลิน เสนำะพิณ ป.6/2

8 28226 เด็กหญิงศรัญย์พร ช่ ำชอง ป.6/2

9 28230 เด็กชำยปัณณธร คุ้มสุวรรณ ป.6/2

10 28232 เด็กหญิงสำริสำ ซึมโรจน์ประเสริฐ ป.6/2

11 28236 เด็กชำยปภิณวิทย์ ปัญญำ ป.6/2

12 28316 เด็กหญิงณภัค แสงบุญลือ ป.6/2

13 28317 เด็กชำยณฐำกรณ์ พลสิงห์ ป.6/2

14 28320 เด็กชำยอภิวัชร์ อดิเทพสถิตย์ ป.6/2

15 28326 เด็กหญิงภฑิรำภัทธ์ิ ธนโรจน์ธรรม ป.6/2

16 28330 เด็กชำยกิตติกำนต์ กติกำ ป.6/2

17 28355 เด็กหญิงพิชญำ ฉิมพะเนำ ป.6/2

18 28411 เด็กหญิงวิภำพร รึพ่ำ ป.6/2

19 28428 เด็กชำยอุดมศักด์ิ ด้วงจอกนอก ป.6/2

20 28443 เด็กหญิงธัญลักษณ์ กอพล ป.6/2

21 28444 เด็กหญิงวรกำญฐ์ อินทร์จันทร์ ป.6/2

22 28649 เด็กหญิงกฤตพร สินธ์ช่วย ป.6/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุนีย์  รติเกษมเลิศ

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28650 เด็กหญิงชนัฐปภำ แซ่โค้ว ป.6/2

2 28689 เด็กชำยเศรษฐ์วิทย์ เสนำสังข์ ป.6/2

3 29108 เด็กหญิงรุ้งงำม พิลำวรรณ ป.6/2

4 29110 เด็กหญิงพิชญธิดำ โมรำ ป.6/2

5 29278 เด็กหญิงภรัณยู ยังตรง ป.6/2

6 29390 เด็กหญิงพิชำ อำษำเสนำ ป.6/2

7 29481 เด็กหญิงดำรณีรัตน์ ผิวละเอียด ป.6/2

8 29546 เด็กชำยพำยุ สุดจิตจุล ป.6/2

9 29551 เด็กชำยฐิติวุฒิ นำเวียง ป.6/2

10 29844 เด็กหญิงญำดำ มีอัศวเป็นมงคล ป.6/2

11 28186 เด็กหญิงจันทัปปภำ จันทร์ช้ำง ป.6/3

12 28189 เด็กชำยเจนวิทย์ สุทธิธรรมวงค์ ป.6/3

13 28191 เด็กหญิงกันตำ เดชวิทยำพร ป.6/3

14 28204 เด็กชำยกฤติเดช ศิริรัศมีวงศำ ป.6/3

15 28248 เด็กหญิงศิรัญญำ ป้องเกียรติชัย ป.6/3

16 28250 เด็กชำยกิตต์ิติพัทธ์ สุวรรณแสน ป.6/3

17 28252 เด็กหญิงศรปิยะทิพย์ ล้ิมเอกศิริ ป.6/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุนันทา หมู่นิคม



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28254 เด็กชำยชัยภัทร อุปฮำด ป.6/3

2 28255 เด็กชำยวสุพล ชูกล่ินขจร ป.6/3

3 28256 เด็กหญิงจิรำภำ นัยสุทธิ ป.6/3

4 28262 เด็กหญิงชนิตำ บุญธรรมทิวำกร ป.6/3

5 28263 เด็กหญิงชัญญำ บุญธรรมทิวำกร ป.6/3

6 28264 เด็กชำยภูมิวิทย์ พิทักษ์ไชยวงศ์ ป.6/3

7 28269 เด็กชำยพิสิษฐ์ อินหลวงดี ป.6/3

8 28271 เด็กชำยธนกฤต สีสำวแห ป.6/3

9 28291 เด็กชำยอภิรักษ์ ด ำรงค์กุล ป.6/3

10 28293 เด็กหญิงจรรยำภรณ์ เตชวงศ์วณิช ป.6/3

11 28305 เด็กหญิงปริณดำ ปัดไธสงค์ ป.6/3

12 28409 เด็กชำยศุภกฤต แซ่เตีย ป.6/3

13 28415 เด็กชำยอธิพันธ์ โยธินอุปไมย ป.6/3

14 28430 เด็กหญิงปฐพร ฉันท์ภำวัต ป.6/3

15 28484 เด็กชำยปุญญพัฒน์ ลิวิกร ป.6/3

16 28509 เด็กชำยภูรินท์ ฤทธ์ิจีน ป.6/3

17 29190 เด็กหญิงปภำวรินทร์ พรมค ำซำว ป.6/3

18 29195 เด็กชำยกฤติน บุญเลิศ ป.6/3

19 29305 เด็กชำยธนกร เกิมรัมย์ ป.6/3

20 30330 เด็กหญิงจิรนันท์ วีระวัฒน์ก ำจร ป.6/3

21 30335 เด็กหญิงธนพร น ำเจริญ ป.6/3

22 30354 เด็กชำยจิตรภำณุ รำวียำ ป.6/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/4(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูณัฐนภ    ส่งเสริม

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29085 เด็กชำยสุฐปนรรฆ์ อำศิระวิชัย ป.6/4

2 29113 เด็กชำยอัตตะพงศ์ อัตตะพงศ์กร ป.6/4

3 29148 เด็กหญิงวรัชยำ ปทุมำภำ ป.6/4

4 29154 เด็กชำยพีรสัณห์ อินไชยสำ ป.6/4

5 29179 เด็กหญิงณุศภัฒค์ชญำ ศรีเพียงจันทร์ ป.6/4

6 29206 เด็กชำยอนันดำ หล้ำท้วม ป.6/4

7 29233 เด็กหญิงหัสยำมล ปำนคง ป.6/4

8 29239 เด็กชำยชนกันต์ เรืองอุไรฤกษ์ ป.6/4

9 29247 เด็กหญิงอรัชพร สลำม ป.6/4

10 29250 เด็กหญิงทักษมน ศรีสุขโข ป.6/4

11 29251 เด็กหญิงภฤดำ บุญทัย ป.6/4

12 29263 เด็กชำยอภิมงคล จันทะรำช ป.6/4

13 29286 เด็กชำยกฤตนัย อำป้อง ป.6/4

14 29308 เด็กหญิงชญำนิศ สมจิตร ป.6/4

15 29312 เด็กหญิงญัสมิน พุฒตำล ป.6/4

16 29345 เด็กหญิงศิริญำภรณ์ บุญม่ัน ป.6/4

17 29362 เด็กชำยวรินทร ทองจันทำ ป.6/4

18 29386 เด็กชำยอำนนท์ อัศวพันธำ ป.6/4

19 30100 เด็กหญิงญำดำ ศัลยกลิน ป.6/4

20 30103 เด็กชำยธเนศ เจริญนภำลัย ป.6/4

21 30114 เด็กชำยกฤตำนนท์ สีละโคตร ป.6/4

22 30139 เด็กหญิงวริศรำ พันอินจ่อง ป.6/4

23 30437 เด็กชำยภัทรพล ล่ ำลือธรรม ป.6/4

24 30456 เด็กชำยพร้อมธรรม เจริญคติธรรม ป.6/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูรัดณา  แสนรัมย์

ช่ือ - สกุล 


