
 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย พิฒฐ์ชัยญุตก์ สวัสด์ิเรืองศร ี
2 เด็กชาย เตชินท์ บุนนาค 
3 เด็กชาย ขวัญดี ชื่นเพ็ง 
4 เด็กชาย เตชินท์ ไชยศร ี
5 เด็กชาย พฤศจิกา  -  
6 เด็กชาย เตชินท์ พัฒนาภรณ์ 
7 เด็กชาย ธนดล อนุพงศ์ 
8 เด็กชาย ภูวนิล อินทร์ธรรม 
9 เด็กชาย วริทธ์ิธร อินทรศักด์ิ 

10 เด็กหญิง น ้าหวาน  -  
11 เด็กหญิง อัจฉราภา โพนปลัด 
12 เด็กหญิง วรรณวิสาข์ อ้านวย 
13 เด็กหญิง ญาณรัตน์ อินธิศักด์ิ 
14 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ บุญรินทร์ 
15 เด็กหญิง อมิตา อุกฤษ 
16 เด็กหญิง ธิติมา ศรีจ้าปา 
17 เด็กหญิง มัฒนาวี มุกดาลอย 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวเทียนวรรณ  บญุมำรกัษ ์
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ราชธรรมย์ สุขสวัสดินุกูล 
2 เด็กชาย มณฑล นะเรศรัมย ์
3 เด็กชาย ปรีชา คงสุข 
4 เด็กชาย นิธิวัชร มีสุข 
5 เด็กชาย กมลภพ ธรรมรักษ ์
6 เด็กชาย สุดธินันท์ นิตรา 
7 เด็กชาย ศุภกฤต วรรณทวีสุข 
8 เด็กชาย สงกรานต์ อ่อนฉาย 
9 เด็กหญิง ปณัดดา อนุพงศ์ 

10 เด็กหญิง อรัญญา โคตรโพธิ์ 
11 เด็กหญิง กนกพิชญ ์ อ่อนแก้ว 
12 เด็กหญิง ปณิฎฐา ยมพันธ ์
13 เด็กหญิง ปริฉัตร ภู่แพ 
14 เด็กหญิง วรรณวิสา กาวิระ 
15 เด็กหญิง เอมมี ่  -  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

รำยชือ่นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวอัญญำรัตน์  พลีรกัษ ์
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย แสนดี พรมราช 
2 เด็กชาย สกลพัฒน์ ชัยศิร ิ
3 เด็กชาย รุ่งอรุณ พลายแว่น 
4 เด็กชาย ปราณนนท์ หวังปลื้ม 
5 เด็กชาย ธนภัทร กะมะเรศ 
6 เด็กชาย นรุพล มีผล 
7 เด็กชาย ชยพล ขาวงาม 
8 เด็กชาย ศรชัย แสงทัพทอง 
9 เด็กชาย ธนะศักด์ิ พันโอดเบี้ย 

10 เด็กชาย ขวัญเมือง ไว้สันเทียะ 
11 เด็กชาย กานต์ดี สุขเกษม 
12 เด็กชาย บุรุษ แสงมืด 
13 เด็กชาย จิรวัฒน์ เม่นมั่น 
14  เด็กชาย พีรวิชญ์ แซ่ว่าง 
15 เด็กหญิง แพรวา สมใจ 
16 เด็กหญิง อัจฉราวดี จงมีสัตย์ 
17 เด็กหญิง กานต์พิชชา อุบลครุฑ 
18 เด็กหญิง อมาวลี สอนคุณ 
19 เด็กหญิง อชิรญา แก้วโน 
20 เด็กหญิง ณิชา ชนะพจน์ 
21 เด็กหญิง ปัณณวีร์ จันทะลือแสน 
22 เด็กหญิง ณหทัย ปะลุวันรัมย์ 
23 เด็กหญิง ปนัดดา อู่ตะเภา 
24 เด็กหญิง นริสรา จงจิตร 
25 เด็กหญิง ชัญญานุช วรรณสุทธ 
26 เด็กหญิง กันยกร ต้ังภานุศร ี
27 เด็กหญิง น้้าหวาน   
28 เด็กหญิง รัตนวดี อธิพลไพศาล 
29 เด็กหญิง แสงพิมพ์ วูแสง 
30 เด็กหญิง ชญานุช สอนแก้ว 
31 เด็กหญิง ศุภิสรา ชัยบัว 

    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 2/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวบงกช  วงศ์อนนัต ์
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย สิทธิพร แผ้วสถาน 
2 เด็กชาย ประวีร์ชัย แสนใจ 
3 เด็กชาย ธนโชติ วิสัยหล้า 
4 เด็กชาย เอกภพ ย้ิมพวัน 
5 เด็กชาย ชนภัส อู๋เอี่ยม 
6 เด็กชาย กันตวิชญ์ ทองทวี 
7 เด็กชาย ณภัทร เท่ียงทัศน์ 
8 เด็กชาย สิริวิชญ์ จันทร์ผ่อง 
9 เด็กชาย ลีไฮ กง 

10 เด็กชาย ภคพร แก้วอ่อน 
11 เด็กชาย ภูมิรินทร ์ โพธ์ิขาว 
12 เด็กชาย  จิระ ฮอลันดา 
13 เด็กชาย ธวัชชัย ดอนแดนปิ่น 
14 เด็กชาย ธราธิป เสนารักษ์ 
15 เด็กชาย ธาวิน บุญมาเลิศ 
16 เด็กชาย ณภัทร ศรีถา 
17 เด็กชาย เพชรทวีกุล พุทธวงศ์ 
18 เด็กหญิง เอวิกา บูรณะ 
19 เด็กหญิง พิมพ์ชนก คงหิรัญ 
20 เด็กหญิง จีระภาพร โสมวงศ ์
21 เด็กหญิง เมธิยา ทยากร 
22 เด็กหญิง น้้าหวาน - 
23 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นุดนุ่ม 
24 เด็กหญิง ศิรารักษ ์ ชุยชะโก 
25 เด็กหญิง ดาราวดี - 
26 เด็กหญิง วรดา เมืองบาง 
27 เด็กหญิง สุภัสสรา อยู่สุขส้าราญ 
28 เด็กหญิง ค้า - 
29 เด็กหญิง พิมพกานต์ ไพบูลย์สถิตวงศ์ 
30 เด็กหญิง สุนิสา โคกสว่าง 
31 เด็กหญิง พรธิดา ค้าโครตศูนย์ 

    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 2/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงเพญ็ประภำ  ค ำทองทพิย์ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ซ่อจี่แล่น  -  
2 เด็กชาย ศิรศักด์ิ ชุยชะโก 
3 เด็กชาย ณัฐนพล แขนอก 
4 เด็กชาย ปริยวัชร จ้าปี 
5 เด็กชาย สิทธิกร พลโลก 
6 เด็กชาย ก้าย้า  -  
7 เด็กชาย อภิชิต ทองศร ี
8 เด็กชาย รชานนท ์ ท้วมลี  
9 เด็กชาย รุ่งอุดม พลายแว่น 

10 เด็กชาย ไกรเทพ จิตต์อุดมเกียรติ 
11 เด็กชาย กานธีระ สกุลปันยง 
12 เด็กชาย ณัฐกร นิลพันธ์ 
13 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ชื่น 
14 เด็กชาย บุลากร ประเสริฐวรกุล 
15 เด็กชาย ภาณุพงศ ์ วงศ์สุวรรณ 
16 เด็กชาย อภิชาต จ้าปาจันทร์ 
17 เด็กหญิง สุพัตรา สวัสดี 
18 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ มูลแก้ว 
19 เด็กหญิง คีติกา มั่นคง 
20 เด็กหญิง ปาณิสรา แดงมีศร ี
21 เด็กหญิง เบญจภัทร เอื อฤๅชา 
22 เด็กหญิง เพชร ค้าชมพู 
23 เด็กหญิง ชวัญ  -  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวนฤนำถ  กำญจนเสนกุล 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย เพชรญาณรัตน์ สุขโข 
2 เด็กชาย กรจรัณ สายเสมา 
3 เด็กชาย ชนกันต์ แสงสว่าง 
4 เด็กชาย กิตติกร เมืองมุงคุณ 
5 เด็กชาย เพชร  -  
6 เด็กชาย กิตติพงศ์ วะณาศรี 
7 เด็กชาย กิตติ โคตะรักษ ์
8 เด็กชาย พัฒนะ สังวาลทอง 
9 เด็กชาย ปพัฒน์ พานิชย์พันธ์ 

10 เด็กชาย จตุรภัทร ์ ค้าส ี
11 เด็กชาย ธิติวุฒิ ศรีจ้าปา 
12 เด็กชาย ปภังกร สุขใจงาม 
13 เด็กชาย จักรพงษ ์ ทองกัณฑ์ 
14 เด็กชาย ปกรณ์ วงค์กุล 
15 เด็กชาย พีรวิชญ์ สาสนิท 
16 เด็กหญิง พิชชามนต์ บุญกล่้า 
17 เด็กหญิง พัชราพร อินทร์แพง 
18 เด็กหญิง กรรวี สุวรรณศัย 
19 เด็กหญิง กัญญานันท์ นะคะโต 
20 เด็กหญิง KATE  ROSE  DE GUZMAN 
21 เด็กหญิง กัญจนพัชร กานุสนธ์ิ 
22 เด็กหญิง ธัญพร แซ่จู 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวปวรศิำ  พรมพทิักษ ์
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ขุนวิลัย 
2 เด็กชาย ชัชวาล มะลิ 
3 เด็กชาย จิรภัทร บุญทาค้า 
4 เด็กชาย ยศกร สาลีเกษตร 
5 เด็กชาย จิรายุ ชุมแก่น 
6 เด็กชาย ฑีฆายุ นาควิจิตร 
7 เด็กชาย รพีภัทร แสนกลม 
8 เด็กชาย ไซ เมือง จ๋อม   
9 เด็กชาย อินทราทิตย์ โพธ์ิทอง 

10 เด็กชาย นพรัตน์ วิลัยเกษ 
11 เด็กชาย ทิวากร เกตุขาว 
12 เด็กชาย กวินภู  -  
13 เด็กชาย เมธิชัย รสก้าจร 
14 เด็กชาย ธนากร แสนดี 
15 เด็กชาย ราเชนทร์ ถังเงิน 
16 เด็กหญิง น ้าฝน  -  
17 เด็กหญิง กัญญาพัชร มีใจ 
18 เด็กหญิง ณัฐณิชา มิตยะสิทธ์ิ 
19 เด็กหญิง นิชานันท์ เลิศจังหรีด 
20 เด็กหญิง พรอย ค้าชมพู 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวนุสรำ  จันทะคณู 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย เพชรปัญญาทอง อ่อนแก้ว 
2 เด็กชาย เทพพิทักษ์ ศาตศิลป ์
3 เด็กชาย พีรพัฒน์   
4 เด็กชาย ชวนากร จงปลูกกลาง 
5 เด็กชาย นภัทร อาจหาญ 
6 เด็กชาย วงศกร ย้ิมพวัน 
7 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ แสนภักดี 
8 เด็กชาย พีระพล แก้วผง 
9 เด็กชาย นัสชรินทร ์ ศรีแจ่มดี 

10 เด็กชาย วินเท - 
11 เด็กชาย วีระพล เมืองพิล 
12 เด็กชาย ชาคริต โตใช ้
13 เด็กชาย รัฐภูม ิ สกุลแก้ว 
14 เด็กชาย พัชรพล คงหิรัญ 
15 เด็กชาย พิพัสกร พิทยาทาดากุล 
16 เด็กชาย พงศธร กลั่นสุวรรณ 
17 เด็กชาย อดุลย์โรจน์ สมีแจ่ม 
18 เด็กชาย พีรพัฒน์ รุ่งโต 
19 เด็กชาย แสนชัย อุสุ 
20 เด็กชาย ภัทรพงศ ์ แท่นแก้ว 
21 เด็กชาย โอมาร ์ เอ็มเออาลี 
22 เด็กหญิง ธัญสินี อันสีเมือง 
23 เด็กหญิง สิดาภรณ ์ ไชยราช 
24 เด็กหญิง กุลิสรา วรนารถ 
25 เด็กหญิง พรพิชา แสงสว่าง 
26 เด็กหญิง เบญญาภา จันทร์ประสงค ์
27 เด็กหญิง ผกามาส สาธร 
28 เด็กหญิง นามิ แสงบุตรดี 
29 เด็กหญิง ธีริศรา ค้าสัตย์ 
30 เด็กหญิง น่านแมงกะลาอู้ - 
31 เด็กหญิง มิตเชล เพชรไกสร 
32 เด็กหญิง กชมน ธีระนุกูล 
33 เด็กหญิง ปารุดา ดวงลายทอง 
34 เด็กหญิง วาสนา พินทา 
35 เด็กหญิง กัลยาณ ี ทแกล้วพันธ์ุ 
36 เด็กหญิง เอมมิกา อังคะณา 
37 เด็กหญิง กนกพร ทรัพย์สิน 

 

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวพรีมใจ  กล้ำเกดิ 
ครปูระจ ำช้ัน 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย สุภเวช วรรณสุทธะ 
2 เด็กชาย อัศนัย บุญยืน 
3 เด็กชาย สิงหา กาศสกุล 
4 เด็กชาย ทรงภพ เรืองศร ี
5 เด็กชาย ประพนสรรค ์ ชูเก้ือ 
6 เด็กชาย กนกพล จิรยาภากร 
7 เด็กชาย ศิโรรัตน์ คุณุรัตน์ 
8 เด็กชาย พงศกร วงษ์ผา 
9 เด็กชาย พชรพล มหาสะหวี 

10 เด็กชาย ภัคพล พงศ์อาร ี
11 เด็กชาย ทวีโชค แสงค้าจันทร ์
12 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ วงศ์ค้าชัย 
13 เด็กชาย วิวัฒน์ จันทร์ประทีป 
14 เด็กชาย สรวิชญ์ สิงห์ธนะ 
15 เด็กชาย ธนดล  นกเทศ 
16 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ น้อยจันทร์ 
17 เด็กชาย ณัฎธสรรฌ์ เผ่าสิงห ์
18 เด็กชาย ปิยราช เปียงแก้ว 
19 เด็กชาย เดชา คงสุข 
20 เด็กชาย ภูทร เทปสีสุโพ 
21 เด็กชาย ณัฐกรณ์ วิริยะอุดมผล 
22 เด็กหญิง กชพร วงค์ศรชีา 
23 เด็กหญิง อาคิรา มุกดาสนิท 
24 เด็กหญิง ชุติมา กี่ยะกูล 
25 เด็กหญิง สุชาดา เศษสุวรรณ 
26 เด็กหญิง ฐิตาฉัตร ลี้กุล 
27 เด็กหญิง กมณตา พลหงษ ์
28 เด็กหญิง พิชชากร ผิวจันทร์ 
29 เด็กหญิง ธนิกา แก้วปลั่ง 
30 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร หงิมรักษา 
31 เด็กหญิง พิชญาภา พานธงรักษ์ 
32 เด็กหญิง พิชชามล ศรีสอน 
33 เด็กหญิง ดารัณ พรมโสภา 
34 เด็กหญิง ชนิสรา สินธพ 

    
    
    

 

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวปิยะวัลย์ แสนด ี
ครปูระจ ำช้ัน 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ขวัญแก้วมาดี  - 
2 เด็กชาย สิทธิรัตน์ พรหมอาร ี
3 เด็กชาย รัฐภูม ิ แดงมีศร ี
4 เด็กชาย กุมภา ทับทิมดง 
5 เด็กชาย จิรัฐ อติวัณณ์วิโรฒ 
6 เด็กชาย นราวิชญ์ โลนะชาติ 
7 เด็กชาย ออมสิน จ้าอิน 
8 เด็กชาย นันทพงค์ ภาวิสิทธ์ิ 
9 เด็กชาย นันทภัทร ครองชัย 

10 เด็กชาย ฉันธโสฬสร ์ ช่วยแก้ว 
11 เด็กชาย ธรรศ ธูปทอง 
12 เด็กชาย ปราณชล ปัพพานนท์ 
13 เด็กชาย ธนดล สิทธิรักษ ์
14 เด็กชาย พุทธชินกร ใจสุภาพ 
15 เด็กชาย คุณนากร บุญสูง 
16 เด็กชาย องอาจ บุ่งง้าว 
17 เด็กชาย วสันต์  อินโน 
18 เด็กหญิง ธาราทิพย์ อิ่มเจริญ 
19 เด็กหญิง ณริศรา เน่ืองดี 
20 เด็กหญิง ต้นกล้า หนุนโชค 
21 เด็กหญิง วิภาวรรณ แสงสุขสว่าง 
22 เด็กหญิง จารุกร ตติยมงคลชัย 
23 เด็กหญิง ณัฐชา โพธิราช 
24 เด็กหญิง ฐานิตา พันธ์ครุฑ 
25 เด็กหญิง จันทิมา นาบ้าน 
26 เด็กหญิง ธนัชพร ภูทองเงิน 
27 เด็กหญิง ธีรดา ปรีดี 
28 เด็กหญิง บุญสิตา จันทร์ประสงค ์
29 เด็กหญิง พิณิชตรา ค้ามงคล 
30 เด็กหญิง ภัณฑิรา ศรีทอง 
31 เด็กหญิง ญาณิศา จ่าล่า 
32 เด็กหญิง ฉัตรพิชญา ไชยอินทร์ 
33 เด็กหญิง กรกณก เสี้ยวย้ิม 
34 เด็กหญิง ธิติมา เพ็ญจะมุกด์ 
35 เด็กหญิง สุมัญตา บุญยืน 
36 เด็กหญิง ชนัญญา พุทธอินศร 

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวยพุนิ  บัวพิมพ ์
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย เตชิด เจริญบุญ 
2 เด็กชาย กฤติธี เถ่ือนศร 
3 เด็กชาย ธนพล ศิริวงษ ์
4 เด็กชาย ธนกฤต มิ่งสิงห ์
5 เด็กชาย เดชาธนัฐ ส้าราญสุข 
6 เด็กชาย ธนพล มุ่งธิราช 
7 เด็กชาย กิตติ สาธร 
8 เด็กชาย สุวัฒน์ พ่วงเขียว 
9 เด็กชาย สิรวิชญ์ คุณสิทธ์ิ 

10 เด็กชาย กันตพิชญ์ พลอยกระจ่าง 
11 เด็กชาย ศราวุธ วะณาศรี 
12 เด็กชาย ณัฐพล คุ้มพล 
13 เด็กชาย นัธวัฒน์ ศรีสุข 
14 เด็กชาย ชนะโชติ บริบูรณ ์
15 เด็กชาย สายฟ้า เพ็ชรัตน์ 
16 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาญนรา 
17 เด็กหญิง ฐิติวรวรรณ์ นพเก้า 
18 เด็กหญิง เรณุกา บุญเรือง 
19 เด็กหญิง ธิดาธร รวมทรัพย์ 
20 เด็กหญิง อภิชานันท ์ แตงเผือก 
21 เด็กหญิง รวิสรา เพ็งแข 
22 เด็กหญิง กนกกร ปิ่นสันเทียะ 
23 เด็กหญิง วิกันดา แป้นวิเศษ 
24 เด็กหญิง น้้าหวาน - 
25 เด็กหญิง กัญญาพัชร ทรัพย์สิน 
26 เด็กหญิง ชนาภัทร์ สิทโธ 
27 เด็กหญิง ศศิวิมล ปามุทา 
28 เด็กหญิง พิมชญา แซ่ซ้ง 
29 เด็กหญิง ภัทรธิดา แก้วอ่อน 
30 เด็กหญิง เมษา วรชีนา 
31 เด็กหญิง นันทัชพร ปราบมนตรี 
32 เด็กหญิง พลอยไพลิน โพธ์ิขาว 
33 เด็กหญิง นลินดา จันณรงค ์
34 เด็กหญิง นัชชา ทองนาค 
35 เด็กหญิง กชกร แอกไธสง 

    
    

 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวมะลิวัลย์  จันทะขำน 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ไท ยอดค้า 
2 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ติธรรม 
3 เด็กชาย กฤษณพล ตระกูลพงษ ์
4 เด็กชาย สิทธิเดช* สุวรรณอินทร ์
5 เด็กชาย อัศวิน กลมกลาง 
6 เด็กชาย สิทธิชัย เพ็ชรรัตน์ 
7 เด็กชาย กษิดิศ จันทร์ประดับ 
8 เด็กชาย ถิรเทพ แก้วตา 
9 เด็กชาย กฤตจาณุพงศ์* ประจันทร์ละ 

10 เด็กชาย กิติพัฒน์ แย้มดี 
11 เด็กชาย ชิษณุพงศ ์ ใจวงศ ์
12 เด็กชาย บารมี กองหล้า 
13 เด็กชาย อนุชา สารัตน์ 
14 เด็กชาย ธนัญชัย ตระกลนิรามัย 
15 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีธาตุ 
16 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ข้าวิลัย 
17 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ ์ ศรียา 
18 เด็กหญิง ปณตพร ทองนาค 
19 เด็กหญิง นันทภัค ธรรมนิยา 
20 เด็กหญิง อุรัสยา นนทมาตร 
21 เด็กหญิง กมลลักษณ ์ ส้ารวมจิต 
22 เด็กหญิง เบญญาภา แจ่มกลิ่น 
23 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ บุญมี 
24 เด็กหญิง นิชาภา วงษ์เหมือน 
25 เด็กหญิง ทิพวรรณ ปัญญา 
26 เด็กหญิง วิชา อิ่มสกุล 
27 เด็กหญิง เพนกวิน พรมนรินทร์ 
28 เด็กหญิง กันตา สุภาพันธ์ 
29 เด็กหญิง ณัฐวรา ภูยิหวา 
30 เด็กหญิง แพรวพราว  ขังธรรมเนียม 
31 เด็กหญิง จิรวดี นามนุ 
32 เด็กหญิง กันธิดา  เกตุกรรณ 
33 เด็กหญิง สิริยากร ทรัพย์สิน 

    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวนพวรรณ  สัมมำชิต 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ศราวุฒิ ทยากร 
2 เด็กชาย นพฤทธ์ิ ศรีแจ่มดี 
3 เด็กชาย ปิติพัทธ์* หนันต๊ะ 
4 เด็กชาย วายุด บุญธรรม 
5 เด็กชาย เตชินทร์ เจริญบุญ 
6 เด็กชาย จักรภัทร ศรีวิลัย 
7 เด็กชาย ภรัณยู ตันศิริสุข 
8 เด็กชาย เจษฎา วารีผล 
9 เด็กชาย จิระสิทธ์ิ กระตา 

10 เด็กชาย ธเนศพล แพงโคตร 
11 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญน่ิม 
12 เด็กชาย กวีวัฒน์ เทียนเงิน 
13 เด็กชาย วทัญญู สุวรรณหงษ ์
14 เด็กชาย นท ี หงษ์เวียงจันทร ์
15 เด็กชาย ธนกร ฝาดแสนศรี 
16 เด็กชาย รัชชานนท์ นะคะโต 
17 เด็กชาย อดิศร มิตยะสิทธ์ิ 
18 เด็กชาย ประกายฟ้า เพ็ชรัตน์ 
19 เด็กหญิง กัญญาดา มณีจันทร์ 
20 เด็กหญิง นภัทร โคตรพรม 
21 เด็กหญิง ฐิติรัชต์   ลี้กุล 
22 เด็กหญิง พิชามญธ์ุ คล้ายสอน 
23 เด็กหญิง ประภัสสร ภู่สุนทรเกียรติ 
24 เด็กหญิง เกศมณี มะลิ 
25 เด็กหญิง ฟ้าใส - 
26 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นามค้า 
27 เด็กหญิง นรรัตน์ ลิพันธ์ 
28 เด็กหญิง ธัญชนก วงค์อ้ายตาล 
29 เด็กหญิง นภสร หนูเงิน 
30 เด็กหญิง ชนัญธิดา* ทิพศร 
31 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พยับกลาง 
32 เด็กหญิง ณัชชานันท ์ นานอก 
33 เด็กหญิง ธมลวรรณ ศรีสชุาติ 
34 เด็กหญิง กทลี แอกไธสง 

    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงนัยนำ  คมัภิรำนนท์ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ธนวัฒน์ โสตะราษฎร 
2 เด็กชาย พรหมมินทร์ เศษรักษ ์
3 เด็กชาย ประดิพนธ์ุ รัฐไร 
4 เด็กชาย ณัฐกร ปัญญาชัย 
5 เด็กชาย ทัศษกร ยินดี 
6 เด็กชาย ณัฐภัทร อินทโสตถิ 
7 เด็กชาย กิตติภพ สีตะมา 
8 เด็กชาย สัณหณัฐ หนูสมแก้ว 
9 เด็กชาย อนาวิน เบิกบาน 

10 เด็กชาย อนาวิล วงค์อ้ายตาล 
11 เด็กชาย อนุชิด แสงทวี 
12 เด็กชาย นภัสกร เวียงพล 
13 เด็กชาย สรวิชญ์  จิตรมั่น 
14 เด็กชาย มโนมัย เถาว์สิงห์ 
15 เด็กชาย ปัณณ์ พรมโสภา 
16 เด็กชาย กิตตินันท์ หมู่จันทร์ 
17 เด็กชาย ภานุเดช เก้ือจันทร์ 
18 เด็กชาย เอกนรินทร์ สอนคุณ 
19 เด็กชาย วรากร เกตุขาว 
20 เด็กชาย อนุพงศ์ ทแกล้วพันธ์ุ 
21 เด็กหญิง วริศรา จุ่นฤทธ์ิ 
22 เด็กหญิง รินรดา คงทิพย์ 
23 เด็กหญิง วาสนา เกตุเท่ียง 
24 เด็กหญิง ภัทรภา โพนปลัด 
25 เด็กหญิง เบญจลักษณ์ วงศ์ศิลา 
26 เด็กหญิง วรพร นาบ้ารุง 
27 เด็กหญิง มาติกา บุ้งทอง 
28 เด็กหญิง อัญพัชญ์ ปฐมพัชร์ชโลธร 
29 เด็กหญิง สุธาสินี แก้วประเสริฐ 
30 เด็กหญิง โสภาพร หน่อพันธ์ 
31 เด็กหญิง ภฆวรรณ มิ่งรักธรรม 

    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวสภุำวดี  เรืองศรีมัน่ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ชิต ใสสด 
2 เด็กชาย ณพัฒน์พงศ์ มีวิเชียร 
3 เด็กชาย เพชร ชาตรี 
4 เด็กชาย วชิรวิชญ์ อินทรศักด์ิ 
5 เด็กชาย ไตรภูมิ สมใจ 
6 เด็กชาย ภิรมย์พร ปาสีเหล็ก 
7 เด็กชาย ชัยอนันต์ - 
8 เด็กชาย ธนะพัช รวมทรัพย์ 
9 เด็กชาย ภารวี - 

10 เด็กชาย กิติภัช แก้วยาสี 
11 เด็กชาย ธราเทพ อามาตหิน 
12 เด็กชาย อัฐทิติ ลือบางใหญ ่
13 เด็กชาย ธราธิป ธูปทอง 
14 เด็กชาย เตชิด พันธ์ครุฑ 
15 เด็กชาย ณัฐวุติ ทะมะโส 
16 เด็กชาย สุรเชษฐ ์ เส้นเศษ 
17 เด็กชาย ปฐวี คงย่ิง 
18 เด็กชาย อิทธินันท์ อังคะณา 
19 เด็กชาย ธนพนธ์ ดวงฤทัย 
20 เด็กหญิง ทักษพร อินทร์แป้น 
21 เด็กหญิง หิรัญญิการ์ ลีรัตน์ 
22 เด็กหญิง ปุณยนุช ศรียา 
23 เด็กหญิง ชญานุช กองหิรัญ 
24 เด็กหญิง กนกพร แซ่เจ็ง 
25 เด็กหญิง อิรวดี - 
26 เด็กหญิง ขวัญชนก ขวัญพูล 
27 เด็กหญิง นทิศรา ไร่นุ่น 
28 เด็กหญิง นารีรัตน์ ปิยะ 
29 เด็กหญิง ขวัญเรือน อาสายุทธ 
30 เด็กหญิง ประกายรัตน์ ใจมั่น 
31 เด็กหญิง ตามานา มูฮัมหมัดฟารุก 

    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำยชัยภูมิ  ใหลหลั่ง 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย กวีเอก แลบัว 
2 เด็กชาย ปัณวิชญ์ รอดเกิด 
3 เด็กชาย พงศ์วัฒนา เชยอรุณ 
4 เด็กชาย ณัฏฐกริช เสายืน 
5 เด็กชาย ชนเทพ ศาตศิลป ์
6 เด็กชาย อนิวัต กนกแก้ว 
7 เด็กชาย ต๋ี สุขใจ 
8 เด็กชาย เสกสรร ทุมทอง 
9 เด็กชาย จิรโชติ ดอกพุฒ 

10 เด็กชาย เจษฎา เสรีวงค ์
11 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชูเกิด 
12 เด็กชาย สิทธิพงษ์ ทองปอน  
13 เด็กชาย พัชรพล พันธโกศล 
14 เด็กชาย พงศ์ธวัช พัฒนพรสกุล 
15 เด็กชาย อนุชา ไชยมิตร 
16 เด็กชาย ภาณุเดช ค้าทองทิพย์ 
17 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ต้นเกษ 
18 เด็กชาย จีระพัฒน์ เจริญสุข 
19 เด็กชาย ณฐฐปนนนท์ ใจหาญ 
20 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ปราณี 
21 เด็กหญิง กัญญาณี ชมชิด 
22 เด็กหญิง ปรียมน กี่ยะกูล 
23 เด็กหญิง ธัญจิรา คลี่พิมาย 
24 เด็กหญิง สาวิตรี พลโลก 
25 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ โสภา 
26 เด็กหญิง ลลิตา มณีจันทร์ 
27 เด็กหญิง ทิชาภรณ ์ ปิติกาล 
28 เด็กหญิง วริศรา หวานอม 
29 เด็กหญิง รัศมีธรรม กันทะมัง 
30 เด็กหญิง พิมลดา สาสนิท 

    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงวำรณุี  พรมโสภำ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ปิยะวุฒิ ใจสุภาพ 
2 เด็กชาย อานนท์ ปัดสาจันทร์ 
3 เด็กชาย วรเมธ ทางดี 
4 เด็กชาย เจริญ ขวัญทอง 
5 เด็กชาย ธนโชติ ดอนแดนปิ่น 
6 เด็กชาย ศราวุธ ทิพย์ประมวล 
7 เด็กชาย ชาญพิชัย มีทรัพย์ 
8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปัญญาชัย 
9 เด็กชาย ณัฐนันท์ ภูลายยาว 

10 เด็กชาย ภานุมาศ สายเหล็ก 
11 เด็กชาย ปองธรรม เมตตา 
12 เด็กชาย นัฐพงษ์ ภูทองเงิน 
13 เด็กชาย ยศพนธ์ ชูเก้ือ 
14 เด็กชาย กิตติพัศ คงย่ิง 
15 เด็กชาย พิพัฒน์ คุ้มไพโรจน์ 
16 เด็กชาย ศุภกฤต หงิมรักษา 
17 เด็กชาย ธนพัต สวัสดี 
18 เด็กชาย จาตุรนต์ นกด้า 
19 เด็กชาย ชนาธิป โตใช ้
20 เด็กชาย ณัฎฐชัย เกษร 
21 เด็กหญิง สุวิภาพร ดวงอินทร์ 
22 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จันต๊ะรังษ ี
23 เด็กหญิง สุชานุช อ่อนอ่้า 
24 เด็กหญิง กนกวรรณ สาธร 
25 เด็กหญิง จิรัชญา รักวงษ ์
26 เด็กหญิง ดวงนภา พุทธปัญญา 
27 เด็กหญิง ธนภรณ์ มีวิเชียร 
28 เด็กหญิง มุกดา - 
29 เด็กหญิง คนัมพร ตระกรุดทอง 
30 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ นุการรัมย์ 
31 เด็กหญิง นิชาภา ดีเลิศ 
32 เด็กหญิง ปวันรัตน์ แสนศรี 
33 เด็กหญิง นาตยา จ้าปาศักด์ิ 

    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวกุหลำบ  ภมูิรนิทร์ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย กีรติ มีวิเชียร 
2 เด็กชาย เมธัส โสภ ี
3 เด็กชาย ศุภนันท์ พันณรงค ์
4 เด็กชาย ธนกฤต สุนาพรม 
5 เด็กชาย พัสกร จันทรี 
6 เด็กชาย ลีหง กง 
7 เด็กชาย ตีรายุ  - 
8 เด็กชาย ศราวุฒิ อู่ตะเภา 
9 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ล้าทา 

10 เด็กชาย ปฏิพล ศรีศักดา 
11 เด็กชาย ศักด์ิพล บุญหอม 
12 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ กระฉอดนอก 
13 เด็กชาย ธนพงษ์ วงษา 
14 เด็กชาย นัด ดอกปู๋ย 
15 เด็กชาย ฤทธิไกร ศรีแจ่มดี 
16 เด็กชาย ธนกฤต วงษ์เหมือน 
17 เด็กหญิง กัญญาภัค โค้วไล ้
18 เด็กหญิง ปัณฑิตา หวังรักกลาง 
19 เด็กหญิง นิภาวรรณ ข้าวิลัย 
20 เด็กหญิง ปรายฟ้า ตันสกุล 
21 เด็กหญิง ทยุตา สลับศร ี
22 เด็กหญิง แสงดาว บุญหลวง 
23 เด็กหญิง ธนรินทร์* กุลชนะ 
24 เด็กหญิง อริสา พรมรินทร ์
25 เด็กหญิง กัลยกร มูฮ้าหมัด 
26 เด็กชาย นพฉัตร ไชยอินทร์ 
27 เด็กชาย ฐิรพงศ ์ ไชยธงรัตน์ 
28 เด็กหญิง ชมภู.่ - 
29 เด็กหญิง หยดน้้าค้าง งามนิกร 
30 เด็กหญิง เบญญาภา นวลศรี 
31 เด็กหญิง หยาดเพชร รัตนาศักด์ิ 
32 เด็กหญิง โสภิตา ยอดมาลี 
33 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สกุลแก้ว 

    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวอนสุรำ  เสำเปรีย 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ณัฐพล เหล็กกล้า 
2 เด็กชาย รพีพงศ ์ ศรีสชุาติ 
3 เด็กชาย พรประสิทธ์ิ คชสิทธ์ิ 
4 เด็กชาย อนุรักษ์ ฤทธ์ิสอาด 
5 เด็กชาย พรเทพ สุริยะวงศ ์
6 เด็กชาย อ้านาจ วรรณศร ี
7 เด็กชาย จตุพันธ์ สมัครสมาน 
8 เด็กชาย สุกลวัฒน์ พลหงษ ์
9 เด็กชาย นนทกร โพธ์ิแก้ว 

10 เด็กชาย ปภัชเดช ทองบ่อ 
11 เด็กชาย ชนะศักด์ิ สาชมภ ู
12 เด็กชาย ศุภณัฐ ค้าลอย 
13 เด็กชาย ชยุตรา มหาโคตร 
14 เด็กชาย ปัณพัฒน์ อินทรปาน 
15 เด็กชาย อัครวิน มีมาก 
16 เด็กชาย รัชชานนท์ กลิ่นมาลัย 
17 เด็กชาย วีรภัทร ศรีจ้าปา 
18 เด็กชาย นิติธร ยศเลิศ 
19 เด็กชาย ธนทัต ทรัพย์สิน 
20 เด็กหญิง โมทณา บุญเรือง 
21 เด็กหญิง นาวารา พลวาป ี
22 เด็กหญิง กิรตร ี ธีระเมฆ 
23 เด็กหญิง พชรธิดา ผลรศัม ี
24 เด็กหญิง กวินธิดา จุโฬฑก 
25 เด็กหญิง เบญจพร นาราด 
26 เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วสวัสด์ิ 
27 เด็กหญิง ลลิตา นาคประสาทพร 
28 เด็กหญิง ศิริรัฐญาภรณ ์ ถือชัย 
29 เด็กหญิง เบญจมาศ ศิริประสมทรัพย์ 
30 เด็กหญิง ณิชานันท์ นาค้ามูล 
31 เด็กหญิง ฉัตรประภัสสร ทับพิมล 
32 เด็กหญิง ชญาดา จ้านงฟัก 
33 เด็กหญิง ขวัญจิรา   เถ่ือนเนาว์ 

    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงปรำณี  เทพนวล 
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ธวันกร สันกลาง 
2 เด็กชาย ปัณณวิทย์ จันทะลือแสน 
3 เด็กชาย อนุพงษ์ วงษ์ภู ่
4 เด็กชาย วันชัย แจ้งประยูร 
5 เด็กชาย ชวินบุตร จ้าจิตร ์
6 เด็กชาย ภาสกร สุยะวงค ์
7 เด็กชาย อนุพงศ์ ไพรพนา 
8 เด็กชาย พัชรศักด์ิ พานธงรักษ์ 
9 เด็กชาย นิรันดร์ ศรีสงคราม 

10 เด็กชาย ศราวุฒิ ชูกลิ่น 
11 เด็กชาย ธีรกานต์  ดินเมืองชน 
12 เด็กชาย ธรรมนูญ เน่ืองภักดี 
13 เด็กชาย ศิวัช ศรีพิลาศ 
14 เด็กชาย แบร์รี่  แฟรงค ์ ไนท์ 
15 เด็กชาย ธวิภาส ตีบสันเทียะ 
16 เด็กหญิง เพชรมณี แซ่เต๋ิน 
17 เด็กหญิง อธิชา โพธ์ิทอง 
18 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปัญญาวุฒิธรรม 
19 เด็กหญิง พิมญาดา อินทร์ค้า 
20 เด็กหญิง สุดาวรรณ แย้มประยูร 
21 เด็กหญิง พัททิยา คล้ายสอน 
22 เด็กหญิง มิตรสินี ยงยุทธ์ิ 
23 เด็กหญิง ชาลิสา ปัดถา 
24 เด็กหญิง สุพิชญา แซ่จู 
25 เด็กหญิง กรกมล ศรีสวรรค ์
26 เด็กหญิง ปิยพรรณ ดวงประทีป 
27 เด็กหญิง นานภัส แพงดี 
28 เด็กหญิง ชนิภา ชื่นพิมล 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงอรอุมำ  ไชยโยธำ  
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ไชยกรานต์ ไท้ทอง 
2 เด็กชาย ทวีโชค สุวะเสน 
3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ่มกุล 
4 เด็กชาย จิรศรณ ์ มณฑาทิพย์ 
5 เด็กชาย อนุชัย กัณเกตุ 
6 เด็กชาย ณัฏฐากร เพียงไพรวัลย์ 
7 เด็กชาย เมธัส กิตติอภิรักษ์ 
8 เด็กชาย สุธีรา มลลีรัตน์ 
9 เด็กชาย มนต์เดช แกสันเทียะ 

10 เด็กชาย รุ่งณัฐท ี สนิท 
11 เด็กชาย คุณานันท์กิตต์ พงทะวงค ์
12 เด็กชาย พิชญุตม ์ ทุมดี 
13 เด็กชาย นัทธพงศ์ คันทะวิชัย 
14 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรเลิศ 
15 เด็กหญิง ลลิตลดา ส้าราญสุข 
16 เด็กหญิง พิมพิศา ใต้คีร ี
17 เด็กหญิง สุนิสา แสงประจวบ 
18 เด็กหญิง ประกายทิพย์ สุชิคง 
19 เด็กหญิง กนกพร เงินโคกกรวด 
20 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ ปิ่นทอง 
21 เด็กหญิง พีรพรรณ โคตรภูเขียว 
22 เด็กหญิง วิราวรรณ พุ่มพร 
23 เด็กหญิง พิชญาภา ธาราทรัพย์ 
24 เด็กหญิง จุฑามาศ เกื อจันทร์ 
25 เด็กหญิง วรนุช ทองหวล 
26 เด็กหญิง ดวงพร พิลาวงศ์ 
27 เด็กหญิง ตาบาซุม มูฮัมหมัดฟารุก 
28 เด็กหญิง พัชรวรรณ อินโน 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำงสำวลดัดำ  แก้วประเสริฐชัย
ครปูระจ ำช้ัน 

 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล  
1 เด็กชาย ปภากร ว่องไว 
2 เด็กชาย จิระศักด์ิ แสงประจวบ 
3 เด็กชาย เจษฎากร ยิ มพวัน 
4 เด็กชาย โปรดเกล้า บัวแก้ว 
5 เด็กชาย วรภพ มหาสะหวี 
6 เด็กชาย ณภัทร ปามุทา 
7 เด็กชาย วันชนะ แก้วอาสา 
8 เด็กชาย วัชรากร นพเก้า 
9 เด็กชาย องศา   เปียใย 

10 เด็กชาย รัชพล ศรีทองค้า 
11 เด็กชาย ภาวิชญ์ อาแจ 
12 เด็กชาย ธนกร เพ็งหนู 
13 เด็กชาย ณัฐพล พรมณี 
14 เด็กชาย ธีรภัทร สีสุข 
15 เด็กหญิง อริสา   เชื อชา 
16 เด็กหญิง ปรารถนา เปี่ยมสุข 
17 เด็กหญิง อังคนา  ค ้าช ู
18 เด็กหญิง ชญานิศ หนุนโชค 
19 เด็กหญิง ศิรณรรญ์ เทพวอน 
20 เด็กหญิง พัชราภรณ ์ พืชพันธ์ 
21 เด็กหญิง ศศิธร อินทะสร้อย 
22 เด็กหญิง ธิดาพร นาใจคง 
23 เด็กหญิง ชาคริยา พรมโสภา 
24 เด็กหญิง อรดา แซ่เจ็ง 
25 เด็กหญิง ชุติมา  ค้าตัน 
26 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย มีพร 
27 เด็กหญิง ชนม์นิภา สุทธิศักด์ิ 
28 เด็กหญิง เจือจันทร์ ใจหาญ 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

รำยชือ่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/3 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

 

นำยบรรจบ  ขยันยิง่ 
ครปูระจ ำช้ัน 

 


