
รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 85  คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชาย อนันตชัย             ด ารงกิจกุลชัย 31 เด็กหญิง พรภักดิ์             โนนค าพันธ์ 61 เด็กชาย ประภากร วงษ์นิยม 

2 เด็กชาย ธิปไตย                มุทะระพัฒน์ 32 เด็กหญิง ณัฐนรี   ทองนพรัตน์ 62 เด็กชาย จกัรภทัร ธนพรรณกรณ์ 

3 เด็กชาย คหบดินทร์     เล็กอุทัยพรรณ 33 เด็กหญิง ประเทืองทิพย์     ศรีวิบูลย์ 63 เด็กชาย นนัทวฒัน ์ มฮูมัหมดั 

4 เด็กชาย ชายอนันต์         ผึ้งเขียว 34 เด็กหญิง เยาวลักษณ์      ผลจันทร์ 64 เด็กชาย อาทติย ์ ทองสวสัดิ์ 

5 เด็กชาย ชานนท์            เครือด ารงค์ 35 เด็กหญิง แพรวา             มะเล็งลอย 65 เด็กหญิง สริิกร แยม้เกตุ 

6 เด็กหญิง ณิชา                  ยุบลช ู 36 เด็กหญิง มัลลิกา             เทพสถิตย์ 66 เด็กหญิง ปองฝนั พนัธแ์ตง 

7 เด็กหญิง อรกันต ์           ช่วยเมือง 37 เด็กหญิง ธัญญารัตน์         กิณเรศ 67 เด็กชาย ณฐัพงศ ์ พรหมสุวรรณ 

8 เด็กหญิง กาญจนา ช้างเนียม 38 เด็กหญิง ลูกน้ า                 กรทิพย์ 68 เด็กชาย ธนกฤต พมิพโ์สม 

9 เด็กหญิง อรนภา            เซาะลาเมาะ 39 เด็กชาย อัสกาญจน์          จันทร์หอม 69 เด็กชาย ณฐัพล ธรีะศิลป์ 

10 เด็กหญิง อัชฌิมา   น านา 40 เด็กชาย ประสพชัย      พึ่งความชอบ 70 เด็กชาย ธรีนนัท ์ พนัโชติ 

11 เด็กชาย วิทวัส               ชูจันทร์ 41 เด็กชาย ฮามาส                 สุขประเสริฐ 71 เด็กหญิง อลชิา สงิหค์ า 

12 เด็กชาย ทิวากร              สุขสว่าง 42 เด็กหญิง สวิตตา             ละมูล 72 เด็กหญิง ศิริภา เฉยชาวนา 

13 เด็กชาย ณัฐนนท์           คงไพศาลกิจ 43 เด็กชาย ทรงพล   รัตนภานพ 73 เด็กหญิง พณัณิตา เมอืงแมน 

14 เด็กชาย ฐิติพงศ์            ค่อมสิงห์ 44 เด็กชาย สุจินดา   อาจภักด ี 74 เด็กชาย เทพพทิกัษ ์ นวลไธสง 

15 เด็กชาย อนุพงศ์            วิใจยา 45 เด็กชาย อัษฎาวุธ   ทองมี 75 เด็กชาย ยุทธนา คมัภรี ์

16 เด็กหญิง สิภิญาณี           ภาพนอก 46 เด็กชาย จิรายุ                 ภาแกด า 76 เด็กหญิง อทติยา นนตานอก 

17 เด็กหญิง วันเพ็ญ                ดาวผักชี 47 เด็กชาย ณฐกฤต            ใจอารีย์ 77 เด็กหญิง ธนัชนกน ์ สทิธคิง 

18 เด็กหญิง สุชัญญา               บุญจันทร์ 48 เด็กหญิง พรรณวษา        ไขขุนทด 78 เด็กชาย ณฐัพงศ ์ กา๋ม ี

19 เด็กหญิง อุไรวรรณ       น้อยประชา 49 เด็กหญิง ประไพพิศ หวังประสิทธิ์ 79 เด็กชาย ยุทธพชิยั เต่าทอง 

20 เด็กหญิง นันท์นภัส        เสิกนาค 50 เด็กหญิง อรนภา ทองนอก 80 เด็กชาย สุชาญชยั อนนัต ์

21 เด็กหญิง มาริษา ทองสวัสดิ์ 51 เด็กชาย เจษฎา                 ประสันแพงศรี 81 เด็กหญิง ธติิมา กลบัโสภณ 

22 เด็กหญิง มุธิตา ทองสวัสดิ์ 52 เด็กชาย มินธาดา               แซ่อึ้ง 82 เด็กหญิง ธญัพชิชา บุญญา 

23 เด็กหญิง วิสสุตา              กองธรรม 53 เด็กชาย อติเทพ ลายทอง 83 เด็กหญิง นลนิทพิย ์ แซ่เตียว 

24 เด็กชาย อิศรา                คล้อยวิถี 54 เด็กชาย ฐิติวัฒน์            แตงอ่อน 84 เด็กหญิง ธนชัชา นิลคูหา 

25 เด็กชาย นันทกร               เจ๊ะดิ 55 เด็กชาย กฤษนัย           ประสาร 85 เด็กหญิง ใกลรุ่้ง ศรีณรงค ์

26 เด็กชาย อานุภาพ               ศรีวรรณหลอด 56 เด็กชาย คณาวุฒิ วัฒนาถาวร ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด 

27 เด็กชาย ธนวิทย์             มีใส 57 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์     ชัยวรรณะ อนุมัติจบการศึกษา 

28 เด็กชาย สิทธิชัย              พรพระลักขณา 58 เด็กหญิง วนิดา                 สุรันนา  31 มีนาคม 2559 

29 เด็กชาย วรรธน                  มณีอินทร์ 59 เด็กชาย ปริพัฒน์ ฝั่นระหัน   

30 เด็กหญิง สุธิษา                ตาลต้น 60 เด็กชาย พงศกร วงค์อินอยู่   

 เรียงตามรหัสประจ าตัวนักเรียน 
        

 
อักษรสีม่วง ป.6/1 

        

 
อักษรสีฟ้า ป.6/2 

        

 
อักษรสีเขียว ป.6/3 

         



รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 72  คน 
โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชาย วรวุฒ ิ  เอนก 26 เด็กชาย ศุภกานต ์  เลาะผึ้ง 51 เด็กหญิง เบญจพร   แสงมณี 

2 เด็กชาย อาริฟ   อานัน 27 เด็กชาย สืบศักดิ์   เด่นดวง 52 เด็กหญิง อนัญญา   มูลอ้าย 

3 เด็กชาย ภานุพงษ ์ วันนิวาส 28 เด็กหญิง กษิรา   สฤษฏีชัยกุล 53 เด็กหญิง วรรณภา   ทองสวัสดิ์ 

4 เด็กชาย เมธี   ฮูเซ็น 29 เด็กหญิง ลักขณา   มีหวายหลืม 54 เด็กหญิง วิภาว ี    แจ่มจ ารัส 

5 เด็กชาย วัชรพล   หิมมพานต ์ 30 เด็กชาย ศิริโชค   บุญสร้อย 55 เด็กหญิง อภัสฌา รอดสา 

6 เด็กชาย กฤษฎา   วรรณศิริ 31 เด็กชาย ณัฏฐากร   นางาม 56 เด็กหญิง ปิยาพัชร ตาทิพย ์

7 เด็กชาย จิรนันท์   ฟองทราย 32 เด็กหญิง สุพรรณนิกา   แซ่ตั้ง 57 เด็กหญิง พีรชา ภักดีผดุงแดน 

8 เด็กหญิง พัชร ี  ดีพรม 33 เด็กชาย ราชพฤกษ ์  เกษาพันธุ ์ 58 เด็กหญิง นริศรา รอดศรี 

9 เด็กหญิง รัตนากร   บัวน้อย 34 เด็กชาย ศุภวัชญ ์ ศาสตร์สง่า 59 เด็กชาย สิปปกร   แก้วขาว 

10 เด็กหญิง ปาริฉัตร   ดลจ ารัส 35 เด็กชาย พิทักษ ์  ศิริพิลา 60 เด็กชาย ศุภกิตต์ จันทร์ลอย 

11 เด็กหญิง นภสร   โสมประโคน 36 เด็กชาย ภูร ิ  ใจชื่น 61 เด็กชาย ธีรภัทร   โอสถเจริญ 

12 เด็กหญิง ภควด ี  ภูษิต 37 เด็กหญิง น้ าฝน     สายเมฆ 62 เด็กชาย ณัฐยศ จ้อยเจริญ 

13 เด็กหญิง ณัฐรินทร์   คงสวัสดิ์ 38 เด็กหญิง ฐิตา   นาบ ารุง 63 เด็กชาย อนุชา  บุญตา 

14 เด็กหญิง สิรินาย   ผึ้งเขียว 39 เด็กหญิง ดวงฤทัย   มีชัย 64 เด็กหญิง สุธิสา จิ้วบุญสร้าง 

15 เด็กชาย ภูเบศ หวังศิริมงคล 40 เด็กหญิง อักษร อิ่มประเสริฐ 65 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยสินธุ 

16 เด็กชาย ฐิติกร   สีวงกต 41 เด็กชาย เดชาธร  มุงเมือง 66 เด็กหญิง สุธิดา สุจาร ี

17 เด็กชาย รุ่งโรจน์   มาตรวิจิตร 42 เด็กชาย ปพล  ธนอนันต์กุล 67 เด็กหญิง นนท์นิชา คชานันท์ 

18 เด็กชาย ทีปกร   พรมมา 43 เด็กชาย ศรัณย์   กลิ่นขจร 68 เด็กชาย ตรีวิทย ์ ค าภีร์ 

19 เด็กหญิง วารินทร์   อ้นวิเชียร 44 เด็กชาย ภานุวัตร   ศรีอรุณ 69 เด็กชาย ธีระภัทร แพไธสง 

20 เด็กหญิง กุลธิดา   วรรณจงค า 45 เด็กหญิง จัสมิน   มะขยัน 70 เด็กชาย ภานุพงศ์   จงสุข 

21 เด็กหญิง ลภัสรดา   เหมือนจิตร 46 เด็กหญิง นภสร   ชิตรัถถา 71 เด็กหญิง ชนารดี ฝักบัว 

22 เด็กหญิง จิดาภา   ค าโชติ 47 เด็กหญิง ดารารัตน์   อาจวิชยั 72 เด็กหญิง พิชญาภัค เทียนพุฒ 

23 เด็กหญิง มิ่งกมล   จันทองศร ี 48 เด็กชาย ธีรภัทร   อ่อนเจริญ 
อนุมัติจบการศึกษา  

24 เด็กหญิง อนันตา   แก้วหยด 49 เด็กชาย อภิชาต ิ  ทวีผล 

25 เด็กชาย ทศพล  ทัดสิงห์ 50 เด็กชาย ศศิภล   โพธิ์สาธ ิ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 



รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 79  คน 
โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร’ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายชัยยันต ์ บุญราช 31 เด็กหญิงสิรินทรา   มูลอาษา 61 เด็กหญิงอรจริา   รอดนาโพธ์ิ 

2 เด็กชายจักรกฤษณ ์  สุขเสริฐ 32 เด็กหญิงนาตยา   หอมอ่อน 62 เด็กหญิงจุฬารัตน ์  นาอินทร์ 

3 เด็กชายอนุวัฒน์   ต าราเรียง 33 เด็กหญิงกัญญารตัน ์  อุดมเพ็ญ 63 เด็กหญิงนฤมล   เพ็งแจ่ม 

4 เด็กชายธนวัฒน์  จันทารักษ์ 34 เด็กหญิงกมลชนก   เกิดสวสัดิ ์ 64 เด็กหญิงชุติมา   
ภักดี
สงคราม 

5 เด็กชายธีรเดช   คงสวัสดิ ์ 35 เด็กหญิงสุปรัชญา   เชื้อประโรง 65 เด็กหญิงณัฐนันท์  พิมมนตร ี

6 เด็กชายกิตติชัย   ศักดิ์นภารตัน ์ 36 เด็กหญิงปนัดดา   ปานนพภา 66 เด็กหญิงนรศิรา   กลาบดอก 

7 เด็กชายวรณุชาต ิ ศรีทา 37 เด็กหญิงธนภรณ ์  อารมณ ์ 67 เด็กหญิงนิว   อินทร์แก้ว 

8 เด็กชายจิระภัทร   โคตรมะณ ี 38 เด็กหญิงนิภาวัลย ์  หงษ์ค า 68 เด็กหญิงโชคนภา   จันทร์ศร ี

9 เด็กชายลิขติ   จันล ี 39 เด็กหญิงนฎา   นาคนาวา 69 เด็กหญิงสาวิตร ี  เบ็ญจคุ้ม 

10 เด็กชายณัฐวุฒิ   นิ่มนวล 40 เด็กหญิงวรรณนิษา มงคลเจริญ 70 เด็กหญิงชนินาถ   แสงแก้ว 

11 เด็กชายอภสิิทธ์ิ  พิชัย 41 เด็กชายณัฐพล   พุ่มเพ็ชร์ 71 เด็กหญิงเบญจมาศ   วราห์ค า 

12 เด็กชายณัฐกรณ ์  สมอหมอบ 42 เด็กชายกิตตศิักดิ ์  ตราชู 72 เด็กหญิงสุมิตา   กลางชนีย์ 

13 เด็กชายมณฑล  กลิ่นศรีวัฒนา 43 เด็กชายมอส   กลิ่นเพ็ง 73 เด็กหญิงกมลชนก   จันทรดาสุข 

14 เด็กชายนัฐพล   สองส ี 44 เด็กชายสุคนธิ ์  คันศร 74 เด็กหญิงพิมลพัฒน์   พสุนนท์ 

15 เด็กชายอธิปัตย ์  แสวงรุจิธรรม 45 เด็กชายพัสกร   กะรัมย ์ 75 เด็กหญิงชุติกาญจน ์ อดทน 

16 เด็กชายภรูินทร ์  วารินทร ์ 46 เด็กชายหรินทร ์  นองเนือง 76 เด็กหญิงสุฐิตา มณสีาร 

17 เด็กชายนิรันดร์วุฒิ   จารุชนะพงศ์ธร 47 เด็กชายโยธิน   ศิริพันธ ์ 77 เด็กหญิงปารดา ธรรมรัตน ์

18 เด็กชายวริศ   บัวผิน 48 เด็กชายชัยมงคล   พลเสนา 78 เด็กหญิงณัฐธิดา จิรภิวงศ ์

19 เด็กชายณัฐพงศ ์  ป่งแก้ว 49 เด็กชายจงเทพ  พรมมาดวง 79 เด็กหญิงณัฐกานต ์ รอบรู ้

20 เด็กชายยศดนยั  โพธิ์วรรณ ์ 50 เด็กชายศุภกร   น้อยดี 80 เด็กชายชลชาต ิ  ยิ้มสุข 

21 เด็กชายวุฒิสิทธ์ิ   ค าอ้าย 51 เด็กชายศุภวัฒน ์  เสือคลา้ย 
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22 เด็กชายภูวนัย   ประทุมค า 52 เด็กชายนันทวัฒน์   แก้ววิเชียร 

23 เด็กหญิงพลอยไพลิน   มอซอ 53 เด็กชายอภิรักษ์   ปุ่นน้อย 

24 เด็กหญิงพรพิมล   โพธิ์ชัย 54 เด็กชายภาณ ุ อดทน 

25 เด็กหญิงนาเดีย   ต าราเรียง 55 เด็กชายโกวิท เทพรักษ ์

26 เด็กหญิงกาญจนา   เบ็ญอาหะหมัด 56 เด็กชายชุวัยริฟ มะเล็ง 

27 เด็กหญิงจริาวด ี  ศรีทา 57 เด็กชายศิรพล  รัตพันธ ์

28 เด็กหญิงจริาภรณ ์  ผะกาแดง 58 เด็กชายธนายุทธ์ เข็มแก้ว 

29 เด็กหญิงปราจรีย ์  คณะนา 59 เด็กชายมูนีตร ม่วงมั่น 

30 เด็กหญิงพรรณพษา   สุบุร ี 60 เด็กหญิงจริาภรณ ์  บุญทัน 

 
 

 



 

รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 91  คน 
โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายศุภกิตติ ์  บัวผัน 32 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ศิร ิ 63 เด็กชายธีระวัฒน์   เมะกี 
2 เด็กชายวันชนะ  ทองสุข 33 เด็กชายสหรัฐ   สะและหมัด 64 เด็กชายเกียรติภูมิ   สุคนธศุภมาลย ์
3 เด็กชายสหัสวรรษ   ลิละคร 34 เด็กชายภานุวัฒน์   ผิวเดช 65 เด็กชายเจตพล   แสงแก้ว 
4 เด็กชายภูชิต   จัตุรัส 35 เด็กชายธนวัฒน์   มีใส 66 เด็กชายศุภโชค   ลีค าโหมง 
5 เด็กชายศุภวิชญ์   แป้นคุ้มญาต ิ 36 เด็กชายณัฐพล   คงสวัสดิ์ 67 เด็กชายยุทธนา   ลองเมือง 
6 เด็กชายสุริยา   พิมสาร 37 เด็กชายณปฎล   พูลสมบัติ 68 เด็กชายธารพนา   กาญจนโภคิน 
7 เด็กชายมานพ   และเยาะ 38 เด็กชายสุวจัชัย  พรแสนศร ี 69 เด็กชายพงค์ลาภ   เพสาลี 
8 เด็กชายกิตติพงษ ์  บัวเขียว 39 เด็กชายพงษ์พัฒน์   เลิศปัญญา 70 เด็กชายอภินันท์   น้อยสงวน 
9 เด็กชายธีมา ยะก๊บ 40 เด็กชายสันติสุข   กอบก า 71 เด็กชายสีรวิชญ ์  โตจิตร 
10 เด็กชายธนพงษ์   พรหมมีฤทธิ ์ 41 เด็กชายเกษม   ไชยวาร ี 72 เด็กชายวีรพันธุ์   จันทร์ศร ี
11 เด็กชายนพดล   จ่นกลาง 42 เด็กชายศักรินทร์   ชาญมงคล 73 เด็กชายสุริยา   ราชสาร 
12 เด็กชายปยิะพัฒน์   พันธุโพ 43 เด็กชายธีรภัทร   แก้วภักด ี 74 เด็กชายศักดิ์สิทธิ ์ ธรรมรัตน์ 
13 เด็กชายพินิจนันท ์  จารุชนะพงศ์ธร 44 เด็กชายธนิน   ทองมอ 75 เด็กหญิงสุทธิพร   เพ็งแจ่ม 
14 เด็กชายธนดล   ฤทัยโสภา 45 เด็กชายวีระพงษ ์ อาจกลั่นแก้ว 76 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พึ่งส าโรง 
15 เด็กชายพิเชฐ   หอมสูงเนิน 46 เด็กหญิงรัญญ่า   สะและหมัด 77 เด็กหญิงปิยฉัตร   ฟูแสง 
16 เด็กชายธนิสร ชาญไชย 47 เด็กหญิงปริศนา  ม่วงดี 78 เด็กหญิงก้อย   เขียวพระอินทร์ 
17 เด็กหญิงจันทาทิพย ์  จันทรัตน์ 48 เด็กหญิงกรรณิการ์   จามจุร ี 79 เด็กหญิงปาริชาต   โลแพทย ์
18 เด็กหญิงพุทธิดา   ดวงภาเพ็ง 49 เด็กหญิงนกแกว้   เพ็งแจ่ม 80 เด็กหญิงปาริฉัตร   โลแพทย ์
19 เด็กหญิงกนกพร   โพธาวิจิตร 50 เด็กหญิงอริสมา   กวางประเสริฐ 81 เด็กหญิงสุธิดา   นางาม 
20 เด็กหญิงศิริรัตน์   พรมจันทร์ 51 เด็กหญิงอนันตญา   ด ารงกิจกุลชัย 82 เด็กหญิงสุวัจนี   พันทุกลาง 
21 เด็กหญิงอนุสรา   ชูจันทร ์ 52 เด็กหญิงปิ่นนภา   ซอหิรัญ 83 เด็กหญิงวิลาสินี  บ้านแสน 
22 เด็กหญิงนริศรา   ดีสุ่ย 53 เด็กหญิงชนนิกาญจน ์  จันทร์ดวงศรี 84 เด็กหญิงสโรชินี   บุญเยี่ยม 
23 เด็กหญิงสุภธิดา   มัตทะปะนัง 54 เด็กหญิงสวรินทร์   มหามาตย ์ 85 เด็กหญิงทัชชญา   วงค์ปัญญา 
24 เด็กหญิงอริศรา  การีโรจน ์ 55 เด็กหญิงสวรส   คงต๊ะ 86 เด็กหญิงปภัสรา   วงค์จักร ์
25 เด็กหญิงรุจิเรศน์  โพยประโคน 56 เด็กหญิงสุทัตตา   โพธิมล 87 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์   บัวสิงห์ 
26 เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มลา 57 เด็กหญิงนัชยา น้อยปลา 88 เด็กหญิงชุติมณฑน์   เก็บรักษา 
27 เด็กหญิงสมิตา   สาดและ 58 เด็กหญิงพีรดา   วงศ์คง 89 เด็กหญิงปาณิสรา   กระทุ่ม 
28 เด็กหญิงสิริกาญจน์   จูมศรีสิงห์ 59 เด็กหญิงจรรยานาถ   รัตนมาลาไชย 90 เด็กหญิงนิศากร   พึ่งความชอบ 
29 เด็กหญิงสุพัชฌาย ์  กนกเศรษฐวัฒน์ 60 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พุทธวา 91 เด็กหญิงธนวันต์   ค าสวนจิก 
30 เด็กหญิงณัฐพร   แก้วสีหา 61 เด็กหญิงสิริยากร  ศรสวรรค์ 

   31 เด็กหญิงศรสวรรค์ พันธ์แกว้ 62 เด็กชายพันกร ดีสงคราม 
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รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 103  คน 
โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายศุภฤทธิ์   กนกพัฒนธ ารง 36 เด็กชายกิตติกร   สุขสวัสดิ ์ 71 เด็กชายสมพร   เอนก 

2 เด็กชายธนรัตน์   หนูประสิทธิ ์ 37 เด็กชายณัฐวุฒิ   มะปรางทอง 72 เด็กชายอนุชานนท์   ป้องกา 

3 เด็กชายอัษฎาวุธ   ต าราเรียง 38 เด็กชายวีรยุทธ  อ้นวิเชียร 73 เด็กชายธนวุฒิ   ร าประโคน 

4 เด็กชายณัฐพล   อินสวน 39 เด็กชายหัสดิน   เจ๊ะดิ 74 เด็กชายสถาพร  ชัยอิทธิเดช 

5 เด็กชายยุทธศาสตร์  ล้อมสมบัติ 40 เด็กชายสุรัชพงษ์   ทิพย์โสต 75 เด็กชายศุภโชค   บาลจบ 

6 เด็กชายวุฒิไกร   โพธิ์โสภา 41 เด็กชายสุกฤษฎิ์   โสมประโคน 76 เด็กชายกมลธรรม   เต็มปลื้ม 

7 เด็กชายวีรภัทร   ฤทธิวงค์ 42 เด็กชายกิตติศักดิ์   พรามพิชัย 77 เด็กชายณฐพล  ประไพ 

8 เด็กชายยศศักดิ์  กาววีงค์ 43 เด็กชายดนุพล   สังข์อร่าม 78 เด็กชายพงษ์กร   ชาญป้อม 

9 เด็กชายวุฒิชยั  อิ้งทอง 44 เด็กชายอารุณ   แสงส่ง 79 เด็กชายวินยั   ดาวมา 

10 เด็กชายกุลกานต์   ตระกูลสว่างภพ 45 เด็กชายธนากร   บุญทัน 80 เด็กชายชัยภัทร   นักเป่า 

11 เด็กชายเจษฎาพร   นันทวิศาล 46 เด็กชายกิตติพงษ ์  ท านานอก 81 เด็กชายวิศรุต   มะเล็งลอย 

12 เด็กชายชาญชยั   โสรินทร ์ 47 เด็กชายภราดร   อาจสิทธิ ์ 82 เด็กชายธวัชชัย   จันทจิต 

13 เด็กชายอนุรักษ์   สายวิเศษ 48 เด็กชายสุทธพิงศ์   จิตโชติ 83 เด็กชายนันทวัฒน ์  จันทาน้อย 

14 เด็กชายอัษดา   อิ่มสุข 49 เด็กชายศุภศร   กิตติปัญญากร 84 เด็กชายภูชิน   สุทโลพันธุ ์

15 เด็กชายจิรโชต ิ ปัทมะ 50 เด็กชายไฟซาล   ซาร์เบียไบร์  บาร์รี 85 เด็กชายธนโชค   สุขธูป 

16 เด็กชายวิระไชย  ทองทา 51 เด็กชายเตโซชโยดม   เถาค าแกว้ 86 เด็กหญิงฐิตา   กอบบุญ 

17 เด็กชายจิตตพัฒน์   กนกเศรษฐวัฒน์ 52 เด็กชายสุวัตร   หงษ์ศรี 87 เด็กหญิงนิยาภรณ์   น านา 

18 เด็กชายลิขิต  โลแพทย ์ 53 เด็กชายยธุิพงษ ์ สุขก าปัง 88 เด็กหญิงรัตนาวรี   ค าภาด ี

19 เด็กหญิงพัชราพร   สายทองยอด 54 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ก าแหงพล 89 เด็กหญิงชฎาภรณ์   สมวัลย ์

20 เด็กหญิงเมตตา   ศรีบุญเรือง 55 เด็กหญิงนารีรัตน์   แสงศรี 90 เด็กหญิงรัชนีกร   ปัดทุมฝาง 

21 เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สุขสม 56 เด็กหญิงธัญชนก   พรเลิศ 91 เด็กหญิงเพียงดาว   เฉวียงวาศ 

22 เด็กหญิงศุภาลัย   กลัดแก้ว 57 เด็กหญิงสุกัณญา   น้อยด ี 92 เด็กหญิงณัฐพร   กุลบุตรดี 

23 เด็กหญิงชลิตา   กาฬจันโท 58 เด็กหญิงมิ้นท์   อินทร์แก้ว 93 เด็กหญิงจิราภา   มะลาศร ี

24 เด็กหญิงณัฐมล  นิมา 59 เด็กหญิงพิมพ์อรัญ   ปลื้มกมล 94 เด็กหญิงประภาวิณี   สนค า 

25 เด็กหญิงชุติมา   โรจจวัฒน ์ 60 เด็กหญิงพรทิพย์   ผุยวันด ี 95 เด็กหญิงกมลทิพย์   บุญชู 

26 เด็กหญิงกชวรรณ   จินดาเพ็ชร 61 เด็กหญิงบุษบา   ชูหิรัญ 96 เด็กหญิงกาญจนา   ป้อมสุวรรณ 

27 เด็กหญิงเบญจรัตน์   มาหา 62 เด็กหญิงผกาสิริ   สิทธิรินทร์ 97 เด็กหญิงมุธิตา   เกิดโต 

28 เด็กหญิงณัฐมน   ยุบลช ู 63 เด็กหญิงวรรณพร   ค าแหง 98 เด็กหญิงนลพรรณ   รุ่งนก 

29 เด็กหญิงทักษิณา  พาอินทร ์ 64 เด็กหญิงณัฐชยา   วงษ์อยู ่ 99 เด็กหญิงจุฑามาศ   คงเป็นนิจ 

30 เด็กหญิงศรัญญ่า   พิมพ์มา 65 เด็กหญิงณัฏฐา   วงษ์อยู ่ 100 เด็กหญิงพัชรี   เผ่าโสภา 

31 เด็กหญิงวิริยาภา   ฉุยฉาย 66 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มเย็น 101 เด็กหญิงศิริรัตน์   ทองบุตร 

32 เด็กหญิงแดง   นาเจริญ 67 เด็กหญิงจุฑามาศ   วิรัตน์ 102 เด็กหญิงอภิชัญญา มิตรยอดวงศ์  

33 เด็กหญิงสุชาวดี   อาสนะ 68 เด็กหญิงจุไรรัตน์   วงค์ขัน 103 เด็กหญิงนริศรา ฤาชา 

34 เด็กหญิงปิยฉัตร   สมพิทักษ ์ 69 เด็กหญิงศิรินันท์   พิลาจันทร ์

   35 เด็กหญิงพรทิพย์   จาตุรส 70 เด็กหญิงจุฑาทิพย ์  เจริญพานิชย ์

    
 



 
 

รายช่ือศิษย์เก่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 77 คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายนัฐทวัช   มีแกว้ 41 เด็กชายกฤษฎา  เนียมแดง 

2 เด็กชายกษมา   เมฆาธร 42 เด็กชายธนากร  ทองกลาง 

3 เด็กชายนันทวัฒน ์ กาววีงศ์ 43 เด็กชายชาติชาย   สุทธาคง 

4 เด็กชายสถิระ   แข่งขัน 44 เด็กชายนนทนันท ์  นวนงาม 

5 เด็กชายสมชาย   สืบพงษ์ 45 เด็กชายธีรวัฒ   จันทารักษ ์

6 เด็กชายธฤต   ยางศรี 46 เด็กชายประดิษฐ   ภูมิเย็น 

7 เด็กชายดนัย  ชิตรัถถา 47 เด็กชายวิศรุต   มะเส็ง 

8 เด็กชายภานุวัฒน ์ ก าปั่น 48 เด็กชายดาวิทย ์ ชุ่มชาลี 

9 เด็กชายแน่นอน  ถวิลเดช 49 เด็กชายปาราเมศ   ไพเราะ 

10 เด็กชายอาทิตย ์ สีหะราช 50 เด็กชายปริญญา  สินธพ 

11 เด็กชายกฤษชนันท ์ ริดมัด 51 เด็กชายกฤษฎา  มุดตะเล็บ 

12 เด็กชายสุรพล  พวงเงิน 52 เด็กชายปยิวัฒน ์ เจียมสุดจิตร 

13 เด็กชายณัฐพงษ์  นันทวิภัทร 53 เด็กชายอิสรา ท านานอก 

14 เด็กชายพลรัตน ์ สุขดี 54 เด็กชายพงศ์ระพ ี สีระมัท 

15 เด็กชายชาดุลย ์ ศรีมงคล 55 เด็กชายนันทวัฒน ์ จันทนนตรี 

16 เด็กชายสหตร ี องค์พัฒนกิจ 56 เด็กชายอัษฎาวุฒ ิ ทองเล็ก 

17 เด็กชายวันเฉลิม  บุญเรืองศรี 57 เด็กชายปรเมศว ์ ใจชื่น 

18 เด็กหญิงละอองดาว   เบ็ญคุ่ม 58 เด็กหญิงจิราภา   จันทร์ชอบ 

19 เด็กหญิงอารียา   วงศ์สวัสดิ ์ 59 เด็กหญิงอารียา   มูฮ าหมัดเย็ง 

20 เด็กหญิงสุกัญญา   เถาจ าปา 60 เด็กหญิงกานต์ชนก   ต าราเรียง 

21 เด็กหญิงไอริณ   ริดมัด 61 เด็กหญิงสุวรรณา  พรามพิชัย 

22 เด็กหญิงน้ าทิพย ์ กาว ี 62 เด็กหญิงลูกน้ า   ประจักษ ์

23 เด็กหญิงสุทธิดา   มะลิลา 63 เด็กหญิงอมรวรรณ   ด ารงกิจกุลชัย 

24 เด็กหญิงอินซอฟ  มันตีเมาะ 64 เด็กหญิงอินทิรา   แย้มพลอย 

25 เด็กหญิงสุวนันท์   พันธ์บุตร 65 เด็กหญิงจินตนา   ผะกาแดง 

26 เด็กหญิงพนิดา  ติ๊บบุญเรือง 66 เด็กหญิงชลธิชา   ศรีปัจฉิม 



27 เด็กหญิงจิรัชญา  หอมอ่อน 67 เด็กหญิงสุชาวด ี  มัตทะปะนัง 

28 เด็กหญิงวิชุดา  ค ามูล 68 เด็กหญิงอรนุช  มั่นคง 

29 เด็กหญิงมนัญญา  ซอหิรัญ 69 เด็กหญิงกัญญารัตน ์ ขยันงาน 

30 เด็กหญิงสายธาร  สุคนธศุภมาลย ์ 70 เด็กหญิงฮาติล  รัตนะ 

31 เด็กหญิงณัฐพร  มะเล็งลอย 71 เด็กหญิงธารารัตย ์ กุมภาพันธ ์

32 เด็กหญิงธัญวรัตน ์ ทองเมืองหลวง 72 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ป่งแก้ว 

33 เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรสิงห์ 73 เด็กหญิงกัลยาณ ี ถีระสา 

34 เด็กหญิงอรัญญา  วันปรีดา 74 เด็กหญิงกมลชนก  เจะโก 

35 เด็กหญิงศิริวรรณ  สร้อยแม้น 75 เด็กหญิงนนท์  ประวันเนาว ์

36 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ผังรักษ์ 76 เด็กหญิงแพรววร ี พานรินทร์ 

37 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธีรวิทยานันท ์ 77 เด็กหญิงวริษา  แกว้ภกัดี 

38 เด็กชายอนันตศักดิ ์ ฟองอาภา     

39 เด็กชายเจษฎา   วงษ์สันต์     

40 เด็กชายไชยวัฒน ์ สวัสด ี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อศิษย์เก่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 118 คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายชาญณรงค์ ทิพยก์ัณฑ์ 41 เด็กหญิงวนิดา อังกาพย ์ 81 เด็กชายวัชรวิทย ์ใจพลแสน 

2 เด็กชายนพรัตน โคมเมือง 42 เด็กหญิงจีราวรรณ์ สายโชต ิ 82 เด็กชายธนทัต คงไพศาลกิจ 

3 เด็กชายวันชนะ ใจมา 43 เด็กหญิงธัญชนก ภูศักดิ์สาย 83 เด็กหญิงธนวันต์ บูรณิกานนท ์

4 เด็กชายอัชฌา โทอุตทา 44 เด็กหญิงธีร์วรา เรืองเดชา 84 เด็กหญิงสิราวรรณ กรสุรัตน์ 

5 เด็กหญิงเหมือนฝัน กลั่นงาม 45 เด็กหญิงอรนิศา อินทรอรัญ 85 เด็กชายณรงค์ชัย แกว้สุวรรณ 

6 เด็กชายนันทวัฒน ์ชูเฉลิม 46 เด็กชายอาธิป แกว้สอาด 86 เด็กหญิงธัญญารัฐ วรรณศิริ 

7 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ ์ศรีจันทร์กลัด 47 เด็กชายประสิทธิ์ นิมา 87 เด็กหญิงธรรมรัตน์ เอี่ยมแสง 

8 เด็กชายชัยมงคล กลิ่นเพ็ง 48 เด็กชายณัฐวุฒิ ต าราเรียง 88 เด็กชายนฤเบศ สุขส าราญ 

9 เด็กชายภัทรกร กิ่งเกล้า 49 เด็กชายนพรัตนเมธา วงศ์มณี 89 เด็กหญิงสิตา ยวุะวาสน ์

10 เด็กชายอดิเทพ โภคทรัพย ์ 50 เด็กชายอัฐพล อิ่มสุข 90 เด็กชายณัฐชัย มะเล็งลอย 

11 เด็กชายวรรษพล เผ่ากุ่ม 51 เด็กชายสุรวิทย์ มหาเทว ี 91 เด็กหญิงชวดี อ้นปอ้ม 

12 เด็กชายกวินธร เต็มปลื้ม 52 เด็กชายธนากรณ์ เนตรแสงสี 92 เด็กหญิงสุวนันท์ สภาพกาย 

13 เด็กชายมาด ีจ ารัสบรรณ 53 เด็กชายสราวธุ มะปรางทอง 93 เด็กชายสมาพล อยู่พนม 

14 เด็กหญิงสุชาดา สุคันธภักด ี 54 เด็กชายภานุวัฒน์ เมะก ี 94 เด็กชายนรากรณ์ จงพินิจ 

15 เด็กหญิงอรสา เจริญรัตน์ 55 เด็กชายกิตติศักดิ์ ค าน้อย 95 เด็กชายธนารัตน์ พันธ์มา 

16 เด็กหญิงอรญา พงษ์สกุล 56 เด็กหญิงเวธนี แซ่หล ี 96 เด็กหญิงอุมาพร บุตะสิน 

17 เด็กหญิงจุฑารัตน์ หอลัดดา 57 เด็กหญิงจุฑามณี จุระนาจ 97 เด็กหญิงขนิษฐา อุตะมะ 

18 เด็กหญิงอนันตญา ฟองอาภา 58 เด็กหญิงลลินธรณ์ สะและหมัด 98 เด็กหญิงศศิกานต์ จินดา 

19 เด็กหญิงกรรณิการ์ สมวัลย ์ 59 เด็กหญิงรัตนาวดี อิ่นค าฟ ู 99 เด็กหญิงพิริยา โพธิมล 

20 เด็กหญิงศศิกานต์ เสนา 60 เด็กหญิงนพรัตน์ ภู่ดอก 100 เด็กหญิงศศิประภา วงค์จักร ์

21 เด็กหญิงพรทิพย์ ทรัพย์ศิริภิญญา 61 เด็กหญิงลลิดา บุญครอบ 101 เด็กหญิงภควดี เวชสวัสดิ์ 

22 เด็กหญิงจาริยา มั่นปาน 62 เด็กหญิงณัฐธณัญ ค ามั่น 102 เด็กหญิงกัญญา ขอสินกลาง 

23 เด็กหญิงแสงสิริ เหมือนปรีชา 63 เด็กหญิงพรพิมล สมสิงห์ 103 เด็กหญิงพัชนีย์ ศรีหนองโคตร 

24 เด็กหญิงรัตน์ชา ศรีษะเกตุ 64 เด็กหญิงอัญชิษฐา ยศกรณ์ 104 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ตั้งสุพพัตกุล 

25 เด็กชายนวพล เตชนันท ์ 65 เด็กชายอลงกรณ์ นามประจิตร 105 เด็กชายนรภัทร นันทวิภัทร 

26 เด็กชายสราวุฒ ิเรืองเที่ยง 66 เด็กหญิงพรจรัส ทับทิมทอง 106 เด็กหญิงกุลภัส ตั้งสุพพัตกุล 



27 เด็กชายรุตธิรงค์ ปุราชะโน 67 เด็กหญิงนันทิชา คงนาวัง 107 เด็กหญิงพรพรรณ สุริโย 

28 เด็กชายธีระศกัดิ์ บุญราช 68 เด็กชายจิรเมธ แจงกลาง 108 เด็กหญิงวิภาวี ประคองกลาง 

29 เด็กชายธนรัตน์ สขุสม 69 เด็กหญิงปฏิมา วัตตนะชยั 109 เด็กชายนัทธพงศ์ ณ ล าพูน 

30 เด็กชายศุภชยั คงทน 70 เด็กหญิงบุษกร แสวงรุจิธรรม 110 เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญสร้อย 

31 เด็กชายอานนท์ แซ่โค้ว 71 เด็กชายวันเฉลิม โพธิ์เงิน 111 เด็กหญิงวุชิตา เปรมเจริญ 

32 เด็กชายพรพล ขอนค า 72 เด็กชายธนพงษ์ นันทจกัร์ 112 เด็กชายจกัรกริช อ้นทอง 

33 เด็กชายกฤษฎา วงษ์สันต ์ 73 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ประภาส 113 เด็กหญิงลลนา เสมอบุญ 

34 เด็กชายสกาย การีโรจน ์ 74 เด็กชายเอกวัฒน์ มูซา 114 เด็กชายนนท์ชัย กา้นบัว 

35 เด็กชายศักดิ์สิทธิ ์ปานนพภา 75 เด็กหญิงกาญกนก บวัผัน 115 เด็กหญิงวรวรรณ แกว้แฟง 

36 เด็กชายระพพีัฒน์ หัสด ี 76 เด็กชายนครินทร์ แซ่โง้ว 116 เด็กชายณัฐพล สมคล่อง 

37 เด็กหญิงมุขดา ดีรักไทย 77 เด็กชายมนัสวีร์ ต าราเรียง 117 เด็กชายเกรียงไกร แสนกลาง 

38 เด็กหญิงศิริวรรณ เขี้ยวสิงห์ 78 เด็กชายเตชะสิทธิ ์สารทองกล่ า 118 เด็กชายอานนท์ กองโพธิ ์

39 เด็กหญิงสุพรรษา มั่นใจ 79 เด็กหญิงมณีวรรณ วิใจยา 
  

40 เด็กหญิงพิชญา ธนูทอง  80 เด็กหญิงปวีณา ไตรสารศรี 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อศิษย์เก่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 111   คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายอธิวัฒน ์ โกศลศิริชัย 41 เด็กชายอัสกร  อิ่มสุข 81 เด็กชายดนัย  แสวงสุข 

2 เด็กชายประเสริฐ  วงษ์สันต์ 42 เด็กชายกิตต ิ พวงภู ่ 82 เด็กชายวศิน  บางใหญ่ 

3 เด็กชายอนุรักษ ์ มหัทธนพาณิชย ์ 43 เด็กชายนิยพร  เชลงศักดิ์ 83 เด็กชายสุทิวัส  พรมฤทธิ ์

4 เด็กชายอัสกร  อิ่มสุข 44 เด็กชายชัยธวัช  สายเมฆ 84 เด็กชายมนตรี  ปานนพภา 

5 เด็กชายกิตต ิ พวงภู ่ 45 เด็กชายวราวุฒ ิ พรมลี 85 เด็กชายณัฐวุฒ ิ เพียรภายลุน 

6 เด็กชายนิยพร  เชลงศักดิ์ 46 เด็กชายธนัท  ประภารัตน ์ 86 เด็กชายปฏิพล  กุมภาพันธ ์

7 เด็กชายชัยธวัช  สายเมฆ 47 เด็กชายพิทยา  จันทาลูน 87 เด็กชายชวัลกร  อันช านาญ 

8 เด็กชายวราวุฒ ิ พรมลี 48 เด็กชายธนาณัฐ  ปานนพภา 88 เด็กชายมารวย  จ ารัสบรรณ์ 

9 เด็กชายธนัท  ประภารัตน ์ 49 เด็กชายอนุชิต  แทนบุญช่วย 89 เด็กชายรัฐพล  เยาวลกัษณ์ 

10 เด็กชายพิทยา  จันทาลูน 50 เด็กชายธนารักษ ์ ภูมิอ่อน 90 เด็กชายชาคริต  โซ่พลงาม 

11 เด็กชายธนาณัฐ  ปานนพภา 51 เด็กชายอรรถพล  จอมใจ 91 เด็กชายจิราวัฒน ์ สวัสด ี

12 เด็กชายอนุชิต  แทนบุญช่วย 52 เด็กชายภานุวัฒน ์ ทูค ามี 92 เด็กชายทรงชัย  นาควิจิตร 

13 เด็กชายธนารักษ ์ ภูมิอ่อน 53 เด็กชายชรัส  สินสุพรรณ ์ 93 เด็กหญิงอธิชา  บุญสนอง 

14 เด็กชายอรรถพล  จอมใจ 54 เด็กชายพิเชษฐ ์ ศิรวิทย์โสภณ 94 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ค าโชติ 

15 เด็กชายภานุวัฒน ์ ทูค ามี 55 เด็กหญิงขนิษฐา  ค าสุวรรณ 95 เด็กหญิงสกาวเดือน  พุดบุรี 

16 เด็กชายชรัส  สินสุพรรณ ์ 56 เด็กหญิงนภาศรี  น่าบัณฑิต 96 เด็กหญิงโสภาพรรณ  พรรดิ์จักร ์

17 เด็กชายพิเชษฐ ์ ศิรวิทย์โสภณ 57 เด็กหญิงอภินันท ์ ประไพ 97 เด็กหญิงอาฟีฟี ่ มันตีเมาะ 

18 เด็กหญิงขนิษฐา  ค าสุวรรณ 58 เด็กหญิงบุษบา  เซาะลาเมาะ 98 เด็กหญิงจริยา  หอมอ่อน 

19 เด็กหญิงนภาศรี  น่าบัณฑิต 59 เด็กหญิงปัญชนิตย ์ คงพันปี 99 เด็กหญิงสุลิตา  ตาละชีพ 

20 เด็กหญิงอภินันท ์ ประไพ 60 เด็กหญิงสุพรรษา  เบ็ญอาหะหมัด 100 เด็กหญิงถาวรีย ์ หวังผล 

21 เด็กหญิงบุษบา  เซาะลาเมาะ 61 เด็กหญิงศุภรัตน์  วัชรชัยวรรณ 101 เด็กหญิงสุวิมล  บุญมาลา 

22 เด็กหญิงปัญชนิตย ์ คงพันปี 62 เด็กหญิงพัฐิยา  แสงงาม 102 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญชัยแสน 

23 เด็กหญิงสุพรรษา  เบ็ญอาหะหมัด 63 เด็กหญิงมาริษา  ทองสุขดี 103 เด็กหญิงอังศุธร     ทรัพย์ชูกุล 

24 เด็กหญิงศุภรัตน์  วัชรชัยวรรณ 64 เด็กหญิงสิริกาญจน ์ จันโสดา 104 เด็กหญิงมุขรินทร์  ปิ่นเกต ุ

25 เด็กหญิงพัฐิยา  แสงงาม 65 เด็กหญิงกุลธิดา  ตระกูลสว่างภพ 105 เด็กหญิงมยุรี  เจริญรัตน์ 

26 เด็กหญิงมาริษา  ทองสุขด ี 66 เด็กหญิงทิวาพร  พิรักษา 106 เด็กหญิงนุสรา  ค าสวนจิก 



27 เด็กหญิงสิริกาญจน ์ จันโสดา 67 เด็กหญิงนฤมล  ศรพรม 107 เด็กหญิงวรานิษฐ ์ โกศัลวัฒน์วส ุ

28 เด็กหญิงกุลธิดา  ตระกูลสว่างภพ 68 เด็กหญิงชนิดา  สุขสาม 108 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปรียาศักดิ ์

29 เด็กหญิงทิวาพร  พิรักษา 69 เด็กหญิงวรรณธนา  ปินสเล 109 เด็กหญิงนิตยา  ไพเราะ 

30 เด็กหญิงนฤมล  ศรพรม 70 เด็กหญิงอาภัสรา  ภารพงษ ์ 110 เด็กหญิงนฤมล  คงสิบ 

31 เด็กหญิงชนิดา  สุขสาม 71 เด็กหญิงนิศาชล  โยวราช 111 เด็กหญิงยุวด ี ก าศิริพิมาน   

32 เด็กหญิงวรรณธนา  ปินสเล 72 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นิลพัฒน์   

 33 เด็กหญิงอาภัสรา  ภารพงษ ์ 73 เด็กหญิงนัยนา  มูฮ าหมัด   

 34 เด็กหญิงนิศาชล  โยวราช 74 เด็กหญิงประวิณา  ลองเมือง   

 35 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นิลพัฒน์ 75 เด็กชายนัฏวุธ  สะและหมัด   

 36 เด็กหญิงนัยนา  มูฮ าหมัด 76 เด็กชายธีรพงษ ์ สมนัส   

 37 เด็กหญิงประวิณา  ลองเมือง 77 เด็กชายฐิติพงษ ์ ประจับค่าย   

 38 เด็กชายอธิวัฒน ์ โกศลศิริชัย 78 เด็กชายธนพล  วงศ์สนิท   
 39 เด็กชายประเสริฐ  วงษ์สันต์ 79 เด็กชายนรุตย ์ นันทใจ   
 40 เด็กชายอนุรักษ ์ มหัทธนพาณิชย ์ 80 เด็กชายวัชรินทร์  สุขดี   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อศิษย์เก่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 111  คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายสมบัต ิ เก็มกาแมน 41 เด็กชายอัสกร  อิ่มสุข 81 เด็กชายดนัย  แสวงสุข 

2 เด็กชายนภัณต์  ยศสมบัติ 42 เด็กชายกิตต ิ พวงภู ่ 82 เด็กชายวศิน  บางใหญ่ 

3 เด็กชายกิตติพงษ ์ จันทร์ศรี 43 เด็กชายนิยพร  เชลงศักดิ์ 83 เด็กชายสุทิวัส  พรมฤทธิ ์

4 เด็กชายอภิวัฒน ์ อดทน 44 เด็กชายชัยธวัช  สายเมฆ 84 เด็กชายมนตรี  ปานนพภา 

5 เด็กชายวรายุทธ  รู้ตระกูล 45 เด็กชายวราวุฒ ิ พรมลี 85 เด็กชายณัฐวุฒ ิ เพียรภายลุน 

6 เด็กชายทิว  ใจใหญ่ 46 เด็กชายธนัท  ประภารัตน ์ 86 เด็กชายปฏิพล  กุมภาพันธ ์

7 เด็กชายชัยวัฒน ์ กลิ่นเพ็ง 47 เด็กชายพิทยา  จันทาลูน 87 เด็กชายชวัลกร  อันช านาญ 

8 เด็กชายนัทธพงษ์  สะและหมัด 48 เด็กชายธนาณัฐ  ปานนพภา 88 เด็กชายมารวย  จ ารัสบรรณ์ 

9 เด็กชายนันทวุฒ ิ เนื่องทองหลาง 49 เด็กชายอนุชิต  แทนบุญช่วย 89 เด็กชายรัฐพล  เยาวลกัษณ์ 

10 เด็กชายอนวุัฒน์  ตกิมนอก 50 เด็กชายธนารักษ ์ ภูมิอ่อน 90 เด็กชายชาคริต  โซ่พลงาม 

11 เด็กชายพงศธร  นิ่มละออ 51 เด็กชายอรรถพล  จอมใจ 91 เด็กชายจิราวัฒน ์ สวัสด ี

12 เด็กชายวัฒนพงษ ์ แนวบัวผัน 52 เด็กชายภานุวัฒน ์ ทูค ามี 92 เด็กชายทรงชัย  นาควิจิตร 

13 เด็กชายชยพล  แซ่โง้ว 53 เด็กชายชรัส  สินสุพรรณ ์ 93 เด็กหญิงอธิชา  บุญสนอง 

14 เด็กชายอาทิตย ์ แซ่คู้ 54 เด็กชายพิเชษฐ ์ ศิรวิทย์โสภณ 94 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ค าโชติ 

15 เด็กชายตุลดิษฐ์  อังกระโทก 55 เด็กหญิงขนิษฐา  ค าสุวรรณ 95 เด็กหญิงสกาวเดือน  พุดบุรี 

16 เด็กชายเทพกาฬ  นิสสาวรรณ 56 เด็กหญิงนภาศรี  น่าบัณฑิต 96 เด็กหญิงโสภาพรรณ  พรรดิ์จักร ์

17 เด็กชายปยิะ  ครูเกษตร 57 เด็กหญิงอภินันท ์ ประไพ 97 เด็กหญิงอาฟีฟี ่ มันตีเมาะ 

18 เด็กชายหริส  รัตนะ 58 เด็กหญิงบุษบา  เซาะลาเมาะ 98 เด็กหญิงจริยา  หอมอ่อน 

19 เด็กชายอรรถวิท  จงพินิจ 59 เด็กหญิงปัญชนิตย ์ คงพันปี 99 เด็กหญิงสุลิตา  ตาละชีพ 

20 เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรหมชัย 60 เด็กหญิงสุพรรษา  เบ็ญอาหะหมัด 100 เด็กหญิงถาวรีย ์ หวังผล 

21 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยนา 61 เด็กหญิงศุภรัตน์  วัชรชัยวรรณ 101 เด็กหญิงสุวิมล  บุญมาลา 

22 เด็กหญิงพัชชา  คล้อยวิถ ี 62 เด็กหญิงพัฐิยา  แสงงาม 102 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญชัยแสน 

23 เด็กหญิงมลิวัลย ์ พิชัย 63 เด็กหญิงมาริษา  ทองสุขดี 103 เด็กหญิงอังศุธร     ทรัพย์ชูกุล 

24 เด็กหญิงสุมิลตา  จันทร์ชุ่ม 64 เด็กหญิงสิริกาญจน ์ จันโสดา 104 เด็กหญิงมุขรินทร์  ปิ่นเกต ุ

25 เด็กหญิงสุพัตรา  คล้อยวิถ ี 65 เด็กหญิงกุลธิดา  ตระกูลสว่างภพ 105 เด็กหญิงมยุรี  เจริญรัตน์ 

26 เด็กหญิงศิริพร  จันทร์อินทร์ 66 เด็กหญิงทิวาพร  พิรักษา 106 เด็กหญิงนุสรา  ค าสวนจิก 



27 เด็กหญิงมีนา  แนวบัวผัน 67 เด็กหญิงนฤมล  ศรพรม 107 เด็กหญิงวรานิษฐ ์ โกศัลวัฒน์วส ุ

28 เด็กหญิงหัสยา  อินทร์โคกสูง 68 เด็กหญิงชนิดา  สุขสาม 108 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปรียาศักดิ ์

29 เด็กหญิงณัฏฐา  สุธนรักษ ์ 69 เด็กหญิงวรรณธนา  ปินสเล 109 เด็กหญิงนิตยา  ไพเราะ 

30 เด็กหญิงสิมาพร  เศรษฐวิทยา 70 เด็กหญิงอาภัสรา  ภารพงษ ์ 110 เด็กหญิงนฤมล  คงสิบ 

31 เด็กหญิงนาถชนก รมยานนท ์ 71 เด็กหญิงนิศาชล  โยวราช 111 เด็กหญิงยุวด ี ก าศิริพิมาน   

32 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุวรรณกูฏ 72 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นิลพัฒน์   

 33 เด็กหญิงรัฐชา  ปัดทุมฝาง 73 เด็กหญิงนัยนา  มูฮ าหมัด   

 34 เด็กหญิงอสมา  อ่าวสมบูรณ์ 74 เด็กหญิงประวิณา  ลองเมือง   

 35 เด็กหญิงจุฑามาศ  เตชะลู ่ 75 เด็กชายนัฏวุธ  สะและหมัด   

 36 เด็กหญิงวรรณา  แสนสุข 76 เด็กชายธีรพงษ ์ สมนัส   

 37 เด็กหญิงนุสบา  ทับทิมสี 77 เด็กชายฐิติพงษ ์ ประจับค่าย   

 38 เด็กชายอธิวัฒน ์ โกศลศิริชัย 78 เด็กชายธนพล  วงศ์สนิท   
 39 เด็กชายประเสริฐ  วงษ์สันต์ 79 เด็กชายนรุตย ์ นันทใจ   
 40 เด็กชายอนุรักษ ์ มหัทธนพาณิชย ์ 80 เด็กชายวัชรินทร์  สุขดี   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อศิษย์เก่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548  จ านวน 112 คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายไพโรจน ์ หมัดหวัง 41 เด็กชายจิราวุฒ ิ แย้มพลอย 81 เด็กชายวิเชษชยั  ชาวเชียงยืน 

2 เด็กชายนันทวุฒ ิ เหลาแหลม 42 เด็กชายอภิวัฒน ์ เมะกี 82 เด็กชายศรัณย ์ มนัยนิล 

3 เด็กชายอนวุัฒน์  อานัน 43 เด็กชายสุรเดช  เป็งสีเจริญ 83 เด็กชายนัฐพงศ์  กีรตินันท์ 

4 เด็กชายธนวัฒน ์ ชูจิตร 44 เด็กชายณัฐิวุฒ ิ แสงงาม 84 เด็กชายจิรายุทธ  อินทร์พานิช 

5 เด็กชายอิทธิพัทธ ์ ทองสุข 45 เด็กชายเลิงฤทธิ ์ มีชัย 85 เด็กชายไพศาล  ประกอบสุข 

6 เด็กชายธนัชชา  อ่องจรูญ 46 เด็กชายเอกพล  ค าวงค์สาย 86 เด็กชายอลัน  อะหมัดตอเฮด 

7 เด็กชายวัชระพล  พรหมสวัสดิ ์ 47 เด็กชายอภิศักดิ ์ อันทะสาร 87 เด็กชายนัทธพงศ์  เพ็งแจ่ม 

8 เด็กชายธราเทพ  วงศ์วุฒ ิ 48 เด็กชายสมยศ  กิ่งพวง 88 เด็กชายกิตติพงศ์  ค าน้อย 

9 เด็กชายเอกวิทย ์ มูซา 49 เด็กชายอดิศักดิ ์ เสริมกลิ่น 89 เด็กชายณัฐปคัลภ ์ หงษ์สามารถ 

10 เด็กชายเดชอังคาร  พิมสาร 50 เด็กชายอภิชิต  สมานมิตร 90 เด็กชายศิวพงศ์  นามม ี

11 เด็กชายเอกพล  รัตนวงษ์ 51 เด็กชายสุรศักดิ ์ กลิ่นเกษม 91 เด็กชายอุดม  เปลี่ยนผึ้ง 

12 เด็กชายวิศรุต  รสโกสุม 52 เด็กชายกัมปนาท  วงศ์ถิ่น 92 เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มประสาท 

13 เด็กชายสมหมาย  แซ่หลี 53 เด็กหญิงสุรีภรณ์  พุ่มเพ็ชร์ 93 เด็กชายพิสุท  รักษ์บงกชกุล 

14 เด็กชายฉัตรชัย  พรามพิชัย 54 เด็กหญิงสุลักขณา  ใจกล้า 94 เด็กหญิงสาวิตรี  ขุมทองมา 

15 เด็กชายพงศธร  พัดศร ี 55 เด็กหญิงชิดชนก  โตม่วง 95 เด็กหญิงสกุลรัตน์  งามแกว้ 

16 เด็กชายสมภพ  ภารพงษ ์ 56 เด็กหญิงนุชจรีย ์ จ่นกลาง 96 เด็กหญิงชลธิชา  คงอยู่ 

17 เด็กชายประภาส  วงษ์ชนะ 57 เด็กหญิงแทนหทัย  นาคแหยม 97 เด็กหญิงกันญารัตน ์ บุตรในซัน 

18 เด็กชายสุเทพ  ดวงสินธ ์ 58 เด็กหญิงภัทรสุดา  โพธิ์หอม 98 เด็กหญิงสายฤด ี ทิมแจ่มใส 

19 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ช้างเนียม 59 เด็กหญิงเพชรดารัตน์  โคมเมือง 99 เด็กหญิงวรางคนา  โรจจวัฒน ์

20 เด็กหญิงสุรีพร  จันติบุตร 60 เด็กหญิงนุชนาด  พุ่มพวง 100 เด็กหญิงจริยา  สลามเต๊ะ 

21 เด็กหญิงทิพวัลย ์ ไตรวงศ์ย้อย 61 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุดดา 101 เด็กหญิงสุธีชา  ทรงศิริ 

22 เด็กหญิงวาทิน ี ตรีโสภา 62 เด็กหญิงวันชรินทร์  ชาริฟ 102 เด็กหญิงพรรณปพร  ทรัพย์ศิริภิญญา 

23 เด็กหญิงแพรวนภา  อินสวน 63 เด็กหญิงมาริสา  มะปรางทอง 103 เด็กหญิงกรรณิการ์  กาว ี

24 เด็กหญิงอมิตตา  วันจิ๋ว 64 เด็กหญิงจิราภรณ์  พลมณี 104 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทวุฒิ 

25 เด็กหญิงนุชนาฏ  วรรณบุตร 65 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พร้อมสุข 105 เด็กหญิงธารารินทร ์ รู้ตระกูล 

26 เด็กหญิงเปิ้ล  พุ่มสุวรรณ 66 เด็กหญิงนาถตยา  เซาะลาเมาะ 106 เด็กหญิงสุนิสา  ยอแสง 

27 เด็กหญิงนวลอนงค์  ปุราชะโน 67 เด็กหญิงน้องทราย  อ่อนเจริญ 107 เด็กหญิงวัลวิภา  บุญพันธ ์



28 เด็กหญิงพัศรินทร์  บุญเกิด 68 เด็กหญิงพรสวรรค์  มโนมัยลาภ 108 เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลบางขวาง 

29 เด็กหญิงวรรษมน  ใจตรง 69 เด็กหญิงขจีมาส  ปลื้มกมล 109 เด็กหญิงเดือน  แสงค า 

30 เด็กหญิงณฐพร  เทพรัตนพานิชย ์ 70 เด็กหญิงกนกพร  งาเจือ 110 เด็กหญิงชลดา  ทิพย์อักษร 

31 เด็กหญิงอาภารัตน์  โชคดี 71 เด็กหญิงศศิธร  ไพลสีม่วง 111 เด็กหญิงกฤติยา  วัชระพิสุทธิ ์

32 เด็กหญิงรัตนติกาล  แสงสายภักด ี 72 เด็กหญิงขวัญฤด ี กาฬจันโท 112 เด็กหญิงตุลยา  มูฮ าหมัดโน 

33 เด็กหญิงธิติมา  แสงส่ง 73 เด็กหญิงรัศมีฉัตร  ล้อมสมบัติ     

34 เด็กหญิงกุสุมา  ชุ่มชาล ี 74 เด็กหญิงรมณา  สังข์น้อย     

35 เด็กหญิงกรุณรัตน์  น้อยประสาน 75 เด็กหญิงจินตนา  พันธ์หนองหว้า     

36 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ผันอากาศ 76 เด็กชายณัฐพล  วังแก     

37 เด็กชายอนันตศักดิ ์ ฟองอาภา 77 เด็กชายทศพล  ใจตรง     

38 เด็กชายเจษฎา   วงษ์สันต์ 78 เด็กชายสมเกียรติ  สะและหมัด 
  39 เด็กชายไชยวัฒน ์ สวัสด ี 79 เด็กชายสานิตย ์ อุ่นแอบ 
  40 เด็กชายอนกุูล  พร้อมพูน 80 เด็กชายนวพล  แซ่โล้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อศิษย์เก่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 112   คน 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กชายสมบัต ิ เก็มกาแมน 41 เด็กชายอนุรักษ ์ มหัทธนพาณิชย ์ 81 เด็กชายดนัย  แสวงสุข 

2 เด็กชายนภัณต์  ยศสมบัติ 42 เด็กชายอัสกร  อิ่มสุข 82 เด็กชายวศิน  บางใหญ่ 

3 เด็กชายกิตติพงษ ์ จันทร์ศรี 43 เด็กชายกิตต ิ พวงภู ่ 83 เด็กชายสุทิวัส  พรมฤทธิ ์

4 เด็กชายมณฑล  ส าราญใจ 44 เด็กชายนิยพร  เชลงศักดิ์ 84 เด็กชายมนตรี  ปานนพภา 

5 เด็กชายอภิวัฒน ์ อดทน 45 เด็กชายชัยธวัช  สายเมฆ 85 เด็กชายณัฐวุฒ ิ เพียรภายลุน 

6 เด็กชายวรายุทธ  รู้ตระกูล 46 เด็กชายวราวุฒ ิ พรมลี 86 เด็กชายปฏิพล  กุมภาพันธ ์

7 เด็กชายทิว  ใจใหญ่ 47 เด็กชายวศิน  ประภารัตน ์ 87 เด็กชายชวัลกร  อันช านาญ 

8 เด็กชายชัยวัฒน ์ กลิ่นเพ็ง 48 เด็กชายพิทยา  จันทาลูน 88 เด็กชายมารวย  จ ารัสบรรณ์ 

9 เด็กชายนัทธพงษ์  สะและหมัด 49 เด็กชายธนาณัฐ  ปานนพภา 89 เด็กชายรัฐพล  เยาวลกัษณ์ 

10 เด็กชายเกียรติศักดิ ์ ค าเติม 50 เด็กชายศรศิริ  เนาวรัตน ์ 90 เด็กชายชาคริต  โซ่พลงาม 

11 เด็กชายนันทวุฒ ิ เนื่องทองหลาง 51 เด็กชายอนุชิต  แทนบุญช่วย 91 เด็กชายนิกร  แสนสุข 

12 เด็กชายอนวุัฒน์  ตกิมนอก 52 เด็กชายธนารักษ ์ ภูมิอ่อน 92 เด็กชายจิราวัฒน ์ สวัสด ี

13 เด็กชายพงศธร  นิ่มละออ 53 เด็กชายอรรถพล  จอมใจ 93 เด็กชายทรงชัย  นาควิจิตร 

14 เด็กชายวัฒนพงษ ์ แนวบัวผัน 54 เด็กชายภานุวัฒน ์ ทูค ามี 94 เด็กหญิงอธิชา  บุญสนอง 

15 เด็กชายชยพล  แซ่โง้ว 55 เด็กชายชรัส  สินสุพรรณ ์ 95 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ค าโชติ 

16 เด็กชายพิเชษฐ ์ แสวงด ี 56 เด็กชายสมประสงค์  ค าเครื่อง 96 เด็กหญิงสกาวเดือน  พุดบุรี 

17 เด็กชายอาทิตย ์ แซ่คู้ 57 เด็กชายสยมพร  บูรณะ 97 เด็กหญิงโสภาพรรณ  พรรดิ์จักร ์

18 เด็กชายพีระพล  มรรคาเขต 58 เด็กหญิงขนิษฐา  ค าสุวรรณ 98 เด็กหญิงอาฟีฟี ่ มันตีเมาะ 

19 เด็กชายตุลดิษฐ์  อังกระโทก 59 เด็กหญิงนภาศรี  น่าบัณฑิต 99 เด็กหญิงจริยา  หอมอ่อน 

20 เด็กชายขวัญ  สายเบาะ 60 เด็กหญิงอภินันท ์ ประไพ 100 เด็กหญิงสุลิตา  ตาละชีพ 

21 เด็กชายเทพกาฬ  นิสสาวรรณ 61 เด็กหญิงบุษบา  เซาะละเมาะ 101 เด็กหญิงถาวรีย ์ หวังผล 

22 เด็กชายปยิะ  ครูเกษตร 62 เด็กหญิงปัญชนิตย ์ คงพันปี 102 เด็กหญิงสุวิมล  บุญมาลา 

23 เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรหมชัย 63 เด็กหญิงสุพรรษา  เบ็ญอาหะหมัด 103 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญชัยแสน 

24 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยนา 64 เด็กหญิงศุภรัตน์  วัชรชัยวรรณ 104 เด็กหญิงอังศุธร     ทรัพย์ชูกุล 

25 เด็กหญิงพัชชา  คล้อยวิถ ี 65 เด็กหญิงพัฐิยา  แสงงาม 105 เด็กหญิงมุขรินทร์  ปิ่นเกต ุ

26 เด็กหญิงมลิวัลย ์ พิชัย 66 เด็ฏหญิงมาริษา  ทองสุขดี 106 เด็กหญิงมยุรี  เจริญรัตน์ 

27 เด็กหญิงสุมิลตา  จันทร์ชุ่ม 67 เด็กหญิงสิริกาญจน ์ จันโสดา 107 เด็กหญิงนุสรา  ค าสวนจิก 

28 เด็กหญิงสุพัตรา  คล้อยวิถ ี 68 เด็กหญิงกุลธิดา  ตระกูลสว่างภพ 108 เด็กหญิงธัญญพร  โกศลวัฒน ์



29 เด็กหญิงศิริพร  จันทร์อินทร์ 69 เด็กหญิงทิวาพร  พิรักษา 109 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปรียาศักดิ ์

30 เด็กหญิงมีนา  แนวบัวผัน 70 เด็กหญิงนฤมล  ศรพรม 110 เด็กหญิงนิตยา  ไพเราะ 

31 เด็กหญิงหัสยา  อินทร์โคกสูง 71 เด็กหญิงชนิดา  สุขสาม 111 เด็กหญิงอุมา  เมินวัฒนะ 

32 เด็กหญิงณัฏฐา  สุธนรักษ ์ 72 เด็กหญิงวรรณธนา  ปินสเล 112 เด็กหญิงนฤมล  คงสิบ 

33 เด็กหญิงปรัชญ์พร  ชยานุกุล 73 เด็กหญิงอาภัสรา  ภารพงษ ์     

34 เด็กหญิงสิมาพร  เศรษฐวิทยา 74 เด็กหญิงนิศาชล  โยวราช     

35 เด็กหญิงฐิติพร  สร้อยงาม 75 เด็กชายนัฏวุธ  สะและหมัด     

36 เด็กหญิงนาถชนก รมยานนท์ 76 เด็กชายพีรพงษ ์ สมนัส     

37 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุวรรณกุฏ 77 เด็กชายฐิติพงษ ์ ประจับค่าย     

38 เด็กหญิงรัฐชา  ปัดทุมฝาง 78 เด็กชายธนพล  วงศ์สนิท     

39 เด็กชายอธิวัฒน ์ โกศลศิริชัย 79 เด็กชายนรุตย ์ นันทใจ     

40 เด็กชายประเสริฐ  วงษ์สันต์ 80 เด็กชายวัชรินทร์  สุขดี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


