
ราชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ศึกษาต่อชั้น ม.1

โรงเรียนทอสี

1 1968 ด.ช. พุฒิพัฒน์ เถลงินวชาติ พ้ีค PEAK กรุงเทพคริสเตียนIEP
2 1332 ด.ญ. จัสมิน  บญุทวีกจิ จีเอ็ม GM เตรียมฯพัฒนาการ
3 1715 ด.ญ. วราลย์ี สุจิตธรรมวงศ์ ต้นข้าว TONKWO นานาชาติ Trinity
4 1708 ด.ช. เศคาริยาห์ ประจียชาติ ไทแทน TITAN  ปญป.
5 1349 ด.ช. ภูผา ถ้้าจันทร์ ปลื้ม PLUEM ปญป.
6 1546 ด.ช. ปวร เปร่ืองอักษร ซี SEA ปญป.
7 1547 ด.ช. เนตรไท ภานทุตั เกต็ GET ปญป.
8 1976 ด.ช. เปน็ไท ศิริเวชวิวัฒน์ ปัน๋ PUN ปญป.
9 1295 ด.ญ. ปภาวรินท์ กวีนนัทวงศ์ หนหูลนิ NOOLYN ปญป.
10 1341 ด.ช. ธนดล  ศานติสรร  ปนู POON ปญป.
11 1471 ด.ช. ศิระเดช เสง่ียมสมบรูณ์ ฮักกี้ HUCKY ปญป.
12 1535 ด.ช. มหาสมุทร สุรีรัตน์ โมกข์ MOKE ปญป.
13 1555 ด.ช. อานนท์ ปรียาศักดิ์สกลุ อานนท์ ANON ปญป.
14 1333 ด.ญ. ปณัปารัช ฉันทดิลก ข้าวเจ้า KAOJAO ปญป.
15 1372 ด.ญ. ศุภิสรา  ทองเลศิ  เซร่า SARA ปญป.
16 1709 ด.ญ. อลสิา จงนรังสิน น้้าหอม NAMHOM ปญป.
17 1704 ด.ญ. นชิาภา ศรีบตุรตา กอหญ้า GOYA ภัทราวดี หวัหนิ
18 1383 ด.ญ. คีตา  วิบลูย์สันติพงศ์ เพลง PLENG รุ่งอรุณ
19 1389 ด.ญ. วารัตดา เทพรัตนทตักลุ พลอย PLOY วัฒนาวิทยาลยั
20 1699 ด.ญ. ณัฐชยา ขจรรุ่งศิลป์ นทัจัง NATCHCHAN สยามสามไตร
21 1783 ด.ช. นนท์ ชัยสุบรรณ์กนก ตอย DOY สยามสามไตร
22 1700 ด.ญ. สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ ซัทจัง SATCHAN สยามสามไตร
23 1369 ด.ช. แทนธาดา  ลิ้มโสภาธรรม แทน TAN สวนกหุลาบวิทยาลยั
24 1713 ด.ญ. ชาลสิา ชุนเจริญ เนย NEOY สาธติบางนา
25 1717 ด.ช. ภูริช นติิวัฒนานนท์ ทะเล TALAY สาธติฯ ปทมุวัน
26 1348 ด.ญ. เตยา ไหมไท   ราดูโลวิช เตยา TEYA สาธติฯ ประสานมิตร
27 1344 ด.ช. ธติิพันธ ์ เจนรักมาตุภูมิ แม็ค MAC สาธติฯ ประสานมิตร
28 1594 ด.ช นรนนท์ สุรบท กู๊ด GOOD สาธติฯ ประสานมิตร
29 1705 ด.ช. วรรณชาติ ธานรัีตน์ บุค๊ BOOK สาธติฯ รามค้าแหง
30 1326 ด.ช. ณภัทร  อัสสันตชัย เค้ง KEANG สาธติฯ รามค้าแหง
31 1300 ด.ญ. พีรานนัท์ ลขิิตวิบลูย์ เอ้ือง AUENG สาธติฯรามค้าแหง
32 1265 ด.ช. ภาเธยีร ว่องสาทรกจิ  เธยีรเธยีร TIAN สาธติฯ รามค้าแหง
33 1710 ด.ช. ชนดุม หรยางกรู ฌอง JEAN อัสสัมชัญ
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