
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

33188 เด็กหญิง รินรดำ วัฒนำเมธี ป.1 1

33198 เด็กหญิง ณัทปภำ ครูศิริกลุ ป.1 1

33200 เด็กหญิง จิรัชยำ อุณหบุตร ป.1 1

33211 เด็กหญิง สุทัตตำ ตันนะไพบูรณ์ ป.1 1

33213 เด็กหญิง ธัญธร ธิติมำพงศ์ ป.1 1

33223 เด็กหญิง ทักษยำ สว่ำงจันทร์ ป.1 1

33229 เด็กหญิง ธมิดำ ธนะโสภณ ป.1 1

33236 เด็กหญิง วรัญฌำ สุวรรณชีวะศิริ ป.1 1

33248 เด็กหญิง อรรณำรัญญ์ โพธิ์พันธุ์ ป.1 1

33257 เด็กหญิง คณัสนันท์ รัตนโกสีย์กจิ ป.1 1

33271 เด็กหญิง พัชรกรณ์ วังกรำนต์ ป.1 1

33288 เด็กหญิง ธัญญ์นลิน ทองค ำ ป.1 1

33290 เด็กหญิง เบญญำภำ เจริญวงศ์ ป.1 1

33291 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สีมำทรัพย์ทวี ป.1 1

33306 เด็กหญิง ณิชำ ค ำแดง ป.1 1

33322 เด็กหญิง พิมพ์พิชชำ ตระกลูน่ำเล่ือมใส ป.1 1

33327 เด็กหญิง ณัฐสินี ปิยะพันธ์สิทธิ ป.1 1

33316 เด็กหญิง ดำรินทร์ เปล่ียนสีห์ ป.1 1

33185 เด็กหญิง ณัฐปัณฑ์ ศรีสวัสดิ์ ป.1 2

33187 เด็กหญิง นิลุบล วรรณศิริกลุ ป.1 2

33192 เด็กหญิง ณทชนก พรหมวิชัย ป.1 2

33193 เด็กหญิง ฐิรญำ แจ่มทุ่ง ป.1 2

33197 เด็กหญิง ภัสริศำ พงษ์นำรินทสุทธิ์ ป.1 2

33202 เด็กหญิง ณัฐสุรำงค์ เกยีรติเจริญผล ป.1 2

33204 เด็กหญิง ดำวิกำ เกยีรติสำโรจน์ ป.1 2

33207 เด็กหญิง สุพรทิพย์ มโนธรรมกจิ ป.1 2
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33212 เด็กหญิง ศุภิสรำ ศรลัมพ์ ป.1 2

33214 เด็กหญิง สุนิศำ ครุฑฒำนุรัถ ป.1 2

33216 เด็กหญิง จินต์กญัญำ โฆษวิฑิตกลุ ป.1 2

33325 เด็กหญิง ธัญดำ อุทัยวัฒนะ ป.1 2

33321 เด็กหญิง ชนกำนต์ มงคลปรำณีตเลิศ ป.1 2

33218 เด็กหญิง กะรัต ครุฑน้อย ป.1 2

33235 เด็กหญิง ณิชำ พยุงโภชน์มงคล ป.1 2

33238 เด็กหญิง นัทธิ์ฤทัย เตียววิริยะกลุ ป.1 2

33243 เด็กหญิง รับพระพร หนุนพระเดช ป.1 2

33246 เด็กหญิง มำติกำ ภูดิทคณุำนนท์ ป.1 2

33262 เด็กหญิง ณัฐณิชำ คงเจริญ ป.1 2

33270 เด็กหญิง จิรำภำ โลหภำษัย ป.1 2

33273 เด็กหญิง เอวำรินทร์ โรจนพำนิช ป.1 2

33276 เด็กหญิง ลลิตำ พำนิชไตรภพ ป.1 2

33278 เด็กหญิง สุชำดำ อุทัยรัตน์ ป.1 2

33310 เด็กหญิง บัวบูชำ สัตยมำภำกร ป.1 2

33301 เด็กหญิง ปุณยนุช ศรีส ำรำญ ป.1 2

33178 เด็กหญิง บุญญำพร เฉิน ป.1 3

33182 เด็กหญิง จิรภัสสร ปิกเกษม ป.1 3

33190 เด็กหญิง วรณัน ขจัดภัย ป.1 3

33191 เด็กหญิง ณิชนันทน์ กอ้นแกว้ ป.1 3

33203 เด็กหญิง ไอลดำ รัศมีเทศ ป.1 3

33217 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ศรีระภักดิ์ ป.1 3

33221 เด็กหญิง วิชญำดำ เหมือนเนียม ป.1 3

33225 เด็กหญิง เพกำ เจริญปุระ ป.1 3

33232 เด็กหญิง สิริณ คหูำวิจิตร ป.1 3

33233 เด็กหญิง พิรดำ เหล็กแกว้ ป.1 3

33242 เด็กหญิง กติติกำนต์ อุ่นวิจิตร ป.1 3

33252 เด็กหญิง พิชญำภัค อ ำนวยกำร ป.1 3
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33256 เด็กหญิง ณปพัชญ์ ชำญชัชวำลย์ ป.1 3

33279 เด็กหญิง คชำภำ ภู่เทศ ป.1 3

33239 เด็กหญิง ชัญญำพิชญ์ เพ็งสุวรรณ์ ป.1 3

33324 เด็กหญิง ปภัชญำ วำทินวิเศษ ป.1 3

33333 เด็กหญิง ธนำภรณ์ ประภำสะวัต ป.1 3

33179 เด็กหญิง ธัญญำ ลำภสมบูรณ์นำนนท์ ป.1 4

33180 เด็กหญิง ชัชฎำภรณ์ ถมคำ้พำณชย์ ป.1 4

33196 เด็กหญิง ปณิตำ สุวรรณสุข ป.1 4

33201 เด็กหญิง พชรพร พิมพสุรกะ ป.1 4

33205 เด็กหญิง อำภำพัชร์ สุขประเสริฐ ป.1 4

33215 เด็กหญิง พีรดำ ชัยบ ำรุง ป.1 4

33224 เด็กหญิง ชญำนิศ บริพันธ์ทวีนันท์ ป.1 4

33230 เด็กหญิง ญำดำ ปริวงศ์กลุธร ป.1 4

33241 เด็กหญิง สิณีนิษฐ์ เนตรจรัสแสง ป.1 4

33245 เด็กหญิง เอมิกำ ทับเป็นไทย ป.1 4

33251 เด็กหญิง วิมลณัฐ มิลินทสุวรรณ ป.1 4

33254 เด็กหญิง จิรนันท์ แย้มพรำย ป.1 4

33255 เด็กหญิง กณัญรินทร์ กำยทอง ป.1 4

33292 เด็กหญิง พรลภัส จ ำเริญพำนิช ป.1 4

33328 เด็กหญิง ภำวิกำ วิศิษฏจินดำ ป.1 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


