
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

33016 เด็กหญิง พิชญวดี สุขสงวน ป.2 1

33019 เด็กหญิง กรรวี ลีละศุภสกลุ ป.2 1

33020 เด็กหญิง พำขวัญ สถำปนิกำนนท์ ป.2 1

33025 เด็กหญิง นภำดำ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ ป.2 1

33028 เด็กหญิง ปุณณชำ โพธิ์เย็น ป.2 1

33043 เด็กหญิง ศศิวิมล เรืองหนู ป.2 1

33046 เด็กหญิง ฐิตำมินทร์ รุ่งวัฒนฤทธิ์ ป.2 1

33059 เด็กหญิง ลภัสรดำ เกษเดช ป.2 1

33060 เด็กหญิง สิวลีว์ ช ำนำญ ป.2 1

33085 เด็กหญิง ณัทภัค ผ่องศิริ ป.2 1

33087 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ สิริรัตนวิไล ป.2 1

33099 เด็กหญิง เทียนพรรษำ โพธิ์พรหม ป.2 1

33101 เด็กหญิง ปำนตะวัน เจริญธนำกติ ป.2 1

33104 เด็กหญิง ชริตำ ช่ืนอำรมณ์ ป.2 1

33107 เด็กหญิง อิงธำร พนำลิกลุ ป.2 1

33110 เด็กหญิง จิดำภำ เรืองอ ำไพ ป.2 1

33131 เด็กหญิง ไอยวริญ เย้ือนแย้ม ป.2 1

33143 เด็กหญิง ณัชชำ ค ำแดง ป.2 1

33157 เด็กหญิง พุทธธิดำ ศรีเฟ้ือง ป.2 1

33013 เด็กหญิง ปำนชีวำ อำจรักษำ ป.2 2

33014 เด็กหญิง ปุณยนุช สำรคณำ ป.2 2

33018 เด็กหญิง ฐิตยำ ฐิตยำงกรู ป.2 2

33023 เด็กหญิง อรณิชชำ แสงอรุณ ป.2 2

33024 เด็กหญิง ณหทัย ต่อสุทธิ์กนก ป.2 2

33033 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ พิกลุน้อย ป.2 2

33044 เด็กหญิง เกล้ำมณี มหรรณพ ป.2 2
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33047 เด็กหญิง เมธำวี บัวทรัพย์ ป.2 2

33056 เด็กหญิง พอ สุวรรณวิไลกลุ ป.2 2

33061 เด็กหญิง วรปรัชญ์ เย็นเป็นสุข ป.2 2

33082 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ผลศรีนำค ป.2 2

33083 เด็กหญิง พลอยมณี ธนวินท์ ป.2 2

33095 เด็กหญิง สรวีย์ สุวรรณสิทธิ์ ป.2 2

33103 เด็กหญิง สุชัญญำ ดีสุข ป.2 2

33109 เด็กหญิง ปรียำกรณ์ มงคลอ ำนวย ป.2 2

33111 เด็กหญิง วิรดำ ซุ้นสุวรรณ ป.2 2

33152 เด็กหญิง ปณตพร แจ้งจุล ป.2 2

33160 เด็กหญิง พีณัฐชำ ไชยศรีพรหม ป.2 2

33161 เด็กหญิง ธำริดำ วงศ์จินำ ป.2 2

33169 เด็กหญิง เฌอญำฎำ ศุภมงคล ป.2 2

33311 เด็กหญิง ภัทรำนิษฐ์ นิลกำนุวงศ์ ป.2 2

33021 เด็กหญิง ยศวดี ชวนอยู่ ป.2 3

33027 เด็กหญิง ธัญญภัทร์ ศรีพัฒน์อินทร์ ป.2 3

33029 เด็กหญิง พำกลุธิดำ ปรวเกยีรติ ป.2 3

33030 เด็กหญิง มณี เอ้ือพรเจริญกลุ ป.2 3

33040 เด็กหญิง ภณศมน แสงสว่ำง ป.2 3

33041 เด็กหญิง ปรีณำพรรณ จันทร์แจ่มใส ป.2 3

33049 เด็กหญิง พิชำมญช์ุ ชัยณรงคฤ์ทธิ์ ป.2 3

33050 เด็กหญิง กลิุสรำ ภู่สำระ ป.2 3

33051 เด็กหญิง ชนวรรณ แย้มชัยสำร ป.2 3

33052 เด็กหญิง วรัญญภักร์ จิตบรรจง ป.2 3

33062 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ เภสัชชะ ป.2 3

33096 เด็กหญิง พิมพ์ขวัญ มัธยมจันทร์ ป.2 3

33102 เด็กหญิง ธนภรณ์ เฉิดอำรีกจิ ป.2 3

33105 เด็กหญิง ณดำ ภำคขีำว ป.2 3

33108 เด็กหญิง อรำเบลล่ำ ซำฟียะฮ์ซำอำรำวี ป.2 3
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33142 เด็กหญิง ณัฐฑริกำ แย้มมนัส ป.2 3

33156 เด็กหญิง ปุณยำพร เลิศมวลมิตร ป.2 3

33261 เด็กหญิง กำญจณนภำ จุมพิศ ป.2 3

33012 เด็กหญิง ศิรภัสสร สังขศ์ร ป.2 4

33015 เด็กหญิง ธนภรณ์ ธูปเทียนทอง ป.2 4

33017 เด็กหญิง นันท์นภัส อกนิษฐำกร ป.2 4

33022 เด็กหญิง ยุวดี ชวนอยู่ ป.2 4

33026 เด็กหญิง ปวริศำ สุดเพชร ป.2 4

33031 เด็กหญิง ย่ิงลักษณ์ บัวใหญ่ ป.2 4

33048 เด็กหญิง อัยยำ พันธุ์ควณิชย์ ป.2 4

33055 เด็กหญิง จิรภิญญำ มะลิขำว ป.2 4

33057 เด็กหญิง ไอรินทร์ อำรยำวรำธนภำคย์ ป.2 4

33058 เด็กหญิง กมลนภำ สำรพำนิช ป.2 4

33080 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ พิทักษ์พลไพศำล ป.2 4

33081 เด็กหญิง ศิตำ ศิริพรประสิทธิ์ ป.2 4

33086 เด็กหญิง สุภัสสรำ ศรียำภัย ป.2 4

33091 เด็กหญิง ดวงฤดี ศรีทอง ป.2 4

33100 เด็กหญิง ธรรญธร วำริชวัฒนะ ป.2 4

33106 เด็กหญิง พิชญำกร สรรพกจิชำญชัย ป.2 4

33145 เด็กหญิง สิณีณัฏฐ์ เนตรจรัสแสง ป.2 4

33155 เด็กหญิง รวงขำ้ว ภิรมย์เจียว ป.2 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


