
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32794 เด็กหญิง ปุณญำนิช พลบถึง ป.3 1

32800 เด็กหญิง ฐิตำพร งำมอมร ป.3 1

32801 เด็กหญิง กชพรรณ ปัญจพงษ์ ป.3 1

32804 เด็กหญิง ภำษำรัก พฤกษ์แกว้กำญจนำ ป.3 1

32805 เด็กหญิง พิชญำภัค เย่ียงอย่ำง ป.3 1

32807 เด็กหญิง รมิดำ อัศวมหำพงษ์ ป.3 1

32808 เด็กหญิง ณิลรยำ โรจนวิภำต ป.3 1

32816 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ สุจิตพิริยกจิ ป.3 1

32818 เด็กหญิง ปัณฑิตำ เปี่ยมกำรุณ ป.3 1

32821 เด็กหญิง ษุภชนำ มหำวัตร ป.3 1

32830 เด็กหญิง ณัสวำรินทร์ ต้ังวีระพงษ์ ป.3 1

32845 เด็กหญิง ธนิสร เลิศมณี ป.3 1

32847 เด็กหญิง ปภำดำ เอมรัฐ ป.3 1

32850 เด็กหญิง ปพิชญำ ขตัติยพรพงศ์ ป.3 1

32852 เด็กหญิง นิชำนำถ เกตุลิ ป.3 1

32854 เด็กหญิง ฐำณิกำ ธิติโอฬำร ป.3 1

32866 เด็กหญิง ฉัตรชญำ ชิดปรำง ป.3 1

32872 เด็กหญิง แอลฟ์วิน นภัสกรบรูส ป.3 1

32878 เด็กหญิง ภคพรศิริ สมบูรณ์ ป.3 1

32880 เด็กหญิง พำขวัญ วัฒนเจริญ ป.3 1

32894 เด็กหญิง ชนัญชิดำ สุขสิงขร ป.3 1

32895 เด็กหญิง อลิน วิรุฬห์พงศ์ ป.3 1

33003 เด็กหญิง ณัฐธิดำ เลิศไธสง ป.3 1

33092 เด็กหญิง อักษรำภัค มหำบูรณะ ป.3 1

33189 เด็กหญิง รภัทภร นรุมำนนท์ ป.3 1

32785 เด็กหญิง พิมพำภรณ์ ศัตรูล้ี ป.3 2

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3
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32788 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ บัวใบ ป.3 2

32795 เด็กหญิง มณัสนันท์ รัตนโกสีย์กจิ ป.3 2

32796 เด็กหญิง บัวบูชำ ศรีวุ่น ป.3 2

32811 เด็กหญิง กญัญำภัทร ปันทรนำค ป.3 2

32817 เด็กหญิง บุญสิตำ อินปัน ป.3 2

32824 เด็กหญิง นิชำภัทร สุขมุข ป.3 2

32827 เด็กหญิง พิชญ์ชยำฎำ ชูวงษ์ ป.3 2

32831 เด็กหญิง ปัณณวีร์ อ่อนพันธ์ ป.3 2

32837 เด็กหญิง ณิชำภัทร จงวิบูลย์ ป.3 2

32840 เด็กหญิง ลัลณ์ลณำ ธรรมประวิตร ป.3 2

32843 เด็กหญิง ณัฏฐำกร ขนุบุรี ป.3 2

32846 เด็กหญิง สถิตฑิญำ เพ็งสถิตย์ ป.3 2

32849 เด็กหญิง เมขลำ ทับทอง ป.3 2

32856 เด็กหญิง ชลภัท ปรีชำเวทยำกลุ ป.3 2

32859 เด็กหญิง ชัญญำพัทธ์ ต่ำยค ำ ป.3 2

32862 เด็กหญิง อัญริน ด่อนแกว้ ป.3 2

32863 เด็กหญิง ศศิชำ อินโท ป.3 2

32867 เด็กหญิง สิริย่ิง สงโสด ป.3 2

32869 เด็กหญิง ธำดำธร ทัศนไกรวุฒ ป.3 2

32874 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เกตุทอง ป.3 2

32888 เด็กหญิง ธนันชำ ทวีศักดิ์วรโชติ ป.3 2

33042 เด็กหญิง ปริยำกร ผลภำษี ป.3 2

33237 เด็กหญิง กรัยกนก น้อยคณู ป.3 2

32792 เด็กหญิง ชลธร อยู่กญุชร ป.3 3

32799 เด็กหญิง นันต์วรินทร์ กำญจนำนุรักษ์ ป.3 3

32806 เด็กหญิง รมิตำ ธิติมำพงศ์ ป.3 3

32810 เด็กหญิง มนัสนันท์ ขลิบปั้น ป.3 3

32823 เด็กหญิง ปัญญำพัชญ์ พรหมมี ป.3 3

32832 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ ชัยบ ำรุง ป.3 3
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32834 เด็กหญิง ณัฐวรำ ประกอบผลดี ป.3 3

32835 เด็กหญิง รชิตำ ร่ืนเริง ป.3 3

32839 เด็กหญิง นีรำ พันธุ์ควณิชย์ ป.3 3

32848 เด็กหญิง มนต์ณิชำ สำรพำนิช ป.3 3

32853 เด็กหญิง สุริศำ โฉมฉำยแสง ป.3 3

32855 เด็กหญิง พัชญ์มันตำ รังสีเตชำวัฒน์ ป.3 3

32864 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์ดอกรัก ป.3 3

32871 เด็กหญิง พรประภำ หั้น ป.3 3

32873 เด็กหญิง กวินธิดำ ช้ำงเกดิ ป.3 3

32879 เด็กหญิง กชพรรณ ธัญศุภนิจ ป.3 3

32881 เด็กหญิง วิรัลพัชร ตุลยำพิศิษฐ์ชัย ป.3 3

32883 เด็กหญิง เขมนิจ คตุตำงกรู ป.3 3

32884 เด็กหญิง ไอศิกำ พิทักษ์พลไพศำล ป.3 3

32887 เด็กหญิง ฐิติกำนต์ ว่องเจริญ ป.3 3

32892 เด็กหญิง รักสิริ ด ำรงศักดิ์ ป.3 3

32923 เด็กหญิง กญัญำพิชญ์ จันทร์แสงศรี ป.3 3

33129 เด็กหญิง ชัญญำนุช แสงอุดม ป.3 3

33162 เด็กหญิง สุภำสินี มณฑำพันธุ์ ป.3 3

33313 เด็กหญิง พิชช์ญำสรณ์ สิทธิกติติสกลุ ป.3 3

32789 เด็กหญิง ชนิดำภำ หันทะนันต์ ป.3 4

32790 เด็กหญิง ศุมำลิน ทนงจิตต์ ป.3 4

32793 เด็กหญิง วรัทยำ เกตุทอง ป.3 4

32798 เด็กหญิง มนสิชำพร นำคแกว้เทศ ป.3 4

32802 เด็กหญิง กวินทิพย์ ต้ังสกลุย่ิงเจริญ ป.3 4

32812 เด็กหญิง ปัณณิกำ กจิต้ังจรัส ป.3 4

32819 เด็กหญิง ณิชกลุ ชัยงำม ป.3 4

32825 เด็กหญิง พัสสนันท์ ธนสถิตย์ชัย ป.3 4

32826 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ อนนต์คณุำสิน ป.3 4

32833 เด็กหญิง นภัสนันท์ อันทะหวำ ป.3 4
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32836 เด็กหญิง ณิชำวรรณ เช่ือมสำมัคคี ป.3 4

32841 เด็กหญิง ปรีชญำน์ น้อยเสำธง ป.3 4

32851 เด็กหญิง กนัยำกร สนใจพำณิชย์ ป.3 4

32858 เด็กหญิง ปัณณรัษฎ์ กล่ินอ้น ป.3 4

32860 เด็กหญิง ดำรำกำนต์ ดิษฐขมัภะ ป.3 4

32875 เด็กหญิง ภำวรินทร์ โบสุวรรณ ป.3 4

32882 เด็กหญิง แพรพิไล เถำทอง ป.3 4

32885 เด็กหญิง พำขวัญ รัตนสีตพงศ์ ป.3 4

32886 เด็กหญิง แทนหทัย ชูศรี ป.3 4

32890 เด็กหญิง ธำรรดำ สร้ำงจันทร์ ป.3 4

32891 เด็กหญิง อรอุมำ เหลือจันทร์ ป.3 4

32893 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชญำธร รัตนวิจิตร ป.3 4

33010 เด็กหญิง ปัณฑิญำ ลำภำนันตรัตน์ ป.3 4

33307 เด็กหญิง เกวลี เทพวงษ์ ป.3 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


