
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32583 เด็กหญิง อภิชำดำ สีด้วง ป.4 1

32595 เด็กหญิง ลักษิกำ เหมือนจันทร์นุ่ม ป.4 1

32600 เด็กหญิง วำรีรัตน์ จำยะรัตน์ ป.4 1

32604 เด็กหญิง ธันยำดำ ผดุงศรีสวัสดิ์ ป.4 1

32612 เด็กหญิง จอมใจ โสมะอำภำ ป.4 1

32615 เด็กหญิง อัณเจรำ ว่องไวพำณิชย์ ป.4 1

32619 เด็กหญิง ณิชชยำ ชำลประเสริฐ ป.4 1

32626 เด็กหญิง ณดำรัตน์ ซ้ำยกระโทก ป.4 1

32629 เด็กหญิง จิดำภำ ปัตตะนุ ป.4 1

32630 เด็กหญิง จิดำภำ กนกโชติกลุ ป.4 1

32636 เด็กหญิง วิรำวรรณ์ เนตรศิริ ป.4 1

32638 เด็กหญิง เอมีเลีย เหมหงษ์ ป.4 1

32641 เด็กหญิง ญำณิศำ อำปะนนท์ ป.4 1

32642 เด็กหญิง พิชญดำ อนุสรณ์ ป.4 1

32643 เด็กหญิง นรินทร์ภัทร ผดุงโชค ป.4 1

32653 เด็กหญิง เพียงฟ้ำ พิมพ์จันทร์ ป.4 1

32655 เด็กหญิง ณภัสรินทร์ สุนทรินทร์ ป.4 1

32664 เด็กหญิง ธนญำ จันทะสิม ป.4 1

32736 เด็กหญิง พรนภัส ตุทำนนท์ ป.4 1

32861 เด็กหญิง พิชญ์สินี เฮ้ียนชำศรี ป.4 1

32896 เด็กหญิง บุญรักษำ นำคพรหม ป.4 1

33240 เด็กหญิง ชญำชนก อรุณเหลือง ป.4 1

33259 เด็กหญิง ณภัทร สังวำระนที ป.4 1

32584 เด็กหญิง ปวริศำ ค ำภูมี ป.4 2

32586 เด็กหญิง ณภัทรลดำ อินทรสุนทร ป.4 2

32588 เด็กหญิง ณกมล อยู่วงศ์ ป.4 2

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32590 เด็กหญิง ปฏิมำ เจนงำน ป.4 2

32592 เด็กหญิง ประวีณ์นุช รัชต์ชฎำนนท์ ป.4 2

32594 เด็กหญิง โชติกำ สุทธิธรรมมำ ป.4 2

32602 เด็กหญิง ธนันญ์ภร ฟองเหม ป.4 2

32606 เด็กหญิง บุญรักษำ ลีทอง ป.4 2

32609 เด็กหญิง อภิสรำ อุบล ป.4 2

32622 เด็กหญิง ศศิณัฐ พรทวีวัฒน์ ป.4 2

32625 เด็กหญิง ชญำภำ วรรณวัฒน์ ป.4 2

32627 เด็กหญิง ฐิติญำ บ่อใหญ่ ป.4 2

32628 เด็กหญิง วรพิชชำ คู่กระสังข์ ป.4 2

32631 เด็กหญิง ปัณชญำ กลุวิริยะวณิชย์ ป.4 2

32634 เด็กหญิง นภิษำ ทองไทย ป.4 2

32644 เด็กหญิง กญัญำณัฐ จีนไผ่ ป.4 2

32646 เด็กหญิง กญัญำวีร์ ชุนล้ิม ป.4 2

32651 เด็กหญิง พิชำมญช์ุ ตันยำลักษณ์ ป.4 2

32815 เด็กหญิง แพรพลอย ตีระวนินทร ป.4 2

33154 เด็กหญิง จิณำพัฒน์ กญัน์จิมำณนท์ ป.4 2

33244 เด็กหญิง พระกรุณำ หนุนพระเดช ป.4 2

33268 เด็กหญิง นวกชมณ จุมพิศ ป.4 2

32582 เด็กหญิง ปำนชนก พรเฉิดฉำย ป.4 3

32585 เด็กหญิง โชติกำ อำรีมำนะกจิ ป.4 3

32589 เด็กหญิง กณัฑ์วรงค์ อู่รังสิมำวงศ์ ป.4 3

32593 เด็กหญิง บุญสิตำ สมปองสกลุ ป.4 3

32599 เด็กหญิง กญัญนัช อรชร ป.4 3

32605 เด็กหญิง วรำรัตน์ พิมลกติติรัตน์ ป.4 3

32607 เด็กหญิง ชญำรักษ์ สรณำรักษ์ ป.4 3

32611 เด็กหญิง ช้องนำง ทองถำวร ป.4 3

32614 เด็กหญิง ภัทรดำ ครูศิริกลุ ป.4 3

32616 เด็กหญิง ปิยำกร ห่วงสุวรรณ ป.4 3
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32618 เด็กหญิง ภริตำ กนิษฐสังกำศ ป.4 3

32621 เด็กหญิง รดำ วิเศษรัตนำกลุ ป.4 3

32623 เด็กหญิง ชำลินี กติิศัพย์ ป.4 3

32648 เด็กหญิง ณพรนัทธมน ไชยศรีพรหม ป.4 3

32649 เด็กหญิง ธีธิดำ เลิศสิทธิพันธ์ ป.4 3

32659 เด็กหญิง ธนวรรณ สมบัติจินดำ ป.4 3

32660 เด็กหญิง ปุณรวิภำ แพทย์วงษ์ ป.4 3

32870 เด็กหญิง ลลนำ ไวทยวรรณ ป.4 3

33054 เด็กหญิง พิชญ์สินี ฉำยำงำม ป.4 3

33097 เด็กหญิง ปวริศำ สำระสุข ป.4 3

33164 เด็กหญิง วรำริตำ เหมพรรณไพเรำะ ป.4 3

33183 เด็กหญิง ณัฐพิมล ลีลำพิสุทธิ์ ป.4 3

32581 เด็กหญิง พิชชำพร ย้ิมมำก ป.4 4

32587 เด็กหญิง อรณิชำ อ่องบำงน้อย ป.4 4

32591 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทองส่ง ป.4 4

32596 เด็กหญิง ศิรดำ เจียรณ์มงคล ป.4 4

32597 เด็กหญิง รมิตำ รังสิยำภรณ์รัตน์ ป.4 4

32598 เด็กหญิง จิรพัช ปิกเกษม ป.4 4

32601 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ วรรคตอน ป.4 4

32603 เด็กหญิง อำรดำ ซุ้นสุวรรณ ป.4 4

32608 เด็กหญิง พิณชญำ ทิพย์ทิมำพันธ์ ป.4 4

32624 เด็กหญิง อัญธิกำ เปี่ยมทิพย์มนัส ป.4 4

32637 เด็กหญิง ณิชำวินทร์ เช่ือมสำมัคคี ป.4 4

32639 เด็กหญิง รภัทภร วัยพะโฉม ป.4 4

32640 เด็กหญิง ณัฐมน ศรีสิทธิ์ ป.4 4

32647 เด็กหญิง ฐปนัท สันติศิริ ป.4 4

32654 เด็กหญิง ศศิชำ จันทรำมำศ ป.4 4

32656 เด็กหญิง ชำริญำ รอดเที่ยง ป.4 4

32657 เด็กหญิง อตินุช จำรุภำคย์ชำนนทน์ ป.4 4
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32662 เด็กหญิง สิตำงศุ์ จินำรักษ์พงศ์ ป.4 4

33063 เด็กหญิง กนัต์กนัษฐ์ รอดทรัพย์ ป.4 4

33084 เด็กหญิง ลภัสรดำ สันติธรรมสกลุ ป.4 4

33141 เด็กหญิง ภัทรวดี บุตรหวำน ป.4 4

33184 เด็กหญิง ณชนก จันทร์นวล ป.4 4

33264 เด็กหญิง ปัณนิภำ คนหลัก ป.4 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


