
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32366 เด็กหญิง พลอยชมพู ธนวินท์ ป.5 1

32373 เด็กหญิง ปิยธิดำ เฉลิมสถำพร ป.5 1

32382 เด็กหญิง ณัจสิยำกรณ์ เพ็ชรจ ำรัส ป.5 1

32386 เด็กหญิง ประภำศรี อรุณศรี ป.5 1

32387 เด็กหญิง รวิสรำ สวัสดิบุตร ป.5 1

32388 เด็กหญิง เรณุกำ สุมะนังกลุ ป.5 1

32391 เด็กหญิง วรรณกร งำมวัฒน์ ป.5 1

32395 เด็กหญิง พัสวีพิชญ์ บัวแกว้ ป.5 1

32399 เด็กหญิง ปัญชลิดำ มำจันทร์ ป.5 1

32405 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ เรืองธรรมสิงห์ ป.5 1

32407 เด็กหญิง สุทธิดำ มำลำรัตน์ ป.5 1

32415 เด็กหญิง ศมณียำ กตะศิลำ ป.5 1

32420 เด็กหญิง พิชชำพร สมนึก ป.5 1

32426 เด็กหญิง พลอยไพลิน จันทร์แปลง ป.5 1

32429 เด็กหญิง ณัชชำ ปัญญำสมบัติ ป.5 1

32431 เด็กหญิง ชญำดำ ห่วงสุวรรณ ป.5 1

32731 เด็กหญิง ปริม ชัยจินดำ ป.5 1

32975 เด็กหญิง อรชลิดำ ธัญกรวรำโชติ ป.5 1

33094 เด็กหญิง ภัชรำพร ถำวรศิริ ป.5 1

33144 เด็กหญิง ปภำดำ กองเนตร ป.5 1

33158 เด็กหญิง พัทธนิตำ โสดำกลุ ป.5 1

33206 เด็กหญิง เปมิกำ แกว้นิล ป.5 1

33231 เด็กหญิง ศุภชญำ ร่ืนส ำรำญ ป.5 1

33319 เด็กหญิง ศศิกำนต์ กติิพิศำลกล ป.5 1

32360 เด็กหญิง ณภัทร อำรยะด ำรงเดช ป.5 2

32367 เด็กหญิง ชณำณำ ยำสมุทร ป.5 2
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32370 เด็กหญิง กนัต์กนิษฐ์ เตชะนันท์ ป.5 2

32374 เด็กหญิง กริกร อุ่ยกมุกร ป.5 2

32378 เด็กหญิง สิริณ สุขแสน ป.5 2

32380 เด็กหญิง ญดำธร ศิริพรประสิทธิ์ ป.5 2

32389 เด็กหญิง ภูรียำ คงชุม ป.5 2

32401 เด็กหญิง วริศรำ ด้วงใจบุญ ป.5 2

32402 เด็กหญิง ชญำนิศ ยังวิเศษสุข ป.5 2

32408 เด็กหญิง ธีรนำฏ รักสันติวงศ์ ป.5 2

32409 เด็กหญิง อนำมิกำ ทวีอัครสถำพร ป.5 2

32410 เด็กหญิง มันตำ พันธุ์สุวรรณ ป.5 2

32417 เด็กหญิง สุธำสินี อัศวมงคลชัย ป.5 2

32422 เด็กหญิง กนกนิภำ เหล่ำจินดำมณี ป.5 2

32425 เด็กหญิง กลัยกร กฤษณลีลำ ป.5 2

32433 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ข ำล ำภู ป.5 2

32517 เด็กหญิง ปลิดำ เต็งนิยม ป.5 2

32613 เด็กหญิง มิรำ สุนทรโชติ ป.5 2

32695 เด็กหญิง กลุรดำ แจ้งควำมดี ป.5 2

32732 เด็กหญิง แพรภัทร ดวงวัฒนชัย ป.5 2

32829 เด็กหญิง ชำลิศำ ขนัตี ป.5 2

33173 เด็กหญิง รำชำวดี สร้อยสุวรรณ์ ป.5 2

33299 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ภู่งำม ป.5 2

33314 เด็กหญิง ปรำณปรียำ สิทธิกติติสกลุ ป.5 2

32359 เด็กหญิง ธัชชำ ศรีวิวัฒนกลุ ป.5 3

32363 เด็กหญิง ณัฐกมล เสง่ียมรักษ์ ป.5 3

32364 เด็กหญิง อภิชญำ สีด้วง ป.5 3

32365 เด็กหญิง อภิชญำ สังวำลย์เดช ป.5 3

32375 เด็กหญิง ปุณณญำดำ แสงหล้ำ ป.5 3

32377 เด็กหญิง พรไพลิน ตันธรรมจำริก ป.5 3

32390 เด็กหญิง พีรยำ ปิยะบงกำร ป.5 3
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32393 เด็กหญิง ณัฐวีร์ จิตพิไลเมธำ ป.5 3

32394 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประสิทธิชัยสิน ป.5 3

32396 เด็กหญิง บุญญิสำ อินปัน ป.5 3

32397 เด็กหญิง ญำณำ ไชยพจน์พำนิช ป.5 3

32398 เด็กหญิง อิงกมล ศรีประเสริฐ ป.5 3

32419 เด็กหญิง กชกร หลักหำญ ป.5 3

32427 เด็กหญิง เพชรชุดำ สองจันทึก ป.5 3

32432 เด็กหญิง กฤติกำ ลำยหงษ์ ป.5 3

32435 เด็กหญิง เพชรชฎำ ตุ้มเพชร ป.5 3

32444 เด็กหญิง อริยกรณ์ คทัมำร ป.5 3

32686 เด็กหญิง ภวรัญชน์ บุญช ำนำญ ป.5 3

32901 เด็กหญิง สุพิชญำ พรหมรอด ป.5 3

32970 เด็กหญิง ณัฐธิดำ เหล่ำพิเดช ป.5 3

33098 เด็กหญิง ณัฐิพัส วิรสิริสิญจ์ ป.5 3

33174 เด็กหญิง ณัฐชำ นิยุบล ป.5 3

33266 เด็กหญิง ณิชำดำ สุริวงค์ ป.5 3

33286 เด็กหญิง กญัจน์กมล ชนะเลิศวงศ์ ป.5 3

32361 เด็กหญิง ธนธิดำ ทองเจริญ ป.5 4

32362 เด็กหญิง พิชญธิดำ อำบสุวรรณ์ ป.5 4

32368 เด็กหญิง เตชิตำ ศิริปภำโชติ ป.5 4

32369 เด็กหญิง พิรำวรรณ ทรงม้ำ ป.5 4

32371 เด็กหญิง ธัญพร มะโน ป.5 4

32376 เด็กหญิง พิมพ์เพทำย ตันธรรมจำริก ป.5 4

32379 เด็กหญิง ภัทรภร เช้ือช่ำง ป.5 4

32381 เด็กหญิง ภัคจิรำ หำญสงครำม ป.5 4

32383 เด็กหญิง บุญธิชำ พ่อคำ้ ป.5 4

32400 เด็กหญิง อรปรียำ พินเดช ป.5 4

32411 เด็กหญิง ธัญญภัสร์ ยูนิพันธ์ ป.5 4

32412 เด็กหญิง ไอศวรรย์ นิติภัฒนำภิรักษ์ ป.5 4
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32416 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ่ิมประเสริฐ ป.5 4

32423 เด็กหญิง กมลนัทธ์ เหล่ำจินดำมณี ป.5 4

32424 เด็กหญิง วรสุดำ จันทร ป.5 4

32558 เด็กหญิง พัชรินทร์ อ่ิมสุวรรณ์ ป.5 4

32671 เด็กหญิง ปวริศำ จงสมจิต ป.5 4

32781 เด็กหญิง กชษร สุวรรณบรรพรต ป.5 4

32813 เด็กหญิง เกวลิน ล้ีสมบูรณ์ ป.5 4

33000 เด็กหญิง รุ่งไพลิน เภำวิเศษ ป.5 4

33132 เด็กหญิง ณฐิตำ หอมขจร ป.5 4

33222 เด็กหญิง ศศิมำ ศิริสมบูรณ์ ป.5 4

33294 เด็กหญิง สิริกร เธียรอุกฤษฏ์ ป.5 4

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


