
ครูวิชชุตา ประกอบแสง

1 14810 ด.ช. ฐปนกร ปลอดทอง

2 14811 ด.ช. ธนกฤต ไตรรัตน์

3 14812 ด.ช. ภาสวิชญ์ จินดาพล

4 14813 ด.ช. วรินทร เจริญเกียรติตรัย

5 14814 ด.ช. ศิวกร ศุภดิตถ์กูล

6 14815 ด.ช. สิริโชตฒ์ ศุทธมงคล

7 14864 ด.ช. พิชญากร ล่ิมสกุล

8 14927 ด.ช. วรวุฒิ อินทรพานิช

9 15376 ด.ช. เณชภัทร โรนะวัฒน์

10 14817 ด.ญ. กนกณฐ ก าลังเก้ือ

11 14818 ด.ญ. จิดาภา ศิลปสุวรรณ

12 14819 ด.ญ. ชลฉัตร อรุณ

13 14820 ด.ญ. ญานิศา แสวงมี

14 14821 ด.ญ. ธัญรดา สัจกุล

15 14822 ด.ญ. ธิษฌามดี ลี

16 14823 ด.ญ. ปลายฝน ติรสถาพร

17 14824 ด.ญ. สิญาพรรฐ์ ค าหวาน

18 14825 ด.ญ. สุภัสสรา เพชรคง

19 14941 ด.ญ. พิมพิชชา หลักทอง

20 15377 ด.ญ. ดลกนก โลห์แก้ว

21 15378 ด.ญ. ณัฐฐา บัวศรี
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ครูกรรณิกา กล่ินจันทร์

1 14826 ด.ช. ณชพล ประทีป ณ ถลาง
2 14827 ด.ช. ธนภัทร จงไกรจักร
3 14828 ด.ช. ธรรมนารถ แซ่ต้ัน
4 14829 ด.ช. บวรนันท์ ข้อโนนแดง
5 14830 ด.ช. ปสิฐชัย แจ้งจุล
6 14831 ด.ช. ปัญญากร แหวนมีค่า
7 14832 ด.ช. พุฒิภัทร เลขงู
8 14833 ด.ช. ภัทรภณ ค ามีรักษ์
9 14834 ด.ช. ภูณิภัทร ทองลาย
10 14835 ด.ช. ภูริวัฒน์ ภู่วรณ์
11 14836 ด.ช. รัตนศักด์ิ อรรถธรรม
12 14837 ด.ช. วาคิน สถาพงศ์ภักดี
13 14838 ด.ช. ศุภกิตต์ ศิริปรุ
14 14839 ด.ช. ศุภวิชน์ คงประสม
15 14840 ด.ช. สรวิชญ์ บุญช่วย
16 15123 ด.ช. อลีสเธอร์ ลี ทาน เยบลานโด
17 15124 ด.ช. ธนวรรธน์ พฤกษ์ทวีศักด์ิ
18 15125 ด.ช. อภิพัชญ์ เลือดสงคราม
19 15153 ด.ช. กานต์ธีรา สนิทวงศ์
20 14841 ด.ญ. กัลยรัตน์ จินากูล
21 14842 ด.ญ. ขวัญจิรา ตันทนิส
22 14843 ด.ญ. จิตรวดี พืชชน
23 14844 ด.ญ. ณัฏฐ์ณรัน เอ่งฉ้วน
24 14845 ด.ญ. ณิชา กันทรประดิษฐ์
25 14846 ด.ญ ธาริกา นิยมพงษ์
26 14847 ด.ญ. นลินนิภา ค าสุข
27 14848 ด.ญ. บุญณิศา ใจชุ่ม
28 14849 ด.ญ. ปุณยวีย์ ไชยพันธ์
29 14850 ด.ญ. ภัทรสุดา แซ่อ๋อง
30 14851 ด.ญ. ภาศุนัน นิลสังคหะ
31 14852 ด.ญ. มุกช่อฟ้า แซ่ว่อง
32 14853 ด.ญ. วิรากานต์ คงศัพย์
33 14854 ด.ญ. ศรินภา ทวีทรัพย์
34 14855 ด.ญ. ศุภษร บุญมีเดช
35 15126 ด.ญ. ภิญญศิลป์ สินประสม
36 15127 ด.ญ. ผราธิชา ถาวร
37 15128 ด.ญ. ณิชากร วงทอง
38 15129 ด.ญ. วิชญาดา เพชรแก้ว
39 15380 ด.ญ. ณัฏฐณิย์ชา ปังหลีเส็น
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ครูนันทิยา ชลกิจ

1 14856 ด.ช. กฎ องค์วิมลการ
2 14857 ด.ช. จิรภัทร ไชยชาญ
3 14858 ด.ช. ชณัทดีเดช อินทะสอน
4 14859 ด.ช. ชินกฤต อับดุลหล้า
5 14860 ด.ช. ณัชชนม์ นาควานิช
6 14861 ด.ช. ธนาธิปษ์ พรหมวรรณ
7 14862 ด.ช. ปณัฐกวิน จันทร์เจริญ
8 14863 ด.ช. ปภังกร วรุดมสุธี
9 14865 ด.ช. ภูสิทธิ สุวิทย์
10 14866 ด.ช. มูฮัมหมัดอันวา ดีแม
11 14867 ด.ช. รัชชานนท์ เสนพิทักษ์
12 14868 ด.ช. ศิรวิชญ์ ชมบุญ
13 14869 ด.ช. ศุภกฤต โกยกิจเจริญ
14 14870 ด.ช. อัษศดิณย์ จิตรนาวี
15 15122 ด.ช. จารุพงษ์ คล้ายเปรม
16 15130 ด.ช. ปฐมพงษ์ ก่ิงแก้ว
17 15131 ด.ช. ภัทรชัย กฐินะเสถียร
18 15132 ด.ช. ณภฤกษ์ ลือภพ
19 15381 ด.ช. ชิษณุพงค์ ขุนจันทร์
20 14871 ด.ญ. กมลทิพย์ สิงหสุวรรณ
21 14872 ด.ญ. กวินทิพย์ ประเสิรฐสุข
22 14873 ด.ญ. จิณัฐตา กรเพ็ชร์
23 14874 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ชูกิจ
24 14875 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สุริยมณฑล
25 14876 ด.ญ. ชญานุช มุสิกะสังข์
26 14877 ด.ญ. ชนกนันท์ มะหลีโดง
27 14878 ด.ญ. ญาโณทัย เหมะรักษ์
28 14879 ด.ญ. ณทิพรดา สังคปาล
29 14881 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ยุวงค์พลันการ
30 14882 ด.ญ. นัทธมน สงวาริน
31 14883 ด.ญ. นูรนาเดีย หวันสู
32 14884 ด.ญ. พัทตฤทัย หนูหลง
33 14885 ด.ญ. ศุภรัญภรณ์ สุริราวงค์
34 15133 ด.ญ. นันท์นภัส นิติธรรมมานนท์
35 15134 ด.ญ. กุมภาพันธ์ สวนยา
36 15135 ด.ญ. ภคพร โรมรันต์
37 15136 ด.ญ. ปวีณ์ลดา ท่ันเส้ง
38 15168 ด.ญ. สุทัชชา เสาวลักษณาการ

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3



ครูลลิตา ปาระณะ

1 14886 ด.ช. แก้วมังกร แก้วถาวร
2 14887 ด.ช. คุณานนท์ นันทบุตร
3 14888 ด.ช. ธราวุฒิ เอ่ียนวิไล
4 14889 ด.ช. นรินทร์ภัทร์ ละมัยกิจ
5 14890 ด.ช. นวปฎล ฉิมทับ
6 14891 ด.ช. พชรพล จินดา
7 14892 ด.ช. พิชชาพัฒน์ โชคเก้ือ
8 14893 ด.ช. ภูธน แสวงทรัพย์
9 14894 ด.ช. ยุทธจักร โต๊ะหมาด
10 14895 ด.ช. วรวุฒิ สมหวัง
11 14896 ด.ช. วริศ ปฏิพัทธ์พิทักษ์
12 14897 ด.ช. วิชยุตม์ ชัยรัตน์
13 14898 ด.ช. ศุภณัฐ ทองจันทร์
14 14899 ด.ช. ศุภวิชญ์ อารีรอบ
15 14900 ด.ช. อชิระ เฟ่ืองฟู
16 14901 ด.ช. อนาคิมต์ สงมี
17 15137 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ประสานสม
18 15138 ด.ช. จักรภัทร รักษาราษฎร์
19 15139 ด.ช. กฤติพงศ์ คีรีรัตน์
20 15379 ด.ช. ณัฐดนัย บิลและหมัน
21 15382 ด.ช. นิติพงศ์ ฉางแก้ว
22 14903 ด.ญ. กัลยาณี ชวดค า
23 14904 ด.ญ. ชลลดา ศิริศรีวิโรจน์
24 14905 ด.ญ. ณภาภัช สิงหรัตน์
25 14906 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
26 14907 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ธนาทรัพย์
27 14908 ด.ญ. ดารนีย์ บุญยวง
28 14909 ด.ญ. นิภาวรัชญ์ ธรรมดี
29 14910 ด.ญ. ปุณณมาส ไทรงาม
30 14911 ด.ญ. พิมพิศา หิรัญจรัสพิวัฒน์
31 14912 ด.ญ. เมธาวี ยอดแก้วกุล
32 14913 ด.ญ. รินรดา ทองจิตต์
33 14914 ด.ญ. วริศรา รุ่งเรือง
34 15140 ด.ญ. มณีกานต์ ยกย่อง
35 15141 ด.ญ. นันทนัช ปลอดทอง
36 15142 ด.ญ. ดานียา อะนะฝร่ัง
37 15143 ด.ญ. ภาธิศา ละอองกุล
38 15383 ด.ญ. ธัญญภัสร์ ทองศิริเศรษฐ์
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ครูรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

1 14916 ด.ช. ชัยนนท์ เช้ือสมัน
2 14917 ด.ช. ธนกร องค์ศิริโชค
3 14918 ด.ช. ธนากร สีมันตะ
4 14919 ด.ช. นภัสดล คงแก้ว
5 14920 ด.ช. นูรูซดีน ยุคุณธร
6 14921 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมนึก
7 14922 ด.ช. พรพิพัฒน์ วิเศษเกษม
8 14923 ด.ช. พิชัยยุทธ คงชู
9 14924 ด.ช. ภูผา จินดาพล
10 14925 ด.ช. ภูวรินทร์ บุญสิงห์
11 14926 ด.ช. ยศวิน ทองพัฒน์
12 14928 ด.ช. วายุภัค ศรีชวนะ
13 14929 ด.ช. วีรวัฒน์ รักดี
14 14930 ด.ช. ษุภภู พลผอม
15 15144 ด.ช. เฟาซีย์ เนาว์ไพร
16 15145 ด.ช. กิตติเชษฐ์ ตันติกาญจนานนท์
17 15146 ด.ช. อุดมศักด์ิ ยอดขวัญ
18 15147 ด.ช. จิรกิตต์ิ ควรเกิด
19 15167 ด.ช. รุจ สรรพัญญุติ
20 15384 ด.ช. ภาคิน ดินแดง
21 14931 ด.ญ. กฤตินี พิทักษ์จินดาวงศ์
22 14932 ด.ญ. กานต์ธิดา เอมโอช
23 14933 ด.ญ. นันท์มนัส บุ่ยทวีทรัพย์
24 14934 ด.ญ. ชญาภา เจริญการ
25 14935 ด.ญ. ชนกานต์ อักษรวงศ์
26 14936 ด.ญ. ณปภัสร กรองมะเริง
27 14937 ด.ญ. ธณิตา อินทฤทธ์ิ
28 14938 ด.ญ. ปานศิริ ศรอินทร์
29 14939 ด.ญ. ปิยากร โยธารักษ์
30 14940 ด.ญ. พิชญ์สินี สุสันติกาญจน์
31 14942 ด.ญ. ภิรญา จิรชลพัฒนโสภณ
32 14943 ด.ญ. เมธาพร ภาระพฤติ
33 14944 ด.ญ. ลัลน์ชัญญา จินดาพล
34 14945 ด.ญ. อภิสราพร สมลิคุณ
35 15118 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อะก่ึง
36 15148 ด.ญ. ณิชกานต์ เจริญกุล
37 15149 ด.ญ. อัยนา ช่วยรอด
38 15150 ด.ญ. วริษฐา เพ็ชรสมาน
39 15385 ด.ญ. ธัญญชนก ตันทนิส
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ครูเบญจวรรณ เต็มเป่ียม

1 14946 ด.ช. ณัฐชัย แซ่ตัน
2 14947 ด.ช. ธงชัย เทศนอก
3 14948 ด.ช. ธนานพ เกตุศรัทธา
4 14949 ด.ช. ธีรพงษ์ จ้ิวเส้ง
5 14950 ด.ช. ปุญญพัฒน์ พลันการ
6 14951 ด.ช. พลวริษฐ์ ค าวอน
7 14952 ด.ช. พิพรรธ โชติคุต
8 14953 ด.ช. ภาคภูมิ อมรกิจ
9 14954 ด.ช. ภูดิศ อภัยรัตน์
10 14955 ด.ช. มาปล้ืม วิมลพันธ์ุ
11 14956 ด.ช. ภรัณญู อยู่ส าราญ
12 14957 ด.ช. ศิรวิชญ์ สุวรรณสังข์
13 14958 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ภัทรจินดาวงศ์
14 14959 ด.ช. อภิชา ธรรมรัตน์
15 14960 ด.ช. อิลฮาม ชูด า
16 15151 ด.ช. รัชพล ทองตัน
17 15152 ด.ช. พชร บุญยกบัณฑิต
18 15154 ด.ช. ศิวริศร ทองมาก
19 15155 ด.ช. ปภินวิช สุขแก้ว
20 14961 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา ทวีพันธุรัตน์
21 14962 ด.ญ. กัลยา งานสถิล
22 14963 ด.ญ. กุลปวีณ์ อิสลาม
23 14964 ด.ญ. เขมจิรา โพธิสาร
24 14965 ด.ญ. ญาตาวี รตะเสรี
25 14966 ด.ญ. ดารินทร์ พิมาน
26 14967 ด.ญ. ประภัสสร แซ่ผ่ัว
27 14968 ด.ญ. พงศ์พัชรา ลีลาทิวานนท์
28 14970 ด.ญ. ภัทรกันฑ์ เสือพิทักษ์
29 14971 ด.ญ. วิภาพร ทวีสมาน
30 14972 ด.ญ. ศศิพิมพ์ นิตยาวีรวัฒน์
31 14973 ด.ญ. สวิชญา อุดร
32 14974 ด.ญ. สุพัชญา บุษรา
33 14975 ด.ญ. อนัญญา หน่อท้าว
34 15156 ด.ญ. ปุญญาภัทร ทองจิตต์
35 15157 ด.ญ. นีสรีน หวันสู
36 15158 ด.ญ. นภัทร แก้วภราดัย
37 15166 ด.ญ. ปิยะฉัตร แต่งต้ัง
38 15386 ด.ญ. ปวริศา สมนาม
39 15387 ด.ญ. ณิชนันทน์ ขุนเด่ือ
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ครูเตือนใจ นวกุลฤทธิไกร

1 14976 ด.ช. จุฬา ตนคลัง
2 14977 ด.ช. ณัฐภัทร เซ่งเอ้า
3 14978 ด.ช. ณัทวรรษ แซ่แต่
4 14979 ด.ช. ธนพล พรหมประกาย
5 14980 ด.ช. ธนันดร แก้วส าลี
6 14981 ด.ช. ธริช แซ่ตัน
7 14982 ด.ช. ปณิธาน ชูแก้ว
8 14983 ด.ช. เดชาธร เภรีภาส
9 14984 ด.ช. ฟีรอส ชลเขตต์
10 14985 ด.ช. ภควัฒน์ เสมอภาค
11 14987 ด.ช. รัชชานนท์ อุตสาหะ
12 14988 ด.ช. วรเมธ ไวยวงษ์
13 14989 ด.ช. วศิน อุ้ยสกุล
14 14990 ด.ช. อินทัช สุขเล้ือง
15 15159 ด.ช. วงศกร กุลศุภกร
16 15160 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ยุคุณธร
17 15161 ด.ช. กันตวิชญ์ เก็บทรัพย์
18 15178 ด.ช. ศุภกฤต ทองเต็ม
19 15388 ด.ช. ทมะ โชติวรนานนท์
20 15389 ด.ช. ธนัช โรจนะรัตน์
21 14991 ด.ญ. เกวลิน กิจอินทรีย์
22 14992 ด.ญ. คีตกานท์ ด าสอน
23 14993 ด.ญ. ฉันท์สินี เอตทัคคะพันธ์ุ
24 14994 ด.ญ. ชาคริยา ชูโชติ
25 14995 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสงประดับ
26 14996 ด.ญ. ดนุลดา จันทะจร
27 14997 ด.ญ. นภัสนันท์ ไชยพิลา
28 14998 ด.ญ. นภัสศร ชูประพันธ์
29 14999 ด.ญ. กุลพัชร พิศุทธิกิจ
30 15000 ด.ญ. บุณยกร ไชยโคต
31 15001 ด.ญ. เบญญาภา ขอพุทธานุภาพ
32 15002 ด.ญ. ปุณยาพร วงษ์นา
33 15003 ด.ญ. พิชญธิดา ศึกสงคราม
34 15004 ด.ญ. ลภัสนันท์ เพชรสุทธ์ิ
35 15005 ด.ญ. โศศิษฐา อรุณโรจน์โกศล
36 15162 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ประกอบแสง
37 15163 ด.ญ. จินต์จุฑา อิสโรฬาร
38 15164 ด.ญ. กรกนก พุททอง
39 15165 ด.ญ. ณิชธมณช์ สุทธิประภา

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/7


