
ครูวิชชุตา ประกอบแสง

1 15432 ด.ช. กฤตธน เหล่ากิจไพศาล

2 15433 ด.ช. กวิน ควรกล้า

3 15434 ด.ช. ธนัตถ์ ธนูศิลป์

4 15435 ด.ช. ธิษณชน กาฬกาญจน์

5 15436 ด.ช. พงษ์ธนภัส วิรวัชร์กวิน

6 15437 ด.ช. ฟาคิน ถาวรชีพ

7 15438 ด.ญ. ชัญญานุช มูลหมัน

8 15439 ด.ญ. ชาบีญ่า ด าค า

9 15440 ด.ญ. ซูรี ลี

10 15441 ด.ญ. ณัฐิกานต์ พงศานนท์

11 15442 ด.ญ. ณิชา อังธนดิลก

12 15443 ด.ญ. ปณาลี ร่มแก้ว

13 15444 ด.ญ. ปนัสฐ์ยา ฉันโชคดี

14 15445 ด.ญ. ปัทมกันต์ ชังอินทร์

15 15446 ด.ญ. พิชญา ขวัญปิยะรัตน์

16 15447 ด.ญ. พิมพ์ชนก โสฬส

17 15448 ด.ญ. พิมพ์ฬภัส มะลิจันทร์

18 15449 ด.ญ. โยชิโนะ วงศ์ชุมพิศ

19 15450 ด.ญ. อนัญญา อรรถธรรม

20 15479 ด.ญ. ปรียานุช ค างาม

21 15671 ด.ช. ปวร สุริยะ
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ครูกรรณิกา กล่ินจันทร์

1 15451 ด.ช. กฤตภคิน ศรีถะภูมิ

2 15452 ด.ช. กีรติ ศรีน้อย

3 15453 ด.ช. จอมทัพ เพชรมณี

4 15454 ด.ช. จิรภาส มาตศรี

5 15455 ด.ช. จุลจักร จิระศิริกาญจน์

6 15456 ด.ช. ธนภัทร สุทธิกุล

7 15457 ด.ช. ธีปกรณ์ พรหมวรรณ

8 15458 ด.ช. นัธทวัฒน์ พูลสวัสด์ิ

9 15459 ด.ช. พชรพล ก่ิงแก้ว

10 15460 ด.ช. พนธกร อุตสาหะ

11 15461 ด.ช. พรภวิษย์ ทองเกล้ียง

12 15462 ด.ช. พลลภัตม์ ศิริอนุภัทรกุล

13 15463 ด.ช. ภีมเดช ค าหล้าทราย

14 15464 ด.ช. ภูริณัฐ จันทนา

15 15465 ด.ช. วรวรรธน์ ศรีทอง

16 15466 ด.ช. วุฒิกร จันทวงศ์

17 15467 ด.ช. อนุภัทร แสงสุวรรณ์

18 15468 ด.ช. อภิวิชญ์ ด าชุม

19 15469 ด.ญ. กมลวรรณ คงทรัพย์

20 15470 ด.ญ. กุลิสรา ล่ิมดุลย์

21 15471 ด.ญ ฐิตารีย์ ค าธร

22 15472 ด.ญ. ธีรยา ด้วงมาก

23 15473 ด.ญ. พัชรีวรรณ ชุมศรี

24 15474 ด.ญ. พัดชา ทองหม่ืน

25 15475 ด.ญ. พิชญาภา สุวรรณวร

26 15476 ด.ญ. ภัทรวฎี สุขารมย์

27 15477 ด.ญ. วิชญาดา พุทธาสมศรี

28 15478 ด.ญ. ศศินัดดา จันภักดี

29 15480 ด.ญ. อานีต้า ว่าหาบ
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ครูรุ่งนภา ลังกาวีเขต

1 15481 ด.ช. กฤตธรรม สุขเสนา

2 15482 ด.ช. กัญตพัฒน์ แต่งต้ัง

3 15483 ด.ช. กิตตธร จันทวงศ์

4 15484 ด.ช. จิรภัทร วุฒิชาญ

5 15485 ด.ช. จิรัฐ ทองเจริญ

6 15486 ด.ช. ชวินทร์ วันดาว

7 15487 ด.ช. ฐินันรเมศ ย่ิงยวด

8 15488 ด.ช. ณัฐชัย สันหละ

9 15489 ด.ช. ณัฐสิษฐ์ สุดตเมือง

10 15490 ด.ช. ธนกร ธัมมทินโน

11 15491 ด.ช. นภัทร ตันแต๋ว

12 15492 ด.ช. พลศรุต ค าจันทร์

13 15493 ด.ช. พินธสุทธ์ิ สรรพัญญุติ

14 15494 ด.ช. ภีมวัจน์ สวัสดิเวช

15 15495 ด.ช. ภูคณิศ จักรทอง

16 15496 ด.ช. วชิรวิทย์ ไชยผัน

17 15497 ด.ช. สมัชญ์ ฦๅชา

18 15498 ด.ช. สายฟ้า วงศ์วานิช

19 15499 ด.ช. สิริวัฒน์ งานแข็ง

20 15500 ด.ญ. กิดากร อาจหาญ

21 15501 ด.ญ. ชัชชญา คล้ ามณี

22 15502 ด.ญ. ณัฐฐา พาหน

23 15503 ด.ญ. ปิยฉัตร กุฎอินทร์

24 15504 ด.ญ. ไปรยา ไชยม่ิง

25 15505 ด.ญ. พิชญธิดา วันหนุน

26 15506 ด.ญ. ฟารินดา ยืนยง

27 15507 ด.ญ. ภัทธรียา แซ่โห

28 15508 ด.ญ. วิชญาดา ลุยจันทร์

29 15509 ด.ญ. อริศรา รัตนภักด์ิ

30 15576 ด.ญ. กานต์ธิดา พรหมสุวรรณ
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ครูลลิตา ปาระณะ

1 15510 ด.ช. กมลภู ชะเอม

2 15511 ด.ช. กรินทร์ อินต๊ะ

3 15512 ด.ช. เจ้าคุณ ชาญกิจธนโภคิน

4 15513 ด.ช. ชโนทัย อ้นพา

5 15514 ด.ช. ชัยอนันต์ เขียวอ าพร

6 15515 ด.ช. ณัฐนนท์ ฤทธิชัย

7 15516 ด.ช. ณัฐพากย์ เหล่าวิเศษกุล

8 15517 ด.ช. ณัฐภูมิ เจริญฤทธ์ิ

9 15518 ด.ช. ธัชเมษา เจ่ียสกุล

10 15519 ด.ช. ธีรเมธ ศรีงาม

11 15520 ด.ช. นนทนันท์ นาคา

12 15521 ด.ช. นัธทวัฒน์ คงเนียม

13 15522 ด.ช. พลกฤต รัญนุรักษ์

14 15523 ด.ช. พีรพัฒน์ เขาเหม้น

15 15524 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ขุนช านาญ

16 15525 ด.ช. วุฒิภัทร เกียรติทวี

17 15526 ด.ช. ศรัณย์ พาลี

18 15527 ด.ช. ศุภกิตต์ิ จงกิจ

19 15528 ด.ช. อชิตพล เพชรกุล

20 15529 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บุญมาก

21 15530 ด.ญ. ธัญชนก แก้วประดิษฐ์

22 15531 ด.ญ. ธัญญรัตน์ แซ่โค้ว

23 15532 ด.ญ. นันท์นภัสร์ สวัสดิรักษ์

24 15533 ด.ญ. บุตษญา ไชยเรนทร์

25 15534 ด.ญ. พิชญธิดา หมวดพล

26 15535 ด.ญ. ฟิลลา ชลเขตต์

27 15536 ด.ญ. ภิญญดา ทองเพ็ง

28 15537 ด.ญ. วริศรา อาษาราษฎร์

29 15538 ด.ญ. วิชญาพร เวทย์ประสิทธ์

30 15539 ด.ญ. สาริศา ทองศรีนุ่น
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ครูรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

1 15540 ด.ช. คุณานนท์ แซ่เตียว

2 15541 ด.ช. จิรภัทร แก้วมณี

3 15542 ด.ช. ชนนน สุพันธ์

4 15543 ด.ช. ทินพันธ์ุ มะลิทิพย์

5 15544 ด.ช. ธนภัทร ไพรินทร์

6 15545 ด.ช. ธีรพงษ์ อ๋องอนุสรณ์

7 15546 ด.ช. ปราบ ราตรีลัย

8 15547 ด.ช. พงษ์พดล ขจรแสงเจริญ

9 15548 ด.ช. พัทธาวุธ ชาติรักษา

10 15549 ด.ช. พิชญะ ชิดเช่ียว

11 15550 ด.ช. พิรชัช ติค า

12 15551 ด.ช. ฟิรเดาซ์ สามารถ

13 15552 ด.ช. ภูริชชา ปลิวทอง

14 15553 ด.ช. ภูวเดช รอดภัย

15 15554 ด.ช. วีราทร สงวนนาม

16 15555 ด.ช. สิทธินนท์ มาตยวุฒ

17 15556 ด.ช. สิรดนัย เหมเหล็ก

18 15557 ด.ช. อติวิชญ์ มัจฉาเวช

19 15558 ด.ช. อัครวัฒน์ จิรวัฒนพาณิช

20 15559 ด.ช. ธนกร วงศ์ลักษณพันธ์

21 15560 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ สุรวิศาลกุล

22 15561 ด.ญ. ณัฐกฤตา จันทร์แดง

23 15562 ด.ญ. ตรงกมล ถนอมวงศ์

24 15563 ด.ญ. ธนภรณ์ รัชตกุล

25 15564 ด.ญ. ธนันพัชญ์ นกทองกิติพงษ์

26 15565 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ รัตนภูมิ

27 15566 ด.ญ. นวพร สังขรักษ์

28 15567 ด.ญ. นันณภัชสรน์ จันทร์วัฒน์

29 15568 ด.ญ. ฟาเดีย ช่างเหล็ก

30 15569 ด.ญ. อลิสศา ธนูศิลป์
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ครูเบญจวรรณ เต็มเป่ียม

1 15570 ด.ช. กรรณภัทร ประดิษฐสกุลชัย

2 15571 ด.ช. กัญจน์สุธี สารภีพิทยานนท์

3 15572 ด.ช. ชยานนท์ นันทบุตร

4 15573 ด.ช. ณัฐนันท์ ฤทธิชัย

5 15574 ด.ช. ณัฐพัชร์ ไพฑูรย์ศุภธาดา

6 15575 ด.ช. ธนกฤต จุลวงศ์

7 15577 ด.ช. ปฏิญญา เพ็ชรมณี

8 15578 ด.ช. ปวรุตม์ องค์ศิริโชค

9 15579 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เพชรมาก

10 15580 ด.ช. เปรมปรินทร์ ชูกาญจนะ

11 15581 ด.ช. พชร อึงอ านวยพร

12 15582 ด.ช. พุทธกร ศรีสวัสด์ิ

13 15583 ด.ช. ภคพล วังเมือง

14 15584 ด.ช. ภควัฒน์ เด่นมาลัย

15 15585 ด.ช. ภูดิส ลวดทอง

16 15586 ด.ช. รัฐกรณ์ ขอพรประเสริฐ

17 15587 ด.ช. อัสรัน เอกประเมินทรัพย์

18 15588 ด.ญ. กีรตยา นาสิงห์ขันธ์

19 15589 ด.ญ. จุฑาภิญ เมฆฉาย

20 15590 ด.ญ. ชนกชน ปัญญาอัศวเหม

21 15591 ด.ญ ชลลดา แก้วทับทิม

22 15592 ด.ญ. ดาลิวัณ พิมาน

23 15593 ด.ญ. บัณฑิตา ก่อเกียรติ
24 15594 ด.ญ. เปรมสินี งานว่อง

25 15595 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ กลางอรัญ

26 15596 ด.ญ. มณฑากานต์ จันทร์แป้น

27 15597 ด.ญ. สิริภัทร ภักดี

28 15598 ด.ญ. อทิตยา วงศ์รักษา
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ครูจุตราพร แซ่อ๋อง

1 15599 ด.ช. กีรติ สง่ากอง

2 15600 ด.ช. ชยณัฐ ไชยบุรี

3 15601 ด.ช. ณัฏฐ์ปัณณธร คิดถูก

4 15602 ด.ช. ณัฐชานน โดยประกอบ

5 15603 ด.ช. ณัฐนนท์ ศรีวิมล

6 15604 ด.ช. ธนดล เรืองเดช

7 15605 ด.ช. ธราเทพ บุญทวี

8 15606 ด.ช. นภสกรณ์ นัยนา

9 15607 ด.ช. ปรัญชัย สุขสวัสด์ิ

10 15608 ด.ช. ปวริศ องค์ศิริโชค

11 15609 ด.ช. ปัณณวัชร์ กลมแป้น

12 15610 ด.ช. พัทธดนย์ แก้วโชติ

13 15611 ด.ช. เพชรฤกษ์ วิจักขณ์สังสิทธ์ิ

14 15612 ด.ช. ภวินท์ นิลสุก

15 15613 ด.ช. ภาณุรุจ หินน้อย

16 15614 ด.ช. วัชรพรรณ อารีรอบ

17 15615 ด.ช. อกนิษฐ์ เท่ียงธรรม

18 15616 ด.ช. อิสรา แซ่เจ้ียง

19 15665 ด.ช. จักรภัทร เพ็ชรฉุย

20 15617 ด.ญ. กัญญณัฐ ประสบสิน

21 15618 ด.ญ. ชนิศา อินทการ

22 15619 ด.ญ. ณัฐฐพัชร์ เสมอเหมือน

23 15620 ด.ญ. ณัฐรดา เพชรสุทธ์ิ

24 15621 ด.ญ. ณิชา ภูผา

25 15622 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ชิดงาน

26 15623 ด.ญ. นันท์นภัส เรือนเพ็ชร

27 15624 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ หนูแก้ว

28 15625 ด.ญ. มนัสนันท์ สงวนทรัพย์

29 15626 ด.ญ. อามีเรีย อู่ดี

30 15627 ด.ญ. เอญาดา โพธ์ิสีทม
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