
ครูจุตราพร  แซ่อ๋อง

1 15683 ด.ช. ณฐพร ด ำสุวรรณ

2 15684 ด.ช. เตชินท์ อ่อนแก้ว

3 15685 ด.ช. ปรวัธน์ พิทักษ์

4 15686 ด.ช. ปุณณภัทร นวลเขียว

5 15687 ด.ช. พัทธ จำรุทัศน์

6 15688 ด.ช. ภวิล นิลกำญจน์

7 15689 ด.ช. ภัฏฐรวิชญ์ วงศ์ภักดี

8 15690 ด.ช. ภู จำรุทัศน์

9 15691 ด.ช. ไลท์ วีระพรกำนต์

10 15692 ด.ช. วรรณสิริ น  ำเย็น

11 15693 ด.ญ. จิรำพัชร วัฒนเมธียำนนท์

12 15694 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ สรรพสำร

13 15695 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ตันติพิทยกุล

14 15696 ด.ญ. ณิชำ รำชำนำค

15 15697 ด.ญ. นลินำ วรวีรกุล

16 15698 ด.ญ. นวิยำ สุขศิริธำดำ

17 15699 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ ชูทวี

18 15700 ด.ญ. ภูริสรำ ละไม

19 15701 ด.ญ. วรัทยำ ลังคง

20 15901 ด.ญ. ณฐพร ทองเกลี ยง

21 15988 ด.ญ. กัญญำภัทร ทองคุณำกร
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ครูนันทิยา  ชลกิจ

1 15702 ด.ช. คณภรณ์ บ ำรุงผล

2 15703 ด.ช. จิรฐำ คล้ำยสุบรรณ์

3 15704 ด.ช. จิรพัฒน์ คล้ำยสุบรรณ์

4 15705 ด.ช. ชำมิล เครือยศ

5 15706 ด.ช. ชุติพนธ์ แซ่หล่ี

6 15707 ด.ช. ธนกร กิจประสำน

7 15708 ด.ช. ธีปภัทร จักรสำน

8 15709 ด.ช. นัฐพล เพชรอำวุธ

9 15710 ด.ช. ปัญณวัฒน์ เหนือคลอง

10 15711 ด.ช. พศิน กออุดม

11 15712 ด.ช. พิชญุตม์ กำเผือก

12 15713 ด.ช. รัชชำนนท์ เอ๋ียวพิพัฒน์

13 15714 ด.ช. ศุภวิชญ์ รักษำเขตร

14 15715 ด.ช. อำชวิน รัชนิพนธ์

15 15716 ด.ช. อำนิส ว่ำหำบ

16 15717 ด.ญ. กมลนัทธ์ หรีมหนก

17 15718 ด.ญ. กันยกร สะอำด

18 15719 ด.ญ. คีตภัทร ยำณสำร

19 15720 ด.ญ. ณัฏฐกำนต์ สงวำริน

20 15721 ด.ญ. ณัฐรดำ บัวสำย

21 15722 ด.ญ. ธณภัทรวรรณ สัจจะบุญทวี

22 15723 ด.ญ. ธัญชนก เชำว์ปรีชำ ย้ำยออก 20 ตุลำคม 2563

23 15724 ด.ญ. ธัญชนก รณรงค์

24 15725 ด.ญ. ปริยำกร กดทรัพย์

25 15726 ด.ญ. ปวริศำ เพ็งสกุล

26 15727 ด.ญ. พัชรำพร เชียงสำ

27 15728 ด.ญ. พิจักขณำ หนูภักดี

28 15729 ด.ญ. ศิริกัลยำ คีรีรักษ์

29 15730 ด.ญ. สุพิชญำ นิรภัย

30 15981 ด.ญ. ชัญญำรัตน์ จันศิริรัตน์ ย้ำยออก 20 ตุลำคม 2563
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ครูลัดดาวัลย์  เพชรประทุม

1 15731 ด.ช. ชนำธิป กล่ ำโพธ์ิ

2 15732 ด.ช. ชิษณุชำ โพชะเรือง

3 15733 ด.ช. ฌัชณรร จันทร์มี

4 15734 ด.ช. ฐิติรัตน์ สหัสรังษี

5 15735 ด.ช. ณิชพน ทองอนันต์

6 15736 ด.ช. ธนกร ก้องเกษมจิต

7 15737 ด.ช. ธัญกฤษฏ์ิ ขจรเพชร

8 15738 ด.ช. นเรศ กำญจนพำนิช

9 15739 ด.ช. ปฐมกำล กิจประเสริฐ

10 15740 ด.ช. ประวีณ กำญจน์

11 15741 ด.ช. ปุณณวิช อำรีรอบ

12 15742 ด.ช. พศกฦศ ไชยเดช

13 15743 ด.ช. พัชระ ชิดเช่ียว

14 15744 ด.ช. พัฒนเดช ประกอบแสง

15 15745 ด.ช. ฮำลัน หนูเชต

16 15746 ด.ญ. กัญญำพัฒณ์ เภำทอง

17 15747 ด.ญ. กัลยรัตน์ คงอ่อน

18 15748 ด.ญ. กำลเวลำ ธนกิจเตชะอนันต์

19 15749 ด.ญ. ซำริต้ำ ยะโกะ

20 15750 ด.ญ. ฌำนิศำ บุญสนอง

21 15751 ด.ญ. ฐิติกำญจน์ รุจีวงศ์

22 15752 ด.ญ. ณปภำ แดงรัศมี ย้ำยออก 5 ส.ค. 2563

23 15753 ด.ญ. ณัฏฐินี เพ็ชรสัจจะ

24 15754 ด.ญ. ณิชกำนต์ โพธิสุวรรณ

25 15755 ด.ญ. ทิพย์ธำรำ บุญสนิท

26 15756 ด.ญ. ปัญญกัญญ์ อิทธิกวีศักด์ิ

27 15757 ด.ญ. ปุณิกำ กันทรประดิษฐ์

28 15758 ด.ญ. ภัทรธิดำ ชูประดิษฐ์

29 15759 ด.ญ. มณินทร จินดำพล
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ครูภารุจีร์  ตัณฑโรภาส

1 15760 ด.ช. กิตต์ิดนัย กฐินะเสถียร

2 15761 ด.ช. กิตติพิชญ์ กฐินะเสถียร

3 15762 ด.ช. ข้ำมสมุทร ห่วงศิริสกุล

4 15763 ด.ช. ชยณัฐ อุ้ยสกุล

5 15764 ด.ช. ณภัทร พันธ์แตง

6 15765 ด.ช. ณัฐชนน ศรีภูมรำช

7 15766 ด.ช. ธีทัต สังข์คุ้ม

8 15767 ด.ช. เนำฟัล สำมำรถ

9 15768 ด.ช. ปัณณทัต เจะมะอ๊ะ

10 15769 ด.ช. ปำณัสม์ เรือนเพ็ชร

11 15770 ด.ช. พัศรุตม์ แก้ววิเชียรไชย

12 15771 ด.ช. เจริญสุข

13 15772 ด.ช. รณกร แก้วมณี

14 15773 ด.ช. วันฉัตร นำขวัญ

15 15774 ด.ช. วิทวัส หนูช่วย

16 15775 ด.ช. สิรวิชญ์ นิลจันทร์

17 15776 ด.ญ. กนกนภัส ชีช้ำง

18 15777 ด.ญ. จิตภัสส์ สุกใส

19 15778 ด.ญ. ณัชชำ ทัพเย็น

20 15779 ด.ญ. ทำริกำ บริสุทธ์ิ

21 15780 ด.ญ. ธมลชนก จ้ิวสกุล

22 15781 ด.ญ. นภัสร์นันท์ อภิสิทธ์ิไพศำล

23 15782 ด.ญ. นิธินำถ องศ์ฐำนำนุศักด์ิ

24 15783 ด.ญ. พิชญำภำ แป๊ะสกุล

25 15784 ด.ญ. มำรินทร์ดำ ลูเซีย กอนซำเลซ

26 15785 ด.ญ. วรรณวริน เดชำกุล

27 15786 ด.ญ. วิชชญำณ์ กุลมงคล

28 15787 ด.ญ. ศรัณย์พัทธ์ เพชรชนะ

29 15788 ด.ญ. สุภัสสรำ สุธีรภัทร

30 15789 ด.ญ. อำคิรำ สรรพัญญุติ
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ครูม่ิงขวัญ  ชิดเช่ียว

1 15790 ด.ช. กมลภพ แก้วเกล้ียง

2 15791 ด.ช. กฤติเดช แสงมณี

3 15792 ด.ช. กิตติคุณ ดีมำก

4 15793 ด.ช. คุณัชญ์ เจนนัดที

5 15794 ด.ช. ชวกร เท่ียงธรรม

6 15795 ด.ช. ชัยพฤกษ์ สุวรรณวิเชียร

7 15796 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อะก่ึง

8 15797 ด.ช. ธนำวินท์ หวังดี

9 15798 ด.ช. ธรรทวี อรรถธรรม

10 15799 ด.ช. ธีร์ธวัช ชูจันทร์

11 15800 ด.ช. ปฏิพัทธ์ เกียรต์ิวรำยุทธ

12 15801 ด.ช. ปัญญวัต เมืองเพชร

13 15802 ด.ช. พีระพล ว่องไว

14 15803 ด.ช. ภูธิป สุวรรณรัฐภูมิ

15 15804 ด.ช. ศรชัย คงฤทธ์ิ

16 15905 ด.ช. คุณภัทร เพ็ชรงำม

17 15805 ด.ญ. กนกวรรณ สุนิวัชรำนุพงษ์

18 15806 ด.ญ. กัญญำภัค สนิท

19 15807 ด.ญ. กัญญำภัทร ชูแก้ว

20 15808 ด.ญ. กัณฐณณัฐ ไชยศิลป์

21 15809 ด.ญ. ฐิติพร พรมชัย

22 15810 ด.ญ. ฐิติวรดำ สมบัติ

23 15811 ด.ญ. ณภัทร มัจฉำเวช

24 15812 ด.ญ. ณัฐธิชำ อ่อนชุลี

25 15813 ด.ญ. ณัฐธิดำ วิเศษศรี

26 15814 ด.ญ. นิชำภำ ต่ำงจิตร์

27 15815 ด.ญ. พิชญธิดำ ขันกล

28 15816 ด.ญ. พิมพ์พิกำ เทพนิลทร

29 15817 ด.ญ. ฟิลิเทล่ำ เหมทำนนท์ อำเรียลยำโน่ ย้ำยออก 29 มิ.ย. 2563

30 15818 ด.ญ. ภูษณิศำ ผลพุฒ
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ครูกนกอร  ปานบุญ

1 15819 ด.ช. กฤติเดช คล้ำยคง

2 15820 ด.ช. กำณฑ์ ไกรเลิศ

3 15821 ด.ช. จิรวัฒน์ วงศ์แฝด

4 15822 ด.ช. เฉลิมชัย จินดำพล

5 15823 ด.ช. ชยพล เลิศจ ำรัสพงศ์

6 15825 ด.ช. ณัฐนันท์ สำคริก

7 15826 ด.ช. ธำมม์ กฤษณำสกุล

8 15827 ด.ช. นันทพัทธ์ ทรงคุณ

9 15828 ด.ช. ปณิธำน ภิญโญ

10 15829 ด.ช. ปรเมศวร์ แก้วมณี

11 15830 ด.ช. ภูมิภัทร บัวจำรย์

12 15831 ด.ช. ยศวัจน์ เจริญทรัพย์

13 15832 ด.ช. วรัญญู รักษำเขตต์

14 15833 ด.ช. ศตคุณ ชำวทอง

15 15834 ด.ช. อธิวัฒน์ ศิริชัย

16 15835 ด.ญ. กัญญำณัฐ มำศเสม

17 15836 ด.ญ. ชรินรัตน์ วิชัยดิษฐ

18 15837 ด.ญ. ญำณิศำ ทองพัฒน์

19 15838 ด.ญ. ณภำภัช ดุลยเกษม

20 15839 ด.ญ. ณัฐณิชำ หลำนไทย

21 15840 ด.ญ. ณิภัชชฎำ เกตุมำลี

22 15841 ด.ญ. นวลพรรณ ผิวนวล

23 15842 ด.ญ. ปิยธิดำ ผลฟูตระกูล

24 15843 ด.ญ. ปุณยวีร์ แจมิตร

25 15844 ด.ญ. พิมพ์ชนก เน่ืองนำคำ

26 15845 ด.ญ. วนัชพร ทิบอรรถ

27 15846 ด.ญ. สิริกำญจน์ อินทฤทธ์ิ

28 15847 ด.ญ. อภิชญำ เสนพิทักษ์

29 15848 ด.ญ. อำดีน่ำ เทห์ จิรเมธวิโรจน์
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ครูดารุวรรณ  เตชะวันโต

1 15849 ด.ช. กรวิชญ์ แมงเมิน

2 15850 ด.ช. กอบชนม์ สกุลชิต

3 15851 ด.ช. คณินเดช พิทักษ์จินดำวงศ์

4 15852 ด.ช. ชนกันต์ เจริญกิจ

5 15853 ด.ช. ณรงค์กร สำมแก้ว

6 15854 ด.ช. ณัฐพงศ์ ศรีโภคำ

7 15855 ด.ช. ณัฐพัชร์ นุ่นขำว

8 15856 ด.ช. ดนุเดช นินทศรี

9 15857 ด.ช. ธรรมธร ปำนก ำเนิด

10 15858 ด.ช. นนธวัช วรรณเอม

11 15859 ด.ช. นพัตธร ร่ำหมำน

12 15860 ด.ช. นพดล เฟ่ืองเวโรจน์สกุล

13 15861 ด.ช. นันธิพัฒน์ วงษ์เสียงดัง

14 15862 ด.ช. รัชสิกรณ์ ปกรวงศ์ตระกูล

15 15863 ด.ช. วริทธนรัตน์ ใจม่ัน

16 15864 ด.ช. สุวิจักขณ์ สุตตันตปิฎก

17 15865 ด.ญ. กมลนิตย์ สมศักด์ิ

18 15866 ด.ญ. จิดำภำ มิตรและงำม

19 15867 ด.ญ. ชนัญชิดำ ไชยพิมพ์ ย้ำยออก 14 ก.ย. 2563

20 15868 ด.ญ. ชุติกำญจน์ วังคะฮำต

21 15869 ด.ญ. ฐิติกำนต์ มุขดี

22 15870 ด.ญ. ณคณินณัฐ อุดี

23 15871 ด.ญ. ณัฎฐำ บุญทองแก้ว
24 15872 ด.ญ. ณัฐวศำ โชติรุ่งโรจน์

25 15873 ด.ญ. ตติตำ ปัญญำ

26 15874 ด.ญ. ทยำวดี สังคปำล

27 15875 ด.ญ. ธำรีดำ โต๊ะเต๊ะ

28 15876 ด.ญ. สิริยำพัณ กังแฮ

29 15877 ด.ญ. อรสินี วงศ์สุริยำพันธ์

30 15878 ด.ญ. อัฒฑมณี ไชยคง
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