
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
---------------------------------- 

 

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ด าเนินการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ในวันที่  15 เดื อน มีนาคม พ .ศ. 2563 และแจ้ งเลื่ อนการรายงานตั วยืนยันสิทธิ์นั ก เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน จนกว่าส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไปนั้น  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้แจ้งตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04111/1324 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการ 
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันและเวลาที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดและมาตรการการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ใน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต(หากไม่มารายงาน
ตัวยืนยันสิทธิ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้) 
พร้อมช าระเงินบ ารุงการศึกษา ตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 
 วันที่  8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  นักเรียนชุดที่ 1 
 วันที่  8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  นักเรียนชุดที่ 2 
 วันที่  9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  นักเรียนชุดที่ 3 
 วันที่  9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  นักเรียนชุดที่ 4 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  นักเรียนชุดที่ 5 
  

 ทั้งนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยในวันมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์
นักเรียนและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
 
       ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 



ท่ี หมายเหตุ

1 ด.ช. กฤษณาภัค ถนอมสินธ์ เงินบ ารุงการศึกษา         35,000   บาท

2 ด.ช. ขวัญตระกูล แกล้วทนงค์ ชุดพลศึกษา                     440    บาท

3 ด.ช. ชนาธิป น  าเย็น สมุด                              475    บาท

4 ด.ช. โชติวรุตม์ ฤทธ์ิกานต์ธีรา รวมเป็นเงิน                  35,915    บาท

5 ด.ช. ติณห์ วรวีรกุล ( สามหม่ืนห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน )

6 ด.ช. ธนาธิป ช่างทอง

7 ด.ช. ธรธร โชติชัยศรีสุริยะ

8 ด.ช. นัธทวัฒน์ สงวนทรัพย์

9 ด.ช. พัชกร ทรัพย์กล้า

10 ด.ช. ภคพล อรรถธรรม

11 ด.ช. คณินณัฏฐ์ หลิมพัฒนสกุล

12 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน หลิมพัฒนสกุล

13 ด.ช. พิภัช ราชเวียง

14 ด.ช. อนล งามขจรกุลกิจ

15 ด.ญ. กรนภา ช่ืนพิมลชาญกิจ

16 ด.ญ. ณัฐกานต์ เพชรเรืองโรจน์

17 ด.ญ. ธณัชพร ธนูศิลป์

18 ด.ญ. ธัญวรรณ ห้าวหาญ

19 ด.ญ. สุภัชญา หวังแต่ธรรม

20 ด.ญ. กัญญ์ณณัฏฐ์ เตมีรัสมี

21 ด.ญ. แคชฟีญ่า คาหาปะนะ

22 ด.ญ. พิมลทิพ บ ารุงเกษมไชย

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 1



ท่ี หมายเหตุ

1 ด.ช. จักรภัทร ตัณฑัยย์ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ           2,500   บำท

2 ด.ช. ธีธัช นำลักษณ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดและเจ้ำหน้ำท่ี 

3 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกตุแก้ว รักษำควำมปลอดภัย           600    บำท

4 ด.ช. ปุญชธัช พุทธรรมรงค์ ชุดพลศึกษำ                     440    บำท

5 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อำรีรอบ สมุด                              475    บำท

6 ด.ช. พงศกร คุ่ยยกสุย รวมเป็นเงิน                   4,015    บำท

7 ด.ช. พรหมพิริยะ นำคพุ่ม ( ส่ีพันสิบห้ำบำทถ้วน )

8 ด.ช. ภำนุภัทร หำญสูงเนิน

9 ด.ช. ภำนุมำศ โต๊ะไม

10 ด.ช. วรัตม์ เบนแฮม

11 ด.ช. วรำเทพ ทองดี

12 ด.ช. ศุภวรำกร สนิทปู่

13 ด.ช. สรวิชญ์ สุขบรรจง

14 ด.ช. ศุภวิชญ์ ประทีป ณ ถลำง

15 ด.ญ. คุณัญญำ นำคนคร

16 ด.ญ. ชลกนก เรืองเดช

17 ด.ญ. ณัฐณิชำ องค์ฐำนำนุศักด์ิ

18 ด.ญ. ณิชนันทน์ บรรเทิง

19 ด.ญ. ธัญชนก เจียมตัว

20 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เพชรน้อย

21 ด.ญ. นวภัสร์ บุญรักษ์

22 ด.ญ. บุญณดำ โชคประทำนทวี

23 ด.ญ. ปภัตร ท้ำวประสิทธ์ิ

24 ด.ญ. ปัญญภัสร์ ชวนชิต

25 ด.ญ. พชิรำ มะหลีโดง

26 ด.ญ. พรรณนำรำ จันทร์เกล้ียง

27 ด.ญ. พิรญำณ์ หล้ำปำ

28 ด.ญ. ริญญำกำนต์ บัวเพ็ง

29 ด.ญ. วริศรำ เพชรโชติ

30 ด.ญ. วนัญญำ ท่ัวด้ำว

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 2



ท่ี หมายเหตุ

31 ด.ช. จิรพงษ์ อินทร์ขาว เงินบ ารุงการศึกษา           2,500   บาท

32 ด.ช. จิรายุ แซ่อ๋อง ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าท่ี 

33 ด.ช. ฐปกร ณ อยุธยา รักษาความปลอดภัย           600    บาท

34 ด.ช. ทนุธรรม แซ่จ้ัน ชุดพลศึกษา                     440    บาท

35 ด.ช. ธนวิชญ์ สุวรรณพยัคฆ์ สมุด                              475    บาท

36 ด.ช. ปุณยวีร์ ชอบผล รวมเป็นเงิน                   4,015    บาท

37 ด.ช. ฟาอิส จิตรนาวี ( ส่ีพันสิบห้าบาทถ้วน )

38 ด.ช. ภูริภัทร นุ้ยฉิม

39 ด.ช. มนัสวี ณ พัทลุง

40 ด.ช. วรชน เบนแฮม

41 ด.ช. วรปรัชญ์ ไชยสวัสด์ิ

42 ด.ช. สรวิศ อุดร

43 ด.ช. สิทธินนท์ ชัยมงคล

44 ด.ช. สุรศักด์ิ ชูปาน

45 ด.ญ. กมุทมาศ บุญช่วย

46 ด.ญ. ญาดานันท์ ชูหมวกโชติ

47 ด.ญ. ฑิตฐิตา จันทร์แก้ว

48 ด.ญ. ณัฐธิดา สง่าพล

49 ด.ญ. ดุษฎี ศรีจันทร์

50 ด.ญ. นิรมล รัตนวงศ์

51 ด.ญ. รวิสรา โยมญาติ

52 ด.ญ. ลภัสนันท์ นาวิน

53 ด.ญ. วิชยาณิช หนูรุ่น

54 ด.ญ. สุรีย์กาณฑ์ แสงปาน

55 ด.ญ. อนัญญา ข้องหลิม

56 ด.ญ. อมลรดา คงเนียม

57 ด.ญ. อโรชา สมบูรณ์สวัสด์ิ

58 ด.ญ. อัยยาภัคร์ วงศ์วิวัฒน์

59 ด.ญ. มัตณีญา สีตีเลาะ

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 2



ท่ี หมายเหตุ

1 ด.ช. ณชพล ประทีป ณ ถลาง เงินบ ารุงการศึกษา           2,500   บาท

2 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ช่ือเพราะ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าท่ี 

3 ด.ช. ฉัตรดนัย ชุมแสงศรี รักษาความปลอดภัย           600    บาท

4 ด.ช. ณัฐนนท์ ถากงตา ชุดพลศึกษา                     440    บาท

5 ด.ช. ธนกฤต ป้ันศรีทอง สมุด                              475    บาท

6 ด.ช. ธนพล สวัสดิสาร รวมเป็นเงิน                   4,015    บาท

7 ด.ช. ธาราเขต พรหมจินดา ( ส่ีพันสิบห้าบาทถ้วน )

8 ด.ช. ปองคุณ สมานมิตร

9 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมพงศ์

10 ด.ช. พิณิภัทร ทองลาย

11 ด.ช. ภูมิกิติ แซ่แต่

12 ด.ช. หัตถพงษ์ พงษ์อรุณ

13 ด.ช. อัษฎาวุธ มานะบุตร

14 ด.ช. อัสลัน ศรีขวัญ

15 ด.ญ. กชพร ชิตชนนีพันธ์ุ

16 ด.ญ. กัญญาภัทร มุ่งงาม

17 ด.ญ. ชญาดา อุ่นเสมอ

18 ด.ญ. ชาเรเนีย จรเงิน

19 ด.ญ. ณชัญติกานต์ ตรีวชิรนันท์

20 ด.ญ. ณัฐชา เรืองทอง

21 ด.ญ. นันณภัชสรณ์ แซ่ส้อ

22 ด.ญ. ปาณิตา องค์สถิรกุล

23 ด.ญ. ปารวีร์ บุตรละคร

24 ด.ญ. เมติญา เม่งช่วย

25 ด.ญ. ลออรัตน์ เมฆสีเงิน

26 ด.ญ. สุชานาถ แซ่ตัน

27 ด.ญ. อัจจิมา จรูญพร

28 ด.ญ. เกณิกา รัชตไพลิน

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 3



ท่ี หมายเหตุ

29 ด.ช. กรณพัฒน์ สิงขอนเขตต์ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ           2,500   บำท

30 ด.ช. กฤตชัย ไชยลำภ ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดและเจ้ำหน้ำท่ี 

31 ด.ช. กิตติภูมิ ยุเหล็ก รักษำควำมปลอดภัย           600    บำท

32 ด.ช. เกล้ำกำนต์ งำนวงศ์พำณิชย์ ชุดพลศึกษำ                     440    บำท

33 ด.ช. จิรวัฒน์ ใจห้ำว สมุด                              475    บำท

34 ด.ช. ธนธรณ์ อินทรสุวรรณ์ รวมเป็นเงิน                   4,015    บำท

35 ด.ช. นนท์กำนต์ หล ำพรม ( ส่ีพันสิบห้ำบำทถ้วน )

36 ด.ช. เบญจมินทร์ ลือแมะ

37 ด.ช. ปกรณ์ มูลธรส

38 ด.ช. ภำกร ชำติวังศำกุล

39 ด.ช. อัครัช หล้ำวัฒนะนุกุล

40 ด.ช. อำนุภำพ โพธ์ิสีทม

41 ด.ช. นันทศิลป์ ปองแท้

42 ด.ญ. จิตติมำ สุพันธ์

43 ด.ญ. ฐิตำรีย์ รุจีวงศ์

44 ด.ญ. ณมน ชลธีไพศำล

45 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญำ เกำะยอ

46 ด.ญ. ณัฐกำนต์ ลิมปนะอนันต์กุล

47 ด.ญ. ธนิสำ กุสุมำลย์

48 ด.ญ. ธัญญรัตน์ โชคเก้ือ

49 ด.ญ. ธำรำทิพย์ บุญสนิท

50 ด.ญ. นรำภัทร รู้เพรำะจีน

51 ด.ญ. นฤมล นวลศรี

52 ด.ญ. นูรีน วงษ์เสล่

53 ด.ญ. พิมพ์ณดำ จันสุด

54 ด.ญ. วรัญญำ วรรณเอม

55 ด.ญ. อภิญญำ ขุนเด่ือ

56 ด.ญ. ฉัตรธิดำ สิทธิบุตร

57 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ อภิสิทธ์ิไพศำล

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 3



ท่ี หมายเหตุ

1 ด.ช. กิตติธัช โพธ์ิทอง เงินบ ำรุงกำรศึกษำ           2,500   บำท

2 ด.ช. คมกฤช เพ็ชศรี ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดและเจ้ำหน้ำท่ี 

3 ด.ช. ชินกฤต ชำลี รักษำควำมปลอดภัย           600    บำท

4 ด.ช. ธนกฤต ชัยฤกษ์ ชุดพลศึกษำ                     440    บำท

5 ด.ช. ธรรมนูญ อินทฤทธ์ิ สมุด                              475    บำท

6 ด.ช. ธีรัตม์ พันธ์เพ็ชร รวมเป็นเงิน                   4,015    บำท

7 ด.ช. นัสรุดดีน ยะโกะ ( ส่ีพันสิบห้ำบำทถ้วน )

8 ด.ช. ปรัตถกร เนำว์ไพร

9 ด.ช. พัชรพล ถ่ินเขำต่อ

10 ด.ช. พัทธดนย์ หนองมีทรัพย์

11 ด.ช. รัฏฐพิชญ์ ก ำเกียรติ

12 ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญำเสน

13 ด.ช. อภิวิชญ์ เก้ือทรัพย์

14 ด.ญ. กนกพิชญ์ ถือแก้ว

15 ด.ญ. ณัชชมณฑน์ ยอดสิงห์

16 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดำ เซ่งหว่อง

17 ด.ญ. ณัฐณิชำ หม่ืนหำวงศ์

18 ด.ญ. ณัฐนันท์ สุวรรณมณี

19 ด.ญ. ธนิดำ เมฆฉำย

20 ด.ญ. นลินทิพย์ ปลูกไม้ดี

21 ด.ญ. นันทิชำ เสียงหย่อง

22 ด.ญ. บุณยลักษณ์ ศุภำงคะนันทน์

23 ด.ญ. ยศธดำภรณ์ เหล่ำวิเศษกุล

24 ด.ญ. รัตนำภรณ์ เบ้ำสุวรรณ์

25 ด.ญ. ศุภัทชำ รุขมำตย์

26 ด.ญ. สุภัสสรำ คุ้มบ้ำน

27 ด.ญ. อุษณิษำ จิตกำร

28 ด.ญ. ธวัลรัตน์ จันทร์สุทธ์ิ

29 ด.ช. อัซลัน พยำยำม

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 4



ท่ี หมายเหตุ

30 ด.ช. คุณากร ขวัญมี เงินบ ารุงการศึกษา           2,500   บาท

31 ด.ช. ไชยวิษณุ ศรีชวนะ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าท่ี 

32 ด.ช. ณวัฒน์ ตุกังหัน รักษาความปลอดภัย           600    บาท

33 ด.ช. ณัฐดนัย พุ่มกอ ชุดพลศึกษา                     440    บาท

34 ด.ช. ธนพัฒน์ ประทุมทอง สมุด                              475    บาท

35 ด.ช. นภัทร รณฤทธ์ิ รวมเป็นเงิน                   4,015    บาท

36 ด.ช. ปกรณ์ แก้วมณี ( ส่ีพันสิบห้าบาทถ้วน )

37 ด.ช. ปรมินทร์ ชูกาญจนะ

38 ด.ช. ภาคิน สีหะวีรชาติ

39 ด.ช. ภูริสส์ บ้านนบ

40 ด.ช. วงศ์ณภัทร เกิดสิน

41 ด.ช. วชิรวิชญ์ ค าเลิศ

42 ด.ช. วันชนะ ขันทอง

43 ด.ช. สิปปกร จุลกโกมล

44 ด.ญ. กัญญณัฐ วังบุญคง

45 ด.ญ. กัญญ์ลภัส เทพสง

46 ด.ญ. กุลภัสสรณ์ เศวตพัฒนจรัส

47 ด.ญ. จิดาภา ศรีปัดถา

48 ด.ญ. จิลลาภัทร บินลาเด็ง

49 ด.ญ. ฐานิตา เดชสุรางค์

50 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เก็บทรัพย์

51 ด.ญ. ธัญญารัตน์ รัชโพธ์ิ

52 ด.ญ. ธิดาวดี การดาสุวรรณ

53 ด.ญ. นพณภสสรณ แซ่ส้อ

54 ด.ญ. เบญญาภา ตันติวรสุนทร

55 ด.ญ. ปัณณ์นารา ภูมิศิริสวัสด์ิ

56 ด.ญ. พิชามญช์ุ เอ่งฉ้วน

57 ด.ญ. ภัทรกร สิทธิไตรเดช

58 ด.ญ. รัตน์วรา พันธ์เพ็ชร

59 ด.ญ. บุณยวีร์ บุญชัย

มอบตัวนักเรียนวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่ือ - สกุล

รายช่ือนักเรียน ชุดท่ี 4



ที่ หมายเหตุ

1 ด.ญ. กัญธศิริ ก๋ังเซง เงินบํารุงการศึกษา           2,500   บาท

2 ด.ญ. นัฐญมีย กูตุงดือราเซะ คาจางพนักงานทําความสะอาดและเจาหนาที่ 

3 ด.ช. ฮานาฟ ยะโกะ รักษาความปลอดภัย           600    บาท

4 ด.ช. ภคิน ทรงเกียรติ บัตรนักเรียน                   100    บาท

5 ด.ญ. พรรธนณสรญ ชุณหานนท สมาชิกสหกรณ                 105    บาท

6 ด.ญ. ณัฐณิชา เพชรมาก ชุดพลศึกษา                    440    บาท

7 ด.ญ. ดานียา ยุคุณธร สมุด                            475    บาท

8 ด.ญ. วิชญาพร สินอนันต รวมเปนเงิน                   4,220    บาท

9 ด.ช. ธาม สุวรรณปุสิก ( สี่พันสองรอยยี่สิบบาทถวน )

10 ด.ญ. อวัศยา ทองเจือ

11 ด.ช. ศุภณัฐ แซลิ่ม

12 ด.ช. ณัฐเศรษฐ ศรีใส

13 ด.ช. สรวิชญ ศรีทิพยพิทักษ

14 ด.ญ. จิรธิดา วรเนติวงศ

15 ด.ญ. ธัญชนก ลิ่วลักษณ

16 ด.ช. ภีมวัจน สีอาจ

17 ด.ช. ธนวิชญ เพชรเครือ

18 ด.ช. รัชตกร ศิลป

19 ด.ญ. พชิรา สมุทบาล

20 ด.ช. สรวี ศักดิ์ศรีโรจน

21 ด.ญ. ภูริชญา ธรรมฉันธะ

22 ด.ช. พิจักขณ บุณยเกียรติ

23 ด.ช. ฐณกร มุลิกะบุตร

24 ด.ญ. สุภัสสรา ไกรเทพ

25 ด.ญ. ปุณยนุช กองสุทธิกุล

26 ด.ญ. ศรสวรรค จันทรหวาน

27 ด.ญ. ภัสพร ชตาฤกษ

28 ด.ช. ธนกร ขุนชํานาญ

29 ด.ญ. ชญานิศ ตันติมานะกิจ

30 ด.ช. ปภพ องคศรีตระกูล

รายชื่อนักเรียนชุดที่ 5

มอบตัวนกัเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ชื่อ - สกุล



ที่ หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชุดที่ 5

มอบตัวนกัเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ชื่อ - สกุล

31 ด.ช. ธราเทพ เรืองผล เงินบํารุงการศึกษา           2,500   บาท

32 ด.ช. กองกิดากร ฉลองกุล คาจางพนักงานทําความสะอาดและเจาหนาที่ 

33 ด.ญ. ญาณวดี องคศริิโชค รักษาความปลอดภัย           600    บาท

34 ด.ญ. สิริณา ชุมแกว บัตรนักเรียน                   100    บาท

35 ด.ช. กฤษฎ์ิพสิษฐ คงชางคดิ สมาชิกสหกรณ                 105    บาท

36 ด.ช. กฤตนัน วรรณสกล ชุดพลศึกษา                    440    บาท

37 ด.ช. ลภัสกร บัวนุย สมุด                            475    บาท

38 ด.ญ. ปวิชญา สุเมสัน รวมเปนเงิน                   4,220    บาท

39 ด.ญ. ฐณัชญพร โภคบุตร ( สี่พันสองรอยยี่สิบบาทถวน )

40 ด.ญ. จุฑามณี ย่ีฉุน

41 ด.ญ. ชญานุศภัฒน พลเพชร

42 ด.ช. อรากรณ ศรีกุล

43 ด.ญ. วรฤทัย ลังคง

44 ด.ญ. พีชญา ยุคุณธร

45 ด.ช. กฤติเดข หมื่นพันธ

46 ด.ญ. ญาดา วงศตานี

47 ด.ช. ลภัส หลิมสมบูรณ

48 ด.ช. ศตายุ ดวงตาดํา

49 ด.ญ. พลอยไพลิน เหร็บราเย็น

50 ด.ญ. กัญญาภัค ศรีขํา

51 ด.ญ. พนิชดา ลิ่วเรืองสุวรรณ

52 ด.ช. กวิน นพรัตน

53 ด.ญ. ปาลิดา บุณยัษเฐยีร

54 ด.ช. ธนกฤต ตัณทัยย

55 ด.ญ. นิชาภา ทรงคณุ

56 ด.ญ. กัญญาภัค โกยกิจเจริญ

57 ด.ญ. กรณฐิพัชร บุญทรง

58 ด.ช. บารมี สินสาย

59 ด.ช. ปฐมเดช มณีศรี

60 ด.ช. ชวโรจน หงาบุตร




