
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ( EP ) ครูดารุวรรณ เตชะวันโต

1 15992 ด.ช. ณรากร ดิลกมกรพงศ์

2 15993 ด.ช. ธนกฤต สงเคราะห์

3 15994 ด.ช. ธัมมายศ เรนเรือง

4 15995 ด.ช. ปภิณวิช จ้างมีศิลป์

5 15996 ด.ช. พงษ์พิชญ์ หลิมจานนท์

6 15997 ด.ช. ภัทรพล เพชรล่อเหลียน

7 15998 ด.ช. รัชกวี เกกินะ

8 15999 ด.ช. ศริตวรรธน์ ตันติวัชริยกุล

9 16000 ด.ช. อธิวัฒน์ วิจิตรจินดา

10 16305 ด.ช. ณัฐนันท์ ต้ังธีระสุนันท์

11 16001 ด.ญ. กชสังข์ นุ่นทอง

12 16002 ด.ญ. กษมา พานชาตรี

13 16003 ด.ญ. ชัญญภัทร โล่ห์แก้ว

14 16004 ด.ญ. ณธรา โกยธรานนท์

15 16005 ด.ญ. ปภาวดี แซ่หล่ี

16 16006 ด.ญ. พีรชยา โสมณวัฒน์

17 16007 ด.ญ. มุกดารัศม์ิ พ้ืนไธสงค์

18 16008 ด.ญ. โยษิตา ถิรสุนทร

19 16009 ด.ญ. เวนเดล่า กะรัต ออสการซอน

20 16010 ด.ญ. สุภิชญา หวังแต่ธรรม



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 ครูกรรณิกา กล่ินจันทร์

1 16011 ด.ช. คุณาวุธ ขวัญมี

2 16012 ด.ช. จารุวิทย์ สงภาระ

3 16013 ด.ช. เจริญวิทย์ แซ่หงอ

4 16014 ด.ช. ชนพัฒน์ ด าสง

5 16015 ด.ช. ชยพล เวศประกิจ

6 16016 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ เล็กค า

7 16017 ด.ช. ธนดล สมศักด์ิ

8 16018 ด.ช. ธีรวัฒน์ ขุนแกล้ว

9 16019 ด.ช. ธีระพล ฟองค า

10 16020 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สามงามเสือ

11 16021 ด.ช. ปุณณวิช ถิรวิทยานนท์

12 16022 ด.ช. พัชรพล สัจจารักษ์

13 16023 ด.ช. พัฒน์ภูรินทร์ เศรษฐการ

14 16024 ด.ช. ภีมากร พุ่มพัว

15 16025 ด.ช. ภูมิพัฒน์ หนูศรี

16 16026 ด.ช. วีรภัทร แก้วเมือง

17 16027 ด.ช. อชิรวิชญ์

18 16028 ด.ช. อนุภัทร งานแข็ง

19 16029 ด.ญ. ขวัญกวินทร์ วิจักขณ์สังสิทธ์ิ

20 16030 ด.ญ. คามิลา อลามิโนวา

21 16031 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ แสวงวิทย์

22 16032 ด.ญ. เฌอริลิณญ์ สมบูรณ์

23 16033 ด.ญ. ณฐมน สุระวัฒโนทัย

24 16034 ด.ญ. ธนพร มณีไตรทิพย์ ย้ายออก 8 พฤศจิกายน 2564

25 16036 ด.ญ. ปวริศา แก้วแสงทอง

26 16037 ด.ญ. ปัณจรีย์ ธรรมศิวพัฒน์

27 16038 ด.ญ. พิณธาทอง พัฒทอง

28 16039 ด.ญ. อัยยรินทร์ พรหมยารัตน์

หอมหวล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 ครูรุ่งนภา ลังกาวีเขต

1 16040 ด.ช. กนต์ธร สะอาด

2 16041 ด.ช. กรัณย์กร แซ่หลี

3 16042 ด.ช. ชุติมันต์ แซ่หล่ี

4 16043 ด.ช. ญาณวิชช์ กุลมงคล

5 16044 ด.ช. ณภัทร วงศ์จินะ

6 16045 ด.ช. ณัฐกรณ์ แก้วศรี

7 16046 ด.ช. ณัท สืบประสิทธ์ิ

8 16047 ด.ช. ธนกฤต จ้ายอ้ัน

9 16048 ด.ช. นรินทร์ วรรณเพ็ญ

10 16049 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อาจหาญ

11 16050 ด.ช. พรภวิษย์ เพชรสนธ์ิ

12 16051 ด.ช. ภัทรพล เงินเหรียญ

13 16052 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อังศุภมงคล

14 16053 ด.ช. ภูเมศ แสงสิงห์

15 16054 ด.ช. มีนพัทธ์ ชาติรักษา

16 16055 ด.ช. อดิรัตน์ ปาทาน

17 16056 ด.ช. อนาวิล ฉิมวัย

18 16057 ด.ญ. ฉัตรกมล ศารทประภา

19 16058 ด.ญ. เฌอดา ศรีหานาจ

20 16059 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อติพลอัครพันธ์ุ

21 16060 ด.ญ. ณัฐณิชา บุหลัน

22 16061 ด.ญ. ณัฐณิชาช์ แสงสุวรรณ

23 16062 ด.ญ. ณิชาภัทร สังข์น้อย

24 16063 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ อุราโรจน์

25 16064 ด.ญ. ปุญชญา กลับใจ

26 16065 ด.ญ. พัชรี โฮ่ฉาง

27 16066 ด.ญ. พัทธ์ธีรา หีบทอง

28 16067 ด.ญ. ภูริชญา เพ็ชรสังวาลย์

29 16068 ด.ญ. ศุภศิตา ฉุ้นย่อง

30 16069 ด.ญ. เอมเบอรีน สรรเสริญ



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/4 ครูลลิตา ปาระณะ

1 16070 ด.ช. กรณ์ตินันท์ มินยง

2 16071 ด.ช. กวิน อินทร์ปาน

3 16072 ด.ช. ฉัตรรัตน์ บุญมี

4 16073 ด.ช. เทวิน สุปันตี

5 16074 ด.ช. ธชย สวัสดิรักษ์

6 16075 ด.ช. ธนกฤต บุญชู

7 16076 ด.ช. ธปณต ยายี

8 16077 ด.ช. ธรรมปกร เตราชูสงฆ์

9 16078 ด.ช. นรากร สีมันตะ

10 16079 ด.ช. พัสนัย หอมร่ืน

11 16080 ด.ช. พีรพัฒน์ ต้ังทรัพย์ไพบูลย์

12 16081 ด.ช. ภัทรเวทย์ เอ่ียนวิไล

13 16082 ด.ช. ภูวดล ราชานาค

14 16083 ด.ช. มาทีน ทัศนภักดี

15 16084 ด.ช. ยศกร คงหมุน ย้ายออก 9 พฤศจิกายน 2564

16 16085 ด.ช. วรชัย พนังนุวงศ์

17 16326 ด.ช. ณภัทร กูสลามัต จันทร์แสง

18 16086 ด.ญ. กชวัจนา ศรีปัทมปิยพงศ์

19 16087 ด.ญ. ณัฐกานต์ หลวงจู

20 16088 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ แช่มศรี

21 16089 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ณ นคร

22 16090 ด.ญ. นลินทิพย์ เอ๋ียวพิพัฒน์

23 16091 ด.ญ. นารา ทนทะเล

24 16092 ด.ญ. ปุณยนุช จันทร์นาค

25 16093 ด.ญ. พุทธรักษา สุขศิริ

26 16094 ด.ญ. ภูริชชญา จันทร์แดง

27 16095 ด.ญ. วรวลัญช์ วัทนาท

28 16096 ด.ญ. ศิวปรียา มาลัย

29 16097 ด.ญ. สมิตา สุนธารักษ์



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/5 ครูรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

1 16098 ด.ช. กนต์ธร ชวดค า

2 16099 ด.ช. กฤษฏิณัฏฐ์ ธนาทรัพย์

3 16100 ด.ช. ชนะภัทร ยอดระบ า

4 16101 ด.ช. ชามิล ยูโซะ

5 16102 ด.ช. ณัฐพัฒน์ เครือพลัง

6 16103 ด.ช. ธนกฤต บุญล้น

7 16104 ด.ช. ธนวินท์ แววภักดี

8 16105 ด.ช. ธราธิป พงศานนท์

9 16106 ด.ช. ธราธิป จันทร์หอม

10 16107 ด.ช. ธีธัช อุปลา

11 16108 ด.ช. บุรินทร์ยศ อังกุล

12 16109 ด.ช. ปองคุณ สุขเล้ือง

13 16110 ด.ช. ภาคิณ เจริญฤทธ์ิ

14 16111 ด.ช. รชต อ าพร

15 16112 ด.ช. วรนนท์ แก้วนวนจริง

16 16113 ด.ช. วัชวิศวร์ จันทร์ไทย

17 16114 ด.ญ. กฤตญกร ไชยลาภ

18 16115 ด.ญ. เกศกนก รัตนะพันธ์

19 16116 ด.ญ. ฐิตารียา ตารมย์

20 16117 ด.ญ. ณัฐณิชา พานิชย์

21 16118 ด.ญ. ธัญกัญจน์ ตู้จินดา

22 16119 ด.ญ. ธัญรดา ขอพุทธานุภาพ

23 16120 ด.ญ. นภัสสร ด าแท้

24 16121 ด.ญ. ปรินทร์ ดีหม้ัน

25 16122 ด.ญ. ปาลิน ศรีเพชร

26 16123 ด.ญ. วิศิษฎ์ศิณี เพ็งทอง

27 16124 ด.ญ. ศุภิสรา สุวรรณก าเนิด

28 16125 ด.ญ. อภิชญา ทองดี

29 16126 ด.ญ. อัสมีน่า อินตาฝา

30 16328 ด.ช. อธิชา มุสิกะวรรณ



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/6 ครูธิติมา พยายาม

1 16127 ด.ช. กษิด์ิเดช ฉลองกุล

2 16128 ด.ช. ก้องกฤติธี สารภีพิทยานนท์

3 16129 ด.ช. จารุกิตต์ิ แก้วจีน

4 16130 ด.ช. ดิษณ์กร ศราวุธานุศิตพงษ์

5 16131 ด.ช. เตชินท์ ไหมทอง

6 16132 ด.ช. ธนกฤต ดารารัตน์

7 16133 ด.ช. ธนดล จินด า

8 16134 ด.ช. ธนวรรธน์ ขนาบศักด์ิ

9 16135 ด.ช. ปัณณภัทร ศึกสงคราม

10 16136 ด.ช. พุธฤกษ์ ประทีป ณ ถลาง

11 16137 ด.ช. ภคิน หลิมสมบูรณ์

12 16138 ด.ช. ภูเบศ แสงสิงห์

13 16139 ด.ช. ภูมิดล ขุนเด่ือ

14 16140 ด.ช. ภูวภัค สิทธิศักด์ิ

15 16141 ด.ช. สุริยลักขณ์ แสงศรีรัตนกุล

16 16142 ด.ช. อิทธิพัทธ์ นิลวรรณ

17 16143 ด.ญ. กนกณาชน์ ค าฟู

18 16144 ด.ญ. ชลิดา เจนจารุวงศ์

19 16145 ด.ญ. ฑิฆัมพร สิทธ์ิสวาท

20 16146 ด.ญ. ณลัลธิชา โอ่อาจ

21 16147 ด.ญ. ธีรยา อ่อนวงศ์

22 16148 ด.ญ. บิลกีซ ขะหรีหะสัน

23 16149 ด.ญ. ปารณีย์ ทองศรี

24 16150 ด.ญ. พรรณลดา มินสิน

25 16151 ด.ญ. พิรานันท์ หนูแก้ว

26 16152 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ มนเลศ ย้ายออก 23 พฤศจิกายน 2564

27 16153 ด.ญ. สิริกร ดุมลักษณ์

28 16154 ด.ญ. อภิญญา ทองมังกร

29 16155 ด.ญ. อรัญญา หลิมเจริญวงศ์



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/7 ครูขวัญชนก พรัดชู

1 16156 ด.ช. กฤษฎ์ิ ภาคอารีย์

2 16157 ด.ช. กฤษณพล วุฒิกรณ์

3 16158 ด.ช. คณิศร พลอยมี

4 16159 ด.ช. คณิศร ชูวิจิตร์

5 16160 ด.ช. ฉัตรณพฤกษ์ ลือภพ

6 16161 ด.ช. ฐปนกรณ์ คงเพ็ชร

7 16162 ด.ช. ทีฆทัศน์ ห้วยหงษ์ทอง

8 16163 ด.ช. ธนวัชร์ โคตรวงค์

9 16164 ด.ช. ธีรัตม์ เพียรดี

10 16165 ด.ช. บรัญชัย ช่ังเช้ือ

11 16166 ด.ช. ประตินันท์ เอตทัคคะพันธ์ุ

12 16167 ด.ช. ปรานนต์ บัวนุ้ย

13 16168 ด.ช. ฟาเดล คุ้มบ้าน

14 16169 ด.ช. ภูริพัฒน์ เจษฎารมย์

15 16170 ด.ช. อนันดา พินิจงานกุล

16 16171 ด.ช. อนาวินทร์ จันทร์น้อย

17 16172 ด.ญ. กนกพิชญ์ ดาบเขียว

18 16173 ด.ญ. ชัญญานุช ชัยชนะ

19 16174 ด.ญ. ณัฏฐิกา ทองคม

20 16175 ด.ญ. ณัฐณิชา เจริญภักดี

21 16176 ด.ญ. ณัฐสินี ตันติอนุกูลชัย

22 16177 ด.ญ. นาทัชชา ปองแท้

23 16178 ด.ญ. ปาณิศา ทองสมบัติ
24 16179 ด.ญ. พิชญธิดา เกิดน้อย

25 16180 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ภู่สุวรรณรัตน์

26 16181 ด.ญ. ภูริชญา บ ารุงตา

27 16182 ด.ญ. สุประวีณ์ วรรณมณี

28 16183 ด.ญ. อนาเบีย อะนะฝร่ัง

29 16184 ด.ญ. ไอยรดา ชินนูปถัมภ์


