
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 (EP) ครูจุตราพร  แซ่อ๋อง

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16335 ด.ช. ดุจกรณ์ ช่ืนพิมลชาญกิจ
2 16336 ด.ช. นพนนท์ สงวาริน
3 16337 ด.ช. นิฟาคิร ดาหะแมง
4 16338 ด.ช. ปาล หว่างเจริญพร
5 16339 ด.ช. ปิยพัทธ์ พรรณรัตน์
6 16340 ด.ช. ภูเตชิต กาญจนะพันธ์
7 16341 ด.ช. รณกร สินสิริคุณากร
8 16342 ด.ช. วรินทร ชินนาพันธ์
9 16343 ด.ช. สรธัญ ศรีพฤกษ์
10 16627 ด.ช. ปรานต์ภัสน์ จิตต์จ านงค์
11 16640 ด.ช. อัครวินท์ อิงคะวระ
12 16344 ด.ญ. กันและกัน จ่ันสกุล
13 16345 ด.ญ. ณรัชฎา ภูวดลวานิชกุล
14 16346 ด.ญ. ธิชาร์ ตันติวัชริยกุล
15 16347 ด.ญ. ธีรทิพย์ มุขดี
16 16348 ด.ญ. นัทธ์หทัย เพียรทอง
17 16349 ด.ญ. พลอยลลิณณ์ บัวแย้ม
18 16350 ด.ญ. พัทธนันท์ สังข์ลาโพธ์ิ
19 16351 ด.ญ. วริณญา นนทรี
20 16352 ด.ญ. เวณิกา สว่างแจ้ง
21 16353 ด.ญ. อุรัสยา ช านาญกิจ

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 ครูนันทิยา  ชลกิจ

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16354 ด.ช. กัญติทัศน์ภ์ ศรีจันทร์
2 16355 ด.ช. จิรเมธ พลรบ
3 16356 ด.ช. ณัชชานนท์ สน่ันเวียง
4 16357 ด.ช. ณัฐกฤต เวียนวัตร
5 16358 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ช่างทอง
6 16359 ด.ช. ธนภัทร ตันติวิท
7 16360 ด.ช. ปฤณ พงษานุกูลเวช
8 16361 ด.ช. พชร อาชีวระงับโรค
9 16362 ด.ช. พันธกานต์ มุสิกพงศ์
10 16363 ด.ช. ภูมิพัฒน์ มาลัย
11 16364 ด.ช. รัชพล อาจหาญ
12 16365 ด.ช. วรินทร เดชากุล
13 16366 ด.ช. ศุภวิชญ์ แซ่ล่ิม
14 16367 ด.ช. เอกนาท แสงม่วง
15 16368 ด.ญ. กชพรรณ ภิญโญ
16 16369 ด.ญ. กรพิชา เครือเพ็ง
17 16370 ด.ญ. กษิตินาถ ศรีถะภูมิ
18 16371 ด.ญ. กัญญาภัค วัชรสุธากร
19 16372 ด.ญ. กัลชนา ทองมีสุข
20 16373 ด.ญ. จันทนิภา เทียนจวง
21 16374 ด.ญ. ชญาภา ทรงศุภศาสตร์
22 16375 ด.ญ. ญานิศา โกศัย
23 16376 ด.ญ. ณัฐวิภา แดงคง
24 16377 ด.ญ. ตันหยงสตาร์ บินอับดุลล่าห์
25 16378 ด.ญ. ธันยรัตน์ พรหมวิเชียร
26 16379 ด.ญ. นลินภัสร์ ภู่สุวรรณรัตน์
27 16380 ด.ญ. ปภาดา ชาติวังศากุล
28 16381 ด.ญ. ปวีณ์สุดา คชบริรักษ์
29 16382 ด.ญ. รินรดา รักษาคาม
30 16383 ด.ญ. วิชญาพร แก้วมุนีโชค

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 ครูลัดดาวัลย์  เพชรประทุม

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16384 ด.ช. กฤตริน โต๊ะหมาด
2 16385 ด.ช. ชวโรจน์ สมศักด์ิชัยกุน
3 16386 ด.ช. ณภัทร คลายคล่ี
4 16387 ด.ช. ณัชชล พุทธรรมรงค์
5 16388 ด.ช. แทนคุณ หลักบุตร
6 16389 ด.ช. ธนกฤต พ่ึงแรง
7 16390 ด.ช. ธนากร เพชรสุทธ์ิ
8 16391 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สุขะบุญพันธ์
9 16392 ด.ช. พีระณัฐ ว้าหาบ
10 16393 ด.ช. ภาคิน จันทร์อุไร
11 16394 ด.ช. มาร์ติน สหะรักษ์
12 16395 ด.ช. เมธพนธ์ จุลอมร
13 16396 ด.ช. เมธีวัฒน์ รักแป้น
14 16397 ด.ช. ศิรวิชย์ ชัยราช
15 16398 ด.ช. หัสดิน คงทอง
16 16399 ด.ญ. กมลชนก มีสุข
17 16400 ด.ญ. กันต์กมล อุดรศรี
18 16401 ด.ญ. กาบีน่า สุขประเสริฐ
19 16402 ด.ญ. กิตติวรา เพชรสนธ์ิ
20 16403 ด.ญ. คณิศรา อินทการ
21 16404 ด.ญ. ชนัญชิดา โชติกวานิช
22 16405 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บัวคร้ืน
23 16406 ด.ญ. ณัฐนรี ยอดศรี
24 16407 ด.ญ. บุญยวีร์ เทพชุม
25 16408 ด.ญ. พลอยชมพู ตันนารัตน์
26 16409 ด.ญ. ภัทราภรณ์ ชูประดิษฐ์
27 16410 ด.ญ. ภิชชญา พรหมรัตน์
28 16411 ด.ญ. สุพิชญา พิมาน
29 16412 ด.ญ. อัจญรินทร์ หีมใบ
30 16413 ด.ญ. อารณีย์ ปานแป้น

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/4 ครูศุทธินี นาวาแก้ว

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16414 ด.ช. คูณคิม เอ่งฉ้วน
2 16415 ด.ช. ฐปนนท์ นิรภัย
3 16416 ด.ช. ฐิติศักด์ิ รัตนวิโรจน์
4 16417 ด.ช. ณัฏฐากร ลูกจันทร์
5 16418 ด.ช. ธรรมปพน สุวรรณ
6 16419 ด.ช. ธัชกรณ์ ไกรทอง
7 16420 ด.ช. ปณัยกร บุญเศษ
8 16421 ด.ช. พงศธร สุวรรณชาตรี
9 16422 ด.ช. พิชญะ ชักแสง
10 16423 ด.ช. พิชยดล ชูแก้ว
11 16424 ด.ช. ภาสกร เดโชศาสตร์
12 16425 ด.ช. ภูวเดช ศรีปัดถา
13 16426 ด.ช. ศุภกร ค ามี
14 16427 ด.ช. สรายุส เป็นมิตร
15 16428 ด.ญ. กมลทิพย์ ควรกล้า
16 16429 ด.ญ. กมลพร โถวรุ่งเรือง
17 16430 ด.ญ. กัญญภา ม่วงฉ่ิง
18 16431 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สงเนียม
19 16432 ด.ญ. ธัญรดา นาคปาน
20 16433 ด.ญ. ปภาวรินทร์ สิทธิรักษ์
21 16434 ด.ญ. เปรมาพัชร์ เกียรต์ิวรายุทธ
22 16435 ด.ญ. เฟอร์ฮันน่า ปานพืช
23 16436 ด.ญ. รินรดา จันทร์ด า
24 16437 ด.ญ. ศรัณย์พร ถิกิจ
25 16438 ด.ญ. ศริญญา ไชยชนะ
26 16439 ด.ญ. ศิริกาญจน์ พรหมจรรย์
27 16440 ด.ญ. สุซาดี เทศนอก
28 16441 ด.ญ. สุพิชญา เสวก
29 16442 ด.ญ. สุภาณี ส่ิมสกุล
30 16443 ด.ญ. อภิชญา นวลเล่ือน

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/5 ครูม่ิงขวัญ  ชิดเช่ียว

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16444 ด.ช. ขัตติย เพ็ชศรี
2 16445 ด.ช. ณภัสชน เจริญ
3 16446 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ สิมพันธ์
4 16447 ด.ช. ธีร์จุฑา เจนรบ
5 16448 ด.ช. นนทวัฒน์ กิตตินนทวัฒน์
6 16449 ด.ช. ปรินทร พาลิพัง
7 16451 ด.ช. ภคนันท์ ย่องจีน
8 16452 ด.ช. ภัคพล ขวัญยืน
9 16453 ด.ช. ภูบดินทร สุขหวาน
10 16454 ด.ช. ภูผา อินทองค า
11 16455 ด.ช. วิชญ์ชญาณัฐ หลีประเสริฐ
12 16456 ด.ช. สิทธิกร เพ็งพาจร
13 16457 ด.ญ. กัญชิลกา หลิมปานนท์
14 16458 ด.ญ. กัญญ์ปาณี เทพอาวุธ
15 16459 ด.ญ. กัญญาพัชร มีมะแม
16 16460 ด.ญ. กัญญาภัค แซ่อ๋อง
17 16461 ด.ญ. คนธรส ทองเจิม
18 16462 ด.ญ. ชนาภัทร ทองปาน
19 16463 ด.ญ. ชิฮิโระ วงศ์ชุมพิศ
20 16464 ด.ญ. นัสซีรีน กูสลามัต
21 16465 ด.ญ. ปพิชญา ทองวล
22 16466 ด.ญ. ปาณิศา เพ็ชรเพ็ง
23 16467 ด.ญ. รภัสศิริ นาเครือ
24 16468 ด.ญ. โรสลิน เก้ือหมาด
25 16469 ด.ญ. วรัญญา เจนกิจ
26 16470 ด.ญ. ศศิกัลยา ภู่ศรี
27 16471 ด.ญ. ศศิรินทร์ ทองอินทร์
28 16472 ด.ญ. ศุภิสรา ชาญกล
29 16473 ด.ญ. หน่ึงฤทัย ประสงค์ผล

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/6 ครูกนกอร  ปานบุญ

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16474 ด.ช. กฤษฎ์ ไกรเลิศ
2 16475 ด.ช. จิรนันท์ แซ่ผ่าน
3 16476 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ชูแก้ว
4 16477 ด.ช. ปานรพี ด าสอน
5 16478 ด.ช. ปุณณวิช สมพงศ์
6 16479 ด.ช. พศิน อรรคบุตร
7 16480 ด.ช. พุฒิภัทร กุลวรรัตต์
8 16481 ด.ช. ภูมิณภัทร์ แก้ววิเชียรไชย
9 16482 ด.ช. ภูวรินทร์ ทองค า
10 16483 ด.ช. วรานนท์ เวียงชนก
11 16484 ด.ช. สิทธินนท์ เกนุ้ย
12 16485 ด.ช. อภิรักษ์ ไก่แก้ว
13 16486 ด.ช. อภิรักษ์ ลิพอนเขตต์
14 16487 ด.ญ. กมลพร มุกทอง
15 16488 ด.ญ. กวินทิพย์ ราโอบ
16 16489 ด.ญ. ณิชากมล ค ามี
17 16490 ด.ญ. ณิชานาฏ อินทร์เอียด
18 16491 ด.ญ. ดลพร วุฒิชาญ
19 16492 ด.ญ. เบญญาภา จันทร์แก้ว
20 16493 ด.ญ. ปัทมพร สุวรรณ
21 16494 ด.ญ. เปมิกา เก้ือคลัง
22 16495 ด.ญ. พรรัตน์ สกุลชิต
23 16496 ด.ญ. พัทรนันท์ จิณณธนพงษ์
24 16497 ด.ญ. รินลดา หนูเพชร
25 16498 ด.ญ. วริษฐา อมรกล
26 16499 ด.ญ. วีรฐา สุขเลิศ
27 16500 ด.ญ. หน่ึงธิดา จอนด้วง
28 16501 ด.ญ. อนัญญา นุ่นนา
29 16502 ด.ญ. อัสฟีญ่า ย่านขาว
30 16503 ด.ญ. อาดาห์ยาห์ สนพิภพ

ช่ือ - สกุล



ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/7 ครูชมเนตร ภิบาลค าสัตย์

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 16504 ด.ช. กฤษตฤณ อนันตพงศ์
2 16505 ด.ช. ชนาธิป แสงศรีค า
3 16506 ด.ช. ณภัทร เครือแพทย์
4 16507 ด.ช. ติณณภพ เอมสกุล
5 16508 ด.ช. เตชินท์ ไชยพิลา
6 16509 ด.ช. ธีรธัชช์ ยาจาติ
7 16510 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เพ็ชรฉุย
8 16511 ด.ช. พชร จันทร์สักรา
9 16512 ด.ช. พสุ กออุดม
10 16513 ด.ช. เมธชัย จุลอมร
11 16514 ด.ช. วรากร แดงบางด า
12 16515 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ใสสะอาด
13 16516 ด.ช. อภิศักย์ สอนบุญ
14 16517 ด.ญ. กวินทรา โสมกลาง
15 16518 ด.ญ. กัลยา ภูมิสิงห์
16 16519 ด.ญ. ชดากานต์ จ้ิวสกุล
17 16520 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ซ่ือธรรมวงศ์
18 16521 ด.ญ. ณัชชา สมจิตร
19 16522 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุวรรณสังข์
20 16523 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญสิงห์
21 16524 ด.ญ. ณัฐธิดา อะนะบุหรง
22 16525 ด.ญ. ดารินทร์ ด าใส
23 16526 ด.ญ. นราวดี สุขโข
24 16527 ด.ญ. พิชญา คุ้มบ้าน
25 16528 ด.ญ. พิชามญช์ุ แก่นของ
26 16529 ด.ญ. พิมพ์พิศา ต่อพิริยกุล
27 16530 ด.ญ. พิรดา เพชรกุล
28 16531 ด.ญ. รินทร์รณัฏ ช่ือเพราะ
29 16532 ด.ญ. สายธาร หนูช่วย
30 16533 ด.ญ. อิณชาอ์ เสกสรรค์

ช่ือ - สกุล


