
เลขที่

1 11293 ด.ญ. พิชยา จิตตรีบุตร

2 11349 ด.ช. ณัฐนนัท์ สุวิวฒัน์ธนกลุ

3 11388 ด.ช. ภีญช์ญวชัฎ์ ศรีเมฆ

4 11409 ด.ช. สุภิสร์ หิรัณยะคุปต์

5 11412 ด.ช. ณัฐพทัธ์ พวัประเสริฐ

6 11415 ด.ช. ปุณณวิท วงษก์ าภู

7 11418 ด.ช. นิธิศ ถนดัรบ

8 11421 ด.ช. ฐปนวชัร์ สวสัด์ิแดง

9 11424 ด.ช. สิรวิชญ์ สง่าศกัด์ิ

10 11428 ด.ช. ปภิณวิทย์ เหมาะการ

11 11431 ด.ช. พงศภ์คั พานิชสุข

12 11434 ด.ช. ขบูรชยั จิวระโมไนยก์ลุ

13 11437 ด.ช. ภูเบศ เทวญัรัตนโกมล

14 11439 ด.ญ. พชัรพร ธุมา
15 11442 ด.ญ. ชญัญานุช ช่างกลึงเหมาะ

เลขที่

1 11445 ด.ญ. อลินดา ภู่อาภรณ์

2 11449 ด.ญ. ฐิติยารัตน์ จนัทรสระสม

3 11452 ด.ญ. รินรดา ตีระแพทย์

4 11455 ด.ญ. ปารีณา จนัฤาชยั

5 11458 ด.ญ. อภิญญา คามวลัย์

6 11461 ด.ญ. นิฎฐา ครุปิติ

7 11464 ด.ญ. วรธิดา เทพพงศช์ยั

8 11474 ด.ญ. ธนิดา สุคนธ์คนัธชาติ

9 11477 ด.ญ. ชนดัดา สดส่าน

10 11480 ด.ญ. สิริปุณยากร โถทอง

11 11484 ด.ญ. พิชญาภา สิริเสาวภาคยก์ลุ

12 11487 ด.ญ. พิมพฐิ์ตา อินทร์จนัดา

13 11502 ด.ช. แซ็ค  ทาบางงาย อูดงั

14 11503 ด.ญ. อาดีเลีย มากาเร็ต โซเรียโน

15 11553 ด.ญ. ธนิศร ลีวฒันา
16 11559 ด.ช. ณธรรม ทรัพยแ์สง

ช่ือ - สกลุ

กลุ่มB

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  1/1

กลุ่ม A
ช่ือ - สกลุ

กลุ่มA
รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  1/1

กลุ่ม B



เลขที่
1 11311 ด.ญ. ลภสัรดา ชมภูนาค

2 11380 ด.ช. ปัญญวฒัน์ แพทยคุ์ณ

3 11407 ด.ช. ณเพชร สุวรรณวิทย์

4 11410 ด.ช. รวีภทัร์ รัตน์รวีวงศ์

5 11413 ด.ช. ธนวฒัน์ ปรีชาประศาสน์

6 11416 ด.ช. ปฤษฎ๊ ปรีชาวาท

7 11419 ด.ช. ชวนากร จนัทเดช

8 11422 ด.ช. ภูภูมิ ภิญโญภาสกุล

9 11426 ด.ช. ภคพล เปรมปรีด์ิ

10 11429 ด.ช. ภูมิพฒัน์ วงศใ์หญ่

11 11432 ด.ช. ธนบดี คงเสถียรพงษ์

12 11435 ด.ช. กวินทภ์ทัร วนัหมดั

13 11440 ด.ญ. กญัณภทัร นนัทรัตน์

14 11443 ด.ญ. จริงใจ ยิม้สุข
15 11446 ด.ช. รพีพงศ์ อคัรปรีชานนัต์

16 11459 ด.ญ. ณัฏฐ์วรัญช์ สินไชย
17 11447 ด.ญ. อาภาบุณย์ บุญศิริ

เลขที่

1 11450 ด.ญ. กญัวรา เทศขนัธ์

2 11453 ด.ญ. อลิสา สุทธิมนัทนาภิ

3 11456 ด.ญ. ณลดา กล่ินประยงค์

4 11462 ด.ญ. ญาดาพร สีลาออ้

5 11465 ด.ญ. ภทัรนิษฐ์ จุนอนนัตธรรม

6 11469 ด.ญ. พลอยนภสั ปัญจธนรัตน์

7 11472 ด.ญ. ศนนัทธิ์ญา จงจิตสถิตมัน่

8 11475 ด.ญ. คาเมรอล บาลิเออร์

9 11478 ด.ญ. วรรณวริน เกิดอินทร์

10 11481 ด.ญ. สุพชัรี วิมุกตานนท์

11 11485 ด.ญ. ภูริชญา หอมทวีโชค

12 11488 ด.ญ. ชญัญา ปานพรหมมินทร์

13 11535 ด.ญ. มีความสุข อมรหิรัญศิริ

14 11544 ด.ช. ฐิรวฒัน์ สุขารมณ์

15 11562 ด.ช. ภทัรดิษฐ์ อุไรรัตน์
16 11594 ด.ญ. ปานไพลิน แงเ้จริญกุล ม่ิงโสดา

ช่ือ - สกุล

กลุ่ม B

รายช่ือนกัเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที ่ 1/2

กลุ่มA
ช่ือ - สกุล

กลุ่ม A
รายช่ือนกัเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที ่ 1/2

กลุ่มB



เลขที่

1 11387 ด.ช. ภชัญช์ญวิชฎ์ ศรีเมฆ

2 11408 ด.ช. พศุตม์ หาญชยักิตติกุล

3 11411 ด.ช. สุวิจกัษณ์ โชววิ์วฒันา

4 11414 ด.ช. นภภิญ เจริญสุขวิพฒัน์

5 11417 ด.ช. ณรัฎฐ์ สุทธิกุล

6 11420 ด.ช. ศรัณย์ ฟังธรรม

7 11423 ด.ช. ปวรพฒัน์ กุลเลิศวิวฒัน์

8 11427 ด.ช. ชนาภทั มหาตมนั

9 11430 ด.ช. ภูมิพฒัน์ แกว้อ ่า

10 11433 ด.ช. กนัต์ ลุค

11 11436 ด.ช. ธนกฤต เทพพกัทนั

12 11441 ด.ญ. ป่ินนดัดา ขาวพุม่

13 11444 ด.ญ. ชนญัชิดา กุลก ามธ์ร

14 11448 ด.ญ. ณัฏฐานิตา ปัญญาคม

15 11451 ด.ญ. รลิลทิพย์ อุบลม่วง

16 11454 ด.ญ. พินพิชชา เรียวเรืองแสงกุล
17 11457 ด.ญ. ณัจฉรียา บุญวานิช

เลขที่

1 11463 ด.ญ. ลินิน มาบุญลือ

2 11466 ด.ญ. ลลิตา เมืองแกว้

3 11468 ด.ญ. สาริสา แตม้สุวรรณ

4 11470 ด.ญ. ณชนก พาธุระ

5 11473 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ภานุปภาพร

6 11476 ด.ญ. ธญัณิชา วิภาดาเกษม

7 11479 ด.ญ. มิรันดา คงั

8 11483 ด.ญ. ปริญดา ติษยวรณ์

9 11486 ด.ญ. นรีรัตน์ จกัร์แสน

10 11489 ด.ช. กฤษฎ์คณิศพงษ์ หตัถพาธา

11 11490 ด.ญ. ธญัชนก ยพุการนนท์

12 11538 ด.ญ. มินรดา เลิศน าเชาว์

13 11552 ด.ช. ธนชั ศิลป์สถาพร

14 11557 ด.ญ. อาภา อุดมสินคา้

15 11561 ด.ญ. ภทัร์ชวลักร ปรีชล
16 11593 ด.ญ. ปาณิสรา  แงเ้จริญกุล ม่ิงโสดา

รายช่ือนกัเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที ่ 1/3

กลุ่มA
ช่ือ - สกุล

กลุ่ม B

รายช่ือนกัเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที ่ 1/3

กลุ่ม A
กลุ่มB

ช่ือ - สกุล



เลขที่

1 10868 ด.ช. ทกัษด์นยั ปัญญายง

2 10869 ด.ญ. กนตร์พี สายสุวรรณ

3 10871 ด.ญ. จารุพิชญา แกว้ธรรม

4 10895 ด.ญ. ชนิสรา ขาวอุปถมัภ์

5 10900 ด.ญ. เพชรลดา มณีสงค์

6 10903 ด.ช. พรหมอภิรักษ์ พิเนตรบูรณะ

7 10905 ด.ช. ภควตั ประสิทธ์ิสุทธิพร

8 10906 ด.ช. ธนินท์ อินทะมาระ

9 10907 ด.ญ. กฤตวรรณ สินถาวร

10 10912 ด.ญ. ณชารีญา รังสีปัญญา

11 10914 ด.ญ. ณฏัฐณิชา พิริยะกุลชยั

12 10927 ด.ญ. ณชกนก รัตนวราหะ

13 10928 ด.ช. กฤติน ทองเตม็

14 10930 ด.ญ. รวิฐา อคัรจริยกุล
15 10932 ด.ญ. ชนชนก แสงนาค

เลขที่

1 10933 ด.ญ. พรรณนภสั วฒันพงษ์

2 10946 ด.ช. ปัณณธร วรรณพกัตร์

3 10949 ด.ญ. พณัณิตา กองกูน

4 10950 ด.ญ. สุกฤตา ประกอบทอง

5 10951 ด.ญ. ชลพรรษ์ จงสุวรรณรักษ์

6 10954 ด.ช. ณิชกุล พิมพแ์สง

7 10958 ด.ช. ปภาวิน เอมรัฐ

8 11026 ด.ญ. ศิรินทร์ เตจ๊ะ

9 11036 ด.ช. แมทธิว โรจน์กานตว์งศ์

10 11075 ด.ช. ณฐัดนยั ทวีธนโชติพนัธ์

11 11076 ด.ช. วีรโชติ จรัสฉิมพลีกุล

12 11080 ด.ญ. นปภชั ล้ิมตระกูล

13 11086 ด.ญ. ณฐมน หมดนาค

14 11087 ด.ญ. ภิญญาพตัญ์ สุวรรณเชษฐ์

15 11141 ด.ญ. วิภวา เศรษฐ์สิริ
16 11614 ด.ญ. ณชธรรม เณรบ ารุง

กลุ่มB
รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  2/1

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  2/1

กลุ่มA

ช่ือ - สกุล

กลุ่มB

ช่ือ - สกุล

กลุ่มA



เลขที่
1 10870 ด.ญ. อลิศา สุวรรณผล

2 10877 ด.ญ. อยัยรัตน์ ประถมบูรณ์

3 10886 ด.ช. ณฐกรรณ อรุณสวสัด์ิ

4 10888 ด.ญ. อรณิชากร วนัรุ่งอรุณรัตน์

5 10892 ด.ญ. เจนิสา วงษท์องดี

6 10893 ด.ญ. มณีรัตน์ ศรีวิรัตน์

7 10904 ด.ช. ภควินท์ ประสิทธ์ิสุทธิพร

8 10908 ด.ญ. ณิชานนัทน์ บุญสินสุข

9 10910 ด.ช. จิระเมศร์ ขาวพิพฒัน์

10 10911 ด.ญ. นนัทน์รี วิริยะหิรัญพร

11 10915 ด.ญ. ชญาณ์ทิพย์ กอ้งพรม

12 10920 ด.ช. อชิระวิชญ์ สาธิตพิฐกุล

13 10922 ด.ช. อชิรญวิ์ชฎ์ ศรีเมฆ

14 10925 ด.ช. กฤชนนท์ ธนโชติเนติกุล
15 10929 ด.ญ. วรรธนพร วิจิตทาดา

16 10931 ด.ช. นภสินธุ์ สุนทรา
17 10936 ด.ญ. ปานรดา จนัฤาชยั

เลขที่

1 10939 ด.ญ. นนัทน์ภสั สอนฮั้ว

2 10947 ด.ช. วงศว์ริศ วงศธรธนานนัต์

3 10948 ด.ญ. นีร์นารากานต์ กนัอุปัทว์

4 10963 ด.ช. ปวริศ เรืองพร้อม

5 11024 ด.ญ. นจักร แยม้บาน

6 11043 ด.ช. เอลเซอร์เจส  อทูน แอเรียทเต

7 11046 ด.ญ.
คาร่า คามิล ฟราน
เชสคาร์ เรเยส บาซลัลีโอเต

8 11054 ด.ช. ธนชั พงศธ์นภาคิน

9 11060 ด.ญ. ฐิติพรรณ คนัธวงัอินทร์

10 11074 ด.ช. ชยัรัช พลายพลูทรัพย์

11 11083 ด.ญ. สโนว์ หวงัพรพระ

12 11085 ด.ช. บรู๊คลิน หว่อง

13 11088 ด.ญ. พิมพธ์รัตน์ เจริญรืองกิจ

14 11144 ด.ญ. ณฐมน ศิริแสง

15 11565 ด.ช. ธนวรรธน์ รักธรรม
16 11615 ด.ญ. เอลิน่า  ชญาภา เทยเ์ลอร์

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวัยปีที่  2/2

กลุ่มA

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  2/2

กลุ่มB

ช่ือ - สกลุ

กลุ่มA

กลุ่มB



เลขที่

1 10863 ด.ช. ศุภกฤต อรุณเสถียร

2 10864 ด.ญ. ภสัรศา สุปัทมานนท์

3 10867 ด.ญ. ศศินภา เขมเกษมศานต์

4 10873 ด.ญ. ณญาดา พลายมาศ

5 10876 ด.ช. พชรพทัธ์ ตนัติสิริวฒัน์

6 10878 ด.ญ. อญัญารัตน์ แสงจนัทร์ดี

7 10881 ด.ช. วิณณ์ จีรประศาสน์

8 10891 ด.ญ. บุณยวีร์ วีระสงคราม

9 10897 ด.ญ. เกวลิน เวียนทอง

10 10898 ด.ญ. ศุทรา ทตัพลอภิชจั

11 10902 ด.ช. ณฐักิตต์ิ ตระการนนัท์

12 10913 ด.ญ. ณฏัฐิกา ทานากะ

13 10916 ด.ญ. ศญาพร ฤทธ์ิพิทกัษ์

14 10923 ด.ช. ภามพฒัน์ นาควานิช

15 10937 ด.ญ. พทัธ์ธีรา อนนัตกูล
16 10938 ด.ญ. อภิญญา ปัญญารัตน์

เลขที่

1 10941 ด.ช. ปัณณธร มาฆะมงคล

2 10943 ด.ญ. กญัญาณฐั ชยัจินดา

3 10945 ด.ญ. สรัย อศัวโกสีย์

4 10955 ด.ช. ปัณณทตั วรรณพกัตร์

5 10962 ด.ช. ภากร สงัหาร

6 10991 ด.ญ. เอวา เด่นประดิษฐ

7 11025 ด.ช. เหมชาติ ก าลงัหาญ

8 11053 ด.ช. ศิวาภาคย์ ธนาชยัสิทธิภทัร์

9 11071 ด.ญ. เปรมากร เรืองพร้อม

10 11078 ด.ญ. ปริชญา ถาใจ

11 11081 ด.ญ. มนินธ์ปภา ทศันานุกุลกิจ

12 11140 ด.ช. วชิรวิชญ์ ชยัภทัรยิ่งยวด

13 11142 ด.ญ. ภสัราพร จิรถาวรกุล

14 11146 ด.ช. รัชพล เอ้ืออารีวุฒิ

15 11177 ด.ญ. กญัจพ์ร ตานาคา
16 11554 ด.ช. ณฐพงศ์ ศิริบูรณ์

กลุ่มA
ช่ือ - สกลุ

กลุ่มA

กลุ่มB

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวัยปีที่  2/3

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวัยปีที่  2/3

กลุ่มB



เลขที่

1 10865 ด.ญ. อธิติยา นนัทธ์นะวานิช

2 10866 ด.ญ. รัตน์พฒัน์ สอนไข่

3 10872 ด.ช. กฤษกร ทองนอ้ย

4 10874 ด.ญ. ศรุดา ภสัสรศิริ

5 10889 ด.ช. ปรมตัถ์ จนัทะพรหม

6 10890 ด.ญ. ปุณิกา หวงัชยัเจริญกิจ

7 10894 ด.ญ. ชนารดี ขาวอุปถมัภ์

8 10896 ด.ญ. อลิชา แกว้มุกดา

9 10899 ด.ญ. ณฐัรดา พิพิธภราดร

10 10901 ด.ช. ณฐันนท์ ตระการนนัท์

11 10909 ด.ช. ภวินทภ์ทัร ใจประดบั

12 10917 ด.ช. ดิษยพงศ์ เถ่ือนสุขี

13 10918 ด.ช. ณภทัร ขวญัมัน่คงชยั

14 10919 ด.ญ. รัชชานนัท์ ดีปานวงศ์

15 10921 ด.ช. กฤติน วุฒิรณฤทธ์ิ
16 10924 ด.ญ. ปุณณดา ตรีวิมล

เลขที่

1 10926 ด.ญ. มากิตา อินทรประสิทธ์ิ

2 10934 ด.ญ. มินญาดา ไชยวิเศษ

3 10935 ด.ช. ภูณภทั ประสบโชคชยักุล

4 10940 ด.ญ. ณฐัรดา นิลรัตนกุล

5 10942 ด.ช. ภูดิท ทองยอ้ย

6 10944 ด.ช. สรัช อศัวโกสีย์

7 10953 ด.ญ. ปุณยาพร แป้นศรี

8 10957 ด.ญ. ลลัน์ลลิน พิศิษฐวานิช

9 11000 ด.ญ. ชมพนุูท อินสมตวั

10 11041 ด.ช. ภูมิรพี อาษาภกัด์ิ

11 11042 ด.ญ. พิชชานนัทร์ กระเช่ือมรัมย์

12 11082 ด.ญ. ภทัร์ธนธีรดา โชติอนนัตกาญจน์

13 11106 ด.ญ. ปพิชญา นูค าดี

14 11138 ด.ช. ธาวิน วีระเสถียร

15 11149 ด.ช. พีรณฐั สุทธิรัตน์
16 11584 ด.ญ. นีรนารา ปทุมวิวฒันา

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวัยปีที่  2/4

ช่ือ - สกลุ

กลุ่มA

กลุ่มA

กลุ่มB

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวัยปีที่  2/4

กลุ่มB



เลขที่

1 10392 ด.ญ. เมราณีย์ แมน้ทอง

2 10395 ด.ญ. อนิกนุช อิงคะวตั

3 10396 ด.ช. ธามพิธา เหล่าวิรุฬธาดา

4 10397 ด.ช. นฤดล พวงผกา

5 10407 ด.ญ. ณัฏฐ์วรินท์ สินไชย

6 10409 ด.ญ. ธนิกา เดชเมืองปักษ์

7 10414 ด.ญ. เอมิกา จนัทรินทรากร

8 10415 ด.ช. ณัฐวฒัน์ ครองเมือง

9 10419 ด.ช. นรเศรษฐ์ เครือแพทย์

10 10423 ด.ช. วฒิุภทัร สมภู่

11 10429 ด.ญ. สรพิชดา บวัรอด

12 10431 ด.ช. วิชญก์านต์ พิพุธวฒัน์

13 10444 ด.ญ. กานตธี์รา เจริญกิจ

14 10449 ด.ญ. พทัธ์ธีรา อิงคสมัพนัธ์
15 10451 ด.ช. ณัทธภทัร กิจวราญาณ์

เลขที่

1 10452 ด.ญ. ลลนา เมืองแกว้

2 10454 ด.ญ. ณิชาภทัร บุญแกว้
3 10455 ด.ญ. กมลชนก จ าปานอ้ย

4 10456 ด.ญ. เมลิสสา คงั

5 10462 ด.ช. คุณานนท์ แกว้ภู่
6 10466 ด.ญ. ธนญัญา แม่นธนู

7 10470 ด.ช. ธนทั ชยัเชียงเอม

8 10471 ด.ช. เจตนิพิฐ เพชรรัตน์
9 10474 ด.ญ. ณชาญ์ เหมทานนท์

10 10521 ด.ช. ภคิน ด ารงปรีชา

11 10523 ด.ญ. นวินดา ณ  สงขลา
12 10627 ด.ช. ธชัณัตน์ จิรนนทว์ฤทธ์ิ

13 10638 ด.ญ. นนัทน์ภสั ภุชงค์

14 10640 ด.ญ. กชพรรณ อายเุจริญ
15 11617 ด.ช. อนาวิล โชคชยัวฒันากร

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/1

กลุ่มA

กลุ่มA

กลุ่มB

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/1

กลุ่มB



เลขที่

1 09899 ด.ช. กิจติวฒัณ์ พร้ิงรักษา

2 10035 ด.ช. สิรภพ ไวยสุณี

3 10195 ด.ญ. แคทเทอลีน ชมิดท์

4 10403 ด.ญ. จิดาภา ทองเจือเพชร

5 10405 ด.ญ. อญัชิสา เพช็ร์แบน

6 10412 ด.ญ. มิรินลณา วงัวรตระกลู

7 10416 ด.ญ. ชญัญกณั แสนเมือง

8 10417 ด.ช. ฆนรุจ สงัฆะโยธิน

9 10420 ด.ญ. จิรชิดา บญุพิทกัษ์

10 10426 ด.ญ. ปานชีวา วิเชียรเก้ือ

11 10428 ด.ญ. ญาณาธิป บญุมาศ

12 10430 ด.ญ. ปาณณภา สุขสมบรูณ์

13 10433 ด.ช. ณัฎชนนท์ ปองทอง

14 10443 ด.ญ. นนัทน์พิน สาวะดี

15 10434 ด.ญ. ธญัวรัตน์ สุนทรวฒัน์
16 10441 ด.ช. ณธชัพงศ์ เกษมวิชยัวฒัน์

เลขที่

1 10442 ด.ญ. ณัฏฐร์ชา บญุทิพยเ์จริญ

2 10453 ด.ญ. กฤติญา มีสมจิตร

3 10458 ด.ช. ธนัดา กีรติมาพงศ์

4 10467 ด.ช. ปริญ พยหุมนตรี

5 10475 ด.ญ. จิณัฐตา วนัทะมาตร

6 10476 ด.ญ. กรกมล ทิพยพิ์ลา
7 10477 ด.ช. แสงฉตัร มงักรแสงแกว้

8 10507 ด.ญ. ปัณณพร เจตนาวิไลย

9 10517 ด.ญ. ลลรรญา สมสกลุ

10 10522 ด.ญ. ปาณิสรา ร่ืนพล

11 10648 ด.ช. อภินทัธ์ิ กลุพนัธ์

12 10660 ด.ช. ธาดาเศรษฐ์ ลีลาจิรัญญก์ลุ

13 10669 ด.ญ. นิชาพร ตน้เกษ

14 11139 ด.ช. ธนกร แสงศศิธร
15 11600 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ สกลุพราหมณ์

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/2

กลุ่มA

กลุ่มA

กลุ่มB

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/2

กลุ่มB
ช่ือ - สกลุ

ช่ือ - สกลุ



เลขที่

1 10178 ด.ญ. ปวริศา หฤษฎีกลุ

2 10371 ด.ช. พิชญพ์ล พงษศิ์รินวกลุ

3 10391 ด.ช. ณฐัพฒัน์ อุดมจิรศกัด์ิ

4 10394 ด.ญ. เบญญาภา พฤกษส์ถาพร

5 10401 ด.ญ. พิมพณ์สร เรือนอนุกลู

6 10413 ด.ญ. รัญญาภทัร์ ลิลาภทัร์พิมล

7 10424 ด.ช. พิชญพ์งศ์ สาตรพนัธุ์

8 10425 ด.ญ. ฉตัรชนก ชูช่วย

9 10427 ด.ญ. ญาณิศา จ าปาพรม
10 10436 ด.ญ. นชัชา จนัทร์ขจร

11 10437 ด.ญ. อยัรดา สุนทรานนท์

12 10438 ด.ญ. ณฐัพชัร์ แสงทอง

13 10445 ด.ช. พจจุฑา นนัตะ

14 10446 ด.ญ. สุกฤตา สีบญุเรือง
15 10461 ด.ช. อภินนัท์ ใชร้ิ้วเจริญ

เลขที่

1 10463 ด.ญ. ไอรดา ตรีธารา

2 10465 ด.ช. พทัธนนัท์ เจนสิริเมธา

3 10468 ด.ญ. พลอยดาว อนนัตเ์จริญกิจ

4 10491 ด.ญ. บญุฑริก ดวงศรี

5 10516 ด.ญ. นิลินทร์ดา เศรษฐนนัท์

6 10519 ด.ช. พิพฒัพงษ์ รัตนสิริลกัษณ์

7 10520 ด.ญ. ฉฏัเกลา้ จิรพรลาภ

8 10524 ด.ญ. กญัญาภทัร เพชรนอ้ย

9 10526 ด.ช. พชร คงเครือพนัธุ์

10 10579 ด.ช. ธนาธิป ยะงาม

11 10581 ด.ญ. ฉตัรปวีร์ ถาวรทรัพย์

12 10628 ด.ช. กนัตินนัท์ จงกิตติพงศ์

13 10641 ด.ช. จอห์น  ฟรานซิส โซเรียโน

14 11137 ด.ญ. ปานชีวา สุริยจนัทร์
15 11168 ด.ญ. แกว้กลัยา ประดบัวงศ์

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/3

กลุ่มA

กลุ่มB

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/3

ช่ือ - สกลุ

กลุ่มB

กลุ่มA



เลขที่

1 10030 ด.ช. ปฐมพร แป้นศรี

2 10196 ด.ญ. ปราญชลี อน้ชาลี

3 10317 ด.ญ. ปุญญวินทร์ กล่ินกรุ่น

4 10393 ด.ช. กวินทก์าณฑ์ ล้ิมศิริเศรษฐกุล

5 10398 ด.ญ. ปัณฑิกา ปัญญาวรวิเชียร

6 10400 ด.ญ. ลิลณรัตน์ เวียงนนท์

7 10404 ด.ช. ดนยัวชัต์ ล้ิมเลิศมงคล

8 10406 ด.ญ. ปุณณดา วงษต์า

9 10410 ด.ญ. รชตวรรณ ไชยมาลา

10 10411 ด.ญ. ธญัพิชชา จนัทโชติ

11 10418 ด.ช. ธีรปกรณ์ ธีรวณิชพนัธุ์

12 10422 ด.ญ. ณฏัฐนนัทน์ คามีศกัด์ิ

13 10435 ด.ญ. ญาณิฐา ธีระพนัธ์

14 10439 ด.ช. ภทัรพล สนัน่นาม

15 10440 ด.ญ. ญาดา เจริญพจน์

เลขที่

1 10447 ด.ญ. กญัญาภทัร รุ่งวฒันะกิจ

2 10448 ด.ช. ปภงักร กระแสขนัธ์

3 10457 ด.ญ. พิชญาภคั ศรีอรุณ

4 10459 ด.ญ. พราวภาพนัธ์ เอ้ืออานนัท์

5 10460 ด.ญ. ธีรยา ราชเจริญ

6 10464 ด.ช. กวี การุณรัตนกุล

7 10469 ด.ช. ชวินบุตร บุญคุณ

8 10473 ด.ญ. ณฏัฐธิดา จิรชยัธร

9 10525 ด.ช. ประดิพทัธ์ กิตติสนธิรักษ์

10 10528 ด.ช. ศุทธา รังคะกะลิน

11 10576 ด.ญ. ฉายเกลา้ ทิมกูล

12 10634 ด.ช. พิรัชฐ์ เดชกาญจนศิลป์

13 11585 ด.ญ. นทธนนัท์ กระแสร์

14 11586 ด.ญ. ณฐัณิชฎา ปาลมงคล

15 11608 ด.ช. ณฏัดนนั เอเดน เปีปเปอร์ รอส

กลุ่ม B

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือนักเรียนช้ัน  ปฐมวยัปีที่  3/4

ช่ือ - สกลุ

กลุ่มA
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กลุ่มB

กลุ่ม A


