
เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16576 ด.ช. ภควัช   ภูมิภักดี 23 18858 ด.ช. ธนพล แหวนเครือ

2 16904 ด.ช. สิทธินนท์   สิมาทอง 24 18859 ด.ช. ณัฐนันท์ แม้นทิม

3 16905 ด.ช. เสฎฐพงศ์   เอีย่มอาจ 25 18860 ด.ช. สิราวิชญ์ บัวสอน

4 16939 ด.ช. กันตพชิญ์   สุรินทร์ชมพู 26 18861 ด.ช. ทัศภูมิ ก าเนิดรัตน์

5 16964 ด.ช. นรานันทน์   พกุกะมาน 27 18862 ด.ช. ชิษณุพงศ์ เส็งเครือ

6 16968 ด.ช. ธนภัทร   เศรษฐศิริวรการ 28 18863 ด.ช. จิรภัทร มณเฑียรทอง

7 17006 ด.ช. ปฤษฎี   ศรีทับทิม 29 18864 ด.ช. วรชน สาธุสิทธ์ิ

8 17072 ด.ช. ชวภณ   อัญชนีย์ 30 16979 ด.ญ. แทนภัค   พลูเดช

9 17076 ด.ช. รัชชานนท์   นางแย้ม 31 16980 ด.ญ. นันทฉัตร   จับจิตต์

10 17115 ด.ช. พงศ์กฤต   โพธินันทวงศ์ 32 16996 ด.ญ. นัชชา   สามลปาน

11 17140 ด.ช. ปฏิภากรณ์   สุวรรณฉิม 33 17021 ด.ญ. พรรณพนัช   พลายละหาร

12 17203 ด.ช. วรรณลภ   สุวรรณฉิม 34 17055 ด.ญ. ธนพร   วิเศษสิงห์

13 17204 ด.ช. นนทกร   ชูก าลัง 35 17195 ด.ญ. เขมิกา   เย็นใจ

14 17209 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ   ศรีเรือง 36 17202 ด.ญ. ธิชาชา   กฤษณะพนัธ์ุ

15 17213 ด.ช. วีรภัทร   สิริทรัพย์พนูผล 37 18865 ด.ญ. สุพชิญา คัยนันทน์

16 17217 ด.ช. ธนพล   รุ่งเรืองย่ังยืน 38 18866 ด.ญ. รวิสรา ประสิทธ์ิผล

17 17277 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ   เกตุประทุม 39 18867 ด.ญ. วริศรา บุญสด

18 17280 ด.ช. เจษฎา   สมพงษ์ 40 18868 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีนิล

19 17284 ด.ช. คุณาวุธ   เฮงตระกูล 41 18869 ด.ญ. ณัฏฐกมล ศรีนิล

20 17292 ด.ช. กิตติพงษ ์  กว้างขวาง 42 18870 ด.ญ. กุลณิช รักษากุล

21 17589 ด.ช. ปัณณวิชญ์   สุกใส 43 18871 ด.ญ. เพยีงขวัญเกล้านกจันทร์

22 17591 ด.ช. ธนภัทร   แย้มชืน่ 44 18872 ด.ญ. มุทิตา พมิพก์ระจ่างพนัธ์ุ

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16932 ด.ช. ไตรภูมิ   เลิศวิภู 25 16928 ด.ญ. พรนภา   บ้วนอู๋

2 16938 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ   ขันทอง 26 16945 ด.ญ. ณัฐฐาพร   ฉายทอง

3 16978 ด.ช. กันตภณ   ภุมมา 27 16958 ด.ญ. พชิามญช์   มาลาพงษ์

4 17037 ด.ช. พรีพฒัน์   พงษศิ์ริ 28 16985 ด.ญ. สมิตานัน   วันเพญ็

5 17040 ด.ช. ณัฏฐพล   เพยีรการ 29 16986 ด.ญ. ญาณิศา   โนรีสุวรรณ์

6 17044 ด.ช. เตชสิทธ์ิ   จงวัฒนาไพศาล 30 16997 ด.ญ. กัญฐมาศ   เหน็สว่าง

7 17080 ด.ช. ภาคภูมิ   รักชือ่ 31 17020 ด.ญ. วริศรา   วุฒิยานันท์

8 17107 ด.ช. โชติวัฒน์   วุฑฒิธันยากร 32 17024 ด.ญ. พมิพห์ทัย   สังขานวม

9 17110 ด.ช. ณัฐวรรธน์   กล่ินนิม่ 33 17027 ด.ญ. อริสรา   แสวงศิลป์

10 17114 ด.ช. ธนวิชญ์   สิริทรัพย์พนูผล 34 17057 ด.ญ. กันยรัตน์   อัศวเดชฤทธ์ิ

11 17170 ด.ช. นราธิป   พุม่ดี 35 17100 ด.ญ. พรสวรรค์   เมฆประยูร

12 17187 ด.ช. ยุทธิชัย   บวบทอง 36 17126 ด.ญ. พรธีรา   ฟกัทอง

13 17192 ด.ช. ณฐรัช   ชัยมงคล 37 17176 ด.ญ. วรรณรดา   ดอนเจดีย์

14 17206 ด.ช. รชต   ชูตระกูลธรรม 38 17177 ด.ญ. วรรณิดา   ดอนเจดีย์

15 17207 ด.ช. รังสฤษฎ์ชัย   ทองแท้ 39 17186 ด.ญ. นุชจรีย์   สิริเวชชะพนัธ์

16 17214 ด.ช. ธภัทร   เชาวนเมธากุล 40 17189 ด.ญ. บุญสิตา   นิธากรณ์

17 17216 ด.ช. รามิล   ฉิมพงษ์ 41 17190 ด.ญ. ณิชชา   ใจดี

18 17283 ด.ช. ชยพล   พรหมอ่อน 42 17215 ด.ญ. ภรภัทรฌา   วรรณวงศ์

19 17287 ด.ช. เอกธนัช   ทับทิมศรี 43 17293 ด.ญ. ศรีวราพร   จรูญเจริญรัตน์

20 17592 ด.ช. วัชรา   โนรีสมบัติ 44 17297 ด.ญ. อรัญญา   เกตุแดง

21 17714 ด.ช. แทนคุณ   สูงสถิตานนท์ 45 17593 ด.ญ. กาญจน์ญานุช   มาเต็ง

22 18123 ด.ช. ทักษพิงษ ์  พพิฒัน์เด็ดแก้ว 46 18127 ด.ญ. วรรณิศา   ไชยทรัพย์

23 18124 ด.ช. เวทิส   นุน่สพ 47 18131 ด.ญ. พริญาณ์   พรหมประพนัธ์

24 18125 ด.ช. ธีรเดช   จงเจริญถาวรกุล

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16896 ด.ช. ปวเรศ   ธนบัตร 25 16946 ด.ญ. นราธ์ณัฏฐ์   เพรียวพานิช

2 16899 ด.ช. อาธิรนันท์   ทองใบ 26 16951 ด.ญ. วรันธร   คงยม

3 16906 ด.ช. วรพล   จิตต์จรรยา 27 16957 ด.ญ. ชาลิสา   อารีชน

4 16909 ด.ช. ชยานนท์   จัดละ 28 16981 ด.ญ. สลิลกาญจน์   นิลบุตร

5 16929 ด.ช. อานันต์   ดอนเจดีย์ 29 16983 ด.ญ. ลัลนา   ข าชืน่

6 16934 ด.ช. ปุญญพฒัน์   ต้ังสากล 30 16984 ด.ญ. ลลนา   ข าชืน่

7 16935 ด.ช. อธิป   ธีระเสถียร 31 16988 ด.ญ. พชิชากร   ช้างพลาย

8 16936 ด.ช. ภานุภาค   ปัน้หยัด 32 17018 ด.ญ. อภิชญา   อินตา

9 16965 ด.ช. บุณยกร   ภู่ระย้า 33 17026 ด.ญ. ชนม์นิภา   เขียวชอุม่

10 16970 ด.ช. ภัทรินทร์   วอนเพยีร 34 17030 ด.ญ. มณีณัฏฐ์   วงศ์สุจริตใจ

11 16971 ด.ช. ภูวเดช   จัตุกูล 35 17033 ด.ญ. จันทรัสม์   มะลิวัลย์

12 16999 ด.ช. บุญญฤทธ์ิ   ส าราญฤกษ์ 36 17059 ด.ญ. สุทธาสิณี   เขมะนุเชษฐ์

13 17003 ด.ช. อดิธัช   เลิศเมธา 37 17060 ด.ญ. วริศรา   วานิชศุภชัย

14 17047 ด.ช. ธนาธิป   ค้ าคูณ 38 17065 ด.ญ. ธัลหทัย   ตันเจริญ

15 17071 ด.ช. สิรวิชญ์   จารุพงศ์ประภา 39 17087 ด.ญ. ภัณฑิรา   ทองอินทร์

16 17109 ด.ช. อนุกูล   กล่ินนิม่ 40 17092 ด.ญ. สิริกร   ศรีทองค า

17 17168 ด.ช. สิทธิกร   ล้ิมจ้อย 41 17101 ด.ญ. พรนภัส   แก่นรักษ์

18 17197 ด.ช. ชิติสรรค์   สันติสุข 42 17123 ด.ญ. กฤตยา   พลอยมุกดา

19 17285 ด.ช. เติมศักด์ิ   พลูสุวรรณ 43 17124 ด.ญ. กมลพชัร   เมีย่งชม

20 17587 ด.ช. กฤษณนัยน์   ดวงดี 44 17131 ด.ญ. แพรวอรณี   แผนกุล

21 17716 ด.ช. ศรุต   ผาสุข 45 17182 ด.ญ. สุพชิญา   โพธ์ินิม่

22 16919 ด.ญ. ปาริฉัตร   ค าชาย 46 17211 ด.ญ. ทักษอร   สีหา

23 16925 ด.ญ. ณัฐณิชา   ชนประเสริฐ 47 17719 ด.ญ. ฐิฏิฐิภัก   พทิักษว์งษ์

24 16927 ด.ญ. พรนภัส   บ้วนอู๋ 48 18130 ด.ญ. รวิพร   อนุสี

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16897 ด.ช. วราเมท   พงษศั์กด์ิ 26 16982 ด.ญ. ลภัสรดา   มณีศรี

2 16910 ด.ช. ชยานันต์   จัดละ 27 16992 ด.ญ. นันท์นภัส   จุลเวช

3 16941 ด.ช. พชร   สว่างเมือง 28 17014 ด.ญ. ณัฏฐชา   เสือใจ

4 16969 ด.ช. สุกฤษฏ์ิ   อักษรธนาวัฒน์ 29 17017 ด.ญ. ฐิรญา   คุ้นเคย

5 16973 ด.ช. ปรินทร   ธีรโชคชัยสกุล 30 17031 ด.ญ. พรรณธร   โอษฐวิจิตร

6 16977 ด.ช. มนัสวิน   จันทร์งาม 31 17049 ด.ญ. ณัฐชานันท์   เปล่ียนข า

7 17035 ด.ช. ชนสรณ์   ข าอิม่ 32 17050 ด.ญ. อภิชญา   สดใส

8 17045 ด.ช. พสักร   แจ่มแจ้ง 33 17051 ด.ญ. ภนิดา   เชาว์เฉียบ

9 17070 ด.ช. วศุพล   สิทธิธรรมศาล 34 17052 ด.ญ. ภคินี   เชาว์เฉียบ

10 17103 ด.ช. ภูมิพฒัน์   กาญจนกิจขจร 35 17056 ด.ญ. อติภา   กัลยานุศาสตร์

11 17106 ด.ช. อัฐ   กาญจนถวัลย์ 36 17061 ด.ญ. ขวัญเนตร   หนูทอง

12 17108 ด.ช. ณนธกร   เสือเทศ 37 17063 ด.ญ. พชิชาภา   ประจ าไพร

13 17111 ด.ช. ชิษณุพงศ์   วงค์ทอง 38 17066 ด.ญ. ชญาดา   คงธาร

14 17113 ด.ช. ธัญเทพ   กอวงษ์ 39 17085 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา   นามสอน

15 17191 ด.ช. ไกรวุฒิ   วงษค์งค า 40 17088 ด.ญ. วรรณรดา   ดวงแก้ว

16 17220 ด.ช. รณวิช   คงคาหลวง 41 17093 ด.ญ. ณัฐณิชา   บริสุทธ์ิ

17 17276 ด.ช. ณัฐภัทร   สนธิเณร 42 17096 ด.ญ. ธัญภัสร์   เพกิเฉย

18 17279 ด.ช. พรีวิชญ์   คณาศรี 43 17102 ด.ญ. ปาณิสรา   พุม่ราตรี

19 18122 ด.ช. ชยพล   สัตตะโส 44 17118 ด.ญ. จรัสกร   ล้วนรอด

20 16914 ด.ญ. กฤตพร   แสงยอด 45 17199 ด.ญ. ชัญญา   จันทรวัฒน์

21 16921 ด.ญ. กัญจนพร   พนัทา 46 17200 ด.ญ. ญาณิศา   เกตุแดง

22 16923 ด.ญ. ลภัสนันท์   รุ่งวิไลเจริญ 47 17296 ด.ญ. ปิยนันท์   ศิลลา

23 16926 ด.ญ. กมลชนก   แสงทอง 48 17300 ด.ญ. รชยา   แจ่มน้อย

24 16960 ด.ญ. นฤมล   จันทร์อ้น 49 17713 ด.ญ. กชมน   หนิอ่อน

25 16963 ด.ญ. ณัฎฐณิชา   แดงเจริญ 50 17717 ด.ญ. วราภรณ์   สินศิริวัฒนา

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16898 ด.ช. เดชอดุลย์   จ าปาแถม 26 17718 ด.ช. ก้องภพ   เจริญสุขสุวรรณ

2 16900 ด.ช. พงศภัค   โหจันทร์ 27 18121 ด.ช. ณัฎฐ์พชัร์   เฉลิมทองแก้วดี

3 16931 ด.ช. ณัฐกฤต   แสงรุ่งเรือง 28 18503 ด.ช. ชยกร   สินทรัพย์

4 16933 ด.ช. ณัฐพงษ ์  เปรมทอง 29 16920 ด.ญ. มิง่กมล   เถือ่นสุริยะ

5 16937 ด.ช. พลกฤต   แถวอุทุม 30 16924 ด.ญ. พมิพช์นก   ศุภพพิฒันาทร

6 16942 ด.ช. ธนากร   หนูผาสุก 31 16949 ด.ญ. สุพตัรา   นาเจริญ

7 16943 ด.ช. ปภังกร   ทิมน้อย 32 16954 ด.ญ. อุรัสยา   ค าวัน

8 16966 ด.ช. ศุภวิชญ์   จันทร์โสม 33 16961 ด.ญ. ญาณสิรี   เรือนคงเดช

9 16975 ด.ช. วิรธัช   เมฆมังกร 34 16994 ด.ญ. ธนัญชญา   ล้ิมสินโสภณ

10 17005 ด.ช. ภูมิ   อินทรักษา 35 17062 ด.ญ. พณณพชัร   วรรณฉวี

11 17009 ด.ช. พสิษฐ์   พวงเนียม 36 17091 ด.ญ. แพรนลิน   วารีนิล

12 17012 ด.ช. ศุภณัฐ   สนัน่นามธนานนท์ 37 17095 ด.ญ. พชิยาดา   วงศ์ดี

13 17036 ด.ช. วายุ   สุชาติพงศ์ 38 17128 ด.ญ. ณัฐกฤตา   ส ารองกนก

14 17042 ด.ช. นรพนธ์   ทองดี 39 17133 ด.ญ. ภัควดี   ปีตวัฒนกุล

15 17046 ด.ช. ภาณุพงษ ์  เนือ่งโคตะ 40 17180 ด.ญ. กิรณา   จิตต้ังสกุล

16 17069 ด.ช. ฐิติวุฒิ   เขียวสวัสด์ิ 41 17181 ด.ญ. บุญญาพร   ประทีปด ารงกุล

17 17077 ด.ช. ธัญเทพ   ชูจันทร์ 42 17184 ด.ญ. นัจพนัธ์   อ่อนสดทวีชัย

18 17079 ด.ช. โชติภัส   ค าย่ิงยง 43 17221 ด.ญ. เอ็นดู   เดชานุกุล

19 17083 ด.ช. ศุภณัฐ   จ านงกุล 44 17294 ด.ญ. ปูชิตา   เคร่ืองประดิษฐ์

20 17139 ด.ช. นพเก้า   ไกรสวัสด์ิ 45 17715 ด.ญ. วรัทยา   ปัน่เส

21 17174 ด.ช. กรวิชญ์   ศรีเหรา 46 17720 ด.ญ. วิรัณนรินทร์   อ้อชัยภูมิ

22 17212 ด.ช. กิตติณัฏฐ์   เหลืองอร่าม 47 17724 ด.ญ. กุลสิริยา   แจ้งสว่าง

23 17218 ด.ช. สิทธิพนัธ์ุ   เฮงเส็ง 48 17725 ด.ญ. ธันยมัย   บุญตะไนย์

24 17219 ด.ช. ณพชิญ์   หมืน่นาค 49 18132 ด.ญ. สุภัสสรา   ประวิงทรัพย์

25 17289 ด.ช. ทินภัทร   โสภักดี

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16907 ด.ช. สหฐักร   สุขเผือก 27 16959 ด.ญ. ชนิกานต์   วรพสุิทธิวงศ์

2 16908 ด.ช. จิรพฒัน์   ดาวเจริญพร 28 16962 ด.ญ. พริมาภรณ์   นาคภิบาล

3 16944 ด.ช. ปภัทรพล   เขียวหอม 29 16990 ด.ญ. ปรียาภัทร   น าโพธ์ิเจริญพร

4 16967 ด.ช. ภาณุวัฒร   อินทจันทร์ 30 16991 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร   นิติชัยจงวัตร

5 16976 ด.ช. ปฐวกานต์   วรเทพ 31 17016 ด.ญ. ชนัฏทิพพ ์  ด าประภา

6 17000 ด.ช. คีตกานท์   ส าอางจิตร 32 17019 ด.ญ. สุพชิชา   พลูสวัสด์ิ

7 17001 ด.ช. ณัฐชนน   เชยโต 33 17023 ด.ญ. นริศรา   จันทร์เรือง

8 17011 ด.ช. เทพทัต   ไพรเมฆ 34 17025 ด.ญ. สรชา   โพธ์ิเงิน

9 17038 ด.ช. อนันปกานต์   การะเกตุ 35 17028 ด.ญ. ณัฐณิชา   ค้ าชู

10 17039 ด.ช. ชณาภัทร   ธเนศกองทอง 36 17058 ด.ญ. กัญญ์ภัคญา   ศิริกุลวชิรเจริญ

11 17048 ด.ช. วรัตน์ชัย   วงษาลาภ 37 17064 ด.ญ. ณัฏฐนิช   กาญจน์บริรักษ์

12 17073 ด.ช. สิงหา   มัน่คง 38 17097 ด.ญ. ชุติกาญจน์   แก้วค า

13 17074 ด.ช. ศิรณัฐ์   ต้อมค า 39 17120 ด.ญ. ทักษกร   อ่อนละออ

14 17078 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ   ภุมรินทร์ 40 17121 ด.ญ. พมิพล์ภัส   โพธ์ิงาม

15 17104 ด.ช. ศิวโรจน์   กลีบเมฆ 41 17129 ด.ญ. ปภาณัช   สุขนันทฬส

16 17169 ด.ช. อภิวิชญ์   จงอุดมสมบัติ 42 17132 ด.ญ. ณัฐนรี   จันทมาศ

17 17171 ด.ช. ปริญ   บุญเซ่ียม 43 17185 ด.ญ. ณัฐกาญจน์   บุญเชิด

18 17173 ด.ช. ปุณปิฎก   เทียมเมฆา 44 17196 ด.ญ. สุวพชิญ์   วงษจ์ู

19 17188 ด.ช. ณัฐชานนท์   ทองสุขมาก 45 17201 ด.ญ. อนัญญา   เรืองขจร

20 17205 ด.ช. พฒิุทนา   เซ่ียงเหน็ 46 17590 ด.ญ. ณัฎฐกฤตา   พรหมชาติ

21 17282 ด.ช. พรีพฒัน์   อยู่อ่อน 47 17595 ด.ญ. ณฤดี   มีศิลป์

22 16917 ด.ญ. พชิญาภรณ์   ใจดี 48 17711 ด.ญ. ณัฐสุรีย์   เรียงรวบ

23 16918 ด.ญ. ปุณณ์ปภาภัสส์   รัตวราวรรณ 49 17723 ด.ญ. สุธีมนต์   แบบนา

24 16947 ด.ญ. สุธิดาพร   นิมิตสมพร 50 18126 ด.ญ. ปุญนภัส   ทรัพย์วโรบล

25 16948 ด.ญ. วรวลัญช์   เจนเจริญ 51 18129 ด.ญ. ณัฎฐณิชา   ปริญญา

26 16955 ด.ญ. มนัสฐยา   กาญจนจันทร์ 52 18504 ด.ญ. พชิยภา   สกุลเพยีรพริิยะ

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส

นักเรยีน

1 16894 ด.ช. ภคนนท์   ศิริเรือง 28 16950 ด.ญ. แพรภิรมย์   บุรันทร์สมบัติ

2 16895 ด.ช. ชวกร   บึงแก้ว 29 16952 ด.ญ. ชญาดา   พงษว์านิชอนันต์

3 16902 ด.ช. ปุญญพฒัน์   สวัสด์ิพานิชย์ 30 16956 ด.ญ. อภัสนัทธ์   รัตน์วราวัฒน์

4 16903 ด.ช. กฤตภาส   ศรีวงษศิ์ริวัฒน์ 31 16987 ด.ญ. ทักษอร   ต้ังอุดมภพ

5 16930 ด.ช. ณัฐชานนท์   วรกุลพชัรวัฒน์ 32 16989 ด.ญ. ธนัชชา   เอือ้เฟือ้

6 16972 ด.ช. กัญน์พสิษฐ์   เหรียญสู้ 33 16995 ด.ญ. ณัฐชากรณ์   กลีบสัตบุตร

7 16974 ด.ช. ณธัชพงศ์   เรียนชอบ 34 16998 ด.ญ. พรหมพรสิริ   ดีชมจันทร์

8 17002 ด.ช. ธนวินท์   ทองนุม่ 35 17015 ด.ญ. พมิพศิา   วัฒนบุตร

9 17004 ด.ช. พธิิวัต   กังสภัทรกุล 36 17053 ด.ญ. ธนิสา   รูปสม

10 17007 ด.ช. กันตภณ   ฉิมไทย 37 17054 ด.ญ. ลลิตะ   ชาติทองค า

11 17010 ด.ช. ปรัตถกร   ธูปผ้ึง 38 17068 ด.ญ. ชมพนูุท   คงจันทร์

12 17013 ด.ช. เตชินท์   ล้ิมเจริญ 39 17086 ด.ญ. เดวาริน   มลิผล

13 17034 ด.ช. ณฤฌณณทร์   ร่มไทร 40 17089 ด.ญ. อิษยา   พงษไ์พบูลย์

14 17075 ด.ช. ธีรเทพ   รุ่งเรือง 41 17090 ด.ญ. จิรากานต์   เจตบุตร

15 17084 ด.ช. ณภัทร   โตพฒัน์ 42 17098 ด.ญ. ธันย์ภัคนันท์   ลีวัฒนา

16 17112 ด.ช. ภูชิชย์   พรกนกกุล 43 17125 ด.ญ. สมิตานัน   จันทร์สุวรรณ

17 17116 ด.ช. นราวุฒิ   อินอุน่โชติ 44 17130 ด.ญ. ภัครดา   ใยนิรัตน์

18 17175 ด.ช. ศรัณย์   เลาหอุดมโชค 45 17134 ด.ญ. ปิยธารา   เรืองขจร

19 17178 ด.ช. พชัร   ศิริชมจันทร์ 46 17136 ด.ญ. ธภัชชา   สุขสบาย

20 17179 ด.ช. พสิิษฐ์   ตันนิติไพศาล 47 17193 ด.ญ. พชิญาภา   โอถาวรวงษ์

21 17288 ด.ช. ศุภพชิญ์   ผลาผล 48 17194 ด.ญ. อัญรินทร์   จิระรัตน์ตระกูล

22 16911 ด.ญ. ชัญญา   นิม่นุช 49 17299 ด.ญ. พณัณิตา   วิเศษสิงห์

23 16912 ด.ญ. ณัฏฐณิชา   ศรีสัตตบุษย์ 50 17586 ด.ญ. บุญญรัตน์   อุทา

24 16913 ด.ญ. วิศัลย์ศยา   ภัณฑบดีกรณ์ 51 17588 ด.ญ. รินรดา   สิทธิกุล

25 16915 ด.ญ. ภูริชญา   ภัทรสิริวรกุล 52 17721 ด.ญ. ภสมน   ปัน้วงศ์

26 16916 ด.ญ. กิตยาภรณ์   พลูยม 53 17726 ด.ญ. อาณารัชญ์   โคสีสง

27 16922 ด.ญ. ภรภัทร   วัฒนก าธรกุล

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 
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