
1 18594 ด.ช. ปณัณทตั ทบัทมิศรี 21 18612 ด.ญ. ธมนวรรณ ภิญโญ

2 18595 ด.ช. ดนุชเดช ไชยโกมล 22 18614 ด.ญ. สุชานันท์ เซ่ียงหวอง

3 18597 ด.ช. ณัฐภูมิ แก่นรักษ์ 23 18615 ด.ญ. รัตน์ฐาภัทร ใจก าแหง

4 18600 ด.ช. รพีภัทร อนุสี 24 18616 ด.ญ. ปณุยาพร พิมพ์สุวรรณ

5 18601 ด.ช. วีรยุทธ ตนภู 25 18618 ด.ญ. ณภัสสร จันทร์เรือง

6 18602 ด.ช. วีรวัฒน์  เลิศวิภู 26 18620 ด.ญ. ภิญญดา นิยมสุข

7 18604 ด.ช. โสภณวิชญ์ ทมิหอม 27 18621 ด.ญ. กนกวดี ดอกเทยีน

8 18627 ด.ช. เมฆา เสาร์ม่วง 28 18623 ด.ญ. ภัสวรัลตา ฉุยเนย

9 18629 ด.ช. วัฒนชัย ตันมั่นคง 29 18625 ด.ญ. ชนินทน์รา บรรเทาทกุข์

10 18631 ด.ช. กลทปี์ งามข า 30 18648 ด.ญ. สุภัชชา ปญุญพัฒกานต์

11 18632 ด.ช. กฤศวนนท์ บวังาม 31 18649 ด.ญ. พรนับพัน บตุรน  าเพชร

12 18633 ด.ช. ธนวินท์ เสวกดรุณทร 32 18651 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา นิลเรืองรอง

13 18634 ด.ช. ธรรมจักร เฟื่องผล 33 18656 ด.ญ. ชมพูนุท เกิดเชื อ

14 18635 ด.ช. ณรงค์เศรษฐ์ พันธ์ุแสน 34 18658 ด.ญ. กัญญาณัฐ สีหา

15 18919 ด.ช. ภคินทร์ เหล่ากอแก้ว 35 18660 ด.ญ. สิริเนตร ย่ังยืน

16 18920 ด.ช. ไกรวิชญ์ มานะภักดี 36 18922 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จีรังสวัสด์ิ

17 18921 ด.ช. คณาธิปช์ หนูอ้น 37 18923 ด.ญ. วิลาสินี ทา่ฉลาด

18 19240 ด.ช. ปณัณธร รามัญ 38 18925 ด.ญ. กัญญภา วิเศษสิงห์

19 19354 ด.ช. อภิสิทธิ์ วัฒน่ิม 39 18926 ด.ญ. ดากานดา วัณณะสิริ

20 19355 ด.ช. ปุณณวิช พงศ์อัมพรทิพย์

รายช่ือนักเรยีน  ปีการศึกษา  2564
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1 18636 ด.ช. พุฒิพงศ์ คงใจ 20 18686 ด.ญ. ปณุณ์ณปราง วงษ์จู

2 18638 ด.ช. ศุภชนกต์ บอ่เกิด 21 18688 ด.ญ. กมลรส โตยะวณิช

3 18639 ด.ช. อนวัช กล่ินนิ่ม 22 18689 ด.ญ. ศุกร์วรรณนา อาจคิดการ

4 18640 ด.ช. ณัฐภาคย์ กิจเกตุ 23 18690 ด.ญ. พรอุมา วงษ์เอี่ยม

5 18642 ด.ช. เตวิน กล่ินทวี  24 18692 ด.ญ. ปิ่นญารัตน์ ปานพรมมา

6 18644 ด.ช. เจฏฐ์สิริ โคกแก้ว 25 18694 ด.ญ. พรพัชญา บญุคง

7 18669 ด.ช. ชนาธิป ก าจรกิตติคุณ 26 18695 ด.ญ. พิชชาภา ข าดี

8 18670 ด.ช. อนุวัติ วรรณะ 27 18697 ด.ญ. ปณัณิกา วงค์วิลัย

9 18671 ด.ช. อัฐรพงษ์ ค าภิมาบตุร 28 18698 ด.ญ. ธัญชนก ตันเจริญ

10 18672 ด.ช. ปญัญพน ย่ิงกัลยา 29 18699 ด.ญ. ชนัญญา บวัผ่อง

11 18676 ด.ช. พชร ธราธารกุลวัฒนา 30 18700 ด.ญ. บวับชูา กาญจนฤทธ์ิพงศ์

12 18678 ด.ช. พีรวิชญ์ ขวัญเมือง 31 18702 ด.ญ. กัญญพัชร เอี่ยมหนู

13 18680 ด.ช. ฐาปกรณ์ บญุจีน 32 18728 ด.ญ. รัณฬฎา ภานุมาศ

14 18681 ด.ช. กิตติกานต์ มั่นคง 33 18729 ด.ญ. ณัฐกมล ทพิย์ประไพ

15 18684 ด.ช. ชัยนันทน์ สมสกิจ 34 18731 ด.ญ. พรนัชชา ทองสม

16 18914 ด.ช. ณภัทร ฉัตรแก้ว 35 18915 ด.ญ. ธมนวรรณ เกษมโศธน์

17 19235 ด.ช. พัชรพล เชียงกา 36 18916 ด.ญ. กนกนุช แสงสุวรรณ

18 19356 ด.ช. วุฒิภัทร วุฒิเอก 37 18917 ด.ญ. ปญัญาพร เหมพันธ์

19 19357 ด.ช. พิทยุตม์ อินน้อย 38 18918 ด.ญ. กชพรรณ จันทวาส

39 19358 ด.ญ. พิมพ์พร วรรณวิจิตร
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1 18467 ด.ช. ธนภัทร เครือพันธ์ศักด์ิ 20 18732 ด.ญ. นันทน์ภัส สินธุวัฒน์วิบลู

2 18711 ด.ช. ณฐนนท์ ทดัสวน 21 18734 ด.ญ. ณัฐธิดา จับทอง

3 18713 ด.ช. ณภัทร สู้ภัยพาล 22 18735 ด.ญ. อนัญญา ค าจันทร์

4 18714 ด.ช. ปติิภัทร พุ่มเพ็ชร 23 18736 ด.ญ. ฉัตรปวีณ์ ศรีประเสริฐ

5 18715 ด.ช. นัฐธนันท์ รัตนากร 24 18737 ด.ญ. ชิชาดา มานะดี

6 18718 ด.ช. อินทรชาล อ้นทอง 25 18738 ด.ญ. ลักษิกา ธรรมพรต

7 18719 ด.ช. ธนกร ตระกูลชมดง 26 18739 ด.ญ. กัลยาณัฐ สุวรรณคีรี

8 18747 ด.ช. ณฐนน บริสุทธ์ิ 27 18740 ด.ญ. นลินนิภา อนุพัฒน์

9 18751 ด.ช. เอกรัฐ ดีเลิศประเสริฐกุล 28 18745 ด.ญ. ธนัชพร ทองดี

10 18752 ด.ช. ณเรศ ไกรสิทธ์ิ 29 18768 ด.ญ. อัชนีย์ เฮงเส็ง

11 18759 ด.ช. วุฒิชัย ค าชนะ 30 18771 ด.ญ. ณัฎฐ์ณัชชา ไวว่อง

12 18761 ด.ช. ศุภกร อินทร์ทรง 31 18772 ด.ญ. โชติกาญจน์ นิลเปล่ียน

13 18762 ด.ช. พิสิษฐ์ เขียวชะอุ่ม 32 18773 ด.ญ. กุลภัสสร์ สุจริต

14 18763 ด.ช. ธนภัทร ทองมูลโคก 33 18775 ด.ญ. ณัชวดี จะนะจินา

15 18766 ด.ช. รัชพล พุ่มแหยม 34 18776 ด.ญ. เขมจิรา เพียงลิ ม

16 18927 ด.ช. ทรงวุฒิ ผลวงษ์ 35 18777 ด.ญ. พิชญธิดา กลีบเมฆ

17 18928 ด.ช. อภิวัฒน์ ผลวงษ์ 36 18930 ด.ญ. ชญาภา มาเจริญุรุ่งเรือง

18 19359 ด.ช. จิราวุฒิ ทรพัย์อุดมมาก 37 18931 ด.ญ. ลีน่า อับดุลเลลาร์อัลมูไทริ

19 19360 ด.ช. อนาวิล บัวบาน 38 18932 ด.ญ. สิตาพร สิงหโ์ตแก้ว

39 19241 ด.ญ. มินญารัตน์ พุกประเสริฐ
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1 18546 ด.ช. ชัยภัทร หอมหว ล 20 18568 ด.ญ. กานต์พิชชา มาตรี

2 18548 ด.ช. ธนาวุธ นามดิษฐ 21 18569 ด.ญ. บณุยาพร ภู่ระย้า

3 18550 ด.ช. ธนพงษ์ คงทอง 22 18572 ด.ญ. กานต์ธิดา ใจดี

4 18553 ด.ช. ณัฐดนัย รอดค า 23 18575 ด.ญ. พิญญาพัชญ์ โตงาม

5 18557 ด.ช. พรกมล บวัศิริ 24 18576 ด.ญ. ณิฐิภา อินทรักษ์

6 18562 ด.ช. ศิวาวุธ ศรีศักดา 25 18577 ด.ญ. ณิฐิชา อินทรักษ์

7 18563 ด.ช. อภิชญะ ปานมณี 26 18579 ด.ญ. เอวารินทร์ ปอ้มปอ้งภัย

8 18586 ด.ช. เขมภัทร์ พันนา 27 18580 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา จิรธันยากร

9 18587 ด.ช. พุฒิเมธ นาคะพันธ์ุ 28 18582 ด.ญ. ณัฐวิภา พิชิตชัยพจนารถ

10 18589 ด.ช. ธนัช ไพศาลย์ 29 18584 ด.ญ. ปณุณชา อ่องละออ

11 18591 ด.ช. ชวกร น าเจริญ 30 18606 ด.ญ. ณดา ยศศักด์ิศรี

12 18592 ด.ช. ชยพล น าเจริญ 31 18607 ด.ญ. นฤภัค เดชธุวานันท์

13 18593 ด.ช. ศุภวิชญ์ หมู่ม่วง 32 18608 ด.ญ. ชัญญาภัส บญุศิริ

14 18939 ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วสว่าง 33 18609 ด.ญ. พัตราภรณ์ กาญจนกิจวิศาล

15 18940 ด.ช. วรากร ศรีคล  า 34 18611 ด.ญ. ชนิภรณ์ ชัยโชค

16 19361 ด.ช. ณปภัช พลอยเพ็ชร์ 35 18827 ด.ญ. เพอร์เฟค แก้วเขียว

17 19362 ด.ช. พชร ลิขิต 36 18942 ด.ญ. พิชชานันท์ สมจิตต์

18 19363 ด.ช. ณัฐษฎา กาญจนตรเีพ็ชร 37 18943 ด.ญ. ธิดารัตน์ นักจะเข้

19 19667 ด.ช. คุณานนท์ แผนสมบูรณ์ 38 18944 ด.ญ. กุลจิรา กิตติธงชัยกุล

39 18945 ด.ญ. ถลัชนันท์ แย้มส ารวย
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1 18323 ด.ช. ชัชชล ประชาฉาย 19 18779 ด.ญ. กรณัท สมฤทธ์ิ

2 18599 ด.ช. อรรถพล แซ่เหน็ 20 18781 ด.ญ. ศศมนต์ สุกใส

3 18748 ด.ช. ธนาธิป เชียงกา 21 18809 ด.ญ. ปรียาวดี ยศส้ม

4 18767 ด.ช. ศุภกันต์ เนตะค า 22 18810 ด.ญ. กนกวรรณ ทองใบ

5 18788 ด.ช. อนุภัทร สีลานุพันธ์ 23 18811 ด.ญ. บญุสิตา บณุยายน

6 18791 ด.ช. ชยพล ตันติแก้วประโยชน์ 24 18813 ด.ญ. ดากานดา ภู่สุวรรณ

7 18792 ด.ช. ปภัสชล เขียนโกลา 25 18814 ด.ญ. วรินทร เล้าสวย

8 18793 ด.ช. ณัฏฐกิตติ รุ่งวิไลเจริญ 26 18816 ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วประเสริฐ

9 18797 ด.ช. พิชญุตม์ เพิกเฉย 27 18817 ด.ญ. วรัญญา เพิ่มนาม

10 18799 ด.ช. บวรทตั ยอดมุณี 28 18819 ด.ญ. กานต์พิชชา ชูเลิศ

11 18800 ด.ช. รพีพงศ์ พุกคุ่ย 29 18820 ด.ญ. ฐิตาภา ธ ารงชัยกุล

12 18802 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ นิ่มนวล 30 18821 ด.ญ. วรรณรดา แพงปอ้ง

13 18805 ด.ช. ณัฐกรณ์ เชยโต 31 18823 ด.ญ. ธารารินทร์ ปงัประเสริฐ

14 18806 ด.ช. กฤตภาส บรูณิจฉ์กุล 32 18824 ด.ญ. ยาตาวี กล่ินสุคนธ์

15 18807 ด.ช. ปกรณ์ยศ สามัคคีธรรม 33 18826 ด.ญ. จิราณัฏฐ์ กล่ันบศุย์

16 18933 ด.ช. วีระศักด์ิ จันทร์ฉาย 34 18935 ด.ญ. เขมมิกา ใจดี

17 18934 ด.ช. ภานุวัฒน์ จุลวานิช 35 18937 ด.ญ. ชนิภรณ์ แซ่ลิ ม

18 19364 ด.ช. ชวนากร สุทธิแพทย์ 36 18938 ด.ญ. ธีรยา ศรีหมอก

37 19365 ด.ญ. อนุธิดา แด่โดย

38 19366 ด.ญ. ไวชญานีก์ โพธิ์สิงห์
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1 18547 ด.ช. ธนันต์ทศัน์ โพธาราเจริญ 24 18565 ด.ญ. กฤติยาภรณ์ คล้ายเข็ม

2 18549 ด.ช. ธนณน ศิริเรือง 25 18566 ด.ญ. ภัคจิรา วัฒนก าธรกุล

3 18551 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ มัฆวานวงศ์ 26 18567 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สมคิด

4 18552 ด.ช. ธนพล จานแก้ว 27 18570 ด.ญ. ทตัพิชา รอดคล้าย

5 18554 ด.ช. ศุภกิจ จงใจภักดี 28 18571 ด.ญ. ปาณิสรา เตียงเกตุ

6 18555 ด.ช. นัทธกร คชรัตน์ 29 18573 ด.ญ. ลักษยา มินจันทกึ

7 18558 ด.ช. ณัฐพัฒน์ พินิจวัฒน์ 30 18574 ด.ญ. ภัณฑิลา วงษ์วิจารณ์

8 18560 ด.ช. ภัทรพล แสงเฟือง 31 18578 ด.ญ. กัญญา วงษ์หาญ

9 18561 ด.ช. กฤตณัท ชัยโชตกิจ 32 18583 ด.ญ. สุพิชฌาย์ แก้วกล่ า

10 18564 ด.ช. ชัยชนะ วงษ์จินดา 33 18610 ด.ญ. อินเลญา เจริญพร

11 18588 ด.ช. ถิรพุทธ์ิ ใจจันทร์ 34 18613 ด.ญ. นัชชา โลหะศิริ

12 18590 ด.ช. วิศรุต ศรีสมโภช 35 18617 ด.ญ. ชัญญานัท ชูดี

13 18596 ด.ช. ฐิติวุฒิ วงษ์ศรีแก้ว 36 18619 ด.ญ. ศุภศร ง้วนพันธ์

14 18598 ด.ช. องศา โคสีสง 37 18622 ด.ญ. อรอริญชย์ มนต์คร  า

15 18603 ด.ช. พลธนาณัฐ ศรีต่ายข า 38 18624 ด.ญ. วริศรา นิ่มนุช

16 18605 ด.ช. พลช ทองบาง 39 18647 ด.ญ. ณัฐณิชา มงคล

17 18626 ด.ช. บญุญฤทธ์ิ ภัณฑบดีกรณ์ 40 18818 ด.ญ. มีนรดา ทองเชื อ

18 18628 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สังวาล ย์

19 18630 ด.ช. ภูธนาธร กิจเครือ

20 18637 ด.ช. สมภัส จีนาภักด์ิ

21 18641 ด.ช. จารุวัฒน์ ศรีงาม

22 18717 ด.ช. ธเนศ เสวีวัลลภ

23 18913 ด.ช. เตชินท์ ลีลาเลิศ
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1 18750 ด.ช. นิพัทน์ ณัฐดนัยวงศ์ 21 18727 ด.ญ. กานต์พิชชา เจนกสิสาน

2 18753 ด.ช. ภีรภูมิ ภูศิวานนท์ 22 18730 ด.ญ. ญาณิอร ยิ มสอาด

3 18754 ด.ช. ภาคิน เกษรเงิน 23 18733 ด.ญ. ภัทราภรณ์ พงษ์ทอง

4 18755 ด.ช. จินเจษฎ์ ตั งวินิจกุล 24 18741 ด.ญ. เจนนิชา สัตยเวทย์

5 18756 ด.ช. นะโม ขาวจุ้ย 25 18742 ด.ญ. พิงตะวัน ดวงขาว

6 18757 ด.ช. ปารณ แจ้งแสง 26 18743 ด.ญ. พสุลักษณ์ นิธากรณ์

7 18758 ด.ช. ปารัณ แจ้งแสง 27 18744 ด.ญ. ณดา ปเูชียงแดง

8 18760 ด.ช. ธีรเมท เล้าพานิชวัฒนา 28 18746 ด.ญ. นิรินทร์ อินสอน

9 18764 ด.ช. ธีระภัทร สกุลปณัณวิชญ์ 29 18769 ด.ญ. นัชชา แซ่จันทร์

10 18765 ด.ช. เขมณัฎฐ์ โสค าภา 30 18770 ด.ญ. สุภัสสรา ชิตเจริญ

11 18787 ด.ช. พรสุกฤษฎ์ิ ปตีวัฒนกุล 31 18774 ด.ญ. พิชญมน จันทรวัฒน์

12 18790 ด.ช. ปณัณวิชญ์ สุขทวี 32 18778 ด.ญ. ดีมีนิตย์ ส าอางจิตร

13 18794 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สถาพรพิบลูย์ 33 18780 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รุ่งเจริญ

14 18795 ด.ช. ปฐมพงษ์  อินปั๋น 34 18785 ด.ญ. กมลวรรณ อดิเรกลาภ

15 18796 ด.ช. กิตติชัย ศิริบตุร 35 18786 ด.ญ. ปวราสินี สบายย่ิง

16 18798 ด.ช. นัทธพัทธ์ เสนาวงษ์ 36 18812 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีแก้ว

17 18801 ด.ช. ธนภัทร สุดใจ 37 18815 ด.ญ. ณิชานันท์ ซังบษุบา

18 18803 ด.ช. จิรภัทร เหลืองเอี่ยม 38 18822 ด.ญ. นัทธ์หทยั เจนเจริญ

19 18804 ด.ช. ศุภการ แก้วจารนัย 39 18825 ด.ญ. ลฉัตร ศรีมุล

20 18808 ด.ช. ชยุต ชูประเสริฐ 40 18924 ด.ญ. ณัฎฐณิชา พิทกัษ์กาญจนกุล
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1 18643 ด.ช. ภูมิชยพล ธัญญศรีรัตน์ 26 18652 ด.ญ. ปริุลรัตน์ หยุะพันธ์

2 18645 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ มิเกลี ยง 27 18653 ด.ญ. ภูริชยา เจนวิชชุ

3 18646 ด.ช. ณิชพน โฆษิตสันติวงศ์ 28 18654 ด.ญ. พรสวรรค์ ค าดี

4 18666 ด.ช. กัญชพร บวัแก้ว 29 18655 ด.ญ. ยูมิ นากาจิม่า

5 18667 ด.ช. ณัฐกรณ์ วันเพ็ญ 30 18659 ด.ญ. ปญิะธิดา เชื อจันสา

6 18668 ด.ช. ชลกานต์ แจ่มศรี 31 18661 ด.ญ. ณัฐณิชา ทรัพย์ประดิษฐ

7 18673 ด.ช. บณุยกร บวัแย้ม 32 18662 ด.ญ. ธันย์วลัย เสถียรวงศ์มาศ

8 18675 ด.ช. ปญุญาพัฒน์ กาญจน์บริรักษ์ 33 18663 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีทองเกิด

9 18679 ด.ช. ฉันทพัฒน์ ชาวดง 34 18664 ด.ญ. ณิชกมล ค าภิมาบตุร

10 18682 ด.ช. กฤตภาค บญุญาลัย 35 18665 ด.ญ. พิมพ์ณดา จุฑากาญจน์

11 18683 ด.ช. ตฤณ เจริญศาสนกุล 36 18691 ด.ญ. ปญุญิสา แพทย์รักษา

12 18685 ด.ช. ติณณพัฒน์ เพียรประสพ 37 18693 ด.ญ. พิชญธิดา ศรีพูล

13 18706 ด.ช. จิรภัทร เมืองทอง 38 18696 ด.ญ. จิราลักษ์ เดชา

14 18707 ด.ช. ภัชรพล ฤทธิสมิต 39 18703 ด.ญ. เบญญาภา เนตรตระสูตร

15 18708 ด.ช. พุฒิเมธ ธนปณุยปรีดา 40 18705 ด.ญ. นภารักษ์ ตันติพิริยะ

16 18709 ด.ช. .ธีธัช ธราภูมิพิพัฒน์

17 18712 ด.ช. จรรยวรรธน์ เมฆประยูร

18 18716 ด.ช. ธรรมธาดา อมรชัยยาพิทกัษ์

19 18720 ด.ช. ศตพร ขุมทอง 

20 18721 ด.ช. ทศพร ขุมทอง 

21 18722 ด.ช. ชัยภัสร์ รักษากุล

22 18723 ด.ช. กันตภณ สงวนศักด์ิ

23 18725 ด.ช. ธนพัฒน์ จ าปาทอง

24 18726 ด.ช. กมลภพ เรืองจินดา

25 18941 ด.ช. ณภัทรดนัย วิชายะ
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