
  

 

 
 
 
 

 

  รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1   ปีการศึกษา  2560  
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  ส านักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

1   เด็กชายวสุพล  พุกเจริญ น้องฟลุก   

2   เด็กชายหวายเหยิน  แซ่จาง น้องเหยิน   

3   เด็กชายชลธาร  สุริโย น้องไตตั้น   

4   เด็กชายกิตติภากรณ์  คันที น้องปุปปั๊ป   

5   เด็กชายสุพีรนัฐ  ปลื้มมนัสธัชการ น้องอาร์ม   

6   เด็กชายฮาซัน  ส าอาง น้องฮาซัน   

7   เด็กชายอิศม์เดช  สมบุญ น้องต้นไม้   

8   เด็กชายฐากูร  ปาละนิติเสนา น้องไทตั้น   

9   เด็กชายศรัญย์พร  แก้วเรือนทอง น้องทั่วไป   

10   เด็กชายฐิติวัตร  เกิดผล น้องภู   

11   เด็กหญิงอัฐฒกานต์  พาพิสุด น้องแพท   

12   เด็กหญิงฐิติวรดา  ภูฆัง น้องไข่มุข   

13   เด็กหญิงรมย์ชลี  แถมมนตรี น้องสมาย   

14   เด็กหญิงณิชนันท์  คุ้มวงค์ น้องแตงโม   

15   เด็กหญิงเกศกนก  วงษ์แก้ว น้องหนูยิ้ม   

16 
 

เด็กหญิงปัณฑารีย์  สาลีคงประยูร น้องของขวัญ 
 17   เด็กหญิงธนัตพร  เสตานุตร์ น้องใยบัว   

18   เด็กหญิงกัลยกร  ตะปูทอง น้องมาย   

19   เด็กหญิงพัชรพรรณ  จันทร์สมุทร์ น้องมุก   

20   เด็กหญิงกวินธิดา  ประเสริฐศรี น้องกิ่งเหมย   
21   เด็กหญิงณิชานันย์  เพ่ิมผล น้องข้าวหอม   

22   เด็กหญิงอนัญพร  ราชาเดช น้องอังเปา   

23   เด็กหญิงสุจิรา  ทองบ้านนา น้องเมย์   

24   เด็กชายพัชรพล  ทัดดอกไม้ น้องโดม * 
 

 

 

 



 

  

 

 
 

  รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2   ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  ส านักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ

ที ่
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

1   เด็กชายธนากร  นาคชื่น น้องก๊อต   

2   เด็กชายอนุลักษณ์  สุรกุล น้องโอ๊ด   

3   เด็กชายอติวิชญ์  เสียงใหญ่ น้องนิว   

4   เด็กชายรัชพล  ยอดค าลือ น้องเฟ้ียส   

5   เด็กชายหวาย เหยียน  แซ่จาง น้องเหยียน   

6   เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สิทธิกัณฑ ์ น้องออมสิน   

7   เด็กชายนรภัทร  มากพงษ์ น้องกัปตัน   

8   เด็กชายภูวดล  อ าแพงแก้ว น้องเอสโซ่   

9   เด็กชายปัญญวิชย์  พันธ์ผูก น้องตุลย์   

10   เด็กชายเอกชัย  บุญปัญญาเลิศ น้องตี๋   

11   เด็กชายกฤษณพล   ทัศนา น้องมังกร   

12   เด็กชายจิรภาส  อินบุญส่ง น้องต้นกล้า   

13   เด็กชายอภิวิชญ์  ธาราวรรณ น้องโบ๊ท   

14   เด็กชายฉันทวัฒน์  สมบุญเรืองศรี น้องโมโตะ   

15   เด็กชายวุฒิชาติ  พลยศ น้องเทียน   

16   เด็กชายรัฐพงษ์  บุรารมย์ น้องนิล   

17   เด็กชายณวัฒน์   สังข์ทอง น้องต้นน้ า   

18   เด็กหญิงภาสินี  มั่นยืน น้องโอ   

19   เด็กหญิงมนัสญา  ติดติปานะ น้องต้นข้าว   

20   เด็กหญิงพิชามณชุ์  ผางพันธ์ น้องฟ้าใส   

21   เด็กหญิงปภาดา  สุวัฒนวนิช น้องโดนัท   

22   เด็กหญิงปริญญา  ทีมา น้องพลอย   

23   เด็กหญิงชนาภา  บุญเพ็ง น้องฟ้าใส   

24   เด็กหญิงภัททิยา  พ่ึงมี  น้องอาไนซ์   

25   เด็กชายอิทธิกร   กี้ประสพสุข น้องภูมิใจ * 
 

                    ครูประจ าชั้น  ครูนงลักษณ์   ศิริมาตย์ 

 

 



 

  

 

 
 

  รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3   ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  ส านักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

1   เด็กชายธนภู  ชื่นพุ่ม น้องเบนเท็น   

2   เด็กชายอัครชัย  กรธนพาณิชย์ น้องยี่   

3   เด็กชายสรธร  โล่ห์ขุนพรหม น้องอินดี้   

4   เด็กชายชยากร  เจริญยิ่ง น้องบุ๊ค   

5   เด็กชายรัชพล  กิ่งป้อง น้องเจเจ   

6   เด็กชายกองปราบ  คชโคตร น้องใหญ่   

7   เด็กชายจิรายุ  สุระพงศ์ น้องเอิร์ธ   

8   เด็กชายชัยชนะ  รัตนวรรณ น้องพรัม   

9   เด็กชายภีรภัทร  บัวเผือก น้องบูม   

10   เด็กชายภูริพัฒน ์ อนุรักษ์ปรีชา น้องภูริ   

11   เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นแก้ว น้องปลอย   

12   เด็กหญิงณัฐวรรณ  เพ่ิมทรัพย์ น้องเกล้า   

13   เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิดา น้องญาญ่า   

14   เด็กหญิงนริศรา  โพธิสาร น้องจ๊ะโอ ๋   

15   เด็กหญิงเก็จแก้ว  เผ่าเพ็ง น้องฟ้าใส   

16   เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชื่นบาน น้องข้าวฟ่าง   

17   เด็กหญิงทิพย์ธารา  เจริญไชย น้องน้ าแข็ง   

18   เด็กหญิงคุณิตา  ศรีมาลา น้องแก้ว   

19   เด็กหญิงณัฐกาญจน ์ โฉมอัมฤทธิ์ น้องไบร์ท   

20   เด็กหญิงรักษิธา  ณรงค์ฤทธิ์ น้องข้าวตู   

21   เด็กหญิงอาริยา  โลหะชาติ น้องน้ า   

22   เด็กหญิงวิภาสิริ  ยืนยิ่ง น้องขวัญ   

23   เด็กหญิงวีนัส  คัมภิรารักษ์ น้องมัสตี   

 

                                                                                      ครูประจ าชั้น  นางชนิตา    ขยันหา 
 

 



 

 

                                                                                 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล 1/4   ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  ส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ 

ที ่
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

1  ด.ช. ณเดช น้องณเดช  
2  ด.ช.ภูนัยวุฒิ นามน น้องฟอร์ซี  
3  ด.ช.ธนาธปิ  ชวนะปัญญา น้องมาครอส  
4  ด.ช.เมธัส  ยังรักษ์ น้องกันต ์  
5  ด.ช.ปิติพล  สุรชาติ น้องโปเต ้  
6  ด.ช.Guangyuan Lu น้องAndy  
7  ด.ช.หัตถกิจ  โชติมานุกลู น้องมัทธิว  
8  ด.ช.นิรัช  สังกะเพศ น้องยูโร  
9  ด.ช.วิชัยยุทธ  สืบส าราญ น้องข้าวปัน้  
10  ด.ช.ทึปกร  ไอ่หลู่ น้องบาย  
11  ด.ช.ภูริเดช  ท้าวธนกลุ น้องภ ู  
12  ด.ญ.เมทิกา  พรายเพ็ชร น้องเดียร์  
13  ด.ญ.ณพัชญา  เสนาชุม น้องเมษา  
14  ด.ญ.ณัฐธิดา  ยิ่งยงสันต ์ น้องเอิร์น  
15  ด.ญ.ภัทรมน  นวลแย้ม น้องมิ้ง  
16  ด.ญ.จันทการต์  ค าใส น้องฟ้าใส  
17  ด.ญ.ศศิธร  วัฒนธารากุล น้องกุ้งเนตร  
18  ด.ญ.บุษบรรณ  ศรศิลป ์ น้องบุษ  
19  ด.ญ.สุฑาทิพย์  ขอซูฮก น้องมิน  
20  ด.ญ.ธัญญาเรศ  แช่อวง น้องเบลล ์  
21  ด.ญ.พิชญ์สุกานต์  โพธสิัตย์ น้องเบลล ์  
22  ด.ญ.กุลรภัส กางกรณ์ น้องครีม  
23  ด.ญ.ทัญญชนก  โป้แล น้องขนมปัง  
24  ด.ญ.ภัทร์พิชา  สุธีพิเชฐภัณฑ ์ น้องพลอย  

 
                                                                                      

ครูประจ าชั้น  นางสาวประภัสสร  คงดิศ 

 

 

 



 

  

 

 
 

  รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  ส านักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ

ที ่
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

1   เด็กชายนพณัฐ  สดใส น้องเป้   
2   เด็กชายหัสพงศ์  เกตุใหญ่ น้องอันปัน   
3   เด็กชายธนภัทร  ผู้สมเก่า น้องดราก้อล   
4   เด็กชายณัฏฐากรณ์  หัตถีนาโค น้องสกาย   
5   เด็กชายปิยะณัท  วินจอ น้องภูมิ   
6   เด็กชายยศกร  ทองร้อยยศ น้องยศ   
7   เด็กชายสิทธิโชค  ทองกาย น้องโชค   
8   เด็กชายณัฐพงษ์  โค้วมณี น้องณัฐ   
9   เด็กชายโยคิม  กุลประเสริฐ น้องสตางค์   
10   เด็กชายปัญญพนต์  พระงาม น้องบาส   
11   เด็กชายพชร  ไชยเสน น้องกัน   
12   เด็กชายธีรวุฒิ  บุญชาญ น้องด้า   
13   เด็กหญิงเพชรลดา  โยธาตร ี น้องมายด์   
14   เด็กหญิงมัสรีน  มูฮ าหมัดเย็ง น้องมัสรีน   
15   เด็กหญิงภัทรพร  นวลแย้ม น้องมิ้น   
16   เด็กหญิงศศิกร  ไกรหอม น้องไหม   
17   เด็กหญิงวรกานต์  จันทรัตน์ น้องเกล   
18   เด็กหญิงกัญญพัชร  สุขศร ี น้องแพรไหม   
19   เด็กหญิงนุชจรี  ชูดี น้องแนน   
20   เด็กหญิงปารมิตา  เกตุสุวรรณ น้องอังกอร์   
21   เด็กหญิงวรรณวนัช  จ่านาค น้องลูกตาล   
22   เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาวผ่อง น้องอันดา   
23   เด็กหญิงธนกานต์  ทองใบใหญ่ น้องกระปุก   
24   เด็กชายพรหมพิริยะ  เนียมปาน น้องเวย์ * 

 

                                                                                  ครูประจ าชั้น  นางอรกัญญา   สุวรรณบาง 

 



  
 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล  2/1  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 13522 ด.ช.วชัพล  สอนอ้น  

2 13523 ด.ช.ธนกร  ข าทอง  

3 13524 ด.ช.ปุณณวิช  เขียวอ าพร  

4 13528 ด.ช.ธนวัฒน์  แพทย์เจริญ  

5 13554 ด.ช.วุฒิพงษ์  จ าปาขาว  

6 13582 ด.ช.ปิยวัฒน์   โชติเศรษฐ  

7 13583 ด.ช.วีราทร   สมรรัมย์  

8 13584 ด.ช.วีรวัฒน์   ชาวววิัฒน์  

9 13612 ด.ช.คุณธรรม  ใจแก้วแดง  

10 13619 ด.ช.ธรรษชนนท์  เศรษฐมงคลเลศิ  

11 13633 ด.ช.เกียรติภูมิ  คัฒจันทร์  

12 13640 ด.ช.ภาคภูม ิ ทองโพธิ์  

13 13641 ด.ช.สรยุทธ  นิ่มนวล  

14 13648 ด.ช.ธีรธร  มหานาค  

15  ด.ช.จิรวฒัน์  สุวรรณกิจวิมล  

16  ด.ช.พชรดนย์  จันทร์สมุทร์  

17 13533 ด.ญ.ฐิตาพร  อินทะ  

18 13534 ด.ญ.นาเดีย  ขาวฉ่อง  

19 13536 ด.ญ.สุชาวด ี แก้วลี  

20 13537 ด.ญ.ปิยะมินทร์  อาขุบุตร  

21 13538 ด.ญ.อัยวริญท์  เรืองอร่าม  

22 13562 ด.ญ.ทิพกฤตา พุกเจริญ  

23 13563 ด.ญ.ชณิดาภา  ภัทรกนกนันท ์  

24 13601 ด.ญ.ปราณปรียา   ปะอีกูล  

25 13602 ด.ญ.อุรัสยา   โพชะโน  

26 13631 ด.ญ.ธัญญานุช  นิลแสงศรี  

27 13632 ด.ญ.รดา  จงประดับชัย  

28 13650 ด.ญ.พวรรณตรี ทับมะโรง  

29 13656 ด.ญ.ปนัดดา  พันธ์ขาว  

30  ด.ญ.พิมพ์ณดา  พิมพะ  

31  ด.ญ.เมธาพร  แก้วล าพูน  

32  ด.ญ.จันทิรา  ก าพุฒกลาง  

 

  ครูประจ าชั้น  นางสัญชณีญา  คชนาเคนทร์  
 
 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล  2/2  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 13545 ด.ช.ประวิญ  สิงห์ข า   

2 13546 ด.ช.เรืองฤทธิ์  ขันทรี  

3 13557 ด.ช.อนุพงษ์ แสนณรงค์   

4 13578 ด.ช.จิรานุวัฒน ์ เพชรคง   

5 13579 ด.ช.ธีรเทพ  สาขามุละ   

6 13580 ด.ช.ปฏิเวท ปราการรัตน์   

7 13613 ด.ช.กวิลวรรษ พูลเวช   

8 13616 ด.ช.นัธทวัฒน ์ทองแดง   

9 13617 ด.ช.ณัฐ กองกุหลาบ   

10 13638 ด.ช.ศิวกร แย้มพวง   

11 13639 ด.ช.ณภัทร ปัญธรรม   

12 13642 ด.ช.รณพีร์ บุญจันทร์   

13 13887 ด.ช.ไกรวิชญ์ โพธิสัตย์   

14  ด.ช.ณัฐภูมิ มีกง   

15  ด.ช.พิชญุตม์ บุญรอด   

16  ด.ช.สุรเดช อังศุวรพฤกษ์   

17 13531 ด.ญ.ปรารถนา สมอไพร   

18 13532 ด.ญ.อัญชิสา ชูอาสา   

19 13559 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา สมใจ   

20 13560 ด.ญ.กนกวรรณ บุญชาญ   

21 13571 ด.ญ.สิรินดา สุรียรัตนวณิชย์   

22 13592 ด.ญ.วรรณผกา พรหมชาติ   

23 13593 ด.ญ.อัชริยา พงษ์นริศร   

24 13594 ด.ญ.ลภัสรดา เทพนวล   

25 13623 ด.ญ.อโนมา แซ่ปึง   

26 13653 ด.ญ.ภัทรินทร์ ไชยเสน   

27 13655 ด.ญ.ศุกันญา  เทพทวี   

28 13661 ด.ญ.รจเรจ ขยันดี   

29  ด.ญ.ณัชชา พงษ์เจริญ   

30  ด.ญ.อรปรียา ทิศรักษ์   

 

ครูประจ าชั้น  นางสุวรรณี ชัยเสริม  

 

 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล  2/3  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 13517 ด.ช.กฤติธี  สุริยาวรกุล  

2 13544 ด.ช.ธีรพล  รัตนานิคม  

3 13547 ด.ช.ภัทรชัย  เถื่อนแอ้น  

4 13548 ด.ช.ก้องภพ  ไชยราช  

5 13549 ด.ช.เหนือเมฆ  ณ ล าพูน  

6 13551 ด.ช.ปวิญญ์ธิกรณ์  ตุ้มเตียว  

7 13552 ด.ช.วชัรากรศักดิ์  วงศ์สวาสดิ์  

8 13555 ด.ช.ศุภณัฐ์  มะนาวนอก  

9 13573 ด.ช.วชิระ  ไพบูลย์  

10 13574 ด.ช.ภูมิพัฒน์  นองนุช  

11 13590 ด.ช.พิชญดล  ขจรโกศล  

12 13604 ด.ช.กนกพล  สาระถี  

13 13606 ด.ช.บุญวัฒน์  เงินแท้  

14 13607 ด.ญ.พุทธิพร  ชูศรีหะรันย์  

15 13608 ด.ช.พลภัทร  ทองอยู่  

16 13609 ด.ช.กัณฑ์อเนก  เปรมจิตร  

17 13610 ด.ช.เตชินทร์  จุ้ยเจริญ  

18 13611 ด.ช.ชนภัทร  สุขมูล  

19 13621 ด.ช.สงกรานต์  แดนพิบูลย์  

20 13634 ด.ช.สวุภัทร  พิบูลแถว  

21 13646 ด.ช.กันตพัฒน์  เดื่อไธสง  

22 13647 ด.ช.ธนโชติ  อาสนานิ  

23 13558 ด.ญ.ธิดารัตน์  แก้วเกตุ  

24 13561 ด.ญ.ขวัญกมล  มณีอินทร์  

25 13567 ด.ญ.สุธีรดา  เสาหัด   

26 13569 ด.ญ.ชมชนกศรณ์  ศรีใส  

27  ด.ญ.จริาพัชร  ยันพิมาย  

28 13591 ด.ญ.ปุณยวีร์  บุญที  

29 13595 ด.ญ.คณิตกุล  จันทร์สุวรรณ์  

30 13622 ด.ญ.พรนภัส  ทีฆะสุข  

31 13624 ด.ญ.อรณิชชา  นระบุตร  

32 13625 ด.ญ.ไอลดา  ยะโสวงษ์  

33 13649 ด.ญ.ฌาณกานต์  แสนบุตร  

34 13651 ด.ญ.ชิดาวัลย์  แก่นจันทร์  

35 13662 ด.ญ.วงค์ประกาย  สารเสนา  

 
ครูประจ าชั้น  นางสาวจิระภา  แสนค าลือ 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล  2/4  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 13515 เด็กชายเทพกร  จรรยากร  

2 13516 เด็กชายปภังกร  มวลชนธรรม  

3 13518 เด็กชายชยุตม์  เวียงอินทร์  

4 13526 เด็กชายโชติธีร์คุปต์  บรรณรักษ์ณา  

5 13529 เด็กชายทักษ์ดนัย  ภุมรินทร์  

6 13577 เด็กชายกษิดิ์เดช  เบญจเวชไพศาล  

7 13587 เด็กชายสุธาชล  แก้วแดง  

8 13588 เด็กชายธนภัทร  เงียบสกุล  

9 13605 เด็กชายอภิภู  วิชัยดิษฐ์  

10 13614 เด็กชายจักรกฤษณ์  สมสุข  

11 13635 เด็กชายพิชชากร  อังศุวรพฤกษ์  

12 13636 เด็กชายกรรณวินท์  เหล็กศิริ  

13 13637 เด็กชายวรากร  ช านาญหล่อ  

14  เด็กชายณัฐกรณ์  มีอุดร  

15 13542 เด็กหญิงเอ้ือมเดือน  น้ าทรัพย์  

16 13884 เด็กหญิงปิยะวรรณ  แท่นทอง  

17 13885 เด็กหญิงกมลชนก  คดเกี้ยว  

18 13564 เด็กหญิงบุษราคัม  สุรจร  

19 13565 เด็กหญิงพรปภัทร  จันทรวิทา  

20 13566 เด็กหญิงณัฐมน  โพธิราช  

21 13599 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์นิ่ม  

22 13600 เด็กหญิงวราพร  นิ่มอ่ิม  

23 13629 เด็กหญิงดารินิล  ตะกรุดโฉม  

24 13630 เด็กหญิงนิโลบล  สังข์เฟ่ือง  

25 13652 เด็กหญิงปาริชาต  เปี่ยมสิริโรจน์  

26 13654 เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงพันล า  

27 13657 เด็กหญิงศรันญ่า  ธนัชธีรเมธ  

28  เด็กหญิงเอ้ียนเจิน  แซ่จาง  

29  เด็กหญิงญาณิศา  ปรางค์ชัยภูมิ  

30  เด็กหญิงฐิติชญา  พะวัง  

 

ครูประจ าชั้น  นางยุพิน  เข็มเวียง 

 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาล  2/5  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

 
เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 13519 เด็กชายวรวุฒิ    สมสวนจิตร  

2 13521 เด็กชายภาณุพงศ์    จงเจริญ  

3 13527 เด็กชายพีรพัฒน์    เอิบสุข  

4 13530 เด็กชายธนกฤต    ยาพิบูลย์   

5 13553 เด็กชายสิวะ    ชาวไทย  

6 13575 เด็กชายธนวัฒน์    เทศน์ดี  

7 13576 เด็กชายธีระเดช    โพธิ์ทอง  

8 13581 เด็กชายภูริภัทร    ขันดา  

9 13585 เด็กชายยุทธภูมิ    ขจรศักดิ์ลาวัลย์  

10 13586 เด็กชายกิตติภพ    พรมโสภา  

11 13618 เด็กชายนคเรศ    เขียวรอด  

12 13620 เด็กชายศิวัช    ชัฏชัยธัญ  

13 13643 เด็กชายยุทธนา    ร ากลาง  

14 13644 เด็กชายฐิติวัฒน์    กาลศรณ์  

15  เด็กชายวิชญะ    ชัยนาม  

16  เด็กชายอนุภัทร์    เมนไทยสง  

17 13539 เด็กหญิงกชมล    กายสิทธิ์  

18 13540 เด็กหญิงจิราวัส    สว่างตระกลูชัย  

19 13541 เด็กหญิงอุรานันท์    สามาทอง  

20 13568 เด็กหญิงจิรภัทร    ทองเปลว  

21 13570 เด็กหญิงกนกพร    วรเจริญ  

22 13597 เด็กหญิงปานิสรา    น่วมสิริ  

23 13598 เด็กหญิงสุทัตตา    เหมือนแม้น  

24 13626 เด็กหญิงสุกัญญา    ไชยพรหม  

25 13627 เด็กหญิงวิราภรณ์    เขตนาวัง  

26 13658 เด็กหญิงโบ      

27 13659 เด็กหญิงวนิดา    บุญเจริญ  

28 13660 เด็กหญิงณัฏฐชา    การะเกษ์  

29  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   บัวแก้ว  

30  เด็กหญิงกัลยกร    กลีบยี่โถ่  

31  เด็กหญิงกฤติญา    พรายเพ็ชร  

 

ครูประจ าชั้น  นางกรกฎ  บุญดี  


