
ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8202 เด็กชาย พูลศุข ธนามุง่ศกัด์ิบวร
2 8209 เด็กชาย กุลปีติ ทุมเสน
3 8214 เด็กชาย ศิวะเวท บุตรนอ้ย
4 8230 เด็กชาย นนัทพทัธ์ ด าริห์
5 8413 เด็กชาย ภาคิน บุญมีเล็ก
6 8591 เด็กชาย ปิยพทัธ์ กาสินพิลา
7 8593 เด็กชาย กอ้งกิตติกร           เสนีวงศ ์ ณ อยธุยา
8 8708 เด็กชาย เซ็นโด้ แซ่ควงั
9 8714 เด็กชาย พุทธิวฒัน์ พินิจกรรณ์ นกัเรียนใหม่

10 8716 เด็กชาย พชร ชาญชยั นกัเรียนใหม่
11 8717 เด็กชาย วฒัน โลหะเวช นกัเรียนใหม่
12 8719 เด็กชาย ปิยชนน์ สระทอง นกัเรียนใหม่
13 8720 เด็กชาย บารเมษฐ์ พุกสุริยว์งษ์ นกัเรียนใหม่
14 8727 เด็กชาย ปองคุณ ศิลกุล นกัเรียนใหม่
15 8730 เด็กชาย บูรภทัร พนัธุง์าม นกัเรียนใหม่
16 9002 เด็กชาย สุชชัวีร์ อยูส่ถาพร นกัเรียนใหม่
17 8117 เด็กหญิง พรณับพณั ฐานาวิวฒัน์
18 8119 เด็กหญิง ณิชชา บวัหลวง
19 8155 เด็กหญิง ระริน บุญมาพจร
20 8278 เด็กหญิง ชนินาถ เยาหะรี
21 8373 เด็กหญิง พิพรรณธนา กอ้งก าธรธเนศ
22 8421 เด็กหญิง ภูธาริน จนัทรวารี
23 8574 เด็กหญิง อริณดา ดรุณ
24 8615 เด็กหญิง ชญาดา พงษศ์รี
25 8704 เด็กหญิง แคโร   ชญาภสัร์   เฉิน
26 8723 เด็กหญิง อารยา ฤดีวศิน นกัเรียนใหม่
27 8724 เด็กหญิง จิรภิญญา จิรวงศรุ่์งเรือง นกัเรียนใหม่
28 8725 เด็กหญิง พิชามญชุ์ สายบวั นกัเรียนใหม่
29 8726 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ศรีทอง นกัเรียนใหม่
30 8729 เด็กหญิง เบญญาภา ชาตรีวฒันกุล นกัเรียนใหม่
31 8742 เด็กหญิง สุกญัภรณ์ จินดาวงษ์ นกัเรียนใหม่
32 8742 เด็กหญิง สุรดา ประดิษฐ์สาร นกัเรียนใหม่
33 9016 เด็กหญิง กาลนิตย์ เลิศรุ่งเรือง นกัเรียนใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.1A ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.รัชนิดำ     สุดรอด

 Homeroom Teacher: Ms.Berlinda   Tamba
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7843 เด็กชาย ปุณยพฒัน์ มนปริยา
2 8295 เด็กชาย วุฒิภทัร ขมุหิรัญ
3 8301 เด็กชาย ณปุณณ์ นิชานนท์
4 8368 เด็กชาย ปฏิพณธ์ แซ่ตั้น
5 8482 เด็กชาย ธนากร รุจิเรขา
6 8491 เด็กชาย บวรวิทย์ ออ้ยหวาน
7 8533 เด็กชาย วีรนนัท์ แซ่ลอ้
8 8623 เด็กชาย รัชชานนท์ สุพรรณพงศ์
9 8744 เด็กชาย พิชญุตม์ ช่วยสุด นกัเรียนใหม่

10 8758 เด็กชาย ธาวิน เทียนทอง นกัเรียนใหม่
11 8761 เด็กชาย จกัรภพ สุวรรณโอสถ นกัเรียนใหม่
12 8779 เด็กชาย ธนวินท์ แสนนา นกัเรียนใหม่
13 8780 เด็กชาย อชิตะ เกิดโสฬส นกัเรียนใหม่
14 8781 เด็กชาย สิรวิชญ์ พนัธุเณร นกัเรียนใหม่
15 8787 เด็กชาย ณัฐภูมิ คูหาพิทกัษธ์รรม นกัเรียนใหม่
16 8174 เด็กหญิง จีรยา จาดเลน
17 8229 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา พานพล
18 8279 เด็กหญิง ปาริชาต์ คงกณัฑ์
19 8284 เด็กหญิง พรนภสั รอดอยู่
20 8321 เด็กหญิง ชนิตร์นนัท์ เพชรแกว้
21 8422 เด็กหญิง ภูธารา จนัทรวารี
22 8477 เด็กหญิง พราวพิชชา กนัจินะ
23 8564 เด็กหญิง กชพร เนาวรัตน์
24 8592 เด็กหญิง เมธาวี ดีประดบั
25 8652 เด็กหญิง พิรุณรัตน์ ไตรยสุนนัท์
26 8748 เด็กหญิง นงนดัดา จงรักษ์ นกัเรียนใหม่
27 8749 เด็กหญิง ณิรัชรินทร์ บุญมาทศั นกัเรียนใหม่
28 8750 เด็กหญิง ภณัฑิลา อติภคักลัชนา นกัเรียนใหม่
29 8751 เด็กหญิง ปุณิกา จนัทร์แสงศรี นกัเรียนใหม่
30 8755 เด็กหญิง ธญัชนก เชา้นิมิตร นกัเรียนใหม่
31 8756 เด็กหญิง วชิราภรณ์ สุพรรณโท นกัเรียนใหม่
32 8786 เด็กหญิง บุณยาณุช เตชะนานาเลิศ นกัเรียนใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.1B ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.นัฐทิยำ    ศรีสมบัติ

 Homeroom Teacher: Ms.Berlinda   Tamba
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8653 เด็กชาย ภากรณ์ ไตรยสุนนัท์
2 8655 เด็กชาย นปวิช ฤกษถ์วิล
3 8658 เด็กชาย รณพีร์ ใจเยน็
4 8670 เด็กชาย พิรุณฤทธ์ิ หตัถะกิจ
5 8672 เด็กชาย ไธธธั สมิทธ์เมธากุล
6 8673 เด็กชาย วราณัฐ เบญจศีละกุล
7 8674 เด็กชาย จีรนนัท์ ข  าสอาด
8 8675 เด็กชาย ธนพตั บุญช่วยชีพ
9 8676 เด็กชาย อฌิฬะ พิทยากรณ์พิสุทธ์ิ

10 8681 เด็กชาย โรจกรพงศ์ กูเ้กียรติศกัด์ิ
11 8690 เด็กชาย ธนสินทรัพย์ ศรีพรรณา
12 8790 เด็กชาย จิรายุ คชเสน นกัเรียนใหม่
13 8792 เด็กชาย ณัฐธีร์ ทองนอ้ย นกัเรียนใหม่
14 8799 เด็กชาย เมธาสิทธิ แยม้ครวญ นกัเรียนใหม่
15 8801 เด็กชาย คาร์บีลล์ สะแลแม นกัเรียนใหม่
16 8806 เด็กชาย กฤตภคั เรือนงาม นกัเรียนใหม่
17 8978 เด็กชาย กวินภพ พรหมทอง นกัเรียนใหม่
18 8647 เด็กหญิง พชัรา ร่ืนอารมย์
19 8648 เด็กหญิง นรินทร์พร นุชเทศ
20 8650 เด็กหญิง พิมพล์ดา เช้ือหงษ์
21 8654 เด็กหญิง อญัพชัร์ รุ่งสิริกุลวิทย์
22 8656 เด็กหญิง ณัฐพชัญ์ ประหยดัทรัพย์
23 8657 เด็กหญิง ญาดา วรรณวตัร
24 8663 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ ป่ินค า
25 8666 เด็กหญิง นทัธ์หทยั ตั้งพิณศิริ
26 8684 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ พิริยมานนัท์
27 8687 เด็กหญิง กวินธิดา เกตุบรรจง
28 8707 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ โคลงกาพย์
29 8759 เด็กหญิง กญัญณ์พชัญ์ นวลนอ้ย นกัเรียนใหม่
30 8760 เด็กหญิง ลลัลล์ลิล ตัน๊สกุลรุ่งเรือง นกัเรียนใหม่
31 8762 เด็กหญิง นนัวิดาภทัร ไพรสา นกัเรียนใหม่
32 9011 เด็กหญิง อรชารี อิสรางกูร ณ อยธุยา นกัเรียนใหม่

ครูประจ ำช้ัน ม.วำสนำ    ขนัอำสำ
รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.1C ปีกำรศึกษำ 2563

Homeroom Teacher: Ms.Berlie   Otico 
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8808 เด็กชาย วิชยเดช เกตุอ ่า นกัเรียนใหม่
2 8811 เด็กชาย วิภูพิพตัน์ วุฒิธนพงศา นกัเรียนใหม่
3 8814 เด็กชาย จิรธนา สิงห์กุล นกัเรียนใหม่
4 8816 เด็กชาย ธรรมธ์าดา มิศกะเสวตร์ นกัเรียนใหม่
5 8830 เด็กชาย ธมัมรัฏฐ์ พงษสุ์ภกัด์ิ นกัเรียนใหม่
6 8831 เด็กชาย คณิศร ปันส่วน นกัเรียนใหม่
7 8832 เด็กชาย ดลรวี ทรัพยป์ระดิษฐ์ นกัเรียนใหม่
8 8835 เด็กชาย ชยธร มว่งสมยั นกัเรียนใหม่
9 8836 เด็กชาย รัชชานนท์ ไพยกาล นกัเรียนใหม่

10 8851 เด็กชาย อาลี        ด ารง       ทาบอง นกัเรียนใหม่
11 8852 เด็กชาย วชิรวิทย์ ยะกล้ิง นกัเรียนใหม่
12 8853 เด็กชาย อชิระ บุณยเกียรติ นกัเรียนใหม่
13 8857 เด็กชาย ปิยวชัร ยิม้พลอย นกัเรียนใหม่
14 9003 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ พลอยวชัระ นกัเรียนใหม่
15 9009 เด็กชาย ธารา แกว้บงัเกิด นกัเรียนใหม่
16 8763 เด็กหญิง ศรัณยพ์ร มีกิจ นกัเรียนใหม่
17 8771 เด็กหญิง มาษิฏา ศุภพิพฒัน์ นกัเรียนใหม่
18 8772 เด็กหญิง รดา สมทุรคีรี นกัเรียนใหม่
19 8775 เด็กหญิง ปัณณ์ฑิตา สอนหลกัทรัพย์ นกัเรียนใหม่
20 8778 เด็กหญิง อรกมล ยวุสวสัด์ิ นกัเรียนใหม่
21 8782 เด็กหญิง พิมพนิ์ภา พานทอง นกัเรียนใหม่
22 8785 เด็กหญิง บุณยาพร เตชะนานาเลิศ นกัเรียนใหม่
23 8788 เด็กหญิง กวิสรา เหล็กเพช็ร นกัเรียนใหม่
24 8791 เด็กหญิง วณิชชา กุณฑล นกัเรียนใหม่
25 8795 เด็กหญิง ปภาดา เกษมธนโชติ นกัเรียนใหม่
26 8796 เด็กหญิง ไอรินรดา มะโนนอ้ม นกัเรียนใหม่
27 8798 เด็กหญิง ธญัพิชชา แยม้ครวญ นกัเรียนใหม่
28 8805 เด็กหญิง พิมทอง สตันาโค นกัเรียนใหม่
29 8807 เด็กหญิง ภทัธรียา เมน่ตะเภา นกัเรียนใหม่
30 8809 เด็กหญิง พลอยนพพา จนัทร์ขนั นกัเรียนใหม่
31 8810 เด็กหญิง ชลนภทัร ณ นคร นกัเรียนใหม่
32 8979 เด็กหญิง ภูริชา ดิฐสุขถาวร นกัเรียนใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.1D ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.ศิริพร    สระพลอย

Homeroom Teacher: Ms.Berlie   Otico 
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8858 เด็กชาย กษิดิศ พิพิธกุล นกัเรียนใหม่
2 8862 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ศิริเจริญพล นกัเรียนใหม่
3 8876 เด็กชาย วรวุฒิ สิงขรอาจ นกัเรียนใหม่
4 8886 เด็กชาย ศุภวิชญ์ หุ่นดี นกัเรียนใหม่
5 8902 เด็กชาย ฐิฏิภทัร ฉายทองดี นกัเรียนใหม่
6 8908 เด็กชาย กฤตภาส ภู่เขียวปัด นกัเรียนใหม่
7 8910 เด็กชาย ภวินทภ์ทัร สิงห์แกว้ นกัเรียนใหม่
8 8918 เด็กชาย ธนพล ชุมแสง นกัเรียนใหม่
9 9006 เด็กชาย ปริญก์ สายสาคเรศ นกัเรียนใหม่

10 8812 เด็กหญิง เกวลิน แสงอุไร นกัเรียนใหม่
11 8815 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เรืองจรัส นกัเรียนใหม่
12 8821 เด็กหญิง ชลณภทัร ชมภูแสง นกัเรียนใหม่
13 8822 เด็กหญิง ณิชชา ศรีผาวงศ์ นกัเรียนใหม่
14 8823 เด็กหญิง เอมปวีร์ ศรีปะโค นกัเรียนใหม่
15 8828 เด็กหญิง ชญัญานุช บุญสุวรรณ นกัเรียนใหม่
16 8829 เด็กหญิง พนิตพิชา อ่ิมวิเศษ นกัเรียนใหม่
17 8839 เด็กหญิง รักษิกา จนัทโค นกัเรียนใหม่
18 8840 เด็กหญิง เบญญาภา เกิดนาวี นกัเรียนใหม่
19 8842 เด็กหญิง อธิชา ช่ืนจิต นกัเรียนใหม่
20 8847 เด็กหญิง พณัธิตรา กุลวฒัน์พงศ์ นกัเรียนใหม่
21 8855 เด็กหญิง นดา อภิเตชพนัธุ์ นกัเรียนใหม่
22 8856 เด็กหญิง พรญาณี รัดรอดกิจ นกัเรียนใหม่
23 8864 เด็กหญิง พิชชานนัท์ นพโกฏ นกัเรียนใหม่
24 8868 เด็กหญิง ปุณภทั เตชไกรชนะ นกัเรียนใหม่
25 8870 เด็กหญิง วรรณวิภา สาแกว้ นกัเรียนใหม่
26 8878 เด็กหญิง อมิตา ศรีวะอุไร นกัเรียนใหม่
27 8881 เด็กหญิง กชนนัท์ เพช็รชระ นกัเรียนใหม่
28 8891 เด็กหญิง ปุญญิสา กมลรัตน์ นกัเรียนใหม่
29 8909 เด็กหญิง สรัชกรณ์ นพแดง นกัเรียนใหม่
30 8950 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีวิโรจน์ นกัเรียนใหม่
31 8970 เด็กหญิง กาญจเนศ หม่ืนสงัข์ นกัเรียนใหม่
32 8987 เด็กหญิง พิชญธิดา บวันาค นกัเรียนใหม่

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.1E ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.ศรัญยิฐำ    ศรีโพธ์ิอุ่น

Homeroom Teacher: Ms.Reina    Lorilla    


