
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7565 เด็กชาย นธัทวฒัน์ รัตยิ
2 7568 เด็กชาย ณฐัภาคย์ กาญจนะปัญญา
3 7600 เด็กชาย ชนชล วิชยัเจริญไพศาล
4 7601 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ อคัรเศรษฐภาคิน
5 7652 เด็กชาย อาทิวราห์ อินทนุกลู
6 7676 เด็กชาย เตชชัทธ์นิน ใจสุภา
7 7988 เด็กชาย ชิณณวรรธน์ ตรีพนัธุ์
8 8028 เด็กชาย วฒัฑณโชติ   คาร์ลอส    เฉิน
9 8108 เด็กชาย นภสัถ์ เจริญศรี
10 8110 เด็กชาย ธนกร บุตรศรี
11 8565 เด็กชาย นครา ชูสกลุ
12 8589 เด็กชาย ชชัวิทย์ หงษท์อง
13 8596 เด็กชาย ฉตัรกลุ วิบูลยเ์จริญกิจจา
14 8634 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ ผลพืชน์
15 8426 เด็กชาย ภูวดล จนัทรวารี นกัเรียนยา้ยมาจาก IEP

16 8834 เด็กชาย ภาณฐั แซ่แฮง นกัเรียนใหม่
17 8935 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ ฤทยัโชติอมร นกัเรียนใหม่
18 7566 เด็กหญิง เฌอลิตาฬ์ เช้ือเมืองพาน
19 7656 เด็กหญิง ณชัวรา เด่นดวง
20 7686 เด็กหญิง พราวพิลาส วินยัชาติศกัด์ิ
21 7705 เด็กหญิง พรปวีณ์ อ้ึงสิริตระกลู
22 7717 เด็กหญิง เขมิสรา หนูหยู
23 7724 เด็กหญิง ณฏัภทัรสรา มาศิริ
24 7755 เด็กหญิง สรัลดา นภากนัทรากร
25 7756 เด็กหญิง ณปภชั ชุติพฒัน์เดชา
26 7769 เด็กหญิง ภทัรดา ชนะพรพิมล
27 7991 เด็กหญิง ธีตา ไตรทิพยพงษ์
28 7998 เด็กหญิง นภคั ภาระกลุ
29 8105 เด็กหญิง กนัยนุ์ดี พวงทอง
30 8106 เด็กหญิง พิมพพิ์ชชา มดัทองหลาง
31 8109 เด็กหญิง จรรยนนัทน์ สีทองสุรภณา
32 8111 เด็กหญิง แพรววนิต สุวรรณรักษ์
33 8583 เด็กหญิง ลลิตา แซ่จงั

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2A ปีกำรศึกษำ 2563

ครูประจ ำช้ัน ม.ชลลดำ     ค ำพรหมมำ

Homeroom Teacher: Ms.Romalyn   Gacuan
ช่ือ - สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7687 เด็กชาย พิริยพล วินยัชาติศกัด์ิ
2 7704 เด็กชาย เกริกโรจน์ เตชดนยั
3 7750 เด็กชาย วชัรพล ภู่ดี
4 7828 เด็กชาย ชยพทัร์ สานตะพงษ์
5 7981 เด็กชาย อาชวิน ธรรมจริยา
6 7989 เด็กชาย อติวิชญ์ กลัยา
7 7997 เด็กชาย นิธิดล นวไกรสิน
8 8017 เด็กชาย ปภาวิชญ์ ชนะดิษฐ์
9 8022 เด็กชาย เตชิต ดีนุช

10 8037 เด็กชาย อลนั บุณยเกียรติ
11 8112 เด็กชาย สุวิจกัขณ์ เคา้โภไคยโชค
12 8113 เด็กชาย เพชรสิทธ์ิ สุทธิสวสัด์ิ
13 8115 เด็กชาย จอมณัฐา ปลอดทุกข์
14 8118 เด็กชาย จุฑากฤษฎ์ิ การลกัษณี
15 8121 เด็กชาย ภูรินท์ ปัชโชตะสิงห์
16 8612 เด็กชาย ทริสแทน   เดล  ลาเดร่า    อกูโนด
17 7772 เด็กหญิง ธารธารา แผว้พลสง
18 7774 เด็กหญิง ธญัจิรา พิศาลบุตร
19 7823 เด็กหญิง ลลัลร์ลิล อินทรีวงค์
20 7847 เด็กหญิง กมลชนก เจริญผล
21 7867 เด็กหญิง ณัฎฐ์พชัร์ สุรกิตย์
22 7936 เด็กหญิง ศุภญากร เกียรติเจริญวฒัน์
23 7970 เด็กหญิง ณัฏฐ์รมณ วงศนิ์บุญกิจ
24 7972 เด็กหญิง นภสร วิทยสิริไพบูลย์
25 8009 เด็กหญิง ลินรดา เนติมงคล
26 8094 เด็กหญิง วีโอน่า    ธนสร เพเวค
27 8098 เด็กหญิง ปารดา เหล็กไทย
28 8116 เด็กหญิง กญัญาพชัร ธีระวฒิุ
29 8122 เด็กหญิง นภสัมณฑน์ สุวรรณราช
30 8125 เด็กหญิง เอวา แกมประเสริฐสุข
31 8135 เด็กหญิง สิริกร วรสุนทรารมณ์
32 8556 เด็กหญิง พิชาพร บุญสร้อย
33 8753 เด็กหญิง นรภร คูมัน่คงไพศาล นกัเรียนใหม่

ครูประจ ำช้ัน ม.จำรุพรรณ    ธรรมโชติ

Homeroom Teacher: Ms.Alma   Alub
ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2B ปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8039 เด็กชาย วิรุฬห์ศกัย์ จงไกรจกัร
2 8041 เด็กชาย สุรเมษฐ์ รักสกลุ
3 8049 เด็กชาย อรรถนนท์ ไชยลงักา
4 8054 เด็กชาย ปัณณทตั หนองฮี
5 8060 เด็กชาย ณฏัฐพล อ าไพรัตน์
6 8063 เด็กชาย ภวตั ภคัวนัต์
7 8073 เด็กชาย ไอเฟล มาธุพนัธ์
8 8130 เด็กชาย กวีวธัน์ กาฬสินธุ์มงคล
9 8140 เด็กชาย ธรรศกฤษณ์ สิงห์เพช็ร
10 8144 เด็กชาย ปุณชนิษฏ์ สอนหลกัทรัพย์
11 8150 เด็กชาย ภูดิศ ภูริพงศธร
12 8154 เด็กชาย ภูมิภทัร เตจามิตร
13 8156 เด็กชาย ภูกริช รัตนะวิศ
14 8176 เด็กชาย พชร เพง็สุข
15 8036 เด็กหญิง ปุณณภา ไทยด ารงค์
16 8038 เด็กหญิง อนันา บุญยเกียรติ
17 8046 เด็กหญิง โชติกา ลอ้มวงค์
18 8047 เด็กหญิง วรัญชณฏัฐ์ ฉิมสวาท
19 8052 เด็กหญิง ภทัรลดา ใจเสมอ
20 8059 เด็กหญิง พชัสนนัท์ ธรรมภาสุวรรณ์
21 8062 เด็กหญิง วรีภรณ์ กอ้นทองค า
22 8066 เด็กหญิง จนัทรรัตน์ กาฬสุวรรณ
23 8067 เด็กหญิง พรปภทัร เราพิพฒัน์พงษ์
24 8068 เด็กหญิง ปัญยวีร์ เป็งวงศ์
25 8069 เด็กหญิง พสัสมน อคัรวณิชศิริ
26 8086 เด็กหญิง ณิชานนัท์ ช ่าชองเกษตร
27 8090 เด็กหญิง ญาดารัศม์ิ เสนาภกัดี
28 8101 เด็กหญิง ภทัราพร กฤตงักรู
29 8129 เด็กหญิง นวภสัร์ รักษาคุณ
30 8159 เด็กหญิง อลิส สีมาลา
31 8161 เด็กหญิง อนญัญา รัศมีล่ิมทอง
32 8635 เด็กหญิง ชญาภา พนัธ์พิพิธ

ครูประจ ำช้ัน ม.เควนซ่ำ     ทองนำค
Homeroom Teacher: Ms.Marjorie    Asuncion

ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2C ปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8177 เด็กชาย คณิศร ศรีขจรกิจ
2 8180 เด็กชาย ภากร ธุระกิจเสรี
3 8186 เด็กชาย ธีรเมธ พุทธานุ
4 8188 เด็กชาย คมธนณัฏฐ์ แกว้วิเชียร
5 8199 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ แถวทองค า
6 8200 เด็กชาย ลาภิศ มาศสถิตย์
7 8203 เด็กชาย พิชญุตม์ ลาภวิบูลยสุ์ข
8 8210 เด็กชาย ภูมิกิตติ ตาตะ๊เขียว
9 8212 เด็กชาย วิษณุพชัร์ ทวีศรี
10 8216 เด็กชาย ธนิก เมธีศุภกร
11 8218 เด็กชาย ณราเมศ เสาวมล
12 8227 เด็กชาย วนวตั จามรมาน
13 8232 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ สุธีวิบูลยรั์กษ์
14 8235 เด็กชาย พุทธิเมศร์ เสียงสุวรรณ
15 8247 เด็กชาย ศกัรินทร์ ไชยเซ่ง
16 8962 เด็กชาย ปรเมษฐ์ สาทพนัธ์ นกัเรียนใหม่
17 8163 เด็กหญิง พชัรนนัท์ ค  าทอง
18 8164 เด็กหญิง พิชยา รอดพ่ึงผา
19 8179 เด็กหญิง กฤตยา สายทองค า
20 8201 เด็กหญิง ชนดัดา โภไคธเนศ
21 8221 เด็กหญิง พลอยปภสั วงศย์ะเกษม
22 8226 เด็กหญิง ธนัญรัตน์ หวงั
23 8231 เด็กหญิง ธิฌาภคัฐ์ จนัทร์เกิด
24 8233 เด็กหญิง นลินดา มีกิริยา
25 8241 เด็กหญิง พิชญดา สายทอง
26 8244 เด็กหญิง กมลชอร ยวุสวสัด์ิ
27 8253 เด็กหญิง สิริวิมล จงัชยัศิริวฒันา
28 8261 เด็กหญิง นรัชตห์ทยั ทองโพธ์ิ
29 8584 เด็กหญิง ศรัณญรัชต์ สุทธการ
30 8617 เด็กหญิง ธญัพร เกิดนอ้ย
31 8769 เด็กหญิง พลอยลลินณ์ บูระผลิต นกัเรียนใหม่
32 8869 เด็กหญิง กาญจนาวดี สาแกว้ นกัเรียนใหม่
33 8913 เด็กหญิง กนัธิชา ชอ้นสวสัด์ิ นกัเรียนใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2D ปีกำรศึกษำ 2563

ครูประจ ำช้ัน ม.กชวรรณ    ฟำกวลิัย
Homeroom Teacher: Ms.Vanessa   Cajurao

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 8252 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ศรีสุข
2 8254 เด็กชาย พาวีร์ เมฆินทร์อนุกูล
3 8260 เด็กชาย ปญุญพฒัน์ มัน่มะโน
4 8273 เด็กชาย ณัฐชพล จนัทร์เสม
5 8275 เด็กชาย พิชนนท์ แซ่ชี
6 8288 เด็กชาย ศตนนัท์ เนตรพกุกณะ
7 8289 เด็กชาย ปวริศ ปาปะโม
8 8291 เด็กชาย วชัรากร ชีวพฒิุสกุล
9 8292 เด็กชาย แสงชยั สมโรจน์รัตน์
10 8299 เด็กชาย ไรวินท์ รอดแกว้
11 8308 เด็กชาย ดีวาย    อนนัดา   เดวิด
12 8314 เด็กชาย อธิษฐ์ วงศบ์ณัฑิต
13 8315 เด็กชาย คชรัตน์ วู
14 8319 เด็กชาย วีรภทัร อ่อนสกุล
15 8320 เด็กชาย ชญากริช คงมี
16 8322 เด็กชาย ธเนษฐ ขนัค า
17 8283 เด็กหญิง ธีรดา อคัรประชะ
18 8285 เด็กหญิง กมลชนก โสมากุล
19 8294 เด็กหญิง ปพิชญาดา ชูแสงศรี
20 8296 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา การะเกศ
21 8316 เด็กหญิง นภสร เกิดแพร่
22 8337 เด็กหญิง ไอศิกา มีบญุ
23 8340 เด็กหญิง พณัณ์วรา พ่ึงนิล
24 8341 เด็กหญิง ณิชา เอ่ียมละออ
25 8351 เด็กหญิง ปาณิสรา จนัทะคาม
26 8357 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จงสุขบญุ
27 8369 เด็กหญิง สิริกร ศรีบวรธาดา
28 8372 เด็กหญิง จิรภา อ่ิมทรัพย์
29 8494 เด็กหญิง ธนญัชิดา ชูมณี
30 8375 เด็กหญิง ดนิตา ลคันากาล
31 8448 เด็กหญิง ภูริชญา ผิวเหลือง

Homeroom Teacher: Ms.Renea   Pabilona
ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2E ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.เจนจริำ    อนันต์สิงห์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 8324 เด็กชาย วสุพล บุญมี
2 8325 เด็กชาย จารุวิทย์ วฒันกูล
3 8328 เด็กชาย ธนกฤต ประเสริฐ
4 8329 เด็กชาย ภฌา พฤกษะวนั
5 8330 เด็กชาย วรภทัร ฝอดสูงเนิน
6 8331 เด็กชาย จิรัฏฐ์ พทัร์ธนรังสี
7 8342 เด็กชาย ธีร์รัชช์ ภพธาวินพสุ
8 8356 เด็กชาย รฐนนท์ กอเกิดพาณิชย์
9 8359 เด็กชาย อิสระ ผลบุญ

10 8377 เด็กชาย สวิส หาสตะนนัทน์
11 8405 เด็กชาย พรรษวฒิุ ปิดสายะ
12 8418 เด็กชาย พชร ปาละวธันะกุล
13 8420 เด็กชาย พนธกร กาศยปนนัท์
14 8445 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ สุขรัตนาชยัสกุล
15 8461 เด็กชาย ชูยศ พกุกณะสุต
16 8470 เด็กชาย กนัต์ ปาลวงษพ์านิช
17 8474 เด็กชาย รพีพงศ์ เกษมกิจธนานนัต์
18 8475 เด็กชาย กญัจน์พงศ์ ร่วมรักษภ์ากร
19 8478 เด็กชาย อภิวนัทน์ เจริญสุข
20 8481 เด็กชาย วรินทร บวัช่ืน
21 8480 เด็กชาย กฤชฐา สุนทรพรประภา
22 6832 เด็กชาย กฤชดนยั สมบูรณ์
23 8376 เด็กหญิง อภิชญา วรรณวรเศรษฐ
24 8379 เด็กหญิง จิรัชญา กุลพรม
25 8403 เด็กหญิง ธนนัทว์ฤณ ทบัทอง
26 8416 เด็กหญิง ศตกมล จนัทร์เจียม
27 8417 เด็กหญิง มณฑาทิพย์ กนัตงักุล
28 8430 เด็กหญิง ชญาภา เดชหาญ
29 8458 เด็กหญิง พิรุณลกัษณ์ ศรีอุทยั
30 8493 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ กุศลสุข
31 8500 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา พนูสวสัด์ิ
32 8527 เด็กหญิง ภคพร วสุวานิช
33 8651 เด็กหญิง นฐัณิชา พิกุลเวชช

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.2F ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.สิทธิพร    ศรีบ ำรุง

Homeroom Teacher: Mr.Cornelio   Lacson   lll
ช่ือ - สกลุ




