
ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7016 เด็กชาย รชฏ บุญช่วยชีพ
2 7019 เด็กชาย อญัญพล ชาวสวน
3 7029 เด็กชาย อภิวิชญ์ นิกสิริสิทธิกร
4 7032 เด็กชาย อธิเมศร์ รุ่งสิริกุลวิทย์
5 7103 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ ทรัพยอ์ยู่
6 7127 เด็กชาย ดุลยทรรศน์ อ  าไธสง
7 7133 เด็กชาย นาวิน เมฆินทร์อนุกูล
8 7163 เด็กชาย ณัฐ ใจล่วง
9 7170 เด็กชาย นนทป์วิธ แกว้ฉีด

10 7483 เด็กชาย อสัสราวิชญ์ สุทธิศิริกุล
11 7484 เด็กชาย อธิเมธ กลบัพนัธ์
12 7485 เด็กชาย สถิตคุณ อ าไพรัตน์
13 7489 เด็กชาย ภูรินทร์ สุวรรณผอ่งใส
14 7880 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กา้นทอง
15 7893 เด็กชาย พสุวชัร์ สินธนะกุลพงศ์
16 7968 เด็กชาย ธนทตั คุย้กระบวน
17 8800 เด็กชาย ภูสิทธ์ิ ลือวิฑูรเวชกิจ นกัเรียนใหม่
18 7122 เด็กหญิง ณัฐรดา แกว้จดั
19 7125 เด็กหญิง ปนดัดา ศรีภทัราพนัธุ์
20 7134 เด็กหญิง ชนิภรณ์ เยาหะรี
21 7445 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ทิมจีน
22 7456 เด็กหญิง ก่ิงฟ้า ยศชู
23 7477 เด็กหญิง ญาดา เทพสาร
24 7496 เด็กหญิง พิมรดา ดินแดง
25 7877 เด็กหญิง สุนิษา ฝู
26 7907 เด็กหญิง พิมพม์าดา    เดโบรา    ดนโดลี
27 7910 เด็กหญิง ปรีศิฬามณี จิตตะยโศธร
28 7970 เด็กหญิง วลัยวิ์สา ธุจิระวิไล
29 8752 เด็กหญิง นภณัภคั ทว้มโสภา นกัเรียนใหม่
30

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3A ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.วรำภรณ์    จูเกตุ

Homeroom Teacher: Ms.Cristy   Pedrajas
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7178 เด็กชาย ธรรมธาดา ขวาวงคว์นั
2 7191 เด็กชาย ธนทรัพย์ ชยัโชติวรกุล
3 7212 เด็กชาย ปภงักร บูรณ์เจริญ
4 7283 เด็กชาย ภูดิศ ก่อสูงศกัด์ิ
5 7356 เด็กชาย พิชญะ วรานุตร
6 7376 เด็กชาย จตุภทัร จงศิริ
7 7436 เด็กชาย ณัฏฐชยั อินทร์จนัทร์
8 7439 เด็กชาย ชยัอนนัต์ อ่อนยิ่ง
9 7463 เด็กชาย นรวิชญ์ ป่ินธานี

10 7706 เด็กชาย สิรณัฏฐ์ ครองบุญเรือง
11 7786 เด็กชาย ภสัสิษฐ์ องัชยัสุขศิริ
12 7834 เด็กชาย กนัตพฒัน์ จนัศรีวิริยะ
13 7999 เด็กชาย ฐปนนท์ ทา้วเน้ืออ่อน
14 8023 เด็กชาย วรัญญู จงรักษ์
15 8053 เด็กชาย อริยธรรม เท่ียงกระโทก
16 6056 เด็กชาย ชนาธร เทียนเจริญ ณ น่าน
17 8630 เด็กชาย คณพศ นทัธี
18 8854 เด็กชาย หฤษฏ์ สุวรรณะ นกัเรียนใหม่
19 7234 เด็กหญิง นรินดา ปานทุ่ม
20 7290 เด็กหญิง ธญัรดี โรจนเบญจกุล
21 7315 เด็กหญิง ธนิดา วฒันะรุ่งโรจน์
22 7397 เด็กหญิง พิชญสิ์ณี ช่วยสุด
23 7488 เด็กหญิง ดลกญัจน์ สุขธร
24 7494 เด็กหญิง ธิราพร จ้ิวบุญชู
25 7499 เด็กหญิง ฐิตาภา จงไกรจกัร
26 7360 เด็กหญิง ไอรดา วิเศษแกว้
27 8813 เด็กหญิง วรรณวรินทร์ ตะวิสุทธ์ิ นกัเรียนใหม่
28 8914 เด็กหญิง วิลาสินี ช่ืนอรุณชยั นกัเรียนใหม่
29 8921 เด็กหญิง นฤมล ตั้งประเสริฐกุล นกัเรียนใหม่
30

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3B ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.ส ำลี     เขม็ทอง

Homeroom Teacher: Ms.Leonora   Castillano
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7541 เด็กชาย ปัตพรหมสรรณ สิงห์แกว้
2 7546 เด็กชาย วีรินทร์ องัคสิงห์
3 7553 เด็กชาย พุทธิวฒัน์ ภู่ไพจิตร์กุล
4 7554 เด็กชาย ธรรมท์พัพ์ บุษยลกัษณ์
5 7555 เด็กชาย ชยพล ธรรมศิริ
6 7575 เด็กชาย ประดิพทัธ์ ชูดารา
7 7673 เด็กชาย ดนยัณัฐ สุขบ าเพิง
8 7738 เด็กชาย ปิติพฒัน์ นิยมเดช
9 7881 เด็กชาย กนัตินนัท์ นาสวน

10 8000 เด็กชาย พชร เกษมศกัด์ิธาดา
11 8879 เด็กชาย จตุภพ ฉายะพงศ์ นกัเรียนใหม่
12 เด็กชาย สุทธิพฒัน์ อ่อนนุช นกัเรียนใหม่
13 7542 เด็กหญิง ชญาณ์พิมพ์ บุญประเสริฐ
14 7545 เด็กหญิง อารดา กลีบเมฆ
15 7557 เด็กหญิง ภสัธนมนท์ แสนพนัธ์ศิริ
16 7562 เด็กหญิง ฐานิดา พานะ
17 7573 เด็กหญิง นนัทน์ภสั กุลพชัรคณาพงษ์
18 7588 เด็กหญิง สุภสัสรา เช่ียวสกุลรัตน์
19 7604 เด็กหญิง วรศิริ พงษแ์กว้
20 7606 เด็กหญิง ดรัลพร จิยะจนัทน์
21 7736 เด็กหญิง วริษา ไพยกาล
22 8006 เด็กหญิง นยัน์ปพร รุจะศิริ
23 8025 เด็กหญิง วีรญา พนัธ์พิพิธ
24 8389 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ธรรมสอน ยา้ยมาจาก KG.3F
25 8934 เด็กหญิง ดารินทร์ อินทรานพุธทรา นกัเรียนใหม่
26
27
28
29
30

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3C ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.สุมิตรำ     สุชัยชิต

Homeroom Teacher: Ms.Divine    Fuerte



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7166 เด็กชาย ติณณ์ พฤกษะวนั
2 7581 เด็กชาย นเรณธร ป่ินสอาด
3 7586 เด็กชาย ชนธญั ชูไสว
4 7587 เด็กชาย วิคเตอร์   จูเนียร์ ยจูู
5 7589 เด็กชาย ณพรรษ เหล่าพิเชฐกุล
6 7592 เด็กชาย กนัตพิชญ์ ผงทอง
7 7594 เด็กชาย นวคุณ แป้นคง
8 7595 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ บุญทราพงษ์
9 7597 เด็กชาย ภคัพล จิตนอก

10 7598 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ เพช็รพงษ์
11 7599 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ จมัปะโสม
12 7603 เด็กชาย ฉทัชนนั หลาบนอก
13 7690 เด็กชาย ชยัชนก ส่งทานินทร์
14 7698 เด็กชาย จกัร์คณินทร์ หวู
15 7701 เด็กชาย ฐิติพนัธ์ จินตวีรพนัธ์
16 7758 เด็กชาย รัชพล พรหมนุช
17 7892 เด็กชาย ธนเดช ลิมพลญาณ
18 7985 เด็กชาย ชยตุรา บุญปลอด
19 8659 เด็กชาย ฐิตินนัท์ จนัทน์แดง
20 7609 เด็กหญิง ชญาภา เจิมประยงค์
21 7610 เด็กหญิง ปณิตา พาราพิชยั
22 7619 เด็กหญิง พชัรฎา ณ น่าน
23 7621 เด็กหญิง ปวีณ์ชญา มีแสงพราว
24 7635 เด็กหญิง ปฤณวรันย์ ป่ินกอง
25 7645 เด็กหญิง เฌอริลิณญ์ เติมตระกูล
26 7653 เด็กหญิง ณัชชา สธนสถาพร
27 7663 เด็กหญิง จิรัญญา เทียมทนั
28 7757 เด็กหญิง ธณัฐชา ดว้งงาม
29 7926 เด็กหญิง อยัยร์ฏา ทวีสมบติัอารีย์
30

Homeroom Teacher: Ms.Natali Neil   Fuerte
ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3D ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.นุชรินทร์     เหล่ำผงิ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7607 เด็กชาย กอ้งกิตติกร นาคน ้า
2 7608 เด็กชาย รัชกฤต ผอ่งใส
3 7617 เด็กชาย นฤพุฒิ เหมลา
4 7622 เด็กชาย ภูริทรัพย์ อนนัตฤ์ทธ์ิกุล
5 7634 เด็กชาย ธีรภทัร พินโปน
6 7639 เด็กชาย อธิป รุ่งเรือง
7 7643 เด็กชาย ชุติพนธ์ สุภาวิมล
8 7647 เด็กชาย นภทัร งามพยงุพงษ์
9 7651 เด็กชาย กมัพล โกยแกว้พร้ิง

10 7655 เด็กชาย วรคิน มากสงัข์
11 7707 เด็กชาย สิริวิศว์ ครองบุญเรือง
12 7708 เด็กชาย กรัณกฤต สุจิตจูล
13 7770 เด็กชาย ปุณณพฒัน์ สีลา
14 7771 เด็กชาย ปราณนต์ มาดี
15 7780 เด็กชาย จิรเดช ทองพิทกัษ์
16 7785 เด็กชาย ซึบาสะ สีทะ
17 7959 เด็กชาย ชญัชชั ประทุมชาติภกัดี
18 7666 เด็กหญิง องัศุมาลี ลอยจนัทร์แจ่ม
19 7667 เด็กหญิง ปุญญิสา แสนเสมอ
20 7668 เด็กหญิง หทยัชนก กฤตยาวฒันานนท์
21 7702 เด็กหญิง ธญัณิชา นพแดง
22 7703 เด็กหญิง ฐานิดา เตชะนานาเลิศ
23 7709 เด็กหญิง ฝนธรรม บุญปู่
24 7712 เด็กหญิง ณิชชา มีมขุ
25 7716 เด็กหญิง กณัฐมณี พิบูลศิริสมบติั
26 7730 เด็กหญิง พีรภทัรา รักษาพุทธ
27 7761 เด็กหญิง ปภาวรินท์ พวงสมบติั
28
29
30

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3E ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.อัมพวรรณ    เลิศเดช

Homeroom Teacher: Ms.Gilna   Gasataya
ช่ือ - สกุล



ล ำดบั เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 7640 เด็กชาย กอ้งภพ บวัทิพวรรณ
2 8083 เด็กชาย กรวิวรรต โพธ์ิอยู่
3 8187 เด็กชาย คามิน สมคิดเสมอ
4 8255 เด็กชาย ทตัษช์ณัฐ ล้ิมรัตนวิสูตร
5 8256 เด็กชาย ธนกฤต วิริยวรานุกุล
6 8302 เด็กชาย พีรดล รัตนกรรภิรมย์
7 8370 เด็กชาย ภูมิสิริ ศรีบวรธาดา
8 8381 เด็กชาย ปกรณ์ ละอองนวล
9 8390 เด็กชาย ชยพล ธรรมสอน

10 8397 เด็กชาย ภพนิพิฐ ปิตยานนท์
11 8423 เด็กชาย ภูธาร จนัทรวารี
12 8476 เด็กชาย ปภงักร เกิดสุวรรณ
13 8497 เด็กชาย ธณวฒัน์ ชิงิระ
14 7580 เด็กชาย วชัรวีร์ วงศน์ามสนัต์
15 8535 เด็กชาย อนนัตโ์ชค อินฐานะวงษ์
16 8607 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ สวสัดิรักษา
17 8609 เด็กชาย สถิตคุณ เกษมสถิตยว์งศ์
18 8614 เด็กชาย จีเซล     เอียน  รุบีโน   ซะบาลา
19 8636 เด็กชาย องักูร ขนุเพช็ร์
20 8077 เด็กหญิง จณิสตา แสงพารา
21 8085 เด็กหญิง ธาณลาวา รชตะหิรัญกาล
22 8271 เด็กหญิง ปพิชชญา ชยัวงค์
23 8293 เด็กหญิง ไอรดา มะโนนอ้ม
24 8387 เด็กหญิง กาญจน์ศิริ วงษแ์จง้
25 8568 เด็กหญิง ศิริวรรณ จนัทรศิริ
26 8613 เด็กหญิง แดฟน่ี   กาเบรียลล่า  ลาเดร่า    อกูโนด
27
28
29
30

รำยช่ือนักเรียนช้ัน KG.3F ปีกำรศึกษำ 2563
ครูประจ ำช้ัน ม.กัญญภคั    มำโยธำ

Homeroom Teacher: Ms.Mae Indera   Cajurao
ช่ือ - สกุล


