
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14935 ด.ญ. ดลพัทธ บริบูรณ์ทรัพย์
2 14936 ด.ช. รัฐธนำณัฐฏ์ แซ่เอ๊ียว
3 14937 ด.ช. ภีมเดช ค ำแก้ว
4 14938 ด.ช. ภัทรดนัย เพียงล้ิม
5 14939 ด.ช. พร้อมพงศ์ สมภพคำรินทร์
6 14940 ด.ช. โสภณวิชญ์ ล่ำทำ
7 14941 ด.ช. โรจนัสถ์ นำคโขนง
8 14942 ด.ญ. ณัฐธยำน์ รัตนสิริวัฒนกุล
9 14944 ด.ช. ปุณณภพ สำยสะอำด
10 14945 ด.ช. กวิน โดดเครือ
11 14946 ด.ช. ภคนท วิรำศรี
12 14947 ด.ญ. ปุญญิสำ ตันติปิธรรม
13 14948 ด.ช. สวภัทร ชูช่ืนมำนะกิจ
14 14949 ด.ช. อชิรชย กระจ่ำงแจ่ม
15 14950 ด.ช. ภูริภัทร แหลมแจง
16 14951 ด.ช. ธนกร สุขศรี
17 14952 ด.ญ. วิชญำพร ท่ำจีน
18 14953 ด.ญ. พรรณปพร บุญพรหม
19 14954 ด.ญ. สุชำดำ แก่นน้อย
20 14955 ด.ช. ชีรวิทย์ ฤกษ์งำม
21 14956 ด.ญ. พิมพ์ชนก ไม้เล้ือย
22 14958 ด.ญ. บูชิตำ สุขุม
23 14960 ด.ญ. นำรำชำ แก้วนุ่ม
24 14962 ด.ญ. ปุณญิศำ ปำอ่อน
25 14963 ด.ญ. ปริณดำ ธรรมศร
26 14964 ด.ญ. พรพิรุณ อุสำหะ
27 14965 ด.ช. คุณำกร กันจันทร์
28 14966 ด.ญ. ศิรภัสสร ขำวดอกบัว
29 14967 ด.ญ. ปุณยวีร์ อภิวัฒนศิริกุล
30 14968 ด.ญ. ปุณยนุช อภิวัฒนศิริกุล
31 14969 ด.ญ. ณัฐชำ รัตนสิริวัฒนกุล
32 14971 ด.ญ. นรีกำนต์ กล่ินหอม
33 14973 ด.ช. คณิศร ห้วยหงษ์ทอง
34 14974 ด.ญ. ปำริณธรร์ จงบัญญัติเจริญ
35 14980 ด.ญ. ฐิติยำ ศิริกุล
36 14986 ด.ญ. ธัญทิพย์ ประดิษฐสุข
37 15004 ด.ญ. ปำลิตำ วงศ์พนิตกุล
38 15005 ด.ช. สุพิชญ์ชนม์ นิยมทรัพย์
39 15016 ด.ญ. สิรีรินทริช์ เอกม่วง
40 15052 ด.ช. ธนัช ทรัพย์เย็น
41 15063 ด.ช. ชำญวิทก์ ผิวที
42 15127 ด.ญ. ณัชชำ เภตรำ
43 15132 ด.ช. ภูอินทร์ ชวลิตบ ำรุง
44 15428 ด.ญ. รุจิญำดำ รุจิประชำกร
45 15444 ด.ญ. พุฒิรัตน์ ฟักแก้ว
46 15453 ด.ญ. ชญำดำ ใจซ่ือ
47 15454 ด.ญ. นภัคมน พลบูรณ์
48 15474 ด.ญ. ศุภรัสม์ิ ดีบรรเจิด
49 15711 ด.ญ. วิภำดำ ธรรมเจริญ
50 15715 ด.ญ. ศรัณปภรณ์ พงศ์วรวัฒน์
51 15743 ด.ญ. คริสติน ไฮดำร์  แซลมอน มูฮะเซนต์
52 15744 ด.ช. วิชญะ โพธิพิพิธ
53 16000 ด.ช. ภูวเดช ทองภูเบศร์
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14943 ด.ช. โชติกุน ด้วงเดช
2 14957 ด.ช. จตุรภัทร ระดำบุตร
3 14975 ด.ญ. อุษำมณี ผิวผ่อง
4 14976 ด.ญ. พรนภัส ช่องวำรินทร์
5 14977 ด.ญ. ชำลิษำ แหยมแก้ว
6 14978 ด.ญ. รัตมณี ยุทธวิชัย
7 14979 ด.ญ. พิยวัน บุตรแก้ว
8 14981 ด.ญ. กัลยกร เทียนทอง
9 14982 ด.ญ. กัญชพร เทียนทอง
10 14983 ด.ญ. ปัญญ์นภัส กรุดโกศล
11 14984 ด.ญ. อภิรดี น้ ำใจสุข
12 14987 ด.ญ. อรณำ แคโอชำ
13 14988 ด.ญ. กัญญำภัค บุญยอด
14 14989 ด.ญ. ณัฐธิดำ โพธ์ิภิขุ
15 14990 ด.ญ. วรัญญำ ศรีเจริญ
16 14991 ด.ช. จิรำยุ นันทสังข์
17 14992 ด.ช. ธนำกร ดีวิหก
18 14993 ด.ช. กรรกฤษ โรมรุจนำกร
19 14994 ด.ช. ต้นกล้ำ แรตกูด
20 14995 ด.ช. ธสธร วิรุฒวรกุล
21 14996 ด.ช. ธนกร ฉัตรชำญมงคล
22 14997 ด.ช. ปริญญำ สง่ำแสง
23 14998 ด.ช. ปัณณธร กล่อมจิตต์
24 14999 ด.ช. ณฐพฤทธ์ สงวนทรัพย์
25 15000 ด.ช. ธนกฤต เหมณีย์
26 15001 ด.ช. พิชชำวัชร์ สอนดำ
27 15002 ด.ช. พีรเดช น้ ำใจตรง
28 15006 ด.ช. มณฑรัตน์ เสำร์สูงเนิน
29 15018 ด.ญ. บุษกร บุตรพรม
30 15065 ด.ช. กิตติเดช อุตบัววงศ์
31 15071 ด.ญ. ธีร์สุดำ โสดำดี
32 15077 ด.ญ. กัญญำณัฐ ข ำละเอียด
33 15080 ด.ช. นทีพงษ์ โชติพรวณ
34 15084 ด.ช. นัทธวัฒน์ จันทร์เครือ
35 15125 ด.ช. พิชยดณย์ วัฒยุ
36 15126 ด.ช. พัสธิณัฐฏ์ นำคสงค์
37 15128 ด.ญ. กฤษติญำ น้ ำใจตรง
38 15429 ด.ญ. จักษณำ ทองกัญญำ
39 15430 ด.ช. นัทธกันต์ ตำละค ำ
40 15431 ด.ญ. วิภำภรณ์ จงประเสริฐ
41 15445 ด.ญ. พำณี สำละอินทร์
42 15709 ด.ช. ณัฐวุฒิ อินทพันธ์
43 15745 ด.ช. ญัฐภูมิ เจริญย่ิง
44 15746 ด.ช. ธัญเทพ ค้ิวเจริญวงศ์
45 15747 ด.ช. ปวิช ด ำรงพำนิช
46 15748 ด.ญ. ปิณฑิรำ เงินประเสริฐศิริ
47 15749 ด.ช. เอธวัช จงธนภูติ
48 15754 ด.ช. ธนภูมิ ยอดสอำด
49 15758 ด.ญ. รัสลิสำ รุ่งเรือง
50 15761 ด.ช. สรวิชญ์ นำคฤทธ์ิ
51 16170 ด.ญ. สิริบวรลักษณ์ สุพรเลิศเดชำ
52 16173 ด.ญ. นันทนำ น้ ำใจตรง
53 16174 ด.ญ. นภัสนันท์ สมร

รายช่ือนักเรียนช้ัน ป.2/2  ปีการศึกษา  2563  ข้อมูล ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม  2563

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 26 -

เลขท่ี สุดท้าย



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14766 ด.ช. พรภวิษย์ เนมิ
2 14782 ด.ญ. สุพิตตำ เน้ือศรีจันทร์
3 15007 ด.ช. ธนำกร ศรสินชัย
4 15008 ด.ช. นรำธิป ศรีจันทร์รัตน์
5 15009 ด.ช. ชยำงกูร เส็งสมัคร
6 15010 ด.ช. พิชญะ โสภำ
7 15011 ด.ญ. ธัญญำภรณ์ นิลใส
8 15012 ด.ญ. วรัญญำ คุ้มครอง
9 15013 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ พู่ทรงชัย
10 15015 ด.ญ. มำนิตำ ม้ำเทศ
11 15017 ด.ญ. ธนิดำ วงษ์ศรีเสมำ
12 15019 ด.ญ. สุรีย์พร หงษ์ทอง
13 15020 ด.ญ. วรำภรณ์ น้อยสนธิ
14 15021 ด.ช. รณกฤต กระต่ำยทอง
15 15023 ด.ช. ปกป้อง พรสวัสด์ิ
16 15024 ด.ช. สิริชล แซ่เอ๊ียว
17 15025 ด.ช. วรวิช อร่ำมวัตร
18 15026 ด.ช. สิทธิศักด์ิ บุญพวง
19 15027 ด.ช. นิติพัฒน์ มิก้ี
20 15028 ด.ช. อรรควัชร์ บัวบำน
21 15029 ด.ช. เศรษฐพัฒน์ หลวงศิลป์
22 15030 ด.ช. ณัฐกฤต หำญกิจ
23 15064 ด.ญ. อภิชญำ ชำวเมืองกรุง
24 15067 ด.ช. ม่ิงกมล บุตรค ำ
25 15068 ด.ญ. กรภัค ย้ิมนวล
26 15072 ด.ญ. เนตรนัดดำ โจโฉ
27 15076 ด.ญ. ภัสพร ช ำนำญป่ำ
28 15082 ด.ช. ทินภัทร แดงสันเทียะ
29 15083 ด.ช. ภูมรินทร์ อำชำวิลำวัณย์
30 15086 ด.ช. ชนุดม นำคโสภณ
31 15087 ด.ช. พชร ม่ันเรือง
32 15088 ด.ช. อธิพัชร์ อริยะธนิสกุล
33 15089 ด.ช. ภำคภูมิ ศรีลิพิน
34 15092 ด.ช. ธีรพงศ์ บุญเลิศ
35 15093 ด.ญ. ประถมพร สินคง
36 15129 ด.ช. ศรัณย์ ดวงผำสุข
37 15432 ด.ช. วรธันย์ สมถวิล
38 15433 ด.ญ. กิตชญำ นงค์ค ำ
39 15434 ด.ช. โพชฌงค์ ธรรมะวิศิษฏ์
40 15436 ด.ญ. กชพร พรหมมำลี
41 15437 ด.ญ. ณัฐวรรณ ภักดี
42 15441 ด.ช. ภัทธร จงเจริญ
43 15710 ด.ญ. อภิญญำ ล้ีไพบูลย์
44 15713 ด.ญ. ศุภิสรำ ประภัยภักด์ิ
45 15726 ด.ญ. เอกสุดำ แซ่ต้ัง
46 15741 ด.ช. ทัตพล พลอยเหล่ียม
47 15742 ด.ช. ไออุ่น กุนำง
48 15750 ด.ช. ธนพล โมรำสุด
49 15751 ด.ช. ฐิติธัช ธีระเสถียร
50 15752 ด.ญ. ธัญญำพร สมมิตร
51 15753 ด.ช. ธนภัทร ณัทพิชยะ
52 15755 ด.ช. ภคภณ วิจิตธ ำรงศักด์ิ
53 15756 ด.ญ. ปรรณรัสสรณ์ บรรดำศักด์ิ
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 15034 ด.ญ. ธิดำพร กำระเกตุ
2 15035 ด.ญ. พรนัชชำ จันทรำงกูล
3 15037 ด.ช. สรวิชญ์ น้ ำใจสุข
4 15038 ด.ญ. รุ้งเพชร วงษ์ไทย
5 15039 ด.ญ. ณัฐภิมลพร ปำลบุญ
6 15040 ด.ญ. ศิรัญญำ คงย่ิงหำญ
7 15041 ด.ญ. ณัฏฐธิดำ บัวคล่ี
8 15042 ด.ญ. ศศิประภำ ศรีสุข
9 15043 ด.ญ. ปำลิกำ อินทร์เสวก
10 15044 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ผ่ำนอ้น
11 15045 ด.ญ. กชนุช เศรษฐมำตย์
12 15046 ด.ญ. จิณณ์ญำภำ ง่วนกิม
13 15047 ด.ญ. อุรัสยำ สุขดี
14 15048 ด.ช. ชำติชำย พงศ์ลักษมำณำ
15 15049 ด.ช. พงศกร พ่วงกุล
16 15050 ด.ช. อริญชย์ ใจสูงเนิน
17 15051 ด.ช. วีรภัทร เซ่ียงฉิน
18 15053 ด.ช. ชัชธนำ เกิดไทยดี
19 15054 ด.ช. ภูวเรศ ธะธรรมดี
20 15055 ด.ช. สุรพัศ สุขดี
21 15056 ด.ช. ธนพล โชคไพศำลกุล
22 15058 ด.ช. กฤตภัค มำรูปหมอก
23 15060 ด.ช. คุณำนนท์ สมถวิล
24 15061 ด.ช. เฉลิมพล สนทอง
25 15069 ด.ญ. ณดำวัลย์ แซ่ล้ี
26 15070 ด.ญ. วริศรำ บุญแก้ว
27 15073 ด.ญ. จิดำภำ จันทร์ตรี
28 15074 ด.ญ. รัตติยำ อ ำนำจเกียรติกุล
29 15078 ด.ญ. ณัฐณิชำ แสงทอง
30 15079 ด.ญ. ลัลนำ ประเสริฐศักด์ิ
31 15081 ด.ช. จิรภัทร ม่วงโสม
32 15085 ด.ช. ภัทรกร ไตรพันธ์
33 15091 ด.ช. วรพรต อินทร์ไพร
34 15130 ด.ช. ศักด์ิชัย อุ้ยทิม
35 15131 ด.ช. รติวรรธน์ จันทร
36 15149 ด.ญ. ดลพร เหมเปำ
37 15151 ด.ช. ภัคพงษ์ อุทัยแสน
38 15153 ด.ช. อรรถพล จ ำปำอินทร์
39 15408 ด.ช. ภำณุมำศ ท้ำววิบูลย์
40 15438 ด.ช. วีรเชน พันธ์เพียร
41 15440 ด.ช. ธนำภูมิ พงษ์หัตถำศิลป์
42 15442 ด.ญ. พลอยณิชำ สำยค้ ำ
43 15714 ด.ญ. กัญญำภัค ประดับวิทยำ
44 15757 ด.ช. อนวัช หนูนันท์
45 15759 ด.ญ. ภัสณัญช์ ยะนิล
46 15760 ด.ญ. น้ ำมนต์ สิทธิกูล
47 15762 ด.ญ. รินลดำ เลิศภิญโญสิทธิโชค
48 15763 ด.ญ. ทิพย์พรัตน์ เข็มเพ็ชร์
49 15764 ด.ญ. กฤตติกำ สุดใจ
50 16171 ด.ญ. ชนิสรำ ชะเอม
51 16172 ด.ช. รัตนะชัย อ่ิมทรัพย์
52 16210 ด.ญ. อรอนงค์ รูปคมสัน
53 16242 ด.ญ. ชนันภรณ์ แช่มเล็ก
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