
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น หมายเหตุ

1 15864 เด็กชาย นภัทร  จารุมาลัย อ.1/1
2 15880 เด็กชาย บุญบารมี  ศรีคันธะรักษ์ อ.1/1
3 15883 เด็กหญิง ปัณชญา  โม่คํา อ.1/1
4 15887 เด็กหญิง ปรียานุช  กองชนะ อ.1/1
5 15893 เด็กชาย วัชรพล  ภูศรี อ.1/1
6 15894 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์  บุญชินวุฒิกุล อ.1/1
7 15898 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์  ศรีดี อ.1/1
8 15905 เด็กชายรัตนชัย   ครองโชค อ.1/1
9 15908 เด็กหญิงณรินทร์ธิรา   จันทร์สว่าง อ.1/1
10 15914 เด็กชายศรันย์ภัทร  งามสง่า อ.1/1
11 15917 เด็กหญิงณิชชา   นาคนาคา อ.1/1
12 15918 เด็กหญิงชาคริยา  สว่างเนตร อ.1/1
13 15930 เด็กหญิงปฐมาภรณ์   วัฒนวิเชียร อ.1/1
14 15946 เด็กหญิงวชิรญาญ์   นามมหาจันทร์ อ.1/1
15 15967 เด็กหญิงปิยะฉัตร   ตันยะสิทธ์ อ.1/1

รายชื่อนักเรียนประจําปีการศึกษา  2564
ช้ันอนุบาล 1 MSEP



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น หมายเหตุ

1 . 15632 เด็กชาย จิรโชติ  คุณวงษ์ อ.1/2

2 . 15649 เด็กหญิง นริสรา  สายเนตร อ.1/2

3 . 15773 เด็กชาย รามินทร์  เหลืองอ่อน อ.1/2

4 . 15847 เด็กชาย จิรทีปต์  ทองขาว อ.1/2

5 . 15853 เด็กชาย อิทธิกร  ผลวงษ์ อ.1/2

6 . 15881 เด็กหญิง รัตนาพร  เกษศิริ อ.1/2

7 . 15886 เด็กชาย ชีพชนก  นามสีลี อ.1/2

8 . 15891 เด็กชาย ธีรโชติ  แหวนหลวง อ.1/2

9 . 15892 เด็กหญิง มุทิตา  บุบผาวงค์ อ.1/2

10 . 15902 เด็กชาย พิรุฬห์ภัค  อังคพนมไพร อ.1/2

11 . 15900 เด็กชาย ภูวรุฬห์  ภิญโญชนม์ อ.1/2

12 . 15906 เด็กชายพิรุณพงศ์   ทองโสภา อ.1/2

13 . 15909 เด็กชายทิวัฒน์  บุษราคัม อ.1/2

14 . 15920 เด็กชายภัทรพงษ์   บุตรนุชิต อ.1/2

15 . 15921 เด็กหญิงชวัลพิชญ์   แสวงหาทรัพย์ อ.1/2

16 . 15923 เด็กชายปัญญพัฒน์   สมัครสมาน อ.1/2

17 . 15925 เด็กชายอรรถพล   พิมบุญ อ.1/2

18 . 15926 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา   ดอยเงิน อ.1/2

19 . 15927 เด็กชายณัฐกิตติ์  กอรักเมือง อ.1/2

20 . 15942 เด็กหญิงกวินตรา   อรุณสิริ อ.1/2

รายชื่อนักเรียนท้ังหมด
บุญจิตวิทยา (ช้ัน อ.1/2)



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น หมายเหตุ

1 . 15919 เด็กชายปัณณธร   ขันทอง อ.1/3
2 . 15924 เด็กชายสุขเกษม   แซ่โซ้ง อ.1/3
3 . 15931 เด็กชายทักษ์ดนัย  มณีเนตร อ.1/3
4 . 15935 เด็กชายณชพล  ผมนะรา อ.1/3
5 . 15937 เด็กชายวิณท์พัฒน์   พรหมวันดี อ.1/3
6 . 15939 เด็กชายพัสกร   อมรรจิตกุล อ.1/3
7 . 15940 เด็กชายจตุรภัทร  รุ่งเรือง อ.1/3
8 . 15947 เด็กชายปวริศร์  อเนกา อ.1/3
9 . 15954 เด็กหญิงพัชราภรณ์   บัวรื่น อ.1/3
10 . 15955 เด็กชายธนกฤต   จรูญสกุลชาติ อ.1/3
11 . 15963 เด็กหญิงวิชญาภรณ์   เรียนวิชา อ.1/3
12 . 15965 เด็กชายพชรดนัย   ศุภกิจรักษา อ.1/3
13 . 15971 เด็กหญิงอังศุมาลิน   วีรพัฒนกิจ อ.1/3
14 . 15972 เด็กหญิงณัฐฐานิตา   รัตนโกมลวัฒน์ อ.1/3
15 . 15973 เด็กชายธีรเทพ   นุชพันธ์ อ.1/3
16 . 15974 เด็กชายธนภัทร  ป้อมถาวร อ.1/3
17 . 15976 เด็กชายนราวิชญ์  เดือนข่าย อ.1/3
18 . 15998 เด็กชายธนาโชค  สมกล้า อ.1/3
19 . 16001 เด็กชายธนวัฒน์   พงสะพัง อ.1/3
20 . 16006 เด็กหญิง กาญจนาวดี  สิงห์สนั่น อ.1/3

รายชื่อนักเรียนท้ังหมด
บุญจิตวิทยา (ช้ัน อ.1/3)


