
                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัเสาร์ที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

                                         ช่วงเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 น.  ล าดบัที ่1 - 25

1 เด็กชาย สุเมธ  ฐิติอมรกุล

2 เด็กชาย รัชชานนท ์ ยาตะกัว่

3 เด็กชาย ปัณณทตั  รัตนวิไล

4 เด็กชาย ณฐักร  จนัทร์เทศ

5 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พงษศ์กัด์ิ

6 เด็กชาย ธนภทัร  ธนีสันต์

7 เด็กชาย ธนโชติ  ทองเอ่ียม

8 เด็กชาย ชวลัวิทย ์ วงศเ์จริญ

9 เด็กชาย ปฐวี  อ่องสุข

10 เด็กชาย สิริพฒันา  ทองดี

11 เด็กชาย อธิชาติ  พว่งศรี

12 เด็กชาย วีรวฒิุ  ป้ันล าพอง

13 เด็กชาย สุรบดินทร์  จอ้ยศรีเกตุ

14 เด็กชาย อนุภทัร เสง่ียมงาม

15 เด็กชาย ธนพล  ศรีเหรัญ

16 เด็กชาย อมริน  โยธี

17 เด็กชาย ภาคิน  ผายสุวรรณ

18 เด็กชาย กฤษดา  กาวรรณ์

19 เด็กชาย ธนพล  แกว้หนองแสง

20 เด็กชาย เจตน์ธรรม  สารศิริวฒันกุล

21 เด็กชาย อาทิตย ์ จกัรา

22 เด็กชาย วสันต ์ วรรณสิม

23 เด็กชาย ปฐวิกรณ์  โชคอกัษรทิพย์

24 เด็กชาย วีรพฒัน์  สอนทะโชติ

25 เด็กชาย อาโน  เตง็สุวรรณ์



                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

                   วนัเสาร์ที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

                          ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 - 15.30 น.  ล าดบัที ่26 - 50

26 เด็กหญิง มนรดา แสงอรุณ

27 เด็กหญิง ปภาดา จ่ินเพิ้ง

28 เด็กหญิง เอินขวญั วงัหอม

29 เด็กหญิง กญัธิดา อินสูง

30 เด็กหญิง อญัสิภา  ยาโด

31 เด็กหญิง กชนุช ศึกขยาด

32 เด็กหญิง อารยา เกตุแกว้

33 เด็กหญิง แพรวปภา พรมสัก

34 เด็กหญิง นภสันนัท์ แสงอุ่น

35 เด็กหญิง เด็กหญิงรมิดา ทานพรนิมิต

36 เด็กหญิง กญัวรา ดอกแสง

37 เด็กหญิง เมษญา ขนุวิสูตร

38 เด็กหญิง อธิติยา เอียมคง

39 เด็กหญิง ทรรศนีย์ ละอองเอก

40 เด็กหญิง ณชัชา ศรีทองจนัทร์

41 เด็กหญิง ณฐัธิชา ภาคีชิต

42 เด็กหญิง บุษกร วงศม์ณีใส

43 เด็กหญิง อมรรัตน์ พรมอ่อน

44 เด็กหญิง พรนภา ศิริเวช

45 เด็กหญิง อภิญญา จนัทร์ปัญญา

46 เด็กหญิง กุลรดา กล่ินตนั

47 เด็กหญิง อชิรญา ศิลพา

48 เด็กหญิง ปริญากรณ์ การอรุณ

49 เด็กหญิง ธญัญารัตน์ บุตรศาสตร์

50 เด็กหญิง นภสัสร มนสั



                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัอาทิตย์ที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

                                         ช่วงเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 น.  ล าดบัที ่51 - 75

51 เด็กชาย ณฐัพงศ ์ เอมะบุตร

52 เด็กชาย วนัมงคล ด ารงคศิ์ลป์

53 เด็กชาย เมฆา ไชยพิเดช

54 เด็กชาย ธญัธรณ์ ค  าวนัดี

55 เด็กชาย สิทธิชยั เงินยวง

56 เด็กชาย นชัชานนท์ บิลหมนั

57 เด็กชาย จิตติพฒัน์ เหลือทรัพย์

58 เด็กชาย วรภพ เรืองญาติ

59 เด็กชาย ทศวรรษ ผลสังเคราะห์

60 เด็กชาย ศุภกฤษ มัน่คง

61 เด็กชาย จีรพฒัน์ สัตยารักษ์

62 เด็กชาย กณพ พิมพะกร

63 เด็กชาย กรพิพฒัน์ ตนัพทุธนัดร

64 เด็กชาย ปกป้อง สุนทรสรรค์

65 เด็กชาย พทุธชคิม ตาเบา้

66 เด็กชาย พทุธายะ กุสุมา ณ อยธุยา

67 เด็กชาย ปัญญวฒัน์ ชูสิงแก

68 เด็กชาย กิตติพร แซ่หยาง

69 เด็กชาย ณภทัร โพธิดอกไม้

70 เด็กชาย เบญจพล อยูน่ิ่ม 

71 เด็กชาย เมธี หนุ่มเพช็ร์

72 เด็กชาย ปรมตั กล่ินสาท

73 เด็กชาย กอ้งเดช โพยมรัตนสิน

74 เด็กชาย พชรพล นอ้ยทิม

75 เด็กชาย พีรภาส สันจนัตา



                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

                   วนัอาทิตย์ที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

                            ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 - 15.30 น.  ล าดบัที ่76 - 100

76 เด็กหญิง บุญญาพร พว่งศรี

77 เด็กหญิง บุณยสุ์ดา เกิดดี

78 เด็กหญิง ภคัวลญัชญ์ ก าแพงนิล

79 เด็กหญิง โชตินนัท์ จนัทร์ประสงค์

80 เด็กหญิง สุภารัต เกตุสุวรรณ์

81 เด็กหญิง ชญาภา หวงัดี

82 เด็กหญิง บุญญาพร เกตุคลา้ย

83 เด็กหญิง เปมิกา ชุมบุญ

84 เด็กหญิง ศิรดา ตั้งประจกัษภ์กัดี

85 เด็กหญิง ดาริการัตน์ โนใหม่

86 เด็กหญิง กวินตรา พ่ึงไพศาล

87 เด็กหญิง นพรดา จนัละบุตร

88 เด็กหญิง กนกพร เพชรไพร

89 เด็กหญิง พิชญนนัท์ พนัธ์เพช็ร

90 เด็กหญิง นริสรา เพชรมา

91 เด็กหญิง ลกัษณ์นารา สัตยารักษ์

92 เด็กหญิง วรรณษา เจริญฉวี

93 เด็กหญิง เปมิกา เทศสวสัด์ิ

94 เด็กหญิง พีรดา สาชิต

95 เด็กหญิง สาวิตรี ช่ืนใจ

96 เด็กหญิง พรรณพษา ชยัมณัฑิต

97 เด็กหญิง กุลปรียา ยาโดว์

98 เด็กหญิง ปพิชญา ท่ีรักษ์

99 เด็กหญิง ปาลม์ชนก สอนทะโชติ

100 เด็กหญิง เอมมิกา เมรุชยั



                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัจันทร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                         ช่วงเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 น.  ล าดบัที ่101 - 125

101 เด็กชาย พชร ดอนตุม้ไพร

102 เด็กชาย ธีรภทัร นิลพงษ์

103 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีบุรินทร์

104 เด็กชาย กิตติพศั จิรสุมงคลนนท์

105 เด็กชาย คุณากร พ่ึงเอ่ียม

106 เด็กชาย จิตติพฒัน์ วงษสุ์รินทร์

107 เด็กชาย ไชยพล ล่ิมลงัการณ์

108 เด็กชาย ภูริวฒัน์ ป้องค าศรี

109 เด็กชาย สถาปนิก อารีเอ้ือ

110 เด็กชาย ปัณณพทัธ์ มิลส์

111 เด็กชาย พรพิทกัษ์ สุขรัตน์

112 เด็กชาย จตุรภทัร สุขสุทธิ

113 เด็กชาย ภูภูมิ โปธาตุ

114 เด็กชาย กรองเกียรติ เทศวงค์

115 เด็กชาย มิตรภาพ คนชม

116 เด็กชาย ณรงคศ์กัด์ิ สุพรรณ

117 เด็กชาย ปฐมเดช เพาะผกัแวน่

118 เด็กชาย กษิดิส โชติปภาภทัร์

119 เด็กชาย ฐิติภทัร หาญมุสิกวฒัน์กูร

120 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ชุ่มอ่ิม

121 เด็กชาย คีตกวีกุล แกว้ค  าหาร

122 เด็กชาย พงสพศัษ์ เงินกลม

123 เด็กชาย ทตัเกษม หมายสม

124 เด็กชาย หยงัใจ้ ปู่ แส

125 เด็กชาย กษิดิส ทองสุข



                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัจันทร์ที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                         ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 - 15.30 น.  ล าดบัที ่126 - 150

126 เด็กหญิง อชิรญา สุขกรินทร์

127 เด็กหญิง ปุณยนุช จนัทผดาวลัย์

128 เด็กหญิง ปณิศา สุวรรณกูฏ

129 เด็กหญิง พรธิตา กล่อมฤทธ์ิ

130 เด็กหญิง กานตพิ์ชชา เผ่าภู่

131 เด็กหญิง ฐิตินนัท์ ฐิตะวิริโย

132 เด็กหญิง ศิริภทัสร ง้ิวสุภา

133 เด็กหญิง วรรณรดา ศรีเคน

134 เด็กหญิง ประภาพรรณ นิลสัมฤทธ์ิ

135 เด็กหญิง ชญานิน เนตรคุณ     

136 เด็กหญิง นารีรัตน์ มุ่งหามณี

137 เด็กหญิง ปุณณดา ชยัศิริ

138 เด็กหญิง ปริญาภรณ์ เดชสิงห์

139 เด็กหญิง ภทัรวดี สุ่มพฒัน์

140 เด็กหญิง พชัรีรัตน์ ภูล  าธาร

141 เด็กหญิง สุภสัสรา วรนาม

142 เด็กหญิง ศุภิสรา ศิริเขตรกรณ์

143 เด็กหญิง กวินนาฎ บุญยะมณี

144 เด็กหญิง ปภสัสรา ถว้ยนาค

145 เด็กหญิง ชฎาพร บุญชู

146 เด็กหญิง สุนารัตน์ พรมสาร

147 เด็กหญิง สุนิสา พวงบานเยน็

148 เด็กหญิง กนัติชา สุขปล้ืม

149 เด็กหญิง ศิวภา ภู่นพคุณ

150 เด็กหญิง จุฑานุกานต์ ศรีมงคล



                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัอังคารที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                         ช่วงเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 น.  ล าดบัที ่151 - 175

151 เด็กชาย เจริญทรัพย์ พระคุณอ านวย

152 เด็กชาย พิทวสั พนันุมา

153 เด็กชาย ปวรุจ ทะราวธุ

154 เด็กชาย ชาญพิสุทธ์ิ นาบุตรบุญ

155 เด็กชาย ณฐัภูมินทร์ จนัทร์เล่ือน

156 เด็กชาย นธัพล พรมศรี

157 เด็กชาย กิตติพงศ ์ สุดาดวง

158 เด็กชาย วรากร หลวงกลาง

159 เด็กชาย เตซสั คงกล่อม

160 เด็กชาย ธนากร บุญสยาม

161 เด็กชาย โชค ทา้วมูลละ

162 เด็กชาย ธนกฤต บุญมา

163 เด็กชาย ปัณณวิชย์ จนัทาลุน

164 เด็กชาย ธญัเทพ สุวรรณรี

165 เด็กชาย ทินกฤต แวงโส

166 เด็กชาย รัชชานนท์ สุนนัทวิทย์

167 เด็กชาย อาณติั ชาวไทย

168 เด็กชาย ธนเดชศกัด์ิ สมบูรณ์

169 เด็กชาย จิรวฒัน์ ปล้ืมหอม

170 เด็กชาย ธีรภทัร วนัอยู่

171 เด็กชาย ศกัรินทร์ ทองดวง

172 เด็กชาย สรณ์สิริ ศิริหาด

173 เด็กชาย ชินดนยั วงษท์อง

174 เด็กชาย อภิชาติ เช้ือชู

175 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ ศรีรีรักษ์



                                    ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ช้ันประถมศึกษาปีที ่1

วนัอังคารที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                         ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 - 15.30 น.  ล าดบัที ่176 - 196

176 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ ศิลา

177 เด็กชาย เมธิชยั อ่ิมหม่ืนไวย

178 เด็กชาย กวินณภทัร บุญส่ง

179 เด็กชาย คุณเดช เดือน

180 เด็กชาย รัตนพงศ์ ค่าแพง

181 เด็กชาย ฐิติพนัธ์ ศกัดิธนงักูล

182 เด็กหญิง ปวริศา เกษรสิทธ์

183 เด็กหญิง กญัลกัษณ์ ไพโรจน์

184 เด็กหญิง ญาดา บวัเพช็ร

185 เด็กหญิง จิรภา บุญมา

186 เด็กหญิง อมรกานต ์ จิวสุวรรณ

187 เด็กหญิง ณจัฉรียา ภู่ใหผ้ล

188 เด็กหญิง ณฏัฐวี จุลตรี

189 เด็กหญิง ณฏัฐวี มินประเสริฐ

190 เด็กหญิง พรลภสั พลูสวสัด์ิ

191 เด็กหญิง ศรีสกุล ปราบจนัดี

192 เด็กหญิง ทกัษิณา พงษศ์รี

193 เด็กหญิง เกษมณี ชาวบวัชาว

194 เด็กหญิง น ้าทิพย์ แกว้บุพผา

195 เด็กหญิง พิญกาญจน์ เล้ียงรักษา

196 เด็กหญิง กนกลดา สวนแกว้


