
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 7478 เด็กชายกรกวี  ดีพอ ป.2/4

2 8060 เด็กชายกรวัชร  มณีรัตน ป.2/7

3 7596 เด็กชายกฤตเมธ  ปญญานะ ป.2/4

4 7207 เด็กชายกฤติเดช  ศรีธิ ป.2/4

5 7968 เด็กชายกฤษณพันธ  ทรวงแกว ป.2/7

6 7799 เด็กชายกฤษณภัชน  กัญจนบุศย ป.2/5

7 8393 เด็กชายกฤษณะวิชญ  จินายะ ป.2/7

8 7200 เด็กชายกวินท  ชื่นใจ ป.2/3

9 7732 เด็กชายกวินภพ  โชคทรัพยสุขกูล ป.2/3

10 7380 เด็กชายกองทัพ  ทุงสี่ ป.2/1

11 7473 เด็กชายกันตภณ  แดงจีน ป.2/2

12 7720 เด็กชายกันตภูมิ  แสงสวาง ป.2/1

13 7493 เด็กชายกันตวรรธน  มหาวงศ ป.2/3

14 7227 เด็กชายกิตติพงศ  ชะเวรํา ป.2/4

15 8397 เด็กชายกิตติภณ  หนองแส ป.2/7

16 7672 เด็กชายคฑาเทพ  ครองบาน ป.2/3

17 7359 เด็กชายคณยศ  เหมืองทอง ป.2/1

18 7627 เด็กชายคณนิ  หมื่นโฮง ป.2/1

19 7774 เด็กชายจตุรภัทร  ถุงเงิน ป.2/5

20 7659 เด็กชายจิรภัทร  ขามสาม ป.2/4

21 7191 เด็กชายจิรภัทร  ยิ้มพราย ป.2/3

22 7622 เด็กชายชยณัฐ  กลิ่นมณฑา ป.2/3

23 8392 เด็กชายชยพล  กาวีวน ป.2/8

24 7972 เด็กชายชยพล  สุวรรณ ป.2/8

25 7459 เด็กชายชยุต  สะเอียบคง ป.2/4

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 7958 เด็กชายชรัณ  มูลกาศ ป.2/7

27 7486 เด็กชายชลกานติ์  เมืองแกว ป.2/4

28 7219 เด็กชายชลธาร  ใจเขียวแกว ป.2/3

29 8426 เด็กชายชวนากร  ปราบภัย ป.2/7

30 7583 เด็กชายชวรัตน  ถิ่นจันทร ป.2/2

31 7785 เด็กชายชัยภัทร  บุญนาค ป.2/5

32 7623 เด็กชายณฐรัชต  ชัยนันท ป.2/5

33 7542 เด็กชายณธีรบดินทร  เลาะหมัดจิตร ป.2/2

34 8105 เด็กชายณภัทร  จับใจนาย ป.2/8

35 7182 เด็กชายณัฏฐชพัชร  ใจกองแกว ป.2/1

36 7593 เด็กชายณัฐกรณ  มะทะ ป.2/3

37 7190 เด็กชายณัฐชนนท  น้ําใส ป.2/4

38 8628 เด็กชายณัฐฐฐนนท พรหมณี ป.2/7

39 7588 เด็กชายณัฐพัชร  ครองชัย ป.2/2

40 7495 เด็กชายณัฐพัชร  ปลาเงิน ป.2/2

41 8386 เด็กชายณัฐภัทร  ใจเฉียบ ป.2/8

42 7963 เด็กชายณัฐภัทร  ปติจะ ป.2/8

43 7365 เด็กชายณัฐยศ  วรรณใจ ป.2/2

44 7595 เด็กชายณัฐวัฒน  เข่ือนขันธ ป.2/1

45 8074 เด็กชายตรัยคุณ  พริบไหว ป.2/8

46 7325 เด็กชายตรัยรัตน  ราชเนตร ป.2/4

47 7506 เด็กชายตรีวิชญ  วงศงาม ป.2/1

48 7686 เด็กชายเตชิต  อินตระกูล ป.2/4

49 7980 เด็กชายทัศนพร  แสงคาํดี ป.2/7

50 7381 เด็กชายแทนคุณ  คําราช ป.2/1

51 7371 เด็กชายธนกร  ตรีเทพชาญชัย ป.2/5

52 7603 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ ป.2/3

53 8619 เด็กชายธนกฤต เมืองมานอย ป.2/7

54 7624 เด็กชายธนชัย  บุญสิน ป.2/5

55 7504 เด็กชายธนพัชญ  จันภิลม ป.2/4

56 7391 เด็กชายธนภัทร  เครื่องจักร ป.2/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 7696 เด็กชายธนภัทร  ลือโฮง ป.2/5

58 7470 เด็กชายธนภูมิ  ดวงใน ป.2/6

59 7483 เด็กชายธนวินท  ชุมภูวัง ป.2/6

60 7209 เด็กชายธนัท  ผลเงิน ป.2/6

61 7740 เด็กชายธัญเทพ  คําลือ ป.2/8

62 7445 เด็กชายธารา  ทุงสี่ ป.2/3

63 8797 เด็กชายธาวิน เหมหงษา ป.2/8

64 8738 เด็กชายธีรวัฒน ทิพยฝน ป.2/7

65 8972 เด็กชายธีรัตน ปดทุม ป.2/5

66 7591 เด็กชายนัธทวัฒน  นาลัย ป.2/2

67 7565 เด็กชายนันทพัทธ  วิโจทุด ป.2/1

68 7510 เด็กชายบงกชภัทร  อนุวงค ป.2/2

69 8045 เด็กชายบวรพนม  พรหมมี ป.2/7

70 7539 เด็กชายปฏิภาณ  กวางเตน ป.2/6

71 7503 เด็กชายปรเมศวร  ศรีบุญเลิศ ป.2/1

72 7270 เด็กชายปริญ  ชุมใจ ป.2/4

73 8631 เด็กชายปญญาพิรัชย สุธรรม ป.2/8

74 7188 เด็กชายปณณวัตน  หนองหลิ่ง ป.2/2

75 7537 เด็กชายปุญญพัฒน  ลักษณะแยม ป.2/2

76 8629 เด็กชายปุญญาพัฒน สิงหพิทักษ ป.2/8

77 7792 เด็กชายปุณณวิช  ขันธวงค ป.2/5

78 7532 เด็กชายปุณณวิช  เทศนิยม ป.2/3

79 7790 เด็กชายปุณณวิช  หลักคํา ป.2/5

80 7168 เด็กชายปุณณวิช  หานอย ป.2/6

81 7287 เด็กชายพงศภัค  หงษสาม ป.2/4

82 7262 เด็กชายพชร  อยูคง ป.2/2

83 8630 เด็กชายพชร รสปตุพงศ ป.2/8

84 8452 เด็กชายพชิระวัสส  พลเจริญ ป.2/8

85 7578 เด็กชายพลกฤต  กาทองทุง ป.2/1

86 8801 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ ป.2/8

87 7733 เด็กชายพัทธดนย  เขตสมัคร ป.2/2
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ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 8206 เด็กชายพิชญะ  พรหมทอง ป.2/7

89 7518 เด็กชายพิชญะ  รุจิพีรชากุล ป.2/6

90 7223 เด็กชายพิชญะ  ศิริสมาวรรณกุล ป.2/5

91 7731 เด็กชายพิชญะ  สุขกันต ป.2/1

92 7959 เด็กชายพิชญะ  อุปวรรณ ป.2/2

93 7965 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ ป.2/6

94 7490 เด็กชายพิภพภัทร  ขุนไกร ป.2/3

95 7330 เด็กชายพิษณุพัฒน  ชัยรัตน ป.2/3

96 7626 เด็กชายพีรพัฒน  ครองสุข ป.2/3

97 7423 เด็กชายพุฒิเมธ  จันตะหลา ป.2/6

98 7552 เด็กชายพุฒิเมธ  อารินทร ป.2/3

99 8053 เด็กชายเพชรศิลา  โสภารัตน ป.2/7

100 8394 เด็กชายภณาภูมิ  คนเท่ียง ป.2/8

101 8141 เด็กชายภพธร  วงศพญา ป.2/7

102 7619 เด็กชายภัคพล  แกวมา ป.2/6

103 7389 เด็กชายภัทรดล  ชุมภูวัง ป.2/1

104 7560 เด็กชายภัทรพล  สิงหขรณ ป.2/4

105 7446 เด็กชายภาคภูมิ  เปยสุริยะ ป.2/6

106 7511 เด็กชายภาคิน  นาคสระเกษ ป.2/2

107 7540 เด็กชายภาคิน  วงศสิงห ป.2/1

108 7363 เด็กชายภูมิภากร  อินทรพรม ป.2/5

109 7291 เด็กชายภูมิรพี  เขื่อนแกว ป.2/6

110 7665 เด็กชายภูริภัฐ  จุมพิศ ป.2/5

111 7307 เด็กชายภูวิศ  ธงสิบสอง ป.2/2

112 8228 เด็กชายยุทธยง  อุนกระมล ป.2/8

113 7234 เด็กชายรพีพัทธ  ใจจะดี ป.2/2

114 7309 เด็กชายรัชชาวีย  เท่ียงโถ ป.2/6

115 8456 เด็กชายวชิรวิชญ  ตาแกว ป.2/7

116 7500 เด็กชายวชิรวิทย  จิตจง ป.2/4

117 7358 เด็กชายวชิรวิทย  บุญยืน ป.2/6

118 7989 เด็กชายวรธันย  วัลลภาชัย ป.2/7

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 7558 เด็กชายวรเวช  สัจธรรม ป.2/6

120 8879 เด็กชายวรัญู ประสารยา ป.2/2

121 7582 เด็กชายวรินทร  บังคมเนตร ป.2/4

122 8950 เด็กชายวิชญคุณ ดอยลอม ป.2/1

123 7787 เด็กชายวิชญะ  สาณะเสน ป.2/6

124 7543 เด็กชายวิทวัช  ตะปะแสง ป.2/1

125 8398 เด็กชายวีระภัทร  เคหะ ป.2/7

126 8054 เด็กชายวุฒิภัทร  ขวัญออน ป.2/5

127 8429 เด็กชายศรัณยพงศ  เสียงหวาน ป.2/8

128 8742 เด็กชายศศิวรรษ อวิคณุประเสริฐ ป.2/7

129 7479 เด็กชายศิรวิชญ  จันทรศรี ป.2/2

130 7796 เด็กชายศิริศักดิ์  จําเดิม ป.2/3

131 7238 เด็กชายศิลาเอก  อรชุน ป.2/4

132 7531 เด็กชายสกลวรรธน  คุมสุวรรณ ป.2/1

133 7656 เด็กชายสยุมภู  เก๋ียงคํา ป.2/5

134 8632 เด็กชายสัณหณัฐ เทพพงษ ป.2/7

135 7725 เด็กชายสัณหพิชญ  ผูกพันธุ ป.2/2

136 7620 เด็กชายสิรทัศน  แสงทองทาบ ป.2/5

137 7276 เด็กชายสุรธีร  คนชม ป.2/5

138 8430 เด็กชายสุวิจักขณ  จะมา ป.2/7

139 7370 เด็กชายอดิศร  โฮงจิก ป.2/3

140 7304 เด็กชายอติวิชญ  วิภูษณานนท ป.2/6

141 7368 เด็กชายอธิภัทร  ยะปะนันท ป.2/6

142 7450 เด็กชายอรรคพงษ  อัครพงศอังกูร ป.2/5

143 7584 เด็กชายอาลัม  ประดิษฐพลอย ป.2/5

144 7964 เด็กชายอิทธิพัทธ  สันนิธิลาวัณย ป.2/1

145 7491 เด็กชายอิสยาห  ฉ่ําวิเศษ ป.2/3

146 7378 เด็กชายเอ้ือการย  สัญญา ป.2/6

147 8620 เด็กชายเอ้ืออังกูร จันทรฝาย ป.2/7

148 7201 เด็กหญิงกชพร  นวลจริต ป.2/6

149 7492 เด็กหญิงกชพร  วังปงไชย ป.2/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 7559 เด็กหญิงกนกพร  นิลคง ป.2/4

151 7416 เด็กหญิงกนกพิชญ  ศรีโพธิ์ ป.2/4

152 7690 เด็กหญิงกนกรัตน  เครื่องจักร ป.2/5

153 7516 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้ํากลาย ป.2/5

154 8911 เด็กหญิงกรรวี บอคํา ป.2/4

155 7453 เด็กหญิงกรวรรณ  สะอาดเอ่ียมจิต ป.2/5

156 7791 เด็กหญิงกฤตินี  ปนะสุ ป.2/8

157 7218 เด็กหญิงกวินทรา  สุขทั่วญาติ ป.2/3

158 7969 เด็กหญิงกวินธิดา  ทุงลอม ป.2/8

159 7685 เด็กหญิงกัญญณรัณ  รินปน ป.2/1

160 7589 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชอบธรรม ป.2/6

161 7621 เด็กหญิงกัญญพัชร  อ่ิมหนํา ป.2/4

162 7664 เด็กหญิงกัญญวรา  ชาญกลา ป.2/6

163 7797 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทะมาตร ป.2/8

164 7561 เด็กหญิงกัณธรัตนา  ผูกจิตต ป.2/2

165 7452 เด็กหญิงกันตฤทัย  กันยะมี ป.2/4

166 7652 เด็กหญิงกันยกร  สุทิฏฐิพันธุ ป.2/5

167 7508 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  เดือนดาว ป.2/2

168 8130 เด็กหญิงขวัญพิศา  ตนศิริ ป.2/7

169 7449 เด็กหญิงคนึงนิจ  ทําปน ป.2/3

170 7356 เด็กหญิงจารุพิชญา  กึกกอง ป.2/6

171 7465 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมทาว ป.2/3

172 7967 เด็กหญิงจิรัชญา  เศรษฐพงศวัฒนา ป.2/7

173 7451 เด็กหญิงจีรสุดา  หงษสุม ป.2/3

174 8017 เด็กหญิงฉันทชนก  พอจิต ป.2/7

175 7544 เด็กหญิงชญาภา  เสนาธรรม ป.2/4

176 7497 เด็กหญิงชนนิกานต  อมรสินธุ ป.2/4

177 7695 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุทธนะ ป.2/2

178 7598 เด็กหญิงญดา  เรือนศักดิ์ ป.2/1

179 7360 เด็กหญิงญากานดา  วัฒนผลไพบูลย ป.2/6

180 8636 เด็กหญิงญาณิศา ไชยเนตร ป.2/7
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181 8892 เด็กหญิงฐิตาภา อารีย ป.2/3

182 8124 เด็กหญิงฐิติรัตน  สุวรรณประไพ ป.2/8

183 8122 เด็กหญิงณฐกร  เหลารัดเดชา ป.2/7

184 7563 เด็กหญิงณปภัช  เทียมแสน ป.2/4

185 7579 เด็กหญิงณปภัช  รมเย็น ป.2/4

186 7475 เด็กหญิงณชัพร  จินะรักษ ป.2/1

187 7688 เด็กหญิงณฏัฐชญาดา  ดอกแสง ป.2/5

188 7648 เด็กหญิงณฏัฐณิชา  วังสิงห ป.2/6

189 7556 เด็กหญิงณฏัฐนันท  จันทรทอง ป.2/1

190 8234 เด็กหญิงณฏัฐวรัตน  วงศกาปน ป.2/3

191 8126 เด็กหญิงณฐัณิชา  นาวาทอง ป.2/8

192 7654 เด็กหญิงณฐัธยาน  แพรพันธุ ป.2/6

193 7354 เด็กหญิงณฐัธิดา  ธิกา ป.2/6

194 7230 เด็กหญิงณฐันันท  จดจํา ป.2/2

195 7367 เด็กหญิงณฐัพัชร  ดอกจําปา ป.2/2

196 8396 เด็กหญิงณฐัพิชา  บุตรปญญา ป.2/7

197 7581 เด็กหญิงณฐัรินีย  พุทธชิณศรี ป.2/2

198 7569 เด็กหญิงณฐัวลัญช  ฤาชัย ป.2/5

199 7185 เด็กหญิงณฐัวศา  บุญสวัสดิ์หิรัญ ป.2/6

200 7427 เด็กหญิงณชิชาภัทร  ศรีวรรธนะ ป.2/3

201 7530 เด็กหญิงณชิานันท  มั่นเหมาะ ป.2/4

202 7488 เด็กหญิงดิวา ปุตรี  อ็อคตาเวียน ป.2/3

203 7521 เด็กหญิงทักษมน  อินทรรุจิกุล ป.2/4

204 7524 เด็กหญิงทัตพร  พอจิต ป.2/5

205 7687 เด็กหญิงธัญญณัฐดา  อินประชา ป.2/1

206 7235 เด็กหญิงธัญรดา  แกวมี ป.2/4

207 7274 เด็กหญิงธัญรดา  เขมขัน ป.2/1

208 7421 เด็กหญิงธันยรัศม์ิ  เผือกจันทร ป.2/5

209 7326 เด็กหญิงธาราทิพย  ครองสุข ป.2/2

210 8744 เด็กหญิงธิดาพร งามพงษ ป.2/8

211 7281 เด็กหญิงธิดาวดี  แปงใจ ป.2/6
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212 7454 เด็กหญิงนพรดา  ปญญาไว ป.2/6

213 7679 เด็กหญิงนภาวดี  กิจรัตนากุล ป.2/6

214 7357 เด็กหญิงนราวดี  ขมอาวุธ ป.2/3

215 8395 เด็กหญิงนวลพิศ  กันเดช ป.2/7

216 7457 เด็กหญิงนันณภัชสรณ  แกววิเชียร ป.2/1

217 7526 เด็กหญิงนันทนภัส  อินทุดม ป.2/5

218 7462 เด็กหญิงนันทภัค  เฑียรกุล ป.2/2

219 7213 เด็กหญิงนานฟา  เพ่ิมข้ึน ป.2/5

220 7252 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทิเขียว ป.2/1

221 7662 เด็กหญิงเนรัญชรา  บัววัฒนา ป.2/8

222 7494 เด็กหญิงบุญฑริกา  มากมาย ป.2/3

223 8645 เด็กหญิงเบญญาพร เครือไทย ป.2/7

224 7646 เด็กหญิงปภัชนันท  สรอยเสนา ป.2/2

225 7744 เด็กหญิงปภาพินท  สายยืด ป.2/6

226 7960 เด็กหญิงประชาภร  มยูรศรี ป.2/2

227 8014 เด็กหญิงปราณปริยา  กันยะมี ป.2/8

228 7602 เด็กหญิงปริชญา  มิ่งปรีชา ป.2/3

229 7498 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศิริรัตนวาณิช ป.2/1

230 7476 เด็กหญิงปวีณธิดา  บุตรเสน ป.2/3

231 7681 เด็กหญิงปญชลิกา  อินทรจันทร ป.2/8

232 7471 เด็กหญิงปายลิตา  กรุงศรี ป.2/2

233 7734 เด็กหญิงพรทิพยตา  สุขอินทร ป.2/8

234 8803 เด็กหญิงพรนภา ยศศรีวงค ป.2/8

235 8635 เด็กหญิงพรลภัส พิมพโคตร ป.2/8

236 7590 เด็กหญิงพริมรดา  สอนโส ป.2/5

237 7528 เด็กหญิงพิจิกา  ชุมดี ป.2/3

238 7527 เด็กหญิงพิชญธิดา  สืบหงษ ป.2/4

239 8633 เด็กหญิงพิชญา คํามาก ป.2/7

240 7179 เด็กหญิงพิชาภร  สุวรรณประเสริฐ ป.2/3

241 7369 เด็กหญิงพิมพณดา  โกลนันต ป.2/5

242 7390 เด็กหญิงพิมพพจี  เคลือบมณี ป.2/1
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243 7962 เด็กหญิงพิมพรดา  ปอกันทัง ป.2/7

244 7789 เด็กหญิงพิมพลดา  วันมหาใจ ป.2/2

245 8626 เด็กหญิงเพียงขวัญ สุทธินันท ป.2/8

246 8802 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ ป.2/8

247 8023 เด็กหญิงภณิตาภัสส  พัฒนศิริเวทิน ป.2/7

248 7353 เด็กหญิงภัทรธิชา  ปลาผล ป.2/6

249 7985 เด็กหญิงภัทรพร  ภัคศภุร ป.2/7

250 7592 เด็กหญิงภัทรานิษฐ  ถนัดหนังสือ ป.2/6

251 7525 เด็กหญิงภิญญาพัชญ  ถิ่นสุข ป.2/1

252 7247 เด็กหญิงภูริชญา  เปนใจ ป.2/1

253 7553 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญมาภิ ป.2/6

254 7617 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมืองจา ป.2/1

255 7549 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีใจวงศ ป.2/5

256 7448 เด็กหญิงแยมบุญ  ธรรมศิริ ป.2/5

257 7541 เด็กหญิงรวินทนิภา  ระดมกิจ ป.2/4

258 8641 เด็กหญิงรัชฏาภรณ กาศวิบูลย ป.2/8

259 7587 เด็กหญิงวรนิษฐา  บัวเที่ยง ป.2/4

260 7650 เด็กหญิงวรรณชนก  จันทวงค ป.2/2

261 7519 เด็กหญิงวรรณรดา  คุมเสาร ป.2/5

262 7798 เด็กหญิงวรัชญชญา  ใจนาวา ป.2/8

263 7655 เด็กหญิงวรัทยา  พุมพวง ป.2/7

264 7534 เด็กหญิงวาริยาพร  จันทรทิพย ป.2/1

265 7456 เด็กหญิงวิชญาดา  สนธิวงษ ป.2/1

266 7600 เด็กหญิงวิชิตา  พงศพุฒิ ป.2/4

267 7375 เด็กหญิงวีนัส  สุขเสนห ป.2/3

268 7496 เด็กหญิงศริญิญา  แสงปญญา ป.2/6

269 7346 เด็กหญิงศภุศิตา  ชูไกรทอง ป.2/2

270 7261 เด็กหญิงโศภิตา  ศรอินตะ ป.2/2

271 8752 เด็กหญิงสิรินดา สุติ ป.2/8

272 7669 เด็กหญิงสิรีนาชย  หลักหมั้น ป.2/7

273 7966 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทรฉอง ป.2/8
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274 7366 เด็กหญิงสุภัสสรา  จินดามัย ป.2/3

275 7472 เด็กหญิงอนันดา  เรืองรอง ป.2/5

276 7694 เด็กหญิงอภัสสร  กาบิน ป.2/5

277 7364 เด็กหญิงอภิชญา  ยศชยางกูร ป.2/1

278 7551 เด็กหญิงอริญรดา  วัฒนโกศล ป.2/2

279 7505 เด็กหญิงอริสรา  นันตะยานา ป.2/2

280 8098 เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุญศัพย ป.2/7

281 7515 เด็กหญิงอัญญยุพา  สุขทั่วญาติ ป.2/4

282 7604 เด็กหญิงอิสริยาภรณ  สาจักร ป.2/3

283 7474 เด็กหญิงอิสิกัลญภัค  ศรีสุวรรณ ป.2/3

284 8427 เด็กหญิงเอ้ืออารี  เก๋ียงรินทร ป.2/8
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