
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33188 เด็กหญิง รินรดา วัฒนาเมธี ป.2 1

2 33196 เด็กหญิง ปณิตา สุวรรณสุข ป.2 1

3 33198 เด็กหญิง ณัทปภา คูรศิริกุล ป.2 1

4 33200 เด็กหญิง จิรัชยา อุณหบุตร ป.2 1

5 33201 เด็กหญิง พชรพร พิมพสุรกะ ป.2 1

6 33205 เด็กหญิง อาภาพัชร์ สุขประเสริฐ ป.2 1

7 33215 เด็กหญิง พีรดา ชัยบ ารุง ป.2 1

8 33217 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ศรีระภักด์ิ ป.2 1

9 33224 เด็กหญิง ชญานิศ บริพันธ์ทวีนันท์ ป.2 1

10 33225 เด็กหญิง เพกา เจริญปุระ ป.2 1

11 33230 เด็กหญิง ญาดา ปริวงศ์กุลธร ป.2 1

12 33232 เด็กหญิง สิริณ คูหาวิจิตร ป.2 1

13 33233 เด็กหญิง พิรดา เหล็กแก้ว ป.2 1

14 33241 เด็กหญิง สิณีนิษฐ์ เนตรจรัสแสง ป.2 1

15 33242 เด็กหญิง กิตติกานต์ อุ่นวิจิตร ป.2 1

16 33245 เด็กหญิง เอมิกา ทับเป็นไทย ป.2 1

17 33251 เด็กหญิง วิมลณัฐ มิลินทสุวรรณ ป.2 1

18 33252 เด็กหญิง พิชญาภัค อ านวยการ ป.2 1

19 33254 เด็กหญิง จิรนันท์ แย้มพราย ป.2 1

20 33257 เด็กหญิง คณัสนันท์ รัตนโกสีย์กิจ ป.2 1

21 33290 เด็กหญิง เบญญาภา เจริญวงศ์ ป.2 1

22 33291 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สีมาทรัพย์ทวี ป.2 1

23 33301 เด็กหญิง ปุณยนุช ศรีส าราญ ป.2 1

24 33324 เด็กหญิง รินทร์ลิตา ฉัตรอัศราวัชร์ ป.2 1

25 33325 เด็กหญิง ธัญดา อุทัยวัฒนะ ป.2 1

26 33327 เด็กหญิง ณัฐสินี ปิยะพันธ์สิทธิ ป.2 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ป.2 ห้อง 1

ครูประจ ำช้ัน : ครูกรกนก นิลเถ่ือน , ครูปัณฑำรีย์  นกสุวรรณ



                 และ Teacher Hedda Lapus Valdehueza

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33185 เด็กหญิง ณัฐปัณฑ์ ศรีสวัสด์ิ ป.2 2

2 33187 เด็กหญิง นิลุบล วรรณศิริกุล ป.2 2

3 33192 เด็กหญิง ณทชนก พรหมวิชัย ป.2 2

4 33193 เด็กหญิง ฐิรญา แจ่มทุ่ง ป.2 2

5 33197 เด็กหญิง ภัสริศา พงษ์นารินทสุทธ์ิ ป.2 2

6 33202 เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ เกียรติเจริญผล ป.2 2

7 33204 เด็กหญิง ดาวิกา เกียรติสาโรจน์ ป.2 2

8 33207 เด็กหญิง สุพรทิพย์ มโนธรรมกิจ ป.2 2

9 33212 เด็กหญิง ศุภิสรา ศรลัมพ์ ป.2 2

10 33214 เด็กหญิง สุนิศา ครุฑฒานุรัถ ป.2 2

11 33216 เด็กหญิง จินต์กัญญา โฆษวิฑิตกุล ป.2 2

12 33218 เด็กหญิง กะรัต ครุฑน้อย ป.2 2

13 33235 เด็กหญิง ณิชา พยุงโภชน์มงคล ป.2 2

14 33238 เด็กหญิง นัทธ์ิฤทัย เตียววิริยะกุล ป.2 2

15 33243 เด็กหญิง รับพระพร หนุนพระเดช ป.2 2

16 33246 เด็กหญิง มาติกา ภูดิทคุณานนท์ ป.2 2

17 33262 เด็กหญิง ณัฐณิชา คงเจริญ ป.2 2

18 33270 เด็กหญิง จิราภา โลหภาษัย ป.2 2

19 33273 เด็กหญิง เอวารินทร์ โรจนพานิช ป.2 2

20 33276 เด็กหญิง ลลิตา พานิชไตรภพ ป.2 2

21 33278 เด็กหญิง สุชาดา อุทัยรัตน์ ป.2 2

22 33321 เด็กหญิง ชนกานต์ มงคลปราณีตเลิศ ป.2 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ป.2 ห้อง 2 (ห้อง IEP)

ครูประจ ำช้ัน : ครูนำงวรภร  รุ่งแก้ว , ครูสุณิสำ  จันทร์แจ้ง



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33178 เด็กหญิง บุญญาพร เฉิน ป.2 3

2 33179 เด็กหญิง ธัญญา ลาภสมบูรนานนท์ ป.2 3

3 33180 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ถมค้าพาณิชย์ ป.2 3

4 33182 เด็กหญิง จิรภัสสร ปิกเกษม ป.2 3

5 33190 เด็กหญิง วรณัน ขจัดภัย ป.2 3

6 33191 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ก้อนแก้ว ป.2 3

7 33203 เด็กหญิง ไอลดา รัศมีเทศ ป.2 3

8 33211 เด็กหญิง สุทัตตา ตันนะไพบูรณ์ ป.2 3

9 33213 เด็กหญิง ธัญธร ธิติมาพงศ์ ป.2 3

10 33221 เด็กหญิง วิชญาดา เหมือนเนียม ป.2 3

11 33223 เด็กหญิง ทักษยา สว่างจันทร์ ป.2 3

12 33229 เด็กหญิง ธมิดา ธนะโสภณ ป.2 3

13 33236 เด็กหญิง วรัญฌา สุวรรณชีวะศิริ ป.2 3

14 33239 เด็กหญิง ชัญญาพิชญ์ เพ็งสุวรรณ์ ป.2 3

15 33248 เด็กหญิง อรรณารัญญ์ โพธ์ิพันธ์ุ ป.2 3

16 33255 เด็กหญิง กัณญรินทร์ กายทอง ป.2 3

17 33256 เด็กหญิง ณปพัชญ์ ชาญชัชวาลย์ ป.2 3

18 33271 เด็กหญิง พัชรกรณ์ วังกรานต์ ป.2 3

19 33279 เด็กหญิง คชาภา ภู่เทศ ป.2 3

20 33288 เด็กหญิง ธัญญ์นลิน ทองค า ป.2 3

21 33292 เด็กหญิง พรลภัส จ าเริญพานิช ป.2 3

22 33306 เด็กหญิง ณิชา ค าแดง ป.2 3

23 33316 เด็กหญิง ดารินทร์ เปล่ียนสีห์ ป.2 3

24 33322 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ตระกูลน่าเล่ือมใส ป.2 3

25 33328 เด็กหญิง ภาวิกา วิศิษฏจินดา ป.2 3

26 33333 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ประภาสะวัต ป.2 3
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 ช้ัน ป.2 ห้อง 3

ครูประจ ำช้ัน : ครูสุรำงค์ เช้ือนำค, ครูภำณุมำศ อยู่สงค์


