
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33019 เด็กหญิง กรรวี ลีละศุภสกุล ป.3 1

2 33020 เด็กหญิง พาขวัญ สถาปนิกานนท์ ป.3 1

3 33021 เด็กหญิง ยศวดี ชวนอยู่ ป.3 1

4 33025 เด็กหญิง นภาดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ป.3 1

5 33031 เด็กหญิง ย่ิงลักษณ์ บัวใหญ่ ป.3 1

6 33033 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิกุลน้อย ป.3 1

7 33040 เด็กหญิง ภณศมน แสงสว่าง ป.3 1

8 33041 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ จันทร์แจ่มใส ป.3 1

9 33046 เด็กหญิง ฐิตามินทร์ รุ่งวัฒนฤทธ์ิ ป.3 1

10 33049 เด็กหญิง พิชามญช์ุ ชัยณรงค์ฤทธ์ิ ป.3 1

11 33050 เด็กหญิง กุลิสรา ภู่สาระ ป.3 1

12 33055 เด็กหญิง จิรภิญญา มะลิขาว ป.3 1

13 33057 เด็กหญิง ไอรินทร์ อารยาวราธนภาคย์ ป.3 1

14 33059 เด็กหญิง ลภัสรดา เกษเดช ป.3 1

15 33080 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พิทักษ์พลไพศาล ป.3 1

16 33081 เด็กหญิง ศิตา ศิริพรประสิทธ์ิ ป.3 1

17 33085 เด็กหญิง ณัทภัค ผ่องศิริ ป.3 1

18 33087 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สิริรัตนวิไล ป.3 1

19 33091 เด็กหญิง ดวงฤดี ศรีทอง ป.3 1

20 33096 เด็กหญิง พิมพ์ขวัญ มัธยมจันทร์ ป.3 1

21 33100 เด็กหญิง ธรรญธร วาริชวัฒนะ ป.3 1

22 33102 เด็กหญิง ธนภรณ์ เฉิดอารีกิจ ป.3 1

23 33104 เด็กหญิง ชริตา ช่ืนอารมณ์ ป.3 1

24 33105 เด็กหญิง ณดา ภาคีขาว ป.3 1

25 33106 เด็กหญิง พิชญากร สรรพกิจชาญชัย ป.3 1
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 ช้ัน ป.3 ห้อง 1

ครูประจ ำช้ัน : ครูฐำปนำ ชำญมำลี, ครูประภำพร รักตรง



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 33142 เด็กหญิง ณัฐฑริกา แย้มมนัส ป.3 1

27 33156 เด็กหญิง ปุณยาพร เลิศมวลมิตร ป.3 1

28 33368 เด็กหญิง กชกร ผากงค า ป.3 1

29 33375 เด็กหญิง อภิชญา ศรีไทย ป.3 1

30 33443 เด็กหญิง กฤติญา พัชรมหาบัณฑิต ป.3 1

ครูประจ ำช้ัน : ครูฐำปนำ ชำญมำลี, ครูประภำพร รักตรง

 ช้ัน ป.3 ห้อง 1
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     และ Teacher Elliot Brian Nash

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33013 เด็กหญิง ปานชีวา อาจรักษา ป.3 2

2 33014 เด็กหญิง ปุณยนุช สารคณา ป.3 2

3 33018 เด็กหญิง ฐิตยา ฐิตยางกูร ป.3 2

4 33023 เด็กหญิง อรณิชชา แสงอรุณ ป.3 2

5 33024 เด็กหญิง ณหทัย ต่อสุทธ์ิกนก ป.3 2

6 33044 เด็กหญิง เกล้ามณี มหรรณพ ป.3 2

7 33047 เด็กหญิง เมธาวี บัวทรัพย์ ป.3 2

8 33056 เด็กหญิง พอ สุวรรณวิไลกุล ป.3 2

9 33061 เด็กหญิง วรปรัชญ์ เย็นเป็นสุข ป.3 2

10 33082 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ผลศรีนาค ป.3 2

11 33083 เด็กหญิง พลอยมณี ธนวินท์ ป.3 2

12 33095 เด็กหญิง สรวีย์ สุวรรณสิทธ์ิ ป.3 2

13 33103 เด็กหญิง สุชัญญา ดีสุข ป.3 2

14 33109 เด็กหญิง ปรียากรณ์ มงคลอ านวย ป.3 2

15 33111 เด็กหญิง วิรดา ซุ้นสุวรรณ ป.3 2

16 33152 เด็กหญิง ปณตพร แจ้งจุล ป.3 2

17 33160 เด็กหญิง พีณัฐชา ไชยศรีพรหม ป.3 2

18 33161 เด็กหญิง ธาริดา วงศ์จินา ป.3 2

19 33169 เด็กหญิง เฌอญาฎา ศุภมงคล ป.3 2

20 33311 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ นิลกานุวงศ์ ป.3 2

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ป.3 ห้อง 2 (ห้อง IEP)

ครูประจ ำช้ัน : ครูสรำณีย์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ , ครูวำรุณี ขันโท



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 33012 เด็กหญิง ศิรภัสสร สังข์ศร ป.3 3

2 33015 เด็กหญิง ธนภรณ์ ธูปเทียนทอง ป.3 3

3 33016 เด็กหญิง พิชญวดี สุขสงวน ป.3 3

4 33017 เด็กหญิง นันท์นภัส อกนิษฐากร ป.3 3

5 33022 เด็กหญิง ยุวดี ชวนอยู่ ป.3 3

6 33026 เด็กหญิง ปวริศา สุดเพชร ป.3 3

7 33027 เด็กหญิง ธัญญภัทร์ ศรีพัฒน์อินทร์ ป.3 3

8 33028 เด็กหญิง ปุณณชา โพธ์ิเย็น ป.3 3

9 33029 เด็กหญิง พากุลธิดา ปรวเกียรติ ป.3 3

10 33030 เด็กหญิง มณี เอ้ือพรเจริญกุล ป.3 3

11 33043 เด็กหญิง ศศิวิมล เรืองหนู ป.3 3

12 33048 เด็กหญิง อัยยา พันธ์ุควณิชย์ ป.3 3

13 33051 เด็กหญิง ชนวรรณ แย้มชัยสาร ป.3 3

14 33052 เด็กหญิง วรัญญภักร์ จิตบรรจง ป.3 3

15 33058 เด็กหญิง กมลนภา สารพานิช ป.3 3

16 33060 เด็กหญิง สิวลีว์ ช านาญ ป.3 3

17 33062 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เภสัชชะ ป.3 3

18 33086 เด็กหญิง สุภัสสรา ศรียาภัย ป.3 3

19 33099 เด็กหญิง เทียนพรรษา โพธ์ิพรหม ป.3 3

20 33101 เด็กหญิง ปานตะวัน เจริญธนากิต ป.3 3

21 33107 เด็กหญิง อิงธาร พนาลิกุล ป.3 3

22 33108 เด็กหญิง อราเบลล่า ซาฟียะฮ์ ซาอาราวี ป.3 3

23 33131 เด็กหญิง ไอยวริญ เย้ือนแย้ม ป.3 3

24 33143 เด็กหญิง ณัชชา ค าแดง ป.3 3

25 33145 เด็กหญิง สิณีณัฏฐ์ เนตรจรัสแสง ป.3 3
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 ช้ัน ป.3 ห้อง 3

ครูประจ ำช้ัน : ครูเมชญำ พุ่มพวง , ครูชินภัทร แหยมแก้ว



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 33155 เด็กหญิง รวงข้าว ภิรมย์เจียว ป.3 3

27 33157 เด็กหญิง พุทธธิดา ศรีเฟ้ือง ป.3 3

28 33261 เด็กหญิง กาญจณนภา จุมพิศ ป.3 3

29 33378 เด็กหญิง ณัฏฐิดา ค าภารัตน์ ป.3 3

30 33441 เด็กหญิง เอะมิกะ อิโต้ ป.3 3
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 ช้ัน ป.3 ห้อง 3

ครูประจ ำช้ัน : ครูเมชญำ พุ่มพวง , ครูชินภัทร แหยมแก้ว


