
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 32785 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ ศัตรูล้ี ป.4 1

2 32795 เด็กหญิง มณัสนันท์ รัตนโกสีย์กิจ ป.4 1

3 32798 เด็กหญิง มนสิชาพร นาคแก้วเทศ ป.4 1

4 32799 เด็กหญิง นันต์วรินทร์ กาญจนานุรักษ์ ป.4 1

5 32800 เด็กหญิง ฐิตาพร งามอมร ป.4 1

6 32806 เด็กหญิง รมิตา ธิติมาพงศ์ ป.4 1

7 32810 เด็กหญิง มนัสนันท์ ขลิบป้ัน ป.4 1

8 32818 เด็กหญิง ปัณฑิตา เป่ียมการุณ ป.4 1

9 32821 เด็กหญิง ษุภชนา มหาวัตร ป.4 1

10 32823 เด็กหญิง ปัญญาพัชญ์ พรหมมี ป.4 1

11 32827 เด็กหญิง พิชญ์ชยาฎา ชูวงษ์ ป.4 1

12 32833 เด็กหญิง นภัสนันท์ อันทะหวา ป.4 1

13 32840 เด็กหญิง ลัลณ์ลณา ธรรมประวิตร ป.4 1

14 32848 เด็กหญิง มนต์ณิชา สารพานิช ป.4 1

15 32851 เด็กหญิง กันยากร สนใจพาณิชย์ ป.4 1

16 32853 เด็กหญิง สุริศา โฉมฉายแสง ป.4 1

17 32854 เด็กหญิง ฐาณิกา ธิติโอฬาร ป.4 1

18 32858 เด็กหญิง ปัณณรัษฎ์ กล่ินอ้น ป.4 1

19 32859 เด็กหญิง ชัญญาพัทธ์ ต่ายค า ป.4 1

20 32860 เด็กหญิง ดารากานต์ ดิษฐขัมภะ ป.4 1

21 32866 เด็กหญิง ฉัตรชญา ชิดปราง ป.4 1

22 32871 เด็กหญิง พรประภา ห้ัน ป.4 1

23 32872 เด็กหญิง แอลฟ์วิน นภัสกร บรูส ป.4 1

24 32874 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เกตุทอง ป.4 1

25 32878 เด็กหญิง ภคพรศิริ สมบูรณ์ ป.4 1
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26 32879 เด็กหญิง กชพรรณ ธัญศุภนิจ ป.4 1

27 32882 เด็กหญิง แพรพิไล เถาทอง ป.4 1

28 32885 เด็กหญิง พาขวัญ รัตนสีตพงศ์ ป.4 1

29 32891 เด็กหญิง อรอุมา เหลือจันทร์ ป.4 1

30 33003 เด็กหญิง ณัฐธิดา เลิศไธสง ป.4 1

31 33162 เด็กหญิง สุภาสินี มณฑาพันธ์ุ ป.4 1

32 33313 เด็กหญิง พิชช์ญาสรณ์ สิทธิกิตติสกุล ป.4 1

33 33371 เด็กหญิง กันธิชา อุตสาหะ ป.4 1

34 33433 เด็กหญิง อังศุธัญญ์ จิณณะธนภูมิ ป.4 1
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ครูประจ ำช้ัน : ครูจิตติพงษ์ ปำนรักษำ , ครูวรรณกำนต์ วังบง



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

1 32789 เด็กหญิง ชนิดาภา หันทะนันต์ ป.4 2

2 32792 เด็กหญิง ชลธร อยู่กุญชร ป.4 2

3 32793 เด็กหญิง วรัทยา เกตุทอง ป.4 2

4 32805 เด็กหญิง พิชญาภัค เย่ียงอย่าง ป.4 2

5 32807 เด็กหญิง รมิดา อัศวมหาพงษ์ ป.4 2

6 32812 เด็กหญิง ปัณณิกา กิจต้ังจรัส ป.4 2

7 32824 เด็กหญิง นิชาภัทร สุขมุข ป.4 2

8 32831 เด็กหญิง ปัณณวีร์ อ่อนพันธ์ ป.4 2

9 32835 เด็กหญิง รชิตา ร่ืนเริง ป.4 2

10 32836 เด็กหญิง ณิชาวรรณ เช่ือมสามัคคี ป.4 2

11 32837 เด็กหญิง ณิชาภัทร จงวิบูลย์ ป.4 2

12 32841 เด็กหญิง ปรีชญาน์ น้อยเสาธง ป.4 2

13 32843 เด็กหญิง ณัฏฐากร ขุนบุรี ป.4 2

14 32845 เด็กหญิง ธนิสร เลิศมณี ป.4 2

15 32846 เด็กหญิง สถิตฑิญา เพ็งสถิตย์ ป.4 2

16 32847 เด็กหญิง ปภาดา เอมรัฐ ป.4 2

17 32852 เด็กหญิง นิชานาถ เกตุลิ ป.4 2

18 32855 เด็กหญิง พัชญ์มันตา รังสีเตชาวัฒน์ ป.4 2

19 32856 เด็กหญิง ชลภัท ปรีชาเวทยากุล ป.4 2

20 32864 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์ดอกรัก ป.4 2

21 32869 เด็กหญิง ธาดาธร ทัศนไกรวุฒ ป.4 2

22 32873 เด็กหญิง กวินธิดา ช้างเกิด ป.4 2

23 32875 เด็กหญิง ภาวรินทร์ โบสุวรรณ ป.4 2

24 32881 เด็กหญิง วิรัลพัชร ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ป.4 2

25 32883 เด็กหญิง เขมนิจ คุตตางกูร ป.4 2
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26 32884 เด็กหญิง ไอศิกา พิทักษ์พลไพศาล ป.4 2

27 32886 เด็กหญิง แทนหทัย ชูศรี ป.4 2

28 32887 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ว่องเจริญ ป.4 2

29 32890 เด็กหญิง ธารรดา สร้างจันทร์ ป.4 2

30 32894 เด็กหญิง ชนัญชิดา สุขสิงขร ป.4 2

31 33010 เด็กหญิง ปัณฑิญา ลาภานันตรัตน์ ป.4 2

32 33189 เด็กหญิง รภัทภร นรุมานนท์ ป.4 2

33 33404 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จีรวัฒนนุกุล ป.4 2
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1 32788 เด็กหญิง กานต์พิชชา บัวใบ ป.4 3

2 32790 เด็กหญิง ศุมาลิน ทนงจิตต์ ป.4 3

3 32794 เด็กหญิง ปุณญานิช พลบถึง ป.4 3

4 32796 เด็กหญิง บัวบูชา ศรีวุ่น ป.4 3

5 32801 เด็กหญิง กชพรรณ ปัญจพงษ์ ป.4 3

6 32802 เด็กหญิง กวินทิพย์ ต้ังสกุลย่ิงเจริญ ป.4 3

7 32804 เด็กหญิง ภาษารัก พฤกษ์แก้วกาญจนา ป.4 3

8 32808 เด็กหญิง ณิลรยา โรจนวิภาต ป.4 3

9 32811 เด็กหญิง กัญญาภัทร ปันทรนาค ป.4 3

10 32816 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สุจิตพิริยกิจ ป.4 3

11 32817 เด็กหญิง บุญสิตา อินปัน ป.4 3

12 32819 เด็กหญิง ณิชกุล ชัยงาม ป.4 3

13 32825 เด็กหญิง พัสสนันท์ ธนสถิตย์ชัย ป.4 3

14 32830 เด็กหญิง ณัสวารินทร์ ต้ังวีระพงษ์ ป.4 3

15 32832 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ชัยบ ารุง ป.4 3

16 32834 เด็กหญิง ณัฐวรา ประกอบผลดี ป.4 3

17 32839 เด็กหญิง นีรา พันธ์ุควณิชย์ ป.4 3

18 32849 เด็กหญิง เมขลา ทับทอง ป.4 3

19 32850 เด็กหญิง ปพิชญา ขัตติยพรพงศ์ ป.4 3

20 32863 เด็กหญิง ศศิชา อินโท ป.4 3

21 32867 เด็กหญิง สิริย่ิง สงโสด ป.4 3

22 32880 เด็กหญิง พาขวัญ วัฒนเจริญ ป.4 3

23 32888 เด็กหญิง ธนันชา ทวีศักด์ิวรโชติ ป.4 3

24 32892 เด็กหญิง รักสิริ ด ารงศักด์ิ ป.4 3

25 32893 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชญาธร รัตนวิจิตร ป.4 3
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รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32923 เด็กหญิง กัญญาพิชญ์ จันทร์แสงศรี ป.4 3

27 33042 เด็กหญิง ปริยากร ผลภาษี ป.4 3

28 33129 เด็กหญิง ชัญญานุช แสงอุดม ป.4 3

29 33237 เด็กหญิง กรัยกนก น้อยคูณ ป.4 3

30 33307 เด็กหญิง เกวลี เทพวงษ์ ป.4 3

31 33414 เด็กหญิง บุษกล ป่ินแก้วประเสริฐ ป.4 3
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