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1 32583 เด็กหญิง อภิชาดา สีด้วง ป.5 1

2 32585 เด็กหญิง โชติกา อารีมานะกิจ ป.5 1

3 32586 เด็กหญิง ณภัทรลดา อินทรสุนทร ป.5 1

4 32591 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทองส่ง ป.5 1

5 32592 เด็กหญิง ประวีณ์นุช รัชต์ชฎานนท์ ป.5 1

6 32595 เด็กหญิง ลักษิกา เหมือนจันทร์นุ่ม ป.5 1

7 32597 เด็กหญิง รมิตา รังสิยาภรณ์รัตน์ ป.5 1

8 32602 เด็กหญิง ธนันญ์ภร ฟองเหม ป.5 1

9 32603 เด็กหญิง อารดา ซุ้นสุวรรณ ป.5 1

10 32604 เด็กหญิง ธันยาดา ผดุงศรีสวัสด์ิ ป.5 1

11 32606 เด็กหญิง บุญรักษา ลีทอง ป.5 1

12 32607 เด็กหญิง ชญารักษ์ สรณารักษ์ ป.5 1

13 32608 เด็กหญิง พิณชญา ทิพย์ทิมาพันธ์ ป.5 1

14 32609 เด็กหญิง อภิสรา อุบล ป.5 1

15 32618 เด็กหญิง ภริตา กนิษฐสังกาศ ป.5 1

16 32621 เด็กหญิง รดา วิเศษรัตนากุล ป.5 1

17 32623 เด็กหญิง ชาลินี กิติศัพย์ ป.5 1

18 32641 เด็กหญิง ญาณิศา อาปะนนท์ ป.5 1

19 32649 เด็กหญิง ธีธิดา เลิศสิทธิพันธ์ ป.5 1

20 32654 เด็กหญิง ศศิชา จันทรามาศ ป.5 1

21 32659 เด็กหญิง ธนวรรณ สมบัติจินดา ป.5 1

22 32662 เด็กหญิง สิตางศ์ุ จินารักษ์พงศ์ ป.5 1

23 32736 เด็กหญิง พรนภัส ตุทานนท์ ป.5 1

24 32815 เด็กหญิง แพรพลอย ตีระวนินทร ป.5 1

25 32861 เด็กหญิง พิชญ์สินี เฮ้ียนชาศรี ป.5 1

รำยช่ือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565

 ช้ัน ป.5 ห้อง 1

ครูประจ ำช้ัน : ครูสุภำลักษณ์ สำเกิด , ครูวิชชุดำ หมวดศรี



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ันเรียน ห้อง

26 32896 เด็กหญิง บุญรักษา นาคพรหม ป.5 1

27 33054 เด็กหญิง พิชญ์สินี ฉายางาม ป.5 1

28 33084 เด็กหญิง ลภัสรดา สันติธรรมสกุล ป.5 1

29 33183 เด็กหญิง ณัฐพิมล ลีลาพิสุทธ์ิ ป.5 1

30 33268 เด็กหญิง นวกชมณ จุมพิศ ป.5 1

31 33377 เด็กหญิง ธนันท์วฤณ ฮิง ป.5 1
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1 32581 เด็กหญิง พิชชาพร ย้ิมมาก ป.5 2

2 32582 เด็กหญิง ปานชนก พรเฉิดฉาย ป.5 2

3 32588 เด็กหญิง ณกมล อยู่วงศ์ ป.5 2

4 32589 เด็กหญิง กัณฑ์วรงค์ อู่รังสิมาวงศ์ ป.5 2

5 32590 เด็กหญิง ปฏิมา เจนงาน ป.5 2

6 32593 เด็กหญิง บุญสิตา สมปองสกุล ป.5 2

7 32594 เด็กหญิง โชติกา สุทธิธรรมมา ป.5 2

8 32598 เด็กหญิง จิรพัช ปิกเกษม ป.5 2

9 32600 เด็กหญิง วารีรัตน์ จายะรัตน์ ป.5 2

10 32605 เด็กหญิง วรารัตน์ พิมลกิตติรัตน์ ป.5 2

11 32614 เด็กหญิง ภัทรดา คูรศิริกุล ป.5 2

12 32619 เด็กหญิง ณิชชยา ชาลประเสริฐ ป.5 2

13 32624 เด็กหญิง อัญธิกา เป่ียมทิพย์มนัส ป.5 2

14 32627 เด็กหญิง ฐิติญา บ่อใหญ่ ป.5 2

15 32628 เด็กหญิง วรพิชชา คู่กระสังข์ ป.5 2

16 32630 เด็กหญิง จิดาภา กนกโชติกุล ป.5 2

17 32631 เด็กหญิง ปัณชญา กุลวิริยะวณิชย์ ป.5 2

18 32636 เด็กหญิง วิราวรรณ์ เนตรศิริ ป.5 2

19 32639 เด็กหญิง รภัทภร วัยพะโฉม ป.5 2

20 32642 เด็กหญิง พิชญดา อนุสรณ์ ป.5 2

21 32643 เด็กหญิง นรินทร์ภัทร ผดุงโชค ป.5 2

22 32647 เด็กหญิง ฐปนัท สันติศิริ ป.5 2

23 32648 เด็กหญิง ณพรนัทธมน ไชยศรีพรหม ป.5 2

24 32651 เด็กหญิง พิชามญช์ุ ตันยาลักษณ์ ป.5 2

25 32657 เด็กหญิง อตินุช จารุภาคย์ชานนทน์ ป.5 2
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26 33164 เด็กหญิง วราริตา เหมพรรณไพเราะ ป.5 2

27 33240 เด็กหญิง ชญาชนก อรุณเหลือง ป.5 2

28 33244 เด็กหญิง พระกรุณา หนุนพระเดช ป.5 2

29 33259 เด็กหญิง ณภัทร สังวาระนที ป.5 2

30 33264 เด็กหญิง ปัณนิกา คนหลัก ป.5 2

31 33409 เด็กหญิง ณัชชารีย์ สิริโชควรกิตต์ิ ป.5 2
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1 32584 เด็กหญิง ปวริศา ค าภูมี ป.5 3

2 32587 เด็กหญิง อรณิชา อ่องบางน้อย ป.5 3

3 32596 เด็กหญิง ศิรดา เจียรณ์มงคล ป.5 3

4 32599 เด็กหญิง กัญญนัช อรชร ป.5 3

5 32601 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ วรรคตอน ป.5 3

6 32611 เด็กหญิง ช้องนาง ทองถาวร ป.5 3

7 32612 เด็กหญิง จอมใจ โสมะอาภา ป.5 3

8 32615 เด็กหญิง อัณเจรา ว่องไวพาณิชย์ ป.5 3

9 32616 เด็กหญิง ปิยากร ห่วงสุวรรณ ป.5 3

10 32622 เด็กหญิง ศศิณัฐ พรทวีวัฒน์ ป.5 3

11 32625 เด็กหญิง ชญาภา วรรณวัฒน์ ป.5 3

12 32626 เด็กหญิง ณดารัตน์ ซ้ายกระโทก ป.5 3

13 32629 เด็กหญิง จิดาภา ปัตตะนุ ป.5 3

14 32634 เด็กหญิง นภิษา ทองไทย ป.5 3

15 32637 เด็กหญิง ณิชาวินทร์ เช่ือมสามัคคี ป.5 3

16 32638 เด็กหญิง เอมีเลีย เหมหงษ์ ป.5 3

17 32640 เด็กหญิง ณัฐมน ศรีสิทธ์ิ ป.5 3

18 32644 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จีนไผ่ ป.5 3

19 32646 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ชุนล้ิม ป.5 3

20 32653 เด็กหญิง เพียงฟ้า พิมพ์จันทร์ ป.5 3

21 32655 เด็กหญิง ณภัสรินทร์ สุนทรินทร์ ป.5 3

22 32656 เด็กหญิง ชาริญา รอดเท่ียง ป.5 3

23 32660 เด็กหญิง ปุณรวิภา แพทย์วงษ์ ป.5 3

24 32664 เด็กหญิง ธนญา จันทะสิม ป.5 3

25 32870 เด็กหญิง ลลนา ไวทยวรรณ ป.5 3
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26 33063 เด็กหญิง กันต์กนัษฐ์ รอดทรัพย์ ป.5 3

27 33097 เด็กหญิง ปวริศา สาระสุข ป.5 3

28 33141 เด็กหญิง ภัทรวดี บุตรหวาน ป.5 3

29 33154 เด็กหญิง จิณาพัฒน์ กัญน์จิมาณนท์ ป.5 3

30 33184 เด็กหญิง ณชนก จันทร์นวล ป.5 3
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