
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29669 เด็กชำยอัทธ์ ต้ังติรวัฒน์ ป.1/1

2 29676 เด็กชำยกวินทร์ สิงห์นนท์ ป.1/1

3 29677 เด็กหญิงพำขวัญ วงศ์ศิริสีหรำ ป.1/1

4 29691 เด็กชำยวรำกร สุธรรมมำ ป.1/1

5 29703 เด็กหญิงปุณญำพร ดวงแข ป.1/1

6 29707 เด็กชำยธนชำติ สุตคุณสันติกำร ป.1/1

7 29711 เด็กชำยพัทธดนย์ ฮกซุ่นเฮง ป.1/1

8 29718 เด็กหญิงนิชำภำ โรจน์รุ่งฤกษ์ ป.1/1

9 29719 เด็กหญิงจิรำพัชร อนันต์พนำกุล ป.1/1

10 29721 เด็กหญิงญำณิดำ อัศวธรรมนันท์ ป.1/1

11 29722 เด็กชำยธนวรรธน์ สัตกรพรกรหม ป.1/1

12 29725 เด็กหญิงนันท์ณัฐ พลวิชิต ป.1/1

13 29729 เด็กชำยภัทรกร ม่วงศรี ป.1/1

14 29739 เด็กชำยนำวี พรมเลิศ ป.1/1

15 29760 เด็กชำยวิชญ์พล สุขเลิศ ป.1/1

16 29762 เด็กชำยจักษณัญช์ วันบุรี ป.1/1

17 29772 เด็กหญิงจิรัชญำ สุธำเกียรติสกุล ป.1/1

18 29773 เด็กหญิงญำณิชศำ โสภำธรรมรังษี ป.1/1

19 29779 เด็กหญิงกชพรรณ ชุ่มเชยวงค์ ป.1/1

20 29800 เด็กหญิงซำเดียร์ ตำเยะ ป.1/1

21 29802 เด็กชำยปรินทร์ ปรัชญำนิมิต ป.1/1

22 29810 เด็กหญิงภรัณยำ เพชรนอก ป.1/1

23 29821 เด็กชำยพัชรพล พุทธรัตน์ ป.1/1

24 29867 เด็กหญิงพัชรพร เตชนค ำรณ ป.1/1

25 29887 เด็กหญิงแพรชมพู ชัยยะ ป.1/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 (Covid - 19)  ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูบุศริน   แสงหิรัญ

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29902 เด็กชำยไอศูรณ์ กำญจนธำรทิพย์ ป.1/1

2 29921 เด็กชำยธนกฤต กิติวิภำต ป.1/1

3 29925 เด็กชำยวุฒิภัทร ศรีเมือง ป.1/1

4 30156 เด็กชำยธีรภัทร บ ำรุงเกตุ ป.1/1

5 30186 เด็กชำยอินทร์ธระภัฒน์ สุขยำนุดิษฐ ป.1/1

6 30194 เด็กหญิงณัฐวดี สร้อยสูงเนิน ป.1/1

7 29670 เด็กชำยสิรวัชญ์ หอมละมุด ป.1/2

8 29700 เด็กชำยพชรดนัย บุญสนองชีพ ป.1/2

9 29712 เด็กชำยณปภัช จันดำหงษ์ ป.1/2

10 29715 เด็กหญิงทอปัด เหลืองธีรนำท ป.1/2

11 29716 เด็กชำยรัชชำนนท์ วงศ์ม่ัน ป.1/2

12 29723 เด็กชำยพชรพศุตม์ กลึงวิจิตร ป.1/2

13 29731 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วสวี ป.1/2

14 29734 เด็กชำยทวีพูล ยุกตะบุตร ป.1/2

15 29735 เด็กชำยภัทรกร ลัดดำแย้ม ป.1/2

16 29742 เด็กหญิงสุภัสสร สวัสด์ิเจริญ ป.1/2

17 29744 เด็กชำยนันทกร บรรจงรอด ป.1/2

18 29748 เด็กหญิงนิธินันท์ กล้ำวำจำ ป.1/2

19 29752 เด็กชำยนัฐเศรษฐ คงแก้ว ป.1/2

20 29755 เด็กหญิงปวีณ์ธิดำ ไกรแก้ว ป.1/2

21 29756 เด็กหญิงชนัญชิดำ ศรเกษตริน ป.1/2

22 29758 เด็กหญิงอรินดำ แรกเรียง ป.1/2

23 29759 เด็กชำยอภิวิชญ์ นำคประคอง ป.1/2

24 29765 เด็กชำยภำนุพงศ์ ชำติเวทนันท์ ป.1/2

25 29792 เด็กชำยรณชัย เสือแก้ว ป.1/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 (Covid - 19)  ปีการศึกษา  2565  ครูประจ าช้ัน คุณครูพจนารถ   เครือวัลย์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29795 เด็กหญิงกชพรรณ แต่นโยบำย ป.1/2

2 29799 เด็กชำยณวัฒน์ โชคเจริญพนมกุล ป.1/2

3 29846 เด็กหญิงพรรวินท์ นิยม ป.1/2

4 29884 เด็กหญิงทิวำรัตน์ ย่ังยืน ป.1/2

5 29900 เด็กหญิงณิชชำอร เพชรกันหำ ป.1/2

6 29901 เด็กหญิงณฐิฌำ เพชรกันหำ ป.1/2

7 29904 เด็กหญิงสุวิชญำ ศรีทองใบ ป.1/2

8 29907 เด็กหญิงชุลีกร วงศ์มหำศิริ ป.1/2

9 29960 เด็กหญิงวิภำดำ ผลิตำสุนทร ป.1/2

10 30205 เด็กชำยพงศกร ศลินศิริ ป.1/2

11 30328 เด็กหญิงกชกร วีระวัฒน์ก ำจร ป.1/2

12 29674 เด็กชำยปธำนิน สถิตย์กำญจน์ ป.1/3

13 29689 เด็กชำยวุฒิภัทร จึงจริยำวิวัฒน์ ป.1/3

14 29697 เด็กหญิงรมิตำ ศรีทัศนกำร ป.1/3

15 29702 เด็กหญิงปุณณ์ภำ เป่ียมสอำด ป.1/3

16 29706 เด็กชำยศุภกำนต์ อรรถพงศ์ธร ป.1/3

17 29717 เด็กชำยชยำงกูร ส้มฉุน ป.1/3

18 29724 เด็กชำยดวิษกรณ์ ป้องป้ำน ป.1/3

19 29726 เด็กชำยณัฏฐชัย พลหำร ป.1/3

20 29732 เด็กชำยปกรณ์ธรรม ยุทธชินโรจน์ ป.1/3

21 29736 เด็กหญิงกัญญำภัค ชิวค้ำ ป.1/3

22 29737 เด็กชำยภูมินันท์ เหล่ำธนำไพบูลย์ ป.1/3

23 29740 เด็กหญิงสุภัสสรำ ผูกโอสถ ป.1/3

24 29745 เด็กหญิงชนกนันท์ บุตรสอน ป.1/3

25 29750 เด็กหญิงวำรำดำ เฮงสกุล ป.1/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูรุ่งนภา   แผนจันทร์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 30484 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช สุวรรณรังษี ป.1/4

2 30485 เด็กชำยพสิษฐ์ พงษ์วำรินศำสตร์ ป.1/4

3 30486 เด็กชำยวรพล จันทนำ ป.1/4

4 30488 เด็กหญิงธัญญำภรณ์ ค ำโคตร ป.1/4

5 30490 เด็กชำยพีรณัฐ หอมเนียม ป.1/4

6 30492 เด็กชำยภัทร ปัจฉิมกุล ป.1/4

7 30523 เด็กชำยปณิธำน สุวัตถี ป.1/4

8 30524 เด็กชำยเฉลิมชัย เพิกไพบูลย์ ป.1/4

9 30525 เด็กชำยธนโชติ วัฒนวรำงศิกูร ป.1/4

10 30527 เด็กชำยธนกฤต แยบเกษตร ป.1/4

11 30528 เด็กชำยคณพัฒน์ เสริมจันทร์ ป.1/4

12 30533 เด็กหญิงชนิกำนต์ ศรีอนงค์ ป.1/4

13 30535 เด็กชำยภูดิส สุทธิรักษ์ ป.1/4

14 30549 เด็กชำยณัฐพล สมัญญำ ป.1/4

15 30550 เด็กหญิงณัชชำ ไตรสถิตวร ป.1/4

16 30595 เด็กชำยศุภวิชญ์ สวนส ำรำญ ป.1/4

17 30605 เด็กชำยณภัทร ไชยปิติวัฒน์ ป.1/4

18 30618 เด็กหญิงปัณฑิตำ มะละศิลป์ ป.1/4

19 30634 เด็กชำยปฐวี เหล่ำนุกูล ป.1/4

20 30657 เด็กชำยวรพล รุจำนุกูลชัย ป.1/4

21 30679 เด็กหญิงฉัจฉรียำ บุญคุณชนก ป.1/4

22 30680 เด็กชำยปุญญพัฒน์ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ป.1/4

23 30691 เด็กชำยเจสซี เวสตัน ไปเปอร์ ป.1/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/4 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูบุญรอด   วันจันทร์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29751 เด็กชำยนภัทร์ พิชิตชัย ป.1/3

2 29753 เด็กชำยศุภกร เศวตอมรชัย ป.1/3

3 29775 เด็กหญิงกำญจน์เกล้ำ ทวีทรัพย์ ป.1/3

4 29777 เด็กหญิงญำดำ จ ำเริญอยู่ปรีดำ ป.1/3

5 29778 เด็กชำยสุรสีห์ ดอกพอง ป.1/3

6 29780 เด็กชำยวรพัทธ์ ภำณุธำดำ ป.1/3

7 29786 เด็กชำยธีรโชติ นิลดอนหวำย ป.1/3

8 29787 เด็กชำยกฤษฎ์ิ ใจค ำ ป.1/3

9 29818 เด็กหญิงสตำงค์ จิตพินิจยล ป.1/3

10 29826 เด็กหญิงทิพปภำ รุ่งทัพพ่วง ป.1/3

11 29849 เด็กหญิงอำรดำ นรำธนำพิภัทร์กุล ป.1/3

12 29888 เด็กชำยคริสเตียน จอห์นนี แวน  รีดำ ป.1/3

13 29899 เด็กหญิงธีรตำ สวัสดี ป.1/3

14 29905 เด็กหญิงภูวรินทร์ ม่วงลำย ป.1/3

15 29908 เด็กชำยธนำธิป เกียรติพัฒนวดี ป.1/3

16 30148 เด็กหญิงอริญชยำ สิมมำ ป.1/3

17 30151 เด็กหญิงรัชนิชำ แก้วกัน ป.1/3

18 30397 เด็กหญิงเมธยำ เตโชปถัมภ์ ป.1/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/5 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูชวลิต บุญประเสริฐ

ช่ือ - สกุล 


