
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29439 เด็กชำยอนพัช แก้วเพชรำภรณ์ ป.2/1

2 29443 เด็กหญิงนนท์ธนพร รังษีไสวแสง ป.2/1

3 29446 เด็กหญิงกชพร ปันแสง ป.2/1

4 29449 เด็กชำยวำริธร สดศรี ป.2/1

5 29450 เด็กชำยชวัศ อุดมพรวิเศษ ป.2/1

6 29451 เด็กหญิงณัฐพัชร์ สุธำนนท์ ป.2/1

7 29452 เด็กชำยพงศ์พัฒน์ ผังชัยมงคล ป.2/1

8 29453 เด็กหญิงบุณยอร นันกลำง ป.2/1

9 29461 เด็กชำยปัณวัตร โพธ์ิกระสังข์ ป.2/1

10 29462 เด็กชำยภัทรเดช บุญศรี ป.2/1

11 29475 เด็กชำยศิวกร ทองสุกมี ป.2/1

12 29476 เด็กชำยสุกฤษ ชินำพันธ์ ป.2/1

13 29533 เด็กหญิงณัฐณิชำ วิเวกวินย์ ป.2/1

14 29539 เด็กชำยณิชพน กฤษณวรรณ ป.2/1

15 29540 เด็กหญิงชนัญชิดำ ชวนช่ืน ป.2/1

16 29573 เด็กหญิงนรีนุช พงษ์สวัสด์ิ ป.2/1

17 29635 เด็กหญิงเกวลิน แซ่เอ้ียว ป.2/1

18 29652 เด็กชำยพุทธชำติย์ สกุลเกิดสิน ป.2/1

19 29654 เด็กหญิงภัณฑิลำ พิริยธนทัศน์ ป.2/1

20 29688 เด็กชำยธนิตศักด์ิ ชัยภูริธนสิทธ์ิ ป.2/1

21 29749 เด็กหญิงพิชชำพร ดวงแข ป.2/1

22 29864 เด็กชำยอัคคณัฐ มำลินทำ ป.2/1

23 30041 เด็กชำยฐิติเศรษฐ์ คลองสน่ัน ป.2/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1(Covid - 19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุมลฑาทิพย์  ปัญญา

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 30117 เด็กชำยกฤษฐำพัฒน์ จันทร์ใหญ่ ป.2/1

2 30131 เด็กหญิงญำณิสำ ดีปรีชำ ป.2/1

3 30179 เด็กชำยอิทธิพล จันทรำ ป.2/1

4 30192 เด็กชำยปัญจศิลป์ ภควโชค ป.2/1

5 30198 เด็กหญิงภัทรวดี เผนโคกสูง ป.2/1

6 30203 เด็กหญิงรสิตำ บินซีดิน ป.2/1

7 30522 เด็กหญิงณัฐชยำ เพลินศิลป์ ป.2/1

8 30640 เด็กชำยอำชวิน บินฮะยีอำวัง ป.2/1

9 29395 เด็กชำยปวรวิชย์ กมลพละวัฒน์ ป.2/2

10 29406 เด็กชำยปัณณวัฒน์ หลักเจริญ ป.2/2

11 29412 เด็กหญิงกชกร ผจงเกียรติคุณ ป.2/2

12 29414 เด็กชำยสัณฐิติ พลอยรัศมีกุล ป.2/2

13 29423 เด็กหญิงทฤฒมน สันติวรกำร ป.2/2

14 29441 เด็กหญิงกวินทิพย์ ชัยกิจวิสุทธิกุล ป.2/2

15 29442 เด็กชำยชุติพนธ์ เกียรติเฉลิมคุณ ป.2/2

16 29456 เด็กชำยพีรวรรธน์ เลียงมงคลกำร ป.2/2

17 29464 เด็กชำยอนำวิล เลิศศรี ป.2/2

18 29466 เด็กหญิงวรรณรดำ โพธ์ิวัน ป.2/2

19 29472 เด็กชำยภูภูมิ เฉลิมวงษ์พิพัฒน์ ป.2/2

20 29474 เด็กชำยณัฐเศรษฐ เส็งเจริญสุข ป.2/2

21 29477 เด็กชำยรชต เหมะสิขัณฑกะ ป.2/2

22 29479 เด็กหญิงสุทธิดำ บุญแก่น ป.2/2

23 29480 เด็กหญิงทิพปภำ มีไชย ป.2/2

24 29484 เด็กชำยคุณำนนต์ รำชบุตร์ ป.2/2

24 29497 เด็กชำยบุญญ์อำนันท์ เชิงไกรยัง ป.2/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 (Covid - 19) ปีการศึกษา 2565  คุณครูประจ าช้ัน ครูจิตรลดา  เลิศสินธ์ภักดี

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29498 เด็กชำยพิชชำชำญ วงศ์สถำพรพัฒน์ ป.2/2

2 29499 เด็กชำยจำรุกิตต์ อนันต์พนำกุล ป.2/2

3 29508 เด็กหญิงอำรยำ เสำะใส ป.2/2

4 29509 เด็กหญิงณัชริญำ วุทธิธโรทัย ป.2/2

5 29606 เด็กชำยภัทรธวัฒน์ มีคุณ ป.2/2

6 29616 เด็กหญิงชนกำนต์ มิตรประชำชน ป.2/2

7 29629 เด็กชำยปกรณ์ พิสุทธิรัตน์พันธ์ุ ป.2/2

8 29630 เด็กชำยวทันยู มโนกวินโชค ป.2/2

9 29636 เด็กชำยธนศิต สีทอง ป.2/2

10 29823 เด็กหญิงณัฐกมล ส้ันเต็ง ป.2/2

11 29898 เด็กหญิงชินำภำ สุวรรณแสงชูโต ป.2/2

12 30072 เด็กชำยเลียม มุ้ย ป.2/2

13 30150 เด็กชำยติวำนันต์ มูลมิรัตน์ ป.2/2

14 30175 เด็กชำยอนันต์ ชูโชคชัย ป.2/2

15 29419 เด็กชำยปรีดิวัฒน์ จันทร์โทศรี ป.2/3

16 29421 เด็กหญิงรินรดำ นิธิพิพัฒ ป.2/3

17 29425 เด็กชำยดรัณภพ เพชรสมบัติ ป.2/3

18 29438 เด็กชำยอภิวิชญ์ ล้ิมมัทวำภิรัต์ิ ป.2/3

19 29445 เด็กชำยธัชพล ทองศรี ป.2/3

20 29454 เด็กชำยนนทพัทธ์ โชติจริยำกร ป.2/3

21 29455 เด็กชำยพลภัทร พลศรีรำช ป.2/3

22 29465 เด็กชำยภำสกร ต้ังจริยะนุกุล ป.2/3

23 29467 เด็กหญิงพัชรียำ เรืองหล้ำ ป.2/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3(Covid - 19) ปีการศึกษา 2565  คุณครูประจ าช้ัน ครูอมร  ราชวันดี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29470 เด็กหญิงกัญญำวีร์ บุญสุวงศ์ ป.2/3

2 29471 เด็กชำยธนกฤต ทวีกุล ป.2/3

3 29485 เด็กชำยกรินทร์ สิริสุนทรกุล ป.2/3

4 29496 เด็กชำยอภิสรรค์ กำญจนเมธีรัตน์ ป.2/3

5 29500 เด็กชำยธีรยุทธ แสงมณี ป.2/3

6 29504 เด็กหญิงพิชญำภำ จ ำจงด ำรงกิจ ป.2/3

7 29511 เด็กชำยชโยดม นิติจรรยำ ป.2/3

8 29513 เด็กหญิงปภำรัช หนูเต๊ะ ป.2/3

9 29519 เด็กชำยภิชำภพ ยุทธ์ชินโรจน์ ป.2/3

10 29614 เด็กชำยพีรพัฒน์ ศรีแจ่มใส ป.2/3

11 29634 เด็กหญิงรุจิลำภำ พันธ์แก้ว ป.2/3

12 29638 เด็กหญิงอำรดำ ยังตรง ป.2/3

13 29789 เด็กหญิงวรรณพร ทรัพย์สุขส ำรำญ ป.2/3

14 29842 เด็กชำยณภัทร นนทวี ป.2/3

15 29911 เด็กหญิงณัฐณิชำ กล้ำหำญ ป.2/3

16 30104 เด็กชำยอริยะ สุทธิโพธ์ิ ป.2/3

17 30234 เด็กชำยวงศ์กร แสงประกำย ป.2/3

18 30240 เด็กชำยพรรษปกรณ์ ศรีวชิรพัฒน์ ป.2/3

19 30242 เด็กหญิงปุณญิสำ เปรมัษเฐียร ป.2/3

20 30293 เด็กชำยศรำวิน คำรวะพิทยำกุล ป.2/3

21 30591 เด็กชำยคุณำกร ศรีขจร ป.2/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/4(Covid - 19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน  คุณครูชูชาติ โพธ์ิวงศ์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 30190 เด็กชำยเมธธนันท์ เตโชปถัมภ์ ป.2/4

2 30334 เด็กชำยอนุวัตร์ แก้วผลึก ป.2/4

3 30337 เด็กชำยปวเรศ หัทยำภิชำติ ป.2/4

4 30341 เด็กชำยกิตติภพ ทองพรหม ป.2/4

5 30343 เด็กหญิงพิมพ์นิภำ เลิศพุฒิพิศุทธ์ิ ป.2/4

6 30349 เด็กชำยคชพล ป่ินมณีกุล ป.2/4

7 30353 เด็กชำยณิชกุล ไพค ำนำม ป.2/4

8 30356 เด็กชำยภำคิน ซ่ือแท้ ป.2/4

9 30363 เด็กหญิงกัญญำภัทร แซ่แต้ ป.2/4

10 30370 เด็กชำยปภำณ ทองคุ้มญำติ ป.2/4

11 30371 เด็กชำยอินแท ฮวัง ป.2/4

12 30373 เด็กชำยวชิรวิทย์ สถิตสุข ป.2/4

13 30378 เด็กชำยศักรินทร์ เล็กขวัญ ป.2/4

14 30382 เด็กชำยวัชระ ว่องไวเวชไพบูลย์ ป.2/4

15 30384 เด็กชำยธนชำต เปล้ืองปลดทุกข์ ป.2/4

16 30405 เด็กชำยปภำภัทร โรจน์คงธรรมำ ป.2/4

17 30407 เด็กหญิงณัฐฐะวีวรรณ ศักด์ิวรชำติ ป.2/4

18 30436 เด็กชำยอัษฎำ ปัญญำมัง ป.2/4

19 30466 เด็กชำยชนกนันท์ เกำะน้อย ป.2/4

20 30478 เด็กหญิงอำทิตยำภรณ์ พระคุณอ ำนวย ป.2/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5(Covid - 19) ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน  คุณครูทรานนท์  สุขสอาด

ช่ือ - สกุล 


