
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29088 เด็กชำยปัถย์ ต้ังติรวัฒน์ ป.3/1

2 29102 เด็กหญิงณัฐธยำน์ สกุลสำมำรถ ป.3/1

3 29134 เด็กชำยดิสกร วุฒิสำรวรำกรณ์ ป.3/1

4 29139 เด็กหญิงศิวพร เช้ือชำติ ป.3/1

5 29140 เด็กชำยวชิรวิชญ์ ดงกระโทก ป.3/1

6 29141 เด็กชำยวรเมธ รุ่งสมัย ป.3/1

7 29144 เด็กชำยจิรภำส จูฑำวัฒนำนนท์ ป.3/1

8 29145 เด็กชำยภัธกร พูนด ำเนิน ป.3/1

9 29155 เด็กชำยภูวริศ ธำระพล ป.3/1

10 29162 เด็กหญิงณัฎฐณิชำ วงษ์ศรีแก้ว ป.3/1

11 29167 เด็กชำยภัทรพล พิทักษ์ไชยวงศ์ ป.3/1

12 29173 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สะมะแอ ป.3/1

13 29184 เด็กหญิงภคพร เพชรนอก ป.3/1

14 29196 เด็กหญิงพิมพ์พิชชำ เอ่ียมศิริวัฒน์ ป.3/1

15 29211 เด็กหญิงเมทิกำ เลิศปิติธรรม ป.3/1

16 29383 เด็กชำยธนชัยญ์ พิริยธนทัศน์ ป.3/1

17 29640 เด็กชำยแลนเซย์ เดียบำต้ี ป.3/1

18 29906 เด็กชำยบุญญกร เดชสวัสด์ิ ป.3/1

19 29922 เด็กชำยจำรุกิตต์ิ กิติวิภำต ป.3/1

20 29958 เด็กหญิงพิริษำ สังข์เรืองยศ ป.3/1

21 30043 เด็กหญิงรัชปภำ หัสดง ป.3/1

22 30052 เด็กชำยรภัทร รุจิเกียรติขจร ป.3/1

23 30112 เด็กหญิงวีรินทร์ รุ่งโรจน์นวกุล ป.3/1

24 30125 เด็กชำยวุฒิพงศ์ บุญเปรม ป.3/1

25 30380 เด็กชำยอฆิฬำ ร้ิวรุ่งเรือง ป.3/1

26 30623 เด็กหญิงชัชชญำ บุญค ำ ป.3/1

27 30685 เด็กชำยทุน - ป.3/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูมนตรี  ไชยพล

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29087 เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วกำหลง ป.3/2

2 29093 เด็กหญิงฐิตำรีย์ พรวิลำศสิริ ป.3/2

3 29099 เด็กชำยชลกร ผจงเกียรติคุณ ป.3/2

4 29116 เด็กหญิงดวงณภัส ม่วงมูล ป.3/2

5 29119 เด็กชำยภูเบศ กิจเจริญ ป.3/2

6 29120 เด็กหญิงฐิฏิชญำน์ สุคติศิริอุดม ป.3/2

7 29122 เด็กชำยพีรณัฐ ต้ังกัลยำนนท์ ป.3/2

8 29136 เด็กชำยภำณุภูมิ รักนุ้ย ป.3/2

9 29137 เด็กหญิงพัชญ์สินี พฤทธ์ธนำรักษ์ ป.3/2

10 29142 เด็กหญิงวนิสรำ สุวิมลวรรณ ป.3/2

11 29143 เด็กชำยฐสิษฐ์ ไพรัชต์ธัชชัย ป.3/2

12 29150 เด็กหญิงชสภร มีปัญญำ ป.3/2

13 29158 เด็กหญิงอัญชิญำ วิเชียรนพรัตน์ ป.3/2

14 29160 เด็กหญิงพิรดำ ทศพรทรงชัย ป.3/2

15 29171 เด็กชำยภูริพัฒน์ สืบสวน ป.3/2

16 29177 เด็กหญิงชนัญชิดำ คูประเสริฐ ป.3/2

17 29181 เด็กชำยอัครวัฒน์ นรำธนำพิภัทร์กุล ป.3/2

18 29186 เด็กชำยธงชัย ดำวทอง ป.3/2

19 29191 เด็กหญิงปวิชญำดำ นุ้ยน้อย ป.3/2

20 29225 เด็กชำยธำวิน ย้ิมกร่ิม ป.3/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูศศิมาดา   นาคสินธ์

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29336 เด็กชำยสุวิชำนนท์ แก้วแดง ป.3/2

2 29379 เด็กชำยสิรวิชญ์ เรืองธนเพ่ิมพูน ป.3/2

3 29422 เด็กหญิงศศิภำ ทองมี ป.3/2

4 29433 เด็กชำยโสภณวิชญ์ เฉลยบุญวัฒน์ ป.3/2

5 29665 เด็กชำยอำรีย์ ภู่ส ำลี ป.3/2

6 29924 เด็กชำยอธิษฐ์ธนัน นำคศรีสังข์ ป.3/2

7 29931 เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่เตีย ป.3/2

8 29936 เด็กชำยสุวิจักขณ์ ธนัญสุขศรี ป.3/2

9 29941 เด็กหญิงเพียงใจ วรรณวิธู ป.3/2

10 30166 เด็กหญิงแจ๊สซิต้ำ ดิแอซ ป.3/2

11 30479 เด็กหญิงธิษตยำ หลิมออปุน ป.3/2

12 29086 เด็กชำยภูมิ โอฬำรปีติกุล ป.3/3

13 29092 เด็กชำยปิยวัฒน์ วงศ์ทศวัชร์ ป.3/3

14 29101 เด็กชำยกันต์ธีร์ ธ ำรงสมบัติ ป.3/3

15 29121 เด็กชำยนิธิศ เลิศเรืองรอง ป.3/3

16 29124 เด็กหญิงธยำนิษฐ์ สมบูรณ์บูรณะ ป.3/3

17 29126 เด็กหญิงศรันย์ญำ เพชรนุเดช ป.3/3

18 29128 เด็กชำยกัณฐกะ ศรีบุญเอก ป.3/3

19 29131 เด็กหญิงปิยมำศ ต่วนเย็น ป.3/3

20 29146 เด็กหญิงวริญรดำ อังกำบ ป.3/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุวิมล   หงษ์คุณากร



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29152 เด็กหญิงพรบงกช ศรีนนท์ ป.3/3

2 29159 เด็กหญิงพัฑรำ จันทร์หอม ป.3/3

3 29165 เด็กชำยรัชพล หวังรัตนกุล ป.3/3

4 29170 เด็กชำยประยุทธ์ ชันพรมมำ ป.3/3

5 29174 เด็กชำยมังกร ประดิษฐ์พงศ์ชัย ป.3/3

6 29180 เด็กชำยกฤษณวัตร รำชวันดี ป.3/3

7 29185 เด็กชำยณัฐดนัย ว่องวิริพงษ์สิน ป.3/3

8 29199 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธนิกกุล ป.3/3

9 29201 เด็กชำยอชิระ อุดมกิจโอฬำร ป.3/3

10 29337 เด็กชำยสุวิชำนันท์ แก้วแดง ป.3/3

11 29579 เด็กหญิงมนต์วลี ย่ิงไพบูลย์ ป.3/3

12 29865 เด็กชำยรนนท์ มำลินทำ ป.3/3

13 29935 เด็กชำยปวรุตม์ หัทยำภิชำติ ป.3/3

14 29959 เด็กชำยอำชวิน ใจห้ำว ป.3/3

15 29969 เด็กหญิงธีรยำ สุขสว่ำง ป.3/3

16 29973 เด็กหญิงวริศรำ ทมโยธำ ป.3/3

17 29974 เด็กหญิงขณิษฐำ ศรีมำชู ป.3/3

18 29975 เด็กชำยคุณัชญ์ แซ่เจ่ีย ป.3/3

19 29976 เด็กชำยบุณยกร ไพศำลสกุลวงศ์ ป.3/3

20 29983 เด็กชำยอัฑฒ์วีร์ อริยสรวิศ ป.3/3

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูทิพวัล เพชรนอก

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29205 เด็กหญิงศรัญญำ นำมโยธี ป.3/4

2 29218 เด็กหญิงธันยมัย แซ่เตีย ป.3/4

3 29221 เด็กชำยพลกฤตย์ กรดแก้ว ป.3/4

4 29230 เด็กหญิงณิชชำ เสริมสุขเลิศ ป.3/4

5 29235 เด็กหญิงอริญญำ เดชำวงษ์ไพโรจน์ ป.3/4

6 29238 เด็กชำยธนภค บุญประภำพงศ์ ป.3/4

7 29258 เด็กหญิงธิตยำ ฤทธ์ิเล็ก ป.3/4

8 29260 เด็กหญิงณัฐนำรำ สุดจิตจูล ป.3/4

9 29284 เด็กหญิงวรรณพร อินทรศรี ป.3/4

10 29287 เด็กหญิงวชิรญำณ์ อำป้อง ป.3/4

11 29295 เด็กชำยปุณณศิลป์ เจริญคติธรรม ป.3/4

12 29310 เด็กชำยทีป์สุธำ นำมเจริญ ป.3/4

13 29317 เด็กชำยเจมส์ ไรอัน เมนเชียส  ดิโซ ป.3/4

14 29387 เด็กหญิงริญลดำ ศรนรินทร์ ป.3/4

15 29388 เด็กชำยพุทธเนต มโนรัศมี ป.3/4

16 29514 เด็กหญิงวลัยพรรณ ลีลำเลิศประเสริฐ ป.3/4

17 29811 เด็กหญิงจุนิตำ พิทักษ์ ป.3/4

18 29853 เด็กชำยธนิน ทองสว่ำง ป.3/4

19 29978 เด็กชำยคุณำวิชญ์ อเนกสินวิสุธี ป.3/4

20 29985 เด็กชำยนรำวิชญ์ บรรทัดจันทร์ ป.3/4

21 30002 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณโชติ ป.3/4

22 30003 เด็กหญิงติณณำ วรรณโร ป.3/4

23 30013 เด็กหญิงภริตำ เบ้ำงำม ป.3/4

24 30035 เด็กหญิงอิสริญำภรณ์ ดีสว่ำง ป.3/4

25 30045 เด็กชำยภูธดล กนกอภิวัฒน์ ป.3/4

26 30047 เด็กหญิงปุณยนุช ทองอยู่ ป.3/4

27 30051 เด็กหญิงธิษณำมดี จันทะวงษ์ ป.3/4

28 30053 เด็กหญิงภนัสนันท์ ศิริมำจันทร์ ป.3/4

29 30080 เด็กหญิงจินต์จุฑำ ส้มฉุน ป.3/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/5 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูนพรัตน์  สวนทรัพย์

ช่ือ - สกุล 


