
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28806 เด็กหญิงพิมญำดำ นิจจังจัตุบุตร ป.4/1

2 28812 เด็กชำยพรพัฒน์ เกษมณี ป.4/1

3 28823 เด็กหญิงอิงขวัญ ภัทรธำดำวงศ์ ป.4/1

4 28846 เด็กชำยธนกฤต ธรรมนิยำม ป.4/1

5 28848 เด็กชำยศุภกร แหวนเงิน ป.4/1

6 28849 เด็กชำยเจตน์สฤษฎ์ิ ด ำรงค์สกุลไทย ป.4/1

7 28851 เด็กหญิงสลิลทิพย์ แย้มเกตุ ป.4/1

8 28863 เด็กหญิงภัณฑิรำ อุ้ยตระกูล ป.4/1

9 28864 เด็กหญิงธิติณัฎฐ์ วัฒนไพลิน ป.4/1

10 28867 เด็กชำยภคภัทร สุวรรณแสน ป.4/1

11 28868 เด็กชำยณัฐฏพล พุฒิพัฒน์โฆษิต ป.4/1

12 28872 เด็กชำยอภิวัฒน์ รำชวันดี ป.4/1

13 28917 เด็กหญิงอรุณรุ่ง บ ำเพ็ญผล ป.4/1

14 28922 เด็กชำยภำณุรุจ ฟอกสันเทียะ ป.4/1

15 28927 เด็กหญิงสรณภัทร คชไพสิฐ ป.4/1

16 28942 เด็กหญิงณัฐนรี ศิริวงค์ ป.4/1

17 29000 เด็กชำยณัฐชนน รจิตพิทักษ์ ป.4/1

18 29009 เด็กชำยสุรเดช หลิมออปุน ป.4/1

19 29077 เด็กชำยรตนมงคล นรำปัญญำกุล ป.4/1

20 29378 เด็กชำยวัชรพงศ์ ยงสวัสด์ิ ป.4/1

21 29671 เด็กชำยธีร์ เอ่ียมสุภำษิต ป.4/1

22 29673 เด็กหญิงจิรณัฐ เศวตอมรชัย ป.4/1

23 29678 เด็กชำยวินเซนต์ อัครศักดินันท์ ป.4/1

24 29681 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ จ่ำชัยภูมิ ป.4/1

25 29868 เด็กหญิงรวิษฎำ เชำว์อยชัย ป.4/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูหอมหวน  ใบค า

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ศำสนำ หมำยเหตุ

1 30046 เด็กชำยสุทธิกิตต์ิ สิริรัตน์อุบล ป.4/1

2 30163 เด็กชำยณัฐนนท์ พิมพ์โพธ์ิ ป.4/1

3 30329 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วีระวัฒน์ก ำจร ป.4/1

4 30583 เด็กชำยธีร์ธวัช มณีกุล ป.4/1

5 30592 เด็กหญิงธนวรรณ์ เช่ือมไชยกุล ป.4/1

6 30599 เด็กชำยสรสิทธ์ิ หวังรัตนกุล ป.4/1

7 28845 เด็กชำยปุญญพัฒน์ ประทุมสินธ์ุ ป.4/2

8 28852 เด็กหญิงไรริน เพ่ือมสุบล ป.4/2

9 28855 เด็กชำยนพรัตน์ รสชำ ป.4/2

10 28856 เด็กชำยชวกร ชิดนอก ป.4/2

11 28859 เด็กชำยหัตถกิจ ศรีนนท์ ป.4/2

12 28860 เด็กชำยพีรวัส วรรณเศรษฐชัย ป.4/2

13 28861 เด็กชำยพัชรพล เรืองหล้ำ ป.4/2

14 28888 เด็กชำยลุฟฟี ตำเยะ ป.4/2

15 28889 เด็กหญิงพรพรรณ แสงพัฒนำกรกิจ ป.4/2

16 28924 เด็กชำยจิรำกร อนันต์พนำกุล ป.4/2

17 28950 เด็กหญิงธัญรัตน์ โมรำ ป.4/2

18 28997 เด็กชำยฮำริส หมัดเสริมสิน ป.4/2

19 29049 เด็กหญิงศศิวิมล เลขุนทด ป.4/2

20 29352 เด็กหญิงชำมำวีร์ อุดมสินสมบูรณ์ ป.4/2

21 29639 เด็กชำยฤชำกร แก่นสำรี ป.4/2

22 29682 เด็กชำยภูธนินภัทร แก้วแสนเมือง ป.4/2

23 29686 เด็กชำยนพปภัทร ชูธนำกรณ์กุล ป.4/2

24 29709 เด็กหญิงนุชนำถ อัศวพันธำ ป.4/2

25 29710 เด็กหญิงกรกมลวรรณ ต่ำงศรี ป.4/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูวิเชียร   ตุ้มเพ็ชร

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28847 เด็กหญิงเอมธิตำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ป.4/3

2 28850 เด็กชำยณัฐพันธ์ ใจทอง ป.4/3

3 28857 เด็กหญิงณิชกำนต์ กติกำ ป.4/3

4 28898 เด็กชำยศิวกร เลิศปิติธรรม ป.4/3

5 28937 เด็กชำยตุลย์เมธี สุขสุภำ ป.4/3

6 28940 เด็กหญิงวรรณัน เหล่ำมณีรัตนำภรณ์ ป.4/3

7 28943 เด็กชำยวรวิทย์ ดำวทอง ป.4/3

8 28946 เด็กชำยกิตติภัค สุธำนนท์ ป.4/3

9 28968 เด็กชำยณฐนนท์ แตงเงิน ป.4/3

10 29063 เด็กหญิงกำนต์พิชชำ พรหมมี ป.4/3

11 29080 เด็กชำยวริทธ์ิธร ร่ืนเริง ป.4/3

12 29212 เด็กชำยสรัล เทียนทับทิม ป.4/3

13 29277 เด็กหญิงภูริชญำ ยังตรง ป.4/3

14 29537 เด็กหญิงนิชำพร กฤษณวรรณ ป.4/3

15 29685 เด็กชำยอัษศดิณย์ ส ำนัก ป.4/3

16 29692 เด็กหญิงสุวภัทร ศศิธรวัณณ์ ป.4/3

17 29797 เด็กหญิงลัลนำ อรุณรัตน์ ป.4/3

18 29806 เด็กหญิงภัทรปภำ ทิมงำม ป.4/3

19 29807 เด็กชำยโฮหว่ำ โฮ้ ป.4/3

20 29879 เด็กชำยบำรมี ศรีเหรำ ป.4/3

21 29892 เด็กหญิงปีตมณี พำนิชนก ป.4/3

22 30025 เด็กชำยอดัม มุ้ย ป.4/3

23 30109 เด็กชำยศุภเศรษฐ์ สงบุตร ป.4/3

24 30119 เด็กหญิงภณิตำ กงภูธร ป.4/3

25 30469 เด็กหญิงศรสวรรค์ พิริยะปัญญำพร ป.4/3

26 30477 เด็กหญิงรำตรี สำลีพิมล ป.4/3

27 30613 เด็กหญิงณัฐชนันทน์ แย้มสุคนธ์ ป.4/3

28 30626 เด็กชำยปัฐพ์ สำยน้อย ป.4/3

29 30682 เด็กชำยพัทธดนย์ โชคสิริไพศำล ป.4/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูทีปกร  แสนรัมย์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 28841 เด็กหญิงธนัชชำ เหว่ำส ำเนียง ป.4/4

2 28862 เด็กหญิงอทิวรำห์ ประสงค์ทรัพย์ ป.4/4

3 28869 เด็กชำยนิธิกร เจ่ิงมโนธรรม ป.4/4

4 28877 เด็กหญิงพนิดำ ภัทรนำวิก ป.4/4

5 28883 เด็กหญิงภูษณิศำ แก้วโสม ป.4/4

6 28886 เด็กหญิงกมลณัฎ รุ่งเรือง ป.4/4

7 28896 เด็กหญิงรินรดำ สุรัตนชัยกุล ป.4/4

8 28926 เด็กชำยอริยะ จิตร์มงคลสุข ป.4/4

9 28928 เด็กหญิงสิรำรมย์ สำยสุพรรณ์ ป.4/4

10 29051 เด็กชำยพัชรพล เกยุรินทร์ ป.4/4

11 29066 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ พรมค ำซำว ป.4/4

12 29083 เด็กชำยกฤตเมธ ปัดไธสงค์ ป.4/4

13 29347 เด็กหญิงณัฐชำพรรณ วงษ์พรม ป.4/4

14 29349 เด็กชำยจำรุพงศ์ แสนหม่ี ป.4/4

15 29428 เด็กชำยวิทย์สรัช รักเมือง ป.4/4

16 29581 เด็กชำยภำคิน ลัดดำแย้ม ป.4/4

17 29633 เด็กชำยภูดิส ทองเนียม ป.4/4

18 29668 เด็กหญิงอริศรำ รำชอำสำ ป.4/4

19 29672 เด็กชำยสิริชัย ทิมจ ำลอง ป.4/4

20 29690 เด็กหญิงเบญฑิตรำ โฉมเฉลำ ป.4/4

21 29694 เด็กชำยปุณณวิช วิริยะฉันท์ ป.4/4

22 29733 เด็กหญิงอัยรินทร์ เคดี ป.4/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูวรวลักษณ์ กุลกรม

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29757 เด็กหญิงชญำภำ สุตคุณสันติกำร ป.4/2

2 29767 เด็กชำยพันธวิชย์ สุวรรณแสงชูโต ป.4/2

3 29768 เด็กชำยกฤตำนนท์ แสงเพชร ป.4/2

4 29774 เด็กหญิงปำณิสรำ เตชะวงศ์ธรรม ป.4/2

5 29813 เด็กชำยจิรศักด์ิ ศิริเผ่ำสุวรรณกุล ป.4/2

6 29840 เด็กชำยนพัฐกรณ์ เงินเรือง ป.4/2

7 29886 เด็กหญิงปพิชญำ พิมพ์กลำง ป.4/2

8 30168 เด็กหญิงจิรัชญำ จิตต์รุ่งเรืองสุข ป.4/2

9 30170 เด็กหญิงธัญพร ใจรักษำ ป.4/2

10 30193 เด็กชำยจรัสพงศ์ หวังอำรยธรรม ป.4/2

11 30400 เด็กหญิงชัญญำนุช ดุจประทีป ป.4/2

12 30406 เด็กชำยเทพมงคล อัศวโรจน์ ป.4/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 (Covid - 19)ปีการศึกษา 2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูศักด์ิชาย สุนทวิรัตน์สุข

ช่ือ - สกุล 


