
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ
1 28448 เด็กหญิงวำรีวัลย์ ลอยไสว ป.5/1
2 28450 เด็กหญิงปุณณภำภัสร์ ภักดี ป.5/1
3 28455 เด็กชำยตะวัน วัลย์มำลี ป.5/1
4 28461 เด็กชำยรชฎ จิณณวำโส ป.5/1
5 28465 เด็กชำยกฤษธนิน กุศลกรรมบถ ป.5/1
6 28467 เด็กชำยภัทรกร กิจขยัน ป.5/1
7 28470 เด็กชำยพีรยุทธ์ สมคะเนย์ ป.5/1
8 28471 เด็กชำยณัฐชนันท์ เตรียมศิริวรกุล ป.5/1
9 28495 เด็กหญิงณภัสนันท์ จิรำนิรัชพรกุล ป.5/1
10 28511 เด็กชำยณดล ดอนประดู่ ป.5/1
11 28516 เด็กชำยชัชชน บุญค ำ ป.5/1
12 28519 เด็กหญิงวริยำ ปรำมแสง ป.5/1
13 28527 เด็กชำยชิษณุชำ ดอนยำง ป.5/1
14 28562 เด็กหญิงอภิษฎำ ฤทธ์ิชู ป.5/1
15 28575 เด็กหญิงพิมพ์ณดำ สิทธิโกมลพัชร์ ป.5/1
16 28585 เด็กหญิงชญำมินธ์ิ ปุ้งโพธ์ิ ป.5/1
17 28586 เด็กชำยเกียรติคุณ คติมุนีธร ป.5/1
18 28587 เด็กหญิงปณิตำ คงประเสริฐลำภ ป.5/1
19 28628 เด็กหญิงกัลย์ธิดำ แซ่ต้ัง ป.5/1
20 28708 เด็กชำยกรวิชญ์ วิเศษศิลป์ ป.5/1
21 28751 เด็กชำยธีรโชติ แซ่ล้ิม ป.5/1
22 28752 เด็กชำยฆนำกร บัวจรูญ ป.5/1
23 28763 เด็กชำยปำฎิวัฒน์ แซ่เอ้ียว ป.5/1
24 28773 เด็กชำยศุภกฤต พูนแสงศิริ ป.5/1
25 28777 เด็กหญิงนิตย์รดี สุทธิธรรมวงศ์ ป.5/1
26 28779 เด็กหญิงปำวริศำ นำมวงษำ ป.5/1
27 28932 เด็กหญิงธนวรรณ โชติกลำง ป.5/1

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูปริวรรต  ไชยเผือก
ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ

1 29100 เด็กชำยชนะโชติ อังกูรรัชพร ป.5/1

2 29270 เด็กชำยแทนคุณ เกษมจันทรโรจน์ ป.5/1

3 29299 เด็กหญิงยำเมล่ำ เคท วิลำง ป.5/1

4 29365 เด็กชำยเซดู เดียบำเต้ ป.5/1

5 29398 เด็กชำยอรรถวิทย์ วีระศิลป์ ป.5/1

6 29402 เด็กชำยกิตติพัฒน์ กิตติเพชรสมบัติ ป.5/1

7 30415 เด็กชำยทีฆ ทองโชติ ป.5/1

8 30553 เด็กหญิงปำณชญำ มิตสุโมโต้ ป.5/1

9 30585 เด็กชำยทิวัตถ์ รัตตะรังสี ป.5/1

10 30649 เด็กชำยภีธนพัฒน์ ตัญณอัครพนธ ป.5/1

11 28476 เด็กหญิงสุพิชญำ สกุลสำมำรถ ป.5/2

12 28513 เด็กชำยสิรภพ นักรู้ ป.5/2

13 28518 เด็กชำยชนสรณ์ ภิกขติวรกุล ป.5/2

14 28529 เด็กชำยปภินวิช ดวงพิทักษ์พงศ์ ป.5/2

15 28531 เด็กชำยอนันตำ สังข์เวช ป.5/2

16 28535 เด็กหญิงธิญำดำ เพ่ิมทอง ป.5/2

17 28551 เด็กชำยไตรรัตน์ คล้ำยบุญมี ป.5/2

18 28552 เด็กชำยกรณ์คเณศ นำคพยนต์ ป.5/2

19 28557 เด็กชำยกันต์ธีภพ กรูณำ ป.5/2

20 28579 เด็กหญิงชิตำภำ ชมสินทรัพย์ ป.5/2

21 28598 เด็กชำยพัชรภูมิ สิงห์แก้ว ป.5/2

22 28602 เด็กหญิงณัฐชญำ ศรีโกศักด์ิ ป.5/2

23 28641 เด็กชำยญำณำธิป ลิขิตรุ่งเรืองชัย ป.5/2

24 28658 เด็กชำยภำคิน มีจรรยำกุล ป.5/2

25 28684 เด็กชำยปัณณวัชร์ อิทธิเศวตศักด์ิ ป.5/2

26 28776 เด็กชำยอนำวิล บัณฑิต ป.5/2

27 28830 เด็กชำยก้องภพ ดอกพอง ป.5/2

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูสุทธิพงษ์ ตรีบุญเมือง

ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ศำสนำ หมำยเหตุ

1 29236 เด็กหญิงชุติกำญจน์ ม้ำวมงคล ป.5/2

2 29350 เด็กชำยธนพนธ์ สุทโธ ป.5/2

3 29408 เด็กชำยธเนศพล สินธนำพันธ์ุ ป.5/2

4 29427 เด็กชำยภำสกร ภำสวงศ์ตระกูล ป.5/2

5 29436 เด็กหญิงสุวิชญำ แก้วแดง ป.5/2

6 29584 เด็กหญิงวัลลภำ นนพละ ป.5/2

7 29617 เด็กชำยชยุตม์ มิตรประชำชน ป.5/2

8 29825 เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงมำลัย ป.5/2

9 30059 เด็กชำยชุงมิน ลี ป.5/2

10 30123 เด็กหญิงปวริศำ มำสอำด ป.5/2

11 30340 เด็กชำยกฤติ วงศ์ศิริสีหรำ ป.5/2

12 30409 เด็กหญิงภูริชญำ แซ่หว่อง ป.5/2

13 30467 เด็กหญิงนฤมล เสือคง ป.5/2

14 30600 เด็กชำยธิติสรณ์ ทองหยด ป.5/2

15 30652 เด็กหญิงป่ินมณี บุญกัน ป.5/2

16 28480 เด็กหญิงชลิตำภรณ์ อักษรภูษิตพงศ์ ป.5/3

17 28489 เด็กชำยสิรวิชญ์ ศรีสุดดี ป.5/3

18 28493 เด็กชำยวิศรุต ทูนไธสงค์ ป.5/3

19 28494 เด็กชำยชินภัทร มนตรี ป.5/3

20 28501 เด็กหญิงกุลปวีร์ ขวัญใจ ป.5/3

21 28523 เด็กชำยบดินทร์วิชญ์ เชิงไกรยัง ป.5/3

22 28524 เด็กชำยปกรณ์ ฟูรักษำ ป.5/3

23 28554 เด็กชำยตนุภัทร น่ำชม ป.5/3

24 28567 เด็กหญิงพชรกมลชนก กลึงวิจิตร ป.5/3

25 28572 เด็กชำยวรกร ประภำอภิรัตน์ ป.5/3

26 28576 เด็กชำยธนัท จิรธนบูรณ์ ป.5/3

27 28582 เด็กชำยกันต์กวี บุญสุวงศ์ ป.5/3

ช่ือ - สกุล 

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูชาญบุญ  ผ่ึงผาย



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ
1 28594 เด็กหญิงณัฐธิดำ ศิริวงค์ ป.5/3
2 28609 เด็กชำยพงศกร ดีนำน ป.5/3
3 28610 เด็กหญิงกชพร ชุ่มเชยวงค์ ป.5/3
4 28636 เด็กหญิงบุญญฤทธ์ิ นันทคุณำกร ป.5/3
5 28672 เด็กชำยภูริชญำ เทพเจริญ ป.5/3
6 29253 เด็กชำยชยณัฐ อภิชำติวรพงษ์ ป.5/3
7 29405 เด็กหญิงกัญญำรัตน์ โสภำ ป.5/3
8 29432 เด็กชำยชัยพัฒน์ รุจิอำจ ป.5/3
9 29521 เด็กหญิงกัญญำภัทร จ่ำบำล ป.5/3
10 29522 เด็กชำยจอมพล สุวรรณเวียง ป.5/3
11 29528 เด็กชำยอิทธิณัฐ จิตรอรุณไสว ป.5/3
12 29531 เด็กชำยธนัท จันทร์พงษ์ ป.5/3
13 29553 เด็กชำยธนันท์รัฐ ศรีหร่ิง ป.5/3
14 29556 เด็กชำยณัฐชนน แก้ววิเชียร ป.5/3
15 29627 เด็กชำยกิตติพศ ยังสงบสุข ป.5/3
16 30065 เด็กชำยศิวกร เท่ียงตรง ป.5/3
17 30244 เด็กชำยกฤษกวินท์ ศักด์ิเจริญทรัพย์ ป.5/3
18 30339 เด็กชำยวชิรวิทย์ กุลโพนเมือง ป.5/3
19 30387 เด็กหญิงวิมพ์วิภำ แย้มย้ิม ป.5/3
20 30396 เด็กหญิงแจสมิน ไปเปอร์ ป.5/3
21 28475 เด็กหญิงอภิสมัย กำญจนเมธีรัตน์ ป.5/4
22 28488 เด็กชำยชนกันต์ แตงจ่ัน ป.5/4
23 28520 เด็กหญิงญำดำ ไชยรุตม์ ป.5/4
24 28526 เด็กหญิงวรมินตรำ ภูมิเกรียงไกร ป.5/4
25 28558 เด็กหญิงอัจฉริยำ สนธ์ิหำ ป.5/4
26 28569 เด็กชำยณัฏฐสูทย์ บุญประภำพงศ์ ป.5/4
27 28639 เด็กหญิงทิพธิดำ รุ่งทัพพ่วง ป.5/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4(Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูกาวิน ทองกรรไกร
ช่ือ - สกุล 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว ห้อง หมำยเหตุ
1 28674 เด็กหญิงธนัญญำ สุรัตนชัยกุล ป.5/4
2 28683 เด็กชำยธนนท์ ทองสุกมี ป.5/4
3 28693 เด็กชำยอธิศลักษณ์ อนันต์สิริวุฒิ ป.5/4
4 28729 เด็กชำยบุรินทร์ สังคง ป.5/4
5 28755 เด็กหญิงคณัญญำ ค ำศรีระภำพ ป.5/4
6 28775 เด็กหญิงธวัลพร ชิวค้ำ ป.5/4
7 28908 เด็กหญิงปิยะดำ มำอุ่น ป.5/4
8 28944 เด็กชำยกวิน เกิดเชิดชู ป.5/4
9 29169 เด็กชำยปุริม ไทรชมภู ป.5/4
10 29172 เด็กชำยพลำธิป ปิยเกษม ป.5/4
11 29262 เด็กหญิงวิรัสยำ ศรีเรืองรุ่งกมล ป.5/4
12 29394 เด็กชำยเสฐวุฒิ ทองจันทร์ ป.5/4
13 29396 เด็กชำยกฤติดล มนตรี ป.5/4
14 29404 เด็กชำยคณัสนันท์ เฮงพัฒนำพงศ์ ป.5/4
15 29415 เด็กชำยชลดรงค์ เรืองอุไรฤกษ์ ป.5/4
16 29417 เด็กชำยหัสดิน มะละศิลป์ ป.5/4
17 29420 เด็กชำยธนเสฏฐ์ ฉัตรวัฒนำสกุล ป.5/4
18 29426 เด็กชำยกฤดำกำร กุ่ยสำคร ป.5/4
19 29483 เด็กหญิงธนพร อนุสรณ์เทวินทร์ ป.5/4
20 29493 เด็กชำยปุณณวิช วิทยำภินันท์ ป.5/4
21 29516 เด็กชำยดุษฎี กรอบทอง ป.5/4
22 29550 เด็กชำยณักษ์ แก้วกนก ป.5/4
23 29631 เด็กชำยมนต์ณัฐ สินวรพันธ์ุ ป.5/4
24 29890 เด็กหญิงรมย์ชลี ตุ้มวอน ป.5/4
25 30133 เด็กหญิงฉัตรรัตน์ พุทธิดีพำวณิช ป.5/4
26 30251 เด็กชำยณัฐชำนนท์ หิรัณย์อธิภัทร ป.5/4
27 30586 เด็กหญิงอำลียะห์ แกสมำน ป.5/4

 รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 (Covid - 19) ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าช้ัน คุณครูฉัตรชนก อร่ามเมฆา
ช่ือ - สกุล 


