
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18323 ด.ช. ชัชชล ประชาฉาย 26 19743 ด.ช. เกริกกอ้ง สุภาพ

2 18548 ด.ช. ธนาวุธ นามดิษฐ 27 19744 ด.ช. ตุลดิษย์ แดงเสม

3 18563 ด.ช. อภิชญะ ปานมณี 28 18579 ด.ญ. เอวารินทร์ ป้อมป้องภัย

4 18564 ด.ช. ชัยชนะ วงษ์จินดา 29 18584 ด.ญ. ปุณณชา ออ่งละออ

5 18586 ด.ช. เขมภัทร์ พันนา 30 18609 ด.ญ. พัตราภรณ์ กาญจนกจิวิศาล

6 18587 ด.ช. พุฒิเมธ นาคะพันธ์ุ 31 18739 ด.ญ. กลัยาณัฐ สุวรรณคีรี

7 18591 ด.ช. ชวกร น าเจริญ 32 18743 ด.ญ. พสุลักษณ์ นิธากรณ์

8 18592 ด.ช. ชยพล น าเจริญ 33 18776 ด.ญ. เขมจิรา เพียงล้ิม

9 18601 ด.ช. วีรยุทธ ตนภู 34 18811 ด.ญ. บุญสิตา บุณยายน

10 18641 ด.ช. จารุวัฒน์ ศรีงาม 35 18916 ด.ญ. กนกนุช แสงสุวรรณ

11 18666 ด.ช. กญัชพร บัวแกว้ 36 18943 ด.ญ. ธิดารัตน์ นักจะเข้

12 18707 ด.ช. ภัชรพล ฤทธิสมิต 37 18945 ด.ญ. ถลัชนันท์ แย้มส ารวย

13 18759 ด.ช. วุฒิชัย ค าชนะ 38 19358 ด.ญ. พิมพ์พร วรรณวิจิตร

14 18761 ด.ช. ศุภกร อนิทร์ทรง 39 19745 ด.ญ. สวรรค์พิม วงศ์เอี่ยม

15 18767 ด.ช. ศุภกนัต์ เนตะค า 40 19746 ด.ญ. อริสา อทุัยธรรม

16 18791 ด.ช. ชยพล ตันติแกว้ประโยชน์ 41 19748 ด.ญ. ณหทัย เดชสุภา

17 18797 ด.ช. พิชญุตม์ เพิกเฉย 42 19749 ด.ญ. กลุภา เฉยสะอาด

18 19354 ด.ช. อภิสิทธ์ิ วัฒนิ่ม 43 19750 ด.ญ. ปุณภา รอดประเสริฐ

19 19356 ด.ช. วุฒิภัทร วุฒิเอก 44 19751 ด.ญ. นรีกานต์ สีนวล

20 19357 ด.ช. พิทยุตม์ อนิน้อย 45 19752 ด.ญ. ณัฐชญา พัฒนมาศ

21 19736 ด.ช. ธชย สมโสภณ 46 19753 ด.ญ. ทองชมพู ประหยัดวงค์

22 19737 ด.ช. ณฐภัทร สุขสม 47 19756 ด.ญ. พีรดา นนท์อาสา

23 19738 ด.ช. บรรณสรณ์ สิริโสภณวัฒนา 48 19757 ด.ญ. ศุภิสรา สนตุ่น

24 19740 ด.ช. พิศุทธ์ิ ชาวหล่ม 49 19758 ด.ญ. ฐายิกา ทองงาม

25 19741 ด.ช. นันทพัทธ์ โสดากลุ
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18467 ด.ช. ธนภัทร เครือพันธ์ศักด์ิ 26 19363 ด.ช. ณัฐษฎา กาญจนตรีเพ็ชร

2 18546 ด.ช. ชัยภัทร หอมหวล 27 19667 ด.ช. คุณานนท์ แผนสมบูรณ์

3 18553 ด.ช. ณัฐดนัย รอดค า 28 18568 ด.ญ. กานต์พิชชา มาตรี

4 18554 ด.ช. ศุภกจิ จงใจภักดี 29 18569 ด.ญ. บุณยาพร ภู่ระย้า

5 18557 ด.ช. พรกมล บัวศิริ 30 18576 ด.ญ. ณิฐิภา อนิทรักษ์

6 18593 ด.ช. ศุภวิชญ์ หมู่ม่วง 31 18577 ด.ญ. ณิฐิชา อนิทรักษ์

7 18595 ด.ช. ดนุชเดช ไชยโกมล 32 18583 ด.ญ. สุพิชฌาย์ แกว้กล่ า

8 18638 ด.ช. ศุภชนกต์ บ่อเกดิ 33 18607 ด.ญ. นฤภัค เดชธุวานันท์

9 18640 ด.ช. ณัฐภาคย์ กจิเกตุ 34 18616 ด.ญ. ปุณยาพร พิมพ์สุวรรณ

10 18667 ด.ช. ณัฐกรณ์ วันเพ็ญ 35 18620 ด.ญ. ภิญญดา นิยมสุข

11 18678 ด.ช. พีรวิชญ์ ขวัญเมือง 36 18621 ด.ญ. กนกวดี ดอกเทียน

12 18680 ด.ช. ฐาปกรณ์ บุญจีน 37 18662 ด.ญ. ธันย์วลัย เสถยีรวงศ์มาศ

13 18682 ด.ช. กฤตภาค บุญญาลัย 38 18689 ด.ญ. ศุกร์วรรณนา อาจคิดการ

14 18711 ด.ช. ณฐนนท์ ทัดสวน 39 18692 ด.ญ. ปิน่ญารัตน์ ปานพรมมา

15 18713 ด.ช. ณภัทร สู้ภัยพาล 40 18698 ด.ญ. ธัญชนก ตันเจริญ

16 18717 ด.ช. ธเนศ เสวีวัลลภ 41 18699 ด.ญ. ชนัญญา บัวผ่อง

17 18718 ด.ช. อนิทรชาล อน้ทอง 42 18734 ด.ญ. ณัฐธิดา จับทอง

18 18719 ด.ช. ธนกร ตระกลูชมดง 43 18736 ด.ญ. ฉตัรปวีณ์ ศรีประเสริฐ

19 18752 ด.ช. ณเรศ ไกรสิทธ์ิ 44 18740 ด.ญ. นลินนิภา อนุพัฒน์

20 18766 ด.ช. รัชพล พุม่แหยม 45 18772 ด.ญ. โชติกาญจน์ นิลเปล่ียน

21 18788 ด.ช. อนุภัทร สีลานุพันธ์ 46 18775 ด.ญ. ณัชวดี จะนะจินา

22 18793 ด.ช. ณัฏฐกติติ รุ่งวิไลเจริญ 47 18779 ด.ญ. กรณัท สมฤทธ์ิ

23 18921 ด.ช. คณาธิปช์ หนูอน้ 48 18823 ด.ญ. ธารารินทร์ ปังประเสริฐ

24 18939 ด.ช. ภานุวัฒน์ แกว้สว่าง 49 18918 ด.ญ. กชพรรณ จันทวาส

25 19362 ด.ช. พชร ลิขติ 50 18942 ด.ญ. พิชชานันท์ สมจิตต์
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เลข

ประจ ำตัว

1 18562 ด.ช. ศิวาวุธ ศรีศักดา 27 18572 ด.ญ. กานต์ธิดา ใจดี

2 18597 ด.ช. ณัฐภูมิ แกน่รักษ์ 28 18575 ด.ญ. พิญญาพัชญ์ โตงาม

3 18599 ด.ช. อรรถพล ศรีอนันต์ 29 18606 ด.ญ. ณดา ยศศักด์ิศรี

4 18627 ด.ช. เมฆา เสาร์ม่วง 30 18608 ด.ญ. ชัญญาภัส บุญศิริ

5 18633 ด.ช. ธนวินท์ เสวกดรุณทร 31 18618 ด.ญ. ณภัสสร จันทร์เรือง

6 18634 ด.ช. ธรรมจักร นิ่มนวล 32 18649 ด.ญ. พรนับพัน บุตรน้ าเพชร

7 18636 ด.ช. พุฒิพงศ์ คงใจ 33 18651 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา นิลเรืองรอง

8 18639 ด.ช. อนวัช กล่ินนิ่ม 34 18658 ด.ญ. กญัญาณัฐ สีหา

9 18642 ด.ช. เตวิน กล่ินทวี  35 18695 ด.ญ. พิชชาภา ข าดี

10 18668 ด.ช. ชลกานต์ แจ่มศรี 36 18697 ด.ญ. ปัณณิกา วงค์วิลัย

11 18669 ด.ช. ชนาธิป ก าจรกติติคุณ 37 18700 ด.ญ. บัวบูชา กาญจนฤทธ์ิพงศ์

12 18670 ด.ช. อนุวัติ วรรณะ 38 18702 ด.ญ. กญัญพัชร เอี่ยมหนู

13 18671 ด.ช. อฐัรพงษ์ ค าภิมาบุตร 39 18731 ด.ญ. พรนัชชา ทองสม

14 18672 ด.ช. ปัญญพน ย่ิงกลัยา 40 18735 ด.ญ. อนัญญา ค าจันทร์

15 18676 ด.ช. พชร ธราธารกลุวัฒนา 41 18744 ด.ญ. ณดา ปูเชียงแดง

16 18681 ด.ช. กติติกานต์ มั่นคง 42 18745 ด.ญ. ธนัชพร ทองดี

17 18684 ด.ช. ชัยนันทน์ สมสกจิ 43 18768 ด.ญ. อชันีย์ เฮงเส็ง

18 18714 ด.ช. ปิติภัทร พุม่เพ็ชร 44 18769 ด.ญ. นัชชา แซ่จันทร์

19 18715 ด.ช. นัฐธนันท์ รัตนากร 45 18777 ด.ญ. พิชญธิดา กลีบเมฆ

20 18747 ด.ช. ณฐนน บริสุทธ์ิ 46 18780 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รุ่งเจริญ

21 18762 ด.ช. พิสิษฐ์ เขยีวชะอุ่ม 47 18815 ด.ญ. ณิชานันท์ ซังบุษบา

22 18802 ด.ช. ณัฏฐกติต์ิ นิ่มนวล 48 18816 ด.ญ. พรปวีณ์ แกว้ประเสริฐ

23 18804 ด.ช. ศุภการ แกว้จารนัย 49 18819 ด.ญ. กานต์พิชชา ชูเลิศ

24 18806 ด.ช. กฤตภาส บูรณิจฉก์ลุ 50 18917 ด.ญ. ปัญญาพร เหมพันธ์

25 18914 ด.ช. ณภัทร ฉตัรแกว้ 51 19241 ด.ญ. มินญารัตน์ พุกประเสริฐ

26 18940 ด.ช. วรากร ศรีคล้ า 52 19365 ด.ญ. อนุธิดา แด่โดย
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เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18550 ด.ช. ธนพงษ์ คงทอง 27 18614 ด.ญ. สุชานันท์ เซ่ียงหวอง

2 18589 ด.ช. ธนัช ไพศาลย์ 28 18615 ด.ญ. รัตน์ฐาภัทร ใจก าแหง

3 18594 ด.ช. ปัณณทัต ทับทิมศรี 29 18623 ด.ญ. ภัสวรัลตา ฉยุเนย

4 18600 ด.ช. รพีภัทร อนุสี 30 18625 ด.ญ. ชนินท์นรา บรรเทาทุกข์

5 18602 ด.ช. วีรวัฒน์  เลิศวิภู 31 18656 ด.ญ. ชมพูนุท เกดิเชื้อ

6 18604 ด.ช. โสภณวิชญ์ ทิมหอม 32 18660 ด.ญ. สิริเนตร ย่ังยืน

7 18629 ด.ช. วัฒนชัย ตันมั่นคง 33 18664 ด.ญ. ณิชกมล ค าภิมาบุตร

8 18631 ด.ช. กลทีป์ งามข า 34 18688 ด.ญ. กมลรส โตยะวณิช

9 18632 ด.ช. กฤศวนนท์ บัวงาม 35 18690 ด.ญ. พรอมุา วงษ์เอี่ยม

10 18635 ด.ช. ณรงค์เศรษฐ์ พันธ์ุแสน 36 18694 ด.ญ. พรพัชญา บุญคง

11 18644 ด.ช. เจฏฐ์สิริ โคกแกว้ 37 18732 ด.ญ. นันท์นภัส สินธุวัฒน์วิบูล

12 18748 ด.ช. ธนาธิป เชียงกา 38 18737 ด.ญ. ชิชาดา มานะดี

13 18792 ด.ช. ปภัสชล เขยีนโกลา 39 18809 ด.ญ. ปรียาวดี ยศส้ม

14 18799 ด.ช. บวรทัต ยอดมุณี 40 18810 ด.ญ. กนกวรรณ ทองใบ

15 18800 ด.ช. รพีพงศ์ พุกคุ่ย 41 18813 ด.ญ. ดากานดา ภู่สุวรรณ

16 18801 ด.ช. ธนภัทร สุดใจ 42 18814 ด.ญ. วรินทร เล้าสวย

17 18803 ด.ช. จิรภัทร เหลืองเอี่ยม 43 18817 ด.ญ. วรัญญา เพิม่นาม

18 18805 ด.ช. ณัฐกรณ์ เชยโต 44 18821 ด.ญ. วรรณรดา แพงป้อง

19 18919 ด.ช. ภคินทร์ เหล่ากอแกว้ 45 18824 ด.ญ. ยาตาวี กล่ินสุคนธ์

20 19240 ด.ช. ปัณณธร รามัญ 46 18827 ด.ญ. เพอร์เฟค แกว้เขยีว

21 19355 ด.ช. ปุณณวิช พงศ์อมัพรทิพย์ 47 18923 ด.ญ. วิลาสินี ท่าฉลาด

22 19360 ด.ช. อนาวิล บัวบาน 48 18925 ด.ญ. กญัญภา วิเศษสิงห์

23 19364 ด.ช. ชวนากร สุทธิแพทย์ 49 18930 ด.ญ. ชญาภา มาเจริญุรุ่งเรือง

24 18610 ด.ญ. อนิเลญา เจริญพร 50 18932 ด.ญ. สิตาพร สิงห์โตแกว้

25 18611 ด.ญ. ชนิภรณ์ ชัยโชค 51 19674 ด.ญ. รัญชน์วรกาญจน์ พุฒตาล

26 18612 ด.ญ. ธมนวรรณ ภิญโญ

รำยช่ือนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565

ช้ันประถมศึกษำปีที ่1 / 4

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
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1 18558 ด.ช. ณัฐพัฒน์ พินิจวัฒน์ 17 18941 ด.ช. ณภัทรดนัย วิชายะ

2 18560 ด.ช. ภัทรพล แสงเฟือง 18 19739 ด.ช. ธนากร ย่ีรัญศิริ

3 18590 ด.ช. วิศรุต ศรีสมโภช 19 19742 ด.ช. เกยีรติยศ ทองศิริ

4 18596 ด.ช. ฐิติวุฒิ วงษ์ศรีแกว้ 20 18567 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สมคิด

5 18598 ด.ช. องศา โคสีสง 21 18578 ด.ญ. กญัญา วงษ์หาญ

6 18603 ด.ช. พลธนาณัฐ ศรีต่ายข า 22 18580 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา จิรธันยากร

7 18685 ด.ช. ติณณพัฒน์ เพียรประสพ 23 18617 ด.ญ. ชัญญานัท ชูดี

8 18712 ด.ช. จรรยวรรธน์ เมฆประยูร 24 18654 ด.ญ. พรสวรรค์ ค าดี

9 18720 ด.ช. ศตพร ขมุทอง 25 18655 ด.ญ. ยูมิ นากาจิม่า

10 18721 ด.ช. ทศพร ขมุทอง 26 18659 ด.ญ. ปิญะธิดา เชื้อจันสา

11 18750 ด.ช. นิพัทน์ ณัฐดนัยวงศ์ 27 18696 ด.ญ. จิราลักษณ์ เดชา

12 18753 ด.ช. ภีรภูมิ ภูศิวานนท์ 28 18773 ด.ญ. กลุภัสสร์ สุจริต

13 18757 ด.ช. ปารณ แจ้งแสง 29 18944 ด.ญ. กลุจิรา กติติธงชัยกลุ

14 18795 ด.ช. ปฐมพงษ์  อนิปัน๋ 30 19747 ด.ญ. มธุรภัค ไม้เรียง

15 18798 ด.ช. นัทธพัทธ์ เสนาวงษ์ 31 19754 ด.ญ. นภัสภรณ์ ศิลปักษา

16 18807 ด.ช. ปกรณ์ยศ สามัคคีธรรม 32 19755 ด.ญ. สุกฤตา อนิปิน่

รำยช่ือนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565

ช้ันประถมศึกษำปีที ่1 / 5

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18555 ด.ช. นัทธกร คชรัตน์ 21 19359 ด.ช. จิราวุฒิ ทรัพย์อดุมมาก

2 18561 ด.ช. กฤตณัท ชัยโชตกจิ 22 19361 ด.ช. ณปภัช พลอยเพ็ชร์

3 18588 ด.ช. ถริพุทธ์ิ ใจจันทร์ 23 18566 ด.ญ. ภัคจิรา วัฒนก าธรกลุ

4 18628 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สังวาลย์ 24 18573 ด.ญ. ลักษยา มินจันทึก

5 18630 ด.ช. ภูธนาธร กจิเครือ 25 18574 ด.ญ. ภัณฑิลา วงษ์วิจารณ์

6 18645 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ มิเกล้ียง 26 18613 ด.ญ. นัชชา โลหะศิริ

7 18646 ด.ช. ณิชพน โฆษิตสันติวงศ์ 27 18619 ด.ญ. ศุภศร ง้วนพันธ์

8 18679 ด.ช. ฉนัทพัฒน์ ชาวดง 28 18624 ด.ญ. วริศรา นิ่มนุช

9 18709 ด.ช. ธีธัช ธราภูมิพิพัฒน์ 29 18653 ด.ญ. ภูริชยา เจนวิชชุ

10 18716 ด.ช. ธรรมธาดา อมรชัยยาพิทักษ์ 30 18661 ด.ญ. ณัฐณิชา ทรัพย์ประดิษฐ

11 18723 ด.ช. กนัตภณ สงวนศักด์ิ 31 18665 ด.ญ. พิมพ์ณดา จุฑากาญจน์

12 18751 ด.ช. เอกรัฐ ดีเลิศประเสริฐกลุ 32 18693 ด.ญ. พิชญธิดา ศรีพูล

13 18756 ด.ช. นะโม ขาวจุ้ย 33 18703 ด.ญ. เบญญาภา เนตรตระสูตร

14 18758 ด.ช. ปารัณ แจ้งแสง 34 18741 ด.ญ. เจนนิชา สัตยเวทย์

15 18794 ด.ช. ณัฐพัฒน์ สถาพรพิบูลย์ 35 18771 ด.ญ. ณัฎฐ์ณัชชา ไวว่อง

16 18796 ด.ช. กติติชัย ศิริบุตร 36 18778 ด.ญ. ดีมีนิตย์ ส าอางจิตร

17 18808 ด.ช. ชยุต ชูประเสริฐ 37 18785 ด.ญ. กมลวรรณ อดิเรกลาภ

18 18913 ด.ช. เตชินท์ ลีลาเลิศ 38 18818 ด.ญ. มีนรดา ทองเชื้อ

19 18934 ด.ช. ภานุวัฒน์ จุลวานิช 39 18826 ด.ญ. จิราณัฏฐ์ กล่ันบุศย์

20 19235 ด.ช. พัชรพล เชียงกา 40 18937 ด.ญ. ชนิภรณ์ แซ่ล้ิม
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18547 ด.ช. ธนันต์ทัศน์ โพธาราเจริญ 24 18582 ด.ญ. ณัฐวิภา พิชิตชัยพจนารถ

2 18549 ด.ช. ธนณน ศิริเรือง 25 18622 ด.ญ. อรอริญชย์ มนต์คร้ า

3 18551 ด.ช. ณัฏฐกติต์ิ มัฆวานวงศ์ 26 18647 ด.ญ. ณัฐณิชา มงคล

4 18552 ด.ช. ธนพล จานแกว้ 27 18648 ด.ญ. สุภัชชา ปุญญพัฒกานต์

5 18605 ด.ช. พลช ทองบาง 28 18652 ด.ญ. ปุริลรัตน์ หุยะพันธ์

6 18626 ด.ช. บุญญฤทธ์ิ ภัณฑบดีกรณ์ 29 18663 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีทองเกดิ

7 18637 ด.ช. สมภัส จีนาภักด์ิ 30 18686 ด.ญ. ปุณณ์ณปราง วงษ์จู

8 18673 ด.ช. บุณยกร บัวแย้ม 31 18691 ด.ญ. ปุญญิสา แพทย์รักษา

9 18675 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ กาญจน์บริรักษ์ 32 18727 ด.ญ. กานต์พิชชา เจนกสิสาน

10 18683 ด.ช. ตฤณ เจริญศาสนกลุ 33 18730 ด.ญ. ญาณิอร ย้ิมสอาด

11 18706 ด.ช. จิรภัทร เมืองทอง 34 18738 ด.ญ. ลักษิกา ธรรมพรต

12 18708 ด.ช. พุฒิเมธ ธนปุณยปรีดา 35 18746 ด.ญ. นิรินทร์ อนิสอน

13 18722 ด.ช. ชัยภัสร์ รักษากลุ 36 18770 ด.ญ. สุภัสสรา ชิตเจริญ

14 18726 ด.ช. กมลภพ เรืองจินดา 37 18774 ด.ญ. พิชญมน จันทรวัฒน์

15 18754 ด.ช. ภาคิน เกษรเงิน 38 18781 ด.ญ. ศศมนต์ สุกใส

16 18760 ด.ช. ธีรเมท เล้าพานิชวัฒนา 39 18786 ด.ญ. ปวราสินี สบายย่ิง

17 18765 ด.ช. เขมณัฎฐ์ โสค าภา 40 18812 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีแกว้

18 18787 ด.ช. พรสุกฤษฎ์ิ ปีตวัฒนกลุ 41 18820 ด.ญ. ฐิตาภา ธ ารงชัยกลุ

19 18790 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขทวี 42 18822 ด.ญ. นัทธ์หทัย เจนเจริญ

20 18920 ด.ช. ไกรวิชญ์ มานะภักดี 43 18825 ด.ญ. ลฉตัร ศรีมุล

21 18565 ด.ญ. กฤติยาภรณ์ คล้ายเขม็ 44 18924 ด.ญ. ณัฎฐณิชา พิทักษ์กาญจนกลุ

22 18570 ด.ญ. ทัตพิชา รอดคล้าย 45 18926 ด.ญ. ดากานดา วัณณะสิริ

23 18571 ด.ญ. ปาณิสรา เตียงเกตุ 46 18935 ด.ญ. เขมมิกา ใจดี
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