
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 15261 ด.ญ. ปพิชญำ ช ำนำญเนตร
2 15264 ด.ช. ชนนนท์ พิบูลกิจ
3 15266 ด.ช. ชัชพิมุข ชินวงศ์อมร
4 15267 ด.ช. ชินภัทร พิณพำทย์
5 15270 ด.ช. ธนกฤต หนูนันท์
6 15271 ด.ช. ธนกฤต ก ำเหนิดกำญจน์
7 15272 ด.ช. ธนภัทร นงษ์รัก
8 15273 ด.ช. ธนัตถ์ ศรีน้อย
9 15274 ด.ช. ธีร์ธวัช คล  ำสุข
10 15275 ด.ช. นิพัทธ์ นันทิวัฒนำพิบูล
11 15276 ด.ช. บำรมี สมสุขเจริญ
12 15277 ด.ช. พีรพัฒน์ บัณฑิตพรรณ
13 15278 ด.ช. พีรวิชญ์ โคตรโสภำ
14 15279 ด.ช. วศิศิลป์ คิ วเจริญ
15 15281 ด.ช. ศุภณัฐ สัจจรักษ์วัฒนำ
16 15285 ด.ญ. ฉัตรชฏำ สำยทอง
17 15286 ด.ญ. ชนิสรำ เหมือนเผ่ำ
18 15287 ด.ญ. ปนิตำ ปรีธนัชกุล
19 15290 ด.ญ. พีชญำ ช่ืนแสง
20 15291 ด.ญ. ภูริชญำ พันธ์ุรัศมีทอง
21 15292 ด.ญ. รัญน์ธิดำ สงครำม
22 15293 ด.ญ. สกำว กันจันทร์
23 15294 ด.ญ. สิริกำนต์ ปิตะนีละบุตร
24 15295 ด.ญ. อติกำนต์ อ่ิมสุวรรณ
25 15296 ด.ญ. อธิชำ สุภำพละ
26 15297 ด.ญ. อรุณลักษณ์ นิตโย
27 15303 ด.ญ. ณัฎฐณิชำ พิมหนู
28 15308 ด.ญ. นภำวรรณ วิเศษสิงห์
29 15312 ด.ญ. ธนิกำ โพธ์ิช่ืน
30 15318 ด.ช. พุฒิภัทร ปำนอ ำพันธ์ุ
31 15321 ด.ช. พีรพัฒน์ พิลึก
32 15323 ด.ญ. ธฤตมล ยำงงำม
33 15326 ด.ญ. กันย์สิรี ปำนเรือง
34 15332 ด.ช. พุฒิภัทร บุญชม้อย
35 15373 ด.ช. ปภังกร วงค์แก้วฟ้ำ
36 15413 ด.ช. สิรวิชญ์ ดวงแก้ว
37 15465 ด.ช. ณรัฐกรณ์ เซ่ียงม้ำ
38 15470 ด.ช. เดชำธร อนุพันธ์
39 15718 ด.ญ. ลภัสรดำ บรรจบนพคุณ
40 15740 ด.ช. พิชชำกร เสลำหอม
41 15832 ด.ช. ธนวัฒน์ คิ วเจริญวงศ์
42 16150 ด.ช. ชัยภัทร อรุณภำคมงคล
43 16151 ด.ญ. พรรณปพร รักพงษ์ไทย
44 16152 ด.ญ. ณำวิภันทร นำคฤทธ์ิ
45 16153 ด.ญ. ฉัตรสุดำ ห่วงประเสริฐ
46 16154 ด.ญ. หทัยรัตน์ ห่วงประเสริฐ
47 16161 ด.ช. ธีรภัทร์ ศิริสุข
48 16162 ด.ญ. บุญญำพร แช่มเล็ก
49 16166 ด.ญ. ชมพูเนกข์ พดด้วง
50 16211 ด.ช. กัลย์วสุ ภัทรกิจโกวิท
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 15263 ด.ช. กันตพัฒน์ หิรัญกุล
2 15283 ด.ญ. กัญญ์ณัชชำ ก ำแพง
3 15288 ด.ญ. พรประภัศร์ นำมสุภัค
4 15289 ด.ญ. พิมพกำนต์ ค ำภูมี
5 15298 ด.ช. ณัฐพัฒน์ แก้วผลึก
6 15299 ด.ญ. กนกนิภำ พลพิทักษ์
7 15300 ด.ช. อมรพงษ์ วงษ์หวำยเหนียว
8 15301 ด.ช. ปริญำกรณ์ นุชล ำยอง
9 15302 ด.ญ. ณัฏฐธิดำ ว่องไวอมรเวช
10 15304 ด.ช. วุฒิกรณ์ สำระสินธ์
11 15305 ด.ญ. ปภัชญำ สังข์เงิน
12 15306 ด.ช. ชญำนิน เพ่ิมชำติ
13 15307 ด.ช. จุฑำธวัตน์ พันธ์เสือ
14 15310 ด.ช. พงศ์ภีระ วงศ์วัชรมงคล
15 15311 ด.ช. บุญยกร แซ่ว่อง
16 15313 ด.ช. ธนพัฒน์ สีสงสำร
17 15314 ด.ญ. ณฐวรรณ โวหำญ
18 15315 ด.ญ. กันยกร ช้ำงลอย
19 15316 ด.ช. ภูเมศ แซอึ ง
20 15317 ด.ญ. ไปรยำ แก่นน้อย
21 15319 ด.ญ. วรัญญำ โพธิบุตร
22 15320 ด.ญ. วรำภรณ์ โพธิบุตร
23 15322 ด.ช. มังกร จักร์เพชร์
24 15324 ด.ช. เดชำวัต ริ วสุวรรณ์
25 15325 ด.ช. คุณำนนท์ ดอกค ำ
26 15328 ด.ญ. พนัชกร แจ่มศรี
27 15329 ด.ช. ศุภวัฒน์ บุญจันทร์
28 15395 ด.ญ. เปรมสุดำ โสดำดี
29 15396 ด.ช. กษิด์ิเดช น่วมเงิน
30 15397 ด.ช. จักรพรรณ รัชนี
31 15398 ด.ช. ชัยชรินทร์ จิตบุญ
32 15399 ด.ช. ณัฐชนน โพธ์ิเย็น
33 15400 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สงเครำะห์
34 15416 ด.ญ. โชติรส พ่วงแพ
35 15422 ด.ญ. วิไลวรรณ เจริญรัตน์
36 15423 ด.ญ. สุธีกำนต์ สมสกุล
37 15458 ด.ญ. ศุลีพร นำคขะโหนง
38 15471 ด.ญ. ศรัญภร นำคสงค์
39 15700 ด.ญ. รุ่งนภำ ม่ันคง
40 15719 ด.ญ. จิรำวรรณ สุขประเสริฐ
41 15725 ด.ช. พีรพัฒน์ พัชรศิริพิศำล
42 15733 ด.ช. วชิรวิทย์ แก้วบุดดำ
43 15834 ด.ช. วำยุ เสลำนนท์
44 16155 ด.ช. อนวัช ทองพ่ึงตน
45 16157 ด.ช. ธนนภัทร เข็มทอง
46 16158 ด.ญ. สุพิชฌำญ์ เทพนู
47 16163 ด.ญ. ณิชนันท์ อ่ิมทรัพย์
48 16164 ด.ช. ภูวดล ตำม่ี

รายช่ือนักเรียนช้ัน ป.1/2  ปีการศึกษา  2563  ข้อมูล ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม  2563

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 26 -

เลขท่ี สุดท้าย



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 15154 ด.ช. ภำคภูมิ ยำงงำม
2 15262 ด.ญ. ชลธำร ใจทัศน์กุล
3 15269 ด.ช. ทฤษฎี วรรณประเสริฐ
4 15334 ด.ช. ศุภวิทย์ ชัยประเสริฐ
5 15335 ด.ช. ปริญ อยู่สถิตย์
6 15336 ด.ช. นัทธวัฒน์ ตุ้มแก้ว
7 15337 ด.ช. วิชยภัทร์ ภู่ระหงษ์
8 15338 ด.ช. พัทธดนย์ วันชนะบุญ
9 15339 ด.ช. พิชญ์พชร ศิรำแก้วธนำกำญจน์
10 15340 ด.ช. ชนะพล วงษ์สนิท
11 15341 ด.ช. ณัฎฐ์ฐนนท์ โพธ์ิทอง
12 15342 ด.ช. อิทธิพล หม่ืนปรำบ
13 15343 ด.ช. รุ่งโรจน์ ประวิงทรัพย์
14 15345 ด.ช. ชำนนท์ สังข์ทอง
15 15346 ด.ช. วรวัฒน์ นิยมพันธ์
16 15347 ด.ช. ธนำวุฒิ ลังกำตุง
17 15348 ด.ช. วศิน หงษำ
18 15349 ด.ช. อนุกฤต พรหมกระแส
19 15350 ด.ช. ณรงค์ฤทธ์ิ เกิดสว่ำง
20 15351 ด.ญ. กนกพร แย้มพุ่ม
21 15353 ด.ญ. สรำวลี ตันเทียว
22 15354 ด.ญ. กุลพัชร หำดี
23 15355 ด.ญ. นริศรำ พรมเอว
24 15356 ด.ญ. ปวริศำ แดงจันทร์
25 15358 ด.ญ. ณัฐชนำฐน์ ท ำนุรำศี
26 15359 ด.ญ. รุ่งนภำ รุ่งเรือง
27 15360 ด.ญ. ศศิชำ ผ่องใส
28 15361 ด.ญ. ตรีทิพยนิภำ เสมทับ
29 15362 ด.ญ. วำสนำ อ่ ำปลอด
30 15363 ด.ช. นภัสดล ว่องพำนิช
31 15364 ด.ญ. รุจิรำภรณ์ บุญสุข
32 15401 ด.ช. นนภัทธ์ เลิศล  ำ
33 15402 ด.ช. นันท์มนัส กองกุศล
34 15403 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ภมร
35 15417 ด.ญ. ณัฐนลิน ญำณะเคร่ือง
36 15420 ด.ญ. พัทธวรรณ หร่ังช้ำง
37 15425 ด.ญ. อัญชลี โชติชมงำม
38 15469 ด.ญ. พิชญธิดำ พลำยพงษำ
39 15701 ด.ญ. ษิญำดำ สังฆคุณ
40 15702 ด.ช. นพกร เรืองจินดำ
41 15727 ด.ญ. เอมสุดำ แซ่ตั ง
42 15728 ด.ญ. ธนัสสรณ์ ศรีเกื อกูล
43 16156 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ศักด์ิสิทธิวงศ์
44 16160 ด.ญ. กนกลดำ ทองแสง
45 16165 ด.ช. ไชยภัทร ค ำเครือ
46 16167 ด.ญ. ชนำภำ แซ่ฉิน
47 16168 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ภูสี
48 16205 ด.ช. จิรกฤต บ่อเงิน
49 16212 ด.ญ. สุภัสรำ ทองทรัพย์
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 15059 ด.ช. จิณณพัฒน์ โพธ์ิทอง
2 15365 ด.ช. อธิวัฒน์ โมรำสุท
3 15366 ด.ช. กฤตพรต ทรำยแก้ว
4 15367 ด.ช. จิรพัฒน์ ฮวบประเสริฐ
5 15369 ด.ช. ณัฐภัทร อินทรตุ้ม
6 15370 ด.ช. ธนวัฒน์ ดิษฐ์บรรจง
7 15371 ด.ช. ธีรพัฒ นิลบัว
8 15372 ด.ช. นนริภัสร์ เจริญจิตต์
9 15374 ด.ช. พัฒนวัชร์ ตันมงคลกำญจน์
10 15375 ด.ช. พิชญะ แสงฉำย
11 15376 ด.ช. รัชชำนนท์ โสดำดี
12 15377 ด.ช. วงศกร พุตติ
13 15379 ด.ช. ศุภณัฐน์ บุญจันทร์
14 15380 ด.ช. ศุภวิชญ์ จ ำเมือง
15 15381 ด.ญ. กชกร จังโส
16 15382 ด.ญ. กมลลักษณ์ ทองอ่ิม
17 15383 ด.ญ. จตุรัตน์ อ่อนละมัย
18 15384 ด.ญ. จิดำภำ บุญสูง
19 15385 ด.ญ. จิรภำ สุนทร
20 15386 ด.ญ. ณัฐฐำนิตำ พลดี
21 15387 ด.ญ. นัชชำ เทสิน
22 15389 ด.ญ. ปวริศำ ปูวิเมฆ
23 15390 ด.ญ. ปำริฉัตร พวงมี
24 15391 ด.ญ. ปิยมณฑ์ ละเลิศ
25 15392 ด.ญ. พีชญำภำ สำเนียม
26 15393 ด.ญ. อโรชำ เรืองจินดำ
27 15404 ด.ช. ปิติภัทร ชุมศรี
28 15405 ด.ช. พิชัยรัตน์ เกิดบุญศรี
29 15406 ด.ช. ภำคภูมิ ซุ้นเจริญ
30 15407 ด.ช. ภูมิภัทร นำมมนตรี
31 15409 ด.ช. ภูวรินทร์ หิรัญรุจิรัตน์
32 15410 ด.ช. ศุภชัย รูปสม
33 15411 ด.ช. สรัทวัชร์ เอกม่วง
34 15415 ด.ญ. กนกพร สมศักด์ิ
35 15418 ด.ช. ปภิณวิทย์ ประเสริฐศักด์ิ
36 15421 ด.ญ. วรพิชชำ ก่ิงเพ็ชร
37 15455 ด.ช. ปัณณทัต เครือวงษำ
38 15459 ด.ญ. พีชญำดำ กุ้ยสุข
39 15461 ด.ช. กันต์รพี ศักด์ิสังวร
40 15462 ด.ช. ประกำศิต เง็กคร้อย
41 15703 ด.ช. ธนำกรณ์ ทองกันยำ
42 15704 ด.ช. ชิษณุพงษ์ แม้นจิต
43 15705 ด.ญ. ณัฎฐณิชำ เอื อพืชผล
44 15706 ด.ช. รัชชำนนท์ จำรุประกำศ
45 15707 ด.ช. ชินภัทร จันทัย
46 15708 ด.ญ. ทิพย์ประภำ ทองคูณ
47 15729 ด.ญ. ณรินทร์ทิพย์ ใจแก้ว
48 15833 ด.ช. เทวภัทร เพ็ชรหงษ์
49 15835 ด.ญ. ฟ้ำระดำ เชื อวงษ์
50 16159 ด.ญ. ปำณิชดำ ทองปำน
51 16169 ด.ญ. พิยะดำ พิริวัลย์
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