
 
 

รายช่ือนักเรียน ป.1/1 ปีการศึกษา 2564 
คุณครูนวลชรินทร์  วงศ์เทเวศ (CER) 

 
 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
1 25951 ด.ช.พีรวิชญ์           เอกนิพนธ์  
2 28244 ด.ช.ปัณณวิชญ์       ตั้งสิริพันธกุล  
3 28252 ด.ช.ธนกฤต           บอกปรางค์  
4 28256 ด.ช.จิณณวัชร์        ไกรนรา  
5 28259 ด.ญ.ณหทัย          เสวกวัง  
6 28266 ด.ช.วชิรวิทย์        ตัญจรูญ  
7 28762 ด.ช.ธนธรณ์         พิณเศรษฐ  
8 28772 ด.ช.วัชรพงษ์        พราหมณ์ทอง  
9 28780 ด.ช.ภูมิกิติ           คลองเงิน  
10 28842 ด.ช.กฤติเดช        วงศ์ประไพ  
11 28875 ด.ญ.กานต์พิชชา    ทองค า  
12 28884 ด.ญ.แจสมิน         เมคคราฟ  
13 29596 ด.ญ.ภญิญดา        ศิริฤกษ ์  
14 29600 ด.ช.คชาพัฒน์       เรืองอุทัย  
15 29601 ด.ช.ธนกฤต         ชิงโส  
16 29604 ด.ช.วีรพล           โมสิกะ  
17 29624 ด.ช.ตันตระกานต์    ชูช่วย  
18 29630 ด.ช.นิลนนท์         แฉล้มกุล  
19 29631 ด.ช.คุณภัทร        ศรีวัฒนสุวรรณ  
20 29633 ด.ญ.กนกนภา      ระงับพิศส ์  
21 29635 ด.ญ.ธารทิพย์      แสงจ านงค์  
22 29748 ด.ญ.ณัฐิดา         บุญเลี้ยง  
23 29773 ด.ญ.ณัฏฐณิชา     พร้อมประเสรฐิ  
24 29837 ด.ช.ธนทัต          พรหมรักษา  
25 30482 ด.ช.จรินทร         โยธา  
26 30739 ด.ช.ปุณมนสั        ช่ืนจิตร  
27 30775 ด.ช.ปัณณวิษณ์     ชนาชน  
28 31355 ด.ญ.ธนาภา          ศรีศิริโชคชัย  
29 31425 ด.ช.ภักรวรรธน์      พิมล  
30 31555 ด.ช.พศวัฒน์         สุขแสง  
31 31583 ด.ญ.ไอยวรณิฑ      บัวดิศ  
32 31584 ด.ช.วสุธา             ทองหวั่น  
33 31585 ด.ช.ณัฎฐกติต์        ทิพย์เสวต  
34 31586 ด.ช.พชรพล          ไชยยศ  
35    

 



 
 

                                     รายชื่อนักเรียน ป.1/2  ปีการศึกษา 2564 
                          คุณครูวิมลรัตน์   ยิ้มประเสริฐ   (CER) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
1 28197 ด.ช.ติณณฑตั    จันทร์ทอง  
2 28247 ด.ญ.เบญญาภา     อุ้ยวงศ์  
3 28251 ด.ช.ธรรมสรณ์     ชูหนู  
4 28254 ด.ญ.จติติพัฒน์     ทองรักษ์  
5 28264 ด.ช.ศุภณัฐ        สุขอ้น  
6 28863 ด.ช.วรากร         ประสงค์ทรัพย ์  
7 28903 ด.ช.พีรวิชร์        ฤทธิเพชร  
8 28928 ด.ช.ฐิติพงศ์        เคลือสาย  
9 29590 ด.ญ.ณัฏฐณิชา     ไฝสุข  
10 29594 ด.ญ.รวภิา          สุพรรณ  
11 29598 ด.ญ.กชพรรณ     เขียวคง  
12 29599 ด.ช.ธนวัฒน์       ธรรมเพชร  
13 29618 ด.ช.ธนัท           รักบ ารุง  
14 29621 ด.ญ.วิมลณัฐ       ภูทัต  
15 29623 ด.ช.กฤษณพล     ช่วยครุฑ  
16 29627 ด.ช.สัณหณัฐ      แป้นถนอม  
17 29638 ด.ช.ณภัทร         จันทมาศ  
18 29642 ด.ช.ปวริศร         ทิวากรนิธิกุล  
19 29691 ด.ญ.แคมิลินมิชเชล    ออร์แบะ  ฮอนไซ  
20 29697 ด.ญ.กฤตญิา        ลีพิทักษ์รัตน์  
21 29853 ด.ญ.กนกลัดดา     สวัสดิรักษ์  
22 30477 ด.ญ.ณัฏฐณิชา      พุฒด า  
23 30478 ด.ญ.ปญัญารัตน์     ทองบัว  
24 30480 ด.ญ.เปรมกมล       ทองรักษา  
25 30481 ด.ช.พีรณัฐ           ขาวมาก  
26 30484 ด.ช.สุประวีณ์      พัฒนนิกร  
27 30490 ด.ญ.นราพร         สงเกิด  
28 30491 ด.ญ.ปิยากร         ชูทอง  
29 30756 ด.ญ.ธีรดา          จิตจง  
30 30927 ด.ช.ศิรวิชญ์        อนันทขาล  
31 31123 ด.ญ.มญัณฏัฐ์      พันธ์โชติ  
32 31329 ด.ญ.พรรณวรท     นพคุณ  
33 31587 ด.ช.ธนศักดิ์         เพชรรอด  
34 31588 ด.ช.ปิยะวัฒน์       จันทร์ภักด ี  
35 31589 ด.ญ.อรอินทุ์        เอี่ยมย่งพานิช  



 
 

รายช่ือนักเรียน ป.1/3 ปีการศึกษา 2564 
คุณครูสินาถ  วิสค์ 

 
 
 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
1 27352 ด.ญ. พรชนก  ศรีรตัน ์  
2 28235 ด.ช. วัชรพล  แซ่เลี้ยง  
3 28248 ด.ญ. ภมิห์  ทองต าลึง  
4 28255 ด.ญ. ยศวดี  พรหมเมือง  
5 28260 ด.ช. อัศม์เดช  ชูกรณ ์  
6 28782 ด.ญ. กัญญัค  รักวงศ ์  
7 28898 ด.ญ. ภสัชา  เสืออินโท  
8 28938 ด.ญ. ชนัญชิดา  ศักดิเ์พชร  
9 29595 ด.ช. ชนากรณ์  บุญชุม  
10 29597 ด.ญ. พาขวัญ  เลิ้มไประจันทร ์  
11 29613 ด.ญ. พิชญาภา  พันธุ์ทอง  
12 29615 ด.ญ. ณัฐดิา  ราชวิเชียร  
13 29616 ด.ช. ปัณณธร  พรหมมากร  
14 29632 ด.ญ. ณัฐณิชา  ฤทธิกัน  
15 29639 ด.ช. จารุทัศน์  พรมก าเหนิด  
16 29641 ด.ญ. พิมพ์ลภัส  พูลผล  
17 29644 ด.ช. ชยางกูร  จันทร์ภักด ี  
18 29698 ด.ช. ณัฐภัทร  คชชานุโรจน ์  
19 29846 ด.ช. วชิรวิชญ์  เห็นพร้อม  
20 29705 ด.ช. นภดล  ชลสินธ ์  
21 30439 ด.ช. รัฐภูมิ  ลิม้สุวรรณ  
22 30485 ด.ช. วัติวัชช์  ปราบไกรศร ี  
23 30488 ด.ญ. วริศรา  บารม ี  
24 30489 ด.ช. คุณากร  แผ่นทอง  
25 30633 ด.ญ. ชัญญานุช  วารี  
26 30762 ด.ญ. พรนภัส  เจริญรักษ ์  
27 31065 ด.ญ. ลลิตา  กุมเมือง  
28 31140 ด.ช. ทัศธร  มณีศร ี  
29 31552 ด.ช.รุ่งดิศ  พันธุ์สวัสดิ ์  
30 31590 ด.ญ. กมลชนก  บุญข า  
31 31591 ด.ญ. สายน้ า วิรินทร ์  
32 31592 ด.ช. ศิวฤทธ์ิ  ชูมี  
33 31593 ด.ญ. เกวลิน  กลับวิหค  
34 31594 ด.ช. อินทัช  อุบลสถิตย ์  
35 31595 ด.ญ. ภัทราพร  เมืองคุ้ม  



 
 

รายช่ือนักเรียน ป.1/3 ปีการศึกษา 2564 
คุณครูสินาถ  วิสค์ 

 
 
 
 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
36 31596 ด.ช. ธันวา ชาติเน้ย  
37 31597 ด.ช. นนทกร  ทองไฟ  
38 31598 ด.ช. ปัณณวิชญ์  นาคข า  
39 31599 ด.ญ. ท้องฟ้า ชูเลิศ  
40 31600 ด.ช. วรพล  พูลผล  
41 31624 ด.ช. ญาณวัฒน์  สุขทว ี  
42    
43    
44    
45    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือนักเรียน ป.1/4 ปีการศึกษา 2564 
คุณครูบุญชุบ  สอนข า 

 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
1 28017 ด.ญ. มินตรา  โตะ๊แอ  
2 28055 ด.ญ. ธนัชชา สงกรานต ์  
3 28246 ด.ช. วชิรวิทย์  แก้วประเสริฐ  
4 29614 ด.ช.ปฐมฤกษ์  พาปาน  
5 29628 ด.ญ. รสากร  วิเชียร  
6 29727 ด.ช. ปองคุณ  ใหม่ทิม  
7 28763 ด.ช. กิตติพงษ์  แก้วประเสริฐ  
8 28798 ด.ญ. กานตม์ณี  เกดิทอง  
9 29822 ด.ช. ปิยังกร  สงพรหม  
10 28902 ด.ช.ภัคภมูิ  จินดา  
11 28916 ด.ญ. อาตาชา เกล  มารานอน  ซานโตส  
12 29614 ด.ช. ปฐมฤกษ์  ทองฉาย  
13 30882 ด.ญ. ณัฐนรี  ถิรกานน  
14 30483 ด.ช. ชยทัต  นวลเสน่ห ์  
15 30486 ด.ญ. ปพิชญา  ศักดิณ์รงค ์  
16 30580 ด.ญ.ณัฐชา  หมื่นระย้า  
17 30493 ด.ช. ธนภัท  สุวรรณมาก  
18 30861 ด.ญ. อรจริา  ขันธะมาตร ์  
19 31601 ด.ญ. มณธิดา  จันทร์กลิ้ง  
20 31602 ด.ช. ดิษฐวัฒน์  รามรงค ์  
21 31603 ด.ช. สุทธิพงค์  สมพงษ ์  
22 31604 ด.ญ. นันทิชา  มาด า  
23 31605 ด.ญ. กัญญารตัน์  รูปข า  
24 31606 ด.ช. วรวัฒน์  ศรีวงศ ์  
25 31607 ด.ญ. ธมลวรรณ  ชูวงศ์  
26 31608 ด.ช. ภูมิชญาษิต  เกื้อสม  
27 31609 ด.ช. ธีรภัทร  บัวลอย  
28 31610 ด.ญ. กชพร  เอียดพล  
29 31611 ด.ช. ปกรณ์  ชัยพรหม  
30 31612 ด.ช. พีรเดช  ตนภัทรวรกุล  
31 31613 ด.ช. ภานุวัฒน์  ค าเวียงสา  
32 31614 ด.ญ. น้ าทิพย์  รักนพรตัน ์  
33 31615 ด.ญ. บณัฑิตา  มสีวัสดิ ์  
34 31616 ด.ญ. อารดา  หงษ์จันทร ์  
35 31617 ด.ญ. กัญจนร์ัตน์  ศรสีุวรรณชาต ิ  

 



 

รายช่ือนักเรียน ป.1/4 ปีการศึกษา 2564 
คุณครูบุญชุบ  สอนข า 

 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
36 31618 ด.ญ.  รัฐณิชา  ทองวงษ์  
37 31619 ด.ญ. ณัชชา  เพชรสังข ์  
38 31620 ด.ช. ณัฐภูมิ  ดีทองอ่อน  
39 31621 ด.ช. พิมุข  แก้วเกิด  
40 31622 ด.ญ. กัญญาภัค  ไชยชนะ  
41 31623 ด.ช. นันธพัทธ์  สมใจหมาย  
42 31625 ด.ช.  วิทธิกร  วิพันธ์สกุล  
43    
44    
45    

 


