
ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3625 ป.1/1 เด็กหญิง สุภาพร  ค างาม

2 3626 ป.1/1 เด็กชาย ธนภัทร  นนทรักษ์

3 3627 ป.1/1 เด็กชาย ณัฏฐวี  ฉิมกรด

4 3628 ป.1/1 เด็กหญิง กัลยาณี  การภักดี

5 3631 ป.1/1 เด็กหญิง สุขภัชตรา  เหมือนจันทร์

6 3632 ป.1/1 เด็กชาย ธนรรณพ  แก้วเทศน์คงนาราง

7 3633 ป.1/1 เด็กชาย ธนาวุธ  กาญจนา

8 3637 ป.1/1 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์  คุ้ยต่วน

9 3638 ป.1/1 เด็กชาย นนธวัช  ยาวเต่า

10 3639 ป.1/1 เด็กชาย อดิเทพ  กล่ินถือศิล

11 3640 ป.1/1 เด็กหญิง พรรณวรท  พิลา

12 3642 ป.1/1 เด็กหญิง สุจิตรา  ก าแพงเพชร

13 3645 ป.1/1 เด็กหญิง ษุพิชญา  จันทร์ทา

14 3646 ป.1/1 เด็กชาย กิตติทัต  ทองเสม

15 3651 ป.1/1 เด็กหญิง อริสรา  แสงดาพันธ์

16 3652 ป.1/1 เด็กหญิง พิมพ์รพี  ข้อโนนแดง

17 3654 ป.1/1 เด็กหญิง สลิลทิพย์  เนตรฤทธ์ิ

18 3655 ป.1/1 เด็กชาย สันติ  เกตุทนงค์

19 3656 ป.1/1 เด็กหญิง วชิรญาณ์  อุตตะโก

20 3663 ป.1/1 เด็กหญิง สุภาวิตา  แก้วตาสาร

21 3667 ป.1/1 เด็กชาย พอเพียง  มิดาทุม

22 3669 ป.1/1 เด็กหญิง พิมพ์ลดา  ธูปหอม

23 3672 ป.1/1 เด็กหญิง พิชามญช์ุ  จบค า

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/1)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:20 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/1)

24 3673 ป.1/1 เด็กหญิง อภิขณาย์  อ้นภา

25 3674 ป.1/1 เด็กชาย นันทิพัฒน์  จันสิริ

26 3676 ป.1/1 เด็กหญิง กนกพร  ดวงใจสดช่ืน

27 3677 ป.1/1 เด็กชาย อมรเทพ  วิเชียรแก้ว

28 3715 ป.1/1 เด็กหญิง มินณิชา  สมเคราะห์

29 3723 ป.1/1 เด็กหญิง โชติกา  ชูรัตน์

30 3726 ป.1/1 เด็กชาย ชุติเดช  แป้นตระกูล

31 3731 ป.1/1 เด็กชาย ฐณัชพล  สุดเสมา

32 3737 ป.1/1 เด็กชาย บุญยกร  แก้วก่ า

33 3744 ป.1/1 เด็กชาย ศุภวิชญ์  หมวกทอง

34 3817 ป.1/1 เด็กชาย ธนวัฒน์  นิลรัตนานนท์

35 3927 ป.1/1 เด็กชาย ปวรรุจ  อ้นพา

36 3931 ป.1/1 เด็กชาย ภพธนภณ  ท่าพิมาย

37 3938 ป.1/1 เด็กชาย จิรายุ  เนียมเรือง

38 3954 ป.1/1 เด็กหญิง พิชญาภา  ทนงค์

39 3959 ป.1/1 เด็กชาย รัฐชัย  นพกาล

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:20 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3630 ป.1/2 เด็กชาย วีรชิต  พุทธา

2 3634 ป.1/2 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ  ศรีปินใจ

3 3635 ป.1/2 เด็กหญิง กนกวลัย  สะสีแสง

4 3636 ป.1/2 เด็กหญิง สุธิดา  ทองไพรวรรณ

5 3641 ป.1/2 เด็กชาย สุณัยการณ์  คมสินทรัพย์

6 3643 ป.1/2 เด็กหญิง สาวิตรี  ถ้วนถ่ี

7 3650 ป.1/2 เด็กชาย สุรชัช  ขุมเพ็ชร

8 3658 ป.1/2 เด็กหญิง วิศรุตา  มาลีพันธ์

9 3659 ป.1/2 เด็กชาย จรัสพงศ์  ข าน้อย

10 3662 ป.1/2 เด็กหญิง ชญาภา  แก้วบัวดี

11 3665 ป.1/2 เด็กหญิง ธมลวรรณ  กองสง

12 3668 ป.1/2 เด็กหญิง พัชรนาท  เฟ่ืองฟู

13 3671 ป.1/2 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  พร้ิมสอาด

14 3675 ป.1/2 เด็กหญิง กัญญาภัค  การภักดี

15 3681 ป.1/2 เด็กชาย กฤติธี  คนเล็ก

16 3687 ป.1/2 เด็กหญิง ชนิสรา  มะโนสา

17 3693 ป.1/2 เด็กหญิง ธาริณี  ดินแดง

18 3701 ป.1/2 เด็กชาย สุขิตขัมต์  ค าหล้า

19 3705 ป.1/2 เด็กหญิง ณิชาภา  โชติธนธีรกุล

20 3707 ป.1/2 เด็กชาย ธนภัทร  อภัยภักด์ิ

21 3722 ป.1/2 เด็กชาย ภานุพงศ์  แซ่จู

22 3725 ป.1/2 เด็กชาย น้ าน่าน  เมฆแสน

23 3727 ป.1/2 เด็กชาย ภัทรพล  ตู๋ปาน

24 3728 ป.1/2 เด็กชาย ณัฐภัทร  แก้วบัวดี

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/2)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/2)

25 3736 ป.1/2 เด็กหญิง จุฑาทิพย์  ขัตติยวงษ์

26 3740 ป.1/2 เด็กหญิง อรกัญญา  แสงสุริยะ

27 3741 ป.1/2 เด็กชาย นิธิกร  คงสิบ

28 3818 ป.1/2 เด็กชาย ณัฏฐากร  เวศิริ

29 3928 ป.1/2 เด็กหญิง กัลยกร  เทียนย้อย

30 3929 ป.1/2 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  สุขโข

31 3934 ป.1/2 เด็กหญิง ปรีชญา  ปานศรี

32 3935 ป.1/2 เด็กหญิง อรอุมา  กระจ่างศรี

33 3936 ป.1/2 เด็กชาย ณัฐพล  ตระการจันทร์

34 3937 ป.1/2 เด็กหญิง รสวดี  ศรีทิพย์

35 3947 ป.1/2 เด็กหญิง สุวิชาดา  ปิดตาฝ้าย

36 3950 ป.1/2 เด็กชาย ปิยวัฒน์  ตรากลาง

37 4085 ป.1/2 เด็กหญิง พิมพ์มาดา  ผ่องมาลัย

38 4088 ป.1/2 เด็กหญิง ธัญญรัตน์  ออกสุด

39 4098 ป.1/2 เด็กหญิง สุกัญญา  ทองศรี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3629 ป.1/3 เด็กชาย ธนชาต  วงษ์สว่าง

2 3644 ป.1/3 เด็กหญิง วิพัชราภา  สงสุข

3 3648 ป.1/3 เด็กชาย กรวิชญ์  แย้มย้ิม

4 3653 ป.1/3 เด็กชาย จิรายุ  อันชูฤทธ์ิ

5 3660 ป.1/3 เด็กชาย ณพชรกรต์  พันคง

6 3664 ป.1/3 เด็กชาย วรรณภัทรชานนท์  ด้วงนวม

7 3678 ป.1/3 เด็กหญิง โยสิตา  ชูเถ่ือน

8 3680 ป.1/3 เด็กหญิง จรัญญาภรณ์  สีด าเดช

9 3682 ป.1/3 เด็กชาย อินทัช  สารีบุตร

10 3685 ป.1/3 เด็กชาย อติกานต์  บุญพาสุขดี

11 3696 ป.1/3 เด็กชาย อัษฎาภูบดินทร์  นิลสุ่ม

12 3699 ป.1/3 เด็กชาย ณัฏฐชัย  โชติรัตนดิษย์กุล

13 3700 ป.1/3 เด็กชาย ธนกร  สุขขี

14 3702 ป.1/3 เด็กหญิง ดานิภา  โพธ์ิหวี

15 3703 ป.1/3 เด็กหญิง นันทวัน  พิมพ์ทอง

16 3711 ป.1/3 เด็กชาย กฤษณะพัฒน์  นาเครือ

17 3718 ป.1/3 เด็กชาย เตโชดม  ยงเขตกรณ์

18 3719 ป.1/3 เด็กชาย ณัฐภัทร  สมกุล

19 3720 ป.1/3 เด็กชาย กฤษณ์กาญจน์  เมณฑ์กูล

20 3729 ป.1/3 เด็กหญิง ณภัทร  เพิกอินทร์

21 3734 ป.1/3 เด็กหญิง นวรัตน์  ทิพย์กาวิน

22 3739 ป.1/3 เด็กชาย ธีรศักด์ิ  จันทร์ทับทิม

23 3810 ป.1/3 เด็กหญิง ปรียาวดี  ชาชาญ

24 3933 ป.1/3 เด็กหญิง เพ็ชรรัตน์ดา  หยวกวัฒน์

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/3)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/3)

25 3939 ป.1/3 เด็กหญิง จรรยพร  ข ามา

26 3940 ป.1/3 เด็กชาย ภูวสิษฏ์  แสนหลวง

27 3945 ป.1/3 เด็กชาย กฤษฎากรณ์  ศรีจันทร์

28 3946 ป.1/3 เด็กหญิง จุฑารัตน์  สุดไชยเรศ

29 3957 ป.1/3 เด็กหญิง สิริกร  อินทร์ต้นวงศ์

30 4083 ป.1/3 เด็กชาย ศุภกฤต  บางเหลือง

31 4150 ป.1/3 เด็กหญิง เอมิกา  โพธิศิริสมบัติ

32 4155 ป.1/3 เด็กหญิง ณัฐชา  ขาวสะอาด

33 4157 ป.1/3 เด็กชาย ทัตเทพ  หอมขุนทศ

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3649 ป.1/4 เด็กชาย นิธิภัทร์  รักคง

2 3666 ป.1/4 เด็กชาย นฤพล  ทองดอนเมือน

3 3684 ป.1/4 เด็กหญิง สุพิชญา  เจนจบ

4 3686 ป.1/4 เด็กชาย อนันต์ยศ  ยืนยงค์

5 3697 ป.1/4 เด็กชาย เตชินท์  บ ารุงจิตร์

6 3698 ป.1/4 เด็กหญิง สวรส  บุญจันทร์

7 3708 ป.1/4 เด็กหญิง ปวรวรรณ  เนียรภาร

8 3709 ป.1/4 เด็กหญิง ศศิประภา  ผอสูงเนิน

9 3710 ป.1/4 เด็กชาย บริภัทร  แดงสิงห์

10 3724 ป.1/4 เด็กหญิง ธาริณี  หมีแป้น

11 3730 ป.1/4 เด็กชาย นนธวัฒน์  จงไพศาล

12 3735 ป.1/4 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ  ศรีดาวรรณ์

13 3738 ป.1/4 เด็กหญิง ศตมน  สีดา

14 3742 ป.1/4 เด็กหญิง เขมมิกา  เกิดสุวรรณ

15 3746 ป.1/4 เด็กชาย กิตติภพ  โพธ์ิหวี

16 3942 ป.1/4 เด็กหญิง อรจิรา  ทิดพะโกมล

17 3949 ป.1/4 เด็กหญิง อุนนดา  รัตนชาติชัย

18 3951 ป.1/4 เด็กชาย ภูริภัทร์  โพธ์ิทอง

19 3952 ป.1/4 เด็กชาย คณิศร  ขวัญเพ็ง

20 3953 ป.1/4 เด็กชาย ชานนท์  ป้ันเคลือบ

21 3955 ป.1/4 เด็กชาย ณฐกร  โคสุวรรณ์

22 3956 ป.1/4 เด็กหญิง ไอริณฎา  เจนจบ

23 3958 ป.1/4 เด็กชาย ภูธนิก  มานิโช

24 4086 ป.1/4 เด็กชาย ชวนากร  คล้ายสุบรรณ์

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/4)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/4)

25 4151 ป.1/4 เด็กหญิง มาณา  ทองดี

26 4158 ป.1/4 เด็กหญิง ธนภรณ์  พันธ์ุสิงห์

27 4306 ป.1/4 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ศรีภุมมา

28 4317 ป.1/4 เด็กชาย ศิวกร  เรืองนาม

29 4322 ป.1/4 เด็กชาย ไพน์ทวี  นพกาล

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:21 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3647 ป.1/5 เด็กชาย ณัฐพร  กันปี

2 3691 ป.1/5 เด็กชาย จิริศักด์ิ  ชิดมนตรี

3 3694 ป.1/5 เด็กหญิง วรรณษา  ชาชาญ

4 3695 ป.1/5 เด็กชาย วชิรวิทย์  มะหา

5 3704 ป.1/5 เด็กหญิง ภัททิรา  พิมพ์ทอง

6 3712 ป.1/5 เด็กหญิง วิภาวี  อุบลเขียว

7 3732 ป.1/5 เด็กหญิง พรกนก  แก้วกูล

8 3733 ป.1/5 เด็กหญิง เปมิกา  สุวรรณศรี

9 3743 ป.1/5 เด็กชาย พงษ์ชัยพัฒน์  หนูหอม

10 3816 ป.1/5 เด็กชาย ธันวา  อ าไพ

11 3930 ป.1/5 เด็กชาย เรืองศักด์ิ  ธนิกกุล

12 3943 ป.1/5 เด็กชาย รฐนนท์  ฝ่ายค า

13 4081 ป.1/5 เด็กชาย บูรณ์พิภพ  อ่ิมอร่าม

14 4152 ป.1/5 เด็กชาย สมิทธิพร  โพธ์ิสัย

15 4153 ป.1/5 เด็กชาย กิตติพงษ์  สท้านสุข

16 4156 ป.1/5 เด็กหญิง อาทิตยา  ยอดส าอางค์

17 4332 ป.1/5 เด็กชาย เอกสิทธ์ิ  เผยศิริ

18 4410 ป.1/5 เด็กหญิง ปุญญิศา  พวงทรัพย์

19 4413 ป.1/5 เด็กชาย นารากร  ประเสริฐธรรม

20 4414 ป.1/5 เด็กชาย เมธานนท์  สระหงษ์ทอง

21 4415 ป.1/5 เด็กชาย ธีรภัทร  คงสิบ

22 4416 ป.1/5 เด็กชาย ปวเรศ  ชัยล้ินฟ้า

23 4417 ป.1/5 เด็กชาย เศรษฐวิชญ์  ขุมดินพิทักษ์

24 4418 ป.1/5 เด็กชาย ภูวริช  ดวงใจสดช่ืน

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/5)
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รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.1/5)

25 4419 ป.1/5 เด็กหญิง ดรุณี  สมพงษ์

26 4420 ป.1/5 เด็กชาย ธนภัทร  สวัสด์ิรักษา

27 4421 ป.1/5 เด็กหญิง กัญญาวีร์  ตันติวัฒนวัลลภ

28 4422 ป.1/5 เด็กหญิง อันดา  แสงสังข์

29 4423 ป.1/5 เด็กหญิง ศุภอัฒฑ์  พ่ึงสุข

30 4449 ป.1/5 เด็กหญิง กชพร  อินทสร

31 4451 ป.1/5 เด็กชาย ปุณวีรย์  เดชคุ้ม

32 4465 ป.1/5 เด็กชาย นิธิพัฒน์  กวางแก้ว

33 4471 ป.1/5 เด็กชาย จิรกิตต์ิ  ภักดีศุภผล

34 4475 ป.1/5 เด็กหญิง ชุติพร  รักเย็น

35 4476 ป.1/5 เด็กชาย คุณานนท์  ขันแข็ง

36 4477 ป.1/5 เด็กหญิง ชนิกานต์  ดิษฐเณร

37 4508 ป.1/5 เด็กชาย กิตติศักด์ิ  ศิริคุณธนรัตน์
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