
ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3328 ป.2/1 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  ไทยประดิษฐ

2 3331 ป.2/1 เด็กหญิง ศศินัดดา  เพียรกสิกิจ

3 3332 ป.2/1 เด็กหญิง อริษา  เนียมค า

4 3333 ป.2/1 เด็กชาย ณัฐรัตน์  ทองสุขดี

5 3337 ป.2/1 เด็กหญิง เอมวิกา  โคตรศรี

6 3342 ป.2/1 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  พลอาจ

7 3345 ป.2/1 เด็กหญิง สุวิชญา  ทนทาน

8 3346 ป.2/1 เด็กหญิง อชิรญา  ไชยหงษ์

9 3349 ป.2/1 เด็กชาย ธีร์ปวิณ  แก้วแดง

10 3351 ป.2/1 เด็กหญิง กัญญาวีร์  โมกพา

11 3352 ป.2/1 เด็กชาย สุทธิธาดา  เอ่ียมสอาด

12 3362 ป.2/1 เด็กหญิง นภัทรศร  สาจุ้ย

13 3363 ป.2/1 เด็กหญิง ดาริกา  กันภักดี

14 3364 ป.2/1 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ  หู้เต็ม

15 3369 ป.2/1 เด็กหญิง เปมิกา  ป้อมศิลป์

16 3375 ป.2/1 เด็กหญิง กัญณัฐน์  ออมสิน

17 3377 ป.2/1 เด็กชาย ณวัชร  แซ่หล่ิม

18 3379 ป.2/1 เด็กชาย รชต  ม่ันเด็ดวิทย์

19 3381 ป.2/1 เด็กชาย ภัทรกร  สิงห์หาร

20 3383 ป.2/1 เด็กชาย ธเนศพล  รุ่งนิมิตร

21 3384 ป.2/1 เด็กหญิง ศิวพร  บุญเรือง

22 3390 ป.2/1 เด็กหญิง ณัชชา  สุวรรณโชติ

23 3396 ป.2/1 เด็กหญิง ชวัลพัชร  โพธิสุวรรณ์

24 3403 ป.2/1 เด็กชาย วชิรวิทย์  ศรีทัพไทย

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/1)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:22 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/1)

25 3408 ป.2/1 เด็กหญิง พัณณิตา  แก้วมราช

26 3411 ป.2/1 เด็กชาย ชัยนันท์  ศรีก าแหง

27 3416 ป.2/1 เด็กหญิง ณัฐณิชา  สวัสด์ินะที

28 3426 ป.2/1 เด็กชาย ธนวรรธน์  สุดเสมา

29 3437 ป.2/1 เด็กหญิง ชญาฎา  อุบลโพธ์ิ

30 3438 ป.2/1 เด็กหญิง พิชญาภา  บาลไธสงค์

31 3462 ป.2/1 เด็กหญิง ณัฐธีรา  กุละปาลานนท์

32 3467 ป.2/1 เด็กหญิง ธียา  ขันกสิกรรม

33 3484 ป.2/1 เด็กชาย คุณากร  คีรีรมย์

34 3507 ป.2/1 เด็กชาย กันต์ดนย์  พลหาวงค์

35 3509 ป.2/1 เด็กหญิง บุษกร  วงษ์สามารถ

36 3583 ป.2/1 เด็กชาย ณพัฒนชัย  ธนะทิพากร

37 3608 ป.2/1 เด็กหญิง ภคภรณ์  ชูช่ืน

38 3612 ป.2/1 เด็กหญิง นภสศมน  กลีบประทุม

39 3910 ป.2/1 เด็กหญิง ปภาวรินทร์  ขันธลักษณา

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:22 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3325 ป.2/2 เด็กชาย ชัชฤทธ์ิ   อุบลวรรณ์

2 3326 ป.2/2 เด็กชาย ภาคิน  สุขสาลี

3 3327 ป.2/2 เด็กชาย ธัญญะ  โพคะ

4 3336 ป.2/2 เด็กชาย พรพฤติกร  เถาว์โท

5 3339 ป.2/2 เด็กชาย ภัทรดนัย  โพธ์ิหวี

6 3358 ป.2/2 เด็กหญิง เมธาพร  พรหมทอง

7 3360 ป.2/2 เด็กชาย กิตติกรณ์  แย้มยล

8 3380 ป.2/2 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์  โรงอ่อน

9 3385 ป.2/2 เด็กชาย ณัฐกรณ์  พวงเพชร

10 3387 ป.2/2 เด็กหญิง ณัฐธิดา  เพียรทอง

11 3391 ป.2/2 เด็กหญิง นภัสภรณ์  บวมขุนทศ

12 3392 ป.2/2 เด็กหญิง อุรัสยา  แดงสิงห์

13 3395 ป.2/2 เด็กชาย ดเชณทร์  หงษ์เวียงจันทร์

14 3399 ป.2/2 เด็กหญิง ปอแก้ว  สุขเล่ห์

15 3407 ป.2/2 เด็กหญิง จันทร์สุดา  แก้วบัวดี

16 3410 ป.2/2 เด็กหญิง ศศิกร  แก้วบัวดี

17 3412 ป.2/2 เด็กชาย ชัยกฤต  รักเจือ

18 3413 ป.2/2 เด็กชาย ณัฐภูมิ  อนุพันธ์

19 3434 ป.2/2 เด็กชาย พีรพล  พันเพียรท า

20 3441 ป.2/2 เด็กหญิง ธมลวรรณ  ม่ันมุ่งยนต์

21 3443 ป.2/2 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ไชยโสภา

22 3466 ป.2/2 เด็กหญิง กัญญาภัค  กล่ันแตง

23 3471 ป.2/2 เด็กหญิง ภัทรวดี  แววตา

24 3490 ป.2/2 เด็กชาย ชลาธิป  ศรีกฤษดารมณ์

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/2)

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



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/2)

25 3501 ป.2/2 เด็กชาย ธีรเทพ  แสงประเสริฐ

26 3510 ป.2/2 เด็กชาย ธีรพัทธ์  สุภา

27 3587 ป.2/2 เด็กหญิง วรรนิดา  หมวกทอง

28 3588 ป.2/2 เด็กชาย ภูดิศ  สุขสอาด

29 3591 ป.2/2 เด็กชาย อาชวิน  สุวรรณพุฒ

30 3594 ป.2/2 เด็กชาย รวิพล  พลเชียงสา

31 3603 ป.2/2 เด็กหญิง มนัสนันท์  ศรีลาจันทร์

32 3611 ป.2/2 เด็กชาย ปริน  ปล่ังใย

33 3911 ป.2/2 เด็กชาย ธีรภัทร์  แดงสุวรรณ

34 3912 ป.2/2 เด็กชาย อินทัช  บุญศักด์ิ

35 3915 ป.2/2 เด็กหญิง จิราพร  ม่วงเนตร

36 3916 ป.2/2 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ  ขาวสะอาด

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



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3348 ป.2/3 เด็กหญิง นิชาภา  ทองบุญมา

2 3356 ป.2/3 เด็กชาย ณัฐพัชร์  โฮมแพน

3 3359 ป.2/3 เด็กหญิง อภิชญา  เจนจบ

4 3365 ป.2/3 เด็กหญิง ณัฐกมล  สุวรรณดี

5 3371 ป.2/3 เด็กหญิง กัลยรัตน์  ยศไกร

6 3372 ป.2/3 เด็กชาย ปภังกร  แดงสิงห์

7 3374 ป.2/3 เด็กชาย ธนพนธ์  แก้วบัวดี

8 3382 ป.2/3 เด็กชาย พชร  สิงห์โต

9 3393 ป.2/3 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  สราค า

10 3394 ป.2/3 เด็กชาย จิรพัฒน์  มหานนท์

11 3398 ป.2/3 เด็กหญิง อภิชญา  อินทแสง

12 3400 ป.2/3 เด็กหญิง ศุจินันท์  ศรีเมือง

13 3404 ป.2/3 เด็กชาย พีรวิชญ์  ชมช่ืน

14 3405 ป.2/3 เด็กชาย ธนกฤต  จงสวัสด์ิ

15 3415 ป.2/3 เด็กชาย ธีราทร  ชาระวัน

16 3424 ป.2/3 เด็กหญิง ดวงหฤทัย  เพ็ชรนิล

17 3425 ป.2/3 เด็กชาย อิทธิภัทร  สวัสด์ินาที

18 3430 ป.2/3 เด็กชาย ธนภัทร  สุขจิต

19 3448 ป.2/3 เด็กชาย นรภัทร  อินเกษา

20 3450 ป.2/3 เด็กชาย ณฐภัทร  สอนพิชัย

21 3454 ป.2/3 เด็กหญิง สุอาภา  เทศเสนาะ

22 3461 ป.2/3 เด็กชาย อติวิชญ์  สุขใจ

23 3470 ป.2/3 เด็กหญิง สโรชา  ตาไว

24 3479 ป.2/3 เด็กหญิง กวิสรา  การภักดี

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/3)

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



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/3)

25 3482 ป.2/3 เด็กหญิง นทกร  พิลึก

26 3506 ป.2/3 เด็กหญิง อัจฉิริยา  ดามี

27 3585 ป.2/3 เด็กหญิง ชลิตา  บุญประคม

28 3586 ป.2/3 เด็กชาย สิรวิชญ์  แย้มป้ัน

29 3593 ป.2/3 เด็กชาย ชยานันต์  แซ่ห่าน

30 3598 ป.2/3 เด็กชาย ธนานนท์  เข็มสร

31 3605 ป.2/3 เด็กหญิง นัฏฐพร  สังเงิน

32 3613 ป.2/3 เด็กหญิง ณภัศรา  อาจศัตรู

33 3917 ป.2/3 เด็กหญิง สุวรรณา  จิวชะลา

34 3925 ป.2/3 เด็กชาย ณพัฒน์  เฉลิมพล

35 4134 ป.2/3 เด็กชาย ธนกฤต  สีจันทร์ลา

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



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3330 ป.2/4 เด็กชาย ธนกร  สิงห์นัน

2 3335 ป.2/4 เด็กชาย ภาคภูมิ  ไพบูลย์

3 3340 ป.2/4 เด็กชาย ธีรภัทร  กล่ินสีทอง

4 3343 ป.2/4 เด็กชาย จักรภัทร์  เชาวริต

5 3344 ป.2/4 เด็กชาย ธนกร  บุญขันธ์

6 3353 ป.2/4 เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ดาสาลี

7 3367 ป.2/4 เด็กชาย ปุญญพัฒน์  มาเอ่ียม

8 3368 ป.2/4 เด็กชาย ค ้าจุน  แสนทวีสุข

9 3373 ป.2/4 เด็กชาย ธนภัทร์  ศิลาพัฒน์

10 3409 ป.2/4 เด็กชาย ณัฐภัทร  ผ่องจิตต์

11 3421 ป.2/4 เด็กชาย รัฐวัฒน์  ป่ินทับทิมทิพย์

12 3422 ป.2/4 เด็กชาย วีรภัทร  ไชยโสภา

13 3423 ป.2/4 เด็กชาย ภัคพงษ์  หอมละออ

14 3431 ป.2/4 เด็กชาย กฤตเมธ  เอ่ียมละออ

15 3433 ป.2/4 เด็กหญิง ภวิภา  ฟูนันท์

16 3439 ป.2/4 เด็กชาย วัชระ  ครุฑทิน

17 3452 ป.2/4 เด็กชาย ภูภูมิ  อินทร

18 3456 ป.2/4 เด็กชาย ทักษ์ดนัย  วงบุตรดี

19 3460 ป.2/4 เด็กชาย พงษ์ณริทธ์ิ  หลวงประทุม

20 3464 ป.2/4 เด็กชาย อณุชา  พลดงนอก

21 3469 ป.2/4 เด็กหญิง ณัฏฐนิช  โชติรัตนดิษย์กุล

22 3489 ป.2/4 เด็กหญิง ภัณฑิลา  รุจิธนานนท์

23 3600 ป.2/4 เด็กชาย ธนภัทร  จังพล

24 3602 ป.2/4 เด็กชาย กิตติพงษ์  บุญพวง

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/4)

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:24 หน้าท่ี 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/4)

25 3618 ป.2/4 เด็กหญิง เอวิกา  อุดทอง

26 3623 ป.2/4 เด็กหญิง เจสสิก้า  โรก้า

27 3926 ป.2/4 เด็กหญิง ปัณฑิตา  ปัญญาชวกร

28 4132 ป.2/4 เด็กชาย ชุติพนธ์  ขอยึดกลาง

29 4133 ป.2/4 เด็กหญิง ภณิตา  ศิริสม

30 4135 ป.2/4 เด็กหญิง วรพิชชา  บรรลือศักด์ิ

31 4137 ป.2/4 เด็กชาย กัณธรากรณ์  เจนจบ

32 4143 ป.2/4 เด็กหญิง มณีสร  เชาวริต

33 4235 ป.2/4 เด็กหญิง ภัทรินทร์  ศรีเจริญ

34 4299 ป.2/4 เด็กหญิง ธนาภา  ลิ มจิตสมบูรณ์

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09:24 หน้าท่ี 2 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3334 ป.2/5 เด็กหญิง กนกกร  หยวกวัฒน์

2 3350 ป.2/5 เด็กชาย บัญธีโญ  มาเท่ียง

3 3378 ป.2/5 เด็กชาย สันติ  ชานุ

4 3389 ป.2/5 เด็กชาย วิชชากร  ครุธธา

5 3406 ป.2/5 เด็กหญิง ขวัญเเก้ว  เเก้วบัวดี

6 3432 ป.2/5 เด็กชาย อรรถพล  มากร่ืน

7 3444 ป.2/5 เด็กชาย นันทวัฒน์  ชัยชนะ

8 3446 ป.2/5 เด็กชาย ภัคศรัณย์  แกว่นกสิกรรม

9 3449 ป.2/5 เด็กหญิง ศศิวิมล  สมกูล

10 3451 ป.2/5 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ใจพูน

11 3457 ป.2/5 เด็กชาย ธนกร  บุญตัน

12 3463 ป.2/5 เด็กหญิง ธนพร  แสหลิม

13 3473 ป.2/5 เด็กชาย อัศม์เดช  เกตุสวัสด์ิ

14 3475 ป.2/5 เด็กชาย พุฒิภัทร  สุภากุล

15 3596 ป.2/5 เด็กชาย พสุมนต์  สุทัศน์

16 3597 ป.2/5 เด็กหญิง วิลัยรัตน์  เทพบุรี

17 3604 ป.2/5 เด็กหญิง กรรณิกา  สุขเนตร

18 3606 ป.2/5 เด็กชาย ศิวกร  เรืองรอง

19 3609 ป.2/5 เด็กชาย ณรงค์เดช  นาคสนิท

20 3617 ป.2/5 เด็กชาย อภิรเดช  กิรัมย์

21 3621 ป.2/5 เด็กชาย พุทฒินันท์  พุ่มพิศ

22 3919 ป.2/5 เด็กหญิง กฤตลักษณ์  ค าชาย

23 3921 ป.2/5 เด็กชาย ชินวัตร  สิงห์อินทร์

24 3924 ป.2/5 เด็กชาย ติณณ์ณชัย  จันทร์ศิริ

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/5)
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/5)

25 4136 ป.2/5 เด็กชาย สุทธิรักษ์  อายุพัตน์

26 4138 ป.2/5 เด็กหญิง ธัญลักษณ์  คงสิบ

27 4139 ป.2/5 เด็กหญิง พรรณธิภา  พิมมาดี

28 4140 ป.2/5 เด็กชาย กันทรากร  พัทวี

29 4141 ป.2/5 เด็กชาย ชนกันต์ิ  สุทธิมาลา

30 4145 ป.2/5 เด็กหญิง ณัฐนิชา  เขตขาม

31 4146 ป.2/5 เด็กชาย ณัฐพัฒน์  แทนนาค
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล
1 3376 ป.2/6 เด็กชาย เทพวิวัฒน์  จบค า

2 3386 ป.2/6 เด็กชาย ฐาปกรณ์  ศิริเมือง

3 3402 ป.2/6 เด็กหญิง รัตน์ติกาล  แก้วกล้า

4 3414 ป.2/6 เด็กชาย พัฒนศักด์ิ  ชูพินิจ

5 3418 ป.2/6 เด็กชาย อนุพงศ์  เชาว์จันทร์

6 3419 ป.2/6 เด็กชาย จอมไตร  อ้นพา

7 3420 ป.2/6 เด็กชาย ธานินทร์  ม่ันเกตุวิทย์

8 3429 ป.2/6 เด็กชาย ธนกรณ์  เรืองฤทธ์ิ

9 3442 ป.2/6 เด็กชาย สุรัตนพงษ์  เนตรสว่าง

10 3445 ป.2/6 เด็กชาย ภาณุวัฒ  ศาสนะ

11 3447 ป.2/6 เด็กชาย ธนวัฒน์  นิลธานี

12 3455 ป.2/6 เด็กชาย วัชรากร  กล้วยป่า

13 3459 ป.2/6 เด็กชาย วิทวัส  พัฒนะโชติ

14 3468 ป.2/6 เด็กชาย เตชิน  จ่ันเพชร

15 3472 ป.2/6 เด็กชาย นธีรัตน์  อ่ิมเค่ียม

16 3474 ป.2/6 เด็กหญิง ธันย์ชนก  ศรีสุขสาม

17 3478 ป.2/6 เด็กชาย ศิริพงษ์  โลหากาศ

18 3492 ป.2/6 เด็กชาย ธีรภัทร  เพชรลี

19 3514 ป.2/6 เด็กชาย ธีรนัย  สมน้อย

20 3595 ป.2/6 เด็กชาย ศักย์ศรณ์  แก่นกสิการณ์

21 3601 ป.2/6 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ  เอ่ียมสอาด

22 3610 ป.2/6 เด็กชาย นพวัฒน์  เพตายนต์

23 3614 ป.2/6 เด็กชาย กิตติศักด์ิ  ช่ืนโพธ์ิ

24 3620 ป.2/6 เด็กชาย นิธิวัฒน์  แดงสิงห์

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/6)
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้องเรียน ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท้ังหมด
วัชรสหศึกษำ (ช้ัน ป.2/6)

25 3622 ป.2/6 เด็กหญิง กัลยารัตน์  ต้นมาลี

26 3914 ป.2/6 เด็กชาย ฑินนภัตร  สารีผล

27 3922 ป.2/6 เด็กชาย จาตุรันต์  กลางถ่ิน

28 3923 ป.2/6 เด็กหญิง ศุภลักษณ์  แช่มช้อย

29 4144 ป.2/6 เด็กหญิง อรัญญา  ทรัพย์สิน

30 4147 ป.2/6 เด็กชาย พัทธพล  ยืนยงค์

31 4148 ป.2/6 เด็กชาย ฐิติ  สังข์กระจ่าง

32 4338 ป.2/6 เด็กหญิง กมลวรรณ  ช้างน้อย

33 4425 ป.2/6 เด็กชาย ภูมิภักด์ิ  ค าศรี

34 4426 ป.2/6 เด็กหญิง ปภาวรินท์  บางเหลือง

35 4427 ป.2/6 เด็กหญิง กาญจนพรรณ  สิริสุวรรณวัฒนา

36 4452 ป.2/6 เด็กหญิง ลลิตา  ฉุดกลาง

37 4454 ป.2/6 เด็กชาย จิรภัทร  เทศอินทร์

38 4481 ป.2/6 เด็กชาย ธนากร  วิสุยะ
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