
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 (EP) ครูปล้ืมจิต หงอประดิษฐ์

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 15179 ด.ช. กฤษณาภัค ถนอมสินธ์
2 15180 ด.ช. ขวัญตระกูล แกล้วทนงค์
3 15182 ด.ช. ชนาธิป น ้าเย็น
4 15185 ด.ช. ธนาธิป ช่างทอง
5 15186 ด.ช. ธรธร โชติชัยศรีสุริยะ
6 15187 ด.ช. นัธทวัฒน์ สงวนทรัพย์
7 15188 ด.ช. พัชกร ทรัพย์กล้า
8 15189 ด.ช. ภคพล อรรถธรรม
9 15629 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน หลิมพัฒนสกุล
10 15630 ด.ช. พิภัช ราชเวียง
11 15666 ด.ช. อนล งามขจรกุลกิจ
12 16264 ด.ช. อัครวินต์ ตันสันติวงศ์
13 15190 ด.ญ. กรนภา ช่ืนพิมลชาญกิจ
14 15191 ด.ญ. ณัฐกานต์ เพชรเรืองโรจน์
15 15192 ด.ญ. ธณัชพร ธนูศิลป์
16 15195 ด.ญ. สุภัชญา หวังแต่ธรรม
17 15882 ด.ญ. ณหทัย เลาประสพวัฒนา
18 15883 ด.ญ. ณิชชณัช เรืองฤทธ์ิ
19 15884 ด.ญ. นิตา ถนอมไถ
20 15888 ด.ญ. ลักษิกา แซ่อ๋ิว
21 16265 ด.ญ. วลัยพรรณ ชูช่ือ
22 16306 ด.ญ. ปาวีณา ตั งธีระสุนันท์
23 16331 ด.ญ. ฮัลวา ดิษย์ทัต
24 16647 ด.ญ. ศุภศิริ พูลทรัพย์

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ครูพริยาภรณ์ เกล้ียงจิตร

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 15196 ด.ช. จักรภัทร ตัณฑัยย์
2 15207 ด.ช. ศุภวรากร สนิทปู่
3 15226 ด.ช. จิรพงษ์ อินทร์ขาว
4 15228 ด.ช. ฐปกร ณ อยุธยา
5 15240 ด.ช. สุรศักด์ิ ชูปาน
6 15261 ด.ช. ธนพล สวัสดิสาร
7 15317 ด.ช. คมกฤช เพ็ชศรี
8 15318 ด.ช. ชินกฤต ชาลี
9 15327 ด.ช. พัทธดนย์ หนองมีทรัพย์
10 15349 ด.ช. ณัฐดนัย พุ่มกอ
11 15359 ด.ช. วันชนะ ขันทอง
12 15634 ด.ช. ศุภวิชญ์ ประทีป ณ ถลาง
13 15638 ด.ช. นันทศิลป์ ปองแท้
14 15676 ด.ช. อัซลัน พยายาม
15 15912 ด.ช. บารมี สินสาย
16 15953 ด.ช. กฤษฏ์ิพสิษฐ์ คงช่างคิด
17 15983 ด.ช. ธนเดช บัวประเสริฐ
18 16266 ด.ช. ทัศน์พัสกร สุรวโณบล
19 16275 ด.ช. พงศ์ดนัย พลคชา
20 16636 ด.ช. ธนวัฒน์ พลังจิตพิทักษ์
21 15214 ด.ญ. ณิชนันทน์ บรรเทิง
22 15220 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ชวนชิต
23 15225 ด.ญ. วริศรา เพชรโชติ
24 15252 ด.ญ. อนัญญา ข้องหลิม
25 15272 ด.ญ. กัญญาภัทร มุ่งงาม
26 15279 ด.ญ. นันณภัชสรณ์ แซ่ส้อ
27 15304 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา เกาะยอ
28 15307 ด.ญ. ธนิสา กุสุมาลย์
29 15333 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดา เซ่งหว่อง
30 15367 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เก็บทรัพย์
31 15374 ด.ญ. ภัทรกร สิทธิไตรเดช
32 15640 ด.ญ. บุณยวีร์ บุญชัย
33 15916 ด.ญ. ธนพร สายกาลย์
34 15946 ด.ญ. ปวิชญา สุเมสัน
35 15948 ด.ญ. ภูริชญา ธรรมฉันธะ
36 15950 ด.ญ. ศรสวรรค์ จันทร์หวาน
37 15956 ด.ญ. จุฑามณี ย่ีฉุ้น
38 15958 ด.ญ. ญาณวดี องค์ศิริโชค
39 15982 ด.ญ. พาขวัญ อารีผล
40 16280 ด.ญ. ปวริศา ปัญญาศรี

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3 ครูขวัญดาว ยอดมณี

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 14826 ด.ช. ณชพล ประทีป ณ ถลาง
2 15197 ด.ช. ธีธัช นาลักษณ์
3 15203 ด.ช. ภานุภัทร หาญสูงเนิน
4 15230 ด.ช. ธนวิชญ์ ช่วยนุกูล
5 15257 ด.ช. ฉัตรดนัย ชุมแสงศรี
6 15325 ด.ช. ปรัตถกร เนาว์ไพร
7 15347 ด.ช. ไชยวิษณุ ศรีชวนะ
8 15911 ด.ช. ธนกฤต ตัณทัยย์
9 15932 ด.ช. รัชตกร ศิลปี
10 15934 ด.ช. สรวี ศักด์ิศรีโรจน์
11 15944 ด.ช. พิจักษณ์ บุณยเกียรติ
12 15952 ด.ช. กฤตนัน วรรณสกล
13 15961 ด.ช. กฤติเดช หม่ืนพันธ์
14 16271 ด.ช. ภัทรดนัย บุตรบุราณ
15 16274 ด.ช. ปวริศ แก้วแสงทอง
16 16277 ด.ช. ณฐกร สุวรรณชาตรี
17 16620 ด.ช. พีรวิชญ์ เชิดสุขใจ
18 16635 ด.ช. ติณณ์ ราชรักษ์
19 15211 ด.ญ. คุณัญญา นาคนคร
20 15216 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เพชรน้อย
21 15217 ด.ญ. นวภัสร์ บุญรักษ์
22 15242 ด.ญ. ญาดานันท์ ชูหมวกโชติ
23 15245 ด.ญ. ดุษฎี ศรีจันทร์
24 15273 ด.ญ. ชญาดา อุ่นเสมอ
25 15285 ด.ญ. อัจจิมา จรูญพร
26 15309 ด.ญ. ธาราทิพย์ บุญสนิท
27 15313 ด.ญ. พิมพ์ณดา จันสุด
28 15315 ด.ญ. อภิญญา ขุนเด่ือ
29 15334 ด.ญ. ณัฐณิชา หม่ืนหาวงศ์
30 15335 ด.ญ. ณัฐนันท์ สุวรรณมณี
31 15337 ด.ญ. นลินทิพย์ ปลูกไม้ดี
32 15370 ด.ญ. นพณภสสรณ แซ่ส้อ
33 15371 ด.ญ. เบญญาภา ตันติวรสุนทร
34 15373 ด.ญ. พิชามญช์ุ เอ่งฉ้วน
35 15914 ด.ญ. พนิชดา ล่ิวเรืองสุวรรณ
36 15917 ด.ญ. นัจญ์มีย์ กูตงดือราเซะ
37 15918 ด.ญ. นิชาภา ทรงคุณ
38 15945 ด.ญ. กัญญาภัค ศรีข้า
39 16270 ด.ญ. ธัญนันทน์ บูชาบุญ

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 15198 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกตุแก้ว
2 15239 ด.ช. สิทธินนท์ ชัยมงคล
3 15288 ด.ช. กิตติภูมิ ยุเหล็ก
4 15289 ด.ช. เกล้ากานต์ งานวงศ์พาณิชย์
5 15293 ด.ช. นนท์กานต์ หล้าพรม
6 15299 ด.ช. อัครัช หล้าวัฒนะนุกูล
7 15324 ด.ช. นัสรุดดีน ยะโกะ
8 15326 ด.ช. พัชรพล ถ่ินเขาต่อ
9 15328 ด.ช. รัฏฐพิชญ์ ช่วยสง
10 15348 ด.ช. ณวัฒน์ ตุกังหัน
11 15350 ด.ช. ธนพัฒน์ ประทุมทอง
12 15354 ด.ช. ปรมินทร์ ชูกาญจนะ
13 15922 ด.ช. ศุชณัฐ แซ่ล่ิม
14 15930 ด.ช. ธนวิชญ์ เพชรเครือ
15 15964 ด.ช. ศตายุ ดวงตาด้า
16 16269 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชัยราช
17 16279 ด.ช. กฤติน โอวาส
18 16619 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เทศข้า
19 16637 ด.ช. ธนภัทร พลังจิตพิทักษ์
20 15213 ด.ญ. ณัฐณิชา องค์ฐานานุศักด์ิ
21 15241 ด.ญ. กมุทมาศ บุญช่วย
22 15247 ด.ญ. นิรมล รัตนวงศ์
23 15249 ด.ญ. ลภัสนันท์ นาวิน
24 15251 ด.ญ. สุรีย์กาณฑ์ แสงปาน
25 15254 ด.ญ. อโรชา สมบูรณ์สวัสด์ิ
26 15308 ด.ญ. ธัญญรัตน์ โชคเกื อ
27 15310 ด.ญ. นราภัทร รู้เพราะจีน
28 15314 ด.ญ. วรัญญา วรรณเอม
29 15332 ด.ญ. ณัชชมณฑน์ ยอดสิงห์
30 15341 ด.ญ. ยศธดาภรณ์ เหล่าวิเศษกุล
31 15342 ด.ญ. รัตนาภรณ์ เบ้าสุวรรณ์
32 15365 ด.ญ. จิลลาภัทร บินลาเด็ง
33 15368 ด.ญ. ธัญญารัตน์ รัชโพธ์ิ
34 15372 ด.ญ. ปัณณ์นารา ภูมิศิริสวัสด์ิ
35 15929 ด.ญ. พรรธน์ณสรณ์ ชุณหานนท์
36 15959 ด.ญ. ฐณัชญ์พร โภคบุตร
37 15971 ด.ญ. วรฤทัย ลังคง
38 16268 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองคม
39 16276 ด.ญ. สิริกร ไหมดี
40 16655 ด.ญ. กานต์มณี กีรติวิทยานนท์

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/5 ครูสุภาวดี ศรีหล้า

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 15202 ด.ช. พรหมพิริยะ นาคพุ่ม
2 15206 ด.ช. วราเทพ ทองดี
3 15227 ด.ช. จิรายุ แซ่อ๋อง
4 15260 ด.ช. ธนกฤต ชูสวัสด์ิ
5 15264 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมพงศ์
6 15270 ด.ช. อัสลัน ศรีขวัญ
7 15287 ด.ช. กฤตชัย ไชยลาภ
8 15300 ด.ช. อานุภาพ โพธ์ิสีทม
9 15316 ด.ช. กิตติธัช โพธ์ิทอง
10 15322 ด.ช. ธรรมนูญ อินทฤทธ์ิ
11 15323 ด.ช. ธีรัตม์ พันธ์เพ็ชร
12 15330 ด.ช. อภิวิชญ์ เกื อทรัพย์
13 15357 ด.ช. วงศ์ณภัทร เกิดสิน
14 15913 ด.ช. ปฐมเดช มณีศรี
15 15921 ด.ช. ภคิน ทรงเกียรติ
16 15942 ด.ช. ธราเทพ เรืองผล
17 15965 ด.ช. อรากรณ์ ศรีกุล
18 16617 ด.ช. บุญตระกูล บูรณสถิตย์พร
19 15219 ด.ญ. ปภัตร ท้าวประสิทธ์ิ
20 15224 ด.ญ. ณิชาภา เพชรจรัส
21 15243 ด.ญ. ฑิตฐิตา จันทร์แก้ว
22 15244 ด.ญ. ณัฐธิดา สง่าพล
23 15255 ด.ญ. อัยยาภัคร์ วงศ์วิวัฒน์
24 15275 ด.ญ. ชาเรเนีย จรเงิน
25 15276 ด.ญ. ณชัญติกานต์ ตรีวชิรนันท์
26 15280 ด.ญ. ปาณิตา องค์สถิรกุล
27 15281 ด.ญ. ปารวีร์ บุตรละคร
28 15301 ด.ญ. จิตติมา สุพันธ์
29 15303 ด.ญ. ณมน ชลธีไพศาล
30 15338 ด.ญ. นันทิชา เสียงหย่อง
31 15339 ด.ญ. บุณยลักษณ์ ศุภางคะนันทน์
32 15361 ด.ญ. กัญญณัฐ วังบุญคง
33 15635 ด.ญ. วนัญญา ท่ัวด้าว
34 15637 ด.ญ. เกณิกา รัชตไพลิน
35 15924 ด.ญ. กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
36 15928 ด.ญ. ปาลิดา บุณยัษเฐียร
37 15935 ด.ญ. จิรธิดา วรเนติวงศ์
38 15939 ด.ญ. อวัศยา ทองเจือ
39 16321 ด.ญ. กานติมา ล่ิวเรืองสุวรรณ

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/6 ครูขวัญตา ศรีวิรัตน์

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 14921 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมนึก
2 15199 ด.ช. ปุญชธัช พุทธรรมรงค์
3 15200 ด.ช. ปุณญพัฒน์ อารีรอบ
4 15208 ด.ช. สรวิชญ์ สุขบรรจง
5 15238 ด.ช. สรวิศ อุดร
6 15256 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ช่ือเพราะ
7 15266 ด.ช. ภูมิกิติ แซ่แต่
8 15294 ด.ช. เบญจมินทร์ ปิติ
9 15298 ด.ช. ภากร ชาติวังศากุล
10 15329 ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาเสน
11 15352 ด.ช. นภัทร รณฤทธ์ิ
12 15355 ด.ช. ภาคิน สีหะวีรชาติ
13 15909 ด.ช. กวิน นพรัตน์
14 15910 ด.ช. พลาธิป หง้าบุตร
15 15920 ด.ช. ธาม สุวรรณ์ปุสิก
16 15940 ด.ช. ฐณกร มุลิกะบุตร
17 15962 ด.ช. ภูวิศ คงมาก
18 15984 ด.ช. กันตภณ ติรัตนะประคม
19 16267 ด.ช. นีลกวี ศรีประเสริฐ
20 15212 ด.ญ. ชลกนก เรืองเดช
21 15218 ด.ญ. บุญณดา โชคประทานทวี
22 15222 ด.ญ. พรรณนารา จันทร์เกลี ยง
23 15302 ด.ญ. ฐิตารีย์ รุจีวงศ์
24 15305 ด.ญ. ณัฐกานต์ ลิมปนะอนันต์กุล
25 15311 ด.ญ. นฤมล นวลศรี
26 15344 ด.ญ. สุภัสสรา คุ้มบ้าน
27 15345 ด.ญ. อุษณิษา จิตการ
28 15362 ด.ญ. กัญญ์ลภัส เทพสง
29 15366 ด.ญ. ฐานิตา เดชสุรางค์
30 15375 ด.ญ. รัตน์วรา พันธ์เพ็ชร
31 15639 ด.ญ. ธวัลรัตน์ จันทร์สุทธ์ิ
32 15670 ด.ญ. ฉัตรธิดา สิทธิบุตร
33 15915 ด.ญ. กัญญาภัค โกยกิจเจริญ
34 15926 ด.ญ. ณัฐณิชา เพชรมาก
35 15927 ด.ญ. ดานียา ยุคุณธร
36 15936 ด.ญ. เปมิกา อินทร์ทอง
37 15938 ด.ญ. พีชญา ยุคุณธร
38 15947 ด.ญ. ปุณยนุช ก้องสุทธิกุล
39 15951 ด.ญ. สุภัสสรา ไกรเทพ
40 16278 ด.ญ. ธัญญรัตน์ คงนคร

ช่ือ - สกุล



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/7 ครูทิพย์กมล ชิตจันทร์ 

ล าดับ เลขประจ าตัว
นักเรียน

1 15204 ด.ช. ภานุมาศ โต๊ะไม
2 15232 ด.ช. ปุณยวีร์ ชอบผล
3 15258 ด.ช. ณัฐนนท์ ถากงตา
4 15262 ด.ช. ธาราเขต พรหมจินดา
5 15263 ด.ช. ปองคุณ สมานมิตร
6 15265 ด.ช. พีณิภัทร ทองลาย
7 15269 ด.ช. อัษฎาวุธ มานะบุตร
8 15286 ด.ช. กรณพัฒน์ สิงขอนเขตต์
9 15292 ด.ช. ธนธรณ์ อินทรสุวรรณ์
10 15295 ด.ช. ปกรณ์ มูลธรส
11 15346 ด.ช. คุณากร ขวัญมี
12 15356 ด.ช. ภูริสส์ บ้านนบ
13 15358 ด.ช. วชิรวิชญ์ ค้าเลิศ
14 15923 ด.ช. ฮานาฟี ยะโกะ
15 15943 ด.ช. ปภพ องค์ศรีตระกูล
16 15954 ด.ช. ก้องกิดากร ฉลองกุล
17 15963 ด.ช. ลภัส หลิมสมบูรณ์
18 16272 ด.ช. วรินทร รอดเจริญ
19 15221 ด.ญ. พชิรา มะหลีโดง
20 15223 ด.ญ. พิรญาณ์ หล้าปา
21 15248 ด.ญ. รวิสรา โยมญาติ
22 15250 ด.ญ. วิชยาณิช หนูรุ่น
23 15271 ด.ญ. กชพร ชิตชนนีพันธ์ุ
24 15282 ด.ญ. เมติญา เม่งช่วย
25 15283 ด.ญ. ลออรัตน์ เมฆสีเงิน
26 15284 ด.ญ. สุชานาถ แซ่ตัน
27 15331 ด.ญ. กนกพิชญ์ ถือแก้ว
28 15363 ด.ญ. กุลภัสสรณ์ เศวตพัฒนจรัส
29 15682 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ อภิสิทธ์ิไพศาล
30 15937 ด.ญ. พชิรา สมุทบาล
31 15949 ด.ญ. วิชญาพร สินอนันต์
32 15957 ด.ญ. ชญานิศ ตันติมานะกิจ
33 15967 ด.ญ. ญาดา วงศ์ตานี
34 15968 ด.ญ. ธัญชนก ล่ิวลักษณ์
35 15969 ด.ญ. พลอยไพลิน เหร็บราเย็น
36 15970 ด.ญ. ภัสพร ชตาฤกษ์
37 16273 ด.ญ. ธัญชนก จิตรว่องไว
38 16310 ด.ญ. นันท์นลิน แดงบุญช่วย
39 16618 ด.ญ. ธนัชพร สมบูรณ์
40 16649 ด.ญ. กวิสรา หมานเต๊ะ

ช่ือ - สกุล


