
1 ด.ญ. กุลสินี วีระผล
2 ด.ญ. คณิศร์ณิชา วิริยะกุลนันท์
3 ด.ญ. ณภัค คชสังข์สีห์
4 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ปานอยู่
5 ด.ญ. ธัญวลักษณ์ เร่งถนอนทรัพย์
6 ด.ญ. นิรินธน์ คงเดช
7 ด.ญ. พรธิดา กาญจนโรจน์
8 ด.ญ. พามิดา ชนวัฒนา
9 ด.ญ. พุทธ์ิพิชญาณ์ ใจจา
10 ด.ญ. รัฐพร อ้ิงแสง
11 ด.ญ. วัณณภัค ธรภาพพิศาล
12 ด.ญ. สุริวัสสา พูลสวัสด์ิ
13 ด.ญ. อัญญา ฮีมินกูล
14

15

16

โรงเรียนราชินีบน
รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  2/1      ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน     ครูนงค์นาถ  ยังปฐม      ครูเพียงใจ   นันทศรีรัตน์

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ



1 ด.ญ. กัญญาภัค สุวรรณโชติ
2 ด.ญ. จิรพิมล วรสมุทรปราการ
3 ด.ญ. ณรินทร์ธิรา ศักด์ิสุปรีชา
4 ด.ช. ดวิน มงคล
5 ด.ช. นพรดา ใจสุข
6 ด.ญ. เนธิชชญา อรรถีโสตร์
7 ด.ญ. พราวฟ้า ลือชา
8 ด.ญ. พิชญาวดี จรุงพิทักษ์สกุล
9 ด.ญ. ภูษณิศา สุกดาว
10 ด.ญ. ฤทธาดา เจริญผ่อง
11 ด.ญ. ศรีวรินทร์ พงษ์ฟ้าประทานพร
12 ด.ญ. อภิชญา โกวิทอิสริยะ
13

14

15

16

โรงเรียนราชินีบน

รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  2/2      ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน     ครูวรรณพร  แก้วไสว      ครูพรชนิตว์  แผ่นผา

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ



1 ด.ญ. กัณฐมณี พลสังข์
2 ด.ญ. ชญาณิศา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
3 ด.ญ. ณัฎฐกานต์ ป้ันบุญ
4 ด.ญ. ณัฐวรา นิลภาทย์
5 ด.ญ. นภัค กุลประดิษฐ์
6 ด.ญ. ปาลิกา สอาดเอ่ียม
7 ด.ญ. พริริสา ถ่ินขนอน
8 ด.ญ. พิชยวัณย์ ลีนาวงค์
9 ด.ญ. มารีญา อัศวธีรากุล
10 ด.ญ. วรรณรท จอมพงษ์
11 ด.ญ. สิตาภัค ลาวัณย์วิสุทธ์ิ
12 ด.ญ. อมลวรรณ สืบจันทา
13

14

15

16

โรงเรียนราชินีบน
รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  2/3      ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน      ครูชลาทร  ฉันทอภิไชย      ครูประภา  พระจันทร์สิงห์

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ



1 ด.ญ. แก้วขวัญ สุขสงค์
2 ด.ญ. ชนิดาภา ทักษรัตน์นันท์
3 ด.ญ. ณัฏฐฌาร์ สุเทียนทอง
4 ด.ญ. ณิดา สุวรรณเวช
5 ด.ญ. นรินทร์พร นาคสีทอง
6 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ ฤทธิโชติ
7 ด.ญ. พัฐชา งามอุโฆษ
8 ด.ญ. พิมญาดา จิตร์อ าไพ
9 ด.ญ. เมธาวดี   ลอว์ ศรีรัตน์
10 ด.ญ. วรวรินทร์ อัจฉราวงศ์ชัย
11 ด.ญ. สุพิชญ์นันท์ ภู่บริรักษ์
12 ด.ญ. อัครภาส์ ต่อเอกบัณฑิต
13

14

15

16

โรงเรียนราชินีบน
รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  2/4     ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน     ครูสุธาร   จารุวิจิตร      ครูประภัสสร  พ้ืนชมภู

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ



1 ด.ญ. ขวัญหทัย หวังสู้ศึก
2 ด.ญ. ชนิพร ภาคสุชล
3 ด.ญ. ซูจี พัง
4 ด.ญ. ธัญลักษณ์ กัง
5 ด.ญ. นวพร จันทร์วัฒนะ
6 ด.ญ. ปุณณดา บัวสุวรรณ
7 ด.ญ. พัชรพรรณ พจน์ประสาท
8 ด.ญ. พิมพ์กมล ช่ืนสมบุญ
9 ด.ญ. รวิสรา ไตรวารี
10 ด.ญ. วราณิก วรงคกุล
11 ด.ญ. สุภชา ก่อวาณิชกุล
12 ด.ญ. อภิษฎา อดุลยธรรม
13

14

15

16

โรงเรียนราชินีบน
รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  2/5     ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน     ครูชวัลรัตน์   ตันจิตวิริยะ      ครูอ าพร  ฤทธ์ิส าเร็จ

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ


