
รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  3/1          ปีการศึกษา  2565

เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 20045 ด.ญ. กมลวรรณ กิจชนะเลิศ

2 20046 ด.ญ. ครองขวัญ กาญจโนปถัมภ์

3 20047 ด.ญ. ชัญญาพัชญ์ นักบุญ

4 20048 ด.ญ. ณัฐรดา มัยโภคา

5 20049 ด.ญ. ณิชาภา นาคเหล็ก

6 20050 ด.ญ. ธัชยนันท์ วงศ์จินดา

7 20051 ด.ญ. ธีรริชฌา เหลืองสดใส

8 20052 ด.ญ. ปุณิกา ศรีบรรเทา

9 20053 ด.ญ. พัชรนันต์ วิจิตรจรัสกุล

10 20054 ด.ญ. ลภัสนันท์ ธัญญาธนาบูลย์

11 20055 ด.ญ. สมฤทัย เจริญวารี

12 20056 ด.ญ. อัญญา แซ่ปึง

13 20057 ด.ญ. ณภัทร โพธิสารัตนะ

14 20058 ด.ญ. ลิตา ภักดีหุ่น

15 20059 ด.ญ. นราทิพย์ ล้ิมคุณากูล

16 20060 ด.ญ. นารา บุญเสนอ

17 ด.ญ. ณธิดา โกยดุลย์

18 ด.ญ. ภิญญาพัชน์ กิจสกุล

19

20

โรงเรียนราชินีบน

ครูประจ าช้ัน    ครูอัญรินทร์  ปิยะโกมลเกียรติ     ครูบุษยมาส   เทียมศักด์ิ

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ



รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  3/2          ปีการศึกษา  2565

เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 20061 ด.ญ. จิตรลดา จันทร์ปาน

2 20062 ด.ญ. ณภัทรชนันท์ มธุรมน

3 20063 ด.ญ. ณิชาภัทร ช่วงอรุณ

4 20064 ด.ญ. ณิรฎา กะเต้ืองงาน

5 20065 ด.ช. ปองคุณ อนันต์อาชา

6 20066 ด.ญ. ปาณิสรา เหลืองประเสริฐ

7 20067 ด.ญ. พิมพ์นารา วีระโพธ์ิ

8 20068 ด.ญ. พิมพ์นารา จงประสานวงศ์

9 20069 ด.ญ. ศริยา สุขเพรียบพร้อม

10 20070 ด.ญ. สุขณพิชญ์ กลับใจได้

11 20071 ด.ญ. ปุณณฉัตร บัวเงิน

12 20072 ด.ญ. กฤษฎ์ิณิชา สัจจญาณ

13 20073 ด.ญ. กมลนัทธ์ เจริญผล

14 20074 ด.ญ. บุญญานุช ช านาญเวช

15 20075 ด.ญ. วลัยพรรณ จันทรเสน

16 20270 ด.ญ. เฌอพัชญ์ ค าแก้ว

17 ด.ญ. ณัฎฐา วงษ์สมิต

18 ด.ญ. สุทัตตา ย้ิมด้วง

19

20

โรงเรียนราชินีบน

ครูประจ าช้ัน    ครูศิริพร   ป่ินงาม    ครูกัญญณัช   โชติคุณาพาณิชย์

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ



ครูประจ าช้ัน      ครูนคราพร  เถ่ือนยืนยงค์      ครูวรรณา  มณีฉาย 

เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 20076 ด.ญ. กวิตรา คิดงาม

2 20077 ด.ญ. จิรธิดา ใจปินตา

3 20078 ด.ญ. ฐานิตา ปลอดปล้อง

4 20079 ด.ญ. ณาลิส กระจ่างเย่า

5 20080 ด.ญ. ธัญทิพย์ ถิระมนัส

6 20081 ด.ญ. นวีนา วงษ์ปัน

7 20082 ด.ญ. ไปรยารัตน์ เลิศตระกูล

8 20083 ด.ญ. พิชชาภัสร์ ชุ่มใจ

9 20084 ด.ญ. ภคกมล สืบศรี

10 20085 ด.ญ. ภูชิษา ผิวเหลือง

11 20086 ด.ญ. รัศม์ิเกล้า เกตุการณ์

12 20087 ด.ญ. อักษราภัค บัณฑิตวงศ์

13 20088 ด.ญ. ณัฏฐ์ภัทรภร แสงสุวรรณ

14 20089 ด.ญ. ศศิรภัส ธรรมวงศ์สกุล

15 20090 ด.ญ. ปุญช์รัศม์ิ ศรีวิจิตรกมล

16 20091 ด.ญ. ชนม์ธนัช หงส์แสง

17 ด.ญ. ทิชชาพร เขียววิมล
18 ด.ญ. ซินนานันท์ มงคลสกุลฤทธ์ิ

19

20
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โรงเรียนราชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ



รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  3/4          ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน      ครูวรรณา   นุชอ่อง     ครูอันดามัน   รัตนกิตติ

เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 20092 ด.ญ. กชพร ทยานานุภัทร์

2 20093 ด.ญ. ชญาภา เมธาวงศ์

3 20094 ด.ญ. ณัศฆ์ิธมน บุรีธาร

4 20095 ด.ญ. ธิติกาญจน์ ลีลาเทพินทร์

5 20096 ด.ญ. นันท์นภัส รัตนสุภา

6 20097 ด.ญ. พรรัมภา มฤคทัต

7 20098 ด.ญ. มิลินทิพย์ ดาวพลังพรหม

8 20099 ด.ญ. ศศิณิส์ภา ยุทธวราภรณ์

9 20100 ด.ญ. กวิสรา รุ่งสิริโอภาส

10 20101 ด.ญ. ชญาดา บุญศิริ

11 20102 ด.ญ. ณภัชกมล นพจินดา

12 20103 ด.ญ. พิมพ์มาดา กนกวิรุฬห์

13 20104 ด.ญ. สุธวารี นงค์เยาว์

14 20105 ด.ญ. มันตรา พูนข า

15 20106 ด.ญ. ไลลาลิล ศิริโชติ

16 20107 ด.ญ. ญาดา สโตร์ ไมเยอร์

17 ด.ญ. พนิดา ไกรสูงเนิน

18 ด.ญ. ณิษฐ์ธิรัตน์ สุวารี

19

20

โรงเรียนราชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ



รายช่ือนักเรียน   ช้ันอนุบาลปีท่ี  3/5          ปีการศึกษา  2565

ครูประจ าช้ัน     ครูอรวรรณ    งามสมบัติ     ครูภฤสร  พุ่มขจร

เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 20108 ด.ญ. กุลจิรา บุญเนียง

2 20109 ด.ญ. ญาณิศา เหลาะหีม

3 20110 ด.ญ. ณภาภัช อภิบุญสุวรรณ

4 20111 ด.ญ. ณิชาภา กิตติพิพัฒน์ภูติ

5 20112 ด.ญ. นภชนก โกษาวัง

6 20113 ด.ญ. ปกฉัตร ชูวงศ์โกมล

7 20114 ด.ญ. พรรณลักษณ์ พจน์ประสาท

8 20115 ด.ญ. ลัลน์ ค าพาที

9 20116 ด.ญ. ศิรยา สุขเพรียบพร้อม

10 20117 ด.ญ. อริณฎา พรปราโมทย์

11 20118 ด.ญ. อาฟีย่า บัวหลวง

12 20119 ด.ญ. สิริรัฐ นุ้ยเล้ียง

13 20120 ด.ญ. ชลิตา พิทักราษฎร์

14 20121 ด.ญ. รัญชิดา ชุณหะมณีวัฒน์

15 20122 ด.ญ. อารดารินทร์ อาภาธนากร

16 20123 ด.ญ. ณัฐฐา มงคลวิจิตสกุล

17 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ศรีสมโภชน์

18

19

20

โรงเรียนราชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ


