
เลขประจ าตัว
นักเรยีน

1 19764 เด็กหญงิ กมลชนก ฉมิพลีนภานนท์

2 19765 เด็กหญงิ จติบญุ รักษา

3 19766 เด็กหญงิ ชานุณัช ศรีสวย

4 19767 เด็กหญงิ ณัฐณิชา คงทอง

5 19768 เด็กหญงิ ณิรัชญา บญุส่ง

6 19769 เด็กหญงิ ธนัญชญา วรบญุญากรณ์

7 19770 เด็กหญงิ นฎา ลิม่ศิลา

8 19771 เด็กหญงิ ปณิฏฐา กระแสร์สุนทร

9 19772 เด็กหญงิ ปณุยนุช ประเสริฐประศาสน์

10 19773 เด็กหญงิ พมิพภ์ัสชนก จันทร์เพ็ญ

11 19774 เด็กหญงิ ภรธดิา โสตารัตน์

12 19775 เด็กหญงิ วรรย์ณรินทร์ อนันตศิริ

13 19776 เด็กหญงิ วรัตสิขฎา เกยีรติกอ้งไชย

14 19777 เด็กหญงิ สุวชิญาภา เรืองโรจน์กจิการ

15 19778 เด็กหญงิ อัญญารินทร์ รัตน์อ่อน

16 19779 เด็กหญงิ กรปทมุา ภักดิว์ไิลเกยีรติ

17 19780 เด็กหญงิ ชญาดา ตัง้โศภติ

18 19781 เด็กหญงิ ณัฐกมล สุวันทโรจน์

19 19782 เด็กหญงิ ธชิา จารุกจิไพศาล

20 19783 เด็กหญงิ อรีน   มูล่า   อนูปกจิ

21 20038 เด็กหญงิ เบญสิร์ยา ตันสิริวรรธน์

22 20124 เด็กหญงิ ณิชวัล โภไคยรัตน์

23 20125 เด็กหญงิ สิริธริีนทร์ ตราประสาน

24 20126 เด็กหญงิ อัญพัชร์ จ านวน

25 20127 เด็กหญงิ วงศ์ชนก เกตุแกว้

26 20128 เด็กหญงิ นาถนรินทร์ มหายศนันท์

27 เด็กหญงิ ชณมล สารัตน์

28 เด็กหญงิ ดณณดา มโนวัฒน์

29 เด็กหญงิ  พมิพภ์ากร จันทร์เอี่ยม

30 เด็กหญงิ  ณัฐสุรางค์ วสิิทธวิงษ์

31 เด็กหญงิ  อารดา น้ าทพิย์

32 เด็กหญงิ  กฤษณา อุน่ใจ 

33 เด็กหญงิ  เมธาวี คุปตานนท์

34 เด็กหญงิ  ปรีธดิา  ชมภูพงษ์

35 เด็กหญงิ ปณิุกา เอกสุวรรณ

36
37
38
39
40

โรงเรยีนราชนิบีน

เลขท่ี ชือ่ - นามสกุล

รายชือ่นักเรยีน   ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี  1/1          ปกีารศึกษา  2565
ครปูระจ าชัน้  ครสูภุักค์  วงศ์ทวีทรพัย ์ ,ครสูายทิพย ์  ค าสขุ

หมายเหตุ



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 19784 เด็กหญิง กมลเนตร เจริญผล
2 19785 เด็กหญิง จุติณัฏฐ์ ชนวิทยาสิทธิกุล
3 19786 เด็กหญิง ฐิตารีย์ จันทรินทุ
4 19787 เด็กหญิง ณัฐณิชา พงศ์สุธนะ
5 19788 เด็กหญิง ดมิสา ปัญญาวุธตระกูล
6 19789 เด็กหญิง นภัสรพี ช่ืนวัฒนานนท์
7 19790 เด็กหญิง ปภาดา ต่วนภูษา
8 19791 เด็กหญิง พกุลกานต์ สุนัยรัตนาภรณ์
9 19792 เด็กหญิง พรพัสนันท์ ชาญประเสริฐ
10 19793 เด็กหญิง พานิ วัฒนานนท์
11 19794 เด็กหญิง พิชญธิดา วงศ์หม้ัน
12 19795 เด็กหญิง ภัทธีมา มณีมัย
13 19796 เด็กหญิง วรัตสิคฑา เกียรติก้องไชย
14 19797 เด็กหญิง อจลญา เหลืองโชคชัย
15 19798 เด็กชาย กวิน มงคล
16 19799 เด็กหญิง คณพร เดชมงคลวัฒนา
17 19800 เด็กหญิง ดาวิกา ทานทน
18 19801 เด็กหญิง ธนัญญาดา วรบุญญากรณ์
19 19802 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา โค้วสุวรรณ
20 19803 เด็กหญิง ปุญชรัสม์ิ ซ้ายเส
21 20035 เด็กหญิง อภิชญา พรอภิรัตน์
22 20129 เด็กหญิง ชัญญณัท รัตติอมรพงศ์
23 20130 เด็กหญิง วัลย์ภา คงคาหลวง
24 20131 เด็กหญิง เอวาริณณ์ ษมากร
25 20132 เด็กหญิง ณัฐญาดา ค าเพ่ิม
26 เด็กหญิง  ธัญญานันท์  สุทธิวัจน์ชินเดช
27 เด็กหญิง มินิลิล เชียงทอง
28 เด็กหญิง  วริศรา ชีวะวัฒนากร
29 เด็กหญิง  ตีรณา  ปิยัมปุตระ
30 เด็กหญิง  อภิสรา วิทยาคม
31 เด็กหญิง  รมิดา เย็นสวัสด์ิ
32 เด็กหญิง  ณิชชา เลิศวิริยะประภา
33 เด็กหญิง  มนัญชยา ทองค า
34 เด็กหญิง  อมลณัฐ ทองทวีชัยกิจ
35
36
37
38
39
40

รำยช่ือนักเรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  1/2          ปีกำรศึกษำ  2565
ครูประจ ำช้ัน ครูพิทยำภรณ์  สรรพกิจชำญชัย ,  ครูอำรีย์ลักษณ์    สุขโข 

หมำยเหตุ

โรงเรียนรำชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 19804 เด็กหญิง กฤตติกา ม่ิงขวัญ
2 19805 เด็กหญิง ชญาภา ยามมีสินธ์ุ
3 19806 เด็กหญิง ณขวัญ จันทร์ประภาพ
4 19807 เด็กหญิง ณัฐลดา ธ ารงหวัง
5 19808 เด็กหญิง ธนัญรัตน์ ม่ันคง
6 19809 เด็กหญิง ธีรยา ศักด์ิศรีสุวรรณ
7 19810 เด็กหญิง นภัค กัมทรทิพย์
8 19811 เด็กหญิง ปรียาภัทร์ อรัญญวนานนท์
9 19812 เด็กหญิง พราวรวี เทภาสิต
10 19813 เด็กหญิง พิระตา วงศ์รุจิดา
11 19814 เด็กหญิง ลภัสภาส์ ธัมปสาโท
12 19815 เด็กหญิง วารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล
13 19816 เด็กหญิง อรณิชา ม่ันใจ
14 19817 เด็กหญิง อันนา สวัสด์ิหิรัญกุล
15 19818 เด็กหญิง เอลานิสตา จิตต์โกมุท
16 19819 เด็กหญิง ชนัญชิดา สุดใจใหม่
17 19820 เด็กหญิง ญาณิศา ต้ังพงษ์
18 19821 เด็กหญิง ดารินทร์ ดิศกัมพล
19 19822 เด็กหญิง วีณภัสร์ เตียตระกูล
20 20020 เด็กหญิง ดนัยภัทร ชัยยะไพบูรณ์
21 20133 เด็กหญิง สุธานันท์ ลัคนากุล
22 20134 เด็กหญิง นภัสสร รอดภัย
23 20135 เด็กหญิง ปาลิดา เจตนาพาณิชย์กุล
24 20136 เด็กหญิง วรวลัญช์ จันทระ
25 20286 เด็กหญิง ธฌาร์ โรจนโรวรรณ
26 เด็กหญิง อรณิชชา อังกูรศันสนีย
27 เด็กหญิง อัณณ์ณิชา เอกโพธ์ิ
28 เด็กหญิง ดลชนก  วาจากิจ
29 เด็กหญิง อาทิตยา บุญญาอุปถัมภ์
30 เด็กหญิง  ชญารัฐ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
31 เด็กหญิง  อังศุมาลิน สังข์ขาว
32 เด็กหญิง  ทรัพยรัตน์ เร่งถนอมทรัพย์
33 เด็กหญิง พิมพ์วิมล สามพ่วงบุญ
34 เด็กหญิง  สิรินทร์ โตษะสุข
35
36
37
38
39
40

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ

โรงเรียนรำชินีบน
รำยช่ือนักเรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  1/3     ปีกำรศึกษำ  2565

ครูประจ ำช้ัน  ครูกนกพร  ไชยเลิศ ,  ครูรัตติยำกร    กล่ ำดี



เลขประจ ำตัว
นักเรียน

1 19519 เด็กหญิง ธนัตชนก นุชนิยม
2 19823 เด็กหญิง ชณาสิริ จราวิวัฒน์
3 19824 เด็กหญิง โชติกา วีระภัทร
4 19825 เด็กหญิง ณัจฉรียา พงศาพิพัฒน์
5 19826 เด็กหญิง ธนัชญา สุขเสนา
6 19827 เด็กหญิง ธมล บูรณะอัศวกุล
7 19828 เด็กหญิง นันท์นภัส ดลวิทยากุล
8 19829 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ ค าศรี
9 19830 เด็กหญิง พริมภาภรณ์ คันธนะเสวี
10 19831 เด็กหญิง พิมลรัตน์ นวลจันทร์
11 19832 เด็กหญิง ภัทรดา เถกิงศรี
12 19833 เด็กหญิง ภา รุ่งวิไลเจริญ
13 19834 เด็กหญิง สิริรัตน์ ศุภวงศ์
14 19835 เด็กหญิง อลิน สุวัฑฒนา
15 19836 เด็กหญิง อัมพาพันธ์ หล่อด ารงเกียรติ
16 19837 เด็กหญิง อสิริยา เปรมเจริญ
17 19838 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ปุยะโท
18 19839 เด็กหญิง ณิชพัชร์ บุณยรักษ์
19 19840 เด็กหญิง ธนาวรรย์ โชคลาภ
20 19841 เด็กหญิง วิชญาพร บุญลับ
21 20034 เด็กหญิง เกล้ากัลยา ออ่นจันทร์
22 20039 เด็กหญิง ศริณา แว่นแก้ว  วิจายา
23 20137 เด็กหญิง นสุดา สกุลหนู
24 20138 เด็กหญิง พิจิกา ปิยธรรมคุณ
25 20139 เด็กหญิง สิริกร เวียตตัน
26 20140 เด็กหญิง ชัญญาพัทธ์ ศศิประพันธ์
27 เด็กหญิง นรมน เน่ืองรักษา
28 เด็กหญิง จณิสรา จองใจอภิวัฒน์
29 เด็กหญิง บุรีวา เลิศวรรณพร
30 เด็กหญิง พีรณัฐ โฉมยงค์
31 เด็กหญิง นิชาภา  ธิติสุทธิ
32 เด็กหญิง มนันต์ภัทร ภูกิจวิรัชต์กุล
33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา อยู่นา
34 เด็กหญิง ธนัญญา อดิเทพาโรจน์
35 เด็กหญิง อริยดา พวงเงิน อิ่มสุข
36
37
38
39
40

โรงเรียนรำชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  1/4         ปีกำรศึกษำ  2565
ครูประจ ำช้ัน  ครูพรชนก  กล่ินจันทร์ ,  ครูยุภำภรณ์   ค ำหอม

รักษาสถานภาพการเป็นนักเรียน

หมำยเหตุ



เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 19593 เด็กหญิง ณัฐธิดา เนตรนิยม
2 19842 เด็กหญิง ขวัญข้าว พฤฒิพงศธร
3 19843 เด็กหญิง ณภัคปภา ภูมิพิพัฒพงศ์
4 19844 เด็กหญิง ณัฏฐ์วรินทร์ รุ่งชัยวิทูร
5 19845 เด็กหญิง ณัฐชยาพัชร์ ข าต้นวงษ์
6 19846 เด็กหญิง ณัฐิดา บุญประสาน
7 19847 เด็กหญิง เดลล์สิตา  เดลตา  อินทรก าแหง
8 19848 เด็กหญิง ธีร์ชาอร โพชนา
9 19849 เด็กหญิง บุญนิสา จักรพิสุทธ์ิ
10 19850 เด็กหญิง ปุณณดา ฉิมศร
11 19851 เด็กหญิง พัชรดา ศรีผดุง
12 19852 เด็กหญิง แพรภัสสร ดวงโชติวิชากิจ
13 19853 เด็กหญิง ริญญ์ธมณ ศิริธรรมวิไล
14 19854 เด็กหญิง สุขฤทัย ส่งเสริม
15 19855 เด็กหญิง เอวิตรา จรูญเกียรติคุณ
16 19856 เด็กหญิง ณัชชา ชัยยศลาภ
17 19857 เด็กหญิง ปริญญาภร เหรียญธีรศักด์ิ
18 19858 เด็กหญิง พนัชกร ศรีใส
19 19859 เด็กหญิง อลิสสาณ์ กัณณ์ภัยย์
20 19905 เด็กหญิง ณิชกานต์ เก้ือสกุล
21 20040 เด็กหญิง ณัฐนัดดา สะอาดรักษ์
22 20141 เด็กหญิง ณัฐวรินทร์ เจริญศรี
23 20142 เด็กหญิง มรรษมน คุณาวุฒิ
24 20143 เด็กหญิง ปรียสุดา บุญจรัส
25 20285 เด็กหญิง ยีน จ่ิน แลม
26 เด็กหญิง  ชนิตาณัฏฐ์  เวชวิทย์
27 เด็กหญิง  ศุภสุตา  ย้ิมด้วง
28 เด็กหญิง ธิติยา ธรรมรักษา
29 เด็กหญิง  ณัชชา  ดีกระจ่างเพชร
30 เด็กหญิง เอมมิกา กล่ าแดง
31 เด็กหญิง ชนาภัทร วิริยะกุล
32 เด็กหญิง นภัสนันท์ กอบกิจสกุล
33 เด็กหญิง น้ าเพชร กีรติกวินวงศ์
34 เด็กหญิง ณการนดา พร้อมเจริญ
35 เด็กหญิง วันวิวาห์ ไชยวงศ์
36
37
38
39
40

โรงเรียนรำชินีบน

เลขท่ี ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  1/5         ปีกำรศึกษำ  2565

ครูประจ ำช้ัน   ครูนงนุช  บุญเจือ ,  ครูธนูกรด   เสมำนำรถ

หมำยเหตุ

รักษาสถานภาพการเป็นนักเรียน


