
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 20241 พิชญ์สินี รุจนาญาณิน ป.3/1

2 20930 กาญจน์สิตา จิตประเสริฐ ป.3/1

3 21004 ภิญศิริ วิชินโรจน์จรัล ป.3/1

4 21226 ของขวัญ มาเอะดะ ป.3/1

5 21241 พิชญ์สิณี ชินศิริโชคชัย ป.3/1

6 21356 มนสิชา เมธนิมิต ป.3/1

7 21362 มิณตาฐ์ องค์วิศิษฐ์ ป.3/1

8 21938 ชัชชญา ทองทาย ป.3/1

9 20513 ญาณาร์ ลอรเรณ เฟลด์แมน ป.3/2

10 21002 ณภัสนันท์ สุขเกษม ป.3/2

11 21360 เพียงมณี ภู่พันธาภักด์ิ ป.3/2

12 21385 ศุภรดา สงฆ์จันทร์ ป.3/2

13 20217 ธีร์ เฉลยวาเรศ ป.3/3

14 20225 มินสตาร์ โรหิตเสถียร ป.3/3

15 20233 ลัลนชา ณ ระนอง ป.3/3

16 20238 พิชชานันท์ สุริยะจารึกสกล ป.3/3

17 20245 ศิริภัสสร ทับทิม ป.3/3

18 20252 อัยย์ญาฎา วงศ์วาร ป.3/3

19 20273 พุทธิชา เสรีทวีกุล ป.3/3

20 20277 ศรัณย์พัทธ์ เด่นสุธรรม ป.3/3

21 20562 บุษราคัม ศฤงคารชยธวัช ป.3/3

22 20685 ยูคิโกะ ทากาฮาชิ ป.3/3

23 20724 อัญธนันท์ ลีวงศ์เจริญ ป.3/3

24 20943 อภิชดา ส าราญใจ ป.3/3

25 21093 ณัชชารีย์ เถาทอง ป.3/3

26 21357 อาซาเล่ มณฑาทิพย์ สมิธ ป.3/3

27 21365 ปุณยวีร์ ประสิทธ์ิคณาภรณ์ ป.3/3

28 21384 นภัสสรณ์ ยุทธกรกิจ ป.3/3

29 21397 เบญญาภา วิจิตรกาญจน์ ป.3/3

30 20234 ชัญญ์พัชร์ หิรัญสมบูรณ์ ป.3/4

31 20239 ปรัชญมล ชูตระกูล ป.3/4

32 20260 นภัส จิรพัฒนานุกุล ป.3/4

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนยอดเย่ียม" ปีกำรศึกษำ 2565



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

33 20264 นิมา จักษ์เมธา ป.3/4

34 20333 ปภาดา ธนันท์ภิรพงศ์ ป.3/4

35 20522 ชวัลพัชร์ ซ่ือสุทธจิต ป.3/4

36 20973 จิระพัชร สุริยาประสิทธ์ิ ป.3/4

37 20989 ปัณณทัต ผ่ึงมา ป.3/4

38 21345 อลิน นนทโชติ ป.3/4

39 21350 ญาณิสสร วิวัฒนพน ป.3/4

40 21363 นิจพร ไตรทิพพิสมัย ป.3/4

41 21372 กฤษฎ์รดา อุทัยรัตน์ ป.3/4

42 20229 ภัคจิรา หอเลิศสกุล ป.3/5

43 20237 ลิลลดา ก ามเลศ ป.3/5

44 20240 ปภัชญา อัตตชีววิถี ป.3/5

45 20246 ธรรม์โกมล สิมากร ป.3/5

46 20251 โชติกา ธิติเลิศเดชา ป.3/5

47 20267 ปัญญ์ฑิตา พลังตระกูล ป.3/5

48 20279 กิตติญา สุวรรณาสน์ ป.3/5

49 20304 ณัฏฐนันท์ โชคอนันต์คุณ ป.3/5

50 20594 ดีไลลา แบรนด์ ป.3/5

51 20673 ภัสสร จันทะพันธ์ ป.3/5

52 21227 ปรีชญา ตันติบุญยืน ป.3/5

53 21351 นันท์นภัส วชิรโกวิทย์ ป.3/5

54 21355 เอญาดา อารีประเสริฐกุล ป.3/5

55 21364 วรวลัญช์ พุทธิรังษีวงศ์ ป.3/5

56 21366 สุกฤตา ณัฐรังสี ป.3/5

57 21369 กีรติ ปาร์ค ป.3/5

58 21373 กรดากฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ป.3/5

59 21378 กิรณา ตนไพศาล ป.3/5

60 21399 นิตต์กานต์ดา ประก่ิง ป.3/5

61 21902 อรุษกร ชัยโชตกิจ ป.3/5

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนยอดเย่ียม" ปีกำรศึกษำ 2565



โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนเรียนดี"  ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 20257 อามีนา บัลลังก์น้อย ป.3/1

2 20553 ณิชาภัสสร์ วรพิพัฒน์ ป.3/1

3 20643 ปุณิกา อัตถวิบูลย์ ป.3/1

4 20992 ธันยากานต์ พรอริยเกียรติ ป.3/1

5 21015 นภัทร จันทน์แดง ป.3/1

6 21200 เฌอริสา สมสมาน ป.3/1

7 21249 อนัญญา วัฒนสุวกุล ป.3/1

8 21359 แฟนพันธ์ุแท้ พลเสน ป.3/1

9 21382 กมลธพัชร นพณัฐพิตติยุต ป.3/1

10 21389 ณัฐฐฌาฐ์ พงศ์สุพัฒน์ ป.3/1

11 20254 สิรณัฏฐ์ เสรีวิญญายุทธ ป.3/2

12 20263 พัทธ์ธีรา จงถาวร ป.3/2

13 20571 ปุณรดา หิรัญปัณฑาพร ป.3/2

14 20963 ณณรัน เสียงไพรพันธ์ ป.3/2

15 21085 อารีญา วงษ์กฎ ป.3/2

16 21218 พิรดา ปราณประดิษฐ์ ป.3/2

17 21293 เลอา อลิสเบตท์ เลาส์เบอร่ี ป.3/2

18 21352 เซย์เชลล์ วีรเมธางกูร ป.3/2

19 21376 เอลียาห์ เทวะผลิน ป.3/2

20 21386 ษมา แสงเดช ป.3/2

21 21393 ภูษิตา พรมมาลี ป.3/2

22 21719 ภัตธิดา ขุนอินทร์ ป.3/2

23 20219 นภกมล แก้วกมล ป.3/3

24 20221 คัลลีอัลนา อีสท์ ภู่ละออ ป.3/3

25 20223 กัญญาภัค คงต้ังสมบุญ ป.3/3

26 20265 ณัฏฐกันย์ ศีติสาร ป.3/3

27 20299 ปัณณิกา กันภัย ป.3/3

28 20401 พริม สีสุด ป.3/3

29 20537 ณัฐรดา เกิดมี ป.3/3

30 21248 ณัชพร กล่อมประมูล ป.3/3

31 21347 อิสรีย์ สุขุมศิริมงคล ป.3/3

32 21353 ชลธิชา โป้ซ้ิว ป.3/3



โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนเรียนดี"  ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

33 21354 ฐิตารีย์ จูฑะสุวรรณศิริ ป.3/3

34 21367 ภัคจิรา เข็มทอง ป.3/3

35 21381 เต็มพระทัย จิตติวรรณ ป.3/3

36 21567 ชลิตา ยุทธ์ธนเวทย์ ป.3/3

37 20222 เหมือนแพร วิชัยขัทคะ ป.3/4

38 20224 ปัณฑิตา เพ็ญตระกูล ป.3/4

39 20232 ณิชารีย์ ไทรทอง ป.3/4

40 20274 พีชญา สงวนศิลป์ ป.3/4

41 20286 ปุณรดา เจริญเมือง ป.3/4

42 20384 พิมพ์ณิชา เมตตาวิวัฒน์ ป.3/4

43 20546 อัญญ์ชิสา อสัมภินพงศ์ ป.3/4

44 20568 สิพิมพ์นารา วิชัยธรรมกุล ป.3/4

45 20602 ชมพูแพร ขวัญหวาน ป.3/4

46 20716 กิรณา อ่อนพิทักษ์ ป.3/4

47 20981 พรพิชา เทียนกระจ่าง ป.3/4

48 20996 ณฤดี กุรานันท์ ป.3/4

49 21320 ภรรณ สุวัณณพัน ป.3/4

50 21358 เบญญาภา วัชโลณุรักษ์ ป.3/4

51 21361 ณวภัสร์ ด่านวนิช ป.3/4

52 21377 ธันยภรณ์ สินประจักษ์ผล ป.3/4

53 21580 ณัฏฐนันท์ ศิรพรพิรุฬห์ ป.3/4

54 21757 จารวี มังคละวิรัช ป.3/4

55 20226 ปริยากร อิสราสุวิภากร ป.3/5

56 20244 ชัยรัมภา ดีอินทร์ ป.3/5

57 20722 อณิมา สอระภูมิ ป.3/5

58 20990 ภิญญาพัชญ์ นิติพิทยานุศาสน์ ป.3/5

59 21000 เพลิน ธรรมสอน ป.3/5

60 21013 ปริม ศรีบุญลือ ป.3/5

61 21341 นรมน พฤทธ์ิลาภากร ป.3/5

62 21349 บงกชฐศธร กุสุมภ์ ป.3/5

63 21913 อธิชา แก้วสามดวง ป.3/5

64 21928 มาเรีย พงษ์ไพโรจน์ ป.3/5


