
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 19730 ศศิภา ทรงสุหมัด ป.4/1

2 19734 พิชญกมล น้อยเพ่ิม ป.4/1

3 19780 ณชลธร เจริญศักด์ิ ป.4/1

4 20700 ธญมณ ธรรมวณิชย์ ป.4/1

5 20994 ย่ิงรัก ภักด์ิแจ่มใส ป.4/1

6 21045 ทินสิรี ประสมทรัพย์ ป.4/1

7 19762 รมิดา เทพธรณินทรา ป.4/2

8 20767 รวินท์นิภา กีรติพรานนท์ ป.4/2

9 21031 ภูริชญา ญาณโรจนะ ป.4/2

10 21048 อเดลิณา ต้ังด ารงธรรม ป.4/2

11 19720 ศุภรดา ทัศนสุวรรณ ป.4/3

12 19723 พิชญากร ต้ังเจริญใจ ป.4/3

13 19751 รุจยา มักการุณ ป.4/3

14 19757 เอริณณ์ ทองมี ป.4/3

15 19769 จิรัชญา ประเสริฐ ป.4/3

16 19773 สิริกร จันทรเศธร ป.4/3

17 20085 รมิดา เช้ากระจ่าง ป.4/3

18 20093 ณฐพร กาญจนาภรณ์ ป.4/3

19 20097 ขวัญนภัช อรรณพวรรณ ป.4/3

20 20707 เบญญานินญ์ อมรนุรัตน์กุล ป.4/3

21 21027 สิริน หล าเจริญ ป.4/3

22 21037 ลิณนา มงคลศิริ ป.4/3

23 21042 อารดา กันตะบุตร ป.4/3

24 21065 ณฤดี ลือชาเกียรติ ป.4/3

25 21926 มณีรัตน์ พินิจชอบ ป.4/3

26 19742 ลักษณาวัลย์ ศรีเสวกกาญจน ป.4/4

27 19778 เอรียา ค าทิพย์ ป.4/4

28 19812 เมลดา ชูจิตร ป.4/4

29 20090 ธณัฐยนันทน์ เกิดกรุง ป.4/4

30 20278 ธนภร มานะอัครกุล ป.4/4

31 20506 วิรัลพัชร โปษยะพิสิษฐ์ ป.4/4

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

32 21039 อภิรุจี วรนารถ ป.4/4

33 21049 พัชรญา แนวณรงค์ ป.4/4

34 21068 เศรษฐพิชญ์ ลีเจริญงาม ป.4/4

35 19719 สุพิชชา จันทร์มา ป.4/5

36 19724 พลอยขวัญ ธรรมานนท์ ป.4/5

37 19752 พิมพ์พิชชา สมิทธิวงศ์ ป.4/5

38 20102 กัญญาภัค มะลิทอง ป.4/5

39 20160 ณัฏฐ์ณริน เสรีวัฒโนภาส ป.4/5

40 20202 อุรัสยา ธารีไทย ป.4/5

41 20297 ธัญธรัตน์ จรรยงพันธ์ ป.4/5

42 20530 ปรินทร์นดา เหลือสิน ป.4/5

43 20666 ณิชาภา อยู่เย็น ป.4/5

44 20714 มนสิชา พัวศรีพันธ์ ป.4/5

45 21029 รันย์ริชา อินทุทิพวรรณ ป.4/5

46 21041 ปพิชญาภา บุณยเกียรติ สุวรรณรัตน์ ป.4/5

47 21051 ภัทรานิษฐ์ แหมา ป.4/5

48 19713 พีรยา สุวรรณเตมีย์ ป.4/6

49 19716 ปัญญริสา ภูมิวิเศษ ป.4/6

50 19726 ภรณ์ชนก เตชะวัชราภรณ์ ป.4/6

51 19744 อัยญาณิช โตเจริญบดี ป.4/6

52 19777 วิตา วิโนทพรรษ์ ป.4/6

53 19849 อรอินท์ุ ตาปัญญา ป.4/6

54 20089 มินนา โรจน์วรพร ป.4/6

55 20236 มิตราพักตร์ คงทรัพย์ ป.4/6

56 20614 พิชญวรรณ เจริญรุ่งโรจน์คุณ ป.4/6

57 20708 ชนิดาภา แซ่โค้ว ป.4/6

58 20916 ณวณดา สิทธิทูล ป.4/6

59 21046 ศิตา แซ่เตียว ป.4/6

60 21405 แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล ป.4/6

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
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โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 20091 ปริยากร พรนิมิตกุล ป.4/1

2 20253 เบญญาภา พฤกษารยางกุล ป.4/1

3 20698 ณัฏฐิกานต์ น่ิมพัชราวุธ ป.4/1

4 20922 พันธ์ประภา ก่อพัฒนาศิลป์ ป.4/1

5 21040 รวินศ์รดา ศรีเจริญ ป.4/1

6 21054 สินิชญาณ์ิ โลหะทรัพย์สกุล ป.4/1

7 21056 กชพรรณ มณีโรจน์ ป.4/1

8 21082 ณระมิงค์ มโนมัยอุดม ป.4/1

9 21224 กะทิ ภูพันธ์ุวิวัฒน์ ป.4/1

10 21591 รวิสรา รัตนสกุลดิลก ป.4/1

11 19805 อรนลิน วงศ์ประเสริฐกุล ป.4/2

12 19918 เมญาณี เป้าพงศ์งาม ป.4/2

13 20169 ธิษณา รักไชย ป.4/2

14 20633 รมย์นลิน ไกรศรีบัณฑิต ป.4/2

15 21023 ฮารูนะ โอกูม่า ป.4/2

16 21026 ศศินันท์ ล้อศิรินันท์ ป.4/2

17 21036 เมธพิมุกต์ สุรชัยพิทักษ์ ป.4/2

18 21064 การติมา ผดุงศุภไลย ป.4/2

19 21709 พริมา ถนัดศิลปกุล ป.4/2

20 19717 โปรดปราน หงษ์สาคร ป.4/3

21 19732 ริฬินน์ วิรัตติพงศ์ ป.4/3

22 19737 เพ็ญพิชชา พัชรกีรติกุล ป.4/3

23 19746 อัญรินทร์ ภูวัชร์เดชด ารงค์ ป.4/3

24 19748 อัณณ์ชญาน์ กิตต์ิธนรัฐ ป.4/3

25 19787 พุทธธิดา องอาจ ป.4/3

26 19789 กฤตฤณ รุจิรนนท์ ป.4/3

27 19944 พอเพลิน ศรีอริยนันท์ ป.4/3

28 20078 ณัฐวรา สุจริต ป.4/3

29 20258 ณัฏฐจิตตา ทรัพย์เรืองนาม ป.4/3

30 20888 ฉัตรสุดา สิริสิงห ป.4/3

31 21025 ปภัสสร กิตตินวอนุรักษ์ ป.4/3



โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

32 21060 สิปาง ร่มเย็น ป.4/3

33 21066 ชามิกา รุ่งผ่องศรีกุล ป.4/3

34 21380 ณัฐธยาน์ สิชฌวัฒน์ ป.4/3

35 19727 อังศุมาลิน ขันอ้าย ป.4/4

36 19743 ฟ้าใส ภัทรศิริ ป.4/4

37 19764 ชัชชญา ช่ืนใจ ป.4/4

38 19767 นภัสศรณ์ ศิริชุมพันธ์ ป.4/4

39 19806 ณัฐิดา สวัสดี ป.4/4

40 19949 พอเพียง โชติรัตน์ภากรณ์ ป.4/4

41 19950 ทักษอร วงศ์เจริญ ป.4/4

42 20668 ชัญญา แซ่ต้ัง ป.4/4

43 20720 ธนวรมน เลาหะรัตน์ ป.4/4

44 20918 สวัสดิรัตน์ สวัสด์ิ ป.4/4

45 21022 ปภาวี ธรรมสนิท ป.4/4

46 21033 รสิภาภรณ์ ชมพูนุท ณ อยุธยา ป.4/4

47 21059 เขมจิรา ถาวรชอบ ป.4/4

48 21062 กชธร ชัยสวัสด์ิ ป.4/4

49 21078 ศรัณย์พร สุขพานิช ป.4/4

50 21087 สุพิชญา ธนสุขสมบูรณ์ ป.4/4

51 19715 ชรินทร์ทิพย์ ทิพย์เสนา ป.4/5

52 19747 ภัคภิญญา อภิรัตนพันธ์ุ ป.4/5

53 19799 ปารมิตา หม่ืนชาญทิพย์ ป.4/5

54 20084 จารีรัศม์ิ สังข์ศรีแก้ว ป.4/5

55 20929 ปัญชดา ดิลกวิลาศ ป.4/5

56 21024 ธนารีย์ ช.ตระกูลศรี ป.4/5

57 21043 ปณาลี พิริยะโภคานนท์ ป.4/5

58 21061 ธาณรา สุขรังสรรค์ ป.4/5

59 21074 ณัฐนท ฉัตร์ธวัช ป.4/5

60 21080 เกวลิน สิทธิเกษมพานิช ป.4/5

61 21225 ปภาดา โอกุชิ ป.4/5

62 21394 ชินา จิตรานุวัฒน์กุล ป.4/5



โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

63 21774 อารียา สว่างม่ัน ป.4/5

64 19735 ณัฐกฤตา ธ ารงพาณิชย์ ป.4/6

65 19736 อัญญ์ พัชรธรรม ป.4/6

66 19754 ชัญญณัท สุทธิวงศ์ ป.4/6

67 19771 ณักษ์ลภัส อรุณฉาย ป.4/6

68 20100 เอชญา จรูญวิทยากุล ป.4/6

69 20242 ปรานต์ โกวานิชย์ ป.4/6

70 20291 ณคชล เทียนจุมพล ป.4/6

71 20713 นิรดา ไชยะกุล ป.4/6

72 21057 ณัชชา แสงรุ้งฐิติรักษ์ ป.4/6

73 21063 ธีรยา เทพมาลัย ป.4/6


