
เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10255 เด็กหญิง บุณยาพร ณ น่าน

2 10256 เด็กหญิง ขวัญจิรา มะโนค า

3 10258 เด็กหญิง นลิน มังกรอัศวกุล

4 10259 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีบรรจง

5 10267 เด็กชาย ภูมิกร หนุ่มมงคลชัย

6 10274 เด็กชาย สิริสรรพ์ ซึงฮยอก จอง

7 10275 เด็กหญิง ภัคธีมา ธาราวัฒนา

8 10276 เด็กชาย พสิษฐ์ ธรรมประสิทธ์ิ

9 10297 เด็กชาย ธนาธิป เปรมสุวรรณ์

10 10311 เด็กหญิง อัจฉราลักษณ์ เทศาประสิทธ์ิ

11 10354 เด็กชาย ฐณณ มณีขัติย์

12 10619 เด็กชาย ปิติชนม์ ภัทรปรีชาวงศ์

13 10620 เด็กชาย ภาคิน จินดาพล

14 10626 เด็กหญิง อชิรดา ซิม

15 10643 เด็กหญิง ปราณต์ระพี สิทธิไชย

16 10646 เด็กชาย อดิเทพ มณีธรรมวงษ์

17 10648 เด็กชาย พสิษฐ์ ยะป่า

18 10656 เด็กหญิง ฐิติชญาณ์ เจริญภิมาลย์

19 10658 เด็กหญิง ณัฐรดา อนิต๊ะมา

20 10682 เด็กหญิง องิษญามัตฐ์ อุทัยเลิศ

21 10695 เด็กหญิง อธิติยา ไชยเทพ

22 10795 เด็กชาย ธนชัย สวนสง่า

23 10979 เด็กชาย กันต์ธีร์ น  าดอกไม้

24 10988 เด็กหญิง วรัชยา มูลสถาน

25 11355 เด็กชาย ธนเดช หลิน

26 11584 เด็กหญิง วรลัญช์ ใบยา นร.ใหม่

27 11680 เด็กชาย ปรัตถกร ขันปัญญา นร.ใหม่

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/1
ครจูฬุำรัตน ์เตชะ 
Tel: 0966982097



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10257 เด็กหญิง สุภัสสรา ชมถ่ิน

2 10265 เด็กหญิง มัญชุสา ใจปัน

3 10270 เด็กหญิง กัญญณัฐ ทองเลิศ

4 10277 เด็กชาย ปุณณวิช ปัญญา

5 10282 เด็กหญิง พิชญาภา ค าแหลง

6 10308 เด็กชาย พงศ์อนิทร์ ตั งตระกูลกันธา

7 10318 เด็กหญิง ธลิยา เจน แลม

8 10324 เด็กชาย ชยานันท์ นาคเกษม

9 10353 เด็กหญิง สุณัฏฐา มงคล

10 10622 เด็กหญิง ปัณณภรณ์ สุภาศรี

11 10623 เด็กชาย จีรวิชญ์ แสงเพชรวัฒนกุล

12 10627 เด็กชาย ศักย์อดุลย์ อดุลย์สุข

13 10636 เด็กชาย จักริน บุญศิวะรักษ์ษา

14 10640 เด็กหญิง ชีวาพร ไชยกอ

15 10644 เด็กหญิง พชิรา ลักษณ์ธนากุล

16 10657 เด็กชาย ปณพัฒน์ พิเชียรสุนทร

17 10667 เด็กหญิง เหวินถิง โตห์

18 10694 เด็กหญิง นันท์นลิน ลิ มธัญลักษณ์

19 10778 เด็กชาย แอนโทน่ี โทมัส ฮัทชินสัน

20 10787 เด็กหญิง ห้วยซิน เชียม

21 10996 เด็กหญิง วรพิชชา นาคะป่า

22 11347 เด็กหญิง วรรณวนัช รัตนสีนุรางกูร

23 11566 เด็กชาย กอบกรคุณ แซ่หย่ี

24 11591 เด็กหญิง ธมนวรรณ ตันติเวชภูมิ นร.ใหม่

25 11683 เด็กชาย นพนนท์ ดวงศรี นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/2
ครขูนษิฐำ ใจเย็น
Tel : 0904746357



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10273 เด็กหญิง แอนนา วินเทอร์ ลี

2 10287 เด็กหญิง วารีรินทร์ เตจ๊ะวงค์

3 10288 เด็กหญิง นิพิชฌน์ชา ปันธิ

4 10294 เด็กชาย เปรมินทร์ ยังปวน

5 10298 เด็กชาย คิรากร ศรีชะบา

6 10337 เด็กชาย พสุธา ประนันต๊ิบ

7 10608 เด็กชาย รชต ฟาริด ชัยยาโน

8 10609 เด็กหญิง สุชานันท์ กนกวิบูลย์ศรี

9 10628 เด็กหญิง ณัฐชยา จุมปา

10 10633 เด็กชาย ชนกันต์ ประกิจ

11 10634 เด็กหญิง อภิลณาภรณ์ ชนะศุภพาณิชย์

12 10649 เด็กหญิง นันท์นภัส แซ่ลิ ม

13 10650 เด็กหญิง เอวารินทร์ อภิชญาโภคากุล

14 10666 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สิริโชครตามณี

15 10678 เด็กหญิง ปภัชญา ไชยช่วย

16 10680 เด็กชาย ธนากร เกษามา

17 10681 เด็กหญิง ปณิตา ศรีสุทธิเศวต

18 10698 เด็กชาย ชัชวัสส์ ศิริอัมพรวนิต

19 11342 เด็กชาย กล้าตะวัน อารีศรีสม

20 11348 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แซ่หย่าง

21 11351 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ แซ่ลู่

22 11352 เด็กหญิง กัญญณัช ค าฟอง

23 11357 เด็กชาย ศุภกร เชาว์ชนพันธ์

24 11629 เด็กชาย ธนะวรรธน์ ชาญศึก นร.ใหม่

25 11686 เด็กหญิง นีนนารา มานุษยานนท์ นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/3  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/3
ครอูนุรด ีปัญญำสำร
Tel : 0611536264



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 9802 เด็กชาย ชลัทสิทธ์ิ ย่ิงสวัสด์ิ

2 10253 เด็กชาย คุณกร ชัยลอม

3 10262 เด็กชาย จิรภัทร ซางสุภาพ

4 10263 เด็กหญิง วิรดา ยะกันมูล

5 10271 เด็กหญิง ธนัทกัญญ์ พนาวรานันท์

6 10272 เด็กหญิง นันท์ปภัทร์ สุวรรณพงษ์กูล

7 10283 เด็กชาย วรวัฒน์ ฤทธ์ิเทพ

8 10285 เด็กชาย ปิยพนธ์ หน่ันตา

9 10295 เด็กชาย ปกรณ์ อุตสุภา

10 10312 เด็กหญิง วรกัญญา ยอดสร้อย

11 10336 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุยะเรือง

12 10341 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุขสังวาลย์

13 10616 เด็กชาย ชนสิษฎ์ ปันทอง

14 10618 เด็กชาย กฤษณรัตน์ เมธาธนานนท์

15 10638 เด็กหญิง ณฐวร แมตสิบสอง

16 10645 เด็กชาย วัชรินทร์ กันธาสี

17 10651 เด็กหญิง สกุลสิรีญ์ ธีรพงษ์

18 10668 เด็กหญิง สกุณสิริย์ ธีรพงษ์

19 10683 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร ลือเกรียงไกร

20 10687 เด็กหญิง พิชญาภัค ยอดยา

21 10691 เด็กชาย นิพพิชฌน์ หวงสุวรรณากร

22 10699 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สมบุญมา

23 10790 เด็กหญิง ปณิตา แซ่เล้า

24 10794 เด็กหญิง รวินันท์ ดงพงษ์

25 10981 เด็กหญิง ณัฐธภรณ์ ปาลี

26 10983 เด็กชาย ปุริม ต๊ะสู้

27 11341 เด็กชาย ปราณนต์ ซุงจารย์

28 11349 เด็กชาย จิรพัฒน์ ขอเพ่ิมกลาง

29 11359 เด็กชาย แกร่งกล้า ติยะชนานนท์

30 11365 เด็กหญิง กนกวลัย ดูสาย

31 11374 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ ตั นพันธ์ุ

32 11574 เด็กชาย อาชวิน เกษราษฎร์ นร.ใหม่

33 11575 เด็กหญิง กัญญาภัค ปาลี นร.ใหม่

34 11580 เด็กหญิง กชพรพัฐ บรรทจิตร นร.ใหม่

35 11585 เด็กชาย ช่ืนชีวิน สุภาวงศ์ นร.ใหม่

36 11590 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมพงษ์ นร.ใหม่

37 11592 เด็กชาย ปุณณวิช อุปันโน นร.ใหม่

38 11600 เด็กหญิง ปพิชญา ศรีจา นร.ใหม่

39 11601 เด็กชาย รพีพงศ์ แก้วเมืองมูล นร.ใหม่

40 11603 เด็กชาย ณัฐราวุฒิ ต๊ะทา นร.ใหม่

41 11606 เด็กชาย ชัยชนะ ปินนา นร.ใหม่

42 11612 เด็กชาย กฤษณพงศ์ กาวีบัว นร.ใหม่

43 11613 เด็กหญิง นันทรัตน์ ตาปัน นร.ใหม่

44 11614 เด็กหญิง ครองขวัญ น าโพธ์ิเจริญพร นร.ใหม่

45 11667 เด็กชาย ไชยวงค์ ดวงนาลี นร.ใหม่

46 11682 เด็กหญิง วรัมพร ถุงแก้ว นร.ใหม่

47 11684 เด็กชาย ภัทรดนัย ยาอนิตา นร.ใหม่

48 11685 เด็กชาย กัณฑ์อเนก พงษ์เย็น นร.ใหม่

49 11687 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ภพชัยธนภพ นร.ใหม่

50 11702 เด็กหญิง ภัชษนัญฑ์ วิเชียรชม นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/4  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/4
ครเูกศสดุำ   ออ๋ด ี 
Tel.0890696052



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10260 เด็กชาย ชยธร ทุมวารีย์

2 10261 เด็กชาย ชยพล ทุมวารีย์

3 10278 เด็กหญิง ฐาปนี วงศ์กันทะ

4 10293 เด็กชาย ฐณณ ปริชานิ

5 10301 เด็กหญิง พชรพร ทาสุวรรณ

6 10309 เด็กชาย ณัฐชนนท์ หม่ืนชัย

7 10316 เด็กหญิง เฌอลิณญ์ ชูสุวรรณ์

8 10612 เด็กหญิง ฎรินรัตน์ สินชัยอนันท์

9 10617 เด็กหญิง ฑัญฌารัตน์ อาศัยบุญ

10 10629 เด็กชาย สิชฌ์ณวุฒิ ช านาญเดชสกุล

11 10635 เด็กชาย ชลากร ไชยอาราม

12 10637 เด็กชาย ฉัตรธรณ์วัชร์ เสนาจิตร

13 10652 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วงค์ขัน

14 10655 เด็กชาย พงศภัค แก้วตา

15 10661 เด็กหญิง กฤตญกร สังมณี

16 10664 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ธนสิทธ์ิสุนทร

17 10671 เด็กหญิง นริสรา เขียวแก้ว

18 10685 เด็กหญิง นภัสภรณ์ พวงมาลา

19 10692 เด็กหญิง นันณภัชสรณ์ กรสุวรรณ์

20 10693 เด็กชาย ธนบดี สัมพันธ์

21 10801 เด็กชาย กิตติวัฒ บุญเรือง

22 10984 เด็กหญิง ปรีชญา อนิทร์ประเสริฐ

23 10989 เด็กชาย ภาณุภัทร แก้วฟอง

24 10991 เด็กหญิง รวินทร์วรกานต์ ปัญโญใหญ่

25 11343 เด็กชาย ธนกฤต สาวงค์ตุ้ย

26 11346 เด็กหญิง พชรพร ขันธธน

27 11350 เด็กชาย ศิวะกร บุญจันทร์ต๊ะ

28 11363 เด็กชาย กรวิชญ์ สุกันทา

29 11376 เด็กชาย ปุณณภพ อุปมาน

30 11560 เด็กชาย พลพจน์ พันธ์ทอง

31 11573 เด็กหญิง จิรณัฐ อังศุสิงห์ นร.ใหม่

32 11578 เด็กชาย จักรภัทร มงคลทิพย์ นร.ใหม่

33 11579 เด็กหญิง ธราภรณ์ ทองดี นร.ใหม่

34 11583 เด็กชาย วรินทร ปัญจไชยา นร.ใหม่

35 11589 เด็กชาย รัตนากร ล้อเจริญ นร.ใหม่

36 11596 เด็กชาย ธนกฤต รีวีระกุล นร.ใหม่

37 11605 เด็กชาย ณัฏฐกัณฐ์ ภคโชติสัจจะ นร.ใหม่

38 11607 เด็กหญิง อันติกา จันทร์ตาธรรม นร.ใหม่

39 11610 เด็กชาย ธีรภัทร งามมาก นร.ใหม่

40 11611 เด็กชาย ศุภกร จันทร์ฟอง นร.ใหม่

41 11616 เด็กชาย ณัฏฐพล เคร่ืองนันตา นร.ใหม่

42 11618 เด็กหญิง ปนัดดา สาระวรรณา นร.ใหม่

43 11620 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปิงคะยอม นร.ใหม่

44 11621 เด็กหญิง ไอศวรรย์ ท าอนิแก้ว นร.ใหม่

45 11671 เด็กหญิง พิมนัฏฐา เรืองเชื อเหมือน นร.ใหม่

46 11672 เด็กชาย สิทธิโชค สุรุ่งเกียรต์ิ นร.ใหม่

47 11674 เด็กชาย ธนบดินทร์ ออ่งค า นร.ใหม่

48 11699 เด็กหญิง จุฬาพิชญ์ เกิดท่ีสุด นร.ใหม่

49 11703 เด็กชาย รชต วัฒนาพาณิชย์ นร.ใหม่

50 11714 เด็กหญิง สุณัฎทิยา สวน นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/5  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/5
ครทูัศนว์รรณ พรหมภชิยั

Tel : 0931317392



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10290 เด็กชาย ปรวิชญ์ ป่ินแก้ว

2 10291 เด็กชาย ปกรณ์ ดวงไฟ

3 10302 เด็กชาย นรวิชญ์ กะปุระ

4 10306 เด็กหญิง เหมือนฝัน เทพา

5 10314 เด็กชาย ภาณิน อนิต๊ะวงศ์

6 10317 เด็กหญิง ณัชชา มณีจักร์

7 10335 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ประณต

8 10615 เด็กหญิง ศุภพิชญ์ ดอกจันทรา

9 10632 เด็กหญิง นิชาภา พวกอนิแสง

10 10639 เด็กชาย วชิรญาณ์ จันทร์วัฒนกุล

11 10641 เด็กชาย อภิภัทร เหล็กสมบูรณ์

12 10659 เด็กหญิง ธนัชชา ฝ้ันป่าหมุ้น

13 10669 เด็กชาย อจลวิชญ์ สุจิตต์

14 10672 เด็กชาย พิชญะ ศิริ

15 10686 เด็กชาย ธนภัทร สุระสะ

16 10776 เด็กหญิง นิรดา เรือนค าจันทร์

17 10789 เด็กหญิง ทิตชญา เทพผล

18 10980 เด็กชาย ณฐกฤต เตชะ

19 10982 เด็กหญิง ปรียาธิดา ทาโน

20 10987 เด็กชาย ณฐพงศ์ ปินทา

21 10992 เด็กชาย ธันยพัฒน์ สิรินันทชล

22 10993 เด็กหญิง ชญานิศ กิจจ์เตชวาณิช

23 10995 เด็กหญิง นัฐศิกานต์ ภัทรตนัย

24 11344 เด็กชาย ชัยชนะ มณีธรรม

25 11354 เด็กชาย ณัฐชนนท์ พวกลจะ

26 11358 เด็กชาย เมธาศักด์ิ มีหวัง

27 11361 เด็กหญิง นันทภัค อภิวงค์งาม

28 11364 เด็กชาย พุฒิเมธ ถนอมกุล

29 11367 เด็กชาย สิโรเวฐณ์ จาง

30 11371 เด็กหญิง ปพิชญา ไทยใจอุน่

31 11373 เด็กหญิง จิตรลดา มัธยัสถ์สินวิริยะ

32 11581 เด็กหญิง กิตติวรา สุชาติ นร.ใหม่

33 11582 เด็กชาย อาชวิน ใจกว้าง นร.ใหม่

34 11587 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ มณีศักด์ิ นร.ใหม่

35 11588 เด็กชาย ชนธัญ แซ่หม่ือ นร.ใหม่

36 11595 เด็กชาย ภควัต ตะหมัง นร.ใหม่

37 11598 เด็กหญิง เพชรพราว แป้นแก้ว นร.ใหม่

38 11604 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ศรีไม้ นร.ใหม่

39 11609 เด็กชาย ณัฐชนนท์ นามจินา นร.ใหม่

40 11615 เด็กชาย สุกฤต หลวงหล้า นร.ใหม่

41 11619 เด็กหญิง พิชญาภา เอกวรรณ์ นร.ใหม่

42 11622 เด็กชาย วีรภัทร จอมทัน นร.ใหม่

43 11625 เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจยวน นร.ใหม่

44 11626 เด็กหญิง ณัทชลิดา เทพนาริน นร.ใหม่

45 11635 เด็กชาย ธีรภัทร กองราช นร.ใหม่

46 11664 เด็กหญิง ชนิศา ทะดวงสอน นร.ใหม่

47 11691 เด็กหญิง ทักษอร กาญจนจารี นร.ใหม่

48 11693 เด็กชาย อัครชัย มโนขันธ์ นร.ใหม่

49 11694 เด็กชาย กันตินนท์ มีเจริญ นร.ใหม่

50 11704 เด็กชาย อติวิชญ์ ขัตตะละ นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/6  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/6
ครนุูชจรนิทร ์ หอมกลิน่

Tel  0933184159



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 10264 เด็กชาย กรวีร์ สวยราช

2 10269 เด็กชาย อรุณรพินทร์ ดวงเทียน

3 10280 เด็กหญิง กมลชนก ดวงไฟ

4 10296 เด็กหญิง นันท์ณภัส สุขสวัสด์ิ

5 10310 เด็กหญิง ณิชาภัทร เสริมสุข

6 10315 เด็กชาย ภาคิน อนิต๊ะวงศ์

7 10319 เด็กชาย ชนาภัทร สายเลิศ

8 10320 เด็กชาย พรภัส ตันติวิวัฒน์

9 10613 เด็กชาย พิสิษฐ์ ทนันต์ไชย

10 10630 เด็กหญิง วิชญาดา ชัยสุภาพ

11 10631 เด็กหญิง ศุภิสรา พุ่มโพธ์ิ

12 10642 เด็กชาย ธนดล ค าเลิศ

13 10662 เด็กหญิง นลินนิภา ราเสริมวัน

14 10673 เด็กชาย กัญจน์ ยาวิลาศ

15 10684 เด็กหญิง ฤชญู ศรีสอาด

16 10688 เด็กชาย คณวัฒน์ สุจา

17 10689 เด็กชาย กาญจน์ ยาวิลาศ

18 10690 เด็กชาย กตัญญู ปัญยองทราย

19 10793 เด็กหญิง ณัชณิชา จ าต๊ะ

20 10985 เด็กชาย วรกร ศรียาบ

21 10994 เด็กชาย ปรัชญา ดิษฐ์เหมือน

22 11345 เด็กหญิง ศิรภัสสร พุทธิวิศิษฎ์

23 11353 เด็กหญิง นันทัชพร ศรีฝ้ัน

24 11356 เด็กหญิง ศุธาสิณี สีเขียว

25 11360 เด็กหญิง ธนวันต์ ชัยรักเกียรต์ิ

26 11362 เด็กหญิง ชนัญชิดา คันศรพิทักษ์

27 11366 เด็กชาย ชนนันท์ มานิตย์

28 11368 เด็กชาย สิทธินนท์ เชาว์ศิริ

29 11372 เด็กหญิง นวินดา ทิพย์จันทร์

30 11572 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ มณีวรรณ์ นร.ใหม่

31 11576 เด็กชาย ชินกฤต ทานันท์ นร.ใหม่

32 11577 เด็กชาย กุมุท พัฒน์ภัทรสกุล นร.ใหม่

33 11586 เด็กหญิง อภิชญา หินแปง นร.ใหม่

34 11593 เด็กชาย กรินทร์ ใจค า นร.ใหม่

35 11594 เด็กชาย ณัฐดนัย สุภารักษ์ นร.ใหม่

36 11597 เด็กหญิง วิชญาพร กันทา นร.ใหม่

37 11599 เด็กชาย กวีกร สถานเดิม นร.ใหม่

38 11602 เด็กหญิง กานต์ธิดา จันทร์ต๊ะตุ้ย นร.ใหม่

39 11608 เด็กชาย เวณณ์ จ่ินซี เหลียง นร.ใหม่

40 11617 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ธาตุอนิจรรย์ นร.ใหม่

41 11624 เด็กชาย นฤบดินทร์ อนิทวงศ์ นร.ใหม่

42 11627 เด็กชาย นภัทร คงยืน นร.ใหม่

43 11628 เด็กหญิง ณภัทร มณีวรรณ นร.ใหม่

44 11658 เด็กหญิง กัญณพัชร ดวงฤทธ์ิ นร.ใหม่

45 11668 เด็กหญิง พิรดา ค ามงคล นร.ใหม่

46 11670 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์สม นร.ใหม่

47 11688 เด็กชาย ไตรภพ ต๊ะป่าตาล นร.ใหม่

48 11700 เด็กหญิง นิชาภา ทาใจ นร.ใหม่

49 11705 เด็กชาย ธนศิลป์ วตินา นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/7  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ป.1/7
ครศูริวิัลย.์ พยัคเลศิ
Tel : 0954522034


