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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายนลธวัช  โสดาจันทร์ 1. เด็กหญิงปรียา  มาลาหอม 
2. เด็กชายภราดร  ศรีสุพัฒน์ 2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสมประเสริฐ 
3. เด็กชายธนภัทร  ดีทอง 3. เด็กหญิงน ้าใส  เฉยสวัสดิ์ 
4. เด็กชายอนุพงษ์  หอมเกตุ 4. เด็กหญิงชาลัดดา  ลีสีสุข 
5. เด็กชายพงศกร  บุตรสระน้อย 5. เด็กหญิงรวิราภรณ์  ขุนหาญ 
6. เด็กชายอัมรินทร์  ยิ มเจริญ 6. เด็กหญิงธันยพร  มาโค 
7. เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญศรี 7. เด็กหญิงกุลยา  สันติพงษ์ 
8. เด็กชายนภดล  บุญวัฒนชัย 8. เด็กหญิงแขไข  เย็นเทียม 
9.  เด็กชายภรชัย  น้อยตั ง 9. เด็กหญิงกัลยกร  วิศาพล 
10.  เด็กชายยุติวิชญ์  อ่อนสองห้อง 10.  เด็กหญิงอนันตญา  สืบศรี 
11.  เด็กชายพัชรพล  สมบูรณ์กุล 11.  เด็กหญิงจิดาภา  ตันเฮง 
12.  เด็กชายพีรพัฒน์  บุญทัน 12.  เด็กหญิงภัทราภรณ ์ วงสวาท 
13.  เด็กชายธนากร  บาดาล 13.  เด็กหญิงแก้วตา  ไสวงาม 
14.  เด็กชายวินิชกุล  โพธ์ิศิริ 14.  เด็กหญิงสุมิตรา  บัวประสาร 
15.  เด็กชายสุธรรมโชค  เขียวไธสง 15.  เด็กหญิงลัดดา  บลากระโทก 
16.  เด็กชายจรัญ  ทองพร้าว 16.  เด็กหญิงภทรชล  หนักแน่น 
17.  เด็กชายธนพัฒน์  เข็มทิศ 17.  เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพ็ชรสิน 
18.  เด็กชายปัณณทัต  มีอาษา 18.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิสาสะ 
19.  เด็กชายธนกฤต  วงศ์วิศิษฏชัย  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางเดือนแรม  เช้ือเสนา 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายพายุ  พลับแก้ว 1. เด็กหญิงปาลิดา  เอื อเฟ้ือ 
2. เด็กชายวรินทร  กาสนุก 2. เด็กหญิงขวัญฤด ี ล้าบาล 
3. เด็กชายตฤนชาติ  ฟักแฟง 3. เด็กหญิงอัฐพิญญา  เพ็ชรพะเนาว์ 
4. เด็กชายปฐพี  ปาบุตร 4. เด็กหญิงกฤติยา  ชรากาหมุด 
5. เด็กชายบวรภัทร์  เชิญขุนทด 5. เด็กหญิงสิตางศ์ุ  รีสกุล 
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาติศรี 6. เด็กหญิงกัลยพรณ์  นาคสุข 
7. เด็กชายธนพนธ ์ เขียววิจิตร 7. เด็กหญิงอัมราภรณ์  ดุจเฉลิม 
8. เด็กชายธีธัช  แก้วอุดทา 8. เด็กหญิงชญาธร  เส็งสาย 
9. เด็กชายอนาวิล  สาลากุล 9. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สุวิเชียร 
10.  เด็กชายจิรสิน  จัดพล 10.  เด็กหญิงปพิชญา  ค้าแก้ว 
11.  เด็กชายกัง  ซิวกิม 11.  เด็กหญิงอัฐภิญญา  เจริญดง 
12.  เด็กชายพลพัฒน์  ถาวรจิตร 12.  เด็กหญิงเปรมลินิน  จันทผิว 
13.  เด็กชายภาณุพงศ์  จันทมาลี 13.  เด็กหญิงนันทิวา  เวฬุตัง 
14.  เด็กชายกันต์ตะวัน  จันมะลิ 14.  เด็กหญิงชญานิศ  แม่นปืน 
15.  เด็กชายธีรพงษ์  ทรงเจริญ 15.  เด็กหญิงกวินตรา  แซ่เหลา 
16.  เด็กชายณรงค์เดช  โชคประเสริฐนาม 16.  เด็กหญิงเขมจิรา  เงินกาไล 
17.  เด็กชายปกรณ์  เปรมกมล 17.  เด็กหญิงภูริดา  วัฒนกุล 
18.  เด็กชายพีระเดช  แกมนิล 18.  เด็กหญิงหทัยชนก  โปตาเวทย์ 
19.  เด็กชายวชิรวิชญ์  พงศ์อนุจารี 19.  เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  บุญเกื อ 
20.  เด็กชายรพีภัทร  รุมผักแว่น 20.  เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีชุม 
21.  เด็กชายวีรศักดิ์  ทองสิน  21.  เด็กหญิงวิภาวี  นิลมณี 

   

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวปัญจรีย์  อินที 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายอภิวิชญ์  สุดเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกอร  กุหลาบ 
2. เด็กชายศุภณัฐ  จงเฉลิมลาภ 2. เด็กหญิงปัณฑิตา  มังกรแก้ว 
3. เด็กชายชัยสิทธิ ์ บุญเกิด 3. เด็กหญิงกัลญา  ศรีเกษม 
4. เด็กชายพิชญะ  หินโทน 4. เด็กหญิงนันทวดี  ปล่องทอง 
5. เด็กชายภคิน  กิจสมัคร 5. เด็กหญิงใยไหม  นันทนิรันดร์ 
6. เด็กชายเจตนิพัทธ ์ ศรีสุวรรณ 6. เด็กหญิงศิริญญา  ศิริ 
7. เด็กชายโรจน์ศักดิ ์ สาลี 7. เด็กหญิงพุทธิลาพร  วินิจกุล 
8.  เด็กชายอภิวัชร์  เพ่ิมผล 8. เด็กหญิงพรลภัส  พันธะคุ 
9.  เด็กชายอาทิตย์  ใจประเสริฐ 9. เด็กหญิงวิเพ็ญพรรณ  ชาญนรา 
10.  เด็กชายรังสิมันตุ์  บุญเกิด 10.  เด็กหญิงอชิตา  ผ่องศรี 
11.  เด็กชายปัญญากร  โพธ์ิเงิน 11.  เด็กหญิงศุภกานต์  กลสรร 
12.  เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์ประมวล 12.  เด็กหญิงปราริชาติ  ปอสี 
13.  เด็กชายศุภกร  แม่นปืน 13.  เด็กหญิงพิยดา  แสงจันทร์ 
14.  เด็กชายธนธาดา  ธนาณุรักษา 14.  เด็กหญิงจิดาภา  บุนนาค 
15.  เด็กชายอภิธาร  ธนะสิทธิ์ 15.  เด็กหญิงพัชชากานต์  ศรีสูงเนิน 
16.  เด็กชายธนภัทร  ไวการ 16.  เด็กหญิงภูริตา  สวัสดิผล 
17.  เด็กชายภูริต  พันธ์เรือง 17.  เด็กหญิงวริศรา  สันโดด 
18.  เด็กชายกฤตภัต  อาษาภักดิ์ 18.  เด็กหญิงศศิธร  ขอมอบกลาง 
 19.  เด็กชายกิตติกานต์  วงค์ศิริ 19.  เด็กหญิงณัฏฐนิช  มิตรจังหรีด 
 20.  เด็กหญิงอารีย์ญา  เชื อวงศ์ 
 21.  เด็กหญิงกฤตพร  ประยงค์ข้า 
 22.  เด็กหญิงเตชิตา  ผิวด้าดี 
 23.  เด็กหญิงยิ่งลักษณ ์ ศรเดช 
  24.  เด็กหญิงอัญชลี  ศรีชุม 

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวประนอม  วงศ์สังวาลย์ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทนหนองแวง 1. เด็กหญิงใบบุญ  มิตรผักแว่น 
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อชิรธรรมศักดิ์ 2. เด็กหญิงชนัญธิดา  แป้น 
3. เด็กชายวิชญ์พล  ศิริมงคลสันต์ 3. เด็กหญิงธัญรดา  นามค้า 
4. เด็กชายพงศภัค  ท้ากิจการ 4. เด็กหญิงฐิติรัตน ์ กว้างนอก 
5. เด็กชายณัฐภัทร  จันรุณ 5. เด็กหญิงระวีวรรณ  ศรีปดี 
6. เด็กชายนพเกล้า  สารสุข 6. เด็กหญิงสุนิสา  จรรยาศิริ 
7. เด็กชายภูมิพัฒน์  เสกห์ไชยชนะ 7. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เลิศศิริสวัสดิ์ 
8. เด็กชายจิตรภานุ  เย็นจิต 8. เด็กหญิงจิรสุตา  มะลิกุล 
9.  เด็กชายตติยะ  ปะกิระณะ 9. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อ่องรุ่งเรือง 
10.  เด็กชายศุภชัย  คะเชนรัมย์ 10.  เด็กหญิงอริสา  ตั นเส้ง 
11.  เด็กชายสุรวิทย์  แสงศรี 11.  เด็กหญิงอาภัชญา  วารจิตร 
12.  เด็กชายพีวา  กลสรร 12.  เด็กหญิงธิวิภา  พลเดช 
13.  เด็กชายณัฐวัตร  วงษ์ศิริ 13.  เด็กหญิงเจนจิรา  จุลหอม 
14.  เด็กชายปัญญธรณ์  กูรมะสุวรรณ 14.  เด็กหญิงปิยภร  กันอาน 
15.  เด็กชายณัฐภูมิ  ช้านาญปืน 15.  เด็กหญิงเอมมะลี  เกตุมะณี 
16.  เด็กชายอานนทชัย  วิจิตรโท 16.  เด็กหญิงปวีณา  สีกาแก้ว 
17.  เด็กชายภูผา  แสวงบุญ 17.  เด็กหญิงขวัญจิรา  สร้างนา 
 18.  เด็กชายธนพัฒน์  ดีเวิน 18.  เด็กหญิงนริศรา  สรดิลก 
 19.  เด็กชายวรการณ์  ศักดี 19.  เด็กหญิงสุภัสสรา  สิทธิพล 
 20.  เด็กชายพันพิชิต  ไกรเพชร 20.  เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ไชยดี 
 21.  เด็กชายศรัณย์พงศ์  วิไลรัตน์ 21.  เด็กหญิงณรินธร  วงษาชัย 
  22.  เด็กหญิงวรรณนิศา  หาเรือนมิตร์ 
  
  
  
  

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวสุจิตรา  แดงโชติ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ – สกุล 

1. เด็กชายพชร  เหล็กอินทร์ 1. เด็กหญิงสิชาพัฒน์  ธาจ้ารัส 
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  วรรณวิไล 2. เด็กหญิงญาณิศา  ชลประชุม 
3. เด็กชายกิตติธัช  หาญณรงค์ 3. เด็กหญิงภัทรา  ปราชเปรื่อง 
4. เด็กชายวุฒิพร  องค์ยา 4. เด็กหญิงมณฑิตา  แสนโม่ 
5. เด็กชายกิตติคมน์  ปัดจังหรีด 5. เด็กหญิงนันทิยา  นพศรี 
6. เด็กชายกิตติพัชญ์  กองกุล 6. เด็กหญิงพรชนก  ทองเสน 
7. เด็กชายอภิศักดิ์  จิตเทศ 7. เด็กหญิงณฐภัทร  มหาวัน 
8.  เด็กชายธนกุล  บุญวิทย์ 8. เด็กหญิงนันท์ชพร  แหลมกล้า 
9.  เด็กชายก้าลังพล  เขียมรัมย์ 9. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนโชค 
10.  เด็กชายณรงค์ยศ  เอิมสิงห์ 10. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิดตังนาโพธ์ิ 
11.  เด็กชายอนาวิล  ดวงดี 11.  เด็กหญิงภัทรภร  ดาราศร 
12.  เด็กชายอภิมงคล  พยัคฆ์ธเนศวร 12.  เด็กหญิงยิ่งสุข  เรืองบุญญวัฒน์ 
13.  เด็กชายชัชวาลย์  เฉลียวรัมย์ 13.  เด็กหญิงศิรภัสสร  โสดาทุม 
14.  เด็กชายธนกฤต  คงกับพันธ์ 14.  เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีสุข 
15.  เด็กชายธันวา  ทองศรี 15.  เด็กหญิงชนาธิป  พรมประกอบ 
16.  เด็กชายธีรภัทร  วิจารย์จันทร์ 16.  เด็กหญิงชณานันท์  เจริญผล 
17.  เด็กชายสุริยวงศ์  โตสันเทียะ 17.  เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนชัย 
18.  เด็กชายกิติศักดิ์  แคล้วคลาด 18.  เด็กหญิงบุณยาพร  นันมา 

 19.  เด็กหญิงนันทิดา  ปล่ังกมล 
 20.  เด็กหญิงวิชญาพร  เปไธสง 
 21.  เด็กหญิงจิรดา  พักพา 

 22.  เด็กหญิงอริสรา  งามยิ ม 
 23.  เด็กหญิงชนิสรา  สนธิสาคร 
   

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวเบญจวรรณ  อาศัยราษฎร์ 
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ครูประจ าช้ัน นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์สิงห์ 

 

ช่ือ – สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวชิรเมธี  คูณทรัพย์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พาสมบูรณ์ 
2. เด็กชายสุภัคกฤษ  จันทร์ผอง 2. เด็กหญิงธัญพิชา  ยาวิลาด 
3. เด็กชายณัฐกร  เอื อเฟ้ือพันธ์ 3. เด็กหญิงอารียา  เกษณีย์ 
4. เด็กชายยุทธภูมิ  อภิเดช 4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์ทึก 
5. เด็กชายชนธรี์  พระมาลัย 5. เด็กหญิงอริญรดา  ลพพื น 
6. เด็กชายณัชธพลกิตตน์  ไวยวรรณ์ 6. เด็กหญิงปุณณภา  แสนวงษ์ 
7. เด็กชายกณวรรธน์  ศรีพรม 7.  เด็กหญิงธนัตดา  กลิ่นสุคนธ์ 
8. เด็กชายณิชคุณ  เกษจ้ารุณ 8.  เด็กหญิงวนิดา  ดวงอินทร์ 
9. เด็กชายธีรวัฒน์  ประยงค์ข้า 9.  เด็กหญิงภัทรวด ี กองกุล 
10.  เด็กชายคีรินทร์  เสราะ 10.  เด็กหญิงกวิสรา  มีบุญเปี่ยม 
11.  เด็กชายพีรดนย์  โนนจันทร์ 11.  เด็กหญิงอมรรัตน์  เที่ยงทอง 
12.  เด็กชายฐานทัพ  เขียมรัมย์ 12.  เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดอาษา 
13.  เด็กชายจักรกฤษณ์  เหนือเกาะหวาย 13.  เด็กหญิงนาราญา  ด้วงเจริญ 
14.  เด็กชายธนพัฒน์  รอดพิพัฒน์ 14.  เด็กหญิงกันยารัตน์  ถาวรสม 
15.  เด็กชายนพคุณ  สิงทยม 15.  เด็กหญิงณัฐธนิสชา  ป้านทอง 
16.  เด็กชายภานุวัฒน์  นาดี 16.  เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแดง 
17.  เด็กชายภูมิภัทร  แก้วมรกต 17.  เด็กหญิงจิดาภา  พรหมชาติ 
18.  เด็กชายกรทักษ์  ไก่แก้ว 18.  เด็กหญิงเพชรอรว ี สดีวงษ์ 
19.  เด็กชายนนทกร  ม้ามไธสง 19.  เด็กหญิงศุภิสรา  นูกระโทก 
20.  เด็กชายฉันทวิทย์  ไพยเทศ  20.  เด็กหญิงกัจณะ  แก้วประเสริฐ 
21.  เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนเป๊ะ  
 22.  เด็กชายธีรวัฒน์  นากลาง  
 23.  เด็กชายนดลชัย  ช่อม่วง  

  

 
 

 
 

 
 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/7 

ช่ือ - สกุล ช่ือ – สกุล 

 1.  เด็กชายนราธิป  ธรรมสาร 1. เด็กหญิงกฤตินันท์  คงสนิท 
 2.  เด็กชายรัชชานนท์  สดีวงษ์ 2. เด็กหญิงพรนิชา  โพธ์ิสด 
 3.  เด็กชายสิทธินนท์  บุญชุป 3. เด็กหญิงญาณิษา  มีผล 
 4.  เด็กชายกฤษกร  อ้าไพ 4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ถาวรสาลี 
 5.  เด็กชายธีรโชติ  เชื อช้านาญ 5. เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มอุดม 
 6.  เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริศิลป์ 6. เด็กหญิงปรีชญาพร  เรือง 
 7.  เด็กชายปกป้อง  อินทโชติ 7. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุญเรือง 
8.  เด็กชายรัชชานนท์  โสมศรี 8. เด็กหญิงกวินธิดา  คาอรัญ 
9.  เด็กชายจีรวฒัน์  ล้าพูน 9. เด็กหญิงสุภัชญา  สูงยิ่ง 
10.  เด็กชายนพรัตน์  อินทรสม 10.  เด็กหญิงลลิตา  เสมาทอง 
11.  เด็กชายกรวิวัฒน์  อนุสินธิ์ 11.  เด็กหญิงอรอมล  สีเคน 
12.  เด็กชายพีรดนย์  ธรรมมา 12.  เด็กหญิงบุณยวีร์  แสนบุญมี 
13.  เด็กชายปีติชา  บุญเจริญ 13.  เด็กหญิงฟาติมา  บุตรงาม 
14.  เด็กชายเศรษฐภูมิ  อนุสี 14.  เด็กหญิงณัฐกมล  ปิ่นเบ็ญ 
15.  เด็กชายอ้าพล  ปัถพี 15.  เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บัวงาม 
16.  เด็กชายธนวัฒน์  ปาด้วง 16.  เด็กหญิงณัฎฐนันท์  พิมพ์สูงเนิน 
 17.  เด็กหญิงอลินรดา  วัลอาจ 
 18.  เด็กหญิงกฤติกา  รอดอ๊าต 
 19.  เด็กหญิงชลธิชา  เชียงสกุล 
 20.  เด็กหญิงเปรมดวง  ปาสองห้อง 
 21.  เด็กหญิงจันทมณี  นิโรจน์ 
 22.  เด็กหญิงอมิตา  อินทรประสงค์ 
  23.  เด็กหญิงฐิติมา  จูกิม 

  24.  เด็กหญิงภานรินทร์  ทวยหาญ 

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวนิภาพร  วันบุญ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายบุญพร  จันทร์กระเทาะ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สืบศรี 
2. เด็กชายปวีร ์ ฝอฝน 2. เด็กหญิงอติกานต ์ จันทร์กระเทาะ 
3. เด็กชายต้นตระกูล  อาศัยราษฎร์ 3. เด็กหญิงพภัสสรณ์  คุ้มศักดิ์ 
4. เด็กชายวรายุทธ ์ หัสโรห์ 4. เด็กหญิงเปรมรัตน์  มังกร 
5. เด็กชายศราวิน  สิงห์โต 5. เด็กหญิงมัลลิกา  พัดทอง 
6. เด็กชายฐานพัฒน์  ไกรศิริมงคล 6. เด็กหญิงเพือน วี  ตรั่น เหวียน 
7. เด็กชายศุภรัตน์  พัฒนา 7. เด็กหญิงพรทิพย์  ศิริปิยะพร 
8. เด็กชายธวานนท์  นาโล 8. เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์ศรีทอง 
9. เด็กชายปภังกร  หันพรม 9. เด็กหญิงณัฐชยา  เทียนแก้ว 
10.  เด็กชายวรินทร  อัปมะโท 10. เด็กหญิงศศิวิมล  บวชไธสง 
11.  เด็กชายนวพล  พึ่งศรี 11.  เด็กหญิงฐิติมา  เทพบุตร 
12.  เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องจ้านงค์ 12.  เด็กหญิงพิมญาดา  อุ่นชะหลี 
13.  เด็กชายธีรภัทร  จงเสริมกลาง 13.  เด็กหญิงกัญญาณี  อันสมศรี 
14.  เด็กชายวีรภัทร  เนียมสุคนธ์ 14.  เด็กหญิงธัชชากานต์  สุวิสูตร 
15.  เด็กชายอจลวิชญ์  จีนพานิช 15.  เด็กหญิงเกวลิน  มีเจริญ 
16.  เด็กชายกัณตภณ  โพธิ์ปาน 16.  เด็กหญิงณธิดา  ทองมะโรง 
17.  เด็กชายธราเทพ  สืบดา 17.  เด็กหญิงคุณัชญา  โตสันเทียะ 

 18.  เด็กหญิงอริสา  กรจับ 
 19.  เด็กหญิงปาณิสรา  สิมมามี 
  20. เด็กหญิงณณปภา  งามส้าโรง 

 20.  เด็กหญิงจิรปรียา  กี ธนสมบัติ 
  21.  เด็กหญิงจีรนันท์  มณีกรรณ์ 

 
 23.  เด็กหญิงฟ้าลดา  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวสิริกาญจน์  รัศสุวรรณ์ 

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีปี 3/9 
ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายนิติกร  กาลพันธ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  พลอยสาลี 
2. เด็กชายญาณภัทร  ศรีษะเกษ 2. เด็กหญิงกัญจนาภรณ์  โสดาจันทร์ 
3. เด็กชายธีรภัทร์  จิตรพล 3. เด็กหญิงสายธาร  ภูมิสุข 
4. เด็กชายธีรดนย์  ด้าดี 4. เด็กหญิงสุภัชชา  นะมามะกะ 
5. เด็กชายนิธิศภูมิ  มิทลาวงศ์ 5. เด็กหญิงปาริฉัตร์  บุญประกอบ 
6. เด็กชายธีรนันท์  ชาวน ้าอ้อม 6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สมศรี 
7. เด็กชายภัทรนันท์  บุญพัน 7. เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีจรัส 
8. เด็กชายเอกรินทร์  ฤทธิสง 8. เด็กหญิงวรพิญญา   กุ่มประสิทธิ์ 
9. เด็กชายพรหมพิริยะ  ประกอบผล 9. เด็กหญิงอารีย์ญา  สะพัน 
10.  เด็กชายก้องภพ  จิตรไทย 10.  เด็กหญิงพิริดา  ศิริล้าจวน 
11.  เด็กชายณัฐเศรษฐ  และซัน 11.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจแก้ว 
12.  เด็กชายอธิพงษ์  อุทาเครือ 12.  เด็กหญิงกชนันท์  นนทะวงษ์ 
13.  เด็กชายธเนศวร  ก้อนแก้ว 13.  เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กนางรอง 
14.  เด็กชายจิรสิน  กลุ่มกว้าง 14.  เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์ค้าภา 
15.  เด็กชายธนดล  ปันส่วน 15.  เด็กหญิงพัชรพร  เพาะบุญ 
16.  เด็กชายกิตติธัช  ศรวิเชียร 16.  เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ทึก 
17.  เด็กชายชนะพล  จันทร์เถ่ือน 17.  เด็กหญิงศศิวารี  บุญสิน 
18.  เด็กชายบุญโต  จันทร์พางาม 18.  เด็กหญิงทิฆัมพร  ค้าโสภา 
19.  เด็กชายราชภูมิ  ช้านาญ 19.  เด็กหญิงพฤกษาวริน  ทองบุญธรรม 

 20.  เด็กหญิงธมลพรรณ  รัตกสิกร 
 21.  เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วแล้ว 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

ครูประจ าช้ัน นางสาวจริยา  จันทร์ล้วน 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายอิทธิชัย  สิริสรง 1. เด็กหญิงหยาดเพชร  สามพิมพ์ 
2. เด็กชายวชิรวงค์  อวยชัย 2. เด็กหญิงอริสา  พันธ์สระน้อย 
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญรัตนโชค 3. เด็กหญิงณัฐพัชร ์ คตภูธร 
4. เด็กชายภูมิภัช  เพ็ชรจิตต์ 4. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทกลัด 
5. เด็กชายเกียรติสร  กรชาย 5. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงษ์สายันต์ 
6. เด็กชายนภดล  อินทรประเสริฐ 6. เด็กหญิงพรสวรรค์  สาทิสสะรัต 
7. เด็กชายธีรภัทร  สงวนสิทธิ์ 7. เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธ์ิทอง 
8. เด็กชายทัตพงศ์  ยศแก้ว 8. เด็กหญิงพรนภัส  แท่นทอง 
9. เด็กชายกฤษกร  คุ้มภัย 9. เด็กหญิงอมลรุจ ี วรพันธุ์ 
10.  เด็กชายวรภพ  อุปมาณ 10.  เด็กหญิงหวางอัน  เหงียนวาง 
11.  เด็กชายรัฐภูมิ  ขอนดอน 11.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงสุทา 
12.  เด็กชายนัฐชนน  ชาติวัฒนสุคนธ์ 12.  เด็กหญิงสุภิญญา  เตรียมกระโทก 
13.  เด็กชายยุทธนา  มูลบุญ 13.  เด็กหญิงสิมิลัน  สงนอก 
14.  เด็กชายดรากร  ละห้อย 14.  เด็กหญิงสุกานดา  สุขจ้านงค์ 
15.  เด็กชายมังกร  ถนัดพจนามาตย์ 15.  เด็กหญิงนภัสรา  วุฒิชัยชาญกุล 
16.  เด็กชายศิวกร  ตาพยุง 16.  เด็กหญิงสุรภา  โพธ์ิทอง 
17.  เด็กชายธานินทร์  ถาวรวัน 17.  เด็กหญิงญาณิกา  รุจิโภชน์ 
18.  เด็กชายเจตนิพัทธ์  จากกิ่งเรืองโรจน์ 18.  เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญครุฑ 
19.  เด็กชายธีร์ธวัช  เกื อกูล 19.  เด็กหญิงพิชญาดา  เจริญวงศ์ 
20.  เด็กชายอธิป  ทองเพชรบูรพา 20.  เด็กหญิงกัญจนพร  ทิพย์ประมวล 
21.  เด็กชายปกรณ์  แจ่มใส  21.  เด็กหญิงณกัญญา  ปาณะสิทธิ์ 

   
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางภริตา  นกเอม 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายพุทธิพงษ์  เรืองสุวรรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ถาวรชน 
2. เด็กชายกรวิชญ์  สองพล 2. เด็กหญิงกมลชนก  กีรตินาวีสุวรรณ 
3. เด็กชายณฐพงษ์  สีสังวาลย์ 3. เด็กหญิงจิราภัทร  พระราช 
4. เด็กชายกิตติพศ  พาพรม 4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาสาจะ 
5. เด็กชายศสิธร   สร้อยจิตร 5. เด็กหญิงพรพรรณ  ตุยรัมย์ 
6. เด็กชายโลแกน   เกษประสาร เคแลม 6. เด็กหญิงปัณฑิตา  จวบกระโทก 
7. เด็กชายภูตะวัน  สมน้อย 7. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมแจ้ 
8. เด็กชายมานพ  เรียกประโคน 8. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์แป้น 
9. เด็กชายเศรษฐวุธ  อันทพิษ 9. เด็กหญิงเกวลิน  อังคศิริ 
10.  เด็กชายปรมะ  ภูมิรากูล 10.  เด็กหญิงญานิดา  สาริวาท 
11.  เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณศรี 11.  เด็กหญิงชื่นจิต  หนวดหอม 
12.  เด็กชายณัฐชนนท์  พายส้าโรง 12.  เด็กหญิงระวิวรรณ  กองชนะสกุล 
13.  เด็กชายอดิเทพ  ชินวงสุด 13.  เด็กหญิงชนิดาภา  ตามบุญ 
14.  เด็กชายนฤเดช  คงอยู่ 14.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่บุญ 
15.  เด็กชายอานนท์  หารศรี 15.  เด็กหญิงธีราพร  ศรีสังข์ 
16.  เด็กชายเทพเทวา  โคตรสุโน 16.  เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรัตถ์เมธาวิน 
17.  เด็กชายจิรภัทร  อยู่คง 17.  เด็กหญิงรติยา  ค้าขจร 
18.  เด็กชายปภาภรณ์  สอนเจริญ 18.  เด็กหญิงจิรวรรณ  งามเกษม 
19.  เด็กชายปรเมศวร์  เนื อทอง 19.  เด็กหญิงแอนนิตา  บรรณการ 

 20.  เด็กหญิงรชนท  อนงค์เทพ 
 21.  เด็กหญิงธัญชนก  พรมประกอบ 

 22.  เด็กหญิงกัณทิมา  บ้ารุงพาทย์ 
  
  
  

 
 

 
 

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวมลฑาทิพย์  เกตุมณี 

 


