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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายยศภัทร  ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงศรันย์รัชต์  ครุฑพันธ์ 
2. เด็กชายพิชัยญะ  พุ่มเพ็ชร์ 2. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ลัดลอย 
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สัตยาคุณ 3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริมงคล 

4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองล้ิม 4. เด็กหญิงพิชยญาดา  เกียจโคกกรวด 
5. เด็กชายโกมินทร์  นาคถาวร 5. เด็กหญิงนิษาชล  มา 
6. เด็กชายพุทธิภูมิ  เรืองสุวรรณ์ 6. เด็กหญิงศิริพร  แขมค า 
7. เด็กชายอิทธิกรณ์  ไร่สงวน 7. เด็กหญิงธนัชพร  ยงยุทธ 

8. เด็กชายปิยทัศน์  หาญยิ่ง 8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชาวน้ าอ้อม 
9. เด็กชายพีรวิชญ์  หอกค า 9. เด็กหญิงเกวลิน  ดีรัศมี 
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชิตเมธาชิน 10. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต่างพันธ์ 
11. เด็กชายสุรเกียรติ  ประยงค์เพ็ชร 11. เด็กหญิงจิตราพร  ศรีสุข 
12. เด็กชายกฤษกร  พิมพสุทธิ์ 12. เด็กหญิงลลิดา  นามมลตรี 

13. เด็กชายเอกรัตน์  อาจเอก 13. เด็กหญิงธมลวรรณ  อุทาเครือ 
14. เด็กชายปติกร  โพธ์ิเงิน 14. เด็กหญิงหทัยชนก  อุดชา 
15. เด็กชายทรงกลด  บุดดาเวียง 15. เด็กหญิงปวริศา  หัตถวิจิตร 
16. เด็กชายสุภัทร  อินทร์จรรยา 16. เด็กหญิงภารดี  ศรีไพล 

17. เด็กชายวัชรดนัย  จันภิรมย์ 17. เด็กหญิงกิตญาดา  แก้วพรรณา 
18. เด็กชายชลิตพงศ์  ตรีเวช 18. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมศรี 
19. เด็กชายภาคภูมิ  แสวงบุญ 19. เด็กหญิงนวรัตน์  มูลบัว 

20. เด็กชายเป็นเอก  ไชยภักดี 20. เด็กหญิงอินชุอร  สว่างชื่น 
 21. เด็กหญิงอุชุกร  อ่อนน้อม 

 22. เด็กหญิงน้ าฟ้า  สลีวงค์ 

  

  

  
 

ครูประจ าช้ัน นางมณีแก้ว  ผลสวัสด์ิ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายจิระวงษ์  ใจดี 1. เด็กหญิงณิชา  นพฤทธิ์ 
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  มาลาวงค์ 2. เด็กหญิงอริษา  เจียมโฆสิต  
3. เด็กชายนราภัทร  เตรียรัมย์ 3. เด็กหญิงวรรณวิภา  ศรีตระเวร 

4. เด็กชายธันวา  ศรีสวัสดิ์ 4. เด็กหญิงอาภาสิริ  กงแก้ว 
5. เด็กชายศุภวัฒน์  เพ็ชรสิน 5. เด็กหญิงกุลญนิษฐ์  สังศิริ 
6. เด็กชายศักดิ์สุที  คงหนุน 6. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กุลวิมล 
7. เด็กชายกฤษดา  บุญคง 7. เด็กหญิงโสภิดา  หะธรรมวงค์ 

8. เด็กชายภูมิรัตน์  สุขปรี 8. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตวง 
9. เด็กชายจิรายุ  เย็นประสพ 9. เด็กหญิงกนกพร  หันทยุง 
10. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วเกษม 10. เด็กหญิงสิร ิ เพ็ชรหงษ์ 
11. เด็กชายทินรัตน์  ทองวันดี 11. เด็กหญิงชัญญาภัค  ก าเนิด 
12. เด็กชายฤทธิรงค์  ฉิมเนตร์ 12. เด็กหญิงธิดารัตน์  แถวมะเริง 

13. เด็กชายเกียรติภูมิ  เรือนแก้ว 13. เด็กหญิงเพชรลดา  ยืนสุข 
14. เด็กชายสหรัฐ  สุทธิโธ 14. เด็กหญิงเบญญาภา  พูลสาย 
15. เด็กชายถิรเดช  อยู่วัฒนา 15. เด็กหญิงกานต์รวี  สุวิสูตร 
16. เด็กชายปิยโชติ  ธิศรี 16. เด็กหญิงพิสินี  ถายะเดช 

17. เด็กชายชญาพิพรรธน์  กิตติชัยฤทธิ์ 17. เด็กหญิงภัทรลดา  พิทักษ์ 
18. เด็กชายกิตติภูมิ  เป้าเปี่ยมทรัพย ์ 18. เด็กหญิงอารญา  รักโพธ์ิ 
19. เด็กชายถิรคุณ  สิงห์ค า 19. เด็กหญิงนริศรา  แก้วธานี 
20. เด็กชายธณากร  มหาพันธ์ 20. เด็กหญิงอารีรัตน์  ละมุล 
 21. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อนงค์พร 

 22. เด็กหญิงสิวิมล  ชมกุล 

  

  

  
 

ครูประจ าช้ัน นางอรุณทิพย์  กุสโล 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายก่อเกียรติ  การะเกตุ 1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เรือนไทย 
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริมงคลสันต์ 2. เด็กหญิงศรัณยธร  พูนพัฒนาทรัพย์ 
3. เด็กชายปรเมฆ  ใจผ่อง 3. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รัตนวัน 

4. เด็กชายประยุทธ์  ดาวเรือง 4. เด็กหญิงจารุพิชญา  สิมาจาน 
5. เด็กชายณัฐนันท์  ร่มกระโทก 5. เด็กหญิงอภิชญา  สุริย์วรรณ์ 
6. เด็กชายกฤษจากรณ์  จ่าจังหาญ 6. เด็กหญิงนิชาภัทร  บุตรคง 
7. เด็กชายพิสิษฐ์  กุลประกอบ 7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวยผักแว่น 

8. เด็กชายจักรพงศ์  พินิจ 8. เด็กหญิงศิริภัสสร  สังข์เทพ 
9. เด็กชายกรวิชญ์  บุญสอน 9. เด็กหญิงวริศรา  เข็มพะกา 
10. เด็กชายอิทธิกร  เงินกอง 10. เด็กหญิงภริตพร  ลาล่วง 
11. เด็กชายธีรโชติ  ชมกุล 11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค ายาน 
12. เด็กชายณัฐเศรษฐ  กันนิยม 12. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฤทธิ์ศิริ 

13. เด็กชายภูมิภัทร  พันธุ์เกษม 13. เด็กหญิงฐิติชญา  หลวงสนาม 
14. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ศรี 14. เด็กหญิงพกาวรรณ  วิเศษศรี 
15. เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีชมภู 15. เด็กหญิงฐิติพร  เชื้อวงค์ 
16. เด็กชายวรชัย  นวน 16. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาค า 

17. เด็กชายธีรเดช  เนียมทับทิม 17. เด็กหญิงจิราภา  จิตจง 
18. เด็กชายวรรณรัตน์  เต่ียวเจริญ 18. เด็กหญิงพกาวรรณ  เย็นจิต 
19. เด็กชายอภิชน  สิทธิบุญ 19. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินเทพ 
 20. เด็กหญิงกิดาการ  พุฒพันธ์ 
 21. เด็กหญิงปิยวรรณ    แก่นเดียว 

 22. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุไธสง 

 23. เด็กหญิงวริน  จาดอุไร  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวจารุวรรณ  ศรกล 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายเมธานันท์  วรรณชาติ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พานจันทร์ 
2. เด็กชายแซม  วาร์กมึนส์ 2. เด็กหญิงนัสรีน  เพชรเพ็ง 
3. เด็กชายวรพล  นิลเดช 3. เด็กหญิงกัญญาพร  ฤทธิชัย 

4. เด็กชายวัฒนชัย  สุรพันธ์ 4. เด็กหญิงปนัดดา  มาลี 
5. เด็กชายนิธิอนันต์  ตะเภาพงษ์ 5. เด็กหญิงณฐภัทร  ศิริมงคล 
6. เด็กชายนาคา  ภคมาส 6. เด็กหญิงกาญจนา  คล้อยกระโทก 
7. เด็กชายอิงควุฒิ  ออกเอก 7. เด็กหญิงวรัชญาน์  ดาวเรือง 

8. เด็กชายปัณณวรรธ  วงษ์พันธ์ 8. เด็กหญิงอรวรา  พูนกล้า 
9. เด็กชายอภิสร  คุ้มไพฑูรย์ 9. เด็กหญิงพรกนก  วงษ์ศิริ 
10. เด็กชายวรสิทธิ์  สกุลรัตนรักษ์ 10. เด็กหญิงอนัญญา  สอนศรี 
11. เด็กชายณเดช  นวลสวัสดิ์ 11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศาลาแดง 
12. เด็กชายสิทธิกร  ช่างทองมะดัน 12. เด็กหญิงอิสยาห์  พิทยวัชนาการ 

13. เด็กชายคุณานันต์  วรรณเสน 13. เด็กหญิงแก้วตา  จงพิมาย 
14. เด็กชายณัชฐกฤษณ์พงศ์  พวงศรี 14. เด็กหญิงอรัญญา  มะลิงาม 
15. เด็กชายธนวินท์  สงวนวงษ์ 15. เด็กหญิงไอรดา  จันทรินทร์ 
16. เด็กชายธนากร  แดงชอุ่ม 16. เด็กหญิงสุรารักษ์  สร้างการนอก 

17. เด็กชายวิริยะ  เดชะโคบุตร 17. เด็กหญิงสพิชญา  โต๊ะงาม 
18. เด็กชายอินทัช  วรพต 18. เด็กหญิงฐิติมา  ท าเวียง 
19. เด็กชายตฤณ  สุระมณี 19. เด็กหญิงสิรินดา  คล่องวิเชียร 
20. เด็กชายธณาวัฒน์  วรศาสตร์ 20. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ดีจรัส 
21. เด็กชายเจย์ไมเคิล    ซัลลิแวน 21. เด็กหญิงณภาพัช  ศรีบุตรดี 

 22. เด็กหญิงนันทิกา  แก่นบัวแก้ว 

 23. เด็กหญิงไอศวรรย์  กุลประชา 
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวกรรณิกา  กระแสร์สนุทร 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายพงศกร  กิมตี๋ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชรากาหมุด 
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  อุดร 2. เด็กหญิงภาริณี  สร้อยทอง 
3. เด็กชายวงศพัทธ์  สุริวัฒน์ 3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทรงเจริญ 
4. เด็กชายณัฐกรณ์  ค้อมผักแว่น 4. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์แกม 
5. เด็กชายภัทรพล  สุทธิยา 5. เด็กหญิงวรรณภา  เงินหล่อ 
6. เด็กชายมีคุณธุ์  กุลแสง 6. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรโรจน์ 
7. เด็กชายอนันต์  แย้มบางยาง 7. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ศรีจันทร์ 
8. เด็กชายเดชธนา  เมฆด ารงศรี 8. เด็กหญิงปภาวริน  ล้ิมอังกูร 
9. เด็กชายภัทธฤทธิ์  พิทักษ์วงษ์เจริญ 9. เด็กหญิงณิชากร  ประสงค์ผล 
10. เด็กชายศิวธรรม  ศรีสุข 10. เด็กหญิงญาณิน  แสงเพ็ชร 
11. เด็กชายชลทิตย์  ชมเทียม 11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชาวแขก 
12. เด็กชายบุญฤทธิ์  ชมช่ืน 12. เด็กหญิงขวัญธิชา  ถามั่งมี 
13. เด็กชายชยพล  แขวงอุบล 13. เด็กหญิงณัชณิชา  รอดจักเข็ญ 
14. เด็กชายณฐกร  แซ่คู 14. เด็กหญิงภรภัทร  ใจประเสริฐ 
15. เด็กชายชนะพล  พิมพ์สิงห์ 15. เด็กหญิงนริน  กันอบ 
16. เด็กชายพุฒธชาติ  แซ่เฮง 16. เด็กหญิงภิญญามาศ  เคล่ือนดอน 
17. เด็กชายปิยะพร  จันยิ้ม 17. เด็กหญิงเลียงฮัว  เอื้อ 
 18. เด็กหญิงขวัญจิรา  โง้วเส็ง 
 19. เด็กหญิงศุภิชนันท์  คิดกล้า 
 20. เด็กหญิงเพชรไพลิน  หงษา 
 21. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  นกเขาเทศ 

 22. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทะนี 

 23. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พลซา 
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางธนัชพร  อนุตรกุล 
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ครูประจ าช้ัน นางสาวเกศรินทร์  เกตุแก้ว 

 
 
 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวรินทร  บุญรัตนโชค 1. เด็กหญิงธนาภา  เวชสี 
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  จ ารัสกุล 2. เด็กหญิงตรีชฎา  จุพิมาย 
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ดวงจ าปา 3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชมบัว 

4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉายวัฒนะ 4. เด็กหญิงพรรณิภา  งามวิไลพันธ์ 
5. เด็กชายธนวรรธน์  สังศิริ 5. เด็กหญิงอภิชญา  สารการ 
6. เด็กชายอรรคพันธ์  ศรีโสภา 6. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมนัด 
7. เด็กชายกุลชาติ  กอนกระโทก 7. เด็กหญิงบุญญาพร  รักษาพล 
8. เด็กชายกิตติภพ  พลไทย 8. เด็กหญิงวาศิณี  ตะภาวดี 

9. เด็กชายนราวิชญ์  กิตติรพันธุ์ 9. เด็กหญิงพรรณนิภา  ลงทอง 
10. เด็กชายสุรารักษ์  แก่นจักร์ 10. เด็กหญิงธนัชชา  รอดทุกข์ 
11. เด็กชายปฐมภูมิ  หาญกล้า 11. เด็กหญิงปวริศา  ตีสถิตย์ 
12. เด็กชายศิริชัย  แซ่เหลา 12. เด็กหญิงอภิชญา  สมอนา 

13. เด็กชายอดิศร  สีหะราช 13. เด็กหญิงเอมิชยา  สมบัติ 
14. เด็กชายรัชต์พล  จันทรา 14. เด็กหญิงกรวิภา  ลมผักแว่น 
15. เด็กชายอัมรินทร์  ละห้อย 15. เด็กหญิงชุติมา  ศิริเวช 
16. เด็กชายปองภพ  ป้อมพันธ์ 16. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสมวงค์ 
17. เด็กชายธนกฤต  หันทะยุง 17. เด็กหญิงปิยมน  คุณบัวลา 

18. เด็กชายกรวิชญ์  เถาชาลี 18. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญวิทยาลิขิต 
19. เด็กชายภาณุวิชญ์  เถินมงคล 19. เด็กหญิงกนกกร  สมบูรณ์พงษ์ 
20. เด็กชายทธรรษ  กันค า 20. เด็กหญิงสมิตานัน  พลภูงา 
 21. เด็กหญิงภัคจิรา  นันตา 

 22. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลาเลิศ  
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายกีรปวีร์  ศรีโวหะ 1. เด็กหญิงณฐอร  อุดมเดช 
2. เด็กชายปวีณ์กร  ทองสุข 2. เด็กหญิงคุณัญญา  อ่ าแพง 
3. เด็กชายศิลา  ด าแดง 3. เด็กหญิงอานามิกา  องค์สุนทร 

4. เด็กชายทรงพล  ศรีจันทร์ 4. เด็กหญิงอนัญญา  งามยิ้ม 
5. เด็กชายวงศกร  แสงเขียน 5. เด็กหญิงมัชฌิมา  เงินก้อน 
6. เด็กชายรวิศุทธ์  กรุดครบุรี 6. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่เย็น 
7. เด็กชายไรวินท์  อยู่เป็นสุข 7. เด็กหญิงจิตติมา  ค าลัน 

8. เด็กชายอติเทพ  แก้วล้อม 8. เด็กหญิงกีรติพัฒน์  หรั่งน้อย 
9. เด็กชายวรกฤช  เบ็ดกระโทก 9. เด็กหญิงพิมพกานต์  มิตรจังหรีด 
10. เด็กชายโชติธนะวิชญ์  แซ่เบ๊ 10. เด็กหญิงณัฐพร  พงษ์ศร 
11. เด็กชายนัธทวัฒน์  โพธ์ิไทร 11. เด็กหญิงภูรดา  ภูไกรลาศ 
12. เด็กชายอนุวัฒน์  มุขแสง 12. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอดนอก 

13. เด็กชายนิพนธ์  โคกแก้ว 13. เด็กหญิงพลอยวริณทร์  แช่สระน้อย 
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกสีนอก 14. เด็กหญิงพฤกษ์ศา  สีหิน 
15. เด็กชายภาคิน  บราวน์ 15. เด็กหญิงณัฐชวนันท์  ไพเราะ 
16. เด็กชายตรัยภูมิ  ยอดวิเศษ 16. เด็กหญิงขวัญชนก  เนียมค า 

17. เด็กชายธนาดล  ลีลาศ 17. เด็กหญิงสุภาพร  แสงรุ่ง 
18. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ์ 18. เด็กหญิงอนินทิตา  นิลรุ่ง 
19. เด็กชายทัตพงศ์  ใสกามล 19. เด็กหญิงปณิดา  ฉุนกระโทก 

20. เด็กชายธนารักษ์  วงค์ถนอม 20. เด็กหญิงปอรรัตน์  ประชุมชน 
 21. เด็กหญิงหฤทัย  วงศ์สุนทร 

 22. เด็กหญิงปริสา  แสงใส 

  

  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวสุพัตรา  บุญมาเครือ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายธนานพ  แซ่เอี๊ยบ 1. เด็กหญิงศิราพัทชระ  โคกเกษม 
2. เด็กชายพงศธร  พูลเมือง 2. เด็กหญิงตวงพร  เกตุเพ็ชร 
3. เด็กชายแดนอรัญ  กองทอง 3. เด็กหญิงมาลินี  เกษจ ารุณ 

4. เด็กชายพลพรรค  นนท์ศิริ 4. เด็กหญิงสุพิชชา  สามล 
5. เด็กชายกฤติธี  แสงคุรัง 5. เด็กหญิงปริยาภัทร  ไม้เหลือง 
6. เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรเฟื่องอ านวย 6. เด็กหญิงรมิดา  นันทเทศ 
7. เด็กชายพัสกร  บุญนาค 7. เด็กหญิงศรันย์พร  พิทักษ์รักษากุล 

8. เด็กชายนภัทร  ผลดอน 8. เด็กหญิงสุธิมา  บุญศรี 
9. เด็กชายแทนคุณ  สันหกรณ์ 9. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนชาผิว 
10. เด็กชายสรศักดิ์  อัปปมาโท 10. เด็กหญิงจิรัชญา  ฟองสมุทร 
11. เด็กชายธณาทัตต์ิ  ภูไกรลาศ 11. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วเกษม 
12. เด็กชายศุภวิชญ์  มิตรจังหรีด 12. เด็กหญิงอาริษา  สอนวิชา 

13. เด็กชายพีรณัฐธรรม  จิตธรรมมา 13. เด็กหญิงนภากรณ์  จันทรสูต 
14. เด็กชายพิตตินันท์  มูลพรม 14. เด็กหญิงณภาพร  ขยันกิจ 
15. เด็กชายภค  พระเกตุเมือง 15. เด็กหญิงศิรดา  แก้วประสิทธิ์ 
16. เด็กชายคิรากร  นาลาด 16. เด็กหญิงนุชศรา  บุญเยี่ยม 

17. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยคุณากรขจร 17. เด็กหญิงพลอยปภัส  บัวระบัติ 
18. เด็กชายศุภณัฐ  ยินดีภพ  18. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โสชะรา 

19. เด็กชายธนดล  กระฉอดนอก  19. เด็กหญิงณัชกานต์  ค าน้อย 
 20. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสุข  

 21. เด็กหญิงคเณศนัดด์  ดีรัศมี  

 22. เด็กหญิงอริษา  อุดหนุน  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวสุนิสา  นพเกียรต์ิ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชาตรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มณฑาทิพย์ 
2. เด็กชายรัตนากร  สุขเหล็ก 2. เด็กหญิงพรวิษา  เหมาะชอบ 
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญเช้ือ 3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนศรีตระเวน 

4. เด็กชายพัชระ  ตุ่นภา 4. เด็กหญิงภัทรภา  เจริญศิริ 
5. เด็กชายกฤษดา  ดีลัน 5. เด็กหญิงนันทพร  หมั่นเขตร์กรณ์ 
6. เด็กชายวิริทธิ์พล  ผองสูงเนิน 6. เด็กหญิงชนิตา  แก่นนิล 
7. เด็กชายมนกร  เสาสิน 7. เด็กหญิงจิตติมา  วงค์ศิริ 

8. เด็กชายศตายุ  ลายลิขิต 8. เด็กหญิงวาทยากร  ถนอมบุญ 
9. เด็กชายพชร  หอมประไพ 9. เด็กหญิงลลนา  อุ่นชะหลี 
10. เด็กชายเอกศิษฏ์  มาตรา 10. เด็กหญิงสิริวดี  ส ารวมจิต 
11. เด็กชายพิพัฒน์  สุดประเสริฐ 11. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงจันทร์ 
12. เด็กชายภัทรกร  วงศ์วิทูไท 12. เด็กหญิงสุพิชชา  คันทะระสะ 

13. เด็กชายพลธร  สีเคน 13. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขลุ่ยกระโทก 
14. เด็กชายธนพัต  นาเรือง 14. เด็กหญิงธนพร  มีบุญเปี่ยม 
15. เด็กชายชายแดน  เกทะโล 15. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ศรีผ่านอ้วน 
16. เด็กชายชยพัทธ์  ชุมเปีย 16. เด็กหญิงเอื้อมอ าพร  แก้วจันทร์ 

17. เด็กชายปวรุตม์  บุญเลิศ 17. เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักษาสวัสดิ์ธาดา 
18. เด็กชายทวีทรัพย์  สิทธิพล 18. เด็กหญิงธนัชชา  รัตพันธ์ 
19. เด็กชายสรณ์สิริ  มานะบัง 19. เด็กหญิงมธุรดา  ซึมรัมย์ 
20. เด็กชายสิรินภัทร  เช้ือสมบูรณ์ 20. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เย็นใจ 

21. เด็กชายภูริวัฒน์  สีหาสาร  21. เด็กหญิงพีชญานิตย์  กิตติญานันท์  
 22. เด็กหญิงขวัญรัตน์  เพชรจ ารัตน์  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวนิศรา  ยาประกัลป์ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายนาตะวัน  ผิวหอม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สินสถิตย์ 
2. เด็กชายชัชวาลย์  เจียมทอง 2. เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมจุล 
3. เด็กชายพาณุภัทร  สามี 3. เด็กหญิงสุนัฐฌา  สุดทอง 

4. เด็กชายนธีร์  ชินสา 4. เด็กหญิงรัฐนันท์  อนงค์เทพ  
5. เด็กชายสุวรรณา  ยืม 5. เด็กหญิงสุฐิตา  นวนไชย 
6. เด็กชายถาม์พร  สมใจ 6. เด็กหญิงพรรณปพร  จิตมานนท์ 
7. เด็กชายธนัช  ทองค า 7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เพ็ชรหงษ์ 

8. เด็กชายปิยวัฒน์  หาญยิ่ง 8. เด็กหญิงชรินรัตน์  โมคกุล 
9. เด็กชายกิตติพงศ์  คุณะ 9. เด็กหญิงศุภกานต์  คงสนิท 
10. เด็กชายรานุช  เอื้อ 10. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสีลม 
11. เด็กชายประกาศิต  เรืองฤทธิ์ 11. เด็กหญิงทิวารัตน์  วงษ์มณี 
12. เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง 12. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิลบุตร 

13. เด็กชายอภิเดช  อินทนพิชิต 13. เด็กหญิงพัทธมน  รูปสม 
14. เด็กชายโกเมศ  อุม 14. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมจุล 
15. เด็กชายปิติ  กันส าอาง 15. เด็กหญิงมุกระวี  สะพันธ์ 
16. เด็กชายสรวิชญ์  อุ่นส าราญ 16. เด็กหญิงสุโสม  หาญมนต์ 

17. เด็กชายวีรภัทร  ลาภา 17. เด็กหญิงอภิชญา  เป้ามงคล 
18. เด็กชายธนเดช  ทองเพชรบูรพา 18. เด็กหญิงณัติมา  กุ่มสวัสดิ์ 
19. เด็กชายวุฒิพงษ์  อ้อเจริญ 19. เด็กหญิงพัชราภา  มงคลโชค 
 20. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชมเมิน 
 21. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริยัน  
  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวจุฑามาศ  อ าไพพันธุ์ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
1. เด็กชายธรรมปพน  ปุณะศิริ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คล่องแคล่ว 
2. เด็กชายภาณุพงศ์  นนทะวงษ์ 2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เรืองรัศมี 
3. เด็กชายจิรพันธุ์  สังข์ศิริ 3. เด็กหญิงนภัสกร  ประสงค์ใจ 

4. เด็กชายพศวัต  พงษ์รัตนวราศัย 4. เด็กหญิงอาทิอร  อับสีรัมย์ 
5. เด็กชายนครินทร์  วรโพด 5. เด็กหญิงจิดาภา  อ าพันธ์เสน 
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  ชูเชิด 6. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  กิมฮวด 
7. เด็กชายชยพล  แซ่กี้ 7. เด็กหญิงญาณิศา  ซิ้มประเสริฐ 

8. เด็กชายด็อนเท  จอนห์ 8. เด็กหญิงจิรารัตน์  โพธ์ิลังกา 
9. เด็กชายอนุวัตร  หมื่นสอาด 9. เด็กหญิงพีชญา  วิทยาการ 
10. เด็กชายณัฐทนนท์  บุญตร ี 10. เด็กหญิงกัญยาณี  ขันค า 
11. เด็กชายกิตติกรณ์  เทียนสี 11. เด็กหญิงปุญญารัศมิ์  แสงทอง 
12. เด็กชายธนายุต  สุ่มเบา 12. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสุวรรณ์ 

13. เด็กชายภูมิธนพัฒ  อนุกุล 13. เด็กหญิงกิติยา  กลีบเมฆ 
14. เด็กชายธนเดช  ชนะใหม่ 14. เด็กหญิงธมลวรรณ  หันทะยุง 
15. เด็กชายเจษฎา  แสงศรี 15. เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ 
16. เด็กชายธารวรัญช์ญ  วิธารติรวัฒน์ 16. เด็กหญิงกุลิสรา  ดาษไธสง 

17. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าพริก 17. เด็กหญิงป่านทอง  เที่ยงเลา 
18. เด็กชายกิตติภพ  มะอาจเลิศ 18. เด็กหญิงศรัณย์พร  เศรษฐนันท์ 
19. เด็กชายภาคิน สมสุข  19. เด็กหญิงภาณุมาศ  ภูมิวาล 
 20. เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิเรศสุนทร  
  

  

  

  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางจุฑารัตน์  ทองสุก 

 
 


