
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายการณัยภาส  นอ้ยสีมมุ 1. เด็กหญิงสิรกิานดา  เงินกอง 
2. เด็กชายธรณธ์นัย ์ เหลา่หวายนอก 2. เด็กหญิงภทัรมนต ์ ค าปอ้ง 
3. เด็กชายภทัระ  สาดนอก 3. เด็กหญิงศิรภสัสร  กอนแสน 
4. เด็กชายพิพฒัน ์ รตันสาร 4. เด็กหญิงปราจรีย ์ มาดี 
5. เด็กชายนครนิทร ์ กลุวิมล 5. เด็กหญิงณฐัพชัร ์ ทองมา 
6. เด็กชายชชัฌาวิน  แพรสา 6. เด็กหญิงปารฉิตัร  เพ็ชรชะ 
7. เด็กชายนวพล  รศัมี 7. เด็กหญิงธนญัญา  ศรีสรอ้ย 
8. เด็กชายธรรศธิษณ ์ พนูรมัย ์ 8. เด็กหญิงคณุญัญา  มีอาษา 
9. เด็กชายพชัรพล  สารการ 9. เด็กหญิงธนพร  คมข า 
10. เด็กชายพฒุิพงษ์  แสงศรี 10. เด็กหญิงกญัญาพชัร  ทองปราบ 
11. เด็กชายธนานพ  ชาญพรมราช 11. เด็กหญิงสายสมัพนัธ ์ มลูค า 
12. เด็กชายณฏัฐกิตติ ์ อณุหพนัธ ์ 12. เด็กหญิงวิภาวี  อนาโน 
13. เด็กชายธนกร  อนัวิมล 13. เด็กหญิงพชัรธิดา  พวงไสว 
14. เด็กชายธนภทัร  สิงหส์ิทธ์ิ 14. เด็กหญิงศภุานนั  สงโท 
15. เด็กชายโยธิน  ประเสรฐิศรี 15. เด็กหญิงฐิติรตัน ์ หสัสระนอ้ย 
16. เด็กชายอรุณวิชญ ์ มั่งมี 16. เด็กหญิงพิมพบ์ญุ  ศรีเจริญ 
17. เด็กชายลภณ  โชคสิรจิินดารตัน 17. เด็กหญิงสภุทัรา  คงสนิท 
18. เด็กชายนนัทพทัธ ์ ทะสนุทร 18. เด็กหญิงจิตราพร  กนัพลู 
19. เด็กชายจิรนัธนิน  สีอปู 19. เด็กหญิงทิพยช์ญานิน  เทียมสงวน 
20. เด็กชายวชิรศรณ ์ มานอ้ย 20. เด็กหญิงธยานี  พรรณรงค ์
21. เด็กชายธนวฒุิ  ปาละวิวธัน ์ 21. เด็กหญิงสภุาพร จะพ ู
22.  22.  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางวารุตา ภูมิพักตร ์(0917867784) 

 



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/2 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายทิวตัถ ์ ภู่สอน 1. เด็กหญิงสวิชญา  สิรอิรุณเดชา 
2. เด็กชายทินกฤต  สพุรรณรงั 2. เด็กหญิงนทัธมน  พลโยธา 
3. เด็กชายธีรเดช  ออกเอก 3. เด็กหญิงสกุญัญา  หอมฉลดู 
4. เด็กชายอนสุรณ ์ ปักธงชยั 4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มีอดุร 
5. เด็กชายพิรชัต ์ วิรยิะอมรพนัธุ ์ 5. เด็กหญิงรวินนัท ์ เงินกอง 
6. เด็กชายพชร  พละกลาง 6. เด็กหญิงจิดาภา  พลูสนอง 
7. เด็กชายกิตติภมูิ  เคลือบนอก 7. เด็กหญิงวีรภทัรา  เปลง่ปลั่ง 
8. เด็กชายคณุากร  สรุยิว์รรณ ์ 8. เด็กหญิงอธิชาดา  บงึจนัทร ์
9. เด็กชายอ าพล  พึ่งโพธ์ิ 9. เด็กหญิงปัทมาวลัย ์ โพยนอก 
10. เด็กชายธีรพล  เนียมมลู 10. เด็กหญิงกญัญาภทัร  แสงจนัทร ์
11. เด็กชายอภิวิชญ ์ ขนุทอง 11. เด็กหญิงสิรติา  สวุรรณเครือ 
12. เด็กชายณภทัร  บญุอไุร 12. เด็กหญิงตรีชฎา  อ่อนเพ็ง 
13. เด็กชายอรรถพร  ธิโสธร 13. เด็กหญิงกษมา  จินประสงค ์
14. เด็กชายธนกฤต  กิจสวสัดิ ์ 14. เด็กหญิงกลุณฐั  ไชยสวุรรณ ์
15. เด็กชายธีรภทัร  วีระพา 15. เด็กหญิงชลิดดา  ลงัสีคาน 
16. เด็กชายเขตตอ์รญั  พลูมา 16. เด็กหญิงสชุาวดี  โพสาวงั 
17. เด็กชายสติมา  สรรพวธุ 17. เด็กหญิงภาวิน ี ภาคภมูิทอง 
18. เด็กชายธีรภทัร ์ กกสนัเทียะ 18. เด็กหญิงอยัญารนิ  สิทธิพล 
19. เด็กชายชยัวฒัน ์ อารมเพียร 19. เด็กหญิงพิณพร  สมัพนัธ ์
20. เด็กชายพฒันธ์นะพงษ ์ พรมทิพย ์ 20. เด็กหญิงปรศิรา  ตองติรมัย ์
21. เด็กชายภานวุฒัน ์ เอ็นด ู 21.  
22. เด็กชายปภาวิชญ ์ พฒุสวุรรณ ์ 22.  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวเฟ่ืองฟ้า กันประดับ (0614388405)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/3 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายปกรณเ์กียรติ  บรรล ุ 1. เด็กหญิงสิรขิวญั  พวัพนัธุ ์
2. เด็กชายบรูพา  วิเศษกลุพาณิชย ์ 2. เด็กหญิงสวุภทัร  กรบิกระโทก 
3. เด็กชายวิษณ ุ สินศิริ 3. เด็กหญิงหทยัภทัร  เกิดทะโสม 
4. เด็กชายพงศกร  สรุายรมัย ์ 4. เด็กหญิงกนกกาญจน ์ จิตรพล 
5. เด็กชายธีรเดช  ไลก่ระโทก 5. เด็กหญิงรตันา  เลาสงูเนิน 
6. เด็กชายพิชิตชยั  ดวงอินทร ์ 6. เด็กหญิงนลินรตัน ์ ทนับุตร 
7. เด็กชายณฐัวฒุิ  เนาวบตุร 7. เด็กหญิงนิจวรีย ์ บญุจวง 
8. เด็กชายธนวิน  จกัรกฤษณ ์ 8. เด็กหญิงเบญสิรย์า  นาคถาวร 
9. เด็กชายณฐัวฒุิ  วงษศ์ิร ิ 9. เด็กหญิงเมทินี  พลจงัหรีด 
10. เด็กชายตงั    เต็กฮก 10. เด็กหญิงอญัชลิกา  แก่นจนัทร ์
11. เด็กชายธนวิชญ ์ บวัอาจ 11. เด็กหญิงสพุสัรา  พนัธว์ตัร 
12. เด็กชายธนลภย ์ หงษ์เจริญ 12. เด็กหญิงวิลาวณัย ์ สขุสวสัดิ ์
13. เด็กชายพทุธวฒัน ์ บวัผดงุ 13. เด็กหญิงธิดารตัน ์ เน่ืองจ านงค ์
14. เด็กชายนภณต ์ ธรรมมา 14. เด็กหญิงปวรศิา  ใจทหาร 
15. เด็กชายปพนธีร ์ คงทน 15. เด็กหญิงณฐัณชา  ขนุแกว้ 
16. เด็กชายกตญัญ ู ไพจิตร 16. เด็กหญิงธมลวรรณ  แกว้ค า 
17. เด็กชายณฐัพร  มณีธรรม 17. เด็กหญิงสภุาภรณ ์ นาบ ารุง 
18. เด็กชายสมประสงค ์ ขนุสนิท 18. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิรายรมัย ์
19. เด็กชายกิตติศกัดิ ์ จนัทา 19. เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสวุรรณ ์
20. เด็กชายกิตติภพ  มาเจริญ 20. เด็กหญิงณทัไพลิน  อศัวภชัณธ์ณบดี 
21. เด็กชายเมธี  โพวะรี 21. เด็กหญิงน า้เพชร  โชติสวสัดิ ์
22. เด็กชายธีฐวจัน ์ ฉิวรมัย ์ 22. เด็กหญิงพชัรีรชั กลิ่นรื่น 
23. เด็กชายปกรณเ์กียรติ  บรรล ุ  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางกาญจนา โกมล (0861422952)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/4 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวรากรณ ์ ด าดี 1. เด็กหญิงวนิตา  ฉนุกระโทก 
2. เด็กชายธนัวา  แตงนาค 2. เด็กหญิงกนิษฐา  เอี่ยมแจ ้
3. เด็กชายศิรศิกัดิ ์ พนารนิทร 3. เด็กหญิงศศิวิมล  สขุโขใจ 
4. เด็กชายนพณฐั  หลวงสนาม 4. เด็กหญิงภวิษยพ์ร  ตัง้พฒันานนัท ์
5. เด็กชายภวูิศ  อิ่มอวบ 5. เด็กหญิงหทยัรตัน ์ ท ารอ้น 
6. เด็กชายพชร  วงคไ์วยวิทย ์ 6. เด็กหญิงปฐพร  ขนุหาญ 
7. เด็กชายวรเมธ  ฉิมมา 7. เด็กหญิงมนญัชยา  อรุณรตัน ์
8. เด็กชายบรุนิทร ์ ทองภา 8. เด็กหญิงรตัติกานต ์ สงัขศ์รี 
9. เด็กชายยทุธการ  เงินสงูเนิน 9. เด็กหญิงจินตพร  ถายะเดช 
10. เด็กชายอฒัทกร  สขุสวสัดิ ์ 10. เด็กหญิงพลอยรุง้  แม่นปืน 
11. เด็กชายรชต  แผ่นเงิน 11. เด็กหญิงนนัทิมา  เงินม่วง 
12. เด็กชายกฤตภาส  จนัทรส์งค ์ 12. เด็กหญิงสชุานาถ  มา้มไธสง 
13. เด็กชายธนวฒัน ์ ปัจจยัคา 13. เด็กหญิงไครกิา  ประดจุพรม 
14. เด็กชายสหชาติ  แกว้สวุรรณ ์ 14. เด็กหญิงกญัญาวีร ์ ทองศรี 
15. เด็กชายศภุกนัต ์ สอนเจริญ 15. เด็กหญิงณฐัธยาน ์ นามภ ู
16. เด็กชายภรภทัร  ป่ากวา้ง 16. เด็กหญิงณภทัรา  แกว้ก่อ 
17. เด็กชายรตัชยั  ชมสวุรรณ 17. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติมงคล 
18. เด็กชายอเล็กซ ์ ฟาน เดิน อาเบลเลอ่ 18. เด็กหญิงพิมพล์ภสั  เกิดหนองสงัข ์
19. เด็กชายภรู ิ ยิ่งยง 19. เด็กหญิงสรสัวดี  สิงหจ์นัทร ์
20. เด็กชายคณิศร  ประดบัสขุ 20. เด็กหญิงชนากานต ์ แซ่ลี ้
21. เด็กชายปฐมพงษ์  เมทาค า   21. เด็กหญิงกญัญณ์ชัชา  พลบัพลี 
22.  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ช านาญอกัษร 
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวจารุวรรณ ก้ัวมาลา (0968126970)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/5 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายธนภทัร  แกลว้กลา้ 1. เด็กหญิงขวญัจิรา  อาษาภกัดิ ์
2. เด็กชายศภุกิจ  จกูลิ่น 2. เด็กหญิงเปรมยดุา  คณุมี 
3. เด็กชายณฐัธญั  นอ้ยพนัธุ ์ 3. เด็กหญิงภทัราพร  พวงธนะสาร 
4. เด็กชายอณพุงษ ์ สยุะสา 4. เด็กหญิงพิมลรตัน ์ รกัษารกิิจ 
5. เด็กชายสรวิชญ ์ ไชยศร 5. เด็กหญิงชารกิา  จงหาญ 
6. เด็กชายปลาบปลืม้  ภสูวุรรณนานนท ์ 6. เด็กหญิงสนุิสา  พิมพผ์าพิน 
7. เด็กชายตรีทเศศิ ์ เบญจชีวินย ์ 7. เด็กหญิงธญัญรตัน ์ ดาราศร 
8. เด็กชายภดูิฐวธัน ์ โพธ์ิทอง 8. เด็กหญิงอรณิชา  มีวงษ์ 
9. เด็กชายพีรพฒัน ์ งามบุญช่วย 9. เด็กหญิงวราพรรณ  กองชนะสกลุ 
10. เด็กชายยทุธการ  พุ่มขจร 10. เด็กหญิงอรสิา  ไตรก่ิง 
11. เด็กชายชนาธิป  ปรางทอง 11. เด็กหญิงวรรณิดา  เลิศยะโส 
12. เด็กชายสรุศกัดิ ์ ศิรปิิยะพร 12. เด็กหญิงณฐัวดี  สระเกา้ 
13. เด็กชายสิทธิกลุ  ศรีปดี 13. เด็กหญิงสธุาสินี  หาญศิริ 
14. เด็กชายฐิติราช  ปะเถตงั 14. เด็กหญิงชนิดาภา  อปัมะโท 
15. เด็กชายธีรยทุธ  เงินทรพัย ์ 15. เด็กหญิงขวญัใจ  เหงา้โอสา 
16. เด็กชายวรธน  ภมูิรากลู 16. เด็กหญิงเปมิกา  ค านวล 
17. เด็กชายชนตุมพ์ฒัน ์ ศรีเทียม 17. เด็กหญิงปราณปรียา  ดาศรี 
18. เด็กชายศตคณุ  บญุประจง 18. เด็กหญิงสชุญัญา  ธงภกัดิ ์
19. เด็กชายณฐัพงค ์ เมฆขาว 19. เด็กหญิงวรวรรณ  แกว้วิรชั 
20. เด็กชายสกลวรรณ  โคตพนัธ ์ 20. เด็กหญิงรตันภรณ ์ เตมียร์ตัน ์
21. เด็กชายอคัรวิทย ์ ประยงคเ์พชร 21.  
22. เด็กชายภาคิน  พิมพา  
23. เด็กชายอิทธิพล  แปลงกาย  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวธนพร  บุญอุไร (0875660390)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/6 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวินกวั  ตี 1. เด็กหญิงสายน า้ผึง้  วงษ์งาม 
2. เด็กชายธีระวฒัน ์ บรุะคร 2. เด็กหญิงพิชชาภา  สื่อสกุล 
3. เด็กชายนพเกลา้  ทนับตุร 3. เด็กหญิงภคพร  ยิม้ส  าราญ 
4. เด็กชายเอกวิน  ศรีวิไลย 4. เด็กหญิงไปรยา  มาลาพนัธ ์
5. เด็กชายดิน  หนองสงัข ์ 5. เด็กหญิงสชุาดา  เพ็ชรสรุิยา 
6. เด็กชายรตันกร  บญุค าบวั 6. เด็กหญิงกญัญาพชัร  งามบญุช่วย 
7. เด็กชายภมูินทร ์ โคกเกษม 7. เด็กหญิงมธนัญา  อินทรจ์นัดา 
8. เด็กชายกรยิา  ฮิม 8. เด็กหญิงณิชกลุ  ไผ่พงษข์ า 
9. เด็กชายปกรณ ์ โอสดประสาท 9. เด็กหญิงมญัฑิตา  มีถม 
10. เด็กชายนพดล  ลว้นศิรภิาพ 10. เด็กหญิงกรรณิการ ์ ไชยลม 
11. เด็กชายศรายทุธ  ค าลนั 11. เด็กหญิงวรรณษา  สิทธิ 
12. เด็กชายกลา้เกลา้  วายทกุข ์ 12. เด็กหญิงธญัรดา  ศรีสกลุ 
13. เด็กชายอภิวฒัน ์ งามศร 13. เด็กหญิงปิยะพชัร ์ แดงศร ี
14. เด็กชายธนภทัร  บ ารุงจิตร 14. เด็กหญิงกลุธิดา  คนซื่อ 
15. เด็กชายอดิเทพ  บ ารุงโลก 15. เด็กหญิงไอรดา  ทาจ ารสั 
16. เด็กชายจกัรนิทร ์ แท่นทอง 16. เด็กหญิงพิชชากร  โพธ์ิสด 
17. เด็กชายโชติวฒัน ์ เกตเุพชร 17. เด็กหญิงปัญญาภรณ ์ ทอนไธสง 
18. เด็กชายตรยัคณุ  ก่อเกิด 18. เด็กหญิงกิตติวรา  ระพนัธ ์
19. เด็กชายกรวิชญ ์ ผดงุกิจ 19. เด็กหญิงฐิติกานต ์ ประทงัค า 
20. เด็กชายจกัร ี ส าเลิศรมัย ์  20. เด็กหญิงอิศรารตัน ์ จนัทโชติ 
21. เด็กชายอิทธิพล อินทรพ์ราหมณ ์ 21. เด็กหญิงกชกรณ ์ ชยัภมรกิจเจรญิ 
22.   

 23.  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวศิรินทรป์ระภา  เข้มแขง็บุญ (0917409316)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/7 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายวรากร  จนัทะเดช 1. เด็กหญิงพทุธิดา  ค าสตัย ์
2. เด็กชายธราเทพ  กลุประกอบ 2. เด็กหญิงอรกมล  เทศดี 
3. เด็กชายเทพทตั  พรรณา 3. เด็กหญิงภาราดา  ศาลางาม 
4. เด็กชายปณุยวิชญ ์ เปรมทว ี 4. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีพนันา 
5. เด็กชายธนพฒัน ์ พงษส์มร 5. เด็กหญิงธญัญาเรศ  ศรีจนัทร ์
6. เด็กชายพฒุิเมธ  เอือ้การณ ์ 6. เด็กหญิงสภุาวดี  ประเสรฐิสงัข ์
7. เด็กชายโบนสั  ล าน า้ 7. เด็กหญิงกรชนก  บญุแยม้ 
8. เด็กชายณฐัพล  โพธ์ิศิริ 8. เด็กหญิงพรทิวา  แป้นศรี 
9. เด็กชายปฏิพล  มุ่งดี 9. เด็กหญิงวชัราภร  จนัวิเศษ 
10. เด็กชายดวงเด่น  หลวงจินดา 10. เด็กหญิงประภาศิร ิ สนัโดด 
11. เด็กชายอษัฎาวธุ  เกตจุนัทร ์ 11. เด็กหญิงทศันีย ์ หนัมา 
12. เด็กชายสรุศกัดิ ์ มาลาเล็ก 12. เด็กหญิงกวินตรา  พรมศรี 
13. เด็กชายสิงหราช  รตันวาสวิจิตร 13. เด็กหญิงปภาดา  ปราบนอก 
14. เด็กชายอนชุา  จนัทรถา 14. เด็กหญิงณิชกานต ์ ศรีสกลุ 
15. เด็กชายอษัฎาวธุ  บานเย็น 15. เด็กหญิงองัศมุาลิน  หยดุรมัย ์
16. เด็กชายณฐัพงษ์  พรมรอด 16. เด็กหญิงกญัญาภคั  สมจิตร ์
17. เด็กชายฉตัรดนยั  เรืองสวสัดิ ์ 17. เด็กหญิงฐานิตา  อินทรส์ละ 
18. เด็กชายกิตติภณ  หาญกร 18. เด็กหญิงพิมพล์ภสั  สารสขุ 
19. เด็กชายสิงหรตัน ์ โสรตันถ์าวร 19. เด็กหญิงณฐกร  สทุธิมาลย ์  
20. เด็กชายอคัรวินท ์ แสงพิทกัษ ์ 20. เด็กหญิงหน่ึงฤทยั พทุธภิญโญ 
21.  21.  

 22.  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสุกญัญา สอนพงษ ์(0802098126) 



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/8 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายเหวินซิณร ์ องึ 1. เด็กหญิงกญัญารตัน ์ บุญมาเครือ 
2. เด็กชายเจษฎา  พิรางรมัย ์ 2. เด็กหญิงอรณิชา  จนัทรพิ์มพ ์
3. เด็กชายโอบนิธิ  กิจสง่าวงษ ์ 3. เด็กหญิงวิลาวณัย ์ สนศิริ 
4. เด็กชายชนมช์นก  โสมศรี 4. เด็กหญิงเขมิกา  งามศร 
5. เด็กชายชนนัสิร ิ สงวนสิทธ์ิ 5. เด็กหญิงสพิุชญา  สรเลขกิตต ิ
6. เด็กชายมรรษกร  นวลสกุล 6. เด็กหญิงอฐัภิญญา  พรสิงห ์
7. เด็กชายณฐัพล  เรืองฤทธ์ิ 7. เด็กหญิงภทัรวดี  จ าปานวน 
8. เด็กชายธนพรรธน ์ เจรญิดี 8. เด็กหญิงรตนพรรณ  วิบลูยช์ยั 
9. เด็กชายณภทัร  หลอ่โฮ่ 9. เด็กหญิงจฑุาทิพย ์ ดอกบวั 
10. เด็กชายกรชิ  ทองอม 10. เด็กหญิงมกุตะวนั  มิตรจงัหรีด 
11. เด็กชายศภุกฤต  เงินสดุ 11. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองกระโทก 
12. เด็กชายธญัพิสิษฐ ์ หินโทน 12. เด็กหญิงศิรริตัน ์ นางาม 
13. เด็กชายศิวกร  กิจสวสัดิ ์ 13. เด็กหญิงชญานิศ  อ่อนพนัธ ์
14. เด็กชายธนทตั  ศิลประภารกัษ ์ 14. เด็กหญิงปารชิาติ  โมกลุ 
15. เด็กชายพชัรพล  โสภา 15. เด็กหญิงณิชารีย ์ สาพนูค า 
16. เด็กชายวฒุิชยั  เทียมวงศ ์ 16. เด็กหญิงกานตพิ์ชชา  ศรแกว้ดารา 
17. เด็กชายนิธินนัท ์ เลว้อน 17. เด็กหญิงปนดัดา  เช่ือมกลาง 
18. เด็กชายวายภุกัษ ์ ทรงกิจชยัสิร ิ 18. เด็กหญิงมทุิตา  นงคล์กัษณ ์
19. เด็กชายณฐัพล  จ าแบบ 19. เด็กหญิงลกัษิกา  มลูหลวง 
20. เด็กชายฆนชนน  โสมะเค็ง 20. เด็กหญิงธญัญลกัษณ ์สรรพคณุ 
21. เด็กชายวีรพล  แจง้ถ่ินป่า 21. เด็กหญิงอิสราภรณ ์ ขนัประไพ 
22. เด็กชายวชัรสิทธ์ิ  วรกิตติ์สิทธิเดช  

  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวพรนภา  เพช็รสิน (0988793898)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/9 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายคลเูลอร ์ ซุน 1. เด็กหญิงศศิมา  บญุเฮ็ง 
2. เด็กชายอลงกรณ ์ รุง่เรือง 2. เด็กหญิงอรชัพร  อนัสมบรูณ ์
3. เด็กชายสิรวชัญ ์ ฉนุกระโทก 3. เด็กหญิงดลพร  ชาญส าโรง 
4. เด็กชายอภิวฒัน ์ ระวีวฒัน ์ 4. เด็กหญิงองศา  ศรีสาคร 
5. เด็กชายธนวฒัน ์ ประเสริฐแสน 5. เด็กหญิงณฐัณิชา  กิจสวสัดิ ์
6. เด็กชายศภุากร  ยางสงู 6. เด็กหญิงทกัษพร  แปลงกาย 
7. เด็กชายพฒันพงษ ์ นกัธรรม 7. เด็กหญิงพวงชมพ ู เนินบก 
8. เด็กชายศิรวิทย ์ ทองยอดรกัษ ์ 8. เด็กหญิงนภทัร  เดชพร 
9. เด็กชายอโณทยั  ทรพัยม์ั่น 9. เด็กหญิงธนัยพร  เพลินหดั 
10. เด็กชายไชยฉกร  ปะทะวงั 10. เด็กหญิงณิชาพชัร ์ เทียนแกว้ 
11. เด็กชายอดิเทพ  หวนัทา 11. เด็กหญิงปัญญาพร  หม่องตี 
12. เด็กชายนิติธร  ใจตรง 12. เด็กหญิงธิตยา  อาภรณ ์
13. เด็กชายวิศวะ  แสงกดุเรือ 13. เด็กหญิงพิมพช์นก  งามแสง 
14. เด็กชายปัณณธร  จนัทะสอน 14. เด็กหญิงภทัรวดี  ศรีตะเวน 
15. เด็กชายธีรวฒัน ์ กลิ่นผกัแว่น 15. เด็กหญิงวลยัภรณ ์ โคตน 
16. เด็กชายจิรวฒัน ์ แกว้ฝ่ายนอก 16. เด็กหญิงจนัทิมา  เขตคาม 
17. เด็กชายบรม  วงษาชยั 17. เด็กหญิงรชัดาพร  ใจประเสรฐิ 
18. เด็กชายธเนศพล  พลเดช 18. เด็กหญิงณชัญธิ์ตา  หงษ์ทอง 
19. เด็กชายพรหมพิรยิะ  พรหมศร ี 19.  
20. เด็กชายธีวส ุ มิขนุทด 20.  
21. เด็กชายเทพอลงกรณ ์ ปักโคนงั  
22.   
23.   

  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวอนันตรา เชือ้บุญช่วย (0923540404)  



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/10 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายกนัต ์ ชาติอลงกรณ ์ 1. เด็กหญิงพิชชญา  จนัทรช์ ู
2. เด็กชายณฐัภาส  เกษชม 2. เด็กหญิงกาญจนเ์กลา้  หนองยาง 
3. เด็กชายธนกฤต  ค าเวียงจนัทร ์ 3. เด็กหญิงปวรศิา  แพงแลนนนท ์
4. เด็กชายเจตนิพทัธ ์ เอี่ยมสะอาด 4. เด็กหญิงปณุยาพร  สภุาพ 
5. เด็กชายอิทธิพล  บาดาล 5. เด็กหญิงบณัฑิตา  กนัประดบั 
6. เด็กชายธณาธิป  ภมูิชยัโชติ 6. เด็กหญิงกนกกาญจน ์ พานทอง 
7. เด็กชายอภินทัธ ์ จะพ ู 7. เด็กหญิงษษิตา  เงินก าไร 
8. เด็กชายจตรุภทัร  ทองอยู่ 8. เด็กหญิงธณวรรณ  เจือเพ็ชร 
9. เด็กชายธนพล  ส ากลาง 9. เด็กหญิงชมพนูชุ  กงแกว้ 
10. เด็กชายปรมตัถ ์ สรอ้ยสวรรค ์ 10. เด็กหญิงอาฑิตญา  จนัทรก์ระเทาะ 
11. เด็กชายพิชิต  แกว้เกษม 11. เด็กหญิงวรกานต ์ ศรีจรสั 
12. เด็กชายอศัวิน  พิมสรอ้ย 12. เด็กหญิงจนัทกานณ ์ สายทอง 
13. เด็กชายพิพฒัน ์ สดุดา 13. เด็กหญิงกญัญาณฐั  ประสิทธิสมบตัิ 
14. เด็กชายสมาธิ  โชครตันคีรี 14. เด็กหญิงชนญัชิดา  นพฤทธ์ิ 
15. เด็กชายนนทพทัธ ์ พุ่มเรือง 15. เด็กหญิงพิชชาภา  ขออยู่กลาง 
16. เด็กชายเดชาวตั  อาจจลุฬา 16. เด็กหญิงอภิรนิช  รูช้อบ 
17. เด็กชายธราเทพ  ฮงซุย 17. เด็กหญิงจฑุามาส  เชิงการ 
18. เด็กชายธนวร  นามค า 18. เด็กหญิงณฏัฐณิชา  ค ายา้ว 
19. เด็กชายศิรานวุฒัน ์ พดัพรม 19. เด็กหญิงปณุยภา  ภมูี 
20. เด็กชายภมูิพฒัน ์ ตีบกลาง 20. เด็กหญิงศศิภา  พิมพท์อง 
21. เด็กธนนนัท ์งามนิล 21.  
22.   

  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวดวงเดือน  นิลรุ่ง (0801055652) 



 
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/11 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. เด็กชายชาญชณฏัฐ์  เงินนาค 1. เด็กหญิงสภุานนั  ศรีจนัทร ์
2. เด็กชายพงศธร  ขนัขงึ 2. เด็กหญิงอินทิรา  คงแสนค า 
3. เด็กชายวิทวสั  เผือกพนัธ ์ 3. เด็กหญิงชมพเูพชร  รกัษาชาติ 
4. เด็กชายคณุาเทพ  โตสนัเทียะ 4. เด็กหญิงกรรณิการ ์ อิวชาวนา 
5. เด็กชายอภิรกัษ ์ เปาสกลุ 5. เด็กหญิงจิดาภา  โมแ้กว้ 
6. เด็กชายศภุณฐั  เมา้มีศรี 6. เด็กหญิงแพรวรุง่  มาดายงั 
7. เด็กชายภรู ิ เทือกสาย 7. เด็กหญิงชลดา  ขลากระโทก 
8. เด็กชายณฐัพล  ชาภ ู 8. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีพระคณุ 
9. เด็กชายธนากร  พิมพสทุธ์ิ 9. เด็กหญิงฐิติกาญจน ์ ก่ิงเกต ุ
10. เด็กชายภทัรพงษ์  ภมูิเรศสนุทร 10. เด็กหญิงนภา  ทกัทิน 
11. เด็กชายญาณภทัร  โคตระกลู 11. เด็กหญิงปทิตตา  เงินอ่อน 
12. เด็กชายกิตติคณุ  เพ็งบญุโสม 12. เด็กหญิงเมธาพร  สกลุเผือก 
13. เด็กชายจเด็จ  แซ่ค ู 13. เด็กหญิงซาช่า  โดมินกอส ช านิ 
14. เด็กชายณฐัพล  แสงแกว้ 14. เด็กหญิงสภุสัสรา  กรสา 
15. เด็กชายโยธิน  อินทะศรี 15. เด็กหญิงแพรไหม  พวงจ าปี 
16. เด็กชายเกียรติศกัดิ ์ ศรีไพล 16. เด็กหญิงกาญจนเกลา้  เพ็ชรรตัน ์
17. เด็กชายสรศกัดิ ์ อิ่นแกว้ 17. เด็กหญิงสมุนตธ์าทิพย ์ อินทบาล 
18. เด็กชายฐานวฒัน ์ เกษมสขุไพศาล 18. เด็กหญิงพลอยปภสั  ชนะภา   
19. เด็กชายพีรพล  เทินสะเกษ 19. เด็กหญิงรฏัฐนนั การอนุหนนุ 
20. เด็กชายภมูิพิพฒัน ์ พาทอง 20.  
21. เด็กชายธนวฒัน ์ ปัตซา 21.  
 22.  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาวทพิธัญญา เหมพรหม (0843493453) 



 


