
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายกิตติพงษ ์พุ่มเพ็ชร ์  1. เด็กหญิงสธิุมนต ์ธีระจารุวรรณ 
 2. เด็กชายภวูนาถ รกัษารกิิจ  2. เด็กหญิงกลัยาณี วายลม 
 3. เด็กชายรฐักรณ ์ไทยธานี  3. เด็กหญิงสิรกิานต ์หาญบาง 
 4. เด็กชายณฐัชานนท ์เงินกอง  4. เด็กหญิงปาณิสรา บวัค าศรี 
 5. เด็กชายศภุากร คงสนิท  5. เด็กหญิงณฐัชา ศรีมขุ 
 6. เด็กชายศรณรงค ์บญุถนอม  6. เด็กหญิงศศิภา จิตรพล 
 7. เด็กชายระพีพฒัน ์พานิช  7. เด็กหญิงจนัทรรตัน ์ศภุเลิศ 
 8. เด็กชายจิตติ บ ารุงนอก  8. เด็กหญิงพิลาสลกัษณ ์แม่นปืน 
 9. เด็กชายธีรภทัร ์กิตติชยัฤทธ์ิ  9. เด็กหญิงสกุฤตา วชัรพนัธ ์
10. เด็กชายชยงักลุ ขนัทะชา 10. เด็กหญิงจฑุามาศ โชครตันคีรี 
11. เด็กชายปิติ ศรีวงษช์ยั 11. เด็กหญิงชญาภรณ ์สิงหโ์ตวงษ์ 
12. เด็กชายณฐัพนัธุ ์วงษา 12. เด็กหญิงจีรนนัท ์ชดุกระโทก 
13. เด็กชายสิทธิชน พงวนันา 13. เด็กหญิงพิมพน์ารา พลภงูา 
14. เด็กชายธีระเดช มณีฉาย 14. เด็กหญิงเนตรนภิศ   จ่าพนัธ ์
15. เด็กชายธนภทัร บญุประเสรฐิ 15. เด็กหญิงนพรตัน ์ผาสขุ 
16. เด็กชายหสัชยั ส าลี 16. เด็กหญิงชลธิชา ค าแพทย ์
17. เด็กชายภานวุิชญ ์เถาชาลี 17. เด็กหญิงชญัญานชุ พงษส์ร 
18. เด็กชายจิรนิติ นวมมณีรตัน ์ 18. เด็กหญิงแพรวณิต ศรีพระจนัทร ์
19. เด็กชายภมูิภทัร วฒันพงษ์ 19. เด็กหญิงสาวิตรา พิมพาเรือ 
20. เด็กชายกฤศ ศรีนิล 20. เด็กหญิงอภิชญา พนูประดิษฐ์ 
21. เด็กชายอคัรวิชช ์ อบหอม 21. เด็กหญิงเปรมฤดี พงษศ์ร 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางปราณี มิตรสงเคราะห ์

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/2 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1.  เด็กชายณัฐภทัร พนัธุระ  1.  เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เสมาทอง 
 2.  เด็กชายมนสัวิณ อินวอ  2.  เด็กหญิงภทัรนิษฐ์ เมืองค า 
 3.  เด็กชายกาแล็คซี่ จินดาศร ี  3.  เด็กหญิงปณิดา มานะกิจ 
 4.  เด็กชายภาณุพงศ ์ซองาม  4.  เด็กหญิงลภสัรดา พรมบตุร 
 5.  เด็กชายฐปนทั บวัผดงุ  5.  เด็กหญิงณิชาภรณ ์วะชมุ 
 6.  เด็กชายจิรวฒัน ์อ่อนผกัแว่น  6.  เด็กหญิงพชัราภรณ ์นอ้ยศรีมมุ 
 7.  เด็กชายณัฐพล บวัทอง  7.  เด็กหญิงฐิติมา บญุประคองวงศ ์
 8.  เด็กชายชชัชล อินทนนท ์  8.  เด็กหญิงณัชชาพชัญ ์เสกขพ์าสิษฐ์ 
 9.  เด็กชายปิยวฒัน ์ไชยเสนา  9.  เด็กหญิงชลุีกรณ ์สิงหท์ะยม 
10. เด็กชายปรชัญา ปาประกอบ 10. เด็กหญิงจิดาภา เทศทอง 
11. เด็กชายอภิชาต ศรนรนิทร ์ 11. เด็กหญิงนนัทภรณ ์พิมพแ์พทย ์
12. เด็กชายวรทิธ์ิพล ยอดเพชร 12. เด็กหญิงอรญัญา บตุรสระนอ้ย 
13. เด็กชายธนัชนน ชาลีศรี 13. เด็กหญิงสนุนัทา งามฉวี 
14. เด็กชายนวมินทร ์ขยนักิจ 14. เด็กหญิงวรรณภา บ ารุงเกาะ 
15. เด็กชายณรงชยั กลิ่นผกา 15. เด็กหญิงนภสัรา จนัทรศ์รี 
16. เด็กชายนทัธพงศ ์แตว้ไธสง 16. เด็กหญิงธญัญาลกัษณ ์บวัประทมุ 
17. เด็กชายพงษพิ์พฒัน ์ศรีพลนอก 17. เด็กหญิงณฎัฐกมล เนียมนิล 
18. เด็กชายเกียรติภมูิ  ชูเลิศ 18. เด็กหญิงกรรณิภา สขุแดง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสาวชุลีพร มีอาษา  

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/3 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1.  เด็กชายจกัรภพ แขวงอบุล  1.  เด็กหญิงธีวรา จมุพล 
 2.  เด็กชายณัฐพล พลอยวิเลิศ  2.  เด็กหญิงปารฉิตัร คล่องแคลว่ 
 3.  เด็กชายศิรณิฏัฐ์ ศิรมิงคล   3.  เด็กหญิงพรชนก พึ่งพา 
 4.  เด็กชายปรมินทร ์ดาวเรือง  4.  เด็กหญิงชญานนัท ์หน่อจนัทรแ์กว้ 
 5.  เด็กชายธีรภทัร ผลาหาญ  5.  เด็กหญิงปวีณา ขนัตี 
 6.  เด็กชายวชัคณุ ทดัศรี  6.  เด็กหญิงนภสร ถนนทิพย ์
 7.  เด็กชายธีรกรานต ์ทามนั  7.  เด็กหญิงณัฐธิดา โสมนา 
 8.  เด็กชายสรุเชษฐ์ แนวค า  8.  เด็กหญิงไปรยา บญุประสิทธ์ิ 
 9.  เด็กชายปฏิภาณ แสนทวีสขุ  9.  เด็กหญิงอลีนา แสวงดี 
10. เด็กชายรณพีร ์แซ่ภู่ 10. เด็กหญิงรุจิกาญจน ์จ าเรือง 
11. เด็กชายชนาธิป นิลพฤกษ ์ 11. เด็กหญิงสพุรรษา พลดงนอก 
12. เด็กชายอนพุนัธ ์เขตจตหุรตั 12. เด็กหญิงรสกร สกลุแกว้ 
13. เด็กชายโอบรา โคตรมิตร 13. เด็กหญิงจนัทรท์ราทิพย ์ซุกแซก 
14. เด็กชายธีรเทพ พลูเกษม 14. เด็กหญิงศภุนิดา สายเพ็ชร 
15. เด็กชายธนพล ใจผ่อง 15. เด็กหญิงณฐัธิดา บญุรกัษา 
16. เด็กชายพงษธร สขุโข 16. เด็กหญิงสวรรยา บวัเลย 
17. เด็กชายอยัการ สว่างสาลี 17. เด็กหญิงปวรศิา นพบรรจบสขุ 
18. เด็กชายจารุวิทย ์อปุทมุ 18. เด็กหญิงนทัฤทยั พิมพา 
19. เด็กชายชชัวาล มะลิเกต ุ 19. เด็กหญิงสพิุชญา พอดี 
20. เด็กชายศภุกิตติ ์แจ่มสวุรรณ ์   
21. เด็กชายจิรา  วาณิชวิวฒัน ์  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสุมาล ี แพนลา  

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/4 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1.  เด็กชายชินภทัร ทองบตุรศรี  1.  เด็กหญิงรุง่กาญจน ์อณุหพนัธุ ์
 2.  เด็กชายกฤตภาส โสดาราม  2.  เด็กหญิงชตุิมนัต ์ฮะหลี 
 3.  เด็กชายธนกร สกลุรตันรกัษ์  3.  เด็กหญิงธนญัชนก ดีโสม 
 4.  เด็กชายกิตติพงศ ์ด ารงคเ์วช  4.  เด็กหญิงอรปรียา คงสนิท 
 5.  เด็กชายตรีเทพ แท่นทอง  5.  เด็กหญิงรชันีกร เหลาค า 
 6.  เด็กชายธนิศร วิทยาการ  6.  เด็กหญิงชณญัทิตา เงินข า 
 7.  เด็กชายณัฐดนยั บรรทองทิพย ์  7.  เด็กหญิงอโนชา กายสิทธ์ิ 
 8.  เด็กชายธนกฤษ จนัทรช์ ู  8.  เด็กหญิงอญัชสา แกว้มาก 
 9.  เด็กชายบรรณาสิทธ์ิ บรรทองทิพย ์  9.  เด็กหญิงดลนภา มาจงัหรีด 
10. เด็กชายธนกฤต บานเย็น 10. เด็กหญิงช่อลดัดา ชัน้โตสกลุ 
11. เด็กชายณฐัพล ชาวน า้ออ้ม 11. เด็กหญิงสภุชัชา บญุเรือง 
12. เด็กชายธีรนยั บดุดีศรีสวุรรณ 12. เด็กหญิงจิณหว์รา พฒุิเจรญิศรี 
13. เด็กชายวรญัชิกร พินดอน 13. เด็กหญิงพชันี ภถูาวร 
14. เด็กชายกีรติ พรพรหมวินิจ 14. เด็กหญิงชวิศา อชุชิน 
15. เด็กชายกมลภพ ยอดดี 15. เด็กหญิงพิมพช์นก สรอ้ยทอง 
16. เด็กชายยศพตัน ์บ ารุงนา 16. เด็กหญิงวิษณี ห่ามผกัแว่น 
17. เด็กชายภมูิรพี ศิรปิระเสรฐิ 17. เด็กหญิงตวิษา  พะหงษร์มัย ์
18. เด็กชายธีรภาคย ์ปวงค า  
19. เด็กชายชณารฐั ดอนสิงห ์  
20. เด็กชายณฐัวฒุิ จ าปาทอง  
21. เด็กชายณฐัพล เรือนพิมพ ์  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสาววิมลรัตน ์ ฉายศิริ  

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/5 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1.  เด็กชายพทัธพล พรหมบตุร  1.  เด็กหญิงพิมพช์นก ศรีด  า 
 2.  เด็กชายธนัวา สีกาแกว้  2.  เด็กหญิงบษุยทิพย ์จนัทรค์  าภ ู
 3.  เด็กชายศภุวิชญ ์ประยรูศขุ  3.  เด็กหญิงรมิดา เอือ้เฟ้ือ 
 4.  เด็กชายพรเทพ พวงสง่า  4.  เด็กหญิงศิรปิระภา พิเศษ 
 5.  เด็กชายสิรภพ หนัพรม  5.  เด็กหญิงพรชนก เกลีย้งตะพงค ์
 6.  เด็กชายพงศศ์ิรภิกัดี พึ่งเจรญิ  6.  เด็กหญิงภคัธีมา โชครตันคีรี 
 7.  เด็กชายเลิศพงศ ์ดาราศร  7.  เด็กหญิงภทัราวดี เทศทอง 
 8.  เด็กชายชิติสรรค ์ทองสกลุ  8.  เด็กหญิงโชติกา ว่องไว 
 9.  เด็กชายวีรพล นามโคตร  9.  เด็กหญิงศิรยิาภรณ ์อ าไพ 
10. เด็กชายชชันนัท ์แกว้โต 10. เด็กหญิงสายป่าน เท่ียงเลา 
11. เด็กชายณฐัภมูินทร ์กนัอบ 11. เด็กหญิงกนกอร เพ็ชรชื่น 
12. เด็กชายปรีชา ถาวรชน 12. เด็กหญิงปภาวี สิงหว์ิบลูย ์
13. เด็กชายณฐักร แกว้กุย 13. เด็กหญิงชนินาค ค าใส 
14. เด็กชายพิสิทธ์ิ เลง่ท่อ 14. เด็กหญิงนงลกัษณ ์แหวนเงิน 
15. เด็กชายพนูพิพฒัน ์จนัทพา 15. เด็กหญิงณฐัธิดา ล๊อคตนั 
16. เด็กชายพงศศ์ิรพิฒัน ์หาญมนต ์ 16. เด็กหญิงณวรา ประจนับาล 
17. เด็กชายฐิติพงษ ์โคตะกลู 17. เด็กหญิงณฏัฐ์ชญา ปานทอง 
18. เด็กชายบญุญฤทธ์ิ เบา้ชยั 18. เด็กหญิงณฐัฐิฺนนัท ์ดอนสิงห ์
19. เด็กชายปิยะวชั บญุวฒันชยั 19. เด็กหญิงวรชัยา ประจญักลา้ 
20. เด็กชายอภิวฒัน ์เพียซา้ย  
21. เด็กชายศภุกฤต เมาะเซาะ  
22. เด็กชายปลายตะวนั จนัมะลิ  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสุดารัตน ์ เชยประเสริฐ  

 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/6 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1.  เด็กชายเกียรติพงศ ์บญุเกือ้  1.  เด็กหญิงปวิรสรณ ์จนัละบตุร 
 2.  เด็กชายพงษเ์ดช จารกึกลาง  2.  เด็กหญิงทิงา เหงียน 
 3.  เด็กชายกวีวฒัน ์พลแสน  3.  เด็กหญิงสพุตัรต์รา วงษส์วสั 
 4.  เด็กชายศศิพงศ ์หนัทยงุ  4.  เด็กหญิงหทยัทิพย ์ผลดอน 
 5.  เด็กชายธีรภทัร ์ทนับุตร  5.  เด็กหญิงปาณิสรา ฉายวฒันะ 
 6.  เด็กชายศภุกฤษ ปราบทกุข ์  6.  เด็กหญิงพรปวีณ ์กนัอบ 
 7.  เด็กชายรฐัศาสตร ์กนัพรม  7.  เด็กหญิงสขุนิสา มลูสวสัดิ ์
 8.  เด็กชายสิทธินนท ์ค าปลิว  8.  เด็กหญิงปรียาวดี ส  ารวมจิตร 
 9.  เด็กชายธีระนนัท ์กนัอาน  9.  เด็กหญิงชยาภรณ ์ศรภมูิ 
10. เด็กชายจกัรกฤษณ ์ต่างพนัธ ์ 10. เด็กหญิงวรศิรา กีธ้นสมบตัิ 
11. เด็กชายพฒันเมธี อ่อนวงษ์ 11. เด็กหญิงสิรริตันาวดี ถานะ 
12. เด็กชายจารุชาติ เกตมุาลยั 12. เด็กหญิงอนนัตญา หาญประเทศ 
13. เด็กชายวชิรวิทย ์สิทธิทตั 13. เด็กหญิงณฐัภสัสร แงกระโทก 
14. เด็กชายเทวนาถ ลนุละลาด 14. เด็กหญิงศภุมาส ศรีนิล 
15. เด็กชายฐปนนท ์คงสนิท 15. เด็กหญิงจิรนนัท ์โสดา 
16. เด็กชายพีรกานต ์พลเกต ุ 16. เด็กหญิงทิพกญัญา นามภู 
17. เด็กชายธนกร ไทเ้ชียง 17. เด็กหญิงวรรณกร สายวนั 
18. เด็กชายณฐัไชย หงษนยั 18. เด็กหญิงชลดา บตุรอิ่ม 
19. เด็กชายพีระณฐั ศกุรโยธิน 19. เด็กหญิงรกัษิณา ชิตณรงค ์
20. เด็กชายธีรศกัดิ ์จนัทรก์ระจ่าง 20. เด็กหญิงศศิวรรณ รอดลือนาม 
21. เด็กชายศรณัยย์ ูนางงาม 21. เด็กหญิงปาณิตรา แปลงกาย 
22. เด็กชายณฐักร สกลุดี  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสาวนาตยา  คล้ายคลึง  
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายกฤตเมธ โสดาราม  1. เด็กหญิงจรินทรพ์ร ผลกึเพชร 
 2. เด็กชายชนะชยั ส ารวย  2. เด็กหญิงวิลาสินี สมบูรณพ์งศ ์
 3. เด็กชายอิทธิพล ดว้งสวุรรณ  3. เด็กหญิงอธัยาศยั ภสูวุรรณนานนท ์
 4. เด็กชายกอ้งภพ กนัฑช์ู  4. เด็กหญิงวรชัยา ปลดัจิ ๊
 5. เด็กชายกฤษฎา สมุาพนัธ ์  5. เด็กหญิงพิมพป์วีณ ์พงษจ์นัทร ์
 6. เด็กชายณฐัพล เพ็ชรอดุม  6. เด็กหญิงณฐันรี ไวว่อง 
 7. เด็กชายนพศร สิทธิรส  7. เด็กหญิงวิรลัพชัร ห่านตระกลู 
 8. เด็กชายแทนไท ทองสมัฤทธ์ิ  8. เด็กหญิงวรศิรา ตนัตราชีวธร 
 9. เด็กชายภาธร เทียมพลู  9. เด็กหญิงพิชามญช ์บุญอบุล 
10.เด็กชายอมร ดีชา 10.เด็กหญิงพบดาว จนัทรบ์าง 
11.เด็กชายธาวิน ประยงคข์ า 11.เด็กหญิงณฏัจิรกลุ จิรเดชโชติสิริ 
12.เด็กชายสีหนาท หนองยาง 12.เด็กหญิงอติกานต ์สอนหลวย 
13.เด็กชายกอ้งภพ แหยมนาค 13.เด็กหญิงเมวิกา ชินเนหนัหา 
14.เด็กชายสรุเดช เผยศิร ิ 14.เด็กหญิงจีระนนัท ์เชือ้วงค ์
15.เด็กชายปาฏิหารยิ ์สีแยก 15.เด็กหญิงฐิติกาญจน ์ดอกประโคน 
16.เด็กชายพลพล พนัธะค ุ 16.เด็กหญิงวสานารี เงียบจงัหรีด 
17.เด็กชายภคพล ดีวงศ ์ 17.เด็กหญิงกนัตพร มาลาทอง 
18.เด็กชายตติยะ จนัทรส์า 18.เด็กหญิงชาลิสา คงดว้ง 
19.เด็กชายจตรุ สิทธิพร  
20.เด็กชายณฐัพงษ ์ไชยพงษ์  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางวลัญชรั์ตน ์ วงษรั์ตน ์ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายกฤตยชญ ์บุญสวสัดิ ์  1. เด็กหญิงนวพร พึ่งศรี 
 2. เด็กชายรชัรินทร ์สิทธิพล  2. เด็กหญิงธญัรดา เลิศศิรสิวสัดิ ์
 3. เด็กชายพีรพฒัน ์โคตรสวสัดิ ์  3. เด็กหญิงจิราพร กวดไธสง 
 4. เด็กชายรตันศกัดิ ์เงินทรพัย ์  4. เด็กหญิงบรูณมาศ ผลสวสัดิ ์
 5. เด็กชายณฐัวฒุิ พลดงนอก  5. เด็กหญิงธนิษฐา เชิญขนุทด 
 6. เด็กชายทตัเทพ โภคทรพัย ์  6. เด็กหญิงศิรมิกุ กนัหอม 
 7. เด็กชายกนัตพงศ ์เสริมสขุ  7. เด็กหญิงลลิตา เถาวพิ์มาย 
 8. เด็กชายยงเลียง คา  8. เด็กหญิงธนญัชนก เจรญิดง 
 9. เด็กชายวชัรินทร ์ละหอ้ย  9. เด็กหญิงรุจจิรา อ าไพ 
10.เด็กชายพิชยะ อรรถกิจไพบลูย ์ 10.เด็กหญิงเพ็ญพิชา บุญเรือง 
11.เด็กชายภวินทร ์กอนกระโทก 11.เด็กหญิงฐานิตา มานพ 
12.เด็กชายนนทกร กนัเวช 12.เด็กหญิงลลิตา บญุโต 
13.เด็กชายชิฏิพฒัณชยั ชละ 13.เด็กหญิงสหฤทยั สงวนศิลป์ 
14.เด็กชายกฤติพงศ ์นวลปาน 14.เด็กหญิงฑิมพิกา พฒันณ์ชนก 
15.เด็กชายกฤตบญุ นวลปาน 15.เด็กหญิงกีรนา คณารมัย ์
16.เด็กชายจิระศกัดิ ์ก่ิงมะนาว 16.เด็กหญิงธิวาพร ราชพฤกษ์ 
17.เด็กชายพงษว์รนิทรช์ยั เกิดโภคา 17.เด็กหญิงบญุยานชุ สงัขจ์นัทร ์
18.เด็กชายทกัษด์นยั ภพูวก 18.เด็กหญิงจิราพชัร กรเสนาะ 
19.เด็กชายสมภพ วิชมุา 19.เด็กหญิงนิรชา ปัทมะ 
20.เด็กชายพชรศรณ ์มานะบงั 20.เด็กหญิงสธีุกานต ์กนัส าอาง 
21.เด็กชายพิชญะ ปาสาจะ  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางธัญรัตน ์ เพลินหัด  
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายเอกรินทร ์โปรง่สนัเทียะ  1. เด็กหญิงณฐัตา บุญค า 
 2. เด็กชายนนทวฒัน เวียงจนัทร ์  2. เด็กหญิงแอน เจีย 
 3. เด็กชายป้ันศิลป์ จนัทรบ์ญุจนัทร ์  3. เด็กหญิงกมลชนก หินจีน 
 4. เด็กชายอรรถกร ทรงเจรญิ  4. เด็กหญิงสพุรรณชนิษา เพ็งรอด 
 5. เด็กชายทศพร ดาบแกว้  5. เด็กหญิงลดาวลัย ์แสงจนัทร ์
 6. เด็กชายฐิติวชัร ์เลี่ยวสมบรูณ ์  6. เด็กหญิงเชิญขวญั บ ารุงวงษ์ 
 7. เด็กชายชลฉตัร ชมุมงุ  7. เด็กหญิงลกัษิกา ประดจุพรม 
 8. เด็กชายภาณวุฒัน ์จ่าพิชม  8. เด็กหญิงพรรษมน ยรุะหาร 
 9. เด็กชายภมูินทร ์บญุนาค  9. เด็กหญิงกมลนทัธ ์จตัตเุชือ้ 
10.เด็กชายอดิศร องักาบเพชร 10.เด็กหญิงสพิุชชา มาหา 
11.เด็กชายจิรเมต ภู่เสือ 11.เด็กหญิงรนิาภทัร บญุมีปรียา 
12.เด็กชายกนัตภณ รกัญาติ 12.เด็กหญิงอารียา แสนหมาก 
13.เด็กชายศภุณฐั มีชยั 13.เด็กหญิงญาราภรณ ์ช่ืนชม 
14.เด็กชายกิตติศกัดิ ์แลเฉอะ 14.เด็กหญิงวรญัญา ถานะ 
15.เด็กชายธีรภทัร มาจงัหรีด 15.เด็กหญิงพิชชากร สายเย็น 
16.เด็กชายอานนทวฒัน ์กา้วหนา้ชยัมงคล 16.เด็กหญิงนวมินทร ์ทพัสาร 
17.เด็กชายณฏัฐกร หอมเกต ุ 17.เด็กหญิงขวญัดาว บรรจงปรุ 
18.เด็กชายชาญเดชา ช ารมัย ์ 18.เด็กหญิงอ็องเบรอะ ซีรลิ โลติเธีย ปอร-์จิโรด ์
19.เด็กชายพสิษฐ์ โชครถากลุ  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางกมลเนตร  พลอยสุภา  
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายธญัวิสิฎฐ์ เหลี่ยมจนัทรแ์สง  1. เด็กหญิงอรรสิา รกังาม 
 2. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สมศกัดิ ์  2. เด็กหญิงปิยธิดา หาญประสพ 
 3. เด็กชายจกัรพงศ ์ปนูา  3. เด็กหญิงกลุปรียา แก่นนิล 
 4. เด็กชายกรวิชญ ์งามยิม้  4. เด็กหญิงกณัฑน์ณฏัฐ์ พงประสม 
 5. เด็กชายกรวิชญ ์พลดงนอก  5. เด็กหญิงรติยา ลีหลา้นอ้ย 
 6. เด็กชายวรชิต สีเคน  6. เด็กหญิงสิรวิาภร พนัสาค ู
 7. เด็กชายอภิสิทธ์ิ สีลา  7. เด็กหญิงวรรธนภร ศรีบวรประสิทธ์ิ 
 8. เด็กชายปฏิพฒัน ์ทบัธานี  8. เด็กหญิงจารุทรรศน ์จนัทรส์มร 
 9. เด็กชายวรพล อ าพนัธเ์สน  9. เด็กหญิงชรดิา แหยมเป่ียม 
10.เด็กชายธนกฤต ทรงศกัดิศ์รี 10.เด็กหญิงเพ็ณพร ตองติดรมัย ์
11.เด็กชายธีรตัม ์ศรีสกลุ 11.เด็กหญิงญาดา เรืองกระโทก 
12.เด็กชายคณุานนต ์ลาแปง 12.เด็กหญิงครองรศัม์ิ ศรีสกลุ 
13.เด็กชายเจรญิศกัดิ ์ชินสมบรูณ ์ 13.เด็กหญิงรตัติกาล นิลมะณี 
14.เด็กชายฐิตินนัท ์ดีแยม้ 14.เด็กหญิงชตุิกาญจน ์มลูรส 
15.เด็กชายเตชินท ์ลี 15.เด็กหญิงนภสร เชือ้วงค ์
16.เด็กชายฐิติโชติ ท่ีรกั 16.เด็กหญิงปภสัสร กนัดิษฐ 
17.เด็กชายกรณพฒัน ์อินทรประเสรฐิ 17.เด็กหญิงนภสรา เพียรพิทกัษ์ 
18.เด็กชายอคเดช เปลี่ยนสี 18.เด็กหญิงณิชาภทัร อนกุลู 
19.เด็กชายเกษมสนัต ์ปักเคธาต ิ 19.เด็กหญิงอรนิชา แกว้บตุรดี 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสาววราพร ธรรมประดิษฐ ์ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

 1. เด็กชายอนนัดา แกว้แพทย ์  1. เด็กหญิงชนานนัท ์วนิชชากร 
 2. เด็กชายอานนท ์เนียมหอม  2. เด็กหญิงฐิติพร อดทน 
 3. เด็กชายพลัลภ เสาเปรีย  3. เด็กหญิงทกัษพร กลุจนัทร ์
 4. เด็กชายคณากร ค าจนัทา  4. เด็กหญิงจิรชัยา สระชมภ ู
 5. เด็กชายกิติภมิู ศิรภิกัดิ ์  5. เด็กหญิงนิภาพร สรุพนัธ ์
 6. เด็กชายรชต พรมมินทร ์  6. เด็กหญิงปวีณธิ์ดา ไมเ้หลือง 
 7. เด็กชายรฐัภาค แซ่เหลา  7. เด็กหญิงวรศิรา ศิรเิวช 
 8. เด็กชายยทุธนา กรจบั  8. เด็กหญิงภทัราวดี เงินประสิทธ์ิ 
 9. เด็กชายพชัรพล ใหญ่กระโทก  9. เด็กหญิงณฏัฐณิชา รชัชะตา 
10.เด็กชายธนวรรธน ์เรกิหริ่ง 10.เด็กหญิงเมวิกา คงปาน 
11.เด็กชายเอกลกัษณ ์บุญตัง้แต่ง 11.เด็กหญิงปภาดา ศิลาผ่อง 
12.เด็กชายณรงคช์ยั วิมล 12.เด็กหญิงสวุิชาดา ภาคภมูิทอง 
13.เด็กชายภมูิภพ เรือง 13.เด็กหญิงศิรกิลัยา โพธิกลุ 
14.เด็กชายพนูพิรตัน ์สีดาชมภ ู 14.เด็กหญิงณชัชา   สคุนธานนท ์
15.เด็กชายอนชุา จนัทรล์ว้น 15.เด็กหญิงศิรธดา ออกเอก 
16.เด็กชายวศิน วงศปั์ญญาดี 16.เด็กหญิงศิรยิาภรณ ์พลยทุธ 
17.เด็กชายพรภวิษย ์วฒันสิงห ์ 17.เด็กหญิงกลุฉตัร กนัส าอาง 
18.เด็กชายปรีดา ปัญจารกัษ ์ 18.เด็กหญิงณชัชา พทุธศรี 
19.เด็กชายวฒันช์นิกลุ ดรุณพนัธ ์ 19.เด็กหญิงไปรยา เตชนนัท ์
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ันนางสาวกนกวรรณ ชีด้วง  

 


