
รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 1 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายภทัรเดช  แกว้ฝ่ายนอก 1. เดก็หญิงนิชาภทัร  ชมจนัทร ์
2. เดก็ชายพงศธร  แกว้พรรณา 2. เดก็หญิงพรนบัพนั  รุง้นารายณ ์
3. เดก็ชายฐานิฐ  จรยิะมา 3. เดก็หญิงอยัการ  น่วมรศัมี 
4. เดก็ชายพฒิุภทัร  ดาวเรอืง 4. เดก็หญิงฐปนทั  กลมเกลียว 
5. เดก็ชายพชัรพล  เลาสงูเนิน 5. เดก็หญิงณฐัวิภา  สคุนธานนท ์
6. เดก็ชายจิรสนิ  ดีจนัทร ์ 6. เดก็หญิงกญัญาพร  นพสด 
7. เดก็ชายภมิูภทัร  ชิงนวรรณ ์ 7. เดก็หญิงปัญญากร  ทอนไธสง 
8. เดก็ชายพรหมพิรยิะ  เพิมพิมพา 8. เดก็หญิงภคพร  ปินสวุรรณ 
9. เดก็ชายชติุพนธ ์ บตุรบญุมา 9. เดก็หญิงนิดา  แกว้ศร ี
10. เดก็ชายอิทธิพทัธ ์ พวงกระถิน 10. เดก็หญิงนนัทน์ภสั  เรอืงผงึ 
11. เดก็ชายรณกร  กฤษณา 11. เดก็หญิงพนิตนนัท ์ เทศดี 
12. เดก็ชายเฉลมิพงษ ์ เพ็ชรนาดี 12. เดก็หญิงนภสัสร  ทาสงั 
13. เดก็ชายพงษวิ์เศษณ ์ ศกัดิพรหม 13. เดก็หญิงปภาวรนิทร ์ ออ่นอทุยั 
14. เดก็ชายธนวฒัน ์ ออ่นชาผิว 14. เดก็หญิงณฐัชา  คมยิงรงัสรรค ์
15. เดก็ชายลภสั  จนัทรห์อม 15. เดก็หญิงชนนัธร  พนูพฒันาทรพัย ์
16. เดก็ชายปรุฬห ์ สนัติพงษ ์ 16. เดก็หญิงณชัชา  พรมรอด 
17. เดก็ชายอศัวิน  ทองยุน้ 17. เดก็หญิงอไุรพร  อินทรป์ระสงค ์
18. เดก็ชายอภินทัธ ์ นิลขนัธ ์ 18. เดก็หญิงกรวรรณ  ไวยบตุร ี
19. เดก็ชายมินอนั  เหงียน 19. เดก็หญิงนนัทิชาดา  ภารนารถ 
  20. เดก็หญิงสิรวิรรณ  กิมฮวด 
  21. เดก็หญิงศิรพิร  บญุช่วย 
  22. เดก็หญิงอรณิชา  เสาศิลา 

 

        ครูดสิพร   พรหมทพิย  ์
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 2 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายอศัวิน  เหมือนสิงห ์ 1. เดก็หญิงอภิสรา  เงินชืน 
2. เดก็ชายอติชาติ  เกตเุพ็ชร 2. เดก็หญิงวรรณวิสา  มนัจิต 
3. เดก็ชายปัณณวิชญ ์ กา้นบวั 3. เดก็หญิงชชัชญา  เหง้สปีอ้ง 
4. เดก็ชายดลนภทัร  ลาํใย 4. เดก็หญิงญาณภทัร  อตุทองคาํ 
5. เดก็ชายกฤษณะ  สอนเจรญิ 5. เดก็หญิงพิมพพิ์ชชา  จิตรพิ์นิจ 
6. เดก็ชายกิตติพศั  ถาวร 6. เดก็หญิงนาราภทัร  หอมหวาน 
7. เดก็ชายนิธิศ  เย็นใจ 7. เดก็หญิงกชมล  หินจีน 
8. เดก็ชายอภิวฒัน ์ สายบตุร 8. เดก็หญิงฐานิตา  ลิมองักรู 
9. เดก็ชายณฐัธีร ์ วิบลูยน์กุลูกิจ 9. เดก็หญิงธนชัสา  มิตรผกัแวน่ 
10. เดก็ชายจิรเมธ  อินทรท์รพัย ์ 10. เดก็หญิงธญัญาภรณ ์ ไหวหากิจ 
11. เดก็ชายพิชญะ  สมอนา 11. เดก็หญิงปวีณธิ์ดา  แตงออ่น 
12. เดก็ชายธญัเทพ  เจรญิชยั 12. เดก็หญิงเบญญาภา  เพ็ชรคุม้ 
13. เดก็ชายปภงักร  เจรญิสขุ 13. เดก็หญิงจิราภรณ ์ เธียรประดิษฐ์ 
14. เดก็ชายธนกฤต  กณัหา 14. เดก็หญิงอนญัญา  แกว้โกมล 
15. เดก็ชายวรนิทร  ออกเรยีง 15. เดก็หญิงชมพนูทุ  รกัแดน 
16. เดก็ชายนดวงเดช  สตุา 16. เดก็หญิงพิชญา  บญุอบุล 
17. เดก็ชายปัณณวฒัน ์ เทียนส ี 17. เดก็หญิงปรษัฐา  ซือตรง 
18. เดก็ชายณฐัวฒัน ์ สีทอง 18. เดก็หญิงปวิชญา  สายยวน 
19. เดก็ชายธีรวิวฒัน ์ เหลาพรม 19. เดก็หญิงกญัญาภคั  เงินประสิทธิ 
20. เดก็ชายธีระพฒัน ์ วงคถ์นอม 20. เดก็หญิงสปุวีณ ์ บญุสอน 
  21. เดก็หญิงธนัยช์นก  บญุแยม้ 
    

 

         ครูกัญญา  หอมแป้ง 
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 3 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายศภุโชค  สมพร 1. เดก็หญิงกญัญาภทัร  แจง้ดี 
2. เดก็ชายธีรนนัท ์ พิลกึ 2. เดก็หญิงชญานิษฐ์  ปรางทอง 
3. เดก็ชายรณพีร ์ สาลีลา 3. เดก็หญิงเกวลิน  แปยอ 
4. เดก็ชายณฐัวฒิุ  ไขก่ระโทก 4. เดก็หญิงธญัวรตัน ์ งามยิม 
5. เดก็ชายเอือองักรู  ทองทบัจนัทร ์ 5. เดก็หญิงอารสิา  สวสัดิรมัย ์
6. เดก็ชายนภทัร  บรรทองทิพย ์ 6. เดก็หญิงธิติพร  สทุธิ 
7. เดก็ชายบวรวงศ ์ ดาํดี 7. เดก็หญิงสพุรรณษา  วงัทอง 
8. เดก็ชายภคัรนนท ์ เจรญิสขุ 8. เดก็หญิงกญัญาภคั  มิตรผกัแวน่ 
9. เดก็ชายอนรุกัษ ์ กลบัภิรมย ์ 9. เดก็หญิงทิพยม์ณี  เบญจชีวินย ์
10. เดก็ชายทกัษด์นยั  ไชยโอชะ 10. เดก็หญิงระวีพร  รติโอฬาร 
11. เดก็ชายปวรรุจ  คงสนิท 11. เดก็หญิงวณิชยา  ศภุเลิศ 
12. เดก็ชายทินกร  ยคุรมัย ์ 12. เดก็หญิงอรณิชา  กนัประดบั 
13. เดก็ชายกีรติ  เถินมงคล 13. เดก็หญิงพรธีรา  ศรสีขุ 
14. เดก็ชายศิวะนารายณ ์ วลัอาจ 14. เดก็หญิงวรทัยา  ชาล ี
15. เดก็ชายปิยวฒัน ์ ภมีู 15. เดก็หญิงกมลชนก  เกืองกระโทก 
16. เดก็ชายกีรติ  โชติรตัน ์ 16. เดก็หญิงกมลลกัษณ ์ จนัทะผิว 
17. เดก็ชายวฒิุภทัร  เกษจาํรุณ 17. เดก็หญิงกญัญณชั  แกว้ศร ี
18. เดก็ชายอรรคพนัธ ์ ซุยสาย 18. เดก็หญิงนลนินิภา  ลอเรนทเ์ซน็ 
19. เดก็ชายวิน  เมา 19. เดก็หญิงยวุดี  สมบรูณ ์
  20. เดก็หญิงวชัรภีรณ ์ โพธิหา 
  21. เดก็หญิงพิชามญช ์ เกษมสขุ 
    

 

        ครูสุร ีร ัตน  ์  อันสมบูรณ ์
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 4 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายวชิรวิทย ์ ดาษไธสง 1. เดก็หญิงรตันาวดี  ละเมียด 
2. เดก็ชายกวินลพทัธ ์ อรชนุ 2. เดก็หญิงสธุาทิพย ์ ปรเีปรม 
3. เดก็ชายทีฆทศัน ์ กิจสงา่วงษ ์ 3. เดก็หญิงภณิดา  อาํพนัเสน 
4. เดก็ชายฐีรวฒัน ์ ชวนกระโทก 4. เดก็หญิงกชพร  เตจะสา 
5. เดก็ชายธนพล  ชมเชย 5. เดก็หญิงวนิดา  หาญขนุทด 
6. เดก็ชายธีราทร  นาดี 6. เดก็หญิงณฐัณิชา  สาระกิจ 
7. เดก็ชายภคิน  เห็มสนาน 7. เดก็หญิงปรรณรสัสร  สสีวาสดิ 
8. เดก็ชายปกรณช์ยั  แวน่แกว้ 8. เดก็หญิงจิราวรรณ  จนัทรส์ีเงิน 
9. เดก็ชายวรนิทรท์ร  โสดาจนัทร ์ 9. เดก็หญิงพิชญาภา  มนัตะสตูร 
10. เดก็ชายสิรอินรรฆ  วรรณไชย 10. เดก็หญิงปัญญดา  กนัอาน 
11. เดก็ชายสเุมธ  วรรณรตัน ์ 11. เดก็หญิงกญัญาณฐั  วงษเ์พ็ชร ์
12. เดก็ชายศรณัยธ์รณ ์ ออ่นนอ้ม 12. เดก็หญิงณฐัวสา  พลูเกษม 
13. เดก็ชายบรณิต  ลานไธสง 13. เดก็หญิงศรณัยพ์ร  เนตรสวุรรณ 
14. เดก็ชายชวลติ  คงบรรจบ 14. เดก็หญิงพรรณญารตัน ์ อาํพนัธเ์สน 
15. เดก็ชายเตชิษฐ์  โชติสวสัดิ 15. เดก็หญิงพิชญาภา  คลงับญุวาสน ์
16. เดก็ชายจิรพงศ ์ ทองนิล 16. เดก็หญิงกวินธิตา  ดงแดน 
17. เดก็ชายพฒิุพร  ยวุถาวร 17. เดก็หญิงนฤมล  ฟองเกิด 
18. เดก็ชายพิภ ู บญุวฒันชยั 18. เดก็หญิงสาธิตา  ซือสตัย ์
19. เดก็ชายสรุกัษ ์ ปันสาร 19. เดก็หญิงสพุรรณิกา  แจ่มใส 
20. เดก็ชายกฤษณพงศ ์ นาคเสน 20. เดก็หญิงญานิศา  มาหา 
  21. เดก็หญิงพิชญาวี  ยวุถาวร 
    

 

          ครูลีลานุช  เขม็ทศิ 
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 5 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายธนกร  ไกรโรจนส์ถาพร 1. เดก็หญิงนาํหวาน  หาญมนต ์
2. เดก็ชายธานินทร ์ แกว้กลม 2. เดก็หญิงเบญจพร  แกมจินดา 
3. เดก็ชายพชร  ประยรูเธียร 3. เดก็หญิงพชัชา  บบุผาสพุรรณ ์
4. เดก็ชายอติวิชญ ์ งามขาว 4. เดก็หญิงกลุธรา  เพ็งบญุโสม 
5. เดก็ชายปฐมพร  คณุดิลกมณี 5. เดก็หญิงวรรณกร  หงษท์อง 
6. เดก็ชายธนพล  บญุครุฑ 6. เดก็หญิงอญัมณี  ไกรเพชร 
7. เดก็ชายปิยวตัน ์ ถวายทรพัย ์ 7. เดก็หญิงปวรศิา  แกว้อินทร ์
8. เดก็ชายณฐัดนย ์ ดอกบวั 8. เดก็หญิงภทัรมาตร ์ อนกุลุ 
9. เดก็ชายพงศภร  คาํแกว้ 9. เดก็หญิงสทุธิดา  เคา้ยา 
10. เดก็ชายศรายทุธ  แรก่าสนิธุ ์ 10. เดก็หญิงกลัยดา  ศิลาเวียง 
11. เดก็ชายชินกฤต  สรอ้ยทอง 11. เดก็หญิงจรรยาพร  เบญจกล 
12. เดก็ชายรณพีร ์ ศรเีมฆ 12. เดก็หญิงวรศิรา  นอสงูเนิน 
13. เดก็ชายอนศิุษฎ ์ ตมุแมน 13. เดก็หญิงนทัธมน  โสดาจนัทร ์
14. เดก็ชายสรลัรมย ์ กลุประกอบ 14. เดก็หญิงกลัยกร  พืชเพียร 
15. เดก็ชายชยณฐั  โยชนร์มัย ์ 15. เดก็หญิงฑิตฐิตา  สมสิทธิ 
16. เดก็ชายปัณณวฒัน ์ อินพิทกัษ ์ 16. เดก็หญิงอารยา  ดีมาก   
17. เดก็ชายเทพเลอสรร  เจียมจกัร ์ 17. เดก็หญิงนนัทน์ภสั  กิจเพียร 
18. เดก็ชายจิมมี  เจมส ์ 18. เดก็หญิงณภทัร  พทุธศร ี
19. เดก็ชายธีรภทัร  รอดนวล 19. เดก็หญิงกญัญาภทัร  แปลงกาย 
  20. เดก็หญิงเขมจิรา  ขนัคาํ 
  21. เดก็หญิงซิวเกียง  ตี 
  22. เดก็หญิงชติุพร  หลกัแกว้ 

 

       ครูพรรณราย  บุญวงค  ์
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 6 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายธีรวิวฒัน ์ เหลาพรม 1. เดก็หญิงธนยันนัท ์ รุง่เรอืง 
2. เดก็ชายปิยะชยั  นามประภา 2. เดก็หญิงกวิสรา  พลอยมาลี 
3. เดก็ชายเตชิต  กะชินรมัย ์ 3. เดก็หญิงโชติญาดา  วรศาสตร ์
4. เดก็ชายปรเมษฐ์  จาํปาสขุ 4. เดก็หญิงพีรดา  พอ่บตุรดี 
5. เดก็ชายภสูษิฐ์  นาโล 5. เดก็หญิงรตันากร  คาํพนัธ ์
6. เดก็ชายพนมกร  พรมแกว้ 6. เดก็หญิงพรชนก  สิทธิรส 
7. เดก็ชายผดงุเดช  เพียรเพ็ชร 7. เดก็หญิงภควรรณ  สรุยิธรรม 
8. เดก็ชายวรายสุ  ทาประเสรฐิ 8. เดก็หญิงณฐัพร  ดวงตา 
9. เดก็ชายภบูดินทร ์ กนัอบ 9. เดก็หญิงสพุชัญา  แหลมกลา้ 
10. เดก็ชายณฐัพล  สดีวงษ ์ 10. เดก็หญิงพิมพิชญา  ถาวรวนั 
11. เดก็ชายอรุณหิรญั  ชมเทียม 11. เดก็หญิงอญัญา  คาํตุน่ 
12. เดก็ชายณฐัพล  วรคณุ 12. เดก็หญิงศภุนิชย ์ สงัศิร ิ
13. เดก็ชายจกัรกฤษ  โยธา 13. เดก็หญิงชนาชินาถ  กมลสาร 
14. เดก็ชายกอ้งภพ  ปอ้มพนัธ ์ 14. เดก็หญิงศรญัญา  ฉนุกระโทก 
15. เดก็ชายนพดล  สายสดุใจ 15. เดก็หญิงปาณชีวา  สวิุสตูร 
16. เดก็ชายรณพีร ์ โสมโสภา 16. เดก็หญิงพิยดา  ทมุประดา 
17. เดก็ชายธนกฤต  ไวยสกุร ี 17. เดก็หญิงพรภาวี  วงคส์ิรกิลุเจรญิ 
18. เดก็ชายรชัพล  วงศปิ์ติรุง่เรอืง 18. เดก็หญิงนนัธิดา  โตหนองหวา้ 
19. เดก็ชายปารเทพ  บญุอยู ่   
20. เดก็ชายกงั  เซียวจิว   
21. เดก็ชายราเชนทร ์ คณุดี   
22. เดก็ชายกานทกฤตธิ  พลอยจนัทร ์   

 

     ครูพมิทอง  ยุทธนไพบูรณ ์
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 7 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายธนาเดช  บญุนาดี 1. เดก็หญิงญาณิศา  ปาดว้ง 
2. เดก็ชายสวุพิชญ ์ ประเสรฐิศร ี 2. เดก็หญิงอรนิดา  ชาญสงูเนิน 
3. เดก็ชายสกุฤษฎิ  สรุวิงศ ์ 3. เดก็หญิงนีราพา  ไชยจาํ 
4. เดก็ชายจิรเมธ  วงัระหา 4. เดก็หญิงทิพพาพร  ทะนามศร ี
5. เดก็ชายณชัฐภมิู  จาํรสักลุ 5. เดก็หญิงกนกพชัร  สิงหท์ะยม 
6. เดก็ชายเขษมธนชั  สายทองแท ้ 6. เดก็หญิงวนิดา  ทองเจรญิดี 
7. เดก็ชายณฐัเศรษฐ  ศรสีกลุ 7. เดก็หญิงชติุกาญจน ์ กลุสากล 
8. เดก็ชายภคัรพงศ ์ ปัจจยัโคถา 8. เดก็หญิงนรศิรา  สวุรรณ ์
9. เดก็ชายณฐัพฒัน ์ กลา้สนัเทียะ 9. เดก็หญิงมณีรตัน ์ น ู
10. เดก็ชายภรูภิควติั  ดาดผารมัย ์ 10. เดก็หญิงชยาภรณ ์ ฤทธิชยั 
11. เดก็ชายวรนน  เทศวงษ ์ 11. เดก็หญิงธญันิชา  แก่นทา้ว 
12. เดก็ชายอษัดิณ  ดีลนั 12. เดก็หญิงนนัทน์ภสั  ชนิดนอก 
13. เดก็ชายศกัดินนัท ์ นพสด 13. เดก็หญิงองัควิภา  อดุร 
14. เดก็ชายฐิติวสัส ์ ฉาํช่วง 14. เดก็หญิงจรรยวรรธ  บาํรุงนา 
15. เดก็ชายกิตติธชั  บตุรเพ็ชร 15. เดก็หญิงธนพร  ผลสอาด 
16. เดก็ชายธีรภทัร ์ แกว้คาํ 16. เดก็หญิงสิรกิร  จนัดาผล 
17. เดก็ชายตะวนั  อนัสมบรูณ ์ 17. เดก็หญิงอารดา  ชาญสงูเนิน 
18. เดก็ชายอคัรพนธ ์ เกืองกระโทก 18. เดก็หญิงภทัรนิดา  เผ่าเฮง 
19. เดก็ชายภทัรพล  เพ็ชรอดุม 19. เดก็หญิงกชพรรณ  คลาดกระโทก 
20. เดก็ชายปญุญพฒัน ์ จงดี   
21. เดก็ชายอภิวิชญ ์ ดีเสือ   
    

 

        ครูประภาดา  เอกวงษ ์
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 8 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายพฒิุพงศ ์ กงุกดุโถ 1. เดก็หญิงวรนิทรว์รการ  เขตนอก 
2. เดก็ชายสิรวิชญ ์ หรุน่สกลุ 2. เดก็หญิงชติุมา  ตาพยงุ 
3. เดก็ชายยงยทุธ  ประกอบเกา้ 3. เดก็หญิงณิชา  ตราเกษม 
4. เดก็ชายวฒิุภทัร  ศรบีญุณะ 4. เดก็หญิงจิรญาณ ์ รกัษารกิิจ 
5. เดก็ชายศรนัย ์ นิกรบวั 5. เดก็หญิงเรดี  พรมมา 
6. เดก็ชายพนญัชยั  โนนจนัทร ์ 6. เดก็หญิงเกวลิน  ลากลุเพีย 
7. เดก็ชายธนภทัร  ธรรมมา 7. เดก็หญิงพลอยพชัชา  กอนจนัทรด์า 
8. เดก็ชายชยัพร  สารการ 8. เดก็หญิงเกวลิน  วรฉตัร 
9. เดก็ชายณฐัวฒิุ  สินปรุ 9. เดก็หญิงนวพร  มลูจดั 
10. เดก็ชายจิตติพทัธ ์ เอมอิม 10. เดก็หญิงสจิุตรา  โนนยาง 
11. เดก็ชายธนทั  ศรบีญุเรอืง 11. เดก็หญิงสพุรรษา  ศรพีนัธ ์
12. เดก็ชายปกรณ ์ มานพ 12. เดก็หญิงณรนิดา  เฉลียวรมัย ์
13. เดก็ชายวิจกัขณ ์ พรมสี 13. เดก็หญิงณฐัธิดา  กา้นผกัแวน่ 
14. เดก็ชายปัญญาพล  กวดไธสง 14. เดก็หญิงจรยิาวดี  ชนะใหม ่
15. เดก็ชายกฤตนนท ์ ทะวาผกัแวน่ 15. เดก็หญิงสชุาวดี  พินดอน 
16. เดก็ชายจกัรนิ  พรหมชาติ 16. เดก็หญิงนนัทิชา  สีเยียม 
17. เดก็ชายคณุภทัร  สาย 17. เดก็หญิงกวินทิพย ์ สิทธิพร 
18. เดก็ชายสทิธิชยั  อินทรส์วุรรณ ์ 18. เดก็หญิงศภุนชุ  แกว้หงษค์าํ 
19. เดก็ชายณฐัพล  พอดี 19. เดก็หญิงสทุธิดา  ผดงุลอ้ม 
  20. เดก็หญิงกลัพชัร ์ ฉิวรมัย ์
    

 

            ครูดลนภา  มูลถนิ 
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 9 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายณฤพชัร  พายสาํโรง 1. เดก็หญิงภทัราพร  นางงาม 
2. เดก็ชายปิติพงศ ์ หอ้งแซง 2. เดก็หญิงณฎัฐนิชา  ปลอ่งทอง 
3. เดก็ชายกรกฤตย ์ ประสิทธิสมบติั 3. เดก็หญิงวรกรณ ์ จ่าโนนสงู 
4. เดก็ชายณภทัร  ยอดปรางค ์ 4. เดก็หญิงวิชญาภา  พฒุทอง 
5. เดก็ชายอชราย ุ ขนัทอง 5. เดก็หญิงทิพยา  อนงคพ์ร 
6. เดก็ชายกฤศ  ชาติอลงกรณ ์ 6. เดก็หญิงเขมจิรา  เวชการ 
7. เดก็ชายวชัรวิชญ ์ เพียรเพิมภทัร 7. เดก็หญิงยศฤทยั  บวัคาํศร ี
8. เดก็ชายวรกฤต  ฉนุกระโทก 8. เดก็หญิงกญัญาณฐั  เงินนาค 
9. เดก็ชายณฐัชนน  จอมมาลา 9. เดก็หญิงมีนชญา  สงวนสิทธิ 
10. เดก็ชายวสวตัติ  สาลี 10. เดก็หญิงณิชากานต ์ ทิพประมวล 
11. เดก็ชายกิตติกวิน  โชครถากลุ 11. เดก็หญิงพิรดา  สิงหม์ะมอ้ 
12. เดก็ชายอนชุาติ  สมบรูณก์ลุ 12. เดก็หญิงณพฐัธิกา  งามแสง 
13. เดก็ชายณชัภพ  ขนัคาํ 13. เดก็หญิงวชิรญาณ ์ วิมล 
14. เดก็ชายรฐัปกร  แกว้จนัทร ์ 14. เดก็หญิงณฐัธยาน ์ มาดี 
15. เดก็ชายพงษพิ์ทกัษ ์ กวา้งขวาง 15. เดก็หญิงปรชิญา  จลุชยัฤกษ ์
16. เดก็ชายกิตติภมิูฐ์  พยยุงค ์ 16. เดก็หญิงปวีณธิ์ดา  สมคณู 
17. เดก็ชายศภุกร  วิมลจิตต ์ 17. เดก็หญิงฉตัรชนก  สืบดา 
18. เดก็ชายวีรากร  ยงัเจรญิ 18. เดก็หญิงศภุนชุ  ดาวไธสง 
19. เดก็ชายมรุเชฐ  ยีเฮง 19. เดก็หญิงเพชราภรณ ์ พรมทอง 
  20. เดก็หญิงณฏัฐาวีรนชุ  ประกอบผล 
  21. เดก็หญิงพรธิตา  แสนสขุ 
  22. เดก็หญิงรตันากรณ ์ จางวาง 

 

           ครูยุพยงค  ์  พวงศร ี 
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รายชือนักเร ียนชันประถมศกึษาปีท  ี1 / 10 
ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายพสักร  แสงอาทิตย ์ 1. เดก็หญิงพชัราภรณ ์ ศรพิีศ 
2. เดก็ชายสงกรานต ์ หงษศ์ร ี 2. เดก็หญิงธิดาทิพย ์ ประดิษฐ 
3. เดก็ชายธนพนธ ์ วิเศษศร ี 3. เดก็หญิงชญาดา  เกียเต๊ะ 
4. เดก็ชายสรุพนัธ ์ มาตรา 4. เดก็หญิงจฑุามาศ  บญุกลาง 
5. เดก็ชายพีรภาส  คบกลาง 5. เดก็หญิงกญัญภสั  ใหญ่ครบรุ ี
6. เดก็ชายวฒิุภทัร  ปาสองหอ้ง 6. เดก็หญิงพทุธคณุ  ณพิศิษฏ ์
7. เดก็ชายวิรญิคณุ  คณารกัษ ์ 7. เดก็หญิงอลสี  โปรเนสติ 
8. เดก็ชายนิพิชฌน ์ วิบลูยน์กุลูกิจ 8. เดก็หญิงชนิตา  องัโครมัย ์
9. เดก็ชายอานนท ์ พนัเรอืง 9. เดก็หญิงพชัรพร  สารการ 
10. เดก็ชายธานินทร ์ สมเทศ 10. เดก็หญิงณฐัณิชา  หงษท์อง 
11. เดก็ชายสภุวทัน ์ อฒัจกัร 11. เดก็หญิงกวินธิดา  เพชรนาดี 
12. เดก็ชายณฏัฐชยั  วงศวิ์ศิษฎช์ยั 12. เดก็หญิงชรนิทรทิ์พย ์ กลัปพฤกษ ์
13. เดก็ชายภสูณ  บญุธรรม 13. เดก็หญิงณฐักฤตา  บวัเลย 
14. เดก็ชายพฒันศกัดิ  ออ่นสวุรรณ 14. เดก็หญิงพิมชนก  วงศจ์าํปา 
15. เดก็ชายจิตติพฒัน ์ สดุแสวง 15. เดก็หญิงกลัยารตัน ์ อยูโ่พธิกลาง 
16. เดก็ชายศภุกร  กองกลุ 16. เดก็หญิงพตัรพิ์มล  การณัยว์ฒันะ 
17. เดก็ชายกนัทรากร  ลิมสวุฒันาพงษ ์ 17. เดก็หญิงกญัญาณฐั  รชัวงค ์
18. เดก็ชายลเีมง้  หงวน 18. เดก็หญิงอรราํพา  สงวนวงษ ์
19. เดก็ชายอาชวิน  แจ่มใส 19. เดก็หญิงภรูชิญา  ทิพยค์นูอก 
  20. เดก็หญิงเพญ็พชชา  ซุยนอก 
  21. เดก็หญิงศวรรยา  พลเสนา 
    

 

       ครูวรรณศริ ิ  จุลชัยฤกษ ์
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ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายจิรวฒัน ์ คงรุง่เรอืง 1. เดก็หญิงธนชัญา  ผลศิร ิ
2. เดก็ชายธีรชยั  เลาสงูเนิน 2. เดก็หญิงฉตัรชนก  กาสนกุ 
3. เดก็ชายธนกฤต  ตน้นอ้ย 3. เดก็หญิงสรุสัยา  ประเสรฐิสงัข ์
4. เดก็ชายกิตติพฒัน ์ สขุบรรเทิง 4. เดก็หญิงวรวลญัช ์ สงัขอ์อ่น 
5. เดก็ชายอินทชั  สาพนูคาํ 5. เดก็หญิงอพิณญา  กามภิรมย ์
6. เดก็ชายภาคภมิู  สีขาบ 6. เดก็หญิงจนัทิมา  ธนจาํรสั 
7. เดก็ชายมนสัวิน  แกว้เนียม 7. เดก็หญิงกฤติยาวดี  ปะทะวงั 
8. เดก็ชายกานตพนธ ์ สายตา 8. เดก็หญิงกญัญณ์ชัชา  คาํผยุกา 
9. เดก็ชายณฐัวฒัน ์ สรุวิงศ ์ 9. เดก็หญิงภทัรวดี  พนัธุชนินทร ์
10. เดก็ชายณฐกฤต  ฟองเกิด 10. เดก็หญิงอนญัตญา  พรมชา 
11. เดก็ชายจิรพิพฒัน ์ ศรสีายรตัน ์ 11. เดก็หญิงกญัญาณฐั  พว่งชาวนา 
12. เดก็ชายอคัรพนธ ์ แสนชนะ 12. เดก็หญิงปญุชรสัมิ  เมืองนาโพธิ 
13. เดก็ชายรชัชานนท ์ ประดบัเพ็ชร ์ 13. เดก็หญิงญาดา  ทองสยาม 
14. เดก็ชายโพธิกร  ศรมีณี 14. เดก็หญิงเพชรรตัน ์ เขียวไธสง 
15. เดก็ชายคณุชัญ ์ ลาสมดี 15. เดก็หญิงขวญัสดุา  สรา้งนา 
16. เดก็ชายกิตติภมิู  กวา้งขวาง 16. เดก็หญิงณฐัพร  ชะชยั 
17. เดก็ชายกิตตินนท ์ บญุนวล 17. เดก็หญิงวรรณวิษา  ถาวรจิตร 
  18. เดก็หญิงณพชัชนนัท ์ ถาวรกลุ 
  19. เดก็หญิงณชัชา  ยิมลาํใย 
  20. เดก็หญิงพิมนณฏัฐ์  ดีไล ่
  21. เดก็หญิงณฐัณิชา  จเูจรญิ 
  22. เดก็หญิงณฐัธิดา  จเูจรญิ 
  23. เดก็หญิงปภาวรนิทร ์ จินตนะศิร ิ
                  

 ครูสุภาวด  ี  ฝอยสาํโรง 
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ชาย หญิง 

ชือ – สกลุ ชือ – สกลุ 
1. เดก็ชายณฎัฐพล  พงษส์มร 1. เดก็หญิงณฎัฐนนัท ์ อคุาํ 
2. เดก็ชายพชัวิชญ ์ พวงสมบติั 2. เดก็หญิงดรลัพร  พะหงษร์มัย ์
3. เดก็ชายวยเุทพ  รตันะกลุ 3. เดก็หญิงเพียงขวญั  บานโพธิ 
4. เดก็ชายสิรวิทย ์ พนาลาด 4. เดก็หญิงปานชีวา  จนัทรา 
5. เดก็ชายธรรมคณุ  ใจดี 5. เดก็หญิงรมิดา  จนัทรา 
6. เดก็ชายธนพฒัน ์ รกัทิพย ์ 6. เดก็หญิงกมลชนก  มดุดาเลิศ 
7. เดก็ชายณชัพฒัน ์ ละมาศ 7. เดก็หญิงกมลลกัษณ ์ เกียรติถิรศกัดิ 
8. เดก็ชายพีรดนย ์ การกิงไพร 8. เดก็หญิงพรนภา  พรสิงห ์
9. เดก็ชายกรรณภทัร  ดีปราไสย 9. เดก็หญิงณภทัร  อชุชิน 
10. เดก็ชายธนฏัฐ์กร  เนืองจาํนงค ์ 10. เดก็หญิงเมธาวี  ราชบวัศร ี
11. เดก็ชายชนพฒัน ์ คาํมนัคง 11. เดก็หญิงปณุยนชุ  กองกลุ 
12. เดก็ชายณฐัภมิู  ยิงรมัย ์ 12. เดก็หญิงปินปินทัธ ์ สีลนุ 
13. เดก็ชายสภุกิณห ์ จิตรพรม 13. เดก็หญิงณฐันิชา  กิตติชยัฤทธิ 
14. เดก็ชายจีรนนท ์ อาจองค ์ 14. เดก็หญิงณฐัสินี  โปรง่จิตต ์
15. เดก็ชายธนา  ปัตซา 15. เดก็หญิงพิมลฉตัร  กตัพงษ ์
16. เดก็ชายเกียรติขจร  ทองสวรรค ์ 16. เดก็หญิงธนชัชา  พิมพจ์นัทร ์
17. เดก็ชายศกัดินนท ์ คาํภกัดี 17. เดก็หญิงชนกานต ์ แสงศร ี
18. เดก็ชายกงัซวิ เซียวเชียง 18. เดก็หญิงศรุตยา  คงสวา่ง 
  19. เดก็หญิงกฤตยา  วฒิุชยัชาญกลุ 
  20. เดก็หญิงรสกร  ถนนทิพย ์
  21. เดก็หญิงสชุาดา  เปลืองกระโทก 
  22. เดก็หญิงศภุชัญา  วรประสม 

 

       ครูลัดดาวรรณ ์  นพเกยีรต  ิ
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