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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายภาคิน   เคาวฤกษ์ 1.  เด็กหญิงสพุรรษา   ค าคง 
2.  เด็กชายกณัฑ์อเนก   อินทร์ถึก 2.  เด็กหญิงกนัยรัตน์   วิชพล 
3.  เด็กชายณฐวฒัน์   บุญพามา 3.  เด็กหญิงกนัต์กนิษฐ์   พรวาปี 
4.  เด็กชายสดุเขต   ลาวงค์ 4.  เด็กหญิงธาราทิพย์   ค าสขุด ี
5.  เด็กชายศภุมงคล   ใจชอบดี 5.  เด็กหญิงปณุญิสา   พลไพร 
6.  เด็กชายนธัทวฒัน์   สรุะขนัธ์ 6.  เด็กหญิงพชัริดา   บงึจนัทร์ 
7.  เด็กชายธนกร   ขนัตี 7.  เด็กหญิงภทัรธิดา   วิริยะอมรพนัธุ์ 
8.  เด็กชายจิตรเทพ   ส ารวมจิต 8.  เด็กหญิงอรุณภา   อดุมวิทยานกุลู 
9.  เด็กชายณฐกร   กนัดิษฐ 9.  เด็กหญิงณิชาภรณ์   งามแสง 
10.  เด็กชายกชฐณณ   สมทุรีรัมย์ 10.  เด็กหญิงรสา   แซ่ฮนุ 
11.  เด็กชายพิพฒัน์   โคตรสวสัดิ ์ 11.  เด็กหญิงลลิตา   โปทิเป็ง 
12.  เด็กชายวรากร   สงัข์เทพ 12.  เด็กหญิงนวรัตน์   อุ้มหงษ์ 
13.  เด็กชายสนิทวงศ์   มสุิกา 13.  เด็กหญิงกลุพชัร์   วงษาคร 
14.  เด็กชายจกัรภพ   อ าพนัธ์เสน 14.  เด็กหญิงพิยดา   ปลัง่กมล 
15.  เด็กชายณฏัฐกิตติ์   มัน่คง 15.  เด็กหญิงชนญัธิดา   โคษา 
16.  เด็กชายวสพุล   มิขนุทด 16.  เด็กหญิงอยัรดา   บุญรักษ์ 
17.  เด็กชายเกียรติศกัดิ ์  เข็มทอง 17.  เด็กหญิงสภุาพร   เขียนโคกกรวด 
18.  เด็กชายจิตติพฒัน์      สริุวงศ์ 18.  เด็กหญิงสมุิตรา   บ ารุงพาทย์ 
19.  เด็กชายถิรวฒัน์   เจริญพนัธ์ 19.  เด็กหญิงวรินธรณ์   จาดอไุร 
20.  เด็กชายพิสิษฐ์   ประสิทธ์ิสมบตั ิ 20.  เด็กหญิงวรินญา   จาดอไุร 
21.  เด็กชายภตูะวนั   กบูโคกกรวด  
22.  เด็กชายสลลั   บวัอินทร์  
  
  

 
ครูประจ าชัน้   ครูสมใจ   ช่วยรัมย์ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายอคัรเดช   ด่านก าจดั 1.  เด็กหญิงกลัยกร   อินทวุานิชย์ 
2.  เด็กชายสรุวศั   ไพโรจน์ 2.  เด็กหญิงปริชญา   มานะกิจ 
3.  เด็กชายอาณกร   โฉมยงค์ 3.  เด็กหญิงภทัรดา   สิงห์หดัชยั 
4.  เด็กชายณฐัดนยั   บุญชิต 4.  เด็กหญิงชฎาภา   ก้านบวั 
5.  เด็กชายนาวินท์   ประจง 5.  เด็กหญิงวิรัญญาภรณ์   อ่อนสว่าง 
6.  เด็กชายธีรเดช   ท้าวสารี 6.  เด็กหญิงอรุณวรา  กอนจนัทร์ดา 
7.  เด็กชายพิวฒัน์   จนัดารา 7.  เด็กหญิงณัทธกาญจน์   โชจีน 
8.  เด็กชายศิวกร   วนัจิตร 8.  เด็กหญิงสธิุดา   หมกึประเสริฐ 
9.  เด็กชายชยากร   สารการ 9.  เด็กหญิงฟ้าใส   สอนดี 
10.  เด็กชายธนวฒัน์   สยุะแก้ว 10.  เด็กหญิงศภุิสรา   หาญสตัย์ 
11.  เด็กชายอวย   อซูิง 11.  เด็กหญิงอรุณประภา   กอนจนัทร์ดา 
12.  เด็กชายธีรวฒัน์   ข าสมคัร 12.  เด็กหญิงปภาวรินทร์   มานะอด 
13.  เด็กชายพงศ์ษธร   มีเจริญ 13.  เด็กหญิงวิสดุา   สดุาจนัทร์ 
14.  เด็กชายภคิน   ประดจุพรม 14.  เด็กหญิงวรรณิดา   เทียมพลู 
15.  เด็กชายเตชินท์   ไกรศิริมงคล 15.  เด็กหญิงวีรยา   บญุยืน 
16.  เด็กชายณฐัทกฤษ   แสงเกต ุ 16.  เด็กหญิงธญัชนก   สีลา 
17.  เด็กชายยทุธนา   กาละพฒัน์ 17.  เด็กหญิงกานต์กมล   โชติพรม 
18.  เด็กชายกรวิวฒัน์   จนัชม 18.  เด็กหญิงณฏัฐธิดา   เหมศิริ 
19.  เด็กชายธนวินท์   สายค าวงศ์ 19.  เด็กหญิงวรรณวิมล   นบนอบ 
20.  เด็กชายณฐัดนยั   ดาบจนัทร์ 20.  เด็กหญิงฐิติวรดา   กลิ่นสคุนธ์ 
21.  เด็กชายณฐัเศรษฐ   วงศ์จ าปา 21.  เด็กหญิงอรนภา   เทียนสว่าง 
  
  
  

 
ครูประจ าชัน้    ครูธิดารัตน์ สมทรัพย์ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายธนเกษมทรัพย์   งามนิธิธนานนัท์ 1.  เด็กหญิงชนญัญา   มลิแย้ม 
2.  เด็กชายณฐัภมูิ   พายส าโรง 2.  เด็กหญิงมนสันนัท์   แก้วพิลา 
3.  เด็กชายพชรพล   ชาญกิจ 3.  เด็กหญิงวรัญญา   นวลแจ่ม 
4.  เด็กชายศภุณฐั   เงินกอง 4.  เด็กหญิงปิยะรัตน์   ราชพฤกษ์ 
5.  เด็กชายธนนินทร์   สมบรูณ์พงษ์ 5.  เด็กหญิงพิชญดา   เลิศศิริสวสัดิ ์
6.  เด็กชายจิรพทัธ์   ดิษเมืองปัก 6.  เด็กหญิงกวิตา   สวุรรณเครือ 
7.  เด็กชายวรวฒุิ   สีเคน 7.  เด็กหญิงภชัรธิดา   คมยิ่งรังสรรค์ 
8.  เด็กชายณชัภทัร   เพ็งรอด 8.  เด็กหญิงกญัญาทิพย์   เพ็ชรช่ืน 
9.  เด็กชายณฐัภมูิ   หินโทน 9.  เด็กหญิงอตัสมาภรณ์   พรไทย 
10.  เด็กชายปองภพ   ค าดี 10.  เด็กหญิงดลพร   จ าเรืองเจริญกลุ 
11.  เด็กชายอภิชยั   โพธ์ิช ู 11.  เด็กหญิงปพิชญา   ดีเหนาะ 
12.  เด็กชายจตรุภทัร   มหาศิลป์ 12.  เด็กหญิงณิชชาภทัร   จนัทร์ชู 
13.  เด็กชายกิตติพนัธ์   พลไทย 13.  เด็กหญิงจิราพชัร   สายคล้าย 
14.  เด็กชายปานชยั   เส็ง 14.  เด็กหญิงชนธญั   ศิริศิลป์ 
15.  เด็กชายรัชพล   ทองมา 15.  เด็กหญิงอสมาภรณ์   บญุศิริ 
16.  เด็กชายนิชคณุ   ทวีทรัพย์ 16.  เด็กหญิงพิมพิกา   จนัทรินทร์ 
17.  เด็กชายศภุณฏัฐ์   รถพนู 17.  เด็กหญิงพทุธิตา   กนัหา 
18.  เด็กชายศภุวฒุิ   เจ็กทอง 18.  เด็กหญิงพิมพ์พนิต   บญุวิทยาลิขิต 
19.  เด็กชายวงศกร   วงษ์กลิ่น 19.  เด็กหญิงจิรชญา   ร่ืนรักษ์ 
20.  เด็กชายศรณ์พงค์   ขนัทมาลา 20.  เด็กหญิงชรินรัตน์   จกูลุ 
21.  เด็กชายเกียรติศกัดิ ์  ประยงค์เพ็ชร 21.  เด็กหญิงศิริลภทัร์   ฤกษ์ยาม 
22.  เด็กชายปฐมพร   สว่างจิตต์ 22.  เด็กหญิงวริศรา   มีเจริญ 
23.  เด็กชายภาคิน   เกิดน า้ใส  
   

 
ครูประจ าชัน้   ครูรัตนาพร   ใครหนิ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายนวภทัร   อ่อนวงษ์ 1.  เด็กหญิงเบญญาภา   ใจณะ 
2.  เด็กชายธนภทัร   บุญเกือ้ 2.  เด็กหญิงปณุณดา   ชฎาทองเกียรติ 
3.  เด็กชายนวินเมธ   เอี่ยมจ ารัส 3.  เด็กหญิงสชุาดา   มา 
4.  เด็กชายเกียรติศกัดิ ์  นกัหมวด 4.  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   กลุวงษ์ 
5.  เด็กชายกิตติพฒัน์   เพ็ชรศรี 5.  เด็กหญิงอินทิรา   สิงห์สกล 
6.  เด็กชายอชิรวิชญ์   จนัทรักษ์ 6.  เด็กหญิงชญาดา   มิตรประพนัธ์ 
7.  เด็กชายนนทกร   มาจงัหรีด 7.  เด็กหญิงสพุรรณี   แก้วลี 
8.  เด็กชายโกศล   อมุ 8.  เด็กหญิงชิณานา   ค าภา 
9.  เด็กชายธนพล   อิสระชาติ 9.  เด็กหญิงณฐัณิชา   มิตรผกัแว่น 
10.  เด็กชายอคัรวินท์   หนนุสิมิ 10.  เด็กหญิงศภุิสรา   สรุพนัธ์ 
11.  เด็กชายเมธาสิทธ์ิ   ปิดตาทาสา 11.  เด็กหญิงนิชาภา   จนัทรสิงห์ 
12.  เด็กชายฤชว ี  พวงศรี 12.  เด็กหญิงวิภาดา   ชวูงษ์ 
13.  เด็กชายกนัต์ธนวฒุิ   วุ่นกลดั 13.  เด็กหญิงสวุนันิตา   ยืม 
14.  เด็กชายณภทัร   แสงสนธ์ิ 14.  เด็กหญิงภริูชญา   เทียนเถ่ือน 
15.  เด็กชายวชัรพล   พนกระโทก 15.  เด็กหญิงธนัยพร   โพธ์ิกาศ 
16.  เด็กชายสมปอง   เทือง 16.  เด็กหญิงขวญัภคัสรน์   สุม่มาตย์ 
17.  เด็กชายภมูิพฒัน์   กนัจง 17.  เด็กหญิงพลอยนรินทร์   โอสถานนท์ 
18.  เด็กชายธีระพงษ์   อ้อเจริญ 18.  เด็กหญิงอรสิน ี  เสือโนนม่วง  
19.  เด็กชายศตาย ุ  งามประสิทธ์ิ 19.  เด็กหญิงอชิรภทัร   วฒันเวชย์ 
20.  เด็กชายณฐัชนนท์   ปัดจงัหรีด 20.  เด็กหญิงดาวี   สาระเจริญ 
 21.  เด็กหญิงอริสา   ลาดพนัธ์ 
 22.  เด็กหญิงพทัธรินทร์   โชติกาอรัญกลุ 
 23.  เด็กหญิงธิติมา   วิริยะศาสตร์ 
 24.  เด็กหญิงหน่ึงฤทยั   ใสกามล 

 
ครูประจ าชัน้   ครูพรุิณ  สังศิริ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายภทัรภมูิ   พยหุสิทธ์ิ 1.  เด็กหญิงพณัณิตา   สริุวฒัน์ 
2.  เด็กชายตัง้ปณิธาน   แสงตะวนั 2.  เด็กหญิงณิชาภทัร   จนัปัสสา 
3.  เด็กชายศรัณย์   ดวงจนัทร์ 3.  เด็กหญิงวิรากานต์   มิตรฐานะ 
4.  เด็กชายอภิวฒัน์   สิทธิพล 4.  เด็กหญิงณฐักานต์   ขนัขงึ 
5.  เด็กชายณิชกลุ   วรรณคง 5.  เด็กหญิงใบเฟิร์น   อุ๊ก 
6.  เด็กชายศภุณฐั   รัศมี 6.  เด็กหญิงสมฤทยั   คมข า 
7.  เด็กชายรัชพล   สทุธาโย 7.  เด็กหญิงวรรณดี   สรุพนัธ์ 
8.  เด็กชายณฐักิตติ ์  เพ็งถ้วน 8.  เด็กหญิงจิตตาภา   ทองศรี 
9.  เด็กชายสวุิจกัษณ์   รุประมาณ 9.  เด็กหญิงดารณี   พลูมา 
10.  เด็กชายอคัรวินท์   ไตรก่ิง 10.  เด็กหญิงกลัยา   บตุรหาญ 
11.  เด็กชายณฐัพล   เย็นไทย 11.  เด็กหญิงธญัญารัตน์   พทุธศีลา 
12.  เด็กชายปริุศ   ยิม้ชุ่ม 12.  เด็กหญิงณฏัฐณิชา   จอดนอก 
13.  เด็กชายธีทตั   ตรีมงคล 13.  เด็กหญิงองัศมุาลิน   จิตรพล 
14.  เด็กชายภวตั   อยู่ทิพย์ 14.  เด็กหญิงณิชาภทัร   สิงห์สิทธ์ิ 
15.  เด็กชายณฐัปวีร์   จนัทร์ชู 15.  เด็กหญิงชนญัธิดา   ทาจม 
16.  เด็กชายชาญณรงค์   ฉลาดร่มเย็น 16.  เด็กหญิงเจตสภุา   พลเขียว 
17.  เด็กชายธนวฒัน์   พร้อมสระน้อย 17.  เด็กหญิงปาณฐัดา   ดิษฐบรรจง 
18.  เด็กชายณชพล   เนียมนิล 18.  เด็กหญิงชิโนรส   สขุปลัง่ 
19.  เด็กชายนนทภทัร   เจริญยิ่ง 19.  เด็กหญิงพิชญธิดา   สิงห์มณี 
20.  เด็กชายสรสิทธ์ิ   สงนอก 20.  เด็กหญิงพรรวิณท์     สภุาภา 
21.  เด็กชายนราวิชญ์   หาญธงชยั 21.  เด็กหญิงปลายฝน     บญุศรี 
22.  เด็กชายวิชญะ   อณุารักษ์  
23.  เด็กชายเวชพิสิฐ   ใจประเสริฐ  
24.  เด็กชายวีรชยั     จ านงศิลป์  
25.  เด็กชายภาคิน     ป่ินโชคชยั  

 
ครูประจ าชัน้   ครูนารีรัตน์   ทองสุข 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายปรมินทร์   กนัประดบั 1.  เด็กหญิงธญัลกัษณ์   ตัง้พฒันานนัท์ 
2.  เด็กชายตงั   ลกุซิว 2.  เด็กหญิงสภุคัชญา   อ่อนน้อม 
3.  เด็กชายณธัพงษ์   แม่นปืน 3.  เด็กหญิงวิชญาดา   พนัธุ์สถิตย์ 
4.  เด็กชายตฤณภทั   ปลืม้สามเณร 4.  เด็กหญิงศิริลกัษณ์   เรืองรัศมี 
5.  เด็กชายภคพงศ์   เห็นก าบงั 5.  เด็กหญิงโยธิตา   บญุประกอบ 
6.  เด็กชายณพกฤษ   กนัเมียน 6.  เด็กหญิงวณิชยา   ชาวสวน 
7.  เด็กชายพสธร   บวัเลย 7.  เด็กหญิงพรชรินทร์   สมานทสิกรณ์ 
8.  เด็กชายวชัรากร   บุญค า้ 8.  เด็กหญิงศศิกานต์   อมรสิทธ์ิ 
9.  เด็กชายภมูิพิชญ์   ปัญจวรานนท์ 9.  เด็กหญิงเมธาพร   เบ็ญจมินทร์ 
10.  เด็กชายณฐัภมูินทร์   แก่นจนัทร์ใบ 10.  เด็กหญิงปวริศา   เทราซาวา 
11.  เด็กชายจกัรพรรดิ ์  ประกอบยา 11.  เด็กหญิงพิชญธิดา   หงษ์ทอง 
12.  เด็กชายธวชัชยั   คะรานรัมย์ 12.  เด็กหญิงกชมน   หาญฉวี 
13.  เด็กชายเฉียบชยั   ไชยพงษ์ 13.  เด็กหญิงปณุณภา   อุ่นเรือน  
14.  เด็กชายเดชาวตั   สีฟ้า 14.  เด็กหญิงณิศศา   ศรีบริุนทร์ 
15.  เด็กชายสิทธินนท์   สารทอน 15.  เด็กหญิงณฐัธิดา   เรียมนอก 
16.  เด็กชายยิ่งราช   แก้วสวุรรณ์ 16.  เด็กหญิงกมลรัตน์   แกล้วกล้า  
17.  เด็กชายณคนุ   ศานติมีธางกรู 17.  เด็กหญิงเบญจพร   บวบหอม 
18.  เด็กชายนโม   คงประเสริฐ 18.  เด็กหญิงประภาภรณ์   เกตสุวุรรณ 
19.  เด็กชายณภทัร   บญุศรี 19.  เด็กหญิงธีวรา   โสอดุม 
20.  เด็กชายธนเดช   สายตา 20.  เด็กหญิงฉวีวรรณ   ใจสิงห์ 
21.  เด็กชายปรเมษฐ์   แก้วเกษม 21.  เด็กหญิงพริมรตา   ออมสิน 
22.  เด็กชายกรวิชญ์   ประยงค์ข า  
23.  เด็กชายอภิวฒัน์   ประจวบสขุ  
  

 
ครูประจ าชัน้   ครูสมบัติ  มินทรสุทธิ์ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายพนชักรณ์  พนมผา 1.  เด็กหญิงภทัรธิดา   ใครหิน 
2.  เด็กชายวรินทร   พาแพง 2.  เด็กหญิงณิชาภา   สิริอรุณเดชา 
3.  เด็กชายชยัมงคล   ประยงค์ข า 3.  เด็กหญิงณัทกาญจน์พร   อดทน 
4.  เด็กชายพิทวสั   งามศิริ 4.  เด็กหญิงธนญัพรรธน์   อนตุรกลุ 
5.  เด็กชายสิรวิชญ์   ชาญพรมราช 5.  เด็กหญิงอภิสรา   เกิดแดงบ ุ
6.  เด็กชายพชัรพล   แก้วพดุ 6.  เด็กหญิงนนัทิกา   หมัน่เขตร์กรณ์ 
7.  เด็กชายธีรัช   แปลงกาย 7.  เด็กหญิงบณัฑิตา   อรชนุ 
8.  เด็กชายภาณภุทัร   พนัธุชนินทร์ 8.  เด็กหญิงอยันา   สาดนอก 
9.  เด็กชายนพรัตน์   ถาวรจติร 9.  เด็กหญิงพิริยากร   สพุานโชว์ 
10.  เด็กชายปิติรัฐ   ปิตะรังษี 10.  เด็กหญิงพรลภสั   พนัพิบลูย์ 
11.  เด็กชายวรินทร   แสนวนันาม 11.  เด็กหญิงชตุิกานต์   ยิ่งยงค ์
12.  เด็กชายภมูิภทัร   สิงห์พลงาม 12.  เด็กหญิงวิภาวน ี  ถาวรชน 
13.  เด็กชายภานพุงศ์   นาดี 13.  เด็กหญิงฟารีดา   สมดี 
14.  เด็กชายรัฐพล   ดวงวิเชียร 14.  เด็กหญิงนฤภร   ไผ่พงษ์ข า 
15.  เด็กชายภมูิภทัร   ท าจ ารัส 15.  เด็กหญิงมดัหวาย   ดวงรัตนตรัย 
16.  เด็กชายกนัตพงศ์   สภุาลยั 16.  เด็กหญิงณธิดา   ศรีเมือง 
17.  เด็กชายชนกนัต์   กุ่มเดช 17.  เด็กหญิงบญุญาพร   พรหมศรี 
18.  เด็กชายภมูิกร   จนัทร์ผอง 18.  เด็กหญิงพิชชาภา   สงัประพน 
19.  เด็กชายธนัยวตัน์   ฉนุกระโทก 19.  เด็กหญิงจนันิภาพร   ต่อยทอง 
20.  เด็กชายธนธรณ์   ชาเครือ 20.  เด็กหญิงอภิญญา   แก้วแสนเมือง 
21.  เด็กชายนวภทัร์   ทองคต 21.  เด็กหญิงกลัยรัตน์   ธงศรี 
 22.  เด็กหญิงกลุรวี   อาจหาญกิจ 
 23.  เด็กหญิงวรรณนิศา   ผลประสาท 
 24.  เด็กหญิงณฐัธิชา   ปริปรุณะ 
 25.  เด็กหญิงสภุาวดี  หงษ์เจริญ 

 
ครูประจ าชัน้    ครูจิรพรรณ   เที่ยงศิริ  
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายณฐัดนยั   บุญแก้ว 1.  เด็กหญิงลภาภทัร   หตุะเจริญ 
2.  เด็กชายธนกฤต   เหล่าหวายนอก 2.  เด็กหญิงดรัลรัตน์   กนัส าอาง 
3.  เด็กชายธรรมจกัร   แก้วอามาตย์ 3.  เด็กหญิงกลุิสรา   โม่งเม้า 
4.  เด็กชายธนวฒัน์   เกษสิงห์ 4.  เด็กหญิงธรรมศิริ   ไชยพิมพ์ 
5.  เด็กชายวิลเลี่ยม   ซี เอสเซอร์ 5.  เด็กหญิงชลธิชา   อปัมะโท 
6.  เด็กชายก้องกิดดากร   เจริญยิ่ง 6.  เด็กหญิงประภสัสร   โพธ์ิชู 
7.  เด็กชายศรัญปกรณ์   จนัทมิฬ 7.  เด็กหญิงณฏัฐณิชา   ทองอินทร์ 
8.  เด็กชายธนชยั   หารพรม 8.  เด็กหญิงฟ้าใส   สลบัตาล 
9.  เด็กชายกฤตภพ   ถาวรศิลป์ 9.  เด็กหญิงนภารัตน์   พิมพ์อ่อน 
10.  เด็กชายพชร   ปลดัจิ๊ 10.  เด็กหญิงวาณิกกลุ   โสภา 
11.  เด็กชายรุจิภาส   ไชยดี 11.  เด็กหญิงสขุณิชชา   จิตธรรมมา 
12.  เด็กชายกฤษฎาภาส   พฒุิเจริญศรี 12.  เด็กหญิงวรัชยา   พานทอง 
13.  เด็กชายธนพล   เถาว์บญุ 13.  เด็กหญิงกญัญาภทัร   ช านิกล้า 
14.  เด็กชายพิชญดลย์   ไพเราะ 14.  เด็กหญิงเยาวพา   สารสิทธ์ิ 
15.  เด็กชายพสักร   ชื่นชม 15.  เด็กหญิงมณีรัตน์   นิ่มทอง 
16.  เด็กชายศกุลรวฒัน์   สระขนุทด 16.  เด็กหญิงพิมพกานต์   สร้อยทอง 
17.  เด็กชายนรวร   อรรควตัร์ 17.  เด็กหญิงกลุปรียา   พลแสน 
18.  เด็กชายพีรพฒัน์   วินเทอร์ 18.  เด็กหญิงยมลภทัร์   เจริญยิ่ง 
19.  เด็กชายศิริศกัดิ ์  ชมเมิน 19.  เด็กหญิงศศิกานต์   เจริญยิ่ง 
20.  เด็กชายธรรมสรณ์   สาระการ 20.  เด็กหญิงสิริกญัญา   ทองชิต 
21.  เด็กชายสหรัฐ   สงวนศิลป์ 21.  เด็กหญิงสภุาพร   ภมูิพงษ์ 
22.  เด็กชายนาราธร   จนัทร์ขาว 22.  เด็กหญิงปนดัดา   แปลงกาย 
23.  เด็กชายภาราดร   จนัทร์ขาว 23.  เด็กหญิงจิรนนัท์   ดิษเมืองปัก 
  

 
ครูประจ าชัน้    ครูวิไลวรรณ   กิจสวัสดิ์ 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายกฤตานนท์   บญุมา 1.  เด็กหญิงณฐัฐากลุ   วรรณชาติ 
2.  เด็กชายสิรภพ   พาวงษ์บล 2.  เด็กหญิงรมิดา   สินทรัพย์ 
3.  เด็กชายศกัดินนท์   ชยัคณุากรขจร 3.  เด็กหญิงวรสิริ   กรอบสงูเนิน 
4.  เด็กชายเจ้าคณุ   สนัหกรณ์ 4.  เด็กหญิงบวรลกัษณ์   สยุะสา 
5.  เด็กชายวรพงษ์   ปนทอง 5.  เด็กหญิงฉตัรปวีณ์   ปิยะวรรณ์ 
6.  เด็กชายพชรพล   ดนยัจินตรัตน์ 6.  เด็กหญิงณฐมน   อินเทพ 
7.  เด็กชายกตญัญ ู  เนียมมลู 7.  เด็กหญิงกรวรรณ   เลี่ยมพกัตวั 
8.  เด็กชายศกัรินทร์   งามแสง 8.  เด็กหญิงณฐันิชา   ปลิน้โชคชยั 
9.  เด็กชายจกัรพรรดิ ์  หนองงเูหลือม 9.  เด็กหญิงสตุาภทัร   สะใบนาค 
10.  เด็กชายปัญญากร   สีหาโบราณ 10.  เด็กหญิงจฬุาลกัษณ์   บ ารุงจิตต์ 
11.  เด็กชายกฤษดา   คลาดกระโทก 11.  เด็กหญิงวรรณวิษา   ปาปักเข 
12.  เด็กชายภคัพงษ์   พิมพ์แพทย์ 12.  เด็กหญิงณฐัชิยา   พงษ์ศรี 
13.  เด็กชายจิรเทพ   ประจ าถ่ิน 13.  เด็กหญิงจิราพชัร   ปักษา 
14.  เด็กชายประมขุ   จิตแม้น 14.  เด็กหญิงกมลชนก   สาพล 
15.  เด็กชายธนดล   รัตกสิกร 15.  เด็กหญิงธนวรรณ   พรมชาดา 
16.  เด็กชายธนกฤต   โพธ์ิทา 16.  เด็กหญิงพิชญธิดา   วรลกัษ์ 
17.  เด็กชายธนวร   ชมเทียม 17.  เด็กหญิงวรกานต์   ปินะถา  
18.  เด็กชายศกัดิ์ดา   ค าสขุดี 18.  เด็กหญิงปนดัดา   เนเยือด 
19.  เด็กชายทศพงษ์   ทานะกาศ 19.  เด็กหญิงองัคณา   ก่ิงวงศา 
20.  เด็กชายวรินทร   ทองสีมา 20.  เด็กหญิงเกศรินทร์   ฉิมพาลี 
21.  เด็กชายณฐัวฒุิ     ผาวนัดี 21.  เด็กหญิงชณฐัชา   บุดดีลา 
22.  เด็กชายวิชวรุตม์   สขุไกร 22.  เด็กหญิงนภสักร   นิจถาวร 
23.  เด็กชายนวคณุ   จินานรัุกษ์ 23.  เด็กหญิงปวิชญาดา   เพ็งพนัธ์ 
  

 
ครูประจ าชัน้   ครูสุนทรี   ช่างเกวียน 
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ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1. เด็กชายอนรัุกษ์   ศรีเงิน 1.  เด็กหญิงปนิดา   เสียงล า้ 
2.  เด็กชายสนัติราษฏร์   สุม่มาตย์ 2.  เด็กหญิงญาณิศา   ประกอบผล 
3.  เด็กชายกรวิชญ์   จนัทร์นอก 3.  เด็กหญิงจิตติพฒัน์   รัศสวุรรณ์ 
4.  เด็กชายจีรพฒัน์   ประลิตะวา 4.  เด็กหญิงเมญาวีย์   รัชวงษ์ 
5.  เด็กชายสรุชยั   อสัสานนท์ 5.  เด็กหญิงธนมณ   จิตรสงูเนิน 
6.  เด็กชายพสักร   คมคาย 6.  เด็กหญิงสโรชา   โภคทรัพย์ 
7.  เด็กชายศิริพงษ์   บญุยะดาษ 7.  เด็กหญิงสนุนัท์ตา   ศรีโชติ 
8.  เด็กชายนนทกร   ฮยุประสพชยั 8.  เด็กหญิงสชุาดา   ค าวิชยั 
9.  เด็กชายบารม ี  ภสูวุรรณนานนท์ 9.  เด็กหญิงภิญญาภทัร   ใสพระเพลิง 
10.  เด็กชายอนศุร   เชือ้วงษ์ 10.  เด็กหญิงศรัญญา   สิทธิพล 
11.  เด็กชายฐิติพตัน์   นวนไชย 11.  เด็กหญิงนิรชา   ไวยสกุรี 
12.  เด็กชายนนัทกรณ์   ศิริร าจวน 12.  เด็กหญิงสภุาภรณ์   ศิริร าจวน 
13.  เด็กชายธนภทั   ฉิมมาลา 13.  เด็กหญิงธิดาพร   บุญเกิด 
14.  เด็กชายรัชชานนท์   เชือ้เกษม 14.  เด็กหญิงวชิริญาณ์   ชยัศรี 
15.  เด็กชายกรวิชญ์   แก้วดงึ 15.  เด็กหญิงปัณณพร   มีสมบตั ิ
16.  เด็กชายณรงค์เดช   ศรีจนัทร์ 16.  เด็กหญิงชนกานต์   ไชยภกัดี 
17.  เด็กชายภทัรกร   ดาวเรือง 17.  เด็กหญิงสลิลทิพย์   เปา้วงษ์ 
18.  เด็กชายปญุญพฒัน์   ประบญุเรือง 18.  เด็กหญิงศิรภสัสร   เดชะค าภ ู
19.  เด็กชายปภงักร   หวงัรัดกลาง 19.  เด็กหญิงนนัท์นภสั   รัชธร 
20.  เด็กชายธรรมสรณ์   วนัเพ็ง 20.  เด็กหญิงพรพรรษา   เปลี่ยนศรี 
21.  เด็กชายเจษฎา   ลาลนุ 21.  เด็กหญิงเพชรลดา   อนัทะศรี 
22.  เด็กชายคณุพฒัน์   ประสมหมู่  
23.  เด็กชายเศรษฐี   พรมวิเศษ  
24.  เด็กชายกรวิชญ์   ถ่ินวงัทอง  
25.  เด็กชายธีรกฤศ   ทรัพย์ธาดาโชติ  

 
ครูประจ าชัน้    ครูอารียา  รัศสุวรรณ์  



รายชื่อนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/11 
 

ชื่อ – สกุล  ชื่อ – สกุล 

1.  เด็กชายธนพฒัน์   เวชสี 1.  เด็กหญิงกรกนก   โพธ์ิอ าไพ 
2.  เด็กชายเม็ง ฮอน   ฮวต 2.  เด็กหญิงชญานิษฐ์   จัน่สมพงษ์ 
3.  เด็กชายปณุยวจัน์   คชพล 3.  เด็กหญิงณฐัชา   ภมูะณี 
4.  เด็กชายศภุวิชญ์   ทองยอดรักษ์ 4.  เด็กหญิงกาญจนาภา   เข็มทอง 
5.  เด็กชายชนพล   ผนัประเสริฐ 5.  เด็กหญิงมชัฌิมา   น่วมรัศมี 
6.  เด็กชายพีรพล   บญุร่ม 6.  เด็กหญิงนริศา   จนัปลัง่ 
7.  เด็กชายอคัรเดช   เข็มทอง 7.  เด็กหญิงพิชชาภา   ชาญอาวธุ 
8.  เด็กชายศภุวิชญ์   หย่นครบรีุ 8.  เด็กหญิงเกศสิณี   เรียนศรี 
9.  เด็กชายวีรภทัร   เพ็ชรจิตต์ 9.  เด็กหญิงมีนา   วายลม 
10.  เด็กชายอนนัยช   เงินอ่อน 10.  เด็กหญิงรมย์ชลี   พรพรหมวินิจ 
11.  เด็กชายธนกฤต   เงินอ่อน 11.  เด็กหญิงปณิดา   บุญวฒันชยั 
12.  เด็กชายบณุณพทัธ์   พวงศรี 12.  เด็กหญิงอารยา   สาพนูค า 
13.  เด็กชายอคัรินทร์   เคลือวลัย์ 13.  เด็กหญิงภทัรวดี   สงัข์ประสาท 
14.  เด็กชายฐิติวฒุิ   พิมพา 14.  เด็กหญิงพิชยา   เริกหร่ิง 
15.  เด็กชายภาณพุงศ์   รสแก่น 15.  เด็กหญิงณฐัวรา   อารดร 
16.  เด็กชายดนยัพทัน์   นามภ ู 16.  เด็กหญิงชโลธร   ประเทศต ุ
17.  เด็กชายณภทัร   บรุาคร 17.  เด็กหญิงสพุรรณิกา   สง่าเมือง 
18.  เด็กชายสาธุคณุ   อยู่ระ 18.  เด็กหญิงนิศารัตน์   เผือกสีสขุธ ารง 
19.  เด็กชายลีเม้ง   สาง 19.  เด็กหญิงจิรพฒัน์   สมบตัิจิรกาล 
20.  เด็กชายกรวิชญ์   บุญโต 20.  เด็กหญิงอชิรญา   เอี่ยมวิไลย์ 
21.  เด็กชายธนกฤต   บุญมา 21.  เด็กหญิงกญัญาวีร์   ยวงอ ู
22.  เด็กชายภคพล   พิมพา 22.  เด็กหญิงอจัฉราภรณ์    ซุยนอก 
23.  เด็กชายเกรียงไกร   กายบตุร  
  

 
ครูประจ าชัน้    ครูศศิประภา  สมิมา   

 


