
รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.วีรภทัร  โมคกลุ 
ศภุกร   

1.ด.ญ.ฝนทิพย ์ ลาดพนัธ ์
2.ด.ช.ปรนิทรว์รศิ  อ่อนอทุยั 2.ด.ญ.หทยัภทัร ์ หนัสมร 
3.ด.ช.อรุณฤทธ์ิ  อทุาเครือ 3.ด.ญ.นฏกร  เรืองผึง้ 
4.ด.ช.ปกรณเ์กีรยติ  พลเจรญิ 4.ด.ญ.ณฐัฆชา  ช านาญรบ 
5.ด.ช.ปัณณธร  สยุะสา 5.ด.ญ.เมษยา  ศรีจนัทร ์
6.ด.ช.ธเนศพล  ขลุย่กระโทก 6.ด.ญ.กีรติกานต ์ เกียรติเจรญิศิริ 
7.ด.ช.พฒันศกัดิ ์ สคุ  าภา  7.ด.ญ.ธนัยช์นก  นามมะ 
8.ด.ช.พีรพฒัน ์ ชกูระโทก 8.ด.ญ.อติกานต ์ เถาเอี่ยม 
9.ด.ช.บรูณพิ์พฒัน ์ ดงดินอ่อน 9.ด.ญ.องัศมุาลิน  ช่ืองาม 
10.ด.ช.ณฏัฐกิตต ์  สมยาเย็น 10.ด.ญ.ชนญัชิดา  ระดบัวงษ ์
11.ด.ช.ณฐัดนยั  แดงนา 11.ด.ญ.จิดาภา  โยธา  
12.ด.ช.ญาณวฒุิ  วนิชชากร 12.ด.ญ.กาญเกลา้  ใจแกว้ 
13.ด.ช.นรวีร ์ จนัทรน์ุ่ม 13.ด.ญ.รวิภา  ชาญอาวธุ 
14.ด.ช.ศตราย ุ สง่าเมือง     14.ด.ญ.วลัยว์ิภา  อุ่นเรือน 
15.ด.ช.สทุธิพงษ ์ สขุจ านงค ์ 15.ด.ญ.ณภทัรว์รญัญ ์ หวงัครอบกลาง 
16.ด.ช.เตชิต  งามสอาด 16.ด.ญ.ขวญัใจ  เกษชม 
17.ด.ช.ศภุวฒัน ์ จานแก่น 17.ด.ญ.กญัญว์รา  ยาหะ 
18.ด.ช.ภากร  ชินสา 18.ด.ญ.ปวีณธิ์ดา  วงศส์นู 
19.ด.ช.บญุญฤทธ์ิ  เพชรเมือง 19.ด.ญ.พฤกษา  ปัจจารกัษ ์
20.ด.ช.ฐานะ  ท าบญุ  
21.ด.ช.ภานวุตัร  สีทองค า  
22.ด.ช.สิขรนิทร ์ ทศพนัธ ์  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวนฤมล  สงเหล่า 



รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/2 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.อนภุาพ  โตพา 

 

 

1.ด.ญ.เกวลิน  อ่อนนอ้ม 
2.ด.ช.สิทธิพร  เบญจกล  2.ด.ญ.กรรตพร  สขุสวสัดิ ์
3.ด.ช.ชพัวิชญ ์ ลนุละราช 3.ด.ญ.กมลชนก  มณีวงษ ์
4.ด.ช.กมลภพ  พรมมินทร ์ 4.ด.ญ.พทุธรกัษา  เทศดี 
5.ด.ช.เตชินท ์ บญุคง 5.ด.ญ.พรรณพชัร  งามเกษม 
6.ด.ช.ธนภทัร  สรอ้ยมณี 6.ด.ญ.ธวลัรตัน ์ เอกปัชชา 
7.ด.ช.ภทัรดนยั  ขลากระโทก 7.ด.ญ.ธนชัพร  อึง้ถาวรวฒันะ 
8.ด.ช.กลุพิพฒัน ์ วิชิต 8.ด.ญ.นิชชาภทัร  พลรตัน ์
9.ด.ช.พฒุิพฒัน ์ แสงจนัทร ์ 9.ด.ญ.ณฐิัดา  กนัภยั 
10.ด.ช.พชรธร  เปไธสง 10.ด.ญ.กญัญณ์พชัร  ชยัชนะ 
11.ด.ช.วรนิทร  สรุยิะบญุ 11.ด.ญ.ภทัรวดี  หาญโกทา 
12.ด.ช.ชยัมงคล  จอมค าสิงห ์ 12.ด.ญ.อนธิุดา  ขนัทอง 
13.ด.ช.พิตตินนัท ์ จนัทพา 13.ด.ญ.ศรณัยร์ชัต ์ ภู่สมทุร 
14.ด.ช.ภทัรกร  มลูบวั 14.ด.ญ.กมลทิพย ์ แกว้สวุรรณ ์
15.ด.ช.สงกรานต ์ ปานสขุ 15.ด.ญ.วรษิา  อนัทิสทุธ์ิ 
16.ด.ช.จีรพฒัน ์ บญุรอด  16.ด.ญ.รตัมณี  สทุธิ 
17.ด.ช.พสิษฐ์  เกียรติถิรศกัดิ ์ 17.ด.ญ.พิชญา  พระค านาม 
18.ด.ช.ศภุชยั  ทรพัยเ์จริญ 18.ด.ญ.สพุรรณกลัยา  เจียมจกัษ์ 
19.ด.ช.ภชูิสส ์ อุ่นชะหลี 19.ด.ญ.ด.ญ.จนัทราวิภา  พลูเกษม 
20.ด.ช.ธนายตุ  หงษเ์จริญ  
21.ด.ช.ประวิทย ์ เจียนดอน  
22.ด.ช.พฒุิภทัร  ตะเภาพงษ์  
  

  

  
  
  

 

ครูประจ าช้ัน นางสาวอสิราภรณ ์ ศรีมิ่งเมือง 



รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/3 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ปวรศิร  ต่อยทอง 

ทศธรรม 

1.ด.ญ.มชัรนิทร ์อิ นเทศราช 
2.ด.ช.พชัรพล  เข็มทอง 2.ด.ญ.พลอยไพลิน  ธิศรี 
3.ด.ช.สองฝ่ังโขง  ค  ามี        3.ด.ญ.แกว้นพเกา้  พนัธก์ลอ่ม 
4.ด.ช.ภาดาภทัร  แสนหมาก 4.ด.ญ.อลัมกุรีมีน  ฮาแว 
5.ด.ช.ชชัชานนท ์แสงนอ้ย 5.ด.ญ.ชลิดา   งามฤทธ์ิ 
6.ด.ช.ธนเดช  ฤกษช์ยั 6.ด.ญ.ธญัญรตัน ์ ณ เวียงพิงค ์
7.ด.ช.แสงวชัระ  แสงศรี 7.ด.ญ.กานตก์มล  สิงหค์  าจนัทร ์
8.ด.ช.ณฏัฐวี  ศกัดิค์นัธภิญโญ 8.ด.ญ.จิรดา  กรชาย 
9.ด.ช.กิตติกรณ ์  แกว้ฝ่ายนอก 9.ด.ญ.นราพร  วรรณปูถมัภ ์
10.ด.ช.ณฐัภมูินทร ์ พอนเบา้ 10.ด.ญ.ขวญัชนก  เกิดสว่าง 
11.ด.ช.ปฐพี  ทองเปลว 11.ด.ญ.ณฎัฐณิชา  อนกุูล  
12.ด.ช.ธญันพ  สีลาใส 12.ด.ญ.สภุาวดี  ชาจหุลนั 
13.ด.ช.กานดิศ  ไชยภกัดี 13.ด.ญ.นภสัสร  ทิศกระโทก 
14.ด.ช.จิรเมธ  กวดไธสง 14.ด.ญ.ฟ้าใส  เสราะ 
15.ด.ช.กงั  ซิวตา 15.ด.ญ.เบญญาภา  โฮมาพนัธ ์
16.ด.ช.จิรภทัร  มินกระโทก 16.ด.ญ.พชัรมยั  แสงแตง 
17.ด.ช.วชิรวิชญ ์ ใจเพียร 17.ด.ญ.พิชชาพร  เพ่ิมพิบลูย ์
18.ด.ช.เพ่ิมพลูทรพัย ์ กองค า 18.ด.ญ.องัศมุาลี  กึ่งส  าโรง 
19.ด.ช.ธนากร  ลาทร 19.ด.ญ.ธนภรณ ์ มวยทองดี 

ธีร 
20.ด.ช.กฤติโชติ  คลาดกระโทก 20.ด.ญ.สดุากร  นางงาม 
  
  
  

  

  
  
  

 

ครูประจ าช้ัน นางสาวภานิดา จิตรณรงค ์



รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/4 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.อนวุฒัน ์ จนัดารา 
 
 

1.ด.ญ.นลินภรณ ์ ชยัเสนา 
2.ด.ช.อดิร  ดจุวรรณ 2.ด.ญ.นิชานนัท ์ วรรณชาติ 
3.ด.ช.ยศวฒัน ์ ปิตะรงัษี 3.ด.ญ.กวินนาถ  บญุแกว้ 
4.ด.ช.ณฐัเศรษฐ์  ดวงวิเชียร 4.ด.ญ.ไอลดา  สารวิาท 
5.ด.ช.ปภาวิน  อรรควตัร ์ 5.ด.ญ.รกันิรนัดร ์ สวุรรณเครือ 
6.ด.ช.วชิรวิทย ์ ศรีประดู่ 6.ด.ญ.ณฐัณิชา  นพเกียรติ ์
7.ด.ช.กฤติพงษ ์ กนัประชมุ 7.ด.ญ.ภทัรกนัต ์ สณธิเณร 
8.ด.ช.ธนภทัร  สิงหธ์งยาม 8.ด.ญ.รตันรตัน ์ ถาวรทรพัย ์
9.ด.ช.ปณุณวิช  ปัญญามา 9.ด.ญ.ณฐัญา  มิทลาวงค ์
10.ด.ช.วรนิทร  ห่ามผกัแว่น 10.ด.ญ.ศินญัญา  อยู่บุญ 
11.ด.ช.กวิน  พุ่มเพ็ชร ์ 11.ด.ญ.ณจัฉรียา  เย็นไทย  
12.ด.ช.ศภุวิชญ ์ งามจั่นศรี 12.ด.ญ.สภุทัรศรา  มะโนรมย ์
13.ด.ช.ภตูะวนั  พลูสขุ 13.ด.ญ.ปลายฟ้า  อยู่บุญ 
14.ด.ช.จิรเดช  ค  าลนั 14.ด.ญ.ชชัชญา  วงคอ์กัษร 
15.ด.ช.ณฐัพล  วงศป์รกึษา 15.ด.ญ.ณฎัฐนิชา  ล าน า้ 
16.ด.ช.จิตติพฒัน ์ ดลุพินิช 16.ด.ญ.ณฐัพฒัน ์ ภาคีเวช 
17.ด.ช.กวีวชัน ์ พรมทอง 17.ด.ญ.รตัดาวลัย ์ ทา้วสาลี 
18.ด.ช.ปณุญวจัน ์ ทิศกระโทก 18.ด.ญ.พรรณพชันนัท ์ ศรีวรรณ 
19.ด.ช.ปัณณวฒัน ์ เพียโอ 19.ด.ญ.ปัญญารตัน ์ ศรีจนัทโรทยั 
20.ด.ช.พรเทพ พทุธสาดแสง 20.ด.ญ.ธญัญรตัน ์ ดิษเมืองปัก 
21.ด.ช.ชยัชนะ แกว้ถาวร  
  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางชนิดา  ทศิกระโทก 



รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/5 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.คิรนิ  หาญมนต ์
ทศธรรม 

1.ด.ญ.วรชัญา   ธนมงคลเจรญิ 
2.ด.ช.ตลุวฒัน ์ กมลศรี 2.ด.ญ.วิรลัยา  จ าปานวน 
3.ด.ช.ประยทุธ ์ พลแสน 3.ด.ญ.ณฐัณิชา  เงินช่ืน 
4.ด.ช.ชนิตรน์นัท ์ บรูณเ์จรญิ 4.ด.ญ.จิราภทัร  พฒุธานี 
5.ด.ช.ธนกฤต  ราชบตุรดา 5.ด.ญ.ขวญัจิรา  จรศรชยั 
6.ด.ช.อลงกร  รติโอฬาร 6.ด.ญ.กมลรตัน ์ สมยาเย็น 
7.ด.ช.อนาวิน  อไุร 7.ด.ญ.กรองขวญั  เบ็ดกระโทก 
8.ด.ช.ฉตัรชยั  คมคาย 8.ด.ญ.วรารกัษ ์ สมสขุสนัต ์
9.ด.ช.ธนกร  หลกักระโทก 9.ด.ญ.สภุาภรณ ์ ทลูไธสง 
10.ด.ช.รชัชานนท ์ นามกงั 10.ด.ญ.ปณุยนชุ  เปียหลิ่ม 
11.ด.ช.ธีรภทัร  สะใบนาค 11.ด.ญ.กมลพิชญ ์ นนตา 
12.ด.ช.รชัชานนท ์ สทุธาโย 12.ด.ญ.กรชนก  โถยอด 
13.ด.ช.ศกัดิพ์ล  ดสุิต 13.ด.ญ.ฐิติญาภรณ ์ ชยับงั 
14.ด.ช.จิราย ุ ทองสีมา 14.ด.ญ.สภุทัรา   มาลาเล็ก 
15.ด.ช.ธรรมรตัน ์ บญุวฒันชยั 15.ด.ญ.นิชากรณ ์ บตุรคง 
16.ด.ช.นราวิชญ ์ อดุมศิลปศาสตร ์ 16.ด.ญ.อนญัญา  อปัมะโท 
17.ด.ช.ณฐัพฒัน ์ แสงแกว้ 17.ด.ญ.ณภสันนัท ์ ประมา 
18.ด.ช.กิตติชชั  ทองตะค ุ 18.ด.ญ.จิราวรรณ  พทุธสงฆ ์
19.ด.ช.วรนิธธ์ร  งามสง่า 19.ด.ญ.อมรรตัน ์ ชยัศรี 

ธีร 20.ด.ช.ศรณัยก์ร  ฮะสนู 20.ปวีรดา  ช านาญไพร 
  
  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวศิริลักษณ ์วักไธสง 



                             รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/6 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.นฤบดินทร ์ วงษง์าม 
 

1.ด.ญ.พิมพม์าดา  ประจนัคีรี 
2.ด.ช.ธฤต  พนม 2.ด.ญ.พิมพช์นก  ประจนัคีรี 
3.ด.ช.ธนาพทัธ ์ การณัยว์ฒันะ 3.ด.ญ.กลัยา  วงษเ์พ็ชร ์
4.ด.ช.ปรรณพชัร ์ หมอประกอบ 4.ด.ญ.พรนภสั  วิเศษวิศยั 
5.ด.ช.อคัรดนยั  นิยมพงษ์ 5.ด.ญ.วรศิรา  ศิรเิวช 
6.ด.ช.ภทัรดล  ชาติวฒันสคุนธ ์ 6.ด.ญ.เกตนส์ิร ิ พรมศรี 
7.ด.ช.ธวฒันช์ยั  เพ็งมณี 7.ด.ญ.ธิดารตัน ์ พดัพรม 
8.ด.ช.จิรเมธ  ดีจนัทร ์ 8.ด.ญ.กานตธี์รา  ประยงคข์ า 
9.ด.ช. จกัรภทัร  คณุะ 9.ด.ญ.ศภุาพิชญ ์ คณุชม 
10.ด.ช.กฤษณะ  เตชะวฒันศิรกิลุ 10.ด.ญ. จารุภิชญา  เงินก าไร 
11.ด.ช.อภิชาติ  ลิไธสง 11.ด.ญ.ณฐัรกิา  ตราชู 
12.ด.ช.ภตูะวนั  โคตรบรรเทา 12.ด.ญ.มนสัยา  แช่มช่ืน 
13.ด.ช.ซกกิม  โสด 13.ด.ญ.พิมชนก  วงคน์าชาติ 
14.ด.ช.ชยพล  พิมพิสาร 14.ด.ญ.ณฏัฐณิชา  ตอบไธสง 
15.ด.ช.พิทวสั  แก่นแกว้ 
17.ด.ช.เฮงลง  ตงั 
18.ด.ช.ลีเปา  สาง 
19.ด.ช.พฒันศกัดิ ์ เชือ้ค  าสี 
20.ด.ช.จารุพฒัน ์ ประเทือง 
21.ด.ช.ทรงพล  สิงขรณ ์
22.ด.ช.ณฐัดนยั  เกตชุม 
23.ด.ช.บญุญปัญญ ์ จนัขนุทด 
24.ด.ช.กฤศณฏัฐ์  พจนพงษโ์สภณ 

15.ด.ญ.กญัญพชัร  เดชะค าภ ู
16.ด.ช.กนัติทตั  เงินมี 16.ด.ญ.ธาราทิพย ์ กาจารี 
17.ด.ช.ชยพล   โชติอดุม 17.ด.ญ.กชกร  เกตแุจง้ 
18.ด.ช.อนพชั  จนัทรเ์ทพ 18.ด.ญ.กมลรตัน ์ จนัทรผ์ิว 
19.ด.ช.ภทัรพงศ ์ กายบตุร 19.ด.ญ.อภิสรา  คุม้ไพฑรูย ์
20.ด.ช.นฤบดินทร ์ วงศจ์ าปา 20.ด.ญ.พชัรี  พิบลูยศ์ิลป์ 
  
  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาววรัทยา  ศิริมงคล 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ไกรวิชญ ์ บญุเกือ้ 
อยัยาการ  

1.ด.ญ.ปณุณดา  บตุรบญุมา 
2.ด.ช.ณฐัพร  ทองแดง 2.ด.ญ.จรศัมี  เตมี 
3.ด.ช.ชยัวิชญ ์ มาดายงั 3.ด.ญ.ลดารนิทร ์ สีดา           
4.ด.ช.ธนาธร  พอกแกว้ 4.ด.ญ.ทกัษพร  ชมจนัทร ์
5.ด.ช.ชวลัวิทย ์ เปรง่ปลั่ง 5.ด.ญ.กรพินธุ ์ ชมเชย 
6.ด.ช.ธนาธิป  สิทธิพล 6.ด.ญ.ณฎัฐณิชา  อินเทพ        
7.ด.ช.ภาณพุงศ ์ ระวงัชยัสงค ์ 7.ด.ญ.นพรดา  ภาจนัทรค์ ู
8.ด.ช.ณรงคช์ยั  เชือ้กลิ่น 8.ด.ญ.ณฐัธิดา  ถาวรวนั 
9.ด.ช.ณฐกร  บา้นกลาง 9.ด.ญ.รดา  เกาะมะไฟ 
10.ด.ช.กฤตธนกร  นพฤทธ์ิ 10.ด.ญ.วรญัญา  สอนศรี 
11.ด.ช.ณฐัวฒัน ์ บ่ายขนุทด 11.ด.ญ.ภิรดา  ทองอยู่ 
12.ด.ช.ศกัดิน์รนิทร ์ สวสัดิเ์อือ้ 12.ด.ญ.จิราภา  ค  ายาน 
13.ด.ช.ณฐัภทัร  จงกลกาญจน ์ 13.ด.ญ.กมลนิตย ์ แกว้โกมล 
14.ด.ช.นรวฒัน ์ จนัทรน์ุ่ม 14.ด.ญ.กมลเนตร  ฝีมือช่าง 
15.ด.ช.ธนภทัร  แตงอ่อน 15.ด.ญ.สธิุดา  เพ็ชรสิน 
16.ด.ช.รชัพล  ทองอยู่ 16.ด.ญ.ปัญญาดา  ทอนไธสง 
17.ด.ช.จรญัญ ู สงัขว์ิเศษ 17.ด.ญ.กมลพร  นิลมณี 
18.ด.ช.ธนโชติ   ศรีสงัข ์ 18.ด.ญ.ไอณฐัชา  ดาบจนัทร ์
19.ด.ช. พชรกร  ศรีเพชร 19.ด.ญ.ณฎัฐนิชา  พลจนัทกึ 
20.ด.ช. ธชัชาติ  ข าสมคัร  
21.ด.ช.กิตติเดช  วรธรรม  
22.ด.ช.ปวรวิศ  ทาบทองเหลือง  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวฤทัยวรรณ  หลาบโพธิ ์



รายช่ือนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2/8 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.สิทธิพล  งามดี 
 

1.ด.ญ.มนสัชนก  ครา้มบุญลือ 
2.ด.ช.ชนวีร ์ พรมทา 2.ด.ญ.สิรวิิมล  แสงโสภี 
3.ด.ช.กฤตชยั  จนัทรก์ระเทาะ 3.ด.ญ.วิมลสิร ิ พรมมี 
4.ด.ช.อดิรุจ  เกาะเพ็ชร 4.ด.ญ.ชิตาภา  เพ็งรอด 
5.ด.ช.ปญุญพฒัน ์ วิรญัโท 5.ด.ญ.กญัญาณฐั  กามภิรมย ์
6.ด.ช.อมัรนิทร ์ อรุารส 6.ด.ญ.สภุณิดา  บรูวฒัน ์
7.ด.ช.จกัรกฤษณ ์ มุง้บงั 7.ด.ญ.ธนัยวีร ์ เทียกนัที 
8.ด.ช.ชยัวฒัน ์ วฒันพรรค 8.ด.ญ.ณฐัภสัสร  ปัททะทมุ 
9.ด.ช.จรายทุธ  ทองอาจ 9.ด.ญ.ธญัญรตัน ์ เรือนพิมพ ์
10.ด.ช.วศิน  เครืออน้ 10.ด.ญ.กชกร  อินสอน 
11.ด.ช.ปราชญช์ีวิน  สวุิสตูร 11.ด.ญ.เบญญาภา  ถวายมงคล  
12.ด.ช.อทุยั  ขาวกระโทก 12.ด.ญ.สมิตรา  สายทองแท ้      
13.ด.ช.คณุานนต ์ จอมบวั 13.ด.ญ.ณฎัฐณิชา  ลาวิลยั 
14.ด.ช.ปรนิทร  สีดว้ง 14.ด.ญ.สพุรรษา  แยม้คงเมือง 

 15.ด.ช.ฐิติกร  กนัหา 15.ด.ญ.วรศิรา  ใสยกลุ 
16.ด.ช.นิติพฒัน ์ เกตกุาร 16.ด.ญ.ฐิตาพร  ค าภกัดี 
17.ด.ช.ณฐัภทัร  ศิลาเวียง 17.ด.ญ.กษณา  ไตรยราช 
18.ด.ช.กิตติพงศ ์ ป่ันแกว้ 18.ด.ญ.วนิดา  อินคุม้ 
19.ด.ช.คณิศร  โคกแกว้ 19.ด.ญ.ษิญาดา  ธรรมโชติ 
20.ด.ช.ณฐัพชัร ์ พรมสขุ  
21.ด.ช.สกุฤษฎิ์  จนัทรก์ระจ่าง  
  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวอมัพกิา   เจริญสุข 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.พิตตินนัท ์ จนัทรแ์กว้ 
 

1.ด.ญ.ชนนัชิดา  กมลสาร 
2.ด.ช.วฒิุภทัร  วิสทุธ์ิวฒิุพงค ์ 2.ด.ญ.ชตุิกาญจน ์ ค าคง 
3.ด.ช.วรวฒัน ์ อาจองค ์ 3.ด.ญ.กชณิภา  หลวงโย 
4.ด.ช.วฒุิธิภทัร  เพียสีนยุ 4.ด.ญ.ปัณฑารีย ์ สมศกัดิ ์
5.ด.ช.ปณุยกร  ชมุภนูชุ                   5.ด.ญ.กวินทรา  งามสาร 
6.ด.ช.ณฐัพล  เขียววิจิตร 6.ด.ญ.ฐานิดา  เจรญิผล 
7.ด.ช.จตรุภทัร  กตัพงษ์ 7.ด.ญ.จารุพิชญ ์ จ านงคท์รพัย ์
8.ด.ช.อคัรวินทร ์ วิรยิะพนัธ ์ 8.ด.ญ.ปภาวิน  สินธิมาต 
9.ด.ช.พชัรพล  พงษศ์ิริ 9.ด.ญ.วรณี  ชมุพร 
10.ด.ช.ณฐัดนยั  โพยนอก 10.ด.ญ.นรนิทรพ์ร  ปลั่งประมลู 
11.ด.ช.ณฐัพล  ชาเครือ 11.ด.ญ.ณิชา  อินทผดงุ               
12.ด.ช.แทนคณุ  อินทะมาตย ์ 12.ด.ญ.กาญลิตา  บญุช่วย 
13.ด.ช.ชยัมงคล  ก าแพงศรี 13.ด.ญ.โบวล์ญาดา  พทุธศีลา 
14.ด.ช.วรวฒัน ์ วฒันะ 14.ด.ญ.กมลพร  ทิพยโ์อสถ 
15.ด.ช.วชิรชนก  ค  าสิน 15.ด.ญ.นฤภร  จนัทรแ์กว้ 
16.ด.ช.ยทุธไกร  มาจิตต ์ 16.ด.ญ.ลีเกียง  หงวน 
17.ด.ช.พชัรพล  วฒุิยาสาร 17.ด.ญ.ทิพยส์ดุา  สินทา 
18.ด.ช.สรุวิพล  ศรีสวสัดิ ์ 18.ด.ญ.พทัธนนัท ์ ช านาญเวช 
19.ด.ช.สิทธิพล  มีสี 19.ด.ญ.อรไพรลิน  ประโมณกงั 
20.ด.ช.นภทัร ค านนท ์ 20.ด.ญ.ทิพยร์ดา  บญุเจรญิ 
21.ด.ช.วฒุิชยั  อปุมยั  
  
  

  

  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางนงเยาว ์  สุปราณ ี
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ธญัพิสิษฐ์  ตนัตราชีวธร 
ณฐั 

1.ด.ญ.พรนรินทร ์ ชอบสขุ 
2.ด.ช.ธนภทัร  พกุเลีย้ง 2.ด.ญ.ปวีณธิ์ดา  แข็งขนั 
3.ด.ช.กิติพงษ ์ ศรีปดี 3.ด.ญ.ภีมมลลดา  สมจนัทรา   
4.ด.ช.รวิกร  พาแพง 4.ด.ญ.ธญัญรตัน ์ อ่อนอทุยั 
5.ด.ช.ศภุชั  สีแกว้ 5.ด.ญ.พิชชาพร  ผารตัน ์
6.ด.ช.ชนนนัท ์ อินพรมท ์ 6.ด.ญ.กวินธิดา  ธาจ ารสั 
7.ด.ช.ธีรเมธ  ชยันา  7.ด.ญ.กนกพรรณ  แกว้จนัดา 
8.ด.ช.วทญัญ ู กงชยัภมูิ 8.ด.ญ.เปรมมิกา  วงษส์วุรรณ 
9.ด.ช.ต่อศกัดิ ์ เปรมกมล 9.ด.ญ.จรรยพร  นรศาสตร ์
10.ด.ช.สกลวรรธน ์ แฉะกระโทก 10.ด.ญ.เขมมิกา  แหวนเงิน 
11.ด.ช.กิตติกวิน  ชินโคตร 11.ด.ญ.ภานชุนารถ  แปลงกาย 
12.ด.ช.นธัทวฒัน ์ อดุมเดช 12.ด.ญ.ปิยดา  อาษานอก 
13.ด.ช.อติคณุ  บญุประจง 13.ด.ญ.พิมพว์รญัช ์ ออทอศรี 
14.ด.ช.พทุธางกรู  ภวูธนานนท ์ 14.ด.ญ.กนัยาภทัร ์ ตีสถิตย ์
15.ด.ช.ธนพนธ ์ แสนชนะ 15.ด.ญ.ทิชา  ชยัชนุ 
16.ด.ช.ธนภทัร  จนัทรเ์ถ่ือน 16.ด.ญ.สภุสัรา  พนาลาด 
17.ด.ช.อนิรุทธ์ิ  ปัตถานงั 17.ด.ญ.พิณณภา  พลภกัดี 
18.ด.ช.รติวชัร  นอ้ยเกาะ 18.ด.ญ.กลัยก์มล  ค าแกว้ 
19.ด.ช.วรเมธ  กนัอบ 19.ด.ญ.ณฏัฐณิชา  งามจั่นศรี 
20.ด.ช.ภาคิน  ด  าทองพะเนาว ์ 20.ด.ญ.ณฏัฐธิดา  ปรปิรุณะ 
21.ด.ช.ชนาภทัร ทรพัยม์ั่น   
  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวชลธิสา  มิทลาวงค ์
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ปัณณทตั  คงสมบูรณ ์
พชัรพล 

1.ด.ญ.อรวรณิทร ์ จิตตส์มยั  
2.ด.ช.อติเทพ  เรืองฤทธ์ิ  2. ด.ญ.พิมนภา  วฒันาวานิชย ์
3.ด.ช.วชิราวธุ  ชาญกสิกรณ ์ 3.ด.ญ.ฉตัรปวีณ ์ จนัทรเ์พ็ง 
4.ด.ช.ห่าวหนาน  สกลุอทุยัโย 4.ด.ญ.ทิพรดา  การส าโรง 
5.ด.ช.พงศพิ์สทุธ์ิ  มลิทอง 5.ด.ญ.ณฐัชยา  สมบรูณ ์
6.ด.ช.นราวิชญ ์ พลดงนอก 6.ด.ญ.กญัญาพชัร  พลทิพย ์
7.ด.ช.กฤตนนท ์ อยู่โพธ์ิกลาง 7.ด.ญ.โชติกา  แสนสขุ 
8.ด.ช.ชยพล  กณัหา 8.ด.ญ.ณฐัณิชา  บวัผนั 
9.ด.ช.ศกลวฒัน ์ เสมประเสรฐิ 9.ด.ญ.ณฐักานต ์ สาดอนบก 
10.ด.ช.ปณุณวิช  ศรีสวสัดิ ์ 10.ด.ญ.ธญัญรตัน ์ สขุพงษไ์ทย 
11.ด.ช.พฒัศรญัชน ์ กมลเศษ 11.ด.ญ.พรบญุ  จนัทรก์ระเทาะ 
12.ด.ช.ปบรพิฒัน ์ บาดาล 12. ด.ญ.ณกญัญา  สงัขเ์สวี 
13.ด.ช.ชยวศั  ภมูิเลิศ 13.ด.ญ.ชตุิมนัต ์ กอนกระโทก 
14.ด.ช.ชตุิพลธ ์ บญุทิวา 14.ด.ญ.สภุสัสรา  สลกังาม 
15.ด.ช.ธนภทัร  บญุยะดาษ 15.ด.ญ.ณิรภสัสร  วงษป์ระยรู 
16.ด.ช.กนัตธี์ร ์ แก่นแกว้ 16.ด.ญ.กญัญพชัร  แกว้หงษค์  า 
17.ด.ช.ภรนัฤทธ์ิ  พิทกัษ์วงษเ์จรญิ 17.ด.ญ.จีราภรณ ์ จ านงศิลป์ 
18.ด.ช.อภิวิชญ ์ รตันโชค 18.ด.ญ.ณฐัทิชา  ปลากระโทก 
19.ด.ช.ไอลวิล  จารตัน ์ 19.ด.ญ.พรเทวา  อินทรถ์ึก 
20.ด.ช.วีรภทัร  เกตพุงษ์  
21.ด.ช.บญัญพนต ์ พรมมา  
22.ด.ช.ชนาธิป เหลา่สน  
  

  

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวสายชล  แก้วเกษม 



 
 
 

 
 


