รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กฤศ ชาติอลงกรณ์
2. ด.ช.ชุติพนธ์ บุตรบุญมา
3. ด.ช.ทักษ์ดนัย ชัยโอชะ
4. ด.ช.ธนาเดช บุญนาดี
5. ด.ช.อัครพนธ์ เกื่องกระโทก
6. ด.ช.จิรพงศ์ ทองนิล
7. ด.ช.ปิยวัตน์ ถวายทรัพย์
8. ด.ช.พัชวิชญ์ พวงสมบัติ
9. ด.ช.ผดุงเดช เพียรเพ็ชร
10. ด.ช.นภัทร บรรทองทิพย์
11. ด.ช.ธนัท ศรีบุญเรือง
12. ด.ช.ปกรณ์ มานพ
13. ด.ช.กิตติกวิน โชครถากุล
14. ด.ช.ณัฐพัฒน์ กล้าสันเทียะ
15. ด.ช.กิตติพัศ ถาวร
16. ด.ช.ธนภัทร ธรรมมา
17. ด.ช.อรรคพันธ์ ซุยสาย
18. ด.ช.กิตติชนม์ หลาบยองศรี

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.วริศรา นอสูงเนิน
2. ด.ญ.พีรดา พ่อบุตรดี
3. ด.ญ.กฤติยาวดี ปะทะวัง
4. ด.ญ.พรธีรา ศรีสุข
5. ด.ญ.ภัทรวดี พันธุชนินทร์
6. ด.ญ.ณรินดา เฉลียวรัมย์
7. ด.ญ.วนิดา หาญขุนทด
8. ด.ญ.ทิพย์มณี เบญจชีวินย์
9. ด.ญ.สุพรรษา ศรีพันธ์
10. ด.ญ.นันท์นภัส กิจเพียร
11. ด.ญ.กรวรรณ ไวยบุตรี
12. ด.ญ.กัลยพัชร์ ฉิวรัมย์
13. ด.ญ.รัตนากร คาพันธ์
14. ด.ญ.อัญมณี ไกรเพชร
15. ด.ญ.ชยาภรณ์ ฤทธิชัย
16. ด.ญ.นันทิชา สีเยี่ยม
17. ด.ญ.ชนิตา อังโครัมย์
18. ด.ญ.น้าหวาน หาญมนต์
19. ด.ญ.ธนัชสา มิตรผักแว่น
20. ด.ญ.วัชรีภรณ์ โพธิ์หา
21. ด.ญ.อัจริยา ประเสริฐศรี
22. ด.ญ.จิรชยา เอี่ยมสอาด

ครูประจาชั้น นางสมใจ ช่วยรัมย์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.วัชรวิชญ์ เพียรเพิ่มภัทร
2. ด.ช.พรหมพิริยะ เพิ่มพิมพา
3. ด.ช.รณพีร์ ศรีเมฆ
4.ด.ช.อติชาติ เกตุเพ็ชร
5. ด.ช.ปฐมพร คุณดิลกมณี
6. ด.ช.มินอัน เหงียน
7. ด.ช.ธีราทร นาดี
8. ด.ช.ณัฐดนย์ ดอกบัว
9. ด.ช.ธนาวัฒน์ อ่อนชาผิว
10. ด.ช.จิตติพัทธ์ เอมอิ่ม
11. ด.ช.ธนกฤต กัณหา
12. ด.ช.เกียรติขจร ทองสวรรค์
13. ด.ช.รณกร กฤษณา
14. ด.ช.พงษ์วิเศษณ์ ศักดิ์พรหม
15. ด.ช.ปรเมษฐ์ จาปาสุข
16. ด.ช.ศรายุทธ แร่กาสินธุ์
17. ด.ช.อภินัทธ์ นิลขันธ์

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.จรรยาพร เบญจกล
2. ด.ญ.ณัฐณิชา หงษ์ทอง
3. ด.ญ.ซิวเกียง ตี
4. ด.ญ.กวินธิดา เพชรนาดี
5. ด.ญ.สุรัสยา ประเสริฐสังข์
6. ด.ญ.ธัญวรัตน์ งามยิ้ม
7. ด.ญ.สุปวีณ์ บุญสอน
8. ด.ญ.อุไรพร อินทร์ประสงค์
9. ด.ญ.ณัฏฐาวีรนุช ประกอบผล
10. ด.ญ.จรรยวรรธ บารุงนา
11. ด.ญ.ณพัฐธิกา งามแสง
12. ด.ญ.ปภาวรินทร์ จินตนะศิริ
13. ด.ญ.พรนภา พรสิงห์
14. ด.ญ.เขมจิรา เวชการ
15. ด.ญ.เพชรรัตน์ เขียวไธสง
16. ด.ญ.วรกรณ์ จ่าโนนสูง
17. ด.ญ.ขวัญสุดา สร้างนา
18. ด.ญ.กวินทิพย์ สิทธิพร
19. ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ เมืองนาโพธิ์
20. ด.ญ.ศรัญญา ฉุนกระโทก
21. ด.ญ.กนกวรรณ แสวงจิตร
22.ด.ญ.นลิน แสนท้าว

ครูประจาชั้น นางสาวธิดารัตน์ สมทรัพย์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.พีรภาส คบกลาง
2. ด.ช.วุฒิภัทร ปาสองห้อง
3. ด.ช.ก้องภพ ป้อมพันธ์
4. ด.ช.พชร ประยูรเธียร
5. ด.ช.ณภัทร ยอดปรางค์
6. ด.ช.ณัฐวุฒิ สินปรุ
7. ด.ช.ภูบดินทร์ กันอบ
8. ด.ช.วรินทร์ทร โสดาจันทร์
9. ด.ช.ธีรวิวัฒน์ เหลาพรม
10. ด.ช.ธานินทร์ แก้วกลม
11. ด.ช.กีรติ เถินมงคล
12. ด.ช.ณัฐพล วรคุณ
13. ด.ช.ณัฐภูมิ ยิงรัมย์
14. ด.ช.พิชญะ สมอนา
15. ด.ช.อนุชาติ สมบูรณ์กุล
16. ด.ช.เทพเลอสรร เจียมจักร์
17. ด.ช.กานตพนธ์ สายตา
18. ด.ช.วิน เมา
19. ด.ช.อรุชา อัญชนีศุภทัต

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.นันท์ภัส เรืองผึ้ง
2. ด.ญ.กชพรรณ คลาดกระโทก
3. ด.ญ.ธนพร ผลสอาด
4. ด.ญ.กัลยารัตน์ อยู่โพธิ์กลาง
5. ด.ญ.ณัฐณิชา สาระกิจ
6. ด.ญ.กวิสรา พลอยมาลี
7. ด.ญ.กัญญณัช แก้วศรี
8. ด.ญ.ศุภนิชย์ สังศิริ
9. ด.ญ.กวินธิตา ดงแดน
10. ด.ญ.ธนัชชา พิมพ์จันทร์
11. ด.ญ.กชมล หินจีน
12. ด.ญ.ญาดา ทองสยาม
13. ด.ญ.วิชญาภา พุฒทอง
14. ด.ญ.ณพัชชนันท์ ถาวรกุล
15. ด.ญ.ฐานิตา ลิ้มอังกูร
16. ด.ญ.เบญญาภา เพ็ชรคุ้ม
17. ด.ญ.ศิริพร บุญช่วย
18. ด.ญ.ชุติพร หลักแก้ว
19. ด.ญ.ภูริชญา ทิพย์คูนอก
20. ด.ญ.ณัฐราวดี กิจสมบูรณ์

ครูประจาชั้น นางรัตนาพร ใครหิน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กิตติภูมิ กว้างขวาง
2. ด.ช.ธนพนธ์ วิเศษศรี
3. ด.ช.พงษ์พิทักษ์ กว้างขวาง
4. ด.ช.ศรันย์ นิกรบัว
5. ด.ช.บริณต ลานไธสง
6. ด.ช.ปิยวัฒน์ ภูมี
7. ด.ช.อรุณหิรัญ ชมเทียม
8. ด.ช.วุฒิภัทร เกษจารุณ
9. ด.ช.สุเมธ วรรณรัตน์
10. ด.ช.ณัฐเศรษฐ ศรีสกุล
11. ด.ช.ดลนภัทร ลาใย
12. ด.ช.วยุเทพ รัตนะกุล
13. ด.ช.กัง เซียวเชียง
14. ด.ช.ปภังกร เจริญสุข
15. ด.ช.เตชิษฐ์ โชติสวัสดิ์
16. ด.ช.สุภกิณห์ จิตรพรม
17. ด.ช.เดชฤทธิ์ ริดจันอัด
18. ด.ช.ธนดล ผุสดี

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.พรชนก สิทธิรส
2. ด.ญ.ปรัษฐา ซื่อตรง
3. ด.ญ.เกวลิน วรฉัตร
4. ด.ญ.พิชญา บุญอุบล
5. ด.ญ.วรวลัญช์ สังข์อ่อน
6. ด.ญ.อรนิดา ชาญสูงเนิน
7. ด.ญ.อารดา ชาญสูงเนิน
8. ด.ญ.พลอยพัชชา กอนจันทร์ดา
9. ด.ญ.ศุภนุช ดาวไธสง
10. ด.ญ.รสกร ถนนทิพย์
11. ด.ญ.ปุณยนุช กองกุล
12. ด.ญ.กัญญ์ณัชชา คาผุยกา
13. ด.ญ.ณภัทร พุทธศรี
14. ด.ญ.ณิชากานต์ ทิพประมวล
15. ด.ญ.ธิดาทิพย์ ประดิษฐ
16. ด.ญ.ศรัณย์พร เนตรสุวรรณ
17. ด.ญ.พรรณญารัตน์ อาพันธ์เสน
18. ด.ญ.สาธิตา ซื่อสัตย์
19. ด.ญ.ณัฎฐนันท์ อุคา
20. ด.ญ.พิยดา ทุมประดา
21. ด.ญ.สุพรรณิกา แจ่มใส
22. ด.ญ.กุลธรา เพ็งบุญโสม
23. ด.ญ.เพ็ญพิชชา ซุยนอก

ครูประจาชั้น นางสาวพิรุณ สังศิริ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ภัครนนท์ เจริญสุข
2. ด.ช.ณัฐชนน จอมมาลา
3. ด.ช.ปวรรุจ คงสนิท
4. ด.ช.ลภัส จันทร์หอม
5. ด.ช.อติวิชญ์ งามขาว
6. ด.ช.ศักดินนท์ คาภักดี
7. ด.ช.ธีรภัทร์ แก้วคา
8. ด.ช.กานทกฤตธิ์ พลอยจันทร์
9. ด.ช.นพดล สายสุดใจ
10. ด.ช.สุรพันธ์ มาตรา
11. ด.ช.ปิติพงศ์ ห้องแซง
12. ด.ช.จีรนนท์ อาจองค์
13. ด.ช.พงศภร คาแก้ว
14. ด.ช.รณพีร์ สาลีลา
15. ด.ช.อาชวิน แจ่มใส

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.กัญญาณัฐ วงษ์เพ็ชร์
2. ด.ญ.นัทธมน โสดาจันทร์
3. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา สมคูณ
4. ด.ญ.สุพรรณษา วังทอง
5. ด.ญ.ปริชญา จุลชัยฤกษ์
6. ด.ญ.กัญญาภัค เงินประสิทธิ์
7. ด.ญ.วณิชยา ศุภเลิศ
8. ด.ญ.สุทธิดา เค้ายา
9. ด.ญ.กัลยดา ศิลาเวียง
10. ด.ญ.นภัสสร ทาสัง
11. ด.ญ.ภัทรมาตร์ อนุกุล
12. ด.ญ.อพิณญา กามภิรมณ์
13. ด.ญ.นริศรา สุวรรณ์
14. ด.ญ.ชุติกาญจน์ กุลสากล
15. ด.ญ.วรรณวิษา ถาวรจิตร
16. ด.ญ.ยุวดี สมบูรณ์
17. ด.ญ.กัญญาพร นพสด
18. ด.ญ.มณีรัตน์ นู
19. ด.ญ.พรนับพัน รุ้งนารายณ์
20. ด.ญ.ภัทราพร นางงาม
21. ด.ญ.ชญาดา เกียเต๊ะ
22. ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีสมพงษ์
23. ด.ญ.กัญญาภัค จันทร์โชตะ
24. ด.ญ.ชยากรณ์ งามนิล

ครูประจาชั้น นางสาวนารีรัตน์ ทองสุข

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.วรกฤต ฉุนกระโทก
2. ด.ช.พัสกร แสงอาทิตย์
3. ด.ช.วรินทร ออกเรียง
4. ด.ช.ณัชฐภูมิ จารัสกุล
5. ด.ช.ปัญญาพล กวดไธสง
6. ด.ช.สิริอนรรฆ วรรณไชย
7. ด.ช.อัศวิน เหมือนสิงห์
8. ด.ช.คุณภัทร สาย
9. ด.ช.อัครพนธ์ แสนชนะ
10. ด.ช.พนัญชัย โนนจันทร์
11. ด.ช.กีรติ โชติรัตน์
12. ด.ช.อนุศิษฏ์ ตุมแมน
13. ด.ช.สิทธิชัย อินทร์สุวรรณ์
14. ด.ช.ศักดินันท์ นพสด
15. ด.ช.ณฐกฤต ฟองเกิด
16. ด.ช.อภิวิชญ์ ดีเสือ
17. ด.ช.สิทธิพล กันอบ
18. ด.ช.พยูง นิลขันธ์

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.กัญญาภัทร แจ้งดี
2. ด.ญ.ณัฐธยาน์ มาดี
3. ด.ญ.เพชราภรณ์ พรมทอง
4. ด.ญ.ศรุตยา คงสว่าง
5. ด.ญ.สิริวรรณ กิมฮวด
6. ด.ญ.วรัทยา ชาลี
7. ด.ญ.พรธิตา แสนสุข
8. ด.ญ.ฑิตฐิตา สมสิทธิ์
9. ด.ญ.สุจิตรา โนนยาง
10. ด.ญ.พัตร์พิมล การัณย์วัฒนะ
11. ด.ญ.จิรญาณ์ รักษาริกิจ
12. ด.ญ.จันทิมา ธนจารัส
13. ด.ญ.ปวิชญา สายยวน
14. ด.ญ.จิราภรณ์ เธียรประดิษฐ์
15. ด.ญ.ทิพยา อนงค์พร
16. ด.ญ.ฐปนัท กลมเกลียว
17. ด.ญ.ญาณภัทร อุตทองคา
18. ด.ญ.อรณิชา เสาศิลา
19. ด.ญ.กวินทิพย์ โสมวงค์
20. ด.ญ.กนกวรรณ ดอกคา
21. ด.ญ.สุวธิดา จินดารัตน์

ครูประจาชั้น นายสมบัติ มินทรสุทธิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.รัชชานนท์ ประดับเพ็ชร์
2. ด.ช.กรกฤตย์ ประสิทธิ์สมบัติ
3. ด.ช.วสวัตติ์ สาลี
4. ด.ช.ธนกฤต ไวยสุกรี
5. ด.ช.รณพีร์ โสมโสภา
6. ด.ช.สุกฤษฎิ์ สุริวงศ์
7. ด.ช.ภูมิภัทร ชิงนวรรณ์
8. ด.ช.พุฒิภัทร ดาวเรือง
9. ด.ช.กวินลพัทธ์ อรชุน
10. ด.ช.ภัครพงศ์ ปัจจัยโคถา
11. ด.ช.ชวลิต คงบรรจบ
12. ด.ช.อภิวัฒน์ สายบุตร
13. ด.ช.กฤตพัจน์ เย็นแม้น
14. ด.ช.ภูสณ บุญธรรม
15. ด.ช.พัฒนศักดิ์ อ่อนสุวรรณ
16. ด.ช.สุภวัทน์ อัฒจักร
17. ด.ช.นิธิศ เย็นใจ

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.ปานชีวา จันทรา
2. ด.ญ.กมลลักษณ์ จันทะผิว
3. ด.ญ.รมิดา จันทรา
4. ด.ญ.วรินทร์วรการ เขตนอก
5. ด.ญ.พิชญาภา มันตะสูตร
6. ด.ญ.นันท์นภัส ชนิดนอก
7. ด.ญ.กชพร เตจะสา
8. ด.ญ.ภควรรณ สุริยธรรม
9. ด.ญ.ฉัตรชนก กาสนุก
10. ด.ญ.นันทิชาดา ภารนารถ
11. ด.ญ.โชติญาดา วรศาสตร์
12. ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ กัลปพฤกษ์
13. ด.ญ.ธนัยนันท์ รุ่งเรือง
14. ด.ญ.ณัฐพร บรรดาศักดิ์
15. ด.ญ.นาราภัทร หอมหวาน
16. ด.ญ.สุชาวดี พินดอน
17. ด.ญ.พิชญาภา คลังบุญวาสน์
18. ด.ญ.กนกพัชร สิงห์ทะยม
19. ด.ญ.ณัชชา ยิ้มลาใย
20. ด.ญ.อรปรีญา ประจิตร
21. ด.ญ.ภณิดา อาพันเสน
22. ด.ญ.อนัญญา ปราบนอก

ครูประจาชั้น นางจิรพรรณ เที่ยงศิริ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กันทรากร ลิ่มสุวัฒนาพงษ์
2. ด.ช.ณัฐวุฒิ ไข่กระโทก
3. ด.ช.ศรัณย์ธรณ์ อ่อนน้อม
4. ด.ช.วิริญคุณ คณารักษ์
5. ด.ช.วรายุส ทาประเสริฐ
6. ด.ช.สิรวิชญ์ หรุ่นสกุล
7. ด.ช.นดวงเดช สุตา
8. ด.ช.ฐิติวัสส์ ฉ่าช่วง
9. ด.ช.กิตติธัช บุตรเพ็ชร
10. ด.ช.อนุรักษ์ กลับภิรมย์
11. ด.ช.ตะวัน อันสมบูรณ์
12. ด.ช.กัง เซียวจิ้ว
13. ด.ช.วชิรวิทย์ ดาษไธสง
14. ด.ช.พนมกร พรมแก้ว
15. ด.ช.อัษดิณ ดีลัน
16. ด.ช.ชนพัฒน์ คามั่นคง
17. ด.ช.จิรเมธ อินทร์ทรัพย์
18. ด.ช.ณัฐพล พอดี

ชื่อ - สกุล
1.ด.ญ.อังควิภา อุดร
2. ด.ญ.ระวีพร รติโอฬาร
3. ด.ญ.สุชาดา เปลื้องกระโทก
4. ด.ญ.จิราวรรณ จันทร์สีเงิน
5. ด.ญ.ปภาวรินทร์ อ่อนอุทัย
6. ด.ญ.ณัฐธิดา ก้านผักแว่น
7. ด.ญ.ธนัชญา ผลศิริ
8. ด.ญ.วชิรญาณ์ วิมล
9. ด.ญ.พิรดา สิงห์มะม้อ
10. ด.ญ.ภัทรนิดา เผ่าเฮง
11. ด.ญ.นิดา แก้วศรี
12. ด.ญ.มีนชญา สงวนสิทธิ์
13. ด.ญ.ปาณชีวา สุวิสูตร
14. ด.ญ.วนิดา ทองเจริญดี
15. ด.ญ.ทิพพาพร ทะนามศรี
16. ด.ญ.พิมพ์พิชชา จิตร์พินิจ
17. ด.ญ.ปัญญากร ทอนไธสง
18. ด.ญ.พรภาวี วงค์สิริกุลเจริญ
19. ด.ญ.ณัฎฐนิชา ปล่องทอง
20. ด.ญ.ญานิศา มาหา
21.ด.ญ.รัตนากรณ์ จางวาง
22. ด.ญ.กุลธิดา ประเสริฐสินธุ์

ครูประจาชั้น นางสาววิไลวรรณ กิจสวัสดิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กฤตนนท์ ทะวาผักแว่น
2. ด.ช.จักริน พรหมชาติ
3. ด.ช.ธนัฏฐ์กร เนื่องจานงค์
4. ด.ช.ปกรณ์ชัย แว่นแก้ว
5. ด.ช.จิรเมธ วังระหา
6. ด.ช.ฐีรวัฒน์ ชวนกระโทก
7. ด.ช.ศุภกร กองกุล
8. ด.ช.ธนพัฒน์ รักทิพย์
9. ด.ช.ภัทรเดช แก้วฝ่ายนอก
10. ด.ช.ธนพล บุญครุฑ
11. ด.ช.พีรดนย์ การกิ่งไพร
12. ด.ช.ยงยุทธ ประกอบเก้า
13. ด.ช.จักรกฤษ โยธา
14. ด.ช.สรัลรมย์ กุลประกอบ
15. ด.ช.มนัสวิน แก้วเนียม
16. ด.ช.จิตติพัทธ์ สุดแสวง
17. ด.ช.ณัฐวัฒน์ สุริวงศ์
18. ด.ช.ณัชพัฒน์ ละมาศ
19. ด.ช.สุรักษ์ ปันสาร

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.พิมลฉัตร กัตพงษ์
2. ด.ญ.อนัญญา แก้วโกมล
3. ด.ญ.กฤตยา วุฒิชัยชาญกุล
4. ด.ญ.ปรรณรัสสร สีสวาสดิ์
5. ด.ญ.ชญานิษฐ์ ปรางทอง
6. ด.ญ.ธิติพร สุทธิ
7. ด.ญ.เกวลิน แปยอ
8. ด.ญ.ณัฐพร ดวงตา
9. ด.ญ.กัญญาภัทร แปลงกาย
10. ด.ญ.สุพัชญา แหลมกล้า
11. ด.ญ.ปัญญาดา กันอาน
12. ด.ญ.ฉัตรชนก สืบดา
13. ด.ญ.เบญจพร แกมจินดา
14. ด.ญ.ณัฐวสา พูลเกษม
15. ด.ญ.พิมนณัฏฐ์ ดีไล่
16. ด.ญ.นีราพา ไชยจา
17. ด.ญ.ศุภนุช แก้วหงษ์คา
18. ด.ญ.ยศฤทัย บัวคาศรี
19.ด.ญ.วรรณวิสา มั่นจิต
20. ด.ญ.กัญญภัส ใหญ่ครบุรี
21. ด.ญ.ศุภัชญา วรประสพ
22. ด.ญ.เปรมกมล ศรีโยธี

ครูประจาชั้น นางสาวลัดดาวรรณ์ นพเกียรติ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ปรุฬห์ สันติพงษ์
2. ด.ช.นิพิชฌน์ วิบูลย์นุกูลกิจ
3. ด.ช.สุวพิชญ์ ประเสริฐศรี
4. ด.ช.ภัทรพล เพ็ชรอุดม
5. ด.ช.พนัญชัย โนนจันทร์
6. ด.ช.สิรวิทย์ พนาลาด
7. ด.ช.ทินกร ยุครัมย์
8. ด.ช.ชัยพร สารการ
9. ด.ช.ธรรมคุณ ใจดี
10. ด.ช.จิรวัฒน์ คงรุ่งเรือง
11. ด.ช.วรพงศ์ ขันคา
12. ด.ช.ธนา ปัตซา
13. ด.ช.วรนน เทศวงษ์
14. ด.ช.จิรพงศ์ ทองนิล
15. ด.ช.ปิยะชัย นามประภา
16. ด.ช.วิจักขณ์ พรมสี
17. ด.ช.ศุภโชค สมพร
18. ด.ช.ธีรภัทร รอดนวล
19. ด.ช.พิภู บุญวัฒนชัย
20. ด.ช.ธีรพัฒน์ อันทิสุทธิ์

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.พิมชนก วงศ์จาปา
2. ด.ญ.สุธาทิพย์ ปรีเปรม
3. ด.ญ.เขมจิรา ขันคา
4. ด.ญ.ณัฐนิชา กิตติชัยฤทธิ์
5. ด.ญ.กัลยกร พืชเพียร
6. ด.ญ.เรดี้ พรมมา
7. ด.ญ.ชมพูนุท รักแดน
8. ด.ญ.สิริกร จันดาผล
9. ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สีลุน
10. ด.ญ.ชนกานต์ แสงศรี
11. ด.ญ.อาริสา สวัสดิ์รัมย์
12. ด.ญ.ธัญนิชา แก่นท้าว
13. ด.ญ.พนิตนันท์ เทศดี
14. ด.ญ.อรณิชา กันประดับ
15. ด.ญ.นฤมล ฟองเกิด
16. ด.ญ.กมลลักษณ์ เกียรติถิรศักดิ์
17. ด.ญ.ณภัทร อุชชิน
18. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา แตงอ่อน
19. ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ไหวหากิจ
20. ด.ญ.ดรัลพร พะหงษ์รัมย์

ครูประจาชั้น นางอารียา รัศสุวรรณ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ภคิน เห็มสนาน
2. ด.ช.โพธิกร ศรีมณี
3. ด.ช.คุณัชญ์ ลาสมดี
4. ด.ช.วุฒิภัทร ศรีบุญณะ
5. ด.ช.อชรายุ ขันทอง
6. ด.ช.ปัณณวัฒน์ เทียนสี
7. ด.ช.ณัฎฐพล พงษ์สมร
8. ด.ช.จิรพิพัฒน์ ศรีสายรัตน์
9. ด.ช.สงกรานต์ หงษ์ศรี
10. ด.ช.อินทัช มีสุข
11. ด.ช.ธนกฤต ต้นน้อย
12. ด.ช.ภูสิษฐ์ นาโล
13. ด.ช.ธานินทร์ สมเทศ
14. ด.ช.ภูริภควัติ ดาดผารัมย์
15. ด.ช.ชยณัฐ โยชน์รัมย์
16. ด.ช.กฤษณะ สอนเจริญ
17.ด.ช.พลกฤต ทองเปรม
18. ด.ช.ปารเทพ บุญอยู่
19. ด.ช.มรุเซฐ ยี่เฮง

ชื่อ - สกุล
1. ด.ญ.ธันย์ชนก บุญแย้ม
2. ด.ญ.ชนันธร พูนพัฒนาทรัพย์
3. ด.ญ.นวพร มูลจัด
4. ด.ญ.ณัฐสินี โปร่งจิตต์
5. ด.ญ.เกวลิน ลากุลเพีย
6. ด.ญ.วรรณกร หงษ์ทอง
7. ด.ญ.พิมพิชญา ถาวรวัน
8. ด.ญ.ภคพร ปิ่นสุวรรณ
9. ด.ญ.ชนาชินาถ กมลสาร
10. ด.ญ.ปวริศา แก้วอินทร์
11. ด.ญ.อัยการ น่วมรัศมี
12. ด.ญ.ธัญวรินทร์ จิรสินรัตนกุล
13. ด.ญ.อลีส โปรเนสติ
14. ด.ญ.พิชญาวี ยุวถาวร
15. ด.ญ.ชัชชญา เห้งสีป้อง
16. ด.ญ.พัชราภรณ์ ศรีพิศ
17. ด.ญ.ณัฐณิชา จูเจริญ
18. ด.ญ.ณัฐธิดา จูเจริญ
19. ด.ญ.จริยาวดี ชนะใหม่

ครูประจาชั้น นางศศิประภา สิมมา

