รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.พงศกร
กรกิมตี๋
2. ด.ช.วัชรพงศ์
ชาตรี
3. ด.ช.เมธานันท์ วรรณชาติ
4. ด.ช.วงศพัทธ์ สุริวัฒน์
5. ด.ช.นาคา
ภคมาส
6. ด.ช.ประยุทธ์ เลิศชนะวิบูลย์
7. ด.ช.ปิยวัฒน์
หาญยิ่ง
8. ด.ช.พิพัฒน์
สุดประเสริฐ
9. ด.ช.ภัทรพงษ์ แก้วเกษม
10. ด.ช.ทินรัตน์
ทองวันดี
11. ด.ช.จิรายุทธ
บุตรพินธ์
12. ด.ช.สุรเกียรติ ประยงค์เพ็ชร
13. ด.ช.ฤทธิรงค์
ฉิมเนตร์
14. ด.ช.ชยพล
แซ่กี้
15. ด.ช.เกียรติภูมิ เรือนแก้ว
16. ด.ช.พิตตินันท์ มูลพรม
17. ด.ช.วีรภัทร
ลาภา
18.ด.ช.เจย์ไมเคิล ซัลลิแวน
19.ด.ช.ปิยวัฒน์ กางแก้ว

1. ด.ญ. ปภาวรินท์ ทรงเจริญ
2. ด.ญ.กันต์ฤทัย รัตนวัน
3. ด.ญ.พิชญธิดา แสงสีลม
4. ด.ญ.นภัสกร
ประสงค์ใจ
5. ด.ญ.พรสวรรค์ จันทร์แกม
6. ด.ญ.สุพิชชา
สามล
7. ด.ญ.ปริยาภัทร ไม้เหลือง
8. ด.ญ.ปภาวริน ลิ้มอังกูร
9. ด.ญ.โสภิดา
หะธรรมวงค์
10. ด.ญ. ณิชกานต์ พรหมจุล
11. ด.ญ.ภูรดา
ภูไกรลาศ
12. ด.ญ.สุธิมา
บุญศรี
13. ด.ญ.ฐิติพร
เชื้อวงค์
14. ด.ญ.ธนพร
มีบุญเปี่ยม
15. ด.ญ.ภารดี
ศรีไพล
16. ด.ญ.กัญญารัตน์ สมศรี
17. ด.ญ.ณัฐกฤตาอินเทพ
18. ด.ญ.ปณิดา
ฉุนกระโทก
19. ด.ญ.เพชรไพลิน หงษา
20. ด.ญ. มธุรดา ซึมรัมย์
21. ด.ญ.อนุสรา
กันยาบุญ
22. ด.ญ.กนิษฐา บ่อทอ
23. ด.ญ.เยาวลักษณ์ หนองนก

ครูประจาชั้น นางวารุตา ภูมิพักตร์ 091-7867784

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ธนานพ
2. ด.ช.วรินทร
3. ด.ช.ยศภัทร
4. ด.ช.ณัฐกรณ์
5. ด.ช.ภูมิพัฒน์
6. ด.ช.พัชระ
7. ด.ช.สุวรรณา
8. ด.ช.วงศกร
9. ด.ช.อิทธิกรณ์
10. ด.ช.เอกศิษฏ์
11. ด.ช.พลธร
12. ด.ช.ณฐกร
13. ด.ช.ปวรุตม์
14. ด.ช.ภาณุวิชญ์
15. ด.ช.กิตติภูมิ
16. ด.ช.เมธาสิทธิ์
17. ด.ช.ธีรเดช
18. ด.ช.ภาคภูมิ
19.ด.ช.ธนดล
20. ด.ช.อดิเทพ

แซ่เอี๊ยบ
บุญรัตนโชค
ไทยเจริญ
ค้อมผักแว่น
เครือมั่น
ตุ่นภา
ยืม
แสงเขียน
ไร่สงวน
มาตรา
สีเคน
แซ่คู
บุญเลิศ
เถินมงคล
เป้าเปี่ยมทรัพย์
ศรีสุวรรณ์
เนียมทับทิม
แสวงบุญ
หนาสมัย
ริดจันอัด

1. ด.ญ. ณัฐกฤตา
2. ด.ญ.ศรัณยธร
3. ด.ญ.กรรณิการ์
4. ด.ญ.อริษา
5. ด.ญ.อภิชญา
6. ด.ญ.ธนัชพร
7. ด.ญ.ณิชากร
8. ด.ญ.วริศรา
9. ด.ญ.พรรณนิภา
10. ด.ญ. สุภัสสร
11. ด.ญ.ชัญญาภัค
12. ด.ญ.พัชราภา
13. ด.ญ.ปพิชญา
14. ด.ญ.ปิยมน
15. ด.ญ.ปิยวรรณ
16. ด.ญ.ศิรดา
17. ด.ญ.นุชศรา
18. ด.ญ.กนกกร
19. ด.ญ.อุชุกร
20. ด.ญ. หฤทัย
21. ด.ญ.พัชราภา
22. ด.ญ.ธนัตถ์ชาดา

พานจันทร์
พูนพัฒนาทรัพย์
ศิริมงคล
เจียมโฆสิต
สุริย์วรรณ์
ยงยุทธ
ประสงค์ผล
เข็มพะกา
ลงทอง
อ่อนชาผิว
กําเนิด
มงคลโชค
ดอกไม้
คุณบัวลา
แก่นเดียว
แก้วประสิทธิ์
บุญเยี่ยม
สมบูรณ์พงษ์
อ่อนน้อม
วงศ์สุนทร
ภูมิเรศสุนทร
สาธุชน

ครูประจาชั้น นางสาวเฟื่องฟ้า กันประดับ 061-4388405

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ศิลา
2. ด.ช.ภัทรพล
3. ด.ช.โกมินทร์
4. ด.ช.วิริทธิ์พล
5. ด.ช.รวิศุทธ์
6. ด.ช.กฤษดา
7. ด.ช.แทนคุณ
8. ด.ช.ศิริชัย
9. ด.ช.กฤษกร
10. ด.ช.วรกฤช
11. ด.ช.อิทธิกร
12. ด.ช.ศุภวิชญ์
13. ด.ช.ณัฐดนัย
14. ด.ช.อัมรินทร์
15. ด.ช.คิรากร
16. ด.ช.ตฤณ
17. ด.ช.วุฒิพงษ์
18. ด.ช.วรชัย
19.ด.ช.ชนะพล

ดําแดง
สุทธิยา
นาคถาวร
ผองสูงเนิน
กรุดครบุรี
บุญคง
สันหกรณ์
แซ่เหลา
พิมพสุทธิ์
เบ็ดกระโทก
เงินกอง
มิตรจังหรีด
หงษ์ทอง
ละห้อย
นาลาด
สุระมณี
อ้อเจริญ
นวน
พิมพ์สิงห์

1.ด.ญ.เมษา
มัน
2. ด.ญ. ศิราพัทชระ โคกเกษม
3. ด.ญ.รัฐนันท์
อนงค์เทพ
4. ด.ญ.จารุพิชญา สิมาจาน
5. ด.ญ.จุไรรัตน์ ศรีจันทร์
6. ด.ญ.พีชญา
วิทยาการ
7. ด.ญ.พิมพ์นิภา ชาวน้ําอ้อม
8. ด.ญ.ธิดารัตน์ สวยผักแว่น
9. ด.ญ.ศิริภัสสร สังข์เทพ
10. ด.ญ.ศรันย์พร พิทักษ์รักษากุล
11. ด.ญ. อรวรา
พูนกล้า
12. ด.ญ.ฐิติรัตน์ ชาวแขก
13. ด.ญ.ญาณิศา สิทธิลบุตร
14. ด.ญ.อนัญญา สอนศรี
15. ด.ญ.พกาวรรณ วิเศษศรี
16. ด.ญ.กนกพร หันทยุง
17. ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วสุวรรณ์
18. ด.ญ.นภากรณ์ จันทรสูต
19. ด.ญ.ณภาพร ขยันกิจ
20. ด.ญ.สพิชญา โต๊ะงาม
21. ด.ญ.ศรัณย์พร เศรษฐนันท์
22. ด.ญ.ณภาพัช ศรีบุตรดี
23. ด.ญ.วริณ
จาดอุไร
24. ด.ญ.ธัญญ์นิรชา พรหมมา
25. ด.ญ.หวางอัน เหงียนวาง

ครูประจาชั้นนางกาญจนา โกมล 086-1422952 , 080-2535596

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.จิระวงษ์
2. ด.ช.พิชัยญะ
3. ด.ช.แดนอรัญ
4. ด.ช.สิรวิชญ์
5. ด.ช.กฤติธี
6. ด.ช.เดชธนา
7. ด.ช.ศิวธรรม
8. ด.ช.กิตติพงศ์
9. ด.ช.ศักดิ์สุที
10. ด.ช.อติเทพ
11. ด.ช.ธนพัต
12. ด.ช.จักรภัทร
13. ด.ช.สรณ์สิริ
14. ด.ช.ตรัยภูมิ
15. ด.ช.วรรณรัตน์
16. ด.ช.ศุภณัฐ
17. ด.ช.อภิชน
18.ด.ช.ทัตพงศ์
19.ด.ช.สุรยุทธ

ใจดี
พุ่มเพ็ชร์
กองทอง
เจริญเชื้อ
แสงคุรัง
เมฆดํารงศรี
ศรีสุข
คุณะ
คงหนุน
แก้วล้อม
นาเรือง
จันทร์ศรี
มานะบัง
ยอดวิเศษ
เตี่ยวเจริญ
ชัยคุณากรขจร
สุทธิบุญ
ใสกามล
มุกดาราช

1. ด.ญ.พนิตพิชา
2. ด.ญ.ธนาภา
3. ด.ญ.พรรณปพร
4. ด.ญ.วิมลรัตน์
5. ด.ญ.สุดารัตน์
6. ด.ญ.นิษาชล
7. ด.ญ.ณัฐนรี
8. ด.ญ.ปัณฑิตา
9. ด.ญ.ทิวารัตน์
10. ด.ญ.บุญญาพร
11. ด.ญ.ภริตพร
12. ด.ญ.แก้วตา
13. ด.ญ.ธนัชชา
14. ด.ญ.สิริวดี
15. ด.ญ.วันวิสา
16. ด.ญ.พกาวรรณ
17. ด.ญ.กิติยา
18. ด.ญ.ณัฐชวนันท์
19. ด.ญ.กิดาการ
20. ด.ญ.กุลิสรา
21. ด.ญ.พลอยปภัส
22. ด.ญ.อริษา
23. ด.ญ.นคนันทินี

พรหมจุล
เวชสี
จิตมานนท์
เพ็ชรหงษ์
ชมบัว
มา
เนตรโรจน์
พรมนัด
วงษ์มณี
รักษาพล
ลาล่วง
จงพิมาย
รอดทุกข์
สํารวมจิต
แก้วเกษม
เย็นจิต
กลีบเมฆ
ไพเราะ
พุฒพันธ์
ดาษไธสง
บัวระบัติ
อุดหนุน
พยัฆษา

ครูประจาชั้น นางสาวจารุวรรณ กั้วมาลา 096-8126970

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ชิษณุพงษ์
2. ด.ช.ณัฐวัฒน์
3. ด.ช.นราภัทร
4. ด.ช.ปุญญพัฒน์
5. ด.ช.นธีร์
6. ด.ช.ศุภวัฒน์
7. ด.ช.ถาม์พร
8. ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์
9. ด.ช.สรศักดิ์
10. ด.ช.อดิศร
11. ด.ช.กรวิชญ์
12. ด.ช.โกเมศ
13. ด.ช.ปิยโชติ
14. ด.ช.ปิติ
15. ด.ช.ภูมิธนพัฒ
16. ด.ช.วัชรดนัย
17. ด.ช.อินทัช
18.ด.ช.ธณาวัฒน์
19.ด.ช.กิตติภพ
20.ด.ช.พรเทพ
21.ด.ช.รัตนชัย

ศิริมงคลสันต์
สัตยาคุณ
เตรียรัมย์
ฉายวัฒนะ
ชินสา
เพ็ชรสิน
สมใจ
ชิตเมธาชิน
อัปปมาโท
สีหะราช
บุญสอน
อุม
ธิศรี
กันสําอาง
อนุกุล
จันภิรมย์
วรพต
วรศาสตร์
มะอาจเลิศ
บุญเฮ้า
เผื่อนขวัญ

1. ด.ญ. อนัญญา ชรากาหมุด
2. ด.ญ.พัทธนันท์ ธนศรีตระเวน
3. ด.ญ.อานามิกา องค์สุนทร
4. ด.ญ.ณิชา
นพฤทธิ์
5. ด.ญ.ณฐภัทร
ศิริมงคล
6. ด.ญ.ณัฐณิชาช์ กิมฮวด
7. ด.ญ.ศิริพร
แขมคํา
8. ด.ญ.จิตติมา
วงค์ศิริ
9. ด.ญ.วาศิณี
ตะภาวดี
10. ด.ญ.กัญยาณี ขันคํา
11. ด.ญ.ณัฐวรรณ ศาลาแดง
12. ด.ญ.ธิดารัตน์ คํายาน
13. ด.ญ.จันทร์จิรา ฤทธิ์ศิริ
14. ด.ญ.สุพิชชา
คันทะระสะ
15. ด.ญ.กมลพรรณ ขลุ่ยกระโทก
16. ด.ญ.พฤกษ์ศา สีหิน
17. ด.ญ.เบญญาภาพูลสาย
18. ด.ญ.พิมพ์นารา รักษาสวัสดิ์ธาดา
19. ด.ญ.สมิตานัน พลภูงา
20. ด.ญ.ณัฐณิชา แสงปัญหา
21. ด.ญ.พรทิวา
รัตนพร

ครูประจาชั้น นางสาวธนพร บุญอุไร 087-5660390

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ณัฐวัฒน์
2. ด.ช.พีระพัฒน์
3. ด.ช.อนันต์
4. ด.ช.ธนภัทร
5. ด.ช.ศตายุ
6. ด.ช.บุญฤทธิ์
7. ด.ช.ชยพล
8. ด.ช.รัชต์พล
9. ด.ช.ปองภพ
10. ด.ช.ธีรโชติ
11. ด.ช.ณัฐเศรษฐ
12. ด.ช.อนุวัฒน์
13. ด.ช.กิตติกรณ์
14. ด.ช.ชลิตพงศ์
15. ด.ช.ศุภณัฐ
16.ด.ช.เป็นเอก
17.ด.ช.กฤตณ

จํารัสกุล
ดวงจําปา
แย้มบางยาง
หาญมนต์
ลายลิขิต
ชมชื่น
แขวงอุบล
จันทรา
ป้อมพันธ์
ชมกุล
กันนิยม
มุขแสง
เทียนสี
ตรีเวช
ยินดีภพ
ไชยภักดี
ภูมิเจริญ

1. ด.ญ. ณัฐวิภา สินสถิตย์
2. ด.ญ.ณัฐณิชา มณฑาทิพย์
3. ด.ญ.ภัทรภา
เจริญศิริ
4. ด.ญ.อนัญญา งามยิ้ม
5. ด.ญ.จิดาภา
อําพันธ์เสน
6. ด.ญ.ธัญชนก วงศ์ศิริฌานนท์
7. ด.ญ.จิตติมา
คําลัน
8. ด.ญ.กีรติพัฒน์ หรั่งน้อย
9. ด.ญ.นริน
กันอบ
10. ด.ญ.ณัฐณิชา จอดนอก
11. ด.ญ.มุกระวี
สะพันธ์
12. ด.ญ.หทัยชนก อุดชา
13. ด.ญ.สิริ
เพ็ชรหงษ์
14. ด.ญ.อภิชญา เป้ามงคล
15. ด.ญ.ปวริศา
หัตถวิจิตร
16. ด.ญ.อภิชญา ศรีลาคํา
17. ด.ญ.ปุญญารัศมิ์ แสงทอง
18. ด.ญ.ภัทรลดา พิทักษ์
19. ด.ญ.อินชุอร
สว่างชื่น
20. ด.ญ.จิรัฐิติกาล นกเขาเทศ
21. ด.ญ.ณัฐวรรณ โสชะรา
22. ด.ญ.พีชญานิตย์ กิตติญานันท์
23. ด.ญ.ณัฐณิชา วงษ์พรมมา

ครูประจาชั้น นางสาวศิรินทร์ประภา เข้มแข็งบุญ 091-7409316

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ก่อเกียรติ
การะเกตุ
เด็2.กชายก่
อเกีณ
ยรติ
ด.ช.ปวี
์กร
ทองสุข
3. ด.ช.แซม
วาร์กมึนส์
4. ด.ช.วรพล
นิลเดช
5. ด.ช.ภัทธฤทธิ์
พิทักษ์วงษ์เจริญ
6. ด.ช.ณัฐนันท์
ร่มกระโทก
7. ด.ช.ธนวรรธน์
สังศิริ
8. ด.ช.กฤษจากรณ์ จ่าจังหาญ
9. ด.ช.อรรคพันธ์
ศรีโสภา
10. ด.ช.ไรวินท์
อยู่เป็นสุข
11. ด.ช.รานุช
เอื้อ
12. ด.ช.ณเดชนวลสวัสดิ์
13. ด.ช.ธณาทัตติ์
ภูไกรลาศ
14. ด.ช.อภิเดช
อินทนพิชิต
15. ด.ช.เอกรัตน์
อาจเอก
16. ด.ช.ชยพัทธ์
ชุมเปีย
17. ด.ช.กรวิชญ์
เถาชาลี
18. ด.ช.ภูมิภัทร
พันธุ์เกษม
19.ด.ช.สิรินภัทร
เชื้อสมบูรณ์
20.ด.ช.พุฒธชาติ
แซ่เฮง

1. ด.ญ. คุณัญญา
2. ด.ญ.ศรันย์รัชต์
3. ด.ญ.ปนัดดา
4. ด.ญ.มัชฌิมา
5. ด.ญ.นันทพร
6. ด.ญ.กาญจนา
7. ด.ญ.พัทธมน
8. ด.ญ.ณัชณิชา
9. ด.ญ.ลลิดา
10. ด.ญ. อิสยาห์
11. ด.ญ.จิราภา
12. ด.ญ.ณัติมา
13. ด.ญ.เอมิชยา
14. ด.ญ.ฐิติมา
15. ด.ญ.ฐิติพร
16. ด.ญ.ธนัชชา
17. ด.ญ. นันทิกา
18. ด.ญ.ณัฏฐณิชา
19. ด.ญ.เบญญทิพย์
20. ด.ญ.คุณณัชชา

อ่ําแพง
ครุฑพันธ์
มาลี
เงินก้อน
หมั่นเขตร์กรณ์
คล้อยกระโทก
รูปสม
รอดจักเข็ญ
นามมลตรี
พิทยวัชนาการ
จิตจง
กุ่มสวัสดิ์
สมบัติ
ทําเ วียง
กันจาด
รัตพันธ์
แก่นบัวแก้ว
อนงค์พร
ปู่ตาแสง
ผุสดี

ครูประจาชั้น นางสุกัญญา สอนพงษ์ 080-2098126

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กีรปวีร์
ศรีโวหะ
เด็2.กชายก่
รติ ฒน์ มาลาวงค์
ด.ช.ปุอเกีญยญพั
3. ด.ช.ปรัญชัย
กรัตรักษา
4. ด.ช.ปรเมฆ
ใจผ่อง
5. ด.ช.พลพรรค นนท์ศิริ
6. ด.ช.พศวัต
พงษ์รัตนวราศัย
7. ด.ช.พชร
หอมประไพ
8. ด.ช.ชลทิตย์
ชมเทียม
9. ด.ช.ประกาศิต เรืองฤทธิ์
10. ด.ช.อภิสร
คุ้มไพฑูรย์
11. ด.ช.สิทธิกร
ช่างทองมะดัน
12. ด.ช.ธนกฤต
หันทะยุง
13. ด.ช.ณัชฐกฤษณ์พงศ์ พวงศรี
14. ด.ช.สรวิชญ์
อุ่นสําราญ
15ด.ช.ชญาพิพรรธน์ กิตติชัยฤทธิ์
16.ด.ช.ธนเดช
ทองเพชรบูรพา
17.ด.ช.วศิน
คงสวัสดิ์

1. ด.ญ. สุฐิตา
2. ด.ญ.ชรินรัตน์
3. ด.ญ.อภิชญา
4. ด.ญ.วรรณภา
5. ด.ญ.นิชาภัทร
6. ด.ญ.วรัชยา
7. ด.ญ.วรัชญาน์
8. ด.ญ.จิรารัตน์
9. ด.ญ.พรกนก
10. ด.ญ.พิมพกานต์
11. ด.ญ.ภรภัทร
12. ด.ญ.ณัฐพร
13. ด.ญ.สุโสม
14. ด.ญ.อภิญญา
15. ด.ญ.ปวริศา
16. ด.ญ.ธิดารัตน์
17. ด.ญ.ป่านทอง
18. ด.ญ.สุภาพร
19. ด.ญ.ฐิตาภรณ์
20. ด.ญ.จินต์จุฑา
21. ด.ญ.ณัชกานต์
22. ด.ญ.สิวิมล
23. ด.ญ.วนัชพร

นวนไชย
โมคกุล
สารการ
เงินหล่อ
บุตรคง
ขะเรรัมย์
ดาวเรือง
โพธิ์ลังกา
วงษ์ศิริ
มิตรจังหรีด
ใจประเสริฐ
พงษ์ศร
หาญมนต์
ดวงจันทร์
ตีสถิตย์
แถวมะเริง
เที่ยงเลา
แสงรุ่ง
จุไธสง
เย็นใจ
คําน้อย
ชมกุล
คณิตบุญ

ครูประจาชั้น นางสาวพรนภา เพ็ชรสิน 098-8793898

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ธรรมปพน
2. ด.ช.ภาณุพงศ์
3. ด.ช.วัฒนชัย
4. ด.ช.นิธิอนันต์
5. ด.ช.ชัชวาลย์
6. ด.ช.พัฒนศักดิ์
7. ด.ช.นครินทร์
8. ด.ช.สุรารักษ์
9. ด.ช.ปัณณวรรธ
10. ด.ช.ปฐมภูมิ
11. ด.ช.ด็อนเท
12. ด.ช.ณัฐทนนท์
13. ด.ช.วีรภัทร์
14. ด.ช.ภิรกิตย์
15. ด.ช.วิริยะ
16. ด.ช.ธารวรัญช์ญ
17. ด.ช.ณัฐวุฒิ
18. ด.ช.ธนาดล
19. ด.ช.ทธรรษ
20. ด.ช.ภูริวัฒน์

ปุณะศิริ
นนทะวงษ์
สุรพันธ์
ตะเภาพงษ์
เจียมทอง
พรเฟื่องอํานวย
วรโพด
แก่นจักร์
วงษ์พันธ์
หาญกล้า
จอนห์
บุญตรี
ป้อมทอง
นิจถาวร
เดชะโคบุตร
วิธารติรวัฒน์
ท่าพริก
ลีลาศ
กันคํา
สีหาสาร

1. ด.ญ.สุนัฐฌา สุดทอง
2. ด.ญ.ขนิษฐา
คล่องแคล่ว
3. ด.ญ.ภาริณี
สร้อยทอง
4. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา สว่างอัตถากอน
5. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ เรืองรัศมี
6. ด.ญ.อาทิอร
อับสีรัมย์
7. ด.ญ.รมิดา
นันทเทศ
8. ด.ญ.ลลนา
อุ่นชะหลี
9. ด.ญ.ญาณิน
แสงเพ็ชร
10. ด.ญ. ฐิติชญา หลวงสนาม
11. ด.ญ.อาริษา
สอนวิชา
12. ด.ญ.เลียงฮัว เอื้อ
13. ด.ญ.พิสินี
ถายะเดช
14. ด.ญ.กัญญาพัชร โสมวงค์
15. ด.ญ.สุรารักษ์ สร้างการนอก
16. ด.ญ.พิมพ์มาดา สุภาลัย
17. ด.ญ.นริศรา แก้วธานี
18. ด.ญ.ภัคจิรา
นันตา
19. ด.ญ.ปริสา
แสงใส
20. ด.ญ.คเณศนัดด์ ดีรัศมี
21. ด.ญ.ไอศวรรย์ กุลประชา
22. ด.ญ.พุฒิพร
ตุใยรัมย์
23. ด.ญ.นิตา
คําพันธนัง

ครูประจาชั้น นางสาวอนันตรา เชื้อบุญช่วย 092-3540404

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.รัตนากร
สุขเหล็ก
2. ด.ช.เอื้ออังกูร อุดร
3. ด.ช.พิพัฒน์
ทองลิ้ม
4. ด.ช.พาณุภัทร สามี
5. ด.ช.ทรงพล
ศรีจันทร์
6. ด.ช.ปิยทัศน์
หาญยิ่ง
7. ด.ช.กิตติภพ
พลไทย
8. ด.ช.ภูมิรัตน์
สุขปรี
9. ด.ช.พิสิษฐ์
กุลประกอบ
10. ด.ช.จักรพงศ์ พินิจ
11. ด.ช.เทพพิทักษ์ ชูเชิด
12. ด.ช.โชติธนะวิชญ์ แซ่เบ๊
13. ด.ช.สหรัฐ
สุทธิโธ
14. ด.ช.พีรณัฐธรรม จิตธรรมมา
15. ด.ช.ธนายุต
สุ่มเบา
16. ด.ช.ภค
พระเกตุเมือง
17. ด.ช.ทวีทรัพย์ สิทธิพล
18. ด.ช.นิพนธ์
โคกแก้ว
19.ด.ช.ภาคิน
บราวน์

1. ด.ญ. พิมพ์ธิดา เรือนไทย
2. ด.ญ.ณฐอร
อุดมเดช
3. ด.ญ.นัสรีน
เพชรเพ็ง
4. ด.ญ.ตรีชฎา
จุพิมาย
5. ด.ญ.ศุภกานต์ คงสนิท
6. ด.ญ.ชนิตา
แก่นนิล
7. ด.ญ.มลทิพย์ อยู่เย็น
8. ด.ญ.กานต์ธิดา กุลวิมล
9. ด.ญ.กนกวรรณ เทพวงษ์
10. ด.ญ. วาทยากร ถนอมบุญ
11. ด.ญ.ขวัญธิชา ถามั่งมี
12. ด.ญ.กนกวรรณ บุญตวง
13. ด.ญ.จิรัชญา ฟองสมุทร
14. ด.ญ.อภิชญา สมอนา
15. ด.ญ.พลอยวริณทร์ แช่สระน้อย
16. ด.ญ.อรัญญา มะลิงาม
17. ด.ญ.ขวัญชนก เนียมคํา
18. ด.ญ.อนินทิตา นิลรุ่ง
19. ด.ญ.ภรณ์ชนก ดีจรัส
20. ด.ญ.ศุภิชนันท์ คีร่า
คิดกล้า
21. ด.ญ.ณิชกานต์ สืบศักดิ์วงศ์
22. ด.ญ.พนิตนันท์ จันทร์แก้ว

ครูประจาชั้น นางสาวดวงเดือน นิลรุ่ง 080-1055652

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.พงศธร
พูลเมือง
2. ด.ช.กฤษดา
ดีลัน
3. ด.ช.มีคุณธุ์
กุลแสง
4. ด.ช.พุทธิภูมิ
เรืองสุวรรณ์
5. ด.ช.จิรพันธุ์
สังข์ศิริ
6. ด.ช.ธันวา
ศรีสวัสดิ์
7. ด.ช.พรชัย
ศรีรักษา
8. ด.ช.ธนัช
ทองคํา
9. ด.ช.พีรวิชญ์
หอกคํา
10. ด.ช.กุลชาติ
กอนกระโทก
11. ด.ช.อิงควุฒิ
ออกเอก
12. ด.ช.จิรายุ
เย็นประสพ
13. ด.ช.นราวิชญ์ กิตติรพันธุ์
14. ด.ช.นภัทร
ผลดอน
15. ด.ช.ภัทรกร
วงศ์วิทไู ท
16. ด.ช.ชายแดน เกทะโล
17. ด.ช.นัธทวัฒน์ โพธิ์ไทร
18. ด.ช.ธันญเทพ สายยวน
19. ด.ช.ณัฐวุฒิ
โคกสีนอก
20.ด.ช.กฤติพงศ์
ศรีชมภู

1. ด.ญ. พรวิษา
2. ด.ญ.กัญญาพร
3. ด.ญ.ตวงพร
4. ด.ญ.พรรณิภา
5. ด.ญ.พิชยญาดา
6. ด.ญ.วรรณวิภา
7. ด.ญ.อาภาสิริ
8. ด.ญ.กุลญนิษฐ์
9. ด.ญ. เกวลิน
10. ด.ญ.จิตราพร
11. ด.ญ.ธมลวรรณ
12. ด.ญ.เพชรลดา
13. ด.ญ.ธนัญชนก
14. ด.ญ.กรวิภา
15. ด.ญ.ไอรดา
16. ด.ญ.สิรินดา
17. ด.ญ.ปอรรัตน์
18. ด.ญ.น้ําฟ้า
19. ด.ญ.ฐิติรัตน์
20. ด.ญ.จิดาภา

เหมาะชอบ
ฤทธิชัย
เกตุเพ็ชร
งามวิไลพันธ์
เกียจโคกกรวด
ศรีตระเวร
กงแก้ว
สังศิริ
ดีรัศมี
ศรีสุข
หันทะยุง
ยืนสุข
เกตกึ่ง
ลมผักแว่น
จันทรินทร์
คล่องวิเชียร
ประชุมชน
สลีวงศ์
จันทร์ทะนี
รักธรรม

ครูประจาชั้น นางสาวทิพธัญญา เหมพรหม 084-3493453

