
 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.สิรดนัย  แฉะกระโทก 1.ด.ญ.เขมมิฬา  หงวน 
2.ด.ช.ยา หบาว  จันง็อก 2.ด.ญ.ยูวัน  ม ี
3.ด.ช.ศุภกฤต  กันอาน 3.ด.ญ.พีรดา  สมุทรีรัมย ์
4.ด.ช.กฤษณุชา  อาทร 4.ด.ญ.พิมพ์พิชชา  ทนศรีราษฎร 
5.ด.ช.จิรายุ  ปลงรัมย ์ 5.ด.ญ.รัญสิตา  ครเกษม 
6.ด.ช.ปภังกร  รังมาตร 6.ด.ญ.อริสา  บุญศิร ิ
7.ด.ช.ณัฐดนัย  เกตุชม 7.ด.ญ.กัญญาภัทร  นันหุน 
8.ด.ช.จิราธิวัฒน์  เผือกสีสุข 8.ด.ญ.ณัฐชยา  จันที 
9.ด.ช.ภาคิณ  ธิติหิรัญกุล 9.ด.ญ.ศิริกาญดา  ยางทอง 
10.ด.ช.เอกวัฒน์  อัฒจกัร 10.ด.ญ.กรรณ์ภิณัฏฐ์  โพชา 
11.ด.ช.ตรีบดินท์  จันทรงาม 11.ด.ญ.รุ่งฤทัย  ขาวกระโทก 
12.ด.ช.ค้ัน ยี  จันง็อก 12.ด.ญ.อภิสมัย  พวงทองหลาง 
13.ด.ช.ธนนันท์  บ ารุงจิตร 13.ด.ญ.วาสนา  ม่วงงาม 
14.ด.ช.ณัฐวุฒิ  ลาค า 14.ด.ญ.สรนรียา  สามล 
15.ด.ช.พีรพัฒน์  ประชายืนยง 15.ด.ญ.พิมพ์ชนก  ปันส่วน 
16.ด.ช.กัณตภณ  ป้องพาล 16.ด.ญ.ปานกมล  วิเวกพรมราช 
17.ด.ช.ศิวกร  ค าสุก 17.ด.ญ.ภิญญามาศ   จันทร์เพชร 
18.ด.ช.พชรพล  ศรีประเสริฐ 18.ด.ญ.สุวราวดี   แก้วหัสดี 
19.ด.ช.ณัฐวงษ์  แซ่กวาง  
  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางดิสพร  พรหมทิพย์ 



  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.อัยยาการ  สิทธิพล 1.ด.ญ.รุจาภา  หลักเพชร ์
2.ด.ช.ณัฐภาส  แคนเหนือ 2.ด.ญ.จิรัชญา  ทองใบ 
3.ด.ช.ตะวันฉาย  กงแก้ว 3.ด.ญ.ภัคภิณญา  บุญเพิ่ม 
4.ด.ช.กันต์กวี  ชุ่มกมล 4.ด.ญ.พรพรรณ  จันดี 
5.ด.ช.ธีทัต  แสงสว่าง 5.ด.ญ.พิชญา  จงใจสิทธิ ์
6.ด.ช.ภัครพงษ์  ศรีแก้ว 6.ด.ญ.อภิสรา  ถนอมบุญ 
7..ช.พีรดนย์  ถาวรกุล 7.ด.ญ.กนกพิชญ์  เฮงสากล 
8.ด.ช.อนุสรณ์  หวาย 8.ด.ญ.ฐาปณี  พิมเพ็ชร 
9.ด.ช.ภูดิศ  อยู่คง 9.ด.ญ.มุทิตา  มุงคุณ 
10.ด.ช.กนกพล  ณรงค์เพ็ชร 10.ด.ญ.สุกัญญา  มะโนรมย ์
11.ด.ช.ภูมิพัฒน์  แสงสีสม 11.ด.ญ.ปณิชา  พิมเพ็ชร 
12.ด.ช.วชิรวิทย์  บุญนก 12.ด.ญ.ธัญพิชชา  วงสา 
13.ด.ช.ชัยวัฒน์  ปักกาวะลา 13.ด.ญ.นาราภัทร  แสงสนธิ์ 
14.ด.ช.บัณฑิต  บุญศร ี 14.ด.ญ.โชติกา  โชติรัฐนันท ์
15.ด.ช.ธนโชติ  พลไพร 15.ด.ญ.ธัญชนก  หมื่นสอาด 
16.ด.ช.ธนกฤต  แสงเกตุ 16.ด.ญ.นภัสสร  สุ่มมาตย ์
17.ด.ช.ธนกฤต  ค าขจร 17.ด.ญ.ชณิชา  สวัสดี  
18.ด.ช.พสิษฐ์  วงษ์พันธ ์ 18.ด.ญ.พฤกษา  แม่นปืน 
19.ด.ช.บุณยกร  ใหม่สุข   
20.ด.ช.พิชญะ  ศรีอ่อน   
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสาวกัญญา หอมแป้ง 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.ธีร์วรา  ออทอศร ี  1.ด.ญ.รวินท์นิภา  ดาวล้อม 
2.ด.ช.ธนพนธ์  ดีงาม 2.ด.ญ.พาขวัญ  ทองสิน 
3.ด.ช.นันท์พัทธ์  จันทร์คลาย 3.ด.ญ.ไปรยา  บุญยืน 
4.ด.ช.เกริกเกียรติ  มาลาทอง 4.ด.ญ.ปัญชลิกา  อินทรนวล 
5.ด.ช.กรวิชญ ์ ศรีสุริยาเย็น            5.ด.ญ.พิชชาภา  อันสมบูรณ ์
6.ด.ช.พูนทรัพย์  โพธิ์ศิริ 6.ด.ญ.สิริอัปสร  ทับทว ี
7.ด.ช.ธนวัฒน์  ศรีอนุตร                  7.ด.ญ.อารยา  สะพัน 
8.ด.ช.อัครชัย  ชมกิจ 8.ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ถาวรกุล 
9.ด.ช.ภูริชญา  กี้ธนสมบัติ 9.ด.ญ.มุกอันดา  งามส าโรง 
10.ด.ช.ณัฐภูมินทร์  ลาค าเอ็บ    10.ด.ญ.วิชาญาพร  สหุนิล 
11.ด.ช.ธนวิชญ์  ทองจันทร์ 11.ด.ญ.สลิลฎาทิพย์  วงษ์ประยูร 
12.ด.ช.วีรนนท์  ดีแป้น 12.ด.ญ.ธนพร  แสนองอาจ 
13.ด.ช.ธนเดช  พงษ์สมร 13.ด.ญ.ธัญญาภรณ์  เดชสอน 
14.ด.ช.อิทธิพัทธ์  วิจิตรโท 14.ด.ญ.อรนิภา  หาญธงชัย 
15.ด.ช.ดนุสรณ์  อินทร์เปือย 15.ด.ญ.อารดา  ก้องสูงเนิน 
16.ด.ช.ธนทัต  ใจประเสริฐ   16.ด.ญ.จารุรัตน์  แปนกอง 
17.ด.ช.วรพล  เกตุสุข 17.ด.ญ.ณัชชา  กันประกอบ 
18.ด.ช.เจริญชัย  งาเครือ 18.ด.ญ.ภิญญา  เพชรปล่ัง 
19.ด.ช.ณัฐวัฒน์  ดอนสิงห์  
20.ด.ช.เกรียงไกร  เฉลิมศร ี  
21.ด.ช.จิราพัฒน์   พานิช  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสุรีรัตน์  อันสมบูรณ์ 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.ชวนันท์  อ่อนน้อม 1.ด.ญ.กัญญาพัชร  เกิดแดงบุ 
2.ด.ช.รณกฤต  ภาสีนีนนท์ 2.ด.ญ.ปูริดา  ภูทองพันธ์ 
3.ด.ช.ปรีชา  ธนมงคลเจริญ 3.ด.ญ.ณัฐชา  ลาภไธสง 
4.ด.ช.ทศธรรม  วันทนา 4.ด.ญ.นันทิกานต์  น้วม 
5.ด.ช.ปกรณ์  ครเกษม 5.ด.ญ.สรัญญา  เด่นดวงเดือน 
6.ด.ช.ปุญญพัฒน์  พงษ์ศรี 6.ด.ญ.สาธกา  วิมุกตานนท ์
7.ด.ช.นพวิทย์  ป่ินเบ็ญ 7.ด.ญ.อารดา  ด้วงเจริญ 
8.ด.ช.จิรายุ  พนาลาด 8.ด.ญ.กุลณัฐ  กองทอง 
9.ด.ช.ศุภกร  ลาเสือ 9.ด.ญ.วชิราภรณ์  ชาญกสิกรณ์ 
10.ด.ช.กิตตินันท์  เชื้อวงค์ 10.ด.ญ.ขวัญข้าว  วรรณวีระ 
11.ด.ช.ธีรวิทย์  แดงอ่อน 11.ด.ญ.ศุภานิช  กองกุล 
12.ด.ช.สรรเสริญ  ศรีสมบัติ 12.ด.ญ.เกวลิน  ชุนไธสง 
13.ด.ช.กุลพัทธ์  อรชุน 13.ด.ญ.ณิชาการณ์  มณีโชติ 
14.ด.ช.จิรายุ  กลีบเมฆ 14.ด.ญ.ปภาดา  ทุมกองแก้ว 
15.ด.ช.วราวุธ  เรืองฤทธิ์ 15.ด.ญ.อังคณา  ลิมป์รุ่งโรจน ์
16.ด.ช.ณัฏฐนันท์  พลดงนอก 16.ด.ญ.ลวน รัตนะ  กึมสาราดียา 
17.ด.ช.ปัญญรัชต์  ถาวรสาลี 17.ด.ญ.ชุติกาญจน์  วงษ์ศิร ิ
18.ด.ช.ภูมินทร์  มีฉายี 18.ด.ญ.พุฒิธาดา  ชาวน้ าอ้อม 
19.ด.ช.อภิวิชญ์  กาญจนากร  
20.ด.ช.ชยพล  งามประสิทธิ์  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสาวลีลานุช  เข็มทิศ 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1. ด.ช. ชายหก  ย ู 1. ด.ญ.อารดา  สังกิจ                                   
2. ด.ช. วชิรวิตญ์  บุญประนอมศรี 2. ด.ญ.นทีทิพย์  มนต์อินทร์ 
3. ด.ช. ภานุวัฒน์  ทองแบบ 3. ด.ญ.ชิดชนก  มีกุล 
4. ด.ช. ธรรศฌ์ปกรณ์  งามเลิศรัตนกุล 4. ด.ญ.จิรัชยา  ทองชาย 
5. ด.ช. จตุภูมิ  อ่ าสุข 5. ด.ญ.วัทนวิภา  เปรมกมล 
6. ด.ช. ภูวรินทร์ เจริญจิตร 6. ด.ญ.อริสา  เจริญชัย 
7. ด.ช. ปิยพัชร์  แสนวงษ์ 7. ด.ญ.วิภวานี   ทามัน 
8. ด.ช. ธนกฤต  บุญประคอง 8. ด.ญ.พิชยา   พรหมาซุย 
9. ด.ช. กรพัฒน์  ชมเชย 9. ด.ญ.ธีร์วรา  พิมพิสาร 
10.ด.ช. เทพอักษร  วิลาวรรณ 10. ด.ญ.ปุณชญา  ยอดดี 
11. ด.ช. นวพล  อนุฤทธิ์ 11. ด.ญ.อริสรา   พันธ์ประเสริฐ 
12. ด.ช. สุเมธัส  ปราบพาล 12. ด.ญ.ฐิติวรดา   ทักษิณ 
13. ด.ช. ศักด์ิดา  บุพลับ 13. ด.ญ. นิชนันท์  กมลพันธ์ 
14. ด.ช. พงศกร  ตันเที่ยง 14. ด.ญ.ฐิติยา  สีละมาด 
15. ด.ช. อดุลวิทย์  แก้วภูมิแห่ 15. ด.ญ.ปพิชญา  วายลม 
16. ด.ช. สุภารินทร์   ชอบสุข 16. ด.ญ.ปัณณพร   กุลรัตน์ 
17. ด.ช. พงษ์เพชร  ภู่ทอง 17. ด.ญ.จิราพร  วจีเกษม 
18. ด.ช. พัฒนศักด์ิ  เชื้อค าสี 18. ด.ญ.นภัสสร  บุญวัฒนชัย 
19. ด.ช. ณัฎฐกฤต  คณิตบุญ  
20. ด.ช. ตะวัน  ทุน  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสาวพรรณราย  บุญวงค์ 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 6 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.ปุญมนัส  ศรีจันทร์ 1.ด.ญ.สัณห์ฤทัย  พันธ์กว้าง 
2.ด.ช.ศุภกร  คุณชม 2.ด.ญ.ณิชาพร  ทุมจังหรีด 
3.ด.ช.ศาสตวัฒน์  ทองทั่ว 3.ด.ญ.จิรนุช  เงินกระไร 
4.ด.ช.ปพนกร  มีสมบัติ 4.ด.ญ.ธัญพิชชา  เชื้อเกษม 
5.ด.ช.จารุวัฒน์  จันทร์ทึก 5.ด.ญ.กรรณิการ์  เงินก าไร 
6.ด.ช.ยศพล  พลเจริญ 6.ด.ญ.ลักษิกา  บุญพามา 
7.ด.ช.ธนดล  มานะต่อ 7.ด.ญ.สุพรรษา  ทวะชาลี 
8.ด.ช.ภัคพงษ์  หอมหวล 8.ด.ญ.ปาลิกา  นวลสกุล 
9.ด.ช.กิตติกรณ์  ชาวเมือง 9.ด.ญ.ปวริศา  จันทร์อบ 
10.ด.ช.ธนศักด์ิ  ศรีชมพ ู 10.ด.ญ.ธัญญรัตน์  สุธนะวัฒน์ 
11.ด.ช.ปิยะวัฒน ์ จ าปาสุข 11.ด.ญ.ณิชชยา  ภูมิสุข 
12.ด.ช.อัครพล  พัฒนศิริชัย 12.ด.ญ.กรรณิการ ์ สุดตา 
13.ด.ช.ศุภกานต์  มหิงสาเดช 13.ด.ญ.วรกานต์  แสวงดี 
14.ด.ช.อิศรา  ภูนา 14.ด.ญ.สุชานาฎ  ภูมิทอง 
15.ด.ช.ศิรวิช  ฤกษ์ยาม 15.ด.ญ.กมลวรรณ  บัวดอก 
16.ด.ช.ธนาธิป  ชูสาย 16.ด.ญ.น้ าทิพย์  ส าลี 
17.ด.ช.ภานรินทร์  มีอาษา 17.ด.ญ.วรรณพร  หาญกระโทก 
18.ด.ช.ณัฐวัฒน์  ภักดีรัตน์ 18.ด.ญ.กัญญารัตน์  ถาวรยิ่ง 
19.ด.ช.กันตนารถ  จอมชีวิน  
20.ด.ช.พชร  บุญศรี  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางพิมทอง  ยุทธนไพบูลย์ 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 7 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.พิชญะ  กันนุรา 1.ด.ญ.พัชญาภาส์  นิลมณ ี
2.ด.ช.กมนทรรศน์  เหลืองตระกูล 2.ด.ญ.ณัฐชนก  แก้วพิลึก 
3.ด.ช.ต่อตระกูล  อาศัยราษฎร ์ 3.ด.ญ.จิตรธิดา  เกทะโล 
4.ด.ช.ภูวเดช  ธนาปฏิภาณวัฒน์ 4.ด.ญ.ชนิภา  ค าบุญเรียง 
5.ด.ช.ญาณโชติ  ดวงดาว 5.ด.ญ.คีติกา  แก้วประสิทธิ์ 
6.ด.ช.กันต์ณภัทร  เรืองขุนชัย 6.ด.ญ.นุศรา  นรสิงห์ 
7.ด.ช.ไววิทย์  จันดาผล 7.ด.ญ.ปุญญิศา  คงเขียว 
8.ด.ช.อภิสิทธิ์  บุญมาฉิม 8.ด.ญ.พัทธนันท์   เหมือนประโคน 
9.ด.ช.ณัฐชพล  แก้วตา 9.ด.ญ.ธนาภา  อ าพันธ์เสน 
10.ด.ช.ปวริศ  โสวภา 10.ด.ญ.ณปภัส  ยอดวิเศษ 
11.ด.ช.ยศทพันธ์  ค ามา 11.ด.ญ.นัฐชานันท์  จุกแลร์ 
12.ด.ช.ปิติภัทร  พันธ์กล่อม 12.ด.ญ.นภัสธิดา  แสงอ่อน 
13.ด.ช.ณัฐพงษ์  หอมจันทร ์ 13.ด.ญ.กัญญาณัฐ  งามสอาด 
14.ด.ช.เจษฎา  อ่อนศร ี 14.ด.ญ.ณัฏฐกานต์  นพทัน 
15.ด.ช.กิตติวัฒน์  ฉ่ าศรี 15.ด.ญ.พิชญ์วดี  วิชัยประจักร ์
16.ด.ช.ภาคิน  ศักด์ิพรหม 16.ด.ญ.ณัฐนิชา  พูลแก้ว 
17.ด.ช.เนติธร  กันประชุม 17.ด.ญ.ณิชาภา  ถาวรภา 
18.ด.ช.ทินภัทร  สุพรรณรัง 18.ด.ญ.พาขวัญ  จ่าพิชม 
19.ด.ช.ภัทรพงษ์  พิมพ์วงษ ์ 19.ด.ญ.ณัฐธิดา  จันทร์เทศ 
 20.ด.ญ.ธันชนก  กาญจนศร 
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสุนทรี  ช่างเกวียน 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 8 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.กลวัชร  มั่นจิตร 1.ด.ญ.ปพิชญา  คงทน 
2.ด.ช.รชต  ทะวาผักแว่น 2.ด.ญ.กัญญาณัฐ  โสมนา 
3.ด.ช.ธนกร  ธนศรีตระเวน 3.ด.ญ.ศุภนุช  นิสกนิลกุล 
4.ด.ช.ณัฐวรรธน์  อนงค์พร 4.ด.ญ.ธารทิพย์  เกตุจ ารญู 
5.ด.ช.สุพจน์  วรรณรัตน ์ 5.ด.ญ.วรรณภา  พันธ์ป่าน 
6.ด.ช.ภคพล  แก้วเกษม 6.ด.ญ.ชนาภา  อันสมบูรณ ์
7.ด.ช.ลักษณ์ไทย  ช่างเกวียน 7.ด.ญ.ฑฤษกนก  โสมะเค็ง 
8.ด.ช.ภัทรกร  นวนย้อย 8.ด.ญ.ไอรดา  สีเคน 
9.ด.ช.ทรงพล  สิงขรณ ์ 9.ด.ญ.จิราภา  พรมมา 
10.ด.ช.วรินทร  พินดอน 10.ด.ญ.สิมิลัน  สุวรรณพัฒน์ 
11.ด.ช.ทศวรรษ  โรจนศิริรางกูร 11.ด.ญ.เกศรินทร์  กุลวิมล 
12.ด.ช.สมิทธ์  หลวงสนาม 12.ด.ญ.เนตรนภา  จันทร์พิษ 
13.ด.ช.วุฒิภัทร  ภาสดา 13.ด.ญ.ณัธฐกานต์  กรสา 
14.ด.ช.จารุพัฒน์  ประเทือง 14.ด.ญ.ณัฏฐธิดา  บุญสอน 
15.ด.ช.พีรวิชญ์  สิทธิจันทร ์ 15.ด.ญ.ณัฐนรีย์  ศรีคง 
16.ด.ช.ภูมิภัทร  ปินะถา 16.ด.ญ.ชยานันท์  บุตรศรีภูมิ 
17.ด.ช.เทพบุตร  เจียมจักร ์ 17.ด.ญ.ธนิดา  เงากระจ่าง 
18.ด.ช.กิตติกวิน  กรงาม 18.ด.ญ.สุพัตรา  ตุ้มนิลการ 
19.ด.ช.พงศธร  จันทร์ขาว 19.ด.ญ.โมลี  แฉขุนทด 
 20.ด.ญ.ปภาดา  นามโคตร 
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางสาวดลนภา  มูลถิน 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 9 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.โกเมศ  เกเย็น 1.ด.ญ.ณิชนันทน์  กล่ าพันธ์ 
2.ด.ช.กวิน  เสถียร 2.ด.ญ.ญาดา  พานิช 
3.ด.ช.สุพศิน  สุจริต 3.ด.ญ.กัญญาวีร์  จันทร์สมร 
4.ด.ช.สพลวัฐฐ์  สุดทอง 4.ด.ญ.กวินตรา  รอดอ๊าต 
5.ด.ช.พัชรพล  วงวาท 5.ด.ญ.ธัญชนก  ประสมหมู ่
6.ด.ช.ทองแท้  ก าลังดี 6.ด.ญ.ริญญานันท์  สีชมพ ู
7.ด.ช.ชนาภัทร  วัฒนาวงค์ 7.ด.ญ.ธัญญรัตน์  กันเมียน 
8.ด.ช.ภูมิรพี  ดีแย้ม 8.ด.ญ.นลินนิภา  ชาติศิร ิ
9.ด.ช.วชิรวิชญ์  พิภักดี 9.ด.ญ.ชุติมล  แกมนิล 
10.ด.ช.วีรภัทร  อ้นทรา 10.ด.ญ.ชนาพร  ชมเทียม 
11.ด.ช.ณัฐพงษ์  บุญครุฑ 11.ด.ญ.ณฐนันทน์  พว่งศิริ 
12.ด.ช.อนาวินทร์  เคลือวัลย ์ 12.ด.ญ.ณัฐณิชา  เอมอิ่ม 
13.ด.ช.ธนธรณ์  รักษาพล 13.ด.ญ.ลักษิกา  อุ่นศิร ิ
14.ด.ช.ธนัญชัย  อ่อนหวาน 14.ด.ญ.กัญญาพัชร  บุญมา 
15.ด.ช.ธนกฤต  แสงหิรัญ 15.ด.ญ.พิชชานันท์  แม่นปืน 
16.ด.ช.บุญญปัญญ์  จันขุนทด 16.ด.ญ.ปานฤทัย  ค าบุญเรือง 
17.ด.ช.กัณตพงษ์  เกตุพงษ ์ 17.ด.ญ.กริยาภา  ทิมพรมราช 
18.ด.ช.เศรษฐพงศ์  ค าขจร 18.ด.ญ.ณัฐธิดาพร  ค่าโค 
19.ด.ช.พงศ์ธร  เบ็ญจวงษ์ 19.ด.ญ.พิชญาภา  พงศ์อนุจาร ี
  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางยุพยงค์  พวงศรี 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 10 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.ฐิติภัทร  แก้วเพชร 1.ด.ญ.อภิชญา  ภานนท ์
2.ด.ช.ณัฐคุณ  ทวีทรัพย ์ 2.ด.ญ.เพชรน้ าหนึ่ง  อินทผดุง 
3.ด.ช.กฤติน  ไทยบรรณหาญ 3.ด.ญ.กชพร  ผลเจริญ 
4.ด.ช.สุวิจักขณ์  พันธ์สระน้อย 4.ด.ญ.ศศิธร  โสภาวรรณ 
5.ด.ช.วชิรวิชญ์  นนท์สืบเผ่า 5.ด.ญ.ธิดาพร  ค าโสดา 
6.ด.ช.ธนศักด์ิ  จันทะพล 6.ด.ญ.นันธิพร  เกียรติอุทัยวงศ์ 
7.ด.ช.ฐาปกรณ์  อุดรศร ี 7.ด.ญ.ธวัลรัตน์  สุธาวา 
8.ด.ช.ภูวเนศ  ลักขษร 8.ด.ญ.ณิชานนท์  หาญสาริกัน 
9.ด.ช.วรุตม์  คนมั่น 9.ด.ญ.ชัชชญา  อัสสานนท ์
10.ด.ช.ธนธัช  แซ่ย่าง 10.ด.ญ.จันทร์จิรา  ไปนั้น 
11.ด.ช.เตชินท์  พานิช 11.ด.ญ.จินดาภรณ์  ปลายเดือน 
12.ด.ช.ณัฎฐวี  เงินกอน 12.ด.ญ.ขวัญแก้ว  ทางลาด 
13.ด.ช.ภัทรดนัย  รัตนวัน 13.ด.ญ.ภัทราวดี  บุษราค า 
14.ด.ช.ภูวณัฎฐ์  จ าปาทอง 14.ด.ญ.กัญญาณัฐ  ศรีไพล 
15.ด.ช.ธนภัทร  คงสนิท 15.ด.ญ.ธิดารัตน์  ทองนิล 
16.ด.ช.อาทิวราห์  คงแสนค า 16.ด.ญ.อนัญญา  เจียมโฆสิต 
17.ด.ช.ธีรพล  ม้ามไธสง 17.ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์  สุดาชัย 
18.ด.ช.ธีรภัทร  เพ็ชรศร ี 18.ด.ญ.กัญญ์ชยาวีร์  พิมพ์ภักด์ิ 
19.ด.ช.จิรเทพ  สมทิพย์  
20.ด.ช.ธนกฤต  แก้วพวง  
  
  
  
  

 
 

ครูประจ าชั้นนางวรรณศิริ  ดีเวิน 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 11 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.กิจตณศักด์ิ  เปาสกุล 1.ด.ญ.กานต์ธิดา  ใครหิน 
2.ด.ช.ธนกฤต  จิตติเมธากุล 2.ด.ญ.เขมจิรา  หงวน  
3.ด.ช.ถิรวุฒิ  บุญอินทร ์ 3.ด.ญ.อภิษฎา  กันประดับ 
4.ด.ช.อธิคม  โกยรัมย์ 4.ด.ญ.วชิราภรณ์  ป่ันแก้ว  
5.ด.ช.นนทกานต์  อินเทศราช 5.ด.ญ.อภิญนันธิดา  โคษา 
6.ด.ช.ธารธรรม  ภูวธนานนท์ 6.ด.ญ.ชนาภา  พิมพา 
7.ด.ช.ไชยวัฒน์  กิจพานิช 7.ด.ญ.ธดาภรณ์  ชรินทร ์
8.ด.ช.ยุทธการ  ศรีสาคร 8.ด.ญ.ณัฐวลัญช์  จงเจริญ 
9.ด.ช.ตันติกร  ขุนทอง 9.ด.ญ.กมลพรรณ  มณีวงษ์  
10.ด.ช.ธนภัทร  เจริญยิ่ง 10.ด.ญ.นรรณธิดาภรณ์  ยอดสิงห์ชัย  
11.ด.ช.ติณณภพ  แจ้งไธสง 11.ด.ญ.กัลยรัตน์  แก้วโนริด 
12.ด.ช.นัฐวัตร  ค าชัย 12.ด.ญ.กิตติณัฐ  หลาบยองศร ี
13.ด.ช.ธนาธิป  หอมหวล 13.ด.ญ.พนัชกร  เพชรภักดี 
14.ด.ช.รณกร  สว่างเทียม 14.ด.ญ.พิชญาภัค  พงษร์ัตนวราศัย 
15.ด.ช.พร้อมพงศ์  เพิ่มพิมพา 15.ด.ญ.กรองขวัญ  แฉกกระโทก 
16.ด.ช.ภูตะวัน  เฉิดกระโทก 16.ด.ญ.กรองทอง  จันทร์ผอง 
17.ด.ช.ชคทัณฑ์  จันงาม 17.ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  ยิ้มเจริญนุกูล 
18.ด.ช.พงศกร  โสดาราม 18.ด.ญ.ณัฐชา  แพงจ าปา 
19.ด.ช.ชนันธร  ตะบุตร  
  
  
  
  
  

 
  

ครูประจ าชั้นนางสุภาวดี  ฝอยส าโรง 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 12 

 
ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

1.ด.ช.ณภัทร  หงส์ทอง 1.ด.ญ.ณัฐชา  อุ่มศึกษา 
2.ด.ช.เทวะพงศ์  ศรีชอบธรรม 2.ด.ญ.วาสินา  ชูโชคชัย 
3.ด.ช.กฤตานนท์  ถาวรบุญ 3.ด.ญ.พิชญธิดา  แก้วเกษม 
4.ด.ช.กองพล  หงส์ทอง 4.ด.ญ.ภัทรวดี  แก้วโกมล 
5.ด.ช.นพรัตน์  สุริยมนต์ 5.ด.ญ.ธิดารัตน์  ทองชม 
6.ด.ช.ณัฐดนัย  กองชุมพล 6.ด.ญ.กานดาภา  ท าบุญ 
7.ด.ช.ภาคิณ  แย้มยืดสุข 7.ด.ญ.ทฤษฎีรักษ์  มั่นคงคูณ 
8.ด.ช.พิทวัส  นาคหมวก 8.ด.ญ.ณัฐณิชา  เหล็กนางรอง 
9.ด.ช.ภัทรชนน  สังข์เงิน 9.ด.ญ.สาวิตรี  พลดงนอก 
10.ด.ช.คชรัตน์  เพ็ชรศร ี 10.ด.ญ.กัญญาณัฐ  เปรมกมล 
11.ด.ช.นันทปรีชา  ชาติกระโทก 11.ด.ญ.ศุภิสรา  วักไธสง 
12.ด.ช.นันทจิต  สุขทิศ 12.ด.ญ.กัญญาณัฐ  ค้อศุภฤกษ์สกุล 
13.ด.ช.รัชชานนท์  นาควาด 13.ด.ญ.ธิติมา  ใจดี 
14.ด.ช.จีรพัฒน์  งามศิริ 14.ด.ญ.จิรภิญา  อินทร์ทรัพย ์
15.ด.ช.ศิวณัฐ  รูปเลิศ 15.ด.ญ.สิปาง  เกตุพงษ์ 
16.ด.ช.ธนทัต  เจียกกระโทก 16.ด.ญ.นันทวัน  ยศรุ่งเรือง 
17.ด.ช.ธนโชติ  พันทะคุ 17.ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์  แววเพ็ชร 
18.ด.ช.ศิวกร  บุญเจริญ 18.ด.ญ.เกวลิน  แซ่ตั้ง 
 19.ด.ญ.ญาณัจฉรา  ภูเชิด 
  
  
  
  
  

  
 

ครูประจ าชั้นนางประภาดา   เอกวงษ์ 


