รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.พนัชกรณ์ พนมผา
2. ด.ช.กรวิชญ์ บุญโต
3. ด.ช.เศรษฐี พรมวิเศษ
4. ด.ช.ศิวกร วันจิตร
5. ด.ช.ดนัยพัทน์ นามภู
6. ด.ช.โกศล อุม
7. ด.ช.ธนกฤต บุญมา
8. ด.ช.ณคุน ศานติเมธางกูร
9. ด.ช.รัชพล ทองมา
10. ด.ช.นรวร อรรควัตร์
11. ด.ช.ชัยมงคล ประยงค์ขา
12. ด.ช.กรวิชญ์ ประยงค์ขา
13. ด.ช.ศักดิ์ดา คาสุขดี
14. ด.ช.ณภัทร บุญศรี
15. ด.ช.เกียรติศักดิ์ เข็มทอง
16. ด.ช.กฤตภพ ถาวรศิลป์
17. ด.ช.ณัฐดนัย ดาบจันทร์
18. ด.ช.เจษฎา ลาลุน
19. ด.ช.สุรวัศ ไพโรจน์
20. ด.ช.อนันยช เงินอ่อน
21. ด.ช.วิลเลี่ยม ซี เอสเซอร์
22. ด.ช.บารมี ภูสุวรรณนานนท์
23. ด.ช.ณวัฒน์ วรรณทอง

1. ด.ญ.ณิชาภา สิริอรุณเดชา
2. ด.ญ.ณัฐฐากุล วรรณชาติ
3. ด.ญ.เมญาวีย์ รัชวงษ์
4. ด.ญ.ปริชญา มานะกิจ
5. ด.ญ.กุลปรียา พลแสน
6. ด.ญ.บุญญาพร พรหมศรี
7. ด.ญ.วาณิกกุล สีสังวาลย์
8. ด.ญ.สุตาภัทร สะใบนาค
9. ด.ญ.พิมพิกา จันทรินทร์
10. ด.ญ.สุธิดา ถาวรใหญ่
11. ด.ญ.ชญานิษฐ์ จั่นสมพงษ์
12. ด.ญ.ชลธิชา อัปมะโท
13. ด.ญ.อินทิรา สิงห์สกล
14. ด.ญ.อังศุมาลิน จิตรพล
15. ด.ญ.ศศิกานต์ อมรสิทธิ์
16. ด.ญ.ธิดาพร บุญเกิด
17. ด.ญ.กมลรัตน์ แกล้วกล้า
18. ด.ญ.วิชญาดา พันธุ์สถิตย์
19. ด.ญ.จิตตาภา ทองศรี
20. ด.ญ.ณัทกาญจน์พร อดทน

ครูประจาชั้น นางเดือนแรม เชื้อเสนา

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ศุภณัฐ เงินกอง
2. ด.ช.สุดเขต ลาวงค์
3. ด.ช.สลัล บัวอินทร์
4. ด.ช.ภัทรกร ดาวเรือง
5. ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประยงค์เพ็ชร
6. ด.ช.ปุญญพัฒน์ ประบุญเรือง
7. ด.ช.ธนธรณ์ ชาเครือ
8. ด.ช.ธนภัทร บุญเกื้อ
9. ด.ช.กรวิชญ์ แก้วดึง
10. ด.ช.ธรรมสรณ์ สาระการ
11. ด.ช.ศรณ์พงค์ ขันทมาลา
12. ด.ช.ภูมิกร จันทร์ผอง
13. ด.ช.นนทกร มาจังหรีด
14. ด.ช.กัญณพัฒน์ สถาปนากรณ์
15. ด.ช.จักรพรรดิ์ หนองงูเหลือม
16. ด.ช.รัชพล สุทธาโย
17. ด.ช.พสธร บัวเลย
18. ด.ช.ณฐกร กันดิษฐ
19. ด.ช.ศิริพงษ์ บุญยะดาษ
20. ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปิดตาทาสา
21. ด.ช.ธีระพงษ์ อ้อเจริญ
22. ด.ช.ธันวา ยี่เฮง

1. ด.ญ.ภัทรธิดา ใครหิน
2. ด.ญ.ณิชาภรณ์ งามแสง
3. ด.ญ.มนัสนันท์ แก้วพิลา
4. ด.ญ.นริศา จันปลั่ง
5. ด.ญ.พุทธิตา กันหา
6. ด.ญ.ชนกานต์ ไชยภักดี
7. ด.ญ.ชณัฐชา บุดดีลา
8. ด.ญ.พัณณิตา สุริวัฒน์
9. ด.ญ.ปัณณพร มีสมบัติ
10. ด.ญ.สุภัคชญา อ่อนน้อม
11. ด.ญ.นันท์นภัส รัชธร
12. ด.ญ.วิภาวนี ถาวรชน
13. ด.ญ.วชิริญาณ์ ชัยศรี
14. ด.ญ.ศศิกานต์ เจริญยิ่ง
15. ด.ญ.พลอยใจ ชาลีศรี
16. ด.ญ.มีนา วายลม
17. ด.ญ.บัณฑิตา อรชุน
18. ด.ญ.ลลดา คงสวัสดิ์
19. ด.ญ.กัลยา บุตรหาญ
20. ด.ญ.ชุติกานต์ ยิ่งยงค์
21. ด.ญ.ณิชชาภัทร จันทร์ชู
22. ด.ญ.จิรนันท์ ดิษเมืองปัก
23. ด.ญ.ณัฐชิยา พงษ์ศรี
24. ด.ญ.ณัฏฐการณ์ กางแก้ว

ครูประจาชั้น นางสาวปัญจรีย์ อินที

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.เกียรติศักดิ์ นักหมวด
2. ด.ช.ศรัญปกรณ์ จันทมิฬ
3. ด.ช.ภาคิน เคาวฤกษ์
4. ด.ช.ปัญญากร สีหาโบราณ
5. ด.ช.วีรภัทร เพ็ชรจิตต์
6. ด.ช.ชาญณรงค์ ฉลาดร่มเย็น
7. ด.ช.กชฐณณ สมุทรีรัมย์
8. ด.ช.กรวิวัฒน์ จันชม
9. ด.ช.นวินเมธ เอี่ยมจารัส
10. ด.ช.ณัฐดนัย บุญแก้ว
11. ด.ช.ณัฐวุฒิ ผาวันดี
12. ด.ช.ธนกร วงษ์พันธ์
13. ด.ช.สิรภพ พาวงษ์บล
14. ด.ช.ศตายุ งามประสิทธิ์
15. ด.ช.อภิวัฒน์ สิทธิพล
16. ด.ช.ศักดินนท์ ชัยคุณากรขจร
17. ด.ช.ถิรวัฒน์ เจริญพันธ์
18. ด.ช.ศุภวิชญ์ หย่นครบุรี
19. ด.ช.ภูมิพัฒน์ กันจง
20. ด.ช.อนุศร เชื้อวงษ์
21. ด.ช.ธนพล เถาว์บุญ
22. ด.ช.พิชญดลย์ ไพเราะ

1. ด.ญ.ชนัญญา มลิแย้ม
2. ด.ญ.ธิติมา วิริยะศาสตร์
3. ด.ญ.ณัทธกาญจน์ โชจีน
4. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ พรวาปี
5. ด.ญ.วิรัญญาภรณ์ อ่อนสว่าง
6. ด.ญ.พิชญธิดา หงษ์ทอง
7. ด.ญ.ณัฐชา ภูมะณี
8. ด.ญ.ลภาภัทร หุตะเจริญ
9. ด.ญ.ปวริศา เทราซาวา
10. ด.ญ.พรลภัส พันพิบูลย์
11. ด.ญ.อรุณภา อุดมวิทยานุกูล
12. ด.ญ.วรินธรณ์ จาดอุไร
13. ด.ญ.วรินญา จาดอุไร
14. ด.ญ.ชนัญธิดา ทาจม
15. ด.ญ.วรรณิดา เทียมพูล
16. ด.ญ.ดิลากา นิพินิจ
17. ด.ญ.พิชญา ชี้กลาง
18. ด.ญ.จิราพัชร สายคล้าย
19. ด.ญ.ณิศศา ศรีบุรินทร์
20. ด.ญ.กรกนก โพธิ์อาไพ
21. ด.ญ.อชิรภัทร วัฒนเวชย์
22. ด.ญ.สุภาพร เขียนโคกกรวด
23. ด.ญ.ธนภรณ์ ชมกุล

ครูประจาชั้น นางสาวประนอม วงศ์สังวาลย์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กัณฑ์อเนก อินทร์ถึก
2. ด.ช.พัสกร ชื่นชม
3. ด.ช.สรสิทธิ์ สงนอก
4. ด.ช.สมปอง เทือง
5. ด.ช.ชยากร สารการ
6. ด.ช.นาราธร จันทร์ขาว
7. ด.ช.วรินทร ทองสีมา
8. ด.ช.ภาราดร จันทร์ขาว
9. ด.ช.ศุภณัฐ รัศมี
10. ด.ช.วัชรวงศ์ ตะเภาพงษ์
11. ด.ช.พัชรพล พิมพ์ทอง
12. ด.ช.ธนพัฒน์ เวชสี
13. ด.ช.พิพัฒน์ โคตรสวัสดิ์
14. ด.ช.เดชาวัต สีฟ้า
15. ด.ช.ธนวัฒน์ สุยะแก้ว
16. ด.ช.ก้องกิดดากร เจริญยิ่ง
17. ด.ช.ภคพล พิมพา
18. ด.ช.ธวัชชัย คะรานรัมย์
19. ด.ช.ณภัทร บุราคร
20. ด.ช.จิรพัทธ์ ดิษเมืองปัก
21. ด.ช.ปรเมษฐ์ แก้วเกษม
22. ด.ช.อภิวัฒน์ ยะหัตตะ

1. ด.ญ.สุขณิชชา จิตธรรมมา
2. ด.ญ.มณีรัตน์ นิ่มทอง
3. ด.ญ.ธนัญพรรธน์ อนุตรกุล
4. ด.ญ.ศิริลักษณ์ เรืองรัศมี
5. ด.ญ.ธนวรรณ พรมชาดา
6. ด.ญ.กชมน หาญฉวี
7. ด.ญ.เบญจพร บวบหอม
8. ด.ญ.กาญจนาภา เข็มทอง
9. ด.ญ.สุพรรณี แก้วลี
10. ด.ญ.กานต์กมล โชติพรม
11. ด.ญ.เมธาพร เบ็ญจมินทร์
12. ด.ญ.วรรณวิมล นบนอบ
13. ด.ญ.ปภาวรินทร์ มานะอด
14. ด.ญ.พัชริดา บึงจันทร์
15. ด.ญ.ณัฏฐธิดา เหมศิริ
16. ด.ญ.พริมรตา ออมสิน
17. ด.ญ.พิชยา เริกหริ่ง
18. ด.ญ.หนึ่งฤทัย ใสกามล
19. ด.ญ.ปุณณภา อุ่นเรือน
20. ด.ญ.กาญจน์วดี จุปะมะนัย

ครูประจาชั้น นางสาวสุจิตรา แดงโชติ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.จีรพัฒน์ ประลิตะวา
2. ด.ช.พีรพัฒน์ วินเทอร์
3. ด.ช.รุจิภาส ไชยดี
4. ด.ช.ตัง ลุกซิว
5. ด.ช.เจ้าคุณ สันหกรณ์
6. ด.ช.ภาณุภัทร พันธุชนินทร์
7. ด.ช.ณภัทร แสงสนธิ์
8. ด.ช.จิตรเทพ สารวมจิต
9. ด.ช.สหรัฐ สงวนศิลป์
10. ด.ช.วิชญะ อุณารักษ์
11. ด.ช.รัฐพล ดวงวิเชียร
12. ด.ช.นพรัตน์ ถาวรจิตร
13. ด.ช.ธีทัต ตรีมงคล
14. ด.ช.พงศ์ษธร มีเจริญ
15. ด.ช.ธนวินท์ สายคาวงศ์
16. ด.ช.กฤษดา คลาดกระโทก
17. ด.ช.เพิ่มทรัพย์ เห็นกาปัง
18. ด.ช.พีรพล บุญร่ม
19. ด.ช.ศักรินทร์ งามแสง
20. ด.ช.วรินทร แสนวันนาม
21. ด.ช.ธนดล รัตกสิกร
22. ด.ช.นวภัทร์ ทองคต

1. ด.ญ.วรสิริ กรอบสูงเนิน
2. ด.ญ.ธัญชนก สีลา
3. ด.ญ.จิรพัฒน์ สมบัติจิรกาล
4. ด.ญ.เบญญาภา ใจณะ
5. ด.ญ.มัดหวาย ดวงรัตนตรัย
6. ด.ญ.ญาณิศา ประกอบผล
7. ด.ญ.พิริยากร สุพานโชว์
8. ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตั้งพัฒนานันท์
9. ด.ญ.วรรณดี สุรพันธ์
10. ด.ญ.ลัลล์ลลิล สีตาล
11. ด.ญ.กมลชนก สาพล
12. ด.ญ.กรวรรณ เลี่ยมพักตัว
13. ด.ญ.วิรากานต์ มิตรฐานะ
14. ด.ญ.ปลายฝน เจริญสุข
15. ด.ญ.นภัสกร นิจถาวร
16. ด.ญ.กุลรวี อาจหาญกิจ
17. ด.ญ.พรปวีณ์ อินทผดุง
18. ด.ญ.สุชาดา มา
19. ด.ญ.ปณิดา บุญวัฒนชัย
20. ด.ญ.สาวิกา ประสมบัติ

ครูประจาชั้น นางสาวเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.อัครเดช ด่านกาจัด
2. ด.ช.ธนวร ชมเทียม
3. ด.ช.วรินทร พาแพง
4. ด.ช.ภาณุพงศ์ รสแก่น
5. ด.ช.กรวิชญ์ จันทร์นอก
6. ด.ช.อัครินทร์ เคลือวัลย์
7. ด.ช.ณัฐพล เย็นไทย
8. ด.ช.ศุภมงคล ใจชอบดี
9. ด.ช.ธนกฤต เหล่าหวายนอก
10. ด.ช.จตุรภัทร มหาศิลป์
11. ด.ช.อชิรวิชญ์ จันทรักษ์
12. ด.ช.ฤชวี พวงศรี
13. ด.ช.นันทกรณ์ ศิริราจวน
14. ด.ช.ณัฐทกฤษ แสงเกตุ
15. ด.ช.สิทธินนท์ สารทอน
16. ด.ช.วรวุฒิ สีเคน
17. ด.ช.กิตติพันธ์ พลไทย
18. ด.ช.ภัคพงษ์ พิมพ์แพทย์

1. ด.ญ.อภิสรา เกิดแดงบุ
2. ด.ญ.ดลพร จาเรืองเจริญกุล
3. ด.ญ.พิชชาภา สังประพน
4. ด.ญ.สุภาภรณ์ ศิริราจวน
5. ด.ญ.ชนธัญ ศิริศิลป์
6. ด.ญ.ชิณานา คาภา
7. ด.ญ.ชญาดา มิตรประพันธ์
8. ด.ญ.เจตสุภา พลเขียว
9. ด.ญ.ณัฐนิชา ปลิ้นโชคชัย
10. ด.ญ.จิรชญา รื่นรักษ์
11. ด.ญ.จิราพัชร ปักษา
12. ด.ญ.ลลิตา โปทิเป็ง
13. ด.ญ.ฟ้าใส สลับตาล
14. ด.ญ.เกศสิณี เรียนศรี
15. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ บารุงจิตต์
16. ด.ญ.สุนันท์ตา ศรีโชติ
17. ด.ญ.พรชรินทร์ สมานทสิกรณ์
18. ด.ญ.วิภาดา ชูวงษ์
19. ด.ญ.ธัญญารัตน์ พุทธศีลา
20. ด.ญ.ชนัญธิดา โคษา
21. ด.ญ.ณัฐวรา อารดร
22. ด.ญ.สุชาดา คาวิชัย
23. ด.ญ.กัญญานัฐ อ่อนอุทัย

ครูประจาชั้น นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์สิงห์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.อัครเดช เข็มทอง
2. ด.ช.ธรรมสรณ์ วันเพ็ง
3. ด.ช.ธีรัช แปลงกาย
4. ด.ช.สุวิจักษณ์ รุประมาณ
5. ด.ช.สนิทวงศ์ มุสิกา
6. ด.ช.เฉียบชัย ไชยพงษ์
7. ด.ช.ณัฐภูมิ พายสาโรง
8. ด.ช.พิทวัส งามศิริ
9. ด.ช.ฐิติวุฒิ พิมพา
10. ด.ช.ชนพล ผันประเสริฐ
11. ด.ช.ฐิติพัตน์ นวนไชย
12. ด.ช.ภานุพงศ์ นาดี
13. ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ มั่นคง
14. ด.ช.ณชพล เนียมนิล
15. ด.ช.สิรวิชญ์ ชาญพรมราช
16. ด.ช.ณิชกุล วรรรคง
17. ด.ช.ธันยวัตน์ ฉุนกระโทก
18. ด.ช.ธนพล อิสระชาติ
19. ด.ช.วงศกร วงษ์กลิ่น
20. ด.ช.นวภัทร อ่อนวงษ์

1. ด.ญ.ภัทรดา สิงห์หัดชัย
2. ด.ญ.ณิชาภัทร สิงห์สิทธิ์
3. ด.ญ.อชิรญา เอี่ยมวิไลย์
4. ด.ญ.ใบเฟิร์น อุ๊ก
5. ด.ญ.ภัทรวดี สังข์ประสาท
6. ด.ญ.ดารณี พูลมา
7. ด.ญ.อรุณวรา กอนจันทร์ดา
8. ด.ญ.อสมาภรณ์ บุญศิริ
9. ด.ญ.อรุณประภา กอนจันทร์ดา
10. ด.ญ.เกศรินทร์ ฉิมพาลี
11. ด.ญ.วณิชยา ชาวสวน
12. ด.ญ.ณัฐณิชา มิตรผักแว่น
13. ด.ญ.ศุภิสรา สุรพันธ์
14. ด.ญ.วรัชยา พานทอง
15. ด.ญ.ขวัญจิรา แก่ชะรัด
16. ด.ญ.ภรภัทร บุญยะดาษ
17. ด.ญ.ปิยะรัตน์ ราชพฤกษ์
18. ด.ญ.ปาณัฐดา ดิษฐบรรจง
19. ด.ญ.ณัฐธิชา ปริปุรณะ
20. ด.ญ.ดนิษฐา เหมาะชอบ
21. ด.ญ.กัญญาวีร์ ยวงอู
22. ด.ญ.ขวัญภัคสรน์ สุ่มมาตย์
23. ด.ญ.ฉัตรฤดี วงษ์ละมัย

ครูประจาชั้น นางสาวนิภาพร วันบุญ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ณัชภัทร เพ็งรอด
2. ด.ช.พชร ปลัดจิ๊
3. ด.ช.ธนนินทร์ สมบูรณ์พงษ์
4. ด.ช.รักษวาคิน นิลขันธ์
5. ด.ช.กฤษฎาภาส พุฒิเจริญศรี
6. ด.ช.นิชคุณ ทวีทรัพย์
7. ด.ช.นาวินท์ ประจง
8. ด.ช.ภาคิน เงียบจังหรีด
9. ด.ช.ณฐวัฒน์ บุญพามา
10. ด.ช.ปรมินทร์ กันประดับ
11. ด.ช.ณัฐภูมินทร์ แก่นจันทร์ใบ
12. ด.ช.จักรภพ อาพันธ์เสน
13. ด.ช.ศุภณัฏฐ์ รถพูน
14. ด.ช.วัชรพล พนกระโทก
15. ด.ช.กิตติพัฒน์ เพ็ชรศรี
16. ด.ช.ศุกลรวัฒน์ สระขุนทด
17. ด.ช.เม็ง ฮอน ฮวต
18. ด.ช.สาธุคุณ อยู่ระ
19. ด.ช.อัครวินท์ ไตรกิ่ง
20. ด.ช.วัชรากร บุญค้า
21. ด.ช.ชุติพันธุ์ กุสุมา
22. ด.ช.ชนกันต์ กุ่มเดช
23.ด.ช.พัชรกร พรมทองพะเนาว์

1. ด.ญ.จิตติพัฒน์ รัศสุวรรณ์
2. ด.ญ.ปนัดดา เนเยือด
3. ด.ญ.อัยรดา บุญรักษ์
4. ด.ญ.นิชาภา จันทรสิงห์
5. ด.ญ.ชโลธร ประเทศตุ
6. ด.ญ.นิศารัตน์ เผือกสีสุขธารง
7. ด.ญ.รมย์ชลี พรพรหมวินิจ
8. ด.ญ.สโรชา โภคทรัพย์
9. ด.ญ.สลิลทิพย์ เป้าวงษ์
10. ด.ญ.ภาพิมล ลีอุดม
11. ด.ญ.ธันยพร โพธิ์กาศ
12. ด.ญ.ภิญญาภัทร ใสพระเพลิง
13. ด.ญ.ณัฏฐณิชา จอดนอก
14. ด.ญ.วรรณวิษา ปาปักเข
15. ด.ญ.ธนมณ จิตรสูงเนิน
16. ด.ญ.ณัฐธิดา เรียมนอก
17. ด.ญ.ภูริชญา เทียนเถื่อน
18. ด.ญ.อรนภา เทียนสว่าง
19. ด.ญ.พรพรรษา เปลี่ยนศรี
20. ด.ญ.กัลยรัตน์ ธงศรี
21. ด.ญ.สุภาวดี หงษ์เจริญ
22. ด.ญ.ปนัดดา แปลงกาย
23. ด.ญ.อ่าทิชา ดวงฤทธิ์

ครูประจาชั้น นางสาวสิริกาญจน์ รัศสุวรรณ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.อวย อูซิง
2. ด.ช.ปภังกร หวังรัดกลาง
3. ด.ช.เวชพิสิฐ ใจประเสริฐ
4. ด.ช.ธีรเดช ท้าวสารี
5. ด.ช.กฤตานนท์ บุญมา
6. ด.ช.ยิ่งราช แก้วสุวรรณ์
7. ด.ช.พชรพล ดนัยจินตรัตน์
8. ด.ช.ตฤณภัท ปลื้มสามเณร
9. ด.ช.ภัทรภูมิ พยุหสิทธิ์
10. ด.ช.ธิติพงษ์ วินาโท
11. ด.ช.พัสกร คมคาย
12. ด.ช.กตัญญู เนียมมูล
13. ด.ช.ยุทธนา กาละพัฒน์
14. ด.ช.กฤษณภัทร์ คมขา
15. ด.ช.ภูมิภัทร ทาจารัส
16. ด.ช.อัครวินท์ หนุนสิมิ
17. ด.ช.อนุรักษ์ ศรีเงิน
18. ด.ช.ธนกร ขันตี
19. ด.ช.บุณณพัทธ์ พวงศรี
20. ด.ช.รัชชานนท์ เชื้อเกษม
21. ด.ช.วสุพล มิขุนทด
22. ด.ช.สิรภพ พรศิลป์

1. ด.ญ.ณิชาภัทร จันปัสสา
2. ด.ญ.สิริกัญญา ทองชิต
3. ด.ญ.วิสุดา สุดาจันทร์
4. ด.ญ.ดรัลรัตน์ กันสาอาง
5. ด.ญ.ปุณณดา ชฎาทองเกียรติ
6. ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ ปิยะวรรณ์
7. ด.ญ.กัลยกร อินทุวานิชย์
8. ด.ญ.นิรชา ไวยสุกรี
9. ด.ญ.กันยรัตน์ วิชพล
10. ด.ญ.พัทธรินทร์ โชติกาอรัญกุล
11. ด.ญ.พลอยนรินทร์ โอสถานนท์
12. ด.ญ.ฉวีวรรณ ใจสิงห์
13. ด.ญ.จริงใจ ลี
14. ด.ญ.ปวิชญาดา เพ็งพันธ์
15. ด.ญ.ธรรมศิริ ไชยพิมพ์
16. ด.ญ.สุภาพร ภูมิพงษ์
17. ด.ญ.โยธิตา บุญประกอบ
18. ด.ญ.นันทิกา หมั่นเขตร์กรณ์
19. ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ซุยนอก
20. ด.ญ.เยาวพา สารสิทธิ์
21. ด.ญ.นิรมล เฝ้าสันเทียะ
22. ด.ญ.อรกัญญา สายเสมา

ครูประจาชั้น นางสาวจริยา จันทร์ล้วน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กันต์ธนวุฒิ วุ่นกลัด
2. ด.ช.ธนวัฒน์ พร้อมสระน้อย
3. ด.ช.นนทกร โพธิ์ลังกา
4. ด.ช.ศรัณย์ ดวงจันทร์
5. ด.ช.ธีรวัฒน์ ขาสมัคร
6. ด.ช.ธรรมจักร แก้วอามาตย์
7. ด.ช.ธนกฤต เงินอ่อน
8. ด.ช.ประมุข จิตแม้น
9. ด.ช.ณัธพงษ์ แม่นปืน
10. ด.ช.กรวิชญ์ ถิ่นวังทอง
11. ด.ช.ตั้งปณิธาน แสงตะวัน
12. ด.ช.อาณกร โฉมยงค์
13. ด.ช.ธนเดช สายตา
14. ด.ช.พิวัฒน์ จันดารา
15. ด.ช.ปิติรัฐ ปิตะรังษี
16. ด.ช.นนทกร ฮุยประสพชัย
17. ด.ช.พิสิษฐ์ ประสิทธิ์สมบัติ
18. ด.ช.นราวิชญ์ หาญธงชัย
19. ด.ช.นโม คงประเสริฐ
20. ด.ช.ปุณยวัจน์ คชพล
21. ด.ช.จักรพรรดิ์ ประกอบยา
22. ด.ช.ณัฐชนน ออกประโคน
23. ด.ช.นัฐทกร ขันดงลิง

1. ด.ญ.ประภัสสร โพธิ์ชู
2. ด.ญ.ศิรภัสสร เดชะคาภู
3. ด.ญ.นภารัตน์ พิมพ์อ่อน
4. ด.ญ.สุวันนิตา ยืม
5. ด.ญ.ชฎาภา ก้านบัว
6. ด.ญ.บวรลักษณ์ สุยะสา
7. ด.ญ.สมฤทัย คมขา
8. ด.ญ.ชิโนรส สุขปลั่ง
9. ด.ญ.กัญญาทิพย์ เพ็ชรชื่น
10. ด.ญ.ศิริลภัทร์ ฤกษ์ยาม
11. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทองอินทร์
12. ด.ญ.รสา แซ่ฮุน
13. ด.ญ.กวิตา สุวรรณเครือ
14. ด.ญ.ณธิดา ศรีเมือง
15. ด.ญ.กุลิสรา โม่งเม้า
16. ด.ญ.รมิดา สินทรัพย์
17. ด.ญ.จันนิภาพร ต่อยทอง
18. ด.ญ.ณัฐกานต์ ขันขึง
19. ด.ญ.วรรณนิศา ผลประสาท
20. ด.ญ.ศุภิสรา หาญสัตย์
21. ด.ญ.ธีวรา โสอุดม
22. ด.ญ.ศศิพัชร์ พจนพงษ์โสภณ

ครูประจาชั้น นางภริตา นกเอม

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ธนกฤต โพธิ์ทา
2. ด.ช.จิตติพัฒน์ สุริวงศ์
3. ด.ช.คุณพัฒน์ ประสมหมู่
4. ด.ช.นัธทวัฒน์ สุระขันธ์
5. ด.ช.ปองภพ คาดี
6. ด.ช.จิรเทพ ประจาถิ่น
7. ด.ช.ภคิน ประดุจพรม
8. ด.ช.ณัฐภูมิ หินโทน
9. ด.ช.ศุภวิชญ์ ทองยอดรักษ์
10. ด.ช.ทศพงษ์ ทานะกาศ
11. ด.ช.สุรชัย อัสสานนท์
12. ด.ช.ธนภัท ฉิมมาลา
13. ด.ช.กันตพงศ์ สุภาลัย
14. ด.ช.วรากร สังข์เทพ
15. ด.ช.ภวัต อยู่ทิพย์
16. ด.ช.ภูมิพิชญ์ ปัญจวรานนท์
17. ด.ช.ธนชัย หารพรม
18. ด.ช.วรพงษ์ ปนทอง
19. ด.ช.ธนวัฒน์ เกษสิงห์
20. ด.ช.ภาคิน ปิ่นโชคชัย
21. ด.ช.ณัฐกิตติ์ เพ็งถ้วน
22. ด.ช.ณัฐปวีร์ จันทร์ชู
23. ด.ช.รณภัทร พูลสนอง
24. ด.ช.รชานนท์ หมื่นภักดี

1. ด.ญ.มัชฌิมา น่วมรัศมี
2. ด.ญ.ภัทรธิดา วิริยะอมรพันธุ์
3. ด.ญ.นวรัตน์ อุ้มหงษ์
4. ด.ญ.ปพิชญา ดีเหนาะ
5. ด.ญ.อภิญญา แก้วแสนเมือง
6. ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ กุลวงษ์
7. ด.ญ.ศรัญญา สิทธิพล
8. ด.ญ.วรัญญา นวลแจ่ม
9. ด.ญ.กุลพัชร์ วงษาคร
10. ด.ญ.ฟ้าใส สอนดี
11. ด.ญ.ปุณญิสา พลไพร
12. ด.ญ.ฐิติวรดา กลิ่นสุคนธ์
13. ด.ญ.เพชรลดา อันทะศรี
14. ด.ญ.อัยนา สาดนอก
15. ด.ญ.วรกานต์ ปินะถา
16. ด.ญ.ปนิดา เสียงล้า
17. ด.ญ.พิชชาภา ชาญอาวุธ
18. ด.ญ.ดารินทร์ สาพูนคา
19. ด.ญ.ฟารีดา สมดี
20. ด.ญ.พิชญธิดา วรลักษ์
21. ด.ญ.วีรยา บุญยืน
22. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ หอมจันทร์

ครูประจาชั้น นางสาวมลฑาทิพย์ เกตุมณี

