รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.นลธวัช โสดาจันทร์
2. ด.ช.เอกรินทร์ สากลาง
3. ด.ช.วิชญ์พล ศิริมงคลสันต์
4. ด.ช.วรายุทธ์ หัสโรห์
5. ด.ช.ตฤนชาติ ฟักแฟง
6. ด.ช.ศิวกร ตาพยุง
7. ด.ช.พีรดนย์ ธรรมมา
8. ด.ช.อภิวัชร์ เพิ่มผล
9. ด.ช.ชนะพล จันทร์เถื่อน
10. ด.ช.ปัญญากร โพธิ์เงิน
11. ด.ช.ธนพนธ์ เขียววิจิตร
12. ด.ช.สิทธินนท์ บุญชุป
13. ด.ช.รพีภัทร รุมผักแว่น
14. ด.ช.พีรพัฒน์ บุญทัน
15. ด.ช.ธเนศวร ก้อนแก้ว
16. ด.ช.ปรมินทร์ จั่นสมพงษ์
17. ด.ช.เกียรติสร กรชาย
18. ด.ช.คีรินทร์ เสราะ
19. ด.ช.วรการณ์ ศักดี
20. ด.ช.ทีฆายุ กงแก้ว
21. ด.ช.ศุภกร แก่นนิล

1. ด.ญ.ใยไหม นันทนิรันดร์
2. ด.ญ.อติกานต์ จันทร์กระเทาะ
3. ด.ญ.อรอมล สีเคน
4. ด.ญ.พิยดา แสงจันทร์
5. ด.ญ.พรนภัส แท่นทอง
6. ด.ญ.วชิราภรณ์ บุญครุฑ
7. ด.ญ.อริสา ตั้นเส้ง
8. ด.ญ.ลัดดา ขลากระโทก
9. ด.ญ.วิรัลพัชร ปิดตังนาโพธิ์
10. ด.ญ.อภัสนันท์ ยิ่งยง
11. ด.ญ.ญาณิษา มีผล
12. ด.ญ.จิดาภา บุนนาค
13. ด.ญ.จิราภัทร พระราช
14. ด.ญ.ฐิติมา เทพบุตร
15. ด.ญ.สุรภา โพธิ์ทอง
16. ด.ญ.นันทิวา เวฬุุตัง
17. ด.ญ.บุณยาพร นันมา
18. ด.ญ.ธัญชนก พรมประกอบ
19. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปาสาจะ

ครูประจาชั้น นางมณีแก้ว ผลสวัสดิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ทัตพงศ์ ยศแก้ว
2. ด.ช.อานนทชัย วิจิตรโท
3. ด.ช.บุญพร จันทร์กระเทาะ
4. ด.ช.ธีรวัฒน์ ประยงค์ขา
5. ด.ช.อาทิตย์ ใจประเสริฐ
6. ด.ช.กรทักษ์ ไก่แก้ว
7. ด.ช.ฐิติวัฒน์ นวนสระน้อย
8. ด.ช.ศราวิน สิงห์โต
9. ด.ช.ปีติชา บุญเจริญ
10. ด.ช.อดิเทพ ชินวงสุด
11. ด.ช.สุธรรมโชค เขียวไธสง
12. ด.ช.กาลังพล เขียมรัมย์
13. ด.ช.จิตรภานุ เย็นจิต
14. ด.ช.วุฒิพร องค์ยา
15. ด.ช.ธนากร บาดาล
16. ด.ช.ธีร์ธวัช เกื้อกูล
17. ด.ช.จักรกฤษณ์ เหนือเกาะหวาย
18. ด.ช.ธีรวัฒน์ นากลาง
19. ด.ช.ธนภัทร เฟื่องรัสมี
20. ด.ช.ชยณัฐ โต่นวุธ

1. ด.ญ.ปรียา มาลาหอม
2. ด.ญ.กัลยกร วิศาพล
3. ด.ญ.ศิริญญา ศิริ
4. ด.ญ.จิดาภา ตันเฮง
5. ด.ญ.ธัญลักษณ์ สืบศรี
6. ด.ญ.จันทรรัตน์ จันเขียว
7. ด.ญ.เปรมดวง ปาสองห้อง
8. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ วรัตถ์เมธาวิน
9. ด.ญ.ภัทรา ปราชเปรื่อง
10. ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงสวาท
11. ด.ญ.ชลธิชา เชียงสกุล
12. ด.ญ.ศิรประภา รัตนโชค
13. ด.ญ.นภัสรา วุฒิชัยชาญกุล
14. ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ไชยดี
15. ด.ญ.ณัฐธิดา เหล็กนางรอง
16. ด.ญ.ณิชกานต์ มานะกุล
17. ด.ญ.ศศิวิมล บวชไธสง
18. ด.ญ.เกวลิน จันทร์แป้น
19. ด.ญ.เพชรอรวี สดีวงษ์
20. ด.ญ.ภานรินทร์ ทวยหาญ

ครูประจาชั้น นางอรุณทิพย์ กุสโล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ธานินทร์ ถาวรวัน
2. ด.ช.อภิวิชญ์ สุดเคราะห์
3. ด.ช.ศุภณัฐ จงเฉลิมลาภ
4. ด.ช.โรจน์ศักดิ์ สาลี
5. ด.ช.ยุติวิชญ์ อ่อนสองห้อง
6. ด.ช.บวรภัทร์ เชิญขุนทด
7. ด.ช.ธีรภัทร จงเสริมกลาง
8. ด.ช.ภคิน กิจสมัคร
9. ด.ช.ฉันทวิทย์ ไพยเทศ
10. ด.ช.นัฐชนน ชาติวัฒนสุคนธ์
11. ด.ช.ณัฐกร เอื้อเฟื้อพันธ์
12. ด.ช.อุดมศักดิ์ กุ่มเดช
13. ด.ช.เจตนิพัทธ์ ศรีสุวรรณ
14. ด.ช.ภาณุพงศ์ จันทมาลี
15. ด.ช.ณัฐเศรษฐ และซัน
16. ด.ช.ณรงค์เดช โชคประเสริฐนาม
17. ด.ช.จิรสิน จัดพล
18. ด.ช.วีรศักดิ์ ทองสิน
19. ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ศรีสมพงษ์

1. ด.ญ.จิรดา พักพา
2. ด.ญ.อารีย์ญา เชื้อวงศ์
3. ด.ญ.ญาณิศา ชลประชุม
4. ด.ญ.ณณปภา งามสาโรง
5. ด.ญ.อมรรัตน์ เที่ยงทอง
6. ด.ญ.สิชาพัฒน์ ธาจารัส
7. ด.ญ.ชาลัดดา ลีสีสุข
8. ด.ญ.นันท์ชพร แหลมกล้า
9. ด.ญ.ภัทรภร ดาราศร
10. ด.ญ.กัญญาณี อันสมศรี
11. ด.ญ.ชญานิศ แม่นปืน
12. ด.ญ.ปุณณภา แสนวงษ์
13. ด.ญ.สายธาร ภูมิสุข
14. ด.ญ.ธีราพร ศรีสังข์
15. ด.ญ.ธนัตดา กลิ่นสุคนธ์
16. ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ศรเดช
17. ด.ญ.กวินธิดา จันทกลัด
18. ด.ญ.จีรนันท์ มณีกรรณ์
19. ด.ญ.ฐิติมา จูกิม
20. ด.ญ.วิภาวี นิลมณี
21. ด.ญ.ณัฏฐา ปั่นแก้ว

ครูประจาชั้น นางสาวจารุวรรณ ศรกล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.มานพ เรียกประโคน
2. ด.ช.ภูมิภัทร แก้วมรกต
3. ด.ช.กฤตภัต อาษาภักดิ์
4. ด.ช.นพรัตน์ อินทรสม
5. ด.ช.ศสิธร สร้อยจิตร
6. ด.ช.กิตติธัช ศรวิเชียร
7. ด.ช.พงศกร บุตรสระน้อย
8. ด.ช.ภูริต พันธ์เรือง
9. ด.ช.อนาวิล สาลากุล
10. ด.ช.วริทธิ์นันท์ วรรณวิไล
11. ด.ช.จิรภัทร อยู่คง
12. ด.ช.กรวิชญ์ สองพล
13. ด.ช.พิชญะ หินโทน
14. ด.ช.ปรมะ ภูมิรากูล
15. ด.ช.นิธิศภูมิ มิทลาวงศ์
16. ด.ช.นราธิป ธรรมสาร
17. ด.ช.อจลวิชญ์ จีนพานิช
18. ด.ช.ศุภรัตน์ พัฒนา
19. ด.ช.เตชินท์ มีมาก
20. ด.ช.อินทัช เดชสุภา

1. ด.ญ.กนกอร กุหลาบ
2. ด.ญ.ลลิตา เสมาทอง
3. ด.ญ.กวินตรา แซ่เหลา
4. ด.ญ.พรนิชา โพธิ์สด
5. ด.ญ.ธิวิภา พลเดช
6. ด.ญ.สุวิชาดา ศรีสุข
7. ด.ญ.ภทรชล หนักแน่น
8. ด.ญ.ณฐภัทร มหาวัน
9. ด.ญ.เอมมะลี เกตุมะณี
10. ด.ญ.พัชรพร เพาะบุญ
11. ด.ญ.พภัสสรณ์ คุ้มศักดิ์
12. ด.ญ.ณัฐพัชร์ คตภูธร
13. ด.ญ.ปรีชญาพร เรือง
14. ด.ญ.ศุภิสรา นูกระโทก
15. ด.ญ.เตชิตา ผิวดาดี
16. ด.ญ.ศศิธร ขอมอบกลาง
17. ด.ญ.พรสวรรค์ สาทิสสะรัต
18. ด.ญ.ณัฎฐนันท์ พิมพ์สูงเนิน
19. ด.ญ.วิชญาดา แก้วแล้ว
20. ด.ญ.กิติพร พึ่งโพธิ์

ครูประจาชั้น นางสาวกรรณิกา กระแสร์สุนทร

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.วรินทร กาสนุก
2. ด.ช.ญาณภัทร ศรีษะเกษ
3. ด.ช.ณรงค์ยศ เอิมสิงห์
4. ด.ช.พรหมพิริยะ ประกอบผล
5. ด.ช.จรัญ ทองพร้าว
6. ด.ช.เศรษฐวุธ อันทพิษ
7. ด.ช.อภิศักดิ์ จิตเทศ
8. ด.ช.วีระวัฒน์ บุญรัตนโชค
9. ด.ช.ณัฐชนนท์ พายสาโรง
10. ด.ช.ภูมิภัช เพ็ชรจิตต์
11. ด.ช.พชร พิมพ์ทอง
12. ด.ช.อภิมงคล พยัคฆ์ธเนศวร
13. ด.ช.สุภัคกฤษ จันทร์ผอง
14. ด.ช.ธนกฤต คงกับพันธ์
15. ด.ช.วชิรวิชญ์ พงศ์อนุจารี
16. ด.ช.ธนพัฒน์ เข็มทิศ
17. ด.ช.กิติศักดิ์ แคล้วคลาด
18. ด.ช.นพคุณ สิงทยม
19. ด.ช.อาพล ปัถพี
20. ด.ช.อธิป ทองเพชรบูรพา
21. ด.ช.ธราเทพ สืบดา

1. ด.ญ.อริสรา งามยิ้ม
2. ด.ญ.กฤตินันท์ คงสนิท
3. ด.ญ.จิรสุตา มะลิกุล
4. ด.ญ.สุนิสา จรรยาศิริ
5. ด.ญ.ณัฏฐนิช มิตรจังหรีด
6. ด.ญ.ศุภกานต์ กลสรร
7. ด.ญ.อรัญญา วงษ์คาภา
8. ด.ญ.พรทิพย์ พาสมบูรณ์
9. ด.ญ.โชติกา จันทร์ทึก
10. ด.ญ.ปราริชาติ ปอสี
11. ด.ญ.ชญาธร เส็งสาย
12. ด.ญ.กฤติยา ชรากาหมุด
13. ด.ญ.ขวัญจิรา สร้างนา
14. ด.ญ.นันทวดี ปล่องทอง
15. ด.ญ.ธัชชากานต์ สุวิสูตร
16. ด.ญ.อาภัชญา วารจิตร
17. ด.ญ.น้าใส เฉยสวัสดิ์
18. ด.ญ.ธันยพร มาโค
19. ด.ญ.ณธิดา ทองมะโรง
20. ด.ญ.ภูริดา วัฒนกุล
21. ด.ญ.อัญชลี ศรีชุม
22. ด.ญ.ไอยริน จีนมหันต์

ครูประจาชั้น นางธนัชพร อนุตรกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.ธีรภัทร วิจารย์จันทร์
2. ด.ช.ภานุวัฒน์ นาดี
3. ด.ช.ธีรภัทร์ จิตรพล
4. ด.ช.ภูมิพัฒน์ เสกห์ไชยชนะ
5. ด.ช.วชิรวงค์ อวยชัย
6. ด.ช.รังสิมันตุ์ บุญเกิด
7. ด.ช.ธีรโชติ เชื้อชานาญ
8. ด.ช.ปกรณ์ เปรมกมล
9. ด.ช.ภานุวัฒน์ หรทึก
10. ด.ช.พีวา กลสรร
11. ด.ช.ธีรภัทร สงวนสิทธิ์
12. ด.ช.เจตนิพัทธ์ จากกิ่งเรืองโรจน์
13. ด.ช.กรวิวัฒน์ อนุสินธิ์
14. ด.ช.ธนพัฒน์ รอดพิพัฒน์
15. ด.ช.รัชชานนท์ สดีวงษ์
16. ด.ช.ภูผา แสวงบุญ
17. ด.ช.กิตติกานต์ วงค์ศิริ
18. ด.ช.ศรัณย์พงศ์ วิไลรัตน์
19. ด.ช.นดลชัย ช่อม่วง

1. ด.ญ.ระวีวรรณ ศรีปดี
2. ด.ญ.กรรณาภรณ์ ราชบุตรดา
3. ด.ญ.กชนันท์ นนทะวงษ์
4. ด.ญ.อารียา เกษณีย์
5. ด.ญ.สุภัสสรา สิทธิพล
6. ด.ญ.เปรมฤทัย อ่องรุ่งเรือง
7. ด.ญ.ขวัญฤดี ลาบาล
8. ด.ญ.อริญรดา ลพพื้น
9. ด.ญ.ทิฆัมพร คาโสภา
10. ด.ญ.พฤกษาวริน ทองบุญธรรม
11. ด.ญ.วนิดา ดวงอินทร์
12. ด.ญ.อนันตญา สืบศรี
13. ด.ญ.จิรปรียา กี้ธนสมบัติ
14. ด.ญ.พัชชากานต์ ศรีสูงเนิน
15. ด.ญ.อริสา พันธ์สระน้อย
16. ด.ญ.ปวีณา สีกาแก้ว
17. ด.ญ.แก้วตา ไสวงาม
18. ด.ญ.คุณัชญา โตสันเทียะ
19. ด.ญ.ปัณฑิตา จวบกระโทก
20. ด.ญ.ธัญรดา นามคา
21. ด.ญ.สุกัญญา ศรีบุญเรือง
22. ด.ญ.โชติกา เจือจันทร์

ครูประจาชั้น นางสาวเกศรินทร์ เกตุแก้ว

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.พงศภัค ทากิจการ
2. ด.ช.กิตติศักดิ์ ทนหนองแวง
3. ด.ช.ปัญญธรณ์ กูรมะสุวรรณ
4. ด.ช.ณิชคุณ เกษจารุณ
5. ด.ช.กณวรรธน์ ศรีพรม
6. ด.ช.พีระเดช แกมนิล
7. ด.ช.โลแกน เกษประสาร เคแลม
8. ด.ช.พุทธิพงษ์ เรืองสุวรรณ์
9. ด.ช.กิตติภูมิ ศิริศิลป์
10. ด.ช.นัทธพงษ์ บริสุทธิ์
11. ด.ช.กิตติพศ พาพรม
12. ด.ช.พัชรพล สมบูรณ์กุล
13. ด.ช.ก้องภพ จิตรไทย
14. ด.ช.เจษฎากร อินทร์ทรัพย์
15. ด.ช.อนาวิล ดวงดี
16. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ชาติศรี
17. ด.ช.วันเฮง หมื่นแสน
18. ด.ช.ราชภูมิ ชานาญ
19. ด.ช.อิทธิพล ศรีตระเวณ

1. ด.ญ.พรทิพย์ ศิริปิยะพร
2. ด.ญ.ใบบุญ มิตรผักแว่น
3. ด.ญ.หยาดเพชร สามพิมพ์
4. ด.ญ.อาทิตยา เพิ่มอุดม
5. ด.ญ.กฤติกา รอดอ๊าต
6. ด.ญ.เกวลิน มีเจริญ
7. ด.ญ.รชนท อนงค์เทพ
8. ด.ญ.สุภัชญา สูงยิ่ง
9. ด.ญ.เจนจิรา จุลหอม
10. ด.ญ.กันยารัตน์ ถาวรสม
11. ด.ญ.ณัฐชยา เทียนแก้ว
12. ด.ญ.ณรินธร วงษาชัย
13. ด.ญ.สุพิชฌาย์ เสมประเสริฐ
14. ด.ญ.ณัฏฐณิชา อยู่บุญ
15. ด.ญ.มณฑิตา แสนโม่
16. ด.ญ.พิมพ์อัปสร เพ็ชรสิน
17. ด.ญ.สิตางศุ์ รีสกุล
18. ด.ญ.อมลรุจี วรพันธุ์
19. ด.ญ.ปิยภร กันอาน
20. ด.ญ.พิมพ์ลภัทร บัวงาม
21. ด.ญ.พัทธริดา เรดดิ้งร์

ครูประจาชั้น นางสาวสุพัตรา บุญมาเครือ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.นวพล พึ่งศรี
2. ด.ช.ณัฐวัตร วงษ์ศิริ
3. ด.ช.ธนภัทร ไวการ
4. ด.ช.นภดล อินทรประเสริฐ
5. ด.ช.รัชชานนท์ โสมศรี
6. ด.ช.ปกป้อง อินทโชติ
7. ด.ช.ปภังกร หันพรม
8. ด.ช.ณฐพงษ์ สีสังวาลย์
9. ด.ช.ณัชธพลกิตตน์ ไวยวรรณ์
10. ด.ช.ณัฐภูมิ ชานาญปืน
11. ด.ช.กิตติพัชญ์ กองกุล
12. ด.ช.ภราดร ศรีสุพัฒน์
13. ด.ช.นฤเดช คงอยู่
14. ด.ช.อภิธาร ธนะสิทธิ์
15. ด.ช.ภูตะวัน สมน้อย
16. ด.ช.ยุทธนา มูลบุญ
17. ด.ช.อิทธิชัย สิริสรง
18. ด.ช.ปกรณ์ แจ่มใส
19. ด.ช.โชติวุธ โคตรภูมี
20. ด.ช.รายุ หาญ

1. ด.ญ.ญาณิกา รุจิโภชน์
2. ด.ญ.ชนาภา พลอยสาลี
3. ด.ญ.จิดาภา พรหมชาติ
4. ด.ญ.มัลลิกา พัดทอง
5. ด.ญ.ปาริฉัตร์ บุญประกอบ
6. ด.ญ.กวินธิดา คาอรัญ
7. ด.ญ.กวิสรา มีบุญเปี่ยม
8. ด.ญ.เขมจิรา เงินกาไล
9. ด.ญ.ณัฐกมล ปิ่นเบ็ญ
10. ด.ญ.สุภิญญา เตรียมกระโทก
11. ด.ญ.ฟาติมา บุตรงาม
12. ด.ญ.สุภัชชา นะมามะกะ
13. ด.ญ.นันทิยา นพศรี
14. ด.ญ.พุทธิลาพร วินิจกุล
15. ด.ญ.เกวลิน อังคศิริ
16. ด.ญ.พิระดา ศิริลาจวน
17. ด.ญ.พิชญาดา เจริญวงศ์
18. ด.ญ.วรรณนิศา หาเรือนมิตร์
19. ด.ญ.ศุภิสรา วายลม

ครูประจาชั้น นางสาวสุนิสา นพเกียรติ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กิตติธัช หาญณรงค์
2. ด.ช.ดรากร ละห้อย
3. ด.ช.ธันวา ทองศรี
4. ด.ช.นพเกล้า สารสุข
5. ด.ช.ธีรดนย์ ดาดี
6. ด.ช.ชัยสิทธิ์ บุญเกิด
7. ด.ช.ธีธัช แก้วอุดทา
8. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ดอนเป๊ะ
9. ด.ช.ธนภัทร ดีทอง
10. ด.ช.พีรดนย์ โนนจันทร์
11. ด.ช.ศุภกร แม่นปืน
12. ด.ช.ฐานทัพ เขียมรัมย์
13. ด.ช.วรภพ อุปมาณ
14. ด.ช.ธนธาดา ธนาณุรักษา
15. ด.ช.วชิรเมธี คูณทรัพย์
16. ด.ช.กันตภณ พงษ์ศาสตร์
17. ด.ช.ปรเมศวร์ เนื้อทอง
18. ด.ช.ณัฐภูมิ สุวรรณธาล

1. ด.ญ.ชนิดาภา ตามบุญ
2. ด.ญ.รติยา คาขจร
3. ด.ญ.กัญจนาภรณ์ โสดาจันทร์
4. ด.ญ.จิรวรรณ งามเกษม
5. ด.ญ.ธมลพรรณ รัตกสิกร
6. ด.ญ.วิเพ็ญพรรณ ชาญนรา
7. ด.ญ.ปวันรัตน์ วงษ์สายันต์
8. ด.ญ.ยิ่งสุข เรืองบุญญวัฒน์
9. ด.ญ.เชษฐ์ธิดา สุวิเชียร
10. ด.ญ.กัลญา ศรีเกษม
11. ด.ญ.ปาณิสรา สิมมามี
12. ด.ญ.เปรมลินิน จันทผิว
13. ด.ญ.กรวรรณ ยอดอาษา
14. ด.ญ.ปพิชญา คาแก้ว
15. ด.ญ.กัลยพรณ์ นาคสุข
16. ด.ญ.พรชนก ทองเสน
17. ด.ญ.กชพร ยืนเจริญผล
18. ด.ญ.กัญจนพร ทิพย์ประมวล
19. ด.ญ.บัณฑารัตน์ นวลตา

ครูประจาชั้น นางสาวนิศรา ยาประกัลป์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.กฤษกร คุ้มภัย
2. ด.ช.พลพัฒน์ ถาวรจิตร
3. ด.ช.ปัณณทัต มีอาษา
4. ด.ช.กฤษกร อาไพ
5. ด.ช.วินิชกุล โพธิ์ศิริ
6. ด.ช.ศุภชัย คะเชนรัมย์
7. ด.ช.ชนธีร์ พระมาลัย
8. ด.ช.ธีรพงษ์ ทรงเจริญ
9. ด.ช.ปภาภรณ์ สอนเจริญ
10. ด.ช.กัง ซิวกิม
11. ด.ช.ภัทรนันท์ บุญพัน
12. ด.ช.กันทรากร รักษาชาติ
13. ด.ช.เศรษฐภูมิ อนุสี
14. ด.ช.ธีรนันท์ ชาวน้าอ้อม
15. ด.ช.คงศักดิ์ นาคพยัคฆ์
16. ด.ช.กิตติคมน์ ปัดจังหรีด
17. ด.ช.บุญโต จันทร์พางาม
18. ด.ช.พันพิชิต ไกรเพชร

1. ด.ญ.ศิรภัสสร โสดาทุม
2. ด.ญ.ญานิดา สาริวาท
3. ด.ญ.พรชนก เอี่ยมแจ้
4. ด.ญ.กุลยา สันติพงษ์
5. ด.ญ.วริศรา สันโดด
6. ด.ญ.ยุพารัตน์ สมศรี
7. ด.ญ.ชนาธิป พรมประกอบ
8. ด.ญ.ปัณฑิตา มังกรแก้ว
9. ด.ญ.พิมญาดา อุ่นชะหลี
10. ด.ญ.กมลชนก กีรตินาวีสุวรรณ
11. ด.ญ.พรพรรณ ตุยรัมย์
12. ด.ญ.วิชญาพร เปไธสง
13. ด.ญ.ภูริตา สวัสดิผล
14. ด.ญ.แขไข เย็นเทียม
15. ด.ญ.วนิชยา คติกาจร
16. ด.ญ.ภัทรธิดา โพธิ์ทอง
17. ด.ญ.เพือน วี ตรั่น เหวียน
18. ด.ญ.แอนนิตา บรรณการ
19. ด.ญ.อมิตา อินทรประสงค์
20. ด.ญ.เปรมรัตน์ มังกร
21. ด.ญ.นาราญา ด้วงเจริญ
22. ด.ญ.ปัญญาพร จันทร์พงษ์

ครูประจาชั้น นางสาวจุฑามาศ อาไพพันธุ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. ด.ช.อัมรินทร์ ยิ้มเจริญ
2. ด.ช.สุริยวงศ์ โตสันเทียะ
3. ด.ช.กันตภณ โพธิ์ปาน
4. ด.ช.ธนวัฒน์ ทิพย์ประมวล
5. ด.ช.รัฐภูมิ ขอนดอน
6. ด.ช.ปฐพี ปาบุตร
7. ด.ช.ปิยะวัฒน์ แสงนิล
8. ด.ช.ตติยะ ปะกิระณะ
9. ด.ช.กิตติศักดิ์ สุวรรณศรี
10. ด.ช.สิรดนัย เจีย
11. ด.ช.ต้นตระกูล อาศัยราษฎร์
12. ด.ช.วรินทร อัปมะโท
13. ด.ช.อนุพงษ์ หอมเกตุ
14. ด.ช.ณัฐวุฒิ เนื่องจานงค์
15. ด.ช.จีรวัฒน์ จุ้ยกระโทก
16. ด.ช.ณัฐภัทร จันรุณ
17. ด.ช.พายุ พลับแก้ว
18. ด.ช.ธนพัฒน์ ดีเวิน
19. ด.ช.ธนพัต สีทา

1. ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์ศรีทอง
2. ด.ญ.อชิตา ผ่องศรี
3. ด.ญ.ฐปนรรฆ์ เลิศศิริสวัสดิ์
4. ด.ญ.กนกวรรณ ดวงสุทา
5. ด.ญ.วชิราภรณ์ จันทร์ทึก
6. ด.ญ.อัฐพิญญา เพ็ชรพะเนาว์
7. ด.ญ.อัมราภรณ์ ดุจเฉลิม
8. ด.ญ.อารีย์ญา สะพัน
9. ด.ญ.จิราวรรณ ทองแดง
10. ด.ญ.ธัญพิชา ยาวิลาด
11. ด.ญ.สุกานดา สุขจานงค์
12. ด.ญ.หทัยชนก โปตาเวทย์
13. ด.ญ.ภัทรวดี กองกุล
14. ด.ญ.รวิราภรณ์ ขุนหาญ
15. ด.ญ.สุมิตรา บัวประสาร
16. ด.ญ.กฤตพร ประยงค์ขา
17. ด.ญ.ศศิวารี บุญสิน
18. ด.ญ.นริศรา สรดิลก
19. ด.ญ.ฐิติรัตน์ กว้างนอก
20. ด.ญ.ณัฐชยา คอนสิงห์

ครูประจาชั้น นางจุฑารัตน์ ทองสุก

