
เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายกฤษณ ไชยเดช

2 เด็กชายทาธฤษ เทพอารักษ์

3 เด็กชายพิชญุตม์ ชุ่มไทย

4 เด็กชายสิรภพ ชัยนาท

5 เด็กชายชิษณุพงศ์ คําหงษ์ษา

6 เด็กชายภานุวัช นาครัตน์

7 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เงินโต

8 เด็กชายธณพล หลงสกุล

9 เด็กชายธนากร แซ่จง

10 เด็กชายธนวรรธน์ พาพันธ์

11 เด็กชายปัณณ์ เจตนเสน

12 เด็กชายพสิษฐ์ ม่ันคง

13 เด็กชายอาชวิน จันทะนาม

14 เด็กชายปุณยวีร์

15 เด็กชายอติวัณณ์ ชัยเหนือ

16 เด็กหญิงธนิดา สุทธิมูล

17 เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุตรสุทธิวงศ์

18 เด็กหญิงกัลยทรรศน์ นาคพุ่ม

19 เด็กหญิงวิรัลพัชร ผุยมาก

20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศักดิ์พูลย์

21 เด็กหญิงศิรดา ศักดิ์เครือมาศ

22 เด็กหญิงวิภาวนี อิ่มสมบูรณ์

23 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีสังข์

24 เด็กหญิงธัญญาศิริ ศรีเจริญ

25 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มิลดอน

26 เด็กหญิงอารีฟ แดงประดา

27 เด็กหญิงณัฐรดา นิ่มสกุล

28 เด็กหญิงกัญญาพร เพ็ชรคง

29 เด็กหญิงธมลวรรณ อ่อนฉลวย

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1

คุณครูรัชนีภรณ์ เสนาชู

ครูประจําชั้น



เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายภูมิพัฒน์ เวทย์ปัญญา

2 เด็กชายศรัณยู เสง่ียมงาม

3 เด็กชายภัทราวุธ ชูกลิ่น

4 เด็กชายภัคพล ขัดเค้า

5 เด็กชายศุภกฤษ พุมมะลา

6 เด็กชายกฤตชัย นารอด

7 เด็กชายธนาวุฒิ ณะรัตตะ

8 เด็กชายภัทรกร แสนพรม

9 เด็กชายวรเมธ สู่สุข

10 เด็กชายณภัทร ปานสารี

11 เด็กชายรัชพล พิมพ์ภักดี

12 เด็กชายคามิน อับดุลเลาะ

13 เด็กชายปองภพ เจริญจิตร์

14 เด็กชายฉัตรเพชร ศรีวัง

15 เด็กชายจักรี รอดพันธ์

16 เด็กหญิงอภัสศร ธรรมะ

17 เด็กหญิงนันท์นภัส แสงโชติ

18 เด็กหญิงนิกษ์นิภา อินทร์จันทร์

19 เด็กหญิงริสา กุจะพันธ์

20 เด็กหญิงกมลวรรณ ชื่นจินดา

21 เด็กหญิงธนิดา เพ็ญสุขใจ

22 เด็กหญิงสุณัฐฐา มิตรรักษ์

23 เด็กหญิงณญาดา สิทธิมงคล

24 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลใหม่

25 เด็กหญิงมาริษา สร้างเขต

26 เด็กหญิงภัททิยา พลทวี

27 เด็กหญิงกันตา แซ่หวง

28 เด็กหญิงณรรธิชา พิมหา

29 เด็กหญิงกิตติญา สุรินทร์

ประถมศึกษาปีท่ี 1/2

คุณครูจิตรา ระวีวงษ์

ครูประจําชั้น



เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายเจริญทรัพย์ ไสยรส

2 เด็กชายปัญญา มะขะวาน

3 เด็กชายเตชินท์ นนยะโส

4 เด็กชายธนเดช นุดนุ่ม

5 เด็กชายพสิษฐ์ มุขรักษ์

6 เด็กชายยุทธกร จันทาลุน

7 เด็กชายภูธเนศ เชื้อคําเพ็ง

8 เด็กชายจิณณวัตร กุ่นใจ

9 เด็กชายจิตต์ภิพัฒน์ สุภาพันธ์

10 เด็กชายจิระศักดิ์ บัวเผื่อน

11 เด็กชายชยณัฐ จันทะศรี

12 เด็กชายชัทธรินทร์ ครสิงห์

13 เด็กชายชิษณุพงศ์ ยืนยง

14 เด็กชายนิติพัฒน์ โสภาค

15 เด็กชายพงศธร กองฮามสี

16 เด็กชายพสกร ศรีโท

17 เด็กหญิงกนกลักษณ์ บุญเฉลียว

18 เด็กหญิงวีรดา จุ่มแก้ว

19 เด็กหญิงกัญญานัฐ สว่างโรจน์

20 เด็กหญิงณัฏฐธิดา พงษ์ศาสตร์

21 เด็กหญิงวราทิพย์ แก้วงาม

22 เด็กหญิงกรกมล พูลเกิด

23 เด็กหญิงขวัญจิรา สุขมาก

24 เด็กหญิงณัชพร พ่วงศรี

25 เด็กหญิงณัฐกานต์ โกยทอง

26 เด็กหญิงนริศรา ขําซ้าย

27 เด็กหญิงพลอยขวัญ ทัพชู

28 เด็กหญิงพัชรนันท์ แดงกํ่า

29 เด็กหญิงศณาณัช สุมาพา

ประถมศึกษาปีท่ี 1/3

คุณครูอัจฉรา บัวสรวง

ครูประจําชั้น



เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายฐิติกร เปี่ยมพร้อม

2 เด็กชายนพคุณ แดงนภาพร

3 เด็กชายอาชวิน แซ่จ้อง

4 เด็กชายกูอิสกันดา ยูโซะ

5 เด็กชายฉันทวัฒน์ มุกดาลอย

6 เด็กชายธนกฤติ ยวงใย

7 เด็กชายเพียงฟ้า อินทจันทร์

8 เด็กชายโสภณวิชญ์ หนุ่มเพ็ชร

9 เด็กชายจักรภัทร ถินกระโทก

10 เด็กชายบุรินทร์ โกกิจ

11 เด็กชายรชต บุญยงค์

12 เด็กชายจักริน อรุณเดช

13 เด็กชายชญานนท์ คําแก่นแก้ว

14 เด็กชายชารีฟ แดงประดา

15 เด็กชายธนกฤต ชุ่มตา

16 เด็กชายปฏิวัติ แก้วกลับ

17 เด็กชายพรช เนาวรัตน์

18 เด็กหญิงสิริยา มามะเริง

19 เด็กหญิงธิชานันท์ ศรีอ่อน

20 เด็กหญิงพรนิภา บุตรรัตน์

21 เด็กหญิงแววปราชญ์ เจริญฉวี

22 เด็กหญิงสุรัตติกาญ ฉายวิโรจน์

23 เด็กหญิงอรนลิน จันทร์พวง

24 เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญชาญ

25 เด็กหญิงกชพรรณ สมอ่อน

26 เด็กหญิงธนพร ไชยัญโต

27 เด็กหญิงบุษบง พิมพาวรรณ์

28 เด็กหญิงสาธิตา เพื่อกุลบุตร

29 เด็กหญิงสุปรีญา โนนน้อย

ประถมศึกษาปีท่ี 1/4

คุณครูอัญชลี ซึมกระโทก

ครูประจําชั้น



เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายกฤชนันต์ พลอยสกุล

2 เด็กชายปวเรศ สิงห์พร

3 เด็กชายณัฐพงศ์ หารดา

4 เด็กชายภูรินท์ ป้อสกุล

5 เด็กชายพีรวิชญ์ เพ็ชรรัตน์

6 เด็กชายวุฒิพงษ์ ประยูรโต

7 เด็กชายชิษณุพงศ์ ยืนยง

8 เด็กชายไชยวัฒน์ นันศิริ

9 เด็กชายธนากร พยัฆศรี

10 เด็กชายธีรเทพ สุขสังข์

11 เด็กชายปัฐน์ เพชรขาว

12 เด็กชายศักดิ์ศิริกุล กล้าหาญ

13 เด็กชายสมเกียรติ รักษาริกรณ์

14 เด็กชายอชิระ แพรธิปพลี

15 เด็กชายอธิป ต่อมสูงเนิน

16 เด็กญิงกฤติยาลักษณ์ สุวรรณภา

17 เด็กญิงนัจมีย์ มานะเกษม

18 เด็กญิงนันนภัส จักรกะพงษ์

19 เด็กญิงปาริชาต อาจวาที

20 เด็กญิงแพรพลอย กองทอง

21 เด็กญิงกนิษฐา คําศรี

22 เด็กญิงเมริษา สามปันสัก

23 เด็กญิงกัณญภัทร แซ่ลิ่ม

24 เด็กญิงฐานิกา เสาว์สุภาพ

25 เด็กญิงธันย์ชนก แนบสุข

26 เด็กญิงปทิดา โกยรัมย์

27 เด็กญิงสิตานัน ภูชมศรี

28 เด็กญิงเนติกาญจน์ ภูมิสิทธิ์

29 เด็กญิงเมษา เท่ียงดี

ประถมศึกษาปีท่ี 1/5

คุณครูอรวรรณ วิชัย

ครูประจําชั้น



เลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายแสนดี ป้องขัน

2 เด็กชายวีรภัทร ปานจันทร์

3 เด็กชายอิทธิกร ไม้ดัด

4 เด็กชายสุทธินันท์ รักคุ้ม

5 เด็กชายภคินทร์ บุญอ่อน

6 เด็กชายชยกฤช นาสารีย์

7 เด็กชายธนากร เหลืองเจริญ

8 เด็กชายปภาวิชญ์ ก่ิงนอก

9 เด็กชายปิยะไทย หวานแท้

10 เด็กชายพชรพล วันโมรี

11 เด็กชายรพีพัฒน์ โสภาค

12 เด็กชายรัชพล เกษียร

13 เด็กชายวณัฐพงศ์ เพ็งสา

14 เด็กชายศุภณัฐ บริบูรณ์

15 เด็กชายอําพล อ่ําบํารุง

16 เด็กหญิงเมลดา ชาตรี

17 เด็กหญิงพอใจ ทับพิมพ์แสน

18 เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญสิทธิ์

19 เด็กหญิงโนรฟาซาห์ เจ๊ะอีซอ

20 เด็กหญิงชนิตา อัศวแสนย์

21 เด็กหญิงณัฐนันท์ พรหมยิ้มแย้ม

22 เด็กหญิงณัฏฐธิดา กลั่นขํา

23 เด็กหญิงณัฏฐนิชา กิจสุวรรณ

24 เด็กหญิงทิพมนต์ นานอก

25 เด็กหญิงพรชิตา อุปโคตร

26 เด็กหญิงพราวตะวัน ราตรีโชค

27 เด็กหญิงภัทรวดี อาจอาษา

28 เด็กหญิงมิถุนา สีสมสัย

29 เด็กหญิงสมหญิง วิชายัง

ประถมศึกษาปีท่ี 1/6

คุณครูอัฐภิญญา ถาวร

ครูประจําชั้น


