
รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /1 

ครูประจ าช้ัน : ครกูนกวรรณ   อินตนันท ์

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. คริษฐ๑    โรจน๑จ านงค๑   
2 ด.ช. ฆฤณ     ปัญญาธรรมสาร   
3 ด.ช. ชินชัย       เทียนทอง   
4 ด.ช. ฐปกรณ๑   ถนอมคุณ   
5 ด.ช. นวัต      ขวัญเมือง   
6 ด.ช. นิติพัฒน๑  สินธุแสง   
7 ด.ช. นิธิกร     บวรศักดิ์ทวี   
8 ด.ช. พุฒิกร   สุขแสวง   
9 ด.ช. วรินทร    นะฤชาลีติกุล   

10 ด.ช. สุทธิภัทร  เล๎าหะชัย   
11 ด.ช. หยิ่วโล๐ง   อดุลย๑เบญจกร   
12 ด.ช. อิศวะ      ตาทิพย๑   
13 ด.ญ จิรัชญา      ตรวจมรคา   
14 ด.ญ. เบญจภรณ๑  ถนอมชาติ   
15 ด.ญ. ณัฐสุภัทร   สุขสบาย   
16 ด.ญ. ธัญวลัย    บุญโส   
17 ด.ญ. ธันย๑จิรกานต๑ ศิวิวงษ๑   
18 ด.ญ. บงกช    อุํนประเสริฐ   
19 ด.ญ. ปภัสสร    จูงศักดิ์ศร ี   
20 ด.ญ. ภุชชัชชา   ศิริมัญจา   
21 ด.ญ. รพีไพลิน   จึงจรัสทรัพย๑   
22 ด.ญ. รัตนสุดา   ธิจะยัง   
23 ด.ญ. ริมธารน้ า   อิสระประศาสน๑   
24 Zailen Eliesse Novida   
25 เด็กชายกิตติชัย   นะธิไทย   
26 เด็กชายณัฐวรรธน ์    แจ่มเจริญ   
27 เด็กชายธัชกร    ทองแสน   
28 เด็กชายศาสตร๑ตรา  ทีปกากร   
29 เด็กหญิงชยาภรณ์   สนิทพิทักษ์สินธุ   
30 เด็กหญิงศุภรดา   สว่างสุข   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่1 / 2 

ครูประจ าช้ัน : ครูสาวิตรี  ศรีชมเชย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ     เตียวเจริญ   
2 ด.ช. ธนรัตน๑      สุขสวัสดิ ์   
3 ด.ช. นิพิฐพนธ๑   หอมรื่น   
4 ด.ช. ปัณณทัต   เย็นเกษม   
5 ด.ช. ปัณณรุจน๑  โฆษิตไชยพงศ๑   
6 ด.ช. พชร        ทวีสิทธิชาติ   
7 ด.ช. ภูดิท        สิมะโรจนกุล   
8 ด.ช. ศศิพงศ๑     ชินวุฒิ   
9 ด.ช. สิรวิชญ๑     ยี่สมบุญ   

10 ด.ช. อังตินันต๑   ศุภกรสันติกุล   
11 ด.ช. คณพศ       พลายละมูล   
12 ด.ญ. แพรวา     ทองรัตน๑   
13 ด.ญ. กนิษฐา    ถาวรวัฒนเจริญ   
14 ด.ญ. ชญากัญจน๑   ไชยสุข   
15 ด.ญ. ชัญญามณฑน๑  ชินวร   
16 ด.ญ. ณัฐชานันท๑   แคว๎นเขาเม็ง   
17 ด.ญ. ณัฐณิชา    จันหีบ   
18 ด.ญ. ณิชฎา     สุทธิพันธ๑   
19 ด.ญ. นิชาภา    เอี่ยมผดุงชาติ   
20 ด.ญ. พัณณ๑พิมล  ผาสุข   
21 ด.ญ. สาริศา     ธ ารงกิตติกุล   
22 ด.ญ. อนัญญา   ดาวเรือง   
23 ด.ญ. อภิวิชญา  ดวงดารา   
24 ด.ญ. อัณณ๑ภิศา เนื่องจ านงค๑   
25 เด็กชายเกียรติ ์    จ านงค์ผล   
26 เด็กชายติณณภพ   อุดมฤกษ์ชัย   
27 เด็กหญิงกมลพร   ไตรจักร   
28 เด็กหญิงชวิศา     ตุลาผล   
29 เด็กหญิงณัฐนิตา   เปาวะนา   
30 เด็กหญิงภูริชญา   ผาสีดา   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่1 / 3 

ครูประจ าช้ัน :  ครูณัฐรุจา  เผือกโสภา 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. เอื้ออังกูร   วงศ๑เหลืองอํอน   
2 ด.ช. ทศพร      ติวาวงศ๑รัตน๑   
3 ด.ช. พชร        อาชามงคล   
4 ด.ช. พนกฤษ     ปะมะโต   
5 ด.ช. ศรุฑ        รุจิรานนท๑   
6 ด.ญ. ณัฏฐพัชร๑   พิศาลธนกิจ   
7 ด.ญ. ปุณิกา      ธาราสันติสุข   
8 ด.ญ. พัณณิตา    ฉายจรุง   
9 ด.ญ. พิชญาภา   ศิริตรัย   

10 ด.ญ. อชิรญา     ทองใบ   
11 ด.ญ. อนงคพรรณ สุมารส   
12 ด.ญ. อัญญาริทร๑  มีแสง   
13 ด.ญ. ภิณญาภัทร๑ วานิชกิจ   
14 ด.ญ. พิชชาพร    สุตาต๏ะ   
15 ด.ญ. ชนัญลดา   พิชิตธนารัตน๑   
16 ด.ญ. ปานณิดา   วรรณโสภณกุล   
17 ด.ญ. ณัฐธิดา     ก๐งม ี   
18 ด.ญ. อภิญญา    สุปิยะวัฒน๑   
19 ด.ญ.รดานันท๑    วิรุฬหะรัตน๑   
20 ด.ญ.พิรดา        พงษ๑สุระ   
21 เด็กชายกรวิชญ ์  กิจจาณรงค์   
22 เด็กชายกฤษฏิณัฏฐ๑   พรสิริวิชิต   
23 เด็กชายธนกฤต   ไตรจักร ์   
24 เด็กชายภูกิจ   ศรีสะอาด   
25 เด็กชายอชิระ   อุตรอินทร๑   
26 เด็กหญิงนมิดา     ค ารัตน๑   
27 เด็กหญิงปริชญา   เทียบค า   
28 เด็กหญิงพิชญา   วงค๑สุวรรณ   
29 เด็กหญิงภาวิดา   สมสะอาด   
30 เด็กหญิงศุภาพิชญ๑   ธิวะโต   

 

 

 

 

 
ID LINE : G.1/3 



รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่1 / 4 

ครูประจ าช้ัน :   ครูวันวิสาข์  นารีแก้ว 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. เตชินท๑       พูลข า   
2 ด.ช. จิรพิชญ๑     หิรัญเกษตร   
3 ด.ช. ณกรณ๑       ธรรมคุณะโชค   
4 ด.ช. ณัฏฐนกันต๑   ชลธาร๑นนท๑   
5 ด.ช. ปัญญพัชร๑   ตั้งอุดมเจริญชัย   
6 ด.ช. ภูมิทัศน๑      เนื่องจ านงค๑   
7 ด.ช. วิรชัช        ปิยะโสภาสกุล   
8 ด.ช. อนันฑเมศย๑  หะมะ   
9 ด.ช. อัฏฐชัย      เอี่ยมพิจิตร   

10 ด.ญ. กวินธิดา      บวรศักดิ์ทวี   
11 ด.ญ. คุณัญญา    อินทรวิชัย   
12 ด.ญ. จิ้งซ ี        หลิว   
13 ด.ญ. ฉัตรชนก    แซํโง๎ว   
14 ด.ญ. ณัฐณิชา     เพียรประสิทธ์ิ   
15 ด.ญ. ณิชนันท๑     ศิริมา   
16 ด.ญ. ธีริศรา        สมพงษ๑   
17 ด.ญ. นภัสญา     เจริญวัย   
18 ด.ญ. บัณฑิตา      พูนมา   
19 ด.ญ. ปัณฑิตา      ธนะขว๎าง   
20 ด.ญ. พรชนก     แทบทับ   
21 ด.ญ. มัตสิริณณ๑   คณุตม๑พงษ๑   
22 ด.ญ. ศรัณพร     ทองนาค   
23 ด.ญ. อณัชชาฏา  ทวีโชคศิริกุล   
24 เด็กชายจิรภาส   วรวาส   
25 เด็กชายชุติพนต ์  นุชประมูล   
26 เด็กชายบุรินทร ์   ภักดีสวาท   
27 เด็กชายศุภณัฐ   นัยทรัพย๑   
28 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ๑   สุขสถิตย๑   
29 เด็กหญิงนภัทปภา   ฤทธ์ิสอน   
30 เด็กหญิงวรัชชนันท๑   สาล ี   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่๒ / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูสุกัญญา  เจริญชาต ิ

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกฤตภาส    ไพบูลย๑   
2 เด็กชายคิมหันต๑     หาสจิตโต   
3 เด็กชายคีตา         เนื่องจ านงค๑   
4 เด็กชายจิรสิน       ค าน๎อย   
5 เด็กชายฐิติภัทร      เกียรติกิตตินันท๑   
6 เด็กชายปองคุณ     พบหิรัญโสภณ   
7 เด็กชายพงศกร      สุขเฉลิมศร ี   
8 เด็กชายพสิษฐ๑       วงศ๑ตะลา   
9 เด็กชายพัทธดนย๑    เปี่ยมวัฒนชัย   

10 เด็กชายภคิน        ธรรมบุตร   
11 เด็กชายภูผา        บรรจงลิขิตกุล   
12 เด็กชายสิทธา      วุฒิสารวรากรณ๑   
13 เด็กชายสิรภัทร    เวชประสิทธ์ิ   
14 เด็กชายอัศม๑เดช    กัณหกุล   
15 เด็กหญิงเอมฤด ี    โอเจริญ   
16 เด็กหญิงกฤตติกา   โกสิงห๑   
17 เด็กหญิงจิราภรณ๑  ผลทรัพย๑   
18 เด็กหญิงชญาณิฐศ๑  เพชรบูรณ๑   
19 เด็กหญิงธัญสิน ี    ญาณประภาส   
20 เด็กหญิงนภัคมณ    สุทธิธน   
21 เด็กหญิงบุษราคัม   ธรรมชาติ   
22 เด็กหญิงปวรวรรณ  แซํฉ่ิน   
23 เด็กหญิงพัชญ๑ชิสา  นาทองไชย   
24 เด็กหญิงภวิพร      ขจรเดชาภิวาท   
25 เด็กหญิงภูรินทร๑    บุญพิค า   
26 เด็กหญิงวิชญาดา   ฟองโหย   
27 เด็กหญิงสิริรดา     แซํก๏วย   
28 เด็กชายธนวัฒน๑   สิงห๑ธีรินนท๑   
29 เด็กชายภูผา   ยิ่งยง   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่๒ / 2 

ครูประจ าช้ัน :  ครูสมโภชน์  ยืนยง และ ครูจินตนา    กลิ่นศรีสุข 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายก๎องภพ   เฉลิมรัตน๑สกุล   
2 เด็กชายคุณากร   สาก า   
3 เด็กชายณัฏฐ๑ชานนท๑ สิงคาม   
4 เด็กชายณัฐภูมินทร๑ ภุชงค๑ประเวศ   
5 เด็กชายธัญพิสิษฐ๑   ค าสวัสดิ์   
6 เด็กชายธิติวัฒน๑     แดงสกุล   
7 เด็กชายธิติศักดิ์      ผัดขัน   
8 เด็กชายนภ          โอเจริญ   
9 เด็กชายปองคุณ     มีรัตน๑   

10 เด็กชายปัญญากร   ชุติปัญโญ   
11 เด็กชายพงศนาถ    รํวมพุํม   
12 เด็กชายภาสกร     ปรือปรัง   
13 เด็กชายศิรภัทร     รักทอง   
14 เด็กชายสิรวิชญ๑     สิทธิกุลพิทักษ๑   
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร เปรมะศีโล   
16 เด็กหญิงจิดาภา    กิตติจารุวงศ๑   
17 เด็กหญิงญาดา     ยอดเจริญ   
18 เด็กหญิงธนัญชนก  โฉมศร ี   
19 เด็กหญิงธนิดา      ชุมสุวรรณ   
20 เด็กหญิงนัชษ๑แพรวา เดชะธนานนต๑   
21 เด็กหญิงมนพิศุทธ์ิ  วงศ๑วชิรจิต   
22 เด็กหญิงลักษิกา    อิ่มเอิบ   
23 เด็กหญิงวรางค๑ศิร ิ พรห๑มศิร ิ   
24 เด็กหญิงวราลักษณ๑ ศิรินภากุล   
25 เเด็กหญิงสุพิชชา   จิรธัญญกิจ   
26 เด็กหญิงสุภัสสร    รามน ู   
27 เด็กหญิงอุรชา      ทองใบ   
28 เด็กชายณัฏฐ๑กิตต์ิ  ราชวงค๑   

 

 

 

 

 

 

ID LINE : G.2/2 



รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่๒ / 3 

ครูประจ าช้ัน :  ครูกิ่งทอง   นวลหงษ์ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกานต๑พงศ๑   สุกเพิก   
2 เด็กชายจิรพัฒน๑     บรรจงปัญญากุล   
3 เด็กชายชวพล       เทียนจันทร๑   
4 เด็กชายณัฐพล       พลเมือง   
5 เด็กชายถิรธนา      สาโพนทัน   
6 เด็กชายธรรมธัช     วงศ๑เหลืองอํอน   
7 เด็กชายนาฆินทร๑    ลีไพศาล   
8 เด็กชายพงศ๑พัทธ์ิ    ภุมรินทร๑   
9 เด็กชายภัคพงษ๑     ตั้นประเสริฐ   

10 เด็กชายภากร       คลี่แก๎ว   
11 เด็กชายรชานนท๑    ขนบด ี   
12 เด็กชายวชิรวิชญ๑   จ าเริญดีจีรนนท๑   
13 เด็กชายวรธนธรณ๑  เช้ือชะเอม   
14 เด็กชายศุภจักร     ยืนยง   
15 เด็กหญิงกมลชนก   แสงพา   
16 เด็กหญิงกมลพร     สุรังษี   
17 เด็กหญิงญาณัฐฉรา อุํนประเสริฐ   
18 เด็กหญิงทักษพร    เทียนจันทร๑   
19 เด็กหญิงธัญชนก    แกํนนาค   
20 เด็กหญิงปณิชย๑ตา   ฝังใจ   
21 เด็กหญิงปารณัท    รัตนะ   
22 เด็กหญิงมินตรา     บุตรบุร ี   
23 เด็กหญิงวรรณณิษา ภิริธากรณ๑   
24 เด็กหญิงวริษฐา     พุทธเจริญ   
25 เด็กหญิงสิริลักษณ๑  แสงกระจําง   
26 เด็กหญิงอธิชา      จันทร๑สุวรรณ   
27 เด็กหญิงอันดา      พรไพศาลศิลป ์   
28 เด็กชายวิชญะ   ขนุนทอง   
29 เด็กชายอริย๑ทัช   เวณิกพัฒนกุล   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่๒ / 4 

ครูประจ าช้ัน :  ครูอรุณรัตน์  รุ่งเรือง 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกฤษกร    สุนทร   
2 เด็กชายกัณต๑ธีภพ ศรีประสิทธ์ิ   
3 เด็กชายคมภูสิษฐ๑  โนร ี   
4 เด็กชายชวินท๑     แสงฮวด   
5 เด็กชายธนภัทร   เกษมทวีทรัพย๑   
6 เด็กชายธีรวัฒน๑   ทรัพย๑ทวีปัญญา   
7 เด็กชายนนทพัทธ๑ เลําบุญ   
8 เด็กชายนรภัทร   กํอโกเมศ   
9 เด็กชายภาคิน     ศิริเวช   

10 เด็กชายรวินท๑     ธิติอนันต๑ปกรณ๑   
11 เด็กชายวีรพล     ศรีสุข   
12 เด็กชายศรัณย๑    ค๎ุมหอม   
13 เด็กชายสัณหวัช  งอกงาม   
14 เด็กชายอนพัช    มีสุด   
15 เด็กหญิงกมลชนก เนื่องจ านงค๑   
16 เด็กหญิงกัญญ๑วรา จึงรัตนโกศล   
17 เด็กหญิงชลธิดา   พิทักษ๑วศิน   
18 เด็กหญิงฐาณิตา   จ านงค๑ผล   
19 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญธนวุฒ ิ   
20 เด็กหญิงปวิรฎา   กลิ่นหอม   
21 เด็กหญิงพนิตพร   ไชยภักดิ์   
22 เด็กหญิงมุกพรัล   ศรีจันทร๑ฉาย   
23 เด็กหญิงวีรปริยา  ทองกระจาย   
24 เด็กหญิงสกาวรัตน๑ ชาติเช้ือ   
25 เด็กหญิงสุพิชฌาย๑ รังสิกรรพุม   
26 เด็กชายครวัฐ      จรูญจิรเสถียร   
27 เด็กชายกฤตกนก   แป้นชูผล   
28 เด็กชายธีรภัทร   ช านาญ   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูสุภาวดี  แสนบัว 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายพีระวัฒน ์ตลอดไธสง 

 2 เด็กชายณัฐปภัสร ์จุทัยรัตน์ 
 3 เด็กชายธนากรณ์ พูลเหลือ 
 4 เด็กชายธีรกรณ์ เพชรพันธศักดิ์ 
 5 เด็กชายนภัสรพ ีฉายจันทร ์
 6 เด็กชายปรมินทร ์ศรีบุญ 
 7 เด็กชายพชร อิสสระพล 
 8 เด็กชายพสุพัฒน ์บรรจงปัญญากุล 
 9 เด็กชายวงศธร ตรวจมรคา 
 10 เด็กชายอัครวินท ์ผาสุข 
 11 เด็กหญิงกัญญพัชร ปทุมวัน 
 12 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกียรติสิลังกุล 
 13 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์ ชลธาร์นนท ์
 14 เด็กหญิงณัฐชา นิสัยพันธ์ 
 15 เด็กหญิงณัฐริณีย ์ลีศรานนท ์
 16 เด็กหญิงทักษพร เจริญลาภกิจ 
 17 เด็กหญิงธัญสิน ีชูภัทรพงศ์ 
 18 เด็กหญิงปิยพัชร ศรีฟ้า 
 19 เด็กหญิงวริษา จังกาจิตต์ 
 20 เด็กหญิงธมลวรรณ เกตุทอง 
 21 เด็กหญิงกมลรส บุญช่วย 
 22 เด็กหญิงจิณณพัต พลายละมูล 
 23 เด็กชายศรัณย์วัฒน์ ติณมาศ 
 24 เด็กชายภาวิช สมสะอาด 
 25 เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ธิรินนท ์
 26 เด็กหญิงกตัญญุตา สีเมือง 
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 / 2 

ครูประจ าช้ัน :  ครูขวัญชนก  โปร่งจิต 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายเสฏฐ๑ธน   แสงค าสัตย๑   
2 เด็กชายกลวัชร     กาต๊ิบ   
3 เด็กชายกันตินันท๑   ศรีสวัสดิ ์   
4 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญรุนโพธ์ิ   
5 เด็กชายตรีรวรรธน๑ บุตรบุร ี   
6 เด็กชายธนัท            ธิติอนันต๑ปกรณ๑   
7 เด็กชายธนากร     ญาณประภาส   
8 เด็กชายธีรชาติ         กองทรัพย๑เจริญ   
9 เด็กชายปาฏิหารย๑     ทีปกากร   

10 เด็กชายพิสิฐพงศ๑   เกียรติจานนท๑   
11 เด็กชายภัทรดนัย   ชัยวรรณ   
12 เด็กชายภาคิน      วิวาห๑สุข   
13 เด็กชายภาคิน      สงวนดีกุล   
14 เด็กชายมังกรทอง   อุดม   
15 เด็กชายวชิรวิทย๑   ศรีจันทร๑   
16 เด็กหญิงกษมา     วุฒิพิพัฒนพงศ๑   
17 เด็กหญิงชญานิน   บุญถนอม   
18 เด็กหญิงชญานิศ   วิชัยรัมย๑   
19 เด็กหญิงธนัญญา   ปรีชาวิทย๑   
20 เด็กหญิงธัญวลัย       ปิ่นทองค า   
21 เด็กหญิงปุญญวีร๑   ด าปาน   
22 เด็กหญิงพรรณพัชร ลาดนอก   
23 เด็กหญิงพิชาพัชร๑  ชวนันท๑สกุล   
24 เด็กหญิงพิชามญชุ๑  มะใบ   
25 เด็กหญิงภลิน ี      ภิญโญ   
26 เด็กหญิงวรัญชา     คงประเวช   
27 เด็กหญิงหวันย่ีหวา ทองกลาย   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 / 3 

ครูประจ าช้ัน :  ครูจิราวรรณ   แข้นา 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายเอธัศ รื่นรมณ๑วาร ี   
2 เด็กชายกิตติกวิน ธรรมพันธ๑   
3 เด็กชายคงภพ ศุภกา   
4 เด็กชายจีรภาส พูลโต   
5 เด็กชายชนกันต๑ โชคชัยช านาญกิจ   
6 เด็กชายนภัทร นิตินภารัตน๑   
7 เด็กชายธีรเดช ถนอมชาติ   
8 เด็กชายนราวิชญ๑ สงวนพงษ๑   
9 เด็กชายภูรินทร๑ คล๎ายแก๎ว   

10 เด็กชายศิวรัตน๑ อินพาเพียร   
11 เด็กชายสหัสนัยน๑ สุวรรนาวุธ   
12 เด็กชายอนณ เทียนศิร ิ   
13 เด็กชายอลงกรณ๑ สุวรรณกิจเจริญ   
14 เด็กหญิงจิระปภา จินตนาเลิศ   
15 เด็กหญิงชนาภัทร จินตนาเลิศ   
16 เด็กหญิงถิรมน สุวรรณโยธิน   
17 เด็กหญิงนภสร ชูจิต   
18 เด็กหญิงปณัฐวี ธรรมสีทอง   
19 เด็กหญิงพิมพ๑ลดา สุทธิรัตนพร   
20 เด็กหญิงอภิชญา สุปิยะวัฒน๑   
21 เด็กชายธนันท๑วุฒ ิตันติสิริสมบูรณ๑   
22 เด็กชายอภิภู ภัทโรวาสน๑   
23 เด็กหญิงปารณีย๑ รัชต๑ธนาไพศาล   
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปรีชาบัณฑิต   
25 เด็กหญิงกัณนพัชร๑ วิภาสฐิตินันท๑   
26 เด็กหญิงพรรณนิภา   มะวงศ๑ษา   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูเสาวลักษณ์   เติมสกุลเดช 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายจิตติพัฒน์ ขจรกลิ่น   
2 เด็กชายภควิวัฒน์ ถาวร   
3 เด็กชายชัยศิริ บุญอ านาจ   
4 เด็กชายนนทพัทธ์ เพียรประสิทธ์ิ   
5 เด็กชายคุณานนท์ โฉมศร ี   
6 เด็กชายกิตติทัต สุวรรณรงค์   
7 เด็กชายวชิรวิทย์ ล้อมสาย   
8 เด็กชายเป็นหนึ่ง แก่นสน   
9 เด็กชายจิรวัฒน ์อภิวีระสิริกุล   

10 เด็กชายอัศวิน ตาทิพย์   
11 เด็กชายภูภณ สังข์กูล   
12 เด็กชายวชิรวิทย์ วิลาวรรณ์   
13 เด็กชายอภิวิชญ์ อู่วาณิชย์   
14 เด็กชายกฤติพงศ์ ว่องไว   
15 เด็กชายภัทรกร แทบทับ   
16 เด็กหญิงอรดา นิลวด ี   
17 เด็กหญิงปุณญิศา หนูกูล   
18 เด็กหญิงภวรัญชน์ บุญเนรมิตร   
19 เด็กหญิงพัชรชนก จักรบุตร   
20 เด็กหญิงพรรษชล เคย์ล่า สตาห์ลเบิร์ก   
21 เด็กหญิงกัญภร ทรัพย์สกุล   
22 เด็กหญิงพัชริดา บุญจันทร ์   
23 เด็กหญิงศิรดา รักทอง   
24 เด็กหญิงเกศกนก เดชอภิรักษ์กมล   
25 เด็กหญิงภัณภัทช ชัยวัฒนพงศ์   
26 เด็กหญิงวนัชพร แสงศักดิ ์   
27 เด็กหญิงญาสุมินทร์ ทีปกากร   
28 เด็กหญิงกาญจนา เหลือด ี   
29 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ วงศ์เหลืองอ่อน   
30 เด็กหญิงกานต์ธีรา แซ่เฮ็ง   
31 เด็กชายญาณกร ประสานภักดิ ์   
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จิตต์อภินันท ์   
33 เด็กชายภัทรพล โอเจริญ   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 / 2 

ครูประจ าช้ัน :  ครูกิติยาพร   พงศ์แพทย์ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกฤตกมล   รอดปุ๋ย   
2 เด็กชายกันตพิชญ๑  สมานทรัพย๑   
3 เด็กชายชลวัสส๑     เศรษฐสันติ ์   
4 เด็กชายณฐกร       องอาจ   
5 เด็กชายณัฏฐ๑        ชาญหิรัญประเสริฐ   
6 เด็กชายธัญดล      ฤทธิศักดิ ์   
7 เด็กชายธีรัตม๑       รํุงธรรม   
8 เด็กชายนฤเบศวร๑  สกุลคลานุวัฒน๑   
9 เด็กชายนาดาว      พงษ๑มณี   

10 เด็กชายบัญญพนต๑ สุวรรณมาโจ   
11 เด็กชายพงศ๑ธวัช    ไกรษร   
12 เด็กชายพิพัฒน๑พงศ๑ เกตุวัตถา   
13 เด็กชายภาณุพงศ๑   ใจตรง   
14 เด็กชายวิชญะ     พิทักษ๑   
15 เด็กชายสมสกุล     สถาวร   
16 เด็กชายสุวิจักขณ๑   สกุลนรเศรษฐ๑   
17 เด็กชายอคิรา      ชัยฤทธ์ิ   
18 เด็กหญิงไพรรัมภา   พลเสนา   
19 เด็กหญิงชนัญชิดา   มะนาวนอก   
20 เด็กหญิงณัฐรินีย๑    ตระกูลพรงาม   
21 เด็กหญิงธยาน ี    พิมสอ   
22 เด็กหญิงบุญรักษา  ประสงค๑ยศ   
23 เด็กหญิงพัชรวลัย  วงศ๑ล๎อมนิล   
24 เด็กหญิงพัทธมน    โฉมวิจิตร   
25 เด็กหญิงภัทรปภา  ยันต๑วิเศษ   
26 เด็กหญิงรสริน     สอนจันดา   
27 เด็กหญิงศรัณยา    ทองนาค   
28 เด็กหญิงสิมิลัลล๑    คณุตม๑พงษ๑   
29 เด็กหญิงอภิญญารักษ๑ เดชอภิรักษ๑กมล   
30 เด็กหญิงอัญพัชญ๑   ใจกล๎า   
31 เด็กชายธนาธิป      สมพงษ๑   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูนริศรา   โอชาพงศ์ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายเตชิต    ยงพิศาลภพ   
2 เด็กชายกษม     วุฒิพิพัฒนพงศ๑   
3 เด็กชายกอบโชค จันทวงศ๑   
4 เด็กชายกิตติกวิน เกตุวัตถา   
5 เด็กชายชิติพัทธ๑   ชลศิริพงษ๑   
6 เด็กชายณตะวัน   ลาภเกิด   
7 เด็กชายณัฐนรินทร๑ ไชยงาม   
8 เด็กชายณัฐวุฒิ     จิริยะกุล   
9 เด็กชายพรภวิทย๑   ทิพย๑ศักดิ์   

10 เด็กชายภูธนิค      กษมานนท๑   
11 เด็กชายภูสภัทร    ขจรเดชาภิวาท   
12 เด็กชายมนันทสิษฐ๑ เซํงฮะ   
13 เด็กชายอภิวิชญ๑    เนื่องจ านงค๑   
14 เด็กหญิงเตชิตา     วรรณี   
15 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิมพ๑สกุล   
16 เด็กหญิงกัณจน๑อมล สิงห๑โตทอง   
17 เด็กหญิงชุติมาศ     แกล๎วเกล๎า   
18 เด็กหญิงธัญชนก     ปิ่นทองค า   
19 เด็กหญิงภัทรภรณ๑   วิริยะบัณฑร   
20 เด็กหญิงลลิตา        ตรวจมรคา   
21 เด็กหญิงศศิธร        กันตังกุล   
22 เด็กหญิงสุวภัทร      สุดใจ   
23 เด็กหญิงหยิ่วซวิน    อดุลย๑เบญจกร   
24 เด็กหญิงนวพร       ตันติสิริสมบูรณ๑   
25 เด็กหญิงนภษร      ธรรมคุณะโชค   
26 เด็กหญิงธนภรณ๑    ตู ๎   
27 เด็กหญิงปณษร      เลิศมหากิจ 
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 

ครูประจ าช้ัน :  ครูโศรญา   ใสแจ่ม 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายชยุต     เฮี้ยะหลง   
2 เด็กชายเทพทัต ทองม ี   
3 เด็กชายกัมปนาท เจนการวณิช   
4 เด็กชายชยางกูร  สุกเพิก   
5 เด็กชายณัฐพงศ๑   ไพรวัลย๑   
6 เด็กชายธนทร     เกษมสันต๑   
7 เด็กชายธนะเมศฐ๑  วัชรโชติหิรัญ   
8 เด็กชายธนัชวิทย๑   ปัญศิร ิ   
9 เด็กชายธิติพันธ๑    อนันต๑เนติกุล   

10 เด็กชายธีรวัฒน๑    ตลอดไธสง   
11 เด็กชายพัชรพล    เจือมา   
12 เด็กชายรติภัทร    สิงห๑เหลือ   
13 เด็กชายอันเดร     บุญจบ   
14 เด็กหญิงกันต๑กมลลักษณ๑ สงวนดีกุล   
15 เด็กหญิงจังคนิภา   ไชยภักดิ์   
16 เด็กหญิงชุติภา      ปานวิลัย   
17 เด็กหญิงณปภัสร    เกียรติจานนท๑   
18 เด็กหญิงนันท๑นภัส  แสงดาว   
19 เด็กหญิงพัทธ๑ธีรา   ทัพประไพ   
20 เด็กหญิงภัทธิรา    กังวาลเจริญสิน   
21 เด็กหญิงรนินรฎาม๑ จงสกุล   
22 เด็กหญิงวริศรา     จังกาจิตต๑   
23 เด็กหญิงวิกาญดา   โคตก่ า   
24 เด็กหญิงอภิษฎา    พราหมณ๑พิทักษ๑   
25 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พิเชษฐ๑ปกรณ๑กุล   
26 เด็กหญิงกันย๑ชิสา  ชัยวัฒนพงศ๑   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูรัตติยา  เชื้อทอง 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายเปรมทัต คงเสือ   
2 เด็กชายตฤน สังข๑กูล   
3 เด็กชายธรณิศ มุํงงาม   
4 เด็กชายผลิตโชค จตุรงค๑เสรีกุล   
5 เด็กชายพชรพล สันจะโป๊ะ   
6 เด็กชายพัชรพล ศรีใสค า   
7 เด็กชายพีระพัฒน๑ มะใบ   
8 เด็กชายยุทธศักดิ์ เพ็ชรสวัสดิ ์   
9 เด็กชายอภิสิทธ๑ ฝังใจ   

10 เด็กชายอิทธิพัทธ๑ ตระกูลพรงาม   
11 เด็กหญิงเกล๎ามณีรัตน จึงจรัสทรัพย๑   
12 เด็กหญิงโบมิน คิม   
13 เด็กหญิงกมลพร ทรงเจริญวงศ๑   
14 เด็กหญิงจิดาภา อุดร   
15 เด็กหญิงชญานิน ลีลาประภัสสร   
16 เด็กหญิงธวัลรัตน๑ พัชเกษร   
17 เด็กหญิงธีระตา จอกนาค   
18 เด็กหญิงนภัสสร เจริญนนทสิทธ์ิ   
19 เด็กหญิงนันท๑นภัส จตุรัตน๑   
20 เด็กหญิงบุญทิชา โชติกวัฒนา   
21 เด็กหญิงปฐภรณ๑ บุญฤทธ์ิ   
22 เด็กหญิงประกายรุ๎ง ลัคนศิยานนท๑   
23 เด็กหญิงปวีณ๑ลดา มากเหลือ   
24 เด็กหญิงพัชรพร แสงกระจําง   
25 เด็กหญิงพาขวัญ อุทยานิก   
26 เด็กหญิงภัคจิรา นงนุช   
27 เด็กหญิงวรรธนันท๑ อุดมเดชภาคินทร๑   
28 เด็กหญิงศุภลักษณ๑ มหาสันติปิยะ   
29 เด็กหญิงสุชานันท๑ ชูจิต   
30 เด็กหญิงอชิรญา จีนฉาย   
31 เด็กหญิงอรณิฎาศ๑ จันทร๑เทวาลิขิต   
32 เด็กชายธนภัทร สุวัฒนะ   
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รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 

ครูประจ าช้ัน :  ครูรัตติยา  เชื้อทอง 

33 เด็กชายปวริศ จันลา   
34 เด็กหญิงอติพร ตู้   

 


