
 

 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางนงนุช เงินท๊อก เบอร์โทร 084-8068967 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 20997 เด็กชาย ชนาธิป กันธะมาโนช อ.2/1 

2 20998 เด็กชาย ณัฏฐ์กฤศ ผลิวรรธนะ อ.2/1 

3 20999 เด็กชาย เตชิต ธนมะลิมาตร อ.2/1 

4 21000 เด็กชาย ธนกฤต ปัญญากาบ อ.2/1 

5 21001 เด็กชาย ธนดล แว่นระเว อ.2/1 

6 21002 เด็กชาย ธนิล สุนันต๊ะ อ.2/1 

7 21003 เด็กชาย ธีราพันธุ์ วางโต อ.2/1 

8 21004 เด็กชาย ธีริทธ์ พรหมเสน อ.2/1 

9 21005 เด็กชาย ปกรณ์พัฒน์ สุทธวาสน ์ อ.2/1 

10 21006 เด็กชาย พงศ์พล แสนศรี อ.2/1 

11 21007 เด็กชาย พิทยุตฆ์ พัดผล อ.2/1 

12 21008 เด็กชาย ภูบดินทร์ ศรีสว่าง อ.2/1 

13 21009 เด็กชาย สิปปกร พัดผล อ.2/1 

14 21010 เด็กหญิง กชกร ศรีนวล อ.2/1 

15 21011 เด็กหญิง กวิสรา ศรีสวัสดิ์ อ.2/1 

16 21012 เด็กหญิง จิรชยา ปัญญาละ อ.2/1 

17 21013 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ดวงไทย อ.2/1 

18 21014 เด็กหญิง ณัฐรีย์ยา พีรัชชัยนนท์ อ.2/1 

19 21015 เด็กหญิง ณิชากร นันไชยกัน อ.2/1 

20 21016 เด็กหญิง นิดา ใสสอาด อ.2/1 



21 21017 เด็กหญิง พรนับพัน ยาบุญนะ อ.2/1 

22 21018 เด็กหญิง พัชญานันท์ สิทธิปัญญานันท์ อ.2/1 

23 21019 เด็กหญิง ภัณฑิลา แสนจู อ.2/1 

24 21020 เด็กหญิง รณพร คำปัญญา อ.2/1 

25 21176 เด็กหญิง สุวพิชชา ดวงใย อ.2/1 

26 21188 เด็กหญิง จีรภิญญา พลศิลป์ อ.2/1 

27 21194 เด็กหญิง ศรัณย์พร มะโนสมุทร อ.2/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางนฤมล  ภิรมย์ เบอร์โทร 064-5505924 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21022 เด็กชาย ณัฐดนัย นามวงค์ อ.2/2 

2 21023 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ เสาร์สุวรรณ อ.2/2 

3 21024 เด็กชาย ประดิพัทธ์ จันทอง อ.2/2 

4 21025 เด็กชาย ปิยพล จงเจริญสกุลดี อ.2/2 

5 21026 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ แสงสง่า อ.2/2 

6 21027 เด็กชาย วรภัทร ตุ้ยงาม อ.2/2 

7 21028 เด็กชาย วสุพล แสนนามวงษ์ อ.2/2 

8 21030 เด็กชาย สิษฐวัศ ทัศนา อ.2/2 

9 21031 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ พิตตินันท์กุล อ.2/2 

10 21032 เด็กชาย สุริยภูมิป ์ ฉันทจิตปรีชา อ.2/2 

11 21033 เด็กชาย อรรณพ มีปา อ.2/2 

12 21185 เด็กชาย กฤตนันท์ ปันทะศรีวิชัย อ.2/2 

13 21186 เด็กชาย นันทพัทธ์ เขื่อนเพชร อ.2/2 

14 21034 เด็กหญิง กัญญ์พิชญา ศิริคำ อ.2/2 

15 21035 เด็กหญิง ชญาภา มีงาน อ.2/2 

16 21036 เด็กหญิง ชธิมา สีมา อ.2/2 

17 21037 เด็กหญิง นลินญา มุกลีมาศ อ.2/2 

18 21038 เด็กหญิง มนัสนันท์ วาวแวว อ.2/2 

19 21039 เด็กหญิง ณิรดา จอมที่รักษ์ อ.2/2 

20 21040 เด็กหญิง ลดาริษา นาโคศิริ อ.2/2 

21 21042 เด็กหญิง อรินดา ลาวอือ อ.2/2 

22 21043 เด็กหญิง อริษา คำแดง อ.2/2 



23 21044 เด็กหญิง อุรัสยา สารคาม อ.2/2 

24 21177 เด็กหญิง ณัฐชยา แสงงาม อ.2/2 

25 21187 เด็กหญิง บุญนิสา สุขต้อ อ.2/2 

26 21190 เด็กหญิง ไอลดา ใจศีลธรรม อ.2/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/3   ปีการศึกษา 2565        

ครูประจำชั้น  นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี เบอร์โทร 093-1622637 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21045 เด็กชาย กวิน ศิริรักษ์ อ.2/3 

2 21046 เด็กชาย เจนวิทย์ จันสุภา อ.2/3 

3 21048 เด็กชาย ธนกฤต พรหมศร อ.2/3 

4 21049 เด็กชาย ธีรภัทร ประยงค์ศักดิ์ อ.2/3 

5 21050 เด็กชาย พลทัต ถาบุญเรือง อ.2/3 

6 21051 เด็กชาย พีรณัฐ์ ธนิตสิริโรจน ์ อ.2/3 

7 21052 เด็กชาย รัฐพงค์ เขื่อนคำ อ.2/3 

8 21053 เด็กชาย สุกนต์ธี แสนรุ่งเรือง อ.2/3 

9 21054 เด็กชาย อาชวิน ธรรมวิเศษศรี อ.2/3 

10 21183 เด็กชาย จิรวัฒน ์ รักชาติ อ.2/3 

11 21055 เด็กหญิง คีตญา สาตะรักษ์ อ.2/3 

12 21056 เด็กหญิง จิรัญญา นันตากาศ อ.2/3 

13 21057 เด็กหญิง ณิชาภัทร อุ่นเรือน อ.2/3 

14 21058 เด็กหญิง นรินทร์พร ธงชิว อ.2/3 

15 21059 เด็กหญิง ศุภดา ตาคะเล อ.2/3 

16 21178 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พงษ์รักษ์ อ.2/3 

17 21182 เด็กหญิง พรนับพัน มณฑาทิพย์ อ.2/3 
 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4   ปีการศึกษา 2565             

ครูประจำชั้น  นางสุวรรณกร หน่อแก้ว เบอร์โทร 080-1275311 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21060 เด็กชาย กัณณวัชรน์ วรรณชัย อ.2/4 

2 21061 เด็กชาย ณภัทร ชุ่มวารี อ.2/4 

3 21062 เด็กชาย ธนกร ทองงาม อ.2/4 

4 21063 เด็กชาย ธนกฤต มหาแก้ว อ.2/4 

5 21064 เด็กชาย พฤทธิ์ แสงเพ็ง อ.2/4 

6 21065 เด็กชาย พิพัฒน์ วัฒนพีรพงศ์ อ.2/4 

7 21066 เด็กชาย พีรวิชญ์ จอมพันธ์ อ.2/4 

8 21067 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ สุดประเสริฐ อ.2/4 

9 21068 เด็กชาย อชิตะ สมบูรณ์ อ.2/4 

10 21180 เด็กชาย ณัฏฐ์ จันที อ.2/4 

11 21191 เด็กชาย ณภัทร กำไลเพ็ชร์ อ.2/4 

12 21069 เด็กหญิง กัญจนาพร สุทธิ อ.2/4 

13 21070 เด็กหญิง จารวี ปาลี อ.2/4 

14 21071 เด็กหญิง ฐิรดา สลับศรี อ.2/4 

15 21072 เด็กหญิง ปุณยวีร์ นุชสวาท อ.2/4 

16 21073 เด็กหญิง วรินทร กันทะเสน อ.2/4 

17 21179 เด็กหญิง เกล้ากัลยา อินทรโสภา อ.2/4 

18 21184 เด็กหญิง นันท์นภัส วงค์แก้ว อ.2/4 
 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5   ปีการศึกษา 2565           

ครูประจำชั้น  นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์  เบอร์โทร 096-3034185 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21074 เด็กชาย กฤติเดช วงค์ฤทธิ์ อ.2/5 

2 21075 เด็กชาย ชวฤนท์ กัลยาณมิตร อ.2/5 

3 21076 เด็กชาย ณัฐปดัลภ์ สิงห์สันต์ อ.2/5 

4 21077 เด็กชาย ไทธัช ขันไชย อ.2/5 

5 21078 เด็กชาย ธนกฤต ธิยาม อ.2/5 

6 21079 เด็กชาย ธีรภัทร บรรณศาสตร์ อ.2/5 

7 21080 เด็กชาย นันตกานต์ วันดี อ.2/5 

8 21081 เด็กชาย ปุณยกรณ์ อุ่นใจจีนต์ อ.2/5 

9 21082 เด็กชาย พีร์สดา วานิชจรัสกิจ อ.2/5 

10 21083 เด็กชาย ภูริณัฐ วิเศษคุณ อ.2/5 

11 21084 เด็กชาย วิชญาพงศ์ ไชยเวช อ.2/5 

12 21085 เด็กชาย สถิตคุณ การันต์ อ.2/5 

13 21086 เด็กชาย สุริยฉัตร เขียวออน อ.2/5 

14 21087 เด็กชาย แอนโทนี่ ลี อ.2/5 

15 21088 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ดวงจันทร์ อ.2/5 

16 21089 เด็กหญิง เขมิกา สว่างเถ่ือน อ.2/5 

17 21090 เด็กหญิง ฉัตรธิดา เภตรานนท์ อ.2/5 

18 21091 เด็กหญิง ณริลพรพรหม ไชยศิลป์ อ.2/5 

19 21092 เด็กหญิง ธนิสร เมืองแก้ว อ.2/5 

20 21093 เด็กหญิง ปิติญาณ์ บุญวรณ์ อ.2/5 

21 21094 เด็กหญิง พลอยตะวัน เจริญทรัพย์ อ.2/5 

22 21095 เด็กหญิง พิชชานันท์ โนคำ อ.2/5 



23 21096 เด็กหญิง ลลิล แก้วดวงดี อ.2/5 

24 21097 เด็กหญิง วรรณสิริ มหาวงค์เจริญ อ.2/5 

25 21098 เด็กหญิง ไอรีณลดา ทองเกษม อ.2/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6   ปีการศึกษา 2565           

ครูประจำชั้น  นางพีรญาพร  เชื้อกันทา เบอร์โทร 090-4347703 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21099 เด็กชาย จิระนันท์ วัฒนพันธ์ อ.2/6 

2 21100 เด็กชาย ณฐภัทร ธรรมศิริ อ.2/6 

3 21101 เด็กชาย ณัฐพล เยาวยำ อ.2/6 

4 21102 เด็กชาย ธชย ไชยงาม อ.2/6 

5 21103 เด็กชาย ธนกฤต ปินตาอุ่น อ.2/6 

6 21104 เด็กชาย นราวิชญ์ แจ่มใส อ.2/6 

7 21105 เด็กชาย ปิยภัทร สิทธิผล อ.2/6 

8 21106 เด็กชาย พลัฎฐ์ พันธ์พัฒนกุล อ.2/6 

9 21107 เด็กชาย ภูมิภูภัค ทองผลา อ.2/6 

10 21108 เด็กชาย รชต กันชะนะ อ.2/6 

11 21109 เด็กชาย ศุทธวีร์ ปัญญาตุ้ย อ.2/6 

12 21110 เด็กชาย สุพศิน เรือนงาม อ.2/6 

13 21111 เด็กชาย อติวิชญ์ ปานสมุทร อ.2/6 

14 21112 เด็กหญิง กวินธิดา ไชยเทพ อ.2/6 

15 21113 เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ หมีจันต๊ะ อ.2/6 

16 21114 เด็กหญิง จีรปรียา พงษ์พุก อ.2/6 

17 21115 เด็กหญิง ชญาณิศา ภูมิวิเศษ อ.2/6 

18 21116 เด็กหญิง ณัฐมนต์กานต์ วงค์จีนา อ.2/6 

19 21117 เด็กหญิง นารัล นามวิริยะ อ.2/6 

20 21118 เด็กหญิง ปุณณดา กันทะวงค์ อ.2/6 

21 21119 เด็กหญิง เปมิกา กันทวงศ์ อ.2/6 



22 21120 เด็กหญิง พิงธรรมดิ์ อินต๊ะ อ.2/6 

23 21121 เด็กหญิง เมตตา ภูมาศรี อ.2/6 

24 21122 เด็กหญิง วรปรียา มีทรัพย์ อ.2/6 

25 21123 เด็กหญิง ศุภัสรา กุลปานพิธิวัฒน์ อ.2/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/7   ปีการศึกษา 2565          

ครูประจำชั้น  นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล เบอร์โทร 081-0403320 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21124 เด็กชาย กฤติเดช นาคหลิม อ.2/7 

2 21125 เด็กชาย กิตติพงศ์ คีรีแก้ว อ.2/7 

3 21126 เด็กชาย ชนะพัฒน์ เทพสมบัติ อ.2/7 

4 21127 เด็กชาย ชยพล ฉลูทอง อ.2/7 

5 21128 เด็กชาย ธีรทัศน์ โกเมฆ อ.2/7 

6 21129 เด็กชาย พชร มังมติ อ.2/7 

7 21130 เด็กชาย พชรฤทธิ์ อินทร์วัฒนา อ.2/7 

8 21132 เด็กชาย วิศรุต ศรีบุญเรือง อ.2/7 

9 21155 เด็กชาย เพชรนรินทร์ เหมือนใจ อ.2/7 

10 21189 เด็กชาย ภูริณัฐ ทองดี อ.2/7 

11 21134 เด็กหญิง ชัญญานุช คำโพธา อ.2/7 

12 21135 เด็กหญิง ณัฐกุลรดา ศิรินานุวัฒน์ อ.2/7 

13 21136 เด็กหญิง ณัฐธกานต์ จันทวรรณ์ อ.2/7 

14 21137 เด็กหญิง ณิริณณภา ละออกิจ อ.2/7 

15 21138 เด็กหญิง นนนิชา ปานเนตร อ.2/7 

16 21139 เด็กหญิง นีนนารา ไชยสาคร อ.2/7 

17 21140 เด็กหญิง พลอยระรินทร์ เหมือนใจ อ.2/7 

18 21141 เด็กหญิง พัสส์นันท์ ชัยยาณะ อ.2/7 

19 21142 เด็กหญิง พิชญา โพธิ์จวง อ.2/7 

20 21143 เด็กหญิง มัชฌิมา เดชวงค์ญา อ.2/7 

21 21144 เด็กหญิง ลีลาวดี เสถียรเขต อ.2/7 



22 21145 เด็กหญิง ศรัญญา คำเทพ อ.2/7 

23 21146 เด็กหญิง โศศิษฐา สวาสดี อ.2/7 

24 21147 เด็กหญิง อชิรญา กาญจนวิศาล อ.2/7 

25 21148 เด็กหญิง ไอริญญ์รดา ดุษฎีวิทิต อ.2/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/8   ปีการศึกษา 2565          

ครูประจำชั้น  นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร เบอร์โทร  081-7465037 

ที ่ เลขประจำตัว                               ชื่อ - สกุล                                          

1 21047 เด็กชาย ทัตเทพ อุ่นใจจม อ.2/8 

2 21131 เด็กชาย ภูริช ปันมาเรือน อ.2/8 

3 21133 เด็กชาย อติวิชญ์ ชื่นอารมณ์ อ.2/8 

4 21149 เด็กชาย ก้าวหน้า สุธีสุจริต อ.2/8 

5 21150 เด็กชาย จิณพัชร มูลอินทร์ อ.2/8 

6 21151 เด็กชาย ชยณัฐ เอกตะ อ.2/8 

7 21152 เด็กชาย ทัชชกร นามแก้ว อ.2/8 

8 21153 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ กองเงิน อ.2/8 

9 21154 เด็กชาย พชร สุทธิจิระพันธ์ อ.2/8 

10 21156 เด็กชาย มนต์ณัฐ ปันสอน อ.2/8 

11 21158 เด็กหญิง กฤตภัทธ์ ขุมเงิน อ.2/8 

12 21159 เด็กหญิง โชติธิดา ชัยดวง อ.2/8 

13 21160 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ปันมาเรือน อ.2/8 

14 21161 เด็กหญิง ณัฐวลัญช ์ ไกรแสง อ.2/8 

15 21162 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สีกันทา อ.2/8 

16 21163 เด็กหญิง นันท์นภัส วิริยะ อ.2/8 

17 21164 เด็กหญิง ปนัดดา ถือพลอย อ.2/8 

18 21165 เด็กหญิง พัทธ์ธีราณี สอนสุภาพ อ.2/8 

19 21166 เด็กหญิง พิชชา นันทวัน ณ อยุธยา อ.2/8 

20 21167 เด็กหญิง ภัทรธิดา นับถือ อ.2/8 

21 21168 เด็กหญิง มารีญา อายุวิวัฒน์ อ.2/8 

22 21169 เด็กหญิง วรัญญา มีแสง อ.2/8 



23 21170 เด็กหญิง ศศิพัชร โรจน์ฤดากร อ.2/8 

24 21171 เด็กหญิง สุพิชญา ฟักแก้ว อ.2/8 

25 21172 เด็กหญิง เอลีนา ตัน อ.2/8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/1   ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางสาวสิริกานต์  กิติ  เบอร์โทร  061-7982908 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

4 20826 เด็กชาย จิรายุ นันไชยกัน อ.3/1 

6 20828 เด็กชาย ณฐพงศ์ สุขกูล อ.3/1 

9 20831 เด็กชาย ธีระพันธ์ คำหน่อแก้ว อ.3/1 

12 20834 เด็กชาย พัฒนพงษ์ ลอยมี อ.3/1 

13 20835 เด็กชาย มาวิน ไชยมาตร์ อ.3/1 

14 20836 เด็กชาย วชิรธันย ์ ทัศนสุวรรณ อ.3/1 

15 20837 เด็กชาย ศักรนันทน์ อินต๊ะสงค์ อ.3/1 

17 20839 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เผือกสะอาด อ.3/1 

20 20688 เด็กหญิง เก็จมณี เจิ้งติกุล อ.3/1 

26 20848 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ขอบปี อ.3/1 

27 20849 เด็กหญิง ภูปภาดา จันทร์วงศ ์ อ.3/1 

28 20850 เด็กหญิง เมฬิศาษ์ หล้าปั๋น อ.3/1 

29 20851 เด็กหญิง สพิชญา สมโน อ.3/1 

30 20852 เด็กหญิง อารยา บุญเลา อ.3/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/2   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล  เบอร์โทร  095-3292454 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

3 20855 เด็กชาย จักรภพ สมณะ อ.3/2 

5 20858 เด็กชาย ณฐวัฒน์ แจ่มใส อ.3/2 

6 20859 เด็กชาย ณัฐพงษ์ โพธาธรรม อ.3/2 

9 20862 เด็กชาย ปวเรศ สมเครือ อ.3/2 

10 20863 เด็กชาย พชรพล วิเศษวงษา อ.3/2 

12 20865 เด็กชาย รชานนท์ สิทธิพจน์ อ.3/2 

15 20868 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ศรีกนก อ.3/2 

17 20870 เด็กชาย เอ้ืออังกูร สมประสงค์ อ.3/2 

18 20919 เด็กชาย นิชนันท์ ปัญญา อ.3/2 

19 20871 เด็กหญิง กวินตรา เด่นดวง อ.3/2 

21 20873 เด็กหญิง ฐานิดา นุสโร อ.3/2 

25 20877 เด็กหญิง ปุณยนุช จิตวงษ ์ อ.3/2 

28 20880 เด็กหญิง ศุภชาดา ปิงแก้ว อ.3/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/3   ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล  เบอร์โทร  081-8859596 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20674 เด็กชาย จีรวิชญ ์ อินต๊ะโคตร์ อ.3/3 

2 20676 เด็กชาย ณพิชญ์  บุญเรือง อ.3/3 

7 20681 เด็กชาย ภูริช สว่างทิศ อ.3/3 

10 20684 เด็กชาย สรวิชญ ์ จอมขันเงิน อ.3/3 

12 20686 เด็กหญิง กนกเกศมณี เกี๋ยงคำฝั้น อ.3/3 

13 20687 เด็กหญิง กุลนิษฐ์  นันทยา อ.3/3 

15 20690 เด็กหญิง ปทิตตา ธนธำรงกุล อ.3/3 

16 20691 เด็กหญิง ปริยากร เตชะนา อ.3/3 

18 20693 เด็กหญิง โมทนา รัตนเจียมรังษี อ.3/3 

19 20694 เด็กหญิง สุพิชญา จำปาทอง อ.3/3 

24 21195 เด็กหญิง ฬียาพร   จิโนสวัสดิ ์ อ.3/3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/4   ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางสาวนริศรา  ม่ิงขวัญ  เบอร์โทร  095-4453634 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20698 เด็กชาย ฉัตรณฤทธิ์ ธนะปัญโญ อ.3/4 

2 20699 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ต๊ะสู้ อ.3/4 

3 20700 เด็กชาย ณัชวัฒน์  วรรณไชย อ.3/4 

4 20701 เด็กชาย นันนนนน์ สุวรรณชื่น อ.3/4 

6 20703 เด็กชาย พาวิน  บัวลอย อ.3/4 

7 20704 เด็กชาย ภัทรวรรธน ์ ไชยพรมมา อ.3/4 

8 20705 เด็กชาย ภูริช รินไชยยา อ.3/4 

10 20707 เด็กชาย วชิรวิทย ์ อาศนะ อ.3/4 

11 20710 เด็กหญิง ซิงเซียน ปาน อ.3/4 

13 20712 เด็กหญิง ปภาดา ทิพย์จำนงค์ อ.3/4 

18 20717 เด็กหญิง สิริอาภา  ก่อเกียรติอาภา อ.3/4 

20 20719 เด็กหญิง อริญรดา สุจารี อ.3/4 

21 20720 เด็กหญิง เอรีญาต์ วรสรวง อ.3/4 

23 21220 เด็กหญิง พิชญ์สินี ศรีธรรมราช อ.3/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/5   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางสุทธิกานต์   พลสิทธิ์ เบอร์โทร  081-6717862 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   
1 20721 เด็กชาย กรวิทย์ วงศ์สวย อ.3/5 

2 20722 เด็กชาย กิตติภพ แสนสุยะ อ.3/5 

3 20723 เด็กชาย คุณานนท์ เครืออินทร์ อ.3/5 

5 20725 เด็กชาย ชยพล ยืนยงสถาวร อ.3/5 

6 20726 เด็กชาย เตชิต สุคำมา อ.3/5 

7 20727 เด็กชาย ธณดล คำออน อ.3/5 

9 20729 เด็กชาย ปพนธนัย ไชยวงศ ์ อ.3/5 

10 20730 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ก้อนเปียง อ.3/5 

11 20731 เด็กชาย พชรพฤกษ์ จันทร์ผา อ.3/5 

12 20732 เด็กชาย พุฒิภัทร จันทร์เป็ง อ.3/5 

13 20733 เด็กชาย วศพล ม้าเจริญตระกูล อ.3/5 

14 20734 เด็กชาย ศุภรุจ ยานะธรรม อ.3/5 

16 20736 เด็กหญิง ฐิติวรดา จำปาทอง อ.3/5 

17 20737 เด็กหญิง ทัชชนา อนนต์ธนัทกุล อ.3/5 

18 20738 เด็กหญิง เบญจกัลยา ยะคำป้อ อ.3/5 

19 20739 เด็กหญิง ปานชีวา ณ เชียงใหม่ อ.3/5 

20 20740 เด็กหญิง ปิลันธสุทธิ ์ ศรีทอง อ.3/5 

23 20743 เด็กหญิง สิริญญาดา ยอดคำ อ.3/5 

24 20744 เด็กหญิง อาพิชานันน์ พรมสอน อ.3/5 

26 21196 เด็กหญิง นาทีกานต์   ทองดี อ.3/5 
 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/6   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ  เบอร์โทร  086-9176808 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 20747 เด็กชาย กฤตพรต กูนา อ.3/6 

4 20749 เด็กชาย จักรพรรดิ แก้วทา อ.3/6 

5 20750 เด็กชาย ชนนวัต แสนปัญญา อ.3/6 

6 20751 เด็กชาย ณพัชชานน ตนะทิพย์ อ.3/6 

7 20752 เด็กชาย ณัฐพัชร์ หัสดิเสว ี อ.3/6 

8 20753 เด็กชาย ทวีชัย จงศิริ อ.3/6 

9 20754 เด็กชาย นพรุจ ผัดผ่อง อ.3/6 

11 20756 เด็กชาย พชรดนย์ กูลเมือง อ.3/6 

12 20757 เด็กชาย พีรพัฒน์ จารุสิน อ.3/6 

13 20758 เด็กชาย ศิวภัทร์ วงศ์แก้ว อ.3/6 

14 20759 เด็กหญิง ชญานภัส สุวรรณคำ อ.3/6 

15 20760 เด็กหญิง ญาณิสา จันทร์แก้ว อ.3/6 

17 20762 เด็กหญิง นิศากานต์ วันดี อ.3/6 

18 20763 เด็กหญิง ปภาดา กระแสร์วัชรนนท์ อ.3/6 

19 20764 เด็กหญิง ปิยธิดา อินสัน อ.3/6 

20 20765 เด็กหญิง พิชชาภา สุคำ อ.3/6 

22 20767 เด็กหญิง สิริกัญญา ฝั้นอ้าย อ.3/6 

23 20768 เด็กหญิง สุชารัตน์ คำโพธิ์พิเศษ อ.3/6 

24 20769 เด็กหญิง สุธิมนต์ อธิพรม อ.3/6 

26 21197 เด็กหญิง ภคพร ภู่อภิสิทธ์ อ.3/6 
 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/7   ปีการศึกษา 2565   

ครูประจำชั้น  นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา  เบอร์โทร  097-9923736 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20708 เด็กชาย วิชญ์ฐิปัณณ์ ศรีวิชัย อ.3/7 

2 20771 เด็กชาย กฤตานนท์ ดาวแสง อ.3/7 

3 20772 เด็กชาย กวี หยดย้อย อ.3/7 

5 20774 เด็กชาย ชยพัทธ์ หล้าคำมี อ.3/7 

6 20775 เด็กชาย ณัฐภูม ิ แกล้วกล้า อ.3/7 

7 20776 เด็กชาย ธนกฤต ใจสบาย อ.3/7 

8 20777 เด็กชาย นนทิวรรธน์ ปินตาไฝ อ.3/7 

9 20778 เด็กชาย นันทวิทย์ รอดเขียน อ.3/7 

10 20779 เด็กชาย ปวเรศ วรอุไร อ.3/7 

11 20781 เด็กชาย เหมวิช ใหม่เฟย อ.3/7 

12 20782 เด็กชาย อัฑฒ์ รัตนประดิษฐ์ อ.3/7 

13 20783 เด็กชาย อินสดา วุฒิชาญ อ.3/7 

14 20928 เด็กชาย คุณภัทร นันทวัน ณ อยุธยา อ.3/7 

15 20784 เด็กหญิง กัญญ์วรา หวังเกษมสุข อ.3/7 

16 20785 เด็กหญิง ชัญญาณัฏฐ์ วรรณะ อ.3/7 

17 20786 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พงค์โสด อ.3/7 

18 20787 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ศรีโน อ.3/7 

19 20788 เด็กหญิง นารา เผ่าพันธุ์เหนือ อ.3/7 

20 20789 เด็กหญิง บัวศิณี ทิพวรรณ อ.3/7 

21 20790 เด็กหญิง ผรัณดา สุวรรณ อ.3/7 

22 20791 เด็กหญิง พัทธนันท์ วัชรวิศิษฏ ์ อ.3/7 

23 20792 เด็กหญิง พิชญาภา โยรภัตร อ.3/7 

24 20793 เด็กหญิง ภัทรวดี บัวคำ อ.3/7 

25 20794 เด็กหญิง วรัญญา เจริญ อ.3/7 



รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/8   ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ  เบอร์โทร  099-3821999 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20796 เด็กชาย กฤษนันท์ จันขุน อ.3/8 

2 20798 เด็กชาย ขุนศึก อากาศวิภาต อ.3/8 

3 20799 เด็กชาย ญาณวุฒิ ธินะ อ.3/8 

4 20800 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ อินต๊ะ อ.3/8 

5 20801 เด็กชาย ธนัยนันท์ หินศรีสุวรรณ อ.3/8 

6 20802 เด็กชาย นนนท ์ วิจรรยา อ.3/8 

7 20803 เด็กชาย ปภาวิน เบ้าสกุล อ.3/8 

8 20804 เด็กชาย ปวิช อุทธวัง อ.3/8 

9 20805 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศิร ิ อ.3/8 

10 20806 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ดาวเวียงกัน อ.3/8 

11 20807 เด็กชาย อัศม์เดช ชอบดี อ.3/8 

12 21199 เด็กชาย เอมธนันว์ พันธุ์คงชื่น อ.3/8 

13 20808 เด็กหญิง กรวรรณ วังแสน อ.3/8 

15 20811 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ บัวหลวง อ.3/8 

16 20812 เด็กหญิง ทอปัด ชุติมาสนทิศ อ.3/8 

17 20813 เด็กหญิง นิรันดา ศรีแสวง อ.3/8 

18 20814 เด็กหญิง บุญนิตา เจียมสกุล อ.3/8 

19 20815 เด็กหญิง พลอยภัทร์ชา บุญนิธิพันธุ์ อ.3/8 

20 20816 เด็กหญิง พิชญธิดา พิศพันธ์ อ.3/8 

21 20817 เด็กหญิง พิชญาภา จันทร์มูล อ.3/8 

22 20818 เด็กหญิง วรัชยา ศรศักดา อ.3/8 

23 20819 เด็กหญิง ศุภกานต์ สิงห์กร อ.3/8 

24 20820 เด็กหญิง อลิชา หน่อสุวรรณ อ.3/8 

26 21198 เด็กหญิง กานต์พิชชา ขัดเงางาม อ.3/8 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1         ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางเข็มทอง  กรรณิกา  เบอร์โทร  098-7479588  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20364 เด็กชาย ณัฐดนัย คำภีร์ ป.1/1 

2 20367 เด็กชาย ปรมินทร์ มูลสมบัติ ป.1/1 

3 20369 เด็กชาย พสิษฐ์ ผดุงศิลป์ ป.1/1 

4 20394 เด็กชาย ทศพล พีรัชชัยนนท์ ป.1/1 

5 20396 เด็กชาย ภัทรกรณ์ รัตนัง ป.1/1 

6 20397 เด็กชาย ภูบดินทร์ สิทธิขันธ์ ป.1/1 

7 20400 เด็กชาย ศุภสิน สาระขันธ์ ป.1/1 

8 20402 เด็กชาย อธิคุณ ยากยืน ป.1/1 

9 20417 เด็กชาย เจษฏ์พิพัฒ ก้อนพินิจ ป.1/1 

10 20418 เด็กชาย โชคมงคล เฉลิมโชควัฒนา ป.1/1 

11 20467 เด็กชาย กฤษฎิ์กวี สิทธิน้อย ป.1/1 

12 20483 เด็กชาย ธนดล คำติ๊บ ป.1/1 

13 20607 เด็กชาย พิตตินันท์ รตนพงศ์รังษี ป.1/1 

14 20618 เด็กชาย จารุพิชญ์ ฉิมกล่อม ป.1/1 

15 20917 เด็กชาย เกบเอเกล ริมานโด ป.1/1 

16 20922 เด็กชาย ชัยกฤต เพ็ชรชะนา ป.1/1 

17 20930 เด็กชาย ภูวิช  ตั้งภักดี ป.1/1 

18 21175 เด็กชาย นัทธวัฒน์ จริงใจ ป.1/1 

19 20373 เด็กชาย เอ้ืออังกูร ปัญญานาย ป.1/1 

20 20375 เด็กหญิง เขมาพร ใจซื่อกุล ป.1/1 

21 20376 เด็กหญิง จีรภัทร์ชยา พลศิลป์ ป.1/1 



22 20379 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ยิ่งดี ป.1/1 

23 20380 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ปินตา ป.1/1 

24 20383 เด็กหญิง พนัชกร อรุณรัตน์ ป.1/1 

25 20384 เด็กหญิง พิชชากร อินทจักร์ ป.1/1 

25 20674 เด็กหญิง กันญกร เปี้ยทา ป.1/1 

27 20385 เด็กหญิง มาริสา กาบใจ ป.1/1 

28 20387 เด็กหญิง สุทธิดา จำปาทอง ป.1/1 

29 20407 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รสชุ่ม ป.1/1 

30 20414 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สอิ้งทอง ป.1/1 

31 20415 เด็กหญิง ลักขณา โลจน์ลลิตธรรม ป.1/1 

32 20472 เด็กหญิง ธีรตา สลอบแสง ป.1/1 

33 20498 เด็กหญิง ปัญฑ์ชนิต คำฟู ป.1/1 

34 20918 เด็กหญิง ณัฐชนิกานต์ เหล่าคำ ป.1/1 

35 20931 เด็กหญิง จรีย์   แก้วสม ป.1/1 

36 20932 เด็กหญิง ภัทรามาส  สระบริบูรณ์ ป.1/1 

37 20933 เด็กหญิง รมย์ธีรา  กาบขาว ป.1/1 

38 20934 เด็กหญิง อริสรา  จันทร์แก้ว ป.1/1 

39 21173 เด็กหญิง ณัฐณิชา คำราพิช ป.1/1 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2         ปีการศึกษา 2565       

ครูประจำชั้น  นางศิริพร  คูณแก้ว  เบอร์โทร  061-7928080 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20358 เด็กชาย คณพศ บัวทอง ป.1/2 

2 20359 เด็กชาย จิรเมธ ลุงยอด ป.1/2 

3 20360 เด็กชาย ชยกร ไหวศร ี ป.1/2 

4 20361 เด็กชาย ณฎฐพล โชติวรเสฏฐ ์ ป.1/2 

5 20363 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วคำ ป.1/2 

6 20365 เด็กชาย เตชภณ เจริญศรี ป.1/2 

7 20366 เด็กชาย โทวะ อาโอกิ ป.1/2 

8 20391 เด็กชาย ชุติเดช ธรรมสอน ป.1/2 

9 20392 เด็กชาย ณภัทร มุ่งดี ป.1/2 

10 20395 เด็กชาย ปิ่นทอง ป่านแก้ว ป.1/2 

11 20399 เด็กชาย รัตนเกล้า พรหมศิริ ป.1/2 

12 20426 เด็กชาย อชิระ บุญมี ป.1/2 

13 20448 เด็กชาย อธิชา คำตั๋น ป.1/2 

14 20461 เด็กชาย ธีรธรรม แสงวรรณธีระ ป.1/2 

15 20510 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ คำแสน ป.1/2 

16 20534 เด็กชาย ภูกมล ชูตระกูล ป.1/2 

17 20614 เด็กชาย พันธกานต์ ผลิตัน ป.1/2 

18 20935 เด็กชาย ทินภัทร อ่อนหวาน ป.1/2 

19 20936 เด็กชาย ศุภสัณห์  เชิดฟ้อน ป.1/2 

20 21174 เด็กชาย สหรัฐ คิดการงาน ป.1/2 

21 21192 เด็กชาย เฟรดเดอริค เดสคุก ป.1/2 



22 21193 เด็กชาย กรณ์ณภัทร์ เนินสุด ป.1/2 

23 20377 เด็กหญิง ณัชชา สมพร ป.1/2 

24 20386 เด็กหญิง มาลิ อาโอกิ ป.1/2 

25 20403 เด็กหญิง กนกนิภา ไชยอานันท์ ป.1/2 

26 20404 เด็กหญิง กุลวดี เที่ยงธรรม ป.1/2 

27 20408 เด็กหญิง ณัฐชา เมฆรา ป.1/2 

28 20409 เด็กหญิง ธนัชชานันท ์ แก้วประดิษฐ ป.1/2 

29 20410 เด็กหญิง ธิติกาน เรือนศรี ป.1/2 

30 20412 เด็กหญิง ประภาวดี บัวชุม ป.1/2 

31 20413 เด็กหญิง พนิตพิมพ์ ช่วยงาน ป.1/2 

32 20434 เด็กหญิง วิชญาพร ปันสม ป.1/2 

33 20454 เด็กหญิง พิชยา พาณิชยเดช ป.1/2 

34 20477 เด็กหญิง ภาณิชา หิรัญรติกุล ป.1/2 

35 20499 เด็กหญิง เปมิกา ติ๊บแก้ว ป.1/2 

36 20916 เด็กหญิง จรีภรณ์ นาคฉาย ป.1/2 

37 20938 เด็กหญิง ยุพรัตน ์ ศรีพาชา ป.1/2 

38 20939 เด็กหญิง ลินา    ธนากูล ป.1/2 

39 20940 เด็กหญิง เอลิสา  ตัน ป.1/2 

40 21181 เด็กหญิง ธรรมิกา สุกะโต ป.1/2 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3         ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น   นางโรชินีย์  ใจมุข  เบอร์โทร  089-9976608  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20388 เด็กชาย กฤติน ชนะภัย ป.1/3 

2 20389 เด็กชาย จักรพรรดิ รินคำ ป.1/3 

3 20401 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ รัตนมงคล ป.1/3 

4 20421 เด็กชาย ปิต ิ กลับเจริญ ป.1/3 

5 20423 เด็กชาย ภัทรกวินทร์ เข็มขาว ป.1/3 

6 20440 เด็กชาย ธีรโชต ิ แก้วราช ป.1/3 

7 20443 เด็กชาย พสิษฐ์ เหมันต์วิเชียร ป.1/3 

8 20445 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ โพธิพงค์ ป.1/3 

9 20466 เด็กชาย อภิมุข พรหมขัติแก้ว ป.1/3 

10 20509 เด็กชาย ปัณณทัต ถาบุญเรือง ป.1/3 

11 20620 เด็กชาย ธนเดช พุฒพิภัฒร์ ป.1/3 

12 20941 เด็กชาย กิตติภณ กันทะลือ ป.1/3 

13 20943 เด็กชาย นภสินธุ ์ พรหมขัติแก้ว ป.1/3 

14 20944 เด็กชาย นันทิพัฒน์ กองแก้ว ป.1/3 

15 20945 เด็กชาย เวียงพิงค์ รุ่งโรจน์กุลพร ป.1/3 

16 20428 เด็กหญิง ชลกร เชื้อมาศ ป.1/3 

17 20429 เด็กหญิง ธัญชนก บุณยรัตพันธ์ ป.1/3 

18 20433 เด็กหญิง เพียงเพลง ทิมงคล ป.1/3 

19 20450 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงษ์ตา ป.1/3 

20 20456 เด็กหญิง วีรินทร์ รินสินจ้อย ป.1/3 

21 20474 เด็กหญิง ประวีณา ปัญญาแปง ป.1/3 



22 20492 เด็กหญิง กุลิสรา เขื่อนเพชร ป.1/3 

23 20517 เด็กหญิง นันท์นภัส เวียงแก้ว ป.1/3 

24 20946 เด็กหญิง กัญญาภัค ศรีธีระจิตต์ ป.1/3 

25 20947 เด็กหญิง ณภัทรารัตน์ รุ่งสุวรรณ์สกุล ป.1/3 

26 20948 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จินกาล ป.1/3 

27 20949 เด็กหญิง ปริยากร อินต๊ะแก้ว ป.1/3 

28 20950 เด็กหญิง ภัณฑิลา ทองงาม ป.1/3 

29 20951 เด็กหญิง วิชญาดา ยั่งยืน ป.1/3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4         ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางศิริรัตน์ กาวินนะ  เบอร์โทร  087-7257619 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20393 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พิมาลย์ ป.1/4 

2 20398 เด็กชาย รชานนท์ หมื่นบุญตัน ป.1/4 

3 20424 เด็กชาย ศตายุ ตาคะเล ป.1/4 

4 20437 เด็กชาย จักรพงศ์ ทรงพูล ป.1/4 

5 20439 เด็กชาย ธนบุณย์ระวิช ยอดแปง ป.1/4 

6 20441 เด็กชาย ปพน โตเมือง ป.1/4 

7 20442 เด็กชาย พศิน เหมันต์วิเชียร ป.1/4 

8 20444 เด็กชาย พุฒิเมธ มูลตา ป.1/4 

9 20447 เด็กชาย สุรทัยวิชญ์ สมัยกุล ป.1/4 

10 20952 เด็กชาย กันตินันท์ แสงศรีจันทร์ ป.1/4 

11 20953 เด็กชาย ทศพล จันทร์แดง ป.1/4 

12 20954 เด็กชาย นฤเบศร์ ศรีวิชัย ป.1/4 

13 20955 เด็กชาย รุจรวิศร์ ทารักษ์ ป.1/4 

14 20427 เด็กหญิง กุลจิรา กันดีศรี ป.1/4 

15 20431 เด็กหญิง ปทิตตา มะโน ป.1/4 

16 20435 เด็กหญิง อชิรญา ดาวเวียงกัน ป.1/4 

17 20449 เด็กหญิง จิตรวรรณ สุยะราช ป.1/4 

18 20451 เด็กหญิง ธันวรัชต ์ สงค์ประเสริฐ ป.1/4 

19 20453 เด็กหญิง ปัณธิรา ลิ้มสกุล ป.1/4 

20 20455 เด็กหญิง รสิตา เทวินทร์สุวรรณ ป.1/4 

21 20884 เด็กหญิง ดลญา มีมณี ป.1/4 



22 20888 เด็กหญิง ญาณิศา วังเวียง ป.1/4 

23 20937 เด็กหญิง ฐิตาภา  สลับศรี ป.1/4 

24 20956 เด็กหญิง กมลชนก สิงห์หอม ป.1/4 

25 20957 เด็กหญิง กันยาวีร์ เจริญศร ี ป.1/4 

26 20958 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เหลี่ยมวงษ์ ป.1/4 

27 20959 เด็กหญิง นันท์นภัส จีปูคำ ป.1/4 

28 20960 เด็กหญิง ปุญญิศา ปันมิละ ป.1/4 

29 20961 เด็กหญิง รุจิราพร เคร่งครัด ป.1/4 

30 20962 เด็กหญิง อัครปารย์ สุนทรอาคเนย์ ป.1/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/5  ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น   นางสาวอุราภรณ์  ใสส่อง  เบอร์โทร  097-9230904  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20416 เด็กชาย กฤตภาส กันทะวงค์ ป.1/5 

2 20420 เด็กชาย ปฐว ี ศิริวรรธนะไชย ป.1/5 

3 20422 เด็กชาย พัชรากร บุญลวน ป.1/5 

4 20460 เด็กชาย ธนเดช แม่นยำ ป.1/5 

5 20465 เด็กชาย สกรรจ์ชัย นันแก้ว ป.1/5 

6 20480 เด็กชาย กุลวัชร เขื่อนเพชร ป.1/5 

7 20481 เด็กชาย ชวัลวิทย ์ ลายทิพย์ ป.1/5 

8 20487 เด็กชาย ภัทรพนธ์ ขวัญกลัด ป.1/5 

9 20488 เด็กชาย วรปัญญา จันทรมูล ป.1/5 

10 20489 เด็กชาย สุรสีห ์ มูลกำเลิศ ป.1/5 

11 20886 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ตนะทิพย์ ป.1/5 

12 20887 เด็กชาย กรวิชญ์ คำดำ ป.1/5 

13 20963 เด็กชาย ธรรมปวรปรัชญ ์ ธรรมสิทธิ์ ป.1/5 

14 20964 เด็กชาย ปัณณทัต มีพยุง ป.1/5 

15 20381 เด็กหญิง นพรดา สารยศ ป.1/5 

16 20436 เด็กหญิง  ภควดี มะโนภี ป.1/5 

17 20470 เด็กหญิง ชนานันท์ คุณาปกรณ์การ ป.1/5 

18 20471 เด็กหญิง ณัฐวรารัตน์ เลปนานนท์ ป.1/5 

19 20473 เด็กหญิง นารา พิทักษ์พันธกิจ ป.1/5 

20 20478 เด็กหญิง ลลิดา โค้วตระกูล ป.1/5 

21 20479 เด็กหญิง ศิรัญญา แปงน้อย ป.1/5 



22 20491 เด็กหญิง กันติชา จิตรงาม ป.1/5 

23 20493 เด็กหญิง เกวลิน เจริญวิโรจน ์ ป.1/5 

24 20501 เด็กหญิง ภิณญาดา กาวีวน ป.1/5 

25 20920 เด็กหญิง พิชสุกานต์ บุญมาก ป.1/5 

26 20965 เด็กหญิง กานต์เวลา ทองดี ป.1/5 

27 20966 เด็กหญิง ปริยากร. ปัญญาสังข์ ป.1/5 

28 20967 เด็กหญิง พัชรนันท์ วงศ์มณีย์ ป.1/5 

29 20968 เด็กหญิง พิชญธิดา สุวรรณ์ ป.1/5 

30 20969 เด็กหญิง แสนเทวา ไคข่านฟ้า ป.1/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/6  ปีการศึกษา 2565       

ครูประจำชั้น  นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล  เบอร์โทร  081-8850458 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20368 เด็กชาย พลณวิชญ์ ลิ่วยอดสิงขร ป.1/6 

2 20419 เด็กชาย ธัญญ์ธนสิทธิ์ คูหะสุวรรณ ป.1/6 

3 20425 เด็กชาย สิงห์วรรณ อินทยะ ป.1/6 

4 20446 เด็กชาย ศิวัฒน์โชต ิ ทวีเจริญพร ป.1/6 

5 20457 เด็กชาย กฤติเดช ต๊ะเป็ง ป.1/6 

6 20458 เด็กชาย ชนกชนม์ สิทธิยศ ป.1/6 

7 20459 เด็กชาย ชัยวิชญ ์ คำโพธิ์ ป.1/6 

8 20464 เด็กชาย ภาคิน ศรีสุภาพ ป.1/6 

9 20484 เด็กชาย ธนกร ธเนศวร ป.1/6 

10 20485 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ไชยยะ ป.1/6 

11 20486 เด็กชาย พิภัช ญาสมุทร ป.1/6 

12 20970 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ เสาธงชัย ป.1/6 

13 20406 เด็กหญิง ณหทัย แสนไชยรัง ป.1/6 

14 20468 เด็กหญิง กัลยพัทธ์ ใจหาญ ป.1/6 

15 20469 เด็กหญิง เกวลิน ซ่อนนาลา ป.1/6 

16 20475 เด็กหญิง ปุณณณิชา เตชะติ ป.1/6 

17 20476 เด็กหญิง เพลินใจ อาชีวะ ป.1/6 

18 20490 เด็กหญิง กมลพัชร   ศิริมา ป.1/6 

19 20495 เด็กหญิง ธิติวรดา ปาระดี ป.1/6 

20 20496 เด็กหญิง นันท์นภัส ปันแก้ว ป.1/6 

21 20500 เด็กหญิง ภรภัทร พิมพ์นวน ป.1/6 



22 20502 เด็กหญิง ลลิตา กิจบุญชู ป.1/6 

23 20524 เด็กหญิง สุพิชญา จันทร์เป็ง ป.1/6 

24 20542 เด็กหญิง เมธาวินี จิตรคำ ป.1/6 

25 20972 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สังฆพรหม ป.1/6 

26 20973 เด็กหญิง ชลรัตน์ อินทรัตน์ ป.1/6 

27 20974 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ปันธิยะ ป.1/6 

28 20975 เด็กหญิง พิชญธิดา สายแก้ว ป.1/6 

29 20976 เด็กหญิง วิรัญรัตน์ เคหัง ป.1/6 

30 20977 เด็กหญิง อาภาภัทร หน่อแก้ว ป.1/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/7   ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น   นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ  เบอร์โทร  093-1364410   

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20503 เด็กชาย กรวิชญ์    คีรีแก้ว ป.1/7 

2 20505 เด็กชาย กิจฐิพัชร์ พงศ์ธนชัยกร ป.1/7 

3 20507 เด็กชาย ฐณวรัตน์ ช่างไม้ ป.1/7 

4 20511 เด็กชาย พีรวัส อ่ิมจิตร ป.1/7 

5 20526 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ ปันนา ป.1/7 

6 20528 เด็กชาย ชวกร   บัวหยู่ ป.1/7 

7 20531 เด็กชาย พงศ์ภัค เพตาเสน ป.1/7 

8 20610 เด็กชาย ดัยวิทย์ อินนาค ป.1/7 

9 20891 เด็กชาย อชิรวัชร ์ ประสานสุข ป.1/7 

10 20906 เด็กชาย วสุธย์กาญจน์ เพชรทอง ป.1/7 

11 20978 เด็กชาย กรกช กตัญญู ป.1/7 

12 20979 เด็กชาย ชัชฤทธิ์ พรหมวัง ป.1/7 

13 20980 เด็กชาย ณัฎฐ์ รัศมีธรรมจักร์ ป.1/7 

14 20981 เด็กชาย ปภินวิทย์ ชัยเรืองเดช ป.1/7 

15 20982 เด็กชาย พิชาภพ ชมภูจันทร์ ป.1/7 

16 20985 เด็กชาย ฐณธรณ์ อุตะมะ ป.1/7 

17 20378 เด็กหญิง ณัฐชา ธนโชติชัยพัฒน ์ ป.1/7 

18 20430 เด็กหญิง นวภัสร ์ ธิมาทาธีรโรจน์ ป.1/7 

19 20539 เด็กหญิง นิติรัตน์ หอมใจ ป.1/7 

20 20540 เด็กหญิง พรรณกาญจน์ ตั้งเทียนทอง ป.1/7 

21 20541 เด็กหญิง ภวิษย์ภรณ์ สิทธิวงค ์ ป.1/7 



22 20543 เด็กหญิง วรดา ไหวยะ ป.1/7 

23 20544 เด็กหญิง วลินทิพย์ วงศ์สิรินานนท์ ป.1/7 

24 20546 เด็กหญิง อรอินทุ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง ป.1/7 

25 20892 เด็กหญิง รมณ สัตตยาพันธุ์ ป.1/7 

26 20893 เด็กหญิง พิมพ์วราลักษณ์ ชัยยาณะ ป.1/7 

27 20921 เด็กหญิง ชญาภา พรหมกันธา ป.1/7 

28 20984 เด็กหญิง กัญจน์พร พีรชนะพัฒน์ ป.1/7 

29 20986 เด็กหญิง ภัทรธิดา วงษ์เดือน ป.1/7 

30 20987 เด็กหญิง ลภัสรดา ใจหาญ ป.1/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/8   ปีการศึกษา 2565        

ครูประจำชั้น  นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์  เบอร์โทร  062-5859571  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20362 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ รังษิมาศ ป.1/8 

2 20370 เด็กชาย พิรศุษม์ นนท์ประวิชสกุล ป.1/8 

3 20438 เด็กชาย ชินภัทร พระภูมิ ป.1/8 

4 20504 เด็กชาย กฤษณภัทร์ พุทธอุปันโน ป.1/8 

5 20513 เด็กชาย วัฒน์ทวี ระมิงค์วงศ์ ป.1/8 

6 20527 เด็กชาย เกียรติดำรงค์ เขื่อนคำ ป.1/8 

7 20529 เด็กชาย ณฐภัทร ศริจันทร์ ป.1/8 

8 20530 เด็กชาย ทรงภพ โพธิ์สว่าง ป.1/8 

9 20533 เด็กชาย ภรภัทร โรจน์ฤดากร ป.1/8 

10 20535 เด็กชาย อินทนนท์ คำรังษี ป.1/8 

11 20890 เด็กชาย กวีวัฒน์ นิติภา ป.1/8 

12 20988 เด็กชาย กลวัชร คำมูล ป.1/8 

13 20989 เด็กชาย ชณะบุณ อนันต์ประดิษฐ์ ป.1/8 

14 20990 เด็กชาย โชติชัย ชัยดวง ป.1/8 

15 20991 เด็กชาย ติณณภพ ปินคำ ป.1/8 

16 20992 เด็กชาย พิชญะ ชาญพิพัฒน์ ป.1/8 

17 20993 เด็กชาย สรวิชญ ์ แก้วมา ป.1/8 

18 20515 เด็กหญิง ณภิษรา พิเศษ  สุคันธา ป.1/8 

19 20516 เด็กหญิง นพรดา สุนันต๊ะ ป.1/8 

20 20518 เด็กหญิง พณณกร ประทาน ป.1/8 

21 20519 เด็กหญิง พิชญธิดา เขียวหล้า ป.1/8 



22 20520 เด็กหญิง แพรววนิด สุวรรณมาโจ ป.1/8 

23 20521 เด็กหญิง ภูริมาศ แสนใบ ป.1/8 

24 20522 เด็กหญิง รัชฎาพักตร์ เครือตา ป.1/8 

25 20523 เด็กหญิง วรัชยา พวงมาลัย ป.1/8 

26 20538 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน อินโน ป.1/8 

27 20545 เด็กหญิง อภิพีชญา พรมปาน ป.1/8 

28 20994 เด็กหญิง กานต์มณี สุวรรณศักดิ์ ป.1/8 

29 20995 เด็กหญิง นิษฐา สะอาดล้วน ป.1/8 

30 20996 เด็กหญิง ปภาขวัญ กาวินนะ ป.1/8 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1   ปีการศึกษา 2565      
ครูประจำชั้น นางสุมาลี เนรวงค์  เบอร์โทร  089-9525683 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20042 เด็กชาย กษิดิส      มานารัตน์ ป.2/1 

2 20043 เด็กชาย กันตินันท ์  ชัยสุวรรณ ป.2/1 

3 20044 เด็กชาย กัลยกฤต     แววงาม ป.2/1 

4 20069 เด็กชาย กันตวิทย์     ชัยสุวรรณ ป.2/1 

7 20151 เด็กชาย ชิติพัทธ์    พรมฆ้อง ป.2/1 

9 20155 เด็กชาย นรันติกร    มัยพล ป.2/1 

12 20178 เด็กชาย กิตติกานต์   ออมสิน ป.2/1 

14 20180 เด็กชาย จิรพัส   เหลืองสีเพชร ป.2/1 

16 20185 เด็กชาย นภัทร    อยู่ประเสริฐ ป.2/1 

18 20190 เด็กชาย พิชชานนท์    แปงชมภู ป.2/1 

19 20193 เด็กชาย วรปรัชญ์    อุปทา ป.2/1 

20 20194 เด็กชาย เอกณัฏฐ์    รัตนวิโรจน ์ ป.2/1 

21 20209 เด็กชาย ชนะพล จันทร์ยะเครือ ป.2/1 

24 20315 เด็กชาย ศุทธสิน จันขุน ป.2/1 

27 21201 เด็กชาย สิรภพ บุญมุกดารัตน์ ป.2/1 

28 20057 เด็กหญิง กุลจิรา     ปานมีทรัพย์ ป.2/1 

30 20167 เด็กหญิง ณวพร    ศรีคราม ป.2/1 

32 20174 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล    สุวรรณชื่น ป.2/1 

34 20196 เด็กหญิง ชญานิศ    สมประสงค์ ป.2/1 

35 20198 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา    โนวุฒ ิ ป.2/1 

36 20206 เด็กหญิง ศรุชา    สุรเชษฐพงษ์ ป.2/1 

37 20225 เด็กหญิง ปฐวี           วิละคำ ป.2/1 

40 21200 เด็กหญิง ปาณิสรา อุ่นคำ ป.2/1 
 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2    ปีการศึกษา 2565       
ครูประจำชั้น  นางนิติกุล สุทธหลวง  เบอร์โทร 090-7496911  

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20048 เด็กชาย เตชิษฐ์       ธรรมเทศน์ ป.2/2 

3 20074 เด็กชาย นรบดี     คงอินทร์ ป.2/2 

5 20077 เด็กชาย พิชญะ      หงษ์ทอง ป.2/2 

6 20080 เด็กชาย สุกฤษ       สุกใส ป.2/2 

8 20146 เด็กชาย กฤติพิสิฐ   ปาระมี ป.2/2 

12 20152 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์   พงษ์มณี ป.2/2 

13 20153 เด็กชาย ณัฐภูม ิ   พงษ์มณี ป.2/2 

14 20156 เด็กชาย นิติพัฒน์    ทารินทร์ ป.2/2 

17 20160 เด็กชาย ภัคชานนท์    โพธิ ป.2/2 

18 20162 เด็กชาย รณวีร์    สิทธิพจน์ ป.2/2 

21 20182 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ ์  จันดาแก้ว ป.2/2 

22 20187 เด็กชาย ปฏิณญา    ครองแก้ว ป.2/2 

23 20216 เด็กชาย ธีร์ธวัชร ์    ศรีบุญเรือง ป.2/2 

24 20629 เด็กชาย ธีรสิทธิ ์ ปัญญา ป.2/2 

26 20058 เด็กหญิง กุลณิตฐิ์   กิตติกรวิโรจน์ ป.2/2 

28 20117 เด็กหญิง วริษา วิมลชัยฤกษ์ ป.2/2 

29 20141 เด็กหญิง วรัสยา         สันติภาพ ป.2/2 

30 20164 เด็กหญิง กชพรรณ    แสนสม ป.2/2 

31 20165 เด็กหญิง จิรัชญา    อธิกร ป.2/2 

37 20204 เด็กหญิง รัดตะวัน    เขมิกาอัมพร ป.2/2 

39 20550 เด็กหญิง สุพัชชา ทิพวรรณ์ ป.2/2 

41 21203 เด็กหญิง ณฐกานต์ น้อยหลู่ ป.2/2 
 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3    ปีการศึกษา 2565        
ครูประจำชั้น  นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก  เบอร์โทร  094-6293344 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 20191 เด็กชาย ภัทรดนัย    สมนาบัติ ป.2/3 

4 20210 เด็กชาย ชิติพัทธ์   ขันทองนาค ป.2/3 

5 20212 เด็กชาย ณริชญ์พล วงค์มูลหล้า ป.2/3 

6 20215 เด็กชาย ธิติสรรค์    วัยภา ป.2/3 

7 20235 เด็กชาย วิทย์วศิน     จันทร์หอกลอง ป.2/3 

9 20547 เด็กชาย ธนภัทร ศรีเมฆ ป.2/3 

10 20630 เด็กชาย กฤตพล บุญรักษา ป.2/3 

11 20631 เด็กชาย ณัฐวรรธน ์ วงค์อนุกูล ป.2/3 

13 20633 เด็กชาย ปรีญาวัตน์ พุทธัง ป.2/3 

14 20634 เด็กชาย ปุณยวัชร์ มูลรังษี ป.2/3 

19 20221 เด็กหญิง ณิชกานต์     นิปุณะ ป.2/3 

20 20222 เด็กหญิง ธนพร เขื่อนแก้ว ป.2/3 

21 20224 เด็กหญิง นันท์นภัสร์   สุขสุแพทย์ ป.2/3 

23 20239 เด็กหญิง พิชญธิดา มณีดวงฤทธิ์ ป.2/3 

24 20241 เด็กหญิง ฟ้าใส           ไชยชาญ ป.2/3 

28 20299 เด็กหญิง ชิษณุชา ประชุมชัย ป.2/3 

31 20639 เด็กหญิง ณฐมน ศรีอร่าม ป.2/3 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4    ปีการศึกษา 2565        
ครูประจำชั้น  นางนันทนา  ท่างาม  เบอร์โทร  064-9959941 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20189 เด็กชาย ปัณณทัต    ฐานเจริญ ป.2/4 

2 20213 เด็กชาย ณัฐดนย์       กองเงิน ป.2/4 

3 20214 เด็กชาย ธนาธิป   เรือนล้ำ ป.2/4 

4 20229 เด็กชาย นวัช             กิติทรัพย์ ป.2/4 

5 20231 เด็กชาย ปรัสชญา     น้อยศรี ป.2/4 

6 20232 เด็กชาย พิษณุวัชร์      สวยสม ป.2/4 

7 20233 เด็กชาย ภคินท ์         วิทยาคุณ ป.2/4 

8 20236 เด็กชาย อัครวินท์ สุขแสน ป.2/4 

9 20296 เด็กชาย ธีรสิทธิ ์ โกเมฆ ป.2/4 

11 20640 เด็กชาย จิรสิน แสนวงศ ์ ป.2/4 

12 20641 เด็กชาย ชุติเดช นาคหลิม ป.2/4 

13 20642 เด็กชาย ณัฏฐากร บัวระวงศ์ ป.2/4 

14 20643 เด็กชาย เทพทัต ตากูล ป.2/4 

15 20644 เด็กชาย วุฒิภัทร แดงมาลี ป.2/4 

16 20166 เด็กหญิง ญาดา    ศรีอาวัชนาการ ป.2/4 

18 20220 เด็กหญิง ณัฐธิดา       พรหมจารีย์ ป.2/4 

19 20223 เด็กหญิง ธมนวรรณ    งามประจบ ป.2/4 

21 20240 เด็กหญิง พิชญานันท์     ไชยบุญเรือง ป.2/4 

22 20243 เด็กหญิง วริญญ์        คุณใจดี ป.2/4 

23 20247 เด็กหญิง อภิชาดา      สกุลนิยมไทย ป.2/4 

24 20624 เด็กหญิง อันนา นือขุนทด ป.2/4 

25 20645 เด็กหญิง กรกช ทายะนา ป.2/4 

26 20647 เด็กหญิง นฤนาท กาญจนากร ป.2/4 

28 20649 เด็กหญิง พิชชาพร โนพิชัย ป.2/4 

29 20650 เด็กหญิง วีรินทร์ดา ถิ่นสุข ป.2/4 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5    ปีการศึกษา 2565        
ครูประจำชั้น  นางสาวนาตยา  อุประ เบอร์โทร  094-6340574 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20045 เด็กชาย จารุวิทย์     ปานอ่อง ป.2/5 

2 20049 เด็กชาย นัทธภัทร    จันทร์เทพ ป.2/5 

3 20050 เด็กชาย พงศ์ปกรณ ์  คำสายใย ป.2/5 

4 20054 เด็กชาย รัตน์ตนัย    จันทร์เจนจบ ป.2/5 

6 20071 เด็กชาย ชวนากร     สุโอชมา ป.2/5 

8 20211 เด็กชาย ณภัทร ประสารวุธ ป.2/5 

9 20551 เด็กชาย กฤดินิธิ วันตัน ป.2/5 

10 20651 เด็กชาย ชญานนท์ โชติช่วง ป.2/5 

11 20653 เด็กชาย ธนภัทร นันต๊ะยศ ป.2/5 

12 20655 เด็กชาย เดชบดินทร์ เผื่อนโภคา ป.2/5 

13 20657 เด็กชาย ยศสรัล ลอยฉิม ป.2/5 

14 20056 เด็กหญิง กัญญาภัทร   วงค์ฤทธิ์ ป.2/5 

15 20059 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   แก้วสมบัติ ป.2/5 

16 20063 เด็กหญิง ธนัชญา      เก๊าง้ิว ป.2/5 

17 20064 เด็กหญิง ธีรากานต์       อุ่นคำ ป.2/5 

18 20081 เด็กหญิง กนกพร     วงค์วิชัย ป.2/5 

19 20083 เด็กหญิง จารุพิชญา     กองเงิน ป.2/5 

21 20087 เด็กหญิง ณัฏฐ์นลิน     หัสดิเสว ี ป.2/5 

22 20090 เด็กหญิง ปวริศา     พะสุ ป.2/5 

23 20092 เด็กหญิง พีรดา        ยอดสุวรรณ์ ป.2/5 

24 20112 เด็กหญิง เบญญาภา   ถาพรพันธ์ ป.2/5 

25 20116 เด็กหญิง ลภัสรินทร์    บุญมาติ ป.2/5 

26 20136 เด็กหญิง นันท์นลิน     นาราช ป.2/5 

27 20200 เด็กหญิง ประภาวรินทร์    จันทร์วงศ ์ ป.2/5 

28 20217 เด็กหญิง กันตา     จันทนานนท์ ป.2/5 



29 20659 เด็กหญิง พิชชญาภา ใจแก้ว ป.2/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/6    ปีการศึกษา 2565    
ครูประจำชั้น  นางชนกพร  พัฒนกุล  เบอร์โทร  061-8058686 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20046 เด็กชาย ฐิตินันท์     บุญนะ ป.2/6 

2 20051 เด็กชาย ภคิน         เชื้อแหลม ป.2/6 

3 20052 เด็กชาย ภูมิเดช      อรุณประเสริฐ ป.2/6 

5 20073 เด็กชาย เตชิต     โชติสุวรรณภัทร ์ ป.2/6 

6 20078 เด็กชาย ภูมินทร์     นิลเพ็ชร ป.2/5 

7 20107 เด็กชาย อัศวิน   สมบูรณ์ ป.2/6 

8 20548 เด็กชาย ชยพล ประกอบศิลป์ ป.2/6 

9 20552 เด็กชาย พศวัต ยอดคำลือ ป.2/6 

10 20652 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ใจคำ ป.2/6 

11 20654 เด็กชาย ชยพล สุริยะมล ป.2/6 

12 20656 เด็กชาย ปุณณวิชย์ มณีราม ป.2/6 

13 20658 เด็กชาย สุปรีชา ยะอินต๊ะ ป.2/6 

15 20062 เด็กหญิง ณัฐวี     พรหมประดิษฐ์ ป.2/6 

16 20066 เด็กหญิง พิมพ์พาขวัญ   เลปนานนท์ ป.2/6 

17 20067 เด็กหญิง สิริญญาภา     ยอดคำ ป.2/6 

18 20085 เด็กหญิง ฐานิฏฐ์     พันธ์พัฒนกุล ป.2/6 

19 20086 เด็กหญิง ณภัชกมล   วรรณมณี ป.2/6 

20 20088 เด็กหญิง ทักษพรณ ์     ดวงแสง ป.2/6 

21 20091 เด็กหญิง พัทธนันท ์    เกตุมณี ป.2/6 

23 20134 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา    ฟุ้งเฟ่ือง ป.2/6 

24 20171 เด็กหญิง แพรพรรณ    ขอบปี ป.2/6 

26 20203 เด็กหญิง ภัคธีมา    อยู่ชูชัยมงคล ป.2/6 

27 20238 เด็กหญิง พรปภัส ฟุ้งวิทยา ป.2/6 

28 20343 เด็กหญิง สุชานันท์ ดวงคำ ป.2/6 

29 20646 เด็กหญิง ณิชชา กันตพงศา ป.2/6 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/7    ปีการศึกษา 2565       
ครูประจำชั้น  นางสาวอัญชลี แก้ววงศ์   เบอร์โทร  086-5863301 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20053 เด็กชาย ภูวเดช     ปัญโญใหญ่ ป.2/7 

2 20097 เด็กชาย ณัฐธัญ         แกล้วกล้า ป.2/7 

3 20101 เด็กชาย พิชยพัฒน์     เกียรติดุริยกุล ป.2/7 

4 20103 เด็กชาย รัชชต          ถ้วยเหล็ก ป.2/7 

5 20106 เด็กชาย อิศวเรศ       กิจบุญชู ป.2/7 

6 20122 เด็กชาย ติณณภพ     เรืองดาว ป.2/7 

8 20128 เด็กชาย รชต          สุทธิจิระพันธ์ ป.2/7 

9 20130 เด็กชาย สิปปกรณ ์    ประสิงห์ ป.2/7 

11 20662 เด็กชาย พานน บัวลอย ป.2/7 

13 20111 เด็กหญิง ธมลวรรณ     ระเบ็ง ป.2/7 

14 20113 เด็กหญิง ปารย์การย์   สนธิสวัสดิ ์ ป.2/7 

15 20114 เด็กหญิง พิชญาดา        รัตนวิภาศิริ ป.2/7 

16 20118 เด็กหญิง สาริศา       เรือนงาม ป.2/7 

18 20132 เด็กหญิง กวินทรา    ไข่มุขเลิศฤทธิ์ ป.2/7 

20 20137 เด็กหญิง ปัณชพัฒน์    บุญทวีศักดิ์ ป.2/7 

22 20613 เด็กหญิง นวกชมน พันธุ์ดี ป.2/7 

23 20664 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ชมภู ป.2/7 

24 20666 เด็กหญิง อชิรญา สมัยกุล ป.2/7 

25 20670 เด็กหญิง จิรภิญญา ศรีสุวรรณ์ ป.2/7 

26 20671 เด็กหญิง ชัชฎาภา พรหมวัง ป.2/7 

27 20673 เด็กหญิง เฟ่ืองลดา ยอดสร้อย ป.2/7 
 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/8    ปีการศึกษา 2565     
ครูประจำชั้น  นางอุบล  สว่างวงค์   เบอร์โทร  084-9491329 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 20095 เด็กชาย กวีวัฒน์     ไชยพูน ป.2/8 

3 20102 เด็กชาย ภัทรพล     อินทร์สิงห์ ป.2/8 

6 20125 เด็กชาย ปริญ           ปิ่นพรหม ป.2/8 

7 20127 เด็กชาย พิทจักษณ์   สมคำแดง ป.2/8 

8 20159 เด็กชาย พศิน    เด่นดวง ป.2/8 

9 20207 เด็กชาย กฤษณพงค์ มงพลเมือง ป.2/8 

10 20661 เด็กชาย ทวีคุณ สะอาดล้วน ป.2/8 

12 20668 เด็กชาย วิธธากร บุตรศรีแก้ว ป.2/8 

13 20110 เด็กหญิง ณัฐนรีกุล   บัวหลวง ป.2/8 

14 20115 เด็กหญิง ภัทรลดา       หาญพยัค ป.2/8 

15 20133 เด็กหญิง ของขวัญ     อักขราภรณ์ ป.2/8 

16 20138 เด็กหญิง พราวรดา       แสนแปง ป.2/8 

18 20140 เด็กหญิง ลภัสรดา        กันมา ป.2/8 

20 20143 เด็กหญิง สุดาวดี        สุนทรพฤกษ์ ป.2/8 

23 20553 เด็กหญิง ณญาดา คำร้อง ป.2/8 

25 20665 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ อินทมนต์ ป.2/8 

26 20669 เด็กหญิง ลลิล ธิวงษา ป.2/8 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1   ปีการศึกษา 2565       
ครูประจำชั้น  นางสาวพรรณราย ไชยชนะ  เบอร์โทร  061-6868338 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

3 19783 เด็กชาย ณัฏฐ์ดนัย ปิงไฝ ป.3/1 

4 19787 เด็กชาย พัทธดนย์ บุญมี ป.3/1 

5 19789 เด็กชาย ธีทัต คงอยู่ ป.3/1 

6 19813 เด็กชาย รัฐนันท์ โนคำ ป.3/1 

7 19846 เด็กชาย ชนชน เชื้อมาศ ป.3/1 

11 19871 เด็กชาย อณพัฒน์ สุวรรณเนตร ป.3/1 

12 19873 เด็กชาย ศุภกฤต แก้วชำนาญ ป.3/1 

13 19874 เด็กชาย นรวิชญ ์ มันทเล ป.3/1 

14 19877 เด็กชาย ศุภกฤต แปงน้อย ป.3/1 

15 19882 เด็กชาย วุฒิภัทร พิทักษ์ ป.3/1 

16 19896 เด็กชาย ธีร์ธวัช บัวแก้ว ป.3/1 

20 19908 เด็กชาย ปัญณวิช ริ้วทอง ป.3/1 

23 20254 เด็กชาย กรชวัล มงพลเมือง ป.3/1 

24 20269 เด็กชาย วุฒิภัทร วัฒนาเมธี ป.3/1 

25 21204 เด็กชาย คูณดี บุญส่ง ป.3/1 

30 19884 เด็กหญิง สุชาวด ี สุรินทร์ ป.3/1 

31 19887 เด็กหญิง ณัฐณิชา อนุรักษ์ ป.3/1 

33 19893 เด็กหญิง ณัฐณิชา ณีวัง ป.3/1 

34 19913 เด็กหญิง ภัสร์วรา จันธิมา ป.3/1 

36 19915 เด็กหญิง ศุภานัน ปัญญาภูษิต ป.3/1 

37 19917 เด็กหญิง กมลวรรณ บัวคำซาว ป.3/1 

39 20281 เด็กหญิง พิชญ์สินี สุหอม ป.3/1 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2   ปีการศึกษา 2565    
ครูประจำชั้น  นางจิรภรณ์ เดชนาเกร็ด  เบอร์โทร  091-8529395 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19725 เด็กชาย วรินทร ชิยางคบุตร ป.3/2 

2 19761 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ไชยยะ ป.3/2 

3 19790 เด็กชาย นัทธวัฒน์ บุญเที่ยง ป.3/2 

7 19819 เด็กชาย ปภัสชล แซ่เจี่ย ป.3/2 

8 19844 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เที่ยงใจอุดมกุล ป.3/2 

10 19867 เด็กชาย วุฒิภัทร ปันคำ ป.3/2 

11 19868 เด็กชาย ภูภูม ิ วรยุทธนาการ ป.3/2 

19 19907 เด็กชาย ทัพพ์เทพ อุ่นศรีเพ็ง ป.3/2 

22 20265 เด็กชาย พุทธิชา นิ่งสมบูรณ์ ป.3/2 

23 20290 เด็กชาย ธนกฤต นิปุณะ ป.3/2 

25 20612 เด็กชาย พุฒิภัทร แก้วแสนซาว ป.3/2 

26 21206 เด็กหญิง พิชญะ กันทะพรหม ป.3/2 

28 19828 เด็กหญิง ปุณยาภา ชัยมงคล ป.3/2 

34 19889 เด็กหญิง ณิชาภัทร เชียงคำ ป.3/2 

38 19921 เด็กหญิง ฉัตรฤดี เฟ่ืองฟูกิจการ ป.3/2 

39 19923 เด็กหญิง ปวรศา แก้วของแก้ว ป.3/2 

40 19948 เด็กหญิง ธนพร วงษ์เนตร ป.3/2 

41 20911 เด็กหญิง พิชยดา พาณิชยเดช ป.3/2 

42 21205 เด็กหญิง ชญานิษฏ์ จันทรปัญญา ป.3/2 
 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3   ปีการศึกษา 2565      
ครูประจำชั้น  นางมนทิรา  นันกาวงศ์ เบอร์โทร  064-5764437 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19807 เด็กชาย เจตนพันธ์ คำใบ ป.3/3 

4 19838 เด็กชาย ธนกฤต  รักรุ่งโรจน์ ป.3/3 

5 19843 เด็กชาย ภาคิณ คำวินิจ ป.3/3 

8 19898 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ ตระกูลวรปัญญา ป.3/3 

13 20623 เด็กชาย นันทพัทธ์ โกศลรัฐ ป.3/3 

14 19821 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปันลัง ป.3/3 

15 19823 เด็กหญิง ชวัลพัชร ์ ลายทิพย์ ป.3/3 

16 19825 เด็กหญิง อัณณ์ณิชา คำไชย ป.3/3 

17 19827 เด็กหญิง ณัฐณิชา นิปุณะ ป.3/3 

20 19855 เด็กหญิง พรวันวิสาข์ ชอบดี ป.3/3 

21 19860 เด็กหญิง ภัทรวดี สว่างเถ่ือน ป.3/3 

24 19959 เด็กหญิง เกศินี บุญแลน ป.3/1 

25 20309 เด็กหญิง อัยยาพัช ภูริสายอนันต์ ป.3/2 

26 20322 เด็กหญิง กาญจ์การณ์ มาลารัตน์ ป.3/3 

29 20325 เด็กหญิง รณิดา ปลุกใจเสือ ป.3/3 

30 20326 เด็กหญิง อริญ วงค์ธวัช ป.3/3 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4   ปีการศึกษา 2565        
ครูประจำชั้น  นางสาวฉายสุรี  ธิคำ  เบอร์โทร  081-5680534 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

7 19839 เด็กชาย ชัยณพัฒน์ โชติสุวรรณภัทร ์ ป.3/4 

8 19842 เด็กชาย ธนภัทร ส่องแสงอาภากร ป.3/4 

10 20328 เด็กชาย ตติพัฒน์ ณ ทุ่งฝาย ป.3/4 

12 20330 เด็กชาย ธีราธร ลิ้มสกุล ป.3/4 

13 20331 เด็กชาย ปายาสิ จันต๊ะมูล ป.3/4 

14 19822 เด็กหญิง ปรัชญ์ณภา ศรีอ่าง ป.3/4 

15 19824 เด็กหญิง กันต์ฤทัย บุญเลิศ ป.3/4 

20 19853 เด็กหญิง ณภัทร มานารัตน์ ป.3/4 

21 19856 เด็กหญิง ชนิดาภา เขตติวงค์ ป.3/4 

22 19857 เด็กหญิง กัญชนก สมรูป ป.3/4 

24 19862 เด็กหญิง สิรีธร เสมอใจ ป.3/4 

27 20332 เด็กหญิง ธัญรดา ลินลาจม ป.3/4 

28 20333 เด็กหญิง มินทราเนตร มีชัย ป.3/4 

30 20894 เด็กหญิง เมธาวี เมืองมา ป.3/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5   ปีการศึกษา 2565      
ครูประจำชั้น  นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์  เบอร์โทร  089-8392861 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19747 เด็กชาย บูรนิจฉ์  พิเศษ สุคันธา ป.3/5 

2 19749 เด็กชาย ชยันวิชญ ์ อินเสาร์ ป.3/5 

3 19755 เด็กชาย ญัฐชานนท์ ภานุพงษ์อนันต์ ป.3/5 

4 19759 เด็กชาย กรวิชญ์ กาบบัว ป.3/5 

5 19764 เด็กชาย ปัณณ์วิชญ์ ลิ่วยอดสิงขร ป.3/5 

6 19777 เด็กชาย ธฤษณุ ชมภูปิน ป.3/5 

7 19778 เด็กชาย วีรภัทร ยาบุญนะ ป.3/5 

8 19779 เด็กชาย พิพัฒน์ วังบุญ ป.3/5 

9 19780 เด็กชาย ปญณต สุขรวย ป.3/5 

10 19782 เด็กชาย ชนัญญู กองจันทร์ ป.3/5 

11 19784 เด็กชาย ชวินวิศ สุพรรณพยัค ป.3/5 

12 19841 เด็กชาย ณรัล นามวิริยะ ป.3/5 

13 19901 เด็กชาย กฤตยชญ์ หน่อแก้ว ป.3/5 

14 19912 เด็กชาย เปรมปิติ พลชัย ป.3/5 

15 19962 เด็กชาย ชาญชวัสส ์ ธิมา ป.3/5 

16 20302 เด็กชาย ชัยธนัญพัศ ใจหาญ ป.3/5 

17 20321 เด็กชาย ภูบดินทร์ ไชยทัด ป.3/5 

18 20336 เด็กชาย จิรภัทร ลีพิพัฒนกุล ป.3/5 

19 20342 เด็กชาย ศีล สีสุวอ ป.3/5 

20 19709 เด็กหญิง จิรชยา วิกรัยบูรณ์ ป.3/5 

23 19771 เด็กหญิง ชิษณุชา ลายทิพย์ ป.3/5 

24 19773 เด็กหญิง ชญาดา กนกเกศมณี ป.3/5 

25 19794 เด็กหญิง กวิตา ฤทธิแผลง ป.3/5 



26 19801 เด็กหญิง พิชามญช์ คำสิงห์ ป.3/5 

27 19802 เด็กหญิง ชนิตา ธรรมศิริ ป.3/5 

28 19805 เด็กหญิง ชญานิศ เอ่ียมละออ ป.3/5 

29 19830 เด็กหญิง ณพัชชนันท์ จันทร์สีสม ป.3/5 

30 19920 เด็กหญิง วรกานต์ สีนาค ป.3/5 

33 20344 เด็กหญิง เบญจมินทร์ ตาชมภู ป.3/5 

34 20597 เด็กหญิง สุขใจ อาชีวะ ป.3/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/6   ปีการศึกษา 2565       
ครูประจำชั้น  นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย  เบอร์โทร  081-3664292 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19748 เด็กชาย พัฒสุชา ทาบุญดี ป.3/6 

2 19750 เด็กชาย พลภัทร ถาแดง ป.3/6 

3 19752 เด็กชาย ธีรเมธ คงโต ป.3/6 

4 19753 เด็กชาย เทิดเกล้า แก้ววิมล ป.3/6 

5 19754 เด็กชาย ภูวรินทร์ จันทร์ผา ป.3/6 

6 19757 เด็กชาย ก้องกรุณา จึงอยู่สุข ป.3/6 

7 19758 เด็กชาย ภูมิกิติ เทพเสนา ป.3/6 

9 19785 เด็กชาย ระพีพัฒน์ กุณภา ป.3/6 

11 19788 เด็กชาย วริศ อัญญวุฒิไกร ป.3/6 

12 20335 เด็กชาย กรณพัฒน์ ขัดเงางาม ป.3/6 

13 20337 เด็กชาย ปัณณธร เตจ๊ะยา ป.3/6 

14 20340 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ ์ ดุมดก ป.3/6 

15 20341 เด็กชาย เปี่ยมสุข วงษ์ชื่น ป.3/6 

16 20616 เด็กชาย จตุภูม ิ จันดี ป.3/6 

17 19739 เด็กหญิง ณิชาภัทร  จอมแปง ป.3/6 

18 19765 เด็กหญิง ฉัตรสุดา เขียวออน ป.3/6 

19 19766 เด็กหญิง รวิชนันท์ หมานชุม ป.3/6 

20 19767 เด็กหญิง เบญญาภา หนุนนาค ป.3/6 

21 19774 เด็กหญิง พาขวัญ จารุสวัสดิ ์ ป.3/6 

22 19775 เด็กหญิง มนัสชนก ปัดลี ป.3/6 

23 19793 เด็กหญิง ปุณยนุช อินสัน ป.3/6 

24 19795 เด็กหญิง ธัญกร ขันชัยทิศ ป.3/6 

25 19798 เด็กหญิง สลิลทิพย ์ อินตาพรหม ป.3/6 



26 19799 เด็กหญิง นันทพร ตุ้ยเต็มวงค์ ป.3/6 

27 19800 เด็กหญิง หรรษกานต์ เอ้ือธนาพงศ์ ป.3/6 

28 19803 เด็กหญิง กรองกาญจน์ จินะใจ ป.3/6 

29 19806 เด็กหญิง สุนีวภัทร เกียรติรัมย์ ป.3/6 

30 19924 เด็กหญิง กัญญาพัชร ใบบัว ป.3/6 

32 20602 เด็กหญิง จิรัชญา สนธิคุณ ป.3/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/7   ปีการศึกษา 2565       
ครูประจำชั้น  นายราเชนทร์ วงศ์ไชย เบอร์โทร 094-7104951  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 19702 เด็กชาย เอ้ือบุณย์ ภคบรรเจิดกุล ป.3/7 

3 19704 เด็กชาย นัฏฐกิตติ์ แสงสิงห์ ป.3/7 

5 19723 เด็กชาย ชัยธนา เครือตา ป.3/7 

6 19727 เด็กชาย วริศ รุ่งเรืองเกษร ป.3/7 

7 19730 เด็กชาย ภารุจ ทองอุ่น ป.3/7 

9 19872 เด็กชาย ชินกฤต อินลวง ป.3/7 

10 19963 เด็กชาย ภัทรดนัย รัตนไพบูลย์เจริญ ป.3/7 

11 20345 เด็กชาย ชญตร์ หล้าคำมี ป.3/7 

15 19710 เด็กหญิง นันทชพร  มะสุริน ป.3/7 

16 19713 เด็กหญิง ณัฐธีรประภา บุญมี ป.3/7 

17 19715 เด็กหญิง ปวรัญยา หลิบนุกูล ป.3/7 

18 19716 เด็กหญิง จัสมิน โกคเจส์ ป.3/7 

20 19722 เด็กหญิง วัชรพร ทิพย์สุขุม ป.3/7 

21 19734 เด็กหญิง วรัญชล ี จงอยู่สุข ป.3/7 

22 19737 เด็กหญิง ธิตยา สันติโรจนกุล ป.3/7 

23 19738 เด็กหญิง รมิตา โพธิกุล ป.3/7 

25 19746 เด็กหญิง อรนันท์ จันทวี ป.3/7 

26 19854 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สิริมาลัยพงศ์ ป.3/7 

28 20350 เด็กหญิง รพีภัทร ทวีชาติ ป.3/7 
 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/8   ปีการศึกษา 2565        

ครูประจำชั้น  นางลินลดา เชาว์มนัส  เบอร์โทร 062-5365496 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

4 19705 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ งามเลิศพิพัฒน์ ป.3/8 

5 19707 เด็กชาย ธนภัทร ศริจันทร์ ป.3/8 

6 19726 เด็กชาย พีรวิชญ์ กันธะผัด ป.3/8 

7 19729 เด็กชาย สุริยปกร ศิรินานุวัฒน์ ป.3/8 

8 19732 เด็กชาย ศุภกร แก่นธิยา ป.3/8 

9 20283 เด็กชาย ปวริศร์ วิชิตะกุล ป.3/8 

10 20287 เด็กชาย ณภัทร นาชัยภูมิ ป.3/8 

11 20346 เด็กชาย ธนากร ปิยธรรมรงค์ ป.3/8 

13 20352 เด็กชาย กัณฐณัฎฐ์ ชมภู ป.3/8 

15 19708 เด็กหญิง วิรัลกาญจน์ การชัยตระกูล ป.3/8 

18 19717 เด็กหญิง ณพิชญา กันมา ป.3/8 

19 19721 เด็กหญิง พิชยธิดา ผดุงศิลป์ ป.3/8 

20 19735 เด็กหญิง ภัคนันท ์ กิตติจริยา ป.3/8 

21 19736 เด็กหญิง พีรญา  มะลิมาศ ป.3/8 

22 19740 เด็กหญิง ภูวิศา พุทธวงค์ ป.3/8 

23 19741 เด็กหญิง พาขวัญ สืบมงคลชัย ป.3/8 

24 19776 เด็กหญิง อภิญญาภรณ์ ยิ่งยืน ป.3/8 

25 19804 เด็กหญิง วันวิวาห ์ ศรีแสวง ป.3/8 

28 20356 เด็กหญิง พรรษรียา เววา ป.3/8 

29 20357 เด็กหญิง ภูริชญา เรือนมูล ป.3/8 

30 21218 เด็กหญิง ภูพิชญา   ไชยประคอง ป.3/8 
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ครูประจำชั้น  นางสาวสิริวิมล พวงมาลา  เบอร์โทร  084-9509095 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19293 เด็กชาย ไกรวิวัศ จอมคำ ป.4/1 

2 19294 เด็กชาย จิรศักดิ์ อธิกร ป.4/1 

3 19298 เด็กชาย ณัฐภูม ิ คำปิว ป.4/1 

4 19317 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ท้าวคำมา ป.4/1 

5 19322 เด็กชาย นพรุทธิ์ เป๋าคำ ป.4/1 

11 19427 เด็กชาย โยยศวริศ อินทุทรัพย์ ป.4/1 

12 19489 เด็กชาย วิศลย์ จักษุรัตน์ ป.4/1 

13 19577 เด็กชาย นันทภพ มีมาก ป.4/1 

14 19587 เด็กชาย ณราวิท วงค์จันทร์คำ ป.4/1 

15 19969 เด็กชาย ณดนย์ สุวรรณวิกุล ป.4/1 

16 19970 เด็กชาย ชัยทวัฒน์ ศรีอภิวงศ์ ป.4/1 

17 19971 เด็กชาย ฐิติวุฒ ิ เรือนล้ำ ป.4/1 

21 20304 เด็กชาย สุริยพงศ์ ดวงใย ป.4/1 

22 20556 เด็กชาย ณัฐชานนท์ ธนันท์ตรีศักดิ์ ป.4/1 

23 20898 เด็กชาย ยศนนนท์ ลอยฉิม ป.4/1 

25 19312 เด็กหญิง คุณัญญา บุญมี ป.4/1 

26 19314 เด็กหญิง จีรนันท์ บุญชัย ป.4/1 

27 19334 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธิดา บุญเที่ยง ป.4/1 

29 19357 เด็กหญิง ปิ่นมณี ปิ่นคำ ป.4/1 

30 19366 เด็กหญิง ภัครณิภา เทพทอง ป.4/1 

32 19390 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ อินทรชัย ป.4/1 

33 19397 เด็กหญิง ปารมิตา แก้วกองสี ป.4/1 



37 19559 เด็กหญิง ชัญญา แสงนาค ป.4/1 

38 19560 เด็กหญิง ศุภิกา มูลละ ป.4/1 

39 19937 เด็กหญิง ตรีศิรินทร์ พิศาลภูริพงศ์ ป.4/1 

41 20303 เด็กหญิง ฐิติชญาณ ์ บุญช่วย ป.4/1 

43 20897 เด็กหญิง ณพิชญา สุจารี ป.4/1 

44 21207 เด็กหญิง โมนา   ปิยะฉัตรโสภา ป.4/1 

45 21208 เด็กหญิง พัชรประภา เขื่อนขันธ์ ป.4/1 
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ครูประจำชั้น  นางรัชฎาภรณ์ สินธุชัย  เบอร์โทร  095-6986565 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 19297 เด็กชาย ณัชพล อนาคม ป.4/2 

3 19319 เด็กชาย ธีปานนท์ กัลยาธิ ป.4/2 

4 19326 เด็กชาย ปรัชญากร สุธรรม ป.4/2 

5 19346 เด็กชาย รัชชานนท์ กาบคำ ป.4/2 

6 19351 เด็กชาย พุฒิภัทร วงศ์วัชรวิทย์ ป.4/2 

7 19375 เด็กชาย วิชยุตม์ ทิน่าน ป.4/2 

8 19377 เด็กชาย วิน ยะมะโน ป.4/2 

9 19402 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เจริญชัยชนะ ป.4/2 

11 19432 เด็กชาย ศุภณัฐ อาษากิจ ป.4/2 

12 19433 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อาษากิจ ป.4/2 

16 19973 เด็กชาย รชต สุขเกตุ ป.4/2 

19 19983 เด็กชาย ภูสูง โอ่งเคลือบ ป.4/2 

20 20555 เด็กชาย อนันต์ วาวแวว ป.4/2 

21 20895 เด็กชาย บูรณ์รวิศร์ นันศิริ ป.4/2 

22 20896 เด็กชาย บูรณ์พิสิฐ นันศิริ ป.4/2 

24 19307 เด็กหญิง กวินธิดา คำภา ป.4/2 

26 19359 เด็กหญิง ปิยมณฑ์ กันยา ป.4/2 

27 19365 เด็กหญิง พีชชาภร ใจพล ป.4/2 

28 19368 เด็กหญิง รชฎา วัชรวุฒิกุล ป.4/2 

30 19389 เด็กหญิง ศรศิลป์ สุรเชษฐพงษ์ ป.4/2 

31 19392 เด็กหญิง สุวิชญา กว้างปัญจะ ป.4/2 

32 19448 เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสมทิพย์ ป.4/2 



33 19468 เด็กหญิง ณัฐลลิดา ศุภอรรถเศรษฐ์ ป.4/2 

36 19976 เด็กหญิง ณลิน ณัฐติรัตน์ ป.4/2 

37 19977 เด็กหญิง พาขวัญ มงคลพันธุ์ ป.4/2 

38 19978 เด็กหญิง รมย์นลิน จินดา ป.4/2 

40 19986 เด็กหญิง ธนัญภรณ์ ฉัตรบุญเทียมจิต ป.4/2 

41 19988 เด็กหญิง ลลิตา จันทกูล ป.4/2 

43 21209 เด็กหญิง กัลยาณธรรม ภักดิ์แจ่มใส ป.4/2 

44 21210 เด็กหญิง วันวิสาข์ จินาจันทร์ ป.4/2 
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ครูประจำชั้น  นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่  เบอร์โทร  081-5304258 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19291 เด็กชาย กิตติกวิน ชัยชนะ ป.4/3 

4 19345 เด็กชาย พันแสง รีบเร่ง ป.4/3 

5 19350 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทิตย์สุรินทร์ ป.4/3 

8 19381 เด็กชาย สัณหณัฐ เรือนคำมูล ป.4/3 

9 19459 เด็กชาย ธนกันต์ อินวงศ์วรรณ ป.4/3 

10 19574 เด็กชาย อธิภูมินทร์ แก้วประเสริฐ ป.4/3 

12 19989 เด็กชาย ชยพล ธนะหมี ป.4/3 

13 19991 เด็กชาย ทินภัทร์ สุวรรณรัตน์ ป.4/3 

14 19993 เด็กชาย ภคนนท ์ วิมุตติโพธิ์ ป.4/3 

17 20004 เด็กชาย ธนากร ถาพรพันธ์ ป.4/3 

18 20006 เด็กชาย ภัคพงศ์ สายบุญ ป.4/3 

20 20145 เด็กชาย ภูวนัตถ์ บางศิริ ป.4/3 

21 19304 เด็กหญิง กมลณัช ซำศิริ ป.4/3 

22 19305 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชัยชนะ ป.4/3 

23 19308 เด็กหญิง กัญญพัชร สุรัตน์ ป.4/3 

24 19331 เด็กหญิง โชติรส บางศรี ป.4/3 

26 19337 เด็กหญิง ทิวาภรณ์ แสนคำหล่อ ป.4/3 

28 19342 เด็กหญิง ปราชญา บุญสวยขวัญ ป.4/3 

29 19396 เด็กหญิง ไอลดา ธงแดง ป.4/3 

30 19493 เด็กหญิง ปานระมิงค์ ชุ่มใจ ป.4/3 

32 19997 เด็กหญิง กรณ์วิการ์ สุรักษ์ ป.4/3 

33 19998 เด็กหญิง จิรัชญา บัวขาว ป.4/3 



36 20250 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เตชะ ป.4/3 
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ครูประจำชั้น  นางจันทร์ธิกาญ   เสาร์เจริญ  เบอร์โทร  089-9542766 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 19299 เด็กชาย ณัฐภูม ิ ชัยมงคล ป.4/4 

3 19327 เด็กชาย ปรากานสิงห์ คนศิลป์ ป.4/4 

4 19344 เด็กชาย พงศกร อุบลคำ ป.4/4 

6 19373 เด็กชาย วรัญชิต สุรินทร์ ป.4/4 

7 19425 เด็กชาย พิชญ์ นทีพายัพทิศ ป.4/4 

8 19453 เด็กชาย ชวนากร พุทธวงค์ ป.4/4 

9 19597 เด็กชาย พิชัย ณ เชียงใหม่ ป.4/4 

12 19994 เด็กชาย ภัคราพล บรรจงมณี ป.4/4 

18 20025 เด็กชาย เมธาวี จอมนวล ป.4/4 

19 20298 เด็กชาย เขมทัต ฮอกิ้นย์-เดดี้ ป.4/4 

21 19315 เด็กหญิง ชาลิสา กนกเกศมณี ป.4/4 

22 19316 เด็กหญิง ธันยนันท์ สถานปัน ป.4/4 

23 19335 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ สาธร ป.4/4 

24 19343 เด็กหญิง ปาฑิตตานันท์ ตากันธา ป.4/4 

25 19364 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธ์ สิงห์สันต์ ป.4/4 

26 19386 เด็กหญิง วิรัญชญา กันทะมาลี ป.4/4 

29 19471 เด็กหญิง เติมตัง พวงงาม ป.4/4 

30 19935 เด็กหญิง วรวลัญช ์ อภิญญาวงศ์เลิศ ป.4/4 

32 20000 เด็กหญิง ธัญชนก แสงทับ ป.4/4 

35 20012 เด็กหญิง ธมลวรรณ คำใหญ่ ป.4/4 

36 20907 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ แสนพลมาตย์ ป.4/4 
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ครูประจำชั้น  นางสาวชนกพร  ใจขวาง  เบอร์โทร  084-8085554 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19320 เด็กชาย ธีรดนัย ณ เชียงใหม่ ป.4/5 

2 19354 เด็กชาย ภูมิธนิศวร์ นาวา ป.4/5 

3 19399 เด็กชาย ขุนนครัชช พัฒนกุล ป.4/5 

5 19403 เด็กชาย ตรัยคุณ ขำประไพ ป.4/5 

6 19406 เด็กชาย ปัณณธร อุนจะนำ ป.4/5 

7 19408 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จิตตารัตนศักดิ์ ป.4/5 

10 19435 เด็กชาย อัครัช ชุ่มภิรมย์ ป.4/5 

11 19576 เด็กชาย กันตภณ เรืองฤทธิ์ ป.4/5 

12 19596 เด็กชาย ศุภกร บวรกุลธนา ป.4/5 

14 20024 เด็กชาย กรวรรษ ฟุ้งวิทยา ป.4/5 

15 20027 เด็กชาย ธนาธิป หน่อโอย ป.4/5 

16 20028 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ ปัญญาฟู ป.4/5 

17 20029 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ปัญญาฟู ป.4/5 

18 20282 เด็กชาย กันตธี ดาวเด่น ป.4/5 

19 20926 เด็กชาย ฐีติ อภิญญาวัชรกุล ป.4/5 

20 19363 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตาทน ป.4/5 

21 19384 เด็กหญิง วันวิสา ยาบุญนะ ป.4/5 

22 19388 เด็กหญิง วีร์สุดา บุญมาก ป.4/5 

23 19410 เด็กหญิง กรชนก ศศิธรวัฒนกุล ป.4/5 

24 19412 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เตชาติ ป.4/5 

25 19413 เด็กหญิง ชนาภัทร แก่นอิว ป.4/5 

28 19437 เด็กหญิง บุญณิศา ศรีฟ้า ป.4/5 



29 19444 เด็กหญิง ศศิร์นารา สุภารินทร์ ป.4/5 

30 19446 เด็กหญิง สิริสุข เนตาสิทธิ์ ป.4/5 

31 19447 เด็กหญิง สุจิรา แก้วนุช ป.4/5 

32 19562 เด็กหญิง วรัญญา มีทรัพย์ ป.4/5 

34 20022 เด็กหญิง ปุณยนุช คำตัน ป.4/5 

36 20033 เด็กหญิง สิริญญาพร ยอดคำ ป.4/5 

37 20288 เด็กหญิง พิชญาดา นามเทพ ป.4/5 
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ครูประจำชั้น  นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน  เบอร์โทร  086-1923243  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19295 เด็กชาย ณฐภณ ปัญญาละ ป.4/6 

2 19379 เด็กชาย วีชยศรัณย์ ตรีชัยวิจิตร ป.4/6 

3 19380 เด็กชาย ศักย์วริษฐ์ สิริมาลัยพงศ์ ป.4/6 

4 19401 เด็กชาย จิรพัฒน์ นิมคำ ป.4/6 

5 19424 เด็กชาย พชรเดช เกิดไทย ป.4/6 

6 19426 เด็กชาย ภาคิน จันทร์ฝั้น ป.4/6 

7 19431 เด็กชาย ศักดิ์พีรณัฐ คูหะสุวรรณ ป.4/6 

8 19563 เด็กชาย สุรนาถ ลือดารา ป.4/6 

9 20015 เด็กชาย กิตติพิชญ์ กำนันตน ป.4/6 

10 20016 เด็กชาย จิณณะ โพธิวรรณ ป.4/6 

11 20017 เด็กชาย ทนุธรรม กันทวงศ์ ป.4/6 

12 20018 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ บุญมาติ ป.4/6 

13 20019 เด็กชาย ภัทรดนัย สุดาจันทร์ ป.4/6 

14 20026 เด็กชาย ธรวรรธน ์ ดวงจันทร์ ป.4/6 

15 20030 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ เจริญเมือง ป.4/6 

16 20316 เด็กชาย สิริ ไชยมงคล ป.4/6 

17 19311 เด็กหญิง เกตน์สิรี บุญมา ป.4/6 

20 19393 เด็กหญิง อภิชญา บุญมาตุ้ย ป.4/6 

21 19394 เด็กหญิง อมลรดา นันกาวงศ์ ป.4/6 

22 19411 เด็กหญิง กฤชญนา จุ่มปี ป.4/6 

23 19417 เด็กหญิง ณปภัช สุวรรณ์ ป.4/6 

24 19419 เด็กหญิง ณัฐณิชา หังชาติ ป.4/6 



25 19438 เด็กหญิง ปริชญา รังสรรค์ ป.4/6 

26 19439 เด็กหญิง ปาณชีวา มณีราม ป.4/6 

27 19440 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปัญญาราษฎร์ ป.4/6 

28 19443 เด็กหญิง ภูริชญา ศรีบุญเรือง ป.4/6 

29 19449 เด็กหญิง สุรัญชนา จันทร์สะอาด ป.4/6 

30 19467 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ สุจริต ป.4/6 

31 19564 เด็กหญิง ชนิตา กาญจนศิริรัตน์ ป.4/6 

32 19575 เด็กหญิง เพชรลดา กันธิยะ ป.4/6 

33 19580 เด็กหญิง กุลรดา รังสิยานนท์ ป.4/6 

34 20021 เด็กหญิง จตุพร คำมูล ป.4/6 

35 20031 เด็กหญิง นัซมี่ น้อยปุก ป.4/6 

36 20032 เด็กหญิง เปมิกา ปัญญาเรือง ป.4/6 

37 20249 เด็กหญิง ปุณิกา จันทร์ยะเครือ ป.4/6 

38 20608 เด็กหญิง ชนัญชิดา กันศร ป.4/6 
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ครูประจำชั้น  นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล  เบอร์โทร  087-7880672 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

2 19452 เด็กชาย กิตปกรณ์ โพธิ์จวง ป.4/7 

3 19456 เด็กชาย ณัฐเวชย์ ผลภาค ป.4/7 

4 19457 เด็กชาย ธรรศกร กรรณกุลสุนทร ป.4/7 

5 19460 เด็กชาย บวรภัค คำไทย ป.4/7 

6 19482 เด็กชาย พีรพันธุ์ สุวรรณศรี ป.4/7 

7 19483 เด็กชาย พีรพิชญ์ สุวรรณศรี ป.4/7 

8 19485 เด็กชาย ปภังกร กันทะวงค์ ป.4/7 

9 19490 เด็กชาย อินทัชภท ขันทปราบ ป.4/7 

10 19578 เด็กชาย แมทธิส เทโบลต์ ป.4/7 

11 19591 เด็กชาย ภูริคุณ วศินสุนทร ป.4/7 

12 20034 เด็กชาย ธนไท ธราวรรณ ป.4/7 

13 20312 เด็กชาย ณพวีร์ ศรีบุญเจริญชัย ป.4/7 

15 20584 เด็กชาย นิติคุณ สุทธะนะ ป.4/7 

16 19360 เด็กหญิง ปุญญิสา สุวรรณา ป.4/7 

17 19367 เด็กหญิง ภูษณิศา ภูผา ป.4/7 

19 19466 เด็กหญิง ณัฏฐ์ณิชา สิริสว่างเมฆ ป.4/7 

20 19470 เด็กหญิง ตะวันฉาย ชะนะญาติ ป.4/7 

21 19472 เด็กหญิง ชัญญานุช วรรณะ ป.4/7 

22 19473 เด็กหญิง ธาริณี พลอยสถิตพงศ์ ป.4/7 

23 19492 เด็กหญิง ปาณิสรา กาวิโล ป.4/7 

25 19495 เด็กหญิง พิมพ์พนิต สิริรัชมงคล ป.4/7 

27 19497 เด็กหญิง ภัคธีมา คำดี ป.4/7 



28 19502 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ต๊ิบเต็ม ป.4/7 

29 19503 เด็กหญิง สิริณัฏฐ์ สุริยวงค์ ป.4/7 

30 19504 เด็กหญิง สุภัทธิดา หาญพยัค ป.4/7 

31 19630 เด็กหญิง ภณิตา สิรินวภัท ป.4/7 

32 20040 เด็กหญิง อิสริศา แก้วเกาะสะบ้า ป.4/7 

33 20585 เด็กหญิง ญาดา ชวาลกานต์ ป.4/7 
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ครูประจำชั้น  นางสาวอมลสิริ พีรชนะพัฒน์   เบอร์โทร  083-9400237 

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19323 เด็กชาย นาวา แซ่เตีย ป.4/8 

2 19451 เด็กชาย การิน กอบแก้ว ป.4/8 

3 19455 เด็กชาย ณชพัฒน์ สิงห์สุวรรณ์ ป.4/8 

4 19461 เด็กชาย บุญรักษา ไชยถาวร ป.4/8 

5 19462 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภิรมย์ ป.4/8 

6 19479 เด็กชาย ปุณยธิษณ์ มาแก้ว  ป.4/8 

7 19480 เด็กชาย พลวัฒน์ สุหอม ป.4/8 

8 19481 เด็กชาย พัตรพิบูล สิงห์สุวรรณ์ ป.4/8 

9 19484 เด็กชาย พีรวิชญ์ อ่ิมจิตร ป.4/8 

10 19926 เด็กชาย ณธรรศ อุ้ยฟูใจ ป.4/8 

11 20038 เด็กชาย วรัญญู ปินตาโมงค์ ป.4/8 

12 20039 เด็กชาย สุสิริพงษ์ วงศ์สิรินานนท์ ป.4/8 

13 20583 เด็กชาย ณัฐรัตต์ สกุลหาญ ป.4/8 

14 19309 เด็กหญิง กันติยา ธนัทนันท์ ป.4/8 

15 19338 เด็กหญิง นทพร พ่วงสุวรรณ์ ป.4/8 

16 19361 เด็กหญิง ณฐมน ภัทรวรคุณากร ป.4/8 

17 19369 เด็กหญิง รวินท์นิภา เหลืองสมบูรณ์ ป.4/8 

18 19391 เด็กหญิง สุชัญญา ร่มเย็น ป.4/8 

19 19420 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วิชัยศรี ป.4/8 

20 19463 เด็กหญิง กุลริศา สุทธิอาจ ป.4/8 

21 19469 เด็กหญิง ณิชมน ทิพยาวงศ์ ป.4/8 

22 19475 เด็กหญิง นภัทร สิริบรรสพ ป.4/8 

23 19476 เด็กหญิง บัวบูชา ไชยถาวร ป.4/8 



24 19477 เด็กหญิง ปุญญิศา เบ้าสกุล ป.4/8 

26 19498 เด็กหญิง ภัคนันท ์ จันทร์น้อย ป.4/8 

27 19500 เด็กหญิง รมย์รวินท์ หินศรีสุวรรณ ป.4/8 

28 19605 เด็กหญิง ธัญพิชชา พรมเสพสัก ป.4/8 

29 19952 เด็กหญิง วรดา วงค์นิธิกุล ป.4/8 

30 20035 เด็กหญิง มินฑิตา ปาลี ป.4/8 

31 20036 เด็กหญิง รติมา โพธิกุล ป.4/8 

32 20037 เด็กหญิง ศศิณี ระมิงค์วงศ์ ป.4/8 
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ครูประจำชั้น  นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี  เบอร์โทร  086-1859862 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18884 เด็กชาย จิรายุ หอมยอม ป.5/1 

2 18885 เด็กชาย ณัฐชนน เหล่าเขตกิจ ป.5/1 

3 18892 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ เตชะติ ป.5/1 

5 18914 เด็กชาย ณัฐดนัย จันทร์ทะวงค์ ป.5/1 

6 18916 เด็กชาย ธนภัทร หงษ์ทอง ป.5/1 

7 18949 เด็กชาย ธนัช สุขสรรถาวร ป.5/1 

8 18950 เด็กชาย นนทิวรรธน์ คำไชยวงค์ ป.5/1 

9 18955 เด็กชาย พีรดนย์ ยอดสุวรรณ์ ป.5/1 

14 19018 เด็กชาย พิชาชาญ สานอินสี ป.5/1 

15 19023 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ คำวังสวัสดิ์ ป.5/1 

17 19047 เด็กชาย พสิษฐ์ กดน้ำคำ ป.5/1 

19 19053 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ คล้ายเชียงราก ป.5/1 

20 19112 เด็กชาย พชรพงศ์ หลำสาคร ป.5/1 

22 20261 เด็กชาย อดิเทพ โรจน์ตันติกาญ ป.5/1 

23 20310 เด็กชาย ณัฐวรรธ ภูริสายอนันต์ ป.5/1 

24 20904 เด็กชาย ชาญเมธา ตันติสันติกุล ป.5/1 

25 18907 เด็กหญิง วชิรพร อินตา ป.5/1 

26 18928 เด็กหญิง กรกนก อินตาพรหม ป.5/1 

28 18935 เด็กหญิง ปวิชญา ทรายคำ ป.5/1 

30 18968 เด็กหญิง ปคุณดา สุวรรณ ป.5/1 

31 18969 เด็กหญิง ปัทมพร ประวงค์ ป.5/1 

32 18974 เด็กหญิง อรินทร์พร นิ่งสมบูรณ์ ป.5/1 



33 19062 เด็กหญิง ณัฐสุภรณ์ วัลธกรวรภัทร ป.5/1 

35 19065 เด็กหญิง พรรณปพร ขุนหล่อ ป.5/1 

36 19124 เด็กหญิง ธฤตวัน แก้วกุลสี ป.5/1 

37 19172 เด็กหญิง นภชนก ประวงค์ ป.5/1 

39 20557 เด็กหญิง ชลิดา ไชยพรม ป.5/1 

40 20558 เด็กหญิง พิชญธิดา ศักดิ์เพ็ชร ป.5/1 

41 20589 เด็กหญิง มัญชุภา พรวรรังสรรค์ ป.5/1 

42 21212 เด็กหญิง กัญญพัชร ปัญญาเทพ ป.5/1 

43 21213 เด็กหญิง หัสยามล ทิพโกมุท ป.5/1 
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ครูประจำชั้น  นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ  เบอร์โทร  081-1628886 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18887 เด็กชาย ธนกฤต มะปรางค์ ป.5/2 

3 18891 เด็กชาย ปรัญชัย ตาหล้า ป.5/2 

5 18918 เด็กชาย นัฐการณ์ แสนสนิท ป.5/2 

6 18919 เด็กชาย บวรวิชญ ์ จันทร์บาล ป.5/2 

7 18922 เด็กชาย พรหมพิริยะ สุวรรณ์ ป.5/2 

10 18951 เด็กชาย นิชคุณ ปัญญาวีร์ ป.5/2 

13 18979 เด็กชาย จิรภัทร แก้วจินดา ป.5/2 

15 18989 เด็กชาย เปรมวัต แสนปัญญา ป.5/2 

20 19186 เด็กชาย ธนดล ลอยมาปิง ป.5/2 

21 19221 เด็กชาย ศุภฤกษ์ พรหมบุตร ป.5/2 

23 20260 เด็กชาย กฤษกร คำฝั้น ป.5/2 

25 21216 เด็กชาย ชาติกมลไชยฐ์ ฆ้องทองชัย ป.5/2 

26 18903 เด็กหญิง ปูริดา เรือนมี ป.5/2 

27 18905 เด็กหญิง มนัสนันท์ โหมดเทศน์ ป.5/2 

30 18939 เด็กหญิง โยษิตา ใบโพธิ์ ป.5/2 

31 18940 เด็กหญิง ลลนา ศรีสร้อย ป.5/2 

34 18965 เด็กหญิง ณัฐณิชา วิลาช ป.5/2 

35 18973 เด็กหญิง สุรดา ทองเจือ ป.5/2 

40 20311 เด็กหญิง จิณภัทร จำรัสศรี ป.5/2 

41 20617 เด็กหญิง กานติ์ชนิต สะโรจน์ ป.5/2 
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ครูประจำชั้น  นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง  เบอร์โทร  091-8517285  

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

3 18893 เด็กชาย พชรภัทร แสงภู่วงษ ์ ป.5/3 

5 18925 เด็กชาย รัตนะกร นิปุณะ ป.5/3 

10 19672 เด็กชาย คณพศ วงศ์สวาท ป.5/3 

12 19687 เด็กชาย บุณยกร สนั่นพานิช ป.5/3 

16 18901 เด็กหญิง ธีรยา ชาลี ป.5/3 

17 18908 เด็กหญิง อภัชญา กันทะวงค์ ป.5/3 

18 18929 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ชุติณัฐภูวดล ป.5/3 

19 18941 เด็กหญิง วิรัญชนา ทันวัน ป.5/3 

23 19281 เด็กหญิง ภัทราพร เต๋จ๊ะนัง ป.5/3 

24 19671 เด็กหญิง กฤติมา สังข์คำภาร์ ป.5/3 

25 19674 เด็กหญิง อภิษฎา บุญปัทม์ ป.5/3 

26 19675 เด็กหญิง สุวลักษณ์ บุญปัทม์ ป.5/3 

28 19678 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล ป.5/3 

30 19681 เด็กหญิง เขมจิรา ชื่นจิตต์ ป.5/3 

31 19683 เด็กหญิง ชนิดาภา มูลลา ป.5/3 

37 20572 เด็กหญิง กาลญาดา มณีจันสุข ป.5/3 
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ครูประจำชั้น  นางศศินภา บำเพ็ชร  เบอร์โทร  087-1818618 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18883 เด็กชาย จตุภัทร สุวรรณาภา ป.5/4 

3 18915 เด็กชาย ทัดตวัน มหาวรรณ์ ป.5/4 

7 19077 เด็กชาย ไชยพรรชล งามประจบ ป.5/4 

8 19174 เด็กชาย คุณานนต์ สนินัด ป.5/4 

10 19673 เด็กชาย ก้องเกียรติ กันธะลี ป.5/4 

11 19682 เด็กชาย กฤชฎ์ณพัชร ทรงประทุม ป.5/4 

14 19689 เด็กชาย พีรดนย์ กองเงิน ป.5/4 

16 21215 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ อัครชุมศิริ ป.5/4 

20 18972 เด็กหญิง วรณญศิลป์ ยันต์วิเศษ ป.5/4 

21 18995 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คำนุ ป.5/4 

22 18997 เด็กหญิง ณัฏฐิณิชา ศรีจันทร์ ป.5/4 

23 18999 เด็กหญิง ธัญชนก ชัยมงคล ป.5/4 

25 19004 เด็กหญิง ภัศพร ลายคำ ป.5/4 

27 19007 เด็กหญิง สุวิชาดา แสงสิทธิ์ ป.5/4 

30 19068 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ วังใหม ่ ป.5/4 

32 19680 เด็กหญิง ณัฐรดา ทิพนีดารากูล ป.5/4 

33 19685 เด็กหญิง เขมจิรา กัลยา ป.5/4 

35 19692 เด็กหญิง บุณยอร อินชัย ป.5/4 

37 20272 เด็กหญิง ณฐพร อุตโม ป.5/4 
 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5  ปีการศึกษา  2565    

ครูประจำชั้น   นางณัชชา  แก่นธิยา  เบอร์โทร  098-5199239 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18943 เด็กชาย กวินทร์ อายุศรี ป.5/5 

2 18976 เด็กชาย พัชญ์ธน คำแวง ป.5/5 

3 19010 เด็กชาย กวิน ฤทธิแผลง ป.5/5 

4 19013 เด็กชาย ติวานนท์ ลาวิชัย ป.5/5 

5 19014 เด็กชาย เตชินท์ ใจคำ ป.5/5 

6 19043 เด็กชาย จิรัฏฐ ์ ธนวิโรจน์กุล ป.5/5 

7 19048 เด็กชาย ภาคิน คำตา ป.5/5 

8 19051 เด็กชาย วรปรัชญ ์ ทองทิพย์ ป.5/5 

9 19054 เด็กชาย อาณัติ เกิดนาค ป.5/5 

10 19658 เด็กชาย เทพทัต นันญาติ ป.5/5 

11 19670 เด็กชาย พิชยพณ คำจุกัน ป.5/5 

12 20273 เด็กชาย วรัญญู เดชะกูล ป.5/5 

13 20291 เด็กชาย เตชพัตน์ นาราศรี ป.5/5 

14 20574 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กองศรี ป.5/5 

15 18898 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ภาณุพงษ์อนันต์ ป.5/5 

17 18930 เด็กหญิง ฐิติมา ปุพพโก ป.5/5 

18 18933 เด็กหญิง ธัญญาดา ล่ำลือ ป.5/5 

19 18942 เด็กหญิง อมลวรรณ จันทร์เป็ง ป.5/5 

20 18970 เด็กหญิง ปุณยวีร์ วงศ์รัตนมัจฉา ป.5/5 

21 18971 เด็กหญิง ภัทรภร สุธารสุวรรณ ป.5/5 

22 19024 เด็กหญิง กฤตชญา บุนนาค ป.5/5 

23 19027 เด็กหญิง ชลนฤพรรณ ทองคำฟู ป.5/5 



24 19033 เด็กหญิง พิชชาภา สามตา ป.5/5 

25 19034 เด็กหญิง สุพิชา ปันเวียง ป.5/5 

26 19035 เด็กหญิง สุพิฌาย์ ยอดรัก ป.5/5 

28 19060 เด็กหญิง ณัฐนาถ เขียวนิล ป.5/5 

29 19061 เด็กหญิง ณัฐมน เที่ยงจันตา ป.5/5 

30 19069 เด็กหญิง วรรณวนัช ตันติเพชราวรรณ์ ป.5/5 

31 19072 เด็กหญิง อนุธิดา ภูวพฤติกุล ป.5/5 

33 19660 เด็กหญิง พรหมพิรียา แก้วยอดหล้า ป.5/5 

34 19661 เด็กหญิง ธนพร แก้ววงค์วาน ป.5/5 

35 19666 เด็กหญิง อรรัมภา ไสยวาฬ ป.5/5 

36 19667 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ วังคำ ป.5/5 

38 20289 เด็กหญิง วิชญาภรณ์ นามเทพ ป.5/5 

39 20575 เด็กหญิง ปทิตตา กองศรี ป.5/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6   ปีการศึกษา  2565  

 ครูประจำชั้น  นางจิตรานุช  วันทมาตย ์เบอร์โทร  095-3078432 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18926 เด็กชาย อชิรวิชช ์ ปัญญาศรีวิชัย ป.5/6 

3 18987 เด็กชาย นิชิกัณ ปะโมนะตา ป.5/6 

4 19009 เด็กชาย กรกมล สุยะวารี ป.5/6 

5 19011 เด็กชาย จารุกิตติ์ ปานอ่อง ป.5/6 

6 19015 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ปันดอน ป.5/6 

7 19019 เด็กชาย ภาสกร อมรชีวิน ป.5/6 

9 19044 เด็กชาย ทักษ์ดนัย บุญรัตนัง ป.5/6 

10 19049 เด็กชาย ภูบดินทร์ กันทะ ป.5/6 

11 19052 เด็กชาย วิธวิทย ์ ไทระยะ ป.5/6 

13 19173 เด็กชาย ชยณัฐ ยืนยงสถาวร ป.5/6 

15 19664 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยทัด ป.5/6 

16 19669 เด็กชาย ณัฐกรณ์ อัครจินดา ป.5/6 

17 20908 เด็กชาย พุทธคุณ บุญจีน ป.5/6 

18 18900 เด็กหญิง ดรัลรัตน์ ศักดาวงศ์เสรี ป.5/6 

19 18906 เด็กหญิง รมินตรา ไชยงาม ป.5/6 

20 18932 เด็กหญิง ธนัชญาน์ ไชยศิลป์ ป.5/6 

21 18966 เด็กหญิง ธัญชนก ทองสุข ป.5/6 

23 18996 เด็กหญิง ชนากานต์ กุมารแก้ว ป.5/6 

24 19026 เด็กหญิง กัญญาวีร์ โล่ห์พิพัฒน์พงศ์ ป.5/6 

25 19028 เด็กหญิง นลินญา ทัณทะรักษ์ ป.5/6 

26 19029 เด็กหญิง ปราณปรียา รัตนวรรณี ป.5/6 

27 19030 เด็กหญิง พัชรพร ศรีฟ้า ป.5/6 



28 19032 เด็กหญิง พิชชาพร จันทมา ป.5/6 

29 19038 เด็กหญิง อรอมล ธิมา ป.5/6 

30 19039 เด็กหญิง อังศุมาลี เสาร์เจริญ ป.5/6 

32 19055 เด็กหญิง คณัสนันท์ มณีขัติย์ ป.5/6 

33 19058 เด็กหญิง ณัชชา มาประจักษ์ ป.5/6 

35 19063 เด็กหญิง ธัญชนก กันธวรรณา ป.5/6 

37 19631 เด็กหญิง ญดา เกี้ยวฝั้น ป.5/6 

39 20576 เด็กหญิง ขวัญชนก สนธิคุณ ป.5/6 

40 21217 เด็กหญิง ภัทรวดี กระอาจ ป.5/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/7   ปีการศึกษา  2565    

ครูประจำชั้น นางสาวภัทรา  กัลยา  เบอร์โทร  096-4544935 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18975 เด็กชาย กฤติธี ปัญญา ป.5/7 

2 18980 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ธีระเชาวน์ ป.5/7 

3 19016 เด็กชาย ปรานต์ปรีดา คงบรรทัด ป.5/7 

4 19073 เด็กชาย จิรัฎฐ ์ โฉมนิธิตรานนท์ ป.5/7 

5 19079 เด็กชาย เต็มปิติ ตันรักษา ป.5/7 

6 19083 เด็กชาย นราธิป คุณยศยิ่ง ป.5/7 

7 19113 เด็กชาย พิชยพงษ์ รัตนวิภาศิริ ป.5/7 

8 19116 เด็กชาย รณรต จันทร์จำรัส ป.5/7 

9 19118 เด็กชาย อชิรพงศ์ ทิพย์ภาษา ป.5/7 

10 19648 เด็กชาย ภัทรภูมิ โพธิศาสตร์ ป.5/7 

11 19652 เด็กชาย ปัญจพล วงค์จันทร์ ป.5/7 

12 19656 เด็กชาย ญาณกร เตจ๊ะตุ้ย ป.5/7 

13 18909 เด็กหญิง อารดา เรือนทวี ป.5/7 

14 19001 เด็กหญิง ปพิชญา มณีวรรณ ป.5/7 

15 19071 เด็กหญิง ศุภิสรา ชัยวงศ ์ ป.5/7 

17 19091 เด็กหญิง ณัฐวดี อุตมะ ป.5/7 

19 19121 เด็กหญิง จิดาภา ปัญสุวรรณ ป.5/7 

20 19127 เด็กหญิง พิชญาภา สาระแปง ป.5/7 

21 19133 เด็กหญิง เอมิลี่สุวีร์ ชูห์มันน์ ป.5/7 

22 19613 เด็กหญิง กนกพร รัตนไพบูลย์เจริญ ป.5/7 

23 19646 เด็กหญิง ชาคริยา พุทธวงค์ ป.5/7 

25 19650 เด็กหญิง ฟาริศิริญ พงศาปาน ป.5/7 



27 19654 เด็กหญิง พลอยขวัญ ตานะ ป.5/7 

28 19657 เด็กหญิง รินรดา วังแปง ป.5/7 

29 20586 เด็กหญิง ณิชา ใช้ฮวดเจริญ ป.5/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/8   ปีการศึกษา  2565    

ครูประจำชั้น   นางเรณู โปธาเกี๋ยง  เบอร์โทร  086-1854672 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 19074 เด็กชาย ชนภัทร ชูช่วย ป.5/8 

3 19081 เด็กชาย ธนัช ทัศนพันธุ์ ป.5/8 

5 19084 เด็กชาย ปัณณ์รักขก์ หน่อสุวรรณ ป.5/8 

7 19105 เด็กชาย ชชนน นิลพัฒนางกูร ป.5/8 

8 19106 เด็กชาย ชนกันต์ อุตรชน ป.5/8 

9 19109 เด็กชาย นภนันตร์ ปักษี ป.5/8 

10 19110 เด็กชาย ปวินท์พล สัมปัตยานนท์ ป.5/8 

11 19114 เด็กชาย สรวิชญ ์ จันทร์ทอง ป.5/8 

12 19649 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุขทอง ป.5/8 

13 18897 เด็กหญิง กมลพรรณ สมศรี ป.5/8 

14 18899 เด็กหญิง ณัฐกฤตา บัวขาว ป.5/8 

16 19087 เด็กหญิง กรกฎ บัณฑิตกุล ป.5/8 

17 19089 เด็กหญิง ชฎาล้อมรัก ไชยพรหม ป.5/8 

18 19092 เด็กหญิง ธนสลิล บุษบรรณ์ ป.5/8 

20 19096 เด็กหญิง ปิยาภัสร์ จงคุณากร ป.5/8 

22 19101 เด็กหญิง วัชรพิชญ์ ยมเกิด ป.5/8 

23 19104 เด็กหญิง ไอริณนภา ละออกิจ ป.5/8 

24 19123 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ อภิหนูเมือง ป.5/8 

25 19132 เด็กหญิง อัญมณี สุวรรณศักดิ์ ป.5/8 

27 19644 เด็กหญิง รักษณาลี เถาสุวรรณ์ ป.5/8 

28 19655 เด็กหญิง กวินนาฏ บุญติ ป.5/8 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  ปีการศึกษา 2565   

ครูประจำชั้น  นางศิริรัตน์ ประสิงห์  เบอร์โทร  085-7209022 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18302 เด็กชาย ทันตา ชัยมังกร ป.6/1 

2 18303 เด็กชาย ยศภัทร ชัยชนะ ป.6/1 

3 18305 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ศรีวิชัย ป.6/1 

4 18308 เด็กชาย ภูสิษฐ์ กิติยา ป.6/1 

5 18310 เด็กชาย กมลโลจน์ ชัยศรี ป.6/1 

6 18328 เด็กชาย ณยศ มิ่งชัย ป.6/1 

7 18335 เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ สมโน ป.6/1 

8 18338 เด็กชาย วรวิทย์ อินตานิ ป.6/1 

9 18366 เด็กชาย ฐิติโชต ิ ก้อนคำ ป.6/1 

10 18399 เด็กชาย สิริภูม ิ โพธิ์ทอง ป.6/1 

11 18401 เด็กชาย ณัฐธนพล ใจคำ ป.6/1 

12 18402 เด็กชาย ณัฐภาศ จั่นประเสริฐ ป.6/1 

13 18494 เด็กชาย สรัล ฟองนวล ป.6/1 

14 18548 เด็กชาย วีระยุทธ พิณตะคุ ป.6/1 

15 19232 เด็กชาย พชรพล มงคล ป.6/1 

16 19288 เด็กชาย ปองคุณ มาศวรรณา ป.6/1 

17 19515 เด็กชาย ฐิติพันธ์ เกตุคำ ป.6/1 

18 19553 เด็กชาย ศุภสิน สุริยงค์ ป.6/1 

19 19554 เด็กชาย พลวริษฐ์ ปาลีย์รวี ป.6/1 

20 19581 เด็กชาย จิตราทิวัส จิตรคำ ป.6/1 

21 19582 เด็กชาย ปฐพี วิละคำ ป.6/1 

22 20588 เด็กชาย ณรงค์เดช   ทาวงศ์ยศ ป.6/1 



23 20901 เด็กชาย พิชยะ แสนสอาด ป.6/1 

24 20905 เด็กชาย ภัทรศักดิ์ แสงครุฑ ป.6/1 

25 18313 เด็กหญิง สิริยากร ชัยวงศ์ ป.6/1 

26 18320 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ศรีสุพรรณ ป.6/1 

27 18325 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เจิมจันทร์ ป.6/1 

28 18347 เด็กหญิง ณิชกานต์ วงศ์ประเสริฐ ป.6/1 

29 18350 เด็กหญิง พิมพิกา ผลิตัน ป.6/1 

30 18355 เด็กหญิง ภัทรารัตน์ จอมแปง ป.6/1 

31 18356 เด็กหญิง ศุภิสรา ตาวงศ์ ป.6/1 

32 18374 เด็กหญิง ณัฐชนากานต์ ไชยศรปภาวินท์ ป.6/1 

33 18376 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปัญญานะ ป.6/1 

34 18378 เด็กหญิง พัสวี บุญมา ป.6/1 

35 18384 เด็กหญิง จิรัฐติกาล ติยะสันต์ ป.6/1 

36 18405 เด็กหญิง เอ้ืออารี ภูมาศรี ป.6/1 

37 18409 เด็กหญิง กัลยารัตน์ บรรเทิง ป.6/1 

38 18875 เด็กหญิง โชติกา สุรเดชนนทกุล ป.6/1 

39 19238 เด็กหญิง ณัชวดี เลิศสมพร ป.6/1 

40 19624 เด็กหญิง พิชญา วันมาละ ป.6/1 

41 20590 เด็กหญิง ภัคชาภา ฉลาดวงศ์ ป.6/1 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2  ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย  เบอร์โทร  093-2202229 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18294 เด็กชาย ธนพนธ์ ก๋าคำ ป.6/2 

2 18306 เด็กชาย ศุภกฤต กำมะหยี่ ป.6/2 

3 18307 เด็กชาย วิกรม ศรีวุฒิเจริญพร ป.6/2 

4 18326 เด็กชาย ดนัย บุณยามระ ป.6/2 

5 18329 เด็กชาย ญานทัศน์ เป็งอินทร์ ป.6/2 

6 18331 เด็กชาย ครรชิตพล เขียวกองเด่น ป.6/2 

7 18332 เด็กชาย กฤตเมธ ใจแก้ว ป.6/2 

8 18340 เด็กชาย จีรวิทย์ ทวีธนากร ป.6/2 

9 18358 เด็กชาย พุทธโท มายา ป.6/2 

10 18364 เด็กชาย อรรถพล หอคำ ป.6/2 

11 18369 เด็กชาย ณัฐชนน ปัญจะ ป.6/2 

12 18370 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ อ่ินแก้ว ป.6/2 

13 18391 เด็กชาย บุญรวี บุญยะกมล ป.6/2 

14 18394 เด็กชาย รัตติพงษ์ นิลมณี ป.6/2 

15 18396 เด็กชาย ธีระพงศ์ หาญชนะสุทธิกุล ป.6/2 

16 18523 เด็กชาย วชิราวิชญ ์ ศรีจันทร์ ป.6/2 

17 19280 เด็กชาย ก้องภพ มีมาก ป.6/2 

18 19549 เด็กชาย ภูดิส ศรีเดชะกุล ป.6/2 

19 19616 เด็กชาย พนบรรพต กันทาเดช ป.6/2 

20 20255 เด็กชาย กรณ์ปวีณ์ มงพลเมือง ป.6/2 

21 20256 เด็กชาย กฤษณ์พัชร์ มงพลเมือง ป.6/2 

22 20257 เด็กชาย มโนรมย์ สันป่าแก้ว ป.6/2 



23 20560 เด็กชาย กันตภัชญ์ จองเซ ป.6/2 

24 20626 เด็กชาย ทัศน์พล โหนขุนทด ป.6/2 

25 21214 เด็กชาย พชรดนัย ปิตะโหตะระ ป.6/2 

26 18311 เด็กหญิง ลภัสรดา รุ่งกาลเศรณี ป.6/2 

27 18321 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทพยศ ป.6/2 

28 18349 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา นวลทา ป.6/2 

29 18375 เด็กหญิง สิรภัส น้อยหลู่ ป.6/2 

30 18407 เด็กหญิง ชิดชนก เรืองชัยเจริญ ป.6/2 

31 18410 เด็กหญิง ณฐพร ปัญญาตุ้ย ป.6/2 

32 18413 เด็กหญิง ปุณพิไล ใจบาน ป.6/2 

33 18418 เด็กหญิง นันท์ลภัส จำต๊ะ ป.6/2 

34 18445 เด็กหญิง นวลักษณ์ เถาตระกูล ป.6/2 

35 19517 เด็กหญิง อรันญา เบิกบาน ป.6/2 

36 19552 เด็กหญิง อคิราห์ กันทาคำ ป.6/2 

37 19593 เด็กหญิง กวินปวีณ ์ ปราณี ป.6/2 

38 19639 เด็กหญิง มนัญชยา พรวรรังสรรค์ ป.6/2 

39 20559 เด็กหญิง ปาณิสรา ทารัตน์ ป.6/2 

40 20561 เด็กหญิง เกวลิน เชาวเลิศโสภา ป.6/2 

41 20603 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชำนาญกิจ ป.6/2 

42 20902 เด็กหญิง พิชชาภา ทองสิทธิ์ ป.6/2 
 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3  ปีการศึกษา 2565     

ครูประจำชั้น  นางเขมจิรา   อุ่นแก้ว  เบอร์โทร  083-4711339 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18334 เด็กชาย พศุตม์ ชัยวิทย์นนท์ ป.6/3 

2 18363 เด็กชาย ภาวัติ นราธิตระกูล ป.6/3 

3 18371 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ดุกล้า ป.6/3 

4 18389 เด็กชาย กรกวรรษ พุทธัง ป.6/3 

5 18392 เด็กชาย อคิรภัส รบมีชัย ป.6/3 

6 18403 เด็กชาย ทานุทัต บุญเรือง ป.6/3 

7 18419 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ไพเชฐศักดิ์ ป.6/3 

8 18421 เด็กชาย บวรวิชญ ์ จักษุตน ป.6/3 

9 18462 เด็กชาย ปภังกร อัศวบำรุงกุล ป.6/3 

10 18488 เด็กชาย วิณภัทธ เรือนแก้ว ป.6/3 

11 18491 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เกตุมณี ป.6/3 

12 18493 เด็กชาย กิตติศักดิ์ กลางพิมาย ป.6/3 

13 18521 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ สุทัศนรักษ์ ป.6/3 

14 18547 เด็กชาย ณัฐภณ กันธิยะ ป.6/3 

15 19543 เด็กชาย ณัฐนนท ์ หลู่คำ ป.6/3 

16 19606 เด็กชาย ศุภกร ผดุงกิจ ป.6/3 

17 18316 เด็กหญิง นวพร วงศ์บุรินทร์พาน ป.6/3 

18 18317 เด็กหญิง นันท์นภัส คงสมแสง ป.6/3 

19 18319 เด็กหญิง กนกชนก สง่าพจนากุล ป.6/3 

20 18322 เด็กหญิง รสิตา กุลณาวงค์ ป.6/3 

21 18323 เด็กหญิง กมลชนก เกตกัลปพฤกษ์ ป.6/3 

22 18343 เด็กหญิง กฤติญา แสนสากล ป.6/3 



23 18346 เด็กหญิง วรารัตน์ ทำสวน ป.6/3 

24 18354 เด็กหญิง พิมพ์ผกา การะวัง ป.6/3 

25 18381 เด็กหญิง สิวราม์ เกียรติรัมย์ ป.6/3 

26 18387 เด็กหญิง ชนากานต์ กันธะมาโนช ป.6/3 

27 18414 เด็กหญิง นพนันทพร บุญหมื่น ป.6/3 

28 18417 เด็กหญิง พิชชากานต์ ปิ่นแก้ว ป.6/3 

29 18437 เด็กหญิง นันทภัค ธิยาม ป.6/3 

30 18447 เด็กหญิง ณัฐชยา ว่องวิทย์สกุล ป.6/3 

31 18511 เด็กหญิง ณัฐชาวี คงสุนทร ป.6/3 

32 18512 เด็กหญิง ณัฐชารี คงสุนทร ป.6/3 

33 18513 เด็กหญิง ณัฐชาตรี คงสุนทร ป.6/3 

34 18538 เด็กหญิง ครองขวัญ มูลตา ป.6/3 

35 18861 เด็กหญิง สิริยากร วงศ์ไชย ป.6/3 

36 19236 เด็กหญิง สุชานันท์ เดชะ ป.6/3 

37 19957 เด็กหญิง ทิพย์ธารา ศิลปชำนาญ ป.6/3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4  ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางสาวศุภจิต  ศรีธิ  เบอร์โทร  095-0864848 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18299 เด็กชาย อาทิวราห์ สมศรี ป.6/4 

2 18327 เด็กชาย ณัฐพล สัมพันธโน ป.6/4 

3 18337 เด็กชาย อัศวิน ณ เชียงใหม่ ป.6/4 

4 18341 เด็กชาย เดชพนต์ อยู่ยืน ป.6/4 

5 18362 เด็กชาย ปภังกร เมืองวุฒิ ป.6/4 

6 18368 เด็กชาย สรวิชญ ์ ขวัญแก้ว ป.6/4 

7 18388 เด็กชาย ธนภัทร ธรรมใจ ป.6/4 

8 18393 เด็กชาย ธรรศ พานเพชรสุขุม ป.6/4 

9 18395 เด็กชาย สิรภพ ตามตระกูล ป.6/4 

10 18424 เด็กชาย พศวีร์ สอาดสุด ป.6/4 

11 18461 เด็กชาย รัฐฐกร ศรีสองเมือง ป.6/4 

12 18464 เด็กชาย วีรากร หมื่นประจำ ป.6/4 

13 18546 เด็กชาย ปฐมเดช ริ้วทอง ป.6/4 

14 19542 เด็กชาย ญาณกร อินต๊ะมา ป.6/4 

15 19545 เด็กชาย เผ่าพล พรหมเสน ป.6/4 

16 19546 เด็กชาย บารมี บุญลำพันธ์ ป.6/4 

17 18314 เด็กหญิง รตนรัตน์ สุใจจา ป.6/4 

18 18318 เด็กหญิง กันยาวีร์ ศรีบุญเรือง ป.6/4 

19 18342 เด็กหญิง กุลจิรา ทองฤทธิ์ ป.6/4 

20 18345 เด็กหญิง รสนันท์ ตันนรา ป.6/4 

21 18351 เด็กหญิง พลอยแดง บุญชี ป.6/4 

22 18379 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ทรายคำ ป.6/4 



23 18382 เด็กหญิง อนัญญาณี บุญปั๋น ป.6/4 

24 18385 เด็กหญิง ปราณปริยา สุขสันติ์ ป.6/4 

25 18386 เด็กหญิง อภิสรา จันทร์แก้ว ป.6/4 

26 18408 เด็กหญิง ชินณมร เสนาะสาน ป.6/4 

27 18411 เด็กหญิง ภัณฑิลา ขัตตะละ ป.6/4 

28 18416 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ไชยชนะยานนท์ ป.6/4 

29 18435 เด็กหญิง สริตา จินดาหลวง ป.6/4 

30 18439 เด็กหญิง รัตน์รดา สอาดสุด ป.6/4 

31 18448 เด็กหญิง พัทธธ์ธีรา ยะอนันต์ ป.6/4 

32 18473 เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา สัจจ์ธัมม์ ป.6/4 

33 18476 เด็กหญิง เปมิกา จันทร์ยะเครือ ป.6/4 

34 18549 เด็กหญิง กุลภรณ์ บุญก้ำ ป.6/4 

35 19226 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา พูลสวัสดิ์ ป.6/4 

36 19239 เด็กหญิง พัทธนันท์ เกตุแก้ว ป.6/4 

37 19544 เด็กหญิง กัญญาภัค ชมภูปัน ป.6/4 

38 19934 เด็กหญิง เฌอเอม เหล่าเขตรกิจ ป.6/4 

39 20903 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ งามชมภู ป.6/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5  ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางสาวบุษรา  คำจันทร์  เบอร์โทร 095-6760948 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18297 เด็กชาย ภานุรุจ วงศ์ใต้ ป.6/5 

2 18330 เด็กชาย ก้องภพ เขมาชะ ป.6/5 

3 18336 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ สิทธิตา ป.6/5 

4 18357 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ปิงไฝ ป.6/5 

5 18361 เด็กชาย กวินภพ สามใจ ป.6/5 

6 18372 เด็กชาย ตฤณณรัชฐ์ วงศ์ษานันท์ ป.6/5 

7 18427 เด็กชาย เจตน์พงศ์ วิพุธพงษ์ ป.6/5 

8 18428 เด็กชาย ธนาธิป เมืองแก้ว ป.6/5 

9 18434 เด็กชาย ปรมัตถ์ ผจญเรืองฤทธิ์ ป.6/5 

10 18452 เด็กชาย กอร์ปกันท์ ปันใต้ ป.6/5 

11 18496 เด็กชาย พิชญพล สุวรรณ์ ป.6/5 

12 18497 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ปานมีทรัพย์ ป.6/5 

13 18514 เด็กชาย ก้องภพ พยัคฆันตร์ ป.6/5 

14 18516 เด็กชาย ภูวริศ งามสมหาญ ป.6/5 

15 18526 เด็กชาย รัฐกร เมืองแก้ว ป.6/5 

16 18529 เด็กชาย รัชพล ฟองวรรณา ป.6/5 

17 19519 เด็กชาย ศุภณัฐ อยู่เจริญ ป.6/5 

18 19527 เด็กชาย กฤตยชญ์ อุ่นคำ ป.6/5 

19 19528 เด็กชาย กันต์กวี วังแปง ป.6/5 

20 19529 เด็กชาย คณาคุณ ปัญญาเทพ ป.6/5 

21 19531 เด็กชาย ชีวานนท์ ตาชมภู ป.6/5 

22 20577 เด็กชาย ธนโชต ิ ศรีคำ ป.6/5 



23 20578 เด็กชาย อชิระวิชญ์ เววา ป.6/5 

24 18348 เด็กหญิง พรรณกาญจน์ แสงสังข์ ป.6/5 

25 18474 เด็กหญิง เพียงพิมพ์ เรืองจำเนียร ป.6/5 

26 18482 เด็กหญิง คิมเบอร์ลี่ ศิลปะ ป.6/5 

27 18505 เด็กหญิง ณัฐฐาพร ตุ้ยเต็มวงค์ ป.6/5 

28 18530 เด็กหญิง ปฐว ี โกเมนต์ ป.6/5 

29 19522 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ สุธาชัย ป.6/5 

30 19523 เด็กหญิง นรมน ธาตุอินจันทร์ ป.6/5 

31 19526 เด็กหญิง อุทุมพร เสนนะ ป.6/5 

32 19535 เด็กหญิง เขมจิรา หนุนนาค ป.6/5 

33 19536 เด็กหญิง ณัฐณิชา กองชนะ ป.6/5 

34 19538 เด็กหญิง นิจวรัตถ์ ท้าวทุมมา ป.6/5 

35 19551 เด็กหญิง นภสร สุนันทศิลป์ ป.6/5 

36 19634 เด็กหญิง ณัฏฐว ี คำลือ ป.6/5 

37 19956 เด็กหญิง ศุภิสรา วงศ์ปัญญา ป.6/5 

38 19961 เด็กหญิง อภิชญา จินตนา ป.6/5 

39 20621 เด็กหญิง จิณัฐตา มาใหม่ ป.6/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/6  ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ  เบอร์โทร  084-5015192 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18333 เด็กชาย ปุณณ์ณวุฒิ นิลทพันธ์ ป.6/6 

2 18339 เด็กชาย เดชปัญญา จารุวรรณรัตน์ ป.6/6 

3 18398 เด็กชาย พีชยา บุตรศรี ป.6/6 

4 18400 เด็กชาย กานต์ พิเชฐกุลสัมพันธ์ ป.6/6 

5 18430 เด็กชาย อริย์ธัช โชคสวัสดิ ์ ป.6/6 

6 18451 เด็กชาย นาวา กุสันชัย ป.6/6 

7 18453 เด็กชาย กฤดาการ คำทัศน์ ป.6/6 

8 18458 เด็กชาย ปภินวัช ใจยเลิศ ป.6/6 

9 18486 เด็กชาย พีรภัทร กองริม ป.6/6 

10 18515 เด็กชาย ภูเมธ ศรีบุญเรือง ป.6/6 

11 18519 เด็กชาย กุลธวัช นัษฏาศรี ป.6/6 

12 18520 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ โฮมภิรมย์ ป.6/6 

13 18524 เด็กชาย วชิระ ยมวนา ป.6/6 

14 18551 เด็กชาย อัครเดช ลาวัณณา ป.6/6 

15 19235 เด็กชาย ภูริณัฐ เพียงใจ ป.6/6 

16 19514 เด็กชาย ชรัญกร เรืองเวชชัย ป.6/6 

17 19516 เด็กชาย ดุจชนก เผื่อนโภคา ป.6/6 

18 19518 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สิงห์โสภณ ป.6/6 

19 19520 เด็กชาย อิงครัต แสนบัวผัน ป.6/6 

20 19530 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ คงจันทร์ ป.6/6 

21 19532 เด็กชาย พีรวิชญ์ นิลพันธุ์ ป.6/6 

22 19534 เด็กชาย ภูตะวัน คงสิน ป.6/6 



23 19633 เด็กชาย ทีปกร ปัญญาวงศ์ ป.6/6 

24 20275 เด็กชาย สุรวิศ โพธ ิ เลื่อนชิด ป.6/6 

25 18324 เด็กหญิง ธมณณัฎฐุ์ ประยูรพันธุ์ ป.6/6 

26 18344 เด็กหญิง พิมลสิริ อุตะมะแก้ว ป.6/6 

27 18377 เด็กหญิง กวินทิพย์ จงทวีไพโรจน์ ป.6/6 

28 18380 เด็กหญิง พิมส์พลอย วัฒนแสนสุข ป.6/6 

29 18436 เด็กหญิง ภษุชา ตาอินทร์ ป.6/6 

30 18441 เด็กหญิง นริศรา วิจักขณาพันธุ์ ป.6/6 

31 18468 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุตันตานนท์ ป.6/6 

32 18503 เด็กหญิง กันติชา คุณาปกรณ์การ ป.6/6 

33 18507 เด็กหญิง รัตนิชา วรัชญาสกุล ป.6/6 

34 18510 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ก๋องบุญเกิด ป.6/6 

35 18537 เด็กหญิง กชพรรณ เทียนทอง ป.6/6 

36 18542 เด็กหญิง กนกวรรณ สว่างเถ่ือน ป.6/6 

37 19521 เด็กหญิง ณัฐกมล อินชัย ป.6/6 

38 19537 เด็กหญิง ธัญชนิต ปาระดี ป.6/6 

39 19540 เด็กหญิง วิรัญชนา ชัยวรรณ ป.6/6 

40 19541 เด็กหญิง ศรัลชนา สุตีรณะ ป.6/6 

41 20579 เด็กหญิง ธัญทิพ เชาวน์รุ่งเมธี ป.6/6 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/7  ปีการศึกษา 2565   

ครูประจำชั้น นายวุฒิชัย ตุ้ยดี  เบอร์โทร  080-1241210  

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18360 เด็กชาย ภูมิรพี คำตรี ป.6/7 

2 18420 เด็กชาย พสธร แอริตั้มละวันนา ป.6/7 

3 18423 เด็กชาย พศิน ยุทธวราชัย ป.6/7 

4 18433 เด็กชาย อธิภัทร ขุนกิจ ป.6/7 

5 18459 เด็กชาย พีระวิชญ์ ธำรงกิจเจริญ ป.6/7 

6 18465 เด็กชาย ปุณณวิช เลิศมัลลิกาพร ป.6/7 

7 18487 เด็กชาย กฤชภัทร ประสิทธิมี ป.6/7 

8 18495 เด็กชาย อนาวิล คำมะนิจ ป.6/7 

9 18517 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ จันทร์ทอง ป.6/7 

10 18525 เด็กชาย ภีมสร ปริญานุภาพ ป.6/7 

11 19231 เด็กชาย อภิวิชญ์ ญาณวดี ป.6/7 

12 19509 เด็กชาย มัทธิว คาบาลิดา ป.6/7 

13 19566 เด็กชาย ชยธร ศุภการกิตติกุล ป.6/7 

14 20595 เด็กชาย ดวิษ ภูมิพฤกษ์ ป.6/7 

15 18406 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ธำรงค์ทิพยคุณ ป.6/7 

16 18443 เด็กหญิง กัญพัชญ์ สุริยะพันธ์ ป.6/7 

17 18469 เด็กหญิง กัญญาภัค บรรเรียนกิจ ป.6/7 

18 18472 เด็กหญิง พิรตา วุฒิศิลป์ ป.6/7 

19 18478 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กาวิโล ป.6/7 

20 18480 เด็กหญิง ภูริชา วิชัยศรี ป.6/7 

21 18501 เด็กหญิง อัญชิษฐา สุริยะหน่อคำชัย ป.6/7 

22 18509 เด็กหญิง ชยุดา บัวหยู่ ป.6/7 



23 18534 เด็กหญิง ดนยา อมาตยคง ป.6/7 

24 18535 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ วงศ์ทา ป.6/7 

25 18536 เด็กหญิง ญาดา กอบแก้ว ป.6/7 

26 19237 เด็กหญิง กรกนก ศรีสารัตน์ ป.6/7 

27 19241 เด็กหญิง ศศิชา หอมสะอาด ป.6/7 

28 19571 เด็กหญิง ภัณฑิลา ธรรมนิตกิจ ป.6/7 

29 19572 เด็กหญิง ศรุตา จันทร์ยอด ป.6/7 

30 19929 เด็กหญิง นภสร วงค์นิธิกุล ป.6/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/8  ปีการศึกษา 2565    

ครูประจำชั้น  นางผ่องศรี สิทธิไชย  เบอร์โทร  086-6561976 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   

1 18422 เด็กชาย ชนนนันท์ ชัยชนันท์ ป.6/8 

2 18429 เด็กชาย ธนวินท์ สุริยวงค์ ป.6/8 

3 18456 เด็กชาย วีรวิชญ ์ สง่าแสง ป.6/8 

4 18463 เด็กชาย วิริทธิพล พลสิทธิ์ ป.6/8 

5 18489 เด็กชาย กิตติวินท์ พรหมมั่ง ป.6/8 

6 18492 เด็กชาย อังกูร อุเทน ป.6/8 

7 19507 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ประเสริฐสังข์ ป.6/8 

8 19508 เด็กชาย ธนกฤต บุญเรือง ป.6/8 

9 19567 เด็กชาย นโม ทิพยาวงศ์ ป.6/8 

10 19592 เด็กชาย นราวิชญ์ หน่อสุวรรณ ป.6/8 

11 19927 เด็กชาย คุณานนท์ นนทศิลา ป.6/8 

12 19938 เด็กชาย สพานทอง ภูสิริพัฒนานนท์ ป.6/8 

13 18312 เด็กหญิง ศศิวิภา ศรีใส ป.6/8 

14 18440 เด็กหญิง ลักษณารีย์ สุวรรณสิทธิ์ ป.6/8 

15 18446 เด็กหญิง ณฐอร ง้าวปัญญา ป.6/8 

16 18470 เด็กหญิง เกตน์สิรี ชูปาน ป.6/8 

17 18477 เด็กหญิง สิรภัทร กำจรเวทย์ ป.6/8 

18 18481 เด็กหญิง พิมชญา ปาละกวงค์ ณ อยุธยา ป.6/8 

19 18499 เด็กหญิง ธนพร นุชนารถ ป.6/8 

20 18500 เด็กหญิง พิชญาพันธุ์ สุวรรณศรี ป.6/8 

21 18502 เด็กหญิง พิมลณัฐ กรรณกุลสุนทร ป.6/8 

22 18539 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ฟูศรี ป.6/8 



23 19233 เด็กหญิง วรัญญ์ชิตา อภิญญาวงศ์เลิศ ป.6/8 

24 19510 เด็กหญิง ณัฐชญา ปาลี ป.6/8 

25 19511 เด็กหญิง ปยุดา รัตนพรหม ป.6/8 

26 19512 เด็กหญิง ประภัสสร รัตนพรหม ป.6/8 

27 19513 เด็กหญิง ปริณดา รัตนพรหม ป.6/8 

28 19569 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ โรจนเสาวภาคย ์ ป.6/8 

29 20594 เด็กหญิง ภัสสร เชื้อเมืองพาน ป.6/8 
 

 


