
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1  (EP) ครูฐิกาญภัศ สันติกุล

1 13519 ด.ช. ปวีณ์กร ทองบางหรง
2 13521 ด.ช. เปรมปิติ ตัณฑเวส
3 13522 ด.ช. พุฒิชัย ศักด์ิดี
4 13524 ด.ช. ศุภกร ยะจ่อ
5 13634 ด.ช. ณัฐนนท์          ศรีคุณรัตน์
6 13725 ด.ช. ณัสธร ชายเกลี้ยง
7 13836 ด.ช. ปฏิพล จินดาพล
8 14142 ด.ช. เทพชัยมงคล ละเอียด
9 14144 ด.ช. ธฤษณุ สุวรรณโน
10 14801 ด.ช. วณัฐชณณ อรรถชัยเลิศยศ
11 15089 ด.ช. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล
12 15090 ด.ช. บวรวัฒน์ ไชยทองรักษ์
13 13530 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ระเด่น
14 13531 ด.ญ. ณภัทร งามขจรกุลกิจ
15 13533 ด.ญ. นนท์ธนพร กาบเปง
16 13535 ด.ญ. ธัญญรตา องค์พฤกษา
17 13538 ด.ญ. สุวิชญา พูนเขาทอง
18 13539 ด.ญ. อภิชญา ทองเกลี้ยง
19 13540 ด.ญ. อาทิตยา มากผล
20 13838 ด.ญ. สุวิดา มีชัย
21 13841 ด.ญ. อรรญภัทร วิชิตบุตร
22 14145 ด.ญ. ณัฏฐ์ชณก พูลสวัสด์ิ
23 14147 ด.ญ. ชนณิชา ดุลยมหากําธร
24 14148 ด.ญ. โชติชนิตา แก้วนิล
25 14149 ด.ญ. พิชชาพร ชาญณรงค์



ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ครูพริยาภรณ์ เกล้ียงจิตร
1 13544 ด.ช. ณฐวัฒน์           วงศาทิพย์
2 13545 ด.ช. ณัฐชนน           ดินแดง
3 13547 ด.ช. แทนคุณ           ตัณฑสวัสดิ์
4 13548 ด.ช. ปาณะชัย          ควรกล้า
5 13549 ด.ช. ภัทรธร            สิงห์ฆาฬะ
6 13579 ด.ช. ปกป้อง            สุวิทย์
7 13581 ด.ช. ภณัฐ               ไชยพจน์
8 13607 ด.ช. กฤตภาส พิชัยรัตน์
9 13615 ด.ช. อิทธิกร            ประทีป ณ ถลาง
10 13637 ด.ช. ปิติภัทร            มุกดา
11 13642 ด.ช. อรรถพันธ์         สินธพ
12 13663 ด.ช. ธีรภัทร            วิริยะรัมภ์
13 13665 ด.ช. ปกรณ์ศิริ          พงศ์กระพันธ์ุ
14 13666 ด.ช. ปัณณธร           สุนธารักษ์
15 13692 ด.ช. กัณฐกร            แก้วประภาค
16 13695 ด.ช. ณภัทร             คนรู้
17 13703 ด.ช. วาซีล              วงษ์เสล่
18 13727 ด.ช. คามิน กาญจนสิทธ์ิ
19 13842 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ จอนด้วง
20 14167 ด.ช. ภีม แซ่โคว้
21 14399 ด.ช. วชิรวิทย์ คําเอียด
22 14526 ด.ช. อัครสิชฌ์ บุญตันตราภิวัฒน์
23 13560 ด.ญ. ธมลวรรณ         แก้วเอียด
24 13616 ด.ญ. กวิสรา             บุญเรือง
25 13618 ด.ญ. เกศรา             ศิริพงศาภรณ์
26 13621 ด.ญ. ณัฏฐกานต์        เท่ียงแท้
27 13624 ด.ญ. ปาริณรัตน์        สาทะกิจ
28 13628 ด.ญ. สุธาลดา           บัวแก้ว
29 13649 ด.ญ. ณภัชชา            ธรรมดี
30 13652 ด.ญ. ธนิยาพร           ศิริพงค์
31 13654 ด.ญ. พิชญธิดา          เพลาโสภา
32 13657 ด.ญ. อริศรา             เยาว์แสง
33 13682 ด.ญ. ธัญพิชชา          คมขํา
34 13683 ด.ญ. ธิดารัตน์           หอมจันทร์
35 13686 ด.ญ. สุกฤตา            ยอดรักษ์
36 13688 ด.ญ. ฮัสวาณี            ชูดํา
37 13704 ด.ญ. ชาลิสา             จํานงค์รักษ์
38 13707 ด.ญ. ทัตพิชา            อ่อนวงศ์
39 13710 ด.ญ. ปิยธิดา            เพชรหนองชุม
40 13718 ด.ญ. ชญานุตม์ เที่ยงแท้
41 13730 ด.ญ. สุวภัทร ชูช่วย
42 13740 ด.ญ. ธัญญรัตน์ คงแก้ว
43 14155 ด.ญ. โยธิตา พืชชน
44 14400 ด.ญ. ณัฐรดา พุทธศักดิ์โสภณ
45 15091 ด.ญ. ธัญญ์ณิฎา สุทธิกุล



ประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูอนัญญา บุญโชติ
1 13572 ด.ช. กันตพงศ์          เก็บทรัพย์
2 13608 ด.ช. ปรานต์            มะยะเฉียว
3 13639 ด.ช. รักษิต             ตรีถิ่น
4 13640 ด.ช. รัชพล              ศศิภูมินทร์ฤทธ์ิ
5 13661 ด.ช. ณัฐนนท์           วรรณวร
6 13662 ด.ช. ธนกฤต            อภิชาตตระกูล
7 13668 ด.ช. พิศุทธ์ิ             เอี่ยมสกุล
8 13669 ด.ช. ภัคพล             ปล้องแก้ว
9 13673 ด.ช. อมรเทพ          แคล้วพงษ์
10 13693 ด.ช. กัณฑ์อเนก        พรหมชัย
11 13697 ด.ช. ธีระศักด์ิ          งานเกื้อกูล
12 13700 ด.ช. พิชญ              ขาวดี
13 13732 ด.ช. จรณินทร์ เกิดผล
14 13752 ด.ช. ภาธรธฤต ชาลี
15 13753 ด.ช. นนทกร หนูกลํ่า
16 14151 ด.ช. จิราเดช เลิศสกุล
17 14158 ด.ช. รังสิพล พันธ์เพ็ชร
18 14176 ด.ช. พสิษฐ์ ชูชาติ
19 14404 ด.ช. ลภัสกร โสทอง
20 14805 ด.ช. คณิน เจตนาธรรมจิต
21 15092 ด.ช. ธนกาญจน์ สิงหสุวรรณ
22 15093 ด.ช. พงศภัค ปิติสุข
23 13559 ด.ญ. ณัฐนิช             อ่อนช่ืนจิตร
24 13565 ด.ญ. ภัททิยา           แซ่ว่อง
25 13590 ด.ญ. นัสวีน             ทองย่น
26 13591 ด.ญ. เบญญทิพย์       ฐานทนดี
27 13593 ด.ญ. พศิณี              สิริพรรุ่งโรจน์
28 13597 ด.ญ. ศุภนิดา            ฮ้ันประเสริฐ
29 13617 ด.ญ. เก็ทเสมมณีย์     ศรีโขมพัฒน์
30 13625 ด.ญ. พิมพ์มาดา        สุขชุม
31 13647 ด.ญ. กรรณนิกา        ภูมิสิทธิพร
32 13656 ด.ญ. หฤทชนัน         พลรบ
33 13676 ด.ญ. กุลกันยา          บุญแก้ว
34 13678 ด.ญ. ช่อลัดดา          สวนจันทร์
35 13685 ด.ญ. ศศิกานต์          คงชู
36 13687 ด.ญ. อรวรรณ          รักช่ือ
37 13709 ด.ญ. ปพิชญา           เชาวลิต
38 13716 ด.ญ. วรินญา            อรุณ
39 13729 ด.ญ. นภวรรณ พิกุลผล ย้ายออก
40 13741 ด.ญ. กมลพรรณ แซอ่ื๊อ
41 13769 ด.ญ. นันทิชา ตีสิงห์
42 14156 ด.ญ. ปาณิศา ไชยทอง
43 14163 ด.ญ. สุภาวดี ขุนเด่ือ
44 14527 ด.ญ. ณัฐวรา ตะวัน
45 14529 ด.ญ. ธัญกันต์ เกล้ียงจิตร
46 15176 ด.ญ. สรินทร์ทิพย์ สมจริง



ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ครูอําไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
1 13543 ด.ช. ชนกันต์           พลผอม
2 13546 ด.ช. เดชนรินทร์       คงเสน
3 13554 ด.ช. สิรวิชญ์           สูงยิ่ง
4 13575 ด.ช. ณัฐกิจ             วทัญญูกุล
5 13585 ด.ช. สิริฤกษ์           ลือภพ
6 13602 ด.ช. กันตภณ          มาสเสมอ
7 13606 ด.ช. ธนภัทร           หิรัญคุปต์
8 13612 ด.ช. วัชระพงศ์         โปหลง
9 13630 ด.ช. เจตนิพิฐ          เสงี่ยม
10 13636 ด.ช. ปารมี             ปาลวัฒน์
11 13645 ด.ช. กฤตเมธ ไวยวงษ์
12 13667 ด.ช. ปัณณวิชญ์        สายเนตร
13 13670 ด.ช. ราเมศวร์          มุสิกรัตน์
14 13671 ด.ช. ศิรภัสสร์          ถือแก้ว
15 13672 ด.ช. ศิวกร              ดิษฐาน
16 13698 ด.ช. ภัทรพล เฉิดฉาย
17 13754 ด.ช. พงศพัศ สงนวล
18 13845 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ ทองม่วง
19 13853 ด.ช. ณัฐชานนท์ ชิดเช่ียว
20 14108 ด.ช. เอกกร เสียมเหล็ก
21 14150 ด.ช. พิชญุตม์ องค์วิมลการ
22 14524 ด.ช. มาญาวี ทัศนภักดี
23 13561 ด.ญ. ธวัลรัตน์          แดงงาม
24 13562 ด.ญ. นฤมล             นวลศรี
25 13564 ด.ญ. ปัญพิชา           สมาธิ
26 13568 ด.ญ. อนินชณา         ศิริกานนท์
27 13570 ด.ญ. ชนิสรา สุวรรณจิต
28 13589 ด.ญ. ธัญสิริน           สาธุภาค
29 13596 ด.ญ. วัลย์ชนก          ธนาวุฒิ
30 13598 ด.ญ. สวรส              ผลชู
31 13619 ด.ญ. ปภัทรนันท์ เจนจิตพรหิรัญ
32 13620 ด.ญ. ชนิดาภา          ผลสลัด
33 13659 ด.ญ. นภสร ศรีลํ้า
34 13714 ด.ญ. มนัสนันท์         ใหม่ชุม
35 13728 ด.ญ. ภัทรพร จินดาพล
36 13734 ด.ญ. เจริญพร สุวรรณแก้ว
37 13736 ด.ญ. อลิศรา โพธิมณี
38 13755 ด.ญ. วรกัญญา แจ่มจันทร์
39 13852 ด.ญ. ประภัสสร ล่ิมสืบเช้ือ
40 14153 ด.ญ. พิชชาพร ชมช่ืน
41 14161 ด.ญ. สุภาวิตา ตามชู
42 14174 ด.ญ. ณัฐชยา อุตะปะละ
43 14178 ด.ญ. วณิชชา สมศักดิ์
44 14179 ด.ญ. ญาณวิภา คําสิงห์
45 15094 ด.ญ. ชิณษา เพชรคง



ประถมศึกษาปีท่ี 3/5 ครูสุภาวดี ศรีหล้า
1 13550 ด.ช. รัฐภูมิ              ชูวงค์
2 13556 ด.ช. กิตติศักดิ์ ใจผ่อง
3 13574 ด.ช. ชยุตพงศ์           เช้ือสมัน
4 13577 ด.ช. เตชินท์             จลุทั้งสี่
5 13582 ด.ช. ภูเบศ               คงคล้าย
6 13613 ด.ช. วัชริศ               ศรีพล
7 13614 ด.ช. อนันดา            รัตนเพชร
8 13641 ด.ช. สุวิจักขณ์          ชาญโลหะ
9 13660 ด.ช. ชนนสิทธิ์          สง่าแสง
10 13664 ด.ช. ปกเขตร            เพื่อนรักษ์
11 13699 ด.ช. ปัณณ์              วิชิตานุรักษ์
12 13702 ด.ช. ราเชนทร์          สุทธิกุล
13 13738 ด.ช. ภัทรพล นนทรีย์
14 13743 ด.ช. ธัญเทพ ตันติรังสิมาพันธ์
15 13748 ด.ช. ปวริศ สังยวน
16 13749 ด.ช. รณกร ชนสงคราม
17 13759 ด.ช. บุญณบุตร ทินบุตร
18 14177 ด.ช. ปฤณเมษ สุวรรณเดช
19 14397 ด.ช. สาธิต ทองมี
20 14403 ด.ช. ภาวินท์ เพชรชนะ
21 15095 ด.ช. ยศวัฒน์ คําขจร
22 15096 ด.ช. ภัทรพงศ์ แซ่ลิ้ม
23 13532 ด.ญ. กิตยาภรณ์ สอนแก้ว
24 13557 ด.ญ. จิตรอารีย์          ป้อมชัย ย้ายออก
25 13558 ด.ญ. ฐานิดา             กาพยาทร
26 13563 ด.ญ. นาฎรดา           วันดาว
27 13567 ด.ญ. ศรีคํารุ้ง            ปาเวียง
28 13569 ด.ญ. อภิสรา             ศรีสวัสดิ์
29 13588 ด.ญ. ณัฏฐณิชา          เที่ยงแท้
30 13623 ด.ญ. น้ําทิพย์            ศรีน้ําทอง
31 13629 ด.ญ. ณัฐชยา ล่องจ้า
32 13648 ด.ญ. ชนกพิมพ์          คนคมน์กรสุทธิ์
33 13681 ด.ญ. ณิชาภัทร          หนูสิทธิ์
34 13689 ด.ญ. ปณิตา กาจกล้า
35 13715 ด.ญ. รัญชิดา            มูลราช
36 13719 ด.ญ. สมันตชิดา คมกล้า
37 13744 ด.ญ. ชนานันท์ บุญฮก
38 13745 ด.ญ. บัณฑิตา แก้วประดับ
39 13746 ด.ญ. ธนกมล ถนอมวงศ์
40 13844 ด.ญ. รวิกันต์ มุขเทียบ
41 13847 ด.ญ. กัญญาวีร์ ศิริสกุลสมบัติ
42 14160 ด.ญ. เฟื่องลดา สุขเมตตา
43 14171 ด.ญ. วิชญาดา ตันติวัชริยกุล
44 14175 ด.ญ. สิริมนต์ อังศุภมงคล
45 14530 ด.ญ. สิรินทรา จงจิตต์
46 15174 ด.ญ. ปริญญารัศมิ์ บุญทรง



ประถมศึกษาปีท่ี 3/6 ครูขวัญตา ศรีวิรัตน์
1 13551 ด.ช. วิศรุต               เสมอภาค
2 13552 ด.ช. ศุภกฤต แซ่พู่
3 13555 ด.ช. อัษฎาวุฒ           มาตยวุฒ
4 13584 ด.ช. ศุภฤกษ์             ใจด้วง
5 13611 ด.ช. ธันยวัจญ์ แก้วอินทร์
6 13631 ด.ช. ฉัตรวิรุฬห์          วังสุวรรณ
7 13635 ด.ช. ธีรกานต์            จันทร์หอม
8 13690 ด.ช. กวินท์               เกิดผล
9 13691 ด.ช. ก่อเกียรติ           เกล้ียงเกลา
10 13694 ด.ช. ฉัตรพีรกานต์       โภไคยภัทร
11 13696 ด.ช. ธิติพัทธ์             ธิติธางกูร
12 13701 ด.ช. รัชพล               แก้วบํารุง
13 13726 ด.ช. ธนกฤต วิมลพันธ์ุ
14 13737 ด.ช. อภิวิชญ์ พู่พงศ์พิพัฒน์
15 13770 ด.ช. พงศ์ภัค จินดาพล
16 13843 ด.ช. ธนกร วาหะรักษ์
17 13850 ด.ช. ปภังกร ตันเกษม
18 14065 ด.ช. วีรภัทร ฤทธิรักษ์
19 14165 ด.ช. วิชยุตม์ กิ่งทอง
20 14166 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ บูชาบุญ ย้ายออก
21 14168 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แท่นสง
22 14398 ด.ช. ชยุตพงศ์ ประนม
23 13566 ด.ญ. รมัณยา             สงค์โข
24 13594 ด.ญ. มนัสวีย์             จันทร์พุ่ม
25 13595 ด.ญ. ลลิตภัทร           คชเวช
26 13622 ด.ญ. ณัฏฐธิดา          สัจกุล
27 13627 ด.ญ. ศศิภัคร์             วงศ์วิวัฒน์
28 13658 ด.ญ. อัญชิสา             วงศ์ตานี
29 13705 ด.ญ. ณัชชา               จันไชยยศ
30 13706 ด.ญ. ณัฐกฤตา           ตั้งจิตต์
31 13708 ด.ญ. นันท์นภัส           ทองตะกุก
32 13712 ด.ญ. แพรววนิต          บัวบุญ
33 13717 ด.ญ. วริศรา              บรรทัดทอง
34 13735 ด.ญ. ปภัชญา โล่ห์แก้ว
35 13750 ด.ญ. ชาคริยา ทองเสน
36 13751 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สวัสดี
37 13762 ด.ญ. รวิสรา ดําใส
38 13851 ด.ญ. ทรงพรรณ ธีรพงศ์กร
39 13856 ด.ญ. อาภารัตน์ นางทอง
40 14110 ด.ญ. มนพัทธ์ ทองขโชค ย้ายออก
41 14111 ด.ญ. ชนัดดา ชามะสนธ์
42 14157 ด.ญ. ณัฐพร น้อยทะเล
43 14164 ด.ญ. ธนัญญา บางทอง
44 14531 ด.ญ. กัญญาภัทร ทองตัน
45 14804 ด.ญ. ญาณัฐชญา บุญมา



ประถมศึกษาปีที่ 3/7 ครูทิพย์กมล ชิดจันทร์
1 13541 ด.ช. กันตพัฒน์         สาธุภาค
2 13542 ด.ช. กัลป์             วัฒนาทรัพย์เจริญ
3 13553 ด.ช. สัมพันธ์            แสงจันทร์
4 13571 ด.ช. กฤษฎ์ิ             จิรภัทรพิมล
5 13573 ด.ช. จักรินทร์          ปัญญาบวรรัตน์
6 13576 ด.ช. ณัฐชนน           ถาวรมาศ
7 13580 ด.ช. พงศ์ณัทกัญจน์   สมบัติมาก
8 13583 ด.ช. ศุภกฤต            พรหมศร
9 13604 ด.ช. ชนาธิป            จิตต์ซื่อ
10 13605 ด.ช. ณัฏฐพล           วงศ์สวนนท์
11 13609 ด.ช. พลกฤต            ไหมพรม
12 13633 ด.ช. ณัฏฐกานต์        วงษ์ศาลา
13 13638 ด.ช. พลเมธ             รักษารักษ์
14 13643 ด.ช. อัครพล            เรืองดํา
15 13674 ด.ช. พิชัยยุทธ สิทธิบุตร
16 13839 ด.ช. ธนเดช ทองสร้าง
17 13849 ด.ช. อามีน แมเร๊าะ
18 13855 ด.ช. อภิเดช พู่ตระกูล
19 14152 ด.ช. วายุภัคย์ โบบทอง
20 14159 ด.ช. กันต์กวี องค์สถิรกุล
21 14525 ด.ช. ธนภัทร อินทรพิบูลย์
22 14528 ด.ช. พีรดนย์ เลิศไกร
23 13592 ด.ญ. นุชนรี ว่องไว
24 13600 ด.ญ. หยกมณี           บุญฤทธ์ิ
25 13650 ด.ญ. ณัฏฐกฤตา        การะเวก
26 13651 ด.ญ. ณัฐชยา            อุ่นเมือง
27 13653 ด.ญ. ธิติสุดา             โตแสง
28 13655 ด.ญ. รักษิณา            ชนะกุล
29 13677 ด.ญ. ชนกานต์          กองข้าวเรียบ
30 13679 ด.ญ. ชุติกานต์          ณ อยุธยา
31 13680 ด.ญ. ฑิฆัมพร           ทองสุวรรณ
32 13684 ด.ญ. นพรดา            ทองคลอด
33 13711 ด.ญ. พิชามญช์ุ          ยิ่งไพเราะ
34 13713 ด.ญ. ภัคจิรา            หอยมุข
35 13720 ด.ญ. นภสร ทองเนื้องาม
36 13731 ด.ญ. พิตราภรณ์ กุสุมาลย์
37 13733 ด.ญ. ดากานดา พิมาน
38 13756 ด.ญ. อนุรดี สมุทบาล
39 13848 ด.ญ. มุกอันดา กูมุดา
40 14154 ด.ญ. กัลยรัตน์ บุญรักษ์
41 14170 ด.ญ. พิชชาภา ชมช่ืน
42 14172 ด.ญ. อชิรญาณ์ จงจิรมงคลชัย
43 14173 ด.ญ. เมธาวรินทร์ เมืองไข่
44 15097 ด.ญ. อินทรพร จิตการ
45 15098 ด.ญ. พรนิษา ทิพย์สมบัติ


