
ครูพวงเพ็ญ ประกิต
1 12786 ด.ช. วิชญ์ภาส แก้วเสน
2 12844 ด.ช. ภูมิภัทร พิทักษ์ธรรม
3 12900 ด.ช. นิติภูมิ ข้อโนนแดง
4 13038 ด.ช. ณภัสกร วงจันทร์
5 13058 ด.ช. ณัฐพงษ์ เจริญงาน
6 13074 ด.ช. ภาสวุฒิ ไม้แก่น
7 13076 ด.ช. ณฐกร ชัยจิต
8 13146 ด.ช. ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์
9 13439 ด.ช. ณชากร วัลยะเพชร
10 13441 ด.ช. เศรษฐวิทย์ โพธ์ิธัญญา
11 14452 ด.ช. ณัฏฐ์ฐากรณ์ ขันเพ็ชร
12 12757 ด.ญ. ชุติมน ชิณการณ์
13 12763 ด.ญ. นิชาภัทร ผลกล่ํา
14 12797 ด.ญ. พชรพรรรณ ชุมรักษ์
15 12825 ด.ญ. ตวงทอง รอดนิตย์
16 12834 ด.ญ. อรชินี อัศจันทร์
17 12850 ด.ญ. กวิสรา เพ็ชรนะ
18 12919 ด.ญ. สิริกร ศิริอนันต์
19 12953 ด.ญ. พาขวัญ ตันติวิท
20 12998 ด.ญ. สิริน งามขจรกุลกิจ
21 13010 ด.ญ. ปรีณาพรรณ ศรีพันธมาศ
22 13012 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ตันเพชรรัตน์
23 13029 ด.ญ. วลัยพรรณ พุ่มจันทร์
24 13042 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อภิไชยาวาทย์
25 13045 ด.ญ. ณภัทรจันทร์ จันทรโชตะ
26 13052 ด.ญ. ปูชิตา ถ่ินหนองจิก
27 13086 ด.ญ. วรวลัญช์ ศุขนิคม
28 13148 ด.ญ. กชนิภา ชังอินทร์
29 13436 ด.ญ. อัญชัญ องศ์ศรีตระกูล
30 13458 ด.ญ. ณัฐณิชา มัตสยาวณิช
31 13806 ด.ญ. วิภารัตน์ อรรถธรรม
32 14453 ด.ญ. ณิชนันทน์ แสงคํา
33 15108 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ อุดมโภชน์
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ว่าท่ีร.ต.มะสุกรี อามะ
1 12576 ด.ช. ปุญยวีร์ กิติศักด์ิ
2 12742 ด.ช. กฤตเมธ แป้นนวล
3 12743 ด.ช. กฤติพงศ์ ทรงยศ
4 12746 ด.ช. ธนากร หล่อโลหการ
5 12750 ด.ช. ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ
6 12805 ด.ช. กฤติน ยินห้อง
7 12812 ด.ช. เดชชาตรี ศรีม่ัน
8 12813 ด.ช. ทีปกร พิมลจินดา
9 12835 ด.ช. ชวิศ สิทธิกรกุล
10 12865 ด.ช. จิตตินันท์ จันทรวงศ์
11 12876 ด.ช. ศิริชาติ ถือแก้ว
12 12877 ด.ช. ศุภกิตต์ิ มลิวัลย์
13 13002 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไทยนาม
14 13018 ด.ช. อธิสรรค์ ทองคํา
15 13068 ด.ช. ธรรมรัตน์ ต้นเตย
16 13077 ด.ช. ณภัทกรษ์ ณรงค์ทอง
17 13078 ด.ช. ธัชทร พิทยาณิชกุล
18 13087 ด.ช. เขมรัฐ แสนพิทักษ์
19 13089 ด.ช. กรวิชญ์ ชลชวลิต
20 13455 ด.ช. ณัฐดนัย ตังตกาญจนา
21 13469 ด.ช. ภัทรพล บุญวรรโณ
22 13476 ด.ช. ชยพล อรรถสุทธิสิน
23 13477 ด.ช. อัชรอฟ เอกประเมินทรัพย์
24 14448 ด.ช. ณัฐชนน ไพศาลศักด์ิทวี
25 14449 ด.ช. ชาญชัย แซ่ตัน
26 12759 ด.ญ. ณัชชนา อ๋องสกุล
27 12760 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ
28 12765 ด.ญ. เปรมยุดา คุรุรัฐนันท์
29 12774 ด.ญ. อนันตญา ลิมป์สุทธิพงศ์
30 12798 ด.ญ. พัชรี อุดมทรัพย์
31 12830 ด.ญ. ศศิวิมล เด็นมาลัย
32 12855 ด.ญ. ธัญรดา ทองสกุล
33 12857 ด.ญ. ปราญชลี บุญยเกียรติ
34 12880 ด.ญ. ชนากานต์ แซ่อ๋อง
35 12912 ด.ญ. นทีกานต์ โยพิทักษ์
36 12922 ด.ญ. อาห์เดีย หะยีเจะมะ
37 12923 ด.ญ. เอื้อ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
38 13007 ด.ญ. สิริกร แสงวิจิตร
39 13023 ด.ญ. พิชญาภัค ทองพั้ว
40 13050 ด.ญ. นภัสวรรณ หนูช่วย
41 13085 ด.ญ. ชัญญาพิชญ์ สุดสม
42 13445 ด.ญ. กมลณัชย์ สีสุข
43 13448 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ถิ่นถลาง
44 13811 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พุฒิสันติกุล
45 13816 ด.ญ. ณัฐชา ภริงคาร
46 13817 ด.ญ. โชติรส ไพรพยอม
47 14188 ด.ญ. รัชนีภรณ์ ชูจิตร
48 14450 ด.ญ. สายน้ํา แซ่ตัน
49 14451 ด.ญ. สกุลกาญจน์ สิงหสุวรรณ
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ครูวรยุทธ์ บุญสัย
1 12781 ด.ช. พชร เรืองลอยขํา
2 12783 ด.ช. ฟาซิล เก็บทรัพย์
3 12815 ด.ช. ปัญจพล แสวงเวช
4 12843 ด.ช. ภูมินันท์ ธนบวรทวี
5 12847 ด.ช. สรวิชญ์ ไชโย
6 12848 ด.ช. อดิศักด์ิ สุขสงวน
7 12869 ด.ช. นพเกล้า พรมแดน
8 12929 ด.ช. เทพทัต อินทรัตน์
9 12933 ด.ช. ภัคพล หมานเหตุ
10 12936 ด.ช. สญชัย ชูช่วย
11 13036 ด.ช. รัฐพล พลเยี่ยม
12 13039 ด.ช. ก้องภพ ดุมลักษณ์
13 13040 ด.ช. สิรวิชญ์ คําจีด
14 13048 ด.ช. กฤติพัทธ์ ธรรมชาติ
15 13049 ด.ช. พิชชากร เอ้งฉ้วน
16 13088 ด.ช. ปณิธิ ตันติวิท
17 13813 ด.ช. พรต ยั่งยืน
18 13815 ด.ช. ณัฐกร พู่ตระกูล
19 14193 ด.ช. กฤตชพล จินดา
20 14195 ด.ช. จิรภัทร ยอดบํารุง
21 15109 ด.ช. นพอนันต์ จันทนาพล ย้ายออก กค.60
22 12755 ด.ญ. กัลยรัตน์ รัตนะ
23 12770 ด.ญ. สโรชินี จันทร์มุข
24 12801 ด.ญ. กันธภรณ์ โดยประกอบ
25 12803 ด.ญ. วิวาห์วรรณ ทองแป้น
26 12828 ด.ญ. รัญชกร สรรเสริญ
27 12849 ด.ญ. กมลชนก ซูแสวงทรัพย์
28 12856 ด.ญ. นันท์นลิน สาสุข
29 12858 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ แย้มละม้าย
30 12861 ด.ญ. ภิญญดา วิฑูรย์ธรรมธาดา
31 12862 ด.ญ. มณีนุช คงทอง
32 12887 ด.ญ. มุกอันดา ดําเกล้ียง
33 12918 ด.ญ. ศศินิภา ล่ิมพนารักษ์
34 12921 ด.ญ. อภิชญา ผมทอง
35 12939 ด.ญ. เกตน์นิภา ฉันท์ภิญโญภาพ
36 12947 ด.ญ. ถาวรีย์ ถาวร
37 12951 ด.ญ. ฑริตา จันทะรัตน์
38 12952 ด.ญ. พรลภัส สุวรรณเดช
39 13021 ด.ญ. ภิญญดา อําภา
40 13070 ด.ญ. คัมภีรดา เก้าเอี้ยน
41 13082 ด.ญ. นัชชา เมรุรัตน์
42 13432 ด.ญ. ณัฏฐณิชา นพคุณปูทอง
43 13451 ด.ญ. พิชญ์ชนก ฉิมทับ
44 13459 ด.ญ. จิรัชยา นุ่นขาว
45 13515 ด.ญ. ธริษญา อารีย์พงศ์
46 15110 ด.ญ. จิรภิญญา ยาวิรัชน์
47 12931 ด.ช. นภัทร สกุลจันทร์
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ครูกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด
1 12744 ด.ช. กิตติภูมิ แทบทับ
2 12745 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ช่างสุวรรณ
3 12749 ด.ช. ปุณณภพ ยมมาศ
4 12779 ด.ช. ปิยะวัฒน์ มหาสงคราม
5 12782 ด.ช. พีรพัฒน์ ขอเจริญ
6 12788 ด.ช. อุชุกร บัวสวัสด์ิ
7 12807 ด.ช. กิตติพัทธ์ วัฒนาเลิศรักษ์
8 12810 ด.ช. ชาคริต เขียนขาบ
9 12838 ด.ช. พัทธ์ ขาวดี
10 12874 ด.ช. พัสกร หาญชนะ
11 12899 ด.ช. ธีรภัทร์ มุลิกะบุตร
12 12904 ด.ช. มนวรรธน์ อุดมลาภ
13 12907 ด.ช. สิทธิเดช ชูนวล
14 12928 ด.ช. ณัฐวิทย์ เพชรน้อย
15 13000 ด.ช. สรธร ศักด์ิศรีโรจน์
16 13025 ด.ช. นัทธพงศ์ ลํามะนิตย์
17 13028 ด.ช. รังสฤษฏ์ พลสมัคร
18 13066 ด.ช. ชุติเทพ คงประสม
19 13075 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ศรีเมือง
20 13447 ด.ช. ภิรภัทร สิทธิบุตร
21 13470 ด.ช. อมรวัฒน์ ประทุม
22 14194 ด.ช. ปฏิภาณ คงเจี้ยง
23 14557 ด.ช. ภูดิส แพใหญ่
24 12756 ด.ญ. จิรัชญา สุรียพรรณ
25 12758 ด.ญ. ฐานิดา สินธ์ทอง
26 12772 ด.ญ. สุวิชญา นฤนาท
27 12819 ด.ญ. กนกปัญญ์ สาระณะ
28 12821 ด.ญ. ญาราภรณ์ อินทร์กลับ
29 12829 ด.ญ. วิรัญชนา ฤทธิพันธ์
30 12854 ด.ญ. ทยา ประสารการ
31 12859 ด.ญ. พิชญาพร สมทรัพย์
32 12878 ด.ญ. จิดาภา ผลสลัด
33 12886 ด.ญ. ภูษิดา เสียงซ่วน
34 12910 ด.ญ. ชนิสรา ล่ิมดุลย์
35 12917 ด.ญ. ภวิกา สุวรรณรัฐภูมิ
36 12938 ด.ญ. กัญญาณัฐ เขี้ยววงศ์
37 12942 ด.ญ. ชวิศา อุดมผล
38 12946 ด.ญ. ณัฐมล ชูวงศ์
39 12950 ด.ญ. ปานวาด จันทร์แจ่มใส
40 13004 ด.ญ. จิตตานันท์ ทิพย์ศรี
41 13008 ด.ญ. ณิชากร แพใหม่
42 13043 ด.ญ. วรัมพร รอดเนียม
43 13063 ด.ญ. ปพิชญา ประทีป ณ ถลาง
44 13069 ด.ญ. อรณิช สวนยา
45 13449 ด.ญ. กฤตธกร ยอดรักษ์
46 13464 ด.ญ. กมลนัทธ์ เกล้ียงเกลา
47 13472 ด.ญ. มันทนา ทองสร้าง
48 13808 ด.ญ. ยศวดี ทองขํา
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ครูกัญญาณี มะลิชู
1 12751 ด.ช. ภาสกร อาชีวระงับโรค
2 12752 ด.ช. ยศธร แก้วชนะ
3 12780 ด.ช. พงศธร คีรีรักษ์
4 12817 ด.ช. วัชรากร ฉวีวงศ์ประทีป
5 12842 ด.ช. ภีมวัจน์ เพ็ชรเสน
6 12871 ด.ช. นาปิล ยาหลง
7 12897 ด.ช. จีฮาน งานแข็ง
8 12905 ด.ช. ศุกลวัฒน์ จิตรวิรัตน์
9 12906 ด.ช. ศุภณัฐ กาจกล้า
10 12930 ด.ช. ธนพนธ์ วาหะรักษ์
11 13020 ด.ช. ภูมิภัทร สุวรรณกําเนิด
12 13026 ด.ช. ปราณนต์ กิติศักด์ิ
13 13030 ด.ช. กิตติกวิน ทิพย์มงคล
14 13047 ด.ช. ปัญญากร ตันสกุล
15 13056 ด.ช. บดินทร์ภัทร์ กิจกวินโรจน์
16 13067 ด.ช. พีรณัฐ ช่ืนชมรัตน์
17 13071 ด.ช. ธนภัทร เพ็ชรเพ็ง
18 13099 ด.ช. ทรงกฤษ เหล่ียมคุณ
19 13462 ด.ช. กรกต ทนน้ํา
20 13463 ด.ช. พัธกร แพรเจริญ
21 14190 ด.ช. ชยุตม์ ทรงคุณ
22 14197 ด.ช. ธีร์กวิน เมทินีพิศาลกุล
23 14806 ด.ช. เมธัสพล คํากันยา
24 12766 ด.ญ. พรไพลิน ตันสกุล
25 12768 ด.ญ. รุ่งฟ้า ว่องทะเล
26 12769 ด.ญ. วรินทร จินาพงศ์
27 12773 ด.ญ. อชิรญาณ์ สมุทบาล
28 12790 ด.ญ. ญาติกร พัฒกอ
29 12792 ด.ญ. ณัฐชา ตายนะศานติ
30 12793 ด.ญ. ณิชาภา ชัยชนะธรรม
31 12804 ด.ญ. อภิรุจี รักษาราษฎร์
32 12826 ด.ญ. นัฐธิดา คําคง
33 12852 ด.ญ. จุฑารัตน์ เนียมสุวรรณ
34 12888 ด.ญ. วิภาพร จินาพงศ์
35 12892 ด.ญ. อภิสรา บุญยกบัณฑิต
36 12908 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ อึ๋งสืบเช้ือ
37 12914 ด.ญ. นันท์นภัส ขอพุทธานุภาพ
38 12915 ด.ญ. เนติมา ขุนอินทร์
39 12948 ด.ญ. ธัญพิชชา ทองศรี
40 13003 ด.ญ. ภัทราภา อังสิทธากุล
41 13006 ด.ญ. กิติกานต์ งานวงศ์พาณิชย์
42 13044 ด.ญ. จิดาภา รัตนศิริเนตร
43 13051 ด.ญ. วริศรา จําปาทอง
44 13144 ด.ญ. ณัฏฐ์ชานันภ์ โล่ห์แก้ว
45 13453 ด.ญ. ลีลาวดี ชูภิรมย์
46 13468 ด.ญ. วีรดา วุ่นแป้น
47 13474 ด.ญ. ลักษิกา สมศิริ
48 15111 ด.ญ. อพิชญา เกตุทอง
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ครูภานิสรา เท่งฮะ
1 12748 ด.ช. ปัณณธร สง่าพล
2 12754 ด.ช. รภัทกร โกยกิจเจริญ
3 12776 ด.ช. กฤษฎา อาญาสิทธ์ิ
4 12777 ด.ช. คณนาถ ขม้ินทอง
5 12778 ด.ช. ธรรมรงค์ คนโต
6 12811 ด.ช. ณัฐชนน ตันติสัมมารักษ์
7 12816 ด.ช. รัฐปิติ ย่องสัญเจริญ
8 12836 ด.ช. ชิติพัทธ์ สุวรรณจิต
9 12902 ด.ช. พิริยากร นวลมัย
10 12925 ด.ช. ชโยดม ศิริพนมกุล
11 12927 ด.ช. วรพล ปุพเพตะนันท์
12 12932 ด.ช. ปิญชาน์ แสงประดับ
13 12937 ด.ช. สัณหณัฐ ดีบุกกรรม
14 13011 ด.ช. คณิน เพิ่มพูล
15 13014 ด.ช. ธีธัช เพชรอาวุธ
16 13022 ด.ช. อวัช ทรงสุข
17 13033 ด.ช. ฐปนวัฒน์ เตชกุลพงศ์กร
18 13061 ด.ช. ภูวริทธ์ิ คงพันธ์
19 13064 ด.ช. กฤตภาส พรหมอักษร
20 13443 ด.ช. ทีฆทัศน์ เทือกสุบรรณ
21 13475 ด.ช. ศุภกร รอดแก้ว
22 13771 ด.ช. อาราอัยต์ ดาราศิต
23 14189 ด.ช. นฤเบศ ปุญญศาสตร์
24 12767 ด.ญ. ภัทรวดี ศุภวิริยากร
25 12789 ด.ญ. ธิภัชธรา เถ้ียมดํา
26 12824 ด.ญ. ณัฐวิภา อะหวัง
27 12827 ด.ญ. ปพิชญา ปานดํา
28 12851 ด.ญ. กัลญาณี แจ้งจุล
29 12863 ด.ญ. อชิรญา จารุพงศานนท์
30 12879 ด.ญ. เจียระไน เฉลิมทรง
31 12882 ด.ญ. ณิชากานต์ มวลสกุล
32 12883 ด.ญ. นชิาภา เกิดทิพย์
33 12920 ด.ญ. สุธาสินี ล่องจ้า
34 12940 ด.ญ. ฉันท์รัฐ มากคงแก้ว
35 12943 ด.ญ. ณธิตา วิทวัสกุล
36 12945 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา อินทการ
37 13017 ด.ญ. ชัณญานุช จิระโร
38 13032 ด.ญ. คัมภีรพรรณ ศรีจันทร์
39 13034 ด.ญ. พรรณภัทร วิริยะพาณิชย์
40 13046 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ สวัสดี
41 13143 ด.ญ. จรรยมณฑน์ นิลวรรณ
42 13467 ด.ญ. กรกฎ อินทโร
43 13721 ด.ญ. มนัสนันท์ ณัฐปัณฑ์ร
44 13810 ด.ญ. ณฤดี ตุลุยนิษก์
45 14112 ด.ญ. ศิริลักษณ์ มิตรอารักษ์
46 14196 ด.ญ. วรรณวดี ถิ่นเขาต่อ
47 14454 ด.ญ. ฉัตรปวีณ์ งามสะอาด
48 15112 ด.ญ. เขมจิรา พันธ์ุคง
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ครูอัจฉราพา ทองอินทร์
1 12747 ด.ช. ธีรภัทร สุวรรณรัตน์
2 12808 ด.ช. จิรวัฒน์ หอมช่ืน
3 12809 ด.ช. ชัยสิทธ์ิ ทองฤทธ์ิ
4 12839 ด.ช. ธนกฤต ทองมีบัว
5 12864 ด.ช. เกษมศักด์ิ กิจบรรยงเลิศ
6 12873 ด.ช. พชร คงหนู
7 12875 ด.ช. ภรัณยู บุญตา
8 12895 ด.ช. โกษม มวลวงศ์
9 12924 ด.ช. ชนาธิป ชุนเขตร์
10 12999 ด.ช. อิทธิพล สีดอกบวบ
11 13005 ด.ช. เขษมศกัด์ิ พุฒแก้ว
12 13009 ด.ช. ภูมิ จิตเมต
13 13019 ด.ช. นที สุพัตราภรณ์
14 13024 ด.ช. ติณณภพ เปี่ยมสมบูรณ์
15 13053 ด.ช. ณภัทร ทองขาว
16 13059 ด.ช. กิตตินันท์ อ้วนเจริญ
17 13147 ด.ช. ภาสวิชญ์ ขุนชํานาญ
18 13442 ด.ช. ปฏิภาณ กอสุวรรณ
19 13454 ด.ช. คณากร หนูบุญ
20 13460 ด.ช. พีรวิชญ์ ศิริดลธนเกษม
21 13471 ด.ช. ฟ้าใส สิงห์ฆาฬะ
22 14062 ด.ช. ชินภัค เลิศชาญสิริ
23 14192 ด.ช. ปวริศ สุทธินนท์
24 12764 ด.ญ. บัณพร วรรณบวร
25 12771 ด.ญ. สิริยากร อิทธิกุลพานิช
26 12794 ด.ญ. ธัญชนก ไชยนันทน์
27 12802 ด.ญ. วิชชญาพร มูลป่า
28 12822 ด.ญ. ณหทัย สุขวุฒิกุล
29 12832 ด.ญ. สภัสพรหม มากวิสิฐธนธร
30 12853 ด.ญ. ณัฐชนน คงอ้น
31 12860 ด.ญ. เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์
32 12884 ด.ญ. พัฒนวดี ใจปินตา
33 12890 ด.ญ. สุวรรณรัศม์ิ สกุลภักดี
34 12909 ด.ญ. ชฎาพร ทองอ่วมใหญ่
35 12911 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิริสุข
36 12941 ด.ญ. ชลลดา กองข้าวเรียบ
37 12944 ด.ญ. ณัชชา ชัยชนะธรรม
38 12949 ด.ญ. นิชาภา แซ่อ๋อง
39 13001 ด.ญ. วศินี แก้วประดับ
40 13015 ด.ญ. ธัญญารักษ์ สุทธิกุล
41 13054 ด.ญ. ไปรยา ชอบดี
42 13062 ด.ญ. ปัญญรัช ชอบดี
43 13091 ด.ญ. พนัชกร ภิรมย์
44 13450 ด.ญ. พีรดา อักษรศรี
45 13452 ด.ญ. กรองแก้ว อึ่งสกุล
46 13465 ด.ญ. พชรกมล ปุญญากรวิวัฒน์
47 14187 ด.ญ. จิตรลดา ขุนเด่ือ
48 14191 ด.ญ. นิธิพร พหลทัพ
49 14402 ด.ญ. ณัฐกมล ถิรตันตยาภรณ์
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