
ครูจินตนา อารีราษฎร์

1 13857 ด.ช. กฤติน ศุขนิคม

2 13858 ด.ช. ณตะวัน จันทรโชตะ

3 13859 ด.ช. ธีรภัทธ์ อังธนดิลก

4 13860 ด.ช. นนท์ปวิธ อุ้ยค ำ

5 13861 ด.ช. ปรีชำวุฒิ บำงน  ำเค็ม

6 13862 ด.ช. ปุริมปรัชญ์ อยู่หมุ่ย

7 13863 ด.ช. พลกฤต คณำวุฒิกุล

8 13865 ด.ช. ศรัณย์ เกษมมงคลพร

9 13866 ด.ช. ศุภกร แสงวิจิตร

10 13867 ด.ช. สดุดี แสวงวิทย์

11 13868 ด.ช. หลักชัย บุญปิติชำติ

12 13978 ด.ช. อำคเนย์ พงศ์พรหม

13 14026 ด.ช. กรธวัฒน์ ด ำสุวรรณ

14 14060 ด.ช. เนกษ์ สิทธิฤทธิ์

15 14102 ด.ช. กฤตธัช รุ่งกิจวรดล

16 14105 ด.ช. รพีพงศ์ สุระประเสริฐภำ

17 14107 ด.ช. ธนำธร บุญมี

18 14123 ด.ช. ธีทัต งำนวงศ์พิทักษ์

19 14471 ด.ช. ณชพล ศิลปสุวรรณ

20 14472 ด.ช. ศุภณัฐ ไกรเลิศ

21 13871 ด.ญ. นำวียำ เชำว์ช่ำง

22 13872 ด.ญ. ภัทรียำ คงแป้น

23 13873 ด.ญ. รวิสรำ โสฬส

24 13874 ด.ญ. อภิชญำ ทองเขียว

25 13875 ด.ญ. สุทธิดำ ทวีรส

26 14056 ด.ญ. ชัญญำภัค เดชำติวัฒนำ

27 14473 ด.ญ. กัญญ์วรำ เกยทอง
28 14475 ด.ญ. ภัทรำรัตน์ คงหอม
29 15074 ด.ญ. ปุณณภำ ภำสุรำงค์ภำค
30 15075 ด.ญ. สรวีย์ ปลอดทอง

ประถมศึกษาปีที ่2/1  ( EP )



ครูกรณัฐ สุจริตธรรม
1 13880 ด.ช. ธรีำทร สงวนนำม
2 13884 ด.ช. ปุริม ก ำไรรักษำ
3 13887 ด.ช. รัฐภูมิ สีนำค
4 13909 ด.ช. ธนกร สินอุดมพร
5 13936 ด.ช. กฤตภำส ล่ิมดุลย์
6 13943 ด.ช. พสิษฐ์ บุญรำช
7 13967 ด.ช. กิตติณัฎฐ์ อินผอม
8 13969 ด.ช. ชัชฤทธิ์ ฤทธวิงศ์
9 14000 ด.ช. เดชภณ ชนะณรงค์
10 14007 ด.ช. วชิยุตม์ หล้ำโนนตุ่น
11 14027 ด.ช. กรภพ แพนชัยภูมิ
12 14029 ด.ช. ชนกันต์ ภูผำ
13 14031 ด.ช. ธนันวฒัน์ วกิรมธรีำนันท์
14 14106 ด.ช. สิรวชิญ์ พฤกษ์ทวศัีกด์ิ
15 14124 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีพันธมำศ
16 14128 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทิพย์กองลำศ
17 14135 ด.ช. สิรภพ ดุลยเกษม
18 14446 ด.ช. ธนวทิย์ เตชะวนัโต
19 14513 ด.ช. วชิรวทิย์ ทัศนำนุกุลกิจ
20 14514 ด.ช. เศรษฐวชิญ์ ริยำพันธ์
21 15080 ด.ช. ค้นพบ สหวรพันธุ์
22 15081 ด.ช. ธนกฤต แก้วใส
23 15082 ด.ช. ณำคิน ชำนันโท
24 13896 ด.ญ. นรินลดำ เหลำะเหม
25 13898 ด.ญ. พิชำมญชุ์ ค ำเสน
26 13903 ด.ญ. สิริรัตน์ ยันจัตุรัส
27 13914 ด.ญ. ปริณดำ หนูเชต
28 13919 ด.ญ. กรวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
29 13920 ด.ญ. กัลยวรรธน์ เหมะรักษ์
30 13935 ด.ญ. สิริยำกร สีแสง
31 13955 ด.ญ. ณพิชญำ เพชรชนะ
32 13957 ด.ญ. ธนัยมัย พวงไสว
33 13959 ด.ญ. นำกนุภำ สุวรรณกูล
34 13963 ด.ญ. ศรัญรัชต์ ศรีสุวรรณ์
35 13980 ด.ญ. ข้ำวขวญั ไชยบุรี
36 13985 ด.ญ. บุญสิตำ จันทร์ฤทธิ์
37 13994 ด.ญ. อภิญญำ เรียบร้อย
38 14014 ด.ญ. ทักษพร แยบเกษตร
39 14021 ด.ญ. วชิญำดำ เจี่ยสกุล
40 14047 ด.ญ. ดรัญพร ประทีป ณ ถลำง
41 14050 ด.ญ. นำรำภัทร หน่อท้ำว
42 14071 ด.ญ. บุริมนำถ ทองหอม
43 14089 ด.ญ. นภัสนันท์ สมศักด์ิ
44 14097 ด.ญ. ญำดำ รตะเสรี
45 14104 ด.ญ. วณิชชญำ ชัยนำค
46 14139 ด.ญ. กำนต์พิชชำ แซ่อื อ
47 14515 ด.ญ. ธญัลักษณ์ อังศุภมงคล
48 14516 ด.ญ. อรัญธภรณ์ ละม้ำย
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1 13879 ด.ช. ธรรศ บุรพชนก
2 13882 ด.ช. นวพรรษ ฤทธพิันธ์
3 13886 ด.ช. รังสิมันต์ุ ชูจิตต์
4 13906 ด.ช. กันต์ธภีพ แก่นทอง
5 13915 ด.ช. ปัณณธร จัดสร้ำง
6 13918 ด.ช. อมลณัฐ คุระจีน
7 13940 ด.ช. คุณำกร เกตแก้ว
8 13941 ด.ช. ณชพล ระเด่น
9 13945 ด.ช. วรัญชัย บุญเต็ม
10 13971 ด.ช. ณัฐชนน ชัยทองรักษ์
11 13975 ด.ช. นพดล ฝ้ำยเพ็ชร์
12 13998 ด.ช. ชยณัฐ โดยประกอบ
13 14006 ด.ช. วนันพล ชูช่วย
14 14033 ด.ช. ปริญ ทรงอภิวรกุล
15 14074 ด.ช. ธนดล พำหุบุตร
16 14084 ด.ช. ฐิติรุจ ยิ่งยวด
17 14130 ด.ช. ปรมี อัศวรักษ์สกุล
18 14134 ด.ช. ศรัณย์กร กฐินะเสถียร
19 14138 ด.ช. ปฐวี นพคุณปูทอง
20 14505 ด.ช. จิรสิน คันธสุวรรณ
21 14506 ด.ช. ปภังกร ล่ิมทอง
22 14507 ด.ช. เศรษฐำยุวฒิุ กิติยำมำตย์
23 14544 ด.ช. พลทรัพย์ โชติวรนำนนท์
24 13895 ด.ญ. นพสร กรีไชยชนะ
25 13902 ด.ญ. วชิรญำณ์ จ ำปำทอง
26 13924 ด.ญ. ชนำภำ แผ่สกุล
27 13925 ด.ญ. ณัฐฐำพร ศรีพิเชียร
28 13929 ด.ญ. ธนัชชำ ชัยมงคล
29 13953 ด.ญ. ชนำกำนต์ ฤำแรง
30 13982 ด.ญ. ชมพูนุท พิทยำณิชกุล
31 13993 ด.ญ. สำริศำ ฤทธิ์ตั งตระกูล
32 13995 ด.ญ. อลิสำ อุตสำหะ
33 14012 ด.ญ. ชวศิำ ชูวำรี
34 14019 ด.ญ. ภูมำรีน ชโลธร
35 14046 ด.ญ. ณัฐวลัย กำฬสิงห์
36 14048 ด.ญ. ทิพกฤตำ วรรณบวร
37 14054 ด.ญ. อันดำมัน บุญมำ
38 14073 ด.ญ. จัสมิล ภักดีวำนิช
39 14096 ด.ญ. สิริกร ไชยโคต
40 14120 ด.ญ. ณัฐวรำ โชติรุ่งโรจน์
41 14133 ด.ญ. จิดำภำ หล่อทองล้อม
42 14508 ด.ญ. กรชวลั ทรงยศ
43 14510 ด.ญ. ชัญญำนุช พิบูลย์สวสัด์ิ
44 14511 ด.ญ. พัชรำวดี นวลศรี
45 14512 ด.ญ. อรไพลิน เอี ยวสุวรรณ
46 14549 ด.ญ. นันท์นภัส ชูดหอม
47 15083 ด.ญ. ณิชำรีย์ หนองบัว
48 15084 ด.ญ. บุณยำนุช หนูเกตุ
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ครูวัชราพร ตั้งธีระสุนันท์
1 13876 ด.ช. คณำธปิ ประทีป ณ ถลำง
2 13883 ด.ช. นิพิฐพนธ์ แกล้วกล้ำ
3 13913 ด.ช. นวพัทธ์ ไชยเดช
4 13937 ด.ช. กฤตเมธ ชุมแสงศรี
5 13939 ด.ช. กลทีบ์ ชุมแก้ว
6 13948 ด.ช. ศุภวชิญ์ ทองข ำ
7 13973 ด.ช. ธติิพัทธ์ สุชำติ
8 13976 ด.ช. พิเชษฐ์ สวำ่งวฒั
9 14002 ด.ช. นันท์มนัส เทีย่งแท้
10 14009 ด.ช. อำทิตนันท์ แก้วส ำลี
11 14032 ด.ช. นิรโมกษ์ ลักขณำ
12 14034 ด.ช. ปัณณวชิญ์ ค ำแหง
13 14067 ด.ช. ติณห์ภัทร สกุลณี
14 14075 ด.ช. เจริญสุข แซ่อิ๋ว
15 14077 ด.ช. ภูวเดช พลอำจ
16 14087 ด.ช. ศุภวชิญ์ ถิ่นถลำง
17 14099 ด.ช. อำร์เชล ชำน โบติสต้ำ
18 14100 ด.ช. ศิระเมษ คชเวช
19 14137 ด.ช. ธนกร แสงสุวรรณ
20 14477 ด.ช. กิตติกวนิ นำวทีัน
21 14478 ด.ช. ชลัช วงศ์วำนิช
22 14479 ด.ช. พฤกษธร สุขศรี
23 14480 ด.ช. อัซฮำ ดุมลักษณ์
24 14807 ด.ช. คำลิล มูฮ ำหมัดอำยุบ
25 13892 ด.ญ. ชุลีวรรณ เรืองจันทร์
26 13899 ด.ญ. ภัทรำวดี อังสิทธำกุล
27 13905 ด.ญ. เอมมิกำ บันพะชำติ
28 13921 ด.ญ. ขนิษฐำ จันทร์หอม
29 13931 ด.ญ. พัชรภำ เต็มรัตน์
30 13932 ด.ญ. มนสิชำ เลิศสหกุล
31 13981 ด.ญ. จุฑำทิพย์ พรหมขุนทอง
32 13987 ด.ญ. พิชญำภำ ยิ่งไพเรำะ
33 13992 ด.ญ. วลัยลักษณ์ ตันเสกศิริ
34 14016 ด.ญ. นภสร แก้วดี
35 14022 ด.ญ. ศิรภัสสร สิงห์ประเสริฐ
36 14025 ด.ญ. อรนลิน ปำนพุม่
37 14039 ด.ญ. กิติยำ หงษ์หยก
38 14042 ด.ญ. จิรัชญำ จิ วล้อ
39 14044 ด.ญ. ณลีรัตน์ ทองมำก
40 14086 ด.ญ. พัชรวดี บุตรพำ
41 14090 ด.ญ. ณภัตษร แพรเจริญ
42 14092 ด.ญ. เบญญำภำ พวงจันทร์
43 14131 ด.ญ. วรณัน ไชยเพชร
44 14481 ด.ญ. ชนิดำภำ พิมพ์หอม
45 14482 ด.ญ. ลดำมำศ ชลำมำตย์
46 14483 ด.ญ. สุชำนุช ใจบุญ
47 14484 ด.ญ. อันนำ จันท์ทับทิม
48 14485 ด.ญ. ปิยธดิำ ชัยชนะ
49 15079 ด.ญ. ชลธชิำ ศรีปัญญำ
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ครูมณฑา ค าโปร่ง
1 13877 ด.ช. ชนำธปิ จินต์ประชำ
2 13907 ด.ช. คณำธปิ โภคบุตร
3 13916 ด.ช. พิทยำดนย์ ฉิมทับ
4 13949 ด.ช. อัสติล โต๊ะสกุล
5 13972 ด.ช. ธญัวสิิษฐ์ สัญญวงศ์
6 13977 ด.ช. อติชำต อึ๋งสืบเชื อ
7 13997 ด.ช. ชนน เรืองจันทร์
8 14030 ด.ช. ธนกฤต รักเล่ง
9 14037 ด.ช. ภำนุวฒัน์ เด่นมำลัย
10 14065 ด.ช. ปัณณวฒัน์ หมื่นพัน
11 14068 ด.ช. นัทธพงค์ ไม่สะพร่ำว
12 14081 ด.ช. กฤตเมธ ไอยรำ
13 14095 ด.ช. วรยุทธ โต๊ะหมำด
14 14101 ด.ช. ธนกฤต อุไร
15 14517 ด.ช. จิณณพัต ไตรรัตน์
16 14518 ด.ช. ธนพล บุญน ำ
17 14519 ด.ช. ปวณี สกุลแพทย์
18 14520 ด.ช. วรกันต์ พลเกษตร
19 14521 ด.ช. ศรณ์ภูมิ พรหมรักษ์
20 14522 ด.ช. ศิรวชิญ์ เชื อชิต
21 14554 ด.ช. อภิสิทธิ์ ถิรตันตยำภรณ์
22 15076 ด.ช. ปกรณ์ สมใจ
23 15077 ด.ช. จิรภัทร ยำวรัิชน์
24 13893 ด.ญ. ณัฐวรำ ทองหยู
25 13922 ด.ญ. คัสโตรี สิงฆำฬะ
26 13928 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ง้อสุรเชษฐ์
27 13933 ด.ญ. เมษณี พรหมดวง
28 13960 ด.ญ. บัณฑิตำ นำทววีงศ์
29 13961 ด.ญ. พลอยกนก กุลดี
30 13962 ด.ญ. พิชญำกร บรรณำลังล์
31 13964 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์ ไชยณรงค์
32 13986 ด.ญ. เบญญำภำ ชัยชนะ
33 13988 ด.ญ. พิมพ์มำดำ จันทร์พงศ์
34 14011 ด.ญ. จิดำภำ หิรัญ
35 14018 ด.ญ. ฟ้ำหลวง สินทะเล
36 14024 ด.ญ. สุนิร์ดำ สุริรำวงศ์
37 14041 ด.ญ. จันทรำนิล มุกดำ
38 14045 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชูกิจ
39 14049 ด.ญ. ธญัญธร ประโยชน์
40 14051 ด.ญ. ลักษิกำ อุดมทรัพย์
41 14052 ด.ญ. ศุภำกร โกยกิจเจริญ
42 14070 ด.ญ. รุ่งนภำ อำวธุพันธ์
43 14078 ด.ญ. สิริกำญจน์ ยันจัตุรัส
44 14091 ด.ญ. กิดำกำร สมบูรณ์สวสัด์ิ
45 14098 ด.ญ. ณชำกุล บุญรอดชู
46 14523 ด.ญ. ณัฐณิชำ ถิ่นเกำะยำว
47 15078 ด.ญ. ปรียำภรณ์ รูปสม
48 15119 ด.ญ. ณัฐธดิำ บัวศรี
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ครูถิราภรณ์ มณีพรหม
1 13878 ด.ช. ธนกฤต ปุนยัง
2 13885 ด.ช. ภูมินทร์ ศรีสวสัด์ิเพ็ญ
3 13911 ด.ช. ธญัเทพ บุญยรักษ์
4 13917 ด.ช. รชต ทัว่ไตรภพ
5 13938 ด.ช. กฤษฎำภูมิ หวำ่งสกุล
6 13942 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เพชรมำก
7 13944 ด.ช. ภูมิรพีร์ ลือพงศ์พันธุ์
8 13946 ด.ช. วษิณุ หำญชนะ
9 13966 ด.ช. กฤษณพล ศรีสุวรรณ
10 13968 ด.ช. เจษฎ์จิระ เพือ่นรักษ์
11 14001 ด.ช. ธร์ีกวนิ เสง่ียม
12 14008 ด.ช. สิรวชิญ์ บุญจิตมงคล
13 14069 ด.ช. ปุณณเทพ โภชนำธำร
14 14103 ด.ช. ภำวตั หนูด ำ
15 14127 ด.ช. มำโปรด วมิลพันธุ์
16 14132 ด.ช. ปิยวฒัน์ เตียวย่อง
17 14136 ด.ช. วริิทโรจน์ ลิ มรัตนเมฆำ
18 14401 ด.ช. พันกร ขำวพุม่
19 14447 ด.ช. นำธศิ ปนำทกุล
20 14486 ด.ช. จิรำยุ ภูตะมี
21 14487 ด.ช. เศรษฐำยุภัฏ กิติยำมำตย์
22 14488 ด.ช. อนันต์สิทธิ์ เลิศธนันเวทย์
23 15085 ด.ช. ประวนัวทิย์ เกื อกูล
24 15086 ด.ช. ปัญณวชิญ์ ดวงศิริ
25 13869 ด.ญ. กิรณำ พรำหมณ์แก้ว
26 13891 ด.ญ. ชลธชิำ แปะก๋งเส้ง
27 13894 ด.ญ. ธภิำนัน นำคทอง
28 13901 ด.ญ. ลีวำยส์ รัตนนุกูล
29 13927 ด.ญ. ณัฐญำดำ แฉ่ฉำย
30 13956 ด.ญ. ณิชำ เกื อมี
31 13958 ด.ญ. นัชนิกำนต์ นุ่นขำว
32 13979 ด.ญ. ขวญัชนก เพชรมณี
33 13984 ด.ญ. วชิญำภัทร์ ชื่นบำน
34 14015 ด.ญ. ธญัญชล ศรีชลลธำร
35 14020 ด.ญ. วรรณภัสสรณ์ จันทร์แดง
36 14040 ด.ญ. คริสติน่ำ รพีพลวโรดม
37 14043 ด.ญ. ชมพลอย ต้องวฒันำ
38 14072 ด.ญ. ณัฏฐ์กำนดำ เชื อเมืองพำน
39 14079 ด.ญ. อัญชิสำ ค ำเลิศ
40 14085 ด.ญ. อำภัสรำ สระบัว
41 14093 ด.ญ. อภัสนันท์ แก้วนวน
42 14140 ด.ญ. ลภัสรดำ ตำมชู
43 14489 ด.ญ. ณัชชยำ ยำดี
44 14490 ด.ญ. ธนพร วฒิุชำญ
45 14491 ด.ญ. นันท์นภัส พันธุ์คง
46 14492 ด.ญ. ภัทรำพร วงทอง
47 14493 ด.ญ. ภูริชญำ แพใหญ่
48 14494 ด.ญ. ศศิธร ปำนสกุล
49 14509 ด.ญ. จินดำภรณ์ ชูชำติ
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ครูกมลชนก สีแก้ว
1 13881 ด.ช. นวดล มลิพันธ์
2 13910 ด.ช. ธนกฤต ทับสุวรรณ
3 13912 ด.ช. นนทกำนต์ จิตอ่อน
4 13947 ด.ช. ศักย์วริษฐ์ ประทีป ณ ถลำง
5 13974 ด.ช. นนทนกร โคตรวงทอง
6 13996 ด.ช. คณิศร ชุ่มศักด์ิ
7 14003 ด.ช. ภูมิ สุวรรณรัฐภูมิ
8 14028 ด.ช. กรวชิญ์ อินทรสุวรรณ
9 14035 ด.ช. พีค ศรีประพันธ์
10 14038 ด.ช. วชิญ์ภำส โก้สกุล
11 14066 ด.ช. พงศ์ภัค วฒันะ
12 14083 ด.ช. ปัณณธร หมื่นพัน
13 14094 ด.ช. กันตพงษ์ มำกเมือง
14 14126 ด.ช. ธนภัทร พุม่จันทร์
15 14496 ด.ช. ชวกร ทองจันทร์
16 14497 ด.ช. ปัณณวชิญ์ ทองค ำ
17 14498 ด.ช. ปิติกร ด ำข ำ
18 14499 ด.ช. หฤษฎ์ แก้วสม
19 14500 ด.ช. อัครวนิทร์ จันทร์ดี
20 14550 ด.ช. ณัฐธร์ี ขำววงค์
21 14803 ด.ช. เมธำพัฒน์ ค ำกันยำ
22 15087 ด.ช. อชิรณัฐ แซ่แต่
23 15088 ด.ช. มัสญำวี ทัศนภักดี
24 15116 ด.ช. ภัคศรัณย์ ธนัทอนันตกุล
25 13889 ด.ญ. จรรยพร อุรำพรรณอนันต์
26 13897 ด.ญ. พัสวี โฮ่ฉำง
27 13904 ด.ญ. เสำวคนธ์ บุญรักษ์
28 13926 ด.ญ. ณัฎฐณิชำ เพชรมณี
29 13934 ด.ญ. วรัชยำ อำภรณ์ผล
30 13950 ด.ญ. กฤชสร เรืองเดช
31 13952 ด.ญ. กัลยรัตน์ ขอพรประเสริฐ
32 13983 ด.ญ. ณัชชำ แซ่ฉั่ว
33 13990 ด.ญ. ภรณ์ภัสสรณ์ จันทร์แดง
34 13991 ด.ญ. ภัทรวดี ไชยรำบ
35 14010 ด.ญ. กำนต์พิชชำ อุตสำหะ
36 14017 ด.ญ. พำขวญั ศิรินำด
37 14023 ด.ญ. สิริวรรณ ยันจัตุรัส
38 14053 ด.ญ. อัญชิสำ เตบเสริม
39 14055 ด.ญ. อุมำรังษี บุญจันทร์
40 14080 ด.ญ. ปวริสำ มำศเสม
41 14125 ด.ญ. ณฐมน ปัญญำยุทธศักด์ิ
42 14129 ด.ญ. ชวศิำ สุธติะพันธ์
43 14141 ด.ญ. ณิชำ ถิรตันติกุล
44 14405 ด.ญ. เตชิตำ วณิชยำกำนต์
45 14501 ด.ญ. จิรสุดำ แก้วปัญญำ
46 14502 ด.ญ. ชยำภรณ์ ประนม
47 14503 ด.ญ. ซำรีนำ ปรำบเภท
48 14504 ด.ญ. สุพิชชำ แสงสุวรรณ
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