
ครูนิตยา ปิน่เทศ

1 14559 ด.ช. นรินทร มากผล
2 14561 ด.ช. ปิติ เชาวนันทกุล
3 14562 ด.ช. ปุณภณ ศิรธนาพรกุล
4 14563 ด.ช. ปุณภัท ศิรธนาพรกุล
5 14564 ด.ช. ณธรรศ ด ารงค์เชื้อ
6 14565 ด.ช. ภัทรกร บุญวรรโณ
7 15006 ด.ช. ภูริฉัตร ละไม
8 15390 ด.ช. ชวกร เมืองคุ้ม
9 15391 ด.ช. เดชชาติ จันทะเสน
10 15392 ด.ช. ปรัชญา มหรรณพ
11 14566 ด.ญ. กวิสรา ต่อพงษ์
12 14567 ด.ญ. กัลยาสรณ์ คหจิรัฐิติกาล
13 14568 ด.ญ. จรสจันทร์ ว่องไวธมะสุข
14 14569 ด.ญ. จิราภัค เพิม่พูล
15 14571 ด.ญ. ณัฏฐณิกานต์ ไชยขันธุ์
16 14572 ด.ญ. ฟ้าใส ติรสถาพร
17 14573 ด.ญ. ศิริประภัส ไตรเลิศพิพัฒน์กุล
18 14574 ด.ญ. สิริกร ศรีมันตะ
19 14575 ด.ญ. อภิสรา จิรวิศิษฐาภรณ์
20 14798 ด.ญ. ปัณฑาภัค เดชาติวัฒนา

21 15007 ด.ญ. อาณดา ชานันโท
22 15393 ด.ญ. ขวัญข้าว เสมาตระกูล
23 15394 ด.ญ. พิชญธิดา น าชัยวัฒนา
24 15395 ด.ญ. พิชาภัค เทิดชนะกุล
25 15396 ด.ญ. ภูริฎา โรนะวัฒน์
26 15397 ด.ญ. ลภัชยา จิตวารินทร์
27 15398 ด.ญ. ศุทธินี สมนาม

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1/1  ( EP )



ครูศิรินทรา หนูทอง
1 14583 ด.ช. ธีมภัทร์ อปุลา
2 14586 ด.ช. นนทกร ศศิสนธิ์
3 14592 ด.ช. รุสลัน ศรีขวัญ
4 14609 ด.ช. ณัฏฐากร เครือยศ
5 14611 ด.ช. ทัพพเ์ทพ ชุมเชื้อ
6 14614 ด.ช. นันทวัส โดยประกอบ
7 14618 ด.ช. ภูวิศ ทองมีบัว
8 14638 ด.ช. ทรัพยท์วี ชั่งเชื้อ
9 14639 ด.ช. ธนภัทร ต้นเตย
10 14641 ด.ช. นิพล จนัทร์หอม
11 14650 ด.ช. รอมฎอน แวเดร์
12 14668 ด.ช. กติติกวิน หมวดพล
13 14671 ด.ช. ชุติพงศ์ ชนะราวี
14 14674 ด.ช. ธนกฤต จกัรปาณิรักษ์
15 14676 ด.ช. ภาคิน  พรหมชัยศรี
16 14707 ด.ช. มนัสนันท์ รอดสุด
17 14708 ด.ช. รพพีฒัน์ พงษ์อรุณ
18 14709 ด.ช. วริทธนพงศ์ ใจมั่น
19 14710 ด.ช. วีรเดช วิศูนย์
20 14731 ด.ช. เจษฎา บัวประเสริฐ
21 14744 ด.ช. อชิระ พทุธากรู
22 14759 ด.ช. ธนภัทร ไทยยงั
23 14793 ด.ช. ภาคิน พรหมเกตุ
24 14795 ด.ช. สิรภัทร ทองขาว
25 14596 ด.ญ. จรัิตน์ฌา ท้าวประสิทธิ์
26 14602 ด.ญ. ธันญาธร คุ่ยยกสุย
27 14628 ด.ญ. นราภัทร เทพอกัษร
28 14661 ด.ญ. พชิญสิตางค์ สุวรรณรัตน์
29 14692 ด.ญ. น้ าภูฟา้ สงค์โข
30 14693 ด.ญ. บุณยวีย์ พลค า
31 14714 ด.ญ. กญัญาพชัร ทองหอม
32 14747 ด.ญ. ชญานุศภัฒค์ ทนน้ า
33 14751 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพช็รจนัทึก
34 14769 ด.ญ. กรกนก ท้ายวัง
35 14770 ด.ญ. กญัญาภัค วงศาทิพย์
36 14777 ด.ญ. สัณห์สิริภ์ จนัทร์หอม
37 14778 ด.ญ. ขวัญนภา ขวัญยนื
38 14789 ด.ญ. ลิณี ครรชิตะวาณิช
39 14791 ด.ญ. นงนภัส นาคปลัด
40 14796 ด.ญ. อสิรียย์า ภาคอารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1/2



ครูภิญญา หวนัสู
1 14581 ด.ช. เทวกฤต สินสุพรรณ
2 14589 ด.ช. ภูชนะ ทวิสุวรรณ
3 14613 ด.ช. นันทพงศ์ แท่งทอง
4 14615 ด.ช. นิชศรุตม์ สวัสดิรักษ์
5 14642 ด.ช. บัณฑิต คงประสม
6 14646 ด.ช. เปรมวิศิษฏ์ ราชสงค์
7 14648 ด.ช. ภูมิพฒัน์ เลิศบริพฒัน์
8 14653 ด.ช. อนัตตา บุญเรือง
9 14670 ด.ช. จรีายุ นิรภัยกลุ
10 14700 ด.ช. ธนวันต์ สุวรรณพยคัฆ์
11 14704 ด.ช. บุตษกรณ์ ไชยเรนทร์
12 14711 ด.ช. ศิวัช บุตรโพธิ์
13 14712 ด.ช. สุรวิศ จนัทร์เมธา
14 14729 ด.ช. จอมบัณฑิต กอ่เกยีรติ
15 14736 ด.ช. นนทกร วรจติตกลุ
16 14741 ด.ช. สรวิศ รักษาเขตร
17 14742 ด.ช. สุริยจกัขณ์ แสงศรีรัตนกลุ
18 14768 ด.ช. ณฐกร เจี้ยวเห้ง
19 14779 ด.ช. พลกานต์ บ ารุงสวัสด์ิ
20 15009 ด.ช. ปณชัย พวงไสว
21 15399 ด.ช. กติติคุณ กจิประเสริฐ
22 15400 ด.ช. อทิธิ ศรีนาค
23 14598 ด.ญ. ณัฐภัณฑิรา อุ่นนุช
24 14606 ด.ญ. อารยา เส็มสัน
25 14627 ด.ญ. ดานีน ยนืยง
26 14634 ด.ญ. สุพชิญา สกลุภักดี
27 14662 ด.ญ. พมิพณ์ฎา โป
28 14663 ด.ญ. ภูชิดามาศ ค าหล้าทราย
29 14665 ด.ญ. ศรัณยภ์ัทร จกัราภิรักษ์
30 14688 ด.ญ. ณิชานันท์ สุวรรณมณี
31 14717 ด.ญ. กาญจนา โบราณบุบผา
32 14726 ด.ญ. สโรชา  พรศิริวงศ์
33 14755 ด.ญ. อรสา ฝ้ายเพชร์
34 14762 ด.ญ. จฑุาทิพย์ มากี
35 14771 ด.ญ. ธนพร ฉมิสกลุ
36 14783 ด.ญ. รัชชาภา ชนะศรี
37 14784 ด.ญ. รสกร โชติวรนานนท์
38 15019 ด.ญ. ปพชิญา บุญขวัญ
39 15022 ด.ญ. พชัรพร ตันสกลุ
40 15401 ด.ญ. วรรณรท แซ่ฮ้าน

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1/3



ครูศิรินารี ศรีรักษ์
1 14577 ด.ช. กนัตพงศ์ อริยวัฒฑิกลุ
2 14585 ด.ช. ปองพล ล่ิมหัน
3 14588 ด.ช. ฟกิรี เจะมิง
4 14591 ด.ช. มนัสนันท์ ลีลากจิรุ่งเรือง
5 14612 ด.ช. ธีรเมธ จนัสุด
6 14623 ด.ช. อทิธิวัตร สุทธิประภา
7 14640 ด.ช. นัธทวัฒน์ อตุสาหะ
8 14669 ด.ช. กติติวัฒน์ มนชาตรี
9 14673 ด.ช. ณภัทร ตุกงัหัน
10 14677 ด.ช. ภีมินทร์ ศรีสวัสด์ิเพญ็
11 14713 ด.ช. หฤษฏ์ ช านาญฤทธิ์
12 14734 ด.ช. ณาราคร บัวแกว้
13 14739 ด.ช. พรีวิชญ์ ปริญญานิยม
14 14760 ด.ช. นกร ไชยตะมาตย์
15 14765 ด.ช. อภิวิชญ์ เลือดสงคราม
16 14774 ด.ช. ปรวีร์ ชุมประเสริฐ
17 14786 ด.ช. ยศวริศ ศรีเทพ
18 14788 ด.ช. ธณเพชร แม้นประดิษฐ์
19 15016 ด.ช. จติติพฒัน์ เครือสนิท
20 15018 ด.ช. ธรรมดนย์ ตุลยกลุ
21 15020 ด.ช. ณัฐพชัร์ ทิพยบ์ ารุง
22 15402 ด.ช. สุกฤษฏิ์ อสัมภินวัฒน์
23 14601 ด.ญ. ธรรญกร สกลุแพทย์
24 14630 ด.ญ. นุชนาฏ บุญชัย
25 14636 ด.ญ. อารีน่า เชื้อสง่า
26 14659 ด.ญ. ปัทมา สุขเสริม
27 14660 ด.ญ. พราวพชัชา ชาญณรงค์
28 14685 ด.ญ. ชณัญพร ปิยะธรรม
29 14687 ด.ญ. ณฐพร โถวรุ่งเรือง
30 14719 ด.ญ. นวพร ชิดเชี่ยว
31 14745 ด.ญ. กญัญพชัร  เขยีวเล็ก
32 14752 ด.ญ. ปัณชญา คล้ายเถาว์
33 14764 ด.ญ. อษุณิษา จโินวัฒน์
34 14776 ด.ญ. ดานา โชคเกื้อ
35 14785 ด.ญ. ขวัญชนก มณีโชติ
36 14790 ด.ญ. อนงค์นาฏ อนิทนาม
37 14792 ด.ญ. กญัญาพชัร ลิมมโนนุกลู
38 14797 ด.ญ. ศศินา รัตนธนาฤกษ์
39 15012 ด.ญ. ซีรีน โต๊ะเอม็

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1/4



ครูสุพรรณี ทองอยู่
1 14579 ด.ช. ชญานนท์ นางทอง
2 14590 ด.ช. ภูบดี หนูสิทธิ์
3 14594 ด.ช. อาดีล เทห์ จริเมธวิโรจน์
4 14610 ด.ช. ตุลยากร นาคด า
5 14619 ด.ช. มูฮัมหมัดฟริดาว แวลานิง
6 14621 ด.ช. วีรพนัธ์ แกว้เมือง
7 14644 ด.ช. ปภาวิน ลือพงศ์พนัธุ์
8 14651 ด.ช. ศรายทุธ ทนน้ า
9 14667 ด.ช. กรณ์พรหม  หะรารักษ์
10 14675 ด.ช. พทัธดนย์ องัคณานุชพงศ์
11 14678 ด.ช. ภูวนัตถ์ อนิเจอื
12 14681 ด.ช. สัณห์พชิญ์ ช านาญยนตร์
13 14683 ด.ช. อทิธิพทัธ์ บัวสวัสด์ิ
14 14698 ด.ช. คณพศ พากเพยีร
15 14702 ด.ช. ธีระศักด์ิ หล าสมหวัง
16 14706 ด.ช. พสิษฐ์ ท าบุญ
17 14735 ด.ช. ถริายุ ค าฉนวน
18 14740 ด.ช. ภิธภัทร สิทธิบุตร
19 14743 ด.ช. พงศ์ภีระ อาบูชิ
20 14767 ด.ช. ชนายสุ เฟือ่งฟเูกยีรติคุณ
21 14775 ด.ช. นพรัตน์ ยอดขวัญ
22 14794 ด.ช. ปวีณ นวกลุฤทธิไกร
23 15008 ด.ช. ณัฐชนนท์ ลือพงศ์พนัธุ์
24 15015 ด.ช. ธนกฤต อนิทร์ทอง
25 14631 ด.ญ. ปิญชาน์ สุขสมบูรณ์
26 14633 ด.ญ. มุกดา สินสาย
27 14654 ด.ญ. กาญชนก เกตุประกอบ
28 14656 ด.ญ. ชาลิดา วงษ์จนิะ
29 14684 ด.ญ. ขวัญจริา สกอ๊ตต์
30 14691 ด.ญ. นันทณัฎฐ์ วิมลไชยจติ
31 14715 ด.ญ. กญัญารัตน์ จดูเดช
32 14720 ด.ญ. นาราภัทร ศิวากรณ์จงจติ
33 14725 ด.ญ. ศิขรินทร์ สมเขาใหญ่
34 14753 ด.ญ. ภธิญา อศัวธีระ
35 14763 ด.ญ. ปัณฑิตา สมโสภณ
36 14799 ด.ญ. กรกนก ชลศิริ
37 15011 ด.ญ. กญัญาภัค นาคนคร
38 15403 ด.ญ. แพรวชญาน์ ยวนใจ
39 15404 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เทพบุตร
40 15405 ด.ญ. ไอยวริญท์ รักชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1/5



ครูนันทพร ณ ถลาง
1 14578 ด.ช. กมัปนาท พรหมมิ
2 14584 ด.ช. ปวรปรัชญ์ ขอสวัสด์ิ
3 14593 ด.ช. ศุภวิช เกตุเจริญ
4 14607 ด.ช. คุณานนท์ ค าเมือง
5 14645 ด.ช. ปรัชญคุณ มินสิน
6 14647 ด.ช. ภัตธนสันต์ เลอศักด์ิพงษา
7 14679 ด.ช. วรากร วัฒนกจิวิศาล
8 14682 ด.ช. สิริดนย์ ปรางค์โอภาศวงษ์
9 14699 ด.ช. ธนภัทร พนัธุค์ง
10 14703 ด.ช. นิธิกร หลักบ้าน
11 14727 ด.ช. กรีติ อาคาสุวรรณ
12 14728 ด.ช. คณาธิป โชคไพบูลย์
13 14733 ด.ช. ณัฐพงศ์ คงทอง
14 14737 ด.ช. ประดิทรรศณ์ ลีลาทิวานนท์
15 14766 ด.ช. ธณัฏฐ์ เซ่งหว่อง
16 14772 ด.ช. ธีภพ เพชรอาวุธ
17 14780 ด.ช. จริณัฐ์ ปานทอง
18 14781 ด.ช. ชวนนท์ หนูนุ่ม
19 14787 ด.ช. ธราธิป อนิแกว้
20 15010 ด.ช. อนรรฆ เชื้อฉลาด
21 15013 ด.ช. ปัณณกานต์ ชอบผล
22 15406 ด.ช. ธนดล โรจนะรัตน์
23 15407 ด.ช. พลกฤษณ์ นวะกะ
24 14595 ด.ญ. กมลชนก สมรักษ์
25 14600 ด.ญ. ทันวารัตน์ พนังนุวงศ์
26 14624 ด.ญ. เกวลิน เสง่ียม
27 14632 ด.ญ. พชัรพรรณ คงหนู
28 14635 ด.ญ. สุภัสสรา ปฐมอรรฆยก์ลุ
29 14655 ด.ญ. ชรินทร อนิทรเจริญ
30 14657 ด.ญ. นันท์นภัส บุญตันตราภิวัฒน์
31 14664 ด.ญ. ลักษณา ขอศิริมงคล
32 14686 ด.ญ. โชศิกานต์ จงใจ
33 14694 ด.ญ. ฟา้รุ่ง ล่ิมสกลุ
34 14716 ด.ญ. กนัติศา ฤทธิต้ั์งตระกลู
35 14723 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ขนุช านาญ
36 14724 ด.ญ. วรฤทัย สมาธิ
37 14749 ด.ญ. ณิชาภัทร ฉตัรเกษมสกลุ
38 14754 ด.ญ. ศุภนิดา ขนุเด่ือ
39 14761 ด.ญ. พมิพม์าดา ชิดงาน

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่1/6



ครูเสาวกุล ปอ้งทองหลาง
1 14582 ด.ช. ธนวัฒน์ สุวรรณพยคัฆ์
2 14587 ด.ช. พชิญภูมิ ศรีสุด
3 14608 ด.ช. ณฐวัฒน์ เหนือคลอง
4 14616 ด.ช. ปิยพนธ์ ตางาม
5 14617 ด.ช. ภานุวัฒน์ เผ่าจ ารูญ
6 14637 ด.ช. ชนาธิป เสน่ห์ภักดี
7 14643 ด.ช. ปฐวี จนิตนิติ
8 14649 ด.ช. ภูริวัฒ หนูศรี
9 14652 ด.ช. ศรายธุ สุวรรณชาตรี
10 14672 ด.ช. ณฐวัฒน์ เทีย่งตรง
11 14680 ด.ช. วันธนา พงค์ชนะ
12 14697 ด.ช. กฤตภพ หนูเมียน
13 14701 ด.ช. ธัญเทพ จรุงเดช
14 14705 ด.ช. พชรพล แกว้ภูติสกลุ
15 14732 ด.ช. ณภัทร ทัศนกมล
16 14738 ด.ช. พศิน สมเชื้อ
17 14758 ด.ช. จสัติน ภักดีวานิช
18 14773 ด.ช. อคัพนธ์ มาตรา
19 14782 ด.ช. ณัฐดนัย สาลิกา
20 15014 ด.ช. กฤตภาส เสียมเหล็ก
21 15115 ด.ช. พลกฤต สุทธิกลุ
22 15172 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ไมตรีจติต์
23 15408 ด.ช. พนัพไิชย หนูรุ่น
24 14597 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ไพโรจน์
25 14603 ด.ญ. นภัสสร ส าสู
26 14604 ด.ญ. ปัณณพร เกตุแกว้
27 14625 ด.ญ. จริภิญญา จติรีธาตุ
28 14626 ด.ญ. ชัญญา บุญรักษ์
29 14666 ด.ญ. ศิรประภา เพชรรัตน์
30 14689 ด.ญ. ธีริศรา แจง้เอี่ยม
31 14695 ด.ญ. วิรัญชนา แสงศรีรัตนกลุ
32 14696 ด.ญ. ศศิชา วิชาชาญ
33 14718 ด.ญ. ธัญจริา ปานเพง็
34 14721 ด.ญ. พชิญ์ชนก เพช็รงาม
35 14722 ด.ญ. พมิวรรษา แกว้นาง
36 14748 ด.ญ. ซีเรีย โต๊ะเอม็
37 14756 ด.ญ. ฮานา ด าสมุทร
38 15017 ด.ญ. พรปวีณ์ นิติธรรมมานนท์
39 15177 ด.ญ. ยภุาวรรณ สุวรรณชาตรี
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