
ครูชฎาพร กิจประสาน

1 13857 ด.ช. กฤติน ศุขนิคม

2 13858 ด.ช. ณตะวัน จันทรโชตะ

3 13859 ด.ช. ธีรภัทธ์ อังธนดิลก

4 13861 ด.ช. ปรีชาวุฒิ บางน ้าเค็ม

5 13863 ด.ช. พลกฤต คณาวุฒิกุล

6 13865 ด.ช. ศรัณย์ เกษมมงคลพร

7 13866 ด.ช. ศุภกร แสงวิจิตร

8 13978 ด.ช. อาคเนย์ พงศ์พรหม

9 14026 ด.ช. กรธวัฒน์ ด้าสุวรรณ

10 14060 ด.ช. เนกษ์ สิทธิฤทธ์ิ

11 14102 ด.ช. กฤตธัช รุ่งกิจวรดล

12 14107 ด.ช. ธนาธร บุญมี

13 14123 ด.ช. ธีทัต งานวงศ์พิทักษ์

14 14471 ด.ช. ณชพล ศิลปสุวรรณ

15 14472 ด.ช. ศุภณัฐ ไกรเลิศ

16 13873 ด.ญ. รวิสรา โสฬส

17 13874 ด.ญ. อภิชญา ทองเขียว

18 14056 ด.ญ. ชัญญาภัค เดชาติวัฒนา

19 14473 ด.ญ. กัญญ์วรา เกยทอง

20 14475 ด.ญ. ภัทรารัตน์ คงหอม

21 15074 ด.ญ. ปุณณภา ภาสุรางค์ภาค
22 15411 ด.ญ. พัชราภรณ์ ภิญโญธนาคม

23 15662 ด.ญ. จิรภัทร ดวงเกิด
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ครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์
1 13879 ด.ช. ธรรศ บุรพชนก
2 13880 ด.ช. ธีราทร สงวนนาม
3 13881 ด.ช. นวดล มลิพันธ์
4 13907 ด.ช. คณาธิป โภคบุตร
5 13942 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เพชรมาก
6 13949 ด.ช. อัสติล โต๊ะสกุล
7 13972 ด.ช. ธัญวิสิษฐ์ สัญญวงศ์
8 14027 ด.ช. กรภพ แพนชัยภูมิ
9 14030 ด.ช. ธนกฤต รักเล่ง
10 14074 ด.ช. ธนดล พาหุบุตร
11 14081 ด.ช. กฤตเมธ ไอยรา
12 14095 ด.ช. วรยุทธ โต๊ะหมาด
13 14106 ด.ช. สิรวิชญ์ พฤกษ์ทวีศักด์ิ
14 14136 ด.ช. วิริทโรจน์ ลิ มรัตนเมฆา
15 14514 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ ริยาพันธ์
16 15082 ด.ช. ณาคิน ชานันโท
17 13904 ด.ญ. เสาวคนธ์ บุญรักษ์
18 13953 ด.ญ. ชนากานต์ ฤาแรง
19 13961 ด.ญ. พลอยกนก กุลดี
20 13979 ด.ญ. ขวัญชนก เพชรมณี
21 13980 ด.ญ. ข้าวขวัญ ไชยบุรี
22 13982 ด.ญ. ชมพูนุท พิทยาณิชกุล
23 13983 ด.ญ. ณัชชา แซ่ฉ่ัว
24 14011 ด.ญ. จิดาภา หิรัญ
25 14045 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ชูกิจ
26 14051 ด.ญ. ลักษิกา อุดมทรัพย์
27 14072 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา เชื อเมืองพาน
28 14089 ด.ญ. นภัสนันท์ สมศักด์ิ
29 14097 ด.ญ. ญาดา รตะเสรี
30 14098 ด.ญ. ณชากุล บุญรอดชู
31 14104 ด.ญ. วณิชชญา ชัยนาค
32 14120 ด.ญ. ณัฐวรา โชติรุ่งโรจน์
33 14510 ด.ญ. ชัญญานุช พิบูลย์สวัสด์ิ
34 15083 ด.ญ. ณิชารีย์ หนองบัว
35 15119 ด.ญ. ณัฐธิดา บัวศรี
36 15413 ด.ญ. เชิญขวัญ ประมวลสุข
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ครูโสภา ภัทรชุติกุล
1 13910 ด.ช. ธนกฤต ทับสุวรรณ
2 13911 ด.ช. ธัญเทพ บุญยรักษ์
3 13936 ด.ช. กฤตภาส ล่ิมดุลย์
4 13937 ด.ช. กฤตเมธ ชุมแสงศรี
5 13938 ด.ช. กฤษฎาภูมิ หว่างสกุล
6 13939 ด.ช. กลทีบ์ ชุมแก้ว
7 13940 ด.ช. คุณากร เกตแก้ว
8 13941 ด.ช. ณชพล ระเด่น
9 13971 ด.ช. ณัฐชนน ชัยทองรักษ์
10 13973 ด.ช. ธิติพัทธ์ สุชาติ
11 13977 ด.ช. อติชาต อ๋ึงสืบเชื อ
12 14002 ด.ช. นันท์มนัส ปะสู
13 14009 ด.ช. อาทิตนันท์ แก้วส้าลี
14 14029 ด.ช. ชนกันต์ ภูผา
15 14033 ด.ช. ปริญ ทรงอภิวรกุล
16 14038 ด.ช. วิชญ์ภาส โก้สกุล
17 14068 ด.ช. นัทธพงค์ ไม่สะพร่าว
18 14075 ด.ช. เจริญสุข แซ่อ๋ิว
19 14103 ด.ช. ภาวัต หนูด้า
20 14128 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทิพย์กองลาศ
21 14477 ด.ช. กิตติกวิน นาวีทัน
22 14505 ด.ช. จิรสิน คันธสุวรรณ
23 14507 ด.ช. เศรษฐายุวุฒิ กิติยามาตย์
24 15412 ด.ช. ณัฐศรัณย์ ยอดสิงห์
25 13889 ด.ญ. จรรยพร อุราพรรณอนันต์
26 13894 ด.ญ. ธิภานัน นาคทอง
27 13897 ด.ญ. พัสวี โฮ่ฉาง
28 13903 ด.ญ. สิริรัตน์ ยันจัตุรัส
29 13914 ด.ญ. ปริณดา หนูเชต
30 13919 ด.ญ. กรวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
31 13922 ด.ญ. คัสโตรี สิงฆาฬะ
32 13926 ด.ญ. ณัฎฐณิชา เพชรมณี
33 13927 ด.ญ. ณัฐญาดา แฉ่ฉาย
34 13956 ด.ญ. ณิชา เกื อมี
35 13987 ด.ญ. พิชญาภา ย่ิงไพเราะ
36 13992 ด.ญ. วลัยลักษณ์ ตันเสกศิริ
37 14015 ด.ญ. ธัญญชล ศรีชลธาร
38 14018 ด.ญ. ฟ้าหลวง สินทะเล
39 14021 ด.ญ. วิชญาดา เจ่ียสกุล
40 14024 ด.ญ. สุนิร์ดา สุริราวงศ์
41 14039 ด.ญ. กิติยา หงษ์หยก
42 14053 ด.ญ. อัญชิสา เตบเสริม
43 14054 ด.ญ. อันดามัน บุญมา
44 14093 ด.ญ. อภัสนันท์ แก้วนวน
45 14131 ด.ญ. วรณัน ไชยเพชร
46 14483 ด.ญ. สุชานุช ใจบุญ
47 14504 ด.ญ. สุพิชชา แสงสุวรรณ
48 14523 ด.ญ. ณัฐณิชา ถ่ินเกาะยาว
49 15171 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ไมตรีจิตต์
50 15415 ด.ญ. อุมาพร สายสุวรรณ์
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ครูวรรณิศา สมจิตต์
1 13884 ด.ช. ปุริม ก้าไรรักษา
2 13885 ด.ช. ภูมินทร์ ศรีสวัสด์ิเพ็ญ
3 13887 ด.ช. รัฐภูมิ สีนาค
4 13906 ด.ช. กันต์ธีภพ แก่นทอง
5 13913 ด.ช. นวพัทธ์ ไชยเดช
6 13917 ด.ช. รชต ท่ัวไตรภพ
7 13947 ด.ช. ศักย์วริษฐ์ ประทีป ณ ถลาง
8 13967 ด.ช. กิตติณัฎฐ์ อินผอม
9 13996 ด.ช. คณิศร ชุ่มศักด์ิ
10 14001 ด.ช. ธีร์กวิน เสง่ียม
11 14007 ด.ช. วิชยุตม์ หล้าโนนตุ่น
12 14069 ด.ช. ปุณณเทพ โภชนาธาร
13 14083 ด.ช. ปัณณธร หม่ืนพัน
14 14130 ด.ช. ปรมี อัศวรักษ์สกุล
15 14134 ด.ช. ศรัณย์กร กฐินะเสถียร
16 14137 ด.ช. ธนกร แสงสุวรรณ
17 14479 ด.ช. พฤกษธร สุขศรี
18 14498 ด.ช. ปิติกร ด้าข้า
19 14500 ด.ช. อัครวินทร์ จันทร์ดี
20 14506 ด.ช. ปภังกร ล่ิมทอง
21 14520 ด.ช. วรกันต์ พลเกษตร
22 14550 ด.ช. ณัฐธีร์ ขาววงค์
23 15085 ด.ช. ประวันวิทย์ เกื อกูล
24 13891 ด.ญ. ชลธิชา แปะก๋งเส้ง
25 13892 ด.ญ. ชุลีวรรณ เรืองจันทร์
26 13895 ด.ญ. นพสร กรีไชยชนะ
27 13896 ด.ญ. นรินลดา เหลาะเหม
28 13902 ด.ญ. วชิรญาณ์ จ้าปาทอง
29 13905 ด.ญ. เอมมิกา บันพะชาติ
30 13920 ด.ญ. กัลยวรรธน์ เหมะรักษ์
31 13924 ด.ญ. ชนาภา แผ่สกุล
32 13925 ด.ญ. ณัฐฐาพร ศรีพิเชียร
33 13959 ด.ญ. นากนุภา สุวรรณกูล
34 13960 ด.ญ. บัณฑิตา นาทวีวงศ์
35 13963 ด.ญ. ศรัญรัชต์ ศรีสุวรรณ์
36 13964 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ไชยณรงค์
37 14017 ด.ญ. พาขวัญ ศิรินาด
38 14019 ด.ญ. ภูมารีน ชโลธร
39 14043 ด.ญ. ชมพลอย ต้องวัฒนา
40 14046 ด.ญ. ณัฐวลัย กาฬสิงห์
41 14048 ด.ญ. ทิพกฤตา วรรณบวร
42 14071 ด.ญ. บุริมนาถ ทองหอม
43 14080 ด.ญ. ปวริสา มาศเสม
44 14133 ด.ญ. จิดาภา หล่อทองล้อม
45 14405 ด.ญ. เตชิตา วณิชยากานต์
46 14482 ด.ญ. ลดามาศ ชลามาตย์
47 14503 ด.ญ. ซารีนา ปราบเภท
48 14509 ด.ญ. จินดาภรณ์ ชูชาติ

ประถมศึกษาปีท่ี 4/4



ครูนวพร คงราช
1 13877 ด.ช. ชนาธิป จินต์ประชา
2 13878 ด.ช. ธนกฤต ปุนยัง
3 13883 ด.ช. นิพิฐพนธ์ แกล้วกล้า
4 13886 ด.ช. รังสิมันต์ุ ชูจิตต์
5 13915 ด.ช. ปัณณธร จัดสร้าง
6 13968 ด.ช. เจษฎ์จิระ เพ่ือนรักษ์
7 13974 ด.ช. นนทนกร โคตรวงทอง
8 13976 ด.ช. พิเชษฐ์ สว่างวัฒ
9 14000 ด.ช. เดชภณ ชนะณรงค์
10 14003 ด.ช. ภูมิ สุวรรณรัฐภูมิ
11 14006 ด.ช. วันนพล ชูช่วย
12 14028 ด.ช. กรวิชญ์ อินทรสุวรรณ
13 14035 ด.ช. พีค ศรีประพันธ์
14 14037 ด.ช. ภานุวัฒน์ เด่นมาลัย
15 14087 ด.ช. ศุภวิชญ์ ถ่ินถลาง
16 14101 ด.ช. ธนกฤต อุไร
17 14135 ด.ช. สิรภพ ดุลยเกษม
18 14138 ด.ช. ปฐวี นพคุณปูทอง
19 14478 ด.ช. ชลัช วงศ์วานิช
20 14496 ด.ช. ชวกร ทองจันทร์
21 14517 ด.ช. จิณณพัต ไตรรัตน์
22 14519 ด.ช. ปวีณ สกุลแพทย์
23 15086 ด.ช. ปัญณวิชญ์ ดวงศิริ
24 13893 ด.ญ. ณัฐวรา ทองหยู
25 13921 ด.ญ. ขนิษฐา จันทร์หอม
26 13928 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ง้อสุรเชษฐ์
27 13931 ด.ญ. พัชรภา เต็มรัตน์
28 13932 ด.ญ. มนสิชา เลิศสหกุล
29 13952 ด.ญ. กัลยรัตน์ ขอพรประเสริฐ
30 13958 ด.ญ. นัชนิกานต์ นุ่นขาว
31 13962 ด.ญ. พิชญากร สุขเจริญ
32 13984 ด.ญ. วิชญาภัทร์ ช่ืนบาน
33 13986 ด.ญ. เบญญาภา ชัยชนะ
34 13988 ด.ญ. พิมพ์มาดา จันทร์พงศ์
35 13990 ด.ญ. ภรณ์ภัสสรณ์ จันทร์แดง
36 13991 ด.ญ. ภัทรวดี ไชยราบ
37 14014 ด.ญ. ทักษพร แยบเกษตร
38 14016 ด.ญ. นภสร แก้วดี
39 14041 ด.ญ. จันทรานิล มุกดา
40 14050 ด.ญ. นาราภัทร หน่อท้าว
41 14070 ด.ญ. รุ่งนภา อาวุธพันธ์
42 14085 ด.ญ. อาภัสรา สระบัว
43 14090 ด.ญ. ณภัตษร แพรเจริญ
44 14092 ด.ญ. เบญญาภา พวงจันทร์
45 14129 ด.ญ. ชวิศา สุธิตะพันธ์
46 14490 ด.ญ. ธนพร วุฒิชาญ
47 14492 ด.ญ. ภัทราพร วงทอง
48 14516 ด.ญ. อรัญธภรณ์ ละม้าย
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ครูกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน
1 13912 ด.ช. นนทกานต์ จิตอ่อน
2 13918 ด.ช. อมลณัฐ คุระจีน
3 13943 ด.ช. พสิษฐ์ บุญราช
4 13944 ด.ช. ภูมิรพีร์ ลือพงศ์พันธ์ุ
5 13946 ด.ช. วิษณุ หาญชนะ
6 13948 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองข้า
7 13997 ด.ช. ชนน เรืองจันทร์
8 13998 ด.ช. ชยณัฐ โดยประกอบ
9 14008 ด.ช. สิรวิชญ์ บุญจิตมงคล
10 14032 ด.ช. นิรโมกษ์ ลักขณา
11 14066 ด.ช. พงศ์ภัค วัฒนะ
12 14067 ด.ช. ติณห์ภัทร สกุลณี
13 14084 ด.ช. ฐิติรุจ ย่ิงยวด
14 14094 ด.ช. กันตพงษ์ มากเมือง
15 14099 ด.ช. อาร์เชล ชาน โบติสต้า
16 14126 ด.ช. ธนภัทร พุ่มจันทร์
17 14401 ด.ช. พันกร ขาวพุ่ม
18 14446 ด.ช. ธนวิทย์ เตชะวันโต
19 14487 ด.ช. เศรษฐายุภัฏ กิติยามาตย์
20 14499 ด.ช. หฤษฎ์ แก้วสม
21 14518 ด.ช. ธนพล บุญน้า
22 15076 ด.ช. ปกรณ์ สมใจ
23 15087 ด.ช. อชิรณัฐ แซ่แต่
24 15088 ด.ช. มัสญาวี ทัศนภักดี
25 13869 ด.ญ. กิรณา พราหมณ์แก้ว
26 13899 ด.ญ. ภัทราวดี อังสิทธากุล
27 13929 ด.ญ. ธนัชชา ชัยมงคล
28 13981 ด.ญ. จุฑาทิพย์ พรหมขุนทอง
29 13993 ด.ญ. สาริศา ฤทธ์ิตั งตระกูล
30 14010 ด.ญ. กานต์พิชชา อุตสาหะ
31 14012 ด.ญ. ชวิศา ชูวารี
32 14025 ด.ญ. อรนลิน ปานพุ่ม
33 14042 ด.ญ. จิรัชญา จิ วล้อ
34 14044 ด.ญ. ณลีรัตน์ ทองมาก
35 14047 ด.ญ. ดรัญพร ประทีป ณ ถลาง
36 14049 ด.ญ. ธัญญธร ประโยชน์
37 14052 ด.ญ. ศุภากร โกยกิจเจริญ
38 14073 ด.ญ. จัสมิล ภักดีวานิช
39 14078 ด.ญ. สิริกาญจน์ ยันจัตุรัส
40 14086 ด.ญ. พัชรวดี บุตรพา
41 14096 ด.ญ. สิริกร ไชยโคต
42 14481 ด.ญ. ชนิดาภา พิมพ์หอม
43 14484 ด.ญ. อันนา จันท์ทับทิม
44 14493 ด.ญ. ภูริชญา แพใหญ่
45 14494 ด.ญ. ศศิธร ปานสกุล
46 14502 ด.ญ. ชยาภรณ์ ประนม
47 14508 ด.ญ. กรชวัล ทรงยศ
48 14549 ด.ญ. นันท์นภัส ชูดหอม
49 15078 ด.ญ. ปรียาภรณ์ รูปสม
50 15173 ด.ญ. กรรณ์วิพัชร์ บุญทรง
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ครูธียาน์พร ขาวสะอาด
1 13876 ด.ช. คณาธิป ประทีป ณ ถลาง
2 13882 ด.ช. นวพรรษ ฤทธิพันธ์
3 13909 ด.ช. ธนกร สินอุดมพร
4 13916 ด.ช. พิทยาดนย์ ฉิมทับ
5 13966 ด.ช. กฤษณพล ศรีสุวรรณ
6 13975 ด.ช. นพดล ฝ้ายเพ็ชร์
7 14034 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ค้าแหง
8 14065 ด.ช. ปัณณวัฒน์ หม่ืนพัน
9 14100 ด.ช. ศิระเมษ คชเวช
10 14124 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีพันธมาศ
11 14127 ด.ช. มาโปรด วิมลพันธ์ุ
12 14132 ด.ช. ปิยวัฒน์ เตียวย่อง
13 14447 ด.ช. นาธิศ ปนาทกุล
14 14480 ด.ช. อัซฮา ดุมลักษณ์
15 14486 ด.ช. จิรายุ ภูตะมี
16 14497 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองค้า
17 14521 ด.ช. ศรณ์ภูมิ พรหมรักษ์
18 14544 ด.ช. พลทรัพย์ โชติวรนานนท์
19 14554 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ถิรตันตยาภรณ์
20 14803 ด.ช. เมธาพัฒน์ ค้ากันยา
21 14807 ด.ช. คาลิล มูฮ้าหมัดอายุบ
22 15081 ด.ช. ธนกฤต แก้วใส
23 13898 ด.ญ. พิชามญช์ุ ค้าเสน
24 13901 ด.ญ. ลีวายส์ รัตนนุกูล
25 13933 ด.ญ. เมษณี พรหมดวง
26 13934 ด.ญ. วรัชยา อาภรณ์ผล
27 13935 ด.ญ. สิริยากร สีแสง
28 13950 ด.ญ. กฤชสร เรืองเดช
29 13955 ด.ญ. ณพิชญา เพชรชนะ
30 13985 ด.ญ. บุญสิตา จันทร์ฤทธ์ิ
31 13994 ด.ญ. อภิญญา เรียบร้อย
32 14020 ด.ญ. วรรณภัสสรณ์ จันทร์แดง
33 14022 ด.ญ. ศิรภัสสร สิงห์ประเสริฐ
34 14023 ด.ญ. สิริวรรณ ยันจัตุรัส
35 14040 ด.ญ. คริสติน่า รพีพลวโรดม
36 14055 ด.ญ. อุมารังษี บุญจันทร์
37 14079 ด.ญ. อัญชิสา ค้าเลิศ
38 14091 ด.ญ. กิดาการ สมบูรณ์สวัสด์ิ
39 14125 ด.ญ. ณฐมน ปัญญายุทธศักด์ิ
40 14140 ด.ญ. ลภัสรดา ตามชู
41 14485 ด.ญ. ปิยธิดา ชัยชนะ
42 14489 ด.ญ. ณัชชยา ยาดี
43 14491 ด.ญ. นันท์นภัส พันธ์ุคง
44 14501 ด.ญ. จิรสุดา แก้วปัญญา
45 14511 ด.ญ. พัชราวดี นวลศรี
46 14512 ด.ญ. อรไพลิน เอี ยวสุวรรณ
47 14515 ด.ญ. ธัญลักษณ์ อังศุภมงคล
48 15079 ด.ญ. ชลธิชา ศรีปัญญา
49 15084 ด.ญ. บุณยานุช หนูเกตุ
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