
ท่ี รหัส
1 เด็กชาย กมลชัย เหล่าเคน
2 เด็กชาย กันติทัต คล้ายสุบรรณ
3 เด็กชาย ชนะพล สอนสุข
4 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปักการะนา
5 เด็กชาย ธัชธรรม จันทร์สมบุญ
6 เด็กชาย ปภาวินษ์ เขียวอร่าม
7 เด็กชาย พัสกร แคนหนอง
8 เด็กชาย พุฒพิพัฒน์ มีสงฆ์
9 เด็กชาย รพีพงษ บัวผัน

10 เด็กหญิง กัญญาภัค โพธิ์อัมพร
11 เด็กหญิง กัลยกร ฉิมนอก
12 เด็กหญิง จันทร์นิภา โยธะชัย
13 เด็กหญิง จิรัญญา แซ่คู
14 เด็กหญิง ชลิตา จิตรขาวผ่อง
15 เด็กหญิง ณิชาวีร์ พรมนาง
16 เด็กหญิง ณิยวรรณ โพธิ์เผือก
17 เด็กหญิง ดารินทร์ แพ่งกล่อม
18 เด็กหญิง นภัสกรร์ อุทัยรักษ์
19 เด็กหญิง น้ําทิพย์ ชุติกุลวรนันท์
20 เด็กหญิง บุษรากรณ์ โพธิ์ชื่น
21 เด็กหญิง ปุณยวีร์ จันทร์อินทร์

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาล 1/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 9 คน หญิง 12 คน รวม 21 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 เด็กชาย คุณากร โฉมยา
2 เด็กชาย คุณานนท์ แก้วสุภา
3 เด็กชาย จิรายุ ตรีเดช
4 เด็กชาย เจริญกรุง พันธุวาปี
5 เด็กชาย ธรรมอารักษ์ สุตมาตย์
6 เด็กชาย นฤบดินทร์ เทพพัน
7 เด็กชาย วชิระ เกตุแก้ว
8 เด็กชาย วรากร กันยาโพธิ์
9 เด็กชาย อชิระ เกตุแก้ว

10 เด็กหญิง กมลชนก จันทา
11 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทาวงค์
12 เด็กหญิง จินดานุช ภู่ภุมมารา
13 เด็กหญิง นริศรา แซ่เอ้ียว
14 เด็กหญิง พัชรินทร์ แป้นรักษา
15 เด็กหญิง ภัทลดา ปัญญาหลัก
16 เด็กหญิง รัตติพร ถนอมศักดิ์ยุทธ
17 เด็กหญิง วรรณวิวาห์ เสาจันทร์
18 เด็กหญิง วิชญ์นรี แสงแดง
19 เด็กหญิง อภิชญา พงษ์สุข
20 เด็กหญิง อาทติยา ไชยเสริม
21 เด็กหญิง ไอริณ ยะมะหิง

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาล 1/๒  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 9 คน หญิง 12 คน รวม 21 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 11012 เด็กชาย ชญานนท์ สกุลมา
2 11014 เด็กชาย นครินทร์ สมบุญ
3 11017 เด็กชาย รังสิโรษ จันทร์สมบูรณ์
4 11022 เด็กชาย พชรกร ภักดี
5 11044 เด็กชาย คุณานนต์  สุภาพร
6 11047 เด็กชาย พิชญาการณ์ ทึกขุนทด
7 11048 เด็กชาย พีระพล ใจสว่าง
8 11049 เด็กชาย ภัทรพล กิจเลิศสิริวัฒนา
9 11051 เด็กชาย รัชชานนท์ เครืออุ่น

10 เด็กใหม่ เด็กชาย ก้องภพ ดําสําอางค์
11 เด็กใหม่ เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญจริง
12 เด็กใหม่ เด็กชาย นพคุณ สถาพร
13 เด็กใหม่ เด็กชาย ฐปนนท์ ชมยิ้มใส
14 เด็กใหม่ เด็กชาย ศิวกร   ทรงเอ่ียม
15 11024 เด็กหญิง กรกมล บุษเกษ
16 11027 เด็กหญิง ณฐพร โพธิกุล
17 11028 เด็กหญิง ณิชชา อมรธนถาวร
18 11031 เด็กหญิง ปาริฉัตร แกัวแสงแจ่ม
19 11033 เด็กหญิง พรไพลิน ศรีชื่น
20 11034 เด็กหญิง พัทธ์พนิดา เสียงล้ําเลิศ
21 11040 เด็กหญิง หาญวดี เคหะนันท์
22 11056 เด็กหญิง กิตติพร ขันติวงศ์
23 11058 เด็กหญิง ขวัญเกล้า ทองตาเต็ม
24 11059 เด็กหญิง จิรนันท์ ดวงศิริ
25 11061 เด็กหญิง ทรรศนีย์ แย้มนิ่มนวล
26 11067 เด็กหญิง สุพิชญาภรณ์ กรุดภู่
27 11072 เด็กหญิง อรวรรยา ประจวบแสง
28 เด็กใหม่ เด็กหญิง ดวงพร เหงาทอง
29 เด็กใหม่ เด็กหญิง ณิชากร ภูงามดี
30 เด็กใหม่ เด็กหญิง มณีรัตน์ งามเหลือ

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาล 2/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 14 คน หญิง 16 คน รวม 30 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 11008 เด็กชาย กรวิทย์ คําศิริ
2 11009 เด็กชาย กฤษณจุฑา ลาดบัวขาว
3 11011 เด็กชาย กันตพงษ์ เกษมรัตน์
4 11019 เด็กชาย เกตชดา เลไธสง
5 11020 เด็กชาย ภานุพงษ์ อินกันยา
6 11046 เด็กชาย ปกป้อง เสาว์สวย
7 11052 เด็กชาย วรรณศักดิ์ กลัดบ้านห้วย
8 11100 เด็กชาย ตะวัน แสงสะอาด
9 เด็กใหม่ เด็กชาย ภูผา เดชโชติ

10 เด็กใหม่ เด็กชาย ธันวา ไพเราะ
11 เด็กใหม่ เด็กชาย ไพรวัลย์ แสงนอก
12 เด็กใหม่ เด็กชาย ก้องเกียรติ์ สุวันนะสี
13 11026 เด็กหญิง จิรฐา พุ่มแก้ว
14 11128 เด็กหญิง นิรดา ปักการะนัง
15 11029 เด็กหญิง พิชญาดา ไกรกลิ่น
16 11037 เด็กหญิง วันใหม่ ศรชัย
17 11038 เด็กหญิง สุกฤตา กระจ่างแจ้ง
18 11042 เด็กหญิง วัชราพร ตรีเดช
19 11055 เด็กหญิง กมลวรรณ ถาวรพัฒนานนท์
20 11057 เด็กหญิง กุญจรีา แสงฉาย
21 11062 เด็กหญิง ธนพร พุดทอง
22 11063 เด็กหญิง มัลลิกา กลัดเงิน
23 11066 เด็กหญิง วันใหม่ บุญชิด
24 11069 เด็กหญิง สุธิดา อ้ึงเจริญ
25 11071 เด็กหญิง มาติกา พรมดี
26 11098 เด็กหญิง อัจฉริยาพร วงษาเหวก
27 เด็กใหม่ เด็กหญิง แพรพราว จรแจ้ง
28 เด็กใหม่ เด็กหญิง กิตติภรณ์ ตาลหยง
29 เด็กใหม่ เด็กหญิง รัชนีกร วรรณทอง
30 เด็กใหม่ เด็กหญิง มินญาดา ไชยลังกา

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาล 2/2  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 12 คน หญิง 18 คน รวม 30 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 11013 เด็กชาย ธนกร ดวงสูงเนิน
2 11015 เด็กชาย ปารวี สุกข์แก้ว
3 11016 เด็กชาย ภาณุพงษ์ อินทร์พิทักษ์
4 11018 เด็กชาย อนันดา ดํานงค์
5 11021 เด็กชาย ธนนพ คิน เล มน
6 11043 เด็กชาย กฤตชัย เหล่าจันทร์
7 11045 เด็กชาย นนทกร ชัยบํารุง
8 11050 เด็กชาย รัชกร ผลวิเศษ
9 11054 เด็กชาย พิชยภา วรรณอุบล

10 เด็กใหม่ เด็กชาย ชาคริยา เคลื่อนไธสง
11 เด็กใหม่ เด็กชาย ธนภัทร อินทวงศ์สา
12 เด็กใหม่ เด็กชาย ธนพล แก้วนอง
13 เด็กใหม่ เด็กชาย ธนวัฒน์ คูณศิริ
14 เด็กใหม่ เด็กชาย นภีภัตร  ศรีจะตะ
15 11030 เด็กหญิง ปพิชญ์ชฎาพร ยินดี
16 11032 เด็กหญิง เปรมสุดา บุญเพิ่ม
17 11035 เด็กหญิง วราภรณ์ มูลเริง
18 11036 เด็กหญิง วันทนา ทองละมุล
19 11039 เด็กหญิง ศิริประภา แสงจันทร์
20 11041 เด็กหญิง อิศริยา แก้วประกอบ
21 11060 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ สุวรรณลําภา
22 11064 เด็กหญิง เมธิญา หารจันทร์
23 11065 เด็กหญิง รินรดา ศรีคชา
24 11070 เด็กหญิง ทักษยา โพธิ์ดี
25 11073 เด็กหญิง สิรินทร์ทิพ ชัยยะ
26 11074 เด็กหญิง กมลชนก ศรศักดา
27 11076 เด็กหญิง ศิครินทร์ นาคปิ่น
28 11097 เด็กหญิง อัจฉริยาพัชร วงษาเหวก
29 เด็กใหม่ เด็กหญิง ปวีร์ธิดา เทพคําภา
30 เด็กใหม่ เด็กหญิง ณัฐณิชา มีเกาะ

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาล 2/3  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 14 คน หญิง 16 คน รวม 30 คน )



ท่ี รหัส
1 10726 เด็กชาย บัญญวัต จิวัฒนไพบูลย์
2 10740 เด็กชาย ธนโชติ ห่อเนาวรัตน์
3 10987 เด็กชาย การัณยภาส แก้วนิ่ม
4 10979 เด็กชาย ธนัช กองสุวรรณ์
5 เด็กชาย กิจติพล ชัยหาร
6 เด็กชาย มาวิน เหมือนปิ๋ว
7 เด็กชาย พีรพล พิมพิลา
8 เด็กชาย ชยธร แก้วสุริยา
9 เด็กชาย ปฏิพัธน์ เหลืองวรชาติกุล

10 10705 เด็กหญิง ณชลนิภา โพธิชัยทร
11 10752 เด็กหญิง ชาลิสา ลดาวัลย์
12 10754 เด็กหญงิ ธิติยา คําอ่อน
13 10763 เด็กหญิง สุภัสสร แก้วรักษ์
14 10782 เด็กหญิง การ์ตูน ทัศนสุวรรณ
15 10982 เด็กหญิง พิชญทัฬห์ ศรีพระจันทร์
16 เด็กหญิง ทนากร คําโฮม
17 เด็กหญิง รศิตา ศะลาลาศ
18 เด็กหญิง สวรส โอชา
19 เด็กหญิง ชญาณี สุขสําราญ
20 เด็กหญิง กวินธิดา แจ่มใส
21 เด็กหญิง จิตรานุช อ่วมทอง

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/1  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 9 คน หญิง 12  คน รวม 21 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10725 เด็กชาย จิราวุฒิ เหล่าสักสาม
2 10748 เด็กชาย วุฒิภัทร แก้วกําพล
3 10766 เด็กชาย เพลงภัทร เซขุนทด
4 10802 เด็กชาย ธนกฤต เฉยฉิน
5 10987 เด็กชาย กิตติศักดิ์ บัวสง่า
6 10988 เด็กชาย กิตินันท์ อินแสน
7 เด็กชาย ประวันวิทย์ ปาลาด
8 เด็กชาย ธนกร ฮุส
9 เด็กชาย ตะวัน มรินทรา

10 10728 เด็กหญิง จันทรชา ใจอ่อน
11 10751 เด็กหญิง ก่ิง พลบูรณ์
12 10761 เด็กหญิง พิมลภัทร สายนุช
13 10800 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปทุมเมือง
14 10985 เด็กหญิง ปิ่นอนงค์ บุญปั๋น
15 10995 เด็กหญิง สุดารัตน์ พรมา
16 11004 เด็กหญิง ณัฐริกา สายวรรณะ
17 11005 เด็กหญิง ปิ่นสุดา ใจเติบ
18 เด็กหญิง วรัญญา ดีระสา
19 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เพ็ญเพชร
20 เด็กหญิง ปิยะรัตน์ บัวหลั่น

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/2  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 9 คน หญิง 11  คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10701 เด็กชาย อนุชา งามประดิษฐ์
2 10702 เด็กชาย อภิชาติ ผลพิบูลย์
3 10721 เด็กชาย นันท์นภัส อินนคร
4 10739 เด็กชาย ณัฐดนัย เวชประสิทธิ์สุข
5 10741 เด็กชาย บุญนที โพธิ์ชื่น
6 10742 เด็กชาย ภูริภาคินทร์ รอดบุญมา
7 10990 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ อ้ึงเจริญ
8 10991 เด็กชาย ศุภกร ขันทอง
9 เด็กชาย จิรากร อยู่พะเนียด

10 เด็กชาย คุณาการ คุ้มถนอน
11 10709 เด็กหญิง ภัทรธิดา จงคํานึงสุข
12 10729 เด็กหญิง จุฑามาศ คําซ้อน
13 10730 เด็กหญิง ชนากานต์ ติ๊บตา
14 10731 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จินโต
15 10738 เด็กหญิง ชฎาพร วัดเสนาะ
16 10984 เด็กหญิง สุทกาญ เสือเหลือง
17 10992 เด็กหญิง กชมน ธนสารทรงศรี
18 เด็กหญิง วรรณธิตา มะลาตรี
19 เด็กหญิง สุขใจ ฤกษ์สําราญ
20 เด็กหญิง มัทนีย์ ตินตานนท์
21 เด็กหญิง ถาวรีย์ สุมังคะ
22 เด็กหญิง ศิริลักษ์

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/3  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 12  คน รวม 22 คน )



ท่ี รหัส
1 10694 เด็กชาย คณิน ชื่นพลี
2 10695 เด็กชาย เดชา เรืองมนตรี
3 10719 เด็กชาย ธนกฤต ไชยมนตรี
4 10746 เด็กชาย สุวิจักขณ์ชัย นงค์เศษ
5 10749 เด็กชาย ปัณณทัต สารบรรณ
6 10981 เด็กชาย ปภังกร ศรีสมโภชน์
7 10989 เด็กชาย ธนกร พุดทอง
8 10999 เด็กชาย วรานพ โสภูเขียว
9 เด็กชาย จิรายุ นพคุณ

10 เด็กชาย รัฐธภูมิ คํามี
11 10711 เด็กหญิง สุชานันท์ กรณีย์
12 10755 เด็กหญิง ปพิชญา น้อยประชา
13 10760 เด็กหญิง สายใจ ครโสภา
14 11003 เด็กหญิง ชนันทร ศรีเหล่าน้อย
15 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ อะหลี
16 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เถาว์ประสาท
17 เด็กหญิง อนุธิดา คํามุงคุณ
18 เด็กหญิง พิมพ์ณภัส แทนรินทร์
19 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีพนม
20 เด็กหญิง พิมพ์พิมล พิมพ์โคตร
21 เด็กหญิง อาภรณ์ หมายซ้อนกลาง
22 เด็กหญิง พีรณี ธีรภาพเจริญ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/4  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 12  คน รวม 22 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10697 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กสิกรรุ่งโรจน์
2 10717 เด็กชาย จักรพันธ์ ปานรักษา
3 10722 เด็กชาย พีระพงษ์ พ่วงเขียว
4 10980 เด็กชาย ธีวรัช เลิศผล
5 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ จันทร์เรือง
6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จูพลาย
7 เด็กชาย กษิดิศ จันทพุก
8 เด็กชาย ณัฐพล ปรือปรัก
9 เด็กชาย ธีรเดช เย็นยิ้ม

10 เด็กชาย ธรรมพิทักษ์ สุตมาตย์
11 10399 เด็กหญิง มุกดา คชเทวิน
12 10707 เด็กหญิง ปนัดดา น้อยพราย
13 10713 เด็กหญิง อาริยา กุลพานิชย์
14 10727 เด็กหญิง ขวัญฤดี แผนงาม
15 10736 เด็กหญิง ชวัญรัตน์ พรศิริเสรี
16 10801 เด็กหญิง สุพัชญาภรณ์ กรุดภู่
17 10994 เด็กหญิง ณัฐพร ภัทรกุลพาณิชย์
18 11002 เด็กหญิง รัตติกาล ถนอมศักดิ์ยุทธ
19 เด็กหญิง พลอยขวัญ พงษ์พิพัฒน์
20 เด็กหญิง ปิยะดา คงเกียรติ
21 เด็กหญิง ธัญชนก เพื่อนใบลี
22 เด็กหญิง ญาณ์สินี มณีสุวรรณ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/5  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 12  คน รวม 22 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10698 เด็กชาย พนัชกร วิหาร
2 10718 เด็กชาย ณัฐศักดิ์ วิบูลย์
3 10723 เด็กชาย ภูริทัต ยอดจักร์
4 10724 เด็กชาย จีรายุ ทองไท
5 10744 เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
6 10745 เด็กชาย สงกรานต์ รัตนกายแก้ว
7 10997 เด็กชาย กลทีป์ บุญทิม
8 10998 เด็กชาย ธรรมนูญ สิงโต
9 เด็กชาย ก้องเกียรติ แสงสี

10 เด็กชาย ทัดธน เรืองจันทร์
11 10462 เด็กหญิง ขวัญทิพย์ รุ่งลอย
12 10712 เด็กหญิง สุรัตน์ติกานต์ พรมจักร
13 10733 เด็กหญิง ธัญสินี ร่ืนสุข
14 10750 เด็กหญิง กัญญารัตน์ มาพบพันธ์
15 10753 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ วรรณวิจิตร
16 10762 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ลาภเรืองอนันต์
17 10986 เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ปั้นเจริญ
18 10993 เด็กหญิง กมลชนก สวนสกุล
19 เด็กหญิง น้อยหน่า เชือน
20 เด็กหญิง นรารัตน์ นามนันท์
21 เด็กหญิง สมหญิง วงษ์จันทรา
22 เด็กหญิง แพรวา คณะสุข

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/6  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 12  คน รวม 22 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10700 เด็กชาย สุรวุฒิ มะโนมั่น
2 10699 เด็กชาย วุฒิชัย ศิลปชัย
3 เด็กชาย อชิระ สุภะสร
4 เด็กชาย นันนนท์ เอ่ียมเจริญ
5 เด็กชาย ธนัท สืบเผ่าพันธ์
6 เด็กชาย บูรพา พรมมาลา
7 เด็กชาย ภูผา เดชโชติ
8 เด็กชาย คมกฤษ คําแก้ว
9 เด็กชาย ภูบดี เย็นยิ้ม
10 10714 เด็กหญิง ธิดาพร บุญช่วย
11 10732 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สุปุนนะ
12 10737 เด็กหญิง อรวรรณ รอดวิไล
13 10757 เด็กหญิง วริศรา พรหมงาม
14 11007 เด็กหญิง ธิดา คําจวง
15 10983 เด็กหญิง มนัสนันท์ บุญดี
16 เด็กหญิง อุ่นไอรัก ยะมะหิง
17 เด็กหญิง อธิชา แย้มทะเล
18 เด็กหญิง พัทธนันท์ หาญขุนทด
19 เด็กหญิง กัญญาพัชร ทองจ้อย
20 เด็กหญิง นภัสนันท์ ผ่องใส

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/7  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 9 คน หญิง 11  คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 เด็กชาย ธีรพัฒน์ รอดคลองตัน
2 เด็กชาย ธนากร จุลกัณฑ์
3 เด็กชาย ภคพงษ์ ละครชัย
4 เด็กชาย อรหันต์ มะลิคุณ
5 เด็กชาย รัชชานนท์ จันสุนทร
6 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ สายทองอินทร์
7 เด็กชาย ณฐกร พิสภา
8 เด็กชาย จักรพงค์ ช่อทอง
9 เด็กชาย ธนกฤต ลีลาธนทรัพย์
10 เด็กชาย ธนกร เก้ือทาน
11 เด็กชาย อาลีฟิน อะหลี
12 เด็กหญิง เบญญาภา บัวศรี
13 เด็กหญิง ชญาณ์นินท์ อะหลี
14 เด็กหญิง ณิชาวีร์ พรมนาง
15 เด็กหญิง พรชิตา แซ่หล่ํา
16 เด็กหญิง สุภัทรนา ดําริห์
17 เด็กหญิง กานต์ชนก สวนสุวรรณ
18 เด็กหญิง แพรวา พู่รัดดา
19 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ สวยไธสง
20 เด็กหญิง มาลินี วงค์แก่นทอง
21 เด็กหญิง ภัทลดา ปัญญาหลัก

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/8  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 10  คน รวม 21 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 เด็กชาย กันตพงศ์ ดําสําอางค์
2 เด็กชาย ธนวัตน์ เดือนงามจริง
3 เด็กชาย ธนภัทร อินทะวง
4 เด็กชาย รัฐชานนท์ หลิน
5 เด็กชาย เอกณกร กล่อมเชื้อ
6 เด็กชาย ณัฐพล มณีเร่ือง
7 เด็กชาย ภานุรุจ ธรรมพันธ์
8 เด็กชาย กฤษฎา รวยดี
9 เด็กชาย อัครพล แซ่บุ้น
10 10758 เด็กหญิง อภิญญา บุญสา
11 11006 เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ ผ่องใส
12 เด็กหญิง ณิชกานต์ น้อยเซีย
13 เด็กหญิง ชนิกานต์ สีหอําไพ
14 เด็กหญิง ภิราพร ธรรมสิทธิ์
15 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ แก้วกล่ํา
16 เด็กหญิง แพรวา สุเหล่ห์
17 เด็กหญิง พรรณนิภา พรหมเสือ
18 เด็กหญิง ขนิษฐา ใจทอง
19 เด็กหญิง ข้าวหอม ทับทิมทอง
20 เด็กหญิง กรรณิกา มุ่งดี

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/9  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 9 คน หญิง 11  คน รวม 20 คน )



ท่ี รหัส
1 9411 เด็กชาย รัฐพล นาคนาวา
2 10376 เด็กชาย ก้องกิดากร เพียขันทา
3 10418 เด็กชาย ปริญญา ตรีเดช
4 10421 เด็กชาย พรรษา เมทะนา
5 10445 เด็กชาย ชิโนธร สิมมา
6 10451 เด็กชาย นารบดิน สังข์อุไร
7 10567 เด็กชาย ธวัชชัย เขียวประทุม
8 10654 เด็กชาย ประภาพัตร์ พุ่มศิริ
9 10655 เด็กชาย สันติภาพ ใหญ่รัมย์

10 10962 เด็กชาย วีรยุทธ อ่อนคํา
11 10963 เด็กชาย กฤตภาส ช่างบุ
12 10964 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กันยาประสิทธิ์
13 10968 เด็กชาย สิทธินนท์ เข็มโคตร์
14 10434 เด็กหญิง ณิชานันท์ เป็นสุภา
15 10438 เด็กหญิง นิฐินันท์ สิริภัทรพล
16 10441 เด็กหญิง วินิธา แสงแดง
17 10443 เด็กหญิง อรอุษา ชมพู
18 10463 เด็กหญิง จิรัชญา กิติกุลชัยเกษม
19 10682 เด็กหญิง ภัชรา ขนานรัมย์
20 10693 เด็กหญิง นิศามณี มุงคุณ
21 10970 เด็กหญิง กนกวรรณ คนบํารุง
22 10971 เด็กหญิง มุทิตา พูลชะโก
23 10972 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ก๊ะบุญธง
24 10975 เด็กหญิง ช่อฟ้า ทองคําดี

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 13 คน หญิง 1๑ คน รวม ๒๔ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10380 เด็กชาย ณัฐพันธ์ คําซ้อน
2 10384 เด็กชาย ภาคิน ศุขะ
3 10417 เด็กชาย บุรินทร์ คําภิลานนท์
4 10425 เด็กชาย สงกรานต์ ภู่ด้วง
5 10444 เด็กชาย ธนากร ปทุมทอง
6 10665 เด็กชาย ทยากร แป้นรักษา
7 10676 เด็กชาย ธนาภร อมรศยามล
8 10932 เด็กชาย วรรธวุฒิ เอ่ียมทรัพย์ใหญ่
9 10933 เด็กชาย ทินภัทร จิตรสุข

10 10934 เด็กชาย สุพัฒน์ สุวรรณศรี
11 10935 เด็กชาย ธีราวุฒิ ทองคล้าย
12 10936 เด็กชาย จักรภพ อินทสันต์
13 10393 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไชยยงค์
14 10408 เด็กหญิง ภัทรพร เรืองจันทร์
15 10428 เด็กหญิง กานต์พิชชา อํ่าจันทร์
16 10464 เด็กหญิง จีรนันท์ ลิตุ
17 10472 เด็กหญิง รพีพรรณ สมดี
18 10475 เด็กหญิง อาทิตยาพัณณ์ บัวผัน
19 10661 เด็กหญิง ฟาติมา อุยวรรณัง
20 10941 เด็กหญิง กรนิดา สุพัดวิวัฒน์พันธ์
21 10942 เด็กหญิง รุจิษยา ชาญรักษา
22 10943 เด็กหญิง กรรณรี สิงห์สา
23 10944 เด็กหญิง ณัฎชญา กันยาประสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/๒  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 1๒ คน หญิง 1๑ คน รวม ๒๓ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10267 เด็กชาย มอส
2 10378 เด็กชาย จักรภาณุ บุรีรักษ์
3 10387 เด็กชาย อาทิตย์ ดวงศิริ
4 10426 เด็กชาย สงกรานต์ อ่วมพ่วง
5 10427 เด็กชาย อภิเดช รักการ
6 10447 เด็กชาย ธราเทพ ถาพิลา
7 10450 เด็กชาย นราวิทย์ ประดับมุข
8 10667 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นเจริญ
9 10916 เด็กชาย ชาญณรงค์ สังข์เอ่ียม

10 10917 เด็กชาย วัชรพล ด่างน้ําเที่ยง
11 10918 เด็กชาย พิชยะ ดวงชัย
12 10919 เด็กชาย คณณิ กุศลกิตติวงศ์
13 10920 เด็กชาย ทรงธรรม เรือนวงษ์
14 10396 เด็กหญิง ตรีชาฎา เสียงล้ําเลิศ
15 10403 เด็กหญิง ไอยเรศ โลหะทองสิริผล
16 10433 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูเพียงใจ
17 10440 เด็กหญิง ภัทรภร มูลประเสริฐ
18 10467 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ผลทิพย์
19 10558 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ขยันชุมนุม
20 10664 เด็กหญิง โชติกา เอ่ียมสะอาด
21 10683 เด็กหญิง ปิ่นอนงค์ เวชสาร
22 10924 เด็กหญิง ยุพเรศ ชัยประภา
23 10925 เดก็หญิง ธัญญดา เบญจบริบูรณ์
24 10926 เด็กหญิง ปุณยภัทร จอดพิมาย

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/๓   ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 1๓ คน หญิง 1๑ คน รวม ๒๔ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10382 เด็กชาย บุตรมงคล พิมเสน
2 10409 เด็กชาย กษิดิ์เดช เปรมศิริ
3 10414 เด็กชาย ธนพล ภักแดงพันธ์
4 10415 เด็กชาย ธรรมวุธ พันธุ์คงโพธิ์
5 10448 เด็กชาย ธีรดนย์ ทิพย์คํา
6 10455 เด็กชาย ภูรินท์ ชุ่มพุดซา
7 10460 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีอัดชา
8 10668 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ มุ่งซ่อนกลาง
9 10680 เด็กชาย ปิยพล บุญดี

10 10687 เด็กชาย อัฐกร พิมพ์เชย
11 10949 เด็กชาย สเปน ไชยบุบผา
12 10950 เด็กชาย พัชร ตึสันเทียะ
13 10407 เด็กหญิง ดารินทร์ เพ็ชรทราย
14 10432 เด็กหญิง ชุติกานต์ สุคํา
15 10435 เด็กหญิง ธันยพร ชาวบ้านกร่าง
16 10436 เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีบัวอํ่า
17 10468 เด็กหญิง ธนัฐชา กมลเก่งเรียน
18 10473 เด็กหญิง ศิริญทิพย์ แสงนุ่ม
19 10660 เด็กหญิง นพมาศ พิญเพียร
20 10663 เด็กหญิง วารินทิพย์ ฉายวิเชียร
21 10955 เด็กหญิง พิมพ์นัชชา พูนผล
22 10956 เด็กหญิง วรรณภา คํามี
23 10957 เด็กหญิง พัทธรินทร์ ภัครกุลพาณิชย์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/4 ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 1๒ คน หญิง 1๑  คน รวม ๒3 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10375 เด็กชาย กฤษกร กว้างนอก
2 10383 เด็กชาย ปกรณ์ เพ็งชมจันทร์
3 10410 เด็กชาย คณธัช อินอํานวย
4 10423 เด็กชาย พิชญะ ทองเถ่ือน
5 10449 เด็กชาย ธีรภัทร เจริญชีพ
6 10459 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ภาษาพร
7 10631 เด็กชาย ประวีร์ ซิงห์
8 10666 เด็กชาย พิทวัส ปานโป๊ะ
9 10678 เด็กชาย อธิวัฒน์ แสงอุทัยวรรณ

10 10795 เด็กชาย ธณพัฒน์ โพธุง
11 10901 เด็กชาย อินทร์ทัด ข้อยุ่น
12 10395 เด็กหญิง ณัฐรัชต์ วิเศษสิงห์
13 10401 เด็กหญิง อรวรา จันทร์บํารุง
14 10461 เด็กหญิง กันยารักษ์ ศิลปพงษ์
15 10672 เด็กหญิง กชกร แซ่ชง
16 10681 เด็กหญิง แพรวา เถ่ือนบูลแสน
17 10688 เด็กหญิง สุวภา ช่องท้วม
18 10907 เด็กหญิง วิชญา โกยทอง
19 10908 เด็กหญิง เนตรนภา คําไฮ
20 10909 เด็กหญิง นันทิตา มุลลิล
21 10910 เด็กหญิง พิชาภา สีพาลา
22 10911 เด็กหญิง อารยา ภูผาเผย

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/5  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 1๑ คน หญิง 1๑  คน รวม ๒๒ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10163 เด็กชาย พงศกร พันธ์สวัสดิ์
2 10413 เด็กชาย ธนดล สาทร
3 10416 เด็กชาย นัฐวุฒิ ขําด่อน
4 10454 เด็กชาย ปิยะบุตร โนวฤทธิ์
5 10493 เด็กชาย รัตน์พล เลขะจิตต์
6 10657 เด็กชาย อภิสร ชาญผลเจริญ
7 10659 เด็กชาย ระพีพัฒน์ กรณีย์
8 10686 เด็กชาย ณฐกร ตู้จินดา
9 10787 เด็กชาย ธีรวัต กองแก้ว

10 10885 เด็กชาย วีรภัทธ รักอักษร
11 10886 เด็กชาย ธีรพัฒน์ พรมชาติ
12 10887 เด็กชาย ธีระภัฒน์ มั่นทอง
13 10402 เด็กหญิง อริสา ผลพิบูลย์
14 10405 เด็กหญิง ศรัณพร สุจริตวัฒนะนนท์
15 10437 เด็กหญิง นวลอนงค์ สยามนิกร
16 10465 เด็กหญิง เจนิศตา บุตรงาม
17 10671 เด็กหญิง กรชนก ณะอ่ิน
18 10684 เด็กหญิง อิสรีย์
19 10685 เด็กหญิง ปาริฉัตร ซิงห์
20 10689 เด็กหญิง นิชนันท์ อินนคร
21 10892 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พงศ์เสน่ห์วิทยา
22 10895 เด็กหญิง พิมภาพร สงไพล
23 เด็กหญิง บุษยมาศ สุขเนตร

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/6  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 1๒ คน หญิง 1๑ คน รวม ๒๓ คน )



ท่ี รหัส
1 10411 เด็กชาย จิรากร ดวงใจ
2 10412 เด็กชาย ณัฐนนท์ กิตติพงษ์ยิ่งยง
3 10446 เด็กชาย ทินกร พึ่งย้อย
4 10456 เด็กชาย ภูรินท์ ชาวกล้า
5 10457 เด็กชาย มังกร แพ่งกล่อม
6 10656 เด็กชาย เลนนาร์ด ซานเบิร์ก
7 10677 เด็กชาย ภัคพงษ์ แสงเผ่น
8 10777 เด็กชาย ชินภัทร ไชยภพ
9 10869 เด็กชาย สิทธิโชค สิทธิ
10 10870 เด็กชาย บุรธัช เย็นยิ้ม
11 10871 เด็กชาย พรพิพัฒน์ พาโพธิ์พันธ์
12 10393 เด็กหญิง กนกนภัส ทองใหม่
13 10397 เด็กหญิง ธิษณามดี จันทร์สมบุญ
14 10466 เด็กหญิง เจนจิรา กอนาค
15 10469 เด็กหญิง ธนิกานต์ ขอมีกลาง
16 10673 เด็กหญิง ไพคํา ดวงมาลา
17 10674 เด็กหญิง อนัญญา มณีปง
18 10788 เด็กหญิง ศตพร น้ําจันทร์
19 10877 เด็กหญิง วารุณีย์ ปัญญากอง
20 10878 เด็กหญิง เปมิกา ขุนศรี
21 10880 เด็กหญิง สุธินี ผ่องใส
22 10881 เด็กหญิง นันทิกานต์ นาวิชิต
23 เด็กหญิง อนุตตรีย์ ศักดิ์วิเศษ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/7  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 1๑ คน หญิง 1๒ คน รวม ๒๓ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10385 เด็กชาย ศักรินทร์ เรืองเชื้อเหมือน
2 10921 เด็กชาย ธนกฤต สุขเนตร์
3 10922 เด็กชาย พงศกร โสสุด
4 10937 เด็กชาย สุธิชาติ รอดคลองตัน
5 10938 เด็กชาย ภัทรภูมิ อ่องนภา
6 10940 เด็กชาย ราชัน ไซยาลาด
7 10965 เด็กชาย ภูตะวัน กาละพันธ์
8 10966 เด็กชาย พัชระ สาหัด
9 10967 เด็กชาย ธันวา ทองนา
10 10969 เด็กชาย ภาคภูมิ น้อยโสภา
11 11135 เด็กชาย จารุกิตย์ เพิกทิม
12 เด็กชาย ธนวัฒน์ ช่วยเหลือ
13 10945 เด็กหญิง อภัทรสรณ์ ประทุม
14 10946 เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์
15 10947 เด็กหญิง อุไรพร อินทร์พิทักษ์
16 10973 เด็กหญิง มณีบุษ ชมสระ
17 10974 เด็กหญิง ฐิชาพร จีรังกุล
18 10977 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ประภาวนัง
19 11103 เด็กหญิง สาริศา สิทธิศุภโชค
20 11116 เด็กหญิง จิรนันท์ ลีอุดม
21 11117 เด็กหญิง สุมัณตรา สาครอาจ
22 11118 เด็กหญิง อชิรญา ขุนทอง
23 เด็กหญิง นินภา พบขุนทด
24 เด็กหญิง เบญจพร ตั้งศรีบริบูรณ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/๘  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 1๒ คน หญิง 1๑ คน รวม ๒๓ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10888 เด็กชาย ณัฐชัย โสภาคดิษฐ์
2 10889 เด็กชาย ณรงค์เดช จิตเจริญ
3 10902 เด็กชาย ประภาพิชญ์ ขอนแก่น
4 10903 เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญแสน
5 10904 เด็กชาย รพีพัฒน์ สุวรรณขันธ์
6 10905 เด็กชาย นพเก้า กิจธารา
7 10951 เด็กชาย ณชกร น้อยมณี
8 10952 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศรีจันทวงษ์
9 10953 เด็กชาย พิพัฒน์ จันทร์ช่วยนา
10 10954 เด็กชาย ธิติ ศรีแสน
11 เด็กชาย โนอาร์ กล้าหาญ
12 10927 เด็กหญิง อัญธิวากร นาสมใจ
13 10928 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส จรแจ้ง
14 10929 เด็กหญงิ วิภารัตน์ ทําคํา
15 10930 เด็กหญิง ประภัสสร เกียรติงาม
16 10931 เด็กหญิง เพชรลดา สิงห์ซอม
17 10958 เด็กหญิง ปัณณพร เทพชะวงค์
18 10959 เด็กหญิง วริศรา กล่ําสามเรือน
19 10960 เด็กหญิง ปริชญา พูลสุวรรณ์
20 10961 เด็กหญิง เหมียว ลุงส่วย
21 11090 เด็กหญิง สุนันทา จันทร์สุข
22 11102 เด็กหญิง เปมิกา เทพวงศ์
23 11134 เด็กหญิง ชํามะเลียง จันทร์รวม

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/๙  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 1๑ คน หญิง 1๒ คน รวม ๒๓ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10872 เด็กชาย หิรัญ อ่ิมพิทักษ์
2 10873 เด็กชาย วชิรวิชญ์ คงวิวัฒน์เสถียร
3 10874 เด็กชาย ภูริช วิทยากูล
4 10875 เด็กชาย คณิศร วงษ์สุวรรณ์
5 10890 เด็กชาย ชาตรี ปินทรายมูล
6 10891 เด็กชาย อรรถพร พระริต
7 11110 เด็กชาย ธนโชติ เจริญศิริไพศาล
8 11119 เด็กชาย ปัณณทัต ไวฉลาด
9 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ แสนดี

10 เด็กชาย เมธพนธ์ แก้วสะแสน
11 10884 เด็กหญิง ไอริน ม่วงมั่งค่ัง
12 10896 เด็กหญิง วันเพ็ญ โยธะชัย
13 10897 เด็กหญิง พิชยาภา รัตนวิมล
14 10898 เด็กหญิง วาศิตา ปุณสังข์
15 10899 เด็กหญิง พัฒนสรา วรจันทร์เมือง
16 10900 เด็กหญิง วนัชพร วงนาม
17 10913 เด็กหญิง อริษา กุลพานิชย์
18 10914 เด็กหญิง กรรณนิกา
19 10915 เด็กหญิง ก่ิงฟ้า
20 11101 เด็กหญิง กัลยา ทองคํา
21 11104 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วรรณสุข
22 11129 เด็กหญิง ฤชนาถ ศักดา

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/10  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย ๑๐ คน หญิง 1๒ คน รวม ๒๒ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10036 เด็กชาย จอมเกล้า ทองตาเต็ม
2 10068 เด็กชาย ปณิธาน กออย่ากลาง
3 10102 เด็กชาย ปุณยวีร์ ตั้งธีระนันท์
4 10107 เด็กชาย อินทัช วรรณกิจ
5 10120 เด็กชาย ธนวิทย์ แซ่บ่าง
6 10351 เด็กชาย พงศกร วิหาร
7 10356 เด็กชาย พีรพงษ์ ศักดิ์ภิรมย์
8 10365 เด็กชาย อัครพล ทองบุญเกิด
9 10561 เด็กชาย พิชยดนย์ น้อยประทีป

10 10562 เด็กชาย ภาณุเมศวร์ เพชรคง
11 10563 เด็กชาย อัครพงษ์ จันทร์เกตุ
12 10056 เด็กหญิง ญาลินดา ไค่นุ่นกา
13 10060 เด็กหญิง ฟ้าใส หวานฉํ่า
14 10082 เด็กหญิง ชนิชสรา มะลิซ้อน
15 10115 เด็กหญิง มนัสวรรณ กลมจีน
16 10169 เด็กหญิง รุ่งฤดี มะยุวะรักษ์
17 10371 เด็กหญิง อินทิรา ศิริศักดา
18 10569 เด็กหญิง มณีมนท์ มุงคุณ
19 10570 เด็กหญิง ณิชมน สง่าจิตร
20 10571 เด็กหญิง อรจิรา บุตรแสน

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง ๙ คน รวม 2๐ คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9759 เด็กชาย ศิลา พิพัฒน์
2 ๑๐๐๓๒ เด็กชาย กิตตินันต์ วรรณโย
3 10072 เด็กชาย วรเมธ บํารุงวงศ์
4 10097 เด็กชาย ชลนที แสงแก้ว
5 10098 เด็กชาย ชัยชนะ อินทรสูตร
6 10643 เด็กชาย สุรชัย ผ่องใส
7 10644 เด็กชาย สตางค์ ประฐม
8 10645 เด็กชาย ปวีณ์กร เพ็งแก้ว
9 10866 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุวรรณลําภา

10 10867 เด็กชาย ณิชกุล สะสมทรัพย์
11 11079 เด็กชาย วาริน สมคูณ
12 10051 เด็กหญิง กัลญกร รักตสันติ
13 10053 เด็กหญิง จุฑามาศ เจริญศักดิ์
14 10085 เด็กหญิง ปรวิศา กระจ่างแจ้ง
15 10090 เด็กหญิง สกุลทิพย์ ภูตุลา
16 10108 เด็กหญิง กมลพัชร ทูลเศียร
17 10121 เด็กหญิง สุวภัทร ช่องท้วม
18 10647 เด็กหญิง กุลนัดดา ปัทมะสนธิ
19 10650 เด็กหญิง ณัฐฏวิตรา พึ่งด้วง
20 10653 เด็กหญิง นภาลัย นาคูณ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10065 เด็กชาย จิรวัฒน์ หนูมาน้อย
2 10069 เด็กชาย พรเทพ คันที
3 10094 เด็กชาย กัณฑ์เอนก เพิกเฉย
4 10095 เด็กชาย คุณวุฒิ คําเพ็ง
5 10162 เด็กชาย ฐิติกร เภาพงษ์
6 10236 เด็กชาย นันธวัตร เสริมนรา
7 10357 เด็กชาย ภูมิภัทร นาทะยัพ
8 10590 เด็กชาย วรพจน์   พรมชื่น
9 10591 เด็กชาย ศราวุธ จันทร์แสง

10 10592 เด็กชาย ทศพร วีระบัลย์
11 10593 เด็กชาย ศุภณัฐ ฟักฉิม
12 10057 เด็กหญิง ดรุณา บัวหลั่น
13 10079 เด็กหญิง กรรณิการ์ ติ๊บตา
14 10091 เด็กหญิง สุนิสา ประภาสัย
15 10119 เด็กหญิง อาภาภรณ์ โพธิ์เผือก
16 10363 เด็กหญิง ลมิดา เทือกภูเขียว
17 10600 เด็กหญิง สุดที่รัก ตินพ
18 10601 เด็กหญงิ ศิริลักษณ์ แสงเผ่น
19 10602 เด็กหญิง ศิริธิดา ศรีลาพา
20 10604 เด็กหญิง พัชรี อินทโชติ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10037 เด็กชาย ชณัฐ แซ่เตียว
2 10092 เด็กชาย กฤตพรด ฝังฝน
3 10093 เด็กชาย กฤษดา หิรัญสิริธนกุล
4 10105 เด็กชาย คมศร เสือช้อย
5 10353 เด็กชาย พิชญะ ต๋าตา
6 10607 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เถียรทวี
7 10608 เด็กชาย ชญานนท์ รักแก้ว
8 10611 เด็กชาย สุขประเสริฐ แม้นจิตร
9 10612 เด็กชาย ธารา พิลึก

10 10613 เด็กชาย ภัทรดนัย ธรรมพันธ์
11 10614 เด็กชาย วันชนะ แผนงาม
12 9722 เด็กหญิง ภรภัทร แสงสี
13 10086 เด็กหญิง พลอยรุ้ง ยุปานัน
14 10087 เด็กหญิง มนทิราวรรณ สอนผัด
15 10089 เด็กหญิง ศิวพร นาคคันทร
16 10117 เด็กหญิง ศิรภัสสร น้อยประชา
17 10362 เด็กหญิง นภารัตน์ เลขะจิตต์
18 10374 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา วิริยะชาติ
19 10499 เด็กหญิง มณิชา ช้างวิเชียร
20 10618 เด็กหญิง ลลิตา วิบูลย์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 10044 เด็กชาย รวิภาส บัวเทศ
2 10063 เด็กชาย กฤษฎี สดสร้อย
3 10071 เด็กชาย ภัทรกร ทองมี
4 10103 เด็กชาย สนธยา อุ่นลาด
5 10166 เด็กชาย ณรงค์เดช อ่อนตานา
6 10352 เด็กชาย พรรษา ลิตุ
7 10366 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรวัฒนธรรม
8 10479 เด็กชาย อ่องจาม วิชัย
9 10623 เด็กชาย เดชา จันทร์โสภา

10 10624 เด็กชาย ศุภกร น้อยเจริญ
11 10625 เด็กชาย ธนโชติ ท้าวคําวัง
12 10111 เด็กหญิง ธัญชนก หอมบุบผา
13 10118 เด็กหญิง สุพัตรา อัมภรัตน์
14 10368 เด็กหญิง ณวรรณกร สงวนวงษ์
15 10370 เด็กหญิง ปุณญาดา หิรัญรักษ์
16 10373 เด็กหญิง วัทนวิภา แก้วประกอบ
17 10632 เด็กหญิง ศศิวิมล ทรงเอ่ียม
18 10634 เด็กหญิง ปีใหม่ นาทองเลียน
19 13169 เด็กหญิง ปริญญา เอ่ียมช้อย
20 10864 เด็กหญิง มณชญา ชุ่มสิงห์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/5  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 ๑๐๐๔๐ เด็กชาย นพรัตน์ ยุบุญ
2 10073 เด็กชาย ศุภเดช แสงตะวัน
3 10099 เด็กชาย ทนนท์ชัย ภาชะดา
4 10101 เด็กชาย นครา บุญชิด
5 10167 เด็กชาย พีรพัฒน์ มิ่งขวัญ
6 10168 เด็กชาย ศิวกร ทองย้อย
7 10364 เด็กชาย อัศวิน แก้วประกอบ
8 10575 เด็กชาย วีรวัฒน์ ร่มไทร
9 10576 เด็กชาย สุรศักดิ์ บุญเทียม

10 10577 เด็กชาย รวิกรณ์ เสือคุ่ย
11 10052 เด็กหญิง เขมิกา สุวรรณศรี
12 10058 เด็กหญิง ปนัดดา เดชะคําภู
13 10078 เด็กหญิง กานต์ธีรา พริกคง
14 10114 เด็กหญิง ภัณฑิรา ศรีสุขสถิตกุล
15 10400 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ พรมวิชัย
16 10583 เด็กหญิง นริศรา นารีรักษ์
17 10585 เด็กหญิง มาติกา อมรศยามล
18 10586 เด็กหญิง ญาณิศา มีพิษ
19 เด็กหญิง ปอน
20 เด็กหญิง วรกาญจน์ จู้สกุล

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/6  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 10คน รวม 20  คน )



ท่ี หัสประจําตั
1 10564 เด็กชาย วีระพล มีศรี
2 10565 เด็กชาย กัปตัน ทัศนสุวรรณ
3 10568 เด็กชาย พงศกร สนิทใน
4 11077 เด็กชาย วีรภัทร รังศิโย
5 10104 เด็กชาย อรรถพันธ์ แสงอาทิตย์
6 10637 เด็กชาย อัศม์เดช ผิวผุด
7 10638 เด็กชาย นราวิชญ์ คําศรี
8 10639 เด็กชาย สิริวัฒน์ จิระดิเรกวรกุล
9 10641 เด็กชาย ภคพล ภูมินิตไชย

10 10642 เด็กชาย บดินทร์ เรืองมนตรี
11 10572 เด็กหญิง ปัทมพร ประณต
12 10573 เด็กหญิง จิณตณา เขาทอง
13 10868 เด็กหญิง อินทร์กรแก้ว ข้อยุ่น
14 10651 เด็กหญิง ภัทรจิลลา สันติสกุลวงศ์
15 10652 เด็กหญิง ปิยะณัท กอนรัมย์
16 11080 เด็กหญิง ปาริตา บุญรอด
17 11109 เด็กหญิง ลักษิกา วรรณสุข
18 10605 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีสุข
19 เดกหญิง ณัชชา ศิริยานต์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/๗  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 10 คน หญิง 9 คน รวม 19  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 10594 เด็กชาย ภูเขา หีบขุนทด
2 10595 เด็กชาย วัชรพล ศรีดี
3 10596 เด็กชาย อนุชา เจริญสุข
4 10597 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ นาคสุกร
5 10598 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ คงแสงศักดิ์
6 10599 เด็กชาย เจนวิทย์ พิกุลทอง
7 10615 เด็กชาย นาวิน สุวรรณ
8 10616 เด็กชาย จักรกริน กะรัมย์
9 10617 เด็กชาย ณัฐภัทร หอมทวนลม
10 11087 เด็กชาย วีรพงษ์ เรืองขํา
11 เด็กชาย วรคุโณ สุภานิช
12 10606 เด็กหญิง พิชาภรณ์ รามนันท์
13 11081 เด็กหญิง ปวิชญา แสงแสน
14 11082 เด็กหญิง รดากร จีนย้าย
15 11360 เด็กหญิง ฤทัยปรียา เรืองพัชราภรณ์
16 10619 เด็กหญิง กัญญารักษ์ พิมพะจักร์
17 10620 เด็กหญิง สุภาวัลย์ เทพวงศา
18 10621 เด็กหญิง ชนากานต์ โฉมยา
19 10622 เด็กหญิง สุชานันท์ ศรีวพจน์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/8  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 8 คน รวม 19  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 10626 เด็กชาย วรภพ วงศ์ดี
2 10627 เด็กชาย รณเดช ใสโสพล
3 10628 เด็กชาย พีรภัทร ศรศักดา
4 10630 เด็กชาย คีตภัทร เชขุนทด
5 10803 เด็กชาย วิชญะ เรืองเมือง
6 10863 เด็กชาย อํานาจ บุญปั๋น
7 11089 เด็กชาย จิราวัฒน์ ศรีอัดชา
8 10578 เด็กชาย จักรกฤษ บุญสิน
9 10579 เด็กชาย จีระวัฒน์ พลนอก
10 10860 เด็กชาย กีรติ คุ้มบํารุง
11 เด็กชาย พีรณัฐ บ่มกลาง
12 11083 เด็กหญิง ฑิติยา ไขโพธิ์
13 11084 เด็กหญิง บุญสิตา สุกข์แก้ว
14 11085 เด็กหญิง กัญณิกา คําปวง
15 11086 เด็กหญิง ชนิดาภา อินทร์บํารุง
16 10588 เด็กหญิง นุรนาซีนีน สะกานดา
17 10861 เด็กหญิง ปิติปรดา วะนะโพธิ์
18 10862 เด็กหญิง ณัฐชยา พุทธโอวาท
19 11088 เด็กหญิง สิริกานต์ พึ่งสุนทร
20 เด็กหญิง อัจฉรา มะโนลัย

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/9  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9386 เด็กชาย เจษฎา ศิลาจันทร์
2 9688 เด็กชาย เรืองพิพัฒน์ ลองศรี
3 9690 เด็กชาย อธิปไตย สังวาลย์แย้ม
4 9693 เด็กชาย อัลฮาฟิส ดอรอแม
5 9711 เด็กชาย นรากร กุณาตรี
6 9732 เด็กชาย สเปน พรหมงาม
7 10263 เด็กชาย ธนากรณ์ แท่นแสง
8 10282 เด็กชาย ธีรพัฒณ์ รอดเทไภย
9 10318 เด็กชาย ธรรมรัตน์ มุงคุณมะณี

10 10336 เด็กชาย นิติภูมิ สิริภัทรพล
11 10848 เด็กชาย จรัญ บุญชิด
12 9696 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ แซโ่ค้ว
13 9700 เด็กหญิง นารา ตลับทอง
14 9702 เด็กหญิง รัศมี ดวงศิริ
15 9735 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จันเบ้า
16 9747 เด็กหญิง สุทธิดา ปทุมทอง
17 10026 เด็กหญิง พิมพ์ลภ้ส สมดี
18 10251 เด็กหญิง ตรีณิชา จันทร์รวม
19 10274 เด็กหญิง จารุศิริวรรณ กลิ่นหอม
20 10287 เด็กหญิง สุเมษา กําหนดศรี
21 10295 เด็กหญิง มีนา สายนุช
22 10311 เด็กหญิง อรัญญา เฉยฉิว
23 10326 เด็กหญิง นริสรา นาคเถ่ือน
24 10344 เด็กหญิง สวรรยา ภูมิโคกรักษ์
25 10846 เด็กหญิง ศศิโสม บัวใหญ่

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 14 คน รวม 25 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9510 เด็กชาย ศิรภัทร แสงนุ่ม
2 9687 เด็กชาย รวีโรจน์ กมลเก่งเรียน
3 9705 เด็กชาย กิตติพงศ์ เนาวรัตน์
4 9713 เด็กชาย พีระพล ปานพลอย
5 10016 เด็กชาย วีรวุฒิ โพธิ์เผือก
6 10124 เด็กชาย สุรธีร์ สุมังคะ
7 10264 เด็กชาย ปัญญา เชื้อลิ้นฟ้า
8 10319 เด็กชาย ญาณวัฒน์ วรรณภักดี
9 10337 เด็กชาย นที เทพคําภา

10 10553 เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกําพล
11 10849 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ฉิมนอก
12 10851 เด็กชาย กิตติศักดิ์ นันดอกรักษ์
13 9697 เด็กหญิง โชติกา เอ่ียมสอาด
14 9738 เด็กหญิง ทาริกา ทัดวงษ์
15 9743 เด็กหญิง นฤมล เปียมสกุล
16 9744 เด็กหญิง แพรวา ธนพันธ์ณรงค์
17 10254 เด็กหญิง วนิดา กลัดบ้านห้วย
18 10273 เด็กหญิง นันท์นภัส บัวบาน
19 10288 เด็กหญิง ณิชกาญจน์ แสงกล้า
20 10303 เด็กหญิง เกวรินทร์ มั่นแพร
21 10312 เด็กหญิง จุฑามาศ เณรทอง
22 10328 เด็กหญิง จีรนันท์ ทับพร
23 10343 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญสา
24 10346 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ อินสอน
25 10555 เด็กหญิง เบญจวรรณ เบญจวัฒนากรณ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 12 คน หญิง 13 คน รวม 25 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9509 เด็กชาย พัทธนันท์ เทียมนุช
2 9685 เด็กชาย พรพรม กุหลาบทอง
3 9714 เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงทอง
4 9749 เด็กชาย ยศกร เภสัชจา
5 9985 เด็กชาย ปัณณทัต มีสงฆ์
6 10024 เด็กชาย ปฏิภาน มณีพงษ์
7 10244 เด็กชาย ฟิลลิป ซานเบร์ิก
8 10283 เด็กชาย ยศนันท์ พันธ์พรหม
9 10320 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทองคุ้ม

10 10338 เด็กชาย คมกฤษณ์ มีสกุลวงศ์
11 10850 เด็กชาย อารัก อายุวัฒน์
12 9703 เด็กหญิง ราชาวดี มาตรา
13 9704 เด็กหญิง อัญชริการ์ พิณพาทย์
14 9739 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทิพย์สันเทียะ
15 9745 เด็กหญิง ศิรินภา รักแฟง
16 9769 เด็กหญิง ภัทรวดี สุเมธรัฐ
17 10010 เด็กหญิง ภัคจิรา มงคลใหม่
18 10122 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดวงใจ
19 10256 เด็กหญิง สิราณีย์ โตประดิษฐ์
20 10277 เด็กหญิง อรวรรณ จันทร์ชฎา
21 10289 เด็กหญิง พรนิภา ตระพรม
22 10304 เด็กหญิง พลอยนภัส กองนักประเสริฐ
23 10329 เด็กหญิง สุภาทิพย์ ใจทอง
24 10347 เด็กหญิง ภคพร ลําจวน
25 11093 เด็กหญิง อาริชา ธรรมรักษา

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 14 คน รวม 25 คน )



ท่ี รหัส
1 9712 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ โพธิ์ชื่น
2 9730 เด็กชาย พีรพัฒน์ อุดม
3 9761 เด็กชาย อนุกูล พละศักดิ์
4 10014 เด็กชาย ไตรรัตน์ เข็มทอง
5 10159 เด็กชาย เดชา มนัสวงษ์กาญจน์
6 10250 เด็กชาย ธนกฤต ดีกรุ่น
7 10286 เด็กชาย อรรคภัณฑ์ เที่ยงธรรม
8 10297 เด็กชาย ชนินทร์ คําจวง
9 10338 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองปลอด

10 10804 เด็กชาย สุภัทรพงศ์ เรืองเมือง
11 10847 เด็กชาย เพทาย จันทร์สมบูรณ์
12 11094 เด็กชาย เจษฎากร จันทร์สุข
13 9726 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วอสูงเนิน
14 9748 เด็กหญิง เพชรริสา บางโท
15 10018 เด็กหญิง นนท์ธิญา สุดจิตจูน
16 10021 เด็กหญิง ปุณยาพร โรจนธรรม
17 10031 เด็กหญิง ปิยะดา พันธ์ศิริ
18 10257 เด็กหญิง เสาวภาคย์ อ่ึงเจริญ
19 10269 เด็กหญิง นิภาพร ยอดจักร์
20 10276 เด็กหญิง นฤมล แข็งกล้า
21 10278 เด็กหญิง กัญชพร บุดดีวงษ์
22 10290 เด็กหญิง กมลลักษณ์ กาดกอเสริม
23 10330 เด็กหญิง ณัฐกมล สีตาล
24 10349 เด็กหญิง วิชญาพร จันทร์อินทร์
25 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร ภู่พานทอง

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 12 คน หญิง 13 คน รวม 25 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9434 เด็กชาย ธนากร ศักดิ์สกุลทอง
2 9579 เด็กชาย จิรานุพัฒน์ อุยวรรณัง
3 9752 เด็กชาย กิตติศักดิ์ นวดกลาง
4 9758 เด็กชาย วีระพล กันน้อย
5 10015 เด็กชาย พีรพัฒน์ สวัสดิ์ดล
6 10022 เด็กชาย คัมภีร์ภัทร บุญรอด
7 10245 เด็กชาย จีรยุทธ จีนประชา
8 10284 เด็กชาย เปา
9 10299 เด็กชาย รัฐภูมิ คะลีล้วน

10 10332 เด็กชาย ภัคพล สีทอง
11 10854 เด็กชาย บุณยกร ขันทอง
12 เด็กชาย พิชญะ อันทะระ
13 9512 เด็กหญิง ชนาพร สุดจิตต์
14 9694 เด็กหญิง จันทร์จิรา จันทรเสนา
15 9763 เด็กหญิง ชัญญานชุ ดีดวงพันธ์
16 9767 เด็กหญิง ปาริชาติ กิจประชา
17 9786 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สุริยะโสภา
18 10030 เด็กหญิง อรญา เย็นยิ้ม
19 10258 เด็กหญิง นิติมา เจริญรัมย์
20 10270 เด็กหญิง ศิรินดา จินดาธรรม
21 10291 เด็กหญิง ฐิติภา ฉัตรสมบูรณ์
22 10306 เด็กหญิง อนิสา เครือแสง
23 10331 เด็กหญิง น้ํามนต์ จินโต
24 10340 เด็กหญิง แสงจันทร์ บุญเผือก
25 10554 เด็กหญิง กวินธิดา จันทา

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 12 คน หญิง 13 คน รวม 25 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 9684 เด็กชาย ธนภัทร เรืองจันทร์
2 9686 เด็กชาย ภูริ รัตนสุวรรณ
3 9755 เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ ฉิมทับ
4 9821 เด็กชาย พงษ์ศกร จันศิริ
5 10017 เด็กชาย สนธยา ทองละมุล
6 10019 เด็กชาย อาทิวราห์ วิรุมาศ
7 10247 เด็กชาย พิทวัส คําเกตสร
8 10300 เด็กชาย อนุชา เรืองขํา
9 10313 เด็กชาย กมลวิชย์ กองพา

10 10333 เด็กชาย อนุสิทธิ์ จูมจันทา
11 10852 เด็กชาย สุรชาติ ดอนชัย
12 10855 เด็กชาย ฐานพัฒน์ พันธ์วงค์
13 9698 เด็กหญิง ณฐกานต์ อุ่นลาด
14 9699 เด็กหญิง ณัฐพร แก้วดี
15 9746 เด็กหญิง สายป่าน ภักแดงพันธ์
16 10025 เด็กหญิง จิราวรรณ อุทัยศรี
17 10271 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส โพธิ์ศรี
18 10292 เด็กหญิง ทิตทิพร วงษ์ไกร
19 10307 เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ซ่ง
20 10321 เด็กหญิง กฤตพร กะอาจ
21 10341 เด็กหญิง นิศาชล ขําด่อน
22 10560 เด็กหญิง ปัจฐิมา กะรัมย์
23 10859 เด็กหญิง อรสินี ดอนชัย
24 เด็กหญิง รัตนพร แซ่ลิ้ม
25 เด็กหญิง นาเดีย อะหลี

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/6  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 12 คน หญิง 1๓ คน รวม 2๕  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 9390 เด็กชาย ธนาวัชฒ์ สุนทรวงค์
2 9435 เด็กชาย ธนาพงษ์ สุนทรวงค์
3 9728 เด็กชาย จิรายุ กุลต้น
4 9756 เด็กชาย พลช ทรงเชื้อ
5 10175 เด็กชาย เอกชัย คําโสภา
6 10246 เด็กชาย ภูวนาท ทองชุม
7 10261 เด็กชาย วัทนสิริ พระพิมพา
8 10301 เด็กชาย พันกร โล่ห์คํา
9 10314 เด็กชาย ธนัท หนูรุ่น

10 10334 เด็กชาย ธีรัตน์ รักแก้ว
11 10856 เด็กชาย นิรุทธ์ วรจันทร์เมือง
12 9701 เด็กหญิง ไพลิน คชเทวิน
13 9721 เด็กหญิง ประภัสราภรณ์ ยนต์สุข
14 9725 เด็กหญิง อัยญริณ ประทมุวัน
15 9742 เด็กหญิง ธิมารินทร์ แตงอ่อน
16 9762 เด็กหญิง กมลทิพย์ หนูน้อย
17 9785 เด็กหญิง ไอริน พลบูรณ์
18 10272 เด็กหญิง วนฉัตร พรหมประเสริฐ
19 10293 เด็กหญิง ชนันธร เงินดี
20 10308 เด็กหญิง อุไรวรรณ ข้อนอก
21 10322 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภู่เถ่ือน
22 10342 เด็กหญิง พรวิลัย เหงาทอง
23 10793 เด็กหญิง วณิศา รัตนใหม่
24 เด็กหญิง ศริตา ศะลาลาศ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/๗  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 13 คน รวม 24  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี หัสประจําตั
1 9683 เด็กชาย เจริญวัฒน์ แดงจันทึก
2 9709 เด็กชาย ชัยธวัช คุ้มหมู่
3 9731 เด็กชาย ภูตะวัน คันทะวุธ
4 9819 เด็กชาย ภูบดินทร์ พรมลิ
5 10249 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทับพร
6 10262 เด็กชาย สรยุทธ เหมือนปิ๋ว
7 10280 เด็กชาย ปภาวิน วงษ์แสนสุข
8 10302 เด็กชาย ณัฐพร แซ่หวอง
9 10317 เด็กชาย สิริโรจน์ ศรีสุนันท์

10 10335 เด็กชาย เอกรินทร์ เวฬุบรรณ์
11 10557 เด็กชาย เมธาวี แก้วจุมพล
12 9720 เด็กหญิง แทนชนก รอดวิลัย
13 9740 เด็กหญิง ธันยพร ขจีเจริญ
14 9771 เด็กหญงิ วราพร ตรีเดช
15 9784 เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิ์วิเชียร
16 10027 เด็กหญิง กนกนิภา พิมเสน
17 10253 เด็กหญิง สุภาวดี มีสมภพ
18 10259 เด็กหญิง ปภาดา กองทิพย์
19 10294 เด็กหญิง กมนทรรศน์ วัฒนะเกษมศิริสุข
20 10309 เด็กหญิง วรารักษ์ สมชัยภูมิ
21 10325 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย อาหยิ
22 10559 เด็กหญิง ญาณิศา ณะอ่ิน
23 10857 เด็กหญิง ชลทิชา อินสว่าง
24 เด็กหญิง เบญจพร ตั้งศรีบริบูรณ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/8  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 13 คน รวม 24  คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9327 เด็กชาย ชาญชัย นาคูณ
2 9392 เด็กชาย ปรีชากรณ์ บุญสร้าง
3 9411 เด็กชาย รัชพล บุรุษนันทน์
4 9413 เด็กชาย สหรัฐ อนุศาสนนันท์
5 9458 เด็กชาย ณิธิพงษ์ ซุ้มชัยวงศ์
6 9460 เด็กชาย ธีร์ธวัช แก้วกลาง
7 9751 เด็กชาย กาจกฤษฏิ์ บุญปก
8 9789 เด็กชาย กันตภณ มาลาตรี
9 9936 เด็กชาย ชัยณรงค์ สังข์เอ่ียม

10 9953 เด็กชาย กิตติศักดิ์ จูลิบ
11 9955 เด็กชาย มงคล ช้างวิเชียร
12 9398 เดก็หญิง ณัฐณิชา คันที
13 9420 เด็กหญิง กนกพร แช่เอ๊ียว
14 9443 เด็กหญิง กวิตา นุชกระแส
15 9453 เด็กหญิง พิมพ์ลดา ธนพันธ์ณรงค์
16 9467 เด็กหญิง กชนน ลิ่มวีระกูล
17 9472 เด็กหญิง ประภัสสร เหม็งพูล
18 9477 เด็กหญิง ฤทัยณัฏฐ์ มาศรังสฤษดิ์
19 9680 เด็กหญิง สุภัตรา นนทะชาติ
20 9933 เด็กหญิง เกลียวพัฒตา อินทโชติ
21 9950 เด็กหญิง พิชญา กระเหว่านาค
22 9969 เด็กหญิง ประภาวี อัมภรัตน์
23 9979 เด็กหญิง อรัญญา ทับทิมหอม
24 10783 เด็กหญิง อนุรดี โพธิ์สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  11   คน หญิง   13  คน รวม  24   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9178 เด็กชาย พีรพัฒน์ โกยทอง
2 9387 เด็กชาย ชาญชัย มูลทองลี
3 9409 เด็กชาย ธนวินท์ ตาสามปือ
4 9418 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ ภักแดงพันธ์
5 9457 เด็กชาย ชาตรี วงษ์คําจันทร์
6 9461 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กันน้อย
7 9465 เด็กชาย พีรณัฐ วิหาร
8 9922 เด็กชาย อดิศร ทิพยเนตร
9 9975 เด็กชาย แสนเกล้า ทองตาเต็ม

10 10154 เด็กชาย กิตติศักดิ์ สิริประกายศักดิ์
11 10852 เด็กชาย ตอเรส ไชยบุบผา
12 9399 เด็กหญิง นิรารัตน์ แย้มสอาด
13 9401 เด็กหญิง เมธาวี พันธุ์ศรี
14 9427 เด็กหญิง สุธีรา สุเมธรัฐ
15 9444 เด็กหญิง กานต์พิชชา  สุดใจ
16 9447 เด็กหญิง ชนินาถ แสงรักษ์
17 9471 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์    ไชยต๊ะ
18 9475 เด็กหญิง ภาณุมาส ชาญสุทธิกนก
19 9668 เด็กหญิง จิลลาภัทร ยืนยง
20 9681 เด็กหญิง จิราพัชร กาญจโนฬาร
21 9945 เด็กหญิง ธันวมาส ช้างขวัญยืน
22 9967 เด็กหญิง วามาตา ไค่นุ่นกา
23 9984 เด็กหญิง แพรไพลิน บุญสุนทรทรัพย์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ปีการศึกษา 2562  ( ชาย  1๑   คน หญิง   1๒  คน รวม  ๒๓   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9152 เด็กชาย สุรเชษฐ์ สังข์ทอง
2 9412 เด็กชาย วงศกร รักตสันติ
3 9432 เด็กชาย โชติวิทย์ หลําผาสุข
4 9433 เด็กชาย ธนพงศ์ เนาวรัตน์
5 9648 เด็กชาย ชยพล ไกรวงษ์
6 9663 เด็กชาย ธนกฤต ฝังฝน
7 9940 เด็กชาย ธีระพัฒน์ สินหะสิน
8 9942 เด็กชาย นพเก้า พลหาญ
9 9998 เด็กชาย กมลภพ สุบงกช
10 10001 เด็กชาย บูรพา พิมคีรี
11 10128 เด็กชาย ศิวา การะเกตุ
12 11111 เด็กชาย ภูมารินทร์ เจริญศิริไพศาล
13 9403 เด็กหญิง รัตน์ติกาญ สุขเนตร
14 9404 เด็กหญิง วธิดา ผลทิพย์
15 9406 เด็กหญิง ศรันยา วันทาพงษ์
16 9445 เด็กหญิง ขวัญนภา เดชโชติ
17 9450 เด็กหญิง ธิดา โสภักดี
18 9472 เด็กหญิง ปวรา แสงทอง
19 9478 เด็กหญิง อรพรรณ ขันคํา
20 9618 เด็กหญิง พรชฎา แตงอ่อน
21 9673 เด็กหญิง เบญญาภา แซ่ล้อ
22 9931 เด็กหญิง ชนิดาภา เกตุหงษ์น้อย
23 9981 เด็กหญิง อัฐรา สยามนิกร

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  12   คน หญิง   11  คน รวม  23   คน )



ท่ี รหัส
1 9384 เด็กชาย กรวิชญ์ ภูครองผา
2 9394 เด็กชาย พริส รักแฟง
3 9414 เด็กชาย สุรเดช พลอยแก้ว
4 9437 เด็กชาย เพชรมงคล ทองพาศน์
5 9456 เด็กชาย ชนะศักดิ์ วัดเสนาะ
6 9463 เด็กชาย ประเสริฐ์ แซ่เตียว
7 9635 เด็กชาย เบิร์ด แสนคํา
8 9678 เด็กชาย เด่นคุณ วิบูลย์ปิ่น
9 9689 เด็กชาย สุจิรายุ หาญสุโพธิ์

10 9926 เด็กชาย อนุชา เหมกุล
11 9943 เด็กชาย ดินดาฮูเซน  -
12 9400 เด็กหญิง ปฐมาวดี เหล่าทองสิงห์
13 9405 เด็กหญิง วิภาวรรณ ทําคํา
14 9421 เด็กหญิง กุลธิดา ปัทมะสนธิ
15 9424 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ถมทอง
16 9446 เด็กหญิง จารวี รุ่งสว่าง
17 9469 เด็กหญิง จิรัชญา ประสิทธิเวช
18 9484 เด็กหญิง พัชราภรณ์ มหากอง
19 9672 เด็กหญิง ณิชานันท์ ศรีแกดํา
20 9679 เด็กหญิง นภัสนันท์ ขันฑพงศ์
21 9932 เด็กหญิง ภักดิ์วิภา ธรรมสิทธิ์
22 9946 เด็กหญิง ภัสสร อุ่นเกิด
23 9947 เด็กหญิง รัฐติกรณ์ วงศ์คําจันทร์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  11  คน หญิง   12  คน รวม  23   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9320 เด็กชาย นพพล ขวนขวาย
2 9408 เด็กชาย ชนะชนท์ กิจพากรกิตติ
3 9692 เด็กชาย อัครภูมิ สุขประยูร
4 9708 เด็กชาย จิตติพัฒน์ โซใหม่
5 9929 เด็กชาย ณรงค์กรณ์ ศรีพนม
6 9952 เด็กชาย วายุ พิมคีรี
7 9956 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีอนันต์
8 9972 เด็กชาย เพชรพูน พินธุนิบาต
9 10002 เด็กชาย บารมี กองชา

10 10235 เด็กชาย วัชระ ข้อนอก
11 10547 เด็กชาย ปรินทร คําจันทร์
12 เด็กชาย ธวัชชัย แทนกุล
13 9420 เด็กหญิง ทิพย์วรรณ กุหลาบทิพย์
14 9429 เด็กหญิง ธัญชนก นาคคันทร
15 9452 เด็กหญงิ พิชญา มั่นจิตร์
16 9474 เด็กหญิง พรณภัทร สวัสดิ์ไพรงาม
17 9664 เด็กหญิง นพเกล้า มาสุข
18 9930 เด็กหญิง จันทร์ธาทิพย์ เขาทอง
19 9944 เด็กหญิง กรกนก เกาะเปียะ
20 9961 เด็กหญิง เขมจิรา บุบผาลา
21 9966 เด็กหญิง ธัญญธร โรจนธรรม
22 9996 เด็กหญิง ทัตพิชา แป้นห้วย
23 10240 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ก่ิงเมือง
24 10853 เด็กหญิง มนชนก คงรอด

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  12   คน หญิง   12  คน รวม  24   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9924 เด็กชาย ธีรวุฒิ เวฬุวนารักษ์
2 9958 เด็กชาย พันนา -
3 9970 เด็กชาย กรกช ทับทิมทอง
4 9971 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ดําสําอางค์
5 9974 เด็กชาย คณาธิป สุขพอ
6 9991 เด็กชาย ตาฮูเซน  -
7 10003 เด็กชาย คฤหัส พร้ิงเพลิด
8 10551 เด็กชาย ฐิติภัทร ประชาชิต
9 10771 เด็กชาย จิตตินันท์ หีดสันเทียะ

10 10796 เด็กชาย ธณวัฒน์ โพธุง
11 10844 เด็กชาย ธีรพล ช่อไม้ทอง
12 11121 เด็กชาย นิชคุณ ช้อนใจ
13 9674 เด็กหญิง ศรีกานดา คําสว่าง
14 9935 เด็กหญิง โยธิกา วัดเสนาะ
15 9965 เด็กหญงิ ณิชาพร พิมพิค่อ
16 9983 เด็กหญิง อภิญญา -
17 9992 เด็กหญิง ธิดา ภาคภูมิ
18 9997 เด็กหญิง จิรธิดา พฤษบาล
19 10006 เด็กหญิง ชลิตา ศัยสิทธิ์
20 10007 เด็กหญิง อุษามณี ไทยหิรัญ
21 10173 เด็กหญิง น้ําเพชร มาตวังแสง
22 11113 เด็กหญิง กฤษศิกาญ อริยมงคลชัย
23 11133 เด็กหญิง พรพรหม สุขสมบุตร

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  12   คน หญิง   11  คน รวม  23   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9391 เด็กชาย นพรัตน์ พังคะโส
2 9440 เด็กชาย อภิวัฒน์ โมธรรม
3 9459 เด็กชาย ธนากร โพธิ์นาคเงิน
4 9691 เด็กชาย อัครพงษ์ สังข์ทอง
5 9957 เด็กชาย ปาณาณัฐ ฟักฉิม
6 9999 เด็กชาย ปเมธินท์ แย้มนุ่น
7 10004 เด็กชาย มนัสพันธน์ จันทร์เติบ
8 10005 เด็กชาย ธันวา หมั่นการ
9 10546 เด็กชาย กรณ์ปวิชญ์ เด่นรัศมีเทพ

10 10843 เด็กชาย อนุเทพ จันทร์สิงห์
11 11122 เด็กชาย ศิริชัย เพิกทิม
12 เด็กชาย เนติพงษ์ แก้วใส
13 เด็กชาย ศรวิทย์ พุ่มมะเดื่อ
14 9397 เด็กหญิง ณฐพร แสงแก้ว
15 9426 เด็กหญิง สุกัลยา ชวาลา
16 9665 เด็กหญิง นภา ฟ้าสว่าง
17 9993 เด็กหญิง ศิริขวัญ อนุญาหงษ์
18 10008 เด็กหญิง โชติกาญจน์ ดวงดาว
19 10478 เด็กหญิง ชญาดา ยะถาคาร
20 11108 เด็กหญิง อทิตญา ยุบรัมย์
21 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ หลําใจซ่ือ
22 เด็กหญิง สิริจรรทา ศักดิ์เพชฐ์
23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แซ่วุ่น
24 เด็กหญิง ขนิษฐา บัวแตง

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/7 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย  13   คน หญิง   11  คน รวม  24   คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9094 เด็กชาย ภาคิน ทําคํา
2 9098 เด็กชาย อนุสรณ์ ประทุม
3 9105 เด็กชาย ธวัชชัย ขันสู้การ
4 9109 เด็กชาย อนุพงษ์ พละศักดิ์
5 9155 เด็กชาย วรกานต์ มานะกุล
6 9363 เด็กชาย พิเชษฐ อุทิลักษณ์
7 9590 เด็กชาย คณาธิป ตุ้มคํา
8 9609 เด็กชาย อนุวัฒน์ เหมกุล
9 9611 เด็กชาย อภินันท์ นัดกลิ่น

10 9619 เด็กชาย ธีรติ แหว่นสี
11 9623 เด็กชาย ภัทรบดี อภิศักดินันตกุล
12 9652 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณแก้ว
13 9907 เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ พันธ์ศิริ
14 9112 เด็กหญิง ธัญชนก เบญจบริบูรณ์
15 9118 เด็กหญิง กะรัตเพชร แสนช่าง
16 9136 เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขนิยม
17 9137 เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์ภา
18 9144 เด็กหญิง มนัสนันท์ ภูสีน้ํา
19 9164 เด็กหญิง ทิพปภา ไสโสภา
20 9372 เด็กหญิง นริศรา สีโนนยาง
21 9599 เด็กหญิง นงนาถ ชูดวง
22 11131 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ปานแดง
23 เด็กชาย อัครพล จั่นบางม่วง

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 13 คน หญิง 10 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8759 เด็กชาย ชนภัทร์ ประสาทโพธิ์
2 9097 เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ ศรีสุจริตพานิช
3 9100 เด็กชาย จุติภัค แก้วกาญณ์
4 9124 เด็กชาย ณัฐพงศ์ กอสันเทียะ
5 9151 เด็กชาย ศิริชัย พุดทอง
6 9174 เด็กชาย อนุชา พึ่งย้อย
7 9364 เด็กชาย มุนินทร์ ขําขจร
8 9365 เด็กชาย ไจแอ้นด์ พงษ์สาลี
9 9605 เด็กชาย ฉัตรเมธี ดิลกลาภ

10 9625 เด็กชาย กฤษฎา ใจดี
11 9654 เด็กชาย สิงหา เตียวท่าพระ
12 10132 เด็กชาย อนุชา รอดสําแดง
13 10152 เด็กชาย ยศวิชญ์ แสวงศรี
14 10486 เด็กชาย พันธ์ุธัช วุ้นบํารุง
15 10840 เด็กชาย ชินภัทร โสสุด
16 9113 เด็กหญิง พลอยไพลิน ธนพันธ์ณรงค์
17 9143 เด็กหญิง ณิชา อินทปัตถา
18 9165 เด็กหญิง พลอยชมภู จิตรนอก
19 9169 เด็กหญิง ปิยฉัตร ศรีไตรรัตน์
20 9212 เด็กหญิง รุ้งจรัสแสง ขําอํ่า
21 9600 เด็กหญิง ลภัสภาส์ สังขรักษา
22 9604 เด็กหญิง เบญจพร เบญจวัฒนากรณ์
23 9632 เด็กหญิง พิชญาภา ภมรพล
24 10539 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ชูกลิ่นหอม

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 15 คน หญิง 9 คน รวม 24 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8479 เด็กชาย สุริยะฉัตร หาญสุโพธิ์
2 8845 เด็กชาย วงศกร จินดานิล
3 9099 เด็กชาย อนุศิษฏ์ ท้าวโคตร
4 9120 เด็กชาย ประพัฒน์ สุคํา
5 9125 เด็กชาย ณัฐชระ ศรีชารัตน์
6 9135 เด็กชาย พี ฮกมาลี
7 9176 เด็กชาย วรฤทธิ์ พันธุ์ศิลา
8 9368 เด็กชาย ธันวา ปกเกล้า
9 9379 เด็กชาย นิพนธ์ ดิษเอม

10 9508 เด็กชาย จักรภัทร วิรุมาศ
11 9620 เด็กชาย พงศ์ศิริ เกิดสุข
12 9626 เด็กชาย ปฏิมากร แตงผึ่ง
13 9640 เด็กชาย ฟลุ๊ค อ่อนน้อม
14 9661 เด็กชาย เมษา  -
15 10543 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ชนะภัย
16 9114 เด็กหญิง อริสา อินทร์พิทักษ์
17 9146 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา อินทร์สมบูรณ์
18 9168 เด็กหญิง พรนภา กุณาตรี
19 9170 เด็กหญิง ธันย์ชนก เนียมผลิผล
20 9366 เด็กหญิง ปนัดดา ตันกระโทก
21 9587 เด็กหญิง วิชญาพร แสงแก้ว
22 9601 เด็กหญิง ปนัดดา พิศเพ็ง
23 9630 เด็กหญิง ไอยรา กลัดกลีบ
24 10545 เด็กหญิง ชิฌา สําอางค์
25 10841 เด็กหญิง ปวริศา จันทคาม

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 15 คน หญิง 10 คน รวม 25 คน )



ท่ี รหัส
1 8539 เด็กชาย พสธร เพิกเฉย
2 9126 เด็กชาย อภิรักษ์ ยนต์สุข
3 9130 เด็กชาย วรวี สีทอง
4 9156 เด็กชาย กรวิทย์ สีทอง
5 9177 เด็กชาย อรรถชัย บุญรอด
6 9185 เด็กชาย ปรวัฒ อาลี
7 9183 เด็กชาย สิทธิพล กิตติพงษ์ยิ่งยง
8 9186 เด็กชาย ชานน โสรจสฤษฏ์กุล
9 9371 เด็กชาย ธนกร ทองมี

10 9493 เด็กชาย วีรภัทร เกษมณี
11 9592 เด็กชาย อธิกานต์ กันฉาย
12 9621 เด็กชาย จิตติพัฒน์ แก้วใส
13 9634 เด็กชาย พงศกร อโณวรรณพันธ์
14 9792 เด็กชาย นครินทร์ ศิริวากรณ์
15 10131 เด็กชาย ธนวินท์ ปรางสี
16 8789 เด็กหญิง นิชาภา พิพัฒน์
17 9166 เด็กหญิง สุวนัน ศรีเจริญ
18 9171 เด็กหญิง พัชราพร มะลิวัลย์
19 9173 เด็กหญิง รินลดา ชูภู่
20 9198 เด็กหญิง ศุภนิดา ชูโชติ
21 9629 เด็กหญิง ชนิศา ยมทอง
22 9643 เด็กหญิง เจนสุดา จันทร์ตรี
23 9657 เด็กหญิง จิรวรรณ์ จันทรเสนา
24 9917 เด็กหญิง คีตาภัทร บุญรอด
25 10837 เด็กหญิง ทิพปภา ธีรประพฤทธิ์

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 15 คน หญิง 10 คน รวม 25 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8748 เด็กชาย วาธี สายทอง
2 9096 เด็กชาย จิระพงศ์ ไทรวิบูลย์สุข
3 9121 เด็กชาย ภัทร วิสิอติ
4 9127 เด็กชาย อุ้มบุญ อินทรโกสุม
5 9153 เด็กชาย นฤพงษ์ กํามณี
6 9180 เด็กชาย ธีรเดช คําจวง
7 9367 เด็กชาย กีรติ พรมคําบุตร
8 9373 เด็กชาย เพชรายุทธ ดอนโคตรจันทร์
9 9591 เด็กชาย วรรณชัย ศรีสังวาลย์

10 9594 เด็กชาย วรายุส โพธิ์เย็น
11 9638 เด็กชาย สุวิจักษณ์ ปานรักษา
12 9925 เด็กชาย เกียรติกุล จันทรมูล
13 10792 เด็กชาย ศตายุ โสภา
14 10797 เด็กชาย วรวิทย์ ประชาโรจน์
15 9138 เด็กหญิง รพีพรรณ นิยมรัตน์
16 9167 เด็กหญิง พลอยณภัทร ภูพวงสี
17 9188 เด็กหญิง เนาวรัตน์ ศรีจําปา
18 9189 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ชะนีสุข
19 9193 เด็กหญิง ชนิกานต์ สุคํา
20 9617 เด็กหญิง ปรียานุช ผูกพัน
21 9645 เด็กหญิง เหมือนฝัน นันดิลก
22 9656 เด็กหญิง วรกัญญา พิมเสน
23 11130 เด็กหญิง ชญานันท์ เปลี่ยนวงศ์
24 เด็กหญิง ภัทราพร สิทธิสาร

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 14 คน หญิง 10 คน รวม 24 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9101 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ พิณพาทย์
2 9129 เด็กชาย วัชริศ ศรีสุขสถิตกุล
3 9132 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ วินิจกุล
4 9154 เด็กชาย ภูรินท์ ดวงหิรัญ
5 9184 เด็กชาย อาทิตย์ ยอดชมภู
6 9369 เด็กชาย สรศิลป์ มรินทรา
7 9595 เด็กชาย อะชิตะ จันทร์หอมกรุ่น
8 9606 เด็กชาย ธนกาญจน์ ออมสมสรวย
9 9639 เด็กชาย พีระภัสฐ์ กอนรัมย์

10 9812 เด็กชาย นริศ สุขจันทร์
11 10768 เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริทุย
12 10831 เด็กชาย พิชิตชัย สิงฆราช
13 10834 เด็กชาย ธันวา แตงสุข
14 เด็กชาย ชญานนท์  หลําใจซ่ือ
15 9115 เด็กหญิง ปาลิดา แป้นรักษา
16 9141 เด็กหญิง พรรณพัฒน์ กลิ่นมณฑา
17 9172 เด็กหญิง ปิยธิดา ยิ่งมาก
18 9196 เด็กหญิง สิริณัฎฐ์ อํ่าระมาด
19 9602 เด็กหญิง ราตรี วินทะไชย
20 9613 เด็กหญิง ปิยวารี พิมพ์บาง
21 9646 เด็กหญิง มาริตา บุญรอด
22 10153 เด็กหญิง วรรณธกาญจน์ นุชนิยม
23 เด็กหญิง ชรินรัตน์ หลําใจซ่ือ

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 14 คน หญิง 9 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 9095 เด็กชาย กลวัชร ยืนมั่น
2 9103 เด็กชาย จิรายุทธ กุลต้น
3 9147 เด็กชาย พิชาญเมธ ทองเถ่ือน
4 9175 เด็กชาย ศุภกร สวนเรือง
5 9187 เด็กชาย อรรถกานต์ นครบุรี
6 9378 เด็กชาย ธนาธิป หมายซ้อนกลาง
7 9607 เด็กชาย สหรัชย์ สังวรานนท์
8 9636 เด็กชาย เจนศิลป์ ปิ่นแก้ว
9 9641 เด็กชาย วิวัฒน์ ภู่เถ่ือน

10 9650 เด็กชาย นริศ นาคเถ่ือน
11 10780 เด็กชาย มนุเชษฐ์ ไชยยงค์
12 10832 เด็กชาย สิทธินนท์ หาโล๊ะ
13 10835 เด็กชาย วันชัย แก้วคูณเมือง
14 9145 เด็กหญิง นัยน์ปพร นิ่มอนันต์
15 9116 เด็กหญิง วรรณชิชา ศิริสุข
16 9119 เด็กหญิง กันยา ศรีลัดดา
17 9180 เด็กหญิง ณภัทร วงศ์ใหญ่
18 9197 เด็กหญิง ไอรดา สังขหวด
19 9374 เด็กหญิง สุภาวดี เสถียรอินทร์
20 9918 เด็กหญิง วินัสนันท์ ประจันดุม
21 10781 เด็กหญิง กมลชนก พูลอนันต์
22 เด็กหญิง ธัญชนก จุอ่อน
23 เด็กหญิง ภัทราพร สุทธิสาร

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/7 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 13 คน หญิง 9 คน รวม 22 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัสประจําตวั
1 9182 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุขหนุน
2 9104 เด็กชาย ปรมะ ผาธรรม
3 9148 เด็กชาย ธนภูมิ รอดบุญเกิด
4 9210 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ไชยแสง
5 9380 เด็กชาย สหภูมิ บุญประเสริฐ
6 9608 เด็กชาย อัยการ ศรีแสน
7 9647 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทองน้อย
8 9820 เด็กชาย พัฒน์ชัย กิจบุญชู
9 9909 เด็กชาย อัครภูมิ กล้ารอญ

10 10544 เด็กชาย อินทนิล วงค์ปัญญา
11 10836 เด็กชาย ธนภัทร์ เกิดบุญ
12 10838 เด็กชาย รัชพล อายุวัฒน์
13 11123 เด็กชาย วงศกร มาลาชาว
14 9111 เด็กหญิง จันทร์ธิดา สิริปฐมจันทร์
15 9163 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ คุ้มถนอม
16 9195 เด็กหญิง นาราภัทร์ สังข์อุไร
17 9199 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สังขรักษา
18 9381 เด็กหญิง ธรณ์ธันย์ มหัทธนะอภิชน
19 9615 เด็กหญิง วรรณวิสา จุมปาล้า
20 9616 เด็กหญิง วิราภรณ์ โคผดุง
21 9633 เด็กหญิง วันวิสา พรมมะสอน
22 10541 เด็กหญิง ณัฐญาดา สอนง่าย
23 10833 เด็กหญิง อภิชญา แทพันดุง

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/8 ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 13 คน หญิง 10 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8562 เด็กชาย ชัชวาล เขม้นกสิกิจ
2 8711 เด็กชาย วุฒิชัย ศิริวัฒน์
3 8715 เด็กชาย พีรฉัตร คุ้มภักดี
4 8750 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ จันทร์นอก
5 8753 เด็กชาย ปฏิวัฒน์ ชินพร
6 8772 เด็กชาย ประวิทย์ โกศลกิตติพร
7 9065 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทวีจรัสชัย
8 9306 เด็กชาย วรเมธ ขาวสุข
9 9338 เด็กชาย กฤติเดช ศรีวิลัย
10 9339 เด็กชาย พัสกร คําเกตสร
11 9584 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทิพย์คํา
12 10536 เด็กชาย ภูตะวัน จินดานิล
13 8719 เด็กหญิง ปิยวรรณ ยิ่งมาก
14 8770 เด็กหญิง ศดานันท์ แสงนุ่ม
15 9069 เด็กหญิง ปริมเปรม ผาธรรม
16 9092 เด็กหญิง รุ่งตะวัน ขาวน่วม
17 9317 เด็กหญิง ปาลิตา วิรุณพันธ์
18 9346 เด็กหญิง นภัสสร ช้างภู่พงางาม
19 10130 เด็กหญิง ศริษา ปรางสี
20 10225 เด็กหญิง ปพิชญา เฉยฉิว
21 10828 เด็กหญิง กรรณิกา ภักดี
22 ๑๐๘๓๐ เด็กหญิง ศิริวรรณ อุดมศิริ
23 เด็กหญิง นภัสนันท์ อินทร์ขําวงษ์

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 12 คน หญิง 11 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8710 เด็กชาย เจษฎาพร แพรสีนวล
2 8733 เด็กชาย สงกรานต์ แซ่เตียว
3 8757 เด็กชาย สิทธิชัย อุทัยรักษ์
4 8773 เด็กชาย พิษณุ สินค้าประเสริฐ
5 9075 เด็กชาย พิพัฒน์ สังขโพธิ์
6 9310 เด็กชาย กฤษฎา จําปี
7 9350 เด็กชาย จารุกิตติ์ ภักดีวัน
8 9351 เด็กชาย พิสิทธิ์ เปรมสมบูรณ์
9 9589 เด็กชาย ปรเมศ เอ่ียมสะอาด
10 10537 เด็กชาย อรรถพล แซ่เต็ง
11 เด็กชาย เจตนิพัท์ สรรพศรี
12 8722 เด็กหญิง นันทพร ลองศรี
13 8741 เด็กหญิง นัสนันท์ ประดับมุข
14 8762 เด็กหญิง พมิพ์ประภา สะกาล
15 8766 เด็กหญิง กนกรัตน์ กิจเจริญ
16 9081 เด็กหญิง วิภัทรสิริ ตาสามปือ
17 9087 เด็กหญิง กนกวรรณ พยุงเกษม
18 9314 เด็กหญิง สวรส กลีบมาลัย
19 9331 เด็กหญิง ทิพย์ธิดา มั่นแพร
20 9583 เด็กหญิง ชิดชนก ประจบ
21 10224 เด็กหญิง ภัทรวรรณ สมบูรณ์
22 10232 เด็กหญิง ขวัญจิรา ฤทธิศักดิ์
23 เด็กหญิง ญาดา จูมทอง

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 12 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8731 เด็กชาย สันติรัตน์ เพ็ชรน้อย
2 8758 เด็กชาย วัชรพงศ์ เถาทิพย์
3 8784 เด็กชาย จิรานุวัฒน์ อุยวรรณัง
4 9082 เด็กชาย ธีรโชติ บุญโห้
5 9309 เด็กชาย รพีภัทร แถมเจริญ
6 9321 เด็กชาย วันเฉลิมชัย เมืองสุข
7 9352 เด็กชาย วีระยุทธ แป้นรักษา
8 10151 เด็กชาย นัฐพงษ์ ขําด่อน
9 10229 เด็กชาย อนุพงษ์ เที่ยงรัมย์
10 10511 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มะลินิล
11 เด็กชาย ณัฐกร สุขรมย์
12 เด็กชาย ตะวัน ชื่นดี
13 8739 เด็กหญิง เพ็ญพชิชา จันทร์ลออ
14 8763 เด็กหญิง วันวิสา จิตรีขันธ์
15 8764 เด็กหญิง นิโลบล กฤษณะโลม
16 8768 เด็กหญิง นพรัตน์ ทรัพย์เนตร
17 9110 เด็กหญิง วิจิตรา ยุบุญ
18 9302 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนผล
19 9343 เด็กหญิง อลดา เพียพิมเพิ่ม
20 9344 เด็กหญิง ปพิศญา ลากะสงค์
21 9898 เด็กหญิง ปิยฉัตร กอนถึก
22 10532 เด็กหญิง ต้นข้าว เกตุหงษ์น้อย
23 เด็กหญิง สรัลพร เชาว์รักษ์

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 12 คน หญิง 11 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8706 เด็กชาย ธนภัทร สวัสดิ์ไพรงาม
2 8737 เด็กชาย ปานุพงศ์ รักแฟง
3 8777 เด็กชาย สหนัฐ ทองปิ่น
4 8781 เด็กชาย วรัญญู เฟื่องชีวิต
5 8782 เด็กชาย อัครพล สายโอภาส
6 8783 เด็กชาย อําพล ศิลปศาสตร์
7 8874 เด็กชาย อดิศร ปานโป๊ะ
8 9074 เด็กชาย จิรายุทธ ปิ่นรักษา
9 9090 เด็กชาย กฤษฎา จุไรทอง
10 10223 เด็กชาย ธรณินทร์ พวงทอง
11 เด็กชาย ธรรมศรณ์ ม่วงงาม
12 เด็กชาย ชลันธร มุกดาจันทร์
13 เด็กชาย วัชรพงศ์ ดิษกุล
14 9078 เด็กหญิง ศิรัณยา ชัยบิน
15 8720 เด็กหญิง ชนัญญา ภาคภูมิ
16 8778 เด็กหญิง แพรวา เกตุแก้วเก้ียง
17 8790 เด็กหญิง นริศรา ไชยสงค์
18 9093 เด็กหญิง สุวรินทร์ สุพรรณ์
19 9300 เด็กหญิง พรนภา อุทัย
20 9330 เด็กหญิง เพนกวิน แสนโคตร
21 9357 เด็กหญิง สะไบทอง พินธุนิบาต
22 9588 เด็กหญิง นาเดีย ดอรอแม
23 10829 เด็กหญิง จุฑามาตร พีพืช

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 13 คน หญิง 10 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8749 เด็กชาย เกรียงไกร จุลเลิศ
2 8705 เด็กชาย กิตติพัฒน์ พึ่งพงษ์
3 8714 เด็กชาย พีรพัฒน์ ประศิริ
4 8735 เด็กชาย ศุภณัฐ โหมดอ่อน
5 9072 เด็กชาย จิรภัทร สุวอ
6 9083 เด็กชาย วินทกร จิตรสุข
7 9296 เด็กชาย ปรัชญา กองชา
8 9323 เด็กชาย สุทธิพงศ์ โฉมศรี
9 9325 เด็กชาย สถาพร จีนขํา
10 9582 เด็กชาย ปณชัย โฉมยา
11 เด็กชาย วีรภัทร เสียงเลิศ
12 8765 เด็กหญิง ชนวรรณ จิตรภักดี
13 8767 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ภูบรรทัด
14 8771 เด็กหญิง เนตรนภา วงษ์คําจันทร์
15 8788 เด็กหญิง อินทุภา วรรณกิจ
16 9213 เด็กหญิง ปาริฉัตร อุบล
17 9301 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ จิวัฒนไพบูลย์
18 9303 เด็กหญิง สุภาพร ทรงเชื้อ
19 9345 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยมนตรี
20 9356 เด็กหญิง จิรัฎฐา ดวงใจ
21 9900 เด็กหญิง ณิชฎา กวดขันธ์
22 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุตรศรีด้วง
23 เด็กหญิง รชนีกร จันทร์โอ

รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 12 คน รวม 23 คน )
ช่ือ-ช่ือสกุล



ท่ี รหัส
1 8712 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โหมดอ่อน
2 8709 เด็กชาย กฤษฎา สดสร้อย
3 8751 เด็กชาย ประวุฒิ บุสพันธ์
4 8760 เด็กชาย ธนโชติ มีสุข
5 9297 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สิงห์เสนา
6 9322 เด็กชาย สัมฤทธ์ิ ฤทธิชัย
7 9328 เด็กชาย สิริธัญญ์ นามเพราะ
8 9329 เด็กชาย กฤษฎา ภู่ประเสริฐ
9 9353 เด็กชาย วรกฤต เหล่าถาวร
10 9504 เด็กชาย ทักษพร ชาวตระกาล
11 เด็กชาย พิพัฒน์ ดีจรูญ
12 8743 เด็กหญิง คําแพง สีทอง
13 8786 เด็กหญิง ปนัดดา หมุนอุดม
14 8793 เด็กหญิง ปรางทิพย์ บุญชิด
15 8795 เด็กหญงิ เปียทิพย์ พรมเทศ
16 9062 เด็กหญิง นิตยา ศรีทองหลาง
17 9305 เด็กหญิง ปิยธิดา กอนถึก
18 9315 เด็กหญิง ศิริเกล้า นันตา
19 9585 เด็กหญิง สุธิดา ดุสิตา
20 9794 เด็กหญิง อลิตา แก้วประกอบ
21 9905 เด็กหญิง ปิยธิดา ปัญญารส
22 10139 เด็กหญิง ณัฐธิตา มั่งมี
23 เด็กหญิง จิรัญญา แสงทอง

ช่ือ-ช่ือสกุล
รายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  ปีการศึกษา 2563 ( ชาย 11 คน หญิง 12 คน รวม 23  คน )



ที่ รหัส

1 8482 เด็กชาย ชัยวุฒิ งามประดิษฐ์
2 8484 เด็กชาย โชคชัย มีสุข
3 8506 เด็กชาย ณัฐกานต์ เกดิวัน
4 8511 เด็กชาย นนทกานต์ ดวงค า
5 8531 เด็กชาย เอกอนันท์ บุญปก
6 8564 เด็กชาย ลีโอ พนูผล
7 8799 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ ปิติพลวรัตถ์
8 8990 เด็กชาย อนุสรณ์ ปิน่กร
9 8492 เด็กหญิง อภิชญา แกมรัมย์

10 8493 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อปุนันท์
11 8496 เด็กหญิง ระลินทิพย์ ปลาบูท่อง
12 8523 เด็กหญิง ธิดาพร สะอาด
13 8526 เด็กหญิง อภิชยา ทาวงค์
14 8545 เด็กหญิง จนิดารัตน์ หาญสาคู
15 8546 เด็กหญิง วริษฐา พรมเทศ
16 8549 เด็กหญิง นันทิยา ทองม่วง
17 8567 เด็กหญิง ณัฎฐากร แสงเรือง
18 8578 เด็กหญิง มนิตา เคราะกิ่ง
19 8801 เด็กหญิง ปุณยาภา ผาลัย

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 8 คน หญิง 11 คน รวม 19 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 9020 เด็กชาย ธนวิน วิริยะประสบผล
2 9035 เด็กชาย อนัต ปัน้เจริญ
3 9043 เด็กชาย กติติพฒัน์ ตาลหยง
4 9053 เด็กชาย ชัชวาล น้อยนารถ
5 9885 เด็กชาย วีรวิทย์ ชื่นอรุา
6 10219 เด็กชาย กฤต ศรีสอาด
7 10822 เด็กชาย กติติภัทร์ นันดอกรักษ์
8 10824 เด็กชาย วาริด หะยีดือราแม
9 8810 เด็กหญิง ณัฐชา จนัทะมา

10 9021 เด็กหญิง สุริยา  -
11 9055 เด็กหญิง พณัฐดา ศรีแกด า
12 9571 เด็กหญิง คณิตา เกดิทรัพย์
13 10176 เด็กหญิง กนัยานัส จนัแดง
14 10220 เด็กหญิง เนตรชนก หมันยาหมีน
15 10527 เด็กหญิง กมลชนก กลมกล่อม
16 10825 เด็กหญิง ชัญญา แตงผ่ึง
17 10826 เด็กหญิง กาญติมา ศรีส่ง
18 10827 เด็กหญิง จริานัน จนัทร์สมบูรณ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/2  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 8 คน หญิง 10 คน รวม 18 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 8935 เด็กชาย นินรบาล ศิริวากรณ์
2 9025 เด็กชาย อภิวัฒน์ โพธิไ์พจติร
3 9036 เด็กชาย อนันตภูมิ กอนรัมย์
4 9567 เด็กชาย กฤษฎา ส าเภาทอง
5 9569 เด็กชาย สายชล ผิวออ่น
6 9797 เด็กชาย พงษกร อยู่แฉง่
7 10218 เด็กชาย ปารเมศ นินปาละ
8 10221 เด็กชาย ศิลากร ม่วงน้อย
9 10529 เด็กชาย วีระชัย ไชยคุณ

10 10530 เด็กชาย ชนทิน ผิวขาว
11 10821 เด็กชาย อษัฎาวุธ อทุารจติต์
12 9574 เด็กหญิง มนัสวรรณ เหมรา
13 9893 เด็กหญิง สุธิดา พนัธ์ไทย
14 10148 เด็กหญิง วันวิสา นุชนิยม
15 10133 เด็กหญิง เบญจวรรณ แสนวิชา
16 10528 เด็กหญิง เอื้องพร โยธะชัย
17 เด็กหญิง อนัญลักษณ์ แดงสันเทีย๊ะ

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/3  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 8490 เด็กชาย ปัญจพล แซ่โค้ว
2 8503 เด็กชาย พลเชฏฐ์ พลอยจรูญ
3 8509 เด็กชาย ศุภกร กล่ินมะลิ
4 8510 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุขเจริญ
5 8515 เด็กชาย ภาณุเดช อนิทร์พทิักษ์
6 8537 เด็กชาย สมบูรณ์ เวฬุวนารักษ์
7 8554 เด็กชาย พรเทพ เดชสุภา
8 8559 เด็กชาย มงคล พุม่พนิ
9 8563 เด็กชาย พรประทาน ทองม่วง

10 8808 เด็กชาย ติณห์ เมืองทอง
11 8814 เด็กชาย ศรัญย์ โลหะทองสิริผล
12 8491 เด็กหญิง ศิรินธร แสงเพชร
13 8500 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีลัดดา
14 8518 เด็กหญิง อารียา กาแกว้
15 8569 เด็กหญิง ณัฐกานต์ พฒุเกดิ
16 8800 เด็กหญิง รุ่งนภา อุ่มพมิาย
17 9041 เด็กหญิง ณัชชา ทับทิมหอม
18 เด็กหญิง ศศินิชา บุญเครือ

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/4  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 7 คน รวม 18 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 8486 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สหัสนา
2 8487 เด็กชาย อดิศร อนิผลเล็ก
3 8508 เด็กชาย บีม ภาระบุตร
4 ๘๕๑๒ เด็กชาย สุวรรณภูมิ รักแฟง
5 8528 เด็กชาย อาคีรา เกตุสุนทร
6 8530 เด็กชาย ธีรเมธ ปทุมทอง
7 8533 เด็กชาย สรวิชญ์ สุขประกอบ
8 8565 เด็กชาย วัฒน์ชนะ เอี่ยมสอาด
9 8698 เด็กชาย วัฒนพล มณีวรรณ์

10 9026 เด็กชาย ยิ่งคุณ ยมทอง
11 9034 เด็กชาย ชนันทร ชูดวง
12 8495 เด็กหญิง ปนัดดา ทองมี
13 8499 เด็กหญิง บุปผา สุกะ
14 8502 เด็กหญิง อริศรา พลูพึง่
15 8571 เด็กหญิง วัลภา วงศ์สนิท
16 8815 เด็กหญิง วริศรา มั่นเจริญ
17 9024 เด็กหญิง คริสต์อกัษร มูแป

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/5  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส
1 9576 เด็กชาย ภรัณยู จอมหงษ์
2 9887 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ อุ่นภักด์ิ
3 9895 เด็กชาย ธรรณกร ทองคาร
4 10146 เด็กชาย สหรัฐ สกลุตันประทีป
5 10523 เด็กชาย พพิฒัน์ เจริญรัมย์
6 10524 เด็กชาย วุฒิชัย แกว้ก าพล
7 10815 เด็กชาย กติติชัย บุญเต็ม
8 ๑๐๘๑๖ เด็กชาย วันชนะ ไส้เสือ
9 10817 เด็กชาย อธิชาติ แกว้พรม

10 10818 เด็กชาย สาริศ สุ่มอดุม
11 เด็กชาย ภัทรพล บุญเรืองนาม
12 9031 เด็กหญิง ขวัญจริา จนีไทย
13 9047 เด็กหญิง กลุวรา สังขรักษา
14 9058 เด็กหญิง ด่ังฤทัย บุญกลุ
15 9872 เด็กหญิง ภัทร ชื่นชมเชาว์
16 10525 เด็กหญิง สกญุกาญจน์ สอนง่าย
17 10820 เด็กหญิง สุนันทา สินพร

ชื่อ-ชื่อสกุล
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒/6  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน )



ที่ รหัส

1 8229 เด็กชาย วีรวัฒน์ วงษ์สวรรค์
2 8273 เด็กชาย ภัทรวัต สันติสกลุวงค์
3 8274 เด็กชาย ชนันธร โลหะทองสิริผล
4 8278 เด็กชาย ปรมี อโรริยะ
5 8279 เด็กชาย พพิฒัน์ คุปตะพนัธ์
6 9877 เด็กชาย ธีรชัย โปรดสูงเนิน
8 8216 เด็กหญิง ศุภาพชิภ์ กอสันเทียะ

13 8237 เด็กหญิง พรทิวา แซ่เอี๊ยว
9 8265 เด็กหญิง ประภัสสร แดงผ่ึง

10 8267 เด็กหญิง วินิตา จนัทนา
16 8585 เด็กหญิง นวพรรณ ประดับมุข
17 8588 เด็กหญิง ดวงรัตน์ รวยลาภเจริญผล
18 8589 เด็กหญิง ธนพร สว่างโชครักษา
7 8594 เด็กหญิง อนัญญา ธรรมสิทธิ์

14 8602 เด็กหญิง อริสา แกว้วัน
15 8841 เด็กหญิง นภาวรรณ ล าจวน
11 9883 เด็กหญิง นิภา อมิเพชร
12 10522 เด็กหญิง ชนม์นิภา จอุอ่น

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓/1  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 6 คน หญิง 12 คน รวม 1๘ คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 8250 เด็กชาย ปวริศ ต้ังธีระนันท์
2 8251 เด็กชาย กมัพล มณีเรือง
3 8829 เด็กชาย สถาพร ทับทิม
4 8853 เด็กชาย นนท์ณภัสร์ สารสิริวงศ์
5 8937 เด็กชาย กฤษฎา ผ่ึงผาย
6 10769 เด็กชาย ชนินทร์ อนิยเรศ
7 8259 เด็กหญิง มาริดา ภูตุลา
8 8476 เด็กหญิง กชวรรณ ยนิดีรส
9 8599 เด็กหญิง กญัญารัตน์ นนท์สันเทียะ

10 8604 เด็กหญิง ชนันญา ดีดวงพันธ์
11 8837 เด็กหญิง พนิดา สิงห์ลอ
12 8849 เด็กหญิง จริาพร เบ็ญจวงษ์คีรี
13 8859 เด็กหญิง สโรชา พระพมิพา
14 8870 เด็กหญิง ศุภิสรา นิลเกษ
15 8873 เด็กหญิง พฒันา มีคุณ
16 9276 เด็กหญิง กชกรณ์ ตุ่นกอง
17 9882 เด็กหญิง ทิพยป์ระภา ผลพบิูลย์
18 10521 เด็กหญิง นวพร ใจประเสริฐ

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓/2  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 6 คน หญิง 12 คน รวม 18 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

๑ 8224 เด็กชาย อมรินทร์ พึง่ยอ้ย
๒ 8228 เด็กชาย เดชาวัต จติรสุข
๓ 8606 เด็กชาย สิทธิโชค ด้วงมูล
๔ 8700 เด็กชาย พรพพิฒัน์ เกษมณี
๕ 8843 เด็กชาย วิรุฬห์ พลนอก
๖ 8857 เด็กชาย ธนวัฒน์ ช่อรักษ์
๗ 10518 เด็กชาย ณัฐชา บ่มกลาง
๘ 10813 เด็กชาย จริายุ นามวงค์
๙ 8264 เด็กหญิง พชิชานันท์ กลการยนต์

๑๐ 8281 เด็กหญิง สุชาดา สมอบ้าน
๑๑ 8562 เด็กหญิง อนิทุภา รินทะไชย
๑๒ 8584 เด็กหญิง อนิทิรา เต็มเปีย่ม
๑๓ 8587 เด็กหญิง นิติญา จนิโต
๑๔ 8602 เด็กหญิง อริสา แกว้วัน
๑๕ 8852 เด็กหญิง ธิชาพร แป้นห้วย
๑๖ 8868 เด็กหญิง อษุณี ไทยหิรัญ
๑๗ 9869 เด็กหญิง พรธีรา พนัธ์วงศ์
๑๘ เด็กหญิง เพช็รนรินทร์ ศรีบุตร

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/3  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 8 คน หญิง 10 คน รวม 18 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

๑ 8084 เด็กชาย พรีพฒัน์ เรืองจนัทร์
๒ 8230 เด็กชาย ศุภกร เสาร์รถ
๓ 8591 เด็กชาย นนทการณ์ เตรียมตัว
๔ 8818 เด็กชาย นวพล เผือกผกา
๕ 9268 เด็กชาย บัญญวัต หอมบุญมา
๖ 10214 เด็กชาย อภินันท์ มงคลเลิศ
๗ 10512 เด็กชาย พรรัตน์ ปองสุข
๘ เด็กชาย ธัญชนก ฟักนิกร
๙ 8286 เด็กหญิง ชณิชา จติรภักดี

๑๐ 8295 เด็กหญิง ชาลีรัตน์ สาระภี
๑๑ 8590 เด็กหญิง นันทิกานต์ สีพฒุ
๑๒ 8690 เด็กหญิง พมิชนก ปกเกล้า
๑๓ 8872 เด็กหญิง อรอนงค์ แสนพนัธ์
๑๔ 9799 เด็กหญิง อาริญา ทองดี
๑๕ 9818 เด็กหญิง นงนุช ศรีบัวอ่ า
๑๖ 10145 เด็กหญิง อริศรา สงชุม
๑๗ 10811 เด็กหญิง จริาพร คาภุมมา
๑๘ 10814 เด็กหญิง พชิญา ราดพลแสน

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓/4  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 8 คน หญิง 10 คน รวม 18 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล



ที่ รหัส

1 ๘๒๘๐ เด็กชาย สุทธิกานต์ แสงแสน
2 8611 เด็กชาย ทิชานนท์ แขวงนอก
3 10508 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เทีย่งแจง้
4 10516 เด็กชาย ทัศไนย์ มาท้วม
5 10517 เด็กชาย คชินทร์ มิมะลา
6 10809 เด็กชาย วทัญญู ภมร
7 เด็กชาย อานนท์ ศัยสิทธิ์
8 8241 เด็กหญิง ญาณิน ไทรวิบูลยสุ์ข
9 8263 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ อ่ าจนัทร์

10 8827 เด็กหญิง บรรณธิตา น้อยเสม
11 8842 เด็กหญิง ศศธร คัมภิรานนท์
12 8851 เด็กหญิง ชณิตา หวยสูงเนิน
13 9014 เด็กหญิง พชัรี ตีสันเทียะ
14 9875 เด็กหญิง อรอมุา สีนวล
15 9876 เด็กหญิง รตา แซ่เตียว
16 10515 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุบผามะตะนัง
17 10798 เด็กหญิง ปาริชาติ ประชาโรจน์
18 11124 เด็กหญิง ศิรินญา แกว้พกิลุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/5  ปีการศึกษา 2563  ( ชาย 11 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน )

ชื่อ-ชื่อสกุล


