
ชั้น รหัสนักเรียน ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล
อ.2 3986 เด็กชาย อริญชัย เจริญวงศ์
อ.2 3980 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สาลีผล
อ.2 3998 เด็กชาย กีรณะ เยือกเย็น
อ.2 3981 เด็กชาย ธนิสร ทับทิมทอง
อ.2 3984 เด็กชาย พิเชฐ ข าจร
อ.2 3983 เด็กชาย เปรมนัส ศิลปชัย
อ.2 3977 เด็กชาย คชานนท์ ดอกบัว
อ.2 3985 เด็กชาย รัชพล แต้ค า
อ.2 3987 เด็กชาย อธิคม กรรณิการ์
อ.2 3979 เด็กชาย ณเดช พิลา
อ.2 3978 เด็กชาย ไชยวัฒน์ จ้อยแก้ว
อ.2 3982 เด็กชาย ปิยากร แพรขาว
อ.2 3991 เด็กหญิง พรผกา สังข์สุวรรณ
อ.2 3994 เด็กหญิง วรรณิชา ชุ่มบุญ
อ.2 3993 เด็กหญิง พัทธนันท์ ปัญญะ
อ.2 3996 เด็กหญิง อภิสรา รุ่งเรือง
อ.2 3992 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แช่มช้อย
อ.2 3995 เด็กหญิง สาวิตรี ชัยยะ
อ.2 3990 เด็กหญิง ปิยมุก พุทธิมา
อ.2 3989 เด็กหญิง นิรวรรณน์ อรัณนันทกรณ์
อ.2 3997 เด็กหญิง อรุณรัศม์ เกตุแก้ว
อ.3 3959 เด็กชาย วีรภาพ ตุ้มฮวด
อ.3 3961 เด็กชาย วรพรต ฤทธิก์ระจ่าง
อ.3 3960 เด็กชาย อธินันต์ เจียนนุช
อ.3 3957 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เคลือพริก
อ.3 3958 เด็กชาย ไรวินทร์ ส าเภา
อ.3 3956 เด็กชาย จิรเทพ เทพวงษ์
อ.3 3965 เด็กหญิง ศุภณัฎฐิกา สืบจันทร์
อ.3 3964 เด็กหญิง นุศรา นวลชื่น
อ.3 3968 เด็กหญิง อัญนิดา ดาวเรือง
อ.3 3963 เด็กหญิง เดือนนภา นงนุช
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อ.3 3962 เด็กหญิง เณศรา มงคลแช่มช้อย
อ.3 3967 เด็กหญิง สุตาภัทร พักพันธ์
อ.3 3966 เด็กหญิง ลลินทิพย์ โหมดไทย
ป.1 3938 เด็กชาย วิสิทธิศั์กด์ิ เข็มทอง
ป.1 3939 เด็กชาย ธนโชติ แห้วทอง
ป.1 3940 เด็กหญิง ชญาภา ครุธทอง
ป.1 3941 เด็กหญิง ชญาพร นฤภัย
ป.1 3944 เด็กหญิง แพรวชดา วงษ์บุญยัง
ป.1 3946 เด็กหญิง ผกามาศ ด้วงลอย
ป.1 3945 เด็กหญิง พิมพาพร พุม่พวง
ป.1 3947 เด็กหญิง ธนิกาญจน์ ม่วงแย้ม
ป.1 3942 เด็กหญิง ปวีรัตน์ คงรักษ์
ป.1 3943 เด็กหญิง พรพิมล นุชอยู่
ป.1 3948 เด็กหญิง จิราพร อ าไธสงค์
ป.1 3953 เด็กหญิง วีรยา ฤทธิก์ระจ่าง
ป.1 3955 เด็กหญิง อมรรัตน์ แช่มช้อย
ป.2 3921 เด็กชาย ชยทัต พันธ์ุเขียว
ป.2 3927 เด็กชาย อัศวิน รอดเกตุ
ป.2 3925 เด็กชาย วิทวัส ศรีมุ้ย
ป.2 3926 เด็กชาย ศักด์ิพิชิด อยู่ทอง
ป.2 3928 เด็กหญิง จอมขวัญ หล่ าเหม็น
ป.2 3933 เด็กหญิง ภูริดา ชาญเพราะ
ป.2 3931 เด็กหญิง เมษา พรมชาติ
ป.2 3932 เด็กหญิง ทิพนันท์ เเสงศรี
ป.2 3954 เด็กหญิง บัณฑิตา คุณสุทธิ์
ป.3 3878 เด็กชาย ภควัติ ทับทิมทอง
ป.3 3893 เด็กชาย จักรพันธ์ พรมชาติ
ป.3 3899 เด็กชาย ภัทรพล ทองกล่ า
ป.3 3900 เด็กชาย จิรายุ แพรขาว
ป.3 3901 เด็กชาย อนุพงศ์ ข าทับทิม
ป.3 3894 เด็กชาย ธนภัทร โหมดไทย
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ป.3 3902 เด็กชาย อัฑฒกร เณรแก้ว
ป.3 3895 เด็กชาย เมธานันท์ ภุมรินทร์
ป.3 3896 เด็กชาย นราธิป เจริญวงศ์
ป.3 3897 เด็กชาย ดนุสรณ์ ตุ้มบุตร
ป.3 3898 เด็กชาย กฤษณะ แพป่อม
ป.3 3920 เด็กชาย พามงคล หมื่นพรมมา
ป.3 3973 เด็กชาย อนุชิต อินอ าพร
ป.3 3903 เด็กหญิง มนันญา ค าเนียม
ป.3 3904 เด็กหญิง แววดาว ฤทธิส์น
ป.3 3905 เด็กหญิง นารีรัตน์ วงพล
ป.3 3910 เด็กหญิง มัณฑิตา เขียวคชสาร
ป.3 3911 เด็กหญิง ณัชชา เขียวคชสาร
ป.3 3912 เด็กหญิง อนุสรา รอดเกตุ
ป.3 3913 เด็กหญิง สุวรรณา เอกา
ป.3 3952 เด็กหญิง กมลชนก อินอ าพร
ป.4 3875 เด็กชาย ชยณัฐ พันธ์เขียว
ป.4 3876 เด็กชาย ธนิชชล ชัชวาลย์
ป.4 3880 เด็กชาย ต่อศักด์ิ เขียวคชสาร
ป.4 3877 เด็กชาย ธันธนากร อ้นศรี
ป.4 3879 เด็กชาย วัชรพงษ์ ข าจร
ป.4 3974 เด็กชาย นนทพัทธ์ คงเจริญ
ป.4 3976 เด็กชาย พงศธร กล่ินจันทร์
ป.4 3881 เด็กหญิง กิตติมา พันธ์ชงค์
ป.4 3884 เด็กหญิง สิริณัฎฐ์ แช่มช้อย
ป.4 3885 เด็กหญิง โสพิศนภา ดอกบัว
ป.4 3882 เด็กหญิง จันทรวรรณ เจียนนุช
ป.4 3937 เด็กหญิง วิลาวัณย์ พุม่จันทร์
ป.4 3935 เด็กหญิง คันธมาทน์ ด้วงลอย
ป.5 3857 เด็กชาย ชญานนท์ มู่เม้า
ป.5 3858 เด็กชาย เทพพิทักษ์ จันทมาส
ป.5 3859 เด็กชาย ธนานพ ดิษฐิกาญจน์
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ป.5 3860 เด็กชาย ปิยวัชร บุญชู
ป.5 3862 เด็กชาย วิชชากร สนธิวงศ์
ป.5 3855 เด็กชาย กฤษฎา บัวบาง
ป.5 3863 เด็กชาย เอกตะวัน ทองเผือก
ป.5 3915 เด็กชาย จิรวัฒน์ แสงทรง
ป.5 3919 เด็กชาย อรรถพล หมื่นพรมมา
ป.5 3975 เด็กชาย กฤติพงศ์ โหมดไทย
ป.5 3536 เด็กหญิง ปิยะรัตน์ แดงด ารงค์
ป.5 3864 เด็กหญิง กมลชนก เนียมแท่น
ป.5 3866 เด็กหญิง ธัญพร เนียมแท่น
ป.5 3868 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เอี่ยมภู่
ป.5 3916 เด็กหญิง จิรัชญา แสงทรง
ป.6 3837 เด็กชาย เฉลิมพล ยานุกูล
ป.6 3842 เด็กชาย อภิชาติ จันทร์ตรี
ป.6 3843 เด็กชาย จักรนรินทร์ ภูมี
ป.6 3839 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ สนธิวงศ์
ป.6 3840 เด็กชาย ณัฐนนท์ ป้วนป้อม
ป.6 3844 เด็กหญิง จิรัฐิพร คล้ายนคร
ป.6 3845 เด็กหญิง ณัฐนิชา ศิลปชัย
ป.6 3847 เด็กหญิง ยุพารัตน์ พุทธรัตน์
ป.6 3846 เด็กหญิง รามาวตา พัสนานนท์


