
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.จาตุรงค สอนมา, 2. อ.สุภาวดี สาตรจีนพงษ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 65341659 เด็กชาย ธนดล สุขีวงศ

2 65341660 เด็กชาย นภันตรวี หยีวิยม

3 65341661 เด็กชาย นภัส โฮงสิทธิ์

4 65341662 เด็กชาย ปณิชพงษ พรหมมา

5 65341663 เด็กชาย เปรมบุญ บุญมาก

6 65341664 เด็กชาย อัยกรณ เอี่ยมพันธ

7 65341665 เด็กหญิง กัญญาภัค วงคราษฏร

8 65341666 เด็กหญิง ฑีฎินาถ ปงน้ำโทง

9 65341667 เด็กหญิง นลินนิภา สันดวงดี

10 65341668 เด็กหญิง ลภัสรดา ยารังษี

11 65341669 เด็กหญิง สิริน สุธัมมา พนสภาพการเปนนักเรียน

12 65341771 เด็กชาย กรณ เผาเต็ม

13 65341772 เด็กหญิง ณฐพร ปนทะอิน

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน (ชาย 7 คน, หญิง 5 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:19:56 หนา 1 / 6



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.อังคณา ธิสา, 2. อ.อธิฐาน  ทายงาม

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 64341466 เด็กชาย คชาชาญ ริมจันทร

2 64341467 เด็กชาย ธนภัทร ชำนาญยา

3 64341468 เด็กชาย เธียรวิชญ ลีวิวัฒนวงศ

4 64341469 เด็กชาย นภัสรพี โฮงสิทธิ์

5 64341470 เด็กชาย ปกปอง วรรณโวหาร

6 64341471 เด็กชาย ปภาวิชญ   พรหมมงคล

7 64341472 เด็กชาย ปฤษฐรัตน ยศธนู

8 64341473 เด็กชาย ปณณวัชญ ปาอิน

9 64341474 เด็กชาย ปยพัทธ แสนปอ

10 64341475 เด็กชาย พนา ศรีมูล

11 64341476 เด็กชาย พุทธคุณ แสงคีรีเขต

12 64341477 เด็กชาย ภงศฎณ ผลดี

13 64341478 เด็กชาย วัชรพล ภูษิต

14 64341479 เด็กชาย สิรวิชญ ศรีสุวรรณกุล

15 64341480 เด็กชาย สุวชัช ออนละมูล

16 64341481 เด็กหญิง กชพร ใจคำฟู

17 64341482 เด็กหญิง กวินตรา นิยมชัย

18 64341483 เด็กหญิง จิตดำรง แยมบางหวาย

19 64341484 เด็กหญิง ทรัพยโสภา สุเทนะ

20 64341485 เด็กหญิง บุณยาพร เซี่ยงฉิน

21 64341486 เด็กหญิง ปณณพร คำดี

22 64341487 เด็กหญิง พาขวัญ แบขุนทด

23 65341670 เด็กชาย ธนพล จันทราช

24 65341832 เด็กชาย กฤติเดช สินไชยภัทร

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน (ชาย 17 คน, หญิง 7 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:19:56 หนา 2 / 6



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.ปพิชญา ปานใจ, 2. อ.ระพีพรรณ กันเอย

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 63341257 เด็กชาย พุฒิพงศ คงเจริญ

2 63341258 เด็กหญิง ภูฟา สิงหสถิตย

3 63341259 เด็กหญิง ภูพิง สิงหสถิตย

4 63341260 เด็กหญิง สุขใจ จันทรแดง

5 63341261 เด็กชาย อัศดินทร หัตถสาร

6 63341262 เด็กหญิง นิภาพรรณ สมศรี

7 63341263 เด็กหญิง พิชามญชุ เปลวทอง

8 63341264 เด็กหญิง สุจิราพร ยอดมุณี

9 63341265 เด็กหญิง ษณิศา แกวแกมทอง

10 63341266 เด็กชาย ณัฐภัทร แสนธิ

11 63341267 เด็กชาย กฤธฏสพล ถูกจิตร

12 63341268 เด็กชาย รณกร มหาวงศนันท

13 63341269 เด็กชาย กิตติธัช บุญสง

14 63341270 เด็กหญิง พริมมาลี มีสวัสดิ์

15 63341271 เด็กหญิง ประกอบสุข พงศพัฒนาศิริ พนสภาพการเปนนักเรียน

16 63341272 เด็กหญิง รัญชนา ยุชมภู

17 63341273 เด็กชาย ณัทกฤช ชวธนโรจน

18 63341274 เด็กหญิง พลอยบุณ ดำรงวิริยะนุภาพ

19 63341275 เด็กหญิง อิรวดี ขวัญสงา

20 63341276 เด็กชาย พงษสุริยะ เรือนเงิน

21 63341277 เด็กชาย รัชพล สมศรี

22 63341464 เด็กชาย วรากร กุศลารักษ

23 64341488 เด็กหญิง ปยะรัตน ศรีเกิดครืน

24 64341489 เด็กหญิง ลลดา ปานเทือก

25 64341658 เด็กหญิง สิริณัฐมาส พูลทรัพย

26 65341671 เด็กหญิง พิมรัชชา แกวปน

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 10 คน, หญิง 15 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:19:56 หนา 3 / 6



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.เกวลิน สุรินทชัย, 2. อ.ธีระรัตน คมขำ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 62341219 เด็กหญิง พิมพณดา สมยาโรน

2 62341221 เด็กหญิง ชัญญานุช ยศบุญเรือง

3 62341222 เด็กหญิง สิรินอมรา บุญชัยศรี

4 62341223 เด็กชาย สิปปกร นภาพยัคฆศิริ

5 62341224 เด็กหญิง นุตนา กาไชย

6 62341225 เด็กชาย ขวัญกฤษฏิ์ภูวดล ธนะวงศ

7 62341226 เด็กหญิง อรชพร สมศรี

8 62341227 เด็กชาย ธนากร พูนไพบูลยพิพัฒน

9 62341228 เด็กหญิง กัญภัทร ชำนาญยา

10 62341230 เด็กชาย กษิฤกษ ตันบุราวงค

11 62341231 เด็กหญิง ชณาณา วงคปญโญ

12 62341232 เด็กหญิง รพิชญา ปญญาวงค

13 62341233 เด็กหญิง นภัสรดา หยีวิยม

14 62341234 เด็กหญิง ณฐยา คำมาเร็ว

15 62341235 เด็กหญิง บุริมณาถญ เรือนเงิน

16 62341236 เด็กชาย ณัฐกรณ จันทราช

17 62341237 เด็กชาย กรณะริน นรินทอง

18 62341238 เด็กชาย ณคุณ เจ็งฮั้ว

19 62341239 เด็กชาย คุณภัทร อรรถอนุกูล

20 62341248 เด็กชาย อัฒฌา มูลกาวิล

21 63341280 เด็กชาย เกียรติพรชัย แสนหลวง

22 64341490 เด็กหญิง กานตพิชชา สวนกัน

23 65341672 เด็กหญิง นรินทร มั่นธนะกิจ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน (ชาย 10 คน, หญิง 13 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:19:56 หนา 4 / 6



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. วาที่ ร.ต.พัณณิตา กุลาชัย, 2. อ.เตชิต เมืองคำ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 61340797 เด็กหญิง เอริน สกลีฟุส

2 61340799 เด็กหญิง ชนัฐปภา ออนละมูล

3 61340800 เด็กหญิง ทักษพร สัจจาพงศ

4 61340802 เด็กชาย กฤตฑรรศ ศรีสุวรรณกุล

5 61340804 เด็กหญิง ณิชาภัทร ไชยรินคำ

6 61340805 เด็กหญิง รุงรณิดา เพ็งสาย

7 61340808 เด็กชาย พิศิษฏ ศรีสมบูรณ

8 61340809 เด็กหญิง ญานิศา ผลดี

9 61340811 เด็กหญิง กรรณษา แกวแกมทอง

10 61340812 เด็กหญิง กนกณฐนงค เซี่ยงเจ็น

11 61340815 เด็กชาย ชนนน วงคปญโญ

12 61340817 เด็กชาย อโนรธา ขวัญสงา

13 61340818 เด็กหญิง รวิสรลดา บุตรจา

14 61340819 เด็กชาย แทนไทย โปธิ

15 61340820 เด็กชาย ชิษณุชา พิพัฒนวัฒนะโยธิน

16 61340821 เด็กชาย ปุญญพัฒน วงศวรรณ

17 61340823 เด็กหญิง เอื้อมฝน พงษฐิตานนท

18 61340824 เด็กหญิง นภสสร เสาแกว

19 61341022 เด็กหญิง จิรัชยาพร พรมวงค

20 62341246 เด็กหญิง แกวปญญา  นวนแกว

21 62341249 เด็กชาย ศรัณยพงษ ศรีวิราช

22 63341281 เด็กชาย เรียวตะ ทาเคดะ

23 63341282 เด็กหญิง ชุติมณฑน พรหมสุริยา

24 63341465 เด็กชาย พัฒนพงศ มหัทธนปกรณ

25 64341491 เด็กหญิง ณพิชญา ทองบรรจบ

26 64341492 เด็กหญิง พลอยนภัส พรปญญาวุฒิ

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน (ชาย 11 คน, หญิง 15 คน)

พิมพเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:19:56 หนา 5 / 6



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

อาจารยประจำชั้น : 1. อ.วิลาวัลย วางใจ, 2. อ.พิมพพร ธรรมสนธิ, 3. อ.วนิดา คนซื่อ

เลขที่
เลขประจำตัว

นักเรียน
คำนำหนา ชื่อ สกุล

1 60340755 เด็กหญิง นำพร จันทรแดง

2 60340757 เด็กชาย วิชญคุณ ปญญาวงศ

3 60340758 เด็กหญิง ปฤษณี มูลกาวิล

4 60340759 เด็กหญิง เอมี กฤตาภรณ คนชม

5 60340760 เด็กชาย สิปปกร อองคำ

6 60340762 เด็กชาย ยศธนพงศ ปญจขันธ

7 60340763 เด็กหญิง ปานณัฐมน เขื่อนคำ

8 60340764 เด็กหญิง รสิตา สมสวน

9 60340765 เด็กหญิง บุญญาพร สำเนียง

10 60340766 เด็กหญิง บุญญาพร บุณยกฤตสกุล

11 60340767 เด็กชาย ทิตลักษณ วลัญชเพียร

12 60340768 เด็กชาย ภาคิน จังขันธ

13 60340769 เด็กชาย ภัทรดนัย ใจเขียนดี

14 60340770 เด็กหญิง ปาณิสรา พรหมมา

15 60340771 เด็กชาย เขตรัฐ โปธิ

16 60340773 เด็กหญิง ปุญญิศา ทำทอง

17 60340774 เด็กหญิง ชนัฐปภา เหรา

18 60340776 เด็กหญิง อาเลสเซีย อิสสระ ไวปลิงเกอร

19 60340794 เด็กหญิง ภคพร ภัทรศิรากุล

20 61340825 เด็กหญิง พัทธนันท พรหมจรรย

21 62341247 เด็กชาย รณกร ศรีวัฒนกูล

22 62341256 เด็กชาย พรอมคุณ ณัฐพงศ ดำรงวิริยะนุภาพ

23 63341283 เด็กชาย รัฐนันท ศุภวาที

24 63341285 เด็กหญิง ปยธิดาพร แสนหลวง

25 63341286 เด็กชาย ชนกันต หนูสา

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน (ชาย 11 คน, หญิง 14 คน)
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