รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูรัชดาพร พูลรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 097-9301963
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เด็กชายพีรธัช

ชื่อ – สกุล
ยิ่งสุข

หมายเหตุ

เด็กชายวุฒิภัทร

จงแจ่มฟ้า

เด็กชายธีรภัทร

มาพุก

เด็กชายอชิระ

อึ้งตระกูล

เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายทินภัทร

นนทโคตร
เกตุพุฒ

เด็กชายณภัทร

สุมะหิงพันธุ์

เด็กชายกิตติคุณ

นนทโคตร

เด็กชายกันต์ธีภพ

ทรัพย์วิเชียร

เด็กหญิงณรมณ

รัตนพิบูลย์

เด็กหญิงธีรารัตน์

คูศิริรตั น์

เด็กหญิงรวีภัสส์

เจียรกุลโชค

เด็กหญิงปัณฑารีย์

กงเรือ

เด็กหญิงมณัสญา

เกตุพุฒ

เด็กหญิงณิชาภัทร

เที่ยงแท้

เด็กหญิงวรกัญญา
เด็กหญิงณัฐวิภา

สาอาง
บุญมี

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงรดา

กุนา
รู้รักษา

เด็กหญิงณัฐกาญจน์

นิ่มอนัน

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ

เด็กหญิงศุภาวิตา

เมฆสว่าง

รายชื่อครูพิเศษ

เด็กหญิงธัญญาภรณ์
เด็กหญิงสภิชญา

ศรีแก้ว
อุปถัมภ์

1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงเขมจิรา

จงแช่ม

3. ครูบริพัฒน์ มณีวงษ์ สอนวิทยาการคานวณ

เด็กหญิงวริศรา

มาละแซม

4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฏศิลป์

เด็กชายณฐภัค

ล้าเลิศ

5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี

เด็กหญิงเนติมา
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กชายนนทวิชญ์

วัฒนะอุดมวงศ์
สมจิตร
ประทุม

6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะ และสุขศึกษา

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ

7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูนิภารัตน์ เนตรบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 086-9384009
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

เด็กชายพรภวิษย์
เด็กชายวินิทร
เด็กชายพุฒิภัทร
เด็กชายภาณุวิทย์
เด็กชายชัยกฤต
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายพัชระ
เด็กชายวันธันวา
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงจารวี
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอุไรพัชร
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กหญิงปพิชญานันท์
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายอรรถพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพนธ์

เขาเหิร
มีมงคล
ภู่เจริญ
เฉลิมทรัพย์
วีระศร
สายอินทร์จักร์
อ่อนละมูล
สอิ้งทอง
ลิ้มปัญญาเลิศ
ใจเสน
วงษ์จันทร์
เสาหล่อน
จงแจ่ม
ศรีนุช
ชมประเสริฐ์
ทองหวาน
เพ็งที่
ตันกสิกิจ
มีคุณ
จันทร์ตรี
เอี่ยมปาน
ขอบทอง
หิมวันต์
หิมวันต์

เด็กหญิงพอเพียง

พรอานวยทรัพย์

4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฏศิลป์

เด็กหญิงณัชชา

อุตบัววงศ์

5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี

เด็กหญิงปภาวรินทร์

อรัญญาเกษมสุข

6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะและสุขศึกษา

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา

อนุกุล

7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์
2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูบริพัฒน์ มณีวงษ์ สอนวิทยาการคานวณ

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูพรปวีณ์ วิทยาพูล หมายเลขโทรศัพท์ 091-1517661
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ – สกุล

เด็กชายกันต์พงศ์
เด็กชายธีร์วศิษฐ์
เด็กชายกฤตานนท์
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายแสงทอง
เด็กชายบวรศักดิ์
เด็กชายภาธรธฤต
เด็กชายนิธิกรณ์
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงธารินันท์
เด็กหญิงนัยน์ปพร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงณัฏฐชา
เด็กหญิงกนกกาญจน์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงวรินทร์ลดา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงวรรวสา
เด็กหญิงณปภัช
เด็กชายกนต์ธร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายพชร

เคียงคู่
อรรณพวรรณ
ผัดแสน
กาวีระ
ยอดสร้อย
จิณวรรณ
ปรารถนา
สุขยากร
แก้วสุวรรณ
อิ่มเพ็ง
อินทร์จันทร์
ขันทอง
มณฑา
เกตุเกษม
เพิ่มสัตย์
แผลงสกุล
โรจนบวร
ต่าต้อ
ระวีแสง
โคตรพรม
กันภัย
แก้วศรีงาม
ปักษี
วงศ์ละคร

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์
2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูบริพัฒน์ มณีวงษ์ สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฏศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะและสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูรุ่งทิวา พลชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-0530680
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล

เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายปองคุณ
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายชวณัฐ
เด็กชายวรัฎฐ์
เด็กชายปุญญพัฒน์
เด็กชายณุภากรณ์
เด็กชายรชต
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายวัฒนากูร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธาดา
เด็กชายธัณยวิชญ์
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงชุติมน
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนพขวัญ
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กหญิงลักษณ์นารา
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กหญิงภัทรภรณ์

นาคะเกศ
บัวผันเตชะพงษ์
อ่องเพ็ง
เจียรนัย
ซองเหลี่ยม
อึ้งตระกูล
อ่อนละมุล
แสดขุนทด
ละตา
โพธิ์จุ้ย
ด้วงเนียม
แจ่มจารูญ
จันทร์สุข
โตศรี
บัวชื่น
เขียวสี
ไชยถา
ยิ้มเพ็ชร
สระทองพิมพ์
เรืองแสง
กิตติพุทธิพงศ์
ขวัญรุ่งโรจน์
คงคา
ชูสุวรรณ
ศรีษะเกตุ
เครือคาอ้าย
ปราศรัย
ศาสนา
อังศุภัทร์

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์
2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะและสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูเจมจิรา เชาว์ดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-7338001
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ – สกุล

เด็กชายปุณณภัทร
เด็กชายปภณวัชร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายชัยนรินทร์
เด็กชายพิรศุษม์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายสุธีวรรธ
เด็กชายตรีสรณ์
เด็กชายวริทธิ์นันท์
เด็กชายวงศ์พัทธ์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายภาวัต
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงสริลพร
เด็กหญิงนัทธ์หทัย
เด็กหญิงอาภาสิริ
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงรมย์ชลี
เด็กหญิงกุลจีรา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายอัจฉริยพงศ์
เด็กชายภีรพัฒน์
เด็กหญิงณัฐพร

สุทธสังข์
สุริฉาย
โพธิ์นิยม
ยศรุ่งเรือง
มั่นคง
สันติการุณย์
มุ่งนากลาง
อินทะไชย
มาลัยบุตร
ดีล้น
ภูทวี
อินทร์จันทร์
มากสกุล
หวลระลึก
อนันโชคเจริญ
คาทอง
สุขจิรไพศาล
ไกยสิทธิ์
ทองเพ็ง
เอี่ยมปาน
มณีโรจน์
อินต๊ะวิชัย
บันดิต
เทพวงษ์
คาชู
ศรีอักษร
ท้าววัฒนากูล

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์
2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะและสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูดวงใจ ปัตภี หมายเลขโทรศัพท์ 088-1569250
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ – สกุล

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายวรากร
เด็กชายธีรณัฎฐ์
เด็กชายภคพงษ์
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายภูชิต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธารธรรม
เด็กหญิงพลอยไพลิน
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงพัชรวรรณ
เด็กหญิงณัจฉรียา
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงพชร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงวรัญ์สรากร
เด็กหญิงณัฎชญาดา
เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงกตัญญุตา
เด็กหญิงจริญญา
เด็กหญิงณัฐญา
เด็กชายภีรพัฒน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงพชรมน
เด็กหญิงกัญญ์วรา

หาญกล้า
ไกรกิจราษฎร์
สิงห์หล้า
เหลือหลาย
มีศรี
โพธิ์ดี
พูลผล
จูงกลาง
ทับทิมทอง
คนกล้า
พรสุวรรณ
นุชพ่วง
บุญมี
เมฆเกลื่อน
ใจอ้าย
เพิ่มหิรัญ
เจื้อยแจ้ว
ไก่แก้ว
ดาวเรือง
แสงเทียน
เพลิดเพลิน
เรืองนิคม
อาเทศ
ศรีอักษร
ท้าววัฒนากูล
โกศลพิเนต
เอี่ยมปาน

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์
2. ครูเนติพัทธ์ นิ่มเนติพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนศิลปะและสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูเรวดี หวลระลึก หมายเลขโทรศัพท์ 081-7400609
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1 เด็กชายณทัช
ทองสวัสดิ์
2 เด็กชายประกฤษฎิ์
เล็กพุฒิกานต์
3 เด็กชายธนโชติ
เกิดที่สุด
4 เด็กชายกุลวัฒน์
ลิ้มปัญญาเลิศ
5 เด็กชายปกรณ์
พรมณาเวช
6 เด็กชายโชติวรุตม์
ไก่แก้ว
7 เด็กชายพัฒนา
ประจิตร
8 เด็กชายพีรดนย์
อินทร์จันทร์
9 เด็กชายนพรัตน์
จันทร์แก้ว
เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
10 เด็กชายภูมิ
มั่นอ่า
11 เด็กชายนนท์วรรธนกฤชต์ ลีเลียง
12 เด็กชายอมฤต
ลอบุญ
13 เด็กชายปรดิตถ์
ประดิษฐ
14 เด็กชายธนะนันท์
คงนุรัตน์
15 เด็กชายกฤชณัฏฐ์
ศรีบุตร
16 เด็กชายปฐพี
วงศ์คา
17 เด็กชายชยุต
หารสูงเนิน
18 เด็กหญิงฝากขวัญ
วัฒนะอุดมวงศ์
19 เด็กหญิงเมธินี
อับดุลย์
QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
20 เด็กหญิงปานตะวัน
ชองชู
21 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
เนียมจันทร์
รายชื่อครูพิเศษ
22 เด็กหญิงณัฐชกร
ใจเด็ด
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์และศิลปะ
23 เด็กหญิงเพ็ญศิริ
เปลาเล
2. ครูเฉลิมพล ทองคุ้ม สอนภาษาอังกฤษ
24 เด็กหญิงชนัญชิตา
นุชพ่วง
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
25 เด็กหญิงอชิรญา
โรจนเกรียงไกร
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
26 เด็กหญิงนันท์นภัส
จีคา
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
27 เด็กหญิงณิชมน
นนทโคตร
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนสุขศึกษา
28 เด็กหญิงธนภรณ์
เดือนแด่น
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
29 เด็กหญิงสุภัสสรา
จ่างสะเดา
30 เด็กหญิงธัญยกันต์
พิมพา
31 เด็กหญิงมนัสนันท์
ปิ่นม่วง
32 เด็กหญิงวริศรา
ไขแจ้ง
33 เด็กหญิงมริกา
เดชะ
34 เด็กหญิงสุชานันท์
ศรีเจดีย์รตั น์
35 เด็กชายจิรพัฒน์
พุกน้อย
หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูเบญจมาศ นงนุช หมายเลขโทรศัพท์ 089-4373703
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – สกุล
เด็กชายตฤณ
จารุพงษ์ไพโรจน์
เด็กชายศุภกฤษฎ์
ยอดแสง
เด็กชายพงศกร
แก่งอินทร์
เด็กชายกฤติเดช
พิพิธทอง
เด็กชายอสชิ
ไชยอิ่นคา
เด็กชายปพน
ภุมมาพันธุ์
เด็กชายอัษฎากร
เครือคาอ้าย
เด็กชายพสิษฐ์
ทรงอารมย์
เด็กชายจิรกฤต
ทวีวงษ์
เด็กชายกิตติภัค
หอมชื่นสุข
เด็กชายพัฒน์ภูมิ
รัตนวรธันยา
เด็กชายธนวรรธน์
ตาวงค์
เด็กหญิงจิราพร
นะมูลมอง
เด็กหญิงสุปรียา คายร่า
เฮอร์เบิร์ต
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
อึ้งตระกูล
เด็กหญิงภูษนิศา
แก้วแสนสาย
เด็กหญิงพลอยรุ้ง
พรมชื่น
เด็กหญิงกัณฐมณี
ทรัพย์วิเชียร
เด็กหญิงทิพญ์วลัย
หอมเย็นใจ
เด็กหญิงนันทนา
ใจอยู่
เด็กหญิงณัฐณิชา
คาวินิจ
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา
อินนอก
เด็กหญิงณัฐสรัญ
สุกร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
รอบุญ
เด็กหญิงพิชญากร
หอมชื่น
เด็กหญิงวรินราไพ
โรจนบวร
เด็กหญิงรัตติกาล
เจี๊ยะจิ๋ว
เด็กหญิงธนพร
สีลาสอน
เด็กหญิงวริศรา
ยาน้อย
เด็กหญิงนาราภัทร
มณีรตั น์
เด็กหญิงธนัฐชา
คาวัฒนา
เด็กหญิงรัชนก
กนกชลาศัย
เด็กชายปภังกร
บุตรศรี
เด็กหญิงนิชมล
แซ่ย้าง

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์และศิลปะ
2. ครูเฉลิมพล ทองคุ้ม สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูสุภัค อยู่บ้านคลอง หมายเลขโทรศัพท์ 063-8647989
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เด็กชายณธภัสกรญุ์
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายภมรพล
เด็กชายพงษ์พิชญ์
เด็กชายหรรษยศ
เด็กชายอชิระ
เด็กชายธนดล
เด็กชายอนุศิษฎ์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายปีมังกร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
เด็กหญิงปุณณภา
เด็กหญิงกัญญาพัชร
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงรมย์ชลี
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงวิรดา
เด็กหญิงธัญภรณ์
เด็กชายภูริ์ศิลป์
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงวนิดา

ชื่อ – สกุล
ใจอ้าย
พึ่งสถิตย์
หอมชื่น
จันทร์น้อย
เข็มหอม
ใบบัว
เจือจาน
มีปิ่น
เอี้ยงสมบูรณ์
มงคลทิพย์
บุญพันธ์
มนเทียรทอง
เจือจาน
ปัญญาธิ
สุวรรณมณี
เอมอิ่ม
ช่วงโชติ
ชมภูทวีป
ศรีภิญโญ
วงษ์จีน
ลิ้นจี่ขาว
มานนท์
คงพรม
ทุตกิต
ทองดี
ทิมทอง
สอิ้งทอง
ไชยา
พลเหิม
จอมศักดิ์
อินทร์รักษา
ดียิ่ง
ดูดดื่ม

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูเฉลิมพงศ์ หวลระลึก สอนวิทยาศาสตร์และศิลปะ
2. ครูเฉลิมพล ทองคุ้ม สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
4. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
5. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
6. ครูจักรกริศน์ พัดพิน สอนสุขศึกษา
7. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูมะลิ มัจฉิม หมายเลขโทรศัพท์ 081-7248758
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เด็กชายตัง้ ตระกูล
เด็กชายกัญจ์นภัส
เด็กชายอิชช์กันต์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายธนกฤธ
เด็กชายนราธิป
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายธนกรณ์
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายอภิวชิ ญ์
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายพิชชากร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายญาณภัทร
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงภูชิษา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงนภัสวรรณ
เด็กหญิงสุพัชญา
เด็กหญิงวรกัญญา
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงณิชากานต์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงลลิตตา
เด็กหญิงภควรรณ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงทิวากร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงสุณัฏฐา
เด็กหญิงศิรภัสสรา
เด็กหญิงศิริพชั ร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนัทชานันท์

ชื่อ – สกุล
สุทธิพันธ์
เณรเนือง
พรพิสุทธิ์
รอดทอง
จันทร์ดี
พันธุ์แก้ว
ใบบัว
ระแสนพรหม
จันคง
กลิ่นปาน
แกล้วกล้า
มะโนปิน
ลาโภ
เทพหินลัพ
บุญภิละ
วันทอง
ไทรนนท์ทรีย์
ใจตรง
พ่วงพงค์
มะรินทร์
อยู่บ้านคลอง
สาราญจิต
โชคสกุลเจริญ
คงคา
ขุมเพชร
คาตา
ศิริธร
บุญแย้ม
ระรื่น
ธรรมรส
ยอดบัณฑิต
อภัยศรี
นวนศรี
พลสันต์
รบเลิศ
สงสาร
จ่างสะเดา
สุนันต๊ะเครือ
พันธ์พรหม
พึ่งจันทร์
โพธิ์ยิ้ม

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูมะลิ มัจฉิม สอนภาษาไทย
2. ครูเปมิตตรา พงษ์จันทร์ สอนคณิตศาสตร์
3. ครูบริพัฒน มณีวงษ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูศิริวรรณ ลิ้มสุวรรณ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์ สอนสุขศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูศิริวรรณ ลิม้ สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4004441
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายจูลีโอ
เด็กชายวงศธร
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายอิศรานุวัฒน์
เด็กชายกาวิน ลีโน
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายบุริศร์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายพัทธ์ธีรวิชญ์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายธีร์จุฑา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายพีรัฐชัย
เด็กชายนพดล
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายปัณณธร
เด็กชายสุชัจจ์
เด็กหญิงภัควลัญชญ์
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กหญิงปุณณาพร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงพิชยภา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงภูรชิ ญา
เด็กหญิงวยุดา
เด็กหญิงลัลน์ญดา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกัญญารัตน์
เด็กหญิงอริญณา
เด็กหญิงชาญานิศ
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์
เด็กหญิงชนัชภรณ์
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงนิตา
เด็กหญิงนิตา

ชื่อ – สกุล
อับดุลย์
โพรด้า
สันติการุณย์
สุดนิล
ขวัญนาค
ชินเดลไมเยอร์
แกมเพชร
ประสพลาภ
องอาจ
สุนทรวุฒิ
พุ่มกุหลาบ
ไพโรจน์
รักเกื้อ
พลธีระ
น้อมเศียร
ทองดี
ยิ่งสุข
สมคา
คมขา
อนันตกิจไพศาล
ทองทับ
ศิริรัตน์
วงษ์ยาทัน
โปรธาตุ
ศรีสวัสดิ์
ศรีแสงเมือง
ปริมาณ
พลอยโตนด
คงคา
สุวรรณไตรย์
รุ่มรวย
ผันผาย
เกตุบารุง
เกิดที่สุด
ผมน้อย
อ่อนแสง
ลีอุดมโชค
สุวรรณรัตน์
สุวรรณรัตน์

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูมะลิ มัจฉิม สอนภาษาไทย
2. ครูเปมิตตรา พงษ์จันทร์ สอนคณิตศาสตร์
3. ครูบริพัฒน มณีวงษ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูศิริวรรณ ลิ้มสุวรรณ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์ สอนสุขศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูณัฎชญา ศรีษะเกตุ หมายเลขโทรศัพท์ 097-9249318
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กชายธีรภัทรลีออน
เด็กชายศรันณพัฒน์
เด็กชายวีรากร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายวชิรหัตถ์
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายนนท์ปวิธ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิรภิ ัทรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงคณิสรา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงสิตา
เด็กหญิงวัณณิสา
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงนัยนันท์
เด็กหญิงขวัญพัฒน์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงนพัชรา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงอนงค์นาถ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงกัลย์วสุ
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กหญิงวรรณนารี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชานเจนธรรม

ชื่อ – สกุล
ยืนยงมงคลชัย
อ่องแก้ว
เฮอร์เบิรต์
บุญเมือง
พันธ์นุช
ชัยสกุลโชคดี
อรัญญาเกษมสุข
วงศ์ใหญ่
ยั่งยืน
เลื่อนลอย
ชาญศิริ
บุญมาก
อุปถัมภ์
สุวรรณมณี
มีปิ่น
มิตรชอบ
คาเลิศ
เรือนมูล
วิชัยมูล
คงประจักษ์
ขาฉา
อยู่เชื้อ
ซองเหลี่ยม
ทะยะ
นิ่มเนติพันธ์
สาอางค์
ขวัญรุ่งโรจน์
อนุกูล
พึ่งเพี้ย
เลื่อนลอย
สายทอง
รุ่งวัฒนาธราธร
เดชแฟง
กามะหยี่
จังประเสริฐ์
แสงกลิ่น
ศาสนา
หาญกุลชัย
นาคสมบรูณ์
วงษ์อาชา

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูมะลิ มัจฉิม สอนภาษาไทย
2. ครูเปมิตตรา พงษ์จันทร์ สอนคณิตศาสตร์
3. ครูบริพัฒน มณีวงษ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูเฉลิมพล ทองคุ้ม สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์ สอนสุขศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูเปมิตตรา พงษ์จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 099-2702310
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ – สกุล
เด็กชายธีรชั
บุญมี
เด็กชายกรภัทร
กังวาล
เด็กชายอนันตสิน
บุญทาวงศ์
เด็กชายอนุชา
จันทะราช
เด็กชายภาษิต
คนกล้า
เด็กชายธนกฤต
บุญมี
เด็กชายทวีศักดิ์
ทิมสูงเนิน
เด็กชายศุภทิน
เพียรทา
เด็กชายภีมวัฒน์
ชะเอม
เด็กชายธนโชติ
ชะเอม
เด็กชายจตุรวิทย์
แกมเพชร
เด็กชายภาคิณ
เนาวรัตน์
เด็กชายธนกฤต
โพธิ์แย้ม
เด็กชายนฐกร
สิทธิวงศ์
เด็กชายไกรวิสญ์
สวัสดิ์เดชาเมธี
เด็กชายกฤชพล
เกื้อสกุล
เด็กชายกรณัฐ
กังวาล
เด็กชายต่อตระกูล
มานักฆ้อง
เด็กชายวิเชษฐ์
เอมอิ่ม
เด็กชายจิรภัทร
แสงงาม
เด็กชายพงศ์พีระ
ธนทรัพย์ไชยเดช
เด็กหญิงทองสายธาร
เกิดที่สุด
เด็กหญิงทองสายธรรม
เกิดที่สุด
เด็กหญิงธนัชชา
ยิ้มย่อง
เด็กหญิงปุณณดา
ชะเอม
เด็กหญิงจิตติภัทรา
ชูหน้า
เด็กหญิงฐิตาภา
ตั้งศิลปไพศาล
เด็กหญิงธนพร
ชาวโคราช
เด็กหญิงศจิกา
แก้วน้อย
เด็กหญิงเมธปิยา
ผัดแสน
เด็กหญิงกิตติญา
เกื้อสกุล
เด็กหญิงบุญทิพา
รอดจันทร์
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์
พุ่มจีน
เด็กหญิงรักดี
เหมันต์
เด็กหญิงณิชาภัทร
สิงห์ทอง
เด็กหญิงชญานิษฐ์
รอดเหตุภัย
เด็กหญิงเพชรพลอย
สอนแหยม
เด็กหญิงวรัญญา
ปฏิชันยธรณ์
เด็กหญิงสุวภัทร
ภู่เจริญ
เด็กหญิงกัลยกร
แก้วแสนสาย
เด็กหญิงนภัสสร
แจ่มใส
เด็กหญิงชนิสรา
ชมภูเครือ

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูมะลิ มัจฉิม สอนภาษาไทย
2. ครูเปมิตตรา พงษ์จันทร์ สอนคณิตศาสตร์
3. ครูบริพัฒน มณีวงษ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูเฉลิมพล ทองคุ้ม สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี สอนวิทยาการคานวณ
8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์ สอนสุขศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูณิชชา เริ่มจา หมายเลขโทรศัพท์ 081-8889699
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – สกุล

เด็กชายศักสิริ
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายชนิศวร์
เด็กชายภนากรณ์
เด็กชายวรวรรษณ์
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายธนกฤษณ์
เด็กชายพงศ์พัทธ์
เด็กชายธีระดนย์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายกนกพร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายปวิชญา
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงณิชานันทน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงชมธรรม
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงพิชามล
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงเอมอร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กชายธงชัย

ทัพผึ้ง
ป่านฉะนี้
ตระกูลสง่ายิ่ง
รัตมานะ
มั่นคง
ผันพักตร์
คนขยัน
แก่งอินทร์
ผิวเขียว
น้อมนุช
หาญกล้า
เคยเห็น
ศรีปา
ถวิลหวัง
เมฆแจ้ง
จันทร์รัศมี
สิงห์ทอง
ชาวใต้
พระวิชัย
ศิริรัตน์
วัฒนะอุดมวงศ์
สุทะปา
ตรียัมปราย
พรมชาติ
อินทะไชย
แซ่โง้ว
อยู่ศิริ
จูงกลาง
พณิชนันทเวช
แซ่เถา
แซ่เฮ้อ
กนกชลาศัย
โรจนศิริโสภา
วงษ์อาชา

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูศรีไพร กลมกล่อม สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูศิริวรรณ ลิ้มสุวรรณ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูปภา ทองสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-3164971
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – สกุล

เด็กชายกิตติมากรณ์
เด็กชายณกร
เด็กชายธีรวิชญ์
เด็กชายวรพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายณัฐพณชัย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายกิตติศัพท์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายเตโชชัย
เด็กชายรัชศาสตร์
เด็กหญิงศรันย์ภัทรา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงมนพัทธ์
เด็กหญิงพุฒิธาดา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงสิริยารัตน์
เด็กหญิงธนันญดา
เด็กหญิงนราวดี
เด็กหญิงมณีสิริ
เด็กหญิงธาริษา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงปราณปรียา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงน้าค้าง
เด็กชายผดุงเดช

มั่นไสย์
บูรณ์โภคา
เทวาอนุเคราะห์
อนันทวรรณกุล
บัวบาน
สุดงาม
แปดสี
มุ่งนากลาง
ดาริห์
คาฝอย
รอดสา
วันทาเขียว
ชื่นเชื่อม
เตจา
ทาความชอบ
ศักดิ์กัณหา
ชูหน้า
เฉียบแหลม
นามปัสสา
กองโกย
ขอสุข
หนองเอี่ยน
อ่อนละมูล
อินจับ
ราชอุปนันท์
สังข์ทอง
พิมตะครอง
จงอยู่เย็น
แจ่มจารูญ
ขุมเงิน
กิติโรจน์วัฒนา
กิจไพบูลย์เลิศ
แซ่เฮ่อ
แซ่สง

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูศรีไพร กลมกล่อม สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูศิริวรรณ ลิ้มสุวรรณ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูสมพงษ์ มัจฉิม สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนศิลปะ
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูสุพัตรา ระวาส สอนว่ายน้า
14. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูจุไรรัตน์ กลมดี หมายเลขโทรศัพท์ 084-0975145
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล

เด็กชายทินกฤต
เด็กชายปีมงคล
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายณฐกร
เด็กชายจิรวิทย์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงกฤตพลอย
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงไขแสง
เด็กหญิงพัชนีกร
เด็กหญิงนุไพรลิน
เด็กหญิงวาศินี
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงทัสะยา
เด็กหญิงกฤตาภรณ์
เด็กหญิงปาลิกา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กหญิงกฤษฏาภา
เด็กหญิงธราดา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงสุนารี
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงน้าฝน
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายพงศ์พล

เขื่อนเขตต์
ยอดดี
หลวงใจ
สิงหาบุตร
ประทุมวงศ์
พิกุลทอง
สุนทรวุฒิ
บุญประดับ
มาละแซม
สาฉลาด
แซ่หลอ
แซ่หลอ
จังพินิจกุล
แซ่จาง
แซ่ย่าง
แซ่ลี
แซ่ว้าน
แซ่กือ
วันชัยรุ่งรุจี
มงคลคีรีโรจน์
วิทยลาภา
แซ่เฮ่อ
เพชรสกุลไพ
สว่างรุ่งเรืองกุล
เล่าตระกูลทอง
สีขาว
แซ่ลี
แซ่ลี
แซ่สง
แซ่เฮ่อ
ปาปะกา
แก้วบุรี

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูปราณี บุญดิลก สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูนงคราญ ใจชนะ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนทัศนศิลป์
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูปราณี บุญดิลก หมายเลขโทรศัพท์ 081-4756662
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ – สกุล

เด็กชายปิติกร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายณฐกรณ์
เด็กชายชิษณุพงค์
เด็กชายชานนทร์
เด็กชายธนาคิม
เด็กชายปกป้อง
เด็กชายสารนาถ
เด็กชายรัฐฤทธิ์
เด็กหญิงธันชนก
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงพิณ
เด็กหญิงวัลลภา
เด็กหญิงพลอยชมพู
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนริณี
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงเรวดี
เด็กหญิงญาณัจฉรา
เด็กหญิงสิรีธารณ์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กหญิงนันทิกานต์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงพิณทองทา
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงอานัสยา
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กหญิงทิพติยา
เด็กหญิงวาลี
เด็กหญิงนัดดา
เด็กหญิงพิมพ์วิไล
เด็กชายพงศกร

หลานวงษ์
โฉมมงคล
เมืองแสง
ชูรักษา
ชัยทองคา
เถื่อนถ้า
ชะเอม
เพ็ญจันทร์
เที่ยงตรง
ปรุงศักดิ์
ทาจาก
เลิศจันทรางกูร
แซ่สง
พิพัฒน์คากุล
ทองตะวัน
แซ่จาง
แซ่ลี
แซ่กือ
วงศ์ธีรภาพ
วงศ์ธีรภาพ
ชอยู
ทรงสวัสดิ์วงศ์
แซ่โซ้ง
แซ่ซี
สัตยบัณฑิต
แซ่หลอ
แซ่หลี
แซ่สง
แซ่หว้า
แซ่ลี
ลีอุดมโชติ
แซ่สง
ทรงคงดวงดี
แซ่ลี
ศรีเจดีย์
อุบลประเสริฐ

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูปราณี บุญดิลก สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูนงคราญ ใจชนะ สอนภาษาอังกฤษ
5. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนทัศนศิลป์
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูอุดม น้อมนุช หมายเลขโทรศัพท์ 081-6055584
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล

เด็กชายเก็งแซม
เด็กชายทรงพล
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายอดิศร
เด็กชายสุชาพงค์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายยศนนท์
เด็กชายพฤทธชาต
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายเขมชาติ
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงปิยฏา
เด็กหญิงชญานิษ
เด็กหญิงลานบุญแท้
เด็กหญิงธิฎาภรณ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงโยทะกา
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงกมลลักษณ์
เด็กหญิงสวภัทร
เด็กหญิงพัชรกร
เด็กหญิงเกษรินทร์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุนทรี
เด็กหญิงเครือฟ้า
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงภณิดา
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
เด็กหญิงโชติกา

ลิว
คาบุตร
กล่อมกระมล
หอมชื่น
ชาวใต้
บุญสีใส
แสงอ่อน
ยศวิชัย
ไชยยอง
ปัญญาธิ
ดวงสมร
เลือกหา
ราชนรินทร์
กันตะบุตร
รบเลิศ
งามฉวี
ธรรมรัง
โพธิ์คะชา
แก้วศรีหาวงศ์
จันทร์ล้วน
เบว
นวลทรง
จงแจ่มฟ้า
คีรีกุลไพศาล
แสงคากุล
ญาติรวี
วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
แซ่ลี
วงศ์ธีรภาพ
แซ่ม้า
แซ่ลี
แซ่ซ้ง
แซ่ลี
แซ่หลอ
แซ่สิน

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูปราณี บุญดิลก สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูนงคราญ ใจชนะ สอนภาษาอังกฤษ
5. ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนทัศนศิลป์
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

รายชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ครูประจาชั้น ครูอุดม น้อมนุช หมายเลขโทรศัพท์ 081-6055584
ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ – สกุล

เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงวรรณดา
เด็กหญิงลักษณา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
เด็กหญิงนิชากร
เด็กหญิงบุญญารัตน์
เด็กหญิงวันทนา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงศดานันท์
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กชายชัยยุทธ

แซ่ซี
วชิรโสภณสกุล
แซ่หว้า
กิจไพบูลย์เลิศ
บารุงคีรี
แซ่คา
แซ่หว้า
แซ่หลอ
ซอยู
วงศ์ธีรภาพ
ฤทธิ์ชัยเจริญ
ทรงเจริญวงศ์
คุณศิริประภา
มุ้งย่าง
แซ่สง

หมายเหตุ

เชิญท่านผู้ปกครอง สแกน QR CODE กลุ่มไลน์ ครูประจาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

QR CODE กลุ่มไลน์เรียนออนไลน์ เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
การส่งงาน หรือ ส่งการบ้านค่ะ
รายชื่อครูพิเศษ
1. ครูณิชชา เริ่มจา สอนภาษาไทย
2. ครูปราณี บุญดิลก สอนคณิตศาสตร์
3. ครูปภา ทองสวัสดิ์ สอนวิทยาศาสตร์
4. ครูนงคราญ ใจชนะ สอนภาษาอังกฤษ
5. ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ สอนสังคมศึกษา
6. ครูจุไรรัตน์ กลมดี สอนประวัติศาสตร์
7. ครูมานพ แก้วบุรี

สอนวิทยาการคานวณ

8. ครูพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ สอนนาฎศิลป์
9. ครูเชิดชาย บุญจันทร์ สอนดนตรี
10. ครูดิเรก ขวยเขิน สอนทัศนศิลป์
11. ครูอุดม น้อมนุช สอนการงานอาชีพ
12. ครูณัฏชญา ศรีษะเกตุ สอนภาษาจีน
13. ครูบรรจง มณีวงษ์

สอนสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อมาได้นะคะ

