
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย ชวกร แซวใจดี
2 เด็กชาย คณิต เมืองแสงจันทร์
3 เด็กชาย ธนกฤต วุฒิไชย
4 เด็กชาย กฤศ สุพจนารถ
5 เด็กชาย ฆนาการ  สิงห์ดา
6 เด็กชาย ฆนากร  สิงห์ดา
7 เด็กชาย ฆนาคม  สิงห์ดา
8 เด็กชาย สุรวิทย์  จันทร์น้อย
9 เด็กชาย ภคิน พรมสว่าง
10 เด็กหญิง บัวชมพู สิงห์มณี
11 เด็กหญิง วราลี กองพันธ์
12 เด็กหญิง วาสนา แสงล ้า

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย ธนกฤต ภัทร์มงคลชัย
2 เด็กชาย ภูริทัต น้าพา
3 เด็กหญิง พรรณอร  สิงห์ดา
4 เด็กหญิง ธัญญากรณ์  ทองค้า
5 เด็กหญิง พิมมนัส  หวังจองกลาง

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กหญิง ภัทรภร ดีสุหร่าย
2 เด็กหญิง ธัญญากรณ์ ทองค้า

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย นิธิกร ฮ่ัน
2 เด็กชาย ธนพล พันกว้าง
3 เด็กหญิง ชฎาพร  บุญอาจ

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย กันตพล สนทะวิน
2 เด็กหญิง ญาณิศา จตุรงค์

เต็ม

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย ชวกร นิสัยซ่ือ
2 เด็กหญิง กวินธิดา วินทะชัย

เต็ม

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย จักรภัทร วรรณสุข
2 เด็กชาย รังสิมันต์ ไชยลาโพธ์ิ
3 เด็กชาย ศิรวัชร์ บุญมาก
4 เด็กชาย กฤต คัณฑาทิพย์
5 เด็กชาย จารุพงศ์ บุ้งจันทร์
6 เด็กชาย จารุพัสตร์ บุ้งจันทร์
7 เด็กชาย ภัครพล สามล
8 เด็กชาย สัญต์หฤทัย ถมสวัสด์ิ
9 เด็กชาย ธีรภัทร์ วิถีสุวรรณ
10 เด็กชาย บุญวันชัย ศรีวิชา
11 เด็กชาย ฉัตรชัย  ช่างกล
12 เด็กชาย พงศกร  ฟุ้งขจร
13 เด็กชาย พงศธร  แก้วสีหมอก
14 เด็กชาย พิสิษฐ์  หนองคาย
15 เด็กชาย วิศรุต  มีทอง
16 เด็กชาย ภัทรพล  แผ่นทอง
17 เด็กชาย ชินปพัฒน์  นิยมญาติธนกิตต์
18 เด็กชาย กฤติพงษ์ ทรายสุข
19 เด็กชาย ณัฐชนันท์ ปิสุระ
20 เด็กชาย รัชพล ทองวิเชียร
21 เด็กชาย กรีฑา เมืองสุข
22 เด็กชาย จิรอังกูร วังคีรี
23 เด็กชาย เฮอริเคน ใจกล้า
24 เด็กชาย ศุภณัฐ วรโรจนศิริ
25 เด็กชาย พงศธร แก้วสีหมอก
26 เด็กชาย ผราดร มาลัยรัตน์
27 เด็กชาย พรพิพัฒน์ มีเพียร
28 เด็กชาย ธีรเมธ มะลิลา
29 เด็กชาย ธัญพิสิฐ์ เจริญผล
30 เด็กชาย นราธิป เสาวรส
31 เด็กชาย วีระชัย  เพียงเกจ
32 เด็กชาย สิทธิกร  เรืองรัตน์
33 เด็กชาย กุลบุรุษ  เทพนรินทร์
34 เด็กชาย นราวิชญ์  ป้ันร่ืน
35 เด็กชาย อรรถพร  ขวัญพิกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



36 เด็กชาย รุ่งรดิษ แฉ่งประเสริฐ
37 เด็กชาย อธิพันธ์ ช้างเขียว
38 เด็กชาย ศิวกร มุขวัฒน์
39 เด็กชาย ปารินทร์ สุขกูล
40 เด็กชาย รณกฤต สมศรี
41 เด็กชาย ปิยวัฒน์ มณฑา
42 เด็กชาย สุรเชรษ์ สังข์ชัยภูมิ
43 เด็กชาย บุญวันชัย ศรีวิชา
44 เด็กชาย อินทัช โกมล
45 เด็กชาย ปิติณัช ล้าดับวงค์
46 เด็กชาย สักดา ก้าลังเเรง
47 เด็กชาย ธนาธิป บัวลอย
48 เด็กชาย กวินตรา พรมสอน
49 เด็กชาย ทินกร ล้าดับวงค์
50 เด็กชาย กนก กุลรัตนาวิจิตรา
51 เด็กชาย วรกมล สงวนเศวตฉัตร
52 เด็กชาย บวรวิทย์ เค้าโนนกอก
53 เด็กชาย กมน เต่าทอง
54 เด็กชาย จิรายุ เมืองแสงจันทร์
55 เด็กหญิง วราภรณ์ ศิริโส
56 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เดชนอก
57 เด็กหญิง จิรัชญา ชะบา
58 เด็กหญิง โศรดา ภัทร์มงคลชัย
59 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ช้างเงิน
60 เด็กหญิง กัญญาวีย์  ออมรัตน์
61 เด็กหญิง สุทินา  อุดสม
62 เด็กหญิง ธนัญกานต์  ร่ืนเริง
63 เด็กหญิง แพรพรรณ  วงศ์ยา
64 เด็กหญิง ยุพาวรรณ  แซ่เจ็ง
65 เด็กหญิง ทิพยรัตน์  เพ็ชรศักดา
66 เด็กหญิง บุญญิสา  สมหานึก
67 เด็กหญิง ปีใหม่  ศรีรักษา
68 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ศรีสุข
69 เด็กหญิง ปนัดดา  บุญน้อม
70 เด็กชาย กนก กุลรัตนาวิจิตรา
71 เด็กชาย วรกมล สงวนเศวตฉัตร
72 เด็กชาย บวรวิทย์ เค้าโนนกอก
73 เด็กชาย กมน เต่าทอง
74 เด็กหญิง อภิชญา ปิสุระ
75 เด็กหญิง บริสุทธ์ิ รูปสม
76 เด็กหญิง บัวชมพู สิงห์มณี
77 เด็กหญิง อินทุอร  ปูผ้า
78 เด็กหญิง ขวัญมุก แตงโสภา
79 เด็กหญิง เพียงศิริ  ตะเภาเงิน



80 เด็กหญิง ประภากร พินิจดี
81 เด็กหญิง อริสา เกษกุล
82 เด็กหญิง อริญชยา มหาศัทธา
83 เด็กหญิง กรกาญจน์ ฮ่ัน
84 เด็กหญิง ชนิดา ตงเท่ง
85 เด็กหญิง วราภรณ์ เพียรเสมอ
86 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บ้ารุงผล
87 เด็กหญิง กานต์ธิดา แซ่อึ ง
88 เด็กหญิง สุชาดา เกษดี
89 เด็กหญิง รักษิตา ทองป้อม
90 เด็กหญิง มาริสา อาจสุวรรณ์
91 เด็กหญิง เพ็ญชีพ บุตรดี
92 เด็กหญิง ศุภดา บุญมี
93 เด็กหญิง วิภาวดี  สุขชัย
94 เด็กหญิง ชนิสรา  เณรแก้ว
95 เด็กหญิง บัวชมพู สิงห์มณี
96 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธุมา
97 นางสาว วราภรณ์ บัวแปลง
98 เด็กหญิง สารธาร ชินโพธ์ค่ัง
99 เด็กหญิง ชลธิชา ธะวงเงิน
100 เด็กหญิง นัฐนรี สิงห์ทอง
101 เด็กหญิง สุกันตา สงคราม
102 เด็กหญิง เบญญภา มุ่งหมาย
103 เด็กหญิง ธัญพร ทองสา



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย อัยการ พูลสาย
2 เด็กชาย กันตภณ ใสสัง
3 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ธุระกิจ
4 เด็กชาย พรพรหม จีนสง่า
5 เด็กชาย โฮฬาริก สาฆะ
6 เด็กหญิง วิลาสิณี แขกธูป
7 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ดอนเหนือ
8 เด็กหญิง ศุภัทรา โตข้า
9 เด็กหญิง พรรวินท์ อินหนอง
10 เด็กหญิง ดรัลพร  บุญอาจ
11 เด็กหญิง อรณัชชา วิวัฒนโชติ
12 เด็กหญิง สุชาดา ชัยประเสริฐ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 เด็กชาย กิตติพงษ์ ธุระกิจ
2 เด็กหญิง วิณิดา แสงนวล

เต็ม

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - ช่ือสกุล
1 นาย อธิชัย  ย่ังยืน
2 นาย ธนากร  ทองอ้ม
3 นาย ด้ารงศักด์ิ  คัณฑาทิพย์
4 นาย ศิริโชค  จุ้ยประชา
5 นาย เกียรติศักด์ิ  อาจดี
6 นาย ปวเรศ  โกธาตุ
7 นาย เกียรติมศักด์ิ  ก่อเกื อ
8 นาย ณัฐพล  เวียนหา
9 นาย พงศกร  มีเครือ
10 นาย ธนชัย  เอ่ียมทอง
11 นาย อภิชาติ  เพ่ิมผล
12 นาย วิศรุต  วุฒิ
13 นาย ธนเดช เทศเสนาะ
14 นาย รพีภัทร บ้ารุงยา
15 นาย ชวัลรัตน์  จันทโชติ
16 นาย นพพล ศรีสุวรรณ
17 นาย ฐาปดิษณ์ บุญรักษา
18 นาย มนัสพงศ์ ปลายเนิน
19 นาย นพพร ดีวังยาง
20 นาย สิทธิพล สโมสร
21 นางสาว นภัสสร  วงษ์วารเจริญ
22 นางสาว พรธิดา  มูลบัวภา
23 นางสาว ธารารัตน์  เพ็ชรศักดา
24 นางสาว มนัสนันท์  ไทรงาม
25 นางสาว จันทกานต์  บุญเจริญ
26 นางสาว ญานิกา  พงษ์สุข
27 นางสาว นันท์นภัส  สุวรรณหาญ
28 นางสาว ปนัดดา  จันอุป
29 นางสาว วชิราภรณ์  สุขตา
30 นางสาว อนัลดา  บ้ารุงจิตร์
31 นางสาว นฤมล  แซ่ลี 
32 นางสาว อนัญญา  วรรณสุทธ์ิ
33 นางสาว นริศรา  วัฒนาเมธี
34 นางสาว สุพรรษา วรโรจนศิริ
35 นางสาว สายธาร  ไวยกรรณ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



36 นางสาว แพรววลี  ศรีรักษา
37 นางสาว ลัดดาวัลย์ ประเสริฐรัตน์
38 นางสาว สุพรรษา บุญน้อม
39 นางสาว กัณณิกา ทรงศิลป์
40 นางสาว พรรษา กาญจนกิจ
41 นางสาว เขมิสรา เหล่าธรรม
42 นางสาว อริสรา อ่อนละไม
43 นางสาว อาริญา ทุมมี
44 นางสาว พันธิตรา อาดศิริ
45 นางสาว ปาริชาติ แก้วแสงทิพย์


