
1 22258 ด.ญ. วรรณพร พรมบุญ 26 22494 ด.ญ. ปิยะนันท์ ภูตรี
2 22267 ด.ญ. พิชญาดา อดุลโภคาธร 27 23307 ด.ช. กฤติน เรืองบุญ
3 22271 ด.ช. คงศักด์ิ หลวงสี 28 23308 ด.ช. พิรภูมิ ริมสกุล
4 22281 ด.ญ. วิชญาพร สมกันธา 29 23322 ด.ญ. พิมพ์มาดา สุโพธ์ิ
5 22293 ด.ช. อรรถวิชญ์ ฐิติวัฒนาการ 30 23324 ด.ญ. วิชญาณี พันแฮด
6 22295 ด.ช. คมิก ลาโคตร 31 23403 ด.ช. ปรัตถกร ย่ีสารพัฒน์
7 22303 ด.ญ. จิดาภา พีรัตน์ 32 23432 ด.ช. เชน อุดมศรีภ์
8 22308 ด.ช. ภวินท์วรรธก์ ขันทอง 33 24254 ด.ช. เถลิงศักด์ิ อาจหาญชนะ
9 22323 ด.ช. พุทธิชาต กุลชิต 34 24270 ด.ญ. วิรัลณัฐชา สุสุวรรณสิริ
10 22335 ด.ญ. นภัสร์นันท์ สายสมคุณ 35 24272 ด.ช. จิรคุณ วรปัญญวนิช
11 22338 ด.ญ. สุณัฏฐา ช่างทาพิน 36 24275 ด.ช. ทยากร แต่งต้ังล า
12 22342 ด.ญ. ตรีญาพร ถิตย์บุญครอง 37 24276 ด.ญ. อรียา จิตต้ังบุญญา
13 22350 ด.ญ. ชุติกาญจน์ นิธิศธนกุล 38 24278 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ สุภาพันธ์
14 22351 ด.ช. ปัญญาวุฒิ มะทิตา 39 24289 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ภูขาว
15 22368 ด.ช. พชรพล งามชัยภูมิ 40 24294 ด.ช. พิชญพงศ์ มีลา ครือเกอร์
16 22370 ด.ช. ภูริ ทรัพย์ทวีนนท์ 41 24299 ด.ช. ณัฏฐากร เติงชัยภูมิ
17 22378 ด.ช. ธภัทร ทองธัญรัตน์ 42 24303 ด.ญ. ขวัญดาว วงษ์เส
18 22386 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ อรรณพเดชา 43 24306 ด.ช. กฤชนล เช้ือบัณฑิต
19 22399 ด.ช. รัชพล สุวรรณรัชตกุล 44 24310 ด.ช. คเชนทร์ เชษฐบุตร
20 22408 ด.ช. กวีวัธน์ บริกุล 45 24359 ด.ช. พิสิษฐ์ สีมาวุธ
21 22415 ด.ช. ถิรวัฒน์ ลาภโคกสูง
22 22416 ด.ช. ธีรดนย์ ศรีดาเกษ
23 22427 ด.ช. ณัฐภณ จึงภัทรกุล
24 22446 ด.ญ. ปุณญาดา วานิชนาม
25 22470 ด.ญ. พรหมพชรกร ธรรมครูปัทม์
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นางฐิติชญาน์  เพชรเอกพิบูลย์  (098-363-5971) นางวรพัณณ์ นพพรรณสิทธ์ิ(085-750-9229)

ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ครูประจ ำช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 1/1 [ IEP ]
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ช่ือ  -  สกุล

ไลนห้์อง ป.1/1



1 22249 ด.ช. สิรภพ รัตนะแสง 26 22444 ด.ช. อัครวินท์ วงษ์ผาบุตร
2 22254 ด.ช. ธนวัฒน์ ชุมปัญญา 27 22464 ด.ญ. ริญดา สุขศรี
3 22255 ด.ช. พัทธ์ธีระ วรวีร์กุลชาติ 28 22782 ด.ญ. ทิวาวัลย์ ภูวัชรอัฑฒอร
4 22256 ด.ช. ฐิติภัทร ภาณุศรี 29 22783 ด.ญ. พิมพ์ณดา เถาว์เกตุ
5 22264 ด.ญ. นิชาภา พิชัยกาล 30 23306 ด.ช. ณัฐชนน ช่ังดี
6 22265 ด.ช. ภัทรธนกร อภิการพนิช 31 23321 ด.ญ. รินรนันท์ นิธิพีรยาฐากุล
7 22266 ด.ญ. ณิชชา ลอยแก้ว 32 23956 ด.ญ. กัณฐมาศ สัณหเสณี
8 22273 ด.ช. กันต์พงษ์ วงษ์สนิทธีรา 33 24251 ด.ช. คุณานนท์ ชิยางคบุตร
9 22291 ด.ช. ธิติวุฒิ โยวะ 34 24260 ด.ญ. กัญญาวีร์ บุญช่วยฉันท์
10 22292 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ค าสุพรหม 35 24266 ด.ญ. สุชัญญา ธิไชย
11 22299 ด.ช. พิสิษฐ์ ค าสี 36 24279 ด.ญ. อริชา แสงจันทร์คุ้ม
12 22344 ด.ญ. ปณิชา อนันธิกุลชัย 37 24280 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ พวงมาลา
13 22345 ด.ญ. พรกนก เกษตรเอ่ียม 38 24291 ด.ช. ธนสรร ใจชอบงาม
14 22362 ด.ช. พีรวัส พุทธา 39 24292 ด.ช. ชณชล บุตรโคตร
15 22369 ด.ช. กฤษณพล จันทา 40 24304 ด.ช. ปกรณ์ วัฒนพงษ์
16 22371 ด.ช. ธฤต ทองศรี 41 24305 ด.ช. พาทิศ พุทธิกาญจนกุล
17 22374 ด.ช. พิชเญศ จันทร์ศรีเจริญ 42 24307 ด.ญ. มินรญา โพธ์ิทอง
18 22385 ด.ช. ปภังกร เกษโสภา 43 24315 ด.ช. นภัทร อังคณาผลกุล
19 22388 ด.ช. กรชิต ศรีถาพล 44 24366 ด.ช. กานต์นิธิ จันทรสิงหารญกิจ
20 22395 ด.ญ. ลภัสกร ศรีนฤวรรณ 45 24368 ด.ช. กันตินันท์ ตัณศิลา
21 22417 ด.ญ. พลอยนภัส สิทธิกรธนากิตต์ิ
22 22419 ด.ช. กฤษฏา นาโพธ์ิ
23 22428 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ณัฐสิริกันตโชติ
24 22432 ด.ช. วรากร ทัพแสนลี
25 22436 ด.ญ. กุลปรียา ตรีวัชรานนท์
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นางสาวปนัดดา จันทราช (094-268-3434) นางสาวไปรยา กองสุวรรณ(093-594-5514 )

ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษำปีท่ี 1/2 [ IEP ]
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ครูประจ ำช้ัน

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ไลนห้์อง ป.1/2



1 22250 ด.ญ. อรรจมาภรณ์ ชูบัณฑิตจิรยศ 26 22447 ด.ช. อัษดิณย์ เชษฐ์ขุนทด
2 22261 ด.ญ. พิชญาภา ประเสริฐสุข 27 22454 ด.ช. นนทพัทธ์ บุญผ่องศรี
3 22272 ด.ญ. นภัทร์วลัญช์ รัตนบุรานนท์ 28 22457 ด.ญ. กัญญาณัฐ สีหาพันธ์ุ
4 22274 ด.ช. ชีวานนท์ ปานม่ัน 29 22468 ด.ช. ธนทัต พรมมาโอน
5 22278 ด.ช. อธิษฐ์ เอ้ืออรัญวัฒน์ 30 22472 ด.ญ. อรอภิญญา บุญจันทร์
6 22282 ด.ญ. เบญญาภา ชาญธีระเดช 31 22792 ด.ช. วิลเล่ียม เฮลสตรอม
7 22284 ด.ช. ธีรเมธ นาวิจิตร 32 24255 ด.ช. ธรรมรัตน์ อุปรโคตร
8 22290 ด.ช. สุรวิช ด าเวียงค า 33 24258 ด.ญ. ชุติมา วิเศษไนย
9 22314 ด.ช. ชัชชาญ เบ้าหล่อเพชร 34 24261 ด.ญ. ศรศรา เทียมดาว
10 22328 ด.ญ. กัญญ์พิมล ปรีดาวัฒนศักด์ิ 35 24269 ด.ช. ธีร์วรา คุณาคม
11 22340 ด.ช. ปภาวิน จิตราพุทธิวงศ์ 36 24281 ด.ช. กฤตภาส อารยวานิชกุล
12 22343 ด.ช. ก้องตะวัน ล้ิมสุวรรณ 37 24285 ด.ช. พัชรพล พรชัยทิน
13 22353 ด.ญ. นัชชา เชษฐสมบัติ 38 24290 ด.ช. ตรีภพ พรรณโรจน์
14 22356 ด.ช. ธนกฤต ภู่เรืองนริศ 39 24293 ด.ช. ชิริยกร คู่วัจนกุล
15 22359 ด.ช. ศุภกร บุญศรีภิรัตน์ 40 24302 ด.ช. จิรายุ รันสี
16 22363 ด.ช. สายชล วงศ์ทิมารัตน์ 41 24308 ด.ญ. ณัชณิชา คนหาญ
17 22390 ด.ญ. สุขปภา บุตรเวียงพันธ์ 42 24309 ด.ช. ญาณพัฒน์ สิงห์เสนา
18 22397 ด.ช. อาชวิน ประเสริฐสุขุม 43 24316 ด.ช. ภัคพงศ์ พหุวัฒน์ชินภา
19 22404 ด.ญ. ภัชชนก ศรุตชีวิน 44 24318 ด.ญ. วชิรญาณ์ หลักตา
20 22405 ด.ญ. พลอยนภัส จ าปาหอม 45 24320 ด.ญ. พิชยดา วันครรชิต
21 22413 ด.ญ. ปณิตา สดสุชาติ
22 22418 ด.ช. อรรครพล แดงกลาง
23 22422 ด.ช. รณภัทร เถ่ือนนาดี
24 22435 ด.ช. ชิษณุชา มุทธสินธ์ุ
25 22441 ด.ช. สรธร แตงบุตร
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นางสาวจริญญา สมบูรณ์ (088-427-2778 ) นางสาวนุ่ม  ขันทอง (062-583-2900)

ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษำปีท่ี 1/3 [ IEP ]
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ครูประจ ำช้ัน

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ไลนห้์อง ป.1/3



1 22247 ด.ช. กฤษกร สุกัลป์ 26 22453 ด.ญ. บุณย์จิรา ภูษาวิโศธน์
2 22270 ด.ช. สงกรานต์ ควรรณสุ 27 22459 ด.ญ. ภัทธ์พัทรภัทธ์ พัชรพรสกุล
3 22277 ด.ช. ภูเบศวร์ แสนมา 28 22560 ด.ช. ณัฏฐพัทร เลิศรัตนชฎาพร
4 22296 ด.ช. วรภัทร นพวงศ์ 29 22766 ด.ญ. ปุณณดา เถาว์เกตุ
5 22301 ด.ช. ชวดล ราชเสนา 30 22781 ด.ช. ชณพรรด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

6 22312 ด.ช. สุวิจักขณ์ ธรรมจิระวงศ์ 31 23955 ด.ช. วรินทร โสภาวัฒน์
7 22322 ด.ญ. กานต์พิชชา ไชยเชียงพิณ 32 23958 ด.ช. พชร สมบูรณ์
8 22324 ด.ช. ชญตว์ พลชัยสวัสด์ิ 33 24252 ด.ช. ภพรัก แก้วอาษา
9 22329 ด.ช. ชนสิษฏ์ ใจบุญ 34 24262 ด.ญ. ปรียวัลย์ เปรมภูมิเวทย์
10 22332 ด.ญ. ธารา นามวงษ์ 35 24267 ด.ช. สุวิจักขณ์ ศรีวิชิต
11 22341 ด.ช. จักรินทร์ วิเศษพันธ์พงศ์ 36 24277 ด.ญ. ภคพรรณ นันทาวิมลศรี
12 22347 ด.ช. สหรัฐ เพชรประยูร 37 24282 ด.ช. ปรมัตถ์ จารุพิสิษฐไพบูลย์
13 22352 ด.ช. ปิยะดล วรวิเศษ 38 24283 ด.ช. ศิร พับจัตุรัส
14 22375 ด.ญ. ปุญณิสา คุณะปุระ 39 24287 ด.ญ. ภคพร ประนิตย์
15 22384 ด.ช. ธณกร ทบวงษ์ศรี 40 24298 ด.ช. รัชชานนท์ วงศ์ประทุม
16 22389 ด.ช. ปัณณธีร์ สุทธะพินทุ 41 24301 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ตรีศิริโสภณ
17 22391 ด.ญ. สุชานาถ นรินทร์ 42 24311 ด.ญ. พาขวัญ โพธ์ิแก้ว
18 22393 ด.ช. ปรินทร์วัฒน์ กงบุราณ 43 24317 ด.ช. ธีรัชชา นามไพร
19 22406 ด.ช. ปฏิญญา ปัญจขันธ์ 44 24362 ด.ญ. ณัฐฐา กระพ้ีทุม
20 22420 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ขันธะประโยชน์ 45 24369 ด.ญ. ศุภัคชญา พิลากุล
21 22433 ด.ญ. ปุณณภา ค าพลแสน
22 22434 ด.ญ. พัชญ์ชิสา ก่ิงกาญจน์สกุล
23 22443 ด.ช. กวินภพ อัคฮาด
24 22450 ด.ญ. ณภัทร พิพิธด ารง
25 22451 ด.ช. อัครวินท์ อภิวิมลลักษณ์
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ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษำปีท่ี 1/4 [ IEP ]
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ครูประจ ำช้ัน นางสาวทิพย์สุดา บุดดามา (081-768-5069 ) / นางสาวมุกดา ไชยโชค (090-338-9244) / นางสาววีวา เทียนสวัสด์ิ (083-962-2662) 

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ไลนห้์อง ป.1/4



1 22252 ด.ญ. ภัทรภร โปตะวัฒน์ 26 22442 ด.ญ. ปฏิญญา เกษวิเชียร
2 22268 ด.ช. เสาร์หลัก สังสรรค์อนันต์ 27 22445 ด.ญ. ธัญรดี รักษาภักดี
3 22275 ด.ช. คมพิศิษฐ์ จันทร์กล่ิน 28 22462 ด.ช. ณัฐอาชว์ ดลจิรพิสิฐ
4 22294 ด.ช. ภาคิน พนาวัฒนวงศ์ 29 22471 ด.ช. อัมรินทร์ บุญจันทร์
5 22297 ด.ญ. ศิราจารีย์ สุวัณณกีฏะ 30 22534 ด.ญ. ปุณณดา สุจริต
6 22305 ด.ช. ปฐวี โพธิราช 31 22625 ด.ญ. กัลยกร มาลาศรี
7 22307 ด.ช. ปิยะวัชร์ สุขประเสริฐ 32 23310 ด.ช. กฤติเดช อุตรา
8 22313 ด.ช. นฤบดินทร์ วิเศษศรี 33 24249 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ยศสงคราม
9 22317 ด.ญ. กิตติมา อรัณยะนาค 34 24253 ด.ช. อนาวิน อภิเษกมงคล
10 22318 ด.ช. กิตติวรรณ อรัณยะนาค 35 24257 ด.ญ. ณัฐณิชา ปานสวัสด์ิ
11 22319 ด.ญ. กฤชอร วณิชวรนันท์ 36 24264 ด.ช. ภาคิน พิมพ์โคตร
12 22321 ด.ช. นิธิกร เทียววัน 37 24268 ด.ญ. บุณณัฏฐา สิฆะวณิชพงศ์
13 22330 ด.ช. จิรากร วิวัฒนกุลพาณิชย์ 38 24271 ด.ช. อชิรคุณ บุญแก้วสุข
14 22336 ด.ช. วรปรัชญ์ เพียรพิมาย 39 24284 ด.ช. กรวิชญ์ ภูษา
15 22339 ด.ช. พชร อนันตเดชศักด์ิ 40 24288 ด.ช. สมัชญ์ กมลหัตถ์
16 22348 ด.ช. ธนนท์ จุลกะบุตร 41 24295 ด.ช. พีรวิชญ์ ป้องกันภัย
17 22354 ด.ญ. พิชญ์สิณี จันทสุรียวิช 42 24313 ด.ญ. กนกลดา เฉิงเชวีย เถา
18 22357 ด.ช. วชิรวิชญ์ น่าชม 43 24314 ด.ญ. พิชชาภา สารบัน
19 22376 ด.ญ. อัญชิสา เสน่ห์ข า 44 24319 ด.ช. ภาคิน เทียมสิงห์
20 22392 ด.ญ. ณิชชาพัชญ์ บรรพตา
21 22394 ด.ช. จิรเมธ โชตินันท์
22 22401 ด.ช. ยศภัทร์ คุณะปุระ
23 22402 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ก่ิงม่ิงแฮ
24 22412 ด.ช. นาวา ชลายนนาวิน
25 22431 ด.ช. ศรุต วัฒนด ารงโชค
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นางสาวธวัลรัตน์ แก้วดอนรี ( 082-305-0334 ) นางสาวนิศรัตน์  เชียงบาล(088-572-2745)

ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษำปีท่ี 1/5 [ IEP ]
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ช่ือ  -  สกุล

ครูประจ ำช้ัน

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ไลนห้์อง ป.1/5



1 22244 ด.ช. ปรัตถกร ชาวกงจักร์ 26 22473 ด.ช. เทวา สว่างสุข
2 22245 ด.ช. ศุภกิตต์ิ ค าภูแสน 27 23309 ด.ช. ชยพล ผลไสว
3 22246 ด.ช. กวี อินทรสงเคราะห์ 28 23953 ด.ญ. พรนับพัน ภาคภูมิ
4 22248 ด.ญ. ชัญญ์ สรัสสมิต 29 24033 ด.ช. นทีนนท์ พันธ์โนราช
5 22253 ด.ญ. นภัสนันท์ พรพันธ์นุกูล 30 24250 ด.ช. วีรภัทร อ่อนน่ิม
6 22260 ด.ช. ภรรชพล พลประจักษ์ 31 24256 ด.ช. พิชชากร ศรีบุญเรือง
7 22262 ด.ช. กลวัชร คุณะปุระ 32 24259 ด.ช. จุลจักร เจริญชนม์
8 22269 ด.ญ. สิรินทร์รดา ล้ิมวัฒนาพิบูลย์ 33 24263 ด.ช. อัครพงษ์ ท่วมไธสง
9 22286 ด.ช. พิชชารัตน์ เทาโคกกรวด 34 24265 ด.ญ. ณิชกานต์ สุทธศรี
10 22287 ด.ญ. ณัฐิดา ใจสะอาด 35 24273 ด.ช. รัชชานนท์ ฉัตรแก้วเกษม
11 22298 ด.ช. ภูริภัทร วงคะแสง 36 24274 ด.ญ. ณัฐพัชร์ พิลาวัลย์
12 22300 ด.ช. คุณากร บรมโคตร 37 24286 ด.ญ. สุชานันท์ ทรายทอง
13 22310 ด.ช. วิษณุพงศ์ สุริเย 38 24300 ด.ญ. ณัฐสินี พงษ์ลิมานนท์
14 22325 ด.ช. ชัยปริตร ล่องสุวรรณา 39 24312 ด.ญ. สุพัสวีพิชญ์ มะนิตสาร
15 22326 ด.ช. พชร เป่ียมสกุล 40 24321 ด.ช. สุวัฒน์ ขุสุวรรณ
16 22327 ด.ช. ภูมินทร์ โพธ์ิย้อย 41 24363 ด.ช. กฤษฎา พลายแก้ว
17 22334 ด.ช. ชยุตพงศ์ ต้ังจิตต์ภราดร 42 24364 ด.ช. อัมรินทร์ ศรีสนอง
18 22346 ด.ช. ณัฏฐพงษ์ วชิระเมธาโชติ 43 24365 ด.ญ. อิซาเบลลา ราโฮล่า
19 22349 ด.ช. นันท์มนัส สุพัตรานันท์ 44 24370 ด.ญ. ชาร์เล็ต เมย์ จอจร์
20 22381 ด.ช. ปิยวัฒน์ พิชญาสกุล
21 22425 ด.ญ. กษรฤญ เครือเนตร
22 22426 ด.ญ. ทิพย์ธารา อนันตโสภณ
23 22439 ด.ญ. ธนาภา ศรีวิชา
24 22440 ด.ญ. พิมพ์ธัญญานุช พงศ์พัฒน์
25 22469 ด.ช. มาเชโย โจฮาน ตาบูราดา
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ผู้อนุม้ติ

รายช่ือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษำปีท่ี 1/6 [ IEP ]
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ครูประจ ำช้ัน นางสาวมีนาพร อุ่นค า(093-560-5114) / นางสาวลลิตา ปราบพาล(098-586-6469)นายสุนทร อยู่สุวรรณ(086-065-7515)

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียน


