
 

                       โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา                           ๒๐/๒๗ ถ.สุขาภิบาล ๒ ซ.๕ ประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

                  Krittasilphwittaya School                                   20/27 Sukaphiban 2 Soi 5 Rd. Prawet BKK 10250 

         http://www.krittasilphwittaya.com              โทรศัพท  02-7144717-9 โทรสาร 02-7144718 
 

รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 1/1    คุณครอุูบล   ชวงกรุด 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

new  เด็กชายสิรฐา นาคครุฑ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายพัทธดนย วิบูลยเชื้อ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายณฐพงศ ธัญญะเจริญ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายฐณภัทร แซลิ้ม อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายณฐนนท แสวงมงคล อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายภูมินทร ธัญญสิทธิ ์ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายภูธานัฐ นิลจรัส อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายธนภัทร ลักษณะ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายเจตนิพัทร มีแสนเลิศ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายมหรรณพ ครบุรี อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายนนทพัทธ นิลปอม อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายณธกร การไชยแสง อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายสุรชฏ ธนาพร อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายธนภัทร รัตนภักดี อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กชายชวกร วรางคกรณธาดา อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงณิชมน รุงเรือง อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงสุรัมภา สมบัติตรา อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงสิริพรรณ ไพรเชียว อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงกฤติมุข มนตปราณตี อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงจิดาภา กรวิกนัจกร อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงณภาภัช ขวัญใจ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงณิชชานันท แพงลูก อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงนพรัตน ชินวนัทนานนท อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงมินตราภัทร จรัลภากร อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงนารินภัทร จรัลภากร อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงวิชญาดา มีแสง อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงพิชชานันท ลิมปเกียรต ิ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงพิชชาภา ฉายผองใส อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซลี้ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงชัญญานชุ กิติโกเศศ อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงจันทรัตว แซมา อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงสิรินดา ทําทอง อ.1/1 summer อ.1/1 
new  เด็กหญิงไอยริณทร เอ้ือภัทรวุฒิ อ.1/1 summer อ.1/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 1/2    คุณครขูนิษฐา  อยูแกว 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

new  เด็กชายนราธปิ หร่ิมสืบ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายภูวนาถ หร่ิมสืบ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายภุชงค เกษสุริยงค อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายภาคภูม ิ บุญแสน อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายแจค เจมส กิจเดนส อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายอภิชาต ิ พุมเรือง อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายอดิเทพ คงวัน อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายวชิรวฒัน เปยมไธสง อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายพีระวัช รวมประเสริฐ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายพีรภัทร แอบดอน อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายรัชชานนท สําเริงศิลป อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายธนวรรธน ถือสมบัต ิ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายอาทิตย กิตติขจร อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายกฤตบดินทร ลิวไธสง อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายพาย ุ ทองจันทรด ี อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายสิรวิชญ บัวเทพ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายฐฐวรรธน บัวจันทร อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กชายปณณรุจน พิศาลสุจริตพร อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงณิชารีย จันมีวงษ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงชัญญานชุ เอ้ือชินกุล อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงอรัญญา ทองคุณ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงบัณฑิตา ลี้ศัตรูพาย อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงไรยา ทองกระจาง อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงวรกานต ตนคํารัก อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงพิชญสืน ี ไพรีขยาด อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงกวินทิพย เมฆลอย อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงพินิตนันท กรพันธ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงพิรามญชุ แตงโสภา อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงนลินทิพย วาดพิมาย อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงกุลญดา พรรษา อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงศิริลักษณ จี่เทศ อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงอรวรรณ แสงพันตา อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงณัฐมน บินรัมย อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงเจริญขวัญ จําปานิล อ.1/2 summer อ.1/2 
new  เด็กหญิงอริษา แซโซว อ.1/2 summer อ.1/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 1/3    คุณครธูัญญา  อัยลา 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

new  เด็กชายญาณพฒัน โพธิ์เจริญ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายชนะพล ใรจัมย อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายศุภณัฐ นกเชิดช ู อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายภาณุพงศ มณีจักร อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายสุภเดช ศรีวิชัย อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายรพีพัฒน ทิพวงค อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายพัฒนศกัดิ์ เชื่อมชิต อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายจักรภารินทร จันทรพินิจ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายกานตกนิษฐ เศษสุวรรณ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายธนกฤต วิริยะกุจ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กชายวัณณุวัธน มิ่งสมบูรณ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงชนาภัทร กิติสกนธ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงอภิชญาภาฐิ ์ เทียนชัยอนนัต อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงณิชกานต สิทธุไขย อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงทับทิม ทับทิมทอง อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงเกสรา พลเยี่ยม อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงวิชญาดา ก่ิงเกษ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงปุณนภา ลีลาโคตร อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงกชกร กุดเปง อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงกนกดารินทร การเกษ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงเมธารัตน กุลมา อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงณหทัย แสงสวาง อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงทิฆัมพร ครบเบ็ญจะ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงยิ่งลักษณ หนูนอย อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงพีชญา หนานนะ อ.1/3 summer อ.1/3 
new  เด็กหญิงเมธาวี พัฒพิบูรณ อ.1/3 summer อ.1/3 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 2/1  คุณครูปาจารีย  บานช่ืน 
 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9730  เด็กชายสุริยะ พรมพิมพ อ.2/1 summer อ.2/1 
9752  เด็กชายสิรดนัย หัสดี อ.2/1 summer อ.2/1 
9799  เด็กชายปติพงษ เจริญยิ่ง อ.2/1 summer อ.2/1 
9801  เด็กชายณัฐกรณ ชลพิมาย อ.2/1 summer อ.2/1 
9804  เด็กชายธนกฤต เนตรสงคราม อ.2/1 summer อ.2/1 
9808  เด็กชายวิษณุ เทียนเล็ก อ.2/1 summer อ.2/1 
9815  เด็กชายณฐกร ประทุมชาติ อ.2/1 summer อ.2/1 
9818  เด็กชายเพชรแท วงษศิลป อ.2/1 summer อ.2/1 
9825  เด็กชายวิวัฒนชัย ศิริผ้ึง อ.2/1 summer อ.2/1 
9837  เด็กชายอภิภู เศษโพธ์ิ อ.2/1 summer อ.2/1 
9840  เด็กชายณัฐธรธิบด์ิ รัตนจุล อ.2/1 summer อ.2/1 
9843  เด็กชายฐิติวัฒน จอมมาลา อ.2/1 summer อ.2/1 
9845  เด็กชายชยางกูร ทวีรตัน อ.2/1 summer อ.2/1 
9854  เด็กชายบุณยากร โพธ์ิศรี อ.2/1 summer อ.2/1 
9857  เด็กชายพิรุณฤทธ์ิ เพ็งแจม อ.2/1 summer อ.2/1 
9904  เด็กชายศิวกร สุทธิมงคล อ.2/1 summer อ.2/1 
9468  เด็กหญิงมนวดี คําแดง อ.2/1 summer อ.2/1 
9749  เด็กหญิงณัฐธิดา ยุดสูงเนิน อ.2/1 summer อ.2/1 
9755  เด็กหญิงณัฐชา จันทรหอม อ.2/1 summer อ.2/1 
9758  เด็กหญิงกรองกาญจน พรานเจริญ อ.2/1 summer อ.2/1 
9761  เด็กหญิงเกศินี ดียิ่ง อ.2/1 summer อ.2/1 
9770  เด็กหญิงณัฐยมล จุลปาน อ.2/1 summer อ.2/1 
9776  เด็กหญิงณัชชา แยมยิ้ม อ.2/1 summer อ.2/1 
9779  เด็กหญิงนาราภัทร ใจดี อ.2/1 summer อ.2/1 
9782  เด็กหญิงวริษฐา กลัดสุขกลอม อ.2/1 summer อ.2/1 
9796  เด็กหญิงบุญรักษา พยารัตน อ.2/1 summer อ.2/1 
9800  เด็กหญิงสุกัญญา ปฐพี อ.2/1 summer อ.2/1 
9821  เด็กหญิงชนากานต บุญฆาต อ.2/1 summer อ.2/1 
9850  เด็กหญิงสุพัตรา เรืองฤทธ์ิ อ.2/1 summer อ.2/1 
9863  เด็กหญิงกรรณิการ ณะรินทร อ.2/1 summer อ.2/1 
9866  เด็กหญิงกัลปติกา แปงออน อ.2/1 summer อ.2/1 
9902  เด็กหญิงปภาวรินทร วงศกุล อ.2/1 summer อ.2/1 
9772  เด็กชายณัฐถากร คงกับพันธ อ.2/3 summer อ.2/1 
9775  เด็กชายสุรชาติ พรมรินทร อ.2/3 summer อ.2/1 
9786  เด็กชายธัญเทพ บุญศิลป อ.2/3 summer อ.2/1 
9788  เด็กชายอชิระ ปดจัตุรัส อ.2/3 summer อ.2/1 
9807  เด็กชายกันตธีร เกตุแกว อ.2/3 summer อ.2/1 
9743  เด็กหญิงชนาพัชร กิติสกนธ อ.2/3 summer อ.2/1 
9745  เด็กหญิงปริสา ศิลาโรจน อ.2/3 summer อ.2/1 
9748  เด็กหญิงกัญจนชญา สถิรรัตน อ.2/3 summer อ.2/1 
9757  เด็กหญิงเพชรลดา เพ็ชระ อ.2/3 summer อ.2/1 
new  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พอกพูล new summer อ.2/1 
new  เด็กชายภาสกรณ พรมลา new summer อ.2/1 
new  เด็กชายวัฒนชัย ภูมิเมือง new summer อ.2/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 2/2    คุณครูจันทรจีรา   ภักดิ์เจริญ 
 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9806  เด็กชายปภาวิน รอนศึก อ.2/2 summer อ.2/2 
9822  เด็กชายสหรัฐ แสงดี อ.2/2 summer อ.2/2 
9826  เด็กชายธรรมรัตน ผุยไธสงค อ.2/2 summer อ.2/2 
9835  เด็กชายอรรถสิทธ์ิ เข็มกายี อ.2/2 summer อ.2/2 
9841  เด็กชายยูซุฟ กูล อ.2/2 summer อ.2/2 
9844  เด็กชายไรวินท ศรีสัน อ.2/2 summer อ.2/2 
9846  เด็กชายเดชปภัช สรอยทรัพย อ.2/2 summer อ.2/2 
9849  เด็กชายวีรดนย พลเยี่ยม อ.2/2 summer อ.2/2 
9870  เด็กชายสิรวิชญ บัวเทพ อ.2/2 summer อ.2/2 
9887  เด็กชายชีวานนท ไชยนิคม อ.2/2 summer อ.2/2 
9741  เด็กหญิงเกลามณ ี รวยรวยทอง อ.2/2 summer อ.2/2 
9747  เด็กหญิงณัฐติกานต กอบุญ อ.2/2 summer อ.2/2 
9750  เด็กหญิงโสภิตนภา ปล่ังกลาง อ.2/2 summer อ.2/2 
9753  เด็กหญิงอาริษา ธาระพุด อ.2/2 summer อ.2/2 
9762  เด็กหญิงกมลชนก สียาฤทธ์ิ อ.2/2 summer อ.2/2 
9765  เด็กหญิงกัญญาภัค มหาอุป อ.2/2 summer อ.2/2 
9768  เด็กหญิงศุภณิษฐ โสมาศรี อ.2/2 summer อ.2/2 
9771  เด็กหญิงสมิตานัน พีชะนะ อ.2/2 summer อ.2/2 
9777  เด็กหญิงขาวนาราภัทร พ่ึงนํ้า อ.2/2 summer อ.2/2 
9780  เด็กหญิงชวินนุช งอกศิลป อ.2/2 summer อ.2/2 
9797  เด็กหญิงณิชมน สกุลเอี่ยม อ.2/2 summer อ.2/2 
9838  เด็กหญิงณธิดา วงศสุบิน อ.2/2 summer อ.2/2 
9855  เด็กหญิงพัฐสุดา มุงธรรม อ.2/2 summer อ.2/2 
9858  เด็กหญิงภัสสรอร จันทรสุภาวงษ อ.2/2 summer อ.2/2 
9861  เด็กหญิงปยพร บุญกลอม อ.2/2 summer อ.2/2 
9864  เด็กหญิงไอริน กฎสาพรหม อ.2/2 summer อ.2/2 
9795  เด็กชายณัฐวัฒน ภัคอมรเศรษฐ อ.2/3 summer อ.2/2 
9798  เด็กชายธีรภัทร อยูเปนสุข อ.2/3 summer อ.2/2 
9810  เด็กชายณัฐวุฒิ คําลําเภา อ.2/3 summer อ.2/2 
9814  เด็กชายแสงตะวัน โสดาวัน อ.2/3 summer อ.2/2 
9824  เด็กชายบุลเสฏฐ เปล่ียนทองคํา อ.2/3 summer อ.2/2 
9830  เด็กชายกรณวัฒน ดาศรี อ.2/3 summer อ.2/2 
9839  เด็กชายชยพล ใจมล อ.2/3 summer อ.2/2 
9862  เด็กชายชญานนท อาระกุล อ.2/3 summer อ.2/2 
9760  เด็กหญิงจิรัฎฐธิดา ปาลธนวัฒน อ.2/3 summer อ.2/2 
9763  เด็กหญิงพรรณนารา วงศแยม อ.2/3 summer อ.2/2 
9766  เด็กหญิงณภัทรฐนัน กงแกว อ.2/3 summer อ.2/2 
9817  เด็กหญิงนิชาภา อิงสระนอย อ.2/3 summer อ.2/2 
9827  เด็กหญิงปณยกร น่ิมนาม อ.2/3 summer อ.2/2 
9847  เด็กหญิงธนพร เสถียรถาวร อ.2/3 summer อ.2/2 
9851  เด็กหญิงณัฐฐินันท ผาเนา อ.2/3 summer อ.2/2 
9867  เด็กหญิงชฎาพร ไกรเทพ อ.2/3 summer อ.2/2 
9905  เด็กหญิงกฤติมุข มนตปราณีต อ.2/3 summer อ.2/2 
new  เด็กชายจิราทร นามกร new summer อ.2/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 
ช้ันอนุบาลปท่ี 3/1    คุณครูพัฒนพร   วีระพัฒนคุปต   

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9340  เด็กชายอนุพงศ ฮวบแชม อ.3/1 summer อ.3/1 

9393  เด็กชายภาณุภัทร จําปาวงษ อ.3/1 summer อ.3/1 

9394  เด็กชายชยันตตร ี กาจกระโทก อ.3/1 summer อ.3/1 

9396  เด็กชายมงคล ดอกแกว อ.3/1 summer อ.3/1 

9403  เด็กชายอาชวิน แจมประเสริฐ อ.3/1 summer อ.3/1 

9404  เด็กชายศรณัยพงศ วานิชศุภชัย อ.3/1 summer อ.3/1 

9615  เด็กชายธนวิชญ คําจันดา อ.3/1 summer อ.3/1 

9619  เด็กชายจิตติพัฒน วองสรรพการ อ.3/1 summer อ.3/1 

9623  เด็กชายสหสันัยน ง้ิวแหลม อ.3/1 summer อ.3/1 

9734  เด็กชายธนดล สุขโชต ิ อ.3/1 summer อ.3/1 

9891  เด็กชายเกษมสิทธ์ิ แยมรูการ อ.3/1 summer อ.3/1 

9179  เด็กหญิงปุณยนุช สอนใจ อ.3/1 summer อ.3/1 

9409  เด็กหญิงณฏัฐธิดา รัตนจลุ อ.3/1 summer อ.3/1 

9413  เด็กหญิงนันทิตา จุลปาน อ.3/1 summer อ.3/1 

9416  เด็กหญิงกัญญารตัน พรมภักด ี อ.3/1 summer อ.3/1 

9417  เด็กหญิงวริศรา เงินกอบ อ.3/1 summer อ.3/1 

9418  เด็กหญิงพรนิภา ทามี อ.3/1 summer อ.3/1 

9419  เด็กหญิงพิมพญาชนก ฉายผองใส อ.3/1 summer อ.3/1 

9420  เด็กหญิงณธิดา พรหมงาม อ.3/1 summer อ.3/1 

9421  เด็กหญิงจุฑามาศ เย็นอ่ิมทอง อ.3/1 summer อ.3/1 

9422  เด็กหญิงพิชชาภา สิทธิกุล อ.3/1 summer อ.3/1 

9426  เด็กหญิงรมิตา วงษอุย อ.3/1 summer อ.3/1 

9428  เด็กหญิงกัญญาพัทธ ชินพระวงศ อ.3/1 summer อ.3/1 

9317  เด็กชายประกายวิทย คํามั่น อ.3/3 summer อ.3/1 

9326  เด็กชายสันตภิาพ มูลถา อ.3/3 summer อ.3/1 

9473  เด็กชายรัชชานนท ปดตาลําพัง อ.3/3 summer อ.3/1 

9478  เด็กชายอรรณนพ กิจสรา อ.3/3 summer อ.3/1 

9255  เด็กหญิงเกวล ี กุดเปง อ.3/3 summer อ.3/1 

9491  เด็กหญิงณัฐธยาน พัฒนาเกษมพงศ อ.3/3 summer อ.3/1 

new  เด็กหญิงธนพร ปนทา new summer อ.3/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันอนุบาลปท่ี 3/2    คุณครูกรวิภา  งามขํา 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9431  เด็กชายกฤษฎาภรณ ชาคําผง อ.3/2 summer อ.3/2 

9434  เด็กชายปวเรศ พรพุทธิชัย อ.3/2 summer อ.3/2 

9436  เด็กชายศรันยกุล ฉายวงษ อ.3/2 summer อ.3/2 

9440  เด็กชายรัฐศาสตร วิเชียรวรรณ อ.3/2 summer อ.3/2 

9446  เด็กชายจิราย ุ รัชปญญา อ.3/2 summer อ.3/2 

9448  เด็กชายณัฐชนน อินทรจันทร อ.3/2 summer อ.3/2 

9449  เด็กชายนนทปวิช ทาศร ี อ.3/2 summer อ.3/2 

9594  เด็กชายภูมภิัช เห็มภมู ิ อ.3/2 summer อ.3/2 

9617  เด็กชายกันตพงศ ไพรวันรตัน อ.3/2 summer อ.3/2 

9618  เด็กชายณโม ทองศิรากาญจน อ.3/2 summer อ.3/2 

9454  เด็กหญิงณิชาภัทร ธงแดงงาม อ.3/2 summer อ.3/2 

9455  เด็กหญิงพิมพลภัส พงสวัสดิ ์ อ.3/2 summer อ.3/2 

9460  เด็กหญิงวัชราภรณ ทิศกระโทก อ.3/2 summer อ.3/2 

9461  เด็กหญิงพัชรียา บุญเฮา อ.3/2 summer อ.3/2 

9465  เด็กหญิงอรสิา ลิวไธสง อ.3/2 summer อ.3/2 

9470  เด็กหญิงฉัตรบงกช ศรีเจริญ อ.3/2 summer อ.3/2 

9471  เด็กหญิงธัญชนก พรมมา อ.3/2 summer อ.3/2 

9476  เด็กชายรชต บุญศิลป อ.3/3 summer อ.3/2 

9480  เด็กชายธนภูม ิ แกวประมลู อ.3/3 summer อ.3/2 

9482  เด็กชายโชคชัย สินลับ อ.3/3 summer อ.3/2 

9488  เด็กชายธรรญธรณ โอนออน อ.3/3 summer อ.3/2 

9489  เด็กชายปกรลัมฌ วงศคํา อ.3/3 summer อ.3/2 

9607  เด็กชายธนบด ี ศาสตรกระจาง อ.3/3 summer อ.3/2 

9493  เด็กหญิงศรณัยพร นกเชิดชู อ.3/3 summer อ.3/2 

9621  เด็กหญิงจิรภิญญา สุขประสิทธ์ิ อ.3/3 summer อ.3/2 

9625  เด็กหญิงศุภรัตน เฮงฉุน อ.3/3 summer อ.3/2 

9629  เด็กหญิงนทีชา ดีมาก อ.3/3 summer อ.3/2 

9631  เด็กหญิงสริินดา นุตาลัย อ.3/3 summer อ.3/2 

new  เด็กชายเอกชัย สุขโชต ิ new summer อ.3/2 

new  เด็กชายชรินทรวิชญ มณีอินทร new summer อ.3/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1   คุณครูสกาวรัตน  โมราศิลป 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8879  เด็กชายอิทธินพ พะชํานิ ป.1 summer ป.1/1 
9027  เด็กหญิงวริศรา สิริยศโสภณ ป.1 summer ป.1/1 
9029  เด็กชายฐณภัทร กิติสกนธ ป.1 summer ป.1/1 
9155  เด็กชายนราธิป ทองเปรม ป.1 summer ป.1/1 
9166  เด็กหญิงนิภาวรรณ ฮาดดา ป.1 summer ป.1/1 
9170  เด็กหญิงชิตากานต ทองเมืองหลวง ป.1 summer ป.1/1 
9171  เด็กหญิงฐิตาภา งามขํา ป.1 summer ป.1/1 
9173  เด็กหญิงปุณยาภรณ ฝายกลาง ป.1 summer ป.1/1 
9175  เด็กหญิงสุนิษา ปยะรัตน ป.1 summer ป.1/1 
9189  เด็กชายนนทกร สารีเกิด ป.1 summer ป.1/1 
9198  เด็กชายณัฐชนน ขันมณ ี ป.1 summer ป.1/1 
9208  เด็กหญิงศิรญัญา บุบผา ป.1 summer ป.1/1 
9215  เด็กหญิงพรไพลิน พลายงาม ป.1 summer ป.1/1 
9217  เด็กหญิงพริมา หามทอง ป.1 summer ป.1/1 
9224  เด็กชายกิตติด์นัย โกสิทธ์ิ ป.1 summer ป.1/1 
9235  เด็กหญิงโยษิตา นามเหลา ป.1 summer ป.1/1 
9241  เด็กหญิงมาริสา มีสินทรัพย ป.1 summer ป.1/1 
9247  เด็กหญิงนัทธกานต คงสุวรรณ ป.1 summer ป.1/1 
9323  เด็กชายปวริศ มีอนันต ป.1 summer ป.1/1 
9513  เด็กชายสรยุทธ แสนบัว ป.1 summer ป.1/1 
9514  เด็กชายอัษฎาวุธ นวลน่ิม ป.1 summer ป.1/1 
9885  เด็กชายฟสิกส บินมุกดา ป.1 summer ป.1/1 
new  เด็กหญิงมาริสา พิณพเอ่ียม new summer ป.1/1 
new  เด็กชายณัฐภัทร กันยาประสิทธ์ิ new summer ป.1/1 
new  เด็กชายภาศกร เพ็ชรนิล new summer ป.1/1 
new  เด็กชายพลกฤต ถนอมนาค new summer ป.1/1 
new  เด็กชายนนทกร เพียมา new summer ป.1/1 
new  เด็กชายภาคิน แซงะห new summer ป.1/1 
new  เด็กหญิงณปภา ชูชวย new summer ป.1/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/2     คุณครูกัลยา  เถาแตง 
 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9153  เด็กชายณฏัฐกิตติ ์ ทองเกง ป.1 summer ป.1/2 
9180  เด็กหญิงกาญจนา พรมอุตร ป.1 summer ป.1/2 
9197  เด็กชายธรักษา สุทธิวงศ ป.1 summer ป.1/2 
9214  เด็กหญิงณฏัฐธิดา จอยสุดใจ ป.1 summer ป.1/2 
9228  เด็กชายกิตตินันท มากสกุล ป.1 summer ป.1/2 
9239  เด็กหญิงศิริพร ทองยศ ป.1 summer ป.1/2 
9251  เด็กหญิงตองใจ ทองสา ป.1 summer ป.1/2 
9256  เด็กหญิงณิชาพร คายเลศิ ป.1 summer ป.1/2 
9633  เด็กหญิงศุภาพิชญ โนจิตร ป.1 summer ป.1/2 
9638  เด็กชายธนัท พรมชา ป.1 summer ป.1/2 
new  เด็กชายพชรคุณ สนิท new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงธมลวรรณ โตอุตชนม new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงจิรภิญภา เจริญพงศ new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงศศินันท สาครินทร new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงนิชาภา ตายเกิด new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงทิพยธารา จันทรเทิบ new summer ป.1/2 
new  เด็กหญิงสุนิสา บุญกัณฑ new summer ป.1/2 
new  เด็กชายปวเรศ ปนทา new summer ป.1/2 
new  เด็กชายปณณวัชร พิศาลสุจริตพร new summer ป.1/2 
new  เด็กชายอรรถพล ศรีสมยั new summer ป.1/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3    คุณครูนรศิา  จี่เทศ 
 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน sumer 

9152  เด็กชายภูเบศวร วัตตา ป.1 summer ป.1/3 

9165  เด็กหญิงนภสัวรรณ ศรีศรัทธา ป.1 summer ป.1/3 

9172  เด็กหญิงพรอุษา กิตติลักขณา ป.1 summer ป.1/3 

9190  เด็กชายยุทธกร อุสารัมย ป.1 summer ป.1/3 

9201  เด็กหญิงกฤติยาพร ชาคําผง ป.1 summer ป.1/3 

9212  เด็กหญิงชยานุช ฉายผองใส ป.1 summer ป.1/3 

9229  เด็กชายตตยิะ อบเชย ป.1 summer ป.1/3 

9242  เด็กหญิงชนันธร สายเนตร ป.1 summer ป.1/3 

9244  เด็กหญิงพิมชนก พัดเย็นใจ ป.1 summer ป.1/3 

9253  เด็กหญิงธัญชนก ศรีพนม ป.1 summer ป.1/3 

9306  เด็กหญิงธัญวลัย คะกะเนปะ ป.1 summer ป.1/3 

9313  เด็กหญิงนวลจฑุา จุยน่ิม ป.1 summer ป.1/3 

9510  เด็กชายนรวิชญ อยูสุธา ป.1 summer ป.1/3 

9583  เด็กชายพีระวัฒน แกววิเชียร ป.1 summer ป.1/3 

9635  เด็กหญิงวิรามร เปรมปร ี ป.1 summer ป.1/3 

9874  เด็กชายวุฒิชัย สุดใจ ป.1 summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงกัญชพร ประสาทไทย new summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงเขมิกา พรหมณ ี new summer ป.1/3 

new  เด็กชายจิราย ุ แซตั่ง new summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงวิชญาดา มั่นประพันธ new summer ป.1/3 

new  เด็กชายคุณานนท กัลทลิกา new summer ป.1/3 

new  เด็กชายเอกธีรธรรม ชาลิษาพันวงษ new summer ป.1/3 

new  เด็กชายจิราย ุ แซตั้ง new summer ป.1/3 

new  เด็กชายวุฒิกร แสนโสภา new summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงญาณิศา ชัยโย new summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงชนัญธิดา เดวิเลาะห new summer ป.1/3 

new  เด็กหญิงเบญญาภา หวังวรภิญโญ new summer ป.1/3 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/4     คุณครูมงคลวรรณ  บุญพันธ 
 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 

9164  เด็กหญิงจิราภา ไกรสุข ป.1 summer ป.1/4 

9168  เด็กหญิงนัทชา หลาแกว ป.1 summer ป.1/4 

9191  เด็กชายนันทภพ สุขแจม ป.1 summer ป.1/4 

9195  เด็กชายอภิมุข ดวงเกิด ป.1 summer ป.1/4 

9202  เด็กหญิงปฎมิา สมิทธาภริด ี ป.1 summer ป.1/4 

9205  เด็กหญิงทักษพร ภารสุวรรณ ป.1 summer ป.1/4 

9211  เด็กหญิงชลิดา วงษภักดี ป.1 summer ป.1/4 

9227  เด็กชายวรภพ บัวเย็น ป.1 summer ป.1/4 

9230  เด็กชายกิตตณิัฐ ผัดแสน ป.1 summer ป.1/4 

9246  เด็กหญิงวิภาวรรณ อุดมโภชน ป.1 summer ป.1/4 

9254  เด็กหญิงบุญนิสา เทพา ป.1 summer ป.1/4 

9303  เด็กชายอมรเทพ หมื่นจันทร ป.1 summer ป.1/4 

9318  เด็กชายกิตตภิณ คําเรืองศร ี ป.1 summer ป.1/4 

9515  เด็กหญิงวิไลวรรณ ยวงสุวรรณ ป.1 summer ป.1/4 

9632  เด็กหญิงพลอยวรัตน ธันยไชยกร ป.1 summer ป.1/4 

new  เด็กหญิงเพชรงาม มณีนพรตันสดุา new summer ป.1/4 

new  เด็กหญิงอพัชชา ชะเอม new summer ป.1/4 

new  เด็กหญิงพิมพมาดา บิลหมดั new summer ป.1/4 

new  เด็กชายอีโกร เอ็ม new summer ป.1/4 

new  เด็กชายพิสิฐนันท เจริญพงษ new summer ป.1/4 

new  เด็กหญิงวาสนา ศรีบัว new summer ป.1/4 

new  เด็กหญิงมนตธิชา แทงทอง new summer ป.1/4 

new  เด็กชายนฤภัททร แสนจันทร new summer ป.1/4 

new  เด็กชายพีรวัส พิภักกิจ new summer ป.1/4 

new  เด็กชายอธิวุทธ์ิ แกวอุทัยเสถียร new summer ป.1/4 

new  เด็กชายธีรดนย จานนอก new summer ป.1/4 

 

  



 

                       โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา                           ๒๐/๒๗ ถ.สุขาภิบาล ๒ ซ.๕ ประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

                  Krittasilphwittaya School                                   20/27 Sukaphiban 2 Soi 5 Rd. Prawet BKK 10250 

         http://www.krittasilphwittaya.com              โทรศัพท  02-7144717-9 โทรสาร 02-7144718 
 

รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1    คุณครูรจเรข   สองสมาน 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8766  เด็กชายภูตะวัน ยงยุทธ ป.2/1 summer ป.2/1 
8787  เด็กชายจิราย ุ เบญจขจรเดช ป.2/1 summer ป.2/1 
8797  เด็กชายธีรัตม แกนจําปา ป.2/1 summer ป.2/1 
8824  เด็กชายกสิเดช สุขคุม ป.2/1 summer ป.2/1 
8840  เด็กชายกานต สายแปง ป.2/1 summer ป.2/1 
8842  เด็กชายพัทธดนย มหาพีราภรณ ป.2/1 summer ป.2/1 
9675  เด็กชายอภิมุข ศิริโสม ป.2/1 summer ป.2/1 
9677  เด็กชายปฏิพล อุตสาห ป.2/1 summer ป.2/1 
9737  เด็กชายกฤษฏิชัย เผือกรอด ป.2/1 summer ป.2/1 
8687  เด็กหญิงธิชานันท ใจกลา ป.2/1 summer ป.2/1 
8776  เด็กหญิงปณฑิตา เปรมปร ี ป.2/1 summer ป.2/1 
8779  เด็กหญิงณฏัฐนิช จันทรเขียด ป.2/1 summer ป.2/1 
8799  เด็กหญิงกัญญารตัน วรรณพิรุญ ป.2/1 summer ป.2/1 
8835  เด็กหญิงอัยยะฎา เนธิบุตร ป.2/1 summer ป.2/1 
8843  เด็กหญิงกวินธิดา เสลารักษ ป.2/1 summer ป.2/1 
8848  เด็กหญิงบุญสิตา สายบุตร ป.2/1 summer ป.2/1 
8992  เด็กหญิงอาทิตยา ศรีปตเนตร ป.2/1 summer ป.2/1 
9006  เด็กหญิงนาราชา แจมประเสริฐ ป.2/1 summer ป.2/1 
9101  เด็กหญิงชลฐิชา โสงขุนทด ป.2/1 summer ป.2/1 
9105  เด็กหญิงกันตฤทัย ฮวบบางยาง ป.2/1 summer ป.2/1 
9106  เด็กหญิงกวินทรา นามวงค ป.2/1 summer ป.2/1 
9110  เด็กหญิงกานตชนิต นอยออต ป.2/1 summer ป.2/1 
9112  เด็กหญิงธัญญานุท นาคไทย ป.2/1 summer ป.2/1 
9295  เด็กหญิงอารดา สุวรรณชาต ิ ป.2/1 summer ป.2/1 
9324  เด็กหญิงญภา จักขุจันทร ป.2/1 summer ป.2/1 
9530  เด็กหญิงพิมพลภัส ทาศร ี ป.2/1 summer ป.2/1 
9674  เด็กหญิงภทรธร เทพธรณินทรา ป.2/1 summer ป.2/1 
9721  เด็กหญิงปภสัรสิตา อภิวัฒนโชคสกุล ป.2/1 summer ป.2/1 
8806  เด็กชายพฤกษ สาลติุล ป.2/2 summer ป.2/1 
8878  เด็กชายเบญจภูม ิ ทองธรรมมา ป.2/2 summer ป.2/1 
8807  เด็กหญิงณหทัย สุพล ป.2/2 summer ป.2/1 
9010  เด็กหญิงสุพิชญาย กุมภิโร ป.2/2 summer ป.2/1 
9111  เด็กหญิงฐิญากร เจยเปลี่ยน ป.2/2 summer ป.2/1 
new  เด็กชายณภัทร สาครินทร new summer ป.2/1 
new  เด็กชายตฤณกร ประสานวรรณ new summer ป.2/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2    คุณครูอังคณา  หลักบึง 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8818  เด็กชายศิรณิัฐพงษ ศรีเจริญ ป.2/2 summer ป.2/2 
8849  เด็กชายธีรเมธ เทียนดํา ป.2/2 summer ป.2/2 
8888  เด็กชายฐณะวัฒน ศาสตรสันต ป.2/2 summer ป.2/2 
9017  เด็กชายพัชรพล ศรีอุบลมาศ ป.2/2 summer ป.2/2 
9682  เด็กชายกฤษฎา สภาพพร ป.2/2 summer ป.2/2 
9685  เด็กชายอภิวิชญ แตงเจริญ ป.2/2 summer ป.2/2 
8770  เด็กหญิงณัชชาอร ชูจันทึก ป.2/2 summer ป.2/2 
8826  เด็กหญิงกัลยกร สุทธิกุล ป.2/2 summer ป.2/2 
9103  เด็กหญิงสุชาดา โทนไทย ป.2/2 summer ป.2/2 
9527  เด็กหญิงสภุาพร สิมศิริวัฒน ป.2/2 summer ป.2/2 
8811  เด็กชายญาณพล โกสิทธ์ิ ป.2/3 summer ป.2/2 
8822  เด็กชายภูวนาท ทรัพยสิน ป.2/3 summer ป.2/2 
8834  เด็กชายณัฐภณ บุญเรือง ป.2/3 summer ป.2/2 
8836  เด็กชายนพรัตน เหมาะหมาย ป.2/3 summer ป.2/2 
8910  เด็กชายทักษดนัย แสงอรุณ ป.2/3 summer ป.2/2 
9158  เด็กชายศุภณัฐ ดวงเจริญ ป.2/3 summer ป.2/2 
9686  เด็กชายสุดยอด มาลัย ป.2/3 summer ป.2/2 
9689  เด็กชายเนติพล พุมอ่ิม ป.2/3 summer ป.2/2 
9690  เด็กชายวัชรพงษ เพชรนาค ป.2/3 summer ป.2/2 
9710  เด็กชายอรรถพล สุดรตัน ป.2/3 summer ป.2/2 
8774  เด็กหญิงจิรัชญา ประโพธ์ิศร ี ป.2/3 summer ป.2/2 
8783  เด็กหญิงกานตพิชชา ลําพูน ป.2/3 summer ป.2/2 
8788  เด็กหญิงสุพรรษา แสงระยับ ป.2/3 summer ป.2/2 
8794  เด็กหญิงวรกานต ออนจงไกร ป.2/3 summer ป.2/2 
8812  เด็กหญิงสุทธิกา ชางแกะ ป.2/3 summer ป.2/2 
8813  เด็กหญิงณฏัฐา เน้ือทอง ป.2/3 summer ป.2/2 
8861  เด็กหญิงชนกนันท กุดเปง ป.2/3 summer ป.2/2 
8875  เด็กหญิงเพ็ญสิร ิ ธนาวิศิษฐกานต ป.2/3 summer ป.2/2 
9102  เด็กหญิงชลธิชา โมสืบแสน ป.2/3 summer ป.2/2 
9104  เด็กหญิงมณีพิมพ เศษสุวรรณ ป.2/3 summer ป.2/2 
9719  เด็กหญิงพัทธนันท คงประเสริฐ ป.2/3 summer ป.2/2 
9720  เด็กหญิงฝนทิพย ทัศนไพร ป.2/3 summer ป.2/2 
9724  เด็กหญิงธัญญลักษณ ชาญชาติ ป.2/3 summer ป.2/2 
9738  เด็กหญิงปทมา รัตนพันธ ป.2/3 summer ป.2/2 
new  เด็กหญิงจิระวด ี ไตรยราช new summer ป.2/2 
new  เด็กชายคุณาสิน ธนกิจจา new summer ป.2/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/3     คุณครูศุจินนัท  บัวเทพ 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8821  เด็กชายธนธัส สุขแสวง ป.2/2 summer ป.2/3 
8825  เด็กชายธีรพงศ วงศชัย ป.2/2 summer ป.2/3 
8917  เด็กชายกันตพจน เชยโสภณ ป.2/2 summer ป.2/3 
8922  เด็กชายปุญญพัฒน เอ่ียมยัง ป.2/2 summer ป.2/3 
9680  เด็กชายพลกฤต บุตรดาแกว ป.2/2 summer ป.2/3 
9681  เด็กชายพัสกร หมัดยูกบ ป.2/2 summer ป.2/3 
9684  เด็กชายสรวิศ ทรงทอง ป.2/2 summer ป.2/3 
8817  เด็กหญิงวันวิสา สังเสวี ป.2/2 summer ป.2/3 
9004  เด็กหญิงปรญีพิชชา มาลัย ป.2/2 summer ป.2/3 
9325  เด็กหญิงรินรดา กุคําอู ป.2/2 summer ป.2/3 
9717  เด็กหญิงซานิฌญา จันทรงาม ป.2/2 summer ป.2/3 
8795  เด็กชายวีรภัทร ศิริชาเครือ ป.2/4 summer ป.2/3 
8796  เด็กชายศิรสิทธ์ิ เลิศพันธ ป.2/4 summer ป.2/3 
8802  เด็กชายปยทัศน ช่ืนแชม ป.2/4 summer ป.2/3 
9100  เด็กชายพงศพิพัฒน พิมพาพร ป.2/4 summer ป.2/3 
9234  เด็กชายคิมหันต วรรณคํา ป.2/4 summer ป.2/3 
9692  เด็กชายนาวิน คนเจน ป.2/4 summer ป.2/3 
9693  เด็กชายวุฒิชัย บุญอาจ ป.2/4 summer ป.2/3 
9694  เด็กชายกลธีร แสงสวาง ป.2/4 summer ป.2/3 
9695  เด็กชายศิริเทพ เรืองรอง ป.2/4 summer ป.2/3 
9697  เด็กชายพชรพล นาคพันธ ป.2/4 summer ป.2/3 
9698  เด็กชายตรยัคุณ เพชรประดิษฐ ป.2/4 summer ป.2/3 
9700  เด็กชายภูริทัต ดีสูงเนิน ป.2/4 summer ป.2/3 
9708  เด็กชายอติเทพ สุขมาก ป.2/4 summer ป.2/3 
9872  เด็กชายธีรภัทร นอยการนา ป.2/4 summer ป.2/3 
9883  เด็กชายฐานพัฒน ประพาศพงษ ป.2/4 summer ป.2/3 
8778  เด็กหญิงพิชญา ไชยกุฉิน ป.2/4 summer ป.2/3 
8793  เด็กหญิงปารินทร วัตตา ป.2/4 summer ป.2/3 
8815  เด็กหญิงภัทรานิษฐ บัวเทพ ป.2/4 summer ป.2/3 
9712  เด็กหญิงสุชานุช โสมด ี ป.2/4 summer ป.2/3 
9715  เด็กหญิงรสริน ทองกระจาง ป.2/4 summer ป.2/3 
9736  เด็กหญิงบัณฑิตา สุขอวน ป.2/4 summer ป.2/3 
9873  เด็กหญิงสรุิวิภา ประสานศร ี ป.2/4 summer ป.2/3 
new  เด็กหญิงธนกฤตา แสนยะบุตร new summer ป.2/3 
new  เด็กหญิงรินรดา ลองทอง new summer ป.2/3 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1     คุณครูอัจฉราวรรณ  ตัง้วรธรรม 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8467  เด็กชายรชต จิ๊เมฆ ป.3/1 summer ป.3/1 
8514  เด็กชายจักรพรรด ิ บินมุกดา ป.3/1 summer ป.3/1 
8555  เด็กชายทรัพยบุญพา ไพศาล ป.3/1 summer ป.3/1 
8650  เด็กชายณฐภัทร จําปาวงษ ป.3/1 summer ป.3/1 
9357  เด็กชายพีรวัศ บุตตา ป.3/1 summer ป.3/1 
9359  เด็กชายณตะวัน ณ เชียงใหม ป.3/1 summer ป.3/1 
9643  เด็กชายแฟรงคลิน เบญจพล โยคัม ป.3/1 summer ป.3/1 
8309  เด็กหญิงกันตฤทัย มีมาก ป.3/1 summer ป.3/1 
8499  เด็กหญิงกัณฐมณ ี เจียรวรชัย ป.3/1 summer ป.3/1 
8516  เด็กหญิงจณัณฉัตร คําเทศ ป.3/1 summer ป.3/1 
8518  เด็กหญิงณฐยา เขตประชาพัฒน ป.3/1 summer ป.3/1 
8523  เด็กหญิงธัญภรณ พลีทอง ป.3/1 summer ป.3/1 
8546  เด็กหญิงนฤมล ดาวเรือง ป.3/1 summer ป.3/1 
8618  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจินทํา ป.3/1 summer ป.3/1 
8680  เด็กหญิงอนัญญา พานเงิน ป.3/1 summer ป.3/1 
8930  เด็กหญิงกมลินทร พงษพันธ ป.3/1 summer ป.3/1 
9121  เด็กหญิงนภสัรา โทนไทย ป.3/1 summer ป.3/1 
9369  เด็กหญิงธิชา ลาโสภา ป.3/1 summer ป.3/1 
9374  เด็กหญิงกานตธิดา สุทธิรักษ ป.3/1 summer ป.3/1 
9376  เด็กหญิงอชิรญา ไศลบาท ป.3/1 summer ป.3/1 
9379  เด็กหญิงอชิรญา วรรณศร ี ป.3/1 summer ป.3/1 
9384  เด็กหญิงพิมรภัทร ฮวบแชม ป.3/1 summer ป.3/1 
9386  เด็กหญิงปุณยนุช แซตั่ง ป.3/1 summer ป.3/1 
8484  เด็กชายวุฒิชาต ิ ชํานิไกร ป.3/2 summer ป.3/1 
8548  เด็กชายธรรมภณ รอนศึก ป.3/2 summer ป.3/1 
8759  เด็กชายภูรภิัทร ชิตเจริญ ป.3/2 summer ป.3/1 
8475  เด็กหญิงเพชรรตัน ทองเท่ียงตรง ป.3/2 summer ป.3/1 
8520  เด็กหญิงสริิรตัน วงคมาเกษ ป.3/2 summer ป.3/1 
8547  เด็กหญิงจิรัชญา ปามุทา ป.3/2 summer ป.3/1 
9370  เด็กหญิงปนัดดา ผิวสวย ป.3/2 summer ป.3/1 
9645  เด็กหญิงกัญญาวีร กันเกศ ป.3/2 summer ป.3/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2    คุณครูกนกกาญจน   ใจเย็น 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8501  เด็กชายพิชชากร เรือโปะ ป.3/3 summer ป.3/2 
8550  เด็กชายวัชรกุล รีเปย ป.3/3 summer ป.3/2 
8595  เด็กชายชุมพล วงคเลียน ป.3/3 summer ป.3/2 
8632  เด็กชายศิวกร แพทยปรีชา ป.3/3 summer ป.3/2 
8638  เด็กชายปยะวัฒน บุญโสม ป.3/3 summer ป.3/2 
8709  เด็กชายวรากร ไชยนา ป.3/3 summer ป.3/2 
8876  เด็กชายธนพนธ ทองทศ ป.3/3 summer ป.3/2 
8925  เด็กชายนรากร ชมเพ็ญ ป.3/3 summer ป.3/2 
9116  เด็กชายกฤษสุวรรณ กันยาพันธ ป.3/3 summer ป.3/2 
9350  เด็กชายวัชรพล สาริกา ป.3/3 summer ป.3/2 
9351  เด็กชายปติมน มีจั่นเพ็ชร ป.3/3 summer ป.3/2 
9354  เด็กชายภัควัต เพชรนาค ป.3/3 summer ป.3/2 
9362  เด็กชายชิตวัน สิถิระบุตร ป.3/3 summer ป.3/2 
9387  เด็กชายระพีพัฒน จําปาเฮยีง ป.3/3 summer ป.3/2 
9568  เด็กชายดนัยณัฐ ล้ําชัยภูม ิ ป.3/3 summer ป.3/2 
9650  เด็กชายศิรสิทธ์ิ วองสรรพการ ป.3/3 summer ป.3/2 
9894  เด็กชายวุฒิภัทร เทียมเทศ ป.3/3 summer ป.3/2 
8579  เด็กหญิงธนัตพร ไผทอง ป.3/3 summer ป.3/2 
8582  เด็กหญิงนภาวด ี บุญประเสริฐ ป.3/3 summer ป.3/2 
8644  เด็กหญิงกัญญาวีร ยอดเพชร ป.3/3 summer ป.3/2 
8681  เด็กหญิงรัชชานันท สถาพร ป.3/3 summer ป.3/2 
8738  เด็กหญิงหน่ึงฤทัย ตันเสน ป.3/3 summer ป.3/2 
8749  เด็กหญิงกัลวรา สมัครผล ป.3/3 summer ป.3/2 
8809  เด็กหญิงวรสรณ แข็งธัญญกรรม ป.3/3 summer ป.3/2 
9367  เด็กหญิงจิรญัญาฉัตร ยอดตา ป.3/3 summer ป.3/2 
9373  เด็กหญิงกชพร ปนอุดม ป.3/3 summer ป.3/2 
9375  เด็กหญิงขวัญชนก โสวัณณะ ป.3/3 summer ป.3/2 
9377  เด็กหญิงพิชญาภา รอดรัศม ี ป.3/3 summer ป.3/2 
9652  เด็กหญิงณพิชญา แผนผา ป.3/3 summer ป.3/2 
new  เด็กชายเมธาธนันท ปยพัฒนเมธิน new summer ป.3/2 
new  เด็กชายภาทีนัย พันชน new summer ป.3/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/3    คุณครูเกศฤดี   กล่ินเมือง 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8631  เด็กชายศิริวัฒน ตังสุข ป.3/2 summer ป.3/3 
8940  เด็กชายกานตตะวัน ชางแกว ป.3/2 summer ป.3/3 
8999  เด็กชายอนวรรต จันทรโสม ป.3/2 summer ป.3/3 
9338  เด็กชายธนวัฒน โพธปดชา ป.3/2 summer ป.3/3 
9347  เด็กชายชาญวิทย ภาคํา ป.3/2 summer ป.3/3 
9600  เด็กชายณัชชานนต ฮวง ป.3/2 summer ป.3/3 
9646  เด็กชายศุภกร เนาคําแพง ป.3/2 summer ป.3/3 
8252  เด็กหญิงฐิติพร เหลายัง ป.3/2 summer ป.3/3 
8500  เด็กหญิงปรณิศริ ิ พรมจันทึก ป.3/2 summer ป.3/3 
8627  เด็กหญิงวิภาพร ฮาดดา ป.3/2 summer ป.3/3 
8990  เด็กหญิงนันทณัฐ นนทศิร ิ ป.3/2 summer ป.3/3 
9366  เด็กหญิงจิดาภา ปาลธนวัฒน ป.3/2 summer ป.3/3 
9648  เด็กหญิงอรณัชชา ทวีรัตน ป.3/2 summer ป.3/3 
8478  เด็กชายพิชญะ รัตนเศรณ ี ป.3/4 summer ป.3/3 
8485  เด็กชายจุลดิษฐ ผาจวง ป.3/4 summer ป.3/3 
8678  เด็กชายวรพงษ ออนทา ป.3/4 summer ป.3/3 
8927  เด็กชายพรเพชรพงษ ทองสัมฤทธ์ิ ป.3/4 summer ป.3/3 
9014  เด็กชายนภัสกร ยอดวัน ป.3/4 summer ป.3/3 
9097  เด็กชายโสภณธีร อยูเย็น ป.3/4 summer ป.3/3 
9119  เด็กชายเจตนา ทองสา ป.3/4 summer ป.3/3 
9349  เด็กชายศุกลวัฒน มากแกว ป.3/4 summer ป.3/3 
9356  เด็กชายรุจภิาส ทองยิ่ง ป.3/4 summer ป.3/3 
9655  เด็กชายพนาวัฒน จันทรกลิ่น ป.3/4 summer ป.3/3 
8495  เด็กหญิงบรรฐิตา สระแกว ป.3/4 summer ป.3/3 
8592  เด็กหญิงสุธาพร เสือภู ป.3/4 summer ป.3/3 
8683  เด็กหญิงหทัยรตัน บุญศร ี ป.3/4 summer ป.3/3 
8909  เด็กหญิงนุชพนิต ธรสินธุ ป.3/4 summer ป.3/3 
8931  เด็กหญิงพิชญดา สุทธิกุล ป.3/4 summer ป.3/3 
9329  เด็กหญิงณฏัฐินี เพ็ชรสังคาด ป.3/4 summer ป.3/3 
new  เด็กชายพัทธดลย สาธุภาพ new summer ป.3/3 
new  เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณ new summer ป.3/3 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1    คุณครูสมถวิล  ปลดเจริญ 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8104  เด็กชายชลธี สุขขี ป.4/1 summer ป.4/1 
8197  เด็กชายปฏิพล พันธุมงคลทิต ป.4/1 summer ป.4/1 
8207  เด็กชายภูมิพัฒน ซอนิมิต ป.4/1 summer ป.4/1 
8318  เด็กชายปรินทร กลิ่นทวี ป.4/1 summer ป.4/1 
8492  เด็กชายธนกร ทรัพยอราม ป.4/1 summer ป.4/1 
9034  เด็กชายธนภัทร ใครครวญ ป.4/1 summer ป.4/1 
9036  เด็กชายกันทรากร หาสีงาม ป.4/1 summer ป.4/1 
9037  เด็กชายสันต สการันต ป.4/1 summer ป.4/1 
9038  เด็กชายอรรฆพล ชัยขันธ ป.4/1 summer ป.4/1 
9039  เด็กชายพีรวิชญ เจิมขุนทด ป.4/1 summer ป.4/1 
9082  เด็กชายฐปนต ทัดทอง ป.4/1 summer ป.4/1 
8205  เด็กหญิงสภุาวด ี อานาชา ป.4/1 summer ป.4/1 
8218  เด็กหญิงอัจฉรยิา ทวีธัญนิจ ป.4/1 summer ป.4/1 
8233  เด็กหญิงณัฐสุภา สมานมติร ป.4/1 summer ป.4/1 
8267  เด็กหญิงสุวภัทร จันทะพันธ ป.4/1 summer ป.4/1 
8287  เด็กหญิงนวพร มาตยม ี ป.4/1 summer ป.4/1 
8526  เด็กหญิงกัญญาภัค ทัตทาน ป.4/1 summer ป.4/1 
8689  เด็กหญิงชนกวนันท ไกยเวช ป.4/1 summer ป.4/1 
9031  เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันทวี ป.4/1 summer ป.4/1 
9032  เด็กหญิงวนัสนันท สุขขะ ป.4/1 summer ป.4/1 
9042  เด็กหญิงมลิฑิตา สาสังข ป.4/1 summer ป.4/1 
9045  เด็กหญิงพรวลัย ทองยา ป.4/1 summer ป.4/1 
9046  เด็กหญิงพัชญชิสา พิริยะรังสรรค ป.4/1 summer ป.4/1 
8091  เด็กชายพีรณัฐ แสงบุญ ป.4/2 summer ป.4/1 
8194  เด็กชายสงกรานต ปญญาระชุน ป.4/2 summer ป.4/1 
8220  เด็กชายณัฐดนย ศรสุวรรณ ป.4/2 summer ป.4/1 
8357  เด็กชายกรวิชญ เมฆลอย ป.4/2 summer ป.4/1 
8358  เด็กชายวรภัทร วชิรโรจนไพศาล ป.4/2 summer ป.4/1 
9041  เด็กชายธีรวัชร บางยิ้ม ป.4/2 summer ป.4/1 
9048  เด็กชายปวิตร ศิลาโรจน ป.4/2 summer ป.4/1 
8642  เด็กหญิงธันยชนก ภุมรินทร ป.4/2 summer ป.4/1 
9047  เด็กหญิงสรัญญา รวมประเสริฐ ป.4/2 summer ป.4/1 
9051  เด็กหญิงพลอยลดา ญาณวรรณ ป.4/2 summer ป.4/1 
new  เด็กชายชยานนท มูลพรม new summer ป.4/1 
new  เด็กชายณภัทร ลักษณเช้ือวงศ new summer ป.4/1 
new  เด็กชายศุภกฤต ประสานวรรณ new summer ป.4/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/2    คุณครูนฤมล   กุลสืบ 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8225  เด็กชายอรรถโกวิท สังขกลิ่น ป.4/2 summer ป.4/2 
8306  เด็กชายยศกร ช่ืนแชม ป.4/2 summer ป.4/2 
9330  เด็กชายนิพัทธ จันทรหอม ป.4/2 summer ป.4/2 
9610  เด็กชายวสวัตติ ์ ชางแกะ ป.4/2 summer ป.4/2 
8231  เด็กหญิงภากร เรี่ยมสวรรค ป.4/2 summer ป.4/2 
8236  เด็กหญิงปพิชญา คําพิลา ป.4/2 summer ป.4/2 
8359  เด็กหญิงวรลักษณ วชิรโรจนไพศาล ป.4/2 summer ป.4/2 
8165  เด็กชายภูมิพิพัฒน พูลแกว ป.4/3 summer ป.4/2 
8394  เด็กชายพลกฤต หว่ันวะด ี ป.4/3 summer ป.4/2 
8750  เด็กชายธนกฤต สมัครผล ป.4/3 summer ป.4/2 
9060  เด็กชายอดิศักดิ ์ ถ่ินทองหลาง ป.4/3 summer ป.4/2 
9061  เด็กชายจรรยวรรทน โพธิวรรณ ป.4/3 summer ป.4/2 
9062  เด็กชายปฐมพงษ ช่ืนเกษร ป.4/3 summer ป.4/2 
9063  เด็กชายยศวริศ ใจปน ป.4/3 summer ป.4/2 
9080  เด็กชายปราเมศร โพนแพง ป.4/3 summer ป.4/2 
9657  เด็กชายวรรธนัย บุญยกิตตศิักดิ ์ ป.4/3 summer ป.4/2 
9658  เด็กชายกษิดิ์เดช โพธ์ิศรีทอง ป.4/3 summer ป.4/2 
8228  เด็กหญิงอรกัญญา แปงออน ป.4/3 summer ป.4/2 
8266  เด็กหญิงชญาภา ถมปด ป.4/3 summer ป.4/2 
8192  เด็กชายศิรสิิทธ์ิ ปานคํา ป.4/4 summer ป.4/2 
8226  เด็กชายชินาธิป ตรีภพ ป.4/4 summer ป.4/2 
9535  เด็กชายปรัชญา สะสางธนากุลกิตติ ์ ป.4/4 summer ป.4/2 
9569  เด็กชายพรรษวัฏ รอดเก๊ียว ป.4/4 summer ป.4/2 
9659  เด็กชายอนุพงศ สุขเข ป.4/4 summer ป.4/2 
9660  เด็กชายจุติภัทร ประจง ป.4/4 summer ป.4/2 
8227  เด็กหญิงปญจมภรณ บูระพา ป.4/4 summer ป.4/2 
8362  เด็กหญิงคณพร ฟองชล ป.4/4 summer ป.4/2 
9068  เด็กหญิงพาทินธิดา กุลจรสัประภา ป.4/4 summer ป.4/2 
9073  เด็กหญิงปรยิากร ชุมจิตต ป.4/4 summer ป.4/2 
9075  เด็กหญิงณภาพร เปยมอรณุ ป.4/4 summer ป.4/2 
9094  เด็กหญิงพิชญาภัค พัดเบ้ียมา ป.4/4 summer ป.4/2 
8420  เด็กชายทัชชาวิชญ ปตวงษ ป.4/3 summer ป.4/2 
9534  เด็กชายบูรพา โกมลศร ี ป.4/3 summer ป.4/2 
new  เด็กชายภัทรพล แชมคล้ํา new summer ป.4/2 
new  เด็กหญิงณัฐนร ี จงวานนท new summer ป.4/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1    คุณครูกัญญา  บัวบาน 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
7897  เด็กชายภัทรพงษ ยามด ี ป.5/1 summer ป.5/1 
7929  เด็กชายจารุกิตติ ์ สอนเถ่ือนสิร ิ ป.5/1 summer ป.5/1 
7931  เด็กชายชนนน เอ้ือชินกุล ป.5/1 summer ป.5/1 
7940  เด็กชายศิริวัฒน ช่ืนอารมณ ป.5/1 summer ป.5/1 
7981  เด็กชายจิตติพัฒน จุตตะโน ป.5/1 summer ป.5/1 
8110  เด็กชายจิตรเทพ พะชํานิ ป.5/1 summer ป.5/1 
8150  เด็กชายวริทธ์ิธร บัวเทพ ป.5/1 summer ป.5/1 
8183  เด็กชายภควัต อินสกุล ป.5/1 summer ป.5/1 
8411  เด็กชายกษิดิ์เดช ขันมณ ี ป.5/1 summer ป.5/1 
8890  เด็กชายภาณุวิชญ วรรณศร ี ป.5/1 summer ป.5/1 
8937  เด็กชายสุกฤษฎิ ์ พรหมวงศา ป.5/1 summer ป.5/1 
7855  เด็กหญิงพรรษา นาคคลาย ป.5/1 summer ป.5/1 
7864  เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีเพชร ป.5/1 summer ป.5/1 
7946  เด็กหญิงอภิชญา กุณารบ ป.5/1 summer ป.5/1 
8113  เด็กหญิงวิรุฬกาล วิรุณพันธ ป.5/1 summer ป.5/1 
8132  เด็กหญิงณัฐภัทร ปราบริปู ป.5/1 summer ป.5/1 
8143  เด็กหญิงสริิกร รัตถิกุล ป.5/1 summer ป.5/1 
8347  เด็กหญิงศศิพิมพ แกวจินดา ป.5/1 summer ป.5/1 
8447  เด็กหญิงพิมพภัทรา วัฒนชัยสุวรรณ ป.5/1 summer ป.5/1 
8617  เด็กหญิงอารยา สายบุตร ป.5/1 summer ป.5/1 
8708  เด็กหญิงปญญารัก สมทรัพย ป.5/1 summer ป.5/1 
8892  เด็กหญิงลลิตภัทร นาจกระโทก ป.5/1 summer ป.5/1 
8893  เด็กหญิงภญิญาพัชญ บางยิ้ม ป.5/1 summer ป.5/1 
8898  เด็กหญิงศลิษา ฤทธ์ิศาสน ป.5/1 summer ป.5/1 
7915  เด็กชายกรวิชญ วงคไชยา ป.5/2 summer ป.5/1 
7948  เด็กชายพอภัจจ ไชยศิลปแสง ป.5/2 summer ป.5/1 
7957  เด็กชายเขมณัฏฐ อัครธีรธรรม ป.5/2 summer ป.5/1 
8285  เด็กชายภาคภมู ิ ศรีอุบลมาศ ป.5/2 summer ป.5/1 
7943  เด็กหญิงพลอยชมพู ไฝเขียว ป.5/2 summer ป.5/1 
9663  เด็กหญิงฐิตภิา เลา ป.5/2 summer ป.5/1 
8902  เด็กหญิงวันวิสา ทองหลอ ป.5/3 summer ป.5/1 
8903  เด็กหญิงฐานิตา สุขุประการ ป.5/3 summer ป.5/1 
9128  เด็กหญิงศิรินทิพย ศรีวิชัยวงค ป.5/3 summer ป.5/1 
9664  เด็กหญิงปยะธิดา แกวเขม ป.5/3 summer ป.5/1 
9665  เด็กหญิงศิรลิักษณ สีสวัสดิ ์ ป.5/3 summer ป.5/1 
new  เด็กหญิงศลิษา มอนไหม new summer ป.5/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2     คุณครูจันจิรา   พะชําน ิ

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
7944  เด็กชายพีระกานต เหลี่ยมวานิช ป.5/2 summer ป.5/2 
8283  เด็กชายวิชญา ทรงชัยพรรณา ป.5/2 summer ป.5/2 
8894  เด็กชายชลยาภินันท มีบุญ ป.5/2 summer ป.5/2 
7955  เด็กหญิงกานตมิา ออนนอม ป.5/2 summer ป.5/2 
8380  เด็กหญิงอังคณา คงขํา ป.5/2 summer ป.5/2 
9661  เด็กหญิงศุภาพร ดวงหนองบัว ป.5/2 summer ป.5/2 
7901  เด็กชายธีรภัทร ไกรอินทร ป.5/3 summer ป.5/2 
7933  เด็กชายนวพล ออนสาล ี ป.5/3 summer ป.5/2 
8102  เด็กชายศุภสิน เจริญพชระสิน ป.5/3 summer ป.5/2 
8127  เด็กชายณัฐนันท ชางแกะ ป.5/3 summer ป.5/2 
8899  เด็กชายณัฐภัทร ฉิมวิเชียร ป.5/3 summer ป.5/2 
9126  เด็กชายภควัต วินทะไชย ป.5/3 summer ป.5/2 
7919  เด็กหญิงศรตีี ้ ตีราย ป.5/3 summer ป.5/2 
8112  เด็กหญิงอรญา รีเปย ป.5/3 summer ป.5/2 
8118  เด็กหญิงดากานดา น่ิมจิตร ป.5/3 summer ป.5/2 
8982  เด็กหญิงปารวีร วังมูล ป.5/3 summer ป.5/2 
9127  เด็กหญิงปรยิฉัตร ชุมจิตต ป.5/3 summer ป.5/2 
9129  เด็กหญิงพรทิพย แกวพิลา ป.5/3 summer ป.5/2 
7898  เด็กชายปภังกร อรรถธีรนาถ ป.5/4 summer ป.5/2 
8105  เด็กชายณัฐกรณ จิตตสภุาพ ป.5/4 summer ป.5/2 
8433  เด็กชายปรเมษฐ สมิทธาภริด ี ป.5/4 summer ป.5/2 
8905  เด็กชายธีระบุตร มณีกาศ ป.5/4 summer ป.5/2 
8953  เด็กชายพีรดนย ลิมานนทดํารง ป.5/4 summer ป.5/2 
8957  เด็กชายภาสกร เลิศศริ ิ ป.5/4 summer ป.5/2 
8988  เด็กชายวรากร ภูพวง ป.5/4 summer ป.5/2 
9125  เด็กชายคมสัน ชางแกว ป.5/4 summer ป.5/2 
9570  เด็กชายพงษภิษณ ุ วัคชัยภูม ิ ป.5/4 summer ป.5/2 
7880  เด็กหญิงสดุารตัน จานิกร ป.5/4 summer ป.5/2 
7954  เด็กหญิงศิริวรัญญา รอดภริมย ป.5/4 summer ป.5/2 
8247  เด็กหญิงทัศนียวรรณ โสดาวัน ป.5/4 summer ป.5/2 
8400  เด็กหญิงพิชญสินี อินทรหลวงด ี ป.5/4 summer ป.5/2 
8907  เด็กหญิงกฤติยา ชูผึ้ง ป.5/4 summer ป.5/2 
8908  เด็กหญิงณิชากร วรรณศิลป ป.5/4 summer ป.5/2 
9003  เด็กหญิงศศิธร โพธ์ิศร ี ป.5/4 summer ป.5/2 
new  เด็กชายธนวัฒน จันทะรัตน new summer ป.5/2 
new  เด็กชายกฤตภาส เมธาอดิศัย new summer ป.5/2 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1    คุณครูพิสมัย   ทิมโพธิ์กลาง 

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
7644  เด็กชายอิทธิรัตน รัตนวัน ป.6/1 summer ป.6/1 
7663  เด็กชายธิติพงศ ทาทํา ป.6/1 summer ป.6/1 
7792  เด็กชายโรจนวนิช ทองเท่ียงตรง ป.6/1 summer ป.6/1 
7939  เด็กชายจิระพิพรรธ ไกยสวน ป.6/1 summer ป.6/1 
8463  เด็กชายเชวง จิรสรวงเกษม ป.6/1 summer ป.6/1 
8610  เด็กชายวัชรภูม ิ บรรดาศักดิ ์ ป.6/1 summer ป.6/1 
8637  เด็กชายนันทพัทธ นุอินทร ป.6/1 summer ป.6/1 
7617  เด็กหญิงชนาภัทร แกนจําปา ป.6/1 summer ป.6/1 
7666  เด็กหญิงนัทธหทัย ศรสุวรรณ ป.6/1 summer ป.6/1 
7667  เด็กหญิงศศิวิมล จันทรศร ี ป.6/1 summer ป.6/1 
7754  เด็กหญิงธัญญา ฤทธิแปลก ป.6/1 summer ป.6/1 
7812  เด็กหญิงรินลดา ชางแกว ป.6/1 summer ป.6/1 
7922  เด็กหญิงณัฐณิช หวานใจ ป.6/1 summer ป.6/1 
7950  เด็กหญิงเกศกนก นุมนวล ป.6/1 summer ป.6/1 
8017  เด็กหญิงพรนภสั โชติทอง ป.6/1 summer ป.6/1 
8533  เด็กหญิงวิภาดา รุงอยูศิร ิ ป.6/1 summer ป.6/1 
8583  เด็กหญิงธัญชนก อินทนะ ป.6/1 summer ป.6/1 
8584  เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเชิด ป.6/1 summer ป.6/1 
8587  เด็กหญิงณัฐนันท สุขแจม ป.6/1 summer ป.6/1 
8606  เด็กหญิงลลิภัทร จันมีวงษ ป.6/1 summer ป.6/1 
8624  เด็กหญิงปยะธิดา จันมีวงษ ป.6/1 summer ป.6/1 
8652  เด็กหญิงภัทรวด ี แผนวิชิต ป.6/1 summer ป.6/1 
8948  เด็กหญิงภัคสิตา บุญกลาง ป.6/1 summer ป.6/1 
9019  เด็กหญิงชมพูนุท นาคไทย ป.6/1 summer ป.6/1 
7681  เด็กชายสหรัฐ พีชะนะ ป.6/2 summer ป.6/1 
8002  เด็กชายศุภโชค โชติทุม ป.6/2 summer ป.6/1 
8566  เด็กชายธนวันต เทพา ป.6/2 summer ป.6/1 
8577  เด็กชายพลกฤต กมลศลิป ป.6/2 summer ป.6/1 
8949  เด็กชายนที เฉลิมเมือง ป.6/2 summer ป.6/1 
7608  เด็กหญิงปรยีานุช บวชดอน ป.6/2 summer ป.6/1 
7659  เด็กหญิงพิชาภา คําปอง ป.6/2 summer ป.6/1 
7710  เด็กหญิงปุณิกา นามบุญลือ ป.6/2 summer ป.6/1 
7732  เด็กหญิงเบญจมินต ทองธรรมมา ป.6/2 summer ป.6/1 
8598  เด็กหญิงปพิชญา ปราสาร ป.6/2 summer ป.6/1 
9550  เด็กหญิงนลินี เน้ือน่ิมถาวร ป.6/2 summer ป.6/1 
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รายช่ือนักเรียนการเรียนภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2    คุณครูวิริยา   รัตนธาร ี

 ชื่อนักเรียน หองปกติ หองเรียน summer 
8605  เด็กชายณฏัฐชัย ชาลิสาพันวงษ ป.6/2 summer ป.6/2 
7734  เด็กหญิงกัญญาพัชร พงษไพศาล ป.6/2 summer ป.6/2 
8242  เด็กหญิงไรวินท บัวแกว ป.6/2 summer ป.6/2 
8530  เด็กหญิงธัญจริา สุขกําเนิด ป.6/2 summer ป.6/2 
7645  เด็กชายพงศธร เพียซาย ป.6/3 summer ป.6/2 
7655  เด็กชายกิตติพงษ กัณหาชาล ี ป.6/3 summer ป.6/2 
7723  เด็กชายอรรถพล ดวงพยอม ป.6/3 summer ป.6/2 
7748  เด็กชายธนภัทร อยูสมุทร ป.6/3 summer ป.6/2 
7827  เด็กชายอมรินทร หมื่นจันทร ป.6/3 summer ป.6/2 
8013  เด็กชายณัฐพล ศรีเมือง ป.6/3 summer ป.6/2 
8716  เด็กชายพงศพัศ องอาจ ป.6/3 summer ป.6/2 
9667  เด็กชายชนัญ ู แสนบุญเมือง ป.6/3 summer ป.6/2 
9670  เด็กชายชาญชัย มูนิคม ป.6/3 summer ป.6/2 
7711  เด็กหญิงชุตินันท รัตนเศรณ ี ป.6/3 summer ป.6/2 
7947  เด็กหญิงภูชิษา สุขคุม ป.6/3 summer ป.6/2 
8020  เด็กหญิงธัญวรตัม สิริศภุนันท ป.6/3 summer ป.6/2 
8537  เด็กหญิงนวพรรษ เกตุโกมุท ป.6/3 summer ป.6/2 
8707  เด็กหญิงพันธิตรา วงศพันธเศรษฐ ป.6/3 summer ป.6/2 
9134  เด็กหญิงกรธรรม อนันตประกฤต ิ ป.6/3 summer ป.6/2 
9135  เด็กหญิงอธิตยา กาใจ ป.6/3 summer ป.6/2 
7868  เด็กชายธนกร สุวรรณไตรย ป.6/4 summer ป.6/2 
7881  เด็กชายพีรพัฒน กิติสกนธ ป.6/4 summer ป.6/2 
8032  เด็กชายประวีณ ตีราย ป.6/4 summer ป.6/2 
8087  เด็กชายกฤษฎา จันทะเจยีง ป.6/4 summer ป.6/2 
8576  เด็กชายสิทธิศักดิ ์ ฟกประดิษฐสร ป.6/4 summer ป.6/2 
9131  เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร ป.6/4 summer ป.6/2 
9136  เด็กชายเสาเอก มีสัมฤทธ์ิ ป.6/4 summer ป.6/2 
7758  เด็กหญิงโกลัญญา นกอยู ป.6/4 summer ป.6/2 
8019  เด็กหญิงถนิมพร สุขแสวง ป.6/4 summer ป.6/2 
8455  เด็กหญิงสริิญญา สุคุณา ป.6/4 summer ป.6/2 
8647  เด็กหญิงเบญญาภา ยันตศิร ิ ป.6/4 summer ป.6/2 
8954  เด็กหญิงชลิตา ภูมาส ี ป.6/4 summer ป.6/2 

 


