
 
ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1  

โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 
ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง นาราภทัร   เอกมอญ   
2 เด็กชายกฤษตานนท ์  ทา้วมะริตย ์  
3 เด็กหญิง ภทัราวดี   รัตนฉตัรมงคล  
4 เด็กหญิง เบญจพร   กล่ินวนั  
5 เด็กชายอิทธิพนัธ ์  เพช็รมีค่า  
6 เด็กชายจิราย ุ  ศรีบวังาม  
7 เด็กชายอานนท ์ สิทธิเขตกนั  
8 เด็กชาย วรปรัชญ ์  อา้ยสืบสาย  
9 เด็กชาย ธีรเมธ แจง้สวา่ง  
10 เด็กหญิงเจียระไน   สุทธิจิตร  
11 เด็กหญิงโฉม นามใส  
12 เด็กหญิงจนัทิมา โนรี  
13 เด็กหญิงรักษมล   เหล็งสุดใจ  
14 เด็กหญิงชยารัตน์   เจดีย ์  
15 เด็กหญิงอยัรฎา พลายลหาร  
16 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเพช็ร  
17 เด็กหญิงญาณิสา   เดชะค าพู  
18 เด็กหญิงพริิยาพร  จิตติพรไพศาล  
19 เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์เพชร  
20 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชนะสุทธิประภา  
21 เด็กชายรัชพล  ชยับณัฑิต  
22 เด็กชายภาคิน  แสนสายไหม  
23 เด็กชายอานนท ์ พทุธา   
24 เด็กหญิงมนญัญา   รุจิชิต*  
25 เด็กหญิงนิรมล ศรีเมือง*  

 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1  
โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
26 เด็กหญิงณัฐณิชา   เหมวหิค*  
27 เด็กหญิงปิยาภรณ์   เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา*  
28 เด็กชาย เดชจกัรี   กอนรัมย*์  
29 เด็กชายกิตติศกัด์ิ  บุญฤทธ์ิ  

 

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  8  มิถุนายน  2563  เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงณัฐชญานน  สีสด  
2 เด็กชายจอมพล   สุขมา  
3 เด็กชายเพชรน ้ าเงิน   ทวนีนัทาพงศ ์  
4 เด็กชายเพชรรัตน์   โพธ์ิทอง  
5 เด็กชายกฤษณะ   ทวนประเสริฐ  
6 เด็กชายภูริวฒัน์   สิทธิเกรียงไกร  
7 เด็กชายณัชพล   กาชยั  
8 เด็กชายภคพงษ ์  พลูเพิม่  
9 เด็กหญิงอาริษา  โนรี  
10 เด็กหญิงปาลิตา ทองพุม่  
11 เด็กหญิงวริิยาพร  สีอาจ  
12 เด็กหญิงเนตรณภทัร  สมบตัิวงค ์  
13 เด็กหญิงวราภรณ์   เอกมอญ  
14 เด็กหญิงอนนัตญา   แก่นวงศ ์  
15 เด็กหญิงกุลกนัยา   แสนภูวา  
16 เด็กหญิงประภาพร  แวน  
17 เด็กหญิงสุพชัชา พนัธุเ์ถ่ือน  
18 เด็กชายนนทช์ยั   ตุรัย  
19 เด็กหญิงมาขวญั   ปริบุตรสงค ์  
20 เด็กหญิงกญัญารัตน์   กาญกณัหา  
21 เด็กชายศุภวิชญ ์ เขม็เพช็ร  
22 เด็กหญิง เมษา   จนัทร์ศรี  
23 เด็กชาย ทนงศกัด์ิ  ใจเที่ยงธรรม  
24 เด็กชายนิติธร ขนัแกว้*  
25 เด็กชายภานุศิษฎ ์  บุญไทย*  

 

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  8  มิถุนายน  2563  เวลา 13.00 น. 



                                                                             

ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 

โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ณัฐพล ศรีทินกร  
2 เด็กชาย สตางค ์ กรุดอ ่า*  
3 เด็กชายราชิต  สกุลวนัชยั*  
4 เด็กชายราเชนทร์   สกุลวนัชยั*  
5 เด็กชายคณิศร สิงห์ทองหา้ว*  
6 เด็กชายบุญชนะ เพช็ร์ปาน  
7 เด็กชายฒณัฐ บุญศิริ  
8 เด็กชายจิรัฏฐ์ สงัขป่์า  
9 เด็กชายกิตติพศ  ศรีอุรัตน์  
10 เด็กชายกิติศกัด์ิ  หลวงราช  
11 เด็กชายจตุรภทัร  ถีระแกว้  
12 เด็กหญิงชลธิชา  สุดสูง  
13 เด็กหญิงศรัญญา   โนรี  
14 เด็กหญิงนภสัสร   มะนูญ  
15 เด็กหญิงเกวลี แองสาย  
16 เด็กหญิงณัฐชา กิจสูงเนิน  
17 เด็กหญิงบวั   นามใส  
18 เด็กหญิงมลธวรรณ   ระเบียบ  
19 เด็กหญิงขวญัฤทยั   รุ่งแจง้  
20 เด็กชายกอ้งภพ เกตุมา  
21 เด็กชายอคัรเดช สิงห์สาธร  
22 เด็กหญิงฟ้างาม  ดวงมณี  
23 เด็กหญิงกนกกร   เตะ๊เปีย  
24 เด็กหญิงนิชานนัท ์  รังศรี  
25 เด็กหญิงนนัทวลัย ์  สุขสุเมฆ  
26 เด็กชายกฤษดา พนัธท์อง  

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  8  มิถุนายน  2563  เวลา 13.00 น. 

 



 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ  สุดใจ  
2 เด็กชาย ธญัญาดล ทองผวิ  
3 เด็กชาย ศรายทุธ   คงสมบตัิ  
4 เด็กชาย ววิฒันา ข าสา  
5 เด็กชาย สิทธิชยั กอคุ่ย  
6 เด็กชาย ชยพล กาชยั  
7 เด็กชาย ธีรุตม ์ เขียววิชยั  
8 เด็กชาย วงศกร ยานะธรรม  
9 เด็กชาย ราชิต สกุลวนัชยั  
10 เด็กหญิงชญาภา แพร่ศิริพฒิุพงศ ์  
11 เด็กหญิงจนัทร์ธิมา  คลงัแกว้  
12 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีภู่ทอง  
13 เดก็หญิงกญัญาพชัร์  เกษร  
14 เด็กหญิงปาริฉตัร   บวัเล็ก  
15 เด็กหญิงวริญฎา  พนัธสิ์งห์สอน  
16 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจง้สวา่ง  
17 เด็กหญิงอารยา แกว้ค  ากอง  
18 เด็กชายนภทัร วงศข์นัทอง  
19 เด็กหญิงวรัชธญา  เนียมประเสริฐ  
20 เด็กชาย ภูสิษฐ์ แสงเกยรู  
21 เด็กหญิงยอนนา โฆษาศรี  
22 เด็กหญิงชลธิรศน์   ศุภวฒิุสกุล  
23 เด็กชายอศัวน  พพิิธ   
24 เด็กชายศรัญย ู   ฝ่ายกลาง  
25   

 

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น. 



 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนวดัทา่บนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย นพดล ศรีทินกร  
2 เด็กชาย ณัฐพงษ ์  จุย้ใจเยน็  
3 เด็กหญิง ลดัดาวลั  กรุดอ ่า  
4 เด็กชาย สรวชิญ ์ พศินอก  
5 เด็กชาย ทศพร สีจีน  
6 เด็กชาย ศกัด์ิสิทธ์ิ   แตสุ้วรรณ  
7 เด็กชาย ชนาธิป สุขมา  
8 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ   พทุธจนัทร์  
9 เด็กชาย ออมบญุ   โพธ์ิพนัธุ์  
10 เด็กชาย สงกรานต ์  ปานเอ่ียม  
11 เด็กชาย ทศพร ทุมรินทร์  
12 เด็กหญิงพชิญา สาโท  
13 เด็กหญิงพลูทรัพย ์ พลูเพิม่  
14 เด็กหญิงกิตติพร ศรีอุรัตน์  
15 เด็กชาย ปรเมต เปียยวง  
16 เด็กหญิงปิยะวรรณ  บวับงัใบ  
17 เด็กหญิงอมรกานต ์  เซรัมย ์  
18 เด็กหญิงปริยากร จนัทร์เกษม  
19 เด็กชาย ทกัษด์นยั  นนัทโชติ  
20 เด็กชาย กฤษกร นาคเอ่ียม  
21 เด็กหญิง อินทิรา  มาแกว้  
22 เด็กหญิงเณศรา วงษข์  า  
23 เด็กชายฌิชากร สวา่งศรี  
24 เด็กชาย สุทธิพงศ ์ พงวนั*  
   

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น. 



 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนวดัท่าบนัเทิงธรรมปีการศึกษา  2563 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธีรภทัร สตัตารัมย ์  
2 เด็กชาย จกัรกฤษ  โพนแกว้  
3 เด็กชาย รัตนเทพ  ลดัลอย  
4 เด็กชาย ธนกฤต ธนะจินดา  
5 เด็กชาย เทพบุตร   วไิลจนัทร์  
6 เด็กชาย วทญัญู บางค าหลวง  
7 เด็กชาย จิราพฒัน์   จนัใบเล็ก  
8 เด็กหญิงไอริณ แพร่ศิริพฒิุพงศ ์  
9 เด็กหญิงสุดารัตน์   เป๋าพาณิซ  
10 เด็กหญิงรววีรรณ  เปียยวง  
11 เด็กชาย ปฐวรีศกัด์ิ   หลวงราช  
12 เด็กหญิงพรรษชล   มงคลสาตร์  
13 เด็กชาย วชิรวทิยบ์ุทชน  
14 เด็กหญิงณัฐฐาทิพย ์ แกว้กิจ  
15 เด็กหญิง ณัฐธิดา    สุขทวี  
16 เด็กหญิงภทัราภรณ์  สร้อยเสนา  

หมายเหตุ  :  รายงานตวันกัเรียน  วนัที่  7  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น. 

 


