
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
ชั้น ป.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชัน้ ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์

1 ด.ช. วินัย ช้างตัน ป.1 จรุญ  วิเวก 083-7686491

2 ด.ช. นัดธโชค ค าวิชิต ป.1 กนกพร  หัตถี

3 ด.ช. ธนัญกร คงเจริญ ป.1 ปาณิสรา  สังข์ยก

4 ด.ช. ไพรัช หนูแจ่ม ป.1

5 ด.ช. พตัรพมิล สินสมบูรณ์ ป.1 สมเจด  เต็มเปียม 087-1996024

6 ด.ญ. จิรสิตา พรมมนิทร์ ป.1 ล าไย  พรมมนิทร์

7 ด.ญ. ณฐิดา เรียนทรัพย์ ป.1 วนาวิน  เรียนทรัพย์ 094-8153135

8 ด.ญ. มาริสา ศรีประดิษฐ์ ป.1 ปิยวรรณ   ทินปราณี 098-4453772

ชือ่-สกลุ



ชั้น ป.2 

 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์
1 ด.ช. ปริพฒัน์ เดชทอง ป.2 อมรา  เดชทอง 086-0918950
2 ด.ช. ดิษถ์กร ด าสนิท ป.2 ประทุม  เชิญขวญั
3 ด.ช. นิพฐิพนธ์ สมพงษ์ ป.2 ลูกจันทร์  เรียนทรัพย์ 089-7046717
4 ด.ช. ธนพนธ์ พรมจันทร์ ป.2 สาสนา  พรหมจันทร์ 089-2313536
5 ด.ช. ภัชรพล ภาคเหนือ ป.2 มาริน  ยอดนิล 094-9315063
6 ด.ช. สุกฤษฎ์ พรหมจันทร์ ป.2 นภาภรณ์  เครือษา 082-8845671
7 ด.ช. อภิสิทธิ์ ธงชัย ป.2 พเยาว ์บัวค า 080-0771292
8 ด.ช. สาธศิ กระบีเ่พชร ป.2 สาคร  กระบีเ่พชร
9 ด.ช. สุธริาช คล้ายวมิติุ ป.2 สายสุนี  คล้ายวมิติุ
10 ด.ญ. สาธกิา บุญมา ป.2 ดวงมณี  บุญมา 085-6022879
11 ด.ญ. ศิริสิทธิ์ สังข์ยก ป.2 อมรา  เดชทอง 086-0918950
12 ด.ญ. ณัฐพร ศรีนารอด ป.2 ณรงค์  ศรีนารอด 086-0756767
13 ด.ญ. พลอยไพลิน ลอยบัญดิษย์ ป.2 ทับทิม  ลอยบัญดิษย์
14 ด.ญ. ธาริณี ลอยบัญดิษย์ ป.2 มาลัย  ลอยบัญดิษย์
15 ด.ญ. ฑิฆัมพร ศรีวร ป.2 สุจิตรา  เสือสิงห์ 081-6801539
16 ด.ญ. ณัฐจิราภา อยู่มัน่ ป.2 ยุพนิ  อยู่มัน่
17 ด.ญ. กญัญาณี วดัไพรสาร ป.2 ฉงน  บุญผาย
18 ด.ญ. หรรษทร สุวรรณกลู ป.2
19 ด.ญ. ภริดา วฒัธญัการ ป.2
20 ด.ญ. กนัยารัตน์ มทีอง ป.2 สายฝน  กล่ าพก 061-5037687
21 ด.ช. ชัยณรงค์ พรมพนัธ์ ป.2 ขนิษฐา  พรมพนัธ์ 089-5681588
22 ด.ช. ธวชัชัย หมอนสอาด ป.2
23 ด.ช. วรวฒิุ พวงมณี ป.2 ปิน่  สิงค์คาร
24 ด.ญ. อลิสา มัน่คง ป.2 เมทิกา  เคล่ือนกระโทก094-5373711

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ป.4 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์

1 ด.ญ. อญัชิสา อนิทรานุช ป.4 เสวก  มะนาวหวาน 084-9519048

2 ด.ญ. ปนัดดา ทัดทาน ป.4 สุนันทา  ทัดทาน 082-4014568

3 ด.ช. เกรียงไกร แกว้แสง ป.4

4 ด.ช. ธนากรณ์ ธงชัย ป.4 ไหล  ธงชัย 093-2374826

5 ด.ช. พงศกร ทองวไิล ป.4 ประเสริฐ  ทองวไิล 088-1587729

6 ด.ช. ธนา ระยับ ป.4

7 ด.ช. จิรายุ สุขมว่ง ป.4 จิรวฒัน์  สุขมว่ง

8 ด.ช. ศุภโชค คงประจักษ์ ป.4 บุญทัน  คงประจักษ์

9 ด.ช. บริวตัร อ่ าพตุ ป.4 มาลัย

10 ด.ช. ศิรสิทธิ์ เจริญรส ป.4 บาง  เจริญรส

11 ด.ช. พพิฒัน์ คุ้มหนองแดง ป.4 วกิรม 087-7309590

12 ด.ช. รังสิพล นามแสง ป.4 ส้มปล่อย  พรมพนัธ์ 087-3166085

13 ด.ญ. สาธดิา ธงชัย ป.4 บุญทัน  คงประจักร

14 ด.ญ. วริษฐา พรมพนัธ์ ป.4 ส้มปล่อย  พรมพนัธ์ 087-3166085

15 ด.ญ. กลุธติา งาเนียม ป.4 ศรีแพร  งาเนียม

16 ด.ญ. ธดิารัตน์ ไมท้อง ป.4

17 ด.ญ. เพญ็พร นาคบาตร์ ป.4 พะยอม  นาคบาตร์

18 ด.ญ. สุพตัรา ยอดนิล ป.4 เกตุ  ยอดนิล 087-7381598

19 ด.ญ. กติิพร ศรีวร ป.4 นกเล็ก  เสือสิงห์ 089-4608149

20 ด.ญ. วลิาสินี ค าสี ป.4 ละมยั  ค าสี 086-2108223

21 ด.ญ. ธญักร วงค์ระวี ป.4 มาก

22 ด.ญ. จิราพร พรมมนิทร์ ป.4

23 ด.ช. ภานุสรณ์ สอนจีน ป.4

24 ด.ญ. พชรภรณ์ วรรณพฤกษ์ ป.4 ประจันทร์ศรี  เหง่าแกว้086-9258493

25 ด.ญ. ณิชารีย์ จินดา ป.4 ชัยศรี  รุ่งจันทร์ 061-2247003

26 ด.ญ. อภัสนันท์ มัน่คง ป.4 เมทิกา  เคล่ือนกระโทก094-5373711

27 ด.ญ. เกษกลุ ประเสริฐกลุ ป.4 มนี  มัน่คง

28 ด.ญ. ธดิารัตน์ ไมท้อง ป.4 สมควร  ไมท้อง 080-5752362

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ป.5 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 ด.ช. พชัรพล หงษโ์ต ป.5 สมคิด  กรวยทอง แม่

2 ด.ช. บุญมี มณีโช ป.5 มาลี  พรมมนิทร์ 083-1646582 ยาย

3 ด.ช. ชนกนัต์ เสมอภาค ป.5 จ ารอง  เสมอภาค 094-0734536 แม่

4 ด.ช. ภัคพล ด้วงอว่ม ป.5 บุญชู  ฤทธิ์อน้ 088-1571704 ย่า

5 ด.ช. สุทัศน์ เรียน
ทรัพย์

ป.5 สายทอง  พรมจันทร์ 085-6058044 แม่

6 ด.ช. นิธิ ศรีนารอด ป.5 ขนิษฐา  ศรีนารอด 083-7657367 แม่

7 ด.ช. บวรภัค กนัอนิทร์ ป.5 ธดิารัตน์  กนัอนิทร์ 080-5048121 แม่

8 ด.ช. ณัฐพงษ์ คชฤทธิ์ ป.5 ประสพ  เจริญรส 084-8544292 ย่า

9 ด.ช. อภิลักษณ์ เมฆพฒัน์ ป.5 ดาหวนั  กนัพรรค์ 087-9386369 ย่า

10 ด.ช. องอาจ อยู่มัน่ ป.5 ยุพนิ  อยู่มัน่ 080-8429549 แม่

11 ด.ญ. กมลจงทะ
มณี

เครือษา ป.5 พระรถ  เครือษา 089-5686602 แม่

12 ด.ญ. อลิษา พรมมนิทร์ ป.5 มาลี  พรมมนิทร์ 085-3425299 แม่

13 ด.ญ. กฤตินันท์ ยอดฉัตร ป.5 สายันต์  กรพรหม 093-8195684 ยาย

14 ด.ญ. นลพรรณ ไมท้อง ป.5 ผุดผ่อง  เหล่าจันทร์ 084-6220292 แม่

15 ด.ญ. วรรณณิศา กล่ินรอง ป.5 บุญรอด  กล่ินรอง 083-6286177 แม่

16 ด.ญ. กญัญรัตน์ จ าปาทอง ป.5 ล ายวง  เรียนทรัพย์ 080-1168354 แม่

17 ด.ญ. ณัฏฐา พรมศรี ป.5 สุกญัยา  พรมศรี 088-1452714 แม่

18 ด.ญ. ทิชานันท์ กรพรม ป.5 สายันต์  กรพรหม 093-8195684 ยาย

19 ด.ญ. นัณธดิา ดวงแกว้ ป.5 วาสนา  นพพนัธ์ 081-4596728 แม่

20 ด.ญ. สุวารี โกสุม ป.5 สุนารี  โกสุม 099-2908234 แม่

21 ด.ญ. ธญัญารัตน์ ทองคงอว่ม ป.5 บุญชิต  ทองคงอว่ม 082-4094605 แม่

22 ด.ญ. นฤมล อ าพนัทอง ป.5 น้อย  อ าพนัทอง 084-5793184 แม่

23 ด.ญ. ดวงรัตน์ กล่ าเทศ ป.5

24 ด.ญ. รุ่งรัตน์ ชินโนรี ป.5 เพรียว  ชินโนรี 093-2275573 ย่าทวด

25 ด.ญ. อมรรัตน์ ศรีกา้น ป.5 ล าพอง  ด้วงอว่ม 061-9035866 ยาย

26 ด.ช. ณรงค์ สิงหาไชย ป.5

27 ด.ช. วรรณกร ธงชัย ป.5 วาสนา  สัมพดัทอง 092-1912621 แม่

28 ด.ช. พงศกร สุขโต ป.5

29 ด.ญ. ปารถนา แกว้ทรัพย์ ป.5 ชัยณรงค์  แกว้ทรัพย์ 093-0744506 พอ่

30 ด.ญ. นริศร ธงชัย ป.5 สายันต์   โพธิ์ทรง 087-1954576 ป้า

31 ด.ญ. ณิชาภัทร แจ่มกล้ิง ป.5 ศรินทร์  เขียนสูงเนิน 098-7834769 แม่

32 ด.ญ. พรพรรณ พลสีมา ป.5 ศิรินทร์  คงย้ิม 086-1374452 แม่

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ป.6 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์

1 ด.ช. ธีรภัทร ไมท้อง ป.6 สมควร  ไมท้อง 098-8170156

2 ด.ช. พานนิกร กล้าหาญ ป.6 มาลัย

3 ด.ช. เกศฎา ปานนนท์ ป.6

4 ด.ช. ศิริศักด์ิ พชันี ป.6 รัศม ี ศรีคชไกร

5 ด.ช. ธวัชชัย พรมมนิทร์ ป.6 อึง่  พรมมนิทร์

6 ด.ช. นพดล เจริญรส ป.6 เรณู  เจริญรส

7 ด.ช. เขตต์ ลาดพุม่ ป.6 ปา  แตงจีน

8 ด.ญ. เสาวลักษณ์ สกดิเกดิ ป.6 ส าเนียง  สกดิเกดิ

9 ด.ญ. อาทิตยา ชมชาติ ป.6 จ าปา  ด าสนิท

10 ด.ญ. อภิสรา เถื่อนสุข ป.6 รัศม ี ศรีคชไกร 080-1143291

11 ด.ญ. อรอมุา สุริเวก ป.6 จ าเนียร  สุริเวก 081-6040191

12 ด.ญ. นัสชา งาเนียม ป.6 บุญน า  งาเนียม 098-7941322

13 ด.ญ. ชลดา ศรีพรม ป.6 ชูชีพ  ไมท้อง 061-7808734

14 ด.ญ. วีระวรรณ์ ทุมณี ป.6 ทองจันทร์  ยุนสูงเนิน

15 ด.ญ. กวินทิพย์ อยู่พุม่ ป.6 ก าจาย  เชิญขวัญ 080-5070790

16 ด.ญ. กติติพร ค าสาหะ ป.6 สมหมาย  อบอุน่

17 ด.ญ. ตรีรัตน์ กล้าจงย่ิง ป.6 อทัุย  บันทะสารย์

18 ด.ญ. วัชรพร วงค์ระวี ป.6 จ าเนียร  สุริเวก

19 ด.ช. ชราวุฒิ คงสิพฒัน์ ป.6 จ าเนียร  สุริเวก

20 ด.ญ. ศิริเพญ็ ทองอน้ ป.6 ขจร  ทองอน้

21 ด.ช. จิรภัทร สาระวัน ป.6 น้ าอบ  บัวค า

22 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุวรรณกลู ป.6 น้ าทิพย์  สุวรรณกลู

23 ด.ช. บวรภัค ด าสนิท ป.6 พชัรี  ด าสนิท

24 ด.ญ. จิตรลดา แย้มโสพศิ ป.6

25 ด.ช. ทิติพนัธ์ โพธ์ิวงษ์ ป.6 บดินทร์  จันทร์สอน

26 ด.ญ. ชนิดา โพธ์ิ
ตระกลู

ป.6 ดาหวัน  สุนทรา 085-0530248

27 ด.ญ. ปิยะนันท์ สุขโต ป.6 ส าราญ  ขวัญพงษดี์

28 ด.ช. จิตริน โพธิกนั ป.6 ปราณี  ธรรมรงค์

29 ด.ช. นพดล เกดิแกว้ ป.6 บุญธรรม  ศรีบุญเรือง

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ม.1 

 

 

 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 ด.ญ. บุษรา   ด าสนิท ม.1 สาหร่าย 087-5490646

2 ด.ญ. วาสนา   ศรศิลป์ ม.1 นงนุช  ศรศิลป์

3 ด.ช. กฤษดา   ระยับ ม.1 ล าดวน  เผือกแผ้ว 087-7304103

4 ด.ช. กติติพร  ด้วงออ่ม ม.1

5 ด.ช. ปฏิภาณ   น้อมสกลุ ม.1 มนิตย์  หนูแจ่ม 088-4392150
6 ด.ช. กฤตพร  สีโห่ ม.1
7 ด.ช. จิรายุทธ   ศรีพยัคฆ์ ม.1
8 ด.ช. ชนาธปิ   สังข์ยก ม.1 ส าราญ  แจ้งสัน 087-8440280
9 ด.ช. นิพพชิฌน์  บุญมา ม.1 ดวงมณี  บุญมา 085-6022877
10 ด.ช. ธนกร  ระยับ ม.1 สายรวด  ระยับ 089-4382915
11 ด.ช. พรีพล   ร่มล าดวน ม.1 ล าพอง  ร่มล าดวน 088-1458474
12 ด.ช. พฒันากร   พชันี ม.1 อ าพรรณ  เสาร์แกว้ 081-4745628
13 ด.ญ. แพรวดาว   บัวค า ม.1 มกุดา 087-7380508
14 ด.ญ. วรณิกา  เผือกแผ้ว ม.1 ล าดวน  เผือกแผ้ว 087-7304103
15 ด.ญ. แพรวา   ประพฒัโพ ม.1 ประกาย  สิงหราช
16 ด.ญ. จันทนิภา  ทองพลัด ม.1
17 ด.ญ. วชัรา    ทศิละ ม.1 ประสงค์  ทศิละ 087-5169086
18 ด.ช. ดนุสรณ์ สูงรุ่ง ม.1 ดาหวนั  สุนทรา 085-0530248
19 ด.ช. จักราชัย   ปานอนิทร์ ม.1 ชาญ   ปานอนิทร์
20 ด.ช. วชิาญ  สีมว่ง ม.1

ลงชื่อผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ม.2 

 

 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์

1 นาย ภาคินด์ิ วรรณดี ม.2

2 นาย สาธิต แสงสะอาด ม.2 ฉงน  บุญผาย

3 นาย นที บุญศรี ม.2 ละมยั  บุญศรี

4 นาย กจิติญา บ ารุง ม.2

5 ด.ญ. อนุชิต พระโพธ์ิ ม.2

6 ด.ช. ภาสกร จันทร์สงเคราะห์ ม.2

7 น.ส. แหวน
พลอย

เรียนทรัพย์ ม.2

8 ด.ช. ภาสกร จันทร์สงเคราะห์ ม.2

9 ด.ช. กฤษฎา ชื่นสวัสด์ิ ม.2 สมคิด  ชื่นสวัสด์ิ 080-5076189

10 ด.ช. เกรียงไกร ภู่ก าจัด ม.2 ล าดวน  

11 ด.ช. กวิน ระยับ ม.2 ล าพนู  ระยับ 081-4464151

12 ด.ญ. กลัย์สุดา จันทร์ศรี ม.2 ทวาย  จันทร์ศรี 087-7998972

13 ด.ญ. นภสร เดชคุ้ม ม.2

14 ด.ญ. สุนิสา บุญชัยศรี ม.2 ส้ัน  แจ๋วแว๋ว

15 ด.ญ. อลิษา เมอืงแมน ม.2 ส าฤทธ์ิ  คชฤทธ์ิ 098-8109125

16 ด.ช. ทัศนัย พรมมนิทร์ ม.2 อึง่  พรมมนิทร์

17 ด.ญ. สราวลี หงษโ์ต ม.2 สมคิด  กรวยทอง 089-7063282

18 ด.ญ. พชัรีพร อ าพนัทอง ม.2

19 ด.ช. รณพร คงประโยชน์ ม.2 สวง  คงประจักษ์ 094-6143053

20 ด.ญ. วัลภา พรมพนัธ์ ม.2 099-7270210

21 ด.ช. กติติพงษ์ บุญยัง ม.2 บัวลอย  พรมพรรณ 805047062

ชื่อ-สกลุ



ชั้น ม.3 

 

 

ท่ี ชั้น ผู้ปกครองมาประชุม โทรศัพท์

1 นาย ยุทธนา เรืองโพล้ง ม.3 สยาม  สนธิกนั

2 นาย พลูสิน วันมา ม.3 ยี่สุ่น  ครุฑเครือ 093-8196403

3 น.ส. ลักษณพร ศรีคชไกร ม.3 เอือ้ง  ศรีคชไกร

4 ด.ญ. ชลธิชา ค าบรรลือ ม.3 แสงรุ่ง  ทองใบ

5 น.ส. พมิพวิ์ภา สีโห่ ม.3

6 ด.ญ. ปรียาภรณ์ นาคบาตร์ ม.3

7 น.ส. พาทินธิดา เหล่าจันทร์ ม.3 บุญเรือง  เหล่าจันทร์

8 นาย ปรเมษฐ์ เสือสิงห์ ม.3 081-0454357

9 ด.ญ. ภัณฑิรา แกว้เกดิ ม.3 ล าไย  แกว้เกดิ

10 น.ส. สุกานดา หนูแจ่ม ม.3

11 น.ส. สุมนีา โพธ์ิเนียม ม.3 สิงห์  โพธ์ิเนียม 083-5712340

12 นาย สรวิชญ์ แจ๋วแว๋ว ม.3

13 นาย จิรภัทร แสงชมภู ม.3

ชื่อ-สกลุ


