
 ครปูระจ ำช้ัน คุณครสูรอ้ยระหงษ์  จันละคร (ครสูรอ้ย) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครอูรอุมำ  บัวป่ำ (ครสู้ม)

1 23458 ด.ญ. ณัฐกฤตา มาตย์มูล สีประจ าหอ้ง : สีแดง
2 23469 ด.ช. อคัรพนธ์ อภิวิมลลักษณ์ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23470 ด.ญ. ธัชชาวีร์ ชาวสุรินทร์ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23474 ด.ช. กฤตชัย ไชยเพีย 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23483 ด.ช. ตรัสรุตส์ ต้ังกิตติสุวรรณ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23485 ด.ญ. พิชญาภา ภาคภูมิ    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23503 ด.ญ. ฉัตรวิมล โพธิกุล 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23504 ด.ช. กิตติพิชญ์ ศรีปญัญา    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23505 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พันธ์ุพิพัฒน์ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23513 ด.ญ. เมริตา ศิโรรัตน์ศิริ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23522 ด.ช. อนิทนนท์ ขจรจิตร์ 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23526 ด.ญ. กนกรัตน์ ไกรยสิทย์    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23534 ด.ช. ปณัณวัฒน์ อโณทยัไพบลูย์ *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23544 ด.ช. ธนาปติั เขื่อนกองแก้ว
15 23547 ด.ช. บรรณรัต โยวะ **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23550 ด.ญ. กัลย์ธภัทร โคตรพันธ์ุกูล ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23556 ด.ช. กวินภพ แก้วค า ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23558 ด.ช. คุณาวัฒน์ เกียรติศิริวัฒนะ
19 23564 ด.ญ. ปวันรัตน์ พุทโธ
20 23567 ด.ญ. ญาณิน เซียวประจวบ
21 23570 ด.ช. พชร พัตรพิบลู
22 23576 ด.ญ. ชาคริยา ส่องโสม
23 23581 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ธนาศิริวีระกุล
24 23583 ด.ญ. ณัฐทยา ขุนวิเศษ
25 23585 ด.ช. ภูมิแผ่นดิน สิงหค์ า
26 23588 ด.ช. ภูวริช อคัรปรีดี
27 23590 ด.ญ. รัดเกล้า เพียรพิมาย
28 23593 ด.ช. พุทธรักษ์ พลฤทธ์ิ
29 23594 ด.ช. รชต ทดัเทยีม
30 23596 ด.ช. กฤตานันท์ สีหาพันธ์
31 23597 ด.ช. ศุภากร ครองรักษา
32 23607 ด.ช. คณพศ พิชะยะ
33 23608 ด.ช. ธีรศักด์ิ เพียรเสถียรชัย
34 23609 ด.ญ. พิชญ์ชญาดา พ้นเหตุ
35 23620 ด.ช. พีรณัฐ ทศัคร
36 23629 ด.ญ. พิมพกานต์ หล้ารินทร์
37 23636 ด.ญ. วลัยพรรณ พูลสวัสด์ิ
38 23646 ด.ญ. เฌอลีน ประเสริฐสุขุม
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/1   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครศิูรริตัน์  ศรบุีรมย์ (ครรูตัน์) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครชูลิตำ ขวำโยธำ (ครหูน่อย)

1 23438 ด.ญ. ภิญญดา รัตนแสง สีประจ าหอ้ง : ชมพู
2 23439 ด.ญ. กิตติญา ดวงตะวงษ์ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23442 ด.ช. สุภนิมิต เกียรติศรีธนกร 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23450 ด.ช. ณธนัช อร่ามอาภากุล 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23455 ด.ช. วรวิทย์ จันทรกุลกิจ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23457 ด.ญ. พิมพ์ดาว คณาพิพัฒน์กุล    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23459 ด.ญ. ธัญพร ยานู 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23468 ด.ญ. ปานชีวา มะนิลทพิย์    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23472 ด.ช. ภัทรพล จันบวัลา 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23476 ด.ช. ชยพล มังคละแสน 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23487 ด.ช. ภูฐวัจน์ หรัิญแสงไพศาล 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23489 ด.ญ. ขวัญชนก วงษ์ค า    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23493 ด.ช. พีรณัฐ เพ็ชรจรูญ *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23495 ด.ญ. เฌอพิญญ์ แซ่จึง
15 23508 ด.ญ. ศิวนาถ ศรีดามา **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23515 ด.ญ. สุภัสสรา พรมสิทธ์ิ ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23523 ด.ช. สถิตคุณ ค าบศุย์ ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23530 ด.ช. พสิษฐ์ก าชัย ปิ่นทบัทมิ
19 23531 ด.ช. ภาวิช แสงหมี
20 23539 ด.ช. ธราเทพ เล็กจินดา
21 23545 ด.ญ. จิรณรรฎฐ์ชยา จะรอนรัมย์
22 23548 ด.ช. ประจักษ์ ช านาญณรงค์ศักด์ิ
23 23557 ด.ช. ปณัณวิชญ์ เชื้อสิงห์
24 23559 ด.ช. ปญุญพัฒน์ ถิ่นสีฐาน
25 23560 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สว่างสุข
26 23562 ด.ช. ปรัชญา กิจควรดี
27 23565 ด.ช. ภรัณยู เบา้หล่อเพชร
28 23568 ด.ญ. จินดาพัทธ์ พูลทาสี
29 23572 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ สถาวรวิจิตร
30 23587 ด.ช. คณพศ ประภาพักตร์
31 23599 ด.ช. พีระฉัตร คล่ืนแก้ว
32 23628 ด.ช. นนทนัตถ์ สุทธามาตร์
33 23631 ด.ญ. วิชญาพร นิลรากเพ็ชร
34 23635 ด.ญ. เบญจมาศ พิมพ์โทศรี
35 23637 ด.ช. สกุลภัทร ฟักทองอยู่
36 23642 ด.ช. อนุโม โคตรแก้ว
37 23796 ด.ญ. อชิรวิชญ์ สุวรรณน้อย
38 23804 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สีจันโคตร
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/2   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูวรณัน  พำนตะสี (ครูนำง) , คุณครูจิรำพรรณ  เกษต้น (ครูปุ๋ย) ครูพ่ีเลีย้ง คุณครูสุดำพร  พำนตะสี (ครูแยม)

1 23440 ด.ญ. เพชรน้ าหนึ่ง อนิทฤาชัย สีประจ าหอ้ง : สีฟ้า
2 23441 ด.ช. ธนภัทร จิตตะพันธ์ุ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23446 ด.ช. เพียรปณุย์ ภัททะปภา 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23449 ด.ช. ณัฐวรรธน์ อภิรัตน์วรากุล 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23452 ด.ช. ภสุ จันทรสุวรรณ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23454 ด.ญ. นปภัช ทบวงษ์ศรี    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23456 ด.ช. อนิทนนท์ เพียงแก้ว 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23466 ด.ช. ปณัณธร ต้ังอรุณสวัสด์ิ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23467 ด.ช. วิวิธวินท์ บญุดีมีสุขสันต์ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23477 ด.ญ. ณภรรษกร พันธ์ุไชย 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23478 ด.ช. พีรพัฒน์ พนาวัฒนวงศ์ 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23479 ด.ญ. จิงหลุย เฉิน    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23488 ด.ช. วุฒิภัทร ยาย่อ *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23491 ด.ช. ชาญ ชัยธนาโชติ
15 23492 ด.ญ. พิมพ์อารยา เตชะเพิ่มผล **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23498 ด.ช. ณัฏฐพัฒน์ ธนวัชร์ปกรณ์ ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23514 ด.ญ. ณัฐรินีย์ ขันทะแพทย์ ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23516 ด.ช. รัชชศิร์ ปจิน า
19 23521 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เลิศนาวีพร
20 23524 ด.ญ. ขวัญเอย เมธีกุล
21 23538 ด.ญ. มิง่ขวัญ โพธิราช
22 23540 ด.ญ. ชนาภา คาทพิาที
23 23549 ด.ญ. บณุยาพร ทพินัส
24 23553 ด.ช. ภานรินทร์ สิทธิ
25 23569 ด.ช. วรโชติ เชื้อตายา
26 23573 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สิทธิชัย
27 23577 ด.ช. ฐานพัฒน์ พรพัฒนนุวัฒน์
28 23598 ด.ช. คฑาวุธ พิเคราะหย์าม
29 23600 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แพ่งศรีสาร
30 23603 ด.ช. ปณัณวัฒน์ ประกอบวงษ์
31 23617 ด.ญ. วัชราวลี พจน์ไพเราะ
32 23618 ด.ช. มหาสมุทร สว่างสุข
33 23619 ด.ช. ทอ้งฟ้า สว่างสุข
34 23625 ด.ญ. ชาลิสา บตุรเต
35 23627 ด.ช. สิรวิชญ์ คุณทวีทรัพย์
36 23634 ด.ญ. กัญชลิกา ราชธรรมมา
37 23795 ด.ญ. เมลานี พัชรา เดล่า
38 23806 ด.ช. วิณณวัฒน์ จินตนาเลิศ
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/3   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครดุูลิยำ  แก้วสุวรรณ (ครนู้ ำตำล) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครปูรยิำกร  โชปัญญำ (ครนุู่ม)

1 23445 ด.ญ. ณัชพร ปะนัดเต สีประจ าหอ้ง : สีเหลือง
2 23460 ด.ช. พัชรพล จันทร์เพ็ชร ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23461 ด.ช. พิชญะ ประเสริฐสุข 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23462 ด.ช. ปราชญ์อธิภัทร์ พัชรพรสกุล 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23463 ด.ช. ธนวัฒน์ ชุติภาสเจริญ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23465 ด.ช. ปณิธาน เพ็งที    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23475 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญาภา ชีวินเจริญรุ่ง 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23480 ด.ญ. กัญญาภัทร รักโสภา    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23486 ด.ช. สุวิจักขณ์ จารุศักด์ิธีรา 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23490 ด.ช. ณัฐนันท์ สุทธิโอกาส 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23496 ด.ญ. ซออา คิม 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23520 ด.ช. ศุภศิษฏ์ิ ชูสกุลชาติ    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23528 ด.ญ. กัญญ์นลิน จันทา *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23537 ด.ญ. ศุภานัน เกษรราช
15 23541 ด.ช. ภูมิพลัง ทมุลา **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23543 ด.ช. ปติิภัทร รัตนคช ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23546 ด.ช. สัณหสุ์ธี ปญัญาทอง ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23566 ด.ญ. กัลยรัตน์ ไชยปญัญา
19 23574 ด.ช. บญุรักษา อดุมมงคล
20 23575 ด.ญ. ปราณกมลชนก แก้วไชย
21 23578 ด.ญ. โชติกา เหลืองประกอบดี
22 23579 ด.ญ. ไอยวรินทร์ โพยนอก
23 23580 ด.ช. วายุภัค โดดชัย
24 23584 ด.ช. คณาวุฒิ ไชยมาสุข
25 23589 ด.ญ. ปริยาภรณ์ บญุสิงสอน
26 23606 ด.ญ. ณัฐฐา ไชยมนตรี
27 23611 ด.ญ. นพมล จองศิริกุล
28 23612 ด.ช. ธนบดี บรูรุ่งโรจน์
29 23622 ด.ญ. ฤทธิญาดา โพธ์ิทพิย์
30 23623 ด.ญ. นาราดา เกราะชัย
31 23638 ด.ช. ภาดา สิริโชคปญัญากุล
32 23648 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีกงพาน
33 23800 ด.ช. กฤติธร ไชยโคตร
34 23802 ด.ญ. กชนิภา ปุ้มสะเกษ
35 23803 ด.ช. วุฒิภัทร อนวัชชกุล
36 23805 ด.ช. ธีร์กวินทร์ ลาวตูม
37 23808 ด.ช. อทิธิพัทธ์ ทองเทพ
38 23811 ด.ช. ธนภัทร รัตนชาติวงศ์
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/4   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



ครปูระจ ำช้ัน คุณครอู ำนวย  มำยอด (ครนูวย) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครชูนำภำ  ลุนบง (ครนู้อย)

1 23443 ด.ช. อชิรวิชญ์ แสงจันทร์คุ้ม สีประจ าหอ้ง : สีเขียว
2 23444 ด.ญ. ณัชชา ต้ังรัตนผล ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23447 ด.ช. นนทป์วิธ พิเสฏฐศลาศัย 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23448 ด.ช. ภากรย์ ทพิยนาสา 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23451 ด.ญ. ณรัฐวรรณ เจรจาศิลป 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23453 ด.ช. ธีรธรรม นาวิจิตร    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23464 ด.ช. ธีรภัทร นพวงศ์ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23482 ด.ญ. กิตติยา บณัฑิตภิรมย์    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23497 ด.ญ. ณรินทร์ธิดา กิจสุวรรณ์ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23500 ด.ช. บญุญานนท์ เผ่ิงจันดา 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23506 ด.ช. พิภัช เลิศโกเมนกุล 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23507 ด.ช. เมธชนัน โมระศิลปนิ    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23511 ด.ญ. ปริยากร ตรีเดช *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23512 ด.ญ. ปณัณวีร์ อฬุารเศรษฐกุล
15 23518 ด.ญ. ณัฏฐวี ค าพรม **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23519 ด.ญ. สุทดิา ย่ิงนานสุข ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23527 ด.ช. อคัรพล เศษฤทธ์ิ ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23529 ด.ญ. อญัญ์ชิสา นิโกรต้า
19 23535 ด.ญ. พัชญ์ณกัญญ์ พงศ์พัฒน์
20 23542 ด.ช. พิทกัษ์พงศ์ ค าสี
21 23551 ด.ช. ณัฏฐ์ นิกรเทศ
22 23571 ด.ช. ราชพฤกษ์ ค าวัน
23 23582 ด.ช. รณกฤต เถื่อนนาดี
24 23591 ด.ช. ทโีม่ บเูคอร์
25 23595 ด.ช. พชรพล สิงหอ์อ่น
26 23601 ด.ช. ชนกันต์ ดิษฐ์กระจัน
27 23614 ด.ญ. ศรัณญ์รัชต์ วงศ์กิตติรัต
28 23615 ด.ช. สิรภพ บญุรักษา
29 23624 ด.ญ. พลอยลลิลญ์ จ านงค์ศาสตร์
30 23630 ด.ช. ณฐธนวรรธน์ คฤหาสน์สุวรรณ
31 23633 ด.ช. กรกันต์ แก่นดี
32 23640 ด.ช. กีรติ ดวงจันทร์
33 23643 ด.ญ. ณัฐณิฌา ศรีพะนา
34 23644 ด.ญ. วันทนวิภา มุงคุณแสน
35 23647 ด.ญ. มีนา เชียงไฝ
36 23649 ด.ญ. เธียร อรัญวารี
37 23797 ด.ญ. กานต์ธีรา สืบยุบล
38
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/5   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 37 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



ครูประจ ำช้ัน คุณครูพรพิมล  ชิณเฮียง (ครูพร) , คุณครูกชพรรณ  เม่นขำว (ครูโอ๋) ครูพ่ีเลีย้ง คุณครูวริัตน์  เนำวะดี (ครูรัตน์)

1 23471 ด.ช. ปรมัตถ์ ศักด์ิศิริวุฒโฒ สีประจ าหอ้ง : สีน้ าเงิน
2 23473 ด.ช. แอนดรูว์ ฟิสเชอร์ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
3 23481 ด.ญ. พรลภัส อรุณรัตน์ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
4 23484 ด.ช. ปรินทร์ ชีพอดุม 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
5 23494 ด.ญ. พีรญา อนิทรศร 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
6 23499 ด.ช. อนพัช ศรีสุวรรณ    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
7 23501 ด.ช. ปรินทร รัตนออ่น 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
8 23509 ด.ช. สุทธิพจน์ วรวีร์กุลชาติ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
9 23510 ด.ญ. นภัสวรรณ จริยาภากร 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
10 23517 ด.ช. ชยธร มิเลย์ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
11 23525 ด.ช. ศิริพงศ์ โควังขัย 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 แผ่น
12 23532 ด.ช. กิตติวัฒน์ สรรพโส    (ชุดนักเรียนไม่สวมเส้ือกันเปื้อน) 
13 23533 ด.ญ. รฌม นันต์รัตนธร *ทกุอย่างทีน่ ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
14 23536 ด.ช. อชิระ แสงศรีราช
15 23555 ด.ช. อภิวิชฐ์ จันทร์ศิริสกุล **ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นอน กระเปา๋ 
16 23561 ด.ญ. อญั สรัสสมิต ผ้ากันเปื้อน และอปุกรณ์การเรียน 
17 23563 ด.ช. ณฐรัช เหลือมพล ส าหรับเด็กทกุคนแล้ว
18 23586 ด.ช. เกียรติภูมิ พิบลูย์
19 23592 ด.ช. ปณุณภพ วงศ์ศักด์ิ
20 23602 ด.ญ. อารินทรา สินธุพันธ์
21 23604 ด.ญ. สุณัฏฐา ภาคกุหลาบ
22 23605 ด.ญ. ปวริศา พันหล่อมโส
23 23610 ด.ญ. อลินดา ภูริศรี
24 23613 ด.ญ. บญุญาดา สมศรีมี
25 23616 ด.ช. ปรีชาพล ทองสัน
26 23639 ด.ญ. กาญน์สุดา ค าวะเนตร
27 23798 ด.ช. นววิช ค าภาเวทย์
28 23799 ด.ญ. กานดา วะรังษี
29 23815 ด.ญ. ดารินทร์ ภูมิศาสตร์
30 23816 ด.ช. ปวินภัทร์ ศรีเวียงธวัช
31 23817 ด.ญ. อรปรียา นามดี
32 23819 ด.ช. สิรภพ มณีวงศ์
33 23820 ด.ช. ธนวัฒน์ พุทธา
34 23821 ด.ช. วรินทร พูนเพชรมงคล
35 23822 ด.ญ. เฌอมาวี จิราธนโภคิน
36 23823 ด.ญ. อวิกา ขจรชัยโรจน์
37 23824 ด.ญ. พัชราพรรณ เพชรล้ า
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1/6   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 37 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ


