
 ครปูระจ ำช้ัน คุณครรูุ่งนภำ  ชิณเฮียง (ครตุู้ย) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครสูุรพีร  จรจันทร ์(ครดูำว)

1 22848 ด.ญ. ปญัจรัตน์ อปุมา ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22853 ด.ช. พัชรกร น้อยลา 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22854 ด.ช. วรรษกร อภิสิริเดช 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22859 ด.ช. ธีรเชษฐ์ พึงไชยพัฒน์ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22871 ด.ช. ประณพ คงเขียว    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22890 ด.ญ. พรวิมล ชนะมาร 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22893 ด.ช. ณัฏฐรัชต์ วิเชียรวรรณ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22904 ด.ญ. สิรินทร์รัตน์ คุณาวงษ์กฤต 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22913 ด.ญ. ภัทรวลัญช์ อ านาจพิชิตไพรี 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22918 ด.ช. ฐานพัฒน์ ลิม *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22926 ด.ญ. ชนมน ดวงมณี
12 22927 ด.ญ. กีรติกานต์ พรมถาวร
13 22934 ด.ช. ภคพงษ์ โสวาปี
14 22938 ด.ช. ติณณภพ ปานเจริญ
15 22948 ด.ช. กวินท์ จอมค าสิงห์
16 22952 ด.ช. อคัรวรรธน์ อาจนนทล์า
17 22969 ด.ช. นฤเดช พูลทศัน์
18 22974 ด.ญ. ภคพร แข็งแรง
19 22984 ด.ช. ปติิภาคย์ เต็งสถิตย์พงษ์
20 22986 ด.ญ. ลาทชิา นาทา
21 22987 ด.ช. กนกธร เกษรสมบติั
22 22994 ด.ญ. กนกอร อิ่มใจ
23 22997 ด.ญ. พิมลรัตน์ ชัยมูล
24 23000 ด.ญ. ปณุยาพร แสงขัน
25 23007 ด.ช. ณรงค์พงศ์ จิระอานนท์
26 23019 ด.ญ. กัญญาพัชร ซ่ือสัตย์
27 23021 ด.ช. พิชญุตม์ นามอั้ง
28 23022 ด.ญ. กมลพรรณ เหลืองอร่าม
29 23025 ด.ญ. อชัฌ์ธิกาพัส ภูวศรีเหล่ือม
30 23028 ด.ช. พุฒิพงษ์ เนียมพงษ์
31 23031 ด.ช. พชรดนัย หอมรอด
32 23050 ด.ช. กฤตชญา ลายวิศรุต
33 23209 ด.ญ. อภิสรา แสงงาม
34 23933 ด.ช. อชิระ สิงหห์ล้า
35 23934 ด.ญ. ชามาวีร์ มณีพรรัตนชัย
36 23935 ด.ช. กิตติกวิน ผาระสิทธ์ิ
37 23937 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุขมานพ
38 23949 ด.ช. ธนกฤต ชัยสุขสมบติั
39 23951 ด.ญ. ภคพร มณีวรรณ
40
41

รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่2/1   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 39 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



ครปูระจ ำช้ัน คุณครมูัทร ี ศรทีอง (ครแูพร) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครนิูอร  เนำวะดี (ครนิู)

1 22850 ด.ช. โชคชัชวาล สีกล ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22852 ด.ช. ภัคเดช รัตนแสง 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22860 ด.ช. อภิรักษ์ มโนนุกุล 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22863 ด.ช. ศลา อนันต์พูนผล 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22864 ด.ญ. ชนัดดา วีรชาติยานุกูล    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22865 ด.ญ. ณฐมน โค้วธนพานิช 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22876 ด.ช. พูนพิพัฒน์ บวัรัตนการ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22878 ด.ช. วุฒิภัทร อปัการัตน์ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22882 ด.ช. ชนทชั มุขพรหม 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22896 ด.ญ. รดารัตน์ ตรีวรเวทย์ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22903 ด.ช. อคัรพล วัฒนสาร
12 22911 ด.ญ. เอวา ธิดาทพิย์ แก้วสีโท
13 22920 ด.ญ. ทปีร์ดา ศรีทอนสุด
14 22921 ด.ช. นตาดิน สว่างไสว
15 22930 ด.ญ. กรกัญญา เขมะสัจจกุล
16 22932 ด.ช. ธนาธิป กมลพนัส
17 22933 ด.ช. เกียรติยศ ลีพฤติ
18 22943 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ต่อสหะกุลเจริญ
19 22949 ด.ญ. รินรดา ชูเกียรติ
20 22968 ด.ญ. พรชนก พูนเพชรมงคล
21 22971 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกษโสภา
22 22975 ด.ญ. ชณิดาภา ไกรวาปี
23 22978 ด.ญ. พิมพ์ชญา มุกดาม่วง
24 22980 ด.ญ. ดากานดา ใจวีระวัฒนา
25 22981 ด.ญ. ปวีย์ธิดา โชติพิทยสุนนท์
26 22983 ด.ญ. กชณิชา อยู่สา
27 22995 ด.ช. ปณุณวิช รัตนออ่น
28 23008 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปญัญาใส
29 23013 ด.ช. ภรพภัทร ผดุงชอบ
30 23014 ด.ช. ธีรภัทร์ โพธ์ิชัย
31 23018 ด.ช. ปณุณภพ จันทร์กอง
32 23026 ด.ช. ปวริศร์ กรมทอง
33 23035 ด.ญ. ปญุณดา จึงวัฒนตระกูล
34 23038 ด.ช. พศิน สีดาคุณ
35 23175 ด.ช. นัธทวัฒน์ ละเอยีดจิตต์
36 23939 ด.ช. ณัชชวินทร์ สาสิงห์
37 23940 ด.ช. ราฟาเอล ชาวิท
38 23941 ด.ช. ธนัตถ์พล เฉิน
39 23952 ด.ญ. ภิรญา นามเคน
40
41

รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่2/2   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 39 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครสูมฤดี  อัตศร ี(ครจูิ๊บ) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครหูทยัรตัน์  บรรณบดี (ครเูมย์)

1 22849 ด.ญ. รุ่งอรุณ เล่าสุองักูร ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22856 ด.ช. พิสิษฐ์ ด่านวัฒนาพงษ์ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22866 ด.ญ. ชลพินทุ์ เขาวงศ์ทอง 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22869 ด.ช. เทพธารา ทรัพย์ทวีนนท์ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22870 ด.ช. ธีรวัฒน์ ล้ีพัฒนโรจน์กุล    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22880 ด.ช. อรรคราช เอนกรัตน์ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22881 ด.ช. ธรรมรักษ์ อมัรัตน์    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22884 ด.ช. ศิรสัณห์ ธนะปรุะ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22886 ด.ช. วันชนะ ทองดอนบม 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22889 ด.ญ. กานต์ธีรา จันทรวิจิตร *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22891 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ช านาญณรงค์ศักด์ิ
12 22892 ด.ญ. พิมพ์มาดา พรวาณิชสกุล
13 22897 ด.ญ. ชัญญา บ ารุงพรไพศาล
14 22898 ด.ญ. ณปภัช สายน้อย
15 22901 ด.ญ. ฌาม วรวงศ์เทพ
16 22906 ด.ช. พล นิกรเทศ
17 22909 ด.ช. ตะวัน ศรีสอน
18 22917 ด.ญ. ณมน บญุไชย
19 22947 ด.ญ. ธนพร สุขงาม
20 22954 ด.ญ. อศัวรรณ สายพิณ
21 22955 ด.ช. ปณัณทตั จันทะราช
22 22957 ด.ญ. อภิวิชญา งามสีข า
23 22958 ด.ช. วายุภัค แสนสีมน
24 22962 ด.ญ. ภูษณิศา จันทร์คืน
25 22967 ด.ช. ปณุปกรณ์ เรืองเดช
26 22979 ด.ช. ธรรมากร รูปสมศรี
27 22985 ด.ช. ฉัตรตริน ศิริรัตน์
28 22988 ด.ช. ธรา เทศะศิลป์
29 22989 ด.ช. ปริุม บญุช่วย
30 23010 ด.ช. อติวิชญ์ บตุรน้อย
31 23023 ด.ช. คณิศร โทมารุ
32 23027 ด.ช. กลวัชร คณิชวนกุล
33 23034 ด.ช. ณัฐชานนท์ หรัิญแสงชยานนท์
34 23176 ด.ญ. จรัสรวี โสขันตี
35 23207 ด.ช. ถิรพุทธ์ิ โสวันทา
36 23419 ด.ช. ชวภณ วณิชวรนันท์
37 23938 ด.ช. ปภารัช โคตรสมบติั
38 23942 ด.ช. อภิวิชญ์ กาลนิล
39 23948 ด.ช. อภิญญา สุจิต
40
41

รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่2/3   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 39 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครปูระกำย  พลสุวรรณ์ ครพ่ีูเลี้ยง คุณครนูรนิทรท์พิย์  แก้วหำวงศ์ (ครหูน่อย)

1 22847 ด.ญ. ภาสิตานันท์ ค าเกาะ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22855 ด.ช. ทชัชกร ธีรกวินสกุล 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22858 ด.ช. กฤตภาส พลนามอนิทร์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22861 ด.ญ. อชิรญาณ์ คุณแสง 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22862 ด.ญ. เบญญาภา บวรกิติวงศ์    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22868 ด.ญ. ภัทรธิดา สุริยะ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22872 ด.ช. ธนัชเตชินท์ เตชนนนท์    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22875 ด.ญ. พิมพ์ชนก โชคพานิชย์ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22887 ด.ญ. วีรดา ทตัตินาพานิช 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22888 ด.ญ. พัทธ์ธิดา อจัฉริยะพัชร *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22905 ด.ช. ศักย์วริษฐ์ เชาวฤทธ์ิ
12 22907 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เรืองสมศรี
13 22908 ด.ญ. ภาณิริน ศรีสวัสด์ิ
14 22910 ด.ช. แม็กซ์ พุทธจันทร์ นิวแมน
15 22912 ด.ช. พิสิษฐ์ ดอนพระยา
16 22915 ด.ญ. ปณัณพร ไชยโสต
17 22923 ด.ช. ธนธรณ์ ภูเวียง
18 22924 ด.ช. ธนบรูณ์ ภูเวียง
19 22929 ด.ช. นิธินันท์ สุภะดี
20 22940 ด.ช. ชานนท์ อึ้งมณีประเสริฐ
21 22945 ด.ช. อคัรา คุณกิตติ
22 22953 ด.ช. รชต โพธ์ิศรี
23 22956 ด.ช. ฤทธาดา คุณแสง
24 22960 ด.ช. เจษฎาบดินทร์ มงคล
25 22966 ด.ญ. ธัญรดา พรหมเทพ
26 22982 ด.ญ. พรไพลิน เศรษฐชาตนันท์
27 22991 ด.ช. พชร เชษฐ์ขุนทด
28 23001 ด.ญ. อญัรินทร์ แสนมหาชัยภา
29 23006 ด.ช. กวิน โคตรสีพรม
30 23012 ด.ช. สรรพวัฒน์ ศรีวรรณวงษ์
31 23016 ด.ช. ณภัทร ดงขาว
32 23024 ด.ช. ภูภูมิ พรหมถาวร
33 23029 ด.ญ. ภรณ์ทพิย์ เจรจาศิลป
34 23036 ด.ช. ธีรโชติ ศรีพะนา
35 23127 ด.ช. กิตติชัย ชัยอาภรณ์
36 23946 ด.ช. กิตติคุณ คงเจริญ
37 23947 ด.ช. พัชรพล แสนพวา
38 23950 ด.ช. ปคุณ บญุปก
39
40
41

รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่2/4   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครจูิตติมำ  กุลแก้ว (ครแูดง) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครดูอกแก้ว  วงศ์จันทร ์(ครแูก้ว)

1 22857 ด.ญ. ภัทรวดี ดีนาง ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22874 ด.ญ. ศุริธัณญา ทมุดี 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22877 ด.ช. ดาวิด เลหม์านน์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22883 ด.ญ. ภัทรลดา ตรีภพ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22895 ด.ช. จักรพรรดิ แซ่โง้ว    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22900 ด.ช. โชตินรินท์ ภูชาดึก 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22902 ด.ช. กฤษกร เจริญรัฐ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22914 ด.ช. พลนวัฒน์ นงนุช 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22916 ด.ช. ณัฐภูมิ ค าโยธา 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22919 ด.ญ. พริมาดา จงใจภักด์ิ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22925 ด.ญ. กนกนุช ภักดีประยูรวงศ์
12 22928 ด.ญ. ธนภรณ์ สุขเสริมสวัสด์ิ
13 22935 ด.ญ. ณัฐชยา ชินวานิชย์เจริญ
14 22936 ด.ญ. ปญุญตา ทนงธนะสิทธ์ิ
15 22939 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ชัยสกุลโชค
16 22944 ด.ญ. ชิตาภัส อปุชัย
17 22950 ด.ช. ชิติพัทธ์ โพธ์ิสาวัง
18 22959 ด.ญ. กิตติญา จูมพรักษ์
19 22976 ด.ญ. พัชรนันท์ น้อยนรินทร์
20 22977 ด.ช. ธนศรร เอี่ยมจั่น
21 22990 ด.ช. อดิเทพ กว้างขวาง
22 22992 ด.ช. ธนภัทร สุวรรณน้อย
23 22993 ด.ช. ราเชนทร์ ต๋ีสกุล
24 22998 ด.ช. อษัศดิณย์ มณีวงศ์
25 23002 ด.ญ. มิกิ ยาสัจถา
26 23003 ด.ช. ชลธี จิรเดโชชัย
27 23004 ด.ช. เนติพิชญ์ สมมาศ ภูเมฆ
28 23005 ด.ช. ชนะพล ชินพันธ์ุ
29 23015 ด.ช. ก่อการ สุวรรณนันท์
30 23030 ด.ช. นันทพงศ์ ศาสนสุพินธ์
31 23128 ด.ญ. กชพร ค าพิมาน
32 23164 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
33 23167 ด.ญ. จารุพัชร์ ก าเนิด
34 23208 ด.ช. ธนวรรธน์ รักษ์มณี
35 23316 ด.ช. ก้องเกียรติ สิงหป์ั้น
36 23421 ด.ญ. ณญาดา ธัญเจริญการค้า
37 23943 ด.ช. ณัฐชรพัฒน์ ศรีธนนันท์
38 23944 ด.ช. กฤษณะ นาโพธ์ิ
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่2/5   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 38 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครปูระจ ำช้ัน คุณครปุูณยนุช  พรหมสำขำ (ครกูำญ) ครพ่ีูเลี้ยง คุณครจูรยิำ  วิจำรณรงค์ (ครปุู๋ย)

1 22851 ด.ญ. พัทราภา เพียรเสถียรชัย ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22873 ด.ช. คิรินรัฐ อภิชนกิจ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22879 ด.ญ. ศมนลภัส บญุเกิด 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดปี)
4 22885 ด.ช. ภูมิรพัฒณ์ ธนิตกุล 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22894 ด.ญ. ภคพร ประมวล    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22899 ด.ช. เอกธาณาชา ชาสังข์ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22922 ด.ญ. พลอยขวัญ เยียระยงค์    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22931 ด.ช. อรุโณทยั วังค าแหง 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22937 ด.ช. ปญุญพัฒน์ เจริญจิตต์ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22941 ด.ญ. ภาวิกา ชัยเนตร *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22942 ด.ญ. มนพัทธ์ ทองเจริญ
12 22946 ด.ญ. รชยา อยู่เย็น
13 22951 ด.ช. ธนภัทร จูมพรักษ์
14 22961 ด.ญ. นิรัชพร อจัฉริยวงศ์เมธี
15 22964 ด.ช. ปณัณวัฒน์ ไชยมุต
16 22965 ด.ญ. กชณิชา แสงสุข
17 22973 ด.ช. วชิรวิชญ์ ทวีแสงสกุลไทย
18 22996 ด.ช. กฤตชนพ เหลืองศิริ
19 22999 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สุนันทนาม
20 23009 ด.ช. คชภัค ขันทะสีมา
21 23011 ด.ญ. สุประวีณ์ ศรีพรรณสถิต
22 23017 ด.ญ. พชริฏา แพนศรี
23 23020 ด.ช. พัทธดนย์ ธีระพาพงษ์
24 23032 ด.ช. ภาคิน จันทรพานิช
25 23040 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ โคตมะ
26 23041 ด.ญ. ปริณดา พันแฮด
27 23042 ด.ช. กมลภพ บวัปา่
28 23043 ด.ญ. อาริยา หนัจางสิทธ์ิ
29 23044 ด.ช. ปณุณ์ วิชัย
30 23045 ด.ช. ธามม์ทพัพ์ ต้ังกอบลาภ
31 23046 ด.ช. อนาวิล วัจนสุนทร
32 23047 ด.ช. ปณัณวิชญ์ บญุมี
33 23048 ด.ช. ณฐพบ อนันตโสภณ
34 23049 ด.ช. จิรัฏฐ์ ชูย่ิงสกุลทพิย์
35 23051 ด.ช. นฤบดินทร์ มิง่มูล
36 23052 ด.ช. นฤเบศร์ มิง่มูล
37 23936 ด.ช. ยศพงศ์ โคตรธนวดี
38 23945 ด.ช. ธนกฤต ฉายแก้ว
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รำยช่ือนักเรยีนระดับปฐมวัย
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