
 ครูประจ ำช้ัน คุณครูอรพินท์  ต้นค ำใบ (ครูต๋ิว) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูธวัณกร  สขุวำปี (ครูต๊ิก)

1 22256 ด.ช. ฐิติภัทร ภาณุศรี ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22261 ด.ญ. พิชญาภา ประเสริฐสุข 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22266 ด.ญ. ณิชชา ลอยแก้ว 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22271 ด.ช. คงศักด์ิ หลวงสี 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22273 ด.ช. กันต์พงษ์ วงษส์นิทธีรา    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22274 ด.ช. ชีวานนท์ ปานมัน่ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22275 ด.ช. คมพิศิษฐ์ จันทร์กล่ิน    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22281 ด.ญ. วิชญาพร สมกันธา 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22365 ด.ญ. อนิฟ้า จิรัปปภา 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22285 ด.ญ. กชกรกาญจน์ นวธนโชติ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22286 ด.ช. พิชชารัตน์ เทาโคกกรวด
12 22299 ด.ช. พิสิษฐ์ ค าสี
13 22323 ด.ช. พุทธิชาต กุลชิต
14 22325 ด.ช. ชัยปริตร ล่องสุวรรณา
15 22338 ด.ญ. สุณัฏฐา ช่างทาพิน
16 22345 ด.ญ. พรกนก เกษตรเอี่ยม
17 22346 ด.ช. ธนภัทร ฤทธิวัชร
18 22347 ด.ช. สหรัฐ เพชรประยูร
19 22353 ด.ญ. นัชชา เชษฐสมบติั
20 22355 ด.ญ. มีรตา บญุภา
21 22366 ด.ญ. บวรลักษณ์ อริยคุณาธนานนท์
22 22375 ด.ญ. ปญุณิสา คุณะปรุะ
23 22389 ด.ช. ปณัณธีร์ สุทธะพินทุ
24 22391 ด.ญ. สุชานาถ นรินทร์
25 22393 ด.ช. ปรินทร์วัฒน์ กงบรุาณ
26 22394 ด.ช. จิรเมธ โชตินันท์
27 22399 ด.ช. รัชพล สุวรรณรัชตกุล
28 22402 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ ก่ิงมิง่แฮ
29 22412 ด.ช. นาวา ชลายนนาวิน
30 22418 ด.ช. อรรครพล แดงกลาง
31 22419 ด.ช. กฤษฏา นาโพธ์ิ
32 22422 ด.ช. รณภัทร เถื่อนนาดี
33 22424 ด.ช. ณัฐชนน จิรเดโชชัย
34 22440 ด.ญ. พิมพ์ธัญญานุช พงศ์พัฒน์
35 22445 ด.ญ. ธัญรดี รักษาภักดี
36 22450 ด.ญ. ณภัทร พิพิธด ารง
37 22781 ด.ช. ชณพรรด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
38 23306 ด.ช. ณัฐชนน ชั่งดี
39 23307 ด.ช. กฤติน เรืองบญุ
40 23403 ด.ช. ปรัตถกร ย่ีสารพัฒน์
41 23955 ด.ช. วรินทร โสภาวัฒน์
42 23957 ด.ช. นาโอะ มัตซึโมะโตะ

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/1   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 42 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูศิริพร  กุลำนุวัติ (ครูแป๋ว) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูสลกัจติร  ชมชัยรัตน์ (ครูบี)

1 21751 ด.ช. กัณฑ์ชัย น้ าจันทร์ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22245 ด.ช. ศุภกิตต์ิ ค าภูแสน 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22246 ด.ช. กวี อนิทรสงเคราะห์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22247 ด.ช. กฤษกร สุกัลป์ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22248 ด.ญ. ชัญญ์ สรัสสมิต    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22250 ด.ญ. อรรจมาภรณ์ ชูบณัฑิตจิรยศ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22254 ด.ช. ธนวัฒน์ ชุมปญัญา    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22255 ด.ช. พัทธ์ธีระ วรวีร์กุลชาติ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22267 ด.ญ. พิชญาดา อดุลโภคาธร 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22268 ด.ช. เสาร์หลัก สังสรรค์อนันต์ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22288 ด.ญ. ศศิญา อยู่เย็น
12 22292 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ค าสุพรหม
13 22295 ด.ช. คมิก ลาโคตร
14 22303 ด.ญ. จิดาภา พีรัตน์
15 22308 ด.ช. ภวินทว์รรธก์ ขันทอง
16 22314 ด.ช. ชัชชาญ เบา้หล่อเพชร
17 22315 ด.ช. นันทพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ
18 22324 ด.ช. ชญตว์ พลชัยสวัสด์ิ
19 22327 ด.ช. ภูมินทร์ โพธ์ิย้อย
20 22331 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีโพนทอง
21 22333 ด.ญ. ลัญพัชร์ ชยปภา
22 22335 ด.ญ. นภัสร์นันท์ สายสมคุณ
23 22339 ด.ช. พชร อนันตเดชศักด์ิ
24 22344 ด.ญ. ปณิชา อนันธิกุลชัย
25 22348 ด.ช. ธนนท์ จุลกะบตุร
26 22377 ด.ช. สุทธิกานต์ ฮาตระวัง
27 22379 ด.ญ. ภริวัสส์ ตันคงจ ารัสกุล
28 22381 ด.ช. ปยิวัฒน์ พิชญาสกุล
29 22384 ด.ช. ธณกร ทบวงษศ์รี
30 22405 ด.ญ. พลอยนภัส จ าปาหอม
31 22409 ด.ญ. วีรดา ศิริโวหาร
32 22411 ด.ช. พรปวีณ์ เกียรต์ิพงษล์าภ
33 22426 ด.ญ. ทพิย์ธารา อนันตโสภณ
34 22427 ด.ช. ณัฐภณ จึงภัทรกุล
35 22433 ด.ญ. ปณุณภา ค าพลแสน
36 22441 ด.ช. สรธร แตงบตุร
37 22444 ด.ช. อคัรวินท์ วงษผ์าบตุร
38 22606 ด.ช. ธนกร มาลัยทอง
39 23308 ด.ช. พิรภูมิ ริมสกุล
40 23432 ด.ช. เชน อดุมศรีภ์
41 23437 ด.ญ. ชนาภา วิเศษลา
42 23954 ด.ช. ติณณภพ บรูณสมภพ

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/2   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 42 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูเกตุไพรวรรณ  ช่ังดี (ครูปุ๊ก) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูนงค์ลกัษณ์  เรืองสวิะกุล (ครูนงค์)

1 22244 ด.ช. ปรัตถกร ชาวกงจักร์ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22252 ด.ญ. ภัทรภร โปตะวัฒน์ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22260 ด.ช. ภรรชพล พลประจักษ์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22263 ด.ช. ปรัตถกร อตุคะวาปี 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22265 ด.ช. ภัทรธนกร อภิการพนิช    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22287 ด.ญ. ณัฐิดา ใจสะอาด 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22289 ด.ช. ภชภณ จันทรสุวรรณ    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22290 ด.ช. สุรวิช ด าเวียงค า 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22297 ด.ญ. ศิราจารีย์ สุวัณณกีฏะ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22304 ด.ช. วริทธ์ิธร บญุดีมีสุขสันต์ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22309 ด.ช. ธนศร เอี่ยมจั่น
12 22312 ด.ช. สุวิจักขณ์ ธรรมจิระวงศ์
13 22313 ด.ช. นฤบดินทร์ วิเศษศรี
14 22319 ด.ญ. กฤชอร วณิชวรนันท์
15 22328 ด.ญ. กัญญ์พิมล ปรีดาวัฒนศักด์ิ
16 22336 ด.ช. วรปรัชญ์ เพียรพิมาย
17 22337 ด.ญ. ธัญพิชชา ออ่นบญุ
18 22340 ด.ช. ปภาวิน จิตราพุทธิวงศ์
19 22342 ด.ญ. ตรีญาพร ถิตย์บญุครอง
20 22349 ด.ช. นันทม์นัส สุพัตรานันท์
21 22352 ด.ช. ปยิะดล วรวิเศษ
22 22363 ด.ช. สายชล วงศ์ทมิารัตน์
23 22371 ด.ช. ธฤต ทองศรี
24 22385 ด.ช. ปภังกร เกษโสภา
25 22386 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ อรรณพเดชา
26 22387 ด.ญ. ชญานุศภัฒค์ เผ่าพงษไ์พบลูย์
27 22413 ด.ญ. ปณิตา สดสุชาติ
28 22416 ด.ช. ธีรดนย์ ศรีดาเกษ
29 22429 ด.ช. รฌาน นันต์รัตนธร
30 22432 ด.ช. วรากร ทพัแสนลี
31 22436 ด.ญ. กุลปรียา ตรีวัชรานนท์
32 22439 ด.ญ. ธนาภา ศรีวิชา
33 22447 ด.ช. อษัดิณย์ เชษฐ์ขุนทด
34 22452 ด.ช. กรวิปศัย์ พลตรี
35 22455 ด.ญ. นิโคลณิชา องิ
36 22467 ด.ช. กวินภพ ธาตุวิสัย
37 22470 ด.ญ. พรหมพชรกร ธรรมครูปทัม์
38 22476 ด.ญ. นวภรณ์ ยันนาคี
39 22480 ด.ญ. อนัญญา สารคุณ
40 23324 ด.ญ. วิชญาณี พันแฮด
41 23956 ด.ญ. กัณฐมาศ สัณหเสณี

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/3   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 41 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูดำวเรือง  ค ำดีบุญ (ครูดำว) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูพรรณี  โชปัญญำ (ครูปุ๊ก)

1 22251 ด.ช. ธนวิชญ์ ทกัษณา ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22253 ด.ญ. นภัสนันท์ พรพันธ์นุกูล 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22269 ด.ญ. สิรินทร์รดา ล้ิมวัฒนาพิบลูย์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22277 ด.ช. ภูเบศวร์ แสนมา 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22282 ด.ญ. เบญญาภา ชาญธีระเดช    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22294 ด.ช. ภาคิน พนาวัฒนวงศ์ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22298 ด.ช. ภูริภัทร วงคะแสง    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22300 ด.ช. คุณากร บรมโคตร 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22317 ด.ญ. กิตติมา อรัณยะนาค 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22318 ด.ช. กิตติวรรณ อรัณยะนาค *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22329 ด.ช. ชนสิษฏ์ ใจบญุ
12 22332 ด.ญ. ธารา นามวงษ์
13 22356 ด.ช. ธนกฤต ภู่เรืองนริศ
14 22359 ด.ช. ศุภกร บญุศรีภิรัตน์
15 22361 ด.ญ. วิสุตา กุลราช
16 22369 ด.ช. กฤษณพล จันทา
17 22373 ด.ช. จิราธิวัฒน์ แก้วพระโอะ๊
18 22376 ด.ญ. อญัชิสา เสน่หข์ า
19 22380 ด.ญ. ธันยนันท์ ธีรโชติธนมัย
20 22390 ด.ญ. สุขปภา บตุรเวียงพันธ์
21 22392 ด.ญ. ณิชชาพัชญ์ บรรพตา
22 22396 ด.ช. จักริน ตันติพานิชธีระกุล
23 22398 ด.ช. กรณกฤต วีระวรรณ
24 22407 ด.ช. จารุวิทย์ เกษรราช
25 22408 ด.ช. กวีวัธน์ บริกุล
26 22415 ด.ช. ถิรวัฒน์ ลาภโคกสูง
27 22428 ด.ช. ปณุณพัฒน์ ณัฐสิริกันตโชติ
28 22430 ด.ญ. ชนันดา ชินพันธ์ุ
29 22435 ด.ช. ชิษณุชา มุทธสินธ์ุ
30 22443 ด.ช. กวินภพ อคัฮาด
31 22453 ด.ญ. บณุย์จิรา ภูษาวิโศธน์
32 22457 ด.ญ. กัญญาณัฐ สีหาพันธ์ุ
33 22462 ด.ช. ณัฐอาชว์ ดลจิรพิสิฐ
34 22464 ด.ญ. ริญดา สุขศรี
35 22473 ด.ช. เทวา สว่างสุข
36 22494 ด.ญ. ปยิะนันท์ พรหมเสน
37 23309 ด.ช. ชยพล ผลไสว
38 23310 ด.ช. กฤติเดช อตุรา
39 23311 ด.ญ. ชลิดา นิกรแสน
40 23318 ด.ช. อศัม์เดช สุวรรณไตร
41 23322 ด.ญ. พิมพ์มาดา สุโพธ์ิ

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/4   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 41 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูศศิธร  ฮวดคูณประเสริฐ (ครูหน่อย) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูธัญญธร  อ่อนน้อย (ครูปอนด์)

1 22249 ด.ช. สิรภพ รัตนะแสง ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22257 ด.ญ. กมลชนก วุฒิวงศ์ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22264 ด.ญ. นิชาภา พิชัยกาล 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22270 ด.ช. สงกรานต์ ควรรณสุ 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22272 ด.ญ. นภัทร์วลัญช์ รัตนบรุานนท์    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22278 ด.ช. อธิษฐ์ เอื้ออรัญวัฒน์ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22284 ด.ช. ธีรเมธ นาวิจิตร    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22291 ด.ช. ธิติวุฒิ โยวะ 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22293 ด.ช. อรรถวิชญ์ ฐิติวัฒนาการ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22296 ด.ช. วรภัทร นพวงศ์ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22301 ด.ช. ชวดล ราชเสนา
12 22306 ด.ช. กวีวัธน์ ชารีโคตร
13 22321 ด.ช. นิธิกร เทยีววัน
14 22322 ด.ญ. กานต์พิชชา ไชยเชียงพิณ
15 22326 ด.ช. พชร เปี่ยมสกุล
16 22330 ด.ช. จิรากร วิวัฒนกุลพาณิชย์
17 22351 ด.ช. ปญัญาวุฒิ มะทติา
18 22354 ด.ญ. พิชญ์สิณี จันทสุรียวิช
19 22358 ด.ช. ธนภัทร อริยะพิทกัษ์
20 22360 ด.ญ. วริศรา เหลืองประกอบดี
21 22362 ด.ช. พีรวัส พุทธา
22 22368 ด.ช. พชรพล งามชัยภูมิ
23 22382 ด.ญ. อซิาเบลลา ราโฮล่า
24 22397 ด.ช. อาชวิน ประเสริฐสุขุม
25 22403 ด.ญ. พัทธนันท์ เอื้อวงศ์กูล
26 22406 ด.ช. ปฏิญญา ปญัจขันธ์
27 22414 ด.ญ. มีแกนเซลีน่า วิลคินสัน
28 22417 ด.ญ. พลอยนภัส สิทธิกรธนากิตต์ิ
29 22423 ด.ช. พชร โสระบตุร
30 22425 ด.ญ. กษรฤญ เครือเนตร
31 22431 ด.ช. ศรุต วัฒนด ารงโชค
32 22434 ด.ญ. พัชญ์ชิสา ก่ิงกาญจน์สกุล
33 22442 ด.ญ. ปฏิญญา เกษวิเชียร
34 22459 ด.ญ. ภัทธ์พัทรภัทธ์ พัชรพรสกุล
35 22461 ด.ญ. ณัชชา มุลเมืองแสน
36 22469 ด.ช. มาเชโย โจฮานตาบรูาดา
37 22471 ด.ช. อมัรินทร์ บญุจันทร์
38 22472 ด.ญ. อรอภิญญา บญุจันทร์
39 23321 ด.ญ. รินรนันท์ นิธิพีรยาฐากุล
40 23650 ด.ช. ภาคภูมิ ศรีทอง
41 23958 ด.ช. พชร สมบรูณ์

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/5   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 41 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ



 ครูประจ ำช้ัน คุณครูล ำดวน  บุญอำจ (ครูล ำดวน) ครูพ่ีเลี้ยง คุณครูขวัญไพร  ดวงภักดี (ครูขวัญ)

1 22258 ด.ญ. วรรณพร พรมบญุ ส่ิงที่ต้องเตรียมมาในวันเปดิเทอม
2 22262 ด.ช. กลวัชร คุณะปรุะ 1. ชุดล าลอง 1 ชุดทกุวัน
3 22276 ด.ญ. เจนนินทร์ ด่านธานินทร์ 2. แปง้ แชมพู สบู่เหลว (คร้ังเดียวใช้ตลอดป)ี
4 22279 ด.ญ. คุณงาม พุฒแก้ว 3. ผ้าขนหนูเล็ก ขนาด 12*12 นิ้ว
5 22305 ด.ช. ปฐวี โพธิราช    (น ามาทกุวันจันทร์ เอากลับไปซักวันศุกร์)
6 22307 ด.ช. ปยิะวัชร์ สุขประเสริฐ 4. ถุงพลาสติก(หหูิ้ว) 1 หอ่ 
7 22310 ด.ช. วิษณุพงศ์ สุริเย    ขนาดส าหรับใส่เส้ือผ้าได้  1 ชุด
8 22334 ด.ช. ชยุตพงศ์ ต้ังจิตต์ภราดร 5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
9 22341 ด.ช. จักรินทร์ วิเศษพันธ์พงศ์ 6. ยางรัดผม(เด็กผู้หญิง)
10 22343 ด.ช. ก้องตะวัน ล้ิมสุวรรณ *ทกุอย่างที่น ามากรุณาเขียนชื่อเด็กด้วยนะคะ*
11 22350 ด.ญ. ชุติกาญจน์ นิธิศธนกุล
12 22357 ด.ช. วชิรวิชญ์ น่าชม
13 22364 ด.ญ. เฌอริลิน พิริยะการสกุล
14 22367 ด.ช. ณฐฏ์วัฒน์ นครชัย
15 22370 ด.ช. ภูริ ทรัพย์ทวีนนท์
16 22374 ด.ช. พิชเญศ จันทร์ศรีเจริญ
17 22378 ด.ช. ธภัทร ทองธัญรัตน์
18 22388 ด.ช. กรชิต ศรีถาพล
19 22395 ด.ญ. ลภัสกร ศรีนฤวรรณ
20 22401 ด.ช. ยศภัทร์ คุณะปรุะ
21 22404 ด.ญ. ภัชชนก ศรุตชีวิน
22 22410 ด.ญ. เอลล่าโชติกา เฮิร์สช
23 22420 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ขันธะประโยชน์
24 22438 ด.ช. ชัยธวัช อิ่มใจ
25 22446 ด.ญ. ปณุญาดา วานิชนาม
26 22451 ด.ช. อคัรวินท์ อภิวิมลลักษณ์
27 22454 ด.ช. นนทพัทธ์ บญุผ่องศรี
28 22468 ด.ช. ธนทตั พรมมาโอน
29 22474 ด.ญ. อรญา ศิลปะรายะ
30 22534 ด.ญ. ปณุณดา สุจริต
31 22560 ด.ช. ณัฏฐพัทร เลิศรัตนชฎาพร
32 22621 ด.ช. กนก เธียรวาริช
33 22625 ด.ญ. กัลยกร มาลาศรี
34 22766 ด.ญ. ปณุณดา เถาว์เกตุ
35 22782 ด.ญ. ทวิาวัลย์ ภูวัชรอฑัฒอร
36 22783 ด.ญ. พิมพ์ณดา เถาว์เกตุ
37 22792 ด.ช. วิลเล่ียม เฮลสตรอม
38 22841 ด.ช. พนัส เอื้อวงศ์กูล
39 22846 ด.ญ. มันตา นาเชียงใต้
40 23312 ด.ญ. มัชฌิกวีร์ วงษวิ์จิตร
41 23953 ด.ญ. พรนับพัน ภาคภูมิ

รำยช่ือนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบำลปีที ่3/6   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 41 คน 

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ


