
 

รายช่ือนักเรียนอนุบาลห้อง 1  คุณครูอรทัย  วีรานนท์ 

ล าดับ ชื่อ  -   สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายธนภัทร   บุญทองล้วน  

2  เด็กชายจิรัฏฐ์   สุวรรณกูฏ  

3  เด็กชายก้องภพ   หอมหวล  

4  เด็กชายณัฐวิญญ์   สายโสภา  

5  เด็กหญิงชนะภรณ์   นามสิงห์  

6  เด็กหญิงฉัตรฑริกา   แก่นสาร์  

7  เด็กหญิงกรรณิการ์   พันธุ์ค า  

8  เด็กหญิงโชติกา  แก้วบัวขาว  

9  เด็กชายเป็นเอก   ป้อมพิทักษ์  

10  เด็กชายอนันยช  นิคหิค  

11  เด็กชายณรินทร์  สอนอาจ  

12  เด็กชายรวีโรจน์   จอมทองหลาง  

13  เด็กชายกวิน   ทองไทย  

14  เด็กชายธนวินท์   ศิริป้อง  

15  เด็กชายปกรณ์กฤษณ์  แซ่โง้ว  

16  เด็กชายภาคิน  มีสวนทอง  

17  เด็กหญิงอาภัสรินทร์   ปันใจ  

18  เด็กหญิงอธิติยา   ปลุกใจ  

19  เด็กหญิงรินรดา   รอดรักษ์  

20  เด็กหญิงพลอยธันวา  ค าศรี  

21  เด็กหญิง ณ รัก   ไหลเจริญกิจ  

22  เด็กหญิงกมลพิชชา   สุวรรณวงศ ์  

23  เด็กหญิงธัญพร   มายาดี  

24  เด็กหญิงบุณยกร  สิงห์ลา  

25  เด็กหญิงฉัตรชนก  พอกพูนดี  

26  เด็กณัฐวิทย์  สรงกรด  

27  เด็กชายกฤษฎา  พันธุ์ค า  

28  เด็กสรารัตน์  วะมะพุทรา  

29  เด็กหญิงกัลยรัตน์  วัชระเดชคุณากรณ์  
 



 

 

รายช่ือนักเรียนอนุบาลห้อง 2    คุณครูอารี  ทองราช 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายธรรมธารกาล มุกดา  

2  เด็กชายวริทธิ์พล  ก่อตั้งทรัพย์  

3  เด็กชายคุณานนท์  เพียรราช  

4  เด็กชายเทวาพิทักษ์  เพียรชนะ  

5  เด็กชายกฤษณ  อินทวี  

6  เด็กหญิงปุณณัตตา วรรณศิริ  

7  เด็กหญิงลักขณาภรณ์ ขาววงค ์  

8  เด็กชายนนนวุฒิ   สิงห์แก้ว  

9  เด็กชายพร้อมพงศ์  วรรณศิริ  

10  เด็กชายชินดนัย  ศิริผล  

11  เด็กชายบวรรัช  คงสนั่น  

12  เด็กชายณภัทร  ก าไรงาม  

13  เด็กหญิงเนตรนภา  บัวสาร  

14  เด็กหญิงวรัญช์พรรณ ต้นจันทร์  

15  เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดีสีทอน  

16  เด็กหญิงคุณัญญารินทร์  พูลทวี  

17  เด็กหญิงฐิติรัตน์  ค าด ี  

18  เด็กหญิงกันยาณัฐ  อินจ าปา  

19  เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีจันทร์  

20  เด็กหญิงธนัญญา  วานิชรัตน ์  

21  เด็กหญิงกนกพิชญ์  กล่ าแสง  

22  เด็กชายพชรพล  ธงอาษา  

23  เด็กชายคุณาทิพย์  เพียรราช  

24  เด็กชายรัชชวิช  ภารการ  
 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนอนุบาลห้อง 3  คุณครูชลนันต์  จันทร์สด 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายพุฒิพัฒน์   ขัดแก้ว  

2  เด็กชายวัฒนศักดิ์    ศรศักดา  

3  เด็กชายอัครพล   อนุอัน  

4  เด็กหญิงพิชญานิน   นามวงศ์  

5  เด็กหญิงพัชรธิดา   มานุจ า  

6  เด็กหญิงณิชาพร   นามเกษ  

7  เด็กชายธนภัทร  ชัยบุตร  

8  เด็กชายระพีพัฒน์  ทิณพัฒน์  

9  เด็กชายเตชิต  ธะดานิล  

10  เด็กชายปกป้อง   ทองวงศ์  

11  เด็กชายธีร์ณภัทร   ชมาฤกษ์  

12  เด็กหญิงปภัฎชมณ  ศรีวรมาศ  

13  เด็กหญิงมนัสนันท์   แสนสี  

14  เด็กหญิงณิชาพร   เนตรอนงค ์  

15  เด็กหญิงสุธีมา    สืบเพ็ง  

16  เด็กหญิงปภาดา  เกษมสุข  

17  เด็กหญิงเกษสินี   เพียแก่น  

18  เด็กหญิงนันทิชา   ดวงแก้ว  

19  เด็กหญิงธัญรัตน์   นามกุล  

20  เด็กหญิงเขมนิจจารีย์   รูปพรหม  

21  เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยมีแรง  

22  เด็กชายฐปนิช  มายุศิริ  

23  เด็กชายติณณ์ณภัทร  รูปพรม  

24  เด็กชายปพนธีร์  ลุนทรา  
 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนอนุบาลห้อง 4    คุณครูกฤษฎาภรณ์  สมสุข 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายกิตติวัฒน์  ดวงแก้ว  

2  เด็กชายธีราทร  อนุพันธ์  

3  เด็กชายณฐกร  สีดาพันธ์  

4  เด็กชายณัฐปคัลภ์  เทแก้ว  

5  เด็กชายปุณณพัฒน์  วงศ์เครือศร  

6  เด็กชายปัณฌ์  ล้อมวงค์  

7  เด็กชายอติวิชญ์  เชื้อนุ่น  

8  เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลิ้ม  

9  เด็กหญิงพิมพ์อักษร  สายศรี  

10  เด็กหญิงพัชรพร  ดอกแก้ว  

11  เด็กหญิงภัทรธิดา  สงวนงาม  

12  เด็กหญิงมัลลิกา  บุราเกษ  

13  เด็กชายกวินภพ  เพชรรัตน์  

14  เด็กชายกันตพงศ์  วารี  

15  เด็กชายธนโชติ  พงศ์ญาติ  

16  เด็กหญิงปุณยภา ถวิลบุญ  

17  เด็กหญิงภทร  พานพรม  

18  เด็กหญิงณิชานันท์  แสนทวีสุข  

19  เด็กหญิงนภัสร  ชามสระน้อย  

20  เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีไพบูลย์  

21  เด็กหญิงวริศรา  อ้วนโพธิ์กลาง  

22  เด็กชายณัทธัญ รุ่งพัฒนาชัยกุล  มอร์เตนเซน  

23  เด็กชายปารเมศ  สมตน  

24    
 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 5   คุณครูปัทมา  เยาวเรศ  คุณครูเยาวนารถ  ลิมปิทีปราการ 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายปัณณวิชญ์  นันตาลิต  

2  เด็กชายกนกนภัทร  แสนทวีสุข  

3  เด็กชายพิศุทธ์  ศุภดล  

4  เด็กชายภูนรินทร์  วงศ์สวัสดิ์  

5  เด็กชายธาวิน  โฮมแพน  

6  เด็กหญิงศิรินดา  สีมาเมือง  

7  เด็กหญิงกุลกัลยา  พรมดาว  

8  เด็กหญิงเกษกนก  ดวงศรี  

9  เด็กหญิงโชติกา  โนนสว่าง  

10  เด็กชายภคิน   ศรไชย  

11  เด็กชายพชรพล นาคบุญธรรม  

12  เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์พรหม  

13  เด็กชายนันทิวรรธน์  ขนันเยี่ยม  

14  เด็กหญิงภวิตรา ศักดิ์ศรี  

15  เด็กชายศรัณย์ภัทร   สิมมา  

16  เด็กชายปัณณธร  พรใส  

17  เด็กหญิงอังคณิต  ทองสรรค์  

18  เด็กชายวีรภัทร  ฉายาวรรณ์  

19  เด็กหญิงพรชนก  บัวบาน  

20  เด็กชายอธิภัทร  สมบูรณ์  

21  เด็กชายภสินธุ์  โนนน้อย  

22  เด็กชายณัชพล  คุณมี  

23  เด็กชายกัณฑ์อเนก   พรหมมา  
 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 6     คุณครูชาลีมาศ  หาระบุตร 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายปภังกร  ดีขามป้อม  

2  เด็กชายศิรภพ  สุวรรณกูฎ  

3  เด็กชายอินฐิรันกูล  เสนาอรุณตระกูล  

4  เด็กชายฐิติภัทร  สุขเกษม  

5  เด็กชายจิรายุ  ดอกดวง  

6  เด็กชายณัฐพัฒน์  ลุยตัน  

7  เด็กหญิงขวัญฤทัย  อาจเอี่ยม  

8  เด็กหญิงวราลี  แสงชาติ  

9  เด็กหญิงธัญวรันต์  มัชชิมา  

10  เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชาชาต ิ  

11  เด็กหญิงเพ็ชรน้ าหนึ่ง  ด่านขจรจิตร  

12  เด็กชายวรภพ   ทองศิริ  

13  เด็กชายวิศวะ  ศรศิริ  

14  เด็กชายรัชชานนท์  คูณะโคตร  

15  เด็กชายธีรวัฒน์  คูณมี  

16  เด็กชายเชคีนาห์  ลาภพระ  

17  เด็กชายนนทพัทธ์  โรจน์ประทักษ์  

18  เด็กหญิงดรัลพร  บรรเทา  

19  เด็กหญิงณัฏฐชา  ลวดทอง  

20  เด็กหญิงบุญยานันท์  ฐิติอังกูร  

21  เด็กหญิงวรินทร  สหพงษ์  

22  เด็กณัฐชุตา  ช านิจ  

23  เด็กหญิงอัญชลิสา  พระตลับ  

24  เด็กชายปราชญา  ทองวงค์  
 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 7    คุณครูกัณติกา  ย้ิมแพร 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  ด.ช.ภัทรกร   จันทร์ทรง  

2  ด.ช.กลวัชร   สมไชย  

3  ด.ญ.การติมา  ไชยวงศ์  

4  ด.ญ.พุทธิดา  เงินหมื่น  

5  ด.ญ.นันทิชา   โสภาสิม  

6  ด.ญ.ศิริวรรณ   ไชยวงศ์  

7  ด.ญ.กชรดา   ธนะเอนกเจริญ  

8  ด.ญ.ณัฎฐธิดา   สายสิงห์  

9  ด.ช.ภัทรพล   ไชยมาตร์  

10  ด.ช.ธนกฤต   เพชรฤทธิ์  

11  ด.ช.กมลภพ   ประเสริฐ  

12  ด.ช.ธีรธร   วิลามาศ  

13  ด.ญ.กิติญาดา   บุญสุข  

14  ด.ญ.จุฑารัตน์  ศรีเนตร  

15  ด.ญ.ณัฎฐกานต์   อุดมพืช  

16  ด.ญ.กัญญาวี   พันธุ์วงศ์  

17  ด.ญ.ณัฐมน  บุญเต็ม  

18  ด.ญ.กวิทรา  บุญเต็ม  

19  ด.ช.คุณาพัฒน์   บุญมาศรี  

20  ด.ช.อชิระ  บุญฤทธิ์เดช  

21  ด.ญ.ธิมาพร   แสนทวีสุข  

22  ด.ญ.ณิชา  กสิพันธ์  

23  ด.ช.ธนกฤต  สัจธรรม  

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 8      คุณครูจารุวรรณ  จุลโคตร 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายปุณณวิช  พรมค า  

2  เด็กชายธารินทร์  ธีระวัฒนสุข  

3  เด็กชายณราวุฒิ  เวฬุวนารักษ์  

4  เด็กชายวชิรพงศ์  สืบภา  

5  เด็กชายธนัท  ภูธนมหาโภคิน  

6  เด็กชายชนภัทร  โยธ ี  

7  เด็กชายธนกร  แสนปาง  

8  เด็กหญิงชนาภา  ผลเจริญ  

9  เด็กหญิงอารดา  สุขปุณพันธ์  

10  เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขจิตร  

11  เด็กหญิงศศิปภา  เบียดกลาง  

12  เด็กหญิงกวินธิดา  ธนะศณี  

13  เด็กหญิงธนิษฐา  พันธุ์เพ็ง  

14  เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีภูมาตย์  

15  เด็กหญิงจิดาภา  ดีสมภูรินท์  

16  เด็กหญิงยี่หวา  เทพพันธา  

17  เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์สวัสดิ์  

18  เด็กชายเทิดไท  เจือจันทร์  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 9        คุณครเูยาวรัตน์  สุขวิลัย 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยศรีษะ  

2  เด็กชายกรวิชญ์  สมอาจ  

3  เด็กชายเมธาสิทธิ์  เวียงค า  

4  เด็กชายภาคิน  หนูห่วง  

5  เด็กชายภูริทัตต์  ทองศิริ  

6  เด็กชาพิสิษฐ์  นันทสุมาลย์  

7  เด็กชายธนธรณ์  บุญช่วย  

8  เด็กชายจารุกิตติ์  กุดหอม  

9  เด็กชายปวริศช  กาติวงศ์  

10  เด็กชายณัฐดนัย  โมฬีชาติ  

11  เด็กหญิงชนกนันท์  กุลบุตร  

12  เด็กหญิงณิชนันท์  ยาหอม  

13  เด็กหญิงอนัญพร  แซ่เล้า  

14  เด็กหญิงสุญาดา  กรองกรุด  

15  เด็กหญิงปริยากร  คุรินทร์  

16  เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมพันธ์  

17  เด็กหญิงพัทธนันท์  กันยะลา  

18  เด็กชายศิริเนติธร  จันทร์โท  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 10      คุณครูสิริยา  สัตยากูล 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1  เด็กชายจิรโชติ  มุสิกสาร  

2  เด็กชายธนวุฒิ  สุ่มมาตย์  

3  เด็กชายภาคิน  พละพันธ์  

4  เด็กชายพีรเดช  ทองไทย  

5  เด็กชายทินภัทร  สุไทย  

6  เด็กชายภากร  ทองทับ  

7  เด็กชายศตคุณ  รุ่งโรจน์วิเศษ  

8  เด็กชายธนภัทร  ทรงเดชธนาชัย  

9  เด็กชายสรสิช  บุญส่ง  

10  เด็กชายชวโรจน ์ เอกสุข  

11  เด็กชายธนวรรธน ์ เล่าส้ม  

12  เด็กหญิงสุณิสา  สีชนะกุล  

13  เด็กหญิงนภัสรพี  นิติรมย์ชัย  

14  เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดีนาค  

15  เด็กหญิงกัณฐิกา  ผลแก้ว  

16  เด็กหญิงปิติภรณ์  อนันต์เรือง  

17  เด็กหญิงรณิภา  นวพรมงคล  

18  เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรา  

 

 

 

 


