
รายช่ือนักเรยีนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.อาชวิน  แสงค า 
 

1.ด.ญ.ธนชัญา  หอมสวสัดิ์ 
2.ด.ช.ชัชวาล  ใจงาม 2.ด.ญ.กิตติญา  คุม้ภยั 
3.ด.ช.วริศ  ดีแยม้ 3.ด.ญ.รสสคุนธ ์ ปัญแสง 
4.ด.ช.จิระศกัดิ์  ยั่งยืน 4.ด.ญ.อนญัญตา  พรมชา 
5.ด.ช.ชยัวัฒน ์ สงัคะวะตี 5.ด.ญ.ชมพนูชุ  ทองสีมา 
6.ด.ช.ปองคณุ  วฒุิวงค ์ 6.ด.ญ.ธัญรตัน ์ ศรีวงษ์ชยั 
7.ด.ช.ปภินวิชศก ์ บบุผา 7.ด.ญ.ศิรภสัสร  วารจิตร 
8.ด.ช.ธนวฒัน ์ คงนชุ 8.ด.ญ.วนชัพร  ธิกุลวงษ์ 
9.ด.ช.กษิภทัร  กอนเสริม 9.ด.ญ.นพจิรา  ภาจนัทรค์ ู
10.ด.ช.ธนเดช  กามตุิโสภา 10.ด.ญ.รรินทรน์ิภา  แมลงภู่ทอง 
11.ด.ช.สพุณฐั  กรดี 11.ด.ญ.วรดา  ฉนุกระโทก 
12.ด.ช.พีรวิชญ ์ ตนัเฮง 12.ด.ญ.วรณนั  จนัดาผล 
13.ด.ช.อนลสั  นานมา 13.ด.ญ.นิติรฐั  วามะชาติ  
14.ด.ช.อภิชาติ  สายบตุร 14.ด.ญ.ธัญพิชชา  สรุพนัธ์ 
15.ด.ช.พิชญะ  สิมาจาน 15.ด.ญ.วรรณิดา  สีมนุ 
16.ด.ช.ณฏัฐกิตติ์  ทองศรี 16.ด.ญ.ดลพร  กนัส าอาง 
17.ด.ช.ชนิพฒัน ์ แจง้สว่าง 

 

18.ด.ช.ปิยะณฐั  ภกัดีรตัน ์
 

19.ด.ช.สิทธิพล  แข็งขนั 
 

20.ด.ช.ปธานิน  อาจนกุารณ ์
 

  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวนุศรา  บุญถนอม 

 



รายช่ือนักเรยีนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/2 

ช่ือ - สกุล ช่ือ – สกุล 

1.ด.ช.นรภทัร  จนัทมาลา 
 

1.ด.ญ.ภคัวลญัชญ ์ปัตซา  
2.ด.ช.วชิรเมธี  บญุประนอมศรี 2.ด.ญ.จริยา  งามทอง 
3.ด.ช.ชนาภทัร  ส าราญนิช 3.ด.ญ.ศรณัญธ์ร  ชมดง 
4.ด.ช.ภวูเนตร  สตุา 4.ด.ญ.ศศิธร  ประเทศต ุ
5.ด.ช.รตันช์านนท ์ มณีโชติ 5.ด.ญ.ลภสัรดา  ศรีอรญั 
6.ด.ช.ธนากานต ์ พิมพส์ทุธ์ิ 6.ด.ญ.นิชชานนัท ์ แซ่โลว้ 
7.ด.ช.เฉลิมชยั  จนัทรกานต ์ 7.ด.ญ.ปานไพลิน  ศรีสวัสดิ์ 
8.ด.ช.ณฐพงศ ์ รามณี 8.ด.ญ.ชนมน์ิภา  สนัรมัย ์
9.ด.ช.ณธัทวฒัน ์ ลากุลเพีย 9.ด.ญ.วชิราภรณ ์ อินนบ์ญุญา 

อาดvy 10.ด.ช.อชาวิน  ถนนทิพย ์ 10.ด.ญ.อกัษรสวรรค ์ ลิมป์รุง่โรจน ์
11.ด.ช.รพีพงศ ์ โสดาราม 11.ด.ญ.เอวาลิน  แป้นจนัทร ์
12.ด.ช.วฒุิภทัร  พอกแกว้ 12.ด.ญ.ธัญชนก  จนัดาผล 
13.ด.ช.กฤฐิรพงศ ์ เงินนาค 13.ด.ญ.จิตติมา  คึกกระโทก 

สิมิ 14.ด.ช.ยศวริศ  นิคม 14.ด.ญ.วชิรญาณ ์ ทคู  ามี 
15.ด.ช.วฒุิชยั  พนัธุชิ์น 15.ด.ญ.อริสา  สมวงค ์
16.ด.ช.คมสนั  ภสูมนึก 16.ด.ญ.มนสันนัท ์ ศรีตระเวน  

17.ด.ญ.สขุตา  แสงศรี  
18.ด.ญ.กวินตรา  เขียวสะอาด  
19.ด.ญ.จนัทกานต ์ งามบญุช่วย   

  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวนิภาพร  สุริวงษา 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. ด.ช.กวิน มีเจริญ 

 

1. ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์แกมนิล 
2.ด.ช.ธรากร ศรีพนมธนากร 

t 

2.ด.ญ.อญัญารินทร ์ผลดอน 
3.ด.ช.ปัณณวฒัน ์หมีกลุะ 3.ด.ญ.ปณุณธิดา มณีฉาย 
4.ด.ช.ชญานนท ์วงศศ์ิริฌานนท ์ 4.ด.ญ.จิณณน์ิชา สีอปู 
5.ด.ช.ปรเมศวร ์ศรีสวุรรณ ์ 5.ด.ญ.ชญานิน แยม้ทองหลาง 
6.ด.ช.นิชนนัท ์นามกงั 6.ด.ญ.ภาวชัญา วตัถสิุนธุ์ 
7.ด.ช.อาชวิน ลิม้องักรู 7.ด.ญ.กญัญาณฐั บวัผดงุ 
8.ด.ช.จิรายสุ หมอประกอบ 8.ด.ญ.ปญุญิศา สวุรรณพล 
9.ด.ช.พีรดล บญุเจริญ 9.ด.ญ.กญัญาภทัร วงษ์สวุรรณ ์
10.ด.ช.ภคัพงษ์ ไวแกว้ศนูย ์ 10.ด.ญ.อารยา เพชรนาดี 
11.ด.ช.ยศเสถียร แสงกดุเรือ 11.ด.ญ.ชนญัธิดา โสดาจนัทร ์
12.ด.ช.นภทัร มานะต่อ 12.ด.ญ.อิสรียย์า รกัทิพย ์
13.ด.ช.กิตติศกัดิ์ ชวูงษ์ 13.ด.ญ.นนัทน์ภสั ดาดผารมัย ์
14.ด.ช.นนัทน์ภทัร สว่างฉาย 14.ด.ญ.จิราภรณ ์จนัเขียว 
15.ด.ช.ภาราธร เส็งสาย 15.ด.ญ.ณฐัณิชา  จอมค าสิง 
16.ด.ช.ธนภมิู จนัทรศ์กัดิ ์

 

17.ด.ช.ปฐพี ถิ่นศรีทอง 
 

18.ด.ช.ณฐันนท ์ ไชยพิมพ ์
 

19.ด.ช.อภิญญา  สีลาใส 
 

20.ด.ช.คเชนทร ์ประตดู่าน 
 

21.ด.ช.วฒุิภทัร  อายโุย 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวมณีวรรณ  ดาวเรอืง 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.กลวชัร  กลา้หาญ 
 

1.ด.ญ.ฐานิตา  จิตรพล 
2.ด.ช.ธนดล  อินคง 2.ด.ญ.รินรดา  ราชบตุรดา 
3.ด.ช.ยศกร  เพิ่มขนุทด 3.ด.ญ.กานตพ์ิชชา  เพ็ชรสมบรูณ ์
4.ด.ช.อคัรวินท ์ วรรณสทุธะ   4.ด.ญ.ชลกร  เวชพนัธ ์
5.ด.ช.ฐิติภทัร  พิระชยั 5.ด.ญ.กวิสรา  คุม้วงษ์ดี 
6.ด.ช.จีระวฒัน ์ ชดุกระโทก 6.ด.ญ.อภสันนัท ์ ระวงัชยัสงค ์
7.ด.ช.ปภาวิน  สองพล 7.ด.ญ.กญัญาณฐั  เกลียดช า 
8.ด.ช.ธนดล  ยงยทุธ 8.ด.ญ.พชัราภา  เจริญวงศว์รกลุ 
9.ด.ช.ชยานนัท ์ พงษ์วิจิตร 9.ด.ญ.นภสัสร  วงษ์ยาแดง 
10.ด.ช.ธนกฤต  ทคู  ามี 10.ด.ญ.ณฐัธิดา  ฉิมพาลี  
11.ด.ช.ณฏัฐนนัท ์ เชียงอินทร ์ 11.ด.ญ.กวินธิดา  โพธ์ิเงิน 
12.ด.ช.ชินวตัร  สารสงัข ์ 12.ด.ญ.ชนญัชิดา  กองกุล 
13.ด.ช.ธนาคาร  แดงชอุ่ม 13.ด.ญ.ศิริกญัญา  ปัตพ ี 
14.ด.ช.กิตติภพ  ทองศิลา 14.ด.ญ.หฤทยั  อดุหนนุ 
15.ด.ช.รฐัภมูิ  แกว้ปัญญา 15.ด.ญ.พิชชาภา  พานิช 
16.ด.ช.พีรพฒัน ์ ทศพนัธ ์ 16.ด.ญ.ปดิวรดัดา  นยัเนตร 
17.ด.ช.นชุา  ช่างเกวียน 17.ด.ญ.วิภาดา  สดุาจนัทร ์
18.ด.ช.ภรูิณฐั  มาลาทอง 18.ด.ญ.ปณิตา  จนัทร   
  
  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวกันณิกา  แก้วกลอง 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ภทัรพล  แสงจนัทร ์
 

1.ด.ญ.วราภรณ ์ พินดอน 
2.ด.ช.ปณุณวิชญ ์ ผลบญุ 2.ด.ญ.กญัญาณฐั  สอนเจริญ 
3.ด.ช.ธนบดี  แสงข า 3.ด.ญ.อยัญาพร  สิทธิพล 
4.ด.ช.ธีรเทพ  อุ่นจิตร ์ 4.ด.ญ.ญาณจัฉรา  เชยประเสริฐ 
5.ด.ช.วชิรเมธา  บญุประนอมศรี 5.ด.ญ.วริศรา  สิมมา 
6.ด.ช.ปฏิภาณ  วรนนท ์ 6.ด.ญ.เมแกน  เกษประสาน เคแลม 
7.ด.ช.ปณุณวฒัน ์ เมืองนาโพธ์ิ 7.ด.ญ.ณฏัฐณิชา  กดุนอก 
8.ด.ช.ณภทัร  พนมผา 
  

8.ด.ญ.อรญัญา  เที่ยงบตุร 
9.ด.ช.สรวิชญ ์ อนตุรกลุ 9.ด.ญ.กมลชนก  บญุรม่ 
10.ด.ช.ฐิติวฒัน ์ มงัคลาด 10.ด.ญ.ชญานิศา  จกูลุ 
11.ด.ช.ฐิติภทัร  มงัคลาด 11.ด.ญ.ณฏัฐรตัน ์ กนัหาสงูเนิน 
12.ด.ช.อคัรวินท ์ คุม้ศกัดิ์ 12.ด.ญ.ณฏัฐกนัย ์ กนัหาสงูเนิน 
13.ด.ช.วรรธนศ์ริต  เดชะบารมีธรรม 13.ด.ญ.พนชักร  หนัพรม  
14.ด.ช.ต่อคณุ  นุ่นไธสง 14.ด.ญ.ธิดารตัน ์ กมลจิตร 
15.ด.ช.ภทัรพงศ ์ ตราโต 15.ด.ญ.ปญุญิศา  เนรมิต 
16.ด.ช.เตชินท ์ ฉิมพาลี 16.ด.ญ.รมิตา  กีธ้นสมบตัิ 
17.ด.ช.ฐปนวฒัน ์ ดารา 17.ด.ญ.กิตติยา  ท าบญุ 
18.ด.ช.ธนภทัร  เปียผึง้ 18.ด.ญ.ศชุาดา  ภมูะณี   
  
  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาววิไลพร  กันหอม 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.ศิริภทัร  น าภา 
 

1.ด.ญ.เขมมิกา  พลูเพิ่ม 
2.ด.ช.เนตรชนก  แกว้ขาว 2.ด.ญ.กมลทิพย ์ วฒันา 
3.ด.ช.ฉัตรชยั  ตราเกษม 3.ด.ญ.ธนชัชา  ไชยโย 
4.ด.ช.ยงคย์ทุธ  ชะระภิญโญ 4.ด.ญ.ธนนัทพ์ชัร ์ ถนอมพืช 
5.ด.ช.ยทุธภมูิ  ทองกาง 5.ด.ญ.ปัณฑณ์ิตา  โพชา 
6.ด.ช.วิมตุติ  สวาทสขุ 6.ด.ญ.ปวีรชัญาอร  พลจนัทึก 
7.ด.ช.อานนท ์ ลี 7.ด.ญ.อารดา  อบัสีรมัย ์
8.ด.ช.ปัณฑณ์พชัญ ์ สายเครื่อง 8.ด.ญ.ชาลีสา  ลีสีสขุ 
9.ด.ช.เดชาธร  ใจณะ 9.ด.ญ.อฐัภิญญา  เพ็ชรศรี 
10.ด.ช.ศภุกานต ์ แนวค า 10.ด.ญ.กานตร์วี  แกว้ตก 
11.ด.ช.กฤติเดช  ท่าส าเภา 11.ด.ญ.ธารินนัท ์ เกตจุ ารุณ 
12.ด.ช.รชัเกา้  เกิดแดงบ ุ 12.ด.ญ.ธันยพร  ชนุไธสง 
13.ด.ช.เกียรติศกัดิ์  ค  านอก 13.ด.ญ.กวิน  เล่ียมอยู่  
14.ด.ช.วริศรา  ศิริ 14.ด.ญ.ญาดา  พลบัแกว้ 
15.ด.ช.กอ้งภพ  เที่ยงลาย 15.ด.ญ.ฐิติกานจน ์ ราชบตุรดา 
16.ด.ช.พิทวสั  ผนัผกัแว่น 16.ด.ญ.วิรชัญา  สทุธาโย 
17.ด.ช.กวินภทัร  แสงเหมือนเพชร 17.ด.ญ.สดุาณฐั  ชาช านาญ  

18.ด.ญ.ชนากานต ์ โหมสนัเทีย้ะ  
19.ด.ญ.นิชากร  พลพิลา   

  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวนวพร  ทองศร ี
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1.ด.ช.วฒุิภทัร ์ เนียมทบัทิม 
 

1. ด.ญ. ภศิตา  เห็นก าปัง 
2.ด.ช. บุรินทร ์ บวัทอง 2.ด.ญ. สธุาดา  จีนพานิช 
3.ด.ช. ธนชาติ  สิทธิพล 3.ด.ญ. กชกร  กลุนาม 
4.ด.ช. ธนวิชญ ์แฝงสาระคาม 4.ด.ญ. ภทัรธิดา  สว่างยิ่ง 
5.ด.ช. ภมูินทร ์ เจียมมี 5.ด.ญ. ชญาดา  ชาญรตันพิทกัษ์ 
6.ด.ช. สองเมือง  ลกูเงาะ 6.ด.ญ. เอมมาลิน  บดุดา 
7.ด.ช. กิตติภคั  แกว้โกมล 7.ด.ญ. โชติกา  เขียวสะอาด 
8.ด.ช. ปัญณวีย ์ จนัทรสี์นวล 8.ด.ญ. กชพร  สาทิสสะรตั 
9.ด.ช. รชัชานนท ์ โมคกลุ 9.ด.ญ. สพุิชชช์ญา  พนัมาก 
10.ด.ช. ไกรสร เจริญศรี 10.ด.ญ. ฐิรญาดา  ใจประเสริฐ 
11.ด.ช. ณฐัพฒัน ์ เพชรเลิศ 11.ด.ญ. ปัณฑารีย ์ เกตแุกว้ 
12.ด.ช. ธนนัตท์ศัน ์ จรสัสวุิมล 12.ด.ญ. นภสัรจน ์ งามบญุ 
13.ด.ช. กฤษาณภคั  เลีย้งเจริญ 13.ด.ญ. ณฐัพร  อนกุลู  
14.ด.ช. ณฏัฐพชัร ์ วรคณุ 14.ด.ญ. เนตรนภา  มาจงัหวีด 
15.ด.ช. สกุนตธี์  จนัทรห์าญ 15.ด.ญ. วาสนา  บญุแท่น 
16.ด.ช. อติวิชญ ์ กรงาม 16.ด.ญ. อามีนะ  บาตู 
17.ด.ช.ณฐัภมูิ  จรรโลงบตุร 17.ด.ญ. พรรณวรท  เปล่ียนสอาด 
18.ด.ช.ณฎัฐกานต ์ แรเ่พชร 18.ด.ญ.ญาณิศา  นามไพร   
  
  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวหน่ึงฤทัย  อุดรศรี 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

1. ด.ช.ภานพุนัธ ์ผ่องแผว้ 

 

1. ด.ญ.ญาณนัธร ฉิมมาแกว้ 
2.ด.ช.กวิณภพ บ ารุงนอก 2.ด.ญ.กนกพิชญ ์คงนรุตัน ์
3.ด.ช.สิรธีร ์วิมกุตานนท ์ 3.ด.ญ.ลลัลล์ลิน หมื่นไสยาท 
4.ด.ช.วชิราวธุ พิภกัดี 4.ด.ญ.ธวลัรตัน ์โพธ์ิสวัสดิ์ 
5.ด.ช.กฤตนยั พนม 5.ด.ญ.ชชัชญา ยาหิงส ์
6.ด.ช.ฐานพฒัน ์เด่นดวงเดือน 6.ด.ญ.ณฐันรี เมีย้ะ 
7.ด.ช,ธิติวฒัน ์อปุหาส 7.ด.ญ.พิชามนธุ ์โนราช 
8.ด.ช.ชาครียอ์มร เฮ็งสวสัดิ์ 8.ด.ญ.วรรณธนา ยองแสงจนัทร ์
9.ด.ช.กอ้งภพ ศิริวนั 9.ด.ญ.ณชมนต ์คณูทรพัย ์
10.ด.ช.ชนานนัท ์รม่กระโทก 10.ด.ญ.ปภาวรินทร ์ชมุมงุ 
11.ด.ช.ธนพฒัน ์เพ็งรอด 11.ด.ญ.กนกวรรณ วงษ์กิมฮัว้ 
12.ด.ช.วิมตุติ  สวาทสขุ 12.ด.ญ.ฐิตารีย ์ใจประเสริฐ 
13.ด.ช.นราวิชญ ์ศิริมงคล 13.ด.ญ.กิตติญา  มานนท ์
14.ด.ช.พฒันศกัดิ์ โชติพรม 14.ด.ญ.สภุจิรา  กนัชม 
15.ด.ช.ชินกฤต ล ่าสนัต ์ 15.ด.ญ.อารดา จารญั 
16.ด.ช.วาสิน เฉยสวสัดิ์ 

 

17.ด.ช.ภคิน ส าเรจ็ 
 

18.ด.ช.เจษฎาภรณ ์ออมสิน 
 

19.ด.ช.ชยพทัธ ์ วงษา 
 

20.ด.ช.เอกวินทร ์ ด  าดอน 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวศุภิวัลย ์ นาสวรรค ์

 

 

 


