
เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7819 เด็กชาย วิทวัส  แสนนา
2 7820 เด็กชาย ธีรเดช  ชมเชย
3 7821 เด็กชาย อาเคส  เฉลิมชัย
4 7822 เด็กชาย ณัฐเดช  มะลิวัลย์
5 7823 เด็กชาย พัชรพล  ชมภูนุช
6 7824 เด็กชาย ปุณณภัทร  หทัยธาระ
7 7825 เด็กชาย จตุรภัทร โยตุลิค
8 7832 เด็กหญิง พชรมณ  กลั่นประสม
9 7833 เด็กหญิง ภูริชญา มกรครรภ์
10 7834 เด็กหญิง เกสรา  ทวนทอง
11 7835 เด็กหญิง กัญชกร  เรียนพิศ
12 7836 เด็กหญิง เกวลิน  ทองย้อย
13 7837 เด็กหญิง กานต์ธิดา แจ่มประเสริฐ
14 7838 เด็กหญิง อธิชา  วิเศษ
15 7839 เด็กหญิง โศธิดา  หอมพนา
16 7843 เด็กชาย นันทศักด์ิ มังดง
17 7844 เด็กชาย มาวี ปานหมัด
18 7872 เด็กชาย อธิคม ช้างทอง
19 7878 เด็กหญิง รสา ศาสนประดิษฐ์
20 7888 เด็กหญิง กัญญาพัชร วางฐาน
21
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นางสาวกุสุมา  สะเดา

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7800 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดีน้อย
2 7845 เด็กชาย วิทยา แอนดาริส
3 7846 เด็กชาย ณัฐดนัย อรุณพูลทรัพย์
4 7847 เด็กชาย รุ่งเพชร สีเทา
5 7854 เด็กชาย กันต์ศักด์ิ  ศรีจันทร์กลัด
6 7855 เด็กชาย มนัส    เป๊ก
7 7856 เด็กหญิง สาริตา วันเลาะ
8 7857 เด็กหญิง อชิรญา ตาสหาก
9 7858 เด็กหญิง ปริณดา ไพรพนาเวศน์
10 7859 เด็กหญิง ณัฐรดา สังขเนตร
11 7860 เด็กหญิง ปิชฎา เจริญปรียาสกุน
12 7861 เด็กหญิง ไอรดา นาสน่ัน
13 7862 เด็กหญิง ขวัญชนก  กลัดลาย
14 7863 เด็กหญิง กวินธิดา โต๊ะมุดบํารุง
15 7866 เด็กชาย รัชเก้า ทักษิณ
16 7867 เด็กชาย วุฒิชัย ต้นโพธิ์
17 7868 เด็กชาย นัธพล นุ้ยน่ิง
18 7869 เด็กชาย วาคิม มั่งสมบูรณ์
19 7870 เด็กชาย อัครวินท์  หอมนาน
20 7879 เด็กหญิง อรวี เด็ดดวง
21
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24
25

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น   นางสาวอนัดดา  แต้มงาม

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7826 เด็กชาย ชานนท์  นุสกุล อ.1/1
2 7827 เด็กชาย ปิยพัทธ์  แก้วคูณ อ.1/1
3 7828 เด็กชาย ธนพล   ชัยเวชนิมิต อ.1/1
4 7829 เด็กชาย อัศวิน   พูนสิน อ.1/1
5 7830 เด็กชาย ภูภัทรวรินทร์ ปานมณี อ.1/1
6 7831 เด็กหญิง อัญญา  อารยะชุตินันท์ อ.1/1
7 7840 เด็กหญิง ชนิสรา เหมกุล อ.1/1
8 7841 เด็กหญิง นาตยา สมอทอง อ.1/1
9 7842 เด็กหญิง ชนกันต์ ยงยุทธ อ.1/1
10 7848 เด็กชาย ณัฐพล สังขวรรณะ อ.1/2
11 7849 เด็กชาย วรเมธ หมัดดี อ.1/2
12 7850 ด.ช. ชาฮีม โต๊ะสกุล อ.1/2 จําหน่ายเ มื่อ 09/08/2564
13 7851 เด็กชาย ธีรภัทร พิมพ์สัมฤทธิ์ อ.1/2
14 7852 เด็กชาย กฤษณะ   จันทร์ศรีทอง อ.1/2
15 7853 เด็กชาย รวินันท์    อามรสวัสด์ิ อ.1/2
16 7864 เด็กหญิง อาซีญา อุสนี อ.1/2
17 7865 เด็กหญิง รินลดา เข้มแข็ง อ.1/2
18 7873 เด็กหญิง ธันยพร เน่ืองโสม อ.1/2
19 7874 เด็กหญิง วรรณรดา จูเปีย
20 7900 เด็กชาย วัชรากรณ์ บัวบุญ 2564 เข้าเรียน 21/09/2564
21
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นางสมร  สุขถาวร

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 7651 เด็กหญิง เกณิกา บุญดี อ.1/1
2 7652 เด็กหญิง จันทร์ทิมา โต๊ะมุดบํารุง อ.1/1
3 7653 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ซันมิน อ.1/1
4 7654 เด็กหญิง มีกาอีล สังข์เงิน อ.1/1
5 7655 เด็กหญิง วรัชยา เปรมปรอด อ.1/1
6 7656 เด็กหญิง พิชญา แอนดริส อ.1/1
7 7657 เด็กหญิง ภูษณิศา ม่วงเพชร อ.1/1
8 7658 เด็กหญิง อริษา โซ๊ะสลาม อ.1/1
9 7659 เด็กหญิง ณัฐวิภา โพธิกุล อ.1/1
10 7660 เด็กหญิง ทิพย์ธิดา อินต๊ะคํา อ.1/1
11 7661 เด็กชาย ปกรณ์พร วิเศษสังข์ อ.1/1
12 7662 เด็กชาย ณัฐพล ธุหา อ.1/1
13 7663 เด็กชาย ลิขิต หม่ืนพล อ.1/1
14 7665 เด็กชาย ศราวุธ สุวรรณสวัสด์ิ อ.1/1
15 7666 เด็กชาย บรรยวัสถ์ สุไลมาน อ.1/1
16 7667 เด็กชาย ธีระโชติ ถนอมกลาง อ.1/1
17 7668 เด็กชาย จิรายุทธ เท่ียงตรง อ.1/1
18 7669 เด็กชาย พชร บุญจุ้ย อ.1/1
19 7670 เด็กชาย เมธัส สีเหลือง อ.1/1
20 7743 เด็กชาย กมนทัต สินบางหว้า อ.1/1
21 7744 ด.ญ. กมลฉัตร เด็นดายัด อ.1/1 ext.2-4
22 7774 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ พิมพ์วัน อ.1/1 ext.2-4
23 7806 ด.ช. ภูวดล แอนดาริส 2564 ext.2-4
24 7807 ด.ญ. ชญาณิตรีย์ สุริวงษ์ 2564 ext.2-4
25 7889 ด.ญ. ไอลดา พลราชม 2564 ext.2-4
26 7895 ด.ญ. ณัฐธิดา แซ่ท้าว 2564 ext.2-4
27
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น นางพัชรินทร์ อาดํา

ชื่อ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว มาจาก

1 7672 เด็กหญิง นํ้าตาล สีอุ่น อ.1/2
2 7673 เด็กหญิง มัดสุรี นุ่มแปลก อ.1/2
3 7675 เด็กหญิง แพรวไพลิน แอนดริส อ.1/2
4 7676 เด็กหญิง แสนดี แก้วมงคล อ.1/2
5 7677 เด็กหญิง มุกตาภา เลี่ยงภัย อ.1/2
6 7678 เด็กหญิง วรรณภาดา มุดทรัพย์ อ.1/2
7 7679 เด็กหญิง มะญามิน อนุกูลสวัสด์ิ อ.1/2
8 7680 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีวงษ์ อ.1/2
9 7681 เด็กชาย เตชิน หวังมาน อ.1/2
10 7682 เด็กชาย เพชรบดินทร์ ขันทะชา อ.1/2
11 7683 เด็กชาย วีรภัทร วาทโคกสูง อ.1/2
12 7684 เด็กชาย พงศ์พล หลักคํา อ.1/2
13 7685 เด็กชาย ธัญเทพ สุขขํา อ.1/2
14 7686 เด็กชาย ณัฐนนท์ ยียะมา อ.1/2
15 7687 เด็กชาย ธีรกรณ์ มาตขาว อ.1/2
16 7688 เด็กชาย ปกรณ์กิต หมัดฮับ อ.1/2
17 7689 เด็กชาย ชัยธร บูรณะกิติ อ.1/2
18 7742 เด็กหญิง ทักษรอร เต่าทอง อ.1/2
19 7765 เด็กหญิง คีตาพรรท บุญยอด อ.1/2
20 7799 เด็กชาย สมพล สมแพงบุปผา 2564
21 7809 ด.ช. นฤบดินทร์ บุญประคอง 2564 ext.2-4
22 7810 ด.ช. ณัชชา เจ๊ะวังมา 2564 ext.2-4
23 7811 ด.ช. เกศรา สะและดี 2564 ext.2-4
24 7882 ด.ช. พัชร สาโรวาท 2564 ext.2-4
25 7898 ด.ช. เตโช เบิกบาน 2564 ext.2-4 รับ 9/08/2564
26
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น นางรินดา  บินมา

ช่ือ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว มาจาก

1 7691 เด็กหญิง อริสรา ฤทธิ์เดช อ.1/3
2 7693 เด็กหญิง อภิญญา ปริวิสุทธาวงษ์ อ.1/3
3 7694 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุขแก้ว อ.1/3
4 7695 เด็กหญิง อรวิลาสินี หรนรุ่ง อ.1/3
5 7696 เด็กหญิง ดาวิกา สมอทอง อ.1/3
6 7697 เด็กชาย สิรวัตร วัฒนเขจร อ.1/3
7 7698 เด็กชาย พีรนัฐฏ์ สว่างแจ้ง อ.1/3
8 7699 เด็กชาย พิพัฒน์ พัฒนะกุลพันธุ์ อ.1/3
9 7700 เด็กชาย อดิศร หวังพิทักษ์ อ.1/3
10 7701 เด็กชาย ชนกันต์ ละใบยูซบ อ.1/3
11 7702 เด็กชาย อนาวิน สุขสมาน อ.1/3
12 7703 เด็กหญิง ซารา บินซาเล็ม อ.1/3
13 7717 เด็กหญิง ชยณัฐ เหมหงษ์ อ.1/3
14 7725 เด็กหญิง อริสรา หวังหวาน อ.1/3
15 7728 เด็กชาย ภูมิล กาเหว่าทอง อ.1/3
16 7730 เด็กหญิง กัณนิดา เรียนพิศ อ.1/3
17 7738 เด็กชาย มนนัทช์ สมวรรณ อ.1/3
18 7745 เด็กหญิง ณัฐนิชา จําปาเทศ อ.1/3
19 7758 เด็กหญิง กาญจนา จําปาทอง อ.1/3
20 7773 เด็กหญิง แพรวา อินทร์เหว่า อ.1/3
21 7812 ด.ญ. ว่านทิพย์ จันทร์ศรีทอง 2564 ext.2-4
22 7813 ด.ช. นราเทพ สุคะโต 2564 ext.2-4
23 7814 ด.ช. สหรัฐ นิกาจ๊ิ 2564 ext.2-4
24 7875 ด.ญ. เฟย่า แอนดริส 2564 ext.2-4
25 7886 ด.ญ. กัญญพัชร มณีคํา 2564 ext.2-4
26
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น นางอัญชนา ทดแทน

ช่ือ-สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว ชั้นเดิม

1 7744 เด็กหญิง กมลฉัตร เด็นดายัด อ.1/1 same r.2-1

2 7774 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ พิมพ์วัน อ.1/1 same r.2-1

3 7806 เด็กชาย ภูวดล แอนดาริส 2564 same r.2-1

4 7807 เด็กหญิง ชญาณิตรีย์ สุริวงษ์ 2564 same r.2-1

5 7809 เด็กชาย นฤบดินทร์ บุญประคอง 2564 same r.2-2

6 7810 เด็กหญิง ณัชชา เจ๊ะวังมา 2564 same r.2-2

7 7811 เด็กหญิง เกศรา สะและดี 2564 same r.2-2

8 7812 เด็กหญิง ว่านทิพย์ จันทร์ศรีทอง 2564 same r.2-3

9 7813 เด็กชาย นราเทพ สุคะโต 2564 same r.2-3

10 7814 เด็กชาย สหรัฐ นิกาจ๊ิ 2564 same r.2-3

11 7875 เด็กหญิง เฟย่า แอนดริส 2564 same r.2-3

12 7882 เด็กชาย พัชร สาโรวาท 2564 same r.2-2

13 7886 เด็กหญิง กัญญพัชร มณีคํา 2564 same r.2-3

14 7889 เด็กหญิง ไอลดา พลราชม 2564 same r.2-1

15 7895 เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่ท้าว 2564 same r.2-1

16 7898 เด็กชาย เตโช เบิกบาน 2564 same r.2-2
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รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น นายชานนท์  ไชยแสง

ช่ือ-สกุล
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