
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ชาย 
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลามอบตัว  9.00 น. - 11.30 น. 

  
ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายกิตติคมน์ วงศ์มณีใส   
2 เด็กชายรุจ หิรัญรัตน์   
3 เด็กชายธนพนธ์ พยัฆศรี   
4 เด็กชายจิราธิวัฒน์ เมืองแก้ว   
5 เด็กชายกรกวิน แสงใส   
6 เด็กชายธนวินท์ ชวัญเมือง   
7 เด็กชายธนกร แซ่เตง   
8 เด็กชายกฤษตโชติ มุกขุนทด   
9 เด็กชายไพรวัลย์ เงินรวง   
10 เด็กชายโชคอนันต์ จักษุอินทร์   
11 เด็กชายอภิมุข ว่องพัฒนคุณ   
12 เด็กชายอัมรินทร์ อินวิชัย   
13 เด็กชายอติรุจ เกตุพันธ์   
14 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเคน   
15 เด็กชายอาฐินนท์ นาทวรทัต   
16 เด็กชายปราณนท์ ศรีเขียวพงษ์   
17 เด็กชายพนธกร รอสูงเนิน   

 

 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง (วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์) 
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
3. ในวันรายงานตัวเด็กนักเรียนไม่ต้องมา  
4. ให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 คน เท่านั้น  

 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ชาย 
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลามอบตัว  13.00 น. - 15.30 น. 

 
ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
18 เด็กชายเจษฎารัฐ ศิริรัตน์   
19 เด็กชายหิรัณย์ เดือนขุนทด   
20 เด็กชายรณพี วงรอบ   
21 เด็กชายณัฏฐวิชช์ พรมโสภา   
22 เด็กชายธนพัฒน์ นันทวงษ์   
23 เด็กชายเทวา ถือเครือ   
24 เด็กชายโซ     
25 เด็กชายเกียรติภูมิ หม่โป๊ะภู ่   
26 เด็กชายธนาวุฒิ เต๊ะฮาลัง   
27 เด็กชายสหรัฐ สายทอง   
28 เด็กชายโชคชัย รักบิดร   
29 เด็กชายศิริชัย แป๊ะพานิชย ์   
30 เด็กชายณัฏฐ์ธวัฒน์ โนใหม ่   
31 เด็กชายปัฐวี คงคา   
32 เด็กชายกรวิชญ์ มาพรม   
33 เด็กชายธเนศ อ่่าสว่าง   
34 เด็กชายธนวัฒน์ ใจมา   

 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง (วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์) 
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
3. ในวันรายงานตัวเด็กนักเรียนไม่ต้องมา  
4. ให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 คน เท่านั้น  

 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 การศึกษา 2563 

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลามอบตัว  9.00 น. - 11.30 น.  
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
35 เด็กหญิงอัญธิกา จงไทย   
36 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นิลกลาง   
37 เด็กหญิงฐานิกา ภูมิงาม   
38 เด็กหญิงสิริญาดา แซ่อั้ง   
39 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตี้ยมานะ   
40 เด็กหญิงฐิตาภา แสงใส   
41 เด็กหญิงสพิชญา สันจันตา   
42 เด็กหญิงลลิตา บุญเนตร   
43 เด็กหญิงจิราพร อ่างอินทร์   
44 เด็กหญิงสุจิตา ผมน้อย   
45 เด็กหญิงอรชพร ศรวิมล   
46 เด็กหญิงรวิวรรณ ป้องวิเชียร   
47 เด็กหญิงดาวเรือง มณีกัน   
48 เด็กหญิงเพชรลดา เพ็งสุข   
49 เด็กหญิงพิชชภา สุขจิตต ์   

 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง (วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์) 
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
3. ในวันรายงานตัวเด็กนักเรียนไม่ต้องมา  
4. ให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 คน เท่านั้น  

 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 หญิง 
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลามอบตัว  13.00 น. - 15.30 น. 

 
ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
50 เด็กหญิงมิณฑิตา ประดิษฐ์ถาวร   
51 เด็กหญิงณรัญญา ถ้่าแก้ว   
52 เด็กหญิงอาดิตตีย อาฮีร์   
53 เด็กหญิงปิ่นอนงค ์ แสงสุธา   
54 เด็กหญิงนุชนาถ มณีชื่น   
55 เด็กหญิงวรรณพร จันหลั่ง   
56 เด็กหญิงเพ็ดละดา แก้วมะน ี   
57 เด็กหญิงณัติการ สาตร์แก้ว   
58 เด็กหญิงประภาพร คงสมรพ   
59 เด็กหญิงสุภัชชา ทิศรักษ์   
60 เด็กหญิงกมลรัตน์ โนทิพย ์   
61 เด็กหญิงกชกร ปู่นุส   
62 เด็กหญิงวราทิพย์ แก้วงาม   
63 เด็กหญิงเมธาวี ทองหุล   
64 เด็กหญิงพิมพ์ผกา ผาดี   

     

หมายเหตุ 
1. ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง (วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์) 
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
3. ในวันรายงานตัวเด็กนักเรียนไม่ต้องมา  
4. ให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 คน เท่านั้น  

 
 


