
 

อนุบาลปีท่ี 1/1  
ห้องเรียนพิเศษ  English Program  ปีการศกึษา 2564 

คุณครูประจ าช้ัน : นางสาววิชุมา  โต๊ะเอ็ม 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              รายช่ือนักเรียนอยู่ด้านล่างนะคะ  

 

 

 



 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1/1  
ห้องเรียนพิเศษ  English Program  ปีการศึกษา 2564 

คุณครูประจ าชั้น : นางสาววิชุมา  โต๊ะเอ็ม 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 เด็กชาย ชนกันต์ นวนมุสิก 
2 เด็กชาย ชวนนท์ พรายมะโณ 
3 เด็กชาย ชินวุฒิ ตันสุธากุล 
4 เด็กชาย ณัฏฐากร สมบัติ 
5 เด็กชาย ณัฐภัทร ทับทิมทอง 
6 เด็กชาย ทักษาปกรณ์ แก้วมณี 
7 เด็กชาย นาราภัทร คล่องสมุทร 
8 เด็กชาย ปุณณวิช กูมุดา 
9 เด็กชาย นิรันดร์ บัวหนุน 
10 เด็กชาย พุฒิเมธ เพ็ชรพังงา 
11 เด็กชาย เฟ็นดี้  สุดจิตร 
12 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิมปนาวรวงศ ์
13 เด็กชาย วรภพ ชุ่มชื่น 
14 เด็กชาย ศิรชัช  มณฑา 
15 เด็กชาย ศุภวิชญ์ รัตนสุวรรณ 
16 เด็กชาย อาทิวราห์ ค าลือวงค์ 
17 เด็กชาย เอกรินทร์ เกียรติชัยปฤณ 
18 เด็กชาย อัยดินทร์ พันแตง 
19 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชัยมุณ ี
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุขสะปาน 
21 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เทพณรงค์ 
22 เด็กหญิง ณิชานาฏ อินทร์เอียด 
23 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตะไลชั่ง 
24 เด็กหญิง ธนารีย์ อุ่นนุช 
25 เด็กหญิง นริสรา  แก้วภราดัย 
26 เด็กหญิง นัสลีน เพ็ชร์สนั่น 
27 เด็กหญิง ภัทรจาริน ทองสิน 
28 เด็กหญิง รินรดา ส าแดง 
29 เด็กหญิง สิริภัทรา ขาวสว่าง 
30 เด็กหญิง อณัญภัสส์ ภักด ี

                            
       นักเรียนชาย        จ านวน  18  คน        นักเรียนหญิง           จ านวน 12 คน   รวมทั้งสิ้น 30 คน 



                               นับถือศาสนาพุทธ จ านวน  24  คน        นับถือศาสนาอิสลาม  จ านวน   6 คน     รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 

 

รายชื่อนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1/1  
ห้องเรียนพิเศษ  English Program  ปีการศึกษา 2564 

คุณครูประจ าชั้น : นางสาววิชุมา  โต๊ะเอ็ม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ฃื่อเล่น 

1 เด็กชาย ชนกันต์ นวนมุสิก กันต์ 
2 เด็กชาย ชวนนท์ พรายมะโณ นนท์ 
3 เด็กชาย ชินวุฒิ ตันสุธากุล ตูน 
4 เด็กชาย ณัฏฐากร สมบัติ โฟล์ค 
5 เด็กชาย ณัฐภัทร ทับทิมทอง นาวา 
6 เด็กชาย ทักษาปกรณ์ แก้วมณี กองทัพ 
7 เด็กชาย นาราภัทร คล่องสมุทร อัลมีรอล 
8 เด็กชาย ปุณณวิช กูมุดา ฟาคิร 
9 เด็กชาย นิรันดร์ บัวหนุน โอ๊ด 
10 เด็กชาย พุฒิเมธ เพ็ชรพังงา กัปตัน 
11 เด็กชาย เฟ็นดี้  สุดจิตร เฟ็นดี้ 
12 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิมปนาวรวงศ ์ โต๋ 
13 เด็กชาย วรภพ ชุ่มชื่น โปสการ์ด 
14 เด็กชาย ศิรชัช  มณฑา เจเจ 
15 เด็กชาย ศุภวิชญ์ รัตนสุวรรณ เฟรม 
16 เด็กชาย อาทิวราห์ ค าลือวงค์ อาตี๋ 
17 เด็กชาย เอกรินทร์ เกียรติชัยปฤณ ต๋ีต๋ี 
18 เด็กชาย อัยดินทร์ พันแตง อริส 
19 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชัยมุณี ลูกหว้า 
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุขสะปาน น้ าขิง 
21 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เทพณรงค์ ดานีน 
22 เด็กหญิง ณิชานาฏ อินทร์เอียด ฟ้าใส 
23 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตะไลชั่ง ฟาเซีย 
24 เด็กหญิง ธนารีย์ อุ่นนุช หยก 
25 เด็กหญิง นริสรา  แก้วภราดัย ฟ้าไส 
26 เด็กหญิง นัสลีน เพ็ชร์สนั่น น้ าขิง 
27 เด็กหญิง ภัทรจาริน ทองสิน มีนา 
28 เด็กหญิง รินรดา ส าแดง ลินิน 
29 เด็กหญิง สิริภัทรา ขาวสว่าง ชมพู 
30 เด็กหญิง อณัญภัสส์ ภักด ี ควีน 

 



                               นักเรียนชาย        จ านวน  18  คน        นักเรียนหญิง           จ านวน 12 คน   รวมทั้งสิ้น 30 คน 

                               นับถือศาสนาพุทธ จ านวน  24  คน        นับถือศาสนาอิสลาม  จ านวน   6 คน     รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 

 

 
แฟ้มรายชื่อนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 
ห้องเรียนพิเศษ  English Program 

ปีการศึกษา 2564 
 

คุณครูประจ าชั้น 
นางสาววิชุมา  โต๊ะเอ็ม 
โรงเรียนอบจ.สาธิตรว่มพัฒนา 


